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1. การสานเสวนา รอบ 1 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP2015) ซึ่งเป็นแผนแม่บท

ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศ ได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนิน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โรง เพื่อสนองความต้องการใช้และเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้     
ด้วยการใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิงและมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม     
ตามมาตรฐานสากลที่จังหวัดกระบี่ (กำลังการผลิตสุทธิ 800 เมกะวัตต์) และที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (กำลังการ
ผลิตสุทธิ 2,000 เมกะวัตต์) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม 
สังคมและสุขภาพ (EHIA) ของทั้งสองโครงการ 

ในระหว่างการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ได้มีข้อโต้แย้งในสังคมวงกว้างถึงความเหมาะสม  
ของที ่ตั ้งโครงการทั ้งสอง ด้วยข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพ/คุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ
ไฟฟ้าต่อได้ ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบที่ก่อสร้างโครงการส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นสนับสนุนให้มีการดำเนิน
โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งสองอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่ม 
ผู้คัดค้านและกลุ่มผู้สนับสนุน  เพ่ือให้การดำเนินการโครงการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย จึงร่วมกัน
จัดการสานเสวนากลุ่มต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งการคิดร่วมกัน การรับฟัง
แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการถือเขาถือเรา เป็นวิธีการจัดการความแตกต่างหลากหลาย โดยทำให้
ทุกฝ่ายต่างเป็นผู้ชนะร่วมกัน (Win–Win)  

ในการเสวนา รอบ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อเสนอต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้ และได้ทางเลือกในการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่มีความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้ทางด้าน
เทคโนโลยีว่าควรเป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะ และข้อห่วงใยอะไรบ้างต่อทางเลือกนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การร่วมกัน 
จัดเวทีสานเสวนาให้ดำเนินต่อจนจบกระบวนการได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ถือเป็นความสำเร็จขั้นต้นที่สำคัญท่ีสุด 
 
1.2 การวิเคราะห์และจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
การสานเสวนา รอบ 1 ได้แบ่งเวทีการสานเสวนาออกเป็น 4 เวที (พ้ืนที่) ได้แก่ 

1) เวทีจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล 
2) เวทีจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา สตูล 
3) เวทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 
4) เวทีจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง 
 
การพิจารณากำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวทางการกำหนดจำนวนโควต้าผู้มีส่วนได้เสียในเวทีสานเสวนาจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเชิญเข้าร่วมเวทีสาน

เสวนา SEA ภาคใต้ในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 
 1) ความครอบคลุม (Inclusive) การระดมผู้มีส่วนได้เสียต้องคำนึงถึงความครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะมีจุดยืนสนับสนุนหรือต่อต้านโครงการในอดีตอย่างไรหรือไม่ก็ตาม 

2) ความหลากหลาย (Diversity) การระดมผู้มีส่วนได้เสียต้องคำนึงถึงความหลากหลาย ทั้งในแง่จุดยืน 
ผลประโยชน์ เพศ (Gender) สถานะทางสังคม ความหลากหลายทำให้ความเกิดความสมดุลทางความคิด ความเห็น 
ทำให้เวทีสานเสวนาไม่ถูกชักนำเอนเอียงไปทางเดียวโดยกระแสความคิด ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-2  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3) ความยืดหยุ่น (Flexibility) การระดมผู้มีส่วนได้เสียต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่น ในความเป็นจริงผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้ง 3 ประเภท หากแบ่งท่ีนั่งในเวทีสานเสวนาอย่างเป็นธรรมตามหลักคณิตศาสตร์ ควรได้โควต้าประเภทละเท่า ๆ กัน 
แต่การแบ่งลักษณะนี้ ไม่เป็นไปตามหลักความยืดหยุ่น เพราะในความเป็นจริง ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภท มีอำนาจ
การชี้นำไม่เท่ากัน 

 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยคาดการณ์ผลกระทบต่อผู้เกี ่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวจากการพัฒนาหรือโครงการในอนาคต ดังนั้น  ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาหรือโครงการที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ตั้งแต่ข้ันตอนการริเริ่มการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผลการดำเนินการ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการศึกษานี้ หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการพัฒนาพลังงาน นอกจากนี้ยังมี
ความหมายครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
และภาคประชาสังคม เป็นต้น การจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 
กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

ประเภท ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
โดยตรง 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
ระดับรอง 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
ระดับบุคคลที่ 3 

กลุ่มบุคคล บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี  
เป็นกลุ่มบุคคลที่คาดว่า 
จะไดร้ับผลกระทบโดยตรง  
ทั้งทางบวกและทางลบ 

บุคคล กลุม่องค์กร สถาบัน ที่
ได้รับประโยชน์หรือมสี่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือ
โครงการ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงาน
รัฐ ภาคเอกชน สมาคม/สภา
อาชีพ 

บุคคลภายนอกที่ไมม่ีความ
เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยตรง แต่มีบทบาทความสำคญั
หรือมีอำนาจการชี้นำ เช่น 
นักวิชาการ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ (Non–governmental 
Organizations: NGOs) 
สื่อมวลชน 

จำนวน จำนวน 37 คน จำนวน 13 คน จำนวน 10 คน 
รวม พื้นที่ละ 60 คน 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-3  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1.3 วิธีการและประเด็นการสานเสวนา 
 
กำหนดการ วิธีการจัดสานเสวนา และบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

 
กำหนดการสานเสวนา 

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้” 
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 วันที่ 23 เมษายน 2562 จังหวัดสงขลา วันที่ 26 เมษายน 2562 จังหวัดกระบี่ 
 วันที่ 29 เมษายน 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จังหวัดชุมพร 

เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
 

 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  - ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการฯ 
 - ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA 
 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ 
09.15 – 09.45 น. แนวทางการสานเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
09.45 – 10.15 น. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุะพรรณ์ จุลสุวรรณ์ 
10.15 – 11.15 น. กลุ่มย่อย – แสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  
 “เหลียวหลัง แลหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้” 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ 

และ อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี 
11.15 – 12.00 น. สรุปความคิดเห็นจากการแบ่งกลุ่มย่อย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ชี้แจงสถานการณ์พลังงานในภาคใต้ 
13.30 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย – การวิเคราะห์ “ภาพอนาคตด้านพลังงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     

การพัฒนาภาคใต้” 
15.30 – 16.30 น. - รวมกลุ่มเพื่อสรุป/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการแบ่งกลุ่มย่อย 
 - ประเมินผลโครงการ 
 - กล่าวขอบคุณ 
 - ปิดการสานเสวนา 

 
 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-4  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วิธีการจัดสานเสวนา รอบ 1 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
 

“เหลียวหลัง แลหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้” 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ประสานงาน/พิธีกร 
สื่อ – อุปกรณ ์วัสด ุ Output/Outcome 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ผศ.ดร.สกุลรัตน์  
หาญศึก 

รศ.นฤมล อัศวเกศมณี - เอกสารรับลงทะเบียน 
- เอกสารประกอบโครงการ  
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 

 

09.00 – 09.15 น. ชี้แจงการดำเนินงาน
ของโครงการฯ  

ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ อ.ดร.ฐปนพัฒน์  
ปรัชญาเมธีธรรม 
ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล 

- Power Point นำเสนอ
การดำเนินการโครงการฯ 
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 

ผู้เข้าร่วมการสานเสวนา 
มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโครงการฯ  
 

09.15 – 09.45 น. ชี้แจงยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้ 

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  
จุลสุวรรณ์ 

อ.ดร.ฐปนพัฒน์  
ปรัชญาเมธีธรรม 
ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล 

- เอกสารประกอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้ 
- Power Point นำเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ 
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 

ผู้เข้าร่วมการสานเสวนา 
มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้ 

09.45 – 11.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย –  
แสดงความคิดเห็น
ต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้  
“เหลียวหลัง  
แลหน้า 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้ ” 

รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
ผศ.ดร.สุระพรรณ์  
จุลสุวรรณ์ 
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี 
 

อ.ดร.ฐปนพัฒน์  
ปรัชญาเมธีธรรม 
ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล 

- Power Point ชีแ้จง 
การร่วมกจิกรรมกลุ่มยอ่ย 
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย
ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู ้
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ 

กลุ่มย่อยที่ 1  อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 1) 

“เหลียวหลัง แลหน้า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้” 
 
 

- Flip Chart 
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 
- การจดบันทึกการแสดง
ความคิดเห็น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย
ได้ร่วมสังเคราะห์  
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกบัยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้ 

กลุ่มย่อยที่ 2 อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 2) 

กลุ่มย่อยที่ 3 ผศ.สุเทพ ทิพย์ธารา 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 3) 

กลุ่มย่อยที่ 4 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 4) 

11.00 – 12.00 น. รวมกลุ่มเพื่อสรุป 
ความคิดเห็น 
จากการแบ่ง 
กลุ่มย่อย 

รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี 
อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

อ.ดร.ฐปนพัฒน์  
ปรัชญาเมธีธรรม 
อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล 

- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 
- การจดบันทึกการแสดง
ความคิดเห็น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความเข้าใจร่วมกัน 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ 

13.00 – 13.30 น. ชี้แจงสถานการณ์
พลังงานในภาคใต้ 

ศ.ดร.วิสาขา ภูจ่ินดา 
ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ ์

อ.ดร.ฐปนพัฒน์  
ปรัชญาเมธีธรรม 
ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล 

- เอกสารสถานการณ์
พลังงานภาคใต้ 
- Power Point นำเสนอ
สถานการณ์พลังงานภาคใต้ 

ผู้เข้าร่วมการสานเสวนา 
มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัสถานการณ์ 
พลังงานในภาคใต้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-5  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ประสานงาน/พิธีกร 
สื่อ – อุปกรณ ์วัสด ุ Output/Outcome 

13.30 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย –  
การวิเคราะห ์
“ภาพอนาคตด้าน
พลังงาน 
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้ ” 

รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี 
อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

“ภาพอนาคต 
ด้านพลังงานที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้” 
- ข้อดี/ขอ้เสีย 
- ข้อจำกัด 
- ข้อห่วงกังวล 
ของแต่ละทางเลือก 
 

- Power Point ชีแ้จง 
การร่วมกจิกรรมกลุ่มยอ่ย
การวิเคราะหภ์าพอนาคต
ด้านพลังงาน 
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กลุ่มย่อยได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ต่อภาพอนาคต 
ด้านพลังงานที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ 

กลุ่มย่อยที่ 1  อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 1) 

- Flip Chart 
- บักทกึภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 
- การจดบันทึกการแสดง
ความคิดเห็น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กลุ่มย่อยได้ร่วมสังเคราะห์  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ภาพอนาคตด้านพลังงาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้ 

กลุ่มย่อยที่ 2 อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 2) 

กลุ่มย่อยที่ 3 ผศ.สุเทพ ทิพย์ธารา 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 3) 

กลุ่มย่อยที่ 4 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 
(วิทยากรประจำกลุ่ม 4) 

15.30 – 16.30 น. - รวมกลุ่ม 
เพื่อสรุป/
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจาก
การแบ่งกลุ่มยอ่ย 
 

รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี 
อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

อ.ดร.ฐปนพัฒน์  
ปรัชญาเมธีธรรม 
อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล 
ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล 

- บันทึกภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว 
- การจดบันทึกการแสดง
ความคิดเห็น 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความเข้าใจร่วมกัน 
ต่ออนาคตด้านพลังงาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้ 
- ทราบทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานภาคใต้ 
- ทราบขอ้คิดเห็น/ 
ข้อห่วงกังวลต่อ 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
แต่ละทางเลือก 

 
ช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 
 

ลำดับที ่ ช่องทางการสื่อสาร จำนวน (ฉบับ) 
1 จดหมายเชิญ (ต่อหนึ่งเวทีสานเสวนา) 

- ส่งหนังสือเชิญ 
- ใบตอบรับ 

 
60 – 80 
32 – 50 

2 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ป้ายไวนิล 
- Roll up (หน้างาน 2 จุด และห้องประชุม 2 จุด) 
- แบนเนอร์ 
- จอ LED 
- Backdrop 

 
2 
4 
1 
1 
1 

 
1.4 สรุปความคิดเห็น และข้อห่วงกังวลจากการสานเสวนา 

1.4.1 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
1.4.1.1 เวทีสานเสวนาจังหวดัสงขลา 
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ยังขาดการมีส่วนร่วม 
- การทำยุทธศาสตร์ภาคใต้คงไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้ที่ปรึกษามาเล่าให้ฟังแล้วไปแบ่งกันคุยกันเอง ควรจะมี

กระบวนการที่ดีกว่านี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-6  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- ควรมีการวิเคราะห์ผลของแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์แผนฉบับที่ผ่านมาและแผนปัจจุบัน เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ในการตัดสินใจ  

- การทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนในยุทธศาสตร์ภาคใต้ยังขาดการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน และควรมีระยะเวลา
ในการร่วมทำที่ใช้ระยะเวลาที่มากกว่านี้ 

ระยะเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้น้อยเกินไป 
- ที่ประชุมต้องการเห็นแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ควรมีการศึกษาให้ละเอียด

กว่านี้ ถ้ามองภาพการพัฒนาไม่ชัดอาจส่งผลให้การกำหนดยุทธศาสตร์พลังงานทีผ่ิดพลาดได้ 
มองทิศทางการพัฒนาภาคใต้จากหลายภาคส่วน 
- ทิศทางการพัฒนาของภาคใต้ ถูกกำหนดให้เป็นฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโครงการ Mega Project 

จำนวนมากกระจายอยู่ในภาคใต้ เช่น คลองไทย การผลักดันภาคใต้เป็นศูนย์กลางพลังงาน ศูนย์กลาง Logistics 
โครงการ Southern Seaboard เป็นต้น  

- ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งจากทางรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารโลก รัฐบาลมาเลเซีย  
- ควรศึกษายุทธศาสตร์หลาย ๆ อย่างประกอบ เพ่ือให้เห็นทิศทางการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิต ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้จะทำให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางพลังงานโลก  
- การที่ Land Bridge ขยับมาที่สงขลา สตูล ปรากฏว่าสงขลามีโรงแยกก๊าซไทย -มาเลเซียมีโรงไฟฟ้า

เหมือนกัน และกำลังมาทำโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา สิ่งที่พบเป็นยุทธศาสตร์เดียวกันคือการเอาแบตเตอรี่ประเทศไทย      
มาเป็นแบตเตอรี่โลก เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรัฐบาล คสช. ได้อนุมัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ (SEC) และ
จะทำท่าเรือ Land Bridge ซึ่งการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ในลักษณะนี้ ทิศทางการพัฒนาพลังงานก็ยัง 
เดินไปในทางนี้เช่นกัน   

การพัฒนาภาคใต้ต้องยึดหลักกระจาย 
- คำว่าพลังงานไม่ได้เป็นเรื่องไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่พลังงานกลายเป็นธุรกิจของประชาชนและ

พลังงานกลายเป็นจุดแข็งของของการท่องเที่ยว หากโรงแรมหรือท่ีพักใดใช้แนวคิด Green Energy นักท่องเที่ยวจะให้
ความสนใจและเป็นจุดตอบรับการมาท่องเที่ยว จึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของไฟฟ้าอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และเป็นเรื่องเงินที่จะตามมา ทั้งการกระจายและเงินที่ได้รับต่อเนื่องต้องเพิ่มขึ้น และที่สำคัญที่สุด  
การวางแผนพัฒนาภาคใต้เรื่องพลังงานจะถูกต้องด้วย สุดท้ายการพัฒนาภาคใต้ต้องกระจายและเป็นธรรม ยั่งยืนและ
เป็นประโยชน์กับคน 9 ล้านคน ไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น 

1.4.1.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 
เป้าหมายการพัฒนาต้องยึดหลักตามศาสตร์พระราชาและให้ความสำคัญกับอารยธรรม 
- รัฐบาลเป็นตัวตั้ง มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน ให้ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นทางออก ถ้าไม่เชื ่อในศาสตร์ 

ของพระราชาจะทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้ ต้องวิเคราะห์วิกฤตของประเทศ เรี ่องการท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยง 
ทางเศรษฐกิจหลายด้าน เทรนด์ของโลกเป็นไปในเทรนด์สีเขียวของระบบนิเวศทั้งหมด ในแนวคิดของรัฐบาลต้องการ
ให้คิดถึงคนท่ีด้อยโอกาสมากที่สุดและสามารถกระจายรายได้ให้ได้มากท่ีสุด   

- เป้าหมายการพัฒนา ควรพิจารณาถึงแหล่งอารยธรรมในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีแหล่งโบราณคดี รวมทั้ง
อารยธรรมดึกดำบรรพ์จำนวนมากในการพัฒนาจังหวัดควรคำนึงถึงแหล่งโบราณคดีและแหล่งธรณีวิทยาในเขตน่านน้ำ
กระบี่มีหมู่เกาะจำนวนมาก มีภาพเขียนสีจำนวนมากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางธรณีโลก กระบี่มีลิงสยาม
ตัวแรกของโลกมีร่องรอยมนุษย์ยุคโบราณพบกระดูก 43 ,000 ปี ที่เก่าแก่ที่สุด พบร่องรอยของภาพเขียนสีมนุษย์  
ดึกดำบรรพ์ ภาพเขียนสีฝาแฝดคู่แรกของโลก การกำหนดยุทธศาสตร์พลังงานจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ช่วยกันทำโครงการที่ดีท่ีสุดเพื่อช่วยกันปกป้องสิ่งเหล่านี้ 

- วิธีการของรัฐไม่สามารถสร้างการกระจายทางเศรษฐกิจได้ แผนการพัฒนาต้องดูความมั่นคงของครัวเรือน  
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-7  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การพัฒนาภาคใต้เป็นแบบเชื่อมโยงทุกพื้นที่ 
- ฝั่งอันดามันมีศักยภาพสูงมาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ต้องเป็นการเชื่อมโยงไม่เน้นพื้นที่ใด      

พ้ืนที่หนึ่ง การพัฒนาจำเป็นต้องดูแลฐานทรัพยากรด้วย และเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ควรมีลักษณะเฉพาะ  
- พื้นที่ภาคใต้ในฝันของคนในพื้นที่เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ ต้องการให้ภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของ

คนทั้งโลก เป็นพื้นที่ที่อากาศดี อาหารปลอดภัย ฝั่งอันดามันเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษ มีทรัพยากรที่มีศักยภาพมาก 
การออกแบบพัฒนาควรคำนึงถึงความพิเศษของพื้นที่ด้วย ถ้าภาคใต้มีโมเดลการออกแบบในอนาคต การมคีวามยั่งยืน
จะทำอย่างไรให้การเติบโตของกระบี่ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร “กระบี่โมเดล” การพัฒนาที่ยั่งยืนคือแนว “Go Green” 
มองว่ากระบี่ขยายสู่อันดามัน ปีที่แล้วได้มีการพัฒนาวางแผนการเติบโตอย่างไรให้ยั่งยืนทีถู่กทิศทาง ต้องสร้างอันดามัน
ให้มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรม ถ้ารู้จักใช้อย่างผสมผสานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความยั่งยืน 

การพัฒนาภาคใต้ทำให้การเกษตรและท่องเที่ยวล่มสลาย 
- ไมต่้องการให้ภาคใต้มีโรงงานขนาดใหญ่ เพราะไม่สอดคล้องกับการพัฒนาในอีก 20 ปี ภาคการเกษตร 

และการท่องเที่ยวจะล่มสลาย ทิศทางการพัฒนาภาคใต้เป็นเรื่องท่ีน่ายินดี ภาคใต้มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ 
- ในกระบวนการพัฒนาภาคใต้ เมื่อเชื่อมโยงศักยภาพของภาคใต้ให้ถึงระดับท้องถิ่น จะสามารถรักษา

สิ่งแวดล้อมไว้ได้และจะเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว อนาคตการพัฒนาภาคใต้ จึงจำเป็นต้องเป็นไปในแนวทางนี้  
การสร้างพลังงานก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความมั่นคงคือการกระจายการพัฒนาต้องมาจากการ
สร้างความมั่นคงภายใน ซึ่งในบางครั้งเกิดความขัดแย้งในตรรกะ วิธีคิดเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ชัด เจน  
ทุกภาคส่วนควรมีข้อมูลทุกมิติและทันสมัย ซึ่งจะทำให้หาจุดที่ตกลงกันได้และหาทางออกร่วมกันได้ 

1.4.1.3 เวทีสานเสวนาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
เป้าหมายการพัฒนาต้องยึดหลักตามศาสตร์พระราชาและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแนวทางพัฒนา 
- น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแบบแผนในการพัฒนาพลังงานโครงการและประชาชนต้องมีส่วนร่วม   

ในการพัฒนาภาคใต้ รัฐต้องกระจายอำนาจลงมามิใช่เพียงแค่การกำหนดนโยบายหรือแผนในทำเนียบรัฐสภา       
จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับคนบางกลุ่มเท่านั้น ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของ 
คนภาคใต้ด้วย ภาคประชาชนขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามผลและ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ได้ 

การบูรณาการการผลิตพลังงานและการใช้ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นโดยการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในพื้นที่ 

- ภาคใต้มีทรัพยากรมากมายซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว ทำไมจึงไม่มีการบูรณาการการผลิตและทำให้
เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่นโดยไม่ต้องนำพาหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ เราควรจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก่อน
หรือไม่ แนวโน้มความก้าวหน้าของการรับซื้อของชาวสวนปาล์มจะเห็นว่าพืชชนิดนี้สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าตาม   
สุราษฎร์โมเดล เพราะในเมื่อเรามีแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานอยู่ในท้องถิ่น จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้
พลังงานฟอสซิลนำเข้าจากต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) อุตสาหกรรมต้องเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น  โดยเน้น
อุตสาหกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเพื่อตอบสนองทรัพยากรที่มีในภาคใต้ เน้นการใช้ทรัพยากร ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ การนำเศษไม้ทำชีวมวล พลังงานทดแทนต้องผลิตเองใช้เอง ทั้ งแสงอาทิตย์และลม และต้องมีกฎหมาย
กำกับ  

ความกังวลต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศชายฝั่งและการท่องเที ่ยวซึ ่งเป็นรายได้หลัก      
ของภาคใต้ 

- ไม่สามารถพูดได้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว เพราะขัดแย้งกับข่าวที่เห็นทั่วโลก ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ต้องการให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลง  

- คนภาคใต้ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนา ประชาชนไม่ได้คัดค้านการพัฒนา แต่โจทย์คือจะพัฒนาอย่างไร  
ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ได้ การพัฒนาพลังงานภาคใต้ให้เป็นพลังงานสีเขียว (Go Green) และชุมชนพ่ึงตนเอง 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-8  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- หากต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องมีการทำทุกอย่างเพื่อให้เรือขนาดใหญ่เข้าได้ จะทำลาย
ระบบนิเวศชายฝั่งแค่ไหนแล้วสุราษฎร์ธานีจะอยู่อย่างไร ถ่านหินมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นก็จะไปทำลายระบบนิเวศ
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้หลักของภาคใต้  

สนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียวและพลังงานหนุนเวียน 
- ต้องการเสนอเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานปาล์มทดแทนน้ำมันดีเซลให้รัฐบาล          

มีนโยบายให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราไม่ต้องใช้วัตถุดิบ ต้องการให้พลังงานหมุนเวียนเติบโต ภาคใต้จะต้องมีพลังงาน
สะอาด เพียงพอและราคาที่เป็นธรรม สนับสนุนให้ใช้ชีวมวลและน้ำมันปาล์ม 

การใช้หลักธรรมภิบาลในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ และลดความขัดแย้งจากการพัฒนา 
- ควรตระหนักว่าโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านไปแล้ว แม้ว่าจะผ่านเวทีประชาพิจารณ์ ก็ยังคงเป็นปัญหา

ประชาชนต้องการให้ใช้หลักธรรมาภิบาล  ให้ดำเนินการด้วยความเป็นกลางให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง   
ที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนา 

1.4.1.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้า 
- การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย เพื่อการวางแผนการพัฒนา

พลังงานที่ยั่งยืนทุกภาคส่วน เรื่องความมั่นคงของสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของทรัพยากร ต้องเกิดจากการรับฟัง   
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

- ประชาชนทุกคนต้องการการพัฒนา แต่การพัฒนามีทั้งผลดีและผลเสีย ควรตระหนักถึงผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นที่หนึ่งต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้ทุกข้ันตอน 

ส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ 
- นำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีเปลี่ยนมาทำพลังงาน ให้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมของ B5 และ B100 ให้มี 

การเชิญชวนการใช้พลังงานที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม การแปรรูปปาล์มให้เป็นวัตถุดิบเอามาต่อยอด เน้นการใช้ปาล์ม
เป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและมีแนวทางสนับสนุนการผลิตในท้องถิ่น 

- การพัฒนาไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับภาคใต้สีเขียวภายใต้ทรัพยากรที่เรามีอยู่  
การสนับสนุนพลังงานทางเลือกและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
- ให้รัฐสนับสนุนโรงไฟฟ้าทางเลือก ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และ

คิดกระบวนการจัดการตอนอุปกรณ์หมดอายุโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน ผลิตพลังงานจากลม โดยควบคุม
ความแรงลมและราคาต้นทุนวัสดุให้คุ้มการลงทุน 

- ภูมิศาสตร์ภาคใต้เหมาะสมในเรื่องการท่องเที่ยว ควรสร้างพลังงานสะอาดให้ชุมชนโดยใช้พลังงานทดแทน  
- พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้พลังงานแสงอาทติย์

แทนเพ่ือลดต้นทุนใช้อุปกรณ์ 
- ต้องมีกฎหมายในการควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล  
- ใช้พลังงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของภาคเกษตร เอามา

ใช้ทำพลังงานจากชีวมวล เกิดความมั่นคงและชาวบ้านมีรายได้มากขึ้ น ภาคเกษตรจะมีความมั ่นคงทางรายได้          
การคมนาคมใช้น้ำยางที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบในการสร้างถนน 

ข้อคิดเห็นในการสร้างโรงไฟฟ้า 
- ควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าหลักให้เพียงพอกับความต้องการ ให้มีการกระจายการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใดก็ได้

โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจริง เพ่ือเป็นการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ว่าควรจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด 
- ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่/กลาง/ย่อย ผสมกัน   

ในท้องถิ่น 
- ให้พัฒนาพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-9  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- ให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เน้นวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
- โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ทำจากไม้ยาง ปาล์ม ให้สร้างในตำบลหรือชุมชนขนาดใหญ่ ต้องดูบริบทพื้นที่    

เพ่ือเป็นไฟฟ้าสำรองและให้เป็นวิสาหกิจชุมชน  
- สร้างโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
- ประชาชนต้องการพลังงานไม่ได้คัดค้าน แต่สิ ่งที ่ร ัฐต้องคำนึงถึงคือ ผลประโยชน์ส่วนรวมและ

ผลกระทบที่จะเกิด สิ่งที่รัฐต้องปฏิบัติคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ 
- ไม่สนับสนุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากท่ีมีอยู่ 
การพัฒนาต้องไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความขัดแย้ง 
- เชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ ต้องไม่กระทบคุณภาพชีวิตต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ในการผลิต

โรงไฟฟ้าประเภทใดต้องคำนึงถึงอนาคต มูลค่าวิถีชุมชนต้องตระหนักในการทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและมั่นคง ความจริงจังและจริงใจให้กับประชาชน ความปลอดภัย ความยั่งยืนในชีวิต ไม่ปล่อยภาระ
ให้ชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรและสร้างความขัดแย้ง ไม่มีความมั่นคงในความเป็นอยู่ ชีวิต  ประชาชนไม่มีความสุข     
การพัฒนาโรงไฟฟ้าต้องไม่สร้างความแตกแยกให้ชุมชนและมลภาวะฝุ่นละอองมลพิษจากการผลิต ผลกระทบถ้าเกิด
โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผลกระทบทางด้านอาชีพ เกษตร ประมง  

- เรื่องของคอร์รัปชั่น การทุจริตด้านการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าข้อมูลจากภาครัฐต้องมีข้อเท็จจริง
และชัดเจน โปร่งใสในข้อมูล ให้ภาครัฐดำเนินการให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูลความจริงที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 

- ประชาชนต้องการพลังงานแต่สิ่งที่รัฐต้องคำนึงถึงคือผลประโยชน์ส่วนรวมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
- สิ่งที่รัฐต้องปฏิบัติคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ 
แก้ไขปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชนและปัญหาในปัจจุบันของพื้นที่ 
- แหล่งการเกษตรมีเพียงพอและไม่มีการผูกขาด ลดเกษตรเคมี เพ่ิมเกษตรอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์  
- ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องการจัดการพลังงานของชุมชน นำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีเปลี่ยนมา

ทำพลังงาน สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวการกระจายรายได้ให้กับครอบครัว 
- ให้รัฐกระจายสิทธิในการถือครองที่ดิน  
- การจัดการขยะ  
- แก้ไขปัญหายาเสพติด  

 
1.4.2 ทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ และเหตุผล 

1.4.2.1 เวทีสานเสวนาจังหวดัสงขลา 
ทางเลือกท่ี 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมเศรษฐกิจหลัก เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร การอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีพลังงานหลัก

เอาไว้ เพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะภาคใต้ ไฟฟ้ามีความจำเป็น ครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุไฟดับในจังหวัดยะลา อำเภอเบตง  
มีระเบิดเสาส่งผลให้เบตงเป็นอัมพาตไปหมดไม่มีไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งภาคบริการ และความมั่นคง 
โรงแรมต้องปิดบริการ โรงพยาบาลต้องปิดบริการ รวมถึงคนไข้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไฟฟ้า จะใช้น้ำมันก็ไม่ได้
เพราะปั๊มน้ำมัน ก็ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อปั่นน้ำมันเช่นกัน สุดท้ายต้องตัดสินใจไปซื้อน้ำมันที่ประเทศมาเลเซียเพื่อมาใช้  
ในเครื่องปั่นไฟ  

ด้านสังคม 
- สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่ ลดปัญหายาเสพติด 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-10  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ช่วยกันตรวจสอบโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่นำมาใช้ เพราะอันตรายกว่าโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 

คนในท้องถิ่นเดือดร้อนเป็นการสร้างปัญหาให้กับชุมชนไม่ใช่ลดปัญหา  
- ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินคือ ฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะมีระบบ 

การจัดการที่ดี มีโครงการให้ทำเพื่อการพัฒนารวมถึงมีนักศึกษาไปดูงานและไปท่องเที่ยวกัน ในพื้นที่ต้องการให้ดูแล
เด็กท่ีมีปัญหายาเสพติด ยังไม่มีการสรุปผลทีช่ัดเจนว่ามีคนเสียชีวิตกับโรงไฟฟ้าถ่านหินในกี่ประเทศ 

ทางเลือกท่ี 2 พลังงานทดแทน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานให้หันมาใช้พลังงานทดแทน นักท่องเที่ยวเปลี่ยน

ทิศทางในการท่องเที่ยวคือ ต้อง Go Green ถึงจะมาเท่ียว 
- งบประมาณ 1 แสนล้านบาทในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หากนำมาทำโซล่าเซลล์หลังละ 1 แสนบาท

จะทำได้ 1 ล้านหลังคาเรือน เมื่อครบกำหนด 7 ปี ยกอุปกรณ์ทุกอย่างให้ประชาชน หรือถ้าไม่ยกให้จะทำเป็นโครงการ
กู้ยืมก็ได้ แต่ต้องเป็นของที่มีคุณภาพดี เอาแบบที่มีประสิทธิภาพ กระจายให้ทุกคน จะเป็นรัฐสวัสดิการที่ดี ประชาชน
จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้า ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสว่างของแสงทีม่าก ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
โซล่าเซลล์และการใช้โซล่าเซลล์เป็นการพ่ึงตัวเองในอนาคต   ให้บ้านเรือนติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์ โดยจัดหากองทุน
ให้กับครัวเรือน  

- สนับสนุนให้โรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะโรงงานปาล์มที่สามารถผลิตเองได้ การผลิต
ไฟฟ้าของโรงงานยึดข้อเสนอที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้  

- ในขณะนี้การท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เกาะพงัน เกาะลันตา ได้มีการใช้โซล่าเซลล์ในการจัดการพลังงาน
ของตัวเอง จึงไม่จำเป็นต้องเพ่ิมโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขนาดใหญ่ใด ๆ ทั้งสิ้น  

- ยกตัวอย่างการสร้างบ้านในประเทศสิงคโปร์ต้องมีแปลนโซล่าเซลล์ ถ้าไม่มีจะไม่อนุญาตให้สร้างและ
จะต้องคำนวณขนาดการใช้ไฟฟ้า ส่วนไฟที่เหลือสามารถขายคืนให้กับรัฐได้ ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์คือสามารถ
สร้างที่ไหนก็ได้  

- โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และห้างสรรพสินค้าสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้
ไฟฟ้าเองได้  

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- แบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์เป็นของแข็ง ไม่ระเหยไม่ไปไหน และนำไปรีไซเคิลได้ 
ทางเลือกท่ี 3 ผสมผสาน 
- ควรวิเคราะห์ดูว่ากำลังไฟฟ้าในประเทศเพียงพอหรือไม่ ควรพยายามบริหารจัดการจากทรัพยากร

ภายในประเทศก่อน เช่น ลม คลื่น น้ำ หากไม่เพียงพอจริงก็สามารถนำเข้าถ่านหินได้ โดยควรพิจารณาจุด Peak 
Load การใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐมีการใช้ไฟฟ้ามาก ให้หาพลังงานธรรมชาติลดการใช้พลังงานที่ใช้อยู่
และควรใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

- ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดพลังงานโซล่าเซลล์กับครัวเรือนและไม่ปฏิเสธการใช้
พลังงานฟอสซิลแตใ่ห้ใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน 

1.4.2.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 
ทางเลือกท่ี 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- พลังงานเป็นส่วนสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีพลังงานที่มั ่นคงจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว

เช่นเดียวกันในการสร้างโรงไฟฟ้าควรจะเป็นที่จังหวัดกระบี่ แม้พลังงานหมุนเวียนจะเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่เมื่อมองถึง
ความมั่นคง อาจจะไม่สนองต่อนโยบายการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักในส่วนของฝั่งอันดามัน และ
กระบี่เหมาะสมที่สุดไม่ต้องใช้เงินในการเวนคืนพ้ืนที่  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-11  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเรื ่องสำคัญในภาคการท่องเที่ยว ชาวสวนปาล์มมีความเดือดร้อนขาดทุน 
จากการเอาน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ประชาชนตั้งกลุ่มพื่อมารวมหุ้นกันเอง  

- ควรคิดการพึ่งพาตนเองดีกว่าการนำพลังงานมาจากต่างชาติ คือพม่าและมาเลเซีย แล้วประเทศไทย 
จะม่ันคงอย่างไร ถ้าในอนาคตมปีัญหาที่อาจเกิดข้ึน การพ่ึงพาคนอ่ืนเป็นเรื่องทีไ่ม่มั่นคง  

- ฝั่งอันดามัน ควรมีโรงไฟฟ้าพลังงานหลัก 1 โรง ถ้ามีปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในเรื่องการใช้
พลังงาน จะส่งผลกระทบกระจายทั่วทุกพื้นที่แม้แต่ประชาชนเอง ประเด็นการมุมมองเรื่องของการเจริญเติบโต  
จากการคำนวณการใช้ไฟฟ้าที่มากข้ึน ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ควรร่วมกันหาทางออกท่ีดีที่สุด จังหวัดกระบี่ต้องมีไฟฟ้า
เท่าไหร่จึงจะเหมาะกับทุกภาคทุกส่วน และจะมีแนวทางในการป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างไร   

- กรณีที่โรงงานปาล์มผลิตพลังงานใช้เอง ถ้ามองวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตจากปาล์มว่าเพียงพอหรือไม่  
ควรมองให้ครบทั้งหมดทุกส่วน ในพื้นที่ตำบลปกาสัยมีผู ้สูงอายุในปัจจุบันอายุ 114 ปี ซึ ่งมีบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้
โรงไฟฟ้า การคำนวณควรมีฐานของการคำนวณด้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้วิเคราะห์และให้คำนึงผลกระทบของประชาชน
ต้องให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ควรนำข้อมูลที่ให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

- ปัจจุบันนี้ตัวเลขของการไฟฟ้าผลิตที่ได้คือ 3,089 เมกะวัตต์ ขาดข้อมูลของกระบี่ไป 315 เมกะวัตต์      
ถ้าแบ่งตามประเภท 2,406 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นโรงไฟฟ้าที่พึ ่งพาไม่ได้ เช่น ชีวมวล เขื่อน ในการผลิตไฟฟ้า 
ต้องพยายามเลือกโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำลงมาตามลำดับ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแต่ ละโรง 
มีการเดินเครื่องที่แตกต่างกัน โรงไฟฟ้าขนอมและโรงไฟฟ้าจะนะ มีต้นทุนต่ำ จึงมีการเดินเครื่องตลอดเวลา ข้อจำกัด
เรื่องพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถผลิตเผื่อเก็บไว้ได้จำนวนมาก ถ้าจะเผื่อได้เล็กน้อยหรือผลิตเท่าท่ีจะใช้เท่านั้น  

- กระบี่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่และต้องมั่นคง เพื่อตอบสนองสิ่งที่ต้องอำนวยความสะดวกสบาย 
ให้นักท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- กระแสไฟฟ้ามีความสำคัญและมีความจำเป็น การสร้างโรงไฟฟ้าจึงเป็นจำเป็นและจะต้องป้องกันไม่ให้

ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตามเมื่อดูจากพ้ืนที่ใกล้ ๆ โรงงานปาล์มน้ำมัน มีควัน
เกิดขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อดูในพื้นที่ผู้อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าไม่มีใครบอกว่าป่วยเป็นโรค 
ที่เกิดจากการมีโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้ 

ทางเลือกท่ี 2 พลังงานทดแทน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- กระบี่มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำมันเตา 340 เมกะวัตต์ ถ้ามีการใช้พลังงานชีวมวลซ่ึงสามารถนำมาแปรรูป

ทดแทนพลังงานเป็นเชื้อเพลิงได ้ 
- ผู้ประกอบการในเกาะลันตารายหนึ่งได้ใช้พลังงานโซล่าเซลล์เป็นระยะเวลา 13 ปีมาแล้ว เพื่อสร้าง

ความแตกต่างในการท่องเที่ยว ช่วงที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับสาเหตุมาจากสายส่ง ทำให้เกาะลันตาไฟฟ้าตกบ่อย 
อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย มีการใช้โซล่าเซลล์ที่สามารถเก็บนำเสนอข้อมูลที่ใช้จริงได้ การจัดการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 
ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ พลังงานทางเลือกน่าจะมีความมั่นคงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้า 
สึนามิมาทุกอย่างอาจพังและเกิดความเสียหายหมด แตถ่้าบ้านแต่ละหลังมีโซล่าเซลล์ทุกอย่างก็จะใช้ได้หมด 

- การนำเทคโนโลยีมาใช้จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง เพราะมีพลังงานเหล่านี้มาทดแทน ส่วนคำว่า
ความมั่นคง ควรให้ความหมายที่ชัดเจนเรื่องความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่เพิ่มขึ้น จะเห็นว่าได้แบ่งแยกฝั่งทะเล   
อันดามัน ไม่ควรมีการกระจายการใช้ไฟฟ้าชีวมวล ต้องการพลังงานที่เป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ 
เกาะลันตาควรเป็นโมเดลโซล่าเซลล์ เช่นเดียวกับ เกาะปอ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เกาะปอเรียกร้องให้การไฟฟ้าต่อสายเคเบิล 
โซล่าเซลล์มันตอบโจทย์ในการประหยัดไฟ ไฟฟ้าลดลงจากแสนกว่า เหลือ 70,000 บาท เชื่อมั่นว่าโซล่าเซลล์           
จะประหยัดไฟได้จริง  

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-12  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ทางเลือกท่ี 3 ผสมผสาน 
- พลังงานมีความจำเป็นต้องสร้างในจังหวัดกระบี่หรือจังหวัดที่มีความพร้อม ความสำคัญของพลังงาน 

มีความจำเป็นในเรื่องการท่องเที่ยว ต้องสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน โดยการนำปาล์มน้ำมันมาเป็นวัตถุดิบในการทำ
พลังงานไฟฟ้า ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าตามเจตนารมณ์ของนโยบายประเทศ การสร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่ มีที่มาอย่างไร 
ที่เลือกกระบี่ ใครที่มีผลประโยชน์ในจังหวัดกระบี่ ให้มองถึงประชาชนที่อยู่ด้านล่างด้วย ควรพูดในภาพรวมว่าเจตนา 
ทีต่้องการสร้างโรงไฟฟ้าคืออะไรและควรมีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงที่สามารถพ่ึงพาตนเองไม่ควรพ่ึงพาคนอ่ืน ควรใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหิน รัฐบาลมีนโยบายการนำน้ำมันปาล์มมาทำน้ำมัน ในส่วนของชีวมวลกระบี่มีผลผลิตจากปาล์ม      
สามารถผลิตพลังงานจากปาล์มน้ำมันได้สามล้านห้าแสนตันต่อปี วัตถุดิบจากเชื้อเพลิงถ้าเป็นปาล์มที่กระบี่สามารถ
ผลิตพลังงานชีวมวลได้เป็นจำนวนมาก 

- โรงไฟฟ้าหลักเกิดประโยชน์กับชุมชน นอกจากนั้นไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะใช้น้ำมันปาล์มในการผลิต สามารถ 
ใช้วู้ดเพลเลตทดแทนได้หรือไม่ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ทุกอย่างที่นำเสนอเป็นการเดินตามรอยพ่อหลวงในเรื่อง
ของพลังงานทดแทน วันนี้คนกระบี่สนองตอบและเดินตามรอย เมื่อกระบี่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นพลังงานทดแทน 
ทั้งจังหวัดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันนี้การรักษ์สิ ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า อาหารสีเขียว โรงแรมสีเขียว  
การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมูลค่า ซึ่งแตกต่างกันกับโรงแรมที่ไม่มีความรับผิดชอบมี 
ยอดจองไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ การไฟฟ้าสามารถทำพลังงานสะอาดได้ ซึ่งเป็นต้นแบบการทำงานของประเทศ  
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- การพัฒนาภาคใต้ให้มีความมั่นคงมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานที่มั่นคง ถ้ามีการเกิดวาตภัยในภาคใต้
จะทำให้เกิดปัญหาพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันภาคใต้มีโรงไฟฟ้าจะนะเพียงโรงไฟฟ้าเดียว ในกรณีสายส่งมาจาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดตัดขาดหรือชำรุด ย่อมเกิดปัญหาตามมา หากไม่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
ต่าง ๆ ถ้าประเทศของเรากำลังจะเกิดสงคราม โรงไฟฟ้ากระบี่สามารถสร้างได้และเร็วที ่ส ุด โดยการผนวก 
ในยุทธศาสตร์พลังงานต่าง ๆ เช่น ชีวมวล บูรณาการในทุกภาคส่วน และควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ไฟฟ้าทุกภาคส่วนเพ่ือประโยชน์สูงสุดควรเป็นของประชาชน 

- ปัญหาภาระของประเทศไทยกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ไม่เคยมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ ถือเป็นการทำยุทธศาสตร์พลังงานเชิงเดี่ยว ทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบในภาคใต้  
มีอยู่หลายประเภท เหตุผลที่จะสร้างโรงไฟฟ้า สาเหตุมาจากพลังงานไฟฟ้าไม่พอ ทุกอย่างมีทางออกท้ังหมด แนวทาง 
การใช้โซล่ารูฟท็อปและพลังงานทดแทนในท้องถิ่น โดยเฉพาะปาล์ม แต่มีปัญหาอยู่ที่ข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ 
ทุกกระทรวงหน่วยงานต้องมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อต้องการข้อมูลเรื่องพลังงานที่เป็นความจริง  

- ยุทธศาสตร์พลังงานจะคิดเชิงเดี ่ยวแบบเทคนิคไม่ได้ กระบวนการเรื่องเทคนิคต้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก มีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากวัตถุดิบจากการเกษตร 
ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร คือยางพาราและปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมนี้ได้มีการริเริ่ มผลิต
พลังงานไฟฟ้าของตัวเองมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวประกาศเป็นการท่องเที่ยวแบบกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะพ่ึง
พลังงานที่ตัวเองผลิตมากขึ้น อนาคตในการประเมินยุทธศาสตร์ควรต้องดูแนวโน้มการพัฒนา ในปัจจุบันภาคพาณิชย์ 
ห้างขนาดใหญ่มีการติดโซล่าเซลล์ การใช้ไฟในอนาคตจะลดลง ภาคครัวเรือนจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นใช้มากกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าหลักจะลดลงเพราะใช้โซล่าเซลล์มากขึ้น ในส่วนภาคหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการใช้
ไฟฟ้าอยู ่ระดับหนึ่งและเริ ่มใช้พลังงานที่สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ ้น ทั ้งหมดหมายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในกระบวนการใช้พลังงานหมุนเวียน ดังนั้นในการวิเคราะห์ต้องนำข้อมูลแนวโน้มในอนาคตมาวิเคราะห์ร่วมด้วย 

 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-13  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1.4.2.3 เวทีสานเสวนาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ทางเลือกท่ี 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- กระบวนการพัฒนาภาคใต้ เมื่อเชื่อมโยงศักยภาพภาคใต้และยกระดับท้องถิ่น เราจะสามารถรักษา

สิ่งแวดล้อมไว้ได้ และส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในชุมชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เน้นเรื่องความเป็นธรรมทุกด้านทุกมิติ รวมถึงเรื่องการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกัน 
ด้านสังคม 
- เน้นเรื่องความเป็นธรรม รวมถึงเรื่องการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกัน 
ทางเลือกท่ี 2 พลังงานทดแทน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ภาคใต้ ต้องมุ่งสู ่ความเป็น Go Green หมายความว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของบริบทของภาคใต้ 

ประมง เกษตร อาชีพบริการ ท่องเที่ยว เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ การนำเศษไม้ไปทำชีวมวล 
พลังงานทดแทนต้องการผลิตเองใช้เอง ทั้งแสงอาทิตย์และลม ต้องออกกฎหมายกำกับ ต้องการให้พลังงานหมุนเวียน
เติบโต เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ การนำเศษไม้ไป ต้องการเสนอเก่ียวกับการใช้พลังงานทดแทน 
โดยใช้พลังงานปาล์มทดแทนน้ำมันดีเซล 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รัฐบาลควรมีนโยบายให้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้วัตถุดิบในการผลิต

ไฟฟ้า แนวคิดส่งเสริมพลังงานเขียวและพลังงานหมุนเวียน เน้นพลังงานสะอาด ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความมั่นคงทางด้าน
อาหาร มีความเป็นสีเขียวและมสีิ่งแวดล้อมทีดี่ ถ้าต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมมีได้แต่ไม่ควรเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 

ด้านสังคม 
- ควรส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานทดแทนต้องผลิตเองและใช้เอง ทั้งแสงอาทิตย์และลมโดยมีการ

ออกกฎหมายเพ่ือกำกับ 
ทางเลือกท่ี 3 ผสมผสาน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- สนับสนุนให้ใช้ชีวมวลและน้ำมันปาล์ม ส่งเสริมพัฒนาภาคพาณิชย์ ห้างขนาดใหญ่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์

ทำให้ในอนาคตการใช้ไฟฟ้าจะลดลง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยว การประมง ความมั่นคงทางด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

หากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นควรเป็นโรงงานที่ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร 
ด้านสังคม 
- การพัฒนาพลังงานภาคใต้ควรเป็นในทิศทางพลังงานสีเขียว (Go Green) โดยชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้
1.4.2.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
ทางเลือกท่ี 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ไฟฟ้าหลักของประเทศไทยให้การสนับสนุนประเภทเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนิวเคลียร์ 

ควรพัฒนาพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม และต้องการให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ การสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พิจารณาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องไม่รบกวนการดำรงชีวิต อาชีพ และไม่ก่อปัญหาสุขภาพ

ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-14  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ด้านสังคม 
- โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย  
ทางเลือกท่ี 2 พลังงานทดแทน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของภาคเกษตร นำมาใช้ทำพลังงานจากชีวมวล เกิดความมั่นคงและชาวบ้าน      

มีรายได้มากขึ้น ภาคเกษตรจะมีความมั่นคงทางรายได้ เน้นการใช้ปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและมีแนวทาง
สนับสนุนการผลิตในท้องถิ่น พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ต้องการให้ใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้
ในท้องถิ่น ผลิตน้ำมันปาล์ม  E100 เป็นเชื้อเพลิง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับภาคใต้สีเขียวภายใต้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ 
ด้านสังคม 
- ให้รัฐสนับสนุนโรงไฟฟ้าทางเลือก ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในชุมชน 
ทางเลือกท่ี 3 ผสมผสาน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ใช้พลังงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ ภูมิศาสตร์ของพื้นที่รัฐควรสนับสนุนการซื้อพลังงานภาคประชาชน 

ที่เหลือนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นท่ีมีเปลี่ยนมาผลิตพลังงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- แผนพัฒนาภาคใต้ต้องรับฟังความคิดเห็นเรื่องพลังงานการพัฒนา เพื่อจัดการความสมดุลกับทรัพยากร      

ที่มีอยู่เพ่ือพลังงาน ต้องการพลังงานทางเลือกให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
ด้านสังคม 
- พลังงานทดแทนที่เป็นธรรมชาติสร้างความม่ันคงด้านอิสรภาพทางการใช้พลังงาน  

 
1.4.3 ข้อกังวลต่อทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ และเหตุผล 

1.4.3.1 เวทีสานเสวนาจังหวดัสงขลา 
ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- แนวโน้มโลกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและเป็นเรื่องเดียวที่เปลี่ยนแบบไม่สามารถกลับมาได้อีก คือโลกของ

พลังงานหมุนเวียน โลกได้คำตอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศเอเชียหรือยุโรปก็ตาม ตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นพลังงาน
หมุนเวียนไปหมดแล้ว การกลับมาสู่ฟอสซิลไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะมีความพยายามแบบไหนก็ตามไม่สามารถ       
ทำเกษตรที่ยั่งยืนได้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พลังงานไฟฟ้าภาคใต้จะทำอย่างไรที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ต้องการให้

รักษาธรรมชาติริมทะเล ถ่านหินเมื่อเผาเพื่อใช้ไฟฟ้ามวลสารจะลอยออกไปเป็นต้นเหตุของความเสื่อมทางสุขภาพ 
ด้านสังคม 
- ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเทพาเดือดร้อน ถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้าที ่นี่แล้วคนในพื้นที่จะไปอยู่ที่ไหน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปีของอำเภอเทพาพยายามพัฒนาให้เทพาเป็นเมืองท่องเที่ยวมากกว่าเมืองอุตสาหกรรม 
ไม่ได้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่มองให้มากกว่านั้นคือเทพาเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
และยั่งยืน จึงไมต่้องการให้มกีารสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 2 พลังงานทดแทน 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินอันตรายกว่า 25 เท่า โรงไฟฟ้าถ่านหินมีสารต่าง ๆ มากมายทำให้คนได้รับสารพิษได้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-15  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างปัญหาให้กับชุมชน มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำในเทพา 
ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับปัญหามากมาย  

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 3 ผสมผสาน 
- ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
1.4.3.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 
ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ในทางเลือกของการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม อาจเป็นภาระของประชาชน การนำข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2560    

มาวิเคราะห์แนวโน้มปี พ.ศ. 2562–2565  ไม่สามารถทำได้ ภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2 พันกว่าเมกะวัต ต์ 
ในขณะที่ผลิตได้ 3 พันกว่าเมกะวัตต์ ภาคใต้มีศักยภาพการเกษตรการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดีอยู่แล้ว 
จึงไม่จำเป็นต้องสร้างโรงงานไฟฟ้า การสร้างโรงไฟฟ้าอาจเป็นการเอื้อผลประโยชน์กับคนบางกลุ่มในการนำเชื้อเพลิง     
จากต่างประเทศมาผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นการพัฒนาพลังงานไม่ควรมองสิ่งที่ไกลจากประเทศ ควรมองบริบทของ
ประเทศอย่างแท้จริงคำนึงถึงด้านการเกษตรที่เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริง 

- ข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคใต้ มีโอกาสที่การใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดลง เรื่องการบริหารการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมมีการคิดวิธีการที่ประหยัดพลังงานทำให้
การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง เรื ่องของการจ่ายไฟฟ้าที่มีความไม่พร้อมของอุปกรณ์รวมถึงการบริหาร Peak Load 
ประเด็นนี้ผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถลดการใช้ไฟฟ้าซึ่งทำได้ ก่อน 1 ทุ่ม ในช่วงเวลา 1 ทุ่ม ใช้ที่จำเป็นจริง ๆ 
การคิดสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง หากไม่พัฒนาภาคใต้เป็นเมืองอุตสาหกรรม เศรษฐกิจของ
ภาคใต้ดูแลตัวเองได้ ถ้ามีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ รัฐบาลส่งเสริม ตำบลละ 1 เมกะวัตต์ จะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ  
การสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชนเป็นการสร้างการผลิตพลังงานทีผ่ลิตจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่สะอาด และเป็น

พลังงานที่หลากหลายในการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหลักคือก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง ควรทำ
การผลิตแบบกระจายความเสี่ยง ถ้าใช้พลังงานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันจะทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามถ่านหินเป็นมลพิษ ไม่ต้องการให้เข้ามาในประเทศไทย ลองย้อนดูให้ดี สิ ่งที่บั ่นทอนคุณภาพชีวิต  
ของคนเราจริง ๆ ถ้าเรามีการจัดการที่ดี ทำให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ถ้าหน่วยงานหลักทำการผลิต คนที่ได้ประโยชน์  
คือประชาชน แต่ถ้าเอกชนผลิตผลกำไรมาไม่ถึงที่ประชาชนและควรมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คนกระบี่ไม่ต้องการให้บ้านของเขาเหมือนพัทยา เหมือนเชียงใหม่ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่อยากให้เกิด 
PM2.5  

ด้านสังคม 
- ในด้านสุขภาพของชุมชน ชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า เช่น เป็นโรคภูมิแพ้ และ

มะเร็ง มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งมากที่สุดในอำเภอเหนือคลอง ประมาณ 30–40 คน แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเกิดจากโรงไฟฟ้า 
ซึ่งมีการพยายามท่ีจะให้ข้อมูล มีการนำชาวบ้านที่เป็นโรคไปตรวจที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด
สงขลา สุดท้ายให้กลับมารับยาที่โรงพยาบาลเหนือคลอง  

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 2 พลังงานทดแทน 
- การพัฒนาพลังงานมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ควรมีการซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  

ในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ระดับหนึ่ง ซึ่งหากพอใช้ก็ไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนการผลิตพลังงาน ในปัจจุบันนี้
ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีปริมาณเท่าใดและยังมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่หรือไม่ ความต้องการใช้จะต้อง
น้อยกว่าไฟฟ้าที่มี ความต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ 2,700 เมกะวัตต์ ในปีนี้หากการเติบโตตามการพัฒนาประมาณ  4 
เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 4 ปี ปริมาณการใช้ไฟก็จะเพิ ่มไปเป็นประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ศักยภาพในการผลิต 
ที่มีเพียงพอหรือไม่ จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่ไม่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน ต้องผลิตมากน้อยเพียงใด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-16  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- โซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่เหมือนเป็นพลังงานเสริม ใช้ได้ตอบสนองความต้องการได้บางส่วน    
แต่เอามาเป็นพลังงานหลักไม่ได้ ในขณะที่เวลาในการสร้างโรงไฟฟ้า 1 โรง ใช้เวลาสร้าง 7 ปี ดังนั้นในการวางแผน 
การผลิต ควรคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 5 ปี 

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 3 ผสมผสาน 
- เมื่อคำนึงถึงผู้ที่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าในกระบี่ ในพื้นที่ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง ได้มีไฟฟ้าใช้จนถึง

ปัจจุบันนี้ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องนำพลังงานไฟฟ้าจากพม่า และลาวมาใช้ ทำให้อาจไม่มี
เสถียรภาพด้านพลังงาน เพราะต้องนำกระแสไฟฟ้าจากประเทศเพื ่อนบ้าน ในจังหวัดกระบี ่ หากไม่มีไฟฟ้า  
จากโรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม จะเอาพลังงานไฟฟ้ามาจากไหน ในขณะที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  
มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแหล่งพลังงานสำรองไว้ สร้างไว้ให้เหลือดีกว่าไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง
แหล่งพลังงาน 

- การมีโรงไฟฟ้าสามารถสร้างความมั ่นคงให้จ ังหวัดกระบี ่ได ้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องคำนึงถึง  
ผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างความมั่นคงทางพลังงานไม่ควรเป็นความคิดเชิงเดียวจากถ่านหินหรือน้ำมัน ในการนำมาเป็น
วัตถุดิบ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องคำนึงพลังงานทางเลือกจากลม แสงแดด ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคงไว้ การพัฒนา
ต่าง ๆ ต้องระเบิดจากภายใน ตามพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9 ต้องให้คนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ก่อน ไม่ใช่ 
คนอื่นได้ผลประโยชน์ก่อน สุดท้ายไม่เกิดการพัฒนา ต้องมีทั้งได้ทั้งเสีย ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราทำ ได้กับเสียทางเลือกใด
มากกว่า 

1.4.3.3 เวทีสานเสวนาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- สร้างโรงไฟฟ้าหลักให้เพียงพอกับความต้องการ เมื่อมีแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานอยู่ในถิ่น ยังมีความจำเป็น 

อยู่หรือไม่ที่จะต้องใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้พลังงานฟอสซิลนำเข้าจากต่างประเทศ (อินโดนิเซีย) ถ่านหินมลพิษ
มากมายที่เกิดขึ้นก็จะไปทำลายระบบนิเวศส่งผลต่อการท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งรายได้หลักของภาคใต้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- คำถามที่ว่ารัฐบาลต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ รัฐบาลไม่ควรคิดเพียงแต่ว่าจะสร้างขนาดใหญ่

ควรคิดถึงผลกระทบในภาพรวมด้วย ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีธรรมชาติของความเป็นสีเขียว 
ทีบ่่งชี้ว่าภาคใต้สิ่งแวดล้อมดี แต่สามารถมีโรงงานอุตสาหกรรมได้แต่ไม่ควรเป็นขนาดใหญ่ 

ด้านสังคม 
- หากต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จำเป็นที่จะต้องมีการทำทุกอย่างเพ่ือให้เรือขนาดใหญ่เข้าได้ ซึ่งจะทำให้

เป็นการทำลายระบบนิเวศชายฝั่งแล้วสุราษฎร์ธานีจะอยู่อย่างไร และไม่สามารถพูดได้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้า
สีเขียวเพราะจะเป็นการขัดแย้งกับข่าวที่เห็นกันในข่าวสาร 

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 2 พลังงานทดแทน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- แนวคิดส่งเสริมพลังงานสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน ให้ใช้พืชไม้โตเร็วในการใช้ผลิตพลังงาน พลังงาน

ที่เหลือขายให้การไฟฟ้าภาคใต้จะต้องเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง รัฐบาลแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ทำไมไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ทำไมค่าไฟถึงแพง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากภาคใต้มีทรัพยากรอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ต้องการให้มี

การพัฒนาพลังงานภาคใต้เป็นพลังงานสีเขียว (Go Green) และให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 
ด้านสังคม 
- ใช้หลักคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศ ภาคใต้จะต้องมีพลังงานสะอาดเพียงพอและราคาท่ีเป็นธรรม  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-17  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 3 ผสมผสาน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- แนวโน้มความก้าวหน้าของการรับซื้อวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรของชาวสวนปาล์มจะเห็นว่าพืชชนิดนี้

สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามสุราษฎร์โมเดลให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่/กลาง/ย่อย ผสมกันในท้องถิ่น ต้องการให้
ชุมชนมีโรงไฟฟ้าระดับตำบลในทุก ๆ ตำบล โดยคนในชุมชนทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น ส่วนพลังงานที่เหลือขายให้การไฟฟ้า 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ทำไมจึงไม่มีการบูรณาการผลิตและทำให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น โดยไม่ต้องนำพาหรือนำเข้า  

จากต่างประเทศ เราควรจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก่อน 
ด้านสังคม 
- เน้นเรื่องความเป็นธรรม รวมถึงเรื่องการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องสอดคล้องกัน 
1.4.3.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- การพัฒนาไฟฟ้าที ่เหมาะสมในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ ่งแวดล้อมของชุมพรและภาคใต้จะต้อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในเมื่อไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เรื่องความม่ันคงของสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของทรัพยากร ต้องเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของคน

ในชุมชน สิ่งที่รัฐต้องปฏิบัติคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ 
ด้านสังคม 
- ผลกระทบถ้าเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผลกระทบทางด้านอาชีพ เกษตรประมง 

ความแตกแยกในชุมชน เรื่องของสุขภาพ เรื่องของคอร์รัปชั่ น การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
ในพ้ืนที่ สร้างความขัดแย้ง ไม่มีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชนไม่มีความสุข 

ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 2 พลังงานทดแทน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- การผลิตไฟฟ้าในภาคประชาชน รัฐบาลไม่รับซื้อในบางครั้งสร้างปัญหาให้กับผู้ผลิต การจัดหาพลังงาน

ทดแทน ต้องให้เหมาะสมทางภูมิศาสตร์ของประเทศและสามารถใช้ได้จริง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เชื ้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพต้องไม่กระทบคุณภาพชีว ิตความเป็นอยู ่ของประชาชน โซล่าเซลล์  

ภาคครัวเรือน ให้รัฐหาแนวทางแก้ไขจัดการ ปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และคิด
กระบวนการจัดการตอนหมดอายุโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน  

ด้านสังคม 
- การพัฒนาโรงไฟฟ้าต้องไม่สร้างความแตกแยกให้ชุมชนและมลภาวะที่เกิดขึ้นต้องมีกฎหมายในการ

ควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ข้อกังวลกับทางเลือกที่ 3 ผสมผสาน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ให้มองเรื่องอิสระภาพในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ไม่ควรมองเรื่องความมั่นคงเพียงด้านเดียว  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ควรให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-18  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ด้านสังคม 
- ต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้ทุกขั้นตอน ข้อมูลจากภาครัฐต้องมีข้อเท็จจริง

และชัดเจน โปร่งใสในข้อมูล 
 
1.4.4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1.4.4.1 เวทีสานเสวนาจังหวดัสงขลา 
ข้อมูลด้านพลังงานไม่สมบูรณ์พอที่จะตัดสินใจ 
- ควรมีข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลัง ทบทวนข้อมูลให้ครบถ้วนถ้าอยากมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถตั้งโรงไฟฟ้าได้กี่เมกะวัตต์ และอยู่พื้นที่ไหนบ้าง พลังงานน้ำ พลังงานลม ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการสร้างไฟฟ้า ถ้าจะติดตั้งใช้เท่าไหร่ ให้ศึกษาจากพลังงานธรรมชาติก่อนและคำนวณปริมาณไฟฟ้า ถ้าทุกคนไม่มี
ข้อมูลกลางที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันและจินตนาการเป็นเรื่องที่น่ากลัว ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาคุยไม่ควรมอง 
คนละมุม ให้ทุกคนเห็นข้อมูลทั้งหมดเหมือนกัน เพ่ือพัฒนาไปในทางท่ีควรจะไป 

ระยะเวลาในการทำ SEA สั้นไป 
- SEA ยังใช้เวลาซึ่งสั ้นกว่า คิดว่าปัญหาความขัดแย้งไม่น้อยกว่าที ่ผ่านมาแน่นอน เนื้อหาที่พูดถึง  

ในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้เป็นอย่างไรไม่ควรจะเป็นเนื้อหาที่ที่เกิดขึ้นใน 1 วัน 
1.4.4.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 
เวทีนี้เป็นเวทีท่ีดี 
- เวทีนี้เป็นเวทีที่ดี เพราะเห็นว่าความขัดแย้งหรือการคิดต่างควรต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ จนหาข้อยุติ

หรือทางออกท่ีดี เรื่องสร้างโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นเรื่องที่ทะเลาะกัน เพียงแต่คิดต่างกันต่างมุมมอง ข้อมูลต่าง ๆ อาจจะได้
ไม่เท่ากัน พี่น้องในจังหวัดกระบี่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกัน ได้นำเสนอรัฐบาล ขอชื่นชมกระทรวงพลังงานที่จัด 
สานเสวนากับประชาชน ขอชื่นชมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่กล้าหาญชาญชัยในการทำงาน เป็นโอกาส
ที่ดีจากข้อมูลที่พูดคุย เรายังไม่รับการพัฒนาจากส่วนกลาง แต่เราเป็นผู้กำหนดการพัฒนา การมีส่วนร่วมครอบคลุม 
และหลากหลาย 

ควรกำหนดทิศทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
- เรามีโอกาสที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทุกคนในที่ประชุมมีข้อมูล เรามีโอกาสที่จะ

กำหนดที่ทิศของคนใต้ด้วยตัวเราเอง ในด้านพลังงานที่ไม่มีความม่ันคง ไม่เสถียร ในวันนี้คิดว่าคนใต้ต้องเพ่ิงพาตนเอง
ในด้านพลังงาน มันมีความสวยงามขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน มันมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เหมาะสมและลงตัว เราเปิดใจ  
ให้กว้างที่จะร่วมกันกำหนดมิติที่จะพัฒนาของภาคใต้ ในมิติพลังงานที่มีอยู่ วันนี้เราต้องมากำหนดพี่น้องเกษตรกร  
ให้ได้ผลประโยชน์ มีความสุขด้วย เราไม่ต้องไปพึ่งพา ไม่ต้องไปกระจายเงินไปต่างประเทศ เราอย่าทิ้งคนลำบาก  
ไว้ด้านหลัง เราอย่าสนับสนุนกลุ่มนายทุนที่ไม่ดี การลงทุนไปกระจุกอยู่ไม่กี่กลุ่ม ไม่มิติพลังงานเรามีทางเลือกเยอะ 
เพราะฉะนั้น วันนี้การพัฒนาภาคใต้เกิดความขัดแย้ง เกิดผลกระทบ เป็นภัยคุกคามภาคใต้ ไม่เหมาะกับภาคใต้  
แสงสว่างต้องเกิดภายในใจพี่น้องภาคใต้ด้วย   

- อันดามันมีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร ทิศทางการพัฒนา ภายใต้กระบี่  Go Green มันน่าจะ 
ต่อยอดไปได้  

- เรามาถกเถียงภายใต้ข้อมูลที่ไม่ชัด บริบทในภาคใต้ในเรื่องพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เพียงพอหรือไม่ ต้องมี
ฐานข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านมากกว่านี้  

- ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคง ต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เต็มที่ก่อน การทำ SEA ภาคใต้ 
เราต้องมีข้อมูลที่ชัดและลึกมากกว่านี้ 

1.4.4.3 เวทีสานเสวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- การพัฒนาภาคใต้รัฐต้องกระจายอำนาจมิใช่เพียงแค่การกำหนดนโยบายหรือแผนในทำเนียบรัฐสภา 

จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับคนบางกลุ่มเท่านั้นต้องจัดรับฟังความคิดเห็นด้วย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-19  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- คำถามที่ว่ารัฐบาลอยากได้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่าคิดเพียงแต่ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ให้คิดถึง
ผลกระทบโดยรวมด้วย การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางพลังงานโลก และศูนย์กลางโลจิสติกส์โลก ถ้ามีพลังงาน  
มีโลจิสติกส์และมีน้ำจืด มีทั้งหมดที่ว่ามานี้ภาพของมาบตาพุดจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้ต้องมุ่งสู ่ความ เป็น Go Green 
หมายความว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของบริบทของภาคใต้ ประมง เกษตร อาชีพบริการ ท่องเที่ยว 

1.4.4.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
- แผนพัฒนาภาคใต้ต้องรับฟังความคิดเห็นเรื่องพลังงานการพัฒนา เพื่อจัดการความสมดุลกับทรัพยากร 

ที่มีอยู่ในการผลิตพลังงาน ถ้าต้องการพลังงานทางเลือกให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาภาคใต้  

- การวางแผนการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนควรได้รับการสนับสนุนนจากทุกภาคส่วน และข้อมูลจากภาครัฐ
ต้องมีข้อเท็จจริงและชัดเจน โปร่งใสในข้อมูล  

- การพัฒนาในแต่ละพื้นที่ตามภูมิประเทศของภาคใต้ การผลิตพลังงานต้องดูให้เหมาะสมกับบริบท  
การใช้งานของพื้นที ่นั ้น ๆ ควรให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู ่ของประชาชน  
เป็นสำคัญ 

 
1.4.5 สรุปผลการสานเสวนา รอบที่ 1 ภาพรวมเวทีสานเสวนา 4 จังหวัด 
 

ความคิดเห็น 

กลุ่มที่ 1 : ประชาชน  
ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มที่ 2 : ภาครัฐ อปท.  
ภาคเอกชน 

กลุ่มที่ 3 : NGOs  
นักวิชาการ สื่อมวลชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต ้
1. การพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ป ีมุ่งพัฒนาให้ภาคใต้ เป็นเมือง
ท่องเที่ยว มากกว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรม  

 
 

✓ ✓     ✓  

2. ทิศทางการพัฒนาพื้นทีภ่าคใต้ เป้าหมายการพัฒนาต้องทำให้
ประชาชนมีความสุข สุขภาพดี และอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี 

 ✓        

3. ทิศทางการพัฒนาพลังงานภาคใต้ต้องการให้ใช้พลังงาน
ทดแทน และพลังงานสะอาด มีเพยีงพอและราคาที่เป็นธรรม 

 ✓ ✓     ✓  

4. การพัฒนาจังหวัดต้องคำนึงถึงแหล่งโบราณคดี และแหล่ง
ธรณีวิทยา  

 
 

 
✓ 

       

5. การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ควรมีความสอดคล้อง 
กับพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 

 ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. นำศาสตร์ของพระราชา และแนวคิดของรัฐบาลเป็นพื้นฐาน 
ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ ในแผนการพฒันาพื้นที่ 

  ✓   
✓ 

    

7. การพัฒนาสินค้าเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตร และการยกระดับ
สินค้าเกษตร ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 ✓ ✓    
 

 ✓  

8. พัฒนาการแปรรูปยางพารา หรอืใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างถนน   ✓       
9. พื้นที่การทำเกษตรเพียงพอและไม่ผูกขาด  ✓        
10. ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มเกษตรอินทรีย์ในสินค้าเกษตร  ✓        
11. ภาคใต้จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตอาหาร 
ที่ปลอดภัยและมั่นคง 

        ✓ 

12. ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้         ✓ 
13. เสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้ไฟฟา้ หรือปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
โดยให้รัฐเป็นต้นแบบในการลดใช้พลังงาน 

 ✓ ✓   ✓    

14. แก้ไขปัญหาเร่ืองยาเสพติด  ✓        



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-20  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็น 

กลุ่มที่ 1 : ประชาชน  
ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มที่ 2 : ภาครัฐ อปท.  
ภาคเอกชน 

กลุ่มที่ 3 : NGOs  
นักวิชาการ สื่อมวลชน 
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15. รัฐกระจายสิทธิในการถือครองที่ดิน  ✓        
16. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง    ✓       
17. มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี บา้นเมืองสะอาด ไม่มีมลภาวะ  ✓ ✓       
18. การจัดการนำ้ มีการป้องกันการเกิดอุทกภยัในฤดูฝน และ
การป้องกันภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน 

  ✓       

19. การเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชายเลน ปา่ชายหาด รวมถึงป่าพรแุละ 
ป่าในเมือง เพื่อป้องกันและดูแลระบบนเิวศ 

  ✓       

20. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ และเชิงเกษตร 
การพัฒนาสินค้า OTOP ของฝาก และการดูแล จัดการ โฮมสเตย์ 

  ✓       

21. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ พลังงานชุมชน  
การพัฒนาแผนพลังงาน และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ผลิต
พลังงาน รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาพื้นที่ 
ตนเองหรือชุมชนของตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ✓      ✓ 

22. การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตชุมชน  
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

     ✓   ✓ 

23. ภาครัฐต้องกระจายอำนาจลงมายังพื้นที่ และรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีภ่าคใต้ด้วย 

        ✓ 

24. การแปรรูปปาล์มเป็นส่วนผสมของน้ำมัน B5 B100 และ 
E100 หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เครื่องสำอาง 

 ✓ ✓       

25. ส่งเสริมอาชีพในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน   ✓       
26. การวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ควรใช้วัสดุธรรมชาติ 
ในท้องถิ่น และรัฐบาลควรให้การสนับสนุนการซ้ือพลังงาน 
จากภาคประชาชน 

  ✓      ✓ 

27. พัฒนาภาคใต้ควรมุ่งสู่ความเป็น Go Green และตอ้งการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดว้ยตัวเองให้ยั่งยืน 

 
 

✓ ✓     ✓  

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
1. เปรียบเทียบพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ เพื่อสรุปผล 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าว่าควรเป็นประเภทใด  

✓  ✓       

2. ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้โซล่าเซลล์ 
ในครัวเรือน รัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์และรับซ้ือไฟฟ้าส่วนที่เหลือ 

✓ ✓ ✓     ✓  

3. สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะมีความมั่นคง      ✓    
4. ภาคใต้ไม่ปฏิเสธการใช้พลังงานฟอสซิล แต่ให้บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศกอ่น เช่น ลม คลื่น น้ำ  

 ✓ ✓   ✓    

5. ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักที่มั่งคงเพื่อความยั่งยืนของภาคใต้ และ
จำเป็นต้องเหมาะสมกบัพื้นที่และฤดูกาล  

✓         

6. นำพืชที่มีอยู่ในทอ้งถิ่นมาผลิตเป็นพลงังาน   ✓   ✓   ✓ 
7. สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และต้องมีกฎหมายกำกับ
ในการก่อสร้าง 

 ✓ ✓   ✓    

8. นำปาล์มน้ำมันมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคง 
และสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดที่มีความพร้อม 

✓ ✓    ✓    

9. รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก การผลิตตำบลละ 
1 เมกะวัตต์ โดยคนในชุมชนทุกคนถือหุน้ พลังงานที่เหลือขายให้
การไฟฟ้า 

 ✓ 
 

✓       

10. เสนอให้ฝั่งอันดามัน มีโรงไฟฟ้า 1 โรง เพื่อผลิตพลังงานหลัก
ใช้ในภาคการท่องเท่ียว 

     ✓    

11. โรงไฟฟ้าหลักฝั่งอันดามัน เสนอ จ.กระบี่ เพราะมีพื้นที่
เหมาะสมและไม่ต้องเวนคืนที่ดิน 

      ✓ 
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ความคิดเห็น 

กลุ่มที่ 1 : ประชาชน  
ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มที่ 2 : ภาครัฐ อปท.  
ภาคเอกชน 

กลุ่มที่ 3 : NGOs  
นักวิชาการ สื่อมวลชน 
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12. สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่/กลาง/ยอ่ย ผสมกันในท้องถิ่น   ✓       
13. พัฒนาพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญท่ี่มีอยู่เดิม   ✓       
14. ต้องการให้โรงไฟฟ้ากลั่น E100 เปน็เช้ือเพลิงไฟฟ้า   ✓       
15. ให้ใช้พืชไม้โตเร็วในการใช้ผลิตพลังงาน   ✓       
16. สร้างโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น    ✓       
17. เสนอสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ นิวเคลียร์ และถ่านหิน  ✓         
18. ไฟฟ้าหลักของประเทศไทยสนับสนนุประเภทเชื้อเพลิงคือ 1 
ก๊าซธรรมชาติ 2 ถ่านหิน 3 นิวเคลียร ์

✓         

ข้อกังวล / ข้อเสนอแนะต่อทางเลือก 
1. ต้องการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ เพื่อการเกษตร 
ที่ยั่งยืน  

 ✓        

2. การสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน ทำให้คนในพื้นที่ต้องยา้ยทีอ่ยูแ่ละมีวิถีชวีิตที่เปลี่ยนไป 

 ✓        

3. ต้องการให้ภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อากาศดี อาหารปลอดภยั
ของคนทั้งโลก 

✓         

4. การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าต้องคำนงึถึงส่ิงแวดล้อมเป็นสำคัญ 
และมีการจัดการที่ดี ก่อมลพิษนอ้ยที่สุด ต้องคำนึงถึงผลกระทบ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกดา้นและภาพรวมของเศรษฐกิจ 

 ✓ ✓  ✓ ✓    
 

5. ถ่านหินมีมลพิษ ไปทำลายระบบนิเวศ ส่งผลต่อการท่องเท่ียว 
ที่เป็นแหล่งรายได้หลักของภาคใต้ 

 ✓ ✓       

6. กองทุนการพัฒนาพลังงาน สร้างความแตกแยกให้แก่ชุมชน  ✓        
7. ผลประโยชน์ที่ได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าประชาชนต้องมีส่วนรว่ม
และต้องมีส่วนได้ โดยต้องอยู่ในรูปแบบระบบสหกรณ์ 

     ✓    

8. การพัฒนาของภาครัฐหรือสร้างโรงไฟฟ้าถา่นหิน สร้างความ
ขัดแย้ง ไม่มีความมั่นคงในความเป็นอยู ่ชีวิต ประชาชนไม่มี
ความสุข 

  ✓   ✓ 
 

 ✓  

9. โรงไฟฟ้าทุกประเภทที่สร้างต้องไม่กระทบคุณภาพชวีิต 
ต่อความเป็นอยูข่องประชาชน  

 ✓      ✓  

10. ถ้าทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้วย 

  ✓       

11. ไม่สนับสนุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู ่

  ✓  ✓     

12. การทุจริตด้านการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้า   ✓     ✓  
13. ในการผลิตโรงไฟฟ้าทุกประเภทต้องคำนึงถึงอนาคต  
ความปลอดภยั ความยั่งยืนในชวีิต ไม่ปล่อยให้เป็นภาระ 
กับพื้นที่วา่จะอยูก่ันอยา่งไร 

  ✓       

14. ประชาชนทุกคนต้องการการพัฒนา แต่การพัฒนามีทั้งผลดี
และผลเสีย ควรตระหนักถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่ง 

  ✓      ✓ 

15. เรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูล
ความจริงที่เป็นรูปธรรมและจริงใจ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
แก้ปัญหา สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้ทุกขั้นตอน 

  ✓   ✓ 
 

   

16. ประชาชนต้องการพลังงานไม่ได้คัดค้าน แต่สิ่งที่รัฐต้อง
คำนึงถึงคือผลประโยชน์ส่วนรวมและผลกระทบที่จะเกิด 

     ✓    

 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-22  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1.5 รายละเอียดความคิดเห็น และข้อกังวลจากการสานเสวนา 
1.5.1 ความคิดเห็นและข้อกังวลจากผู้เข้าร่วมสานเสวนา 

1.5.1.1 เวทีสานเสวนาจังหวดัสงขลา 
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา  

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 

1 นางวิจิตรา คอนด ี
ตัวแทนเครือข่ายเทใจใหเ้ทพา
หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⦁ ดิฉันตัวแทนในนามเครือข่ายเทพา หลังจากไดร้ับฟังคำช้ีแจงและเหตุการณ ์
ในการจัดเวทีในวันนี้แล้ว ดิฉันมีความเป็นห่วงหลายอย่างในการจัดเวทีครั้งนี้  
พวกเราได้เสนอใหม้ีการประเมินสิง่แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ SEA เพือ่หาทางออก 
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได ้
กลับมาทบทวนศักยภาพของพื้นที่กันใหม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ มันทำให้ดิฉันเห็นว่า
การจัดเวทีในลักษณะนี้ทำใหเ้กิดปญัหาความขดัแย้งตามมาเหมือนท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้ว 
⦁ การเชิญคนเข้ามาร่วมเห็นได้ว่ามีการจำกดั ทำไมต้อง 60 คน ดิฉันในฐานะชาวบ้าน
ที่ติดตามการพัฒนาเรื่องของไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างในชุมชน การที่จัดทำเวทีในครั้งนี้
ไม่มีการรับเชิญของเครือข่ายหรือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน คนเทพาประมาณ 
77,000 กว่าคน ซึ่งไม่ได้รับเชิญในครั้งนี้ มองเห็นแล้วไม่มีความชอบธรรมกับประชาชน  
คุณมักจะเชิญบุคคลสำคัญไม่ว่า อบต. นายกฯ ที่ได้รับเงินเดือน แล้วประชาชนท่ีไมไ่ด้
รับเงินเดือนไม่สำคัญหรือคะ ครั้งนี้ไม่ได้รวมคนสงขลา ปตัตานี ยะลา นราธิวาส และ
จังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ การจัดทำยุทธศาสตร์พื้นท่ีไม่ควรมแีค่ 4 เวท ี 
ทั้งภาคใต้เวลาแค่นีจ้ำนวนกับคนไม่กี่คน ฉะนั้น ทางคณะจดัทำเวทีในครั้งนี้ 
ต้องกลับไปคดิทบทวนกระบวนการใหม่ให้คนภาคใต้มสี่วนร่วมในการคิดและ 
กำหนดอนาคตของตัวเองมากทีส่ดุ ไม่ใช่รับทำเวที รายงาน และรีบส่ง งบประมาณ  
50 ล้านบาท ควรคิดและทำอะไรให้มากกว่าน้ี เกิดประโยชน์มากกว่าน้ี แก้ปัญหา
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้
⦁ ทางเลือกทางภาคใต้ของเราคือต้องการโซล่าเซลล์ ซึ่งเราน่าจะคุยได ้

2 นายหมิด ชายเต็ม 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านเทพา 

⦁ ถ้าเอาโรงไฟฟ้ามาจะเดือดร้อนกันหมด 
⦁ อยากให้รักษาธรรมชาตริิมทะเล 
⦁ พวกเราทุกคนต้องปกป้องรักษาไว้ ให้ตัดโรงไฟฟ้าถ่านหินออกไปดกีว่า  
ให้ทำเกษตรที่ยั่งยืนแบบไหน การผลิตแบบไหน อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็พอแล้ว 

3 นายหลี สาเมาะ 
อดีตกำนันตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 และเครือข่ายคนเทพา 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

⦁ กล่าวถึงการผลติไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ ว่าไม่มีประสิทธิภาพ 
เช่น ไฟส่องสว่างของ อบต. ท่ีติดตัง้ไม่กี่วันแล้วกระพริบก็ต้องกลับไปดูว่าการประมลู
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ท้ังนี้งบประมาณ 100,000 ล้านบาท 
ที่จะใช้จัดทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหากเอามาทำโซล่าเซลล์หลังละ 100,000 บาท  
จะทำได้ 1 ล้านหลังคาเรือน เมื่อครบ 7 ปี ก็ยกให้ประชาชนหรือถ้าไม่ยกให้ 
จะทำเป็นโครงการกู้ยมืก็ได้ จะเปน็เรื่องที่ดียิ่งกว่าแจกเงิน 500 บาทให้ทุกเดือน  
ทำแบบมีประสิทธิภาพ ทุกหลัง ไม่ใช่เสาไฟฟ้า 3 วัน แล้วเสีย 
⦁ ใหค้นพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่นำมาใช้ เพราะอันตราย
กว่าโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน คนในท้องถิ่นเดือดร้อน บางครั้งการสร้างพลังงานทดแทน 
แต่ชาวบ้านนั้นเดือดร้อน ให้ช่วยกันทำ SEA ปัญหาการทำโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะย้ายไปไหน
ก็เกิดปัญหาทุกที่ ให้รัฐบาลช่วยตรวจสอบว่าการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น 
เป็นการสร้างปัญหาให้กับชุมชนไม่ใช่ลดปัญหา 

4 นายอภิวัฒน์ สาเมาะ 
 
 

⦁ คำถาม 1 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะสร้างหรือไม่สร้าง 
⦁ คำถาม 2 ถ้าเกิดสร้างต้องให้คนเทพาตัดสินใจให้ 2 ฝ่าย ท่ีเห็นดว้ย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-23  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
และไม่เห็นด้วย มาจับเข่าคุยกัน ตอ้งการทราบผลกระทบและประโยชน์โรงไฟฟ้า 
ถ่านหินเทพา เพราะคนเทพาไดร้บัผลกระทบโดยตรงและขอให้คนในพ้ืนท่ีได้ทำงาน 
ที่โรงไฟฟ้าด้วย หากมีการสร้าง เพราะไม่อยากเห็นคนเทพาทะเลาะกันเอง 

5 นายมะนาวี มะ 
 
 
 
 
 

⦁ โรงไฟฟ้าที่เกดิขึ้นโซนภาคใต้ ไม่เห็นด้วยกับการจัดเวทีเสวนา แตพ่อได้ไปศึกษา
และสอบถามที่ประเทศมาเลเซียวา่มีผลกระทบอะไรบา้ง คำตอบคือไม่มีและไดไ้ปดู
ถ่านหินที่แม่เมาะคือห่วยท่ีสดุ และสอบถามคนในมสัยดิว่าแม่เมาะเมื่อก่อน 
เป็นอย่างไร ได้รับผลกระทบคือเปน็ฝุ่นละออง และตอนนี้ต้องการมาอยู่ท่ีแม่เมาะ
เพราะมโีครงการที่มีระบบการจดัการที่ดี มีโครงการให้ทำโน้นนี่นั่น มีนักศึกษา 
ไปท่องเที่ยวกันเยอะและอยากใหดู้แลเด็กที่มีปัญหายาเสพติด สรุปผมอยากรู้วา่ 
มีคนเสยีชีวิตกับโรงไฟฟ้าถ่านหินมกีี่ประเทศ 

6 นายสุลทิพลี หะยีกือจ ิ
 
 
 
 

⦁ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้จะทำอย่างไรที่ไมม่ีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
ให้น้อยท่ีสุด 
⦁ ไดเ้ดินทางไปประเทศสิงคโปร์ และได้สอบถามข้อมูลพบว่าการสร้างบ้านแต่ละหลัง
จะต้องมีแปลนโซลา่เซลล์ ถ้าไม่มไีม่อนุญาตใหส้ร้าง จะต้องคำนวณบ้านกี่ช้ัน 
ใช้ไฟเท่าไหร่และเสนอวิศวกร และไฟท่ีเหลือในบ้านสามารถส่งขายให้กับรัฐได ้
⦁ ปัจจุบันบ้านผมใช้ไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มา 2 ปี ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่าย 
ค่าไฟฟ้าลดลง จึงขอสนับสนุนในการติดตั้งโซลา่เซลล ์

7 นายดนรอหมี มุเซะ 
โต๊ะอิหมา่ม อำเภอเทพา 
 
 
 
 

⦁ ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าถ่านหนิ พลังงานจากโซล่าเซลล์ ทั้งดีและไมด่ี เพียงแต ่
ให้เราเลือกว่าสิ่งไหนดีกว่า ปัจจุบนัมัสยดิไดต้ิดตั้งโซล่าเซลล์มานานกว่า 1 ปี  
โดยตดิตั้งบรเิวณช้ัน 2 ของมัสยิดส่วนช้ัน 1 ใช้ไฟฟ้าจากภูมิภาค ซึ่งพบว่าค่าไฟฟ้า
ลดลงจากเดือนละ 1,000 บาท ปัจจุบันเหลือเดือนละ 300 บาท 
⦁ เราไม่ใช่ศัตรูกัน มลพิษเป็นศตัรกูับเราต่างหาก แม้เราจะอยู่คนละฝั่งกันแต่เรา 
ต้องเคารพซึ่งกันและกัน 
⦁ ให้นิด้าตั้งมั่นอยา่เอาเงินนำหน้า ให้เอาปัญญานำ พลังงานเรายังอดได้ แต่ขา้ว
อาหารเราอดไม่ได้ ประเทศไทยตอ้งเป็นเมืองอาหารไม่ใช่พลังงาน 

8 นางรอกีเยาะ ยโูซะ 
 

⦁ ระบบการพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี ของอำเภอเทพาพยายามพัฒนาให้เทพา 
เป็นเมืองท่องเที่ยวมากกว่าเมืองอตุสาหกรรม ไมไ่ด้ค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
แต่มองให้มากกว่าน้ันคือ เทพาเปน็เมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน จึงไม่อยากมโีรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

9 นายสุลทิพลี หะยีกือจ ิ ⦁ พลังงานแสงอาทิตยส์ามารถสรา้งที่ไหนก็ได้ คำนวณการใช้โซล่าเซลล์ว่าขาดทุน 
หรือกำไร 

10 นางเจ๊ะติเมาะ มุนี (มะจู) 
 

⦁ ดีใจที่มีเวทีเสวนา ได้แสดงความคิดเห็นพูดคุย โปร่งใส อำเภอเทพา มีความเจริญ 
แต่ขอความยุติธรรม ซึ่งไม่ค่อยจะมี จึงขอความยุติธรรมให้แก่ชาวบา้น 

11 นางมารียำ ประสิทธ์ิหมิะ ⦁ ถ้าเอาโรงไฟฟ้ามาสร้างที่น่ีแล้วคนในพ้ืนท่ีจะไปอยู่ไหน 
12 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทพา ⦁ ถ้าดูในเนื้อหาในเวทีแล้วเหมือนกับว่าการทำ SEA และพดูถึงเรื่องแผนพัฒนา

ภาคใต้ แตไ่ม่มีการเชิญ และชาวบา้นก็มาแค่นี ้ผมดูลักษณะเวทีใช้ได ้แต่ผมดสูีหน้า
คนแล้วรูส้ึกจะเครียดเพราะว่าไม่เข้าใจเวทีคือต้องอธิบายกันเยอะ เวทีมาจัดแบบน้ี
ชาวบ้านคงงง เกิดอะไรขึ้นบ้านผมอยู่เทพา ญาติพี่น้องผมอยูเ่ทพา ตอนนั้นท่ีคิด 
จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินข้ึนท่ีเทพา มันมี ค1 ค2 ค3  ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่า
เทพาตอนนั้นเดือด คือมี 2 พวก 2 ง่าม 3 แง่ หลังจากท่ีตกลงทำ MOU และ 
มาดูสถานการณ์ตอนนี้ ค1 ค2 ค3 และมาดูสถานการณต์อนนี้ท่ีโรงไฟฟ้า 
เหมือนกับว่าจะใหเ้วลาศึกษา 9 เดือน แล้วหันไปดูสถานการณต์อนนั้นรู้สึกว่า 
พี่น้องเริ่มจะหันหน้ามาคุยกันเยอะเหมือนกับว่าความสามัคคีกลับเขา้มา พี่น้องจะคุย
กันเยอะ ฝ่ายสนับสนุนมาคุยกับฝา่ยค้าน มานั่งกินน้ำชาร่วมกัน ผมรู้สึกว่าบรรยากาศ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-24  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
แบบน้ีมันเริม่จะกลับมาอีกครั้ง แล้วทีนี้อยู่ ๆ ประมาณ 4–5 เดือน ก็มีเวทีอีกแล้ว  
ก็คือเวทีน้ี เหมือนกับว่าชาวบ้านงง ๆ ว่าจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งข้ึนมาอีก
ครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าอยา่งนั้น 

13 นายอิสดาเรส หะยีเด 
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา 
 

⦁ โรงไฟฟ้าชีวมวลสร้างปัญหาใหก้ับชุมชน ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำในเทพา  
คนได้รบัปัญหามากมาย โรงไฟฟ้าถ่านหินอันตรายกว่า 25 เท่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
มีสารต่าง ๆ มากมายทำให้คนได้รบัสารพิษได้ เทพามีศักยภาพในการสรา้ง 
เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่รัฐพยายามจับโครงการมาใส่ในเทพา คนเทพาต้องปกป้อง 
เมืองเทพา 

14 นายแวฮามะ บากา 
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร  
จงัหวัดนราธิวาส 
 
 
 

⦁ ผมมาไกลกว่า 300 กิโลเมตร ตอ้งขอบคุณจริง ๆ ขณะนี้ท่านจำลอง ได้ชี้แจง 
ที่จะเดินหน้า ผมชื่นชมพวกเรา 5–6 ท่าน แต่ไม่ว่าอาจารย์จะมาตัดสินใจสรา้ง 
หรือไมส่ร้างเพยีงแต่ว่าผมเข้าใจว่าอาจารย์ก็เป็นกลางเพื่อท่ีจะหาทางออก 
ประเทศไทย ในการดูแลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนท่ีจะเป็นไปได้
อย่างไรแคไ่หนมันจะมีกลุม่ย่อย ผมดูแล้วในกำหนดการคือพวกเราเท่าน้ันเองที่ 
จะช้ีอนาคตเรา อาจารยไ์ม่ใช่จะมาช้ีอนาคตของพวกเรา เพียงแต่ว่าสถาบันนิด้า 
เป็นสถาบันค่อนข้างที่จะเป็นกลางผมเคยอยู่กับอาจารย์สิทธิชัย ม.ธรรมศาสตร ์
และ ม.เกษตรศาสตร์ เคยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกับอาจารยส์ันชัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
และผมไปดูงานกับท่ีจุฬาลงกรณ์ทีส่ิงคโปรเ์ราเชื่อมั่นในอาจารย์ ขอความร่วมมือ 
พวกเราลองฟังการดำเนินการของอาจารย์ว่าดำเนินการอยา่งไร กลุม่ย่อยคือ
โชคชะตาของเรา เราควรที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรอยู่ที่พวกเราไม่ใช่อาจารย์ 

15 อาจารย์ ดร.เกื้อ ฤทธิ์บูรณ ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตาน ี

⦁ ดิฉันเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่ไม่รับ ได้รับเชิญเหมือนกันซึ่งตดิตามข่าวเรื่องนี ้
มาตลอดรูส้ึกเป็นห่วงพวกอาจารยม์ากค่ะ ที่เปิดโอกาสให้มเีวทีแลกเปลี่ยนก่อนท่ี
ดำเนินการตามที่กำหนด เพราะถือว่าเหมือนที่คุณกติติภพ พูดว่าถ้าจะเป็นสานเสวนา
จริงมันต้องสบายใจในการสานเสวนาและเวทีวันนี้ดูทีผ่่านมาเหมือนทุกคนในเวที 
ไม่ได้ร่วมกันออกแบบเวทีวันนี้และจากที่อาจารย์พดูถึงว่าเวทีวันน้ีคือ SEA  มันหนัก
กว่า EHIA เพราะฉะนั้น ถ้าเรายังทำ SEA ยังใช้เวลาซึ่งสั้นกว่า คิดวา่จะเกิดปญัหา
ความขัดแย้งไม่น้อยกว่าที่ผ่านมาแน่นอน วันน้ีขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณเวทีท่ีช่วยทำ
ให้เวทีของอาจารย์มีคณุค่ามากขึ้น สำหรับตัวเองคิดว่า สิ่งท่ีเขียนไวส้ามารถอธิบายได้ 
การเปลีย่นแปลงในเวทีจะใหเ้วทีนี้คือสานเสวนา เพราะฉะนั้นเวทีน้ีถกูออกแบบใหม่
ด้วยการมสี่วนร่วมของทุกคนในเวที สิ่งที่กังวลในวันนี้คืออาจารย์บอกเป็นหมาย
เปิดเผยหมดแต่จริง ๆ อาจารยด์ูภาพรวม แต่ด้วยหลักสอนคนท่ีอ่านลายลักษณ์อักษร 
ก็มีความกังวล ตัวเองก็มีความกังวล ดิฉันทำงานอยู่ที่ปัตตานีบา้นอยูส่งขลา
เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสิ่งไม่ปรารถนาแน่นอน เพราะคิดว่าไม่ใช่มีแค่
โรงไฟฟ้าแล้วจะจบต้องมีอื่น ๆ ทีต่ามมามากกว่าน้ัน เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่เรามี 
MOU ที่ย้อนกลับไปหา SEA เป็นการกลับไปหาที่มันไม่มีทางตัน ที่เราจะมาบอกเอา 
ไม่เอาโรงไฟฟ้า วันน้ีก็อยากจะใหเ้วทีของอาจารย์เป็น SEA จริง ๆ ว่าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตรภ์าคใต้จะเป็นอยา่งไร เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่พูดถึง 
ในเชิงยุทธศาสตร์ เนื้อหาท่ีจะพูดถึงยุทธศาสตรภ์าคใต้เป็นอย่างไรไม่ควรจะเป็นเนื้อหา
ที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งวันน้ี และดูจากกำหนดของอาจารย์ในกระบวนการ จากกรอบ
แนวคิดในการศึกษาส่วนใหญ่สานเสนาทุกเวทีแบบน้ี เวที SEA ไม่ควรจะได้คำตอบ 
ที่ถูกต้องตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากเริ่มตั้งแต่เนื้อหาที่ใหญ่ องคภ์าพรวมที่เข้า
ประชุมไม่กี่วันนี้ผู้ที่ไม่ได้รับเชิญแต่มีความกังวลในผู้มสี่วนไดเ้สียกลุม่ที่ 1 ด้วยซ้ำ  
ซึ่งไม่ได้รับเชญิเท่ากับว่าองค์ประกอบในเวทีไม่ผ่าน เพราะฉะนั้น คดิว่าพวกเราทุกคน
มาทำให้เวทีของอาจารย์มีคณุค่าและนำไปสู่ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนมากขึ้น ระยะเวลา 
ในการศึกษาจะสิ้นสุดสานเสวนาในวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นเวทีท่ีสั้นมาก นีเ่ป็นเวที
แรกซึ่งเข้าปลายเดือนเมษายนแลว้สิ้นสุดเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากมันสั้นกว่า



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-25  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
การทำ SEA ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความอยากไดค้ำตอบท่ีจะชัดเจนว่าในยุทธศาสตร์
ภาคใต้เป็นอย่างไร เพราะถ้าเราตอบยุทธศาสตร์ภาคใตผ้ิด การที่จะมาตอบว่า
ยุทธศาสตร์พลังงานภาคใตเ้ป็นอยา่งไรก็ต้องผดิตาม เพราะว่างานกค็ือคำตอบหน่ึง 
ในการพัฒนาภาคใต้ เพราะฉะนั้นอยากเห็นความปรารถนาดีและเหน็ความจริงใจ 
ของอาจารย์ ณ เวทีนี ้เพราะอยากจะให้เวลากับเวทีน้ีในการร่วมกันออกแบบก็ใช้นิด้า
ทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในการทำ SEA ของภาคใต้ได้อยา่งไม่เป็นที่
กังขาของพี่น้องประชาชน 

16 อาจารย์ ดร.สมพร ช่วยอาร ี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตาน ี
 
 

⦁ ให้หน่วยงานเช็คตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งไม่ตรงกับความจริง  
และให้ประชาชนไดร้ับรู้ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของตัวเอง 
⦁ ให้หน่วยงานดูว่ากำลังไฟฟ้าในประเทศพอไหม ให้พยายามบริหารจัดการ 
จากทรัพยากรภายในประเทศก่อน เช่น ลม คลื่น น้ำ หากไม่พอจริงกใ็ห้นำเข้า 
ถ่านหินได้ให้ดจูุด Peak Load การใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยงานของรัฐมีมาก  
ให้หาพลังงานธรรมชาตลิดการใช้พลังงานท่ีใช้อยู่ และพลังงานหมุนเวียน 
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้มาก 
⦁ การสร้างโรงงานไฟฟ้าให้คนในพ้ืนท่ีตัดสินใจ ควรคดิว่าใช่หรือไมใ่ช่ 
⦁ เห็นด้วยกบัแนวคิดพลังงานโซลา่เซลล์ กับครัวเรือน 
⦁ ไม่ปฏิเสธการใช้พลังงานฟอสซลิ แต่ที่มีอยู่ใช้ใหด้ีก่อน 
⦁ กล่าวว่า ถ้าทุกคนไม่มีข้อมลูกลางที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกัน และจินตนาการ 
เป็นเรื่องที่น่ากลัว ต้องเอาข้อมลูทัง้หมดมาคุย ไม่ใช่มองกันคนละมุม ให้ทุกคนเห็น
ข้อมูลทั้งหมดเหมือนกัน เพื่อพัฒนาไปในทางที่ควรจะไป เช่น เรื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์ บอกกันว่า ภาคใต้ทำไม่ได้ เพราะเป็นพ้ืนท่ีฝน 8 แดด 4 ไปดูข้อมูล 
ให้ด ีจะเป็นแค่ท่ี จ.ระนอง เท่านัน้ 

17 รองศาสตราจารย ์
ดร.จอมภพ แววศักดิ ์
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

⦁ ให้ทำสถิติการใช้พลังงานย้อนหลัง Demand ของพื้นที่ ทบทวนข้อมูลให้ครบถ้วน 
⦁ ขอถาม ถ้าอยากมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถตั้ง
โรงไฟฟ้าได้กี่เมกะวัตต์ และกี่เมกะวัตต์ ไปอยู่พื้นท่ีไหนบ้าง พลังงานน้ำ พลังงานลม 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสรา้งไฟฟ้า ถ้าจะติดตั้งใช้เท่าไหร่ ให้ศึกษาจากพลังงาน
ธรรมชาติก่อนและคำนวณปรมิาณไฟฟ้า 
⦁ ให้ทำ Demand และ Supply เท่าไหร่ ในการต้องการใช้ไฟฟ้า 

18 นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา 
ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 

⦁ ผมเห็นใจทุกฝ่าย ฝ่ายทีไ่ด้รับผลกระทบจริง ๆ พ่ีน้องที่ได้รับผลกระทบภาพรวม
ของเศรษฐกิจพวกเราต้องคำนึงถึงด้วย ในฐานะที่อยู่กับภาคเอกชนและดูแลเศรษฐกิจ 
วันหน่ึงที่เกิดเหตุในจังหวัดยะลา อ.เบตง มีระเบิดเสาส่งเบตงอัมพาตหมด ไฟฟ้าไมม่ี 
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งภาคบรกิาร และความมั่นคง โรงแรมต้องปิดบริการ 
โรงพยาบาลกต็้องปิดบริการ และคนไข้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไฟฟ้า จะใช้น้ำมัน 
ไม่มเีพราะว่าน้ำมันปั๊ม ปตท. ก็ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อป่ันน้ำมันในการที่จะกระจายไฟ 
ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจไปซื้อน้ำมันที่ประเทศมาเลเซีย 
เพื่อมาใช้ในเครื่องปั่นไฟ สิ่งเหล่านี้เองภาพดีและทั้งภาพที่กระทบ ภาพดีก็คือถ้าเรา
ไม่สร้างโรงไฟฟ้าครั้งนี้ มันจะทำชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นไดร้ับผลกระทบหมด  
แต่สิ่งที่อยากจะฝากคือการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่คำนึงถงึสิ่งที่จะตามมา 
มั่นใจว่าวันนี้คณะทำงานของนิด้าทั้งหมด ผมคดิว่ามีแนวคิดอยู่แล้วว่าวิจัยเป็น 
เห็นลู่ทางและเอาสิ่งท่ีเรามาพดูกนันำไปพัฒนาว่าภาคใต้ 14 จังหวัด สมควรที่จะ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม ่

19 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ 

⦁ แบตเตอรี่ของโซลา่เซลล์เป็นของแข็ง ไม่ระเหยไมไ่ปไหน และนำไปรีไซเคิลได้  
แต่ถ่านหินเมื่อเผาเพื่อใช้ไฟฟ้า จะลอยออกไปเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรม 
ร่างกายของเรา ซึ่งเวทีครั้งน้ีมีความหมายอย่างมาก เพราะต้องคิดร่วมกันว่าภาคใต้



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-26  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ควรไปในทางทิศไหน เพราะหากผดิทิศจะกลับมานับหนึ่งยาก ท้ังเรื่องความแตกแยก
ในชุมชน เรื่องมลพิษ ซึ่งทิศทางที่เราอยากให้เป็น เป้าหมายของเราไม่ใช่โรงไฟฟ้า 
โรงงานหรือเงินตราอย่างเดยีว แตเ่ราควรมีความสุข มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี  
แล้วทิศทางแบบไหนที่จะทำใหไ้ปถึงเป้าหมายเหล่านี้  จากการวิจัยพบว่าคุณภาพ
ชีวิตของคนเทพาดีกว่าคนจะนะเปน็ 2 เท่าเนื่องจากเทพามีอุตสาหกรรม จึงทำให้มี
คุณภาพดีกว่า 
⦁ หลัง MOU สถานการณด์ีขึ้น ขัดแย้งน้อยลงให้นิด้าตอบโจทย์ว่า SEA จะให้คำตอบ
อย่างไรที่จะธำรงความเป็นชุมชนของคนเทพา ไม่ให้เทพาแตกแยก หากจะมีการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพาเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีใครมาลงทุน แต่หากจะมคีนมาลงทุน
ขนาดใหญ่แล้วสร้างความแตกแยกจะทำอย่างไร 
⦁ แผน 20 ปี ของเทพามีการเตรยีมการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ที่จะหลอมรวมผูค้น 
ให้เป็นหนึ่งเดียวแตส่ิ่งเดยีวคือไมม่งีบประมาณให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่ีเทพา
แต่นำงบส่วนน้ันมาพัฒนาแผน 20 ปี ของคนเทพาแทน รัฐบาลควรเยียวยาคนเทพา 
และส่งเสรมิแผนยุทธศาสตร์ ของคนเทพา แต่ต้องยุติโครงการทีส่ร้างความแตกแยก
ของคนในสังคม 
⦁ ถ้าจะทำพลังงานจากธรรมชาตแิทนถ่านหินพลังงานท่ีใช้เป็นประจำ จะลดลง 
อยากให้กระทรวงพลังงานทำพลังงานจากธรรมชาติในภาคใต ้

20 นายรอแม เจะ๊โส๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนมลูนิธิอิตี
ซอมวิทยา ตำบลปากบาง 
จังหวัดสงขลา 
 

⦁ วันน้ีดีใจที่นิด้าทำหนังสือเชิญเพื่อพบปะและพูดคยุกันในเรื่องของทิศทางของ SEA 
ทิศทางที่ว่าจะเดินไปทางไหน อนาคตจะไปอย่างไร ที่สำคญัคือ ภาคใต้เราแยกภาคใต้ 
คุยภาคใตเ้ยอะมาก เริ่มตั้งแต่ประจวบฯ ถึงนราธิวาส แต่พอคุยจังหวัดชายแดนใต ้
ก็คุยแค่ 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แต่พอสงขลาขึ้นไปฝัง่บน ตรงนี้ 
ผมเองก็ยังเดินไม่ถูกว่าสงขลาเราอยู่ในชายแดนใต้หรือพอดูในผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ไปอยู่ในปัตตานีพออยู่ในการศึกษาอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้แต่วันนีด้ีใจที่ทางนิด้า 
ได้จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนผมยินดทีี่จะแลกเปลี่ยนแต่ขอในช่วงบ่าย 
⦁ ให้หน่วยงานชัดเจนกับเรื่องการสร้างไฟฟ้าว่าจะสร้างแบบไหน พ้ืนท่ีไหน  
เพราะคนในพ้ืนท่ีมียุทธศาสตร์การพัฒนาวางไว ้

21 นายเอกชัย อิสระทะ 
เครือข่ายเทพาคดัค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน 
 
 

⦁ ผมขอเสนอว่าถ้าเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนในเอกสารหน้าแรก ตรงเป้าหมายตรงวรรค
ที่ 2 นี้ตัดออก เพื่อวิเคราะห์เป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้  
ว่าควรจะจดัการพลังงานหรือโรงไฟฟ้าอย่างไร ในนี้เขียนชัดว่าควรมโีรงไฟฟ้าถ่านหิน
หรือไม่ ถ้าจะตอบในนี้ก็ได้ แต่หากพ้ืนท่ีใดมีความเหมาะสมและมีเขยีนกระบี่และ
เทพาคือในเป้าหมายที่เขยีนเอกสารเขียนไว้ชัดว่ามันเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับพวกเรา
ที่จะอยู่ท่ีนี ่ตัวผมถึงแม้จะอยู่ในสงขลา อ.รัตภูมิ ห่างไกลจากเทพา 100 กิโลเมตร  
แต่ควันไฟจากอินโดนิเซียมาถึงบ้านผมเป็นพันกิโล ฉะนั้นผมก็มสีิทธิจะกังวลแน่ ๆ 
เพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือว่าถ้าหากตดัวรรคนี้ออก ผมว่าทางเป้าหมายของโครงการ 
ที่จะศึกษาชัดเจนว่าเพื่อศึกษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ตัดแค่นี้โอเคเลย พ่ีน้องก็จะไมรู่ส้ึกกังวลว่า 
การมาร่วมหรือการจัดเวทีครั้งน้ีจะไปช้ีวัดตดัสินหรือพิพากษาพี่น้องอย่างไร  
โจทย์นี้จะทำให้พวกเราสบายใจขึ้น การมาคุยครั้งนี้เพื่อเราจะวิเคราะห์ภาพรวม 
ของพลังงานภาคใต้ดูว่าทิศทางจะไปอย่างไร ผมคดิว่าที่ประชุมหรือทางคณะตดัตรงนี้
ออกทำให้พวกเราโอเค สบายใจข้ึน พูดคุยกันต่อ 
⦁ ทุกวันน้ีที่จังหวัดสงขลา มโีรงไฟฟ้า 2 โรง เกินความต้องการไป 3 เท่า แล้วจะมา
สร้างอีกที่เทพา รวมแล้วจะเป็นพลังงานไฟฟ้า 3 พันกว่าล้านเมกะวตัต์ ถามว่าทำไม
ต้องมาสร้างอีกที่สงขลา เราไมเ่อา เราจึงเสนอ โซล่าเซลล์ไม่ใช่ประมลูโหลยโท่ยมาให้ 
เอาแบบท่ีมีประสิทธิภาพ กระจายให้ทุกคน จะเป็นรัฐสวัสดิการที่ดี ประชาชนจะมี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-27  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
รายได้จากการขายไฟฟ้า ไม่จำเปน็ต้องแพงมาก มีการพัฒนาไปมากสำหรับ
เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เป็นการพึ่งตวัเองในอนาคต 
⦁ ให้บ้านเรือนติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์ โดยจัดหากองทุนให้กับครัวเรือน สนับสนุน
ให้โรงงานผลติไฟฟ้าเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะโรงงานปาลม์ที่สามารถผลติเองได้ 
⦁ การผลิตไฟฟ้าของโรงงานยึดข้อเสนอที่กระบี่พูดมาว่าโรงงานสามารถผลิตเองได้ 
⦁ การท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เกาะพงัน เกาะลันตา ชัดเจนใช้โซล่าเซลล์เป็นการ 
จัดการพลังงานของตัวเอง จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขนาดใหญ่
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

22 นายมุสตารซดีีน วาบา 
ผู้ประสานงานเครือข่าย
ประชาชนชายแดนภาคใต้
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสันตภิาพ 
หรือเปอร์มาตามาส 
 

⦁ เราเริ่มเพื่อท่ีจะคัดคา้นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558  
เพราะว่ากลางปี พ.ศ. 2558 ทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามหีนังสือถึง 
เจ้าหน้าท่ีร่วมจัด ค3 เพื่อไม่ใหฝ้่ายที่เห็นค้านเข้าร่วมในการร่วม ค3 ที่เราก็สนใจ
ประเด็นนี้ก็พยายามชักชวนพ่ีน้องเพื่อท่ีจะติดตามเรื่องนี้ ต้นปี พ.ศ. 2559 วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เราเริ่มขึ้นไปเพื่อขอพบนายกรัฐมนตรี เรานำเสนอข้อมูล 
ที่ผิดไปจากความเป็นจริงในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานท่ีที่จะก่อสร้างและ
สถานท่ีที่จะขนถ่ายถ่านหินคือทุกอย่างที่ผมและพี่น้องเปอร์มาตามาสเครือข่าย
ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมติดตามมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ีเราเดินทาง
เท้ามาพบนายกรัฐมนตรีที่สงขลาและถูกดำเนินคดีและหลังจากนั้นเราขึ้นไป กทม. 
นั่งหน้าทำเนียบเพื่อยืนยันชุดข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีจนกระทั่งเราถูกห้าม
ไม่ให้น่ังหน้าทำเนียบและกไ็ปออกจากบริเวณหน้าทำเนียบ 50 เมตร แล้วก็ไปนั่ง 
อยู่หน้า UN หลังจากหน้า UN ซึ่งทุกคนทราบกันดีว่ามี MOU นี้ และ MOU  
จะตอบคำถามเรา 1 ปี หลังจากทีท่ำ MOU ปรากฏว่า 1 ปีท่ีผมรอวันนี้เหมือนกับว่า
เราที่ไปนั่งตรงนั้น การที่เราไมไ่ดร้บัเชิญก็ไมเ่ป็นไรทั้ง ๆ ท่ี MOU กม็าจากเรา แต่ผม
ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนกับท่ีพี่เอกชัยพูดว่ามันขึ้นต้นด้วยกับถ่านหิน ท่านบอกว่า
ท่านอาสาเข้ามาไมไ่ดม้าเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรก็แล้วแต่มัน 1 ปีหลังจาก 
MOU ซึ่ง MOU ที่เราพยายามชี้ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเห็นคือเป็น EIA EHIA ที่ลักหลบั 
ที่ทำไม่ถึงปีท่ีอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านที่อาสาเข้ามาผมว่าการยกเลกิผมว่ามันมี
รายละเอียดมาก ผมอยากให้ท่านที่มาอาสาอยากให้ท่านเจาะประเด็นและสรุปวันนี้
ผมอยากฟังแล้ววันน้ีว่าจะสร้างอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ปีที่ผ่านมาผมรอตั้งแต่เรานั่ง
หน้าทำเนียบ นั่งหน้า UN ทำข้อตกลงหน้า UN และกลับในวันนี้อยากจะฟังว่าวันนี้
ท่านไม่สร้างแล้วถ่านหินท่ีสงขลา ทั้งเทพาและกระบี่ท่ีภาคใต้เพราะว่าไม่เหมาะสม
เนื่องจากว่ามีการศึกษาจากองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในและต่างประเทศช้ีชัดว่าไม่ม ี
ความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง 
⦁ แต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ขึ้นมาอ่านเหมือนที่พ่ีเอกชัยทว้งว่าทำไมย ั
งมาเจอถ่านหิน ก็อยากจะฝากประเด็นนี้ว่าเราที่อาสาเพื่อปกป้องสทิธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมทำงานเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 หลังจากผู้ว่าราชการเซ็นไม่ให้พ่ีน้อง
ชาวบ้านเข้าร่วมเวท ีซึ่งความผิดปกติครั้งนี้ผมวา่ท่านที่อาสาเข้ามาควรที่จะเริม่หา 
จุดนั้นว่ามันเป็นเพราะอะไร ตรงท่ีเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตรงที่เป็นเขตในการปกป้อง 
ดูแลอนุบาลสัตว์น้ำ ป่าโกงกางที่มีหมื่นไร่ แต่ใน ค1 ค2 ค3 บอกว่าไม่มี เป็นป่าเต็งรัง 
มันคืออะไร ผมอยากจะฟังตรงนี้มากกว่าแต่ว่าก็ต้องสรุปวา่เราจะเดนิไปอย่างไร  
แต่ข้อเท็จจริงที่บอกว่าพ้ืนท่ีเทพาเพาะปลูกอะไรไม่ได้มันทำใหผ้มและกลุ่มคนทั้ง  
5 จังหวัดที่สนใจเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม เรื่องมนุษยชน เรื่องสันติภาพ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนใจเรื่องนี้และทางออกจะไปอยา่งไร เมื่อทุกคนท่ีไปเทพา
เห็นว่าเราปลูกแตงโม ฟักทอง แตงกวาส่งทั้งในและต่างประเทศ 
⦁ ปานาเระ เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
⦁ ให้สำรวจข้อมูลเท็จจริง อย่านึกว่าชาวบ้านไม่รู้ข้อมลู 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-28  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
23 นายกิตตภิพ สุทธิสว่าง 

เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

⦁ ขออนุญาตนะครับคือจริง ๆ แลว้งานนี้เราพยายามพาปัญหาทีเ่กิดขึ้นให้ออกจาก
บรรยากาศเดมิ ๆ ผมวา่นี้คือความตั้งใจของทุกคนไม่อย่างนั้น พี่น้องจะตั้งคำถาม
ตั้งแต่ 5 คำถามแรกคงจะไม่ยอมให้มีเวทีนี้ อย่างแรกก็คือว่าพ่ีน้องเองกำลังเจอกับ
บรรยากาศเหมือนกับว่าอยา่งทางที่อาจารย์พูดการสานเสวนาสิ่งจำเป็นเราคือต้องให้
สบายใจก่อน ไว้วางใจก่อนและพอพ่ีน้องเริ่มฟังกระบวนการที่อาจารย์ช้ีแจงมันก็เริม่
มีคำถาม อย่าลืมว่าที่ผ่านมาพวกสนับสนุนและพวกฝ่ายค้านมันกลายเป็น 2 พวก 
ทีเ่ขาอยู่บ้านเดียวกัน การพยายามจะพูดถึงคนเทพาไม่ใช่คนเทพาแต่หัวข้อวันน้ี 
พูดถึงปัญหาของภาคใต้และภาคใต้มันก็อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครบั บรรยากาศ
แบบน้ีผมว่าในเมื่อความกังวลใจของคนท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกันยังมีขอ้กังวลอยู่ 
อาจารยไ์ม่ทราบติดตามข่าวแคไ่หน คนท่ีนั่งตรงนี้โดนอะไรอยู่ท่ีข้างราชภัฏ เมื่อตอน
เดินมาหานายก อาจารย์ทราบหรอืไม่ครับ ที่เดินมายื่นหนังสือให้นายกและโดนอะไร
ที่ข้างราชภัฏ ผมอยากให้เรารู้สึกนะครับ สิ่งนี้คือเราไม่อยากให้เกดิบรรยากาศค้าน
หรือหลอนและที่พยายามมาในครัง้นี้ 1 กังวลมากถ้าจัดไปพ่ีน้องช่วยยกมือหน่อยว่า
ใครไดร้ับเชิญบ้างยกมือขึ้น สิ่งเหลา่นี้ไม่ควรเพราะมันฝังลึกอยู่ในใจว่าทำไมเราเดิน
จนโดนทุบตี โดนจับ ไม่ได้รับเชิญ การที่ว่าเริ่มมีคำถามอันนี้ประการแรกนะครับ 
⦁ ประการที่ 2 สิ่งท่ีสำคัญก็คือว่าประเด็นที่รัฐบาลทำ MOU เพื่อจะตอบโจทย ์
ทั้งกระบี่และเทพาด้วยรูส้ึกว่ามีความกล้าหาญที่เขียน พี่น้องตรงนี้กม็ีความกล้าหาญ
และก็เพราะเขาเองก็ไปเซ็น MOU ก็เลยรูส้ึกมีความรับผิดชอบซึ่งไดม้าฉบับหนึ่ง
เหมือนกัน 
⦁ เพราะฉะนั้นถ้าเอาเวลามาเป็นตัวบีบมันจะแตกต่างอะไร เหมือนมีครั้งหนึ่งกำลัง
จะพูด 3 นาทีจบ อันนี้เขาเรียกว่าสานเสวนาการฟังอย่างลึกซึ้งเมื่อคนในวงเสวนา
กำลังกังวลในการพูดคุยผมกเ็คยเข้าคอร์สอบรมเกี่ยวกับสานเสวนาอย่างลึกซึ้ง  
ตรงนี้ถ้าเกิดการรีบร้อนขึ้นเดี๋ยวพ่ีน้องไปแถลงข่าวอาจารย์อย่างโน้นอาจารย์อย่างน้ี
เพราะฉะนั้นผมคดิว่าอย่ารีบร้อนเพื่อที่จะให้ได้ผล วันนี้อันตรายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่
คน 60 คนดูจากกำหนดการที่พูดทำท่ีชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ แต่หัวข้อที่จะคุย
ต่อไปยุทธศาสตรภ์าคใต้อาจารยโ์สฬสคนไหนผมยังไม่รู้จัก ในความรู้สึกผม 
ตลอดเวลา 30 ปี ที่เราทำงานเรามียุทธศาสตร์ภาคใต้ มคีำถามในใจคือว่าไม่เคยเจอ
อาจารย์เลยเพราะฉะนั้นการทำยทุธศาสตรภ์าคใต้ก็คงไม่ใช่แค่ว่าอาจารย์คยุเราฟัง
เสร็จไปแบ่งกันคุยกันเอง มันน่าจะมีกระบวนการที่ดีกว่านี้ เช่น อาจารย์ 1 คน เคย
วิเคราะห์ที่ทำตามแผนยุทธศาสตรแ์ละวิเคราะห์แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 จนถึง
แผน 12 หรือว่า 20 ปี มานั่งเพ่ือที่จะให้วงนี้มีองค์ความรู้ในการตัดสินใจเพราะวันนี้
ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนตัดสินใจหรือไม่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการสานเสวนา
กระบวนการเรียนรู้มันสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าใครจะมาจากกรุงเทพฯ สตูล กระบี่  
ทุกคนตั้งใจที่จะพาวงนี้ออกไปเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาได้แต่ถ้าใครที่ถามเรื่องนี้ยังไม่เกิด 
1 มันจะตอกย้ำไปเรื่อย ๆ ผมเป็นห่วงอันดับแรกแค่การเชญิก็เป็นเรือ่งแล้ว 2 
กระบวนการทีร่ันอันต่อไปเวทีแคน่ี้ยุทธศาสตร์ภาคใตต้้อง 3 วัน พี่น้องจะรีบไปไหน
ครับ คือลูกหลานเราในอนาคตถ้าเกิดว่าผมฟังเพลงมาแต่แรก เพลงนี้ได้มาอยา่งไร
ครับอาจารย์แต่งเองใช่ไหมครับไมใ่ช่จากกระทรวงพลังงานแต่งใหม่เลย ดูเนื้อหาแล้ว
ก็เพราะว่าโลกใบนี้พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกปฏเิสธหลาย ๆ ดา้นพลังงานท่ีทำ
ให้เรื่องฝุ่นเรื่องร้อน ซึ่งความร้อนที่เข้าประเทศไทย 
⦁ ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเวทีนีเ้ปิดใจ เปิดใจและช่วยกันค่อย ๆ คิดคอ่ย ๆ พากันไปอย่า
ด่วนสรุปแค่ 4–5 เวที และตัดสินใจให้ลูกหลานภาคใต้ กระบวนการบางเรื่อง 
และเวทีแบบนี้มันก็ไม่แตกต่างเหมอืนกับ ค2 ค3 แล้วผมเช่ือจะไม่จบ พอไม่จบคนที่ไป
สรุปกไ็ม่กี่คนอีก ชาวประมงพื้นบา้นอยู่ในสมาคมทะเลไทยท่ีดูแลทะเลมาว่ามไีหมครับ
ยกมือหน่อยครับ มี 2 คน จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลมีกี่คนผมฟังที่อาจารย์อธิบายเจอ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-29  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
แน่นอนการที่มามสี่วนเกี่ยวข้องเรือ่งการพัฒนาท่ียั่งยืนยุทธศาสตร์ภาคใต้มีกี่คนครบั
ชาวบ้านโบ้เบ้เลยและใครจะคุยครบักลุ่มย่อย ผมว่าการทีเ่รามาวันนีแ้ก้ใหม่ 
นะครับ เมื่ออาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งจะตอบโจทย์เรื่องกระบี่ เทพา นั้นก็ต้องมาคุยว่า
วงนี้ก็ต้องไม่ใช่แค่ตัดสินใจ อันนี้ชัดเจนนะครับ แต่วันน้ีที่ใช่กระบี่ เทพา มีคำตอบ  
วันก่อนน้องเทพาจัดมหกรรมกุ้งเคย เพราะมีการเสด็จของสมเดจ็พระเทพฯ ไปดูกุ้งเคย
ที่เทพาแล้วพ่ีน้องรู้สึกว่าปลืม้ปิตมิากเลยดีใจ พ่ีน้องเลยรวมตัวหลายเครือข่าย 
ช่วยรักษากุ้งเคย อยู่ที่ไหนอยู่ที่พ้ืนที่ ที่กำลังจะทำโรงไฟฟ้านั่นแหละ แล้ว 10 กว่า
ตำบลที่ไปหากินมันก็หากินกันอยู่ คือมันมี 2 เรื่องที่มันซ้อนกันเราจะออกแบบอย่างไร 

24 นายสนั่น ไชยอำพัน 
นากยกองค์การมหาชน 
ตำบลสาง อำเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา 
 
 

⦁ อำเภอนาทวซีึ่งมีชายแดนติดกบัอำเภเทพา ได้ฟังพี่น้องหลายท่านพูดก็เป็น
ความคิดที่ดีทั้งนั้นครับ มีความรู้สกึนึกคิดถ่ายทอดความรู้สึกแต่ผมขอเสนอ 
ความคิดเห็นการประชุมมี 2 อย่าง 1 การประชุมตามวาระถ้าประชุมตามวาระ 
ก็ต้องวาระไว้อย่างไรก็ต้องประชุมอย่างนั้นและวาระต่างคนตา่งพูดแย่งกันพูด
เพราะฉะนั้นผมว่าให้การดำเนินการให้เป็นตามวาระ วาระว่าอย่างไร ถ้าใคร 
จะแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องวาระอื่น ๆ มิฉะนั้น ไม่จบต่างคนต่างพูด
อันนี้เราพูดตามหลักการผมขอแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งว่าใต้ฟ้าเมืองไทย  
ถ้ารัฐจะทำไม่มสีิ่งใดท่ีรัฐทำไม่ได้ ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะเอาหรือไม่เอาถ้าจะเอาได้หมด
เอาก็บอกว่าเอาไมเ่อาก็บอกว่าไมเ่อาหมดโดยเฉพาะเรื่องของเทพาผมก็อยู่ใน 
เพื่อนพ้องน้องพีท่ำมา 4–5 ปี หมดเงินเป็น 100 ล้าน เหมือนเอาทรายไปถมทะเล 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐตอ้งตัดสินใจได้ในบางเรื่องและผมขอบคุณอาจารย์
นิด้าที่จะมาให้ความคิดเห็นดำเนินการทางสานเสวนา ผมว่าขอความกรุณาท่านให้
เป็นวาระและท่านสามารถกล้าตัดสินใจว่าจบแค่น้ีใครพดูนอกเหนือแค่นี้เพราะฉะนั้น
ให้เป็นไปตามวาระ ขอบคุณครับ 

25 นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง
อันดามันจากถ่านหิน และ 
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 

⦁ ผมอยากหาทางออกร่วมอีกนะอาจารย์งานน้ีอาจารย์โดยนิด้าต้องหาคำตอบมา 2 
ประการ ประการแรกคือภาพรวมภาคใต้เป็นอย่างไรเรื่องพลังงานโดยไปในทิศทางใด 
ประการสองคือการต้องหาทางออกเรื่องกระบี่ เทพา ทั้ง 2 พื้นที่ แต่โดยกระบวนการ 
ในการหาคำตอบนั้นที่จากว่าการตอบแบบไหนมีผลกระทบอย่างยิ่งยังไม่พอที่จะหา
คำตอบนั้น เสนอให้นิดา้ออกแบบกระบวนการเนื้อหาคำตอบของกระบี่ เทพา 
เป็นการเฉพาะโดยให้เกิดการมีกระบวนการมสี่วนร่วมของคนในพ้ืนที่มากกว่านี้ท้ัง  
2 พื้นที ่กระบี่และเทพาต้องใช้ออกแบบกระบวนการและเห็นชอบรว่มกัน ส่วนวันนี ้
ก็ให้เป็นการหาคำตอบภาพรวมโดยที่ไม่สามารถเอาคำตอบไปตอบกระบี่หรือเทพา 
ในเชิงพื้นที่ได้แต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านในท่ีนี้ว่าโจทย์ของนิด้าก็ต้องกระบี่
และเทพาเนื่องจากเป็นความขัดแย้งเดิมวันน้ีคือทางออกแรกท่ีผมจะเสนอทุกท่าน 
⦁ ทางออกท่ี 2 คือเนื่องจากว่าโจทย์แรกโจทยส์ำคัญเป็นโจทย์ท่ีทุกคนไม่คุ้นเคย
แม้ว่าจะมีการพูดกัน การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องสำคญัเราจะพูดเรื่องภาพภาคใต้ 
ข้อมูลถ้าไม่มากพอเราก็ไมรู่้ภาคใต้จะไปในทางไหนไปตามโฆษณาเพราะฉะนั้น 
ผมเสนอว่าเรื่องของภาพภาคใต้ขอให้เราได้แลกเปลี่ยนกันในเวทีใหญ่แบบนี ้
อาจจะออกแบบการพูดอย่างไรก็แล้วแต่ นอกจากเวลาเราจะพูดภาคใต้ยังไม่มีใคร
ขัดแย้งแน่นอนเพราะว่าเรากำลังเอาข้อมูลทั้งหมดที่ทุกคนไม่เคยรู้มาตั้งอยู่บนโต๊ะ
และเดี๋ยวเราช่วยกันอภิปรายว่าทางไหนเป็นประโยชน์กับภาคใต้มากท่ีสุดและ 
เมื่อเราตกผลึกเรื่องของภาพใหญ่จึงคิดเรื่องของพลังงานออกคิดเรื่องภาพใหญ่ไม่ออก
เราคิดเรื่องพลังงานตามคำโฆษณานึกออกไหมครับ เพราะว่าพลังงานไม่ได้เกิดขึ้น 
มันต้องเกิดคู่กับทิศทางการพัฒนา ผมเสนออย่างนี้ให้เวทีมันเดินได ้
⦁ ผมเขียนเรื่องของภาคใต้มา 2 เล่ม จึงมีโอกาสได้อ่านงานวิจัยท้ังภาครัฐและ
นักวิชาการ การที่เราพูดถึงเรื่องการพัฒนานั้นสิ่งที่อยากให้ทีมนิด้า ซึ่งมีหน้าท่ีในการ
ออกแบบเรื่องพลังงานจำเป็น เพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องทิศทางในการพัฒนา  
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
และเมื่อพูดเรื่องทิศทางในการพัฒนามันต้องมีตัวช้ีวัดถ้าไม่มตีัวช้ีวัดเราจะพัฒนากัน
ตามใจ ผมไดไ้ปอ่านงานวิจัยของสหประชาชาติ การพัฒนาแบบยั่งยนืท้ังหมด 
พูดตรงกันในการพัฒนาของโลกจำเป็นที่จะต้องเตบิโตแบบยั่งยืนและต้องม ี
การกระจายให้เป็นธรรม ผมว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ทุกคนจะต้องไดร้ับ
ประโยชนไ์ม่ใช่มีคนไม่กี่ตระกูลหรอืไม่ใช่คนไม่กี่กลุ่มได้รับผลประโยชน์ แต่ต้องรับ
การพฒันานั้นและกต็้องยั่งยืนเหมอืนที่บอกว่ารุ่นเราจะต้องรวย เพราะฉะนั้น 
เราต้องมาดูฐานภาคใต้ ภาคใตเ้ราถ้าไม่นับกรุงเทพและปรมิณฑลภาคที่มีเงินสะสม
หรือความมั่งคั่งมากทีสุ่ดและเราเป็นภาคที่มีจากการสำรวจของสภาเศรษฐกิจ  
เรามีหนีม้ากที่สดุด้วยถามวา่เรามีเศรษฐกิจแบบไหน 
⦁ ประการแรกท่ีพูดเรื่องอุตสาหกรรมมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่อยู่ 
98% ที่จ้างงาน 200 คนขึ้นไป แบบขนาดใหญ่มีแค่ 2% เท่านั้น และอุตสาหกรรม
แบบน้ีที่ต่อเนื่องจากท้องถิ่นคือยกระดับวตัถุดิบท้องถิ่น มันทำให้ท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์คือการกระจายให้เป็นธรรม เรื่องของอุตสาหกรรมเป็นแบบนี้ ไม่มี
อุตสาหกรรมใหญ่ น้อยมากภาคใต้ มีแต่ไม่มาก และเพราะทำเป็นแบบนี้เราจึงเป็น
ภาคที่มีความสุข กระจายรายได้และมเีงินออมมากที่สุด 2 ปีให้หลังข้อมูลนี้อาจจะ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากราคายางและปาล์มตก 
⦁ พูดถึงการท่องเที่ยว ได้อ่านงานวิจัยของกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทยช้ีตรงกันว่านักท่องเที่ยวท่ีมีเงินและยินดีที่จะพักอยู่ในประเทศไทย
จ่ายเท่าไหร่ก็ได้ พักทีละ 1–2 เดือนก็ได้ พักในพ้ืนท่ี ซึ่งท่ีมีระบบนิเวศที่สมบูรณ ์
พูดง่าย ๆ ว่าถ้าคุณอยากไดเ้งินแบบยั่งยืน คุณจะต้องรักษาระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์
ที่สุด ตอนนี้กระบี่ ภูเก็ต พังงา นักท่องเที่ยวอยูพ่ักที่พังงานานท่ีสุดพักท่ีภูเก็ตสั้นท่ีสุด
เพราะพังงามีนิเวศดีกว่าภูเกต็ 
⦁ เวลาเราพูดเรื่องตัวเลขการกระจายรายไดเ้ฉพาะเรื่องภัตตาคาร โรงแรม 
ร้านอาหาร ว่างงานอยู่เป็นแสนตำแหน่ง เพราะฉะนั้นในกิจการท่องเที่ยว 
เป็นกิจการเดียวในภาคใต้เป็นท่ีจ้างงานคนมากที่สุดและมีห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ 
มากที่สุด เพราะว่าในพื้นที่การท่องเที่ยวได้ประโยชน์ คนขายผักได้ประโยชน์  
หมอนวดได้ประโยชน์ คนทำงานศลิปะได้ประโยชน์ ทุกคนได้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี 
การท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวท่ีดตี้องรักษาระบบนเิวศเอาไว ้
⦁ เรื่องอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านโลกไดร้ับความนยิมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว ้
⦁ เรื่องพลังงานถ้าแนวโน้มทั้งโลกมันเปลีย่นไปโดยสิ้นเชิงและเป็นเรือ่งเดียว 
ที่เปลี่ยนแบบไมส่ามารถกลับมาได้อีกคือโลกของพลังงานหมุนเวียน มันไปแล้ว  
โลกได้คำตอบแล้ว ไม่วา่จะเป็นประเทศเอเชียหรือยุโรปก็ตาม ตัวเลขทั้งหมด 
เป็นพลังงานหมุนเวียนไปหมดแล้ว การกลับมาสู่ฟอสซลิ ไม่สามารถ ไม่ว่าจะม ี
ความพยายามแบบไหนกต็าม ผมยกรูปธรรมเล็ก ๆ ว่าในกระบี่หลายโรงแรม 
ทำ Zero Carbon ลดการเกิดภาวะโลกร้อน ผลการตอบรับคือนักท่องเที่ยว 
จะกลับมาเที่ยวซ้ำโดยไม่ต้องโฆษณาเพราะคนทั้งโลกต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องลดโลกร้อน 
โรงแรมและพื้นท่ีไหน สถานท่ีท่องเที่ยวไหนท่ีพร้อม เขาจะมาโดยไมต่้องทำการตลาด
แม้กระทั้งช่วง Low Season ในกระบี่โรงแรมบางโรงแรมที่ทำ Zero Carbon  
ซึ่งทิศทางเป็นแบบน้ีหมายถึงทำให้มันเข้มแข็งขึ้น เราสามารถกระจายรายไดภ้าคใต้ 
เรื่องพลังงานทำไมเราต้องให้นายทุนใน 4 ตระกูล 3 ตระกลู ต้องไดร้ับประโยชน ์
หลัก ภาคใตจ้ากการผลติครั้งนี้ เมือ่ทิศทางภาคใต้มาเป็นแบบนี้หมายความว่าการใช้
พลังงานเป็นแบบไหน ผมเลยเสนอนิด้าว่า เวลาเราคดิเรื่องเทคนิคโดด ๆ ไม่ได้  
คิดเรื่องพลังงานต้องคู่กับการพัฒนา ถ้าเราบอกว่าภาคใต้ต้องเป็นนคิมอุตสาหกรรม
แบบท่ีระยองเป็น โรงไฟฟ้าต้องผดุขึ้น แต่คำถามคือว่าการพัฒนาแบบนั้นไปดู



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-31  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ตัวอย่างได้ว่ามันไมเ่กิดประโยชน์กบัคนพ้ืนท่ีเลย แต่ถ้าจะเกิดประโยชน์กับคนใต้  
9 ล้านกว่าคนและฐานทรัพยากรไม่ถูกทำลาย มีความร่ำรวยเพิ่มขึ้น และเราจะต้อง
คิดฐานเศรษฐกิจ แล้วเราพัฒนาให้มันดี นิด้าจะได้คำตอบทันทีว่าพลังงานจะเป็น
แบบไหน 
⦁ ประเด็นสุดท้ายพลังงานไม่ได้จะเป็นเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวแต่พลังงานกลายเป็น
ธุรกิจของประชาชนและพลังงานกลายเป็นจดุแข็งของการท่องเที่ยว เมื่อไหร ่
ที่โรงแรมใช้ท่องเที่ยวแบบ Green Energy  นักท่องเที่ยวจะตอบรับและมาเที่ยว 
ที่เรา มันจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรือ่งของไฟฟ้าที่เราเปิดสวติช์อย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อม และเป็นเรื่องเงินท่ีจะตามมาด้วย ท้ังการกระจายและเงินท่ีได้รับ
ต่อเนื่องต้องเพิ่มด้วย และผมคิดวา่เรื่องสำคญัที่สุดถ้าเราวางแผนพัฒนาภาคใต้
ถูกต้อง เรื่องพลังงานถูกต้องด้วย สุดท้ายการพัฒนาภาคใตต้้องกระจายและ 
เป็นธรรม ยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับคน 9 ล้านคน ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับคนไม่กี่คน 
ระบบธุรกิจใหญ่อยู่ สรุปจะไปอย่างไรก็แล้วแตจ่ะต้องกระจายเป็นธรรม เติบโต และ
ยั่งยืน 
⦁ โรงงานผลิตน้ำมันปาลม์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ให้นิด้าหยิบยกมาศึกษา ห้างสรรพสินค้า 
ติดตั้งโซล่าเซลล์ ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานให้หันมาใช้
พลังงานทดแทน นักท่องเที่ยวเปลี่ยนทิศทางในการท่องเที่ยวคือต้อง Go Green  
ถึงจะมาเที่ยว 
⦁ ทางเลือกในการพัฒนาภาคใต้ตอ้งไม่ใช้โรงไฟฟ้าฟอสซลิ การท่องเที่ยวสีเขียว  
ต้องพัฒนาในภาคใต้ ในวันนี้จึงไมอ่นุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในแผ่นดินนี ้

26 นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาเทพา 
 

⦁ การท่องเที่ยว การเกษตร การอตุสาหกรรมสิ่งเหล่านี้มีความผูกพัน เราจะต้องมี
พลังงานหลักเอาไว้ ต้องเป็นของที่ยั่งยืนโดยเฉพาะภาคใต้ และจำเปน็ต้องเหมาะสม
กับแต่ละฤดูกาล ไฟฟ้ามีความจำเป็น เมื่อศึกษาออกมาว่าอะไรที่เหมาะสม  
เกิดความมั่นคงและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้คือสิ่งสำคญัที่สุด 
⦁ เด็กเยาวชนไทยที่เป็นปญัหาคือเรื่องยาเสพติดสำคัญทีสุ่ด ปัญหาใหญ่ระดับชาติ 
และปัญหาใหญ่คือเด็กตกงานเพราะภาคใตไ้มม่ีสิ่งที่จะไปชดเชย ฉะนั้นอย่าไปสรุปว่า
โรงงานอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีด ีๆ ผู้ที่คิดดีคดิบวกกับประเทศจึงเห็นว่าจำเป็น
เหมาะสมว่าจะต้องมีพลังงานหลักเอาไว้ ไม่ว่าจะทำการเกษตรหรือจะทำอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวโรงแรม แต่สิ่งสำคัญจะต้องไมล่ืมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลพิษและ
เศรษฐกิจรวมทั้งสุขภาพของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่สำคัญทีสุ่ดและฝากไว้ 2 ประเด็น 
คือ ยาเสพตดิและการตกงานของเด็กในภาคใต ้

27 นายสะการียา สาหล ี
ผู้ประสานงานเครือข่าย 
จิตอาสา อำเภอเทพา 

⦁ พูดถึงเรื่องของปัญหาขยะตกค้างในชุมชนโดยทาง อบต. คิดแต่ต้นทางปลายทางไม่
มีใครเห็นซึ่งปญัหาขยะเป็นอินทรยี์ 50% 
⦁ ปัญหาคา่ไฟฟ้าแพงเพราะต้นทุนการผลิตเพิ่ม 
⦁ การที่มีพลังงานของรัฐ จะต้องตกลงตามเงื่อนไขของชาวบ้านอย่างคนไม่สนับสนุน
ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา ฝา่ยไม่สนับสนุนกต็้องรับฟังไม่ใช่จะสรา้งและ 
ตัดความสัมพันธ์คนในพ้ืนท่ี ไม่ควรใช้ทฤษฎี ควรใช้สมอง 3 ส่วน วิธีการที่ต้องมา 
นั่งคุยกันในการพัฒนา คนเทพาตอ้งการกินดีอยู่ดี ต้องการที่จะไม่อพยพไปอยู่
ต่างประเทศ ต้องเอาชุมชนเป็นตัวตั้งและตัวกำหนด จำเป็นต้องทำตามเง่ือนไข
ข้อตกลงของชาวบ้าน จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ ไม่เกิดขึ้นร่วมการดูแลร่วมกันปกป้อง 
มีผลกระทบดา้นใดด้านหนึ่งควรหยุดชะลอถ้าเดินต่อไป จะต้องมีความรู้เรื่องของ
แพลงตอน ห่วงโซ่อาหาร 
⦁ ถ้าไมเ่ลือกพลังงานฟอสซลิจะเลือกพลังงานก๊าซ ให้นึกถึงความยัง่ยืน ให้ถามพื้นท่ี
ที่สร้าง ต้องถามคนในพ้ืนท่ีก่อนเสมอ ให้ทำประชาคมเป็นประชามตขิองคนในพ้ืนท่ี 
ให้ปราศจากการครอบงำทางความคิดของคน เจ้าของพื้นที่ต้องเห็นด้วยท่ีสุด 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
28 นายคารม ทองหนูรุ่ง 

หัวหน้าศูนย์ประสาน 
ความร่วมมือและพัฒนา 
การมีส่วนร่วม อำเภอเทพา 

⦁ คนเทพาต้องการพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาตามหลักยุทธศาสตร ์20 ปี ขอใช้พื้นที่
ในการพัฒนาเมืองเทพาให้ยั่งยืน รวมทั้งคนเทพาขอใช้พื้นที่ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีด้วยตวัเอง 

29 นายปิยโชติ อินทรนิวาส 
หัวหน้าศูนย์ข่าวหาดใหญ่  
เครือผู้จดัการ NEWS 1 

⦁ ผมอยากให้มองครบมติิ จริง ๆ แล้วเมกะโปรเจคในฐานะทีส่ื่อท่ีเปน็กลาง 
มองปรากฏการณ์อยู่ในพ้ืนท่ีหลายๆ ครั้งมันทำให้คิดว่าสิ่งที่เราไม่เคยเอามาพูดในเวที
เลยมาเป็นการเตรียมพลังงานเพื่อการนั้นหรือเปล่า เช่น ในเรื่องของคลองไทย  
เรื่องของการดันภาคใตเ้ป็นศูนย์พลังงาน เป็นศูนย์กลางโลจสิติกส์ และก็มมีหาเมกะ
โปรเจคอื่น ๆ กระจายอยู่เตม็ภาคใต้ มันจึงเกิดความขดัแย้ง ในฐานะสื่อผมวิเคราะห์
และมองเรื่องนี้เพียงแต่ว่าภาควิชาการหรือหลาย ๆ เรื่องเขาบอกว่าข้อมูลข่าวสาร 
มันเป็นเรื่องที่คณุค่ามันต่ำ เชื่อฟังแต่สภาพัฒน์ฯ เท่านั้น แต่จริง ๆ พวกผมเวลา
ทำงานผมก็คุยกับแบงค์ชาติ คุยกบั World Bank คุยกับเจ้าหน้าท่ีธนาคารหลาย ๆ 
คน คุยกับมาเลเซีย ดูยุทธศาสตรห์ลาย ๆ อย่าง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากบอกว่า
ลองไปดูข้อมลูต่าง ๆ ในอีกมิติหนึง่ 
⦁ ในฐานะที่เป็นคนหาดใหญ่ จริง ๆ แล้วพอฟังข้อมูลมา การใช้พลังงาน Peak สุด
ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ข้อสังเกตว่าอย่างกรณไีฟฟ้าถ่านหินเทพาจะขึ้น 2 ยูนิต 
พร้อมกัน 2,200 เมกะวัตต์ เกิดไรขึ้นหรือว่าจะเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ โรงละ
ประมาณ 800 เมกะวัตต์ ตอนท่ีมคีวามขัดแย้งกัน ท่านนายกได้พูดไว้ 3,000 เมกะวัตต์ 
มันพอไหมที่กระบี่น่าจะประมาณ 3–4 โรง แล้วก็ยังมีเกิดที่หัวไทรอกี 2 ยูนิต จะเกิด 
ที่ท่าศาลาเตม็ไปหมด ในฐานะคนมองปรากฏการณ์อยากอธิบายว่า ทิศทางการพัฒนา
ของภาคใต้มันถูกทำให้เป็นฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
ในความเห็นของผมเอง จากการวิเคราะหม์ันจะนำภาคใตไ้ปเป็นพลังงานโลก  
และให้เป็นศูนย์กลางโลจสิติกส์ พยายามจะทำแบบน้ีตลอดเวลา เอาง่าย ๆ Eastern 
Seaboard เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือเกือบ 40 ปีท่ีแล้ว เราบอกว่านี่คือแบตเตอรี่
ประเทศไทย นี่คือยุคโชติช่วงชัชวาล มันคือการมีโรงกลั่นน้ำมัน มโีรงงานอุตสาหกรรม
พลังงาน แล้วก็เป็นแบตเตอร์รี่ประเทศไทยพร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นของโครงการ 
การพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ยุทธศาสตร์เดยีวกัน มันก็ทำให้เกิดโครงการ Southern 
Seaboard ตามมา ภาคใต้ขยายได้ใหญ่จนเป็นแบตเตอรี่โลก จาก Eastern 
Seaboard มาเป็น Southern Seaboard Land Bridge ที่ Eastern Seaboard  
จะมีทา่เรือหัวท้ายฝั่งอันดามัน ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค มหาสมุทรอินเดีย เช่ือมกันด้วย
มอเตอร์เวย์ เช่ือมกันด้วยเส้นทางรถไฟ ระบบท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน ปรากฏว่าที่ Eastern 
Seaboard เชื่อมพม่าด้วยท่อก๊าซ แล้วก็มีถนนท่ีจะเป็นมอเตอรเ์วย์ในอนาคต  
ฝั่งแปซิฟิคเลยไปถึงเวียดนาม นั่นคือ Land Bridge แล้วตรงนั้นรัฐบาลไทยก็ใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ Land Bridge ข้ามชาติ พอมาภาคใต้ Southern Seaboard มันก็คือ 
Land Bridge เหมือนกัน 
⦁ Southern Seaboard จะทำโครงการแรก คือ ชุมพร ระนอง ทำไม่ได้ขยับมาเป็น
นครศรีธรรมราชกับกระบี่ ปรากฏว่าเราลงทุนไปแสนล้าน จะทำทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 44 ซึ่งจะไม่มรีถวิ่ง แตพ่อไม่ไดส้รา้งวันน้ีขยับมาสงขลา สตูล วิธีคดิ 
ก็จะเหมือนกัน มีท่าเรือน้ำลึกปากบารา เชื่อมกันด้วยท่อก๊าซ ระบบอะไรก็จะ
เหมือนกันมันก็คือยุทธศาสตร์ของการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
ข้ามโลก โลจสิติกส์ข้ามโลก 
⦁ ประเด็นท่ี 1 Land Bridge เหมอืนกับยุทธศาสตร์ ลองมาดูนะครบั ในขณะที่
พยายามจะทำ Land Bridge ไว้ในประเทศไทย แหลมมลายูภาคใตข้องเรา 
ยุทธศาสตร์เขาก็รู้กันทั่วโลก มาเลเซียเลยมาชวนให้มาทำโครงการสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตรม์าจากสามเหลี่ยมเศรษฐกิจบาลตัน มันคือการเอาศูนย์กลาง
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
น้ำมันโลกและศูนย์กลางโลจสิติกส ์มาดูการเริ่มต้นด้วยโรงแยกก๊าซท่ีมาบตาพุด 
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Eastern Seaboard สุดท้ายมาบตาพดุ  
มาเป็นนิคมอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีพอภาคใต้มันมีโรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้าที่ขนอม  
กำลังจะทำโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ท่าศาลา พอมีสะพานแผ่นดินขยับมาทีส่งขลา สตูล 
ปรากฏว่าท่ีสงขลามีโรงแยกก๊าซไทย มาเลเซียมโีรงไฟฟ้าเหมือนกัน และกำลังมาทำ
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา มันก็คือยทุธศาสตรเ์ดียวกัน คือการเอาแบตเตอรี่ประเทศ
ไทยมาเป็นแบตเตอรี่โลก นี่คือทิศทางการพัฒนามาแบบนี้ตลอด วันนี้ก็ยังต้องเดิน
แบบน้ี ปรากฎว่าเมื่อปีท่ีแล้วรัฐบาล คสช. เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมก็อนุมัติระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ SEC แล้วก็จะทำท่าเรือ Land Bridge ก็ยังคงเหมือนเดิม 
วิธีคิดยังเหมือนเดิมและ SEC ของภาคใต้จะขยับมาถึงนครศรีธรรมราช นอกจาก 
Land Bridge แล้ว ยังมีโครงการอภิมหาโปรเจค ของภาคใต้อีก 1 โครงการ คือ
โครงการคลองไทย ก็พยายามขับเคลื่อนกัน ถ้าการวางยุทธศาสตรภ์าคใต้ ทิศทาง 
การทำพลังงานก็ยังเดินไปในทางนี้ มีบทเรียนที่มาบตาพุดและ Eastern Seaboard 
ทำไมถึงต้องใช้พลังงานมหาศาล พื้นที่ภาคใต้ท่ีมีแนวโน้มจะเป็นศูนย์กลางปิโตรเคมี 
คือท่ีสงขลาและนครศรีธรรมราช เราจะเอายังไง เราจะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้มันถูกทำให้เป็นศูนย์กลางพลังงานโลก ศูนย์กลางโลจสิติกส์โลกตลอดเวลา 
⦁ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นอตุสาหกรรมยุคที่ 4 หรือเปลา่ 

 
1.5.1.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงแรม มารี่ไทม์ ปาร์คแอนด์สปา จังหวัดกระบี่ 
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1 นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 
อศ.มศ.กระบี่ และอดตี
กรรมการสภาวัฒนธรรม 
จังหวัดกระบี ่

⦁ เรื่องที่พูดถึงเป้าหมายการพัฒนา พูดถึงแหล่งอารยธรรมในจังหวัดกระบี่  
เรามีแหล่งโบราณคดี รวมทั้งอารยธรรมดึกดำบรรพ์ จำนวนมากในการพัฒนาจังหวัด
อยากให้คำนึงถึงแหล่งโบราณคดี และแหล่งธรณีวิทยาในการพัฒนาด้วย ในเขตน่านน้ำ
เรามีหมู่เกาะจำนวนมาก เรามภีาพเขียนสีจำนวนมาก คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
คุณค่าทางธรณีโลก กระบีม่ีลิงสยามตัวแรกของโลก เราเจอร่องรอยมนุษย์ พบกระดูก 
43,000 ปี ที่เก่าแก่ที่สุด เราเจอรอ่งรอยของภาพเขียนสีมนุษยด์ึกดำบรรพ์ เราเจอ
ร่องรอยภาพเขียนสีฝาแฝดคู่แรกของโลกท่ีแหลมไฟไหม้ นีค่ือข้อสำคญัที่เราควรคำนึง
ดว้ย ถ้าเรานำพลังงานต่าง ๆ มาจะมีผลกระทบอย่างไร ฝากว่าในเรือ่งราวท่ีจะทำ
พลังงานใด ๆ ก็ตาม ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย ช่วยกันทำโครงการที่ดีทีสุ่ด 
เพื่อช่วยกันปกป้องสิ่งเหล่านี้ เช่นตอนทำเขื่อนที่สุราษฎร์ธานเีราใหน้ักโบราณคด ี
มาสำรวจผลกระทบท่ีกระบี่ด้วย 

2 พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง  
กลุ่มสนับสนุนโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินกระบี ่

⦁ วันน้ีที่ผมพูดอาจจะตรงกันข้ามกับหลาย ๆ ท่าน ขอเรยีนว่าวันนีผ้มฟังท่านพูดแล้ว
ก็ดีใจ เพราะเป้าหมายของเราคือเรารักกระบี่ กระแสไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
และมีความจำเป็น เป้าหมายหลักคือต้องการสรา้งโรงไฟฟ้า แตเ่ราจะป้องกันอย่างไร
ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ขอให้ท่านหันกลับไปดู
พื้นที่ใกล้ ๆ ท่านไปดูโรงงานปาลม์น้ำมัน ควันขึ้น ผมอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า ผมไม่เป็นโรค
ใด ๆ แน่นอน ด้านสิ่งแวดล้อม ท่าน สส.ของพวกเรา มีนโยบายเอาน้ำมันปาลม์ทำ
น้ำมันเชื้อเพลิง ขอเรียนว่าโรงไฟฟ้ามีความจำเป็นกับการท่องเที่ยว ท่ีเอามามัน
กระทบอย่างไร ทางออกคือการสร้างความมั่นคง โดยการเอาปาลม์น้ำมันมาเป็น
พลังงานไฟฟ้า ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าตามเจตนารมณ์  พลังงานจำเปน็ต้องสร้าง 
ในจังหวัดกระบี่ หรือจังหวดัที่มีความพร้อม ท่ีมาของการสร้างโรงไฟฟ้าท่ีกระบี่  
มันมีที่มาอย่างไร ที่เลือกกระบี่ ใครที่มีผลประโยชน์ในจังหวัดกระบี่ ให้มองถึงคน



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-34  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ด้านล่างบ้าง ต้องพูดในภาครวม วา่เจตนาวันนีส้ร้างโรงไฟฟ้าที่มาตรฐานมีความมั่นคง 
เราไม่ควรพึ่งพาคนอ่ืน เราควรจะมีถ่านหินในรูปแบบใด ควรเอาน้ำมันปาล์มมาทำ
เป็นพลังงานเชื้อเพลิง  
⦁ เห็นด้วยกบัท่านสมยศ (นายสมยศ เจียวก๊ก ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรปูกิจการ
ไฟฟ้า) พูด จะไดม้ีกรอบในการพดูคุย จะต้องยอมรับความเท็จจริงว่าทุกคนมีความ
แตกต่างทางด้านข้อมูล ผมเองเปน็คนในพ้ืนท่ี เราต้องทำใจเป็นกลางในการพูดคุย 

3 นางกนกวรรณ แซเ่อี่ยว 
ชาวประมงจังหวัดกระบี่  
แกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

⦁ ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงอย่างไร การประมงดดีตัวข้ึนทุกวัน สัตว์เศรษฐกิจ
ของพื้นที่ในแต่ละพื้นท่ีอยู่บริเวณปากอ่าว จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ถ้ามีโรงงาน
อุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้น มนัจะมีผลกระทบเกิดขึ้นตามมา อาชีพอีกอาชีพ 
ที่ขาดไมไ่ด้คือการต่อเรือ ถ้าไม่มเีรอืเราก็ไม่สามารถไปหาอาหารทะเลได้ แมงกะพรุน
สามารถนำไปขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้ปีละเป็นแสน ตกตัวละ  
6 บาท ทำรายได้ให้กับคนจังหวัดกระบี่ ถ้าเกิดมีการเดินเรือหรือส่งผลกระทบ  
ทำให้ชาวบ้านลำบากมาก 

4 นายสุพัฒน์ เชื้อทะเล  
ประชนชนชาวตลิ่งชัน 
 

⦁ รับอาชีพต่อเรือ คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่ารายได้จากการต่อเรือเท่าไหร่ เรามีอู่ต่อ
เรือท้ังหมด 29 อู่ มีลูกจ้าง 100 กว่าคน เฉลี่ยต่อเดือนได้เรือ 2 ลำ สามารถใช้งาน 
ได้เลย ตกลำละ 130,000–150,000 บาท เรือหัวทูมขึ้นช่ือในจังหวัดกระบี่   

5 นายอัครเดช ฉากจินดา 
ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง
อันดามันจากถ่านหิน 

⦁ เวทีช่วงเช้าเป็นไปด้วยดีมาก คดิว่าภาคบ่ายไมค่วรมีการแบ่งกลุ่ม ช่วยกัน
แลกเปลีย่นเป็นหัวข้อ จะได้ทราบถึงจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่ง
มีมิติที่มากกว่าน้ัน พื้นที่ภาคใต้ในฝันของพวกเราในการจัดทำยุทธศาสตร์ อยากให้
ภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยของคนทั้งโลก เป็นพื้นที่ท่ีอากาศดี อาหารปลอดภัย  
ถ้ามิติของอันดามันเรามันเป็นพื้นที่ท่ีพิเศษมาก ศักยภาพของทรัพยากรเรามีมาก  
การออกแบบพัฒนาควรคำนึงถึงว่าเราพิเศษอย่างไร ถ้าภาคใต้มีโมเดลการออกแบบ
อนาคต ภาคใต้จะมีความยั่งยืน จะทำอย่างไรให้การเติบโตของกระบี่ ไปในทิศทาง 
ที่ถูกท่ีควร ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอภาคเช้า ความสำคัญคืออะไร เริม่จากกระบีโ่มเดล
ได้ไหม การพัฒนาท่ียั่งยืนมันคือแนว Go Green เลยมองว่ากระบี่ขยายสู่อันดามัน  
ปีท่ีแล้วเราได้การพัฒนาเติบโตอยา่งไรให้ยั่งยืน ได้ทิศทาง เราสร้างรปูธรรมใน 
อันดามันมากพอมีช่ือเสียงระดับโลก ถ้าเรารู้จักใช้อย่างผสมผสานและรูจ้ักใช้ 
ความยั่งยืนมีแน่ แตโ่ครงการของภาครัฐจะนำ ไปสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
มิติทางสังคมอื่น ๆ ทางการท่องเทีย่ว สำหรับการท่องเที่ยว เริ่มมีการพัฒนาติดตั้ง 
โซล่าเซลล์ ในอนาคตถ้าร่วมมือกันทำการใช้ไฟฟ้าก็จะลดลง 

6 นายสมยศ เจียวก๊ก 
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูป
กิจการไฟฟ้า 

⦁ เป็นเวทีท่ีดี เพราะผมเห็นว่าการขัดแย้งหรือคดิต่าง ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้  
จนเป็นข้อยุติ ทางออกท่ีดีเรื่องสรา้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ทะเลาะกัน เพียงแต่คิดต่างกัน 
มุมมอง ข้อมูลต่าง ๆ อาจจะได้ไม่เท่ากัน พี่น้องคนกระบี่ได้มโีอกาสมาแลกเปลี่ยนกัน 
ได้นำเสนอรัฐบาล ความเป็นจริงคนในพ้ืนท่ีต้องการอย่างไร เรามาหาข้อสรุป SEA 
จากต้นน้ำถึงปลายน้ำเราต้องการอย่างไร พลังงานไฟฟ้าน้ันภาคใต้มคีวามต้องการ
หรือไม่ ต้องตั้งโรงไฟฟ้าหรือไม่ เรายังมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่  
ถ้าเราตกผลึกว่าเราจะสรุปว่าอย่างไร ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านั้น เราจะต้องสร้าง 
กันอย่างไร อยากให้เข้าใจตรงกันว่า ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรที่ไม่กระทบ 
การท่องเที่ยว กระทบส่วนอ่ืน ๆ ต้องทำอย่างไร ถ้าเวทีต่อไปจะต้องสร้างกันท่ี 
จังหวัดใด ผมคดิว่ามันจะเดินไปง่ายในการเสวนา  
⦁ ผมเห็นด้วยท่ีจะให้เกาะลันตาเป็นโมเดลโซล่าเซลล์ ตอนน้ีที่เกาะปอ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
เรียกร้องให้การไฟฟ้าต่อสายเคเบลิ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ 

7 นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหลมกรวด 
จังหวัดกระบี ่

⦁ หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับโรงไฟฟ้า ขอช่ืนชมกระทรวงพลังงานท่ีสานเสวนากับ
ประชาชน ขอช่ืนชมสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่กลา้หาญชาญชัย 
ในการทำงาน เป็นโอกาสที่ดีจากข้อมูลที่พูดคุย เรายังไม่รับการพัฒนาจากส่วนกลาง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-35  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
แต่เราเป็นผู้กำหนดการพัฒนา การมีส่วนร่วมครอบคลุมและหลากหลาย ในฐานะ
ตัวแทนชาวบ้านในมิติการพัฒนาของภาคใต้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ไปแล้ว  
ได้ฟังจากอาจารย์ท่านนึง ไม่ทราบว่าอยากให้ภาคใต้มโีรงงานขนาดใหญ่  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอีก 20 ปี การเกษตรและการท่องเที่ยวล่มสลาย  
⦁ เรามีโอกาสที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทุกคนในท่ีประชุมมี
ข้อมูล เรามีโอกาสที่จะกำหนดทิศทางของคนใต้ด้วยตัวเราเอง ในด้านพลังงานท่ีไม่มี
ความมั่นคง ไมเ่สถียร ในวันน้ีผมคดิว่าคนใต้ต้องพึ่งพาตนเองในด้านพลังงาน  
เราเปดิใจให้กว้างที่จะร่วมกันกำหนดมิติที่จะพัฒนาของภาคใต้ ในมติิพลังงานท่ีมีอยู่ 
วันน้ีเราต้องมากำหนดว่าทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรไดร้ับผลประโยชน์ มีความสุข 
เราไม่ต้องไปพ่ึงพา ไมต่้องไปกระจายเงินไปต่างประเทศ เราอย่าท้ิงคนลำบากไว้
ด้านหลัง เราอย่าสนับสนุนกลุม่นายทุนท่ีไม่ดี การลงทุนไปกระจุกอยูไ่ม่กี่กลุม่  
มิติพลังงานเรามีทางเลือกเยอะ เพราะฉะนั้น วันน้ีการพัฒนาภาคใตเ้กิดความขัดแย้ง 
เกิดผลกระทบ เป็นภัยคุกคามภาคใต้ ไม่เหมาะกับภาคใต ้

8 นายสมนึก กรดเสือ 
เครือข่ายปกป้องกระบี ่
จากถ่านหิน 
 
 

⦁ ผมสงสัยว่าแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม ๆ แล้วไม่น่าจะมีแค่นี้ เรามองในมิติ
พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ เราควรจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่ เพราะมันเป็นภาระของ
ประชาชน ท่านเอาข้อมูลเมื่อปี 2560 มาวิเคราะห์ของปี พ.ศ. 2562–2565 ถ้าข้อมูล
อย่างนี้เราวิเคราะห์กันไมไ่ด้ เราใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ 2 พันกว่าเมกะวัตต์ เราผลติได้ 3 
พันกว่าเมกะวัตต์ เราจะสร้างขึ้นมาอีกทำไม ภาคใตม้ีศักยภาพการเกษตร  
การท่องเที่ยว เราพัฒนาตัวเองกันได้ดีอยู่แล้ว เราจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำไม  
เราเป็นมิตรกับใครที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้า 
⦁ ข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องนีม้ีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคใต้ มีโอกาส
ที่การใช้ไฟฟ้าของฝ่ายผลิตลดลง เรื่องการบริหารการใช้ไฟฟ้าในโรงแรม ก็ทำให้ 
การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง เรื่องของการจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่พร้อมกัน การบริหาร 
Peak Load ผู้ประกอบท้ังหลายสามารถทำได้ก่อน 1 ทุ่ม ในช่วงเวลา 1 ทุ่ม  
ก็ใช้ที่จำเป็นจริง ๆ การคิดสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ คิดผดิอย่างยิ่ง ถ้าภาคใต้ไม่ใช่
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจของภาคใต้ดูแลตัวมันเองได้ พลังงานท่ีผลติจากประชาชน 
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ถ้ามีโรงไฟฟ้าเล็ก ๆ รัฐบาลส่งเสริมมา ตำบลละ 1  
เมกะวัตต ์ก็เพียงพอ ตำบลที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากสดุคืออ่าวนาง 40 กว่าเมกะวัตต ์

9 นางปิยภรณ์ กะดงสือ 
ชาวบ้านตำบลเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี ่
 

⦁ ดิฉันเป็นส่วนหน่ึงที่ไดร้ับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ดิฉันกลับมาที่บ้าน ญาติพี่น้อง
เป็นโรคภูมิแพ้ และที่สำคญักว่านัน้ญาติพี่น้องดิฉันป่วยเป็นโรคมะเร็ง ผู้ป่วย 
เป็นมะเร็งพบมากที่สดุในเหนือคลอง แต่เราไมม่ีข้อมูลยืนยันว่าเกดิจากโรงไฟฟ้า  
แต่ที่สำคัญเราพยายามที่จะให้ข้อมูล นำชาวบ้านที่เป็นโรคไปตรวจที่ มอ.หาดใหญ่ 
สุดท้ายให้มารับยาทีโ่รงพยาบาลเหนือคลอง คนที่สนับสนุนไม่ว่ากัน แต่คนที่บ้าน
ดิฉันเป็นมะเร็ง 30–40 คนแล้ว  

10 นายวิมล นับทอง 
รองประธานฯ Pattani FC 
ศูนย์ภาคใต ้

⦁ จะทำอย่างไรให้บ้านเราอยู่กันอย่างมีความสุข สันตสิุข ถ้าทำโรงไฟฟ้าแล้ว 
จะเกิดผลกระทบอย่างไร เห็นสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมายในกระบี่ เพราะวันนี้ท่ีเราอยู่
มีอาชีพ เกิดจากทรัพยากรของจังหวัดกระบี่ เราจะรักษามันอย่างไรให้มันอยู่ยั่งยืน 
แต่บ้านเมืองต้องพัฒนา สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้คือการใช้อุตสาหกรรม พ.ศ. 2520 
ในกระบี่มีโรงแรม 3 โรง วันนี้ไม่สามารถบอกได้เลยว่ามีอยู่กี่แห่ง ถามว่าความจำเป็น
ในการพัฒนาพลังงาน มันจำเป็นไหม เราไม่อยากฟังการซื้อพลังงานจากประเทศ 
เพื่อนบ้าน เราผลิตไฟฟ้าเองในบ้านเรามันพอไหม ถ้าพอเราไมต่้องขับเคลื่อน 
การผลิตพลังงาน ที่พูดกันอยู่นี้สรปุข้อเท็จจริงมันคืออะไร  
⦁ ผลรายได้ของประเทศ 2 แสนกว่าล้าน เพราะวันนี้หันมาดูชาวบ้าน ลำบาก
เหลือเกิน การไฟฟ้าบอกว่าจะซื้อปาล์ม 3 บาทกว่า วันนี้ปาล์มเหลอื 1.80 บาท 
ตัวเลขท่ีให้มาไมต่รงกับความจริง เราจะเปิดใจกันว่า เราจะทำอยา่งไร เราพูดแตเ่รื่อง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-36  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ไฟฟ้า แต่ชาวบ้านกำลังจะอดตายกันอยู่แล้ว เปิดกรอบเปิดใจบ้างในการพัฒนาเมือง 
กระทบกับสิ่งแวดล้อมบ้างแตเ่พื่อความยั่งยืน   

11 นายอุทัย ชนะบางแก้ว 
 

⦁ จากท่ีได้ฟังจากทุกท่าน เห็นด้วยอยู่ว่าจะต้องมโีรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างความมั่นคง
ให้จังหวัดกระบีไ่ด้ จะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สีย ในการนำวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และให้ใช้พลังงานทางเลือก จากลม แสงแดด ไม่ใช่เปน็ความคิด
เชิงเดียวจากถ่านหินหรือน้ำมัน ถ่านหินหรือน้ำมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคงไว้  
ส่วนต่อไปการพัฒนาต่าง ๆ ต้องระเบิดจากภายใน ต้องให้คนในพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์ก่อน ไม่ใช่คนอ่ืนไดผ้ลประโยชน์ก่อน สุดท้ายการพัฒนามันมีทั้งได้ 
ทั้งเสีย แต่เราต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราจะทำได้กับเสยีอันไหนมากกว่า  

12 นางสมจิต ตันรัตนากร 
 
 

⦁ ทิศทางการพัฒนาภาคใตเ้ป็นเรือ่งที่น่ายินดี ภาคใต้มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอไหม 
⦁ การที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้ มันจะทำให้ความต้องการลดน้อยลง เพราะมีพลังงาน
เหล่านีม้าทดแทน 
⦁ กระจายโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ท่ีทำได้ พลังงานก็ยังอยากได้ที่เป็นสีเขียว  
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ   

13 ประชาชนเกาะลันตา ⦁ การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทในเรื่องของ 
การดูแลด้านพลังงานก็มโีครงการที่รับผิดชอบในการที่จะสรา้งความมั่นคงให้กับ 
การไฟฟ้าในขณะเดียวกันภาคเอกชนภาคธุรกิจก็มีมมุมองจะทำอย่างไรให้มีไฟฟ้าใช้
และสนองตอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการที่จะเอื้อประโยชน์สรา้งรายได้ให้กับ 
ภาคเกษตรกร ภาคสวนยาง สวนปาล์มก็เป็นแนวคดิซึ่งท้ังหมด ประมวลแล้วก็คือ 
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนายุทธศาสตรข์องไฟฟ้าภาคใต้ ไฟฟ้ามีความมั่นคงต้องมีราคา 
ไม่แพงไมส่ร้างปญัหาสิ่งแวดล้อม 

14 นายอมฤทธิ์ ศิริพรจุฑากลุ 
ประธานอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 
 
 

⦁ ทิศทางการพัฒนาจะมี 2 เรื่องหลัก ๆ ปฏญิญาของกระบี่ และวสิัยทัศน์ 20 ปี  
สิ่งต่าง ๆ ที่เราคยุกันทุกเวที เราใช้ฐานของรัฐบาลเป็นตัวตั้ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ศาสตร์ของพระราชาเป็นทางออก ถ้าเราไม่เช่ือในศาสตร์ของพระราชา  
เราไม่สามารถพัฒนาได้ ในเรื่องวนันี้เองเราต้องวิเคราะห์วิกฤตของประเทศ  
ข้อมูลท่องเที่ยวว่าภาคใต้ ปี ค.ศ. 2018  จำนวน 7 แสนกว่าล้าน เพราะการท่องเที่ยว
มันเชื่อมโยงงานเยอะแยะมากมายมหาศาล เทรนด์ของโลกไปทางไหน ทุกคนก็จะ
ทราบว่าไปในเทรนด์สเีขียว ระบบนิเวศท้ังหมด ทรัพยากรทีเ่ราควรปกป้อง เราทำ
วิเคราะห์กระบี่ประมงเท่าไหร่ กระบี่วันนี้อันดับ 4 ของประเทศ สรา้งรายได้ 
แสนกว่าล้าน  ในแนวคิดของรัฐบาลให้คิดถึงคนท่ีด้อยโอกาสมากท่ีสุด กระจายรายได้
ให้มากท่ีสุด 
⦁ ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักท่ีมันเกิดประโยชน์กับชุมชน สนับสนุนว่า นอกจากไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตจะใช้น้ำมันปาล์มในการผลิต สามารถใช้วู้ดเพลเลตทดแทนได้หรือไม่ 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ทุกอยา่งที่พูดเราตามรอยพ่อหลวง ในเรื่องของพลังงาน
ทดแทนท่ีกระบี่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นพลังงานทดแทน 100 เปอร์เซ็นต ์วันน้ีพิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่า อาหารสีเขียว โรงแรมสเีขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มลูค่าไม่เคยตก  
มันต่างกันกับโรงแรมไร้สติไม่มีความรับผิดชอบ มียอดจองไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็น 
ต่อปี การไฟฟ้าสามารถทำพลังงานสะอาดได้ นี่คือต้นแบบการทำงานของประเทศ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
⦁ กระบี่ Go Green พูดเฉพาะพลงังาน ทีน้ีอันดามัน Go Green ที่มาทีหลัง 
มีข้อตกลงอยู่ 1 ข้อ เราใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ การก่อสรา้งโรงแรม 
หรือใด ๆ ให้เริม่ใช้การประหยัดพลังงาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบาย และในอนาคต
การท่องเที่ยวไมไ่ด้ใช้ไปมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ต่อไปเราต้องลดการใช้พลังงาน 
ให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ และสร้าง Destination ที่ตอบโจทย์กับพลังงานโลก 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-37  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
15 นายสิริธร จุลชู 

ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี ่
 
 

⦁ วันน้ีเราอยากให้บา้นเราเป็นอะไร อยากให้ลูกหลานเราเป็นอย่างไร ในอนาคต 
ผมอยากให้ทุกคนทำบ้านของเราอย่างไรให้น่าอยู่ ที่ผา่นมามันใช่หรอืเปล่า ที่ผ่านมา
มันถูกทิศถูกทางหรือยัง ท่ีมาได้ทกุวันนี้มันเพราะอะไร ที่เศรษฐกิจเราเป็นอันดับ 4 
แล้วทำไมวันน้ีคนท้ังโลกถึงเลือกกระบี่  
⦁ วันน้ีเราจะทำยังไงกับบ้านของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราไม่อยากให้ 
บ้านของเราเหมือนพัทยา แต่วันน้ีเราไม่อยากให้บ้านของเราเหมือนเชียงใหม่  
เมื่อ 2 ปีท่ีผ่านมา เราพูดถึง PM2.5 อนาคตเหตุการณ์แบบน้ีมันจะเกดิกับบ้านเรา 
หรือเปลา่ อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ มันควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาหรือเปล่า เราจะแก้ปญัหาอย่างไร พลังงานวันนี้ ขาดหรือเกิน  
อยากให้ชัวร์ ความจริงมันคืออะไร อัตราการใช้พลังงานมันเกินหรือไม่ เราอยากเห็น
บ้านเราเป็นอย่างไรอนาคต  

16 นายประเสริฐ สันหาด 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขนาน จังหวัดกระบี ่
 

⦁ ตามที่ทุกท่านพูดคุยในการเสวนา ในการพูดคุยทุกบริบท ทุกประเด็น ขอให้
คณะกรรมการกำหนดปัญหาใหเ้ข้ากับประเด็น ผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด 
ที่จะพัฒนาภาคใต้ที่มั่นคง มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ในบริบท 
ของภาคใต้ เกิดวาตภัยในภาคใต้ทำให้เกิดปัญหาพลังงานไฟฟ้าอย่างยิ่ง มีโรงไฟฟ้า 
จะนะโรงงานเดียว ทำให้โรงไฟฟ้าเกิดความชำรดุ เสื่อมโทรม ทำให้ โรงไฟฟ้ากระบี่
เดินเครื่องได้ 20 กว่าวัน ทำให้เกิดประโยชน์รอบชุมชน  
⦁ ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้ามคีวามสำคญัอย่างยิ่ง สายส่งมาจากประจวบครีีขันธ์ 
เกิดตัดขาด เกิดชำรุด จะเกิดอะไรขึ้น ในส่วนของภาคใต้ ประเด็นแรกในส่วนของ
พลังงาน ภาคใต้มีส่วนสำคญัในส่วนพลังงานหรือไม่ หากมีการนำเสนอในบริบท 
ที่ไปด้วยกันได้ ก็น่าจะมีการสนับสนุน หากไม่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ประเทศของเรากำลังจะเกดิสงคราม สงครามกัญชา โรงไฟฟ้ากระบี่
สร้างได้และเร็วทีสุ่ด โดยการผนวกในยุทธศาสตรต์่าง ๆ ชีวมวลมาผนวกกัน  
บูรณาการในทุกภาคส่วน อยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของไฟฟ้า 
ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์  

17 นางขวัญกนก กษิรวัฒน ์
องค์กรเอกชน 

⦁ โซล่าเซลลม์ันตอบโจทย์ในการประหยดัไฟ ไฟฟ้าลดลงจากแสนกว่าเหลือ  
7 หมื่นบาท คนที่ไม่มั่นใจ ถ้าไม่ลองว่าโซล่าเซลลจ์ะประหยดัไฟได้จริง 

18 นายประภากร เตชะประดิษฐ์  
วิศวกรจังหวัดกระบี ่
 

⦁ ณ วันนี้ จริง ๆ เราจะพดูกันเรื่อง เราจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้ามากแค่ไหน จำเป็นต้อง
สร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่หรือเปล่า ความต้องการใช้จะต้องน้อยกว่าไฟฟ้าท่ีมีที่ท่ัวโลก 
ใช้กันอยู่ ข้อมูลตรงนี้ผมอยากจะให้แชร์ พอไม่พอให้ท่านคิดเอง ในปีน้ีมันมีครั้ง ท่ี 2 
ที่ 3 แล้วเราค่อยมาตัดสินใจเลือกเชื้อเพลิงกัน ความต้องการใช้อยู่ท่ีประมาณ 2,700 
เมกะวัตต์ ในปีนี้บอกว่ามันจะเติบโตตามการพัฒนาประมาณ ร้อยละ 4 ประมาณ  
4 ปี ก็จะเพิ่มไปประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ที่เรามีอยู่ การออกแบบท่ีถูกต้อง
จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ต้องไม่พึ่งพาคนอื่น ให้ท่านคิดเองว่าพอหรือไม่พอ 
⦁ ในส่วนของโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่ด ีแต่เหมือนเป็นอาหารเสรมิใช้ภายในได้ แต่เอามา
เป็นพลังงานหลักไม่ได้ ผมให้ข้อคดิอีกนิด โรงไฟฟ้า 1 โรง ใช้เวลาสร้าง 7 ปี  
เวลาเรามองการผลติ เราต้องมองไปประมาณ 5 ปี 

19 นายดำรง ไสยะ 
พลังงานจังหวัดกระบี ่
 

⦁ ข้อมูลไม่เป็นทางการ ปจัจุบันนีต้ัวเลขของการไฟฟ้าผลติได้ 3,089 เมกะวัตต์  
ขาดของกระบี่ไป 315 เมกะวัตต์ ถ้าแบ่งตามประเภท 2,406 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็น
โรงไฟฟ้าที่พ่ึงไมไ่ด้ เช่น ชีวมวล เขื่อน เราต้องพยายามเลือกโรงไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนต่ำลง
มาตามลำดับ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแตล่ะโรงมีการ
เดินเครื่องที่แตกต่างกัน โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจะนะ มีต้นทุนต่ำ จึงมีการ
เดินเครื่องตลอดเวลา ไฟฟ้าไมส่ามารถผลิตเผื่อไว้ไดเ้ยอะ ๆ เผื่อไดน้ิดหน่อย  
เอาเท่าไหร่ผลิตเท่านั้น กระบี่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ต้องมั่นคง นักท่องเที่ยว
ชอบความสะดวกสบายด้วย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-38  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
20 นายไพบูรณ์ เตชจารุวงศ ์

ผู้ผลิตโซล่าเซลล์บนเกาะลันตา 
 

⦁ ผมทำโซลา่เซลล์มา 13 ปี ทำอย่างไรเพื่อจะทำให้การท่องเที่ยวท่ีแตกต่าง  
ช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับ มาจากสายไฟส่ง ทำให้เกาะลันตาไฟตกบ่อย อุปกรณ์
ไฟฟ้าเสียหาย อยากให้คณะกรรมการของนิด้าพัฒนาดู มีโซล่าเซลลท์ี่เราทำเรคคอร์ด
กับ ดร.สมพร การจดัการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ในเรื่องการใช้ไฟฟ้า มันสามารถลด 
การใช้ไฟฟ้าได้ พลังงานทางเลือกน่าจะมีความมั่นคงไฟฟ้าเพิม่ขึ้น 

21 นายวิรุณ ใสเ่เว่น 
วิศวกรวิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
 

⦁ จากท่ีได้นั่งฟัง เราต้องผลติพลังงานไฟฟ้าแน่นอน ผลิตอยา่งไร อยากให้สังเกตว่า
ถ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานท่ีสะอาด และเป็นพลังงานท่ีหลากหลาย  
ในการผลติไฟฟ้าหลัก ๆ คือ ก๊าซ ถ้าถามถึงความมั่นคง เรามีค่าความเสี่ยงเราจะ
กระจายความเสี่ยงอย่างไร ถ้าเราใช้พลังงานใกล้เคียงกันแบบนี้จะทำให้เกิด 
ความมั่นคงมากข้ึน พอเรามาเสวนาตรงประเด็นตรงนี้ ถ่านหินเป็นมลพิษ ไม่อยาก 
ให้เข้ามาในประเทศไทย ลองย้อนดูให้ดี สิ่งที่บ่ันทอนคุณภาพของคนเราจริง ๆ  
ถ้าเรามีการจัดการที่ดี ทำให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ฝากว่าถ้าหน่วยงานหลัก ๆ ได้ผลิต 
คนท่ีได้ประโยชน์คือประชาชน แต่ถ้าเอกชนผลิต ผลกำไรไม่ตกมาทีป่ระชาชน 

22 นายอธิราษฎร์ คำด ี
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาต ิ
 

⦁ จังหวัดกระบี่มี 50,000 ครอบครัว ที่อยู่กับการเกษตร มีรายไดจ้ากการเกษตร 
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ราคาผลผลติทางการเกษตรมีราคาอย่างไร ทุกวันน้ี เราต้อง 
ให้ความสำคญักับยางพารา ปาล์มน้ำมัน เราดีใจกับตัวเลขการท่องเที่ยว ซึ่งมีแค่ 
ร้อยละ 10 วิธีการของรัฐไม่สามารถสร้างการกระจายทางเศรษฐกิจได้ แผนการ
พัฒนาต้องดูครัวเรือน อย่าดูตัวเลขพลังงานอย่างเดียว พลังงานจากปาล์มน้ำมัน  
ในส่วนของชีวมวล กระบี่มีปาล์ม 3,500,000 ตันต่อปี เรามีชีวมวลเหล่านี้จำนวนมาก 
เราคิดจะหาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศมาผลิตกระแสไฟฟ้ามาอย่างน้ันหรือ เราไปหา
ในสิ่งที่ไกลจากตัวเราเอง ขอให้เรายึดตดิกับบริบทของเราอย่างแท้จริง คิดถึง
การเกษตรที่เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริง   
⦁ กระบีม่ีโรงไฟฟ้าจากน้ำมันเตาอยู่แล้ว 340 เมกะวัตต ์ถ้าเราประยกุต์ใช้ชีวมวลจริง 
สามารถนำมาแปรรูปทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได ้
⦁ ดร.สันต์ ไม่ควรนำสไลด์ไปเสนอต่อและพลังงานทดแทนท่ีมาจากน้ำมันปาล์ม 36 
เมกะวัตต์ แต่วันนี้ท่ีเราใช้ในห้องประชุมพลังงานทดแทนจะเฟิร์มหรือไม่เฟิร์ม 
มันขึ้นอยู่กับการพัฒนาของรัฐ จังหวัดกระบีม่ีปาลม์น้ำมันวันละ 10,000 ตัน 
เป็นสารอินทรีย์ที่ใช้ทำไบโอแก็ส 40 เปอร์เซ็นต ์ 
⦁ นโยบายต่างหากท่ีพยายามเปลีย่นทิศทางของประชาชน การใช้ไฟของจังหวัด
กระบี่ พีคเวลา 1 ทุ่ม ในวันจันทร์–พฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ การใช้ไฟฟ้า
ของกระบี่ลดลง เราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าจังหวัดไหนมากเพราะอะไร ถ้าเราเลือก
พลังงานต้องเลือกพลังงานสีเขียวให้พี่น้องจังหวัดกระบี่และภาคใต้    

23 นายธีระพจน์ กษิรวัฒน ์
ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวเกาะลันตา 
 

⦁ ศักยภาพของโซนอันดามันสูงมาก พอเรามาคุยถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
ต้องเป็นการเช่ือมโยงไม่เน้นพื้นที่ใดพื้นท่ีหนึ่ง กระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นไฮเอนด์ 
บริบทของฐานทรัพยากรของภาคใต้ท่ีมีอยู่ มันมีข้อมูลทีส่ืบค้นได้ง่ายคือพ้ืนท่ี 
ชุ่มน้ำโลกว่ามคีุณค่า มีความสำคญัอย่างไร ฐานทรัพยากรทีส่ำคัญของกระบี่  
มีข้อมูลที่สำคัญกับฐานทรัพยากรที่สำคัญของพี่น้องระดับล่าง คือพี่น้องประมง  
มีความหลากหลายกับระบบนิเวศ ที่เป็นแหล่งปะการัง มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูงมาก เราเลยพบว่าระบบนิเวศที่มีหญ้าทะเลของกระบีจ่ะเป็นแหล่ง 
หญ้าทะเลใหญ่ทีสุ่ด จะมีสตัว์ชนิดอื่นอย่างหนาแน่น เป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ 
อีกอย่างคือพะยูนท่ีเป็นสิ่งบ่งบอกของความสมบูรณ์   
⦁ เทรนด์ของนักท่องเที่ยวท่ัวโลกวันน้ีเป็นการท่องเที่ยวเชิงแสวงหา ในวันนี้ 
แหล่งท่องเที่ยวไมส่ามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด เราจะต้องใช้ทรัพยากร 
ทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและสูงสุด ในการพัฒนาจำเป็นตอ้งดูแล 
ฐานทรัพยากรด้วยและเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-39  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
⦁ คิดว่าในข้อมูลตรงนี้น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นไปได้ข้อมูลของคนที่บอกว่า 14 
จังหวัดภาคใตร้วมกับประจวบฯ ซึง่ประจวบฯ เท่าที่ดูการใช้ไฟมีอยูป่ระมาณ 400  
เมกะวัตต์ คือถ้าจะบวกมาไดเ้วลาคุยข้อมูลเราไม่สามารถท่ีอยู่ ๆ ไปคุยแทน
ประจวบฯ เราก็ต้องหาข้อมลูเพื่อที่ว่าถ้าเอาแนวทิศทางการวางแผนเพื่อดึง 
ประจวบฯ มาใช้รวมกับภาคใต้ ทางพวกผมต้องไปหาข้อมลูเพิ่มอีกแต่ว่าเท่าท่ีเราทำ 
MOU กับทางของภาครัฐคดิว่าเราคุย 14 จังหวัดภาคใต้เราคุยแบบนีม้าหลายปี  
คิดว่าถ้าเป็นไปไดค้ือตัดตรงส่วนน้ันไป การพูดคยุจะไดไ้ม่ต้องมีประเด็นเป็นข้อสงสยั
ตามมาทีหลัง 
⦁ อิงประเด็นการสานเสวนา ได้ขอ้สรุปท่ีตรงกันว่า  

- อันดามันมีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร ทิศทางการพัฒนาภายใต้กระบี่  
Go Green ซึ่ง Go Green มันน่าจะต่อยอดไปได้  

- เราถกเถียงภายใต้ข้อมูลที่ไม่ชัด บริบทในภาคใต้ในเรื่องพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
เพียงพอหรือไม่ ต้องมีฐานข้อมลูทีชั่ดเจนรอบด้านมากกว่าน้ี  

- พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคง ต้องใช้พลังงาน 
ที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีให้เต็มที่ก่อนการทำ SEA ภาคใต้ เราต้องมีข้อมูลที่ชัดและลึกมากกว่าน้ี 

24 นายไพโรจน์ บุตรเผียน 
ประธานชมรมอนุรักษ ์
ป่าชายเลนและสิ่งเเวดล้อม 
ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบี ่
 

⦁ เป็นผู้ทีไ่ดร้่วมเวทีในเรื่องนี้มาตลอด ในส่วนของฝั่งอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่สำคัญ พลังงานก็เป็นส่วนสำคญัในการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีพลังงานท่ีมั่นคงก็ส่งผล 
กับการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน ในการสร้างโรงไฟฟ้าควรจะเป็นที่จังหวัดกระบี่  
เห็นด้วยในเรื่องพลังงานหมุนเวียน แต่มองถึงความมั่นคง จะสนองนโยบายการ
ท่องเที่ยวได้ไหม ไม่ว่าจะด้านใดลว้นแต่จะขยายเพิ่มขึ้น เพราะฉะนัน้ต้องมี 
โรงไฟฟ้าหลักในส่วนของฝั่งอันดามัน และกระบี่เหมาะสมที่สดุ และไม่ต้องใช้เงิน 
ในการเวนคืนพื้นที่  
⦁ การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคญัในภาคของการท่องเที่ยว ไมม่ีรายได้ให้กับ
ชาวสวนปาล์มที่มคีวามเดือดร้อนที่ขาดทุน การเอาน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นส่วนหน่ึง 
ในการผลติพลังงานไฟฟ้า ประชาชนมารวมหุ้นกันเอง อย่าคิดว่าเอาพลังงานมาจาก
พม่า มาเลเซีย แล้วประเทศไทยจะมั่นคง อนาคตจะมีอะไรเกดิขึ้น การพึ่งพาคนอื่น
เป็นเรื่องไม่มั่นคง  
⦁ ผมขอเสนอว่าให้ฝั่งอันดามัน ควรมีโรงไฟฟ้า 1 โรง มาเป็นพลังงานหลักการ
ท่องเที่ยว ถ้าผิดพลาดในเรื่องการใช้พลังงานจะกระทบไปหมด แม้แต่ประชาชน  
อีกประเด็นการที่มองในเรื่องของการเจรญิเติบโต จากการคำนวณการใช้ไฟฟ้า 
ที่มากข้ึน เราเป็นพี่น้องกันแล้วมาหาทางออกท่ีดีที่สุด พื้นที่กระบี่ต้องมีไฟฟ้าเท่าไหร่ 
จึงจะเหมาะกับทุกภาคทุกส่วน แต่เราจะป้องกันสุขภาพกันอย่างไร โรงงานปาล์มที่
ผลิตพลังงานก็จริง ถ้ามองวัสดุปาล์มให้มองที่ไมม่ีใครเป็นเจ้าของ และพอหรือไม่ 
ต้องมองทั้งหมด ในส่วนท่ีตำบลปกาสัย  มีคนอายุ 114 ปี บ้านอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า  
ฐานของการคำนวณต่าง ๆ ต้องใช้วิเคราะห์ทุกด้าน ขอฝากว่าทำอยา่งไรก็ได้อย่าให้
ประชาชนเดือดร้อน ให้คำนึงผลกระทบของประชาชน ให้นำข้อมูลที่ให้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด อย่าใหเ้สียงบประมาณ 

25 นายพรเทพ สีบญุเรือง 
คณะกรรมการลุม่น้ำภาคใต ้
ฝั่งตะวันตก 6 จังหวัดอันดามัน
และนครศรีธรรมราช และ
คณะกรรมการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 
จังหวัดกระบี ่
 

⦁ สิ่งที่ท่านไมไ่ด้บอกเรา ว่า TOR ของท่านคืออะไร ผมยินดีที่นิด้าเอา มอ.มาร่วมด้วย 
อย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าผู้มสี่วนไดเ้สยีมาอยู่ ปรากฏว่าในเวทีวันน้ี การเสวนาคงไม่ไกล
เกินกรอบ ในหน้าท่ี 9 อาจารย์ไดท้ำประเด็นคำถามไว้ 3 ประเด็น มันไมไ่ด้อยู่ 
ในกรอบท่ีตั้งไว้ ในฐานะที่เป็นอดตีประธานหอการค้า เรื่องสิ่งแวดลอ้มผมเชื่อว่า
กระบี่ทำมามาก ทุกพ้ืนท่ีเห็นในทิศทางเดียวกัน  
⦁ กระบีม่ีความพร้อมและเดินไปตาม Road Map สอดคล้องกับแผนชาติ ข้อที่ 1 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มเรื่องสปาก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน มารีนา่ ในกระบี่มีอยู่ 3 
แห่ง ปิดกั้นธุรกิจนี้ไมไ่ด้ หัวข้อท่ี 2 ยืนยันสิ่งหนึ่งว่าตัวเลขท่ีได้มาจากภาครัฐ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-40  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ผมไม่เช่ือถือ ไปดรูายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ข้อท่ี 3 TOR 
การที่ต้องการสร้างโรงงานไฟฟ้า ทำไม TOR ถึงไม่บอกทางเลือกว่ามีทางเลือกชีวมวล  

26 นายไชยา โจ้งจาบ 
กรรมการโครงการคนกลา้คืนถิ่น 
มูลนิธิส่งเสรมิการออกแบบ
อนาคตตัวแทนภาคเกษตรกร
จังหวัดกระบี ่

⦁ ผมมองในเรื่องของพลังงาน ถ้าเรื่องการลงทุนพลังงานไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมมันสำคญั
อยู่แล้ว ปัญหาภาระของประเทศไทยกำลังเจอวิกฤติเศรษฐกิจ เรากำลังใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพพอ เราไม่เคยเอาพลังงานทดแทนมาใช้สิง่ที่มีอยู่ เรากำลัง
ทำเชิงเดี่ยว ท้ัง ๆ ท่ีวัตถุดิบในภาคใต้ก็มีอยู่หลายตัว เหตุผลที่จะสรา้งโรงไฟฟ้า 
สาเหตุมาจากพลังงานไฟฟ้าไม่พอ บางครั้งเรามองไปเรื่องของท่อนบน เราไม่เคยมอง
มาด้านล่าง ปัญหามันอยูต่รงที่ว่าหลักฐานทุกอย่างต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ทุกกระทรวง
ฐานข้อมูลที่ชัดเจน มันต้องได้ความจริง ทุกอย่างมันจะมีทางออกท้ังหมด แนวทาง 
ใช้โซล่ารูฟท็อปและพลังงานทดแทนในท้องถิ่น โดยเฉพาะปาล์ม 

27 นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง
อันดามันจากถ่านหิน และ 
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
 

⦁ ประเด็นแรก ที่หลายท่านได้นำเสนอไปแล้ว อาจารยต์้องไปปรับขอ้มูล อาจารย์ 
ทำการประเมินยุทธศาสตร์หาทางเลือก วิธีคิดเรื่องพลังงานมันมีกระบวนทัศน์ 
แบบเก่าและแบบใหม ่
⦁ เป็นประชาธิปไตยเรื่องพลังงานไฟฟ้า อาจารย์จำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลที่ศักยภาพ
ที่การไฟฟ้ายังไม่รับซื้อ ในกระบวนการยุทธศาสตรต์้องมีข้อมูลที่เอามาเปิดเผยกันได้ 
ในกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ข้อมูลต้องครบ  
⦁ ผมมีความเห็น 2 ประการ 
- ประการแรก พลังงานคิดเชิงเดี่ยวแบบเทคนิคไมไ่ด้ กระบวนการเรือ่งเทคนิคต้อง
โยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคใต้มีความอุดมสมบรูณ์สูงมาก เรามีอุตสาหกรรม 
ที่ต่อเนื่องจากวัตถุดิบจากการเกษตร ก่อให้เกิดการยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชากร คือ ยางและปาลม์ อุตสาหกรรมนีไ้ดร้ิเริ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าของตัวเอง
มากข้ึน ภาคการท่องเที่ยว ประกาศเป็น Go Green จะพึ่งพลังงานท่ีตัวเอง 
ผลิตมากขึ้น อนาคตในการประเมนิยุทธศาสตร์ต้องดูแนวโนม้การพฒันา  
ภาคพาณิชย์ ห้างขนาดใหญ่เขาตดิโซลา่เซลล์ ในอนาคตการใช้ไฟจะลดลง  
ภาคครัวเรือนจะใช้ไฟฟ้ามากข้ึน เราใช้มากกว่าร้อยละ 30 แนวโน้มจะลดลง 
เพราะใช้โซล่าเซลลม์ากขึ้น ภาคหน่วยงาน องค์กรเหล่านี้ใช้ไฟอยู่ระดับหนึ่ง  
และเริ่มใช้พลังงานพ่ึงตนเองมากขึ้น ทั้งหมดหมายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ในกระบวนการใช้พลังงานหมุนเวยีน เวลานิด้าสรปุผมคิดว่าท่านจำเป็นท่ีจะต้อง 
เอาแนวโน้มในอนาคตมาสรุปและไม่ใช่การประเมินยุทธศาสตร ์
 - สรุปสุดท้าย ในกระบวนการพฒันาภาคใต้ เมื่อโยงศักยภาพภาคใต้ ยกระดับท้องถิ่น 
เราจะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไวไ้ด้ ภาคใต้ก็จะเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว อนาคต
การพัฒนาภาคใต้จึงเป็นไปในแนวทางนี้ การสร้างพลังงานก็เช่นเดยีวกัน ต้องเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ความมั่นคงคือการกระจาย ผมเห็นด้วยจากการสร้างความมั่นคง
ภายใน เวลาเราพูดตรรกะมันจะแย้งกันเอง วิธีคิดเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
ทำให้ชัด นิด้าควรแบบข้อมลูมากอ่นที่มันครบมิติ และหาจุดที่ตกลงกันได้ ขอย้ำ 
ให้กำลังใจนิด้าว่าวิธีการประเมินยทุธศาสตร์ นิด้าเป็นคนเริ่มและทำให้ชัด มันจะเป็น
ทางออกร่วมกันได ้

28 นายกิจจา ทองทิพย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองผักฉีด  
ตำบลปกาสัย จังหวัดกระบี ่
 

⦁ ความเป็นไปได้มมีากน้อยเพียงใด มีความจำเป็นต้องใช้หรือไมต่้องใช้ น้อมรำลึก 
ไปถึงผู้ที่ต้องการให้มโีรงไฟฟ้าในกระบี่ สิ่งสำคัญที่พี่น้องปกาสัย เหนอืคลองได้มไีฟฟ้า
ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ การเสวนายุทธศาสตร์การใช้พลังงานไฟฟ้าภาคใต้มีความจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีดึงพลังงานไฟฟ้าจากพมา่ และลาวมา นี่คือเสถียรภาพของเราหรือ ที่ยมื
กระแสไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้าน ทีส่ำคัญที่เราคดิว่าความมั่นคงจากการซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่เราซื้อจากเพื่อนบ้านมาไม่มีความมั่นคงแน่นอน 
กระบี่ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม เราจะเอาพลังงานไฟฟา้มาจากไหน  
เรามีความจำเป็นอย่างไร  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-41  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
⦁ เมื่อมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ผมยืนยันแทนพี่น้องปกาสัย เรามีความจำเป็น
ที่จะต้องสร้างสำรองไว้ สร้างให้มนัเหลือไว้ มันจะเสียหายตรงไหน เอาความจริง 
มาพูดกัน วันน้ีมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างพลังงาน  

 
1.5.1.3 เวทีสานเสวนาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงแรม วังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 

1 นายบุญวัฒน์ สกลุรัตน ์
ประธานชมรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 

⦁ มีข้อซักถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าในเมื่อนิด้า รัฐบาลไม่มีธงมาเพือ่ข้อเท็จจริงในวันนี้ 
มีประเด็นการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึ่งระบุในหน้าที่ 2 จึงเป็นข้อสังเกตว่า หากไม่มีธง
มาจริงทำไมถึงต้องระบุถึงโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ผมสงสัยผมเกรงว่าจะเป็นปัญหา 
ประชาชนจะถูกหลอกมาเป็นเครื่องมือ เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินได ้

2 นายเอกพันธ์ พรหมมงคล 
สมาคมภาคใต ้

⦁ ผมคดิว่าเรื่องของ Concept ในการพัฒนาภาคใต้ เราอยากเห็นอนาคตภาคใต ้
จากนี้อีก 10 ปีหรือ 20 ปี เป็นอย่างไรก่อนท่ีจะพูดกันถึงว่าเราจะใช้พลังงานอะไร 
เพื่อผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ควรลำดับอย่างน้ี มีสองเรื่องนะครับที่จะต้องตอบคำถาม 
ประเด็นที่หนึ่งคือผมคดิว่าบทเรยีนในอดีตภาคใตม้ีความเจ็บช้ำ ปวดร้าวมากมาย  
ทางผู้จัดจะต้องเข้าใจภูมิหลังของภาคใต้ก่อน จากแผนพัฒนาทุกฉบบั ตั้งแต่เรื่อง 
การเปิดสัมปทานป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2528–2529 ตัดป่าไม้จนหมดเขา อำเภอร่อนพิบูลย์ 
นัน่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคือการวางท่อก๊าซต่าง ๆ กระทบต่อวิถีชุมชน  
การอนุมัติให้โรงงานเอกชนต่าง ๆ สร้างโรงงานผลิตและกลั่นปิโตรเลียมในพ้ืนท่ี 
ผลกระทบดังกล่าวทำให้ประชาชนคนใต้เสียชีวิตไปตั้งเท่าไหร่ ภาคใต้โดนกระทำย่ำยี
มากแค่ไหนและจะต้องถูกกระทำย่ำยีต่อไปหรือ เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าการพัฒนา
ภาคใต้หลังจากนี้ไปอีก 10 ปี ดังนั้น ภาพของ 10 ปีท่ีผมต้องการเห็นคือการพัฒนา 
ใด ๆ ก็แล้วแต่ คนใต้ต้องขอมสี่วนร่วมก่อน หัวใจของสภาพัฒน์ฯ ทีต่้องการจะทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเฉพาะเรือ่งเศรษฐกิจเท่านั้น และเป็นเศรษฐกิจท่ีไม่ได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยากรในภาคใต้เลย หมายความว่าเน้นให้เป็นนิคม
อุตสาหกรรม เน้นการผลิตและส่งออกแค่น้ันเอง ถามว่าบทเรียนเหล่านี้ดไูด้จากไหน  
ดูจากภาคตะวันออกหรือ EEC ในปัจจุบันกลายเป็น SEC โครงการพัฒนาชายฝั่ง
ภาคใต้เริ่มที่ชุมพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และระนอง เพราะฉะนั้นถ้าเรา 
มองภาพของภาคใต้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแน่นอนว่าอีก 10 ปีภาคใต้จะกลายเป็น
นิคมอุตสาหกรรม การเกดินิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จะต้องมีปัจจัยหลัก 4 ประเด็น  
(1) พลังงาน อนาคตเร็ว ๆ นี้จะมกีารตั้งโรงงานปิโตรเคมี เริม่ที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช (2) เรื่องการคมนาคม เพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
ระนองบอกมาแล้วว่าจะสร้างที่อำเภอเมือง ชุมพรจะสร้างที่ทุ่งคาอำเภอเมือง 
นครศรีธรรมราชจะสร้างที่ปากพนงั และสุราษฎร์ธานีจะสร้างที่กาญจนดิษฐ์  
(3) เรื่องน้ำจืดตอนนี้กรมชลประทานพยายามสร้างเขื่อนตลอดตามแนวสันเขาที่เป็น
แกนกลาง ของภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรถึงนราธิวาส นี่คือปัจจัยพื้นฐาน และ  
(4) เรื่องพลังงาน การจัดเวทีวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติจะสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่กระบี่หนึ่งโรงและที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งโรง น่ีคือ 4 อย่าง 
ที่จะต้องเตรยีมให้พร้อมก่อนการพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางพลงังานโลก และ
ศูนย์กลางโลจิสติกสโ์ลก ถ้ามีพลังงานมีโลจสิติกส์และมีน้ำจดื มีทั้งหมดที่ว่ามานี ้
ภาพของมาบตาพุดจะเกิดขึ้นท่ีภาคใต้ เพราะฉะนั้นภาพอนาคตของภาคใต้ผมฝันว่า
การพัฒนาเศรษฐกิจใด ๆ ต้องมุ่งสู่ความเป็น Go green หมายความว่าจะต้องอยู่บน



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-42  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
พื้นฐานของบริบทของภาคใต้ ประมง เกษตร อาชีพบริการ ท่องเที่ยว และเน้นที่สดุคือ
ความเป็นธรรม ความเป็นธรรมหมายถึงพวกเราเองจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
อนาคต ไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงาน รวมถึงเรื่องการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่อง
สอดคล้องกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะพูดถึงภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีที่มีความมั่นคง
ทางด้านอาหาร มสีีเขียวสิ่งแวดล้อมดีแต่มโีรงงานอุตสาหกรรม ได้แต่ไม่ควรเป็น 
ขนาดใหญ่ เช่น เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น 

3 นายวสันต์ จริมงคล 
สมัชชาประชาชนภาคใต ้
 

⦁ รูปแบบของงานสานเสวนาผมคดิว่าเราไม่ควรแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มยอ่ยเพราะว่า
ต้องการทุกความเห็นใหเ้ป็นสาธารณะและทุกคนควรจะได้ฟังไปพรอ้ม ๆ กัน  
หากการแบ่งกลุ่มจะกลายเป็นการระดมความคดิ สมมุติว่าผมอยู่กลุม่หนึ่งผมกไ็ม่
สามารถรับรูค้วามเป็นจริงของกลุม่อื่นได้ ดังนั้น ขอเรียนหารือทางผูจ้ัดและหา 
หรือผู้มสี่วนร่วมทุกท่านว่าขอให้เป็นการแสดงความเห็นสาธารณะให้คนท่ีเข้าร่วม
ได้รับฟังข้อมลูไปพร้อมกัน    

4 นายรัชวงศ์ วงศ์สูง 
ชมรมผูเ้ลี้ยงกุ้งกุลาดำและ 
สิทธิชุมชนปากพนัง 
 

⦁ ผมขออนุญาตพี่น้องเครือข่ายทกุคน ผมมีคำถามที่ว่ารัฐบาลอยากได้โรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมได้ทำแผนพัฒนาภาคใต้ ผมดูแล้ว
รายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีกำกับ
ดูแล กำกับพลังงาน ผมมีความคดิเห็นว่ามันลา้หลังไปกว่า 20 ปี ฝากไปถึงรัฐบาล
ด้วยว่าเดีย๋วนี้โลกมันเปลี่ยน และสถานท่ีภาคใต้ของเรามันแคบนิดเดียว มันมีพื้นท่ี 
อื่น ๆ ท่ีมีพื้นท่ีมากกว่าน้ี แล้วในปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในแตล่ะประเทศ 
ทยอยปิดตัวลง ปัจจุบันคนไทยมีความรู้มากขึ้นและสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง น่ีเป็น
ข้อสังเกตว่าการสร้างโรงไฟฟ้า เปน็การเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะคนบางกลุ่ม ซึ่งขณะนี้
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมแล้วในประเทศไทย ภาคธรุกิจ ภาคครัวเรือน 
ต้องการที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เอง ท่ีมันยังเป็นไปไม่ได้ เพราะคนบางกลุม่กีดกันไว ้
ให้พวกตัวเอง และพวกนายหน้าท่ีมันเอาเปรยีบชาวบ้าน พลังงานจังหวัดโปรดรูไ้ว้
ด้วยว่ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น และประเทศไทยทุกภาคไม่เหมาะสมแลว้ท่ีจะมีโรงงาน
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หากรัฐบาลยังขืนสร้างโรงไฟฟ้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผมว่าไม่เกิน 15 ปี
ที่ลูกจ้างของรัฐจะต้องยกมือไหว้ประชาชนท่ีผลติไฟฟ้าตามครัวเรือน ให้ขอช่วยใช้ไฟ
ของรัฐบ้าง สถานการณต์อนนี้กำลงัรุนแรงรวมถึงราคานำ้มันที่ตกตำ่ ท่ีให้พลังงาน
จังหวัดเข้าร่วมด้วย การขายให้ต่างประเทศกลับไดร้าคาดีกว่าการซือ้ขายในประเทศ
ไทย นี่คือสิ่งที่ต้องทบทวน อีกทั้งความสมบรูณ์ของภาคใต้และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ีมากมายของภาคใต้ไม่ว่าทางทะเล ชายฝั่งและบนบก ต่างมีความสำคัญ 
อีกทั้งให้ทบทวนถึงมลพิษทางอากาศ และอุณหภูมิทีสู่งขึ้นภาคใต้ปีนีสู้งสุดที่หัวไทร 
ไม่เกินอุณหภมูิ 34 องศา ซึ่งแตกต่างจากภาคเหนือและภาคอสีาน หากยังสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ว่าอุตสาหกรรมจะทำหลายสิ่งเรานี้ มผีลกระทบทั้งชีวิตพืช สัตว์
และมนุษย์ รวมถึงโรคระบาดที่มากข้ึน ประเทศไทยต้องคิดใหม่ รัฐบาลอย่าคิด
เพียงแต่ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ให้คดิถึงผลกระทบโดยรวมด้วย การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาคใต้ก็คือการต่อยอดภาคเกษตร ให้สร้างแยกขนาดกลางและขนาดเล็ก นี่คือสิ่งที่
คนภาคใตส้่วนใหญ่ไม่รังเกียจ แตถ่้ายังดื้อดึงอย่างท่ีผ่านมาผมรบัรองว่าล้มทุกเวที 

5 นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ์  
ผู้นำเมืองไชยา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และสหกรณ์
พลังงานน้ำมันและปุย๋อินทรีย ์
 

⦁ ในรัฐบาล คสช. ที่ทำงานเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปทุก ๆ อย่างในเรื่องของพลังงาน 
ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จากการไฟฟ้าฝา่ยผลิตได้ทำการ
สัมปทานไฟฟ้าจากประเทศลาว เราเคยไปดไูหม และทุกวันนี้ได้มีการผลิตไฟฟ้า 
จากขยะได้ข่าวว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปฏเิสธบอกว่ารับไมไ่ด้ รับได้เปน็บางส่วน ดังนั้น 
ประชาชนจึงได้แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็น 
แบบแผนในการพัฒนาพลังงานซึ่งให้ความสำคญัเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสหกรณ์ 
มีเพียงการกำหนดในรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน เนื่องจากประเทศไทยไม่เปน็ประชาธิปไตย  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-43  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
เมื่อผลประโยชน์ลงตัว ประชาชนต้องมีส่วนได้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติปโิตรเลียมแพง 
ต้นทุนของ Peak Load คือทำให้น้ำมันแพง แล้วทำไมรัฐบาลถึงยังเฉยไม่มีใครสนใจ  
⦁ ประชาชนต้องมสี่วนร่วมและประชาชนต้องมีส่วนได้แตต่้องอยู่ในรูปแบบระบบ
สหกรณ์อยู่จังหวัดไหนก็ได้แต่ให้อยู่ในระบบสหกรณ์ สุดท้ายจะมสี่วนปันผลกำไร
ให้แก่ประชาชน ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันทางเลือก ช่วยทำเรื่องนี้ให้ถึงรัฐบาลให ้
น้ำมันปาลม์ถูกผลติเป็นกระแสไฟฟ้า จะช่วยให้ราคาน้ำมันลดต่ำลงแล้วนำน้ำมัน 
ไปผลิตไฟฟ้า ถ้าน้ำมันราคาไม่แพงต้นทุนพลังงานไม่แพงและประชาชนอยู่ได้ก็จะเป็น
ทางแก้ไขท่ีดีจะเป็นการแก้ไขพัฒนาโรงไฟฟ้าโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมโดยแท้จริง พื้นที่
ทางการเกษตรเอามาผลิตไฟฟ้าชีวมวลเอามาใช้ด้านพลังงาน 
⦁ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไมต่้องการให้วิถีชีวิต
ของชุมชนเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ประชาชนคิดว่าพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ยังมี
ความมั่นคงและเพียงพอ ต้องการให้พลังงานหมุนเวียนเติบโต 
⦁ ข้อห่วงใยสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ชีวิตสัตว์ ความร้อน อากาศ ความขัดแย้ง 
ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาและการกระจายรายไดล้งสู่ท้องถิ่น บอกเลยว่าประชาชน
ไม่ต้องการถ่านหินและต้องการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงาน 
ก๊าซธรรมชาติก็ผลิตไฟฟ้าได้ ตัวอย่างระบบไฟฟ้าประเทศเยอรมนีเขาได้วางระบบ
ไฟฟ้าอยู่ใต้ดิน ของเราก็ทำให้เรียบร้อยได้ไม่ใช่ยับเยินอยู่ใต้ดิน ในวนันี้ขอตอบโจทย์
ว่าประชาชนไมเ่อาโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

6 นายกิตติพันธ์ ปัญญาภิวงศ์  
สหกรณ์พลังงาน น้ำมันและ 
ปุ๋ยอินทรีย์จำกัด 

⦁ ผมอยู่ในฐานะของประธานสหกรณ์ สร้างมา 8 ปีเศษ สหกรณ์นี้สรา้งขึ้นมา 
ตามศาสตร์พระราชาโดยเลือกพลงังาน ไฟฟ้า น้ำมันทุกประเภท ก๊าซธรรมชาติ 
แล้วมาเล่นแร่แปรธาตุ ผมเคยบอกไปแล้วว่าต้นทุนจากท่ีกล่าวถึงแล้วเพียง 8 บาท 
เบนซิน 30 กว่าบาท ในความเป็นจริงแล้วเบนซินถูกกว่าดีเซลแล้วทำไมการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตถึงจะต้องไปซื้อน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาก็เพราะว่ามีการเล่นแรแ่ปรธาตุ  
การสนับสนุนเงินทุนหนึ่งกลุ่มต่อ 1 ล้านบาท กลุ่มต่อ 10 คน ให้มีการดำเนินการ
สหกรณ์ให้มีอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัด ให้มีการกระจายรายได้เข้าสู่ครวัเรือน 

7 นายสมชาย ⦁ ผมต้องการความหลากหลาย คนท่ีมาทั้งหมดนี้ผมเป็นส่วนหน่ึงของผู้ที่เข้าร่วม
ประชุม ผมไม่อยากเห็นวงที่พูดกันหลายเรื่อง อยู่ในวงเดียวกัน ผมตอ้งการ 4 กลุ่ม
ย่อย เพื่อที่จะให้พวกเราได้กระจายตัวกัน คนท่ีมาด้วยกันนั่งตดิกันหมดเลย  
ผมต้องการแยก ให้อยู่คนละกลุ่มกนั ดังนั้น จึงเห็นควรให้แยกกลุม่ยอ่ย ๆ    

8 นางสาวกรรณิการ์ ไก่แก้ว ⦁ เมื่อได้ดูวดีิทัศน์แล้ว วิดิทัศน์บอกว่าภาคใต้ของเรา มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวสูง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการผลิตยางพาราแต่วนันี้กลับมาชวนคิด
ชวนคุยเรื่องการจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเห็นได้ว่ามันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง  
แทบจะไมต่้องจัดเวทีเลยก็ได้ เพราะว่ารายไดส้่วนใหญ่ของภาคใต้ทีใ่ช้ในการบริหาร
ส่วนกลางมาจากการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาต ินักท่องเที่ยว
จากฝั่งยุโรปซึ่งเขามีจติสำนึกอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและลดโลกร้อน ในขณะที่
พลังงานฟอสซิลอยู่ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่ตอบโจทย์ ดูจาก 
วีดีทัศน์แต่รูส้ึกว่ามันขัดแย้งกัน นอกจากน้ันแล้วภาคใตม้ีทั้งรายได้และเงินออม  
สูงกว่าภาคอื่น ๆ เพราะเรามีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเป็นพืชพลังงาน ทั้งปาล์ม
น้ำมันและยางพาราที่ใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงทดแทนในการสร้างพลังงานได้ ตัวอย่างเช่น 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องปาล์มนำ้มันพบว่าจังหวัดสรุาษฎร์ธานีมีผลผลิตสูงเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 กระทรวงพลงังานได้ลงมา เพื่อดูแนวโน้มความก้าวหน้าของ 
การรับซื้อของชาวสวนปาลม์ จะเห็นว่าพืชชนิดนี้สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าตาม 
สุราษฎร์โมเดล จะเห็นได้ว่าสามารถทำรายได้ให้แก่ชาวสวนปาล์มได้มากกว่า 270 
ล้านบาท ในสองเดือน เพราะฉะนัน้ในเมื่อเรามีแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานอยู่ในถ่ิน  
มันจำเป็นอยู่หรือไม่ที่จะต้องใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้พลังงานฟอสซิลนำเข้า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-44  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
จากต่างประเทศ (อินโดนิเซยี) ใครเป็นผูไ้ดผ้ลประโยชน์ในระหว่างการขนถ่าย  
ถ่านหิน มลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจะไปทำลายระบบนิเวศส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
ที่เป็นแหล่งรายไดห้ลักของภาคใต ้ทำไมไมห่ันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และขนาดกลางเพื่อใช้พลังงานในท้องถิ่นในการผลิตไฟฟ้า เช่น ยางพารา ปาล์มนำ้มัน 
เพราะอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเราสามารถกำหนดให้เป็นอุตสาหกรรม 
สีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาภาคใต้ เราไมส่ามารถพูดไดว้่าโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว เพราะมันขัดแย้งกับข่าวที่เห็นในโลกนีอ้ย่างเช่น  
ประเทศจีน ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและมีหลายประเทศ 
ที่ปิดการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

9 นายธนนท์ชัย แสนยุรธรรม ⦁ ฝากถึงสถาบันการศึกษาให้มีการศึกษาเพื่อลดต้นทุนทางเทคโนโลยี ปัจจุบัน 
จะเห็นว่า มีความพยายามที่จะสื่อว่าเทคโนโลยีมตี้นทุนท่ีแพง โดยผมไดม้ีโอกาส 
ทำโฆษณาผลติรถยนต์ที่ใช้น้ำเปลา่เป็นเชื้อเพลิง แต่ตอนหลังได้ยินวา่ถูกซื้อลิขสิทธ์ิ
และถูกยกเลิกไป H2O จะถูกแยกให้เป็น ไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึง่ไฮโดรเจน 
เป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟ และออกซิเจนเป็นตัวช่วยให้ไฟตดิ ซึ่งเป็นอีกจดุหนึ่งท่ี
มหาวิทยาลยัจะต้องทำการศึกษา หากมีงบประมาณเพียงพอ ผมอยากจะพาไปดูงาน
โรงไฟฟ้าที่เราน่าจะไปซื้อหุ้น เขาผลิตไฟฟ้าและได้ส่งกลับอำเภอทุ่งสง นาโพธิ์  
เดือนละกว่า 20 ล้านหรือปีละประมาณ 200 ล้าน ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ผมได้ไปทำ 
สารคดีประมาณว่า 750 ล้าน 4 ปีคุ้มทุน ได้กำไรไม่รูเ้ท่าไหร่ ข้อสงสยัตอนนี้ เราเลย 
รู้ว่าธุรกิจพลังงานกำไร Margin นีสู้งมาก ผมเองก็พยายามจ้องจะซือ้หุ้นแต่ก็มีเงิน 
ไม่มาก อย่างที่กลุม่วิสาหกจิชุมชนที่บ้านผมมีการรวมกองทุน กองทรัพย์นาโพธ์ิ
ประมาณ 300 ล้าน อยากจะเป็นหุ้นส่วนมาก หากเราได้เป็นหุ้นส่วนเราก็อยาก 
ให้เกิดเรื่องโรงไฟฟ้าใช่ไหมและไมจ่ำเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็ได้  

10 นางผกามาศ ปลอดพงศ์  
 

⦁ ภาคใตม้ีทรัพยากรเยอะแยะมากมาย ทำไมจึงไม่มีการบูรณาการผลิตและทำให้
เกิดผลประโยชน์ในท้องที่โดยมติ้องนำพาหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเราควร
จะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก่อนหรือไม่ หากไม่พอจริง ๆ ค่อยขยับขยาย 

11 นายประเสริญ บุญสม  
 

⦁ กลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับ “ท้องฟ้า นา เล” แบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้ 
ให้ความสำคญักับการพัฒนาพลังงาน เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
การนำเศษไม้ไปทำชีวมวล พลังงานทดแทนต้องการผลิตเองใช้เอง ท้ังแสงอาทิตย์ 
และลม ต้องออกกฎหมายกำกับ สนับสนุนให้ใช้ชีวมวลและน้ำมันปาล์ม อีกท้ัง
พลังงานหมุนเวียนทัง้หลายพลังงานน้ำไม่เคยดับ อยากใหร้ัฐบาลต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากน้ำมันปาล์ม คือการต่อยอดการพัฒนาการเกษตรให้สามารถเอาไปใช้ 
ได้จริงและอยากใหร้ัฐรับซื้อพลังงานจากครัวเรือนหน่วยละกี่บาทคอ่ยหารือกันไป 
สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและแกไ้ขปัญหาราคาน้ำมันปาลม์ 
ให้พุ่งขึ้นโดยการนำน้ำมันปาลม์ไปผลิตไฟฟ้าอยากให้รัฐบาลช่วยลงทนุและกระจาย
รายได้สู่ประชาชน ให้น้ำมันปาล์มเป็นพลังงานประจำชุมชน อยากให้การพัฒนา
พลังงานภาคใต้เป็นพลังงานสีเขียว (Go Green) ให้ชุมชนพึ่งตนเองอย่างเช่น 
ให้สามารถลงทะเบียน ผลติพลังงานได้ อีกท้ัง นำภาษีของประชาชนมาสนับสนุน 
การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะในทะเล จดัทำ
หน่วยงานเฉพาะในการจดัการบรหิารภาษี อีกทั้งต้องการให้ส่งเสรมิอาชีพการประมง 
ดังนั้น จำเป็นต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีหากสิ่งแวดล้อมไม่ดีกจ็ะทำให้กระทบ 
ต่ออาชีพโครงสร้างรายได้ของประชาชน 

12 นายวิศนะ บุญสม 
 

⦁ ข้อเสนอของกลุ่ม มีแนวคดิส่งเสริมพลังงานสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน  
เน้นพลังงานสะอาด ซึ่งในพื้นที่มีปาล์ม มียางพาราจำนวนมาก ซึ่งมศีกัยภาพในการ
นำไปผลิตพลังงาน หากนำไปผลิตพลังงานก็จะเป็นการเอื้อทำให้ราคาผลผลติ 
ทางการเกษตรสูงขึ้นและเป็นการกระจายรายไดสู้่รากหญ้า อีกทั้งยังเป็นการช่วย



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-45  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
เศรษฐกิจท้องถิ่น เน้นพลังงานท่ียั่งยืน สามารถหมุนเวียนได้ปลูกใหม่ขึ้นมาได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ชีวมวลก็จะเป็นการเอื้อให้ผู้ปลูกต้นไม้มรีายได้ อีกประเด็นหนึ ่
งผมเช่ือว่าในที่น้ีมีคนอยู่ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มคนผูม้ีความรู้สูงสดุและกลุม่คนท่ีไม่รู้อะไรเลย 
ดังนั้นผมจึงอยากให้ช่วยนำเสนอขอ้มูลการเปรียบเทียบการผลติพลังงานจากเช้ือเพลิง
ชนิดต่าง ๆ รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ขอ้จำกัดของทุกพลังงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้
ข้อมูลในการตดัสินใจ พวกเราเป็นชาวบ้านเราไม่รู้ นักวิชาการ อย่างท่านรู้ช่วยมาบอก
เราว่าแตล่ะอย่างเป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ อย่าคิดว่ามันสะอาดมาจากบนฟ้า ต้องคำนึงผลกระทบตั้งแต ่
การผลิตตดิตั้ง รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการผลติไฟฟ้าจากวิธีนั้น ๆ เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจบนข้อมลูที่ครอบคลุม เปรียบเทียบให้ประชาชนไดร้ับรู้บ้าง พอสร้างแล้วเรา 
จะไดรู้้ว่ามันมีผลกระทบกับเราไหมเป็นพิษหรือเปล่า การพัฒนาพลงังานต้องไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาต้องมีมาตรฐานหรือมาตรการการควบคมุ 
ดูแล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ใช้ ท้ังภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องคุยกัน 
ต้องมีการแบ่งสัดส่วน หากประชาชนใช้ไฟฟ้าน้อยจะสามารถใช้โซลา่เซลล์ได้หรือไม่ 
ส่วนภาคอุตสาหกรรมหากใช้ไฟฟ้าเยอะก็ควรต้องผลติเพื่อป้อนเข้าไป ขอให้เน้น 
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงพลังงาน อีกทั้งการเสนอนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ต้องมีการติดตามมีการนำมาใช้จริงหรือเปล่า  
⦁ ข้อห่วงกังวล อยากให้มีโครงการชุมชนไร้เสาไฟและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า  
ตอนนี้มี 2 ฝ่าย เราต้องการความจริงใจมาคุยกันอย่าใหม้ีการบดิเบอืนข้อมูล 
เพราะมคีนบางกลุ่มไม่ทราบจริง ๆ ว่าใครพูดจริงหรือพูดเท็จจึงขอให้คณะทำงาน 
มีความจริงใจและให้ข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริง 

13 นายกำเนิด พูลผล  
 

⦁ โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านไปแล้วแม้ว่าจะผา่นเวทีประชาพิจารณ์ก็ยังคงเป็นปัญหา
ประชาชน อยากให้ใช้หลักธรรมาภิบาล คนใต้บางคนตื่นรู้บางคนตืน่รับเพื่อส่วนรวม 
บางอย่างที่มันผ่านมาแล้วในกระบวนการของวิชาการ คนใต้พยายามเข้าไปคยุ 
เข้าไปเรียนรู้  

14 นายซัน 
 

⦁ อยากจะขอหารือกับคณะทำงานว่าภาคประชาชนจะขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของคณะทำงานของท่านอาจารย์ได้หรือไม่ อาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการติดตามผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

15 ภาคประชาชน ⦁ จากท่ีท่านดอกเตอร์พูดเมื่อเช้านี้ วันน้ีทุกท่านมาจากหลากหลายอาชีพ 
เพราะฉะนั้นการสานเสวนาให้เป็นสาธารณะที่ท่านได้เสนอจะเป็นประโยชน์มาก 
เพราะข้อมลูที่เกี่ยวข้องในแต่ละอาชีพจะได้มีการแลกเปลีย่นกัน ถ้าเกิดว่าท่านกังวล
ว่าเวลาจะไม่พอ พอดีวันนี้กำหนดการทั้งวันไม่ใช่ครึ่งวันอย่างที่เราเคยเข้าร่วม  
ถ้าเรากำหนดกติกาให้ทุกคน ทำตามนั้น ให้พูดคนละกี่นาที และทุกคนเคารพกติกา 
ว่าจะพูดตามกติกาการที่กำหนดนีห้ากมีเนื้อหาเพิม่เตมิที่ต้องการพูดให้พูดได้โดยการ
ยกมือครั้งต่อไป ก็คดิว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถควบคุมเวลาได้ หากแยกย่อยอย่างเช่น
กลุ่มนี้ไม่มีกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านก็จะทำให้ไมส่ามารถรับรู้ถึงปัญหาของกลุ่มนั้นได้ 
เพราะพวกเขามคีวามกังวลหรือมผีลกระทบอย่างไรบ้างต่ออาชีพและมีข้อมูล
อะไรบ้างท่ีต้องการเสนอ ดังนั้นจึงขอให้เป็นการสานเสวนาวงใหญ่แบบสาธารณะ  
ให้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน  

16 ภาคประชาชน ⦁ ผมคดิว่าถ้าแบ่งกลุม่ย่อยก็ดี ใหแ้ต่ละกลุ่มได้ปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไร แล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มมาบรรยายและสรุป ภาพรวมความคิดของแตล่ะกลุม่ผมว่ามันก็โอเค  
ทุกคนจะได้พดูกันเยอะ ว่าแต่แล้วกลุ่มมีความคิดอย่างไรมีทิศทางอยา่งไรบ้าง 
ต้องการโรงไฟฟ้าแบบไหน โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือต้องการพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังแสงอาทิตย์พลังงานนำ้ พลังงานลม พวกนี้เรายังไม่ไดร้ับข้อมูล 
เราถึงต้องจัดกลุม่เพื่อคุยกันก่อน เราอย่าเพิ่งไปมุ่งถึงการสานเสวนาเป็นกลุ่มใหญ่ 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
เหมือนผมต้องการจะพูดแต่พูดไดไ้ม่สุดแค่ 2–3 นาท ีมันไมป่ะตดิปะต่อกัน คุณก็
ไม่ได้แบ่งแยกความคดิเห็นความเห็นต่าง 

17 ภาคประชาชน ⦁ ผมต้องการให้ช่วงเช้าได้มีการพดูคุยกลุม่ใหญ่กันก่อน ตอบคำถามว่าเราต้องการใช้
พลังงานอะไร เรายังไม่ไดร้ะบุว่าจะเป็นถ่านหินหรือชีวมวลอะไรเลย แค่เราอยากรู้วา่
คนใต้ที่มาในวันนี้ ต้องการเห็นภาคใต้เป็นอย่างไรก่อน อันนี้เป็นเชิง Concept ในการ
พัฒนาภาคใต้ ยังไมไ่ดร้ะบุว่าใช้โรงไฟฟ้าอะไรทีไ่หนอย่างไร ซึ่งมันยงัไม่ถึงเวลา 
เพราะอย่างนั้นผมจึงคิดว่า เรื่องนี้มันเป็นความฝันร่วมกันได้ ดังนั้นจึงจำเป็น 
ต้องแยกแต่ละกลุ่ม  

18 ภาคประชาชน ⦁ ผมต้องการพูดถึงเรื่องพลังงานที่ระบุในเอกสารยุทธศาสตร์ในวันนี้ พลังงานท่ีจะพูด
อย่างเดียวคือเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมครบั ผมต้องการจะพูดถึงพลังงานทุกแนวเลยนะครับ 
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟา้หรือพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล พลังงาน 
ปิโตรเคมี หรือพลังงานจากน้ำมัน ว่าด้วยเรื่องของต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไทยยุ่งเหยิง 
เชื้อเพลิงปิโตรเคมีนี่แหละ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบอกว่า ถ้าพลังงานหมดไป
ก็ดับไฟเสียสิ ขณะที่เงินเดือนของผู้จัดการ ปตท. เดือนหนึ่งเท่าไหร่ ลงในโซเชียล 
เต็มไปหมด ไฟฟ้าก็เช่นกัน ค่าเอฟที (Ft) คืออะไร เอาไปทำอะไร ทกุท่านท่ีนั่งอยู่ 
ในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ ท่ีนั่งอยู่ในส่วนของพลังงาน บ้านท่านจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
หรือไม่ ค่าหน่วยคืออะไร ค่า Ft คอือะไร ถ้าไม่จ่ายคา่หน่วยหรือคา่ Ft ก็ต้องถอด
หม้อแปลงไฟฟ้าออก ทุก ๆ ท่านครับสินค้าอุปโภคบริโภค แพงอยู่ทุกวันนี้มีต้นเหต ุ
อยู่ด้วยกันสามอย่าง พลังงาน ค่าขนส่งโลจสิติกส์ และพ่อค้าคนกลาง ค่าแรงงาน  
1 บาท 2 บาท ในกระเป๋าท่าน ทุกวันนี้ถ้าเดินเข้าไปในตลาดซื้ออะไรได้บา้งครับ  
100 บาทเหลียวซ้ายแลขวากห็มดแล้ว ผมก็อยากจะถามว่าทำไมไมแ่ก้ท่ีต้นเหตุ  
ซึ่งเรื่องที่จะพูดกันอยู่นีค้ือการแกไ้ขท่ีปลายเหตุ ที่มาพูดอยู่นี่แยกเปน็ไฟฟ้าจาก 
ฝ่ายผลิต ไฟฟ้าจากฝา่ยส่วนภูมิภาค ไฟฟ้านครหลวง เรียกว่าเป็นธรุกิจท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่ละคนร่ำรวยที่อยู่ในอาชีพ ผมขอพูดถึงผู้จัดการ ปตท. เงินเดือน 
เดือนละ 5,000,000 บาท เท่าท่ีผมทราบมา อยากให้ช่วยบันทึกบอกรัฐบาล 
ให้ทราบด้วย เราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำไมเราไม่แก้ไขปญัหาที่ตน้เหตุ ทำไม 
ค่าไฟถึงแพง เพราะรัฐบาลชุดนี้มกีารตกลงผลประโยชน์ที่ไมล่งตัว ดังนั้น จึงทำให้เกิด
ปัญหาทำให้เราต้องมานั่งตรงนี ้

19 ภาคประชาชน 
 
 
 

⦁ การกระจายอำนาจจากภาครัฐไปสู่โอกาสของราคาทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะถูก
แปลงเป็นในรูปของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ปัจจุบันนอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้ว
ก็ยังมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ซึ่งประเด็นในการพัฒนาทุกวันนี้ถูกขับเคลือ่นโดยการตื่นรู้
ของพี่น้องประชาชนมีมากขึ้น โอกาสทางธุรกิจเหล่านี้ถูกกระจายก็จะเป็นการผูกขาด
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกวันน้ีจะเหน็ว่าอำนาจของรัฐมิไดเ้ป็นอำนาจจาก
ประชาธิปไตยและเป็นท่ีประจักษ์ในการช้ีทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
แต่เป็นเรื่องของการให้ได้มาซึ่งอำนาจภาครัฐเข้ามาผูกขาดผลประโยชน์ เพราะฉะนั้น 
มันก็จะมีเพยีงการเล่นแร่แปรธาตขุองคนบางกลุ่ม โอกาสที่จะทำใหธุ้รกิจพลังงาน
กระจายสู่พี่น้องประชาชนเป็นไปได้ยาก แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นก็ปฏิเสธไมไ่ดว้่าการเรยีนรู้ 
ของพี่น้องประชาชนก็กดดัน ทำให้เกิดกองทุนเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งผมเอง 
ก็มีส่วนในการผลักดันกองทุนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันกองทุนเหล่านี ้
เป็นเพียงทางออกท่ีลดความขัดแยง้และเป็นทางออกท่ีจะทำอย่างไรให้ผู้มีอำนาจ 
ในพื้นที่ไม่ออกฤทธิ์ออกเดช กองทุนนี้มันสร้างประโยชน์หรือสร้างโทษแก่ชุมชน 
ผมเองในฐานะคน อ.ขนอม กล้าพดูต่อหน้าคณุมีศักดิ์ไว้เลยว่า กองทุนนี้เป็นกองทุน
หนึ่งที่สร้างความแตกแยกให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงปฏิเสธไมไ่ด้ และกองทุนนี้ก่อตั้งข้ึน
เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้า แต่ทราบหรือไม่
ว่ากองทุนนี้มีการใช้งานยังไง มันถูกเอาไปสร้าง ไปใช้ประโยชน์ทับซอ้นกับอำนาจ
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
หน้าท่ีของรัฐหรือกองทุน อบต. และเทศบาลเยอะมาก วันน้ีมีกรรมการจากพื้นท่ี 
เข้ามาร่วม ขอแจ้งไปเลยว่าโครงการที่ไมผ่่านการพิจารณาก็จะกลับมายุ่งกับกองทุนนี้ 
การแบ่งผลประโยชน์อย่างลงตัวแล้วก็โครงการถึงจะดีอย่างไร มีความเห็นชอบ 
จากชุมชนอย่างไรก็ไม่ผ่านการอนมุัติจากกองทุน วันนี้จึงได้ร้อนถึงพระสงฆ์ในวัด 
ก็ต้องออกมาโวยวาย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้เห็นตราบใดที่มกีารผูกขาด
ประมาณนั้นก็จะมีความขดัแย้งในชาติบ้านเมือง ฉะนั้นเราจึงต้องทำให้เห็นว่า 
ระดับนโยบายใหเ้ข้าใจและกล้ายอมรับความเป็นจริงเปดิประเด็นวา่ผู้นำต้องกล้า
เปลี่ยนทัศนคติและต้องมีการแบ่งเขตแบ่งโซน เช่น พ้ืนท่ีนี้เหมาะสมกับพลังงาน 
ชนิดใด แล้วให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม สิ่งที่สำคญัที่สดุวันนี้จะทำอยา่งไรให้
ผลตอบแทนของแรงงานได้ย้อนกลับมาสู่ชุมชน ไม่ใช่รายได้หรือกำไรที่ตอบโจทย ์
กลุ่มคนรวย ทำให้เกิดการเอารดัเอาเปรียบแล้วท้ายที่สดุก็นำมาซึ่งความขัดแย้ง 
ดังนั้น ผมจะไมส่รุป ว่าจะต้องทำอย่างไรแตต่้องมีฐานคิดมาจาก (1) การพัฒนาใดใด
นั้นต้องสอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่และต้องสอดคล้องกับภูมิทัศน์ ภูมินิเวศ   
(2) ทำอย่างไรที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกระจายรายได้และทำอย่างไรที่ทำให้ 
พี่น้องภาคประชาชนไดเ้ข้าถึงในการใช้โอกาสทางพลังงาน และสุดทา้ยทำอย่างไร 
ให้มูลค่าธุรกจิทางพลังงานให้ตอบโจทย์กลับมาว่าการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  

20 ภาคประชาชน ⦁ ผมขอสรุปประเด็นที่ได้พดูได้กลา่วกันให้เห็นภาพท่ีหลายหลายคนได้สะท้อนออกมา
และเป็นภาพที่อยากให้เกิด ทุกคนต้องการให้ภาคใตเ้ป็นภาคที่มคีวามสุขอย่างยั่งยืน 
โดยสรุปได้ 11 คุณลักษณะสำคญั ดังนี้ ประเด็นเรื่องการจดัการพลงังาน ผมคิดว่า 
ถ้าจะให้ภาคใต้ มคีวามสุขอย่างยั่งยืนคือ (1) อุตสาหกรรมต้องเป็นขนาดเล็กและ 
ขนาดกลางเท่านั้นโดยเน้นอตุสาหกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเพื่อตอบสนอง
ทรัพยากรที่ภาคใต้เรามี (2) ต้องมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เนื่องจากมีบทเรยีนจาก PM2.5     
ในภาคเหนือ (3) ภาคใต้จะต้องเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง  
(4) ต้องมีระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับภมูิทัศน์ ภูมินิเวศและวิถีชีวติคนใต้  
(5) ต้องยึดวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งไม่ได้พึ่งพา 
ความเจรญิทางเศรษฐกิจแต่เป็นสิง่ที่พ่ึงพาป่าเขา ทะเล และแม่นำ้ (6) คนใต้จะต้องมี
สุขภาวะที่ดี ถ้าสิ่งแวดล้อมไมด่ีแนน่อนว่าสุขภาวะก็จะไมด่ี (7) คนใต้ต้องการจัดการ
ตนเองไดโ้ดยชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง (8) ในการพัฒนาภาคใต้รัฐจำต้องกระจาย
อำนาจลงมามิใช่เพียงแค่การกำหนดนโยบายหรือแผนในทำเนยีบรฐัสภา  
จากสภาพัฒนฯ์ รวมกับคนบางกลุม่เท่าน้ัน ต้องจัดรับฟังความคิดเหน็ของคนใต้  
(9) ภาคใต้จะต้องมีพลังงานสะอาดที่เพียงพอและราคาที่เป็นธรรม  
(10) แผนพัฒนาชาติที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาภาคใต้ สามารถทบทวนได้หรือไมต่้อง 
รับฟังกันใหม่ อยากให้มีการทบทวนกันใหม่เพราะว่ากระบวนการวิเคราะห์ของ 
สภาพัฒนฯ์ ได้มีประชาชนได้เข้ารว่มการวางแผนหรือไม่ พวกเราไมรู่้เรื่องเลย  
(11) สุดท้ายคนใต้จะต้องเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองหรือชุมชน 
ของตนเอง เพื่อการพัฒนาภาคใตท้ี่ยั่งยืน  

21 ภาคประชาชน  ⦁ ที่จริงผมอยากจะทราบว่ามีนักวิชาการที่นี่ไหมครับ ท่านนักวิชาการครับ ความจริง
แล้วเอาอ่าวบ้านดอน สรุาษฎร์ธานีเป็นพ้ืนท่ีของ Ramsar Convention พื้นที่ชุ่มน้ำ
นานาชาติ ผลติอาหารเลีย้งชีวิต แต่เมื่อพลังงานถ่านหินเข้ามาทำใหว้ิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน หากเราทำได้ เราหยุดได้ หากท่าน
ยังยืนยันจะสร้างถามว่าประชาชนจะรับได้ไหม หากเราจะต้องมีสารตกค้างในอาหาร 
แม้พลังงานจะเป็นส่วนท่ีทำให้สร้างรายไดเ้ป็นร้อยล้านพันลา้น แต่แลกไดห้รือไม ่
กับสุขภาพของท่าน ลูกหลานของเราอาจจะต้องเปลีย่นที่อยู่ ดังน้ัน การจะจดัตั้ง
โรงไฟฟ้าผูม้ีอำนาจจะต้องเป็นผูห้ยุด ประชาชนส่วนต่าง ๆ ก็ต้องมองภาพไม่เพียงแต่
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ตัวเรา ต้องมองภาพใหญ่ว่าอนาคตภาคใต้จะเป็นอย่างไร หากมโีรงไฟฟ้ามันก็ต้องมี
การทำทุกอย่างเพือ่ให้เรือขนาดใหญ่เข้าคิดดูว่า มันจะทำลายระบบนิเวศชายฝั่ง 
แค่ไหน แล้วสุราษฎร์ธานีจะอยู่อยา่งไร  

22 ภาคประชาชน ⦁ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีเกิดขึ้น เมื่อก่อนเกิดขึ้นได้ช้าเป็นร้อยปี 
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลีย่นแปลงทุก ๆ 10 ปี 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นลง 
เช่น เวอร์ชั่นต่าง ๆ ของ iPhone Samsung เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ทุกวันนี้ 
สิ่งที่เราเคยชินอยู่ในวันนี้อีก 5 ปี จะเป็นอย่างไร อาจเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดหรือเป็นสิ่ง
ที่ถูกรบกวน (Interruption) โดยการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่องสถานการณ์และการ
พัฒนาภาคใต้ หลายคนพูดถึงศักยภาพภาคใต้ ภาคใต้จะเดินไปในทางไหนก่อนท่ีเรา
จะมาพูดกันเรื่องพลังงาน หลายคนได้พูดถึงศักยภาพการท่องเที่ยว การประมง  
การที่เรามีแดดดี มีน้ำดี ซึ่งตรงนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราควรจะคำนึงถึง ส่วนตัวคิดว่า
ปาล์มคือศักยภาพเพราะว่าปาล์มสร้างปัญหาให้เราทุกปี ในขณะที่เรากำลังพูดถึง
ไฟฟ้าและวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาจากเรื่องปาลม์ ดังน้ัน เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดไหมว่า
หากเราไม่ปลูกปาลม์จะปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนได้หรือไม่ จะปลูกไม้โตเร็วจาก
ศักยภาพที่เรามีน้ำเยอะแดดเยอะ ก็จะไดเ้ห็นผลดีกว่าไปปลูกท่ีภาคอื่น ผลผลิตก็คือ
เราสามารถขายไมเ้พื่อทำเฟอร์นิเจอร์หรือขายไม้เพื่อผลติพลังงาน ตรงนี้ก็ข้ึนอยู่กับ
พวกเราจะระดมความคดิกัน ผมคดิว่าอันน้ีคือโจทย์วิจัยท่ีสถาบันการศึกษาท้องถิ่น
จะต้องเป็นผูศ้ึกษา ซึ่งเราไม่ควรมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจากปลายทาง เช่น  
อย่างราคาตก เราก็มาคดิกันว่าจะเอาน้ำยางไปผสมทำถนนอย่างไร หรือปาลม์เอาไป
ให้ไฟฟ้าเผาเพื่อผลติพลังงานอย่างไร นี่อาจจะต้องย้อนกลับมามองภาพท้ังหมด 
จากศักยภาพจริง ๆ 

23 ภาคประชาชน ⦁ ข้อมูลที่ใช้ในการสานเสวนาในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ กฟผ. ใช้มาแล้วท้ังหมด ที่บอกว่า
พลังงานหมุนเวียนไม่เพียงพอ ท่านต้องรู้สิครบัว่าเดีย๋วนี้เทคโนโลยไีปถึงไหนแล้ว  
วาทกรรมที่บอกว่าพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ไม่มั่นคงที่บอกว่าก๊าซในอ่าวไทยจะหมด  
แล้วมันสมัปทานต่ออีกกี่ปีครับ ปตท. คงไม่โง่หรอกครับสมัปทานตอ่ไปอีก 200,000 
ล้านกว่าบาท ต้องยกเลิกพวกนี้ก่อน อย่าไปใช้วาทกรรมในแนวน้ี และข้อมูลที่กล่าว
มาทั้งหมดนี้เป็นการบอกว่ามันต้องใช้ถ่านหิน ผมตั้งข้อสังเกตเห็นในแผน PDP  
ที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเพราะการพัฒนาภาคใตม้ันถูกปักธงมาแล้ว 
ว่า จะต้องกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มันจึงมีการคาดการณ์ว่าจะต้องใช้
ไฟฟ้ากว่า 5,000 เมกะวัตต์ แต่เมือ่เช้าเราได้ข้อสรปุแล้วไม่ใช่หรือว่าเราไม่ต้องการ
อุตสาหกรรม ส่วนเรื่องกองทุนผมไม่พูดถึงอยู่แล้ว ผมรักบา้นผม ผมต้องการรักษา
บ้านผม เพราะฉะนั้นไมต่้องพูดแลว้ครับว่ามีข้อมลูอะไรทั้งหลายเพราะพวกเรา 
ไม่ต้องการเป็นมาบตาพุดแหล่งที่สอง ประเด็นต่อมาแผน PDP ฉบับใหม่ ไม่เพิ่ม
สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเลย 20 ปีท่ีแล้ววางไว้ 20% ก็ยังคงเป็น 20%  
นี่จึงเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพราะคณุไมม่ีความจริงใจที่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็น 
โซล่าเซลล์ ปาลม์น้ำมัน หรืออะไรทั้งหมด แล้วเป็นอะไรที่เราต้องเอาโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากกระบีไ่ปไว้ท่ีบางปะกง แล้วบอกว่าต้นทุนสูงกว่า แล้วปาลม์มันปลูกทีไ่หน 
บางปะกงมันเคยปลูกปาลม์ไหม เรื่องนี้มันมีการหมกเมด็ปัญหา และที่ท่านพูด 
มันก็เหมือนเอาข้อมลู กฟผ. ท้ังนั้นเลย ผมฟังเรื่องนี้จาก กฟผ. มา 5 ปีแล้วครับ 
ประเด็นต่อมากำลังการผลติไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศอยู่ท่ีเท่าไหร่ เอาที่ภาคใต้
ตอนนี้กำลังการผลติอยู่ที่ 3,300 เมกะวัตต์ เราใช้ Peak สูงสุดอยู่ที่ 2,700 เมกะวัตต์ 
อีกที่เหลือเราต้องจ่ายอยู่ทุกเดือน ฉะนั้นเปิดเผยข้อมลูออกมา รวมทัง้การผลติ 
ของเอกชนด้วย ประเด็นต่อมาทั่วโลกยกตัวอย่าง 4–5 ประเทศช้ันนำมีการลดการใช้
ถ่านหิน และภาคใต้เนี่ย Peak สูงสุดฟังดูน่ากลัวแต่ปีหนึ่งเกิดครั้งเดยีว แล้วช่วงเวลา
ปกติจากสิงหาคมถึงธันวาคมเราใช้อยู่แค่ 2,200 เมกะวัตต์ แล้วท่ีเหลือเรากต็้องจ่าย
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อยู่ทุกเดือน แล้วท่ีพูดกันอยู่ทุกวันนี้กระบี่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 เมกะวัตต์  
แต่ใช้เพียง 150 เมกะวัตต์ หมายความว่าจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวมีไฟฟ้าเหลือถึง 
50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าภาครัฐมีความเข้าใจก็ควรส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดสามารถผลิต
ไฟฟ้าใช้ได้ และคิดว่าอนาคตพลังงานควรจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่เอาข้อมูลมาทำให้เรา
กลัวว่าไฟจะดับ ไม่งั้นคนก็จะด่าวา่คนท่ีค้านถ่านหินเป็นพวกถ่วงความเจรญิ และ
ประเด็นสุดท้ายสิ่งที่เราคุยกันเมื่อเช้าหรือความกังวลเมื่อเช้ามุ่งเน้นไปสู่ผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม ในการประเมินยทุธศาสตรภ์าคใต้ ต้องนำเสนอได้วา่โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ที่ผ่านมามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ท่านเคยไปแมเ่มาะหรือไม่ หากท่าน
ยังไม่เคยไปผมนี่ทำงานอยู่นะครับ อดีตผมเคยอยู่แผนพลังงานและกรมนโยบาย 
กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ไปหลอกชาวบ้านว่าอย่าประท้วง และบอกว่าถ่านหิน 
แม่เมาะดีอย่างน้ันดีอย่างนี้ ผมทำได้ไม่ถึงปีผมกล็าออก เพราะชาวบา้นท่ีแม่เมาะ 
ตายเป็น 1,000 กว่าคน เดินเข้าไปแม่เมาะสมยัก่อนต้นไม้ทุกต้นไมม่ีสีเขียวเป็นเพราะ
ฝุ่นปกคลมุอยู่ แต่ท่านบอกว่าค่ามลพิษ 1 ช่ัวโมงมันไม่เกินแตห่ลาย ๆ ช่ัวโมงมันเกิน 
ดังนั้นการประเมินในเชิงยุทธศาสตร์ต้องพูดให้ครบ ไม่ใช่แค่พูดถึงกำลังการผลิต 
กำลังการใช้ และผลกระทบอย่างอื่นมีไหม และสิ่งที่เราจะคุยกันตอนบ่ายนี้ก็คือ
ภาคใต้จะต้องใช้พลังงานแบบไหน มันก็จะวนมาถึงจุดนี้เหมือนเดิม และผมจะขอพูด
เลยว่าจะต้องเตมิให้มันสมบูรณ์ต้องมีข้อดีและข้อเสียด้วย ชาวบ้านทีน่ี่เคยฟัง กฟผ. 
โกหกมาแล้ว โกหกมาหลายปีแล้วก็หมกเม็ดข้อมูลเกีย่วกับพลังงานบอกว่าก๊าซ 
จะหมดพลังงานจะหมด แล้วที่หนกัก็คือตั้งแต่ผมยังเด็กเขาบอกว่าไม่คุ้มกับการลงทุน 
สำรวจครั้งท่ีสองที่สามทีล่งทุนไว้ ก็วนเวียนกันอยู่อย่างน้ี ผมสนใจเรือ่งนี้มาตลอด 
นักวิชาการก็ดีพวกดอกเตอรบ์างคนนะไปเรียนมา ดีใจว่าจบดีใจว่าได้ ดร. ดังนั้น  
การพูดจึงต้องระวังว่าโครงการหรอืเวทีที่เขาเชิญเราไปเป็นวิทยากรมีความจริงใจ 
ในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ มันอยู่ท่ีวิทยากรพูด คนฟังฟังรู้เรื่องหรือไม่ ข้อมูล 
จะบิดเบีย้วอย่างไร คณุอย่าลืมว่าถึงผมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแตผ่มมีความรู้ที่จะ
สามารถถามรัฐมนตรีอธิบดีให้ตอบเรื่องนี้ แต่ก็ตอบไม่ได้ ประเทศไทยยังจมอยู่กับ 
การพัฒนาท่ีไปไม่รอดเพราะการจดัเวทีการสานเสวนาไมโ่ปร่งใส คณุโกหกอย่างไร
ชาวบ้านก็รู้ดีเพราะพวกราชการไม่ใช่ลูกราชการแตเ่ป็นลูกชาวบ้านธรรมดานี่แหละ  
นี่แหละคือศรัทธาของกลุ่มนักวิชาการบางคนท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขกลับมาทำการ
พัฒนาเพื่อให้ประเทศและท้องถิ่นเดินต่อไปได้ หลายคนอย่างน้อยคนในพ้ืนที่น้ี  
สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าของถิ่น ท่านอาจารย์ช่วยรับความคิดเห็นของชาวบ้านไป
พิจารณาด้วย   

24 ภาคประชาชน ⦁ ต้องการเสนอเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานปาล์มทดแทนน้ำมัน
ดีเซล อยากใหร้ัฐบาลมีนโยบายใหใ้ช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราไม่ต้องใช้วัตถุดิบ  
อยากให้ชาวบ้านติดโซล่าเซลล์ทุกครัวเรือน เราจะใช้หลังคาเป็นโมเดลให้รัฐบาล 
ออกให้ 70% ชาวบ้านออก 30% เราใช้อย่างประหยัด และลดการใช้พลังงาน 
ด้วยตนเอง ด้วยความที่พวกเราอยูต่ิดทะเลและภูมปิระเทศเราต้องดวู่าเราเหมาะสม 
ที่จะทำอะไรในแบบภูมิประเทศของเราม ี

25 ภาคประชาชน ⦁ อยากจะเรียนให้ท่านอาจารยไ์ดเ้ข้าใจว่าประชาชนบางส่วนอาจจะเคยเข้าร่วม 
การสานเสวนาในเชิงแบบน้ีมาแลว้บางคนเข้ามาครั้งแรก ดังนั้น ประชาชนต้องการ 
จะสื่อว่าอยากจะขอติดตามผลการสานเสวนาและข้อสรุปต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจ  
เราต้องการติดตามในส่วนของทิศทางการพัฒนาภาคใต้ กระบวนการในการกำหนด
ยุทธศาสตร์อยากให้มสีัดส่วนของคณะทำงานภาคประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะ
เข้าไปอยู่ตรงไหนกไ็ด้ ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมลูหรือลงไปในระดับพื้นท่ี  
เพื่อนำข้อมูลมาสร้างยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กลบัมางานที่หวัง 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-50  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
พึ่งได้และทำใหเ้กิดรูปธรรม ก็หวังว่าการมาฟังเสยีงประชาชนก็คงจะต้องฟังเสียง
ประชาชนจริง ๆ 

26 ภาคประชาชน ⦁ ผมขอฝากคำถามไปยังท่านนักวชิาการ คำถามแรกผมจะถามว่าการไฟฟ้าการผลิต
เราได้ทำสญัญาซื้อขายไฟจากลาวแล้วหรือไม่ แล้วเอาไฟฟ้าเหล่านั้นไปไหน คำถาม 
ที่สองที่การจัดงานนี้ เพื่อทุกคน เขาบอกว่าต้องการพลังงานสะอาดมาใช้จากทุน 
ของสังคมทั้งศักยภาพที่มีอย่างล้นเหลือท่ีการไฟฟ้าไมซ่ื้อหรือให้ข้อเสนอเท่านั้นเท่านี้
แต่คุณทำไมไ่ด้ ติดข้อกฎหมายบ้าง ส่วนท่ีสำคัญที่สดุในอ่าวไทยเรานี้ ก๊าซถูกใช้ไป
เท่าไหร่แล้วเอาข้อมลูมาเปิดสิครับ โรงไฟฟ้าขนอมที่เพิ่งเปลีย่นเครื่องจักรไป 
มีกำลังการผลติเท่าไหร่ แล้วที่นครศรีธรรมราชรวมถึงที่จังหวัดสงขลา ให้รวบรวม
ข้อมูลว่าเราผลิตไฟฟ้าไปได้เท่าไหร่แล้วอีก 30 ปีจะไดเ้ท่าไหร่เหลืออีก 20 ปีจะขึ้นไป
ได้เท่าไหร่ จึงอยากให้ทบทวนเรื่องพลังงานสะอาดและฝากให้ทราบเก็บข้อมูลพวกนี้
เอาไปวิเคราะห์แล้วเอามาใช้แล้วมาจัดเวทีในภาคใต้อีกครั้ง  

27 ภาคประชาชน ⦁ ตอนนี้ทุกท่านไดเ้ข้าใจเท่า ๆ กนัว่าคนภาคใตไ้ม่ได้ปฏเิสธการพัฒนา ถ้าประชาชน
ไม่ได้คัดคา้นการพัฒนาแตโ่จทย์คอืจะพัฒนาอย่างไรใหส้ิ่งแวดล้อมอยู่ได้ อย่าเอา
ข้อมูลจาก กฟผ. มาพดูเยอะ เรื่องต่อไปนี้ ไมเ่กี่ยวกับความขดัแย้งใด ๆ ท้ังสิ้น 
อุตสาหกรรมคดิอย่างไรได้ธุรกิจการค้า ผมคิดว่าความคิดเห็นจากภาคสังคม ส่งเสรมิ
ให้มีการพัฒนาแต่ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาคใต้ด้วย ส่วนเรื่องของประเด็น
คำถามที่ใช้ในการสานเสวนาผมคดิว่าเป็นการบอกกล่าวไปในตัว เช่น ข้อหนึ่งท่านมี
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานภาคใต้อย่างไร อันนี้ผมรับไดเ้พราะเป็นการนำ
ว่าภาคใต้กำลังจะไปสู่อะไร แต่พอข้อที่สองท่านระบุมาว่าภาคใต้มีพลังงานเพียงพอ
หรือไม่ ข้อน้ีเป็นการชี้นำจากข้อมลูที่ท่านให้มา ดังนั้นการตั้งคำถามในเชิงยุทธศาสตร์
คือหน่ึงเราจะพัฒนาไปทางไหน สองคือจะไปอย่างไรและปัจจุบันเราอยู่จุดตรงไหน 
หากข้อท่ีหนึ่งสรุปได้ว่าภาคใต้ต้องการพลังงานสะอาด แล้วเราจะไปอย่างไร ปาลม์ 
ลม แสงแดดก็ว่ากันไป คำถามข้อท่ีสามแล้วเราอยูต่รงไหน เราก็จะรู้ว่าเราขาดอะไร 
ก็คือมันก็จะออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ เวทีสุดท้ายพอปรับได้ ดังนัน้ผมจึงคิดว่า 
หากท่านยังพอตอบได้ในวิธีที่สองคือเราจะสามารถพัฒนา ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการอย่างไร อันนี้คือข้อเสนอนะครับ สุดท้ายผมเข้าใจว่าในเวทีวันนี้  
มีกระบวนการที่พยายามแทรกซึมเพื่ออธิบาย และนำไปสู่พลังงานถ่านหินอยู่  
ขอให้ระวัง ฉะนั้นขอให้อย่าเห็นว่าท่านพยายามแทรกซมึอธิบายว่าถา่นหินดีอย่างนั้น
ดอีย่างนี้ ไม่อย่างน้ันก็จะเกิดปญัหา ผมขอฝากข้อเสนอไว้เท่าน้ีครับ 

28 นายวิชัย สุรสุนทร 
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี         
 

⦁ ในส่วนของกระทรวงพลังงาน มกีิจกรรมที่ครอบคลมุถึงการจัดหาดูแลพลังงาน 
ทุกด้าน มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การผลิตไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวสิาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง มีหน้าท่ีรักษาคุณภาพการผลิตไฟฟ้า การให ้
บริการไฟฟ้าและรวมถึงสถานีบริการน้ำมันและก๊าซต่าง ๆ รวมถึงการใช้พลังงาน
ทดแทน เช่น โซล่าเซลล์ สำหรับในจังหวัดสุราษฎร์ธานมีีการทำโครงการส่งเสริม
พลังงานชุมชน และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

29 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 

⦁ หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการอนุมตัิกองทุน เป็นหน่วยงานที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 
ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า พื้นที่ท่ีมีการผลิตไฟฟ้าก็จะมีเงินเข้ามาชว่ยเหลือในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชน เช่น ที่ขนอมมีการผลิตไฟฟ้าจึงทำให้มีเงินพิเศษมาช่วย ท่ีกระบี่
ก็เคยมีเงินมาช่วยแต่คราวหลังกลบัไม่มมีันก็จะไม่มี เงินดังกล่าวเป็นภาษีพิเศษให้กับ
ชุมชนที่มีการผลติไฟฟ้า การใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวใช้หลักคิดจากการพัฒนา 
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการเสนอมาจากชุมชนจากนั้นก็จะมีการพิจารณา
การเห็นชอบอย่างน้อยสองในสาม บางโครงการจึงมีคำถามว่าทำไมโครงการที่เสนอ
กันเองและพิจารณาอนุมตัิกันเองซึ่งกลไกดังกลา่ว ก็เกิดจากการมสีว่นร่วมของ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-51  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ประชาชน บางโครงการกไ็ม่ถูกใจภาครัฐ หรือบางโครงการก็ถูกใจภาครัฐก็มี  
การทำงานซ้ำซ้อนหรือการต่อยอด มีความใกลเ้คียงกันมากโอกาสทีจ่ะมีการดำเนิน
โครงการจะต้องผ่านความคิดเห็น บางคนก็มองว่าเป็นโครงการที่ซำ้ซ้อนแต่บางคน 
ก็มองว่าเป็นโครงการทีต่่อยอด ส่วนพระสงฆ์ที่เสนอของบประมาณในการพัฒนาวัด 
ก็เพราะท่านเห็นวา่ที่อ่ืนทำได้ท่านก็ขอบ้าง พอได้แล้วเงินนี้ก็มีจำกัดดังนั้นจึงอนุมัติ
เฉพาะโครงการที่จำเป็นกว่าหรือเฉพาะโครงการที่กรรมการเห็นว่าเห็นสมควร 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ เหมือนอย่างการมองเห็นภาพขาวดำก็จะมองเห็นภาพ หรือ
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน อยู่ท่ีว่าเราจะเปิดใจ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนากองทุน 
ที่ท่านได้พูดมาเมื่อสักครู ่  

30 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 

⦁ อยากจะให้มีการสรุปฉันทานุมตัิว่ามีแนวทางอย่างไร ผมเป็นคนกลางในการดูแล 
ทั้งภาคประชาชนและการผลิตไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าที่นาโพธิ์ ผมก็เปน็คนดูแล  
มีกองทุนทางด้านไฟฟ้าอยู่แต่พื้นที่มันก็เล็กนิดเดียว ซึ่งประเด็นที่ผมจะขอพูดมีอยู่ว่า 
อยากให้ท่านดำเนินการด้วยความเป็นกลางให้มากที่สดุ 

 
1.5.1.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล จังหวัดชุมพร 

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 

1 นายภัทรดนยั สมศรี  
กำนันตำบลแสงอรุณ  
อำเภอทับสะแก  
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์

⦁ อยากให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคใต ้
⦁ การรวมกลุ่มอำนาจมันไม่ดี ถ้าทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ควรลงสู่ชุมชนด้วย 
⦁ ให้มีระบบรองรับการผสมผสานด้านพลังงานบอกข้อดีข้อเสียของพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วย 
⦁ ให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ/่กลาง/ย่อย ผสมกันในท้องถิ่น 
⦁ เน้นเชื้อเพลิงปาล์มในท้องถิ่นและจัดแนวทางและสนบัสนุนในท้องถิ่น 
⦁ ให้พัฒนาพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และที่มีอยู่เดิม 
⦁ ไมส่นับสนุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่เพราะจะทำใหม้ีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
จากท่ีมีอยู ่
⦁ มีโรงไฟฟ้าขนาดใหมเ่น้นวัตถุดบิในพ้ืนท่ี 
⦁ การพัฒนาโรงไฟฟ้าต้องไมส่รา้งผลกระทบ ข้อมูลต้องไม่บิดเบือน ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องมลภาวะหรือการทำให้ชุมชนเกิดความแตกแยก  
⦁ ภาคใตม้ีภูมิศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวมีการใช้พลังงานทดแทน แนะนำการสร้าง
พลังงานสะอาดให้ชุมชน  
⦁ วางแผนการพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนทุกภาคส่วน ใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ  
⦁ ไม่พดูถึงฟอสซิล มีความมั่นคงดา้นอิสรภาพทางการใช้พลังงานได้ ให้รัฐสนับสนุน
ซื้อพลังงานภาคประชาชนท่ีเหลือ มีพี่น้องบอกมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก 
และพลังงานทดแทนท่ีเป็นธรรมชาต ิ

2 คุณจรินทร์  
 

⦁ เข้าประเด็นอย่าเสียเวลา เสนอพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานธรรมชาติกับ
ทรัพยากรพืชเกษตร พลังงานน้ำ พลังงานคลื่นทะเล 
⦁ ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน รบกวนชาวบ้านและอาชีพประชากร ปัญหา
สุขภาพ 
⦁ ความแตกตา่ง แตกแยกในชุมชนและด้านปญัหาสุขภาพ 
⦁ ฝุ่นละออง การมีมลพิษจากการผลิต 
⦁ การคอรร์ัปช่ันด้านการลงทุน 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
3 คุณนนัทปรีชา บุญทอง  

 
⦁ แผนพัฒนาภาคใต้ต้องวางแผนรับฟังความคิดเห็นเรื่องพลังงานการพัฒนา 
เพื่อระดมความเห็นจากพ่ีน้อง เพื่อจัดการความสมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู่ 
เพื่อพลังงาน ต้องการพลังงานทางเลือก อยากรู้ดา้นต้นทุน ถ้านำวัตถุดิบในท้องถิ่น 
มาใช้ได้จะดีมาก เช่น ปาลม์ ยาง มะพร้าว หรืออ่ืน ๆ ใหร้ัฐทำเพื่อประโยชน์ของคน
ทั่วภูมิภาค ไม่ให้มีการติดสินบนผูน้ำ พัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานหลัก
ขึ้นมาให้ได้ สู่การพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ไม่ว่า
เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือธุรกิจ เน้นพลังงานสะอาด ไมเ่น้นว่าจะสร้างโรงงาน
ขนาดเล็กหรือใหญ่ แตส่ำคญัว่าจะต้องบอกว่าวัตถุดิบพลังงานเหลา่นัน้มาจากไหน 
ผู้ประกอบการด้านพลังงานภาครฐัให้โอกาสครัวเรือน/ชุมชน โดยขายให้กับรัฐ 
ได้หรือไม่ ทีมวิจยัควรนำเสนอข้อมูลครอบคลุมความจริงให้มากกว่านี้ เช่น  
การคาดการณ์ทรัพยากรว่าไฟฟ้าที่จะขาดแคลนจริงหรือ เราใช้มากจริงหรือ พลังงาน
ที่จะไม่พอจริงหรือไม่ ข้อดี/ข้อเสียมันเป็นยังไง ให้มองเรื่องอิสระภาพของผู้ใช้ด้วย 
อย่ามองเรื่องความมั่นคงอย่างเดียว ความมั่นคงท่ีว่าใครมั่นคง โซล่าเซลล ์
ภาคครัวเรือนดีแต่กลัวปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้รัฐหาแนวทางแก้ไขจัดการ 
สร้างกลุม่มวลชนเรียกร้องภาครัฐ ให้ภาครัฐดำเนินการให้ความรูเ้ป็นรูปธรรม เช่น 
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตซื้อทีด่ินทิ้งไว้ท่ีอำเภอทับสะแก 4,000 ไร่ ให้ดำเนินการต่อไป
จัดการอย่างไรอย่าให้มผีลกระทบกับสาธารณะ ชุมชน ขอให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูล
ความจริงเพื่อการพัฒนา 
⦁ ข้อวิตกกังวล 
- พลังงานท่ีเราบอกว่าพอหรือไม่พอน้ีจริงหรือไม่ ท่ีปี พ.ศ. 2580 ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
อัตราความก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นขนาดนั้นหรือในเรื่องของนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ท่ีจะลดการใช้พลังงานตรงนี้ข้ึนมา เป็นการคำนวณในเชิงวิตกกังวลเกินไป 
หรือเปลา่ พลังงานท่ีจะเพิ่มเข้ามาทดแทน มีอะไรบา้ง คุ้มค่าหรือไมก่ับการพัฒนา 
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะมาส่งเสริมเรื่องพลังงานและส่งเสรมิเศรษฐกิจ ทำให้พวกเรามี
พลังงานได้อย่างมั่นคง มีเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดี  
- รู้สึกเหมือนทุกอย่างเป็นธุรกิจ ระบบการจดัการ วิธีการอะไรทั้งหมดนี้ ชุมชน
ครัวเรือนถูกเอาเปรียบ เหมือนกับเขาบอกกับเราว่า ของที่เราใช้ราคาดีมีคณุภาพ 
เสร็จแล้วพอเราซื้อมาเหมือนของสิบยี่สิบบาท และวาระซ่อนเร้นในการพูดคุย 
อย่างเช่นบอกว่าถ่านไม่พอต้องนำเข้า อันท่ีจริงแล้วหลักเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจ 
ที่เขามีอยู่เขามาคุยกับเราบ้างไหม 

4 คุณวิเวศ ⦁ อารมณ์ของเวที กลุ่มที่ 3 ทีมชุมพรมาจากหลากหลายอำเภอ จากสุราษฎร์ธานี 
มากลุ่มใหญ่ประมาณ 6–7 คน แล้วอีกกลุ่มหนึ่งมาจากทุ่งสงครับ อีกกลุ่มก็เป็นกลุ่ม
ใหญ่ที่มาจากนครศรีธรรมราช ท่ีชุมพรในกลุ่ม มีอยู่ 2 พวก พวกที่ 1 มีคนเดียว  
เสนอสร้างโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ นิวเคลียร์ และก็ถ่านหิน อารมณ์ของคนอีก 54 คน 
ในกลุ่ม มาจากชุมพร มาจากประจวบฯ มาจากสุราษฎร์ธาน ีบอกว่า ท่ีคุณพูดคงฟัง 
แต่เราต่อสู้มาสิบปเีรื่องที่ไม่เอาถ่านหิน จากตัวแทนของ 3 จังหวัดบอกว่า ไม่เอาคน 
ที่บอกว่าต้องมีโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ อารมณ์คนเดยีว มาจากทุ่งสงครับ 
⦁ ข้อเสนอ 28 ข้อ แต่ผมขอสรุปตรง ๆ อย่างน้ีครับ (1) การพัฒนาไฟฟ้าต้อง
สอดคล้องกับภาคใต้สเีขียวภายใตท้รัพยากรที่เรามีอยู่ คือ ลม น้ำ ตน้ไม้ และถังขยะ
ชุมชนและถังขยะในเมือง (2) ในตัวเลขและภาษาท่ีเขาเขียนว่า EEP ก็คือแผนพัฒนา
พลังงานของประเทศนี้ จินตนาการว่า 2,580 เราอยากจะใช้พลังงานไฟฟ้า 77,000 
กว่าเมกะวัตต์ ทั้ง ๆ ท่ีตอนนี้เราสามารถผลิตได้ 40,000 เมกะวัตต์ ที่เพ่ิมมา 30,000 
เมกะวตัต์ คือร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ แปลว่าประเทศมันก้าวกระโดดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างนั้นใช่ไหม และที่สำคัญในแผนต้องยกเลิกแผนพัฒนานิวเคลียร์
สิ้นเชิง (3) แผนประหยัดพลังงาน 10 ปี พูดได้แต่ไม่เกิด เพราะคนทีโ่ยนให้คน 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ทั้งในประเทศรับผดิชอบ บอกว่าจะประหยัดพลังงาน คณุต้องมีจิตสำนึก พลังงาน
ไม่ใช่จิตสำนึกแต่มันเป็นคุณ และจะประหยัด 
⦁ มี 3 เรื่องขออนุญาตสรุปว่า (1) มีคนผลักดันบอกว่าจะเอาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  
(2) กลุ่มใหญ่บอกว่าเราพัฒนาพลงังานจะต้องสอดคล้องกับทรัพยากรสีเขียว  
(3) นโยบายที่จะต้องประหยัดไฟตอ้งปรับ 

5 คุณปิยศริิ จากทุ่งสง 
 

⦁ ผมสนับสนุนนิวเคลยีร์ จะบอกเหตุผลว่าทำไมผมต้องบอกว่าผมอยากได้นิวเคลียร์ 
ดูจากแผนท่ีนิดา้ให้มานะครับ ดูจากกำลังผลิตของภาคใต้ที่มี 3,900 เมกะวัตต์ อันนี้
จะแยกเป็นใช้แก๊สเป็นโรงไฟฟ้าหลักอยู่ 2,200 เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าอื่น ๆ อยู่อีก
ประมาณ 900 เมกะวัตต์ ก็จะเป็น 2,800 เมกะวัตต์ จุดพีคของภูเกต็ 500 เมกะวัตต์ 
ตอน 2 ทุ่ม บ่งบอกว่าโซล่าเซลล์มนัก็ไม่ช่วยอะไรตรงนี้ เพราะพีค 2 ทุ่ม ทำไมถึงต้อง
สนับสนุนนิวเคลียร์นะครับ (1) แก๊ส (2) ถ่านหิน (3) นิวเคลียร์ จุดไฟฟ้าหลักของ
ประเทศไทยนะครับ อันนี้ท่ีเขาอ้างอิงมา (ในเวทีมีคนคัดค้านการพูดของคุณปิยศิร ิ
ว่าในกลุ่มได้พูดเรื่องนี้จบไปแล้วไม่ควรพูดซ้ำในเวทีใหญ่เพราะกลุม่สรุปไปแล้ว 
ทำผิดกติกาเวที ถูกขัดและมีเสยีงเคาะแก้วและพดูว่าพวกเราออกกันไปดีกว่า) 
⦁ หลายคนกังวลบอกว่าข้อมูลรัฐไม่ดีอย่างโน้นอย่างนั้น มีการบิดเบอืนข้อมูล  
ซึ่งเวลารัฐเปิดเผยข้อมลูมาอยู่ที่ใจของพวกพ่ีครับ 

6 ภาคประชาชน ⦁ เรื่องการเกษตร 
- ชุมพรอยากให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ อยากให้เกษตรกรแปรรูปการเกษตร 

ขั้นที่หน่ึง ข้ันท่ีสอง  
- อยากให้โรงไฟฟ้ากลั่น E100 เป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้า 
⦁ เรื่องทรัพยากรธรรมชาต ิ
 - การพัฒนาสายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝน ป้องกันน้ำแห้งในหน้าแล้ง  
พัฒนาแหล่งน้ำให้ไหลได้ทั้งปี 
 - การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าในชุมพร เพิ่มพื้นท่ีป่าคือ เพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน ป่าชายหาด  
เพื่อดูแลระบบนิเวศ ป่าพรุ ป่าในเมืองเพิ่มต้นไม้ให้มากขึ้น ป่ากันชนป้องกันการบุก
รุกการท่องเที่ยว 
⦁ เรื่องการท่องเที่ยวคมนาคม 
 - เสนอการขยายถนนในเขตเมืองที่หนาแน่นให้มี 8 เลนและมีถนนชายฝั่งตั้งแต ่
ชุมพร สงขลา ถึงปัตตานี ถนนสายชมทิวทัศน์ เที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชงิเกษตร 
 - พัฒนาเรื่องสินค้า OTOP ของฝาก พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์  
เชิงเกษตร 
⦁ เรื่องพลังงาน 
 - อยากให้ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม E100 เป็นเชื้อเพลิง 
 - อยากให้เป็นเมืองสะอาดไมต่้องการให้มีมลภาวะ เน้นการท่องเที่ยว 
 - ให้ใช้พืชเป็นไม้โตเร็วในการใช้ผลิตพลังงาน 
 - อยากให้ชุมชนมีโรงไฟฟ้าระดับตำบลทุกตำบล ทุกคนถือหุ้น เหลอืขายให้การไฟฟ้า 

7 ภาคประชาชน ⦁ ภูมิประเทศของภาคใต้แตล่ะพืน้ท่ี รู้ว่าท่ีไหนเหมาะสมกับที่จะผลิตอะไร 
⦁ การท่องเที่ยวภาคใต้ แบ่งเป็นทอ่งเที่ยวชุมชนหรือกระแสรองและกระแสหลัก เช่น 
เกาะสมุย เกาะเต่า ดูธรรมชาติในพื้นที่ด้วย 
⦁ ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในชุมชน 
⦁ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมตอ้งดูทิศทางลมด้วย 
⦁ โครงการพื้นฐานคมนาคมของภาคใต้เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
⦁ ให้เทศบาลดูแลสายไฟลงพ้ืนดิน  
⦁ ให้หน่วยงานภาครัฐดูแลและจัดการเรื่องโฮมสเตย ์
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
⦁ ชุมชนต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาต ิ
⦁ ทำไมเราไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้นิด้าไปศึกษาข้อดีข้อเสียว่าเปน็อย่างไร ถ่านหิน
มีหลายประเภท แล้วมองเป็นภาพรวมเราต้องใช้เหตุผลในทางสายกลาง ทุกบ้าน
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

8 ภาคประชาชน ⦁ การนำเสนอได้นำเสนอตามกลุม่ครบแล้วควรหยดุในการนำเสนอได้แล้ว 
9 ภาคประชาชน ⦁ กระบวนการสานเสวนาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นกระบวนการเสวนาต้องทบทวน  

ไม่ใช่มีธงอยู่แล้ว 
⦁ หัวข้อในการนำเสนอกลุ่มย่อย ๆ ผิดประเด็น บางกลุ่มใช้ทุกมิติ บางกลุ่มคุยแต่
เรื่องพลังงานอย่างเดียว เกษตร ท่องเที่ยว คมนาคม โดยจากผู้นำสานเสวนา 
ไม่เข้าใจโจทย ์

10 ภาคประชาชน 
 

⦁ การผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ของเรานี้ ทุกโรงงานใช้อะไร แบบไหน คำที่ว่าไม่พอคือ
แบบไหน เพราะชาวบ้านไมรู่้ไม่เขา้ใจว่าพอกับไม่พอ คุณต้องการจะสร้างโรงไฟฟ้า
เทพาหรือว่ากระบี่ ท่ีว่าต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ต้องการแบบไหน อย่างไร  
ต้องให้คนที่ใช้ไฟฟ้าเข้าใจ 
⦁ โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ทำจากไมย้าง ปาล์ม ให้สร้างในตำบลหรือชุมชนขนาดใหญ่ 
เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรองเป็นวิสาหกิจชุมชน ถ้าเกิดต้นทุนมันแพงชาวบ้านก็รับไมไ่หว 
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ต้องดูบริบทพื้นที่เหมือนชุมพร ระนองมีพื้นท่ีรบัแสงขนาดไหน 
บางที่พลังแสงอาทิตย์อาจไม่พอไมท่ั่วถึง แต่ก็ใช้ได้สำหรับเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน 
เพราะบนพ้ืนท่ีสูง ๆ ที่ไฟฟ้าส่งไปไม่ถึงเราก็สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้โซล่าเซลล์แทน
เพื่อลดต้นทุน 
⦁ ต้องการคำชี้แจงโรงไฟฟ้าให้เข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ วิธีคิด เหมอืนที่จะไปสร้าง
โรงไฟฟ้าท่ีกระบี่ คณุวงเล็บไว้จากข้างบนหมดแล้วว่าคณุจะลงไปในพื้นที่ พอคุณลงไป
ในพื้นที่คุณต้องการจะสร้าง คณุไม่ไดล้งไปถามความคิดเห็นชาวบ้าน ไม่ได้คุยกับ
ชาวบ้านว่าต้องการไหม พร้อมไหม แล้วชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นคุณจะพาเขาไปอยู่
ที่ไหน แล้วไปอยู่แล้วจะสบายแบบท่ีเดิมไหม คณุต้องให้ชาวบ้านคิดด้วยทำด้วย  
ไม่ใช่คุณคดิเองทำหมดข้างบนแล้วลงพื้นที่ คุณต้องคุยกับชาวบ้านดี ๆ เขารับฟังหมด 
สิ่งไหนท่ีเป็นส่วนรวม ถ้าคณุบอกว่าภาคใต้ไฟฟ้าไม่พอดี ๆ เขาก็ฟัง 
⦁ กฎหมายในการควบคมุโรงไฟฟ้าชีวมวล มีคนทำโรงงานชีวมวลที่อ่ืน แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้น พอผลติไฟฟ้าแล้วมันเหลือจะขายให้รัฐบาลก็ไม่รับ พอสร้างโรงงานเสร็จ
สนับสนุนชาวบ้าน พอเสร็จแล้วมนัเหลือขายโรงไฟฟ้าก็ไม่รับ 
⦁ การใช้พื้นที่บางทีมันไมไ่ด้สร้างในพื้นที่ท่ีมีโฉนด คำว่าวิสาหกจิชุมชนคุณต้องมี
ข้อยกเว้นให้ชุมชนบ้าง 
⦁ ต้องการให้รัฐเข้ามาสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน บางครัวเรือนท่ีอยู่ไกล 
จากชุมชนมีพื้นท่ีในการติดโซล่าเซลล์ สามารถมาใช้ในครัวเรือนได้ ลดต้นทุนได้  
ถ้ารัฐเข้ามาให้ข้อมลู วิธีการรักษาดูแล การเก็บไฟจากหม้อแบตเตอรี่ใช้แบบไหน  
ให้ชาวบ้านเข้าใจจริง ๆ ถ้าคุณเข้าไปให้ข้อมูลดี ๆ ชาวบ้านจะใช้ได้นานกว่านี้ 
⦁ ในการผลิตโรงไฟฟ้าประเภทใดก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงอนาคตว่าต้องปลอดภัย  
ยั่งยืน ไม่ใช่ว่าไปสร้างแล้วปล่อยภาระ ชาวบ้านจะอยู่อย่างไร 
⦁ โรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โดยมวีัตถุดิบคุ้มทุนก็น่าจะใช้ชีวมวล ชุมชนต้องมีส่วนร่วม 
ประชาชนคือพลเมือง ต้องให้ประชาชนคิดเองทำเอง ไม่ใช่คุณมาแลว้ก็สร้าง ๆ ชาย
คนหนึ่งกล่าวถึงข้อห่วงใย 
⦁ จะขอกราบเรียนว่า พี่น้องชาวชุมพรโดนจนเกิดกังวล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ท่ีมี 
การเสนอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่จงัหวัดชุมพร  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-55  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
3 พ้ืนท่ี จนเกิดความขัดแย้งเป็นอย่างสูง ความขัดแย้งตรงนี้จึงจำเปน็ต้องฟังเพราะว่า
ถ้าเราไม่มีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชนก็ไมม่ีความสุข 
⦁ เรื่องความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของทรัพยากร ถ้าเกดิการรับฟัง 
ความคิดเห็นรับฟังผลกระทบโดยสิ่งแวดล้อม แตม่าชี้นำมาแนะแนวแล้วก็ไดเ้อกสาร
ไปท่ีเป็นที่ยอมรบัว่าประชาชนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็คงจะไม่เวิรค์ มันต้องคุย 
ให้ละเอียดเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ามีอะไรบ้าง จังหวัดชุมพร 222 กิโลเมตร 
อยู่ติดชายทะเล การจะสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงตามที่การไฟฟ้าหรือ 
ฝ่ายพลังงานได้กำหนดในแผน EEP 2016 หรือแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มันก็เป็นไป
ไม่ได้ เพราะว่าแผนท้ังหมดติดริมชายทะเล ความกังวลเหล่านี้จึงเกดิขึ้นในหมู่
ประชาชนโดยเฉพาะอาหารชายทะเล ในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ก็ต้องชัดเจน  
เช่น ผังเมือง วันนี้จังหวัดอื่นมีประกาศผังเมืองทั้งหมด มีจังหวดัชุมพรที่คัดค้าน 
การประกาศผังเมืองตอนนี้ยังไม่ประกาศใช้ ยังทบทวนผังเมืองอยู่ เพราะฉะนั้น 
ในผังเมืองเก่าเปิดโอกาสใหส้ร้างโรงไฟฟ้าหลาย ๆ ขนาด หลายๆ ประเภท โดยเฉพาะ
ผังเมืองปี พ.ศ. 2550 เพราะฉะนัน้เราคัดค้านเพื่อที่จะทบทวนชุมชน ท่ีผ่านมาที่ได้มี
การรับฟังความคดิเห็นเพื่อที่จะเปดิพื้นท่ีเพื่อโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
จังหวัดชุมพร กลายเป็นว่าชุมชนแตกแยก กลุ่มหนึ่งเห็นด้วย กลุม่หนึ่งไม่เห็นด้วย 
หน่วยงานหนึ่งเห็นด้วย อีกหน่วยงานก็พยายามโนม้น้าวอะไรต่าง ๆ กลายเป็นตามที่
เห็นในข่าวว่าต้องหยุดชะงัก 
⦁ ความมั่นคงของเวทีเสวนา ไม่อยากจะอธิบายต่อเพราะเราเปิดการพูดคุยมาแล้ว 
⦁ การจดัตั้งพลังงานทดแทน ต้องให้เหมาะสมทางภมูิศาสตร/์ประเทศและใช้ได้จริง 
ผมขอยกตัวอย่างอำเภอประทิว มฟีาร์มไก่อยู่ 1 ฟาร์ม เลี้ยงไก่ 20,000 ตัว วันน้ี
ฟาร์มนั้นไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม้แต่นิดเดียว เขามีวธิีผลิตไบโอแก๊ส
เพื่อผลิตแกส๊เข้าไปในเครื่องปั่นไฟ ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเอง โดยที่ไปใช้ในฟาร์มไก่ ใช้ใน
โรงเรียนสามโรง และใช้ในบ้านพักของคนงาน 15 หลัง ไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต แต่ที่ทำไมไ่ด้เพราะการไปขออนุญาตการผลติไฟฟ้าเพื่อใช้และจำหนา่ย  
ทำไม่ได้ ต้องปล่อยทิ้งแก๊สทีผ่ลติเหลือต้องปล่อยทิ้ง ไฟฟ้าที่ผลิตเกินต้องปล่อยให้
บ้านรอบ ๆ ใช้ น่ีคือความมั่นคง มนัต้องมี 
⦁ ห่วงใยถึงข้อมูลจากภาครัฐ ข้อมูลจริงและชัดเจนเป็นจดุเริม่ต้น จากอดีตที่ผ่านมา
จนถงึบัดนี้ ชาวบ้านไม่รู้ข้อมลู เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราอยากได้ก็คือ รฐัหรือเจ้าหน้าที่ 
มากล้าที่จะพดูข้อมูลกับประชาชน เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด มันสะอาด
อย่างไร กล้าที่จะพูดไหมครับ มันยั่งยืนอย่างไร มันมั่นคงอย่างไร แล้วถ่านหินมาจาก
ไหน ขี้เถ้าถ่านเอาไปไหน มันต้องพูดให้ชัดให้ประชาชนไดเ้ข้าใจ ประโยชน์การพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนาท่ียั่งยืนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีน้องคนหนึ่งบอกว่า 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีพอที่จะรูข้่าวว่าจะมีเขื่อนบางลางทีผ่ลิตไฟฟ้าได้ ข้อมูล
เหล่านีต้้องปล่อยออกมาว่าผลิตไดเ้ท่าไร มันใช้อย่างไร ปล่อยอย่างไร ผลประโยชน์
กับประชาชน การผลิตจากนำ้เขื่อนเช่ียวหลาน ก็ต้องออกมาบอกใหชั้ด ผมเช่ือว่าถ้า
พูดชัดพูดตรงพูดจริง ชาวบ้านไม่ขดั 
⦁ รัฐบาลไมร่ับซื้อ อันนี้เป็นข้อกังวลที่ผ่านมาทีผ่มได้กล่าวมาแล้ว ที่ผลิตมาแล้วเราไม่
สามารถจำหน่ายแลกเปลี่ยนมาเปน็เงินทุนของเราได ้
⦁ ประชาชนทุกคนต้องการที่จะพฒันา ก้าวข้ึนเพื่อให้ตัวเองมีความสุขสบายแต่กลับ
กลายเป็นว่าวันนี้ความพัฒนามันมัน่คงด้านเดียว แต่อีกด้านหนึ่งมันไม่มั่นคง สุขภาพ
ของประชาชนก็ย่ำแย่ ผมเห็นว่าในโรงพยาบาลวันน้ีไมม่ีที่อยู่จริง ๆ มันเกิดจากอะไร 
เราย้อนกลบัไปตอนเด็ก ๆ มันไมม่ากเหมือนปัจจุบันนี ้
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
⦁ การจดัเวทีวันน้ี การแบ่งกลุ่มยอ่ยแบบนี้ควรมีคนนำเสนอในการช้ีแนะหัวข้อต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มทางเลือกพลังงานไฟฟ้า คุณต้องมีคนนำบอกด้วยว่าไฟฟ้าภาคใต้เป็นอย่างไร 
การสร้างไฟฟ้ามีแบบไหน ข้อดีข้อเสีย ต้องมีคนนำ ถ้าเป็นเวทีชาวบ้านจริง ๆ  
⦁ ผมว่าไม่ใช่เป็นเวทีท่ีเขามีธงไว้แล้วนะครับ เพื่อมาสร้างกระบวนการ 
ให้เสร็จไปในแตล่ะประเด็นนั้น ๆ ผมต้องการให้ในท่ีที่มาทุกวันนี้ ตดิตามข้อเสนอ 
ต่าง ๆ นำไปเสนอที่หน่วยงาน การไฟฟ้า หรือรัฐบาล ให้ความเห็นของเราถึงเบื้องบน 
⦁ นอกจากมั่นคงทุกช่องทางแล้วต้องสามารถให้ชาวบ้านตรวจสอบข้อมูลได้เช่นกัน 

11 นายไสว  
เครือข่ายปาล์มน้ำมันและ
ยางพาราภาคใต ้

⦁ เรื่องการเกษตรด้านยุทธศาสตรต์้องการให้แปรรูปเรื่องยางพารา (Rubber City 
ที่ตั้งที่หาดใหญ่ไม่สำเร็จเพราะต่างชาติมองว่าไม่ปลอดภัย)  
⦁ สรา้งอุตสาหกรรมในครอบครัว ต้องการกระจายรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งก็คือ 
แปรรูปน้ำยางพารา 
⦁ ด้านการคมนาคม ปัจจุบันใช้การซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทำไมเราไม่ใช้น้ำยาง 
ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นวัตถดุิบในการสร้างถนน 

12 นายปรีชา อ่างทอง  ⦁ เสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงาน สิ่งที่รัฐต้องคำนึงถึงคือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พ่ีน้องไมไ่ดต้้องการคัดค้านข้อมลูทั้ง 2 ด้าน พลังงานไม่ใช่ 
มีฟอสซิลอยา่งเดียว ท่ีรัฐต้องปฏิบตัิคือการเปดิเผยข้อมูลอยา่งจริงใจ 
⦁ มูลคา่วิถีชุมชนควรที่จะตระหนกัด้วยในการทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ได้
ประโยชนส์ูงสุดและมั่นคง ความจริงจังและจริงใจให้กับประชาชน 
⦁ พืชสามารถนำมาทำพลังงานได ้ 

13 นายจรัญ แปลงขาว  
ตัวแทนกลุ่ม 1  
นักจัดรายการวิทยุ สถาน ี
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดชุมพร และอนุกรรมการ 
ความยั่งยืนและการพัฒนา 
การเกษตร 

⦁ ลดเกษตรเคมี เพิ่มเกษตรอินทรยี์ แปรรูปผลติภณัฑ์เกษตรลดการใช้เคมี 
ประชาสมัพันธ์ทุเรียนให้เป็นทเุรียนชุมพรควรเป็นทุเรียนอินทรีย์ 
⦁ ชีวมวล ชีวภาพ ต้องไม่กระทบคุณภาพชีวิตต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
⦁ ให้รัฐสนับสนุนโรงไฟฟ้าทางเลือก 
⦁ ลดการใช้พลังงานให้ภาครัฐทำเป็นตัวอย่างก่อน เปิดเท่าท่ีจำเป็น ปิดทุกครั้งท่ีไม่ใช้ 
⦁ ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องไฟฟ้า 
⦁ ให้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมของ B5 และ B100 ให้มีการเชิญชวนการใช้พลังงาน 
ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม 
⦁ ส่งเสริมใหม้ีการใช้พลังงานสะอาด 
⦁ การแปรรูปปาล์มให้เป็นวตัถุดิบเอามาต่อยอดเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง 
⦁ สรา้งโรงไฟฟ้าหลักให้เพียงพอกับความต้องการ  
⦁ สรา้งพลังงานจากแสงอาทิตย์และคิดถึงตอนหมดอายดุ้วย อีก 10 ปี จะหมดอาย ุ
มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบหรือยัง  
⦁ พลังงานลมดี ทำอย่างไรให้ควบคุมความแรงลมใหไ้ด้ ควบคุมราคาต้นทุนวัสดุ  
⦁ มีแหล่งเกษตรใช้ให้เพียงพอ ไมม่ีการผูกขาด  
⦁ แก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
⦁ ให้รัฐกระจายสิทธิในการถือครองที่ดิน  
⦁ ให้ข้อมูลการพัฒนาชุมพรให้ภาครัฐ  
⦁ ให้มีการกระจายการสร้างโรงไฟฟ้าก็แล้วแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  
สรุปต้องมโีรงไฟฟ้าขนาดใด ๆ เพือ่เป็นการพัฒนาประเทศชาติและข้อมูลที่เป็นจริง
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์  
⦁ การจดัการขยะ 

14 นายนิพนธ์ นิธิชัย  
สมาคมประชาสังคมชุมพร 
 

⦁ การพัฒนาไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมพรและ
ภาคใต้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในเมื่อเราไม่มียุทธศาสตร์ 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
การพัฒนาขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เราก็ไม่จำเป็นต้องสรา้งโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ ่
⦁ เรื่องของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผลกระทบ ถ้าเกดิโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็บอกว่าชาวบ้าน
กับผลกระทบทางด้านอาชีพ เกษตรประมง จะเสียหาย เรื่องของความแตกแยก 
ในชุมชน เรื่องของสุขภาพ เรื่องของคอร์รัปช่ัน การลงทุนต่าง ๆ และมีข้อกังวลว่า 
ถ้าเกิดโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ขึ้น กลัวว่าเหตุการณ์จะเหมือนท่ีญี่ปุ่นหรือว่าเชอร์โนบิล 
และเมืองก็กลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลา 13 ป ีตอนนี้ยังเป็นเมืองร้างไมส่ามารถ 
เข้าไปอาศัยได้ ทางกลุม่บอกว่าถ้าไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลยีร์แล้วเราจะเอา
อะไร ก็บอกว่า เรามีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม มีเรื่องของภาคเกษตร เพราะฉะนั้นจะมี
วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมากพอสมควรที่จะเอามาใช้ในเรื่องของพลังงานจาก 
ชีวมวล ข้อดีของพลังงานทางเลือกก็คือมลพิษน้อย และมีความยั่งยนื และทำได้เลย
จากครัวเรือน ไมส่ร้างความแตกแยกในชุมชน ระบบนิเวศไม่ถูกทำลาย เสถียรภาพ
ความมั่นคงพลังงานมากขึ้น เรามองว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เขาอ้างว่าต้องสร้าง 
ขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงทางพลงังาน ต้องถามกลับไปว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่
มีความมั่นคงจริงหรือ เพราะช่วงแรกมีท่านอาจารย์บอกว่ามีการปิดซ่อมโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ กำลังการผลิตก็จะหายไปเลย 700–800 เมกะวัตต์ หรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดเกดิขึ้น เกิดระเบิด กำลังการผลิตก็จะหายไปเลย เพราะอย่างนั้นมองว่า
ความมั่นคงท่ีแท้จริงของพลังงานคือต้องมีหน่วยผลิตย่อยในพ้ืนท่ี มกีารผลิตในท้องถิ่น 
มีการผลิตโซลา่เซลล์ในครัวเรือน จะทำให้เกิดความมั่นคงมากขึ้น และชาวบ้าน 
จะมีรายได้มากข้ึน ภาคเกษตรจะมีความมั่นคงทางรายได้ เรื่องของการใช้พลังงาน 
ที่เหมาะสมตามศักยภาพ ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ 
⦁ มีข้อสังเกตจากเวที ในกลุ่มมองว่าทางผู้จัดบอกแต่เรื่องดี เรื่องข้อเสียจะไม่ค่อยบอก 
ไม่ให้ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน อะไรดีอะไรไม่ดี ต้องให้ข้อมลูที่ชัดเจน มีคนบอกว่าการจัดเวที
ครั้งนี้บอกว่ากระจอกมาก และมคีนบอกว่าการจัดเวทีอย่ามาเป็นมือปืนรับจ้างให้กับ
นโยบายรัฐ อย่าทวนกระแสเรื่องภาวะโลกร้อน มีคนบอกว่าการบดิเบือนข้อมูลหรือไม่
มีความจริงใจ และทิ้งท้ายไว้ว่าอยา่สร้างระเบิดเวลาอันใหม่ให้กับภาคใต้ และเพิ่มเตมิ
นิดนึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ รัฐจะต้องมีความจริงใจในการส่งเสริมพลังงาน
ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง เช่น การสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับ
โรงพยาบาล หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เรื่องของการสนับสนุนโรงไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ ปาล์มนำ้มัน ชีวมวลที่เป็นเศษเหลือใช้จากภาคเกษตร จะทำให ้
ความมั่นคงของพลังงานมันมากขึน้ ถ้าเราไม่มีโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ก็ไม่จำเป็นต้องสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่

15 คุณสาธติ ศรีหฤทัย สื่อมวลชน
นักข่าวเดลินิวส์ประจำจังหวัด
ชุมพร 

⦁ ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนผมจะนำเสนอทั้ง 2 ด้าน ด้านที่เป็นความเป็นห่วงเป็นใย
ของชาวบ้านที่มีต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และด้านที่มันเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศและวิธีการ แต่อย่างไรเสยีโดยส่วนตัวเราให้ความสำคญัต่อผลกระทบท่ีจะ
ส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เรียนท่านท้ังหลายก่อนนะครับว่า 
ผมไปดูงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กท้ังในและต่างประเทศ ทั้งที่การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตพาไปและมโีอกาสไปกับหน่วยงานอ่ืน และมีความเข้าใจในกระบวนการ  
ผมกับพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดชมุพร เรากม็ีแนวคิดที่ไม่ต่างกันมาก เราเคยฝ่าฟัน 
กับคำว่านักข่าวรับตังค์หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งก็ไม่ได้สะเทือนอะไร เพราะว่าพวกผมไม่ได้ 
ยึดถึงเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญมากกวา่ชีวิตของพี่น้องประชาชน วันน้ีที่ฟังท่านทั้งหลาย
จนถึงเวลานี้ เดี๋ยวกลับไปถ้ามีใครมีเบอรไ์ลนผ์ม ท่านจะได้เห็นลิงคข์่าวที่ผมนำไป 
ในข่าวระดับประเทศท่ีผมรับผิดชอบ ถ้าท่านอยากเห็นว่าท่านได้พดูอย่างไรนำเสนอ
อย่างไรและในวันข้างหน้าท่านจะได้นำเสนอข่าวมายังผมเพื่อจะได้สือ่ออกไป 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นสานเสวนา 
ในจังหวัดชุมพรนะครับ ท่านก็เอาเบอร์ไลน์ผมไว้ จะไดเ้ห็นเหตุข่าวที่ผมบอกว่า
นำเสนออย่างเป็นกลาง ท่านจะไดต้ิติงหรือนำเสนอข่าวให้ผมได ้

 
1.5.2 สรุปประเด็นแยกตามประเภทผู้มีส่วนได้เสีย 

5.2.1 ประเด็นในเวทีสานเสวนาจังหวัดสงขลา 
ประเภทที่ 1 ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นางวิจิตรา คอนด ี

ตัวแทนเครือข่ายเทใจใหเ้ทพา
หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

⦁ การจดัเวทีในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาเหมือนท่ีเคย
เกิดขึ้นมาแล้ว 
⦁ ควรคิดทบทวนกระบวนการเพือ่ให้คนภาคใต้มสี่วนร่วมใหม้ากที่สุด 

2 นายหมิด ชายเต็ม 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านเทพา 

⦁ ถ้าเอาโรงไฟฟ้ามาจะเดือดร้อนกันหมด 
⦁ อยากให้รักษาธรรมชาตริิมทะเล  
⦁ ต้องปกป้องรักษาไว้ ให้ตัดออกไปดีกว่า ให้ทำเกษตรที่ยั่งยืนแบบไหน การผลิต
แบบไหน อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็พอแล้ว  

3 นางมารียำ ประสิทธ์ิหมิะ ⦁ ถ้าเอาโรงไฟฟ้ามาทำที่น่ีแล้วคนในพ้ืนท่ีจะไปอยู่ไหน 
4 นายมะนาวี มะ ⦁ ผลกระทบคือเป็นฝุ่นละออง แตถ่้ามีโครงการที่มีระบบการจดัการที่ดีก็เป็นสิ่งท่ีด ี

ในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าน้ัน 
5 นายหลี สาเมาะ 

อดีตกำนันตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
และเครือข่ายคนเทพา 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

⦁ ควรเปรียบเทียบพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ เพื่อสรุปผลการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าว่าควรเป็นประเภทใด 
⦁ โครงการงบประมาณ 100,000 ล้านบาท ท่ีจะใช้จัดทำโรงไฟฟ้าถา่นหินนั้น  
หากเอามาทำโซล่าเซลล์หลังละ 100,000 บาท จะทำได้ 1 ล้านหลังคาเรือน  
เมื่อครบ 7 ปี ก็ยกให้ประชาชน หรือถ้าไม่ยกใหจ้ะทำเป็นโครงการกูย้ืมก็ได้  
จะเป็นเรื่องที่ด ี
⦁ ช่วยกันตรวจสอบโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่นำมาใช้ เพราะมนัอันตรายกว่า
โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 

6 นายสุลทิพลี หะยีกือจ ิ ⦁ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้จะทำอย่างไรที่ไมม่ีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
ให้น้อยท่ีสุด 
⦁ ขอสนับสนุนในการติดตั้งโซล่าเซลล ์

7 นายดนรอหมี มุเซะ 
โต๊ะอิหมา่ม อำเภอเทพา 

⦁ เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าถ่านหิน พลังงานจากโซลา่เซลล์ทั้งดีและไม่ดี เพยีงแต่ให้เราเลือก
ว่าสิ่งไหนดีกว่า 

8 นายอภิวัฒน์ สาเมาะ 
 

⦁ ต้องการทราบผลกระทบและประโยชน์โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพราะคนเทพาไดร้ับ
ผลกระทบโดยตรงและขอให้คนในพื้นที่ได้ทำงานท่ีโรงไฟฟ้าด้วยหากมีการสร้าง 

9 นางรอกีเยาะ ยโูซะ 
 

⦁ การพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี ของอำเภอเทพาพยายามพัฒนาให้เทพาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวมากกว่าเมืองอุตสาหกรรม 
⦁ ไมไ่ด้ค้านการสร้างไฟฟ้าถ่านหนิแต่มองให้มากกว่านั้นคือ เทพาเป็นเมืองที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ์ละยั่งยืน จึงไม่อยากให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

10 นายสุลทิพลี หะยีกือจ ิ
 

⦁ พลังงานแสงอาทิตยส์ามารถสรา้งที่ไหนก็ได้ ให้คำนวณการใช้โซลา่เซลล์ที่ครัวเรือน 

11 นายดนรอหมี มุเซะ 
โต๊ะอิหมา่ม อำเภอเทพา 

⦁ อย่าเอาเงินนำหน้า ให้เอาปัญญานำ พลังงานเรายังอดได้แต่ข้าวอาหารเราอดไม่ได้ 
ประเทศไทยต้องเป็นเมืองอาหารไม่ใช่พลังงาน 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-59  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเภทที่ 2 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา 

ประธานหอการค้า จังหวัดยะลา 
⦁ ต้องมีการพูดคุยเสวนารับฟังความเห็นหลายๆ รอบอย่างกว้างขวาง ถ้าจะสร้าง
โรงไฟฟ้านั้น จะต้องมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และต้องคำนึงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ 
⦁ สมควรที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะเหตุการณ์ที่เกดิเหตุในจงัหวัดยะลา อ.เบตง 
มีระเบดิเสาส่ง อ.เบตง ทำให้ไฟฟ้าไม่มี ก่อให้เกดิความเสียหายทั้งภาคบริการและ
ความมั่นคง โรงแรม โรงพยาบาลก็ต้องปิดบริการ และคนไข้ท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ไฟฟ้า จะใช้น้ำมันก็ไมม่ีเพราะว่านำ้มันปั๊ม ปตท. ก็ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อปั่นน้ำมันในการ 
ที่จะกระจายไฟซึ่งใช้เวลานานพอสมควร สุดท้ายกต็้องตัดสินใจไปซือ้น้ำมันจาก
ต่างประเทศ 

2 นายปิยโชติ อินทรนิวาส 
หัวหน้าศูนย์ข่าวหาดใหญ่      
เครือผู้จดัการ NEWS1 

⦁ ทิศทางการพัฒนาของภาคใต้ ถูกทำให้เป็นฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตลอดเวลา 
จึงควรพิจารณาให้รอบคอบถึงผลกระทบทั้งด้านดี และไม่ด ี

3 นายรอแม เจะ๊โส๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนมลูนิธิอิตี
ซอมวิทยา ตำบลปากบาง 
จังหวัดสงขลา 

⦁ ให้หน่วยงานชัดเจนกับเรื่องการสร้างไฟฟ้าว่าจะสร้างแบบไหน พ้ืนท่ีไหน  
เพราะคนในพ้ืนท่ีมียุทธศาสตร์การพัฒนาวางไว ้

4 นายอิสดาเรส หะยีเด 
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา 

⦁ โรงไฟฟ้าชีวมวลสร้างปัญหาใหก้ับชุมชน ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำในเทพา คนได้รับ
ปัญหามากมาย โรงไฟฟ้าถ่านหินอนัตรายกว่า 25 เท่า โรงไฟฟ้าถ่านหินมีสารต่าง ๆ 
มากมายทำให้คนไดร้ับสารพิษได ้

 
ประเภทที่ 3 ภาคประชาสังคม NGO นักวิชาการ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
นักวิชาการ 

1 อาจารย์ ดร.เกื้อ ฤทธิ์บูรณ ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

⦁ เป็นเวทีท่ีสั้นมาก นีเ่ป็นเวทีแรกซึ่งปลายเดือนเมษายนแล้วสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 
สั้นกว่าการทำ SEA เพราะฉะนั้นคำตอบท่ีจะชัดเจนว่าในยุทธศาสตรภ์าคใต ้
เป็นอย่างไร 
⦁ ต้องใช้ออกแบบกระบวนการและเห็นชอบร่วมกันส่วนวันนี้ก็ให้เปน็การหาคำตอบ
ภาพรวม 
⦁ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสิ่งไม่ปรารถนาแน่นอนเพราะคิดวา่ไม่ใช่มีแคโ่รงไฟฟ้า 
แล้วจะจบต้องมีอื่น ๆ ที่ตามมากกว่านั้น 
⦁ ความยากในคำตอบท่ีจะชัดเจนว่าในยุทธศาสตรภ์าคใตเ้ป็นอย่างไรเพราะถ้าเรา
ตอบยุทธศาสตร์ภาคใต้ผดิ การที่จะมาตอบว่ายุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้เป็นอย่างไร
ก็ต้องผิดตาม 

2 อาจารย์ ดร.สมพร ช่วยอาร ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

⦁ ให้พยายามบริหารจัดการจากทรัพยากรภายในประเทศก่อน เช่น ลม คลื่น น้ำ 
หากไม่พอจริงก็ให้นำเข้าถ่านหินได้ให้ดูจุด Peak Load การใช้พลังงานไฟฟ้า
หน่วยงานของรัฐมีมาก ให้หาพลังงานธรรมชาตลิดการใช้พลังงานท่ีใช้อยู่ และ
พลังงานหมุนเวียนสามารถใช้ประโยชน์ไดม้าก 
⦁ การสร้างโรงงานไฟฟ้าให้คนในพ้ืนท่ีตัดสินใจ ควรคดิว่าใช่หรือไมใ่ช่  
⦁ เห็นด้วยกบัแนวคิดพลังงานโซลา่เซลล์กับครัวเรือน 
⦁ ไม่ปฏิเสธการใช้พลังงานฟอสซลิแต่ที่มีอยู่ใช้ให้ดีก่อน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-60  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
⦁ ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมา ข้อมลูกลางท่ีเป็นข้อเท็จจริงทุกคนเห็นขอ้มูลทั้งหมด
เหมือนกัน เพื่อพัฒนาไปในทางที่ควรจะไป เช่น เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ บอกกันว่า 
ภาคใต้ทำไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ฝน 8 แดด 4 ซึ่งไม่จริง 

3 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ 

⦁ แบตเตอรี่ของโซลา่เซลล์เป็นของแข็ง ไม่ระเหยไมไ่ปไหน และนำไปรีไซเคิลได้  
แต่ถ่านหินเมื่อเผาเพื่อใช้ไฟฟ้า จะลอยออกไปเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรม 
ร่ายกายของเรา 
⦁ ต้องคิดร่วมกันว่าภาคใตค้วรไปในทางทิศไหน ซึ่งทิศทางที่อยากให้เป็น เป้าหมาย
ของเราไม่ใช่โรงไฟฟ้า โรงงานหรือเงินตราอย่างเดียว แต่เราควรมีความสุข  
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพที่ด ี
⦁ หลัง MOU สถานการณด์ีขึ้น ขัดแย้งน้อยลง ซึ่งหลังจากน้ีจะต้องให้คำตอบอย่างไร
ที่จะธำรงความเป็นชุมชนของคนเทพา ไม่ให้เทพาแตกแยก 
⦁ ถ้าจะทำพลังงานจากธรรมชาตแิทนถ่านหิน พลังงานท่ีใช้เป็นประจำจะลดลง 
อยากให้กระทรวงพลังงานทำพลังงานจากธรรมชาติในภาคใต ้

4 รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ ์
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

⦁ ให้ทำสถิติการใช้พลังงานย้อนหลัง Demand และ Supply เท่าไหร่ ในการ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

ภาคประชาสังคม NGO 
1 นายเอกชัย อิสระทะ 

เครือข่ายเทพาคดัค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน 

⦁ ควรกำหนดเป้าหมาย ขอบข่ายให้ชัดว่าควรจะจดัการพลังงานหรอืโรงไฟฟ้าอย่างไร 
หรือควรมโีรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม ่พ้ืนท่ีใดมีความเหมาะสม  
⦁ ควรมีการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานอย่างแท้จริง ว่าขาดหรือเกิน เพื่อทิศทาง
การพัฒนาท่ีเหมาะสม 
⦁ จังหวัดสงขลา มีโรงไฟฟ้า 2 โรง เกนิความต้องการไป 3 เท่า แลว้จะมาสร้างอีก 
ที่เทพา รวมแล้วจะเป็นพลังงานไฟฟ้า 3 พันกว่าล้านเมกะวัตต์ ถามว่าทำไม 
ต้องมาสร้างอีกที่สงขลา 
⦁ โซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพและกระจายให้ทุกคน จะเป็นรัฐสวัสดกิารที่ดี 
ประชาชนจะมรีายได้จากการขายไฟฟ้า มีการพัฒนาไปมากสำหรับเทคโนโลย ี
โซล่าเซลล์เป็นการพึ่งตัวเองในอนาคต 
⦁ ให้บ้านเรือนติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์ โดยจัดหากองทุนให้กับครัวเรือน สนับสนุน
ให้โรงงานผลติไฟฟ้าเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะโรงงานปาลม์ที่สามารถผลติเองได้  
⦁ การผลิตไฟฟ้าของโรงงานยึดข้อเสนอที่กระบี่พูดมาว่าโรงงานสามารถผลิตเองได้ 
⦁ การท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เกาะพะงัน เกาะลันตา ชัดเจนใช้โซล่าเซลลเ์ป็นการจดั
การพลังงานของตัวเอง จึงไม่จำเปน็ต้องเพิ่มโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขนาดใหญ่ 
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

2 นายมุสตารซดีีน วาบา 
ผู้ประสานงานเครือข่าย
ประชาชนชายแดนภาคใต้
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสันตภิาพ 
หรือเปอร์มาตามาส 

⦁ เริม่คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 และทำ MOU  
กับรัฐบาลความว่าจะตอบคำถามภายใน 1 ปี หลังจากท่ีทำ MOU ว่าจะสร้างอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่หรือไมส่ร้างแล้วถ่านหินท่ีสงขลา ท้ังเทพาและกระบี่เพราะว่าไม่มี
ความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง  
⦁ ต้องสรุปว่าจะเดินต่ออย่างไร และทางออกจะไปอยา่งไร ซึ่งข้อเทจ็จริง เทพา
สามารถปลูกแตงโม ฟักทอง แตงกวาส่งทั้งในและต่างประเทศ ไม่ใช่พื้นท่ีเทพา
เพาะปลูกอะไรไมไ่ด ้
⦁ ปานาเระ เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

3 นายกิตตภิพ สุทธิสว่าง 
เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ควรรีบด่วนในการจัดเสวนาเพียงไม่กี่ครั้ง เพราะการพัฒนาท่ีต้องการคือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านพลังงาน และมผีลกระทบด้านต่าง ๆ ตามมา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-61  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
4 นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล 

ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง
อันดามันจากถ่านหิน และ 
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 

⦁ เสนอให้ออกแบบกระบวนการเนื้อหาคำตอบของกระบี่ เทพาเป็นการเฉพาะ 
โดยให้เกดิการมีกระบวนการร่วมของคนในพ้ืนท่ีมากกว่าน้ี 
⦁ ต้องหาคำตอบมา 2 ประการ ประการแรกคือภาพรวมภาคใต้เป็นอย่างไรเรื่อง
พลังงานและเป็นไปในทิศทางใด ประการทีส่องการต้องหาทางออกเรื่องกระบี่ เทพา 
⦁ เสนอทางออกให้เวทีสานเสวนาบรรลเุป้าประสงค์ ได้แก่  
    - ต้องออกแบบกระบวนการและเห็นชอบร่วมกัน 
    - ภาพรวมภาคใต้แลกเปลี่ยนกนัในเวทีใหญ่ ให้เอาข้อมูลทั้งหมดที่ทุกคนไม่เคยรู้
มาวางบนโต๊ะและช่วยกันอภิปรายว่าทางไหนเป็นประโยชน์มากทีสุ่ดและเมื่อตกผลึก
จึงคิดต่อเรื่องของพลังงาน  
⦁ การออกแบบเรื่องพลังงานจำเปน็ เพื่อให้มันสอดคล้องทิศทางในการพัฒนา  
และทิศทางในการพัฒนามันต้องมตีัวช้ีวัด 
⦁ ทิศทางการพัฒนาภาคใตต้้องเปลี่ยนแปลงพลังงานให้หันมาใช้พลังงานทดแทน 

5 นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาเทพา 

⦁ จะต้องมีพลังงานหลักเอาไว้ ต้องเป็นของที่ยั่งยืนโดยเฉพาะภาคใต ้และจำเป็น 
ต้องเหมาะสมกับแต่ละฤดูกาล ไฟฟ้ามีความจำเป็น เมื่อศึกษาออกมาว่าอะไร 
ที่เหมาะสม เกิดความมั่นคงและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้นี้คือสิ่งสำคัญทีสุ่ด 

6 นายสะการียา สาหล ี
ผู้ประสานงานเครือข่าย 
จิตอาสา อำเภอเทพา 

⦁ ค่าไฟฟ้าแพงเพราะต้นทุนการผลิตเพิ่ม 
⦁ คนไมส่นับสนุนต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา ฝ่ายไม่สนับสนุนก็ต้องรับฟังไม่ใช่ 
จะสร้างและตัดความสัมพันธ์คนในพ้ืนท่ี 
⦁ ถ้ามีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งควรหยุดชะลอ 
⦁ ถ้าไมเ่ลือกพลังงานฟอสซลิจะเลือกพลังงานก๊าซ ให้นึกถึงความยัง่ยืน 
⦁ ให้ทำประชาคมเป็นประชามติของคนในพ้ืนท่ีให้ปราศจากการครอบงำทาง
ความคิดของคน 

7 นายคารม ทองหนูรุ่ง 
หัวหน้าศูนย์ประสาน 
ความร่วมมือและพัฒนา 
การมีส่วนร่วมอำเภอเทพา 

⦁ คนเทพาต้องการพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาตามหลักยุทธศาสตร ์20 ปี ขอใช้พื้นที่
ในการพัฒนาเมืองเทพาให้ยั่งยืน รวมทั้งคนเทพาขอใช้พื้นที่ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีด้วยตวัเอง 

 
1.5.2.2 ประเด็นในเวทีสานเสวนาจังหวัดกระบี่ 

ประเภทที่ 1 ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 

อศ.มศ.กระบี่ และอดตี
กรรมการสภาวัฒนธรรม 
จังหวัดกระบี ่

⦁ การพัฒนาจังหวัดอยากใหค้ำนึงถึงแหล่งโบราณคดี แหล่งธรณีวิทยาในการพัฒนา 
⦁ การพัฒนาพลังงานใด ๆ หรือนำพลังงานต่าง ๆ ควรจัดทำการประเมินผลกระทบ
อย่างจริงจัง 

2 พ.ต.อ.สัมฤทธิ์  นิลทอง  
กลุ่มสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กระบี ่

⦁ กระแสไฟฟ้ามคีวามสำคัญอย่างยิ่งยวดและมีความจำเป็น  
⦁ ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรบัการพัฒนาด้านตา่ง ๆ แต่ควรจะป้องกันอย่างไร
ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
⦁ การสร้างความมั่นคง โดยการเอาปาล์มน้ำมันมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องการให้มี
โรงไฟฟ้าตามเจตนารมณ์ พลังงานจำเป็นต้องสร้างในจังหวัดกระบี่ หรือจังหวัดที่มี
ความพร้อม 

3 นางกนกวรรณ แซเ่อี่ยว 
ชาวประมงจังหวัดกระบี่  
แกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

⦁ ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้น มันจะมผีลกระทบเกดิขึ้นตามมา
โดยเฉพาะอาชีพการต่อเรือ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-62  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
4 นางสมจิต ตันรัตนากร ⦁ อยากได้ที่เป็นสเีขียว ไม่ว่าจะเปน็พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ   
5 นายอัครเดช ฉากจินดา 

ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง
อันดามันจากถ่านหิน 

⦁ ภาคบ่ายไมค่วรมีการแบ่งกลุ่ม ช่วยกันแลกเปลี่ยนเป็นหัวข้อ จะได้ทราบถึง
จุดประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันาภาคใต ้
⦁ อยากให้ภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยของคนท้ังโลก เป็นพื้นที่ท่ีอากาศดี อาหาร
ปลอดภัย 
⦁ การออกแบบพัฒนาควรคำนึงถงึว่าเราพิเศษอย่างไร ถ้าภาคใตม้ีโมเดล 
การออกแบบอนาคต ภาคใตจ้ะมคีวามยั่งยืน 
⦁ โครงการของภาครัฐจะนำไปสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มิตทิางสังคมอื่น ๆ 

6 นายสมยศ เจียวก๊ก 
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูป
กิจการไฟฟ้า 

⦁ เรื่องสร้างโรงไฟฟ้าไมไ่ด้ทะเลาะกัน เพียงแต่คิดต่างกัน มุมมอง ข้อมูลต่าง ๆ 
อาจจะได้ไมเ่ท่ากัน 
⦁ ต้องมีการพูดคุยเสวนารับฟังความเห็นหลายๆ รอบอย่างกว้างขวางจนตกผลึก 
ว่าสรุปอย่างไร ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านั้น จะต้องสร้างกันอย่างไร อยากให้เข้าใจ 
ตรงกันว่า ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรที่ไม่กระทบการท่องเที่ยว กระทบส่วนอื่น ๆ 
ต้องทำอย่างไร 
⦁ เกาะปอยังไม่มไีฟฟ้าใช้ เกาะปอเรียกร้องให้การไฟฟ้าต่อสายเคเบิลเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ 

7 นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหลมกรวด 
จังหวัดกระบี ่

⦁ การเสวนาในครั้งนี้ ยังไม่รับการพัฒนาจากส่วนกลาง แต่เราเป็นผูก้ำหนด 
การพัฒนาการมสี่วนร่วมครอบคลมุ และหลากหลาย 

8 นายประเสริฐ สันหาด 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขนาน จังหวัดกระบี ่

⦁ พลังงานท่ีไม่มคีวามมั่นคง ไม่เสถียร จึงต้องเพิ่งพาตนเองในด้านพลังงาน  
ไม่ต้องไปพ่ึงพาและไม่ต้องไปกระจายเงินไปต่างประเทศ 
⦁ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดท่ีจะพัฒนาภาคใต้ใหม้ั่นคง มีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าในบริบทของภาคใต ้เพราะการมีโรงไฟฟ้าจะนะทีเ่ดียว อาจทำให้
โรงไฟฟ้าเกดิความชำรดุ เสื่อมโทรม 

9 นายสมนึก กรดเสือ 
เครือข่ายปกป้องกระบี ่
จากถ่านหิน 

⦁ ถ้าจะมโีรงไฟฟ้าเล็ก ๆ รัฐบาลสง่เสริมมา ตำบลละ 1 เมกะวัตต์ ก็พอ ตำบลที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ามากสดุคืออ่าวนาง 40 กว่าเมกะวัตต ์
⦁ การลงทุนพลังงานไฟฟ้าต้องมองสิ่งแวดล้อมเป็นสำคญั และมีการจัดการที่ดี  
ทำให้เกิดมลพิษน้อยทีสุ่ด 

10 นางปิยภรณ์ กะดงสือ 
ชาวบ้านตำบลเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี ่

⦁ แม้จะไมม่ีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าผู้ป่วยในชุมชนโรคมะเร็ง และภูมิแพ้จะเกดิจาก
การที่ชุมชนอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า แต่พยายามที่จะให้ข้อมลูเพื่อพิจารณา 

11 นายวิมล นับทอง 
รองประธานฯ Pattani FC 
ศูนย์ภาคใต ้

⦁ จะทำอย่างไรให้บ้านเราอยู่กันอย่างมีความสุข สันตสิุข ถ้าทำโรงไฟฟ้าแล้วจะเกิด
ผลกระทบอย่างไร 
⦁ วันน้ีที่มีอาชีพ เกิดจากทรัพยากรของจังหวัดกระบี่ เราจะรักษามันอย่างไร 
ให้มันอยู่ยั่งยืน 
⦁ เราพดูแต่เรื่องไฟฟ้า แต่ชาวบ้านกำลังจะอดตายกัน  

12 นายอุทัย ชนะบางแก้ว 
ประชาชน 

⦁ จะต้องมโีรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างความมั่นคงให้จังหวัดกระบี่ได้ แต่ต้องคำนึง
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ในการนำวตัถุดิบมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงควรใช้
พลังงานทางเลือก จากลม แสงแดด ไม่ใช่เป็นความคิดเชิงเดยีวจากถ่านหินหรือน้ำมัน 

13 นายดำรง ไสยะ 
พลังงานจังหวัดกระบี ่
 

⦁ ต้องพยายามเลือกโรงไฟฟ้าที่มตี้นทุนต่ำลงมาตามลำดับ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบโรงไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจะนะมตีน้ทุนต่ำ จึงมีการ
เดินเครื่องตลอดเวลา และกระบี่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ต้องมั่นคง 
นักท่องเที่ยวชอบความสะดวกสบาย 

14 นายไพบูรณ์  เตชจารุวงศ์ 
ผู้ผลิตโซล่าเซลล์บนเกาะลันตา 

⦁ พลังงานทางเลือกน่าจะมีความมั่นคงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าสึนามิมา  
ทุกอย่างพังหมด ถ้าบ้านแต่ละหลงัมีโซล่าเซลล์ทุกอย่างก็จะใช้ไดห้มด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-63  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
15 นายวิรุณ ใสเ่เว่น 

วิศวกรวิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
⦁ ต้องผลติพลังงานไฟฟ้าแน่นอน ผลิตอย่างไร อยากใหส้ังเกตว่าถ้าพลังงานหมุนเวียน
เป็นพลังงานท่ีสะอาด และเป็นพลงังานท่ีหลากหลาย 
⦁ จะกระจายความเสี่ยงอย่างไร ถ้าใช้พลังงานใกล้เคียงกัน ถ้าแบบนี้จะทำให้เกิด
ความมั่นคงมากข้ึน 
⦁ ถ่านหินเป็นมลพิษ ถ้าเรามีการจัดการที่ดี ทำให้เกดิมลพิษน้อยที่สุด 

 
ประเภทที่ 2 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายอมฤทธิ์ ศิริพรจุฑากลุ 

ประธานอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

⦁ ควรใช้ศาสตร์ของพระราชา และแนวคิดของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ตดัสินใจ 
⦁ ต้องวิเคราะห์วิกฤติของประเทศ ข้อมูลการท่องเที่ยวท่ีเชื่อมโยงงาน ระบบนิเวศ
ทั้งหมด ทรัพยากรที่ควรปกป้อง และประมง 
⦁ ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักท่ีมันเกิดประโยชน์กับชุมชน สนับสนุนว่า นอกจากไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตจะใช้น้ำมันปาล์มในการผลิต การใช้พลังงานทดแทนคือต้นแบบการทำงาน
ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
⦁ ควรเปรียบเทียบพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ เพื่อสรุปผลการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าว่าควรเป็นประเภทใด 
⦁ ใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ การก่อสร้างโรงแรม หรือใด ๆ ให้เริ่มใช้ 
การประหยัดพลังงาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบาย และในอนาคต 

2 นายสิริธร จุลชู 
ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี ่

⦁ อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดกันพฒันาเศรษฐกิจ เพราะมันควบคูไ่ปกับการพัฒนา 
⦁ ควรมีการวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานอย่างแท้จริง ว่าขาดหรือเกิน เพื่อทิศทาง
การพัฒนาท่ีเหมาะสม 

3 นางขวัญกนก กษิรวัฒน ์
องค์กรเอกชน 

⦁ โซล่าเซลลต์อบโจทย์ในการประหยัดไฟ ไฟฟ้าลดลง 

4 นายประภากร เตชะประดิษฐ์  
วิศวกรจังหวัดกระบี ่

⦁ จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ตอ้งไม่พึ่งพาคนอื่น โซล่าเซลล์เป็นสิง่ที่ดี  แต่เหมือน
เป็นอาหารเสรมิ ใช้ภายในได้ แต่เอามาเป็นพลังงานหลักไมไ่ด้ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า 1 โรง 
ใช้เวลาสร้าง 7 ปี ควรมองการผลติ ต้องมองไปประมาณ 5 ปี 

 
ประเภทที่ 3 ภาคประชาสังคม NGO นักวิชาการ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายอธิราษฎร์ คำดี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาต ิ

⦁ แผนการพัฒนาต้องดูครัวเรือน อย่าดูตัวเลขพลังงานอย่างเดียว ซึง่กระบี่มีโรงไฟฟ้า
จากน้ำมันเตาอยู่แล้ว 340 เมกะวตัต์ ถ้าเราประยุกต์ใช้ชีวมวลจริง สามารถนำมา 
แปรรูปทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได้ 
⦁ พลังงานทดแทนจะเฟริ์มหรือไมเ่ฟิร์มขึ้นอยู่กับการพัฒนาของรัฐ 
⦁ ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าจังหวัดไหนใช้พลังงานมากเพราะอะไร ถ้าเราเลือกพลังงาน
ต้องเลือกพลังงานสีเขยีวให้พี่น้องจังหวัดกระบี่และภาคใต ้

2 นายธีระพจน์ กษิรวัฒน ์
ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว 
เกาะลันตา 

⦁ การพัฒนาจำเป็นต้องดูแลฐานทรัพยากรด้วย เชื่อมโยงกับการพฒันาอย่างยั่งยืน 
⦁ การถกภายใต้ข้อมูลทีไ่ม่ชัด บรบิทภาคใต้ในเรื่องพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เพียงพอ
หรือไม่ ต้องมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านมากกว่านี ้



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-64  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
⦁ MOU กับภาครัฐ 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่รวมกับจังหวัดประจวบครีขีันธ์ ซึ่งต้องตัด
ออกไปเพราะต้องหาข้อมูลเพื่อท่ีถ้าเอาแนวทิศทางการวางแผนเพื่อดึงประจวบฯ  
มาใช้รวมกับภาคใต้ จะเป็นคนละส่วน 

3 นายไพโรจน์ บุตรเผียน 
ประธานชมรมอนุรักษ ์
ป่าชายเลนและสิ่งเเวดล้อม 
ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี ่

⦁ อันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญ พลังงานก็เป็นส่วนสำคัญในการท่องเที่ยว  
ถ้าไม่มีพลังงานท่ีมั่นคงจะส่งผลกบัการท่องเที่ยว 
⦁ เสนอว่าใหฝ้ั่งอันดามัน ควรมีโรงไฟฟ้า 1 โรง มาเป็นพลังงานหลักการท่องเที่ยว 
⦁ โรงไฟฟ้าหลักของฝั่งอันดามัน กระบี่มีพื้นท่ีเหมาะสมที่สดุ และไม่ต้องใช้เงิน 
ในการเวนคืนพื้นที ่
⦁ การซื้อพลังงานมาจากพม่า มาเลเซีย เป็นการพึ่งพาคนอื่นเป็นเรื่องไม่มั่นคง  
เพราะหากมีอะไรผดิพลาดในเรื่องการใช้พลังงาน จะกระทบไปหมดทุกภาคส่วน 

4 นายไชยา โจ้งจาบ 
กรรมการโครงการคนกลา้คืนถิ่น 
มูลนิธิส่งเสรมิการออกแบบ
อนาคตตัวแทนภาคเกษตรกร
จังหวัดกระบี ่

⦁ เหตผุลที่จะสร้างโรงไฟฟ้า สาเหตุมาจากพลังงานไฟฟ้าไม่พอแต่การใช้ทรัพยากร 
ในท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพพอ ไมเ่คยเอาพลังงานทดแทนมาใช้สิ่งทีม่ีอยู่ 

5 นายกิจจา ทองทิพย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองผักฉีด 
ตำบลปกาสัย จังหวัดกระบี ่

⦁ การใช้พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การนำพลังงานไฟฟ้าจากพม่า 
จากลาวมาเป็นความไม่มั่นคงด้านพลังงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสำรองไว้  
⦁ เมื่อมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีความจำเป็นท่ีจะต้องสร้างสำรองไว้  
สร้างให้เหลือไว้ดีกว่า 

6 นายพรเทพ สีบญุเรือง 
คณะกรรมการลุม่น้ำภาคใต ้
ฝั่งตะวันตก 6 จังหวัด 
อันดามัน นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี ่

⦁ การที่ต้องการสร้างโรงงานไฟฟา้ ทำไม TOR ไม่บอกทางเลือกว่ามีทางเลือกชีวมวล 

7 นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล  
ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง
อันดามันจากถ่านหิน และนัก
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 

⦁ ภาคใตม้ีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก เรามีอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องจากวัตถุดิบจาก
การเกษตร ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
⦁ ภาคการท่องเที่ยว ประกาศเป็นกรีน จะพึ่งพลังงานท่ีตัวเองผลติมากข้ึน ในอนาคต 
การประเมินยุทธศาสตร์ต้องดูแนวโน้มการพัฒนา ภาคพาณิชย์ ห้างขนาดใหญ่เขาติด
โซล่าเซลล์ ในอนาคตการใช้ไฟจะลดลง 
⦁ กระบวนการพัฒนาภาคใต้ เมื่อโยงศักยภาพภาคใต้ ยกระดับท้องถิ่น เราจะ
สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได ้

 
1.5.2.3 ประเด็นในเวทีสานเสวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทที่ 1 ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายรัชวงศ์ วงศ์สูง 

ชมรมผูเ้ลี้ยงกุ้งกุลาดำ 
และสิทธิชุมชนปากพนัง 
 

⦁ คำถามที่ว่ารัฐบาลอยากไดโ้รงไฟฟ้าขนาดใหญ่ รัฐบาลอย่าคิดเพียงแต่ว่าจะสร้าง
ขนาดใหญ่ให้คิดถึงผลกระทบโดยรวมด้วย  
⦁ การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใตก้็คือการต่อยอดภาคเกษตร ให้สรา้งแยกขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

2 นายวสันต์ จริมงคล 
สมัชชาประชาชนภาคใต ้
 

⦁ รูปแบบของงานสานเสวนาผมคดิว่าเราไม่ควรแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มยอ่ยเพราะว่า
ต้องการทุกความเห็นใหเ้ป็นสาธารณะ และทุกคนควรจะได้ฟังไปพร้อม ๆ กัน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-65  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
3 ภาคประชาชน ⦁ การสานเสวนาให้เป็นสาธารณะ ข้อเสนอจะเป็นประโยชน์มาก เพราะข้อมลู 

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละอาชีพจะได้มีการแลกเปลี่ยนกัน 
⦁ แบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่มได้ปรึกษากัน แล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาบรรยายและสรุป 
ภาพรวมความคิดของแตล่ะกลุม่ ทุกคนจะได้พดูและแสดงความเหน็ได้ครบทุกคน 
⦁ รัฐบาลไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตทุำไมไม่แก้ไขปญัหาที่ต้นเหตุ ทำไมค่าไฟถึงแพง 
⦁ ศักยภาพการท่องเที่ยว การประมงการที่เรามีแดดดี มีน้ำดี ตรงนีจ้ะเป็นโจทย์ใหญ่
ที่เราควรจะคำนึงถึง ส่วนตัวคิดว่าปาล์มคือศักยภาพเพราะว่าปาล์มสร้างปัญหา 
ให้เราทุกป ีในขณะที่เรากำลังพูดถึงไฟฟ้าและวิธีการที่เราจะแกป้ัญหาจากเรื่อง 
ปาล์มไม่ควรมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจากปลายทาง 
⦁ อยากให้คณะทำงานรวบรวมข้อสรุปท่ีได้จากงานสานเสวนาส่งกลบัให้ประชาชน
ได้รับรู ้
⦁ คนภาคใตไ้มไ่ด้ปฏิเสธการพัฒนา ถ้าประชาชนไมไ่ด้คดัค้านการพฒันาแต่โจทย์ 
คือจะพัฒนาอย่างไรใหส้ิ่งแวดล้อมอยู่ได ้

4 นายสมชาย ⦁ ให้ช่วงแรกหรือช่วงเช้าให้มีการพูดคุยกลุ่มใหญ่กันก่อนตอบคำถามว่าเราต้องการใช้
พลังงานอะไร 

5 นายบุญวัฒน์ สกลุรัตน์ 
ประธานชมรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 

⦁ มีข้อซักถาม รัฐบาลไม่มีธงมา แต่ข้อเท็จจริงมีประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ซึ่งระบุในหน้าที่ 2 จึงเป็นข้อสังเกตว่าหากไม่มีธงมาจริง ทำไมถึงต้องระบุถึงโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน 

6 นายเอกพันธ์ พรหมมงคล 
สมาคมภาคใต ้

⦁ การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางพลังงานโลก และศูนย์กลางโลจิสติกโลก  
ถ้ามีพลังงาน มีโลจสิติกส์ และมีนำ้จืด มีทั้งหมดที่ว่ามานี้ภาพของมาบตาพุด 
จะเกิดขึ้นท่ีภาคใต้ ต้องมุ่งสู่ความเป็น Go green หมายความวา่จะตอ้งอยู่บนพื้นฐาน
ของบริบทของภาคใต้ ประมง เกษตร อาชีพบริการ ท่องเที่ยว  
⦁ เน้นที่สดุคือความเป็นธรรม รวมถึงเรื่องการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่อง
สอดคล้องกัน  
⦁ ภาคใตเ้ป็นพื้นที่ท่ีมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มสีีเขียวสิ่งแวดล้อมดีแต่มโีรงงาน
อุตสาหกรรมได้แต่ไมค่วรเป็นขนาดใหญ่ เช่น เพื่อการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร
เท่านั้น 

7 นางสาวกรรณิการ์ ไก่แก้ว 
 

⦁ แนวโน้มความก้าวหน้าของการรับซื้อของชาวสวนปาล์มจะเห็นว่าพืชชนิดนี้
สามารถใช้ในการผลติไฟฟ้าตามสรุาษฎรโ์มเดล เพราะในเมื่อเรามีแหล่งเชื้อเพลิง
พลังงานอยู่ในถ่ิน มันจำเป็นอยู่หรอืไม่ที่จะต้องใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินทีใ่ช้พลังงาน
ฟอสซิลนำเข้าจากต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) 
⦁ ถ่านหินมลพิษมากมายทีเ่กิดขึ้นจะไปทำลายระบบนิเวศส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
ที่เป็นแหล่งรายไดห้ลักของภาคใต ้
⦁ ไมส่ามารถพูดได้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว เพราะขดัแย้งกับข่าว 
ที่เห็นในโลกนี ้

8 ภาคประชาชน 
 

⦁ กองทุนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันกองทุนเหล่านี้เป็นเพียงทางออกเพื่อลด
ความขัดแย้ง กองทุนนี้สร้างประโยชน์หรือสร้างโทษแก่ชุมชน เป็นกองทุนหนึ่ง 
ที่สร้างความแตกแยกให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงปฏิเสธไมไ่ด้ ก่อตั้งข้ึนเพื่อต้องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้า  

9 นายธนนท์ชัย แสนยุรธรรม ⦁ ฝากถึงสถาบันการศึกษาให้มีการศึกษาเพื่อลดต้นทุนทางเทคโนโลยี ปัจจุบัน 
จะเห็นว่ามคีวามพยายามที่จะสื่อว่าเทคโนโลยีมตี้นทุนท่ีแพง 

10 นางผกามาศ ปลอดพงศ์  
 

⦁ ภาคใตเ้รามีทรัพยากรมากมายซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในภาคใต้ ทำไมจึงไม่มี
การบูรณาการผลติและทำให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่นโดยไม่ต้องนำพาหรือนำเข้า
มาจากต่างประเทศ เราควรจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก่อนหรือไม ่
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
11 ภาคประชาชน 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
⦁ หากมีโรงไฟฟ้าก็ต้องมีการทำทุกอย่างเพื่อให้เรือขนาดใหญเ่ข้าได ้จะทำลายระบบ
นิเวศชายฝั่งแค่ไหนแล้วสุราษฎร์ธานีจะอยู่อย่างไร  

12 นายประเสริญ บุญสม ⦁ เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ การนำเศษไม้ไปทำชีวมวล  
พลังงานทดแทนต้องการผลิตเองใช้เอง ท้ังแสงอาทิตย์และลม ต้องออกกฎหมายกำกับ  
⦁ สนับสนุนให้ใช้ชีวมวลและน้ำมนัปาล์ม 
⦁ อยากให้การพัฒนาพลังงานภาคใต้เป็นพลังงานสีเขยีวให้ชุมชนพึ่งตนเอง 

13 ภาคประชาชน 
 

⦁ ต้องการเสนอเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานปาล์มทดแทน 
น้ำมันดีเซล 
⦁ อยากให้รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราไมต่้องใช้วัตถุดิบ 

14 นายวิศนะ บุญสม  
 

⦁ ภาคประชาชนจะขอเข้าร่วมเปน็ส่วนหนึ่งของคณะทำงานของท่านอาจารย์ 
ได้หรือไม่ อาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการติดตามผลและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
⦁ แนวคิดส่งเสรมิพลังงานสเีขียวและพลังงานหมุนเวียน เน้นพลังงานสะอาด 

15 นายกำเนิด พูลผล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

⦁ ควรตระหนักว่าโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านไปแล้ว แม้ว่าจะผ่านเวทีประชาพิจารณ์  
ก็ยังคงเป็นปัญหาประชาชน ต้องการให้ใช้หลักธรรมาภิบาล 

16 นายสุธีรภัทร จิตดา  
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

⦁ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสูงสุด 

 
ประเภทที่ 2 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายวิชัย สุรสุนทร 

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี         

⦁ ในส่วนของกระทรวงพลังงาน มกีิจกรรมที่ครอบคลมุถึงการจัดหาดูแลพลังงาน 
ทุกด้าน มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การผลิตไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวสิาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง มีหน้าท่ีรักษาคุณภาพการผลิตไฟฟ้า  
การให้บริการไฟฟ้าและรวมถึงสถานีบริการน้ำมัน และก๊าซต่าง ๆ รวมถึงการใช้
พลังงานทดแทน 

2 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 

⦁ อธิบายเรื่องกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า หน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการอนุมัติกองทุน  
เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ตรงกลางระหวา่งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า พ้ืนท่ีที่มีการผลิต
ไฟฟ้าก็จะมเีงินเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชน กองทุนดังกล่าว 
ใช้หลักคิดจากการพัฒนาอยา่งมีสว่นร่วมของประชาชน  

3 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 

⦁ เป็นคนกลางในการดูแลทั้งภาคประชาชนและการผลิตไฟฟ้า อยากให้ท่าน
ดำเนินการด้วยความเป็นกลางใหม้ากที่สุด  

4 ผู้แทนภาครัฐ 
 

⦁ น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแบบแผนในการพัฒนาพลังงาน 
⦁ ประชาชนต้องมสี่วนร่วมและประชาชนต้องมีส่วนได้แตต่้องอยู่ในรูปแบบ 
ระบบสหกรณ์อยู่จังหวัดไหนก็ได้แต่ให้อยู่ในระบบสหกรณ ์
⦁ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไมต่้องการให้วิถีชีวิต
ของชุมชนเปลี่ยนแปลง 
⦁ ต้องการให้พลังงานหมุนเวียนเตบิโต 
⦁ หลีกเลี่ยงความขดัแย้งท่ีจะเกดิขึ้นจากการพัฒนา 
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ประเภทที่ 3 ภาคประชาสังคม NGO นักวิชาการ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
ภาคประชาสังคม NGO 

1 ผู้แทนจาก NGO 
 

⦁ อุตสาหกรรมต้องเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้นโดยเน้นอุตสาหกรรม 
การแปรรปูทางการเกษตรเพื่อตอบสนองทรัพยากรที่ภาคใต้ม ี
⦁ ต้องมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เนื่องจากมีบทเรียนจาก PM2.5 ในภาคเหนอื 
⦁ ภาคใต้จะต้องเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง  
⦁ ต้องมีระบบเศรษฐกจิที่เหมาะสมกับภูมิทัศน์ ภมูินิเวศและวิถีชีวิตคนใต้ 
⦁ ต้องยึดวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งไม่ได้พึ่งพา 
ความเจรญิทางเศรษฐกิจแต่เป็นสิง่ที่พ่ึงพาป่าเขา ทะเล และแม่นำ้  
⦁ คนใต้จะต้องมีสุขภาวะที่ดี ถ้าสิง่แวดล้อมไม่ดีแน่นอนว่าสุขภาวะก็ไม่ดี  
⦁ คนใต้ต้องการจดัการตัวเอง โดยชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
⦁ ในการพัฒนาภาคใตร้ัฐต้องกระจายอำนาจลงมามิใช่เพียงแค่การกำหนดนโยบาย
หรือแผนในทำเนียบรัฐสภา จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติรวมกับคนบางกลุม่เท่าน้ันต้องจัดรับฟังความคดิเห็นของคนใต้ด้วย  
⦁ ภาคใต้จะต้องมีพลังงานสะอาด เพียงพอและราคาทีเ่ป็นธรรม  
⦁  แผนพัฒนาชาติที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาภาคใต้ สามารถทบทวนได้หรือไม่ต้อง 
รับฟังกันใหม่ อยากให้มีการทบทวนกันใหม่เพราะกระบวนการวิเคราะห์ของ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติประชาชนไมไ่ด้เข้าร่วม 
การวางแผน พวกเราไมรู่้เรื่องเลย  
⦁ คนใต้จะต้องเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองหรือชุมชนของตนเอง 
เพื่อการพัฒนาภาคใต้ที่ยั่งยืน  

2 ภาคประชาสังคม 
 

⦁ ข้อมูลที่ใช้ในการสานเสวนาในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ กฟผ. ใช้มาแล้วท้ังหมด ท่ีบอกว่า
พลังงานหมุนเวียนไม่เพียงพอ วาทกรรมที่บอกว่าพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ไม่มั่นคง 
ที่บอกว่าก๊าซในอ่าวไทยจะหมด อย่าไปใช้วาทกรรมในแนวน้ี และขอ้มูลที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้เป็นการบอกว่าต้องใช้ถ่านหิน ภาครัฐต้องมีความเข้าใจและควรส่งเสรมิ 
ให้แต่ละจังหวดัสามารถผลติไฟฟ้าใช้ได้ และคดิว่าอนาคตพลังงานควรจะเป็นอย่างไร 

 
1.5.2.4 ประเด็นในเวทีสานเสวนาจังหวัดชุมพร 

ประเภทที่ 1 ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายจรัญ แปลงขาว 

นักจัดรายการวิทยุสถานี
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดชุมพร และอนุกรรมการ
ความยั่งยืนและการพัฒนา 
การเกษตร 

⦁ ลดเกษตรเคมี เพิ่มเกษตรอินทรยี์ แปรรูปผลติภณัฑ์เกษตรลดการใช้เคมี 
ประชาสมัพันธ์ทุเรียนให้เป็นทเุรียนชุมพรควรเป็นทุเรียนอินทรีย์ 
⦁ ชีวมวล ชีวภาพ ต้องไม่กระทบคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
⦁ ให้รัฐสนับสนุนโรงไฟฟ้าทางเลือก 
⦁ ลดการใช้พลังงานให้ภาครัฐทำเป็นตัวอย่างก่อน เปิดเท่าท่ีจำเป็น ปิดทุกครั้งท่ีไม่ใช้ 
⦁ ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
⦁ ให้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมของ B5 และ B100 ให้มีการเชิญชวนการใช้พลังงาน 
ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม 
⦁ ส่งเสริมใหม้ีการใช้พลังงานสะอาด 
⦁ การแปรรูปปาล์มให้เป็นวตัถุดิบเอามาต่อยอดเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง 
⦁ สรา้งโรงไฟฟ้าหลักให้เพียงพอกับความต้องการ  
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-68  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
⦁ ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และคิดกระบวนการจดัการตอนหมดอายุโดยมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบชัดเจน  
⦁ ผลิตพลังงานจากลม โดยควบคมุความแรงลมและราคาต้นทุนวัสดุให้คุ้มการลงทุน 
⦁ แหล่งการเกษตรมีเพียงพอและไม่มีการผูกขาด  
⦁ แก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
⦁ ให้รัฐกระจายสิทธิในการถือครองที่ดิน  
⦁ ข้อมูลแผนการพัฒนาชุมพรให้นำไปให้ภาครัฐ  
⦁ ให้มีการกระจายการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใดก็ได้ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ที่เป็นจริง เพื่อเป็นการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ีว่าควรจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด 
⦁ ให้มกีารจดัการขยะ 

2 นายภัทรดนยั สมศร ี
กำนันตำบลแสงอรุณ  
อำเภอทับสะแก  
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์

⦁ ต้องการให้มโีรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคใต ้
⦁ ถ้าทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย 
⦁ ให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ/่กลาง/ย่อย ผสมกันในท้องถิ่น 
⦁ เน้นการใช้ปาลม์ซึ่งเป็นวัตถดุิบที่มีในท้องถิ่นและมีแนวทางสนับสนุนการผลิต 
ในท้องถิ่น 
⦁ ให้พัฒนาพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม 
⦁ ไมส่นับสนุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่เพราะจะทำใหม้ีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
จากท่ีมีอยู ่
⦁ ให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญเ่น้นวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 
⦁ การพัฒนาโรงไฟฟ้าต้องไมส่รา้งความแตกแยกให้ชุมชนและมลภาวะ 
⦁ ภูมิศาสตร์ภาคใต้เหมาะสมในเรือ่งการท่องเที่ยว ควรสร้างพลังงานสะอาดให้ชุมชน
โดยใช้พลังงานทดแทน  
⦁ วางแผนการพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนทุกภาคส่วน โดยการใช้วัตถุดบิที่เป็นธรรมชาติ  
⦁ พลังงานทดแทนท่ีเป็นธรรมชาติสร้างความมั่นคงด้านอสิรภาพทางการใช้พลังงาน 
รัฐควรสนบัสนุนการซื้อพลังงานภาคประชาชนท่ีเหลือ  

3 ภาคประชาชน 
 

⦁ ต้องการให้ชุมพรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ มีการแปรรูปการเกษตรในการจำหน่าย
ไม่ใช่จำหน่ายวัตถดุิบ  
⦁ ต้องการให้โรงไฟฟ้ากลั่น E100 เป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้า 
⦁ การพัฒนาสายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝน ป้องกันน้ำแล้งในหน้าแลง้  
พัฒนาแหล่งน้ำให้ไหลได้ทั้งปี 
⦁ การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าในชุมพร เพิม่พืน้ท่ีป่าชายเลน ป่าชายหาดเพื่อดูแลระบบนเิวศ  
ป่าพรุ ป่าในเมืองเพิ่มต้นไม้ให้มากขึ้น ป่ากันชนป้องกันการบุกรุกการท่องเที่ยว 
⦁ เสนอการขยายถนน ในเขตเมืองที่หนาแน่นให้มี 8 เลนและมีถนนชายฝั่งตั้งแต่
ชุมพร สงขลา ถึงปัตตานี ถนนสายชมทิวทัศน์ เที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร 
⦁ พัฒนาเรื่องสินค้า OTOP ของฝาก  
⦁ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร 
⦁ ต้องการให้ใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ผลิตน้ำมันปาล์ม E100 เป็นเชื้อเพลิง 
⦁ ต้องการให้ภาคใต้เป็นเมืองสะอาด เน้นการท่องเที่ยว ไมต่้องการให้มีมลภาวะ  
⦁ ให้ใช้พืชไม้โตเร็วในการใช้ผลติพลังงาน 
⦁ ต้องการให้ชุมชนมีโรงไฟฟ้าระดบัตำบลทุก ๆ ตำบล โดยคนในชุมชนทุกคนถือหุ้น 
พลังงานท่ีเหลือขายให้การไฟฟ้า 

4 ภาคประชาชน 
 

⦁ แต่ละพื้นท่ีตามภูมิประเทศของภาคใต้ การผลติพลังงานต้องดูให้เหมาะสมกับ
บริบทการใช้งานของพื้นที่น้ัน ๆ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-69  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
⦁ ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในชุมชน 
⦁ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ต้องพิจารณาทิศทางลมประกอบตามความเหมาะสม 
⦁ พัฒนาด้านคมนาคมของภาคใตเ้พื่อเป็นโครงการพื้นฐานด้านตา่ง ๆ  
⦁ ให้หน่วยงานภาครัฐดูแลและจัดการเรื่องโฮมสเตย ์
⦁ ชุมชนต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาต ิ
⦁ ภาคใตไ้ม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ทุกบ้านต้องการใช้ไฟฟ้าให้ใช้เหตุผลสายกลาง 
ในการพิจารณาว่าต้องใช้โรงไฟฟ้าชนิดใด  

5 คุณจรินทร์  
 

⦁ ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน รบกวนการดำรงชีวิต อาชีพ และปัญหาสุขภาพ
ชาวบ้าน 
⦁ สร้างความแตกแยกในชุมชนและด้านปัญหาสุขภาพ 
⦁ ฝุ่นละอองมลพิษจากการผลิต 
⦁ การทุจรติด้านการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้า 

6 ภาคประชาชน 
 

⦁ โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ทำจากไมย้าง ปาล์ม ให้สร้างในตำบลหรือชุมชนขนาดใหญ่ 
ต้องดูบริบทพื้นที่ เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรองและให้เป็นวิสาหกิจชุมชน  
⦁ พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน สนับสนุนให้ชาวบ้าน 
ใช้โซล่าเซลล์แทนเพื่อลดต้นทุนใช้อุปกรณ์ 
⦁ ต้องมีกฎหมายในการควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล  
⦁ ต้องการให้รัฐเข้ามาสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์  
⦁ ในการผลิตโรงไฟฟ้าประเภทใดต้องคำนึงถึงอนาคต ต้องการความปลอดภัย  
ความยั่งยืนในชีวิต ไม่ปล่อยภาระให้ชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไร 
⦁ สรา้งโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 
⦁ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องการจัดการพลังงานของชุมชน 
⦁ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในพื้นที่ สร้างความขัดแย้ง  
ไม่มีความมั่นคงในความเป็นอยู่ ชีวิต ประชาชนไมม่ีความสุข 
⦁ เรื่องความมั่นคงของสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของทรัพยากร ต้องเกิดจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 
⦁ การจดัตั้งพลังงานทดแทนต้องให้เหมาะสมทางภมูิศาสตร์ของประเทศและใช้ได้จริง  
⦁ ข้อมูลจากภาครัฐต้องมีข้อเท็จจริงและชัดเจน โปร่งใสในข้อมลู 
⦁ การผลิตไฟฟ้าในภาคประชาชน รัฐบาลไม่รับซื้อในบางครั้งสร้างปญัหาให้กับผูผ้ลติ  
⦁ ประชาชนทุกคนต้องการการพฒันา แต่การพัฒนามีทั้งผลดีและผลเสยี  
ควรตระหนักถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หน่ึง 
⦁ ต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้ทุกขั้นตอน  

7 คุณนันทปรีชา บุญทอง  
 

⦁ แผนพัฒนาภาคใต้ต้องรับฟังความคิดเห็นเรื่องพลังงานการพัฒนา เพื่อจัดการ 
ความสมดุลกับทรัพยากรที่มีอยูเ่พือ่พลังงาน ต้องการพลังงานทางเลือกให้ใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  
⦁ ให้มองเรื่องอิสระภาพของผู้ใช้งาน อย่ามองแต่เรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียว  
⦁ โซล่าเซลลภ์าคครัวเรือน ให้รัฐหาแนวทางแก้ไข การบริหารจัดการปัญหา 
เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์  
⦁ กลุ่มมวลชนเรยีกร้องให้ภาครัฐดำเนินการให้ความรู้และเปิดเผยขอ้มูลความจริง 
ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

8 คุณวิเวศ  
 

⦁ เสนอสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และถ่านหิน  
⦁ การพัฒนาไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับภาคใต้สเีขียว ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่  
⦁ นโยบายประหยัดไฟต้องมีการปรับเปลีย่น 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-70  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
9 คุณปิยศริิ จากทุ่งสง 

 
⦁ ไฟฟ้าหลักของประเทศไทยสนับสนุนประเภทเช้ือเพลิงคือ (1) แก๊ส (2) ถ่านหิน  
(3) นิวเคลียร์  

 
ประเภทที่ 2 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายไสว เครือข่ายปาล์มน้ำมัน

และยางพาราภาคใต ้
 
 

⦁ ยุทธศาสตร์การเกษตรต้องการให้แปรรูปยางพารา  
⦁ สรา้งอุตสาหกรรมในครอบครัว ต้องการกระจายรายได้ให้กับครอบครัว 
⦁ การคมนาคม ใช้น้ำยางที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นวัตถดุิบในการพฒันาประเทศ เช่น 
สร้างถนน 

2 นายปรีชา อ่างทอง  
 

⦁ เสนอแนวทางการประหยดัพลังงาน  
⦁ ประชาชนต้องการพลังงานไม่ได้คัดค้าน แตส่ิ่งที่รัฐต้องคำนึงถึงคอืผลประโยชน์
ส่วนรวมและผลกระทบที่จะเกดิ 
⦁ สิ่งที่รัฐต้องปฏิบตัิคือการเปดิเผยข้อมูลอย่างจริงใจ 
⦁ มูลค่าวิถีชุมชนต้องตระหนักในการทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ได้ประโยชน์
สูงสุดและมั่นคง ความจริงจังและจริงใจให้กับประชาชน 
⦁ นำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเปลี่ยนมาทำพลังงาน 

 
ประเภทที่ 3 ภาคประชาสังคม NGO นักวิชาการ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประเด็นสานเสวนา 
1 นายนิพนธ์ นิธิชัย  

สมาคมประชาสังคมชุมพร 
 

⦁ การพัฒนาไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้มของชุมพร 
และภาคใต้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในเมื่อไม่มียทุธศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
⦁ ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบทางด้านอาชีพ 
เกษตร ประมง ความแตกแยกในชุมชน เรื่องของสุขภาพ เรื่องของคอร์รัปชั่น  
⦁ ใช้พลังงานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม 
ของภาคเกษตร เอามาใช้ทำพลังงานจากชีวมวล เกิดความมั่นคงและชาวบ้านมีรายได้
มากขึ้น ภาคเกษตรจะมีความมั่นคงทางรายได้  

2 คุณสาธติ ศรีหฤทัย สื่อมวลชน
นักข่าวเดลินิวส์ประจำจังหวัด
ชุมพร 

⦁ การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญเ่ปน็ประโยชน์ต่อประเทศ 
⦁ ควรให้ความสำคญัต่อผลกระทบท่ีจะส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นสำคญั 

 
1.6 ปัญหาอุปสรรคในการจัดสานเสวนา และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 

1.6.1 ปัญหาและอุปสรรค 
16.1.1 เวทีสานเสวนาจังหวัดสงขลา 

1) การลงทะเบียนในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมการสานเสวนาบางท่านไม่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการ 
2) ผู้เข้าร่วมการสานเสวนาบางส่วนไม่ได้ส่งแบบตอบรับในการเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถ

ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้แน่นอน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
3) การดำเนินโครงการเกิดปัญหาในการสนทนา เนื่องจาก 

3.1) ผู้เข้าร่วมการสานเสวนาบางส่วนไม่ได้ศึกษาเอกสารที่ทางโครงการได้แจก จึงทำให้ไม่
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-71  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3.2) ผู้เข้าร่วมการสานเสวนาบางส่วนเป็นแกนนำในการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน พูดแทรก
ขึ้นมาระหว่างที่ท่านประธานกำลังดำเนินรายการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นการ  
ปลุกระดม ส่งผลให้การดำเนินการสานเสวนาใช้เวลาไปในการเจรจาไปพอสมควร 

3.3) ผู้เข้าร่วมไม่เคารพกติกา เช่น ไม่แนะนำชื่อก่อนแสดงความคิดเห็น 
1.6.1.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 

1) การลงทะเบียนมีการจัดสถานที่ และความพร้อม แต่มีผู้เข้าร่วมสานเสวนาที่ไม่ได้เตรียมการไว้ 
ซึ่งมีบางส่วนไม่ต้องการลงทะเบียน 

2) ผู้เข้าร่วมสานเสวนาไม่แนะนำชื่อ–นามสกุล  ก่อนแสดงความคิดเห็น  
1.6.1.3 เวทีสานเสวนาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

1) ผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางคนไม่แนะนำชื่อ–นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น  
2) การประชุมกลุ่มใหญ่ก่อให้เกิดการนำเสนอเฉพาะบุคคลเกิดการชี้นำและจำกัดเฉพาะบางประเด็น  
3) เนื่องจากการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานยังเป็นข้อมูลภาพรวม ยังไม่ได้บอกข้อดี/ข้อเสีย/ข้อจำกัด  

ของแหล่งพลังงาน อีกทั้งแหล่งข้อมูลไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่ได้นำเสนอทางเลือกตลอดจนทางออกของทางเลือกการใช้
พลังงานอย่างครบถ้วน 

1.6.1.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
1) การจัดสถานที่ในการเข้าร่วมกลุ่มอยู่ในห้องเดียวกัน ทำให้บางครั้งความสนใจในกลุ่มจะถูกเบี่ยงเบน

จากสิ่งแวดล้อม  
2) ผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางคนไม่แนะนำชื่อ–นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น 
3) ผู้เข้าร่วมสานเสวนาต้องการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทำกลุ่ม 
4) มีผู้สนใจเข้าร่วมสานเสวนามากกว่ารายชื่อที่มี 

 
1.6.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.6.2.1 เวทีสานเสวนาจังหวดัสงขลา 
1) การใช้เทคโนโลยีในการตอบรับเข้าร่วมเวทีของภาคประชาชน ผู้ที่ยังใช้เทคโนโลยีไม่คล่องทำให้

เป็นอุปสรรคในการตอบรับเข้าร่วมสานเสวนา  
2) การดำเนินการตามกำหนดการถูกออกแบบกิจกรรมใหม่จากผู้เข้าร่วมเวทีเพ่ือให้เกิดกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จนสามารถทำให้กิจกรรมเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 
3) ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสานเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการเชิญผู้เข้าร่วมในเวที

ถัดไป 
1.6.2.2 เวทีสานเสวนาจังหวดักระบี่ 

1) การดำเนินการตามกำหนดการถูกออกแบบกิจกรรมใหม่จากผู้เข้าร่วมเวทีเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จนสามารถทำให้กิจกรรมเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 

2) ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสานเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการเชิญผู้เข้าร่วมในเวที
ถัดไป 

1.6.2.3 เวทีสานเสวนาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
1) แนวทางการแก้ปัญหาจากการประชุมกลุ่มย่อยทำให้ประชาชนหลายภาคส่วนได้มีโอกาสพูด และ

แสดงความคิดเห็น มีความหลากหลายประเด็นปัญหาและทำให้มีข้อมูลที่รอบด้านยิ่งขึ้น  
2) ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสานเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการนำเสนอข้อมูล

และการจัดกระบวนการในเวทีถัดไป 
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1.6.2.4 เวทีสานเสวนาจังหวดัชุมพร 
1) การดำเนินกิจกรรมตามเวทีเป็นไปตามกำหนดการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์  
2) มีผู้สนใจมาเข้าร่วมการสานเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก มีผู้ที่ไม่ได้มีรายชื่อเป็นจำนวนมากซึ่ง

ส่วนหนึ่งมาจากพ้ืนที่เป้าหมาย อีกส่วนมาจากพ้ืนที่ที่เคยไปจัดการสานเสวนาที่จังหวัดสงขลา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี 
3) การจัดสถานที่ในการเข้าร่วมกลุ่มอยู่ในห้องเดียวกัน ทำให้บางครั้งความสนใจในกลุ่มจะถูกเบี่ยงเบน

จากสิ่งแวดล้อม 
4) มีกรณีผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางกลุ่มไม่พอใจคนที่แสดงความคิดเห็นที่ต่างมีการส่งเสียงและแสดง

กริยาที่ไม่เหมาะสมในเวที ทำให้ส่งผลต่อบรรยากาศส่วนรวมจึงปิดการสานเสวนาโดยผู้ดำเนินรายการ 
5) ผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางคนไม่แนะนำชื่อ–นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น 

 
1.7 บทวิเคราะห์การสานเสวนา รอบ 1 
 จากการจัดสานเสวนา รอบ 1 ทั้ง 4 ครั้ง ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
ดังนั้น จึงได้สรุปประเด็น ความคิดเห็น และข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียจากการสานเสวนา ดังนี้ 
 

1.7.1 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
ภูมิสังคมของภาคใต้มีความหลากหลายทั้งในแง่ภูมินิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่นในทางภูมินิเวศ ภาคใต้ขนาบล้อม

ด้วยทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ภาคใต้มีพื้นที่ติดทะเลทั้งสองด้าน ฝั่งทะเลประกอบด้วยป่าโกงกางและ
ชายหาด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งตากอากาศชั้นดีของคนทั้งในและต่างประเทศ 
ส่วนพื้นที่บนบกก็มีทั้งภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์เนื่องจากอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกและอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินอ่ืน ๆ เช่น แร่ธาตุ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ประชากรในพื้นที่สามารถมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เช่น ประชากรที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและตามเกาะแก่ง ประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยว 
ส่วนประชากรอาศัยอยู่บนบก สามารถประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ และปาล์มน้ำมัน 
นอกจากนี้ การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองของภาคใต้ ทำให้ประชากรสามารถมีทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การเป็น
ผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งการเดินทางไปทำงานในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 
เป็นต้น แต่ก็ยังถือว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่ประชากรอพยพไปทำงานต่างถิ่นน้อยกว่าภาคอ่ืน 

ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภาคใต้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดทะเล สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยทางเรือ พ่อค้าวาณิชนักเดินทางจากต่างถิ่นแวะเวียนมาพักในฤดู
มรสุมและบางครั้งเลือกตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าขาย การเผชิญหน้ากับคนต่างถิ่นที่อาจนำภัยอันตรายมาถึงตัว ทำให้
คนภาคใต้มีทักษะการรวมกลุ่มทางสังคมที่เหนียวแน่นเพื่อช่วยเหลือกันเองและป้องกันภัยจากคนภายนอก ระบบ
เศรษฐกิจชุมชนของภาคใต้ในอดีตต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือการยังชีพกับชุมชนอ่ืน 
ทำให้มีการสร้างเครือข่ายตามธรรมชาติที่เรียกว่า “เกลอ” เพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น เกลอเล จากหมู่บ้าน
ชาวประมง ต้องผูกสัมพันธ์แบบเครือข่ายกับคนในชุมชนที่มีอาชีพปลูกข้าวและทำสวนหรือที่เรี ยกว่า เกลอนา และ
เกลอป่าตามลำดับ เพื่อนำสินค้าประมงไปแลกเปลี่ยนข้าวและผลไม้กลับมาบริโภคในชุมชน เนื่องจากไม่สามารถ  
ผลิตข้าวได้และปลูกผลไม้ได้เอง  

เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังกล่าวทำให้คนใต้มีบุคลิกภาพเป็นคนรักพวกพ้องรักความยุติธรรม
และเป็นนักต่อสู้เพ่ือปกป้องถิ่นฐานของตัวเอง เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชากรภูมิภาคนี้ มีความตื่นตัวเรื่องการเมืองและ
ต้องการการพัฒนาแบบท้องถิ่นนิยม และมีจริตนิสัยหวาดระแวงต่อการถูกครอบงำโดยคนภายนอก คติที่ว่า “ไม่รบนาย 
ไม่หายจน” หมายความว่า หากต้องการรอดพ้นจากความยากจน คนภาคใต้จะต้องพึ่งพากันเอง และต้องต่อสู้  
เพ่ือปลอดจากอำนาจการครอบงำหรือการชี้นำของเจ้าหน้าที่รัฐ  
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ความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ภาคใต้สร้างบทเรียนด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่
ประเทศไทยหลายบทเรียนและมีการนำไปใช้ในภาคอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การทำแผนชุมชน การทำบัญชี
ครัวเรือน และการนำต้นไม้เป็นทรัพย์สินค้ำประกันเงินกู้จากธนาคาร เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ภาคใต้มีทุนทางทรัพยากรและทุนทางสังคมวัฒนธรรมมากมายเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
เช่น มีทะเลและภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและการขนส่งทางน้ำ มีผลิตผลทางการเกษตร 
เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้ รวมทั้งแร่ธาตุ ปิโตรเลียม ส่วนทุนทางสังคมวัฒนธรรมคือ ความเป็นคนรักถิ่นฐาน 
มีการรวมตัวที่เข้มแข็งเพ่ือการจัดการทรัพยากรและการพ่ึงตนเองของคนภาคใต้  

ด้วยทุนการพัฒนาดังกล่าว สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับ “ภูมิสังคม” อย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาด้านการเกษตร การประมง  
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและการขนส่ง  

อย่างไรก็ตาม เมื่อฟังเสียงสะท้อนจากเวทีสานเสวนา พบว่า ยังมีความเห็นเกี่ยวการพัฒนาที่ไม่ค่อยสอดคล้อง
กันระหว่างคนภาคใต้กับแนวทางการพัฒนาจากส่วนกลางที่กำหนดโดยรัฐบาล กล่าวคือ ส่วนหนึ่งมองว่า การพัฒนา
ภาคใต้ควรเริ่มจากทุนทางทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการประมงและการเกษตร หรือนำผลิตผล
ทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไปพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ก็ยังมีบางส่วนจากภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่คิดถึงการพัฒนาตามแนวทางของรัฐ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการเพ่ือเป็นแหล่งจ้างงาน
ให้กับคนในชุมชน  

 
1.7.2 ความห่วงใย ความวิตกกังวล 
ความห่วงใย ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาของคนภาคใต้คือ คนภาคใต้วิตกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

จะทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามให้เสื ่อมโทรมลง และมีผลต่อสุขภาพของประชาชน
เช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนที่อ่ืน ๆ เช่น มาบตาพุด จังหวัดระยอง  

เวทีสานเสวนาจึงมีข้อเสนอไปในแนวทางที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและให้มีการกระจายอำนาจด้านพลังงาน 
กล่าวคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้ควรเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยใช้ว ัตถุดิบ  
จากเกษตรกรรมที่ผลิตได้ในท้องถิ่น รวมทั้งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้อย่างยั่งยืนแก่คน
ในพื้นที่ คนส่วนหนึ่งมองเห็นว่า กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาภายใต้โครงการขนาดใหญ่คือกลุ่มนายทุน
หรือกลุ่มผลประโยชน์เพียงบางกลุ่ม แต่ทิ้งภาระด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและปัญหาสังคมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดการพัฒนาภาคใต้นำเสนอในเวทีสานเสวนา เป็นแนวคิดบนฐานของท้องถิ่นนิยม 
(Localism) ซึ่งเป็นการมองจากสายตาของคนใน (Inside Out) ผู้ที่มีแนวคิดตามแนวทางนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน 
ชั้นกลางในพ้ืนที่ เช่น นักวิชาการภาคประชาสังคมและนักพัฒนาเอกชน  

เมื่อคณะทำงานลงพ้ืนที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ชาวบ้าน กลับพบความต้องการการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอีกแนวทางหนึ่ง 
กล่าวคือ ชาวบ้านต้องการมีรายได้ประจำที่มีความมั่นคง เพียงพอต่อการดำรงชีพ ต้องการให้มีโรงงานอุตสาหกรรม
ใกล้บ้าน เพื่อให้หัวหน้าครอบครัวและคนในวัยแรงงานมีงานทำ โดยไม่ต้องเดินทางไปทำงานในเมืองหรือประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพราะการเดินทางไปทำงานที่ไกล ๆ มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่มีเวลาให้ครอบครัวเต็มที่  

กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงทิศทางในภาพรวมของการพัฒนาภาคใต้แล้วจะพบว่า มีความต้องการที่จะ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีต้องสอดคล้องกับทุนศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในแต่ละพ้ืนที เช่น พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลที่มีหาดทรายและทิวทัศน์ที่สวยงามย่อมเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ที ่ประชากร
ประกอบอาชีพการเกษตรเหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป
หรือต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน การมีอุ ตสาหกรรม
ขนาดใหญ่อาจตอบสนองความต้องการของประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่รายได้น้อยและมีที่ดินไม่เพียงพอสำหรับ
ประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร  
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แนวทางดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ที่จัดทำโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แนวทางนี้มีความครอบคลุมมากกว่าเพราะเป็นการมองจากสายตาภายนอก (Inside Out) โดยนำ
ตัวแปรจากหลายส่วนมาประกอบการวิเคราะห์ เช่น การแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลก นโยบายของรัฐ ศักยภาพของ
พ้ืนที่และมีการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง  

การมองทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในภาพรวม จึงต้องนำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐมาพิจารณาร่วมกับความห่วงใย 
ความวิตกกังวลภาคประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ที่มาร่วมวงสานเสวนามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพจากการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

 
1.7.3 ทิศทางการพัฒนาพลังงาน 
ข้อมูลจากวงสานเสวนาและการลงภาคสนามเก็บข้อมูลด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในพ้ืนที่ 

(Focus Group Dialogue) พบว่า มีชุดความคิดหรือ “กระบวนทัศน์” (Paradigm) เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน
ภาคใต้ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ฝ่ายที่ยึดถือความคิดแต่ละฝั่งเคยเผชิญหน้าขัดแย้งกันอย่างหนักในช่วง 5 –10 ปี 
ที่ผ่านมาดังเป็นที่ทราบกันดี แม้เหตุการณ์จะผ่อนคลายลงไปมาก แต่เชื้อความขัดแย้งยังมีอยู่และพร้อมประทุได้
ตลอดเวลาหากมีการรื้อฟ้ืนเงื่อนไขขึ้นมาใหม่อย่างไม่เหมาะสม ชุดความคิดท่ีขัดแย้งกันประกอบด้วย 

ชุดความคิดที ่หนึ ่ง คือ ชุดความคิดเกี ่ยวกับการผลิตพลังงานแบบรวมศูนย์โดยภาครัฐมีบทบาทผ่าน
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน 
ทีเ่พ่ิมข้ึนทุกปีท้ังในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และในระดับครัวเรือน 

ชุดความคิดชุดที่สอง คือ ชุดความคิดเกี่ยวกับการผลิตพลังงานแบบกระจายอำนาจการผลิต ให้ผู้บริโภค
พลังงานในระดับต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการเอกชนที่มี
ศักยภาพในการลงทุน สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ื อปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากผลิตผล
ทางด้านการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง เช่น ปาล์มน้ำมัน เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ แทนการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ผู้ที่ยึดถือชุดความคิดแต่ละชุด ยังมีข้อถกเถียงที่ไม่ยุติเกี่ยวกับประเด็นทิศทางแนวโน้มความต้องการพลังงาน
ภาคใต้ กล่าวคือ ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ มีเพียงพอหรือไม่เพียงพอ หรือถ้าหากไม่เพียงพอ
และต้องมีการสร้างโรงฟ้าเพิ่มควรเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพียงไม่กี่แห่ง หรือควรมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกระจายอยู่  
ทั่วทุกพ้ืนที่  

มองทิศทางการพัฒนาพลังงานตามทัศนะของชุดความคิดชุดที่หนึ่ง การรวมศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ผู้ที่
ยึดถือความคิดชุดนี้มองว่า ยังมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อเป็นโรงไฟฟ้าฐานจะผลิตด้วยเชื้อเพลิง
อะไรก็แล้วแต่ ด้วยเหตุผลความม่ันคงด้านพลังงาน กล่าวคือ ภาคใต้ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 
การสร้างโรงไฟฟ้าฐานช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น 
และทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าในในราคาถูก 

แต่คนที่ยึดถือชุดความคิดชุดที่สอง ซึ่งเป็นแนวคิดการกระจายอำนาจด้านพลังงานมองว่า ความมั่นคง  
ด้านพลังงานไม่ใช่การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โรงในพื้นที่ภาคใต้ เพราะถ้าหากมีความผิดพลาดเสียหาย
เกิดขึ้น ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบพร้อมกันทั้งหมด ถ้าต้องการให้เกิดความมั่นคง ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
กระจายออกไป โดยใช้เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนให้เต็มประสิทธิภาพก่อนทั้งในระดับครัวเรือน หน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน เฉพาะสถาน
ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการขายภาพลักษณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด เมื่อได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
เพ่ือพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกอย่างเต็มที่แล้ว หากไฟฟ้าไม่พอจึงค่อยมาพิจารณาโครงการสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ ่
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แม้ท่าทีดังกล่าวมีลักษณะที่ผ่อนปรนมากกว่าเดิม ความเป็นไปได้จึงขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกว่ามีความจริงจังหนักแน่นมากน้อยเพียงใด รวมทั้งฝ่ายวิชาการจะสามารถแสดงให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของ
พลังงานทางเลือกแต่ละชนิดให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างไรหรือไม่  

ส่วนข้อห่วงใยวิตกกังวลของภาคประชาชนยังมีความหวาดระแวงว่าทิศทางการพัฒนาพลังงานของภาครัฐ  
จะไปส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ และก่อผลเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

 
1.7.4 ปัญหาอุปสรรคในเวทีสานเสวนา 
การสานเสวนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกับคนที่มีความคิดที่แตกต่างหลากหลาย 

ท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยังหลงเหลืออยู่ แม้จะสงบลงไปมากแล้วแต่หากมีเงื ่อนไข
ใหม่มาสะกิด ความขัดแย้งก็พร้อมปะทุใหม่ได้ตลอดเวลา เมื่อมี โครงการ SEA เกิดขึ้น คนในพื้นที่จึงมีความอยากรู้
อยากเห็นและความหวาดระแวงสงสัยว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเดินต่ออย่างไร หรือไปในทิศทางไหน  
แต่ละคนจึงอยากเข้ามาร่วม และมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตั้งใจมาระบายความคับแค้นใจ  
มาบอกเล่าข้อมูล หรือมาสังเกตการณ์หรือแม้กระทั่งมาจับผิด ก่อกวน เพื่อไม่ให้ดำเนินการต่อได้ ฯลฯ ความสำเร็จ
ของการสานเสวนาจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือโดยสมัครใจของผู้ที่มาร่วมเป็นหลัก การดำเนินงานจึงเกิดปัญหาอุปสรรค
และสามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประการที่ 1 จำนวนคนที่เข้าร่วมเวทีสานเสวนามากเกินความคาดหมายและไม่อาจควบคุมจำนวนคน 
และจัดการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ กล่าวคือ เดิมกำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมวงสานเสวนาประมาณ 
60 คน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ส่วนราชการ นักวิชาการ ตัวแทน 
NGOs และภาคประชาสังคม โดยมีสัดส่วนลดหลั่นตามระดับความสำคัญและอำนาจการชี้นำ หมายความว่า กลุ่มที่มี
ความสำคัญมากในฐานะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงแต่มีอำนาจการชี้นำน้อย เช่น ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ  
ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน จะได้ที่นั่งในวงสานเสวนามากกว่านักวิชาการ ภาคเอ็นจีโอหรือประชาสังคม ซึ่งได้ที่นั่งน้อยกว่า 
เพราะถือว่ามีความสำคัญน้อยในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่มีอำนาจการชี้นำสูง 

แต่ด้วยเงื ่อนไขของความอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษของคนในพื้นที่ ทำให้วงสานเสวนาที่ตามแผนเดิม  
ที่กำหนดไว้ประมาณ 60 คน ถูกตั้งข้อสงสัยและมีข้อครหาว่า โครงการ SEA แอบทำแบบมีวาระซ่อนเร้น เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้กับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ข่าวลือแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนในพื้นที่อำเภอ
เทพาโดยเฉพาะฝ่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดินทางมาขอเข้าร่วมวงสานเสวนาโดยไม่ได้ รับเชิญ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงและเด็ก เข้ามาจับจองที่นั่งด้านหน้าและเก้าอ้ีที่เตรียมไว้สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญจนเต็ม 

เหตุการณ์ที่เวทีกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพรก็เช่นเดียวกัน มีคนเข้ามาร่วมมากกว่าที่ทำหนังสือเชิญไว้  
แต่ด้วยหลักเกณฑ์การระดมคนเข้าร่วมเวที ที่ตั้งไว้คือ ต้องมีความหลากหลาย ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่น รวมทั้ง
ไม่ต้องการให้เกิดความตึงเครียดจนเป็นสาเหตุของการล้มเวที จึงไม่มีการกีดกันหรือให้คนที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญ  
ออกจากห้องประชุมหรือแม้กระทั่งเชิญให้ไปนั่งในที่นั่งของผู้สังเกตการณ์ ฝ่ายจัดการต้องใช้ความยืดหยุ่นอย่างสูง 
เพื ่อผ่อนคลายสถานการณ์ คิดในเชิงบวก การมีคนมาร่วมเวทีเกินความคาดหมายถือเป็นเรื ่องที ่ด ี เป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการและถือโอกาสเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของการจัดเวทีสาธารณะที่เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความเห็นแตกต่างกันเข้าร่วมเวทีได้ โดยไม่ถูกกีดกันหรือมีการทะเลาะวิวาทกันในเวที 

น่าสังเกตว่าสองเวทีแรก (สงขลาและกระบี่) กลุ่มต่อต้านโรงฟ้าถ่านหินจากจังหวัดสงขลาจำนวนหนึ่ง  
ตามมาร่วมที่กระบี่ด้วย แต่ฝ่ายจัดการได้ขอให้เป็นผู้สังเกตการณ์และได้รับอนุญาตให้พูดตอนท้ายเพ่ือแสดงความเห็น
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี ตัวแทนกลุ่มนี้ตามไปร่วมเวทีที่สุราษฎร์ธานีและชุมพรอีกเพ่ือติดตามสถานการณ์บนเวที
อย่างใกล้ชิด 
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ประการที่ 2 ปัญหาการจัดกลุ่มย่อย ไม่เป็นไปตามแผนที่เตรียมไว้ทั้งหมด  โดยปกติวงสานเสวนาเป็นวง
สนทนาแลกเปลี่ยนขนาดเล็ก ไม่เน้นการเชิญคนจำนวนมากเกินไปมาร่วมเพราะทำให้การพูดไม่ทั่วถึง จึงกำหนดไว้ใน
ตอนแรกไม่เกิน 60 คนดังได้กล่าวมาแล้ว  

แต่เมื่อมีคนเข้าร่วมเวทีเกินความคาดหมาย และสถานการณ์มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะเวทีสงขลามีความเสี่ยง
ต่อการประท้วงเป็นเหตุให้เวทีเสี่ยงต่อการถูกล้มเป็นอย่างมาก จึงต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปตามสถานการณ์โดยมี
เป้าหมายเพียงแค่ให้คนเห็นต่างสามารถพูดคุยกันได้ตามเวลาที่กำหนดและไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทกัน เหตุผลของ
การไม่แบ่งกลุ่มย่อยที่เวทีสงขลาคือ การปล่อยให้คนเห็นต่างเผชิญหน้ากันในห้องเล็ก ๆ อาจควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ 
จึงต้องรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่ ส่วนที่เวทีกระบี่เป็นการร้องขอจากผู้ร่วมเวทีที่ต้องการ “พูดให้ทุกคนได้ยินได้ฟัง  
ไปพร้อม ๆ กัน” เมื่อเป็นการร้องขอ ฝ่ายจัดการก็ยินดีทำตามที่ขอ เพราะความสำเร็จของเวทีอยู่ที่ความร่วมมือ  
ของทุกคน 

ส่วนที่เวทีสุราษฎร์ธานี สามารถแบ่งกลุ่มได้ตามแผนที่กำหนดในภาคบ่าย และที่ชุมพร สามารถแบ่งกลุ่มย่อย
ได้ตามแผนทั้งเช้าและบ่าย เนื่องจากไม่มีการยื่นเงื่อนไขต่อรอง ทุกคนให้ความร่วมมือโดยไม่ติดใจเรื่องการจัดสถานที่
และการแบ่งกลุ่ม 

ประการที่ 3 ปัญหาการขับเคลื่อนเวที ไม่เป็นไปตามแนวทางการสานเสวนาทั้งหมด โดยปกติวงสานเสวนา
เป็นเวทีพูดคุยแบบ “อารยสนทนา” กล่าวคือ คนในเวทีควบคุมกันเองด้วยการไม่เผชิญหน้าโต้แย้งกัน หากไม่เห็นด้วย
กับความคิดคนอื่นให้ทักท้วงอย่างสุภาพ หากมีการละเมิดกติกาจะไม่มีการลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือนใด ๆ  แต่จะ
เปิดโอกาสให้คนที่ทำผิดแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ความสำเร็จของเวทีแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน  

แต่เนื่องจากปัญหาคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและต้องปล่อยสถานการณ์ให้ลื่นไหลไปตามหลักความยืดหยุ่น 
แต่ละคนมาด้วยจุดมุ ่งหมายที่แตกต่างกัน และมีความหวาดระแวงสงสัยต่อโครงการ SEA เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  
(No trust, no dialogue) จึงไม่สามารถขับเคลื่อนเวทีให้เป็นไปตามที่ต้องการ สิ่งที่ฝ่ายจัดการสามารถทำได้คือ  
เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ นำกติกาหรือแนวปฏิบัติของสานเสวนาบางส่วนมาใช้ เช่น หลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือ
พูดจากระทบกระทั่งคนอ่ืน หากมีการละเมิด ห้ามตอบโต้ ปล่อยให้คนเริ่มต้นตบมือข้างเดียว ให้พูดจากประสบการณ์
และความคิดเห็นของตัวเองในแบบเล่าเรื่อง (Storytelling) แต่ในขณะเดียวกันต้องมีคนกลาง (Mediator) ทำหน้าที่
ดำเนินการ ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 การแก้ไขสถานการณ์แบบพบกันครึ่งทางระหว่างการพูดแบบอภิปรายและการนำกติกาสานเสวนามาใช้  
ช่วยให้บรรยากาศลดความตึงเครียดลงได้ในระดับหนึ่ง ทำให้การแสดงความคิดเห็น ดำเนินไปได้ตามเวลาที่กำหนด 
 ประการที่ 4 ปัญหาการพูดกระทบกระทั่งกันในเวที ปัญหานี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะทำให้
บรรยากาศเวทีสานเสวนามีความร้อนแรงถึงกับล่มได้ แต่ปัญหานี้กลับพบน้อยกว่าที่คาด 
 ที่เวทีสงขลา มีการพูดกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ที่มีแนวคิดสนับสนุนและต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 ครั้ง 
แต่เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลเชิงกระบวนการในลำดับถัดไป) 

มีปัญหาการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญของโครงการที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ในอนาคต เช่น ที่เวทีกระบี่และสุราษฎร์ธานี ฝ่ายที่ไม่ยอมรับเห็นว่า เป็นข้อมูลเก่าของ  
ทางราชการและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาถกเถียงจนกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันไม่จบสิ้น และโครงการ 
SEA ถูกฝ่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินมองว่า นำข้อมูลเหล่านี้มาโน้มน้าวเพ่ือให้ยอมรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
การกล่าวหาด้วยถ้อยคำรุนแรงเกิดขึ้นที่เวทีสุราษฎร์ธานี แต่ด้วยท่าทีที่เปิดเผยและจริงใจของผู้เชี่ยวชาญ กล่าวคือ  
ไม่ตอบโต้ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าว แต่อธิบายข้อจำกัดว่า เป็นข้อมูลเท่าที่มีอยู่ พร้อมจะแก้ไขปรั บปรุงหากมีข้อทักท้วง  
ทำให้เหตุการณ์ผ่อนคลายลงได้ 

ส่วนปัญหาการกระทบกระทั่งครั้งสุดท้ายในการจัดเวที 4 เวทีคือ ที่ชุมพร ก่อนปิดเวทีมีคนลุกขึ้นมาอภิปราย
สนับสนุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมทั้งพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทำให้กลุ่มที่ตามมาจากสุราษฎร์ธานีลุกขึ้นส่งเสียง
ก่อกวนทำนองให้หยุดพูด แต่เนื่องจากเป็นช่วงท้ายรายการ จึงไม่มีใครต้องการต่อความยาว การพูดสนับสนุนโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่จึงจบลงอย่างง่ายดายโดยไม่มีการปะทะกันทางคำพูด   
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1.8 การประชุมกลุ่มย่อย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั ้น 5 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพฯ โดยในวันแรกของการประชุมกลุ่มย่อยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมการประชุม 17 คน และวันที่สอง 15 คน 
ซึ่งได้ข้อสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้ 

 
1.8.1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์ 

 

ผมอยากให้ทุกท่านดึงตัวออกมาจากถ่านหิน ให้มองทางเลือก 
อื่น ๆ เพื่อเริ่มต้นทิศทางการพัฒนาภาคใต้ สร้างพลังงาน 
เพื่อตอบสนองทิศทาง โดยพบว่า มีการพัฒนาภาคใต้ 2 กระแส  

1. กระแสหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุเพื่อเพิ่มรายได้
ประชาชาติ สร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แนวทางนี้ ต้องการ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าใจว่าจุดยืน
ของท่านยังอยู่ตรงนี้ การพัฒนาพลังงานต้องสร้างความเชื่อมั่น 
ให้นักลงทุนในราคาที่พอประมาณ 

2. ทิศทางใหม่ของการพัฒนายึดโยงกับเรื่องเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม บนฐาน
ทรัพยากร ยึดโยงกับสิ่งแวดล้อมโลก มันเดินทางคู่ขนานกัน 
บางครั้งก็ขบเคี่ยวกัน กระแสนี้เปน็การพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนท่ีชีวมวล ประชาชนเป็นท้ังผู้ผลิต
และผูบ้ริโภค การผลติแบบกระแสทางเลือก กระแสนีม้ีความวติก
กังวลต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคใต้ กลัวการพัฒนาที่ต้องมี
โรงงาน จากข้อมูลทั้งหมดสรุปแนวคิดได้ว่า  

มันต้องถกเถียงในประเด็นยุทธศาสตร์ เดิมมีการพัฒนา 
แบบกระจุก มรีัฐเป็นผูค้วบคุมดูแล ส่วนแบบกระจายเป็นเรื่อง
ของความมั่นคงพลังงาน ถ้ามีการสร้างแบบขนาดกลางและ 
เล็ก โดยนึกถึงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่
ในพื้นที่ สร้างรายได้ในพ้ืนท่ี รักษาสิ่งแวดล้อม มูลค่าเพิ่ม 
ด้านการท่องเที่ยว 

- โครงการ SEA จะพัฒนาต่อไปอย่างไร ต้องมาดูทีละส่วน
และนำส่วนดีท้ังหมดมาร่วมกัน โดยต้องการให้ประชาชนมาช่วย
คิดยุทธศาสตร์ทางเลือก อาจจะมถี่านหินหรือไม่มีก็ได้ 

2 นายรอแม เจะโส๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 
 

 
 

- ข้อมูลที่อาจารย์วิเคราะห์ ข้อมลูไม่ครบรอบด้าน ประมวล
ข้อมูลในมุมที่อาจารย์อยากวิเคราะห์ เราให้ข้อมลูในเรื่องของ
ความต้องการไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ประเทศ วันนี้เราให้ข้อมูลในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ แนวคิดทฤษฎีกระจุก–กระจายค่อนข้าง
ช้ีนำ วันน้ีถ้าฐานความรู้เราน้อย เราก็ต้องกระจาย แล้วใคร 
ได้ประโยชน์ในการกระจาย ชาวบ้านได้ประโยชนไ์หมในการ
กระจาย 

- ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วและกำลังสร้างใหม่นั้น
ใครได้ประโยชน์ และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทุกท่ีประชาชนได้
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์หรือไม่ ปกติคนในพ้ืนท่ีไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าตั้งขึ้นได้อย่างไร 
เพราะ ณ วันนี้ชาวบ้านไมไ่ด้ประโยชน์เลยครับ ทฤษฎีกระจาย
ใครได้ประโยชน์ ผมนำเสนออาจารย์ให้ศึกษาพ้ืนท่ีที่มีปัญหา 
โฟกัสให้พื้นที่เล็กลง  

- ให้ศึกษาพ้ืนท่ีเทพา กระบี่ พ้ืนท่ีเกรดเอ และอีกคณะศึกษา
พื้นที่ภาคใต้ การให้ข้อมูลต้องรอบด้านทั้งหมด 

3 นายหลี สาเม๊าะ 
ประธานกลุ่มคนเทพาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
 

- ทางเลือกพลังงาน จากการที่เราศึกษาดูงานท้ังหมด  
เราไม่ได้เอาถ่านหินอย่างเดียว ก๊าซธรรมชาติ อะไรกไ็ด้ แต่เรา
อยากมีทางเลือกโรงไฟฟ้าหลัก เพราะโรงงานชีวมวลปัญหาเยอะ 
ตอนนี้มีผลกระทบหนัก จ.ยะลา บอ่น้ำส้มได้รับผลกระทบ 
เรื่องมลภาวะ และคลองที่ถ่ายน้ำลงไปเป็นสีแดง พวกโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กของเอกชนเราควบคุมไมไ่ด้ เมื่อเดินผา่นแล้วรูส้ึกว่า 
มีกลิ่น ประชาชนในพ้ืนท่ีเลี้ยงวัวก็ไม่ได้ ชาวบ้านได้แต่ผลเสีย 
ที่ตามมา ความมั่นคงในพ้ืนท่ีไม่มเีหลือเหมือนกัน ผมต้องการ
เลือกพลังงานหลักอะไรกไ็ด้ทีส่ามารถควบคุมได้  

- ทางเลือกที่ 2 คือโซล่าเซลล์ เราศึกษามาแล้ว พื้นที่เท่าไหร่ 
พอหมดอายุเอาไปท่ีไหน พื้นที่ท่ีไหน วัสดุที่หมดอายุแล้วยังเป็น
ปัญหาอยู่ โซล่าเซลล์ไมไ่ดเ้ป็นพลงังานท่ีบริสุทธ์ิ เพราะต้องใช้
แบตเตอรี่ น้ำกลั่น  

- ขอเพิ่มเติม ในส่วนโรงไฟฟ้าเทพา เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
คนว่างงานในพ้ืนท่ี ประชาชนไม่ได้อะไรเลย  

- อยากฝากเกี่ยวกับการสานเสวนา ถ้าอาจารย์ทำแบบน้ี 
ผมถือว่าชอบธรรม ท่ีผ่านว่าเราพวกสนับสนุนเราไม่มีงบประมาณ 
แล้วถ้าทางเวทีเอาเสยีงส่วนมาก มันไม่จริง เพราะเรามี
งบประมาณน้อยที่จะเชิญคนในพ้ืนท่ีมา 

4 นายเอกชัย หลีมะพันธ์ 
ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
 

 

- เพิ่มเติม ตอนนี้เราต้องใช้พลังงานจริง ๆ พลังงานหลัก 
ต้องใช้เชื้อเพลิงที่มั่นคง ถ่านหิน ก๊าซ ลม เทพาจึงเหมาะสม

ที่สุดในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เกิดจากสาเหตุที่พลังงาน
มวลชนของวัยรุ่นว่างงานและตดิยา ซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าท่ีกระทบ
กับประชาชน ทุกเรื่องสามารถแกป้ัญหาได้ พลังงานถ่านหิน
สะอาด ไปดูงานมา 4–5 ปี เหมือนกัน แต่ทำไมเขาคา้น เพราะ 
ในจิตใจของเขาฝังไว้ ว่าไม่ใหส้รา้ง ยึดคติ แต่ประเทศไทยของเรา
ต้องเดินหน้าอุตสาหกรรมตอนล่าง จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงาน 
ผมคิดว่าประเทศไทยของเราพัฒนาไปได้  

- โรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งไม่ได้เดด็ขาดเพราะไม่มีการตรวจสอบ  
มีปัญหาเต็มไปหมด เช่น มีการขโมยวัตถุดิบ ต้นไม้ข้างทาง 
จะไปตัดตอนกลางคืน มาส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลแตล่ะโรงงาน  
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ท่ีชาวบ้านที่จะเป็นหุ้นส่วนกับโรงไฟฟ้าชีวมวล  
แต่ถ้าเป็นของรัฐบาล ช่ัวดภีาษีก็กลับคืนให้ประชาชนได้  

- ส่วนโซล่าเซลล์ เป็นไปไม่ไดเ้ลย ไม่คุ้มทุน ผลประโยชน์ 
ที่ได้รับไมไ่ด้เลย โรงไฟฟ้าพลังงานหลักจำเป็นต้องมีในภาคใต้  
1 โรง 20,000 เมกะวัตต์ 

5 นายรอแม เจะโส๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 

- ที่มาของการเกิดโรงไฟฟ้าเทพา 4–5 ปีท่ีผ่านมา ท่ีชุมชน 
ยังมาสนับสนุนเพราะในเบื้องต้น โครงการวิจัยลงมา เขากส็ร้าง
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 
 

ในมัคคุเทศก์ลงมาในพ้ืนท่ี เขาก็ตอบไม่ได้ เราได้กระจ่าง 
ในการศึกษาดูงานพื้นที่สมัยใหม่ ดงูาน 2 ท่ี คนที่เห็นต่าง 
เขาปิดกั้น ดูงานท่ีต่าง ๆ ความเข้าใจมันเกิดขึ้น ทำไมแม่เมาะ 
ถึงอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ ในอดีตถึงอยูไ่ม่ได้ ปัจจุบันแมเ่มาะ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำไมอยูไ่ด้ พอไปดู เกิดความมั่นใจในการ
ขับเคลื่อน พอมีข้อกังวล เรากต็อบโจทย์ 26 คืนที่นอนหน้า
กระทรวง มาด้วยใจ เขาให้การสนบัสนุนเทพาในเรื่องของ SEA  
ที่เกิดจากรัฐมนตรี เกดิการชะลอโครงการ แล้วมาเริม่ทำใหม่ 9 
เดือนน่าจะแล้วเสร็จ ตอนนีส้ถานการณม์ันไม่นิ่ง เป็นประเด็น 
ที่สังคมตอบโจทยไ์มไ่ด้ โรงเรยีนซือ้ท่ี 15 ไร่หยุดหมด ตอนนี้
สังคมต้องการ ชุมชนเกษตร ยางไม่ได้ใส่ปุ๋ย ในพ้ืนท่ีให้การ
สนับสนุน มีข้อประเด็นว่า โรงเรียนไม่ยอมย้าย เราก็ตอบว่า
โรงเรียนย้าย ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อท่ีจะดูแลต่อ มัสยดิ  
2 แห่งทีม่ีทะเบียน ทาง กฟผ. ออกนอกเขต 200 กว่าเมตร  
คนเทพาก็อยากไดส้วนสาธารณะ ผมพาไปเจอ ชายมิตร  
คนเห็นต่าง คำแรก ท่านจะให้ผมไปอยู่ไหน ทำอาชีพ อะไร  
น้องเกษม พ่ีลา ก็ยังอยู่ในพ้ืนท่ี คนในพื้นที่พร้อมที่จะขยับ  
ไม่ใช่ประเด็น เพราะเรามีคนในพ้ืนท่ีที่มีเอกสารสิทธ์ิ พร้อม
เวนคืนและก็ยา้ย พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เราเหล่ากำนัน  
ถ้าไม่ยอมย้ายก็ว่าไปตามกฎหมาย แล้วถ้าผมไมสู่้ผมจะไปอยู่ไหน 
ถ้าโรงไฟฟ้าเกดิขึ้นเราได้ขยับแน่นอน ความรับรู้ความเข้าใจ 
ไม่เพียงพอที่เขาประท้วงกัน ใครหนักแน่นด้านไหนแค่นั้นเอง  
ถ้าไม่มโีรงไฟฟ้าหลัก ไปเขยีนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างไร 
ถ้าวันนี้โรงงานทุเรียน หนองจิกปตัตานี เขามาตั้งชายขอบพ้ืนท่ี
บ้าน คลองควาย หมู่ 8 อำเภอเทพา พื้นที่มีความเซฟตี้มากกว่า 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน 800 คน เกิดการจ้างงานการหารายได ้
มากขึ้น ปัญหาได้ปลดล็อคผ่อนคลายมากข้ึน  

- ประเด็นราคาที่ดิน ราคาสูงมาก ชาวบ้านเสนอ 1 ไร่ 3 ล้าน 
รัฐบาลซื้อไมไ่ด้ แต่ ณ วันนี้ มานิดา้ มาด้วยคำพูดอย่างเดียว 
ไม่เช่ืออีก หนังสือคำมั่นสัญญาที่จะเยียวยาการทำมาหากิน  
และที่สำคัญโอกาสมันเสียไปแล้ว จะเยียวยากันอย่างไร ณ วันนี้ 
กระบวนการที่ต้องตอบโจทย์ SEA ให้เร็วที่สุด เราคนเทพา 
มีแผนยุทธศาสตร์เทพา ร่วมกับนายอำเภอ แต่นี่ทำอะไรไมไ่ด้เลย 
เพราะ SEA น่าจะมีแผนปฏิทินใหชั้ดเจน เอาไมเ่อาในเทพา  
ส่วนพลังงานอะไรก็แล้วแต่ เสียเวลามา 5 ปี ที่คอย ถ้าคน 
ในพื้นที่คุยได้   

6 นายอาโหรน โกษัยกานนท ์
อดีตกำนันตำบลปากบาง 
 

 

- เริ่มต้น ผมคนแรกที่เอาผ้าไปติดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่รับ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน มสีมอง มีตา มหี ูจะสนับสนุนหรือไม่ไม่ว่ากัน 
คนท่ีไม่เห็นด้วยไม่ว่ากัน แต่เราคนในอย่าทะเลาะกัน ค้านไมม่ี 
ที่อยู่การประมง กุ้งเคยปีนึง 30 กิโลกรมัมากท่ีสดุแล้ว คำพดู 
ของผมคำไหนคำนั้น ไม่ใช่เอาไปแต่งข้อมูล ฝ่ายผมกับฝ่ายเห็น
ต่าง พี่น้องผมทั้งนั้น ให้ข้อมูลเพี้ยนตลอด ถ้าไปเอาพ้ืนท่ีกลับ
สร้างโรงไฟฟ้า 7 ครัวเรือน ถ้าคนนอกมาแนะนำ เห็นตา่ง 7 
ครัวเรือน หมู่ 4 จำนวน 55 ครัวเรือน สนับสนุน   



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-80  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
7 นายเอกชัย หลีมะพันธ์ 

ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
- โรงไฟฟ้าคนคัดค้านเทพา คิดเปน็ 1 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ได้ 

โรงไฟฟ้าที่จะนะ เขาก็ค้าน ที่สะกอม แยกพี่แยกน้องกันเลย  
ถ้าประชาธิปไตยจริงๆ ต้องทำตามคนส่วนมาก 

8 นายสะการียา สาหลี 
ผู้ประสานเครือภาคีเครือข่าย คนเทพา 
 

 

- สัดส่วน และเปรียบเทียบ อยากให้หลุดพ้นจากการขัดแย้ง 
เหตุผลทำไมถึงไดส้นับสนุนฟอสซลิ ผู้เป็นคนด้านสิ่งแวดล้อม ด้ 
วยกระบวนการศึกษา ข้ามเรื่องโลหะหนัก วันนี้ข้อมูลเชิงลึก 
เยอรมันมีฟอสซิลไมไ่ด้ มีกำลังติดตั้ง 20,229 เมกะวัตต์ ทำไม
ติดตั้งสูงผลติได้น้อย ได้จากโซล่า ค่าไฟ 11.51 บาท วันน้ี สเปน 
ติดตั้ง 11,425 เมกะวัตต์ ผลิตได้ 262 เมกะวัตต์ สเปน อยู่ท่ี 8.22 
บาท แสงแดดใช้ 6.7 เปอร์เซ็นต์ วันน้ีเขากำลังติดตั้ง  
อยากถอดบทเรียน   

- สัดส่วน วันน้ีทำไมต้องให้เดินต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
พลังงานฟอสซิลเป็นไฟฟ้าที่จำเปน็ นี่คือกลไกท่ีต้องนำเข้า 
จากต่างประเทศท่ีเกิดกลุ่มเสี่ยงสงคราม เราสำรองให้ 7 วัน 
ทำไมต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอ้งเดินด้วยกระบวนการ  
วันน้ีโรงไฟฟ้าถ่านหินดำเนินมา 5 ปี ถ้าสร้างได้จะเป็นโมเดล 
ให้หลาย ๆ มติิในบ้านเรา ใช้เวลา 2–3 ปี จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ได้ สนับสนุนนโยบายยุทธศาสตรพ์ลังงานของชาติ 6 ด้าน  
ทำไมผมสนับสนุนด้านท่ี 3 วันนี้ชาวเทพาไมไ่ด้มองด้าน 
การจ้างงาน วันน้ีทำไมชาวบ้านถึงเห็นด้วย เพราะไปดูโรงไฟฟ้า
แม่เมาะมาผมอยากจะมองว่า กระบวนการทั้งหมดที่เราเดินมา 
นิด้าเป็นกลไก ที่คิดว่าอะไรเป็นผลประโยชน์ของชาติ  
การทำลายล้างชาติพันธ์กำลังเกดิขึ้น ชาวเทพาโดนทฤษฎี 
จนโง่ปลูกฝัง เพราะไม่ได้รับการศกึษา ไม่ได้ตัวกรอง เด็กในพื้นที่
ต้องมานั่งแปล แต่เด็กพวกนี้มีฝีมอื ถ้าเรามีทุนเรื่องนี้น่าจะจบ  
ที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ชาวเทพาเลยคิดเรื่อง 
เกราะที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม โดยผ่านธรรมนญูชุมชน ชาวเทพา
ต้องรับทราบรับรู้เชิงประจักษ์ ชาวเทพาคิดว่านิด้าเป็นเครื่องมือ
ทำงานให้รัฐบาล ความจริงท่ีเทพาเกิดมิติอะไรบ้าง มีการเตรียม
ความพร้อม พวกเราต้องการมาสรา้งชาติด้วยกัน ไมต่้องการ
ทำลายลา้ง ต่อไปผมคงไม่แลกเปลีย่นเยอะ ผมหาสิ่งตอบรับ  
ชาวเทพาอยากรู้อะไรอยากบอกอะไรนดิ้า ใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี  
เราจะมีคณุภาพชีวิตที่ดี สิ่งท่ีเกดิขึน้นั้น มิติต่าง ๆ เราจะสร้าง
แผ่นดินนี้ได้ ในฐานชุมชนมีส่วนรว่ม ให้ลูกหลาน 

9 นายฮามะ บากา 
ประธานกลุ่มลุ่มน้ำป่าชายเลน 
 

 

- จิตอาสาเข้าไปดูแลกิจกรรมไม่ไดเ้กี่ยวอะไร สิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด ไม่เฉพาะป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ ผมเข้ามาอยู่ 
30 ปีแล้ว ไม่ใช่แบบน้ี ตัวอย่างเทพาอุดมสมบรูณ์ปลอดภัยสูง  
วัวไม่ถูกลัก สิ่งแวดล้อมดี ปัจจุบัน 3 จังหวัด 4 อำเภอ เกิดอะไรขึ้น 
เพราะสิ่งแวดล้อม เราจะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา  
ความปลอดภัยได้อย่างไรทำไมคนเทพาอยากพัฒนาเทพา ทำไม 
คนภาคใต้อยากสงบสุข ปัจจุบันกับอนาคตเราต้องดูด้วย 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเ้กิดอะไรขึ้น สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหมด  
เราพัฒนาไปได้อยา่งไร เศรษฐกิจ สังคม ประชาชน การศึกษา 
ความปลอดภัยในชีวิต ถึงเวลาที่คนเทพาอยากพัฒนาโดยที่การ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-81  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ไฟฟ้าเคยไปให้ความรู้การที่จะสรา้งโรงไฟฟ้าให้การสนับสนุน  
การจ้างงาน การพัฒนาเศรษฐกจิให้ดีขึ้น เพราะทุกคนต่างชาติ  
รักเมือง รักแผ่นดิน แต่เราจะเดินหน้า เราจะพัฒนาประเทศชาติ 
คนเทพาเสียโอกาสมาเยอะแล้ว ชาวบ้านต้องได้จริงๆ ทำธุรกิจ 
เกิดการเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจ อยากให้กระจายการพัฒนาให้ท่ัว 
โดยการสรา้งพลังงาน เกิดขึ้นไมไ่ดถ้้าไม่มเีงินทุน ภาคใต้มี
การศึกษาเพราะมีแรงกระตุ้นท่ีอยากทำงาน เข้าไป สังคม 
ประชาชน การศึกษา ความปลอดภัย เป็นอย่างไรบ้าง มันเกิดขึ้น
มากมาย ฉะนั้นถึงเวลาที่คนเทพาจะพัฒนา ทำให้เกิดประโยชน์ 
ใน 3 จังหวัดได้ การไฟฟ้าให้ความรู้ที่จะสร้าง มีงบ มีการจ้างงาน 
ลงทุนรอบโรงงาน หน่วยงานอ่ืน ๆ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เทพา 
อยากได้ เราจึงเข้ามา นีเ่ป้าหมายหลัก ทุกคนมีภาระแตร่ักชาติ 
เมือง แผ่นดิน รักเทพา จึงได้รวมพลเข้ามา ท่ีผา่นมายอม รีไซเคิล
กลับมาอีก เราจะพัฒนาประเทศ คนเทพาเสียโอกาส  
การเปลีย่นแปลงกระจุกแต่ในกรุงเทพ  ทำไมไม่กระจายภาคใต้บ้าง 
จะไดเ้กิดพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ชาวบ้านต้องจุดยืน เกิดการ 
เลื่อมล้ำในการทำธุรกิจ ใช้สิทธ์ิ เพราะชาวบ้านมดีินขาย ลดไปแล้ว 
จะให้ประเทศมั่นคง ชาวบ้านอยู่ดมีันอยู่ตรงไหน อยากให้กระจาย
พัฒนาประเทศไทย ทุกอย่างต้องใช้ทุน ต้องมีการศึกษา เพราะ 
มีแรงกระตุ้น คนมีการศึกษามาก นี่คือมิติใหม่ท่ีมันเกดิขึ้นในเทพา 
พลังงานเป็นตัวหลักแน่นอน ถ้าจะแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
จริง ๆ อยากให้โรงไฟฟ้าเป็นของภาครัฐ ผมเช่ือมั่นในรัฐ  
ประชาชนคือรัฐเหมือนกัน 

10 นายวิฑูรย์ หวันหวัง 
เกษตรกรชาวเทพา 
 

 

- ทำไมถึงต้องการโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในเทพา การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะดี
ขึ้นขนาดไหน ควรมีแรงจูงใจที่เรายอมเสยีสละ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความมั่นคงดา้นพลังงาน เป็นตัวแทน
เยาวชนท่ีต้องโยกย้าย ไปศึกษาดูงานมาแล้วท่ีแมเ่มาะ ได้
ประจักษ์กับตา ปัจจุบัน แม่เมาะเป็นอย่างไร ปัจจุบันแม่เมาะเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ถ้ามีโรงไฟฟ้าที่เทพามันจะดีขึ้นขนาดไหน 

11 ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร 
ประธานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

- สรุปว่าการเกษตรไม่เสถียร ไม่คงเส้นคงวา กุ้งเคย 4–5 แสน
ที่เค้าพูดถือตีไข่ใส่สี ปลากะพงวันละ 5 พันบาท ข้อมูลโกหก
ทั้งนั้น ฝ่ายคิดต่างบอกว่า หมู่ 4 อำเภอเทพา ปีนึงได้หลายล้าน 
ตรงนั้นคือข้อความจริงทั้งหมดทีผ่มเอามาเติมให้ ฉะนั้นข้อมลู 
อาจจะไม่เสนาะหูแตเ่ป็นเรื่องจริง 

12 นางจิราภรณ์ แก้วขาว 
ชาวประมง อำเภอเทพา 
 

 

- เป็นคนอยู่หมู่ 4 โดยกำเนดิ อยูม่านานตั้งแตส่มัยไม่เจริญ 
ใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าด เมื่อก่อนอุดมสมบรูณ์ ท่ีพวกต้านบอกว่า 
ทำตอนนี้ไม่กำไรเท่าน้ัน ดิฉันขอค้านว่าไม่เป็นความจริง  
ความจริงที่เอามาฉายภาพไม่เก็บข้อมูลว่าปลาไดเ้ท่าไร ไม่จริง 
ทุกอย่าง อยากให้กรรมการไปถามตัวต่อตัว ตอนน้ีคนทำไม ่
กีค่นแล้ว บางคนเลิก ตอนนีม้ีอยู่สอง คือดิฉันกับพ่ีสาว พี่สาวเป็น
นายทุนไปกู้เงินมา พวกที่ให้ข้อมูลว่าได้เงินเยอะไม่จริง ดิฉันหา
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
กินมานาน ทำจนกู้เงินธนาคารมาให้ลงทุนตอนน้ีติดธนาคาร 
ผ่อนไม่หมด ดิฉันเคยไปหาหอยเสยีบตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เงินเท่าที่
เขาให้ข้อมูลเลย หอยเสียบมีบางฤดู กุ้งเคยไมไ่ดเ้ยอะ กะปเิทพา
ไม่ใช่แต่เอามาจากระนอง ถ้ากรรมการลงไปตรวจสอบไปหาดิฉัน
จะพาไปดเูอง อย่าไปเอาข้อมลูจากเอ็นจีโอ ประมงได้แบบโน้น
แบบน้ี คือการสรา้งภาพ 

13 ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร 
ประธานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

- สรุปว่า ทางมหาลยัให้เรามามากกว่านี้ เรายินดีที่มา
มากกว่าน้ีทุกอย่างย่อมลงตัวได้ด้วยการเจรจาเท่านั้น  
ระบบประชาธิปไตยนั้น ให้ปฏิบัตเิสียงข้างมาก การเจรจาทุกครั้ง 
จะต้องไมม่ีผู้ที่เสียผลประโยชน์ ปัญหาเกิดจากการความกังวลใจ 
ไม่รู้แล้วช้ี บ้านนี้ชิบหายหมด พลังงานไม่มีโลหะหนักดีที่สดุ 
ประเทศญี่ปุ่น หรือต่าง ๆ ที่ใช้พลงังานนิวเคลียร์ เวลาสร้าง
โรงงานไฟฟ้าก็อยากให้ไปสร้างที่เขา เขาก็อยู่กันได้ สิ่งท่ีฝาก 
ไปยังผู้คดิต่าง คิดต่างไดส้ักวันอาจจะคิดตาม แต่อย่าคดิสดุโต่ง 
อะไรที่จดัการได้ก็ขอให้จัดการ ถึงเวลาที่ต้องร่วมเดินทางกันไป 
เราคุยกันมานานแล้ว สรุปว่า ทำไมอาจารยโ์สฬส ถามผมวันนั้น 
เพราะเขารู้ว่าผมขับเคลื่อนค่อนข้างรุนแรง ผมชอบเรื่อง 
ความถูกต้อง ประโยชน์ส่วนมาก การไฟฟ้ารู้ การมสี่วนร่วม 
ภาคประชาชน ทำไมถึงต้องมีโรงไฟฟ้า 

1. เมืองหน้าด่าน ความมั่นคง 
2. ทำไมคนเทพาสนับสนุนมากกวา่คิดต่าง 15 เปอร์เซ็นต์  

ที่คิดต่าง 5 เปอร์เซ็นต์ สุดโต่ง เพราะพื้นท่ีไมเ่หมาะกับการเกษตร   
3. ความรู้ เกิดจากการที่ได้ไปเห็นของจริง คนที่การไฟฟ้า 

เขาพากันไป พาไปดูของจริง  
เราอยากเห็นทุกคนมาช่วยกัน เมือ่ทุกอย่างเกิดขึ้น  

ความกังวลจะได้หายไป เทคโนโลยีสมัยใหม่คนเชื่อ สิ่งที่ชาวบ้าน
อยากรู้ ต้องการ 

1. สร้างเมื่อไหร่ เทคโนโลยีทันสมยัแล้วหรือไม ่
2. สร้างแล้วไปอยู่ตรงไหน 
3. สร้างแล้วเวนคืนไดเ้ท่าไหร ่
4. ไปอยู่ที่อ่ืนประกอบอาชีพไดไ้หม 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พะยอม รัตนมณี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

- ก่อนท่ีจะบอกว่าภาคใต้ควรพัฒนาไปทางไหน พื้นที่เทพา
เป็นพื้นที่ท่ีศึกษามา 12 ปี มีปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง 
ข้อมูลจากการวจิัย ช้ีชัดว่า ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา  
มีการกัดเซาะอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ชายฝั่งทะเล
เทพากัดเซาะชายฝั่งทะเล กับ โรงไฟฟ้าเทพา มีโครงสร้างโปร่ง 
ยื่นออกไปในทะเล มผีลกระทบต่อคลื่นและกระแสน้ำบ้าง  
แต่สามารถป้องกันและแกไ้ขได้ ทรัพยากรประมง สถติิพบว่า 
ประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้น้อยลงอันเนื่องจากทรัพยากรชายฝั่ง
เสื่อมถอย เรือประมงไทยจึงออกหากินในน่านน้ำเพื่อนบ้าน  
เป็นกรณีถูกจบักุม และถูกดำเนินคดีมากมาย ทรัพยากรประมง
เสื่อมโทรม อันเนื่องจากทำการประมงแบบทำลายล้าง จับสตัว์น้ำ
แบบผิดกฎหมายและมลพิษทางนำ้ การพัฒนาพลังงานและ 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองทุนรอบโรงไฟฟ้า ควรมุ่งฟื้นฟู
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ทรัพยากรประมง จังหวัดชายแดนใต ้14 ปีท่ีผ่านมา พิสูจน์แล้ว
ว่าการใช้มาตรการทางทหารนั้นไมส่ามารถการแกไ้ขปัญหา 
ความไมส่งบในจังหวัดชายแดนใตใ้ห้ยุติลงได้ แต่จะต้องแก้ไข 
ถึงโครงสร้างครอบครัว ความมั่นคงด้านพลังงาน พลังงาน
ทดแทน  

พลังลมประเทศไทย (1) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (2) อยู่ใน
ระดับ 3 (3) ต้นทุนราว 8–12 บาทต่อหน่วย  

พลังแสงอาทิตย์ในพื้นที่ภาคใต้ (1) ภาคใต้มฝีนตกชุก
ความช้ืน (2) ต้นทุนราว 10–15 บาทต่อหน่วย (3) ต้องการระบบ
กักเก็บไฟฟ้า (4) ในอนาคตจะเกิด “ขยะที่มีโลหะหนัก”  

พลังงานน้ำชุมชนในพื้นที่ภาคใต ้(1) ประสิทธิภาพสูงสุด  
(2) ต้นทุน 3–5 บาทต่อหน่วย (3) พื้นที่อยู่ในเขตอุทยาน  
มีศักยภาพพลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวมวลในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
สำหรับผลติไฟฟ้า 779.545 เมกะวัตต ์

โรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนท่ีภาคใต้ (1) ต้นทุนแปรผัน ต้นทุน
เชื้อเพลิงไม่เพยีงพอ (2) ลักลอบตัดไม้ ขโมยต้นยางพารา  
(3) ผสมถ่านหิน  

โรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนท่ีภาคใต้ (1) โรงไฟฟ้าต้นแบบท่ีมี
ผลกระทบสูง (2) ขยะผสม ขยะคณุภาพตำ่ (3) การจัดการ
โรงไฟฟ้าขยะ ยังไม่น่าเชื่อถือ แรงงานต่างด้าว ในช่วงเวลาที่ 
ออกเรือไมไ่ด้ พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้เดินทางไปประเทศ
เพื่อนบ้าน (มาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่นๆ) ครอบครัวขาดผู้นำ  
3–4 เดือน “โครงสร้างพื้นฐาน” อาชีพ และรายได้ จะแกไ้ข
ปัญหาแรงงาน วางระเบดิ และยาเสพติด 

15 นายวิฑูรย์ หวันหวัง 
เกษตรกรชาวเทพา 
 

- ทำการเกษตร หลีกเลีย่งไมไ่ด้คือการโยกย้ายถิ่นฐาน  
ไฟฟ้าจะช่วยดูแลในการเยียวยาการย้ายถิ่นฐานน้ี จะให้เอกสาร
สิทธ์ิในพื้นที่ 1 ไร่ ถ้าเป็นไปได้ชุมชนต้องมีธรรมนูญชุมชน 
ชาวบ้านกับการไฟฟ้าคือคำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา 
รอบหน้าจะคยุให้ชัดเจน การโยกย้ายมี 2 แบบ การโยกย้าย 
แบบเครือญาติเป็นกลุ่มก้อนประมาณ 3–4 ครัวเรือน และ 
ย้ายตามความสมัครใจ   

16 นายหลี สาเม๊าะ 
ประธานกลุ่มคนเทพาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 

- ได้อะไรกับชุมชน ไปดูงานท่ีจะนะ กลุ่มพัฒนารอบโรงไฟฟ้า
ทำได้ทุกอย่าง ในการที่จะดูแลงบประมาณจดัโครงการส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพท่ีอยู่อาศัย จะนะจะลำ้หน้าในการพัฒนา
เพราะอยู่ใกลโ้รงไฟฟ้า  

- รายไดเ้กิดจากคนท่ีจะได้อยากตรงนี้ จบ ป.4–6 ก็ได้  
หลาย ๆ ท่ีใช้คนงาน มีกองทุน ความเจรญิที่เกิดขึ้นกับเทพา  
คนจะนะมีงานทำกันท้ังนั้น จะนะ 2 ข้างทางข้างโรงไฟฟ้าจะนะ 
ตอนนี้คนส่วนใหญไ่ปทำมาหากินตรงนั้น มาจากจดัตั้งเพราะมี
จุดประสงค์อยู่ ใครได้ไม่ได้ เราต้องได้ เพราะเทพา ต้องการสร้าง
โรงไฟฟ้าหลัก 1 ไฟฟ้าไม่พอ มีงบประมาณจาก ศอ.บต. บ้าง  
ทำพลังงานทดแทน สำหรับทางแยกเป็นไฟฟ้ากระพริบ 
ไปหมดแล้วที่เราไม่มั่นใจเรื่องพลังงานทดแทน ที่เรามั่นใจ 
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 66 องค์กร หายไปหมด ในเครือข่ายเทพา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
เทพาตอนนี้ไมไ่ด้กังวลใจเรื่องสถานท่ีเพราะเทพาเขาทำระเบียบ
ไปหมดแล้ว ผังของเมืองเทพา ตรงไหนสมควรมีอะไร เน้นว่า 
ไม่ควรให้ใครมากำหนด อยากถามอาจารย์ว่าวันน้ีเรามา 
เฉพาะคนเทพา พรุ่งนี้คนท่ีไหนมา ถ้าเป็นคนท่ีอื่นมา ไม่เป็น
ความชอบธรรมเพราะพวกผมที่มาไม่ใช่คนท่ีมีความรู้ คนเทพา
ต้องการอะไร ผลกระทบของเทพาต้องการอะไร เขาว่าถ่านหิน 
ไม่สะอาด ก็ศึกษามาแล้ว ลูกหลานผมในเทพา ถ้าไมด่ีจริง  
ผมให้ลูกหลานมาแช่งผมไหม ทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้ว  
ไม่อยากให้มผีลกระทบกับลูกหลาน อุตสาหกรรมที่ทำในเทพา 
ฝากไว้ว่าการขัดแย้งทุกอย่างให้พูดความจริงท้ังหมด ความจริง
วันน้ีพรุ่งนี้ก็ต้องเหมือนกัน ถ้าพูดความจริงก็แก้ปัญหาได้  

1. ต้องการเพื่อแก้ปัญหาว่าไฟไม่พอ   
2. ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะยื้อเวลาไปถึงไหน ตั้งเวลาไว้ และทำ

ประชามติ ลงคะแนน เพราะวันนี้เรามาแข่งขันเรื่องคำพูด  
เรื่องข้อมูล เอาความเห็นของคนเทพาจริงๆ 

17 นายเอกชัย หลีมะพันธ์ 
ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
 

- สร้างงานในพ้ืนท่ีได้อย่างไร การสร้างงานในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
ถ่านหินได้ให้มคัคุเทศก์ 100 คน เพื่อลงไปสำรวจทุกหมู่บ้าน 
ที่โรงไฟฟ้าจะสนับสนุนได้ ทุกพื้นที่ใน 67 หมู่บ้าน ทำกระชัง 
ทำอวน สอนให้ทำปะการังเทียม เป็นงานระดับต้น ๆ งานหลัก 
คือ ความรู้ที่ชาวบ้านไดร้ับ เช่น พี่น้องในพื้นที่ต้องมีงานทำ
แน่นอน เงิน 300 กว่าล้าน ใน 67 หมู่บ้าน เทพา คนจะมีงานทำ 
มีอาชีพเสริม คนจะมีงานทำทั่ว งบประมาณที่ได้ปีละ 2 ครั้ง 
ประมาณปลีะไม่เกิน 2 แสนบาทตอ่ปี ไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
อาชีพ แต่งบประมาณของไฟฟ้า 300 กว่าล้านต่อปี สามารถ
ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ สามารถสร้างงานได้ ในเทพา
เมื่อสรา้งโรงไฟฟ้าไปแล้ว คนไดร้บังานโดยตรง โดยอ้อม วิ 
ศวกร คนงานต่าง ๆ คนกินข้าว กินน้ำ จะมีแม่ค้าเกิดขึ้น 
โดยธรรมชาติ ตรงนั้นมีเงินหมุนเวยีนเยอะทีเดียว  

18 นายรอแม เจะโส๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 
 
 

- คนยังไม่อยากเคลื่อนย้าย ยังรักถิ่นฐานของตัวเอง 
การศึกษาการไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้องที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ
โรงไฟฟ้าอื่น ๆ รัฐไม่เคยทอดทิ้ง เราก็ควรช่วยรัฐ เราก็อยากให้
เด็กได้รับการศึกษา เทคโนโลยี ความมั่นใจในกระบวนการเลือก
ในอำเภอเทพา เรามีธรรมนูญชุมชน อัตราการจ้างงาน อัตรา 
การไดร้ับการศึกษา ต้องมีคนในพื้นที่เข้าไปบริหารจดัการ 2 ป ี
ที่แล้ว มีเจ้าหน้าทีร่ะดับ 8 มาให้ขอ้มูล เราได้อะไรจากเทพา  
เราได้อะไรจากการได้รับการสนับสนุน วันน้ีต้องมาขับเคลื่อน 
และสนบัสนุนเพื่อให้มันเกิดขึ้น เรามองว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
การสร้างความมั่นคงให้ประเทศ ในเมื่อประเทศมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง อีก 5 ปี ก๊าซในทะเลจะหมด เราจะแก้ไขอย่างไร ในวันน้ี
การต่อสูเ้รื่องพลังงานเป็นเรื่องใหญ่ ทำไมระเบดิเดือนกันยายน 
ตุลาคม ทำไมมากท่ีสุด ความมั่นคงของคนในพ้ืนท่ี เพราะ
พลังงานเป็นตัวเดยีวท่ีจะทำการขบัเคลื่อนเรา เราจะให้เยาวชน
ของเราหันไปทางไหนครับ ผมมั่นใจว่าการเดินวันนีด้้วยความ
บริสุทธ์ิใจ คนใน 3 จังหวัดเป็นคนที่ไร้การศึกษา วันน้ีมีช่องทาง 
เราก็ต้องต่อสู้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-85  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
- รายได้ เกดิขึ้นได้อย่างไร มีการจา้งงาน 1 โรงงาน มีการจ้าง

งาน 800 คน มีการค้าขาย เกิดขึ้น อุตสาหกรรมจากชุมชน  
รู้สึกว่าวันน้ีคุยค่อนข้างเยอะ ไดร้บัเอกสารที่ค่อนข้างมั่นใจ  
ได้รับข้อมลูข่าวสาร 4–5 ประเด็น ได้รับการขับเคลื่อน วันนี้ 
ผมเองอยากให้มีการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างแท้จริง  

19 นายสะการียา สาหลี 
ผู้ประสานเครือภาคีเครือข่ายคนเทพา 
 

- ท่องเที่ยวโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ วันนี้พอเอ่ย  
ทุกคนอยากไป แต่พอพูดถึงเทพา ก็ไม่มีใครอยากไป เราต้องการ
แก้ปัญหาโครงสรา้ง ตลาด ผู้ประกอบการทยอยปิดรา้นค้า 
ในเทพา ประมง เงินกู้ท่ีไม่มีอำนาจในการชำระได้ ตอนนี้มีแต่
โครงสร้าง หลังคาก็ไปหมดแล้ว ในหมู่ที่ 4 ท่ีเทพาเป็นหนี้  
600 ล้านบาท เป็นหนี้ท่ีรอยึดทรพัย์ 52.4 เปอร์เซ็นต์ เลยคิด
แก้ปัญหาโดยถ้ามีเม็ดเงินเขา้มาไหลเวียน เราสามารถท่ีจะมี
อำนาจในการใช้จ่ายได้ เกษตร อนุรักษ์ พืชพื้นถิ่น ส่งเสริม 
ขายออนไลน์ กาแฟอาราบิกา้ ต้นอาราบิก้าอยู่ที่เทพามีกลุ่ม 
น้อง ๆ ไปอนุรักษ์ไว้ เรายังคิดเรื่องสหกรณ์กาแฟ เราคดิถึง 
เม็ดเงินท่ีเข้ามาเพื่อจะต่อยอดให้มัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ชาวบ้าน
ดูงานเชิงประจักษ์ สาธารณสุข สังคม ชาวเทพาอยากมีสุขภาพดี 
สังคมดี อยากมเีครื่องฟอกไตเทียม ใน 100 เปอร์เซ็นต์ 25.4 
เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ป่วยท่ีต้องผ่าช่องท้อง 49.4 เปอร์เซ็นต์  
ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้ามีเม็ดเงินไหลมา คนรอบดา้น 
ก็อยากจะมาใช้ในการดูแลสุขภาพทั้ง 8 ด้าน เพราะศูนย์ฟอกไต
เทียม ไมต่่ำกว่า 182 ล้าน ทำอย่างไรให้คนในชุมชน พ่ึงพาตนเอง 
แคร์ ทีฟเวอร์ ท่ีการไฟฟ้าส่งน้อง ๆ มัคคุเทศก์  

20 ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร 
ประธานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

- ได้เนื้อหาสาระพอสมควร เป็นในเชิงของวิชาการบ้าง 
เชิงความรู้สึกบ้าง เชิงวิทยาศาสตร์บ้าง สรุปได้ SEA มา เท่ากับ
ดับไฟ ทุกอย่างเหมือนกับถูกตดัเสน้เลือด ทุกอย่างเดินไปเดินมา
สวยหรโูรงไฟฟ้าได้อนุมตัิไปแล้ว SEA เดินหน้าได้ เราเดินต่อได้
ทันที ถ้าอยากเข้าใจ คนเทพาตัดสนิใจเองได้ ทุกอย่างฟ้องด้วย
กระบวนการ แต่อย่าเบี่ยงเบนประเด็น รวมทั้งคณะอาจารย์
สบายใจ พวกเราเป็นคนท่ีคิดบวก หวังไว้อย่างยิ่งว่า ณ วันนี้ 
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็ดขาด  

21 นายเทวรุจน์  อินสมภักษร 
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

- โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก พ่ีน้องชาวเทพาที่นำเสนอ 
ในวันน้ันไม่ไดม้ีโอกาสพูดเยอะในวันนั้น กรอบที่เห็นชอบ 
ทางเลือกที่ 1 หลัก 2 เสริม 3 พลงังานหมุนเวียน ตัวช้ีวัด 
เพิ่มเตมิการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเทพา ถ้าเทพาไม่ได้เกิดประโยชน์
ในการใช้ที่ดินจะเกิดอะไรขึ้น ให้วเิคราะห์ทั้ง 2 มุมถ้าทำ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เกิดในทางที่การเกษตรลดลง 
เหมือนก๊าซเรือนกระจก เช่น โซลา่เซลล์ ต้องวิเคราะห์ว่าก่อนมี
โซล่าเซลล์เขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ ตัวช้ีวัดทั้งหมด
อยากให้วิเคราะห์ให้ท้ังหมด ให้มัน่คงในภูมิภาค  

- โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นโรงไฟฟ้าแรก เพื่อให้ตอบรับกับชุมชน 
กฟผ.ทำ มิติใหม่ท่ีได้มาจากเทพา การมีส่วนร่วมต่อโรงไฟฟ้า
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเริ่มถึงตอนผลกัดันให้อาจารยม์ั่นใจว่า 
มสี่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ถ้าวันนี้เทพาเขาคิด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-86  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
เรื่องการพัฒนาตัวเองในหลายมิติ มันไมม่ีคนตั้งต้นให้เขา  
ไม่มเีงินให้ชาวเทพามีโอกาสพัฒนาตัวเอง ถ้าทางนิด้าได้ให้โอกาส
ใช้โมเดลในการพัฒนาตัวเอง แรกถึงสุดท้าย จะเป็นโมเดลที่ทำได้
ครบถ้วนจะเป็นจริงหรือเปล่า 

22 นายหลี สาเม๊าะ 
ประธานกลุ่มคนเทพาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- อย่าให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เราเดินเรื่องไฟฟ้า 6 ปี 
สักกี่วัน กี่เดือน จะได้เดินเรื่องต่อ  

23 นายรอแม เจะโส๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 

- ข้อมูลนิด้า ส่งคณะกรรมการให้เราไดดู้ เราอยากให้ข้อมูล
ไปถึงคณะกรรมการได้ชัดเจนท่ีสุด 

 
1.8.2 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1  
 

นายเอกชัย อิสระทะ 
คณะกรรมการประธานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  
 

 

- กระบวนการจัดสารเสวนาควรมกีารแบ่งกลุ่มย่อย 
รายจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่เหน็ด้วย/ไม่เห็นด้วยกับ 
การสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้ข้อสรปุร่วมกัน 

 

2 นายปิยะโชติ อินทรนิวาส 
ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 
 

 

- ในมุมมองของตัวแทนสื่อมีความเห็นว่า สื่อมีหน้าที ่
การนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างตรงไปตรงมา 

  

3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

- ทิศทางการพัฒนาพลังงานในอนาคตต้องเริม่ต้นจาก 
การวิเคราะห์ความต้องการไฟฟ้า ซึ่งความต้องการไฟฟ้า 
มีความสมัพันธ์กับ GDP ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
และ Forecast ว่าในอนาคตต้องการพลังงานเท่าไรและกำลัง
การผลิตไฟปัจุบันเพียงพอหรือไม่ ณ ปัจจุบันสถานการณ ์
ของภาคใต้ก็อยู่ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ประมาณว่า 2,500 
เมกะวัตต์ ใกล้เคียงอยู่กับความต้องการสูงสุด 

- สิ่งที่กังวลคือความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้จากการก่อการร้าย 
การเกิดปญัหาความไมเ่พียงพอไฟฟ้าในสถานการณฉ์ุกเฉิน 
และสิ่งที่ต้องการคือไมต่้องการให้โรงไฟฟ้าเบตงยกเลิกการผลิต 

- ถ้าหากมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและเกดิปัญหา
ไฟฟ้าไมเ่พียงพอในพ้ืนท่ี จึงเสนอให้โรงไฟฟ้าเบตงเป็น Smart 
Grid เพื่อมาบรหิารการผลิตไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 
ทางภาคใต้ นอกจากน้ีควรพิจารณาความเพียงพอของพลังงาน
ชีวมวลที่เป็นเชื้อเพลิง และความสามารถในการผลติ  
ถ้าสามารถผลิตให้เป็น Firm ได้หรือมีความเพยีงพอต่อ 
ความต้องการ การสร้างโรงไฟฟ้าฐานจึงไม่มีความจำเป็น  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-87  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ถ้าหากว่าพลังงานไฟฟ้าไมเ่พียงพอก็สามารถมีโรงไฟฟ้าฐานได้ 
ซึ่งในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้ามีรับส่งไฟฟ้ามาจากราชบุรี 
เป็นครั้งคราว 

4 นายเอกชัย อิสระทะ 
คณะกรรมการประธานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  
 
 

- การผลติไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ บางครั้ง
อาจจะต้องรับไฟฟ้าจากแหล่งอื่นด้วย การผูกขาดของก 
ารจัดการไฟฟ้าและถ้าหากต้องมีการลงทุนสำหรับ Smart Grid 
มีต้นทุนสูงหรือไม่ ต้องลงทุนเพิ่มในส่วนของเทคโนโลย ี
ประเภทใด 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจรีะชุณห์กลุ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

- การลงทุนสำหรบัการทำ Smart Grid ต่ำกว่าการสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม ่

6 นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 
ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 

 

- เห็นด้วยกับอาจารย์วิชิตอย่างมาก ประเด็นหนึ่งผมคดิว่า 
ผลการศึกษาของเราก็ยังไปไม่ถึง ในเรื่องของการพิจารณา 
ตรงนี้ ถ้า GDP มันโตเท่านีส้ัดส่วนจะเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี 
แต่จริง ๆ แล้วมันมีเรื่องที่รัฐหรือกระบวนการยังไม่บอก 
ให้ทราบความคิดไมม่ีการประมวลภาพรวม ภาพอนาคตภาคใต้ 
10 ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตหรอื GDP การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าภาคใตม้ีความต้องการประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าที่ขนอมสร้างไว้ 4 ยูนิต เปิดใช้แค่ 2 ยูนิต ยูนิตละ
ประมาณ 780 หรือ 800 ได้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 3,000  
เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจะนะผลติไปแล้ว 2 ยูนิตก็ประมาณ 800 
แล้วก็ยังมีการอนุมตัิ เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนกับ 4 
อำเภอภาคใต้ มีโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 300 แห่ง โรงไฟฟ้า
ชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมในประเด็นที่ 1 เฉพาะไฟฟ้า
เท่านั้น  

- ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาโรงไฟฟ้าควรสอดคล้องกับ 
การพัฒนาหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

7 นายอิสดาเรส  หะยีเด 
เทศบาลตำบลเทพา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จากท่ีอาจารย์วิชิตกล่าวว่าพลังงานไฟฟ้าไมเ่พียงพอ 
ต่อความต้องการของพื้นที่ภาคใต้ แต่ในความเป็นจริงคิดว่า
โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้า 5 ชายแดนใต้ สงขลา สตูลปตัตานี 
ยะลา นราธิวาส โรงไฟฟ้าที่จะนะผลิตโดยใช้แก๊ส 1,500  
เมกะวัตต์ คือพลังงานการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสงขลามไีม่เกิน 
500 เมกะวัตต์ ปัตตานปีระมาณ 70–80 เมกะวัตต์ ยะลา
ประมาณ 70–80 เมกะวัตต์ นราธวิาสประมาณ 80 เมกะวัตต์ 
พัทลุง 60–70 เมกะวัตต์ รวมกันแล้วได้ประมาณ 840  
เมกะวัตต์ เมกะวตัต์ที่เหลือก็ประมาณ 740 เมกะวัตต์ และ
ไฟฟ้าเขื่อนที่บางลางไฟฟ้าส่วนน้ีหายไป และกระทรวงพลังงาน
ได้อนุมัติใหส้รา้งโรงไฟฟ้า 3 จังหวัดภาคใต้กับ 4 อำเภอ  
300 โรง อย่างมากโรงละ 10 เมกะวัตต์ ก็ได้ 3,000 เมกะวัตต์ 
และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 2,200 เมกะวัตต์ รวมแล้วเหลือไป 
5,900 เมกะวัตต์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองที่สมบรูณ์ 
ถ้าเกิดมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นในพื้นที่ เป็นการสร้าง 
ความไมเ่ป็นธรรมให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-88  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่าโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความไม่แน่นอน ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ถึง 100 เมกะวัตต์ ได้เพียงประมาณ 60–70 เมกะวัตต์ 
ปริมาณไฟฟ้านี้ไม่ได้นับรวมเท่ากบัโรงไฟฟ้าหลัก ถ้าหาก 
มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้น พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลไปรวม
กับการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ทั้งหมด 3,000–4,000 เมกะวัตต์ 
ซึ่งสามารถทำใหไ้ฟฟ้าเหล่านี้มีความเสถียรได้ ถ้ามี Smart 
Grid  

- ถ้าหากพูดถึงความเพียงพอและความไมเ่พียงพอของ
พลังงานไฟฟ้าหลักภาคใต้มีการผลติกำลังไฟฟ้าเพียงพอ  
ถ้าไม่เพียงพอไฟฟ้าจะถูกส่งจากภาคกลาง 

- มีกลุ่มผลักดันจำนวนไม่น้อยเรื่องราคาไฟฟ้าไม่ควรเท่ากัน 
ถ้าพ้ืนท่ีไหนมีการผลติเพียงพอ ค่าไฟก็จะถูกแต่พื้นที่ไหน 
มีการผลิตไมเ่พียงพอ ค่าไฟก็จะแพง  

- การมีโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท สิ่งที่ควรคำนึงคือมลพิษ 
ที่เกิดขึ้น มาตรการการควบคุม รวมถึงการกำจัด ไม่ว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ และ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเช้ือเพลิง  

9 นายสมมาตร  หรีมสกุล 
เทศบาลตำบลเทพา 
 

 

- คนในพ้ืนท่ีอำเภอเทพากังวลว่าน้ำเสียจากโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

- การใช้ถ่านหินร้อยละ 25 ของปริมาณเชื้อเพลิงทั้งหมด 
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ายังส่งผลกระทบแก่ประชาชน 

-การสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ไม่ทำให้ราคาไฟฟ้าของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีลดลง 

 

10 นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 
ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 

 

- โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่ใช่โรงไฟฟ้า มกัจะอยู่คู่กับโรงงาน
อุตสาหกรรมในภาคใต้ การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมา 
แต่ผลสุดท้ายเป็นนิคมที่ค่อนข้างจะร้างแล้ว อุตสาหกรรม 
ก็อยู่ข้างนอกท้ังหมด สร้างมลพิษมหาศาล ถ่านหินมาเป็น
วัตถุดิบในภาคใต้ คนท่ีเอามานำเขา้และกองไว้ก็พัวพันกับ
การเมือง ปัญหาทั้งหมดทั้งปวง มันมีภาพที่น่ากลัวมาก  
ที่พักท่ีกระบี่ตอนผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยังขึ้นยูนิตแรกไม่ได้
เพราะว่าพ้ืนท่ี 780 หรือ 800 เมกะวัตต์ แต่จริง ๆ แล้วมันมี
ข้อมูลยืนยันมาว่าถ้าขึ้นยูนิตแรกได้มันก็จะมียูนิตที่ 2 ที่ 3 
ตามมา เช่นเดียวกับขนอมวันนี้ไป 4 ยูนิตแล้ว กระบี่ออกมา
จากปากท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ชุดเก่า บอกว่า 
พอไหมกับ 3,000 เมกะวัตต์ แสดงว่ากระบี่ก็ไมต่่ำกว่า 4 ยูนิต 
จะสร้างอะไรกันนักหนา 

- ที่สำคัญโรงไฟฟ้าขยะ รัฐบาลบอกว่า 5 ตารางกิโลเมตร 1 
โรง ปัญหาคือจะมีโรงไฟฟ้าขยะมากมาย เฉพาะโรงไฟฟ้าขยะ
เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ ทีส่นามบินมีบ้านอยูล่้อมรอบ
สนามบิน ปัญหาก็คือมันเชื่อถืออะไรไม่ได้เลย SEA ที่กระบี ่
ก็เคยศึกษาแล้ว ยุทธศาสตร์ของกระบี่จะทำอะไรผลสดุท้าย 
ก็หาย วันนี้มันก็เป็นคำตอบเหมือนกันว่าแล้ว SEA ทีก่ำลัง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-89  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ศึกษาอยู่นี่มันจะเกดิอะไรขึ้น น่ีคือการบริหารราชการ 
แบบไทย ๆ คณุจะสร้างอะไรที่มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ 
สิ่งที่ภาคใต้มันจะไปไกลมาก เอาแค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียว 
ที่เป็นโอทอปของภาคใต้ ซื้อได้ข้างทาง การบริหารจัดการ 
คืออะไรค้นหาคำตอบใหไ้ด้  

11 นายสมบูรณ์  คำแหง 
เครือข่ายเทใจให้เทพา 
 

 
 

- SEA ค่อนข้างจะมีกรอบในการศกึษา การที่จะมีบทสรุป
แบบชัดจะเป็นความยุ่งยากลำบากแต่ต้องมีการเสนอทางเลือก 
ในการแยกย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม อาจจะขัดกับความเป็นจริง 
การศึกษา SEA ตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไร ถ้าตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความคิดภายใต้อิทธิพลบางอย่าง อิทธิพลของถ่านหิน อิทธิพล
ในเรื่องของการเมือง หรือภายใตค้วามคิดที่อยู่บนฐานข้อจำกัด 
ของแหล่งพลังงานในประเทศ มันก็จะทำให้การศึกษาช้ินนี ้
มันมีความยากลำบากพอสมควร มันก็ไม่ใช่แนวที่จะหาทาง
ออกให้กับสังคมไดส้ักเท่าไรเพราะว่ามันจะมีประเด็นถกเถียง 
ไม่จบไมส่ิ้น การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
โดยเฉพาะการเขยีนแผนในระดับชาติ ต้องอ้างยุทธศาสตร์ชาติ
อะไรหมดเลย ถ้าเรายึดโยงกับฐานคิดพวกนี้ สิ่งที่ผมคดิว่าเรา
ไม่ควรแยกทางเลือกออกเป็น 4 และมรีายละเอียด ควรแสดง
ให้เห็นในภาวะปัจจุบันทีเ่ป็นอยู่นี้ และทิศทางในอนาคต 
มันจะลดการใช้ฟอสซลิลงอย่างไร และเรื่องศักยภาพของ 
การใช้พลังงานทดแทนได้อย่างไร เขียนเป็นข้อเสนออยู่ 4 ข้อ 
ที่จะไปยื่นกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน  

- ควรมีการปรบัแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของกระทรวงด้วย
ต้องตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งอาจจะมี
ข้อจำกัดอยู่บ้าง  

- กฎหมายระเบียบ ยังจำกดัสิทธ์ิหรือจำกัดการเข้าถึง 
ของประชาชนในเรื่องพลังงาน นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้อง 
ไปพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน  
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมตี้นทุนสูงมาก  

- การปฏิรูปพลังงานในประเทศไทย ถ้าเราไปดูรายละเอียด
ในส่วนของภาคใต้ ภาคใต้มศีักยภาพพอท่ีจะใช้พลังงาน
หมุนเวียน มีความสนใจเพิม่มากข้ึนในส่วนชีวมวลที่มีอยู่เยอะ
ในภาคใต้ อย่างไรก็ยังคงมคีวามขดัแย้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ต้องการถ่านหินหรือไม่ต้องการถ่านหิน 

12 นายสมมาตร  หรีมสกุล 
เทศบาลตำบลเทพา 

 

- อยากนำเสนอเสยีงของคนในพ้ืนท่ีบ้าง จากการคุยกับ
นายอำเภอสมปอง จันทรัตน์ เทพาของเราทำไมมันขัดแย้งกันจ
เราก็ต้องดูว่าความต้องการของชาวบ้าน น่าจะสำรวจกันด ู
สักครั้ง มีพระราชบัญญัตสิภาองคก์รอยู่ รวมฝ่ายสนับสนุน  
ฝ่ายต่อต้าน กรรมการ องค์กรชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กำนัน 
มารวมตัวกันให้นายอำเภอเป็นแกนหลักมาประชุมที่
โรงพยาบาลเทพาครั้งแรกจะได้รู้ความต้องการ ทำอย่างไร 
ประชุมวางกรอบการทำงานท่ีโรงพยาบาลเทพาเสรจ็แล้ว 
เราก็เดินไปตามชุมชนหมู่บ้านทุกตำบลเทพามี 7 ตำบล  
ตำบลที่ตดิทะเลคือตำบลเกาะสะบ้า สะกอม เทพา ปากบาง 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-90  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ลำไพ ท่าม่วง วังใหญ่ เอากำนันสะกอมมาเป็นประธาน  
จากผลการสรุปทั้งหมด ให้กองพัฒนาสังคมเก็บข้อมลูร่วมกับ
มหาวิทยาลยัทักษิณ ความต้องการที่ผ่านมามันไม่ใช่  

- ชาวบ้านเทพาต้องการคันน้ำจากแม่น้ำเทพา เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการทำมาหากิน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ครบวงจรมีอยู่ เราต้องการพัฒนาศักยภาพและบริบทในสังคม 
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ เขา สายน้ำน้ำตก ชายทะเล แม่น้ำ
เทพา พอดูศักยภาพเสร็จมาดูที่ข้อสรุปทั้งหมดที่ทำมารายงาน 
พอมาเช็คในส่วนท่ีไม่อยากจะให้ทำ เกือบทุกตำบล ตำบล 
ท่าม่วง ตำบลลำไพล เขาไมไ่ด้บอกว่าไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า  
ไม่ต้องการสัมปทานทราย ขายทรายในแม่น้ำ ถ้าทำ แม่น้ำ 
ในลำคลองเทพาเสียหมดเลย 5 ตำบล ไมเ่อาโรงไฟฟ้าทุกชนิด 
ไม่ต้องการโรงงานขนาดใหญ่ ยกเว้นโรงงานแปรรูปผลผลติ
การเกษตร  

- อันที่ 1 คือพลังงานสะอาดชาวบา้นต้องการมาก  
การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะการท่องเที่ยว เกษตรยั่งยืน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ปลอดจากยาเสพติด ท่ีทำกิน 
ที่อยู่อย่างมั่นคง อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จากผลวิจยั มอ.  
ที่ดินประมาณพันไร่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ส่วนหนึ่ง 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ มอ. เพราะ มอ. ไปตั้งท่ีนั่น ให้ความรู้
ให้แก่ชุมชน ชาวบ้านจะขอ 50-–60 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้การทำ
สินค้าพ้ืนเมือง การสร้างชุมชนแหง่การออมเงิน ออมดิน  
ออมน้ำ ออมสุขภาพ ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ  
วาระออกมาเมื่อวาน เมื่อวานที่อีกฝ่ายมาไมรู่้ให้ข้อมูลอย่างไร 
แต่ว่าข้อมูลนี้ ข้อมูลทีไ่ปทำทุกตำบล หลายครั้งหลายคนที ่
เข้าร่วมสามารถเอาจาก มอ. ได้ เพราะ มอ. เป็นองค์กรหลัก 
ที่ทำ ชัดเจนหรือว่าชาวบ้าน ไม่อยากจะได้โรงงาน ถ้าไม่เอา
โรงงานเอารายได้ทางอื่นได้ไหม  ทำอย่างไรพัฒนาแบบไหน
เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านทำอย่างไร พัฒนาอย่างอ่ืน ไม่ใช่โรงงาน
อย่างเดียวจะไดไ้หม เราต้องใช้แนวความคิดเพราะตามหลัก
นโยบายแล้ว ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ อย่าลืม 3 จังหวัด มันมี
ปัญหาอยู่แล้ว ถ้าไปสร้างโรงงานใครจะมาเที่ยว มันเป็นแหล่ง 
ที่น่าส่งเสรมิแหล่งท่องเที่ยวมาก ๆ เทพามีความสมบรูณ์ มไีม้ 
มีชายทะเล มีน้ำตกมีทะเลหมอก ไปดไูด้ที่นั่น พัฒนาคนดี 
ของดีที่อยู่ในชุมชนเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด อันสดุท้ายคือแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินแห่งความสุขอย่าให้มีความแตกแยก
ให้มีความสามัคค ี

13 ดร.เกื้อ ฤทธิ์บูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

 

- ร่วมกันคิดว่ายุทธศาสตรภ์าคใต้ให้ชัดว่ายุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคใต้จะเป็นอย่างไร  ศึกษากระแสของโลก 
และศักยภาพของภาคใต้เองเป็นอย่างไร จากนั้นจึงนำมาสู่
ยุทธศาสตร์ พลังงานสำหรับภาคใต้ ซึ่งมองว่าในส่วนของ
ยุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้ สิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมคือการทำข้อมลู
ในเชิงพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้น การที่เราจะวางแผนในเรื่องของ
พลังงาน ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน ฐานข้อมูลมันมคีวามสำคัญ 
ว่าเรามีข้อมลูเพียงพอแค่ไหน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-91  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
- ไม่เห็นด้วยที่นำเสนอทางเลือกไปก่อนตอนน้ี 4 ทางเลือก 

มันไม่จำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องนำเสนอทางเลือก ในตอนน้ีก็ได้ 
เพราะว่าถ้ายุทธศาสตร์ภาคใต้ที่ชัดเจน ผนวกกับกระแสโลก 
ในเรื่องการผลิตพลังงาน คิดว่าเราน่าจะมีทางเลือกเดียว  
เราจะต้องผลติพลังงานอย่างไรที่ไม่ไปเพิ่มภาวะของโลกร้อน 
ไม่ไปเพิ่มผลการกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ
ภาคใต้ การผลติกระแสไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากวัตถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน มีจากไหนได้บ้าง สว่นหน่ึงได้นำเสนอแนะว่าเรา
เคยทำของกระบี่ชัดเจน กระบีส่ามารถพ่ึงตนเองไดโ้ดยการผลิต
พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ การศึกษา SEA ในครั้งนี ้
สิ่งที่จะต้องทำให้ชัดขึ้นในเชิงข้อมูลพื้นที่ท่ีเป็นศักยภาพ 
ซึ่งอาจจะไมเ่ป็นภาพภาคใต้ทั้งหมด แต่อาจจะเป็นตัวอย่าง
เหมือนตัวอย่างของอาจารย์วิชิตทีผ่่านมาเรามีข้อมลูกระบี่
พึ่งพาตนเองได้ เพราะฉะนั้นอีกหลาย ๆ พื้นที่คิดว่าพร้อมที่จะ
สนับสนุนข้อมลูข้อมูลที่จะนำมาสูก่ารคิดในเรื่อง ยุทธศาสตร์
พลังงานได้ไม่ยาก ตัวอย่างข้อมลูพื้นที่ ที่ชาวบ้านนำเสนอ 
ตอนนี้เรามรีะดับอำเภอ ระดับจังหวัด ท่ีทำแผนของจังหวัดเอง 
อำเภอเอง อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญของพื้นที่ท่ีจะสนับสนุนว่า
ยุทธศาสตร์ภาคใตจ้ะเป็นอยา่งไร และยุทธศาสตร์พลังงาน 
จะเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้มันจะนำมาสู่คำตอบ ก็คิดว่า
การศึกษาครั้งน้ีมีความชัดเจนขึ้นเมื่อเราได้ทำข้อมลูในเชิง
สนามที่มันชัดขึ้น  

- ก่อนท่ีเราจะหมดรอบหนึ่งวันน้ี อีกประเด็นหนึ่งของ
ข้อสังเกต เรื่องของ GDP ประเทศ ก็พูดถึงเรื่องการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจด้วย GDP มาตลอด ถ้าในเมื่อกระแสโลก  
ไม่พูดถึง SDG 17 ข้อ GDP ไม่ไดต้อบสิ่งเหล่านี้โดยทั้งหมดเลย 
GDP ไม่ได้แยกแยะว่าสินค้าท่ีได้มามันไดม้าจากทรัพยากร 
แบบไหน GDP ไมไ่ด้บ่งช้ีคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย  
ไม่ได้บ่งช้ีถึงการครองชีพของคน เพราะฉะนั้น การที่วันนี้ GDP 
ไม่ขึ้นตามเป้าแล้ว ตามที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ สังคมก็ยังแยล่งด้วย
ซ้ำ ความเหลื่อมลำ้มาเป็นอันดับ 1 ด้วยซ้ำ บางทีไปมุ่ง 
การเจรญิเติบโตด้วยการวดั GDP มันอาจจะไม่ใช่วิธีการวัด 
การเจรญิความเติบโตของประเทศท่ีจะนำไปสู่คุณภาพชีวิต 
ของคนท่ีดีและสิ่งแวดล้อมท่ีดไีปดว้ยแล้ว 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

- ถ้าภาคใต้เติบโตพอ 10 ปีข้างหน้า อยู่ในระดับ 3,600  
เมกะวัตต์ อีก 15 ปี 3,900 เมกะวัตต์ คือพอมีตัวเลขอย่างน้ี 
เราก็มาดูว่าเรามีโรงไฟฟ้ารวมกันทั้งหมด หักของฝ่ายผลิตออก
เหลือ 3,000 เมกะวัตต์ แปลงออกมาเป็น Firm 1,500  
เมกะวัตต์ กับปัจจุบันก็ยังไม่พอเพยีง แต่สิ่งที่ต้องลงทุนคือ 
ตัว Smart Grid ที่มาบริหารจัดการ ผมอยู่ในวงการนี้อนาคต
การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมีโอกาสเป็นศูนย์ตามความเห็น
ส่วนตัว ประเด็นสำคัญทีสุ่ดคือ มลพิษที่ออกมาจากพลังงาน
หมุนเวียน ทำอย่างไรให้มลพิษพวกนี้ลดน้อยลง สิ่งแรก 
ที่พูดมานาน ตามกฎหมายมลพิษเราควรที่จะปรับปรุงง่ายทีสุ่ด 
เราเอามาตรฐานท่ีสูงสดุในโลกปัจจุบันมาเลย เอามาประกาศใช้



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-92  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ในประเทศไทย แล้วกำกับให้ดี เราควรมีข้อตกลงกับโรงไฟฟ้า
เหล่านี้ ถ้าท่านปล่อยมลพิษออกมามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เราจะปดิโรงไฟฟ้าของท่าน อันนี้จะเป็นการลดความขัดแย้งได้ 
ประเด็นนี้อยากให้พวกเราลองพิจารณาดู ตัวพลังงานลม 
เป็นพลังงานท่ีเชื่อถือไม่ไดม้ากที่สดุอันดับ 1 แต่ว่าเราเอามา
ผสมผสานได้ เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีพัฒนาการเรื่องนี้  
การบริหารจัดการที่ดีเข้ามาเพื่อใหพ้ลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมา 
ทั้งนี้เราจะต้องมตีัวเลขท่ีเป็นจริง 

15 นายเอกชัย อิสระทะ 
คณะกรรมการประธานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  
 
 

- ไฟฟ้ากำลังฐานพอ ถ้าหลังคาบ้าน ชาวบ้านภาคใต ้
ติดโซล่าเซลล์ โรงงานทุกโรงมีการจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง  
มีพลังงานทุกอย่างท่ีสามารถลดค่าใช้จ่ายของตัวเองได้  
ไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เราพูดถึง  
ออกแบบเหมือนที่อาจารย์ว่า 

16 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

- การใช้พลังงานโซล่า ต้องใช้แบตเตอรี่ เพราะฉะนั้น 
ความไม่แน่นอนมันมีอยู่ ผสมผสานกับชีวมวลต่าง ๆ มันก็จะ
เป็นผล เอาชีวมวลผสมกับโซลา่มนัมีโอกาสที่จะเป็นไปได้  
เส้นท่ีเบตงการผลิตในพื้นที่เพียงพอ  

17 นายสมบูรณ์  คำแหง 
เครือข่ายเทใจให้เทพา 

 
 

- ประชาชนมีเป้าหมายในการทำให้รัฐบาลมีทิศทาง 
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากข้ึน เพราะการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเป็นทิศทางที่หลายประเทศกำลังดำเนินการ  
ไม่จำเป็นต้องถกเถียงรายละเอียดว่าควรใช้พลังงานอะไร 
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการรณรงค์เรือ่งการติดแผงโซล่าเซลล ์

- การมีฐานข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานกับพลังงานฐาน 
ที่มีอยู่โดยฐานข้อมลูดังกล่าวรวมถงึข้อมูลพลังงานไฟฟ้า 
ที่ประชาชนผลติเอง (จากชีวมวลหรือโซล่าเซลล์) อาจเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถพิจารณาว่าการผลิตทีม่ีอยู่นี้
สามารถจัดสรรใช้ร่วมกันอย่างเพยีงพอโดยไมจ่ำเป็นต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าฐานหรือไม่  

18 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- ควรให้ประชาชนมีโอกาสผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง อาจเป็น
การใช้ไฟฟ้าที่ผลติเองส่วนหน่ึง สว่นท่ีเหลือใช้ไฟฟ้าของ 
การไฟฟ้านครหลวง และสามารถขายต่อหากผลิตเกิน  
โดยต้องแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยว่าขายใคร 

19 ดร.เกื้อ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

- ในการใช้โซล่าเซลล์ที่มีการลดมลพิษจากการใช้แบตเตอรี่
แล้วร่วมกับการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีความเป็นไปได้หรือไม ่
ที่การไฟฟ้าจะอนญุาตใหส้ามารถทำได้อย่างถูกต้อง 

20 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- ในอนาคต การติดโซล่ารูฟท็อปตำ่กว่า 7 กิโลวัตต ์
อาจสามารถติดตั้งไดโ้ดยไมต่้องขออนุญาต แต่หากติดตั้งกำลัง
ที่กำลังสูงกว่านั้นอาจจำเป็นต้องมกีารขออนุญาต และควรแจ้ง
การไฟฟ้าในกรณีที่ต้องการขายไฟฟ้า 

21 ดร.เกื้อ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

- หมายความว่าในปัจจุบันน้ีเราสามารถตดิตั้งได้โดย 
ไม่ต้องขออนุญาตใช่หรือไม ่



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-93  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
22 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ยังไม่สามารถตดิตั้งได้ ระเบียบฯ ในขณะนี้ยังไม่อนญุาต 

ยังอยู่ในระหว่างข้ันตอนการแกไ้ข 

23 ดร.เกื้อ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

- ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนญุาตให้ตดิตั้ง ถ้าติดตั้งโซล่าเซลล์
เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ประชาชนควรใช้ร่วมกับไฟฟ้าจาก 
การไฟฟ้าเพื่อท่ีลดการใช้แบตเตอรี่ 

24 ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธรง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

- การติดตั้งแผงโซล่าเซลลผ์ลติไฟฟ้าแยกเป็น 2 กรณี  
กรณีแรก การผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยไม่มีการขายต่อ ควรสามารถ
ทำได้เลย ในกรณีที่สอง การผลิตไฟฟ้าคงเหลือและต้องการ
ขายไฟฟ้าให้กับเพื่อนบ้าน จะเกดิกรณีนำร่องที่เอกชนต้องยื่น
ขออนุญาตในการตดิตั้งโซล่าเซลล ์เช่น โรงงาน ก มีพื้นท่ีเยอะ
และใช้ไฟฟ้าน้อย โรงงาน ข มีพื้นที่น้อยและใช้ไฟฟ้าเยอะ 
โรงงาน ข จึงต้องสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อขอซื้อไฟฟ้า  
ผ่าน Trading Platform ข้อดีคือ มีตัวอย่างของเทคโนโลย ี
ให้เห็นพอสมควรว่า หากทำอย่างนี้ผลลัพธ์จะเป็นอยา่งไร  
จึงมีแนวทางยื่นขออนุญาตถ้าภาคใต้อยากทำในกรณีคล้ายกัน 
ข้อสำคัญคือต้องเน้นพสิูจน์ทางด้านเทคนิคเป็นหลัก  

- นอกจากน้ี ยังมีโครงการที่ผู้บริโภคเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า 
ใช้เองด้วย โดยเริม่มีการศึกษาแลว้ว่าเมืองไทยควรจะไป 
ในด้าน Consumer อย่างไรบ้าง และมีการศึกษาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ  
โดยเป็นการศึกษาที่ช้ีแนะเป็นข้อเสนอ หลังจากน้ีฝา่ยนโยบาย
จะดำเนินการให้ต่อ ซึ่งถ้าด้าน Consumer เกิดขึ้น กลายเป็น
ตลาด Consumer มากกว่าตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ต้องขอ
อนุญาต จะเหมือนว่าผู้บริโภคมี Platform ซื้อขายได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ผลิตไฟฟ้า และเช่า 
Platform เสนอขายว่าวันนี้ตนผลติไดเ้ท่าไรใน Platform 

25 ดร.เกื้อ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

- ถ้าเป็นอย่างน้ันจะมีเรื่องของการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
นั่นคือข้อมูลเทคโนโลยีใดที่สามารถใช้ในการจัดการ Platform 
ให้มันเกิดความเสถียรได ้

26 ดร.สันต์  ศรีอรรฆ์ธรง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- ถ้าในอนาคตยังใช้วิธีแบบดั้งเดิมอยู่ น่ันคือการต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน ประชาชนจะมีความเสี่ยงในการอยู่กับมลพิษ 
แม้ว่าวิธีแบบพลังงานหมุนเวียนนีข้้อจำกัดเรื่องของราคาจะสูง
และอาจมคีวามเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าดับ แต่ทั้งหมดนี้ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการยอมรับของคนในพ้ืนท่ี 

27 นายสมบูรณ์  คำแหง 
เครือข่ายเทใจให้เทพา 
 
 

- ประเด็นคือ ภาคส่วนอ่ืนกลา้ที่จะนำเสนอทิศทางแบบใหม่
ในอนาคตหรือไม่ รัฐบาลคงต้องเริม่ทำอะไรบางอย่างเพื่อช้ีนำ
ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานแบบใหม่ 

28 นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 
ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 

 

- ปัญหาเกี่ยวกับต้นเรื่องของการศกึษา SEA พลังงาน
ภาคใต้ สามารถรื้อกระบวนคดิได้ไหม ให้มุ่งเน้นศึกษาว่า 
คนภาคใต้มีความคิดเห็นอย่างไร กลุ่มคนหัวก้าวหน้าของ
ภาคใต้มีความคิดเห็นอย่างไร หรือขอให้มีหัวข้อน้ีบรรจุอยู่ใน
การศึกษาครั้งน้ีได้หรือไม่ เพราะทีผ่่านมาส่วนใหญ่กระบวนคิด



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-94  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
จะถูกตีกรอบปญัหา นั่นคือ คิดแตโ่ครงการขนาดใหญ่เพื่อให้ได้
เงินทุน 

29 นายเอกชัย อิสระทะ 
คณะกรรมการประธานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  
 

- หากโซล่าเซลล์ติดบนหลังคาแล้วสามารถเชื่อมต่อระบบได้
ก็ไม่มีปญัหา แตไ่ม่ทราบทางหลักการว่าแผงโซล่าเซลล ์
ที่หมดอายุหลัง 25 ปี ในการจัดการจะมีกระบวนการจัดการ
อย่างไรบ้าง 

30 ดร.สันต์  ศรีอรรฆ์ธรง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 

- อาจไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะตัวแผงโซล่าเซลล์เป็นวสัด ุ
ที่รีไซเคลิได้เกือบหมด และการที่เราเพียงแต่นำเข้าโซล่าเซลล์
แต่ห้ามส่งออก จึงมีข้อจำกัดบางอย่าง 

31 นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 
ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 

 

- ทั้งที่พ้ืนท่ีอื่นสามารถทำได้ (ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์) แต่การที่ภาคใต้ถูกกล่าวว่าไม่สามารถทำได้  
อาจเป็นวาทกรรมท่ีถูกยกมาเป็นข้ออ้าง เช่น แสงแดดมีเฉพาะ
กลางวัน ซึ่งผลสุดท้ายที่พิสจูน์มาแล้วพบว่าสามารถทำพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้เพราะแสงแดดเรามมีากกว่าท่ีประเทศอื่น ๆ 
ดังนั้นจึงต้องก้าวพ้นวาทกรรมพวกนี้ให้ได ้

32 ดร.วิชัย  รูปขำดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

- ภาคใต้มีทั้งลม น้ำ และแสงแดด อาจสามารถใช้ผลิตไฟฟ้า
ผสมผสานกันได้ อย่างไรกด็ี เพราะไฟฟ้าที่ผลิตแล้วต้องใช้เลย 
ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ อาจารย์รอยล จิตรดอน (ม.วลัยลักษณ์) 
เสนอว่าเราอาจใช้แสงแดดผลติไฟฟ้า จากนั้นส่งขึ้นปั๊มไปบน
ภูเขาและดึงกลับมาใช้เมื่อไม่มีแสงแดด ยกตัวอย่างท่ีลำตะคอง
ที่การไฟฟ้าทำไว้ในรูปแบบคล้ายกนั 

33 นายอิสดาเรส  หะยีเด 
เทศบาลตำบลเทพา 

 

- การใช้โซล่าเซลลส์ูบน้ำข้ึนภเูขาและปล่อยน้ำในตอน
กลางคืนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ตำบลเทพาที่ตั้งอยู่บนเขา
สามารถเริม่ต้นทำโครงการนีไ้ด ้

34 นายเอกชัย อิสระทะ 
คณะกรรมการประธานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  

 

- งานฐานข้อมูลที่ได้กลา่วถึงในก่อนหน้าน้ี ท่ีผ่านมามักม ี
ข้อขัดแย้งกันเรื่องข้อมูลว่ากำลังผลิตตดิตั้งจริงทั้งหมดเท่าไร 
ดังนั้น ถ้าเราทราบว่ามีเช้ือเพลิง เช่น ไม้ ยางพารา เหล่านี้
เท่าไร จะทำให้ข้อมูลกระจ่างชัดยิง่ขึ้น และน่าจะทำสเกลใหม้ี
ขอบเขตพื้นที ่เช่น 3–4 อำเภอ ในลุ่มน้ำจะใช้พลังงาน
หมุนเวียนนั้น โดยสามารถออกแบบกระบวนการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในพลังงาน ไม่ผูกขาด 

35 นายสมบูรณ์  คำแหง 
เครือข่ายเทใจให้เทพา 

 

- ประเด็นท่ีได้กลา่วมานั้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาจต้องลง
พื้นที่ศึกษาจากบุคคลที่มีการดำเนนิการออกมาเป็นรปูธรรม
แล้ว เช่น หมอสุภัทรที่เทศบาล อาจารยส์มพร ช่วยอารยี์  
ที่พัทลุง ยกตัวอย่าง ของหมอสุภทัรได้ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์
เพื่อนำมาใช้สลับกับพลังงานฐานที่มีอยู่ ค่าไฟจึงลดลง  
มีการคำนวณว่ากี่ปีจึงคืนทุน 

- ดังนั้นจึงไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าเพราะพลังงานฐานที่มีอยู่
เพียงพอแล้ว สิ่งที่ต้องทำ คือ ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกเพื่อให้
พลังงานหมุนเวียนได้มีการใช้ผสมผสานร่วมกัน เพราะ 
ในอนาคตมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-95  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
36 นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 

ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 
 

- แทนท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ การกำหนดว่า
ภายในแต่ละจังหวัดจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าให้ได้ตามที่กำหนด 
จะเป็นปัญหา  

- ในวันน้ีได้มีการเสนอโมเดลใหม่ นั่นคือ การผลติไฟฟ้าเอง
และขายเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่เคยได้รับการสนับสนุนโมเดลดังกล่าว
ที่ประชาชนดูแลกันเอง ทาง กฟผ. ทีเ่ป็นหน่วยงานท่ีผูกขาด
หลักจะยอมหรือไม ่

37 ดร.เกื้อ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

- สนับสนุนให้ทำฐานข้อมูลโดยใช้ข้อมูลในเชิงรูปธรรม 
นำไปประมาณการข้อมลูทั้งหมด เพื่อให้เห็นค่า GDP ใหม่  
และค่าใหม่นี้ทำให้การใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าฐานลดลงเท่าไร 
รวมถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้มรีะยะเวลาการใช้งานกี่ปี  
เทียบกับการที่พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกปี และยังยืนยันว่า 
ถ้าไม่ได้มีการเสนอทางเลือกทั้งสี่มาก่อน จะทำให้ความคิด 
ที่คุยกันวันน้ีไปไกลกว่ากรอบกรอบ 4 ทางเลือกนี้ 

38 นายอิสดาเรส  หะยีเด 
เทศบาลตำบลเทพา 

 

- จากทางเลือก 4 ตัวเลือก ถ้ามองเป็น Timeline โดยถ้าดู
เป็นเวลา ถ้าตอนนีเ้ป็นปัจจุบัน ทางเลือกที่ 3 และ 4 จะล้าสมัย 
เพราะฉะนั้นแนวทางในอนาคตที่เป็นไปได้คือคือทางเลือก 1 
และ 2 เป็นเป้าหมายสำหรับพวกผม ทางเลือกที่ 1 มีความ
แน่นอนในแง่ของการเดินหน้าเรื่องพลังงาน แต่ต้องยอมรับ
สภาพความเป็นจริงว่า ณ วันนี้ว่ายังคงต้องมีทางเลือกที่ 2  
อยู่ เพราะฉะนั้นการจัดการในทางเลือกที่ 2 จะนำไปสู่ทางเลือก
ที่ 1 ซึ่งหมายถึงการพึ่งพาพลังงานทางเลือกมากที่สดุ  

- ก่อนหน้าน้ีตนได้พิจารณาว่าในการศึกษาเช่นน้ีเราต้องทำ
อะไรบ้าง โดยได้ข้อสรปุว่าทางเลือกท้ัง 4 ทางเลือกอาจจะ 
ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เราควรนึกถึงวิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบตัิ 
การศึกษา SEA เช่นนี้มันสามารถนำเสนอไกด์ไลน์ให้ฝ่าย
งบประมาณและรัฐมนตรไีด้ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาพลังงาน
หมุนเวียนให้มากท่ีสุด 

39 ดร.เกื้อ  ฤทธ์ิบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

- ที่ทางอาจารย์กังวลในความยาก ตนคิดว่าสามารถลด
ความยากได้ เพราะว่าตอนนี้เรามวีิธีเชิงรูปธรรมที่หลากหลาย
ถ้าเราคิดอยู่บนรูปธรรมที่เกดิขึ้น อย่างเช่น อาจารย์บอกว่า 
โซล่าเซลล์ไม่สามารถผลติไฟฟ้าใช้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ 
ซื้อมา 1,000 วัตต์ อาจจะไมส่ามารถผลติวัตตไ์ด้ 100 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีคนที่ทำเป็นรูปธรรมคือเก็บข้อมลูว่าโดยเฉลี่ย
สามารถผลิตได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นในเชิงรูปธรรมมีทั้งข้อมลู
และเวลา เมื่อนำมาประมาณการก็ไม่ต้องประมาณการ 
ร้อยเปอรเ์ซ็นต์ แต่ประมาณการวา่ถ้า 50 เปอร์เซ็นต์ จะผลติ
ไฟฟ้าไดเ้ท่านี้ 50 เปอร์เซ็นต์ ได้แน่นอนทุกวันโดยเฉลีย่  
ส่วนท่ีได้แน่นอนนี้จะเพิ่มในสดัส่วนหมุนเวียนคนละเท่าไร 
เพราะส่วนตัวมองว่าตอนน้ีพลังงานไม่ขาดแคลนจากการใช้
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะรูปแบบ ดังนั้น หากมีข้อมูล 
ในส่วนน้ีแล้ว การประมาณการใช้และปรมิาณที่เรามีในอนาคต
ไม่ใช่เรื่องยากของศักยภาพ ณ วันนี ้



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-96  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
40 รองศาสตราจารย์เกียรตไิกร  อายวุัฒน์ 

ศูนยศ์ูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิง่แวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 

- ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนต้องเปิดใจคุยกันว่า 
ควรทำอย่างไรถึงจะมีข้อสรุปว่าผสมผสาน ซึ่งจะเป็นหน้าที ่
ของนิด้าที่นำมาผสมผสานอีกทีหนึ่ง 

 
 

41 ดร.วิชัย  รูปขำดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะถูกนำเสนอถึงคณะกรรมการต่อไป 
และอาจต้องปรบักรอบแนวคิด 

42 นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 
ผู้จัดการ Online ภาคใต้ 

- ควรให้การไฟฟ้าคิดหาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาขาดแคลน
ไฟฟ้า นอกจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 
1.9 ภาคผนวก 

ภาคผนวก การสานเสวนา รอบ 1 ประกอบด้วย 
o ภาพการสานเสวนา รอบ 1 
o ภาพการประชุมกลุ่มย่อย 
o รายชื่อผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 1 

 
 
 
 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-97  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ภาพการสานเสวนา รอบ 1 
 
1. เวทีสานเสวนาจังหวัดสงขลา 

 
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา 

 

 
 

   
 

   
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-98  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2. เวทีสานเสวนาจังหวัดกระบี่ 
 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงแรม มารี่ไทม์ ปาร์คแอนด์สปา จังหวัดกระบี่ 

 

     
 
 

   
 
 

    



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-99  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3. เวทีสานเสวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงแรม วังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

   
 
 

   
 
 

    



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-100  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

4. เวทีสานเสวนาจังหวัดชุมพร 
 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล จังหวัดชุมพร 
 

   
 
 

   
 
 

    



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-101  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ภาพการประชุมกลุ่มย่อย 
 
1. โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ จัดโดย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 
 
1) จุดลงทะเบียน 
 

 

 

 
2) บรรยากาศการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-102  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3) คณะทำงานและนักวิชาการ 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-103  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

4) กลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
 

 

 

 

  

  

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-104  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2. โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ จัดโดย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 
อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 
 
1) จุดลงทะเบียน 
 

 

 

 
2) บรรยากาศการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-105  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3) คณะทำงานและนักวิชาการ 
 

 

 

  

 

 
  

 

 

 
 
 
 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-106  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

4) ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายพลังงานทางเลือก 
 

 

 
  

 

 

 

  

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1-107  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 1 
 
1. เวทีสานเสวนาจังหวัดสงขลา 

1.1 ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
1) นายสนิท  รัตนซ้อน 2) นายประดับ  แก้วศรี 
3) นายสุคิด  จันทร์แก้ว 4) นายแวฮามะ บากา 
5) นายคารม  ทองหนูรุ่ง 6) นายมะนาวี  มะ 
7) นายสมโภช  โคตภักดี 8) นายสมาน  มือเสาะ 
9) นายสุชาติ  มิ่งทอง 10) พระราชปัญญามุนี 
11) นายพณวรรธน์ พงศ์ประยูร 12) นายสมปอง  ขวัญเกื้อ 
13) นายรุสดี ยูโซะ 14) นายนิวัตน์ เนตรทองคำ 
15) นายสัญญา  สุขพันธ์ 16) นายเริ่ม  เพ็ชรัตน์ 
17) นายวิสูตร  พรมจันทร์ 18) นางสาวนูรีซัน  โต๊ะเส็น 
19) นางสาวเพียงรัตน์  แสงดี 20) นายชัยยุทธ  บินสะมะ 
21) นางนูรีหย๊ะ  บิลมูสา 22) นางวรรณา  บินรัตแก้ว 
23) นางอารี  คชสาร 24) นางสาวอะริเยาะ  พันธุ์สะและหมัน 
25) นายสมชาย  เทพฉิม 26) นายจิตตกานต์  สินธุมา 
27) นายขวัญชัย  ไพยรัตน์ 28) นายเทพรัตน์  ธันทพันธ์ 
29) นายเทวรุจน์  อินสมภักษร 30) นายสุภาภรณ์  อัษฎมงคล 
31) นายดนรอหมาน  บูเอียด 32) นายแวดาโหะ 
33) นายจรูญ  เรืองขจร 34) นายสมหมาย  ตันติพันธุ์ไชย 
35) นางสุวิมล  รามิแด้ 36) นายสะการียา สาหลี 
37) นายจองชัย  แก้วขาว 38) นางจิราภรณ์  แก้วขาว 
39) นายวิฑูรย์  หลีแหม่ง 40) นายหมุ  หนิหมิ 
41) พระทะนงศักดิ์  ฐิตธมโม 42) นางสาวสุธาวัลย์  บัวพันธ์ 
43) นางเสาวรี  ขะพมิมะ 44) นายเอกชัย  อิสระทะ 
45) นายมุสตารซีดีน วาบา 46) นายอับดุลลาะห์  อาแว 
47) นางรอกีเยาะ  ยูโซะ 48) นายหลี  สาเมาะ 
49) นายนิธิ  แป้นพัฒน์ 50) นางสาวธีตา  อินทเสน 
51) นายสัณห์ เงินถาวร 52) นางสาวจุฬารัตน์  ศรีสุวรรณ 
53) นางสาวฑัณฑิกา  สินใจ 54) คุณอินวา  สะหะ 
55) คุณจิราพร  คงรอด 56) คุณเสรี  ฤทธิ์บูรณ์ 
57) คุณไศลทิพย์  ศุภางค์ 58) นายกิตติพงศ์  ศิริพร 
59) นายณรงค์ชัย  ทองไกร 60) นายไทธสรรธน์  ขวัญเพชร 
61) นางวิจิตรา  คอนดี 62) นายหมิด ชายเต็ม 
63) นางมารียำ  ประสิทธิ์หิมะ 64) นายสุลทิพลี หะยีกือจิ 
65) นายดนรอหีม  มุเซะ 
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1.2) ภาคองค์กร หน่วยงานราชการและเอกชน 
1) นายอเนก  แซ่ตั้ง 2) นายเขมญาติ  ยมานันตกุล 
3) นายสุทธิชัย  สุขสีเสน 4) นายสนิท  รัตนซ้อน 
5) นายประดับ  แก้วศรี 6) นายสุคิด  จันทร์แก้ว 
7) นายรอแม  เจ๊ะโส๊ะ 8) นายสนั่น  ชายะพันธุ์ 
9) นายกันตพงษ์  ลิ่มกาญจนา 10) นายภานุวัฒน์  ชาติไทย 
11) นายชาญชัย  สุทธิเดชกุล 12) นายพงษ์สิทธิ์  สีทอง 
13) นายอิสดาเรส  หะยีเด   

 
1.3) ภาค NGOs นักวิชาการ สื่อมวลชน 

1) รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 2) น.พ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
3) นายสมปอง  ขวัญเกื้อ 4) อ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ 
5) นายประสิทธิชัย  หนูนวล 6) อ.ดร.เกื้อ  ฤทธิ์บูรณ์ 
7) นายเอกชัย  อิสระทะ 8) นายมุสตารซีดีน วาบา 
9) นายกิตติภพ  สุทธิสว่าง 10) นายสะการียา สาหลี 
11) นายปิยะโชติ  อินทรนิวาส 12) นายสรวิส  อุดมศรี 
13) นายภริยทร 14) นายสุรศักดิ์ 
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2. เวทีสานเสวนาจังหวัดกระบ่ี 
2.1 ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

1) นายอนันต์  เขียวสด 2) นายสมศักดิ์  ภูมิสุทธาผล 
3) นายประเสริฐ  สันหาด 4) นายประมวล  เบ็ดเสร็จ 
5) นายสมเกียรติ  กิตติธรกุล 6) พ.ต.อ.สัมฤทธิ์  นิลทอง 
7) นายวิมล  นับทอง 8) นายมนัส  จันทรโชติกุล 
9) นายสมยศ  เจียวก๊ก 10) นายสวาสดิ์  เถาว์กลอย 
11) นายธันยบูรณ์  สกลกิติวัฒน์ 12) นายดำรง  ไสยยะ 
13) นายนิวัติ  วัฒนยมนาพร 14) นางสาวเจนจิรา  ไล่สุด 
15) นายประดิษฐ์  มาลาทอง 16) นายสมภพ  รุ่งสว่าง 
17) นายวิรุฬ   ใส่แว่น 18) นายอรุณ  อินทสะระ 
19) นายจำเริญ  คีรีทรัพย์ 20) นายประทีป  แก้วประดิษฐ์ 
21) นายสมศักดิ์  นพนอบ 22) นายจิรพงค์  ใจคะจัด 
23) นายวิโรจน์  ดำดง 24) นางขวัญกนก  กษิรวัฒน์ 
25) นางสุมาลี  บุญแสวง 26) นางมาลินี  อุ่นคง 
27) นางจันประไพ  โสมปาน 28) นางปิยาพร  กระดงสือ 
29) นายสุพัตร  เชื้อทะเล 30) นายกิตติศักดิ์  ใสหัค 
31) นายสุรศักดิ์  เวลาดี 32) นางสาวมยุรา  นับทอง 
33) นายไชยสิบ  เบ็ญจอธิกุล 34) นางสุภา  ข้อตั้น 
35) นางสุธารัตน์  แก้วนิยม 36) นางช่อง  ขันทอง 
37) นายสการียา  สาหลี 38) นายมูอัมหมัด  สาแระ 
39) นายอัคคภาคย์  พูลสวัสดิ์ 40) นางพิมาน  รัตนอุตร 
41) นางหรอเดีย  เหมละงู 42) นางหร๊อหวีย๊ะ  มาศโอสถ 
43) นางสาวแพรวพรรณ  น้องไพรี 44) นางสาวจนิรา  คลองรั้ว 
45) นายสันติ  กสิคุณ 46) นายไพบูลย์  เกษจารุญ 
47) นายสาคร  เกี่ยวข้อง 48) นายอัครเดช  ฉากจินดา 
49) นางสาวกัญญา  กษิรวัฒน์ 50) นางสาวแพรวพันธ  เวชกามา 
51) นายสมพร  เอ่งฉ้วน 52) นายคำรณ  ข้อตั้น 
53) คุณสมจิต  ตันรัตนากร 54) คุณพรรต์  มาลัย 
55) นายชำนาญ  ทองสงค์ 56) คุณฮามะ  เวลาดี 
57) นายมนัส  มาศโอสถ 58) นางสาวชลลดา  เริงสมุทร 
59) นางอรรถพงศ์  เริงสมุทร 60) นายชาญชัย  หวังดี 
61) นายจเร  พวงนุ่น 62) นายพลกร  จินดาหะ 
63) นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอ่ียว 64) คุณฉ้า  กุลพ่อ 
65) นางสาวจุไรวรรณ  มาศโอสถ 66) นางสาวดวงดาว  รงทอง 
67) คุณอาอ๊ีซ้าห์  คลองรั้ว 68) นายสุวิทย์  หิมกร 
69) นายเชษฐดนัย  สินพังรา 70) นางสาวชยาภรณ์  หมาดเส้ม 
71) นายอธิราษฎร์  ดำดี 72) คุณสุวิชา  หิรัญมุทราภรณ์ 
73) ว่าที่ ร.ต.อนุวัตร  ไทรทอง 74) นายพิเชษฐ์  มาศชาย 
75) นายอี๊ด  มาศชาย 76) นายอุทัย  ชนะบางแก้ว 
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77) นางสาววิชชุดา  รุ่งรังษี 78) นางสมนึก  กรดเสือ 
79) นางสาวณัชชา  ศรีมูล 80) นายอนุพงศ์  ภูมิพรม 
81) นายอดิศร  ภูมิพรม 82) นางสาวจินดารัตน์  เพิ่มลาภวิรุพันธุ์ 

 
2.2) ภาคองค์กร หน่วยงานราชการและเอกชน 

1) นายสิทธิโชค  สารสุวรรณ 2) นางสาวประภัสสร   เพ็ชรพันธ์ 
3) นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ 4) นายสิริธร  จุลช ู
5) นายจักรพันธ์  ชูแก้ว 6) นายประภากร  เตชะประดิษฐ์ 
7) นายจุมพฏ  จำเนียร 8) นายวัชระ  ถาวรวงศ์ 
9) นายศิพัฒน์  หลีกภัย 10) นายอมฤทธิ์  ศิริพรจุฑากุล 
11) นายไพบูรณ์  เตชจารุวงศ์ 12) นางขวัญกนก  กษิรวัฒน์ 

 
2.3) ภาค NGOs นักวิชาการ สื่อมวลชน 

1) นายไพโรจน์  บุตรเผียน 2) นายกิจจา  ทองทิพย์ 
3) นายบุญเที่ยง  บัวเลิศ 4) นายอัสนาวี  มุคุระ 
5) นายไชยา  โจ้งจาบ 6) นายพรเทพ  สีบุญเรือง 
7) นายวัฒนา  ธนาศักดิ์เจริญ 8) นายประสิทธิ์ชัย  หนูนวล 
9) นายอธิราษฎร์ คำดี 10) นายธีระพจน์  กษิรวัฒน์ 
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3. เวทีสานเสวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.1 ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

1) คุณอาทิตย์ มติธรรม 2) ประสิทธิ์ จงอักษร 
3) นายอิมรอน  แสงวิมาน 4) นายโกมล ชูมี 
5) นายยุทธพงค์ มติธรรม 6) คุณยุพา เทียมกุล 
7) นางวิมล คงเจริญ 8) นางประสงค์ หีตอนันต์ 
9) นายราชันย์ อินทร์สุวรรณ 10) นายทิวา คณาวิทยา 
11) นายศฐาปก บุญฤทธิ์ 12) นายสมชาย บำรุง 
13) นายอนันต์ ไทพัฒน์ 14) นายนำโชค ผ่องแผ้ว 
15) นายสุทธิ ชไพร 16) นายสุนัน ยังอัน 
17) นายวิทยา โสมะเกิด 18) นายสมพร อินทรมณี 
19) นายภาณุทัศ มุสิกะ 20) นายประเสริฐ คงสงค์ 
21) คุณสุมาตร อินทรมณี   

 
3.2) ภาคองค์กร หน่วยงานราชการและเอกชน 

1) นายวิชัย สุรสุนทร 2) นายปรีชา อ่างทอง 
3) นายอมฤทธิ์ ศิริพรจึฑากุล 4) นายสิรินธร จุลช ู
5) นางขวัญกนก กษิรวัฒน์ 6) นายประภากร เตชะประดิษฐ์ 
7) นายกันต์พงษ์ ลิ้มกาญจนา 8) นายปิยโชติ อินทรนิวาส 
9) นายรอแม เจ๊ะโส๊ะ 10) นายอิสดาเรส หะยีเด 

 
3.3) ภาค NGOs นักวิชาการ สื่อมวลชน 

1) ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย   2) ผศ.สุรินทร์ สมณะ 
3) ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว 4) ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ 
5) นายสอด สุดนาค 6) คุณเฉลิม บุญรัตนัง 
7) นายธวัช วงศ์อนันต์   
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4. เวทีสานเสวนาจังหวัดชุมพร 
4.1 ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

1) นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง 2) นายชำนาญ ราเขต 
3) นายสุกันต์ บุญนาม 4) นายพงษ์ศักดิ์ สำลี 
5) นายจรูญ ไชยะ 6) คุณมนูญ เซ่งสร้อย 
7) นายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล 8) นายดำ ฉิ่งสุวรรณ  
9) เกริกชัย ธนรักษ์ 10) ประยูร เมืองโพธิ์ 
11) นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว 12) นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ 
13) คุณนครินทร์ พลายละมูล 14) นางสาวเพ็ญศรี สมบ 
15) นายเสนอ ศรีคง 16) คุณศรีภา ขาวสุวรร 
17) นายอุทิศ เสนาะวาท 18) นางกอบกูล แย้มงาม 
19) นางอารีย์ บุญสิทธ 20) นายนิคม วันดี 
21) นายสุมล ทิพย์สมบัติ 22) นายสมถวิล เนียมวดี 
23) นายนรินทร์ พันธ์เจริญ 24) นายการันต์ จันทร์แสง 
25) นายฉลวย นำพา 26) นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์ 
27) นายวริสร รักษ์พันธุ์ 28) นายวิมล แก่นกูล 
29) นายกรีธา สุขศิริ 30) นายอำพล ธานีครุฑ 
31) ดร.สมนึก รุ่งกำจัด 32) นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุวัฒนา 
33) น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน 34) นายสราวุธ ทอดสนิท 
35) นายภัทรดนัย สมศรี 36) นายผดุงศักดิ์ อ่ิมทั่ว 
37) นายอำนวย จันทร์เจ๊ก 38) นายพิจิตรศักดิ์ สุวรรณโมลี 
39) นายดิเรก จอมทอง 40) นายแดง ชาติแกม 
41) นางพรทิพย์ กิติวงศ์ 42) นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ 
43) ร.ต.ต.ประสงค์ รอดแจ่ม 44) นายวิโรจน์ ทองเกิด 
45) นายสายชล ชนะภัย 46) นายทวีศักดิ์ จุลเนียม 
47) นายนิคม ศักดิ์สนิท 48) นายสุรศักดิ์ เปียสังข์ 
49) นายพงพัน ศรีทองคำ 50) น.ส.ขวัญเรือน ผินประดับ 
51) นายสิโรจน์ ลิมประพันธ์ 52) นายชวัล ฝันเชียร 
53) น.ส.สมบูรณ์ จันทร์มณีวงศ์ 54) นายวัชระ ถาวรวงศ์ 
55) นายซุลกิฟลี หะยีกือจิ 56) นายสะการียา สาหลี 
57) นายมุสตารซีดีน วาบา 58) นายสมยศ เจียวก๊ก 
59) นายดำรง ไชยะ   

 
4.2) ภาคองค์กร หน่วยงานราชการและเอกชน 

1) ผศ. อำนาจ รักษาพล 2) นายสุวารินทร์ มยาเศส 
 

4.3) ภาค NGOs นักวิชาการ สื่อมวลชน 
1) นายวิเวก อมตเวทย์  2) นายดนัย ยาดี 
3) นายอดินันท์ จิเหลา 4) ผศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 
 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (กลุ่มกระแสหลัก) 
1. นายฮามะ บากา ประธานกลุ่มลุ่มน้ำป่าชายเลน 
2. นายอาโหรน โกษัยกานนท์   อดีตกำนัน ตำบลปากบาง 
3. นางจิราภรณ์ แก้วขาว   ตัวแทนด้านประมง 
4. นายวิฑูรย์ หวันหวัง  ตัวแทนด้านเกษตร 
5. นายรอแม เจะโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 
6. นายหลี สาเม๊าะ ประธานกลุ่มคนเทพาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร ประธานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. นายสมชาย อาคง  กรรมการสภาบัณฑิตอาสา 
9. นายสะการียา สาหลี  ผู้ประสานเครือภาคีเครือข่าย คนเทพา 
10. นายเอกชัย หลีมะพันธ์  ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
11. ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12. น.ส.ศศิธร สุขมาก นักข่าว Thai PBS 
13. นายพรเทพ อุฒิทร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
14. น.ส.วรินทร ทองนุ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
15. นายอัศวิน สุศรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
16. น.ส.ศราพร ไกรยะปักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
17. นายเทวรุจน์ อินสมภัสสร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

           
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (กลุ่มกระแสรอง) 
1. นายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายเทใจให้เทพา 
2. ดร.เกื้อ ฤทธิ์บูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3. นายเอกชัย อิสระทะ คณะกรรมการการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนภาคใต้ 

(กป.อพช.ใต้) 
4. นางณัฐฏวรรณ อิสระทะ ติดตามทีม คุณเอกชัย 
5. นายปิยะโชติ อินทรนิวาส สื่อผู้จัดการ Online ภาคใต้ 
6. นายอิสดาเรส หะยีเด รองนายกเทศบาลเทพา 
7. นายดุนรอหะ ประสิทธิ์หิมะ เครือข่ายเทพา 
8. นายสมมาตร หรีมสกุล เครือข่ายเทพา 
9. นายพงศ์เมธ ล่องเซ่ง นักข่าว Thai PBS 
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2. การสานเสวนา รอบ 2 
 
2.1 บทนำ 

 2.1.1 ความเป็นมาของการสานเสวนา  
จากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP2015) ซึ่งเป็นแผน 

การจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสงขลา เพื่อสนองต่อความต้องการใช้และ  
เพื่อสร้างความมั ่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ด้วยการใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิงและมีเทคโนโลยีทันสมัย  
ที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

ในระหว่างการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ได้มีข้อโต้แย้งในสังคมวงกว้างถึงความเหมาะสม  
ของที่ตั้งโครงการทั้งสองแห่ง ด้วยข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพ/คุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัดให้ ไม่สามารถดำเนินโครงการ
ไฟฟ้าต่อได้ ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบที่ก่อสร้างโครงการส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้มี  
การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำบันทึก
ข้อตกลงกับกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้สนับสนุน เพื่อให้ดำเนินการนำการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) เข้ามาใช้ในการประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยให้ได้คำตอบที่มีเหตุผลทางวิชาการและเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้คัดค้านและผู้สนับสนุน และเป็นคำตอบหรือทางเลือก
ที่น่าจะได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการดังกล่าว รวมทั้งสามารถกำหนดกรอบการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเชิงยุทธศาสตร์ให้กับพื้นที่ภาคใต้  
ที่ทำให้การพัฒนาเกิดความสมดุล เสริมสร้างความเป็นอยู่ที ่ดีให้กับประชาชนต่อไป  ในการจัดทำ SEA ต้องเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการนี้ใช้วิธีการ  
สานเสวนา (Dialogue) การประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์ (Interview)  

ในการสานเสวนาของโครงการแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยการสานเสวนา รอบ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในภาคใต้รวมถึงการพัฒนาพลังงานของภาคใต้ โดยมีประเด็นความคิดเห็นต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ข้อกังวลต่อทางเลือกในการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื ่น ๆ ซึ ่งหลังจากการจัดการสานเสวนารอบดังกล่าว 
คณะทำงานได้นำข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล เพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อยในการกำหนดประเด็น
ความสำคัญ ได้แก่ ข้อเสนอต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่เหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ได้ข้อสรุปจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย นำมาวิเคราะห์และประมวลผล
เพ่ือกำหนดมิติและตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการศึกษาในครั้งนี้  
 การสานเสวนา รอบ 2 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการของการศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการสานเสวนารอบนี้ จะนำผลการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์มาเปรียบเทียบและจัดลำดับ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
จากทางเลือกและเงื ่อนไขของการนำทางเลือกไปปฏิบัติ ในการสานเสวนา รอบ 2 แบ่งการสานเสวนาออกเป็น  
รอบ 2/1 และ รอบ 2/2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสานเสวนา รอบ 2/1 
การสานเสวนา รอบ 2/1 เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของแนวทาง/วิธีการประเมินทางเลือก 

พิจารณาความเหมาะสมของทางเลือก ความเหมาะสมของมิติและตัวชี้วัดการประเมินทางเลือก ความเหมาะสมของ
เกณฑ์การประเมินทางเลือก และข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยกำหนดจัดการสานเสวนา 
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จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพลังงานหลัก และกลุ่ม
พลังงานทางเลือก 

 
ตารางท่ี 1  การกำหนดพื้นที่ในการจัดสานเสวนา รอบ 2/1 

คร้ังท่ี จังหวัด พ้ืนที่ ครอบคลุมจังหวัด 
1 ชุมพร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 
2 สุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
3 กระบี่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 
4 สงขลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง 

 
2) การสานเสวนา รอบ 2/2 
การสานเสวนา รอบ 2/2 เป็นการอธิบายแนวทาง/วิธีการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

และเกณฑ์การประเมิน และให้ผู ้เข้าร่วมสานเสวนาประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอมาตรการ/  
แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบและเงื ่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ เพื ่อให้การผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบน้อยที่สุด และได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน  
โดยมีกำหนดการจัดสานเสวนา รอบ 2/2 จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วัน 

วันที่หนึ่ง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การอธิบายวิธีการ/
แนวทางการกำหนดค่าน้ำหนักของมิติและตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน และการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
จากผู้เข้าร่วมการสานเสวนา 

วันที ่สอง เป็นการแลกเปลี ่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพิ ่มเติม และเสนอแนะมาตรการ/แนวทาง  
ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งเงื่อนไขในการนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  

สำหรับผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพลังงานหลัก  
กลุ่มพลังงานทางเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เข้าร่วมการสานเสวนาทั้ง 3 กลุ่ม จะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มคณะทำงานให้ความสำคัญเท่ากัน หลังจาก 
ได้ข้อมูลและผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จากการสานเสวนาทั้ง 2 รอบ คณะทำงานจะนำมาวิเคราะห์
และประมวลผลร่วมกับผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่มีความเหมาะสมในแต่ละลำดับ และนำ
ทางเลือกนั้น ๆ มาประเมินหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามทางเลือกต่อไป 

 สำหรับการสานเสวนา รอบ 3 เป็นการพิจารณาและประเมินพื้นที่ที ่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน ทั้งนี้ ในการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะมีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินพ้ืนที่
ที่เหมาะสมและพื้นที่กันออก และใช้วิธีการ Overlay Mapping ที่เป็นวิธีการวิเคราะห์และระบุการกระจายตัวของ
ผลกระทบในเชิงพื้นที่ โดยใช้วิธีนำเอาแผนที่ที่ลักษณะโปร่งใสและแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันมาซ้อนทับกัน เพื่อระบุ
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้  
 
 2.1.2 แนวทางการกำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้เสียในการสานเสวนา 

แนวทางการกำหนดจำนวนโควตาผู้มีส่วนได้เสียในการสานเสวนาจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเชิญเข้าร่วมเวที  
สานเสวนา ไดค้ำนึงถึงหลักเกณฑ์ 3 ประการ ประกอบด้วย  

1) ความครอบคลุม (Inclusive) การระดมผู้มีส่วนได้เสียต้องคำนึงถึงความครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะมีจุดยืนสนับสนุนหรือต่อต้านโครงการในอดีตอย่างไรหรือไม่ก็ตาม 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-3      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2) ความหลากหลาย (Diversity) การระดมผู้มีส่วนได้เสียต้องคำนึงถึงความหลากหลาย ทั้งในแง่จุดยืน 
ผลประโยชน์ เพศ (Gender) สถานะทางสังคม ความหลากหลายทำให้ความเกิดความสมดุลทางความคิด ความเห็น 
ทำให้เวทีสานเสวนาไม่ถูกชักนำเอนเอียงไปทางเดียวโดยกระแสความคิด ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง  

3) ความยืดหยุ่น (Flexibility) การระดมผู้มีส่วนได้เสียต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่น ในความเป็นจริง  
ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ประเภท หากแบ่งที่นั ่งในเวทีสานเสวนาอย่างเป็นธรรมตามหลักคณิตศาสตร์ ควรได้โควตา
ประเภทละเท่า ๆ กัน แต่การแบ่งลักษณะนี้ ไม่เป็นไปตามหลักความยืดหยุ่น เพราะในความเป็นจริงผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละประเภทมีอำนาจการชี้นำไม่เท่ากัน 

การใช้ความยืดหยุ่น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มมีลำดับความสำคัญสูงและได้รับผลกระทบสูง เช่น 
ประชาชน กลุ่มบุคคล/กลุ่มอาชีพในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงทั้งทางบวกและทางลบมากที่สุด จำนวนผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้ควรได้เข้าร่วมกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของโครงการมากกว่า ดังนั้น เมื่อแบ่งตามลำดับความสำคัญค่าเฉลี่ยและค่าน้ำหนัก จึงมุ่งให้ทางกลุ่มที่ 1  
มีจำนวนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ โดยลดหลั่นตามความเหมาะสมที่อัตรา 2:1:1  

 
 2.1.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การสานเสวนา รอบ 2 

การวิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้เสียเป็นแนวทางหนึ่งที ่ช่วยคาดการณ์ผลกระทบต่อผู ้เกี ่ยวข้องในมิติต่าง ๆ  
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวจากการพัฒนาหรือโครงการในอนาคต ดังนั้น  
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาหรือโครงการ  
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ตั้งแต่ข้ันตอนการริเริ่มการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดำเนินการ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการศึกษานี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการพัฒนาพลังงาน นอกจากนี้  ยังมีความหมาย
ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กับผลกระทบของการพัฒนาและอิทธิพลต่อการพัฒนา การจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 
 
ตารางท่ี 2  การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
ประเภท ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

โดยตรง 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ระดับรอง 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ระดับบุคคลที่ 3 
กลุ่มบุคคล บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ีเป็นกลุ่ม
บุคคลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงท้ัง
ทางบวกและทางลบ 

บุคคล กลุม่องค์กร สถาบัน  
ที่ได้รับประโยชน์หรือมสี่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหรือโครงการ เช่น 
หน่วยงานด้านไฟฟ้า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชน สมาคม/สภาอาชีพ 

บุคคลภายนอกที่ไมม่ีความเกีย่วข้องกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี แต่มีบทบาทความสำคญั
หรือมีอำนาจการชี้นำ เช่น นักวิชาการ  
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ NGOs (Non-
governmental Organizations) และ
สื่อมวลชน 

 
2.1.3.1 การสานเสวนา รอบ 2/1  
การสานเสวนา รอบ 2/1 เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล จากข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ

คณะทำงาน และข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการประเมินทางเลือก ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่เป็นธรรมจากผู้เข้าร่วมทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่ม
พลังงานหลักและกลุ่มพลังงานทางเลือก รวมถึงสามารถควบคุมเวลาให้ดำเนินการภายใต้การจัดการควบคุมของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  จึงได้ออกแบบการสานเสวนา รอบ 2/1 โดยแบ่ง 
ผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละพ้ืนที่ออกเป็น 2 กลุ่ม แสดงดังตารางที่ 3 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-4      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 3  การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/1  

กลุ่มผู้เข้าร่วม 
จำนวน (คน) 

พลังงานทางเลือก พลังงานหลัก 
กลุ่มที่ 1 30 30 
กลุ่มที่ 2 15 15 
กลุ่มที่ 3 15 15 

รวม 60 60 
 

2.1.3.2 การสานเสวนา รอบ 2/2 
 การสานเสวนา รอบ 2/2 เป็นความต่อเนื่องจากการสานเสวนา รอบ 2/1 ซ่ึงจากการพิจารณาข้อมูล

ที่ได้ผ่านการแลกเปลี่ยน การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ทางคณะทำงานได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล เพื่อนำมาประเมินในขั้นตอนของการสานเสวนา รอบ 2/2 ซึ่งผลจากการสานเสวนา 
รอบ 2/1 คือ ผู ้เข้าร่วมมีความเข้าใจรูปแบบของการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการศึกษาโครงการ  
การประเมินนี้มีรูปแบบหลักวิชาการ ข้อมูลมีความละเอียดเป็นเชิงเทคนิคในด้านการให้ผู้เข้าร่วมคิด วิเคราะห์และ
ดำเนินการเพื่อการประเมินผลกระทบของทางเลือก รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกและการกำหนด
มาตรการ/แนวทางอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ ดังนั้น คณะทำงานจึงให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละกลุ ่มคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ ในการสานเสวนา รอบ 2/2 รวมทั้งการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายมิติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและประเมินผลจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ 
 
ตารางท่ี 4  การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสานเสวนารอบ 2/2 

กลุ่มผู้เข้าร่วม จำนวน (คน) 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 30 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 30 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 

รวม 90 
 
 2.1.4 รายละเอียดการมีส่วนร่วมในการสานเสวนา รอบ 2  

การสานเสวนา รอบ 2 มีรายละเอียดของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย แสดงดังตารางที่ 5  
 
ตารางท่ี 5  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสานเสวนา รอบ 2 

ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ วิธีการ 
ผู้ดำเนินการ/ 

ผู้มีบทบาทสำคัญ 
ก่อนการสานเสวนา 
ติดต่อ ทำความเข้าใจกับ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการและกระบวนการ
การประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์  

- โทรศัพท ์
- E-mail 
- Facebook 
 

คณะทำงาน 

ส่งเอกสารแนวทาง 
การประเมินทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์

เพื่อใหผู้้มีส่วนไดเ้สียได้ทำ
ความเข้าใจ และรับทราบ
ข้อมูล รวมถึงบทบาทในการ
แลกเปลีย่นข้อมูล 

- ลงพื้นที่  
- การส่งเอกสารให้ผู้มสี่วนได้เสีย
ตามรายชื่อที่กำหนด 
- Download ในเว็บไซต์ หรือ 
Facebook 

คณะทำงาน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-5      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ วิธีการ 
ผู้ดำเนินการ/ 

ผู้มีบทบาทสำคัญ 
รับฟังข้อคำถาม ข้อคิดเห็น 
(Feedback) 

เพื่อใหผู้้มีส่วนไดเ้สีย  
ได้สอบถามข้อสงสยัหรือ 
ให้ข้อแนะนำของแนวทาง 
การประเมิน 

- เปิดช่องทางการติดต่อต่าง ๆ  
ใหผู้้มีส่วนไดเ้สีย 

คณะทำงาน 

รวบรวมข้อมลู รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม 

ติดตามผู้เข้าร่วม - ติดต่อยืนยันการเข้าร่วมสานเสวนา คณะทำงาน 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
พิจารณาความเหมาะสม
ของแนวทาง/วิธีการ 
ในการประเมินทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
แลกเปลีย่นข้อมูล เปดิโอกาส
ให้ผู้มีส่วนไดเ้สียเป็นผูม้ ี
ส่วนร่วมในการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

- ให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทาง  
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
แก่ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
- พิจารณาข้อมลูความเหมาะสม
จากเอกสาร และ Fact Sheet 
ข้อมูลจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
- ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อเสนอแนะ 
ความเหมาะสมของทางเลือก 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน  
และข้อมลูประกอบการประเมิน 
- สรุปความคดิเห็นจากการสาน
เสวนา 

ผู้มีส่วนไดเ้สียในพื้นที ่
- ประชาชน/กลุ่มอาชีพ 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- นักวิชาการ/NGOs, 

สื่อมวลชน 
 

พิจารณาความเหมาะสม
ของทางเลือก 
พิจารณาความเหมาะสม
ของตัวช้ีวัดการประเมิน
ทางเลือก 
พิจารณาความเหมาะสม
ของเกณฑ์การประเมิน
ทางเลือก 
พิจารณาข้อมลูประกอบ 
การประเมินทางเลือก  
(Fact Sheet) 
การสานเสวนา รอบ 2/2 
สรุปผลการพิจารณา 
การสานเสวนา รอบ 2/1 

เพื่อรายงานผลการสาน
เสวนารอบท่ีผ่านมา ให้แก่
ตัวแทนผู้มสี่วนไดเ้สีย 
ที่เข้าร่วม และรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- ส่งรายงานผลสรุปการสานเสวนา 
รอบ 2/1 แก่ตัวแทนผู้มสี่วนไดเ้สยี 
- สอบถาม/ตดิตามผลการส่งรายงาน  
- รับฟัง Feedback จากตัวแทน  

คณะทำงาน 

ประเมินทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์

- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มี
ส่วนร่วมในการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
ที่ได้มาจากกระบวนการ
พิจารณาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  
และเกณฑ์การประเมิน  

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
- วิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario 
Analysis) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- คำนวนผลจากข้อมลูและสถติิ 
(ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ) 

- ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 
- คณะทำงาน 

เสนอมาตรการ/แนวทาง/
เงื่อนไขสำหรับการนำ
ทางเลือกไปปฏิบตั ิ

- เพื่อให้ได้มาตรการ 
แนวทาง เง่ือนไข สำหรับ
การนำทางเลือกไปปฏิบตัิ  
ที่เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

- นำเสนอมาตรการแนวทาง 
เงื่อนไข ต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- ตวัแทนผู้มีส่วนได้เสีย  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 
- คณะทำงาน 

 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-6      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2.2 การสานเสวนา รอบ 2/1 
การสานเสวนา รอบ 2/1 เป็นการคืนข้อมูลความรู้ (Educate) ทางวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือก 

เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกับกลุ่มแกนนำกลุ่มต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียได้ร่วมพิจารณาแนวทาง วิธีการ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินทางเลือก รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ประเมินทางเลือกดังกล่าว สำหรับการสานเสวนา รอบ 2/1 ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ (กลุ่มพลังงานทางเลือก
และกลุ่มพลังงานหลัก) 

 
 2.2.1 วัตถุประสงค์การสานเสวนา รอบ 2/1 

1) เพื่อคืนข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เป็นกลาง เกี่ยวกับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
ภาคใต้แก่ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ รวมทั้ง
แนวทาง วิธีการ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินทางเลือกจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่  

3) เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่มีแนวคิดต่างกัน
และระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญโครงการ SEA กับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่  

4) เพ่ือประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 2.2.2 หลักการจัดสานเสวนา รอบ 2/1 
การคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย (Recruitment) โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ ความหลากหลาย (Diversity) 

ความครอบคลุม (Inclusiveness) และความยืดหยุ ่น (Flexibility) โดยแยกประเภทผู ้มีส ่วนได้เสียออกเป็น 3  
กลุ่มหลัก คือ 

ประเภทที่ 1 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งทางบวกและทางลบ เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ
เป็นอันดับ 1 ประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ประมง รับจ้าง ผู้นำชุมชน เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต./เทศบาล พระภิกษุหรือผู้นำศาสนา 

ประเภทที่ 2 กลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งผู้ที่มีภารกิจในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการจัดหาพลังงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หรือตัวแทนหน่วยงานด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค บริษัทเอกชน ตัวแทนส่วนราชการ เช่น พลังงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
ตัวแทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมละการท่องเที่ยว 

ประเภทที่ 3 กลุ่มท่ีไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลและการชี้นำสังคม เช่น 
ตัวแทนนักวิชาการที่สนใจและติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน นักพัฒนาเอกชน ตัวแทนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 

เนื่องจากเวทีสานเสวนา รอบ 2/1 เป็นเวทีนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและครอบคลุม โดยผู้เข้าร่วมสานเสวนา
ทุกคนจะได้รับ Fact Sheet เพ่ืออ่านทำความเข้าใจล่วงหน้า  
 ผลของการสานเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในรอบ 2/1 นี้ จะเป็นแนวทางในการจัดสานเสวนา รอบ 2/2 ที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  
 รูปแบบการจัดการเวท ีดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มีกำหนดการดังนี้ 
 
 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-7      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กำหนดการสานเสวนา รอบ 2/1 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  - กล่าวต้อนรับ  

- ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการสานเสวนา รอบ 2/1 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ 

09.15 – 10.30 น.  - สรุปผลการสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสีย 
- อธิบายแนวทางการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ 
- ตัวชี้วัดและเกณฑ์สำหรับการพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  พิจารณาแนวทางประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
16.30 – 17.00 น.  สรุปและปิดการสานเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ 
 
 2.2.3 ผลการสานเสวนา 

จากการสานเสวนา รอบ 2/1 จำนวน 8 เวที มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมการสานเสวนา จำนวนทั้งสิ้น 384 คน  
โดยจำนวนผู้เข้าร่วมการสานเสวนาแบ่งตามเวทีการสานเสวนา ทั้ง 8 เวที แสดงดังตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6  จำนวนผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/1 แบ่งตามเวทีสานเสวนา  

การสานเสวนา จำนวน (คน) 
เวทีประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 1 38 
เวทีประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 2 39 
เวทีสุราษฎร์ธานี วันท่ี 1 41 
เวทีสุราษฎร์ธานี วันท่ี 2 43 
เวทีกระบี่ วันท่ี 1 24 
เวทีกระบี่ วันท่ี 2 61 
เวทีสงขลา วันท่ี 1 47 
เวทีสงขลา วันท่ี 2 91 

รวม 384 
 

2.2.3.1 จังหวัดชุมพร 
สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดชุมพร (กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
หลังจากที่คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอถึงทางเลือก ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณาและข้อมูลประกอบ ที่ประชุม 

มีความเห็นชอบกับทางเลือกและข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 
โดยผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
1) ประเด็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

1.1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
มีข้อดี แต่พลังงานไฟฟ้าที่ได้ก็ยังคงไม่มีความเสถียร 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-8      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำควรใช้เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเดิมที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ภาคใต้ 
1.3) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน  
1.4) โรงไฟฟ้าชีวมวลสร้างปัญหาและผลกระทบให้กับชุมชนเป็นอย่างมากในหลายพื้นที่ ควรพิจารณา

ประเด็นผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้าที่จะสร้างจริง  
1.5) การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลาย ๆ แห่ง ต้องคำนึงถึงการลงทุนสายส่ง เพราะเป็นต้นทุนการ

ก่อสร้าง  
1.6) ไม่ควรระบุสัดส่วนในการผลิตโรงไฟฟ้า เนื่องจากจะทำให้เกิดข้อจำกัดของการผลิตพลังงาน

เพราะในแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพต่างกัน ควรมีทางเลือกพลังงานผสมผสานตามภูมิสังคมและภูมิศาสตร์กายภาพ  
2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 

2.1) การประเมินตัวชี้วัด ควรมีตัวชี้วัดการประเมินก่อนและหลังกระบวนการผลิตไฟฟ้า  
2.2) ตัวชี้วัดด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมีการนำเสนอเรื่องนี้หลังจากได้กำหนดการสร้างโรงไฟฟ้า

เรียบร้อย 
2.3) นอกจากที่คิดจะสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิม ควรทำโครงการลดการใช้ไฟฟ้ามากกว่าการสร้างเพ่ิม  
2.4) Demand Side Management ในอนาคตอาจจะทำได้เนื่องจากในปัจจุบันมีความพร้อมทาง

เทคโนโลยี Smart Grid และ 5G  
2.5) เรื่องรัศมีของระยะทางในการพิจารณาผู้ได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เสนอเรื่องกองทุน

โรงไฟฟ้าแนวกันชน 
2.6) ในหัวข้อมิติทางสังคมแนะนำให้ไปหาชาวบ้านในพื้นที่และนำทางเลือกไปให้พื้นที่เลือกจะง่าย

ต่อการคิดของชาวบ้าน 
2.7) มีการนำเสนอจากผู้นำชุมชนพื้นที่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนและประชาชน

ให้การสนับสนุนและมีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 
2.8) ผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงจะทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอน และสัตว์น้ำ

อ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศด้วยควรพิจารณาเพ่ิม  
2.9) มุมมองทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศมีความสำคัญควรมองให้ครบทุกด้าน เนื่องจากผลกระทบ

มีทุกมิติอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน และการให้ความสำคัญของระบบนิเวศและครอบคลุมทุกรายละเอียด เพราะมี
ความสำคัญในห่วงโซ่อาหารและวงจรความเป็นอยู่ของการดำรงและคงอยู่ของสัตว์ทุกประเภทมีความสำคัญเท่ากัน 

3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 
3.1) เสนอแนะเรื่องกำลังผลิตของประเทศ ให้ที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดก่อนที่จะนำมาพิจารณา

การศึกษาว่า ในความเป็นจริงศักยภาพเพียงพอหรือไม่ จึงจะสามารถเสนอทางเลือกที่เป็นจริงได้ 
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.1) รัฐจะสร้างโรงไฟฟ้าไม่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าทางเลือก ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
ควรคุยกับชาวบ้านและให้ความรู้เพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้ เป็นการสร้างความเข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ  

4.2) การมีส่วนร่วมกับชุมชน การชี้เป้าหรือความต้องการที่แท้จริงจากชุมชนมีความสำคัญ ควรเริ่ม
ตั้งแต่ต้นโครงการและไม่ควรสั่งการมาจากผู้บริหารข้างบน เพราะจะสร้างปัญหาต่อชุมชนเป็นอย่างมาก สิ่งที่นำเสนอ
ในการทำงานของภาครัฐคือ 1) การให้ความรู้กับชุมชน 2) ต้องให้ความรู้เรื่องผลกระทบทั้ง 4 มิติ  

4.3) มีข้อคำถามจากเวทีว่า ทำไมพื้นที่อำเภอทับสะแกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ซื้อ
ที่ดินเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ไม่สร้างจะไปสร้างในพื้นที่ที่ยังไม่ซื้อที่ดิน และจากพื้นที่สีเขียวกลายเป็นพื้นที่สีแดง
จากสีแดงเป็นสีเขียว กรมโยธาธิการสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของการใช้พื้นที่แต่ละสีได้เป็นสิ่งที่น่าคิดในการทำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-9      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดชุมพร (กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก) วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
หลังจากที่คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอถึงทางเลือก ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณาและข้อมูลประกอบ ที่

ประชุมมีความเห็นชอบกับทางเลือก และข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 
โดยผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
1) ประเด็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

1.1) ในปัจจุบัน ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ของภาคใต้ได้ถูกส่งมาจากจังหวัดราชบุรี ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่มี
โรงไฟฟ้า ความคิดเห็นจากเวทีบางส่วนฝั่งตะวันตก โรงไฟฟ้าน่าจะมีความจำเป็นจึงเสนอพื้นที่จังหวัดกระบี่ และ  
ฝั่งตะวันออกเสนอพ้ืนที่ที่จังหวัดชุมพร แต่จังหวัดระนองเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสมและไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้า
ได้แต่ในภาคใต้จำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้า  

1.2) ในพื้นที่ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่เห็นว่า เหมาะสม
กับการสร้างโรงไฟฟ้า เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำการซื้อที่ดินไว้แล้วเป็นจำนวน 4,000 ไร่ ชุมชน
มีความพร้อมและการไฟฟ้าการผลิตงานชุมชนสัมพันธ์ได้ลงมาทำความเข้าใจในชุมชนเป็นระยะเวลา 3 ปี ประชาชน
ในพื้นที่จำนวนโดยประมาณ 1,200–1,300 คน ประชุมกันเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าหลัก ตามทางเลือก 3.2 โดยใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

1.3) การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรเริ่มเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ำมันมาเป็นพลังงานจากไฟฟ้า 
ควรเพิ่มการพิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นข้อนี้ในการประกอบการพิจารณาด้วย 

1.4) ข้อเสนอทางเลือกท่ี 4 โรงไฟฟ้าฐานขึ้นก่อนเชื้อเพลิงประเภทใดก็ได้ และให้โรงไฟฟ้าหมุนเวียน
มาเสริม 

1.5) การเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้า Peak เป็นเวลากลางคืน สัดส่วนกำหนด 60/40 พลังงานหมุนเวียน
อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกในช่วงดังกล่าวอาจจะเกิดปัญหาความไม่เพียงพอของ
พลังงาน จึงต้องมีโรงไฟฟ้าหลักท่ีสามารถสั่งการเพ่ิม–ลดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

1.6) ให้พิจารณาการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ว่า ปัจจุบันผลิตได้เท่าไรในสถานการณ์จริงของปัจจุบัน และ
นำไปพิจารณาเพิ่มการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าจริง 

2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
2.1) เรื่องตัวชี้วัด ในการพิจารณาในมุมที่ต่างกันจะเห็นว่า ข้อดีของการสร้างต่อมุมมองประชาชน 

ถ้าเป็นภาคเอกชนจะมองประเด็นความคุ้มทุนเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นภาครัฐบาลการสร้างจะมองในเรื่องความมั่นคงเป็น
หลัก แนวคิดนี้ทำให้การพิจารณาจึงมีความเห็นที่แตกต่างกัน 

2.2) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หากมีการปรับการขึ้นลงกระแสไฟบ่อยจะต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง
เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต ค่าไฟฟ้าจะมีราคาสูงขึ้นตามด้วย 

3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 
3.1) เรื่องกำลังไฟฟ้าสำรองในเอกสารยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1) ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ตามปกติ แต่รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในแต่ละสมัย 

ซึ่งนโยบายแต่ละรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการทำกิจกรรมหรือ 
การดำเนินโครงการต่าง ๆ จะได้สอดคล้องและมีการเตรียมพร้อมในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง  

4.2) ภาครัฐควรใช้นโยบายมาจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน  
4.3) ปัญหาในส่วนของภาครัฐให้ข้อมูลประชาชนน้อยเกินไป ควรบอกความจำเป็นและให้ความรู้

เรี่องต้นทุนการผลิตเพ่ือจะได้นำไปคิดกันต่อว่าชุมชนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร 
4.4) ถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ที่ดินที่ซื้อไว้แล้วในพื้นที่อำเภอทับสะแก ขอให้ 

คืนที่เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปใช้ประโยชน์ เสนอแนะการบริหารกองทุนพัฒนาพลังงาน ควรกลับมาบริหารโดย



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-10      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรรมการของชุมชนเหมือนเดิม และในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เคยคิดจะนำเงินมาสร้าง
โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

4.5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องเปลี ่ยนวิธีใหม่ กระแสการใช้ถ่านหินในการเป็น
เชื้อเพลิงไม่น่าจะสร้างได้ กลุ่มคนจะไม่เห็นด้วยทั่วประเทศ เพราะเป็นกระแสสังคมและกระแสของโลก 

4.6) เรื่อง Demand Side Management เสนอให้นำไปศึกษาต่อ 
4.7) ในบทบาทของภาครัฐต้องเข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงบทลงโทษ และควรให้

ความสำคัญกับคนปฏิบัติงาน 
4.8) เสนอการศึกษาเรื่องการหาวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่ต่อต้าน

เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า 
2.2.3.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก) วันพฤหัสบดีที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 
1) ประเด็นทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1.1) ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นการอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยการสร้างความมั่นคงจากพลังงานเป็น
ทางเลือก และเสนอให้ใช้โซล่าเซลล์เพื่อสร้างความม่ันคงในครัวเรือนและเสนอให้เป็นทางเลือกหลัก 

1.2) การใช้คำในการตั้งชื่อโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือ และความคิดบวกหรือ
ลบในการพิจารณาการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของประชาชน 

1.3) เสนอเรื่องพลังงานทางเลือก ให้เพิ่มการใช้พลังงานไฮโดรเจนที่แยกออกจากน้ำเป็นพลาสมา  
ใช้น้ำได้ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเสียต่าง ๆ 

1.4) โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่ควรมีการสร้าง ให้ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าในปริมาณท่ีลดลง 
1.5) สนับสนุนทางเลือกยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่และใช้ก๊าซชีวภาพร่วมด้วย 
1.6) สนับสนุนการใช้โซล่าเซลล์ร่วมกับวัตถุดิบหรือของเสียจากการเกษตรอื่น ๆ ตามระบบหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.7) เสนอพิจารณาในการใช้ปาล์มเป็นเชื้อเพลิงและปัจจัยด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับปาล์ม  
1.8) สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 60% เป็นพลังงานทางเลือก 40%  

2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
2.1) ตัวชี้วัดในเรื่องการจ้างงานในความจริงที่เป็นในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มี แต่กลุ่มพนักงานที่เป็น

ต่างชาติ ไม่มีคนในพื้นที่ที ่จะได้รับการจ้างงานในการสร้างโรงไฟฟ้า  ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจภาพรวมการว่างงาน 
ควรตัดออก เพราะไม่มีแรงงานไทยเลย 

2.2) ตัวชี้วัดทั้งหมดในเอกสารคิดจากฐานโรงไฟฟ้าอะไร  
2.3) การพิจารณาประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ในเรื่องการจ้างงาน ถ้าเป็นของเอกชน 

จะใช้พนักงานจำกัด เรื ่องการกระจายรายได้ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานและสร้างเศรษฐกิจให้เกิด  
การหมุนเวียนในชุมชนได้ และการคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก และการพัฒนาประเทศชาติรวมถึงการคงไว้
ซึ่งชาติพันธุ์ 

2.4) การสูญเสียสัตว์น้ำวัยอ่อน ให้พิจารณาคิดเป็นต้นทุนด้วย 
2.5) ให้ศึกษาผลกระทบทางอ้อมด้านสังคมและด้านสุขภาพในการพิจารณาเรื่องตัวชี้วัด 
2.6) ชาวสวนปลูกผักปลูกต้นไม้เป็นมะเร็งกันมาก และมีการใช้สารเคมี แต่ไม่มีการพูดถึงประเด็น

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคนอกจากเรื่องผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า 
3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 

3.1) มิติทางสังคม ตัวชี้วัดเชื้อเพลิง การยอมรับของประชาชนจำนวนมาก ยังขาดความชัดเจนใน
เรื่องข้อมูลประกอบการพิจารณา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-11      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3.2) ต้องปรับเป็นโรงงานที่คุ้มทุน การนำต้นทุนการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเปรียบเทียบกับต้นทุน
ของประเทศไทยในข้อมูลยังไม่ปรากฎ และควรนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพ่ือจะได้นำมาพิจารณา 

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1) คำถามต่อกระทรวงพลังงานเรื่องพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันไทยต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศหรือไม่ และทำไมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่อยู่ในกระทรวงพลังงาน เพื่อจะไ ด้บริหาร
จัดการที่สะดวกและเป็นเรื่องเดียวกัน 

4.2) กังหันลมที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ตัว เป็นพลังงานลม การทำงานใน
ปัจจุบันของกังหันไม่มีการหมุนและไม่หมุนมาเป็นเวลานาน ส่วนของบริษัทเอกชนมี 70 ตัว ใบพัดหมุนตลอด ทำให้
มองเห็นว่า การสร้างที่เกิดจากภาครัฐไม่มีการตรวจสอบว่าหลังจากการทำโครงการใด ๆ ผลลัพธ์ที่จะได้รับที่เป็น
วัตถุประสงค์ในการสร้างคุ้มค่าหรือยัง หรือเกิดปัญหาในส่วนไหนที่ต้องพัฒนาและจัดการปัญหา เช่น เรื ่องการ
เบิกจ่ายหรือการทำเรื่องซ่อมแซม ทำไมถึงล่าช้าหรือไม่เกิดการตอบสนองใด ๆ ทำให้งบประมาณที่ ก่อสร้างซึ่งใช้เงิน
มูลค่ามหาศาลไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ความคุ้มค่าไม่เกิดและเกิดความเสียหายในการมองความคุ้มทุนที่สูญเสียเงิน
ของประเทศชาติความเสียหายจากการไม่เกิดผลผลิต 

4.3) ประเทศไทยควรมีการสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้วยเพื่อการพัฒนาประเทศ 
4.4) เสนอการนำหลักการกำกับด้วยคุณธรรม โดยการให้ยึดทางสายกลาง ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือให้

เกิดการรอบรู้และรอบคอบ เพ่ือตอบโจทย์พิจารณาหลักความคุ้มทุน ปัญหาในส่วนของภาคประชาชนคือการขาดความรู้ 
สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก) วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
1) ประเด็นทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1.1) ถ้ามีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าจะต้องใช้งบประมาณป้องกันมลพิษ 30% และ
โรงไฟฟ้าทดแทนขนาดเล็กจะไม่มีเสถียรภาพทางพลังงาน 

1.2) เสนอทางเลือก 4.2 ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กมากหลาย ๆ แห่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ
มากขึ้นด้วย 

1.3) เสนอทางเลือก 3.2 ให้พิจารณาถึงความจำเป็น ลักษณะเชื้อเพลิงและสถานที่ตั้ง ปัจจัยอื่น ๆ 
ประกอบการพิจารณาด้วย และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการผลิตปาล์มน้ำมันได้ปริมาณสูงมาก ควรนำมาเป็นเชื้อเพลิงด้วย 

1.4) ถ้าเลือกทางเลือกท่ี 4 เชื้อเพลิงระดับ 60% จะต้องมีความม่ันคงโดยหน่วยงานรัฐรับผิดชอบ 
2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 

2.1) การใช้เชื ้อเพลิงชีวมวลจะสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่าก๊าซธรรมชาติ ให้นำประเด็นนี ้มา
พิจารณาในการกำหนดตัวชี้วัดด้วย 

2.2) การพิจารณาให้คำนึงถึงไฟฟ้าที่มีความเสถียร ราคาที่ประหยัด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 

3.1) การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีความเสี่ยงและมีผลกระทบ ต้องมีการจัดการให้เป็นระบบ 
3.2) การสร้างโรงไฟฟ้าขยะต้องให้รัฐจัดการ เพราะเอกชนทำจะไม่คุ้มทุน เนื่องจากปริมาณขยะที่มี

อยู่ไม่เพียงพอ 
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.1) ถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปริมาณมาก โรงไฟฟ้าหลักจะต้องมีความยืดหยุ่นสูง
และต้นทุนจะสูงตาม 

2.2.3.3 จังหวัดกระบี่ 
สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดกระบี่ (กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 
1) ประเด็นทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1.1) จังหวัดกระบี่ในปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมเพียงร้อยละ 7 ต่อปี การใช้ไฟฟ้าไม่มีการใช้เพ่ิมที่เกิน
จากเดิม  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-12      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.2) กระบี่มีการทดลองใช้พลังงานหมุนเวียน สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนได้ 100% สำเร็จ
ใน 9 เดือน 

1.3) เสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เช่น 6 อำเภอ อำเภอละ 10 เมกะวัตต์ 
หรือตำบลละ 1 เมกะวัตต์ โดยใช้ชีวมวล รายได้จะเกิดกับชุมชน และกระจายความเสี่ยงการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 

1.4) ให้พิจารณาว่า โรงไฟฟ้าแบบใดเหมาะสมกับภาคใต้ 
1.5) ใครจะเป็นผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถบอกถึงข้อเท็จจริงและเข้าใจประเด็น  

ต่าง ๆ ในงาน ซึ่งผลการประเมินการดำเนินงานนี้จะเป็นหลักอ้างอิงในอนาคตของชาติ ควรพิจารณาบนพื้นฐาน 
ความถูกต้อง 

1.6) ในเมื่อรัฐมีแผนการผลิตไฟฟ้าไปขายประเทศเพ่ือนบ้าน แสดงว่าสายส่งไม่มีปัญหา สายส่งไฟฟ้า
ระหว่างภาคใต้ และภาคกลางไม่มีปัญหาด้วย แล้วทำไมต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 

1.7) สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ 
2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 

2.1) ให้ศึกษาว่าโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท มีการจ้างงานที่แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภท  
2.2) ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมควรเพิ่มกรณีที่ไม่ทำอะไรเพิ่ม และไม่ควรไปทำอะไรที่เป็นปัญหาต่อ

พ้ืนที่ พ้ืนที่ที่มีกฎหมายคุ้มครองกำหนดไว้แล้ว เช่น พ้ืนที่ที่ควรสงวนไว้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น และพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่รู้จัก
ในระดับโลก กรณีภาคใต้จะเป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยว พื้นที่ดำน้ำ พื้นที่ปะการัง  เป็นที่รับรู้ของนักดำน้ำโลกถ้าถูก
เปลี่ยนแปลงแล้วกระทบคนท้ังเมืองไม่ควรไปแตะต้อง 

2.3) กระบี่ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะมีผลกระทบการปล่อยน้ำลงคลองปกาสัย อำเภอเหนือคลอง 
มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำตัวอ่อนซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหาร และ PM2.5 

2.4) การขนส่งถ่านหินทางเรือ 4 เที่ยวต่อวัน เกิดความขุ่นของน้ำทะเล มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล หญ้าทะเล และแนวปะการัง 

2.5) หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้ และในอนาคตจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น  
ทำให้โรงไฟฟ้ากลายเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ 

2.6) ควรพิจารณาต้นทุนแฝงประกอบตัวชี้วัด เพราะมีมลพิษที่เป็นผลกระทบกับประชาชน 
2.7) ประเด็นเรื่องสัตว์น้ำวัยอ่อนมีความสำคัญ ให้ประเมินอย่างครบทุกเรื่อง 

3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 
3.1) ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจภาพรวม ลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคใต้แตกต่างจากภาคอื่น รายได้

ของคนภาคใต้กับภาคอื่นแตกต่างกัน ภาคใต้รายได้สูง เป็นหนี้น้อยกว่า เพราะไม่ได้เกิดจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ส่วนภาคตะวันออกรายได้สูง แต่ไม่กระจายรายได้สู่คนทั่วไป     

3.2) ในเรื่องตัวชี้วัด 19 ตัว ควรมีการประเมินทั้งหมด 19 ตัว และแสดงผลการประเมินทั้งหมด 
3.3) กระบวนการประเมิน ถ้ากระบวนการไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เป็นที่

ยอมรับเช่นกัน 
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.1) เสนอแนะให้ศึกษาข้อมูล เนื่องจากจังหวัดกระบี่เคยจัดทำและแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย  
ใช้ระยะเวลาศึกษา 9 เดือน ในหัวข้อพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบและการรับฟังความคิดเห็นเป็นอย่างไร 
ดังนั้น SEA คงต้องตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 

4.2) กฟผ. ร่วมกับ บริษัท บีกริม พัฒนา Smart Energy ในอนาคตเป็นการจัดการพลังงานศักยภาพสูง
ทั้งระบบ 

4.3) บริษัท เทสล่า พัฒนาแบตเตอรี่ใช้กับรถไฟฟ้าได้ถึง 1–2 ล้านกิโลเมตร มีอายุการใช้งานนานถึง 
16 ปี อาจจะนำมาพัฒนาระบบกับโซล่าเซลล์ได้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-13      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.4) ตามธรรมชาติของคนจะถูกความคิดไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งเป็นเรื ่องปกติ มายาคติฝนแปด  
แดดสี่เป็นความคิดทางลบในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

4.5) มีการจับฉลากเรื่องการผลิตไฟฟ้าโดยทำโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ให้สหกรณ์รับงบไปทำเรื ่อง
พลังงานแล้วขายไฟให้การไฟฟ้า 

4.6) กฟผ. รับหน้าที่เรื่องการดูแลการผลิต หน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลการจ่ายไฟ เรื่อง
สายส่งเป็นเรื่องของ กฟผ.  

4.7) โครงการนี้จะต้องตอบคำถามว่าทีก่ระบี่และที่เทพาจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร 
สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดกระบี่ (กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก) วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 
1) ประเด็นทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1.1) เสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะจะช่วยพัฒนาอาชีพได้ 
1.2) เชื้อเพลิงถ่านหินสามารถสำรองการใช้งานได้ 6–12 เดือน ในกรณีถ้าค่าไฟฟ้าเพิ่ม 5 สตางค์  

จะส่งผลกระทบกับชีวิตทุกอย่างมากกว่าน้ำมัน 
1.3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ทำไมไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 %  
1.4) กระบีต่้องมีโรงไฟฟ้าหลัก เพราะต้องรับการพัฒนาที่ต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาคลองไทย 
1.5) เสนอให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากมีพ้ืนที่สร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว 
1.6) เสนอให้ศึกษาการใช้เชื ้อเพลิงร่วมชีวมวลกับถ่านหิน ขยะกับถ่านหิน ดูสัดส่วนที่เหมา ะสม

ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย 
1.7) เสนอให้เป็นทางเลือกที่ 5 คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ในความเป็นจริงเรื่องพลังงานหมุนเวียน ถ้าเป็น

พลังงานหมุนเวียน 100% เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ 
2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 

2.1) คำถามก่อนการประเมิน คณะทำงานได้ประเมินผู้ประเมินหรือไม่  
2.2) ดูเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ว่าจะให้สร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ 
2.3) ควรคำนึงถึงความต้องการไฟฟ้า และศักยภาพเชื้อเพลิงของแต่ละประเภทในการเลือกเชื้อเพลิง 
2.4) ดัชนีการชี้วัดเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน มีอิทธิพลต่อธุรกิจท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะการพึ่งพา

การท่องเที่ยวอย่างเดียวมีปัญหา ควรพึ่งพาตัวเองก่อน 
2.5) ประเด็นสุขภาพ ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ด้วยโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกระจายไปทั่ว

จะมีปัญหาการควบคุมคุณภาพ 
3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 

3.1) การให้ความสำคัญด้วยการคิดค่าน้ำหนักตามแนวรัศมีรอบโรงไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องคิดตาม
ระยะทาง 

3.2) ในปัจจุบันของปัญหาของโรงไฟฟ้าไม่อันตรายเท่ากับโรงงานปาล์ม โรงงานปาล์มมีปัญหาควัน
และกลิ่น มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3) ประเทศไทยเมือ่เทียบกับมาเลเซีย ราคาค่าไฟฟ้าสูงกว่าเกือบ 2 เท่า ทำให้ศักยภาพการแข่งขัน
ลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า 

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1) ตัวแทนชุมชนรอบรัศมี 5 กิโลเมตร 4 ตำบล ได้ประชุมและให้ตัวแทนมายื่นหนังสือขอทำ

ประชามติ โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้จัดทำประชามติ 
4.2) ข้อดีของเชื้อเพลิงถ่านหินมีต้นทุนคงที่ เชื้อเพลิงอื่นมีการผันแปร สนับสนุนการใช้ถ่านหินเป็น

เชื้อเพลิง 
4.3) โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีอายุการใช้งาน การกำจัดขยะหรือขี้เถ้าสามารถขายได้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-14      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.4) หลังสถานการณ์โควิดแหล่งท่องเที่ยวฟื้นตัว แสดงว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดจากการ
ประกอบการด้านท่องเที่ยวไม่ใช่โรงไฟฟ้า 

4.5) คำขวัญกระบี่มีคำว่าถ่านหินและอยู่ในวิถีชีวิตชุมชนมาก่อนแล้ว ควรให้ความรู้กับคนในพื้นท่ี  
4.6) ถ้ามีโรงไฟฟ้าก็หวังให้มีวิทยาลัยการไฟฟ้าสอนนักศึกษาจบมาทำงานกับโรงไฟฟ้า มีหลักสูตร

พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของการศึกษานอกโรงเรียน 
4.7) ผู้นำที่เกาะลันตาสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากโรงงานปาล์มมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นปัญหาของพ้ืนที่ในขณะนี้ 
2.2.3.4 จังหวัดสงขลา 
สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสงขลา (กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 
1) ประเด็นทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1.1) การกำหนดสัดส่วน 60/40 ของทางเลือกที่ 3 และ 4 ให้พิจารณาศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งควรคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ก่อนที่จะระบุสัดส่วน 

1.2) พ้ืนที่เทพามีความเห็นในการเลือกพลังงาน แสงอาทิตย์ ลม น้ำ และก๊าซธรรมชาติ 
1.3) หลายพ้ืนที่มีศักยภาพเชื้อเพลิง ขณะนี้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเกือบทุกอำเภอ แต่ไม่มีข้อมูลเรี่องการใช้

ไฟฟ้าของชุมชน  
1.4) เชื้อเพลิงถ่านหิน ไม่ควรนำมาเป็นประเด็นทางเลือก  

2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
2.1) ปัจจุบันโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัด มีปัญหาน้ำเสีย มีผลกระทบต่อชาวบ้าน กับชุมชนเกือบ

ทุกพ้ืนที่  
2.2) ทุกคนต้องการใช้ไฟฟ้า แต่ต้องคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องอย่าให้มีผลกระทบกับชาวบ้าน 
2.3) เพิ่มมิติสุขภาพชุมชน โครงการต้องไม่กระทบอาชีพของชุมชน ต้องคำนึงถึงขนบธรรมเนียม 

ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น หากจำเป็นที่จะทำโครงการใดต้องสูญเสียให้น้อยที่สุด และต้องดำรงอยู่ของ  
อัตลักษณ์ชุมชน 

2.4) การอ้างถึงเรื่องการมีงานทำจากโครงการใหม่ ๆ แต่ทำลายอาชีพดั้งเดิมเสียหาย ทำลายอาชีพ
เป็นร้อยของชุมชน รวมทั้งอากาศและสิ่งแวดล้อม 

2.5) ในเวทีสานเสวนา รอบ 1 ไม่ได้กล่าวถึงมิติสังคม การพัฒนาที่เทพาพาต้องไม่ถูกผลกระทบ ต้อง
อยู่ได้ตามเดิม ถ้ามีการพัฒนาโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือภาคเอกชนเป็นผู้ผลิต การดำรงความ
เป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของคนเทพาต้องเหมือนเดิม ในส่วนหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทำการศึกษา 
แต่คนกำกับเรื่องนโยบายไม่ใช่พวกเรา หน้าที่ของเรา เราจะพัฒนาทรัพยากรร่วมกันได้อย่างไร ปัตตานีจะอยู่อย่างไร
เทพาจะอยู่อย่างไร 

3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 
3.1) การนำเสนอเทคโนโลยีของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสูงกว่าจีน มีการเอามาผลิตในจีน

จะได้ราคาที่ถูกลง  
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.1) มีความกังวลในการเกิดอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ผลกระทบทางมลพิษต้องตามมา ทำลาย
ทรัพยากรโดยเฉพาะอาหาร 

4.2) ในปัจจุบันยังมีสถานการณ์ไฟล้น ไฟเกิน เรื ่องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินควรจบไปได้แล้ว  
การทำงานของภาครัฐ ใช้ ม.44 ยกเลิกพ้ืนที่สีเขียว (พ.ศ. 2533) เปลี่ยนเป็นสีม่วงให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ 
ทำให้เกิดความไม่ปกติของระบบการทำงานของภาครัฐ ป่าชายเลน 40,000 กว่าไร่ จะเสียหาย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-15      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.3) ข้อมูลในพื้นที่ อำเภอเทพา ทะเลอุดมสมบูรณ์ออกทะเล 4–5 วัน ได้รายได้ 10,000 บาท  
ออกทะเลไป 3 เดือน เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งปี เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ีเทพา มีถึง 5,000 คน ที่ไม่เอาถ่านหิน 

4.4) ในปัจจุบันเมื่อหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าเทพาก่อน ทำให้พี่น้องที่เห็นต่างได้มานั่งคุยกัน ดูว่าอะไร
เป็นปัญหาทำให้ทะเลาะกัน และร่วมกันจัดการทรัพยากรชุมชน 

4.5) โรงไฟฟ้าจะนะผลิตไฟฟ้าได้ 1,400 เมกะวัตต์ สงขลาใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมกะวัตต์ เขื่อนบาง
ลางผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร ปัตตานีใช้ไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตเหลือ ทำไมต้องคิดสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมอีก 

4.6) ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
4.7) โรงไฟฟ้าจะนะที่จะเกิดข้ึนคืออะไร ทำไมต้องเป็นกระบี่หรือที่เทพา  
4.8) ทำไมต้องเป็นถ่านหิน มีความกังวลว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าที่อำเภอเทพาจะมีสภาพเหมือนจังหวัด

ระยอง  
4.9) ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้า เห็นด้วยกับพลังงานทางเลือก 

สรุปสานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสงขลา (กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
1) ประเด็นทางเลือกยุทธศาสตร์ 

1.1) ก๊าซธรรมชาติที่กล่าวถึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศสำรองได้ 7 วัน มีความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิง
ทำให้เป็นข้อจำกัด 

1.2) โรงไฟฟ้าชีวมวล ควรพิจารณาตัวชี้วัด เรื่องการขนส่งเชื้อเพลิง 
1.3) การกำหนดการก่อสร้างต้องกำหนดว่า ใครเป็นผู้สร้าง รัฐหรือเอกชน มีผลต่อการพิจารณา

ทางเลือก ควรเพิ่มรายละเอียดทางเลือกให้มากขึ้น  
1.4) ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อกังวลผลกระทบเรื่องถ่านหิน เสนอการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงควรเริ่ม

ในสัดส่วนที่น้อยก่อน และค่อย ๆ เพ่ิมสัดส่วนที่มากขึ้นภายหลังเพ่ือลดความกังวลของประชาชนบางส่วนได้ 
1.5) เชื ้อเพลิงชีวมวลถ้ามองในความเสถียรด้านพลังงานไม่มีมั ่นคง ควรใช้เป็นส่วนเสริม โดยมี  

การกำหนดสัดส่วนว่า เชื้อเพลิงถ่านหินกี่เปอร์เซ็นต์ เชื้อเพลิงชีวมวลกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะทุกเวทีของสานเสวนาครั้งนี้
จะเน้นเรื่องการใช้เชื้อเพลิงประเภทใดในปริมาณเท่าไร 

1.6) การนำเสนอในเวทีของผู้ร่วมสานเสวนาเสนอให้รัฐบาลเป็นผู้สร้างโรงไฟฟ้าที่อำเภอเทพา  
จะสามารถช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอในภาคใต้ได้ และเป็นการสร้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย ประชาชนเทพา
สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถึงร้อยละ 80 ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 10 และคัดค้านการก่อสร้างร้อยละ 10  

1.7) โรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดข้ึน 7 โรงแล้ว ทำไมเกิดข้ึนได้ ถ้าเอกชนสร้างจะสร้างมลพิษมากกว่ารัฐ 
1.8) การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ยังไม่คุ้มกับการลงทุน บางแห่งใช้เพียงส่องสว่างภายนอกเท่านั้น 
1.9) เวทีรอบ 3 อยากให้ทำประชามติดีกว่า ประหยัด ชัดเจน เอาหรือไม่เอาโรงไฟฟ้า 

2) ประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
2.1) ทางเลือกทั้ง 4 มิติในเรื่องตัวชี้วัด ควรใส่มาตรการรองรับการอยู่ดีมีสุขอย่างไรในแต่ละมิติ  

เป็นอย่างไรทิศทางการพัฒนาพลังงาน 
2.2) การสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีความรับผิดชอบ ชาวบ้านยอมรับและให้ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับกองทุน

สนับสนุนตามรัศมีโรงไฟฟ้า 
2.3) ควรให้ประชาชนมีหุ้นส่วนในการได้รับประโยชน์ในการสร้างโรงไฟฟ้า และประชาชนที่อยู่  

ในพ้ืนที่ต้องได้ประโยชน์ด้วย  
3) ข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก 

3.1) ความเชื่อมั่นของสังคมไทยวิกฤตศรัทธา โครงการขนาดใหญ่มีความเสี่ยงของชุมชนต้องให้
ความสำคัญในประเด็นทางสังคม ซึ่งสร้างปัญหาในโครงการหลาย ๆ โครงการ 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-16      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา เป็นโครงการที่ได้ทำตามกระบวนการขั ้นตอน  

เรื ่องการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ได้ทำ ค3 เสร็จแล้ว แต่โครงการได้หยุดโดยรัฐบาล วันนี้ได้นำมาพิจารณาเรื่อง 
การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื ่องปกติ ทางผู้เข้าร่วม  
สานเสวนาในวันนี้ต้องการให้ทางที่ปรึกษานำเรื่องที่พูดและนำเสนอในเวทีนี้ไปแจ้งให้กระทรวงพลังงานซึ่งเป็น  
เจ้าของงานทราบ 

4.2) เรื่องปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เป็นเรื่องปกติ ยกตัวอย่าง เช่น โรงไฟฟ้า 
จะนะ เป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันแต่สร้างได้ โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อนำให้เศรษฐกิจดีแต่สิ่งแวดล้อมก็สำคัญ  
ไม่ควรละเลย 

4.3) ต้องการให้ลงพื้นที่ดูสภาพจริง ๆ ในพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าและฟังเสียงประชาชนให้ทั่วถึง  
ถ้าเข้าใจตรงกันจะแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ ปัญหาในชุมชนของตำบลของเทพามีมากมาย ในปัจจุบัน 7 ตำบลของเทพา 
ได้สร้างโครงการและจัดทำกิจกรรมของเครือข่ายเทพายั่งยืน จัดให้เยาวชนฝึกอบรมและได้ใบรับรองการควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ เยาวชนจะช่วยดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมให้กับโรงไฟฟ้าได้ 

4.4) มีความเชื่อว่าผู้เห็นต่างแต่ละฝ่าย จะเข้าใจกันทุกอย่าง ต้องคุยกันให้จบกันบนโต๊ะ อย่าฟังเสียง
ข้างน้อย ควรปฏิบัติตามเสียงข้างมาก 

4.5) ให้ความสำคัญในการทำแผนพัฒนาพลังงานควบคู่กับแผนสันติภาพ 
4.6) การสร้างโรงไฟฟ้า ตอนนี้เป็นปัญหาของรัฐ ไม่ใช่ปัญหาของประชาชน ควรให้ผู ้เห็นต่าง 

ได้นำเสนอ 
4.7) เสนอแก้กฎหมายโรงไฟฟ้าชุมชนให้เป็นการลงทุน รัฐ 45 เอกชน 45 และชาวบ้านรอบ

โรงไฟฟ้า 10 (เป็นหุ้นลม ให้กับ 200 เลขที่บ้านรอบโรงไฟฟ้า) 
 นอกจากนี้ยังได้ให้ผู ้เข้าร่วมสานเสวนาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของทางเลือก ตัวชี้วัด  
และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากการสานเสวนา รอบ 2/1 แบ่งตามเวทีสานเสวนา  

การสานเสวนา จำนวน (คน) ร้อยละ 
เวทีประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 1 14 10.94 
เวทีประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 2 24 18.75 
เวทีสุราษฎร์ธานี วันท่ี 1 17 13.28 
เวทีสุราษฎร์ธานี วันท่ี 2 30 23.44 
เวทีกระบี่ วันท่ี 1 7 5.47 
เวทีกระบี่ วันท่ี 2 17 13.28 
เวทีสงขลา วันท่ี 1 14 10.94 
เวทีสงขลา วันท่ี 2 5 3.90 

รวม 128 100.00 
 

เมื่อแบ่งเป็น รายจังหวัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมาจาก 9 จังหวัด แสดงดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากการสานเสวนา รอบ 2/1 แบ่งตามจังหวัด 
จังหวัด จำนวน (คน) ร้อยละ 

ประจวบคีรีขันธ์ 20 15.63 
ชุมพร 10 7.81 
ระนอง 8 6.25 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-17      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จังหวัด จำนวน (คน) ร้อยละ 
สุราษฎร์ธานี 33 25.78 
นครศรีธรรมราช 14 10.94 
กระบี่ 24 18.75 
พัทลุง 1 0.78 
สงขลา 17 13.28 
สตูล 1 0.78 

รวม 128 100.00 
 

2) การประเมินความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/1 พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

ที่กำหนดขึ้น จำนวน 3 ทางเลือกหลัก 5 ทางเลือกย่อย มีความเหมาะสมต่อการนำมาประเมินทางเลือกฯ ร้อยละ 82 
อีกร้อยละ 18 มีความคิดเห็นว่า ทางเลือกฯ ดังกล่าวควรมีการปรับปรุง  

3) การประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข่าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/1 เกี่ยวกับตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ที่กำหนดขึ้นทั้ง 4 มิติ โดยพบว่า ตัวชี้วัดในแต่ละมิติส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/1    
เห็นว่า มีความเหมาะสม สำหรับนำมาประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9  ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ  

ตัวชี้วัด เหมาะสม (ร้อยละ) ควรปรับปรุง (ร้อยละ) 
มิติเศรษฐกิจ 90.6 9.4 
มิติสังคม 89.8 10.2 
มิติสิ่งแวดล้อม 85.9 14.1 
มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี 91.4 8.6 

 
4) การประเมินความเหมาะสมวิธีการประเมินตัวชี้วัด 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข่าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/1 เกี่ยวกับวิธีการประเมินตัวชี้วัด โดย

พบว่า วิธีการประเมินของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/1 เห็นว่า มีความเหมาะสม 
สำหรับนำมาใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 2.10 
 
ตารางท่ี 10  ผลการประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ  

วิธีการประเมินตัวชี้วัด เหมาะสม (ร้อยละ) ควรปรับปรุง (ร้อยละ) 
มิติเศรษฐกิจ 90.6 9.4 
มิติสังคม 91.4 8.6 
มิติสิ่งแวดล้อม 85.9 14.1 
มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี 90.6 9.4 

 
5) การประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การพิจารณา 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข่าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/1 เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละ

ตัวชี้วัด โดยพบว่า เกณฑ์การพิจารณาของแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/1  เห็นว่า  
มีความเหมาะสม สำหรับนำมาใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 11 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-18      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 11  ผลการประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การพิจารณาของตัวชี้วัด ทั้ง 4 มิติ  
เกณฑ์การพิจารณาของตัวชี้วัด เหมาะสม (ร้อยละ) ควรปรับปรุง (ร้อยละ) 

มิติเศรษฐกิจ 89.8 10.2 
มิติสังคม 89.8 10.2 
มิติสิ่งแวดล้อม 86.7 13.3 
มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี 87.5 12.5 

 

6) การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลการประกอบการสานเสวนา รอบ 2/1 (Fact Sheet) 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/1 เกี่ยวกับข้อมูลการประกอบการ 

สานเสวนา รอบ 2/1 (Fact Sheet) โดยพบว่า ข้อมูลการประกอบการสานเสวนา รอบ 2/1 (Fact Sheet) ในแต่ละ
มิติ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/1 เห็นว่ามีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
แสดงดังตารางที ่12 
 

ตารางท่ี 12  ผลการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลการประกอบการสานเสวนา รอบ 2/1 (Fact Sheet)   
ข้อมูลประกอบการสานเสวนา รอบ 2/1 เหมาะสม (ร้อยละ) ควรปรับปรุง (ร้อยละ) 

มิติเศรษฐกิจ 84.4 15.6 
มิติสังคม 85.2 14.8 
มิติสิ่งแวดล้อม 81.3 18.8 
มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี 84.4 15.6 

 
2.2.4 ปัญหาและอุปสรรคของการสานเสวนา รอบ 2/1  

 ปัญหาและอุปสรรคของการสานเสวนา รอบ 2/1 มีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้  
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสานเสวนาเป็นจำนวนมาก ด้วยสถานการณ์โรคระบาดและมาตการความปลอดภัย

จึงไม่สามารถให้เข้าร่วมได้หมด สามารถติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook ได้ทุกเวท ี
2) มีข้อมูลในเอกสารให้ประกอบการพิจารณามากจึงมีเนื้อหาที่มีความจำเป็นและสำคัญ การจัดทำ  

เป็นเล่มเอกสารประกอบจึงมีขนาดตัวอักษรที่เล็ก ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเป็นอุปสรรคในการอ่าน 
3) ในเวทีมีผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก มีการกำหนดข้อตกลงเรื่องระยะเวลาในการ  

ให้ความคิดเห็นในบางครั ้งการพูดของแต่ละคนที่ต้องการให้ข้อมูลมีมากกว่าเวลาที ่กำหนดทำให้มีการใช้เวลา  
ที่มากกว่ากติกาที่กำหนดไว้ 

4) มีผู้ต้องการเข้าร่วมสานเสวนาที่ไม่ได้เชิญต้องการมาร่วมรับฟังด้วยแต่เนื่องด้วยสถานที่ห้องประชุม  
มีข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จึงไม่สามารถให้เข้าได้ 
 
2.3 การสานเสวนา รอบ 2/2 

จากกำหนดการจัดเวทีสานเสวนารอบ 2 จำนวนทั้งสิ้น 4 จังหวัด โดยแบ่งการจัดสานเสวนา ออกเป็น 2 รอบ 
ได้แก่ การสานเสวนา รอบ 2/1 จัดในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดสงขลา โดยแต่ละจังหวัด ใช้เวลาจำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นการจัดแยกระหว่างกลุ่มพลังงานหลักและพลังงาน
ทางเลือก ทั้งนี้ หลังจากการสานเสวนา รอบ 2/1 เสร็จสิ้น ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/1 
ของแต่ละเวที ส่งตัวแทนแต่ละจังหวัดตามสัดส่วน ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อมาร่วมการสารเสวนา รอบ 2/2  
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  

การสานเสวนา รอบ 2/2 นี้ เป็นกระบวนการของผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินค่าน้ำหนักของมิติและตวัชี้วัด
สำหรับการประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม  
จากการสานเสวนา รอบ 2/1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-19      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 2.3.1 วัตถุประสงค์การสานเสวนา รอบ 2/2 
1) เพื่อนำเสนอผลสรุปการสานเสวนา รอบ 2/1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 

และเกณฑ์การประเมิน 
2) เพ่ืออธิบายข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
3) เพื่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อทางเลือก และข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก  

เชิงยุทธศาสตร์ 
4) เพ่ือกำหนดค่าน้ำหนักมิติและตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
5) เพ่ือประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
6) เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากทางเลือก/เงื่อนไขที่จำเป็นในการนำทางเลือก

ไปปฏิบัติ 
  

 2.3.2 วิธีการจัดสานเสวนา รอบ 2/2 
การสานเสวนา รอบ 2/2 ได้คำนึงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน  

โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนผู้มีส่วนได้เสีย (พลังงานหลักและพลังงานทางเลือก) และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีความ
ใกล้เคียงกัน ในการประเมิน ประกอบด้วย ตัวแทนผู ้มีส ่วนได้เสียในพื ้นที ่ภาคใต้ 14 จังหวัด รวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันกำหนดค่าน้ำหนักมิติและตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์  
และการประเมินผลกระทบตามมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมทางด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี  
จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น จำนวน 6 ทางเลือก รวมทั้งเสนอ/ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ 

การสานเสวนา รอบ 2/2 มีจุดเน้นที่สำคัญ คือ ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
บนพื้นฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไป
ตามวิธีการของ SEA และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ที่ต้องการให้นำข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาร่วมพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน โดยขั้นตอนการจัดสานเสวนา รอบ 2/2 มีดังนี้   

1) ลงทะเบียน รับเอกสารการสานเสวนา 
2) หัวหน้าโครงการกล่าวต้อนรับ ชี้แจงกำหนดการและแนวทางในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
3) สรุปผลการสานเสวนา รอบ 2/1  
4) อธิบายข้อมูลประกอบ วิธีการประเมินค่าน้ำหนักของมิติและตัวชี้วัด และวิธีการประเมินทางเลือก 

เชิงยุทธศาสตร์ 
5) แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
6) กำหนดค่าน้ำหนักมิติและตัวชี้วัด และประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเสนอมาตรการ/

แนวทาง/เงื่อนไขสำหรับนำทางเลือกไปปฏิบัติ 
ในการสานเสวนา รอบ 2/2 ได้จัดทำเครื่องมือสำหรับใช้ในการสานเสวนา จำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย   

1) แบบกำหนดค่าน้ำหนักมิติและตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ (AHP)  
2) แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
3) แบบฟอร์มการเสนอมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ 

รวมทั้งเอกสารประกอบการสานเสวนา รอบ 2/2 จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย  
1) ข้อมูลประกอบการสานเสวนา รอบ 2/2 (Fact Sheet ปรับปรุงจาก 2/1) 
2) เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเขิงยุทธศาสตร์    

การสานเสวนา รอบ 2/2 แบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 10 
กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 2 วัน โดยแต่ละวันมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-20      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1) วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563   
วันแรกของการสานเสวนา เป็นการสรุปผลการสานเสวนา รอบ 2/1 ให้กับผู้เข้าร่วมการสานเสวนา

รับทราบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์
การประเมินและข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก โดยผู้เข้าร่วมการสานเสวนาจากทุกกลุ่ม จากนั้นมีการ
กำหนดค่าน้ำหนักมิติและตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ (AHP) โดยใช้แบบกำหนดค่าน้ำหนักมิติและ
ตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ (AHP) และประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้แบบประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการสานเสวนา รอบ 2/2 (Fact Sheet ปรับปรุงจากรอบ 2/1) และ
เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเขิงยุทธศาสตร์  

สำหรับการสานเสวนา รอบ 2/2 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมสานเสวนา จำนวนทั้งสิ้น 
109 คน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก) ประกอบด้วย  

(1) ตัวแทนจากกลุ่มพลังงานหลัก    จำนวน  38 คน 
(2) ตัวแทนจากกลุ่มพลังงานทางเลือก   จำนวน  40 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ    จำนวน  24 คน 
(4) ผู้สังเกตการณ์    จำนวน    7 คน 

2) วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563   
วันที่สองของการสานเสวนา เป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมทั้งการเสนอ/ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
และเงื ่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และ
เงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ 

สำหรับการสานเสวนา รอบ 2/2 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  มีผู้เข้าร่วมสานเสวนา จำนวน 
88 คน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก) ประกอบด้วย  

(1) ตัวแทนจากกลุ่มพลังงานหลัก    จำนวน  34 คน 
(2) ตัวแทนจากกลุ่มพลังงานทางเลือก   จำนวน  37 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ    จำนวน   5 คน 
(4) ผู้สังเกตการณ์    จำนวน   5 คน 

 
 2.3.3 ผลการกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ลำดับ
ชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ซึ่งเป็นการพิจารณาทีละคู่ว่า มิติ/ตัวชี้วัดใดมีความสำคัญมากกว่า และ
มากกว่าในระดับใด โดยใช้เครื่องมือคือ “แบบกำหนดค่าน้ำหนักมิติและตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 
(AHP)” ที่พัฒนาโดยคณะทำงาน สำหรับนำมาใช้ในการกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยผลการกำหนดค่าน้ำหนัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.3.3.1 ผลการกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แยกตาม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
1) กลุ่มพลังงานหลัก 
มีผู้แทนจากกลุ่มพลังงานหลักตอบแบบกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือก

เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 33 คน โดยมีผลการศึกษา แสดงดังตารางที่ 13 
 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-21      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 13  ค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มพลังงานหลัก 
มิต ิ ค่าน้ำหนัก ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักสุทธ ิ

1. เศรษฐกิจ 0.380 
 

1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.074 0.028 
1.2 การจ้างงาน 0.084 0.032 
1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.077 0.029 
1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.086 0.033 
1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.125 0.047 
1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ 0.115 0.044 
1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.440 0.167 

2. สังคม 0.122 
 

2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.479 0.058 
2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.521 0.064 

3. สิ่งแวดล้อม 0.160 
 

3.1 คุณภาพน้ำ 0.251 0.040 
3.2 คุณภาพอากาศ 0.217 0.035 
3.3 กากของเสีย 0.168 0.027 
3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.239 0.038 
3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.125 0.020 

4. ความพร้อม
ด้านเช้ือเพลิง/
เทคโนโลย ี

0.338 
 

4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.255 0.086 
4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.422 0.143 
4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.323 0.109 

หมายเหตุ: 1) ค่าน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยของค่าน้ำหนักจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2) ค่าน้ำหนักสุทธิเป็นการนำค่าน้ำหนักของแต่ละมิติ x ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 

 
2) กลุ่มพลังงานทางเลือก 
มีผู ้แทนจากลุ่มพลังงานทางเลือกตอบแบบกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี ้วัดสำหรับการประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 23 คน โดยมีผลการศึกษา แสดงดังตารางที ่14 
 
ตารางท่ี 14  ค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มพลังงานทางเลือก 

มิต ิ ค่าน้ำหนัก ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักสุทธ ิ
1. เศรษฐกิจ 0.145 

 
1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.035 0.005 
1.2 การจ้างงาน 0.048 0.007 
1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.124 0.018 
1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.165 0.024 
1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.223 0.032 
1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ 0.258 0.037 
1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.146 0.021 

2. สังคม 0.210 
 

2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.436 0.091 
2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.564 0.118 

3. สิ่งแวดล้อม 0.431 
 

3.1 คุณภาพน้ำ 0.175 0.076 
3.2 คุณภาพอากาศ 0.192 0.083 
3.3 กากของเสีย 0.153 0.066 
3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.232 0.100 
3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.248 0.107 

4. ความพร้อม
ด้านเช้ือเพลิง/ 

0.214 
 

4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.175 0.038 
4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.230 0.049 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-22      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มิต ิ ค่าน้ำหนัก ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักสุทธ ิ
เทคโนโลย ี 4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.595 0.127 

หมายเหตุ: 1) ค่าน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยของค่าน้ำหนักจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2) ค่าน้ำหนักสุทธิเป็นการนำค่าน้ำหนักของแต่ละมิติ x ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 

 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

จำนวน 29 คน โดยมีผลการศึกษา แสดงดังตารางที ่15 
 

ตารางท่ี 15  ค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
มิต ิ ค่าน้ำหนัก ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักสุทธ ิ

1. เศรษฐกิจ 0.265 1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.114 0.030 
1.2 การจ้างงาน 0.118 0.031 
1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.164 0.043 
1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.139 0.037 
1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.129 0.034 
1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ 0.121 0.032 
1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.215 0.057 

2. สังคม 0.169 2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.502 0.085 
2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.498 0.084 

3. สิ่งแวดล้อม 0.321 3.1 คุณภาพน้ำ 0.151 0.048 
3.2 คุณภาพอากาศ 0.220 0.071 
3.3 กากของเสีย 0.172 0.055 
3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.229 0.073 
3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.228 0.073 

4. ความพร้อม
ด้านเช้ือเพลิง/
เทคโนโลย ี

0.246 4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.275 0.068 
4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.305 0.075 
4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.420 0.103 

หมายเหตุ: 1) ค่าน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยของค่าน้ำหนักจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2) ค่าน้ำหนักสุทธิเป็นการนำค่าน้ำหนักของแต่ละมิติ x ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 

 

2.3.3.2 ผลการกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การกำหนดค่าน้ำหนักมิติ และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้มีการ

กำหนดสัดส่วนความสำคัญของผู้ตอบแบบกำหนดฯ ทั้ง 3 กลุ่มเท่ากัน คือ  
1) กลุ่มพลังงานหลัก   สัดส่วนความสำคัญ ร้อยละ 33.3 
2) กลุ่มพลังงานทางเลือก   สัดส่วนความสำคัญ ร้อยละ 33.3   
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ   สัดส่วนความสำคัญ ร้อยละ 33.3   

เมื่อนำค่าน้ำหนักสุทธิของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มผู้ตอบแบบ
กำหนดฯ มาปรับค่าน้ำหนักตามสัดส่วนความสำคัญ และสามารแสดงผลรวมค่าน้ำหนักตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกตามวิธีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ ( Multi-
criteria Analysis: MCA) แสดงดังตารางที่ 16 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-23      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 16  ค่าน้ำหนักตัวชี้วัดสำหรับนำไปใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ตัวชี้วัด 
ค่าน้ำหนัก 

ค่าน้ำหนักรวม 
ทางหลัก ทางเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.009 0.002 0.010 0.021 
   1.2 การจ้างงาน 0.011 0.002 0.010 0.023 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.010 0.006 0.014 0.030 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.011 0.008 0.012 0.031 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.016 0.011 0.011 0.038 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ 0.015 0.012 0.011 0.038 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.056 0.007 0.019 0.082 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.019 0.030 0.028 0.078 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.021 0.039 0.028 0.089 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.013 0.025 0.016 0.055 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.012 0.028 0.024 0.063 
   3.3 กากของเสีย 0.009 0.022 0.018 0.049 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.013 0.033 0.024 0.070 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.007 0.036 0.024 0.067 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.029 0.013 0.023 0.064 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.048 0.016 0.025 0.089 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.036 0.042 0.034 0.113 

หมายเหตุ:   ค่าน้ำหนักรวม คือ ผลรวมของค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดของทุกกลุ่ม 
 
2.3.4 ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้น 
ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการสานเสวนา รอบ 2/2  คณะทำงานของโครงการ ได้

แบ่งการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ จำนวน 11 ตัวชี้วัด และการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 

2.3.4.1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการศึกษานี้ แบ่งออกเป็น 6 ทางเลือก ดังนี้  
1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด  ซึ่งทางเลือกฯ นี้ ดำเนินการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนที่หาได้จากพื้นที่ภาคใต้ โดยพัฒนาตามศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีแนวทาง
การดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-24      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและถ่านหิน) โดยการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และมี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งทางเลือกฯ นี้  
เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015) 
3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ)  โดยการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 
60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40  
ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่)  
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ  
โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้ อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้า 
ที่เพ่ิมข้ึนของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015) 
4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน (ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน)  โดยผลิตไฟฟ้า

จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 20 ปี  
มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015) 
5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิต

ไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-25      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  
ในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติตามสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015) 
6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน) 

โดยผลิตไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี 

2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี 

4) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015) 
 ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวอักษรย่อของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 17 

 
ตารางท่ี 17  อักษรย่อของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

ทางเลือก ตัวอักษรย่อ ความหมาย 
ทางเลือกที่ 2 AL2 โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
ทางเลือกที่ 3.1 AL3.1 พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ (60%) + ถ่านหิน (40%) 
ทางเลือกที่ 3.2 AL3.2 พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ (60%) + ก๊าซธรรมชาติ (40%) 
ทางเลือกที่ 4.1 AL4.1 พลังงานถ่านหินส่วนใหญ่ (60%) + พลังงานหมุนเวียน (40%) 
ทางเลือกที่ 4.2 AL4.2 พลังงานก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ (60%) + พลังงานหมุนเวียน (40%) 
ทางเลือกที่ 4.3 AL4.3 พลังงานก๊าซธรรมชาติ (40%) + พลังงานถ่านหิน (40%) + พลังงานหมุนเวียน (20%) 

 
 สำหรับการแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 
ระดับ) แสดงดังตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18  การแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ) 
ตัวช้ีวัด 

การแปลความหมาย 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 

มิติเศรษฐกิจ 
1.1 รายได ้
ในภาพรวม 
ของภาคใต้ 

 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อรายได้
ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับ
มาก (ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 1) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อรายได้
ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับ
ปานกลาง (ลดลง 
ร้อยละ 0.5-1) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อรายได้
ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับ
น้อย (ลดลงนอ้ยกว่า  
ร้อยละ 0.5) 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อรายได้ของ
ประชาชนในภาคใต ้

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่รายได้
ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับ
น้อย (เพิ่มขึ้น 
น้อยกว่ารอ้ยละ 0.5) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่รายได้
ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับ
ปานกลาง (เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 0.5-1) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่รายได้
ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับ
มาก (เพิม่ขึ้น
มากกว่ารอ้ยละ 1) 

1.2 การจ้างงาน 
 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ 
จ้างงานในโรงไฟฟ้า 
ในระดับมาก 
(ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 100) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ 
จ้างงานในโรงไฟฟ้า 
ในระดับปานกลาง 
(ลดลงร้อยละ 30-
100) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ 
จ้างงานในโรงไฟฟ้า 
ในระดับนอ้ย 
(ลดลงน้อยกวา่  
ร้อยละ 30 ) 

ไม่มีผลกระทบตอ่  
การจา้งงานใน
โรงไฟฟ้า 
 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ 
จ้างงานในโรงไฟฟ้า 
ในระดับนอ้ย 
(เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ 
จ้างงานในโรงไฟฟ้า 
ในระดับปานกลาง 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ  
30-100) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ 
จ้างงานในโรงไฟฟ้า 
ในระดับมาก 
(เพิ่มขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ 100) 

1.3 กาประกอบ 
อาชีพด้าน 
การท่องเทีย่ว  
 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพด้าน
การท่องเทีย่วใน
ระดับสูง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเทีย่วในระดับ
ปานกลาง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 10-30) 

มีความเสีย่งในการ
เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการทอ่งเทีย่ว
ในระดับต่ำ (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

การประกอบอาชีพ 
ในด้านท่องเทีย่ว  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเทีย่วในระดับ 
ต่ำ (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิม่ขึน้ 
น้อยกว่า รอ้ยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเทีย่วในระดับ
ปานกลาง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิม่ขึน้นอ้ย
กว่า ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเทีย่วในระดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิม่ขึน้มาก 
กว่า ร้อยละ 30) 

1.4 การประกอบ 
อาชีพด้านประมง 
 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
ในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำ 
ที่จับได้/รายได้
ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
ในระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำ 
ที่จับได้/รายได้ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 
10-30) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
ในระดับนอ้ย 
(ปริมาณสัตว์น้ำ 
ที่จับได้/รายได้ลดลง
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10) 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้าน 
 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
ในระดับต่ำ 
(ปริมาณสัตว์น้ำ 
ที่จับได้/รายได้
เพิ่มขึน้นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
ในระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำ 
ที่จับได้/รายได้
เพิ่มขึน้นอ้ยกว่า  
ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
ในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำ 
ที่จับได้/รายได้
เพิ่มขึน้มากกวา่  
ร้อยละ 30) 

1.5 การประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม  

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับสูง 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบ 
ทางลบต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับต่ำ 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงน้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจาก 
การพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้า 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับต่ำ 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มขึน้นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ  
10-30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกตอ่การ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับสูง 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มขึน้มากกวา่  
ร้อยละ 30) 

1.6 รายได ้
จากการขาย
เชื้อเพลิง 
 

- - - ไม่มีผลกระทบ 
ต่อรายได้จากการ
ขายเชื้อเพลิง 

รายได้จากการขาย
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
ในระดับนอ้ย  
(น้อยกว่าร้อยละ 50) 

รายได้จากการขาย
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 50-80) 

รายได้จากการขาย
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
ในระดับมาก  
(มากกวา่รอ้ยละ 80) 

1.7 ราคา 
ค่าไฟฟ้า 
ต่อหน่วย 
 
 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย สูงที่สุดเมือ่
เทยีบกับทางเลือก
อื่นหรอืสูงกว่า
ค่าเฉลีย่มากกว่า 
ร้อยละ 30 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย สูงกวา่
ทางเลอืกอื่น
ค่อนข้างมาก  
(สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 10-30) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย สูงกวา่
ทางเลอืกอื่น
เล็กน้อย 
(สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่ารอ้ยละ 10) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย ใกล้เคยีงกับ
ค่าเฉลีย่ 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย ต่ำกว่า
ทางเลอืกอื่น
เล็กน้อย 
(ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่ารอ้ยละ 10) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย ต่ำกว่า
ทางเลอืกอื่น
ค่อนข้างมาก  
(ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 10-30) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย ต่ำที่สุดเมือ่
เทยีบกับทางเลือก
อื่นหรอืต่ำกว่า
ค่าเฉลีย่ มากกว่า 
ร้อยละ 30) 

มิติสังคม 
2.1 การยอมรับ
ของประชาชน

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เป็นอย่างมาก 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
ปานกลาง 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เล็กน้อย 

ประชาชนไม่คัดค้าน
และไม่สนับสนุน 
การดำเนนิงาน 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมอืและสนับสนุน
เล็กน้อย 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมอืและสนับสนุน
ปานกลาง 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมอืและสนับสนุน
เป็นอย่างมาก 
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ตัวช้ีวัด 
การแปลความหมาย 

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 
ในพื้นทีต่่อ 
การผลิตไฟฟ้า 
2.2 การ
เปลี่ยนแปลง 
สถานะสขุภาพ
ของประชาชน 

มีผลกระทบตอ่
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนมาก 
จำเป็นตอ้งมกีาร
กำหนดการเฝ้าระวัง
สุขภาพเฉพาะ หรอื
ต้องเพิ่มเติมระบบ
บริการสขุภาพให้
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

มีผลกระทบตอ่
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
ต้องปรับเพิ่มระบบ
ในการเฝ้าระวัง
สุขภาพ หรอืต้อง
เพิ่มเตมิระบบบรกิาร
สุขภาพให้เหมาะสม 

มีผลกระทบตอ่
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
ต้องปรับระบบเฝา้
ระวังสขุภาพทีม่ีอยู่ 
และปรับระบบ
บริการสขุภาพทีม่ีอยู่
ให้เหมาะสม 

มีผลกระทบตอ่
สุขภาพ โรค หรอื
การบาดเจ็บไม่
ชัดเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่มอียู่และ
ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยู่เพยีงพอไม่ถกู
รบกวน 

มีผลบวกตอ่ปัจจยั
กำหนดสขุภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
สามารถใชร้ะบบเฝ้า
ระวังสขุภาพทีม่ีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มอียู่
เพียงพอไม่ถกู
รบกวน 

มีผลบวกตอ่ปัจจยั
กำหนดสขุภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
สามารถใชร้ะบบเฝ้า
ระวังสขุภาพทีม่ีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มอียู่
เพียงพอไม่ถกู
รบกวน 

มีผลบวกตอ่ปัจจยั
กำหนดสขุภาพของ
ประชาชนมาก 
สามารถใชร้ะบบเฝ้า
ระวังสขุภาพทีม่ีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มอียู่
เพียงพอไม่ถกู
รบกวน 

มิติสิ่งแวดล้อม 
3.1 คุณภาพน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำ

ทะเลและน้ำผิวดนิ 
อยู่ในเกณฑ์ 
เสื่อมโทรมมากหรอื
เทยีบเท่า 
MWQI = 0-25 
WQI = 0-30 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำ
ทะเลและน้ำผิวดนิ 
อยู่ในเกณฑ์ 
เสื่อมโทรมหรอื
เทยีบเท่า 
MWQI = 25-50 
WQI = 31-60 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำ
ทะเลและน้ำผิวดนิ 
อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้-เสือ่มโทรม
หรือเทียบเท่า 
MWQI =50-60 
WQI =61-63 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำ
ทะเลและน้ำผิวดนิ 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้
หรือเทียบเท่า 
MWQI =60-70 
WQI = 64-66 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำ
ทะเลและน้ำผิวดนิ
อยู่ในเกณฑ์พอใช้-ด ี
หรือเทียบเท่า  
WQI =70-80 
WQI =-67-70 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำ
ทะเลและน้ำผิวดนิ 
อยู่ในเกณฑ์ด ี
หรือเทียบเท่า  
MWQI = 80-90 
WQI = 71-90 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำ
ทะเลและน้ำผิวดนิ 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
หรือเทียบเท่า 
MWQI = 90-100 
WQI = 91-100 

3.2 คุณภาพ
อากาศ 

มีการปลดปลอ่ย 
มลพิษทางอากาศ
เพิ่มขึน้  
SO2 > 3 kg/MWh 
หรือ NOX > 1.5 
kg/MWh หรอื 
PM2.5 > 0.3 
kg/MWh 

มีการปลดปลอ่ย 
มลพิษทางอากาศ
เพิ่มขึน้ 
SO2 ระหว่าง 0.01-3 
kg/MWh หรอื  
NOX ระหว่าง 0.01-
1.5 kg/MWh หรอื  
PM2.5 ระหว่าง 0.01-
0.3 kg/MWh 

มีการปลดปลอ่ย 
มลพิษทางอากาศ
เพิ่มขึน้ 
SO2 < 0.01 
kg/MWh หรอื  
NOX < 0.01 
kg/MWh หรอื 
PM2.5 < 0.01 
kg/MWh 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศ  
(SO2 NOX และ 
PM2.5) 
 

มีการปลดปลอ่ย 
มลพิษทางอากาศ
ลดลง  
SO2 <0.01 
kg/MWh หรอื  
NOX < 0.01 
kg/MWh หรอื 
PM2.5 <0.01 
kg/MWh 

มีการปลดปลอ่ย 
มลพิษทางอากาศ
ลดลง  
SO2 ระหว่าง 0.01-3 
kg/MWh หรอื  
NOX ระหว่าง 0.01-
1.5 kg/MWh หรอื  
PM2.5 ระหว่าง 0.01-
0.3 kg/MWh 

มีการปลดปลอ่ย 
มลพิษทางอากาศ
ลดลง  
SO2 > 3 kg/MWh 
หรือ  
NOX >1.5 kg/MWh 
หรือ PM2.5 >0.3 
kg/MWh 

3.3 กากของเสีย ปริมาณกากของเสยี
เพิ่มขึน้อย่างมาก
และมกีารจัดการ
กากของเสียไดน้้อย 

ปริมาณกากของเสยี
เพิ่มขึน้ปานกลาง
และมกีารจัดการกาก
ของเสยีได้บางส่วน 

ปริมาณกากของเสยี
เพิ่มขึน้เลก็นอ้ยและ
มีการจัดการกากของ
เสียได้เป็นส่วนใหญ ่

ปริมาณกากของเสยี 
ไม่เปลี่ยนแปลงและ 
มีการจัดการกากของ
เสียเท่าเดิม 

ปริมาณกากของเสยี
ลดลงเล็กน้อยและมี
การจดัการกากของ
เสียได้เป็นส่วนใหญ ่

ปริมาณกากของเสยี
ลดลงปานกลางและ
มีการจัดการกากของ
เสยีได้เกือบทั้งหมด 

มีโอกาสที่ปริมาณ
กากของเสียลดลง
อย่างมากและมกีาร
จัดการกากของเสยี
ทั้งหมด 

3.4 ความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
ในแหล่งน้ำ 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นลดลง
มาก (รอ้ยละ 67  
ขึ้นไป) 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นลดลง
มาก (รอ้ยละ 34-66) 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นลดลง 
(ร้อยละ 1-33) 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นเท่าเดิม 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นเพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ 1-33) 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นเพิ่มขึน้
มาก (รอ้ยละ 34-66) 

ความชุกชุมของสัตว์
น้ำวัยอ่อนและลูก
ปลาวัยออ่นเพิ่มขึน้
มาก (รอ้ยละ 67  
ขึ้นไป) 

3.5 การ
ปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 

มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มขึน้
มากกว่า 0.3 
tCO2e/MWh 

มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มขึน้
ระหว่าง 0.15-0.3 
tCO2e/MWh 

มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มขึน้
น้อยกว่า 0.15 
tCO2e/MWh 

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไม่
เปลี่ยนแปลง 

มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
น้อยกว่า 0.15 
tCO2e/MWh 

มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
ระหว่าง 0.15-0.3 
tCO2e/MWh 

มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
มากกว่า 0.3 
tCO2e/MWh 

มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี 
4.1 ความ
เพียงพอ 
ของเชือ้เพลงิ/ 
แหล่งพลังงาน 

แหล่งเชื้อเพลิง/
พลังงาน มอียูอ่ย่าง
จำกัดในพืน้ที่ และ
ไม่สามารถหาแหล่ง
เชื้อเพลิง/พลังงาน
จากภายนอกพืน้ที ่
หรือการนำเข้าได ้

แหล่งเชื้อเพลิง/
พลังงาน มอียูอ่ย่าง
จำกัดในพืน้ที่ และ
อาจมแีหล่ง
เชื้อเพลิง/พลังงาน
จากภายนอกพืน้ที ่
หรือการนำเข้าที่ไม่
สามารถพึ่งพาได้ใน
ระยะยาว 

แหล่งเชื้อเพลิง/
พลังงาน มอียูอ่ย่าง
จำกัดในพืน้ที่ แตย่ัง
พอพึ่งพาจากพื้นที่
ใกล้เคียงหรือการ
นำเข้าได ้

- มีแหล่งเชือ้เพลิง/
พลังงานที่สามารถ
เข้าถึงได้ มีปริมาณ
เพียงพอในการผลิต
ไฟฟ้า แต่มีแหล่ง
สำรองไม่มากนัก 

มีแหล่งเชือ้เพลิง/
พลังงานที่สามารถ
เข้าถึงได้ มีปริมาณ
เพียงพอในการผลิต
ไฟฟ้า มีแหล่งสำรอง
ที่ใช้ได้ระยะหนึ่ง แต่
ในระยะยาวอาจตอ้ง
นำเข้า 

มีแหล่งเชือ้เพลิง/
พลังงานที่สามารถ
เข้าถึงได้ มีปริมาณ
เพียงพอในการผลิต
ไฟฟ้าและมีปริมาณ
และแหล่งสำรอง
สำหรับการผลติ
ไฟฟ้าในอนาคตตาม
การคาดการณ ์

4.2 
ความสามารถ 
ในการจ่ายไฟฟ้า 

มีความเสีย่งที่การ
ผลิต/จ่ายไฟฟ้าไม่
ทั่วถึง ไม่ครอบคลมุ
ความต้องการของ

มีความเสีย่งที่การ
ผลิต/จ่ายไฟฟ้าไม่
ทั่วถึง ไม่ครอบคลมุ
ความต้องการของ

มีความเสีย่งที่การ
ผลิต/จ่ายไฟฟ้าไม่
ทั่วถึง ไม่ครอบคลมุ
ความต้องการของ

- สามารถผลติ/จ่าย
ไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ความต้องการได้
อย่างทั่วถึง แตอ่าจ

สามารถผลติ/จ่าย
ไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ความต้องการได้
อย่างทั่วถึง ไม่เกิด

สามารถผลติ/จ่าย
ไฟฟา้เพื่อรองรับ
ความต้องการได้
อย่างทั่วถึงและ
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ตัวช้ีวัด 
การแปลความหมาย 

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 
ภาคส่วนต่าง ๆ และ
จะเกิดปัญหา 
หยุดจ่ายไฟ และมี
ไฟตก ไฟดับเป็น
ประจำ 

ภาคส่วนต่าง ๆ และ
จะพบปัญหา 
หยุดจ่ายไฟ และม ี
ไฟตก ไฟดับในบาง
ช่วงเวลา 

ภาคส่วนต่าง ๆ และ
จะพบปัญหาไฟตก 
ไฟดับในบาง
ช่วงเวลา 

เกิดปัญหาการหยุด
จ่ายไฟหรอืไฟตก/
ไฟดับในบางช่วงเวลา 

ปัญหาในการหยุด
จ่ายไฟ แตอ่าจมี
ปัญหาไฟตก/ไฟดับ
ในบางช่วงเวลา 

เสถียร ไม่เกิดปัญหา
ในการหยุดจ่ายไฟไฟ
ตกหรอืไฟดับ 

4.3 
ประสิทธภิาพ
ของเทคโนโลยี
บำบัดมลพิษ 

มีโอกาสปล่อย
มลพิษออกสู่
สิ่งแวดลอ้มมากกว่า
ค่ามาตรฐานมาก 

มีโอกาสปล่อยมลพิษ 
ออกสู่สิ่งแวดล้อม
มากกว่าค่ามาตรฐาน
ปานกลาง 

มีโอกาสปล่อยมลพิษ 
ออกสู่สิ่งแวดล้อม
มากกว่าค่ามาตรฐาน
เล็กน้อย 

- สามารถควบคุมการ
ปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดลอ้ม 
อยู่ในค่ามาตรฐาน 

สามารถควบคุมการ
ปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดลอ้มดกีว่าค่า
มาตรฐานเล็กน้อย 

สามารถควบคุมการ
ปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดลอ้มดกีว่าค่า
มาตรฐานมาก 

 
2.3.4.2 การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จำนวน 11 ตัวชี้วัด 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จำนวน 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 คุณภาพน้ำ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 กากของเสีย 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลประกอบการสานเสวนา 
รอบ 2/2 (Fact Sheet ปรับปรุงจาก 2/1) และเอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเขิงยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดในเวทีการสานเสวนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสานเสวนาตอบแบบประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ และมีผลการประเมินทางเลือกฯ สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังนี้  

1) จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ประกอบด้วย 
- กลุ่มพลังงานหลัก  มีผู้ตอบแบบประเมิน  จำนวน 27 คน 
- กลุ่มพลังงานทางเลือก มีผู้ตอบแบบประเมิน  จำนวน 20 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผู้ตอบแบบประเมิน  จำนวน 28 คน 

 2) ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่ม 
ผลการประเมินทางเลือกฯ ได้แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบประเมินทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งนี้ จากการประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้มีการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของผู้ตอบแบบกำหนดฯ  
ทั้ง 3 กลุ่มเท่ากัน คือ  

- กลุ่มพลังงานหลัก   สัดส่วนความสำคัญ ร้อยละ 33.3 
- กลุ่มพลังงานทางเลือก  สัดส่วนความสำคัญ ร้อยละ 33.3   
- ผู้ทรงคุณวุฒิ  สัดส่วนความสำคัญ ร้อยละ 33.3   

เมื่อนำคะแนนของแต่ละทางเลือกของผู้ตอบแบบประเมิน มาปรับค่าคะแนนตามสัดส่วนความสำคัญ 
ทั้งนี้ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เมื่อได้นำไปเสนอคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ คณะกรรมการกำกับ
การศึกษาฯ เห็นสมควรให้มีการให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมมากขึ้น และให้จัดการประชุม/ 
สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะผู้ศึกษา  
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-29      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ได้ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ และจะจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(สานเสวนา รอบ 4) ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ต่อไป 
 

2.3.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสานเสวนา รอบ 2/2 
 ผู้เข้าร่วมสานเสวนาเห็นด้วยกับวิธีการจัดทำ SEA โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการ 
จากการสานเสวนา รอบ 2/2 ได้แบ่งตามหัวข้อและวัตถุประสงค์หลักของการสานเสวนา ประกอบด้วย ความคิดเห็น
ต่อวิธีการจัดทำ SEA/ประเมินทางเลือก ความคิดเห็นต่อมิติและตัวชี้วัด ความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
และความคิดเห็นต่อข้อมูลประกอบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

2.3.5.1 ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดทำ SEA/ประเมินทางเลือก ได้แก่  
1) ผู ้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 ต้องการทราบถึงกระบวนการดำเนินการของโครงการ 

โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลการศึกษาว่า ใครเป็นผู้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษามีความ
เที่ยงธรรมหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความเท่ียงตรงและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่  

2) หลังจากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษาและได้ข้อสรุปผลการศึกษาแล้ว ผลการศึกษา
ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการกำกับโครงการ SEA หรือไม ่

3) จากคำถาม 3 ข้อที่ต้องได้คำตอบของการศึกษาโครงการนี้ ให้ทำข้อ 1 และ 2 ก่อน แล้วจึงนำ 
ไปพิจารณาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นข้อ 3 มิเช่นนั้นการหาคำตอบจะเกิดข้อขัดแย้งก่อนที่จะได้ทำตามกระบวนการ กล่าวคือ 
ขั้นตอนการศึกษาสิ่งแรกที่ต้องได้มาคือ การตอบคำถามว่า ภาคใต้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ 
ตามมาด้วยการศึกษาว่า พื้นที่จังหวัดใดมีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้า และจึงมาหาคำตอบ
ร่วมกันว่าเชื้อเพลิงที่จะใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าคือเชื้อเพลิงประเภทใด 

4) แนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควรครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม การลดภาระค่าใช้จ่าย และการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการผลิตและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  
(2) ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน คำนึงถึงความเชื่อมโยงกันของการผลิต ระบบส่ง และระบบ

จำหน่าย 
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม คำนึงการเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าต้องมีประสิทธิภาพในการลดมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
5) สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ระบุไว้ในแต่ละทางเลือกมีที่มาหรือการอ้างอิงของตัวเลข

สัดส่วนจากหน่วยงาน เอกสารอ้างแหล่งใด หรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดสัดส่วนเหล่านี้ 
6) เพราะเหตุใดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้จึงต้องรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มา

เป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการ 
2.3.5.2 ความคิดเห็นต่อมิติและตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าควรเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถจัดการความ
ผันผวนของพลังงานไฟฟ้าได้ 

2) ควรเปรียบเทียบราคาไฟฟ้าที ่รับซื ้อจากต่างประเทศกับราคาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าภายใน  
ประเทศไทย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของสิ่งที่ต้องลงทุน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และประโยชน์ที่ได้รับระหว่างทางเลือก
การรับซื้อไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ ทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากกว่าและเกิดประโยชน์ต่อทุกส่วน
ควรนำมาพิจารณาประกอบทางเลือก 

3) โรงไฟฟ้าที่จะมีการก่อสร้างในพื้นที่ภาคใต้ และประโยชน์ที่ได้จากโรงไฟฟ้าเป็นของคนภาคใต้
หรือภาคอื่น 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-30      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4) โรงไฟฟ้าถ่านหินอายุ 30 ปี ต้องคิดเป็นต้นทุนของประเทศ  
5) พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 2 ด้านนี้จะไปด้วยกันได้หรือไม่ 

2.3.5.3 ความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) การสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนจะช่วยส่งเสริมรายได้แก่เศรษฐกิจชุมชน 
2) องค์กรบางส่วนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เชื ้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า 

สนับสนุนการพัฒนา และใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในพ้ืนที่ 
3) ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าชีวมวล คือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบเชื้อเพลิง หากแหล่งวัตถุดิบ

เชื้อเพลิงห่างไกลจากโรงไฟฟ้าจะทำให้ต้นทุนการจัดส่งเชื้อเพลิงสูง ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าคู่กันกับ
แหล่งที่มาของเชื้อเพลิง เช่น การตั้งโรงไฟฟ้าไว้ใกล้กับโรงงานน้ำมันปาล์ม โรงสีข้าว หรือ โรงงานหีบอ้อย 

4) เสนอให้พิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร บริเวณหมู่บ้านริมน้ำ 
ช่วยชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

5) เสนอให้ทำโครงการที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้า ถ้าต้องทำโครงการให้ทำทั้งสองด้าน คือคงเดิม
หรือลดการสร้างโรงไฟฟ้า 

2.3.5.4 ความคิดเห็นต่อข้อมูลประกอบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องต้นทุนแฝงของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน 
2) หากมีการสร้างโรงไฟฟ้า ข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมสานเสวนาบางท่านต้องการมีส่วนร่วมในโรงไฟฟ้า

ให้มีการบริหารในรูปแบบของสหกรณ์ 
3) ควรมีการประชุมปรับปรุงข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น (1) Organic Redox Flow 

Battery & Solar Roof Top และ (2) Methanation ถ้าใช้ทั้งสองเทคโนโลยีจะได้ Green Energy Technologies  
4) การพัฒนาเทคโนโลยีเรื่อง Super Conductor นำมาใช้ร่วมกับ Big Data จะส่งผลต่อการเกิด

เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา 
5) การศึกษาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ต้องศึกษาให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ปัจจุบันโดยครอบคลุม

ประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 
2.3.5.5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1) SEA ต้องสามารถให้คำตอบได้ว่าการพัฒนาภาคใต้จะเป็นไปในทิศทางใด  
2) บางจังหวัดต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ในด้านการท่องเที่ยว แต่ขาดการสนับสนุนการลงทุนจาก  

ภาคธุรกิจ เนื่องจากการขาดแคลนและความไม่เสถียรของพลังงานไฟฟ้า  
3) การสร้างโรงไฟฟ้าควรดูภาพรวมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
4) ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ Energy Trading Platform ทดลองบน Sand Box ซึ่งจะช่วยให้

เกิดตลาดนัดขายไฟฟ้าและประชาชนจะได้รับประโยชน์ 
5) มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำในเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. ทั้งหมด 

7 เขื่อน เริ่มดำเนินการแล้วที่เข่ือนสิรินธรเป็นที่แรก 
6) การแก้ปัญหาเรื่องโรงไฟฟ้าต้องคิดเป็น Business Model จะทำให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย 
7) ในการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อให้มีการแก้ปัญหาของประเทศ และการสร้างต้องไม่มีมลภาวะ 

รวมถึงให้ประชาชนมีรายได้โดยมีระบบสหกรณ์เป็นส่วนขับเคลื่อนในชุมชน 
8) ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใด สิ่งสำคัญในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าต้องไม่เกิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชน และต้องมีการจัดการระบบบำบัดที่ดี ส่วนข้อพิจารณาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดเป็นวัตถุดิบ ไม่ว่าจะใช้วัตถุดิบ  
ในพื้นที่หรือจะเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การจัดการระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบในชุมชนที่สร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมระบบต้องมีคุณภาพและ 
ใส่ใจทุกรายละเอียด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-31      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2.3.6 ปัญหาและอุปสรรคของการสานเสวนา รอบ 2/2 
เมื่อเปรียบเทียบกับการสานเสวนา รอบ 2/1 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการสานเสวนา รอบ 2/2 ลดลง

จากเดิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือรักษากติกาในการแสดงความคิดเห็น และมีบรรยากาศ
สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ใช้โอกาสในการพูดไม่เกินคนละ 5 นาที พูดอย่างสุภาพ ไม่ตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์ความคิดผู้อ่ืน
ด้วยความก้าวร้าวรุนแรงจนกลายเป็นการเผชิญหน้า เหตุปัจจัยที่ทำให้การสานเสวนาครั้งนี้ สามารถก้าว ข้ามปัญหา
และอุปสรรคได้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

1) ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียที่ดีขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความหวาดระแวงสงสัย  
ต่อโครงการฯ ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการไม่ปิดกั้นการเข้าร่วมเวทีการแสดงความคิดเห็น การบริหารจัดการเวที
แบบยืดหยุ่นและเปิดเผย รวมทั้งมีการทำงานในพื้นที่เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้  
ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในกระบวนการทำงานของโครงการฯ มากขึ้น  

2) มีการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการสานเสวนา รอบ 2/1 และนำมาปรับปรุงแก้ไข 
จนเป็นที ่น่าพอใจ เช่น การประสานงาน การเตรียมการล่วงหน้า การสื ่อสารที ่ดีในระดับบุคคลหรือกลุ ่มย่อย  
การควบคุมจำนวนคนที่พอเหมาะ การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมวงสานเสวนาใหม่ โดยแยกเป็นกลุ่ มที่มีแนวคิดสนับสนุน
พลังงานทางเลือกและกลุ่มที่มีแนวคิดสนับสนุนพลังงานหลักหรือโรงไฟฟ้าฐาน ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสในการเผชิญหน้า
โต้เถียงในเวทีสานเสวนา และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ โดยไม่เสียเวลา  
ไปกับการโต้แย้งหรือชี้แจงในประเด็นที่มีการพาดพิง 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการสานเสวนา รอบ 2/2  คือ การนำผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม 
วงสานเสวนาทีละกลุ่ม ทำให้ความแตกต่างหลากหลายถูกลดทอนลง เพราะไม่มีผู้ที่มีจุดยืนที่แตกต่างอยู่ในสมการ  
ของการสนทนาแลกเปลี่ยน ทำให้คนที่คิดต่างกันขาดโอกาสในการรับฟังเหตุผลของอีกฝ่าย แต่ปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

1) ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ของโครงการฯ ทำหน้าที่แทนผู้ที่เห็นต่างอีกฝ่าย แต่เป็นการแสดงความเห็น
ต่างด้วยข้อมูลทางวิชาการที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ และมีการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในรอบนี้ 
จึงเป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานภาคใต้บนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง  

2) การนำตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนทั้งสองกลุ่มเข้าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/2 ที่สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับข้อมูลตัวชี้วัดรอบสุดท้าย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมทุกคนที่ถูกคัดเลือกเป็นผู้มีความรู้และมีวุฒิภาวะ 
สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาที่ทรงภูมิและเป็นกลาง ทำให้เกิดความตระหนักในความสำคัญ
ของข้อมูลความรู้ และลดปัญหาอุปสรรคท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งลงได้ในระดับที่น่าพอใจ 

เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการสานเสวนาคือ การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวางทำความใจร่วมกันและเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมพิจารณาและรับฟังเหตุผลของกันและกัน เพื่อหาข้อยุติและลดความขัดแย้ง แต่ทั้งนี้  
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ (Process/Means) มากกว่าผล (Ends) จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผ่าน 
การสื่อสาร การสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจนกว่าทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันและยอมรับร่วมกัน 
 
2.4 สรุปภาพรวมการสานเสวนา รอบ 2 
 

2.4.1 การถอดบทเรียนจากการสานเสวนา รอบ 2 
จากการสานเสวนา รอบ 2/1 เป็นการเริ ่มต้นของกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน SEA  โดยมี

วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสร้างการบูรณาการทางสังคม (Social Integration) โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในเวทีการพูดคุยแบบยืดหยุ่น 
(Flexibility) ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นหรือกีดกันให้ออกจากเวที เพื่อช่วยลดความรู้สึก
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หวาดระแวง และสร้างความไว้วางใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ SEA ครั้งนี้ 
ให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายในการแสดงความรู ้สึกนึกคิด การพูดถึงความห่วงใยและความกังวลอย่างเปิดเผย  
ด้วยกระบวนการที่ตรงไปตรงมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการยอมรับและการให้ความร่วมมือกับโครงการฯ  
โดยการสานเสวนา รอบ 2 นั้นได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสานเสวนา ไว้ประกอบด้วย  

1. สื่อสารข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นกลาง เกี่ยวกับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้แก่ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 

2. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ รวมทั้ง
แนวทาง วิธีการ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินทางเลือกจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่  

3. สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีแนวคิดต่างกันและระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญ
โครงการ SEA กับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่  

4. ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการยอมรับ 
จากผลสืบเนื่องจากเวทีสานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรอบ 2/1 คือ การได้รับฟังคำถาม ข้อสงสัย 

รวมทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงอันหลากหลายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งคณะทำงานได้นำมา  
คัดกรองและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดและพัฒนาตัวชี้วัดและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
ในเบื้องต้นก่อนนำข้อมูลข้อเท็จจริงกลับไปยังพื้นที่ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการพิจารณา  
ให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสานเสวนา รอบ 2/2 ต่อไป  

การสานเสวนา รอบ 2/2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ
ทางเลือกการพัฒนาพลังงาน ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ภาคใต้ คณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการ SEA และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกโครงการ โดยเน้นการพูดคุยเรื ่องข้อมูลข้อเท็จจริง (Facts) มากกว่าความรู้สึกนึกคิด (Feeling) แต่ 
เพื่อลดความเสี่ยงในการปะทะทางความคิดระหว่างผู้ที่เห็นต่างและเคยขัดแย้งกันมาก่อน จึงมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม 
สานเสวนากับผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ โดยใช้ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีมีแนวคิดให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน  
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีแนวคิดให้ความสำคัญและสนับสนุนพลังงานหลัก หรือ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

ด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
 ทั้งนี้ ฐานคิด (Paradigm) ของแต่ละกลุ่มมาจากความเห็นต่างเกี่ยวกับมุมมองและการให้ความสำคัญกับ  
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ กล่าวคือ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพลังงานทางเลือก เป็นกลุ่มที่มีมุมมองกับภาคใต้ที่เป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์  
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร มีหาดทรายและอากาศบริสุทธิ์  
ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม  
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควรให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกหรือการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
กระจายอยู่ทั่วไป ผู้นำทางความคิดกลุ่มนี้คือ ภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
นักพัฒนาภาคเอกชน และตัวแทนกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน  
มีงานทำ มีรายได้จุนเจือครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องไปทำงานรับจ้างในเมืองหรือต่างประเทศ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานขนาดใหญ่ทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการดึงดูดนักลงทุน กลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพราะมีความเชื่อว่าสามารถสร้างการจ้างงานและทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้เลี้ยง
ตัวเอง ผู้นำทางความคิดกลุ่มนี้ คือ ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ในการสานเสวนา รอบ 2/1 ได้มีการจัดเวทีเสวนาที่ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มกับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มละ 1 วัน ด้วยกระบวนการ ข้อมูล และแนวทางคำถามแบบเดียวกัน โดยมีตัวอย่าง
ประเด็นคำถามหรือแนวทางการสนทนาแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้ 
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1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ทางเลือกที่ผู้เชี่ยวชาญและ
คณะทำงานโครงการ SEA นำเสนอ (การสานเสวนา รอบ 2/1 ได้กำหนดทางเลือกไว้จำนวน 5 ทางเลือก)  

2. ท่านยอมรับทางเลือกเหล่านี้ได้หรือไม่ หรือท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือกเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
ท่านคิดว่าทางเลือกแต่ละทาง มีผลดีผลเสีย หรือกระทบต่อท่านอย่างไรบ้าง 

3. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ที่โครงการ SEA 
นำเสนออย่างไร สมควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่ 

4. ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา SEA ของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ ท่านสามารถยอมรับได้หรือไม่ หรือมีข้อปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ฯลฯ 

ข้อดีของการแยกกลุ่มของผู้ที่เห็นต่างเรื ่องทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า คือ แต่ละคนมีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่โดยไม่ต้องหวาดระแวงการถูกจับผิดจากผู้ที ่เห็นต่าง รวมทั้งมีเวลาพูดคุย สอบถาม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ อย่างเต็มที่ หลังจากจบการสานเสวนาแต่ละกลุ่ม ให้เลือกตัวแทน  
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือเข้าร่วมเวทีสานเสวนา รอบ 2/2 โดยจัดที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณารายละเอียดของทางเลือกและตัวชี้วัดอีกครั้ง การสานเสวนา รอบ 2/2  นี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ตัวแทนกลุ ่มผู้มีส่วนได้เสียทั ้งกลุ่มพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกร่วมกับผู ้เชี ่ยวชาญของโครงการฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโครงการ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/2 ไม่ต่ำกว่า 100 คน  

กระบวนการบริหารจัดการสานเสวนา รอบ 2 มีคนกลาง (Mediator) ทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเป็นไปตามหลักการสานเสวนา โดยแต่ละคนให้ข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา การพูดแบบโต้เถียงหรือ 
การพูดเชิงลบเกิดขึ้นบางครั้งแต่ไม่ทำให้เกิดความตึงเครียด แต่ละคนใช้เวลาแสดงความคิดเห็นคนละไม่เกิน 5 นาที
ตามข้อตกลง ผู้เชี ่ยวชาญของโครงการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการพูดแสดงความคิดเห็น หาก
ต้องการใช้โอกาสในการพูด ต้องยกมือเช่นเดียวกับผู้พูดคนอื่น ๆ มีการสลับโอกาสการพูดระหว่างตัวแทนกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้เสียกับคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ตั้งแต่ต้นจนจบ การสานเสวนา รอบ 2/1 และ 2/2 นี้ เป็นการสรุป 
ในภาพรวมทั้งในเชิงกระบวนการและเนื้อหา โดยเวทีการสานเสวนา รอบ 2/1 เป็นการสานเสวนาแบบเปิด (Opened 
Dialogue) มีการกำหนดหัวข้อ (Topic Agenda) ไว้อย่างกว้าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพลังงาน
ภาคใต้ เพื่อเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์ในลำดับถัดไปว่า ควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไปในทิศทางใดจึงจะ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยมีข้อเสนอแนะส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสียจากการสานเสวนา รอบ 2/1 คือ ขอให้
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ SEA กลับไปพิจารณาทบทวน รวมทั้งค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานให้ครบถ้วนทุกแง่มุม
และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำกลับมาเรียนรู้ร่วมกันในการสานเสวนาครั้งต่อไป  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและ
คณะทำงานได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีตามหลักการและกระบวนการของ SEA พร้อมกับพัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ทางเลือก พร้อมตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมเพื่อประกอบ 
การพิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสานเสวนาครั้งต่อไป  

สำหรับการสานเสวนา รอบ 2/2 เป็นการสานเสวนาที่เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ของกลุ่มพลังงานหลัก พลังงานทางเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการสานเสวนา รอบ 2/2 สามารถตอบคำถามได้ว่า ภาคใต้ควรมีการสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่หรือไม่ ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเป็นประเด็นสำคัญที่ขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ คณะทำงานเป็นผู ้นำเสนอทางเลือกที ่มีความเหมาะสมที่ผ่านกระบวนการ SEA และ
กระบวนการมีสวนร่วมของประชาชนตั้งแต่การสานเสวนา รอบ 1 การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ซึ่งทุกทางเลือกมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการแต่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการ/แนวทางและเงื่อนไขที่ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมสูงสุด และมีผลกระทบน้อยที่สุด และเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน  
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-34      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2.4.2 การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้เบื้องต้น 
 จากการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ทางเลือก ประกอบด้วย  

1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพ่ิมข้ึนทั้งหมด 

2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) 

3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

4) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่าน
หิน (สัดส่วนร้อยละ 60) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ 
และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

5) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 60) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

6) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) เชื ้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 20) 

ผลการประเมินเบื้องต้นได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าควรมี
การให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมและชัดเจนมากข้ึนและจัดการประเมินทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง คณะผู้ศึกษาจึง
ได้ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการและได้จัดการสานเสวนา รอบ 4 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ร่วมประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ทางเลือกดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ใน
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
2.5 ภาคผนวก 

ภาคผนวก การสานเสวนา รอบ 2 ประกอบด้วย 
o เครื่องมือที่ใช้ในการสานเสวนา รอบ 2  
o ภาพการสานเสวนา รอบ 2 
o รายชื่อผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2 
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เครื่องมือที่ใช้ในการสานเสวนา รอบ 2 
 

แบบประเมินความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เกณฑ์และข้อมูลประกอบ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ชื่อ-นามสกุล.............................................................................ตำแหน่ง........................................................................ 
หน่วยงาน/ชุมชน............................................................................................................................................ ................ 
ตำบล................................................อำเภอ........................................จังหวัด................................................................ 
โทรศัพท์……………………………………………………………………….Line ID (ถ้ามี)…………………………………..…………………… 
 
คำชี้แจง:  
 แบบประเมินนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียถึงความเหมาะสมของทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาและข้อมูลประกอบการสานเสวนา  ขอให้ท่านพิจารณา
ความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นลงในช่องว่างที่กำหนดให้  
 แบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ส่วนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินตัวชี้วัด 
ส่วนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การพิจารณา 
ส่วนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลประกอบการสานเสวนา  
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ส่วนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการศึกษานี้ ประกอบด้วย 5 ทางเลือก ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นถึง 
ความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงาน
หมุนเวียนทั้งหมด 

3.1 พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ (60%) 
และถ่านหิน (40%)  

4.1 ถ่านหิน (60%) และ
พลังงานหมุนเวียน (40%) 

3.2 พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ (60%) 
และก๊าซธรรมชาติ (40%)  

4.2 ก๊าซธรรมชาติ (60%) และ 
พลังงานหมุนเวียน (40%) 

 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................................................................... 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-36      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นถึง 

ความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ตัวช้ีวัดมิติเศรษฐกิจ  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

 2. ตัวช้ีวัดมิติสังคม 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

3. ตัวช้ีวัดมิติสิ่งแวดล้อม  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

4. ตัวช้ีวัดมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

 
ส่วนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมินตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ขอให้ท่านแสดง
ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของวิธีการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของแต่ละมิติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. วิธีการประเมินตัวช้ีวัดมิติเศรษฐกิจ  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................  

2. วิธีการประเมินตัวช้ีวัดมิติสังคม 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

3. วิธีการประเมินตัวช้ีวัดมิติสิ่งแวดล้อม  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................  

4. วิธีการประเมินตัวช้ีวัดมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-37      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ขอให้ท่านแสดง 

ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของเกณฑ์การพิจารณาในของแต่ละมิติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เกณฑ์การพิจารณาสำหรับตัวช้ีวัดมิติเศรษฐกิจ  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

2. เกณฑ์การพิจารณาสำหรับตัวช้ีวัดมิติสังคม 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................  

3. เกณฑ์การพิจารณาสำหรับตัวช้ีวัดมิติสิ่งแวดล้อม  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

4. เกณฑ์การพิจารณาสำหรับตัวชี้วัดมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลการประกอบการสานเสวนา รอบ 2 (Fact Sheet) 

ข้อมูลสำหรับการประกอบการสานเสวนา รอบ 2 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มิติ เป็นข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของข้อมูล  ดังกล่าว พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ข้อมูลมิติเศรษฐกิจ  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

2. ข้อมูลมิติสังคม 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

3. ข้อมูลมิติสิ่งแวดล้อม  
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 

4. ข้อมูลมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
(   )  เหมาะสม     (   ) ควรปรับปรุงแก้ไข 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-38      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ............................... 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... ... 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

 
 
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-39      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
แบบประเมินค่าความสำคัญสำหรับมิติและตัวชี้วัดของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
การประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตำแหน่ง.................................................................... 
หน่วยงาน/ชุมชน............................................................................................................................. ............... 
ตำบล..........................................อำเภอ........................................จังหวัด....................................................... 
โทรศัพท์………………………………………….Line ID (ถ้าม)ี……………………………………………….……………………… 

 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการกำหนดค่าความสำคัญของมิติและตัวชี้วัด
ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ในขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับ “การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้” ซึ่งเป็นการพิจารณาทีละคู่ว่า มิติ/ตัวชี้วัดใดมีความสำคัญมากกว่า และ
มากกว่าในระดับใด จึงทำเครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขด้านนั้น โดยระดับความสำคัญตั้งแต่ 1-9 มีความหมายดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
มีความสำคัญ

เท่ากัน 
มีความสำคัญ

มากกว่า  
น้อยท่ีสุด 

มีความสำคัญ
มากกว่า  

น้อย 

มีความสำคัญ
มากกว่า  

น้อยถึงปาน
กลาง 

มีความสำคัญ
มากกว่า 

ปานกลาง 

มีความสำคัญ
มากกว่า  

ปานกลาง
ค่อนข้างมาก 

มีความสำคัญ
มากกว่า  

ค่อนข้างมาก 

มีความสำคัญ
มากกว่า  

มาก 

มีความสำคัญ
มากกว่า  
มากที่สุด 

 
คำอธิบาย 
  “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 2) ประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี  
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 3) กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสำหรับทางเลือก  เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  
 กระบวนการศึกษาในขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ต้องมีการ
กำหนดค่าน้ำหนักของมิติและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสำคัญของมิติและตัวชี้วัดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
4 มิติประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ ่งแวดล้อม และมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
  1) มิติเศรษฐกิจ  
 มิติเศรษฐกิจ คือ ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม  
ของภาคใต้ เศรษฐกิจชุมชน และราคาค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย ตัวชี้วัดรายได้ในภาพรวมของภาคใต้ การจ้างงาน   
การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว การประมง และการเกษตร รายได้จากการขายวัตถุดิบ และราคาค่าไฟฟ้า  
ต่อหน่วย 

2) มิติสังคม 
 มิติสังคม คือ ประเด็นด้านสังคมที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมถึงสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ในภาคใต้ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของ
ประชาชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-40      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

X 

X 

 3) มิติสิ่งแวดล้อม  
 มิติสิ่งแวดล้อม คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ และการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
 4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
 มิติความพร้อมด้านเชื ้อเพลิง/เทคโนโลยี คือ ประเด็นความมั ่นคงและเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้า  
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและป้องกันผลกระทบที่มีนัยสำคัญจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาค ใต้ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเพียงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/การกักเก็บพลังงาน และต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

 
ตัวอย่างการประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 

 
กรณีที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าความสำคัญระหว่างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กับผลกระทบด้านสังคม จากการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ แล้วเห็นว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญมากกว่า 
ผลกระทบด้านสังคม ในระดับมาก ให้ท่าน ทำเครื่องหมาย × หรือ O ในหมายเลข 8 ในฝั่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ ดังแสดงในภาพที่ 1  
 

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
จากการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร ์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต ้

ภาพที่ 1 กรณีพิจารณาว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญมากกว่า ผลกระทบด้านสังคม ในระดับมาก 
 
 
กรณีที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าความสำคัญระหว่างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กับผลกระทบด้านสังคม จากการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ แล้วเห็นว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญน้อยกว่า 
ผลกระทบด้านสังคม ในระดับค่อนข้างมาก ให้ท่าน ทำเครื่องหมาย × หรือ O  ในหมายเลข 7 ในฝั่งผลกระทบ
ทางด้านสังคม ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต ้

ภาพที่ 2 กรณีพิจารณาว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญน้อยกว่า ผลกระทบด้านสังคม ในระดับ
ค่อนข้างมาก 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-41      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าความสำคัญระหว่างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กับผลกระทบด้านสังคม จากการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ แล้วเห็นว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญเท่ากันกับ 
ผลกระทบด้านสังคม ให้ท่าน ทำเครื่องหมาย × หรือ O ในหมายเลข 1 ในช่องตรงกลาง ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร ์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต ้

ภาพที่ 3 กรณีพิจารณาว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญเท่ากันกับ ผลกระทบด้านสังคม 
 
ขั้นที่ 1 การประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
 

ขอให้ท่านประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 การประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จาก
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ขั้นที่ 2 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 
 

ขอให้ท่านประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี ในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5 

 
 

X 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-42      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 2 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 

1.1) รายได้ในภาพรวมของ
ภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2) การจ้างงาน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3) การประกอบอาชพีด้านการท่องเท่ียว 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.4) การประกอบอาชพีด้านประมง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.2) การจ้างงาน 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3) การประกอบอาชพีด้านการท่องเท่ียว 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.4) การประกอบอาชพีด้านประมง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.3) การประกอบอาชพีด้าน
การท่องเท่ียว 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.4) การประกอบอาชพีด้านประมง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.4) การประกอบอาชพีด้าน
ประมง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.5) การประกอบอาชพีด้าน
เกษตรกรรม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.6) รายได้จากการขาย
วัตถุดิบ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

 
ตารางท่ี 3 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติสังคม 

ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 
2.1) การยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2) การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของ
ประชาชน 

 
ตารางท่ี 4 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 
3.1) คุณภาพน้ำ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2) คุณภาพอากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3) กากของเสีย 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
3.2) คุณภาพอากาศ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3) กากของเสีย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
3.3) กากของเสีย 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
3.4) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหล่งน้ำ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-43      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 5 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 

4.1) ความเพียงพอของ
เช้ือเพลิง/แหล่งพลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.3) ประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารบำบัด

มลพิษ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 

การกักเกบ็พลังงาน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

 
4.2) ความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้า 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.3) ประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารบำบัด
มลพิษ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 
การกักเกบ็พลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
 
4.3) ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 
การกักเกบ็พลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
 
4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/
การกักเกบ็พลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-44      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
เกณฑ์และข้อมูลประกอบการสานเสวนา การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) 

 
ชื่อ-นามสกุล       ตำแหน่ง       
หน่วยงาน/ชุมชน             
ตำบล     อำเภอ     จังหวัด      
โทรศัพท์     Line ID (ถ้ามี)                               
 
 
คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด วิธีการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อคำถามในช่องว่างที่เตรียมไว้  
และส่งไปยังผู้ประสานงานพื้นที่ตามช่องทางดังนี้ 
 1) พื้นที่สานเสวนาจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี : นลินี หะยีมะ (คุณยะ) โทร 081-9283858 
 2) พื้นที่สานเสวนาจังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ : อ.ดร.กรธัช อชิรากรศักดา (อ.หมอก) โทร 090-
3269599 
 3) Email address: sea.cfpp@gmail.com 
 
1. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
             
             
2. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัด 
             
             
3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อวิธีการประเมินตัวชี้วัด 
             
             
4. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อเกณฑ์การประเมิน 
             
             
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อข้อมูลประกอบการสานเสวนา 
             
             
6. คำถามของท่าน 
             
             

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-45      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการสานเสวนา รอบ 2/2 
 

แบบประเมินค่าความสำคัญสำหรับมิติและตัวชี้วัดของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตำแหน่ง.................................................................... 
หน่วยงาน/ชุมชน............................................................................................................................. ............... 
ตำบล..........................................อำเภอ........................................จังหวัด....................................................... 
โทรศัพท์………………………………………….Line ID (ถ้าม)ี……………………………………………….……………………… 

 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการกำหนดค่าความสำคัญของมิติและตัวชี้วัด
ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ในขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับ “การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้” ซึ่งเป็นการพิจารณาทีละคู่ว่า มิ ติ/ตัวชี้วัดใดมีความสำคัญมากกว่า และ
มากกว่าในระดับใด จึงทำเครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขด้านนั้น โดยระดับความสำคัญตั้งแต่  1–9  มีความหมายดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
มี

ความสำคัญ
เท่ากัน 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
น้อยที่สุด 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
น้อย 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
น้อยถึงปาน

กลาง 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า 
ปานกลาง 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
ปานกลาง

ค่อนข้างมาก 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
ค่อนข้างมาก 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
มาก 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
มากที่สุด 

 
คำอธิบาย 
  “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 2) ประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 3) กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสำหรับทางเลือก  เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  
 กระบวนการศึกษาในขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ต้องมีการ
กำหนดค่าน้ำหนักของมิติและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสำคัญของมิติและตัวชี้วัดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
4 มิติประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ ่งแวดล้อม และมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
  
 1) มิติเศรษฐกิจ  
 มิติเศรษฐกิจ คือ ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมของ
ภาคใต้ เศรษฐกิจชุมชน และราคาค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย ตัวชี้วัดรายได้ในภาพรวมของภาคใต้ การจ้างงาน  การ
ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว การประมง และการเกษตร รายได้จากการขายวัตถุดิบ และราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 
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X 

X 

2) มิติสังคม 
 มิติสังคม คือ ประเด็นด้านสังคมที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมถึงสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ในภาคใต้ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของ
ประชาชน 
 
 3) มิติสิ่งแวดล้อม  
 มิติสิ่งแวดล้อม คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ  และการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
 
 4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
 มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี คือ ประเด็นความมั่นคงและเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้า และ
เทคโนโลยีที ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและป้องกันผลกระทบที่มีนัยสำคัญจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเพียงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/การกักเก็บพลังงาน และต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
 

ตัวอย่างการประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
 

กรณีที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าความสำคัญระหว่างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กับผลกระทบด้านสังคม จากการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ แล้วเห็นว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญมากกว่า 
ผลกระทบด้านสังคม ในระดับมาก ให้ท่าน ทำเครื่องหมาย × หรือ O ในหมายเลข 8 ในฝั่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ ดังแสดงในภาพที่ 1  

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
จากการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

ภาพที่ 1 กรณีพิจารณาว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญมากกว่า ผลกระทบด้านสังคม ในระดับมาก 
 
กรณีที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าความสำคัญระหว่างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กับผลกระทบด้านสังคม จากการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ แล้วเห็นว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญน้อยกว่า 
ผลกระทบด้านสังคม ในระดับค่อนข้างมาก ให้ท่าน ทำเครื่องหมาย × หรือ O  ในหมายเลข 7 ในฝั่งผลกระทบ
ทางด้านสังคม ดังแสดงในภาพที่ 2 

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

ภาพที่ 2 กรณีพิจารณาว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญน้อยกว่า ผลกระทบด้านสังคม ในระดับ
ค่อนข้างมาก 
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กรณีที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าความสำคัญระหว่างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กับผลกระทบด้านสังคม จากการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ แล้วเห็นว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญเท่ากันกับ 
ผลกระทบด้านสังคม ให้ท่าน ทำเครื่องหมาย × หรือ O ในหมายเลข 1 ในช่องตรงกลาง ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

ภาพที่ 3 กรณีพิจารณาว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญเท่ากันกับ ผลกระทบด้านสังคม   
 
ขั้นที่ 1 การประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
 

ขอให้ท่านประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 การประเมินค่าความสำคัญของมิติการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 

มิต ิ ระดับความสำคัญ มิต ิ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ผลกระทบด้านสังคม จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลกระทบด้านความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี จากการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
ขั้นที่ 2 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 
 

ขอให้ท่านประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5 

 
 
 

X 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-48      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 2 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 

1.1) รายได้ในภาพรวมของ
ภาคใต้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2) การจ้างงาน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3) การประกอบอาชพีด้านการท่องเท่ียว 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.4) การประกอบอาชพีด้านประมง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.2) การจ้างงาน 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3) การประกอบอาชพีด้านการท่องเท่ียว 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.4) การประกอบอาชพีด้านประมง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.3) การประกอบอาชพีด้าน
การท่องเท่ียว 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.4) การประกอบอาชพีด้านประมง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.4) การประกอบอาชพีด้าน
ประมง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.5) การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.5) การประกอบอาชพีด้าน
เกษตรกรรม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  

 
1.6) รายได้จากการขายวัตถุดิบ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.7) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

 
ตารางท่ี 3 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติสังคม 

ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 
2.1) การยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2) การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของ
ประชาชน 

 
ตารางท่ี 4 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 
3.1) คุณภาพน้ำ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2) คุณภาพอากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3) กากของเสีย 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
3.2) คุณภาพอากาศ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3) กากของเสีย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
3.3) กากของเสีย 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
3.4) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหล่งน้ำ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-49      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 5 การประเมินค่าความสำคัญของตัวชี้วัดในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ตัวชี้วดั ระดับความสำคัญ ตัวชี้วดั 

4.1) ความเพียงพอของ
เช้ือเพลิง/แหล่งพลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.3) ประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารบำบัด

มลพิษ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 

การกักเกบ็พลังงาน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

 
4.2) ความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้า 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.3) ประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารบำบัด
มลพิษ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 
การกักเกบ็พลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
 
4.3) ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 
การกักเกบ็พลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
 
4.4) ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/ 
การกักเกบ็พลังงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5) ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

 
 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-50      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ตำแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน/ชุมชน................................................................................................ ................................................. 
ตำบล...............................................อำเภอ............................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์...............................................................................................................................................................  
 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การประเมินผลกระทบตามมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมทางด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีที่เกิด
จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น จำนวน 6 ทางเลือก โดยเป็นการพิจารณาและให้ค่าคะแนนผลกระทบทั้ง 7 
ระดับ ตามเอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
 ทั้งนี้ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ทางเลือกในกรณีปกติ (Business as usual: BAU) ซึ่งเป็นทางเลือกฯ 
ที่ไม่มีการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าหรือมีการพัฒนาเพียงเล็กน้อยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด จะไม่นำ
มาร่วมในการประเมินทางเลือกฯ สำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนำมาใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  6 
ทางเลือก ดังนี้  

1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ 

2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซ
ชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง
ถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40)  

3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซ
ชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40)  

4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 
(สัดส่วนร้อยละ 60) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ 
และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 60) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) เชื ้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 20) 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-51      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
คำชี้แจง 
 ให้ท่านกรอกคะแนนเป็น ตัวเลข (0,1,2,3) พร้อมทั้งเครื่องหมาย (+,-) ตามความเห็นของท่านในช่องตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ (11 ตัวชี้วัด) ในแต่ละทางเลือก โดยการให้คะแนนให้ท่านพิจารณาจากข้อมูลประกอบการสานเสวนา 
(Fact sheet) และเอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วดั 
คะแนนผลกระทบ/ความเหมาะสมของทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์ 

ทางเลือก 
ที่ 2 

ทางเลือก 
ที่ 3.1 

ทางเลือก 
ที่ 3.2 

ทางเลือก 
ที่ 4.1 

ทางเลือก 
ที่ 4.2 

ทางเลือก 
ที่ 4.3 

มิติเศรษฐกิจ 
1.1 รายได้ภาพรวมของภาคใต้ (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
1.2 การจ้างงาน (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
1.3 การประกอบอาชีพดา้นการท่องเทีย่ว       
1.4 การประกอบอาชีพดา้นประมง       
1.5 การประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม       
1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย  (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
มิติสังคม 
2.1 การยอมรบัของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการผลิตไฟฟ้า       
2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสขุภาพของประชาชน       
มิติสิ่งแวดล้อม 
3.1 คุณภาพน้ำ       
3.2 คุณภาพอากาศ (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
3.3 กากของเสยี       
3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพ       
3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหลง่พลังงาน       
4.2 ความสามารถในการจา่ยไฟฟ้า        
4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ       
4.4 ต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต/การกกัเก็บพลังงาน (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 
4.5 ต้นทุนของเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  (ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ) 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือก 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................................................................... ...... 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-52      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบฟอร์มการเสนอมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ  
และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 
 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ตำแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน/ชุมชน............................................................................................................................. .................... 
ตำบล...............................................อำเภอ............................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................................................................... ..................................... 
 
 
คำชี้แจง 
 แบบฟอร์มการเสนอมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเสนอแนะมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ รวมทั้ง
เงื่อนไขการนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ดังนี้  
 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 
มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ /เงื่อนไขการนำไปปฏบิัติ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
1. ถ่านหิน ………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

2. ก๊าซธรรมชาติ ………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

3. แสงอาทิตย์ ………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

4. ชีวมวล ………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

5. ก๊าซชีวภาพ ………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-53      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 
มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ /เงื่อนไขการนำไปปฏบิัติ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
6. ลม  ………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

7. น้ำ ………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

8. ขยะมูลฝอย ………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 
…………………………………..………………… 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
……………….……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………… 
 

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-54      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาพการสานเสวนา รอบ 2 
 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-55      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-56      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-57      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-58      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรม เดอะ ไพน์แอปเปิ้ล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-59      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรม เดอะ ไพน์แอปเปิ้ล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-60      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-61      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/1 
 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-62      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/2 
 

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-63      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/2 
 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-64      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2 
 

การสานเสวนา รอบ 2/1 การประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดชุมพร  
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 28 คน 
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 6 คน และผู้สังเกตการณ์ 4 คน  
 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายดิเรก จอมทอง ประจวบครีีขันธ์  
2 นายวิโรจน์ ทองเกิด ประจวบครีีขันธ์  
3 นายไสว  ศภุานุสนธิ ์ ประจวบครีีขันธ ์
4 นายบุญชัย ศิวิลัย ประจวบครีีขันธ ์
5 ร.ต.ท.แฉล้ม ภู่ทอง ประจวบครีีขันธ์  
6 นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุวัฒนา ประจวบครีีขันธ์  
7 นายทวีศักดิ์  จุลเนียม ประจวบครีีขันธ ์
8 นายสุรสิทธ์ิ  เปียสังข ์ ประจวบครีีขันธ ์
9 นายชัยวัฒน์  ดอกไม้ไหว ประจวบครีีขันธ ์
10 นายธนะรัตน์  เกดินาค ประจวบครีีขันธ์  
11 นายนภดล  สรวงประดิษฐ์ ประจวบครีีขันธ ์
12 นายสมชาย วัชระสุขโพธ์ิ ระนอง 
13 นางจำปา วัชระสุขโพธ์ิ ระนอง 
14 นายอธิศักดิ์  เล็กบางพงศ ์ ระนอง 
15 นายฉลองชาติ  ยังปักษี ชุมพร  
16 นายอนันท์ นาคเพ่งพิศ ชุมพร 
17 น.ส.อังวิภา  โสมขันเงิน ชุมพร 
18 พ.ต.สมยศ ภัทรกลุโชติพร ชุมพร 
19 นายวิวัฒน์ โรยสกุล ชุมพร 
20 นายมงคล หมวกคำ ชุมพร 
21 นายต้นรัก สูงยิ่ง ชุมพร 
22 น.ส.เสาวคนธ์ รสสุคนธ ์ ชุมพร 
23 น.ส.แสงนภา หลรีัตนะ ชุมพร 
24 น.ส.นิตยา ดวงสวัสดิ ์ ชุมพร 
25 ว่าท่ี ร.ต.ปิยะพงศ์ ไกรนาชล ชุมพร 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-65      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
26 นายวราพงศ์ สมเชื้อ ชุมพร 
27 น.ส.หทัยรตัน์ สินสวัสดิ ์ ชุมพร 
28 นายวิโรจน์ แสงบางกา ชุมพร 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายโสภณ พรโชคชัย คณะกรรมการกำกับการศึกษา 
2 น.ส.ณฏัฐวี  รักษา สป.พน. 
3 น.ส.แทนวรรณ  โตโพธิ์กลาง สป.พน. 
4 นายวัชระ  ถาวรวงศ์      กฟผ. 
5 นายมรรค สุวรรณรัตน์    กฟผ. 
6 ว่าท่ีพันตรี อำนาจ ยอดเจริญ กฟผ. 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด  
1 นายสะการียา สาหล ี สงขลา / เครือข่ายคนเทพา 
2 นายฮามะ บากา สงขลา / เครือข่ายคนเทพา 
3 นายสมชาย อาคง สงขลา / เครือข่ายคนเทพา 
4 นายปิยะศริิ  พันแสง นครศรีธรรมราช 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-66      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดชุมพร  
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตุการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 39 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 33 คน ตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 3 คน และผู้สังเกตการณ์ 3 คน  
 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นางพวงผกา อู่เจริญ ระนอง 
2 นายนิยม ถิละเวช ระนอง 
3 นางวัชรี คลองเงิน ระนอง 
4 นายบุญรอง คลองเงิน ระนอง 
5 น.ส.สารภี ธัญถาวร ระนอง 
6 นายอธิศักดิ์  เล็กยางพงษ ์ ระนอง 
7 นายสมนึก รุ่งกำจดั ประจวบครีีขันธ ์
8 นายสราวุธ ทอดสนิท ประจวบครีีขันธ ์
9 นายภัทรดนยั สมศร ี ประจวบครีีขันธ ์
10 นายอำนวย จันทร์เจ็ก     ประจวบครีีขันธ ์
11 นายแดง ชาติแกม ประจวบครีีขันธ ์
12 นางพรทิพย์ กิติวงค์ ประจวบครีีขันธ ์
13 น.ส.ขวัญเรือน ผินประดับ     ประจวบครีีขันธ ์
14 ร.ต.ต.ประสงค์ รอดแจม่ ประจวบครีีขันธ ์
15 น.ส.นิภาพร  จุเส้ง ประจวบครีีขันธ ์
16 นายทวีศักดิ์  จุลเนียม ประจวบครีีขันธ ์
17 นายสิโรตม์ ลิมปิวรรณ ประจวบครีีขันธ ์
18 นายศุภกิตต์ ปานสวย ประจวบครีีขันธ ์
19 นายอำนวย แพรพันธ ์ ประจวบครีีขันธ ์
20 นายณัฐธภพ พันสาย ประจวบครีีขันธ ์
21 นายชวัล  ฝันเชียร ประจวบครีีขันธ ์
22 นายนิพิฐพนธ์  แก้ววิเศษ       ประจวบครีีขันธ ์
23 ว่าท่ีพันตรีอำนาจ ยอดเจริญ ประจวบครีีขันธ ์
24 นายนภดล  สรวงประดิษฐ์ ประจวบครีีขันธ ์
25 นายชัยรัตน์  ดอกไม้ไหว ประจวบครีีขันธ ์
26 นายจรัญ ไกรขาว ชุมพร  
27 นายเมธาวี เศลาอนันต ์ ชุมพร  
28 นายกลัน ศีลบตุร ชุมพร  
29 นายสนิท จันทรัตน์  ชุมพร  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-67      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 นายนิพนธ์ ยอดรัก ชุมพร  
31 นายสาธิต ศรีหฤทัย ชุมพร  
32 น.ส.หทัยรตัน์ สินสวัสดิ ์ ชุมพร  
33 นายปิยะศริิ  พันแสง นครศรีธรรมราช 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายวัชระ  ถาวรวงศ์      กฟผ. 
2 น.ส.สมบูรณ์  จันทรมณีวงศ ์ กฟผ. 
3 นายธนะรัตน์  เกดินาค กฟผ. 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสะการียา สาหล ี เครือข่ายคนเทพา 
2 นายฮามะ บากา เครือข่ายคนเทพา 
3 นายสมชาย อาคง เครือข่ายคนเทพา 

 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-68      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตุการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 34 คน 
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 4 คน และผู้สังเกตการณ์ 3 คน 
 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 ว่าท่ี ร้อยตรีปวะภากร  ทองสุภา สุราษฎร์ธาน ี
2 นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ ์ สุราษฎร์ธาน ี
3 นางภัคมณฑน์ พุ่มทอง สุราษฎร์ธาน ี
4 ว่าท่ี ร.ต.อุทัยวุธ คาน สุราษฎร์ธาน ี
5 น.ส.รำภา มสุิโก สุราษฎร์ธาน ี
6 น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี
7 นายธนวรรษ รอดจิตต์  สุราษฎร์ธาน ี
8 นายวิวัต มณีวตั สุราษฎร์ธาน ี
9 นายดำรง จันทร์แจม่ใส สุราษฎร์ธาน ี
10 นายสุดา  เจริญพร สุราษฎร์ธาน ี
11 นางวิไล  เกียรติอนุกูล สุราษฎร์ธาน ี
12 น.ส.ภสัสรา  เต๊กสุวรรณ  สุราษฎร์ธาน ี
13 นายเธียรพงศ์  สดุสงวน สุราษฎร์ธาน ี
14 นายณภคพล  รอดจติต ์ สุราษฎร์ธาน ี
15 นายรังสรรค์  มธุระเมธาว ี สุราษฎร์ธาน ี
16 นายพุฒิพงศ์  บุพมาศ สุราษฎร์ธาน ี
17 นายณรงค์ จโนภาส นครศรีธรรมราช 
18 นางภัณพัท ศักดิ์หอม นครศรีธรรมราช 
19 พระกุลวัชร วชิรปฺญโญ นครศรีธรรมราช 
20 นายสิริวิทย์ เสนเรือง นครศรีธรรมราช 
21 นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 
22 นางวชิดา ศรีสวัสดิ ์ นครศรีธรรมราช 
23 ดร.ประวีณ จลุภักด ี นครศรีธรรมราช 
24 นายประเสริฐ คงสงค ์ นครศรีธรรมราช 
25 นายสุทัศน์ พูลเสน นครศรีธรรมราช 
26 นางสุรีมาศ อมรวัฒน ์ นครศรีธรรมราช 
27 นายสมรักษ์ หนูปุ้ย นครศรีธรรมราช 
28 นางธนวันต์ ทองบุญทวีพัฒน์ นครศรีธรรมราช 
29 นางปัญญา ชีวะพันธศักดิ ์ นครศรีธรรมราช 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-69      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 นายทวีผล พรหมคีร ี นครศรีธรรมราช 
31 นายกุลวัชร สกลุรตัน ์ นครศรีธรรมราช 
32 นายถาวร ด้วงน่ิม พัทลุง 
33 นายพุฒิพงศ์ บุญมาศ สงขลา 
34 นายสมรักษ์ หนูปุ้ย สงขลา 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายวัชระ  ถาวรวงศ์      กฟผ. 
2 นายมรรค  สุวรรณรัตน ์ กฟผ. 
3 นายคำพล  อ่อนเย็น สนง.กกพ. ประจำเขต11 (สุราษฎร์ธานี) 
4 นายธีร์ดนัย  พร้อมมูล สนง.กกพ. ประจำเขต11 (สุราษฎร์ธานี) 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสะการียา สาหล ี เครือข่ายคนเทพา 
2 นายฮามะ บากา เครือข่ายคนเทพา 
3 นายสมชาย อาคง เครือข่ายคนเทพา 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-70      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตุการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 43 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 39 คน และ
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 4 คน  
 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธีรพล เย็นมาก  สุราษฎร์ธาน ี
2 นายประภาส จวนศรี  สุราษฎร์ธาน ี
3 นายศุภรัช เกตเุผือก  สุราษฎร์ธาน ี
4 นายปัญญพัฒน์  สัจจโภชน์  สุราษฎร์ธาน ี
5 นายปฐพงศ์ ทองคง สุราษฎร์ธาน ี
6 นายทินรา บัวเกศ  สุราษฎร์ธาน ี
7 นายบพิธ  ศรีเชื้อ      สุราษฎร์ธาน ี
8 นายโอรส จรมสูิก  สุราษฎร์ธาน ี
9 นายวิโรจน์ ราชรักษ ์ สุราษฎร์ธาน ี
10 นางวันดี  วิทิพย์รอด  สุราษฎร์ธาน ี
11 นางทองพิกุล  รุ่งโรจน์กิตตสิิน   สุราษฎร์ธาน ี
12 นายธวัชชัย  รุ่งโรจน์กิตตสิิน     สุราษฎร์ธาน ี
13 นายประลอง  ทองพันชู            สุราษฎร์ธาน ี
14 นางสุคนธ์  ทองพันชู   สุราษฎร์ธาน ี
15 นายบุญเจตน์  ประกอบกิจ          สุราษฎร์ธาน ี
16 นายเจน  องอาจ                       สุราษฎร์ธาน ี
17 นายกาญจนา  องอาจ               สุราษฎร์ธาน ี
18 นายสารพร  ชัยยศ                     สุราษฎร์ธาน ี
19 น.ส.วันทนี  สุขพิทักษ ์ สุราษฎร์ธาน ี
20 นายสุเมธ  พัฒน์ชู สุราษฎร์ธาน ี
21 นายนิวัฒน์  หมื่นพรหม สุราษฎร์ธาน ี
22 นายอำนาจ  เจรญิเวช สุราษฎร์ธาน ี
23 นางวาสนา  สุขพิทักษ ์ สุราษฎร์ธาน ี
24 น.ส.สภุาวดี  กุลถริวงศ์ สุราษฎร์ธาน ี
25 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ณิชาภัทร  ธิปัตย ์ สุราษฎร์ธาน ี
26 นางบุญช่วย  อินทร์อักษร สุราษฎร์ธาน ี
27 นายเมธานนท์  อินทร์อักษร สุราษฎร์ธาน ี
28 นายวันสาด ศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
29 นายอุทัย  ภูริพงศธร สุราษฎร์ธาน ี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-71      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 นายดุสติ  ปิยะทัก สุราษฎร์ธาน ี
31 นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 
32 นายส้อแหละ ศรีอุทัย นครศรีธรรมราช 
33 นายกิตติศักดิ์ เพียงพิมพ ์ นครศรีธรรมราช 
34 นายสุดกิจ เนียมรินทร ์ นครศรีธรรมราช 
35 นายทวิวัส เหลีย่มดี  นครศรีธรรมราช 
36 นายศิริภพ เจ้ยแก้ว นครศรีธรรมราช 
37 นายสถิตย์ เขียวแต้ม นครศรีธรรมราช 
38 นายวันชัย สุวรรณวิหค นครศรีธรรมราช 
39 นายจัตุรงค์ ไชยศร นครศรีธรรมราช 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายวัชระ ถาวรวงศ์      กฟผ. 
2 นายมรรค สุวรรณรัตน ์ กฟผ. 
3 นายคำพล อ่อนเย็น สนง.กกพ. ประจำเขต11 (สุราษฎร์ธานี) 
4 นายธีร์ดนัย พร้อมมูล สนง.กกพ. ประจำเขต11 (สุราษฎร์ธานี) 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-72      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดกระบี่  
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม เดอะ ไพน์แอปเปิ้ล จังหวัดกระบี่ 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดใน
พื้นที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 24  คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 17 คน 
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 4 คน และผู้สังเกตการณ์ 3 คน 
 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล พัทลุง 
2 นายอัครเดช  ฉากจินดา กระบี ่
3 นายสวาท  ขุนไทร กระบี ่
4 ดต.อฐิวัฏฑ์  วันรตัน ์ กระบี ่
5 นายอธิราษฏร์  ดำด ี กระบี ่
6 นางสาววิชชุดา  รุ่งรังษ ี กระบี ่
7 นายปองพล  ซ้ายเส้ง กระบี ่
8 นายสมนึก  กรดเสือ กระบี ่
9 นางสาววิลันดา  จิเหลา ตรัง 
10 นายต่อตระกูล  แสงปัน กระบี ่
11 นายฐนันต์  หทัยเศรษฐ ์ กระบี ่
12 นางสาวทิวา  ร่มรื่น กระบี ่
13 นางปิยาพร  กรดเสือ กระบี ่
14 นางสุคนธ์  หนูช่วย กระบี ่
15 นายกรีณรงค์  ชาตร ี กระบี ่
16 นายชาญชัย  หยังด ี กระบี ่
17 นายธีรพจน ์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธีร์ดนัย  พร้อมมูล สนง. กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
2 นายณพชร  เดชรตันวิชัย สนง. กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
3 นางสาวธีตา  อินทเสน กฟผ. 
4 นายเจตสิทธ์  สำลรีัตน ์ กฟผ. 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสมชาย  อาคง สังเกตการณ์ อ.เทพา จ.สงขลา 
2 นางรัตนา  องคง สังเกตการณ์ อ.เทพา จ.สงขลา 
3 นายสะการียา  สาหล ี สังเกตการณ์ อ.เทพา จ.สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-73      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดกระบี่  
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม เดอะ ไพน์แอปเปิ้ล จังหวัดกระบี่ 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 61 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 50 คน ตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 5 คน และผู้สังเกตการณ์ 6 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นางดวงแข  ทองฤทธ์ิ กระบี ่
2 นายต่อตระกูล  แสงจันทร ์ กระบี ่
3 นางพัชรี  เลาหบรรจง กระบี ่
4 นางยุพดี  จุนทะเกาศลย ์ กระบี ่
5 นางอารี  ปาละมาณ กระบี ่
6 นายจีรศักดิ์  มาศโอสถ กระบี ่
7 นายฐนันด์  หทัยเศรษฐ ์ กระบี ่
8 นายธัญญบรูณ์  สกลกิติวัฒน์ กระบี ่
9 นายธัญญา  ไชยบตุร กระบี ่
10 นายบุญเที่ยง  บัวเลศิ กระบี ่
11 นายประเสริฐ  สันหาด กระบี ่
12 นายปริญญา  นฤมิตรบวรกุล กระบี ่
13 นายไพโรจน์  บุตรเผียน กระบี ่
14 นายมนัส  จันทโชติกลุ กระบี ่
15 นายวิมล  นับทอง กระบี ่
16 นายวิรุฬ  ใส่แว่น กระบี ่
17 นายวีรศักดิ์  จริงจติ กระบี ่
18 นายวุฒิศักดิ์  ผิวด ี กระบี ่
19 นายศิพัฒน์  หลีกภัย กระบี ่
20 นายสมยศ  เจียวก๊ก กระบี ่
21 นายสมหวัง  ก๊กใหญ ่ กระบี ่
22 นายสมาน  หลำงา กระบี ่
23 นายสม่าแอ  หวังสง่า กระบี ่
24 พ.ต.อ.สัมฤทธิ ์ นิลทอง กระบี ่
25 นายอาสัน  เกื้อชาต ิ กระบี ่
26 นายสบา เด็นใจด ี กระบี ่
27 นายก้อเดช  มามาตร กระบี ่
28 นายบวร  สุวรรณเทาว์ กระบี ่
29 นายประดิษฐ์  มาลาทอน กระบี ่



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-74      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 นายเปรมรัตน์  ยังเพิ่ม กระบี ่
31 นายรังสี  ศรสีมาน กระบี ่
32 นายไพฑูรย์ ต้องเพ็ง กระบี ่
33 นายกิจจา ทองทิทย์ กระบี ่
34 นายประภากร  เตชะประดิษฐ ์ กระบี ่
35 นายฉัตรชัย  เอียดนุสรณ ์ กระบี ่
36 นายศุภกิจ  นิลพันธ ์ กระบี ่
37 นายวินัย  สุทธิศักดิ์สาวงษ์ กระบี ่
38 นางสาวทิวา  ร่มรื่น กระบี ่
39 นางสาวพนิดา  ตาอิน กระบี ่
40 นายไพฑูรย์  สุขใส กระบี ่
44 นายผดุงเกยีรติ  มาศโอสถ กระบี ่
45 นายสุทธิพงษ์  วิมาตแสะ กระบี ่
46 นายสมหมาย  สมนับ กระบี ่
47 นางสาวจิตรกลุนันท์  กระบี ่
48 พ.ต.อ.ชัยโรจน์  โพธิปฐม ตรัง 
49 นายอรุณ  เขียวคง ตรัง 
50 นางสงนีย์  โพธิปฐม ตรัง 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธีร์ดนัย  พร้อมมูล สนง. กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
2 นายณพชร  เดชรตันวิชัย สนง. กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
3 นายเจตสิทธ์  สำลรีัตน ์ กฟผ. 
4 นางสาวธีตา  อินทเสน กฟผ. 
5 นายอนันตชัย  กาญจนเจริญสุข กฟผ. 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสมชาย อาคง สังเกตการณ์ อ.เทพา จ.สงขลา 
2 นางรัตนา องคง สังเกตการณ์ อ.เทพา จ.สงขลา 
3 นายสการยีา สาหล ี สังเกตการณ์ อ.เทพา จ.สงขลา 
4 นายปิยะศริิ พันแสง นครศรีธรรมราช 
5 นายทนงศักดิ์ มณโีอสถ สังเกตการณ์โรงไฟฟ้ากระบี ่
6 นายสณัห์ เงิน ผู้สังเกตการณ์ จ.สงขลา 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-75      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสงขลา 
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ ้น 47 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก  40 คน 
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 6 คน และผู้สังเกตการณ์ 1 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายดลเลาะ โตะ๊หมีน  สงขลา 
2 นายเดชา สรุพงษ ์ สงขลา 
3 นายธัญญา เทพแก้ว  สงขลา 
4 นายธราดล หมานหมาด  สงขลา 
5 นายประพัฒน์ รตันพงศ์  สงขลา 
6 นายไพศาล  ชโนวรรณ สงขลา 
7 นายยู่สิน  จินตภากร ยะลา 
8 นายรวี มโนมัยสันติภาพ สงขลา 
9 นายอิสดาเรส หะยีเด สงขลา 
10 นายมุสตาร์ซดีีน  วาบา ปัตตาน ี
11 นายสะการียา  สาหล ี สงขลา 
12 นายสาเล็ม ดาม ิ สงขลา 
13 นางสาวทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ สงขลา 
14 ว่าท่ี ร.ต.สมพร แซ่ลิม่ สงขลา 
15 อ.พยอม รัตนมณ ี สงขลา 
16 นายคารม  ทองหนูรุ่ง สงขลา 
17 นายจิตวัต  วงศ์วาสนา สงขลา 
18 นายดนยา  พรหมผอม สงขลา 
19 นางรอกีเยาะ  ยูโซะ สงขลา 
20 นางซอมิน๊ะ  ยะราด สงขลา 
21 นางไมกาลาโสม  มะหย ี สงขลา 
22 นายหมิด  ชายเต็ม สงขลา 
23 นายสมาน  สะหล่า สงขลา 
24 นายยิ่งยศ  คงมะล ี สงขลา 
25 นายอาซัน  มูน ี สงขลา 
26 นายสุลกิพลี  หะยีกือจ ิ สงขลา 
27 นายอีเสาะ  นิและ สงขลา 
28 นายอัยโยบ  มุเซะ สงขลา 
29 นายเหม  ยีกับจ ี สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-76      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 นายสุทธิชัย  สุขสีเสน สงขลา 
31 นายจักริน  เดชสถติย ์ สงขลา 
32 นายจักรเพญ็  สุขสีเสน สงขลา 
33 นายถาวร  บุญศร ี ปัตตาน ี
34 นายพลาวิต วรรณพฤกษ์ ปัตตาน ี
35 ว่าท่ี ร.ต.พิสิฐ  พิทักษ์บุตร ปัตตาน ี
36 นายวิชาญกรณ์  ประภาวิทย ์ สตูล 
37 นายอรุณ  อินทสะระ พัทลุง 
38 นายไพบูลย์  ดวงจันทร ์ พัทลุง 
39 นายณรงค์ชัย  ทองรักษ์ พัทลุง 
40 นางสาววรวลญัช์  รัตนโกมินทร ์ นราธิวาส 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นางสาวอังคนา  กิตติชัยพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน ประจำเขต 12 (สงขลา) 
2 นายปฐมพงศ์  ภุมรินทร ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน ประจำเขต 12 (สงขลา) 
3 นางขบนบพร  ไชยพันธุ ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน ประจำเขต 12 (สงขลา) 
4 นายโสภณ  ชูโตชนะ กฟผ. 
5 นายสวรพัชญ  วงษ์สนิท กฟผ. 
6 นายจิรายรุ์  บุณยเพ็ญ กฟผ. 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายปิยะศริิ  พันแสง นครศรีธรรมราช 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-77      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/1 จังหวัดสงขลา 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/1 ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 86 คน ตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 4 คน และผู้สังเกตการณ์ 1 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 น.ส.เยาวลักษณ์  สมยศ สงขลา 
2 นางอุมาพร  ซาหีมซา สงขลา 
3 นางคาตุนา  รามชัยเดช สงขลา 
4 นางจิราภรณ์  แก้วขาว สงขลา 
5 นางนันทวดี สโมทานทวี สงขลา 
6 นางสาวปรินดา  ปาลาเร ่ สงขลา 
7 นางสาวพัชร์ชวัล พงศ์ประยรู สงขลา 
8 นางสาวอนุสรา นิหะ สงขลา 
9 นางสุดา  โสะ๊หมีน   สงขลา 
10 นางอรวรรณ เวชสาร สงขลา 
11 นางอารีณา  แวดาโอะ ปัตตาน ี
12 นางศุษณา  ขะหมิมะ สงขลา 
13 นายจรูญ  เรืองสวัสดิ์วงศ ์ สงขลา 
14 นายเจียร  สำราญ สงขลา 
15 นายดนรอหมาน บูเอียด สงขลา 
16 นายเดชา สรุพงษ ์ สงขลา 
17 นายธัญญา เทพแก้ว  สงขลา 
18 นายธำรงค ์ เจรญิกุล สงขลา 
19 นายปรีชา  สุขเกษม สงขลา 
20 นายพณวรรธน์  พงศ์ประยูร สงขลา 
21 นายพัชระพงษ ์พงศ์ประยูร สงขลา 
22 นายสะการียา  สาหล ี สงขลา 
23 นายหลี  สาเม๊าะ สงขลา 
24 นายอธิวัตร  ใบสะเม๊าะ สงขลา 
25 นายอรุณ อินทสะระ สงขลา 
26 นายอาโหรง โกษัยกานนท ์ สงขลา 
27 นายเอกชัย  หลีมะพันธ ์ สงขลา 
28 นายฮามะ  บากา สงขลา 
29 นายสิทธิพันธุ์  คันธฬิกา สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-78      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 นางอารีญา  เสะยามา สงขลา 
31 นางสุดารตัน์  หมุดหวัน สงขลา 
32 นางหวันเสาะ  มเีถาะ สงขลา 
33 นางมาซีเต๊าะ  สาหล ี สงขลา 
34 ด.ช.แทนคุณ  สาหล ี สงขลา 
35 นางบัวหลวง  กุญชนะ สงขลา 
36 นายฮาเล็ม  ดาม ิ สงขลา 
37 นายสุกรี  มเีถาะ สงขลา 
38 นายเจ๊ะหวา  มาแต สงขลา 
39 นางสุวิมล  ธรรมชาต ิ สงขลา 
40 นายสุทธิชัย  สุขสีเสน สงขลา 
41 นายฉัตรชัย  รตันไชย สงขลา 
48 นายถาวร  บุญศร ี ปัตตาน ี
49 นายชณะกฤช  อิ้ววังโส นครศรีธรรมราช 
50 นายจิตวัต  วงศ์วาสนา สงขลา 
51 นายดนยา  พรหมใหม ่ สงขลา 
52 นางกัลยา  บาเหม สงขลา 
53 นายนพพงศ์  นวนคง สงขลา 
54 นางสาวฟารีดะ๊  เจาแว สงขลา 
55 นางสาวซารียะ๊  โต๊ะหนอ สงขลา 
56 นายนเรศน์  หมานหมีน สงขลา 
57 นายสุเมธ  หมานหมีน สงขลา 
58 นายอารี  ดำเรกกิจ สงขลา 
59 นายพังยา  รามันเชษฐ ์ สงขลา 
60 นางสุวิมล  ธรรมชาต ิ สงขลา 
61 นางสาวนันทิศา  บูสะเมาะ สงขลา 
62 นายประสิทธ์ิ  มวดมีเส็น สงขลา 
63 นายสมชาย  อาคง สงขลา 
64 นางสาวปยิะนุช  ปั้นทวี สงขลา 
65 นางอาอีเส๊าะ  หวังนุรักษ ์ สงขลา 
66 นางคอรีเยาะ  บ่อส ู สงขลา 
67 นางรัตนา  อาคง สงขลา 
68 นางสาวฟารินดา  ดาม ิ สงขลา 
69 นายปรีชา  หลสีาลมั สงขลา 
70 นายสุวรรณ  คล่อมเมือง สงขลา 
71 นายพธัช  พงษ์ประยูร สงขลา 
72 นางคาตุนา  รามธีรเดช สงขลา 
73 นางสาวสารีฮ๊ะ  แวสะมะแอ สงขลา 
74 นางรอยาเนา  อาคง สงขลา 
75 นางสาวสุธิดา  บาเหม สงขลา 
76 นายสุรศักดิ์  บาเหม สงขลา 
77 นางสมนำ  บาเหม สงขลา 
78 นางสาวนูรีดา  โกษิยานนท์ สงขลา 
79 นายสมหวัง  ก๊กใหญ ่ กระบี ่



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-79      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
80 นายสมาน  หลำงา กระบี ่
81 นายสมยศ  เจียวก๊ก กระบี ่
82 นายธันยบูรณ์  สกลกติิวัฒน ์ กระบี ่
83 นางสาวสาลี่  บ่อม่วง กระบี ่
84 นายสุธรรม  กล่อมเมือง สงขลา 
85 นางสุวิมล รามันเศษ สงขลา 
86 นางกัลยา รามันเศรษฐ สงขลา 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายฉลองพร  เถาถวิล สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 
2 นายวีระพันธ์  มานะสิริพันธุ ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 
3 นายสวรพัชญ  วงษ์สนิท กฟผ. 
4 นายจิรายรุ์  บุณยเพ็ญ กฟผ. 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายปิยะศริิ  พันแสง จ.นครศรีธรรมราช 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-80      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 2/2 การประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 

สานเสวนา รอบ 2/2  
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้อง 601 อาคารมาลัย หุวะนันท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ
สานเสวนา รอบ 2/2 ขึ้นในวันที่ 9 และวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 601 อาคารมาลัย หุวะนันท์ สถาบัน
บันฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/2 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงาน
หลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้า
ร่วมการสานเสวนาครั้งนี้ด้วย 

ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ ้น 109 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่
สนับสนุนพลังงานทางเลือก 40 คน ผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 38 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 คน และตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 7 คน 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1. นายธีรพจน์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่
2. น.ส.จินดารัตน์ เพิม่ลาภวิรุฬห ์ กระบี ่
3. นายอมฤต ศิริพรจุฑากลุ กระบี ่
4. นายดนัย มาศโอสถ กระบี ่
5. นายไพบูลย์ เตชจารุวงศ์ กระบี ่
6. นายศาลินี สาราด กระบี ่
7. นายสมนึก กรดเสือ กระบี ่
8. น.ส.สมจิต ตันรัตนากร กระบี ่
9. น.ส.ชนะจิต รอนใหม ่ กระบี ่
10. นายกฤต แสงสรุินทร ์ กระบี ่
11. คุณวรา จันทร์มน ี กระบี ่
12. น.ส.ปรายฟ้า สุทธิภาค ชุมพร 
13. นายต้นรัก สูงยิ่ง ชุมพร 
14. นายธวัชชัย รุ่งโรจน์กิตตสิิน ชุมพร 
15. นายกุลวัชร สกลุรตัน์ (พระกุลวัชร วชิรปฺญโญ) นครศรีธรรมราช 
16. นายสิริวิทย์ แสนเรือง นครศรีธรรมราช 
17. นายณรงค์ จโนภาส นครศรีธรรมราช 
18. นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 
19. นายชณะกฤช อ้ึงวังโส นครศรีธรรมราช 
20. นายชาตรี ก้อเดม็ นราธิวาส 
21. นายฮลิมี บินหะยีนยิ ิ นราธิวาส 
22. นายดิเรก จอมทอง ประจวบครีีขันธ์ 
23. นายทวีศักดิ์ จุลเนยีม ประจวบครีีขันธ์ 
24. ดร.เกื้อ ฤทธิบูรณ ์ ปัตตาน ี
25. นายมุสตารซดีีน วาบา ปัตตาน ี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-81      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
26. นายโมฮัมหมดั เจะเอ๊ะ ปัตตาน ี
27. นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล พัทลุง 
28. นายสมชาย วัชระสุขโพธ์ิ ระนอง 
29. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ สงขลา 
30. นายอิสดาเรส หะยีเด สงขลา 
31. นายหมิด ชายเต็ม สงขลา 
32. นางรอกีเย๊าะ ยโูซะ สงขลา 
33. นายอับดุลเลาะ ดือราแม สงขลา 
34. นายสมมาตร หรีมสกุล สงขลา 
35. นายปิยะโชติ อินทรนิวาส สงขลา 
36. นายสมบรูณ์ คำแหง สตูล 
37. นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ ์ สุราษฎร์ธาน ี
38. น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี
39. นายวีระ ใครลัคดาล ์ สุราษฎร์ธาน ี
40. ว่าท่ีร้อยตรี นิวัติ อิศรางกูร ณอยุธยา สุราษฎร์ธาน ี

 
รายชื่อผู้สนับสนุนพลังงานหลักท่ีเข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1. นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล กระบี ่
2. นายประเสริฐ สันหาด กระบี ่
3. พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง กระบี ่
4. นายวิรุฬ ใส่แว่น กระบี ่
5. นายกิจจา ทองทิพย์ กระบี ่
6. นายไพโรจน์ บุตรเผียน กระบี ่
7. นายสมหวัง ก๊กใหญ ่ กระบี ่
8. นายสมยศ เจียวก๊ก กระบี ่
9. นายศิพัฒน์ หลีกภัย กระบี ่
10. นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ กระบี ่
11. นายสนิท จันทร์รตัน ์ ชุมพร 
12. นายสาธิต ศรีหฤทัย ชุมพร 
13. นายไก่ว ซุ้นฮ้อ ตรัง 
14. นายชนะกฤษ ฮิ้ววังโส นครศรีธรรมราช 
15. นายศิริภพ เจ้ยแก้ว นครศรีธรรมราช 
16. นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 
17. นายวันชัย สุวรรณวิหค นครศรีธรรมราช 
18. นายสุทัศ พูนเสน นครศรีธรรมราช 
19. นายดาริน นาราวิทย ์ นราธิวาส   
20. ดร.สมนึก กำจัด ประจวบครีีขันธ์ 
21. นายภัทรดนยั สมศร ี ประจวบครีีขันธ์ 
22. นางอารีณา แวดาโอะ ปัตตาน ี
23. นายกิตติ วงศ์รรัตนาวุธ พังงา 
24. นายเมธาวี ขวัญทอง พังงา 
25. นายอดุลยส์มาน สุขแก้ว ยะลา 
26. นายบุญรอง คลองเงิน ระนอง 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-82      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
27. นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู สงขลา 
28. นายหลี สาเม๊าะ สงขลา 
29. นางสุวิมล รามัญเศษ   สงขลา 
30. นายฮามะ บากา สงขลา 
31. นายอธิวัตร ใบสาเม๊าะ สงขลา 
32. นายเอกชัย สามะพันธ์ สงขลา 
33. นายวีระชัย รอดเพ็ชร สงขลา 
34. นายสะการียา สาหล ี สงขลา 
35. นายรอแม  เจ๊ะโซ๊ะ สตูล 
36. ดร.วันสาด ศรสีุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
37. นางทองพิกุล รุ่งโรจน์กิตตสิิน สุราษฎร์ธาน ี
38. นายธีรพล เย็นมาก สุราษฎร์ธาน ี

 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ / สังกัด 
1. ดร.เยาวธีร อัชวังกูล พลังงาน / DEDE 
2. นายสมพล บุญประกอบ พลังงาน / ที่ปรึกษาและผู้บริหารธุรกิจพลังงาน 
3. ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ พลังงาน / มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
4. ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ พลังงาน  
5. ดร.วรกร ชำนาญไพศาล พลังงาน / บริษัทไรซัน 
6. นายสุรียา อยชานันท์ พลังงาน / ท่ีปรึกษาโรงงานปาลม์น้ำมันชุมพรและพลังงานทางเลือก 
7. นายอนุชาติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา พลังงาน / อดีตวิศวกรการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
8. ดร.วิจารณ์ สิมะฉายา สิ่งแวดล้อม 
9. นายศุภกิจ นันทวรการ สังคม / ผูจ้ัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
10. ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ เทคโนโลยี / JGSEE 
11. อ.วิเทศ ศรีเนตร SEA 
12. น.ส.ลดาวัลย์ คำภา SEA / สภาพัฒน์ฯ 
13. ดร.พูลศักดิ์ อินทรโยธา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15. รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ เทคโนโลยี 
16. ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง พลังงาน 
17. ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา พลังงาน 
18. รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เศรษฐกิจ 
19. ดร.ภวัต ตั้งตรงจิตร เศรษฐกิจ 
20. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เศรษฐกิจ (ประมง) 
21. ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ สิ่งแวดล้อม 
22. รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ สังคม 
23. ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ สังคม (สาธารณสุขและสุขภาพ) 
24. ผศ.ดร.ฆริกา คันทา ผู้เชี่ยชาญด้าน GIS 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-83      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายชื่อตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ที่เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 9 กันยายน 2563 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / สังกัด 

1. นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. น.ส.จอมขวัญ  พลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
3. น.ส.ณัฏฐวี รักษาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน 
4. นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
5. นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. 
6. นายจิตตกานต์ สินธุเสก สิ่งแวดล้อม / หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง 

กฟผ. 
7. นายวัชรินทร์ ยกย่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนพ. 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-84      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สานเสวนา รอบ 2/2  
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้อง 601 อาคารมาลัย หุวะนันท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ ้น 81 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่
สนับสนุนพลังงานทางเลือก 34 คน ผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 37 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน และตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 5 คน  

 
รายชื่อผู้สนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1. นายธีรพจน์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่
2. น.ส.จินดารัตน์ เพิม่ลาภวิรุฬห ์ กระบี ่
3. นายดนัย มาศโอสถ กระบี ่
4. นายไพบูลย์ เตชจารุวงศ์ กระบี ่
5. นายศาลินี สาราด กระบี ่
6. นายสมนึก กรดเสือ กระบี ่
7. น.ส.สมจิต ตันรัตนากร กระบี ่
8. น.ส.ชนะจิต รอนใหม ่ กระบี ่
9. นายกฤต แสงสรุินทร ์ กระบี ่
10. น.ส.ปรายฟ้า สุทธิภาค ชุมพร 
11. นายต้นรัก สูงยิ่ง ชุมพร 
12. นายธวัชชัย รุ่งโรจน์กิตตสิิน ชุมพร 
13. นายกุลวัชร สกลุรตัน์ (พระกุลวัชร วชิรปฺญโญ) นครศรีธรรมราช 
14. นายสิริวิทย์ แสนเรือง นครศรีธรรมราช 
15. นายณรงค์ จโนภาส นครศรีธรรมราช 
16. นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 
17. นายชาตรี ก้อเดม็ นราธิวาส 
18. นายฮลิมี บินหะยีนยิ ิ นราธิวาส 
19. นายดิเรก จอมทอง ประจวบครีีขันธ์ 
20. นายทวีศักดิ์ จุลเนยีม ประจวบครีีขันธ์ 
21. ดร.เกื้อ ฤทธิบูรณ ์ ปัตตาน ี
22. นายมุสตารซดีีน วาบา ปัตตาน ี
23. นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล พัทลุง 
24. นายสมชาย วัชระสุขโพธ์ิ ระนอง 
25. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ สงขลา 
26. นายอิสดาเรส หะยีเด สงขลา 
27. นายหมิด ชายเต็ม สงขลา 
28. นางรอกีเย๊าะ ยโูซะ สงขลา 
29. นายอับดุลเลาะ ดือราแม สงขลา 
30. นายสมมาตร หรีมสกุล สงขลา 
31. นายปิยะโชติ อินทรนิวาส สงขลา 
32. นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ ์ สุราษฎร์ธาน ี
33. นายวีระ ใครลัคดาล ์ สุราษฎร์ธาน ี
34. น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-85      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายชื่อผู้สนับสนุนพลังงานหลักท่ีเข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 

1. นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล กระบี ่
2. นายประเสริฐ สันหาด กระบี ่
3. พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง กระบี ่
4. นายวิรุฬ ใส่แว่น กระบี ่
5. นายกิจจา ทองทิพย์ กระบี ่
6. นายไพโรจน์ บุตรเผียน กระบี ่
7. นายสมหวัง ก๊กใหญ ่ กระบี ่
8. นายสมยศ เจียวก๊ก กระบี ่
9. นายศิพัฒน์ หลีกภัย กระบี ่
10. นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ กระบี ่
11. นายสนิท จันทร์รตัน ์ ชุมพร 
12. นายสาธิต ศรีหฤทัย ชุมพร 
13. นายไก่ว ซุ้นฮ้อ ตรัง 
14. นายชนะกฤษ ฮิ้ววังโส นครศรีธรรมราช 
15. นายศิริภพ เจ้ยแก้ว นครศรีธรรมราช 
16. นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 
17. นายวันชัย สุวรรณวิหค นครศรีธรรมราช 
18. นายสุทัศ พูนเสน นครศรีธรรมราช 
19. นายดาริน นาราวิทย ์ นราธิวาส   
20. นายภัทรดนยั สมศร ี ประจวบครีีขันธ์ 
21. ดร.สมนึก กำจัด ประจวบครีีขันธ์ 
22. นางอารีณา แวดาโอะ ปัตตาน ี
23. นายกิตติ วงศ์รรัตนาวุธ พังงา 
24. นายอดุลยส์มาน สุขแก้ว ยะลา 
25. นายบุญรอง คลองเงิน ระนอง 
26. นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู สงขลา 
27. นายหลี สาเม๊าะ สงขลา 
28. นางสุวิมล รามัญเศษ   สงขลา 
29. นายฮามะ บากา สงขลา 
30. นายอธิวัตร ใบสาเม๊าะ สงขลา 
31. นายเอกชัย สามะพันธ์ สงขลา 
32. นายสะการียา สาหล ี สงขลา 
33. นางจิราภรณ์ แก้วขาว สงขลา 
34. นายรอแม  เจ๊ะโซ๊ะ สตูล 
35. ดร.วันสาด ศรสีุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
36. นางทองพิกุล รุ่งโรจน์กิตตสิิน สุราษฎร์ธาน ี
37. นายธีรพล เย็นมาก สุราษฎร์ธาน ี

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-86      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 2/2 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ / สังกัด 

1. นายสมพล บุญประกอบ พลังงาน / ที่ปรึกษาและผู้บริหารธุรกิจพลังงาน 
2. ดร.วรกร ชำนาญไพศาล พลังงาน / บริษัทไรซัน 
3. นายสุรียา อยชานันท์ พลังงาน / ท่ีปรึกษาโรงงานปาลม์น้ำมันชุมพรและพลังงาน

ทางเลือก 
4. นายอนุชาติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา พลังงาน / อดีตวิศวกรการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
5. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เศรษฐศาสตร/์นักวิชาการอสิระ 
6. รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ เทคโนโลยี 
7. ดร.พูนทวี ชัยวิจิตมลากุล เศรษฐกิจ 
8. ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ เศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม) 
9. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เศรษฐกิจ (ประมง) 
10. ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ สิ่งแวดล้อม 
11. รศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ สังคม 
12. ดร.วิชัย รูปขำดี การมีส่วนร่วม 

 
รายชื่อตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 2/2 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / สังกัด 
1. น.ส.กานต์นลิน ธีรรัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. น.ส.ณัฏฐวี รักษาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกะทรวง

พลังงาน 
3. นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
4. คุณชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสมัพันธ์ กฟผ. 
5. นายจิตตกานต์ สินธุเสก หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-87      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายช่ือผู้ตอบแบบประเมินค่าความสำคัญของมิติและตัวชี้วัด 
จากการสานเสวนา รอบ 2/2 มีผู ้ตอบแบบประเมินค่าความสำคัญของมิติและตัวชี ้ว ัดทั ้งสิ ้น 85 คน 

ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 23 คน ผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 33 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 29 คน ดังรายการต่อไปนี้ 

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด/ตำแหน่ง/สังกัด เบอร์ติดต่อ 

พลังงานทางเลือก 
1 นายดิเรก จอมทอง ประจวบครีีขันธ ์ 098-3236126 
2 นายทวีศักดิ์ จุลเนยีม ประจวบครีีขันธ ์ 087-1549180 
3 น.ส.ปรายฟ้า สุทธิภาค ชุมพร 063-7262862 
4 นายธวัชชัย รุ่งโรจน์กิตตสิิน ชุมพร 081-8925328 
5 นายสมชาย วัชระสุขโพธ์ิ ระนอง 087-8948046 
6 นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ ์ สุราษฎร์ธาน ี 086-4799428 
7 นายวีระ ใครลัดดาห ์ สุราษฎร์ธาน ี 099-3587964 
8 น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี 081-8902054 
9 นายณรงค์ จโนภาส นครศรีธรรมราช 087-2764644 
10 นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 098-2454116 
11 นายธีรพจน์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่ 081-8671093 
12 น.ส.จินดารัตน์ เพิม่ลาภวิรุฬห ์ กระบี ่ 084-0651169 
13 นายอมฤต ศิริพรจุฑากลุ กระบี ่ 089-8733357 
14 นายดนัย มาศโอสถ กระบี ่   
15 นายไพบูลย์ เตชจารุวงศ์ กระบี ่ 081-3716236 
16 นายศาลินี สาราด กระบี ่ 065-2042239 
17 นายสมนึก กรดเสือ กระบี ่ 081-4303785 
18 น.ส.สมจิต ตันรัตนากร กระบี ่ 081-8933737 
19 น.ส.ชนะจิต รอนใหม ่ กระบี ่ 086-8730484 
20 นายกฤต แสงสรุินทร ์ กระบี ่ 082-8479544 
21 นายสมมาตร หรีมสกุล สงขลา 087-9671248 
22 นายชาตรี ก้อเดม็ นราธิวาส 089-7385340 
23 นายฮลิมี บินหะยีนยิ ิ นราธิวาส 083-5129977 

พลังงานหลัก 
1 ดร.สมนึก รุ่งกำจัด ประจวบครีีขันธ ์ 096-6935544 
2 นายภัทรดนยั สมศร ี ประจวบครีีขันธ ์ 083-2662656 
3 นายสนิท จันทร์รตัน ์ ชุมพร 091-1625399 
4 นายสาธิต ศรีหฤทัย ชุมพร 084-1880808 
5 นายบุญรอง คลองเงิน ระนอง 087-8944678 
6 นางทองพิกุล รุ่งโรจน์กิตตสิิน สุราษฎร์ธาน ี 061-4435587 
7 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 081-1747937 
8 นายศิริภพ เจ้ยแก้ว นครศรีธรรมราช 087-9126870 
9 นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 099-4804111 
10 นายวันชัย สุวรรณวิหค นครศรีธรรมราช 099-3056790 
11 นายสุทัศน์ พูลเสน นครศรีธรรมราช 081-6774567 
12 นายชนะกฤษ ฮิ้ววังโส นครศรีธรรมราช 065-5359235 
13 นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล กระบี ่ 089-9714015 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-88      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด/ตำแหน่ง/สังกัด เบอร์ติดต่อ 
14 นายประเสริฐ สันหาด กระบี ่ 081-4767672 
15 พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง กระบี ่ 081-9792398 
16 นายวิรุณ ใส่แว่น กระบี ่ 081-0850072 
17 นายไพโรจน์ บุตรเผียน กระบี ่ 065-9836267 
18 นายสมยศ เจียวก๊ก กระบี ่ 081-5513826 
19 นายกิตติ วงศ์รรัตนาวุธ พังงา 081-6764179 
20 นายไก่ว ซุ้นฮ้อ ตรัง 084-0543331 
21 นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู สงขลา 081-9591217 
22 นายหลี สาเม๊าะ สงขลา 081-7384287 
23 นางสุวิมล รามัญเศษ   สงขลา 089-4668120 
24 นายฮามะ บากา สงขลา 086-2982396 
25 นายอธิวัตร ใบสาเม๊าะ สงขลา 098-0506626 
26 นายเอกชัย หลีมะพันธ์ สงขลา 084-8890861 
27 นายวีระชัย ยอดเพชร สงขลา 086-9022346 
28 นายสะการียา สาหล ี สงขลา 091-2381829 
29 นางอารีณา แวดาโอะ ปัตตาน ี 091-3132810 
30 นางจิราภรณ์ แก้วขาว สงขลา 080-7038342 
31 นายรอแม  เจ๊ะโซ๊ะ สตูล 081-3287034 
32 คุณชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. 081-8183017 
33 นายจิตตกานต์ สินธุเสก สิ่งแวดล้อม / หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และเหมือง กฟผ. 
066-1539165 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
1 ดร.เยาวธีร อัชวังกูล พลังงาน / DEDE 089-0102412 
2 นายสมพล บุญประกอบ พลังงาน / ท่ีปรึกษาและผู้บริหารธุรกิจพลังงาน 098-6352463 
3 ดร.วรกร ชำนาญไพศาล พลังงาน / บริษัทไรซัน 088-5292424 
4 นายสุรยิา อยชานันท์ พลังงาน / ท่ีปรึกษาโรงงานปาลม์น้ำมันชุมพรและ

พลังงานทางเลือก 
098-2562595 

5 นายอนุชาติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา พลังงาน / อดีตวิศวกรการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 081-8747199 
6 ดร.วิจารย์ สิมฉายา สิ่งแวดล้อม 098-2525559 
7 นายศุภกิจ นันทวรการ สังคม / ผูจ้ัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบาย 

สุขภาวะ 
089-4947677 

8 ศ.ดร.นวดล เหล่าศริิพจน ์ เทคโนโลยี / JGSEE 081-9240461   
9 อ.วิเทศ ศรีเนตร SEA 088-6824675 
10 น.ส.ลดาวัลย์ คำภา SEA / สภาพัฒน์ฯ 081-9090482 
11 ดร.พูลศักดิ์ อินทรโยธา สวนยาง 0812866579 
12 ดร.พรายพล คุ้มทรัพย ์ เศรษฐศาสตร์ / นักวิชาการอิสระ 081-8282092 
13 ผศ.ดร.สรุัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
14 ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง พลังงาน   
15 ศ.ดร.วสิาขา ภู่จินดา พลังงาน 02-7273106 
16 ดร.ภวตั ตั้งตรงจติร เศรษฐกิจ 081-5551977 
17 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี เศรษฐกิจ (ประมง)   
18 รศ.ดร.โสฬส ศิรไิสย ์ สังคม   
19 ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ สังคม (สาธารณสุขและสุขภาพ)   
20 ผศ.ดร.สรุะพรรณ์ จลุสุวรรณ ์ สังคม   



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-89      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด/ตำแหน่ง/สังกัด เบอร์ติดต่อ 
21 ผศ.ดร.ฆริกา คันธา GIS 087-5126767 
22 ดร.พิรียตุม์ วรรณพฤกษ์ นักวิชาการอิสระ   
23 ดร.เดชา พิมพิสุทธ์ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม   
24 ดร.รพี ผลพานิชย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ   
25 ดร.สามัคคี บญุยะวัฒน ์ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางบก)   
26 ดร.นฤชิต ดำปิน ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางทะเล)   
27 ดร.พูนทวี ชัยวิจิตมลากูล เศรษฐศาสตร ์   
28 ผศ.ดร.สกลุรตัน์ หาญศึก เกษตรกรรม   
29 รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน์ เทคโนโลย ี 081-9279571 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-90      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายช่ือผู้ตอบแบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
จากการสานเสวนา รอบ 2/2 มีผู ้ตอบแบบประเมินค่าความสำคัญของมิติและตัวชี ้ว ัดทั ้งสิ ้น 75 คน 

ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 20 คน ผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานหลัก 27 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 28 คน ดังรายการต่อไปนี้ 

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด/ตำแหน่ง/สังกัด เบอร์โทร 

พลังงานทางเลือก 
1 นายดิเรก จอมทอง ประจวบครีีขันธ ์ 098-3236126 
2 นายทวีศักดิ์ จุลเนยีม ประจวบครีีขันธ ์ 087-1549180 
3 น.ส.ปรายฟ้า สุทธิภาค ชุมพร 063-7262862 
4 นายธวัชชัย รุ่งโรจน์กิตตสิิน ชุมพร 081-8925328 
5 นายสมชาย วัชระสุขโพธ์ิ ระนอง 087-8948046 
6 น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี 081-8902054 
7 นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 098-2454116 
8 นายธีรพจน์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่ 081-8671093 
9 น.ส.จินดารัตน์ เพิม่ลาภวิรุฬห ์ กระบี ่ 084-0651169 
10 นายอมฤต ศิริพรจุฑากลุ กระบี ่ 089-8733357 
11 นายดนัย มาศโอสถ กระบี ่   
12 นายไพบูลย์ เตชจารุวงศ์ กระบี ่ 081-3716236 
13 นายศาลินี สาราด กระบี ่ 065-2042239 
14 นายสมนึก กรดเสือ กระบี ่ 081-4303785 
15 น.ส.สมจิต ตันรัตนากร กระบี ่ 081-8933737 
16 น.ส.ชนะจิต รอนใหม ่ กระบี ่ 086-8730484 
17 นายกฤต แสงสรุินทร ์ กระบี ่ 082-8479544 
18 นายสมมาตร หรีมสกุล สงขลา 087-9671248 
19 นายชาตรี ก้อเดม็ นราธิวาส 089-7385340 
20 นายฮลิมี บินหะยีนยิ ิ นราธิวาส 083-5129977 

พลังงานหลัก 
1 ดร.สมนึก รุ่งกำจัด ประจวบครีีขันธ ์ 096-6935544 
2 นายภัทรดนยั สมศร ี ประจวบครีีขันธ ์ 083-2662656 
3 นายสนิท จันทร์รตัน ์ ชุมพร 091-1625399 
4 นายสาธิต ศรีหฤทัย ชุมพร 084-1880808 
5 นายบุญรอง คลองเงิน ระนอง 087-8944678 
6 นางทองพิกุล รุ่งโรจน์กิตตสิิน สุราษฎร์ธาน ี 061-4435587 
7 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 081-1747937 
8 นายศิริภพ เจ้ยแก้ว นครศรีธรรมราช 087-9126870 
9 นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 099-4804111 
10 นายวันชัย สุวรรณวิหค นครศรีธรรมราช 099-3056790 
11 นายชนะกฤษ ฮิ้ววังโส นครศรีธรรมราช 065-5359235 
12 นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล กระบี ่ 089-9714015 
13 นายประเสริฐ สันหาด กระบี ่ 081-4767672 
14 นายวิรุณ ใส่แว่น กระบี ่ 081-0850072 
15 นายสมยศ เจียวก๊ก กระบี ่ 081-5513826 
16 นายศิพัฒน ์หลีกภัย กระบี ่ 081-6932777 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 2  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  2-91      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด/ตำแหน่ง/สังกัด เบอร์โทร 
17 นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ กระบี ่ 081-5849849 
18 นายกิตติ วงศ์รรัตนาวุธ พังงา 081-6764179 
19 นายไก่ว ซุ้นฮ้อ ตรัง 084-0543331 
20 นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู สงขลา 081-9591217 
21 นางสุวิมล รามัญเศษ   สงขลา 089-4668120 
22 นายอธิวัตร ใบสาเม๊าะ สงขลา 098-0506626 
23 นายวีระชัย ยอดเพชร สงขลา 086-9022346 
24 นางอารีณา แวดาโอะ ปัตตาน ี 091-3132810 
25 นายรอแม  เจ๊ะโซ๊ะ สตูล 081-3287034 
26 นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. 081-8183017 
27 นายจิตตกานต์ สินธุเสก สิ่งแวดล้อม / หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และเหมือง กฟผ. 
066-1539165 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
1 ดร.เยาวธีร อัชวังกูล พลังงาน / DEDE 089-0102412 
2 ดร.วรกร ชำนาญไพศาล พลังงาน / บริษัทไรซัน 088-5292424 
3 นายสุรยิา อยชานันท์ พลังงาน / ท่ีปรึกษาโรงงานปาลม์น้ำมันชุมพรและพลังงาน

ทางเลือก 
098-2562595 

4 นายอนุชาติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา พลังงาน / อดีตวิศวกรการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 081-8747199 
5 ดร.วิจารย์ สิมฉายา สิ่งแวดล้อม 098-2525559 
6 นายศุภกิจ นันทวรการ สังคม / ผูจ้ัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุข

ภาวะ 
089-4947677 

7 อ.วิเทศ ศรีเนตร SEA 088-6824675 
8 น.ส.ลดาวัลย์ คำภา SEA / สภาพัฒน์ฯ 081-9090482 
9 ดร.พูลศักดิ์ อินทรโยธา สวนยาง 0812866579 
10 ดร.พรายพล คุ้มทรัพย ์ เศรษฐศาสตร์ / นักวิชาการอิสระ 081-8282092 
11 ผศ.ดร.สรุัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
12 ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง พลังงาน   
13 ศ.ดร.วสิาขา ภู่จินดา พลังงาน 02-7273106 
14 รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เศรษฐกิจ 081-2850483 
15 ดร.ภวตั ตั้งตรงจติร เศรษฐกิจ 081-5551977 
16 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี เศรษฐกิจ (ประมง)   
17 รศ.ดร.โสฬส ศิรไิสย ์ สังคม   
18 ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ สังคม (สาธารณสุขและสุขภาพ)   
19 ผศ.ดร.สรุะพรรณ์ จลุสุวรรณ ์ สังคม   
20 ผศ.ดร.ฆริกา คันธา GIS 087-5126767 
21 ดร.พิรียตุม์ วรรณพฤกษ์ นักวิชาการอิสระ   
22 ดร.เดชา พิมพิสุทธ์ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม   
23 ดร.รพี ผลพานิชย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ   
24 ดร.สามัคคี บญุยะวัฒน ์     
25 ดร.นฤชิต ดำปิน     
26 ดร.พูนทวี ชัยวิจิตมลากูล     
27 ผศ.ดร.สกลุรตัน์ หาญศึก     
28 รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน์ เทคโนโลย ี 081-9279571 

 



 

 

 

 

 

 

การสานเสวนา รอบ 3 

 

 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3. การสานเสวนา รอบ 3 
 

3.1 บทนำ 
3.1.1 วัตถุประสงค์ของการสานเสวนา รอบ 3 
1) เพื ่อชี ้แจงการดำเนินโครงการและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) 
2) เพ่ือชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการ 
3) เพื่อชี้แจงแนวทาง/ประเด็นในการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน/แนวทางพัฒนา

รูปแบบพลังงานไฟฟ้าทางเลือก 
4) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ที ่เหมาะสม/บริบทที่ตั้งโรงไฟฟ้าฐาน/แนวทางการพัฒนา

พลังงานไฟฟ้าทางเลือก เงื่อนไข/แนวทางการดำเนินการและประเด็น/เกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่เหมาะสม 
 

3.1.2 พื้นที่สานเสวนาและผู้ท่ีเข้าร่วมสานเสวนา รอบ 3 
การสานเสวนา รอบ 3 จัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยการเลือกตัวแทนพ้ืนทีภ่าคใต้ 4 พื้นที่ มีกำหนดการดังนี้  
1) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฝั่งอ่าวไทย)  
2) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ เทวัญ ดารา บีช วิลล่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาคใต้ตอนบน) 
3) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (ฝั่งอันดามัน)  
4) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา (ภาคใต้ตอนล่าง) 
ระยะเวลา จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 9.00 น.–16.30 น. โดยผู้เข้าร่วมในการสานเสวนา รอบ 3 ในแต่ละ

พ้ืนที่แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  จำนวนผู้เข้าร่วมสานเสวนา รอบ 3 
การสานเสวนา จำนวนผู้ที่เชิญ (คน) จำนวนผู้เข้าร่วม (คน) 

เวทีสุราษฎร์ธานี (พลังงานหลัก) 54 52 
เวทีสุราษฎร์ธานี (พลังงานทางเลือก) 33 32 
เวทีประจวบคีรีขันธ์ (พลังงานหลัก) 36 34 
เวทีประจวบคีรีขันธ์ (พลังงานทางเลือก) 57 51 
เวทีกระบี่ (พลังงานหลัก) 40 33 
เวทีกระบี่ (พลังงานทางเลือก) 34 26 
เวทีสงขลา (พลังงานหลัก) 42 39 
เวทีสงขลา (พลังงานทางเลือก) 41 22 

รวม 337 289 
 

3.1.3 ประเด็นในการสานเสวนา รอบ 3 ประกอบด้วย 
1) การยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้าฐาน 
2) กรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ 

2.1) พื้นที่ใดที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้าง  
2.2) แนวทางการดำเนินการเพื่อให้โครงการเกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

3) พลังงานหมุนเวียน 
3.1) ประเภทของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม 
3.2) แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 

4) ประเด็น/เกณฑ์ในการพิจารณาพื้นท่ีที่เหมาะสม 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3.1.4 กระบวนการสานเสวนา รอบ 3 
กระบวนการสานเสวนาเริ่มต้นด้วยหัวหน้าโครงการกล่าวถึงความเป็นมา ความก้าวหน้าของโครงการ  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการสานเสวนาครั้งนี้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานหลัก รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา
ความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสำหรับพลังงานแต่ละชนิด จากนั้นได้ให้ผู้ที่สนใจด้านพลังงานทางเลือกและพลังงาน
หลัก แยกกลุ่มปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคนละห้อง และกลับมารวมกันในช่วงบ่ายเพื่อรับฟังผลสรุป
จากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม มีการเปิดโอกาสให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 

3.2 ผลการสานเสวนา 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้มีการรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 3 ดังนี้  
 

3.2.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
3.2.1.1 กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
มีการเสนอความคิดในการใช้ขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือลดปริมาณขยะ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ใน

ปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าขยะยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเนื่องจากมีผลกระทบเรื่องกลิ่นหรือการจัดการขยะ 
ที่ไม่ดีพอ บางรายเสนอความคิดเห็นให้มกีารผลิตพลังงานจากน้ำ (ไฮโดรเจนพลาสมา) แต่เป็นไปได้ยากเพราะยังไม่มี
ผลการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับประเทศไทย ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถใช้ผลผลิตจากการเกษตรจากพื้นที่  
ในแต่ละจังหวัดได ้

การนำพลังงานทางเลือกมาใช้ ส่งผลต่อการกระจายรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
เป็นแนวทางการลดความเลื่อมล้ำ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 ฝ่ายคือ 1) รัฐบาล 2) ประชาชน 3) ภาคเอกชน 
ควรมีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของ สามารถสร้างกลุ่มวิสาหกิจของชุมชนตัวเองและจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้ชุมชน ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 

การมีมาตรการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานจะช่วยลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ และควรมี 
การให้ความรู้ใหม่ ๆ แก่ประชาชน ทั้งเรื่องพลังงานไฟฟ้าฐานและพลังงานไฟฟ้าทางเลือก เน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และการพึ่งตนเองด้านพลังงาน ควรแสวงหาแนวทางทำให้พลังงานทางเลือกกลายเป็นพลังงานฐาน การลงทุน 
ด้านการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทใด ๆ ก็ตามรัฐควรเป็นผู้ลงทุนและไม่เห็นด้วยที่จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน การร่วมลงทุน
ระหว่างเอกชนกับชุมชนหรือองค์กร ควรดูความพร้อมของประชาชนและชุมชนเป็นหลัก ตัวอย่างกรณีให้บริษัทเอกชน
เป็นผู้ลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ โดยสหกรณ์ชุมชนได้รับส่วนแบ่ง แต่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านพลังงานน้อยมาก 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
ส่วนพื้นที่ที ่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้ายังต้องรอผลศึกษาศักยภาพของแต่ละพื้นที ่และ 

ความพร้อมเรื่องการต่อเชื่อมกับสายไฟฟ้าจากส่วนกลาง หรือตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ณ เวลานั้น ๆ พ้ืนที่
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง ได้เสนอเรื่องพลังงานลมและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อให้
ประชาชนรับทราบเพ่ือการตื่นรู้ด้านพลังงานอย่างทั่วถึง 

3.2.1.2 กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
การสร้างโรงไฟฟ้าฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการมี

ไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ความมั่งคงด้านพลังงานจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟ้าต้องมีความม่ันคง มีใช้ตลอดเวลา ระบบมีเสถียรภาพไม่ติด ๆ ดับ ๆ ส่วนเรื่องผลกระทบ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มสนับสนุนพลังงานหลักเห็นว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ส่วนโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหินต้องมีมาตรการควบคุมมลพิษจากการขนส่งถ่านหินที่รัดกุม กรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าฐานต้องมีการทำ 
EHIA ตามกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำ EIA ซึ่งอาจ
ควบคุมมลพิษได้ยากกว่าโรงไฟฟ้าฐาน 

เหตุผลสำคัญที่ผู้นำและคนในชุมชนต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าฐานในพื้นที่คือ ต้องการกองทุนการพัฒนา
รอบโรงไฟฟ้าและต้องการให้พื้นที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เลี ้ยงตัวเองและ
ครอบครัว การสร้างงานในชุมชนเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าฐานเชื่อว่า 
หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะทำให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ เกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
ของพ้ืนที่ 

ส่วนเรื่องการจัดการมลภาวะ มีความเห็นว่า ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการกำจัดมลภาวะ 
ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบำบัดมีความสำคัญที่จะให้เกิดการยอมในสังคมมากขึ้น  
แต่ต้องทำให้ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล รวมทั้งร่วมออกแบบการมี 
ส่วนร่วมการจัดการอย่างแท้จริงในช่วงการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การปรับการใช้เงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า  
ให้เหมาะสม เพื่อให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียม ประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้า ควรได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า
ของครัวเรือนเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ในพื้นที่มีการทำการเกษตรปลูกปาล์ม ควรส่งเสริมการทำปาล์มน้ำมัน 
มาบูรณาการกับโรงไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเขื่อนรัชชประภา สามารถติดตั้งโซล่าลอยน้ำได้ ข้อดีคือไม่ต้องซื้อที่ดินและยังพบว่า

การติดตั้งในน้ำมีประสิทธิภาพสูงกว่าบนบก ในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบันกำลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติ ชุมชนให้การยอมรับเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่
ของชุมชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า  

มีข้อเสนอพื้นที่สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ทีอ่ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
มีข้อเสนอให้มีการแบ่งโควตาการผลิตไฟฟ้าของแต่ละภาคส่วนในแต่ละส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน การแบ่งสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนสามารถยอมรับได้ ฝ่ายสนับสนุน
พลังงานฐานเชื ่อว่าการใช้พลังงานทดแทนมากขึ ้น จะทำให้ราคาค่าไฟฟ้ายิ ่งสูงขึ ้น ต้นทุนการลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานทางเลือกที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นเหตุผลที่จะต้องนำมา 
เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก 

3.2.1.3 ความเห็นในภาพรวม 
1) สถานที่ท่ีมีความเหมาะสม 
ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน เดิมเป็น

โรงไฟฟ้าสำรอง ผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันเตา ชุมชนได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าปีละ 30–40 ล้านบาท 
เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเดิมท่ีใช้น้ำมันเตาถูกยกเลิกไปแล้ว หลังจากได้รับอนุมัติจากรัฐบาล
ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด 1,400 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติและผ่านกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โรงไฟฟ้าฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงไม่ใช่เ รื ่องใหม่สำหรับ 
คนในพื้นที่ เพราะประชาชนมีความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุท่อก๊าซ
ระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลถึงการวางท่อก๊าซจากอำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช บางจุดต้องผ่านชุมชนมายังโรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นรายละเอียดอื่น ๆ ของการสานเสวนา เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับความมั่นคงด้านพลังงาน อำเภอพุนพิน มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่ไฟฟ้า  
ไม่พอ คนส่วนใหญ่เข้าใจความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐาน แต่เห็นว่าไม่ควรสร้างในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำคัญ 
หากเป็นไปได้ควรเลือกสร้างในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพราะไม่ต้องย้ายคนออกและที่ดินมีราคาไม่สูงจนเกินไป  
คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แต่ความเห็นส่วนหนึ่งมองว่าก๊าซธรรมชาตินำไปใช้ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งคุ้มค่ากว่า จึงไม่ควรนำมาเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าฐานควรใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เพราะราคาถูก
กว่า ประชาชนไม่ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการกับมลภาวะ  
ได้ดีขึ้น ส่วนผลพลอยได้จากการเผาไหม้ถ่านหินก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำอิฐมวลเบา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
มีข้อทักท้วงว่า หากต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการขนถ่ายแบบ  
รวดเดียว (Through Driving) เพราะการขนถ่ายหลายทอดทำให้เกิดฝุ่น  

2) แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเข้าร่วมการสานเสวนาครั้งนี้ ได้เสนอ

หลักการและแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน แหล่งเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก 
ในภาคใต้ ได้แก่  

- ชีวมวล สามารถหาได้จากพ้ืนที่การเกษตรทั่วไป เช่น สวนปาล์ม สวนยางพารา  
- โซล่าเซลล์ มีพ้ืนที่อยู่ทั่วไป เช่น ทะเล อ่างเก็บน้ำ พ้ืนที่สาธารณะ  
- ลม บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งหมด  
- น้ำ บริเวณเชิงเขาตะนาวศรี  
- ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานน้ำมันปาล์ม  
- ขยะ บริเวณชายฝั่ง เขตเมือง 

พลังงานทางเลือกทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้มากกว่า เพราะชาวบ้านสามารถมีรายได้ 
จากการขายเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีการจ้างงานในพื้นที่ สำหรับแผน PDP2018 หากสามารถเพิ่มสัดส่วน
พลังงานทางเลือกได้ จะเป็นการกระจายรายได้ สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ผู้สนับสนุนพลังงานทางเลือกมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จะทำ
ให้พลังงานทางเลือกกลายเป็นพลังงานหลักหรือพลังงานฐานได้ในอนาคต จึงควรพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เต็มที่ 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายในปัจจุบัน ผู้สนับสนุนพลังงานทางเลือกส่วนหนึ่งมี
ความเห็นว่า พลังงานทางเลือกมีความเหมาะสมหากชุมชนผลิตเพื่อใช้เอง แต่ถ้าจะผลิตเพื่อขายให้รัฐจะต้องมีการ
ชดเชยส่วนต่างของราคาทำให้รัฐต้องแบกภาระ 

3) แนวทางการดำเนินการ  
ภาคบ่ายของการสานเสวนา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทุกกลุ่มช่วยกัน

ระดมความคิดว่า ถ้าหากต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนจะต้องทำอย่างไร  
มีการตั้งข้อสังเกตจากอดีตข้าราชการฝ่ายปกครองที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนว่า โรงไฟฟ้าฐานยังมี

ความจำเป็นสำหรับภาคใต้ ถ้าไม่พอจริง ต้องสร้าง สำหรับประชาชนการจะสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่นั ้น ประชาชน  
ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยลำพังเพราะไม่มีข้อมูล โดยทั่วไปประชาชนสนใจรับฟังเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
เท่านั้น เช่น สร้างแล้วจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ข้อมูลที่ประชาชนตัดสินใจเ ชื่อหรือไม่เชื ่อนั้น 
ส่วนมากมาจากคนภายนอกทั้งสิ ้น ดังนั้น จึงมีข้อเสนอว่าเจ้าของผู้ดำเนินโครงการต้องทำความเข้าใจกับชุมชน  
อย่างจริงจังและใช้เวลาพอสมควร ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเอง  
โดยปราศจากการชี้นำ ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปกติดี ข้อสำคัญคือการนำ
โครงการเข้ามาในพื้นทีต่้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

สรุป การยอมรับของชุมชนในการสร้างโรงไฟฟ้า โดยภาพรวมชุมชนมีการยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กลุ่มผู้สนับสนุนยืนยันว่า มีผู ้ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า 
เป็นส่วนน้อยและการต่อต้านไม่รุนแรงเหมือนอดีต แต่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องมีการควบคุมเรื่องมลภาวะไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน การสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในภาพรวมเพ่ือให้การเกิดการยอมรับ 
 

3.2.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
3.2.2.1 กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือกเสนอโรงไฟฟ้า 1) พลังงานแสงอาทิตย์ 2) การใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง 

และ 3) ขยะให้เกิดมูลค่า การสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็นที่ยอมรับหากเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้ชุมชนมีการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและสามารถจัดการชีวิตด้วยตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมเรื่องการบำบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะในปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในบางแห่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการบำบัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ทำให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ การบริหารจัดการจึงควรมีหลักธรรมาภิบาลกำกับดูแลระหว่าง
ชาวบ้านและโรงงานที่ผลิตไฟฟ้า เพราะถ้าทุกแห่งมีหลักธรรมาภิบาลปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ต้องมีกระบวนการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการมีพลังงานไฟฟ้า 
ที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร และต้องมีการกระจายให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้บอกให้
ชาวบ้านรับรู้ว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์ที่ยั ่งยืนอะไรบ้างจากการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของชุมชนที่ตนเองอยู่ ส่วน
ชาวบ้านยังไม่มีความตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วม เพราะถือว่าเรื่องพลังงานไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของรัฐ ชาวบ้านต้องการ
ความจริงใจจากภาครัฐในการให้การเรียนรู้ความเป็นจริงอย่างรอบด้านที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการสร้าง
โรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ของตนเอง ต้องใช้เวลาในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง  

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะเพื่อลดปัญหาการมีขยะล้นเมือง ซี่งการจะให้
ประชาชนยอมรับได้ต้องสร้างความมั่นใจในการจัดการปัญหาเรื่องมลพิษและกลิ่นจากขยะที่จะเกิดขึ้น ส่วนของ
กระบวนการกำจัดมลพิษต้องมีการควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด  

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
มีการเสนอเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน โดยสร้างนำร่องอำเภอละ 1 โรง ซึ่งเชื ่อว่าจะไม่ก่อปัญหา 

เพราะสร้างทุกอำเภอและประชาชนทุกอำเภอต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วยตนเอง อำเภอทับสะแก  
เสนอการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์และโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซ่ึงเป็นจุดเชื่อม
ของสายส่ง เกิดปัญหาไฟดับ/ไฟตกตลอดเวลา เสนอให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล การสร้างโรงไฟฟ้าต้องมองถึง
ต้นทุนและศักยภาพของตัวเอง และกำลังการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้คุ้มค่าหรือไม ่ 

3.2.2.2 กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินในพื้นที่ใกล้เคียง (หินกรูด บ่อนอก) เคยมีการ

ต่อต้านอย่างรุนแรง ดังนั้น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานจึงต้องการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและช่วยลดการต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์  การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานต้องมีการบริหารจัดการที่ดี 
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม/การจัดการมลพิษ ปัญหาขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินโครงการมีความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร และ
มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างไร การให้ข้อมูลกับชาวบ้านต้องทำด้วยความจริงใจ การประท้วงที่เกิดขึ้นต้องสรุป 
ให้ได้ว่าเป็นประเด็นอะไร การชี้แจงต้องให้ชาวบ้านเข้าใจประเด็นที่ชัดเจนเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น  การสร้างโรงไฟฟ้า
คนในพ้ืนที่ต้องได้รับประโยชน์ เช่น การใช้ไฟฟ้าฟรี 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับถึงความจำเป็นที่ต้องมีโรงไฟฟ้าฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน และ 
มีการใช้เทคโนโลยีในการบำบัดควบคุมการเกิดมลพิษได้ดีกว่าเดิม การจัดการปัญหาเรื่องมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบว่าให้ความสำคัญและต้องการทำจริงจังหรือไม่ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
มีความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอทับสะแก และได้เสนอให้ใช้พื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยจัดซื้อไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาโรงไฟฟ้าว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้าประเภทใดและสร้างที่ไหนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่การตัดสินใจ 
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นผู้พิจารณา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายขอ ง 
แต่ละรัฐบาล 

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากมีความเหมาะสมทางกายภาพและ  
มีพื้นที่ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมพื้นที่อยู่เดิมแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการทำ
ชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 3 ปี ชุมชนมีความเข้าใจและยอมรับเป็นส่วนใหญ่  เสนอให้สร้างโรงไฟฟ้า 
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่อำเภอทับสะแก ถ้าหากใช้เชื้อเพลิงถ่านหินชาวบ้านไม่ยอมรับ ส่วนการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
ที่อ่ืน ๆ ควรมกีารสร้างบริเวณท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก  

3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การดำเนินงานด้านพลังงานต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้มีความยั่งยืนและความมั่นคง

ต่อส่วนรวม ส่วนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและประชาชนต้องไดร้ับ
ประโยชน์จากการดำเนินการ จัดตั้งองค์กรประชาชนในพ้ืนที่รองรับและดูแลการพัฒนาโรงไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น
จากประชาชน และสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 

3.2.2.3 ความเห็นในภาพรวม 
1) พื้นที่เหมาะสม 
เวทีสานเสวนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีตัวแทนจากจังหวัดระนองมาร่วมด้วยและให้ข้อมูลว่าชาวจังหวัด

ระนองสนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าฐาน แต่ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้ใช้พื้นที่ 4,000 ไร่  
ที่อำเภอทับสะแก พื้นที่ดังกล่าวอยู ่ติดทะเลและมีการสำรวจแล้วว่า ชายฝั่งมีความชันลึกถึง 40 เมตร มีความ
เหมาะสมต่อการสร้างท่าเรือและการขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้รวบรวมซื้อจากชาวบ้านที่มีอาชีพ
ประมงและทำสวนมะพร้าวเมื่อปี พ.ศ. 2540 และชาวบ้านยินยอมขายโดยหวังว่า หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกดิขึ้น 
ท้องถิ่นทับสะแกจะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจ้างงาน ประชากรรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องอพยพเข้าไป
ทำงานกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ 

แต่หลังจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ทับสะแกถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีการต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวถูกทิ้งร้างไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีเพียงพื้นที่บางส่วนถูกใช้เป็นที่สาธิตและเป็น  
ศูนย์เรียนรู้เกี ่ยวกับพลังงานโซล่าเซลล์ ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยัง  
ถูกปล่อยเป็นที่รกร้างและกลายเป็นที่หลบภัยขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัด ภาคประชาสังคมทับสะแกพยายามรณรงค์  
ให้รัฐบาลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกลับมาพิจารณาใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ให้มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐานเกิดข้ึนและขอเป็นโรงไฟฟ้าฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเท่านั้น 

2) แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน พลังงานโซล่าเซลล์น่าจะมีความเหมาะสม

มากที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะและชีวมวลก็สามารถทำได้ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควรทำควบคู่กับการ
สร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

นอกจากเสนอให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่อำเภอทับสะแก ภาคประชาสังคมยังมีความเห็นว่า พื้นที่
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งแหล่ง
พลังงานโซล่าเซลล์ที่มีอยู่แล้ว เป็นการพัฒนาพลังงานทางเลือกผสมผสานกับโรงไฟฟ้าฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
ด้านพลังงานแก่ประชาชนทั่วไป 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3) แนวทางการดำเนินการ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินจากวงสานเสวนาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความคล้ายคลึง 

กับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวคือประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าจะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากได้รับเงิน
จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแล้ว ควรได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่วนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชนต้องเป็นเจ้าของ
เองหรืออย่างน้อยต้องเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงานของตนเอง โดย 
ไม่หวังความช่วยเหลือจากภายนอก เพราะองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ชุมชนท้องถิ่นสร้างด้วยตัวเอง จากการเรียนรู้
แบบลองผิดลองถูกจะทำให้การจัดการพลังงานของชุมชนมีความยั่งยืน คนในชุมชนที่เข้าไปตรวจสอบหรือกำกับดแูล
โรงไฟฟ้าต้องมคีวามรู้ความเข้าใจงานเป็นอย่างดี 

หากมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ชาวบ้าน
อย่างรอบด้านและตรงไปตรงมาและต้องทำครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความจริงใจ อดทนและใช้เวลา ไม่ควรชี้นำประชาชน
ด้วยการให้ข้อมูลด้านเดียวและรวบรัด หลังจากได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรอบด้านแล้ว ควรปล่อยให้ประชาชนที่มี
ความเห็นต่างปรึกษาหารือกันเอง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินโครงการไม่เข้าไปชี้นำหรือผลักดัน การปล่อยให้ประชาชน
ปรึกษาหารือคุยกันเอง จะทำให้ตัดสินใจได้เองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับโครงการได ้

สรุป การยอมรับของชุมชนในการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ส่วนใหญ่ชุมชนยอมรับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื ้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ เคยมีการต่อต้านที่รุนแรงในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน สิ่งที่เป็นข้อกังวลคือการควบคุม
เรื่องมลภาวะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน การสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในภาพรวม
ทำให้เกิดการยอมรับ สำหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสามารถพัฒนาควบคู่กับการสร้างโรงไฟฟ้าฐานได้ 
 

3.2.3 จังหวัดกระบี่ วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
3.2.3.1 กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
เสนอให้มีการแสดงศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ทั ้งหมด เพื ่อการนำเสนอต่อผู ้บร ิหาร 

เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่ออนาคตของประเทศ จึงต้องให้เห็นภาพรวมด้านพลังงาน 
ที่ชัดเจนก่อน จังหวัดกระบี่ ไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องพลังงานไฟฟ้า และมีศักยภาพเพียงพอสามารถผลิตพลังงาน
หมุนเวียนได้ทุกรูปแบบ คนกระบี่ไม่ได้ต่อต้านโรงไฟฟ้าฐาน หากจำเป็นต้องสร้าง ขอให้ใช้พื้นที่เดิมในการสร้างแต่ไม่
ต้องการให้ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหิน 

การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ระดับชาติให้กับประเทศ กระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่า
มหาศาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่ไม่มีความเหมาะสม 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะภาพลักษณ์ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่มีค่ามหาศาล  

ควรนำยุทธศาสตร์ Krabi Go Green ของจังหวัดกระบี่มาขับเคลื่อน ให้ความสำคัญกับพลังงานโซล่าเซลล์
เพราะจังหวัดกระบี่ไม่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเรื่องโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น 
โรงไฟฟ้าชีวมวลมีปัญหาการควบคุมมลพิษทางอากาศ แต่เรื่องมลพิษจากปัญหาในปัจจุบันมีทุกเรื่อง ดังนั้น  จึงไม่
สามารถบอกได้ว่ามลพิษที่เกิดขึ้นมาจากส่วนไหน มีข้อเสนอการใช้พืชผลทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา
นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากในปัจจุบันผลผลิตถูกมาก หากนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
เสนอการทำโมเดลเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่จังหวัดกระบี่ โดยมีโรงไฟฟ้าเล็ก ๆ กระจายทุกพ้ืนที่ ซึ่งช่วย

ลดการสูญเสียในสายส่ง นอกจากนี้ ยังเสนอให้พื้นที่ที่เป็นโรงไฟฟ้าเดิมของจังหวัดกระบี่เป็นอุทยานพลังงานที่ใช้
พลังงานหมุนเวียนไม่ต้องการถ่านหิน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3.2.3.2 กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
เสนอให้มีการพิจารณาพื้นที่ภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือฝังอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ในการ

พิจารณาต้องแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันในบริบทการพิจารณาอย่างชัดเจนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ 
และคน (อาชีพ สังคม วัฒนธรรมและอ่ืน ๆ) ข้อได้เปรียบของโรงไฟฟ้าฐานคือ การมีโรงไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว การยอมรับ
ในพ้ืนที่และการได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้อยู่แล้ว ยืนยันว่า 
ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเดิม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ความเชื่อมั่นในสังคมเกิดการยอมรับ มีคนอายุยืนยาว 
ถึงร้อยปีเศษ เป็นการพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพ 

การสร้างโรงไฟฟ้าฐานเป็นความจำเป็นเพราะทำให้เกิดความมั่นคงของพลังงาน และความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้ามีความสำคัญต่อทุกภาคส่วน โรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไม่ต้องทำ EIA อาจเกิดปัญหาตามมาเนื่องจากมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
ข้อได้เปรียบของโรงไฟฟ้าฐานคือ การมีโรงไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดิมไม่ต้องลงทุนจัดหาที่ดินใหม่ 

เสนอให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าที่เดิมในพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ คือที่คลองขนาน และให้ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นหลัก เพราะ
คนกระบี่มีความคุ้นเคยในขณะที่พนักงานโรงไฟฟ้าเดิมมีความเป็นมิตรกับชาวบ้าน  

3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ต้องการให้เนื้อหาในรายงานของโครงการนี้มีรายละเอียดของเนื้อหา 2 ประเด็นคือ ศักยภาพด้าน

พลังงานทั้งหมดของภาคใต้ และกระบวนการที่มาของข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินโครงการนี้จะต้องได้รับการยอมรับ 
เพราะผลสรุปรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้บริหาร  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นควรวิเคราะห์
ศักยภาพของพลังงานทดแทนรายอำเภอ เพื่อให้เห็นภาพรวมและสามารถนำเสนอ ควรมีแนวโน้มเรื ่องพลังงาน
หมุนเวียนของโลก การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขอให้ยึดยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และ Krabi Go Green จังหวัด
กระบี่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ 

แบบสอบถามเรื่องประเด็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ ไม่เห็นด้วยกับการใช้
แบบสอบถามเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่  ควรมองเรื่องการลดการใช้พลังงานด้วย ส่วน 
ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายจะทำอย่างไรให้ไม่แพง และผลประโยชน์ของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว การมองในมิติเศรษฐกิจ เห็นว่าการเลือกซื้อวัตถุดิบ
สำหรับโรงไฟฟ้ามีผลต่อความแตกต่างของราคาค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน จังหวัดระยองมีการนำถ่านหินไปใช้ในหลาย
กิจการแต่กลับไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด โรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไม่ต้องทำ EIA กลับน่าเป็นห่วงเรื่องมลพิษมากกว่า 

3.2.3.3 ความเห็นในภาพรวม 
1) พื้นที่เหมาะสม 
เวทีสานเสวนาจังหวัดกระบี่ เสนอพื้นที่ 6,000 ไร่ ในเขตอำเภอคลองขนาน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เริ่มมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่า ไม่มีปัญหากับมลภาวะของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ หลังจากโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกยกเลิก แผนการก่อสร้างถูกเคลื่อนย้ายมายังพื้นที่แห่งนี้ แต่ถูก
ต่อต้านอย่างหนักเนื่องจากความเกรงกลัวผลกระทบถ่านหินต่อธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยึดโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของฝั่งทะเลอันดามัน อย่างไรก็ตามผู้มีแนวคิดสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหลักยังยืนยันความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการใช้พื ้นที่แห่งนี้ และขอให้มีการสำรวจความคิดเห็นและลงประชามติกับคนในพื้นที่ ฝ่า ยสนับสนุน 
พลังงานหลักต้องการให้ใช้พื้นที่ 6,000 ไร่ ที่มีอยู่เดิมเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหินหรือ  
ก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยังครัวเรือนและภาคส่วนต่าง ๆ ทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากฝั่งอันดามันยังไม่มี
โรงไฟฟ้าฐาน หากเกิดปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอย่อมส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

พื้นที่แห่งนี้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดกับอันดามัน และมีขนาด 6,000 ไร่ ดังนั้น 
ฝ่ายสนับสนุนพลังงานทางเลือกจึงเสนอแนวคิดให้สร้างเป็น “อุทยานพลังงาน” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
กระบี่ โดยฝ่ายสนับสนุนพลังงานหลักให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ นอกจากนี้ มีการเสนอให้มีพูดคุยกันเป็นการภายใน
เฉพาะกับภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานในจังหวัดกระบี ่ เพื่อบูรณาการผสมผสานแผนการพัฒนา  
พลังงานฐานและพลังงานทางเลือกเข้าด้วยกันภายใต้วิสัยทัศน์ Andaman Go Green ทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่
ช่วยกันพิจารณาความเหมาะสมว่าจังหวัดกระบี่มีความต้องการพลังงานเท่าไร ฝ่ายทางหลักหรือโรงไฟฟ้าฐานหรือ 
ฝ่ายพลังงานทางเลือกสามารถผลิตได้ในสัดส่วนเท่าไร ในอนาคตหากพลังงานทางเลือกเติบโตขึ้น สามารถรองรับ
ความมั่นคงด้านพลังงานได้ ก็อาจกลายเป็นพลังงานหลัก โดยโรงไฟฟ้าฐานปัจจุบันสามารถลดบทบาทลงไปตาม
สัดส่วนการเติบโตของพลังงานทางเลือก 

2) แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของฝั่งอันดามัน หลังจากฟื้นตัวจากภัยพิบัติสึนามิในปี พ.ศ. 2546  

ภาคการท่องเที่ยวได้วางตำแหน่งทางการตลาดให้กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม  
ให้กระบี่เป็นฐานความมั่นคงทางอาหารและศูนย์กลางของพลังงานทดแทนภายใต้วิสัยทัศน์ Krabi Go Green มีการ
รณรงค์ชักชวนให้สถานประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่หันมาใช้โซล่าเซลล์ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาด เพ่ือลด
โลกร้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว  ทิศทางการพัฒนาพลังงานในจังหวัดกระบี่ควรเน้นไปในทิศทาง 
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ได้ดีกว่า 

กระบี่เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล ประมาณว่าเชื้อเพลิงชีวมวลจากจังหวัดกระบี่ถูกส่งออก
ไปยังที่อ่ืนปีละประมาณ 500,000 ตัน กระบี่มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนได้ทุกรูปแบบ หากนโยบายรัฐ
มีความชัดเจนก็สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ได้ทันท ี

3) แนวทางการดำเนินการ 
จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากมายทั้งในรูปของพลังงานหลักและพลังงาน

ทางเลือก ในส่วนของพลังงานหลักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีที่ดินจำนวน 6,000 ไร่ ติดทะเลฝั่งอันดามัน 
ซึ่งเป็นทะเลลึก สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการเดินเรือนานาชาติ ข้อเสนอในเวทีคือ ขอให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่ ส่วนจะเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของรัฐบาล ส่วนของพลังงานทางเลือกก็ได้รับการผลักดันโดยภาคการท่องเที่ยวเอกชน ภายใต้วิสัยทัศน์ Krabi Go 
Green เพื่อนำพลังงานทางเลือกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว ความท้าทายของจังหวัดกระบี่คือจะสามารถ
ผสมผสานระหว่างพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกอย่างไร แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบอย่างไร ประเด็นนี้ยังไม่ได้
ข้อยุติ แต่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายจะไปนั่งคุยกันเอง 

สรุป การยอมรับของชุมชนในการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ในพื้นที่เดิมที่เคยตั้งโรงไฟฟ้าประชาชนส่วนใหญ่
ยอมรับการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน แต่ก็มีบางส่วนของชุมชนไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน กลุ่มต่อต้าน
การใช้เชื ้อเพลิงถ่านหินมีมุมมองในด้านการท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื ้อเพลิงถ่านหิน
เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดกระบี่และเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ กลุ่มนี้เสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทุกพ้ืนที่
เพราะศักยภาพในพื้นทีม่ีเพียงพอที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกได้และมีแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยใช้การ
ขับเคลื่อนแบบ Krabi Go Green ทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3.2.4 จังหวัดสงขลา วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
3.2.4.1 กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
เชื ้อเพลิงถ่านหินไม่เป็นที่ยอมรับของผู ้นำเสนอซึ ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม เนื่องด้วย เกรงกลัวผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวประมงซึ่งสร้างรายได้เป็นจำนวนมากและเพียงพอในการ
ดำรงชีพเลี้ยงครอบครัว เห็นว่าที่ผ่านมามีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องการจัดการเวทีการรับฟังความคิดเห็น
ของการทำ EHIA จึงเสนอให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า
เทพามีข้อมูลที่ไม่เป็นจริงบางส่วนควรพิจารณารายงานใหม่ อำเภอเทพาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำคลอง 
พ้ืนที่ติดทะเล มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะสัตว์น้ำ อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพที่ชาวบ้านสามารถทำมาหากินได้ 
ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เทพาจึงไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างมลภาวะต่อระบบสุขภาพ 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
อำเภอเทพา เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ

ทะเลเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีพจากการทำประมง  
3.2.4.2 กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 
1) ประเด็นการยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า 
ชาวเทพามีความต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โรงไฟฟ้าถ่านหินทำให้ชุมชนมีเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้ามากกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินผ่านเวทีความคิดเห็นและการประเมิน EHIA แล้ว ตัวแทนพ้ืนที่ กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่อำเภอเทพา ต่างเห็นชอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การมีโรงไฟฟ้าฐานมีความสำคัญและ
จำเป็นกว่าพลังงานทางเลือก ชาวเทพาอยากให้มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น พื้นที่เทพามีความจำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพราะ
ผ่านกระบวนการเห็นชอบ ไม่ผิดกฎหมาย และได้ออกแบบการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข อีกทั้ง  
มีการเฝ้าระวังผลกระทบทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการมีความครอบคลุมทุกส่วนแล้ว นับจากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ วิทยาลัยชุมชน เทพาบีช บ้านผวนหมาก 

ส่วนการจัดการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า อยากให้มีคณะกรรมการจากชุมชนเข้ามาจัดการให้มีการนำกองทุน
มาใช้ในชุมชนจริง ๆ การบริหารจัดการคือส่งเสริมให้มีการจ้างงานของคนในพื้นที่  มีทุนการศึกษาให้สามารถกลับมา
ทำงานในโรงไฟฟ้าได้ หากไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติก็สามารถยอมรับได้  
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะสร้างหรือไม่สร้างก็ยอมรับได้ แต่ต้องการคำตอบที่ชัดเจน การลงทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนเพราะจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่าเอกชน โรงไฟฟ้าฐานสามารถจัดการ ควบคุมมลพิษได้ง่าย
กว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

2) พื้นที่ที่เหมาะสม 
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีมติเห็นชอบให้ตัดสินใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยด่วน 

เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงาน ส่งผลให้ราคาค่าไฟถูก ส่งเสริมการจ้างงานจากคนในพ้ืนที่ สร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินให้ได ้พ้ืนที่เทพามีความเหมาะสมเพราะเป็นทะเลลึก การสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมซึ่งมีหลายปัจจัย 
พ้ืนที่ไหนเหมาะสมทางกระทรวงพลังงานเป็นผู้พิจารณา ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มั่นคงสามารถใช้ได้ระยะยาว  

3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เสนอให้มีการพูดคุยกับกลุ่มที่เห็นต่างเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลฐานเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงศักยภาพ

ของภาคใต้ก่อนที่จะระบุตัวเลขลงไปในทางเลือกแต่ละยุทธศาสตร์ ประเด็นที่มีข้อความเห็นต่าง/ข้อกังวล ต้องได้รับ
การแก้ไข ควรมีการพิจารณาเรื่องข้อสรุปจากการทำ EHIA โรงไฟฟ้าเทพาใหม่เพราะมีข้อมูลหลายส่วนที่ไม่เป็นจริง 
นอกจากนี้ ยังมีข้อสงสัยในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่จะนะ ความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ยังไม่เพียงพอหรือมีเหตผุลใด 
ขณะที่โครงการ SEA ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย แต่ทำไมรัฐบาลจึงให้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จะนะ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3.2.4.3 ความเห็นในภาพรวม 
1) พื้นที่เหมาะสม 
เสนอพื้นที่เหมาะสมสำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา พื้นที่ดังกล่าว  

ติดชายทะเลฝั่งอ่าวไทย เป็นพื้นที่ท่ีเคยมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
จนกระท่ังถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2560 และกลายเป็นที่มาของโครงการ SEA ครั้งนี้  

ถึงแม้การจัดซื้อที่ดินในพื้นที่นี้ยังไม่เสร็จสิ้น แต่กลุ่มที่สนับสนุนให้มีการก่อสร้าง เช่น ผู้นำชุมชนและ 
ภาคประชาชนในพื้นที่ที ่เห็นด้วยกับโครงการ ยังคงรวมกลุ่มผลักดันให้เกิดโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
คนกลุ่มนี ้เห็นว่า การยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเมื ่อปี พ.ศ. 2560 โดยรัฐบาล คสช. ทำให้ชาวเทพา 
เสียโอกาสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ หากมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น จะทำให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้
เลี้ยงครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองหรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศ นอกจากนี้ การเกิด
โรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงถ่านหิน ทำให้ชาวเทพามีสิทธิได้ร ับเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าประมาณปีละ 300 ล้านบาท  
จากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน หรือประมาณ 150 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ งบประมาณจำนวนนี้
สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยไม่ต้อง
พึงพางบประมาณจากรัฐบาล 

ส่วนกลุ ่มที ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ยังมีความวิตกกังวลเกี ่ยวกับผลกระทบทาง  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพและจากการโยกย้ายออกจากพื้นที่ และ  
ได้เสนอทางออกให้มีการยกระดับพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานหลัก พัฒนาพลังงานโซล่าเซลล์และโรงไฟฟ้าชีวมวล
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการขายผลิตผลทางการเกษตร ทำให้อำเภอเทพาพัฒนาตนเองตามแนวทางการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและความม่ันคงทางอาหาร ภายใต้ธรรมนูญของท้องถิ่นท่ีชาวเทพาช่วยกันบัญญัติขึ้น  

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่อำเภอเทพาเป็นพื้นที่ที่มีความเห็นต่างกันมาก่อน ระหว่างฝ่าย
สนับสนุนกับฝ่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัจจุบันระดับความรุนแรงของปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างทางความคิด
ลดลงมากแล้ว  

2) แนวทางการจัดการโรงไฟฟ้าฐานแบบมีส่วนร่วม  
วาระการสานเสวนา รอบ 3 นอกจากเป็นการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของสถานที่สำหรับทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการเสนอแนวคิดการจัดการโรงไฟฟ้าฐานแบบ  
มีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ประเด็นพิจารณาลำดับถัดไปคือ ถ้าหากมีโรงไฟฟ้าฐานเกิดขึ้น ควรมีการจัดการอย่างไร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพ้ืนที่ แต่ละภาคส่วนควรมีหน้าที่หรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร 

ถึงแม้เทคโนโลยีการจัดการกับมลภาวะของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ยังมีข้อเสนอแนวทาง
เพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประชาชน เช่น ให้มีการตั้งตัวแทนภาคประชาชนทำหน้าที่ควบคุม 
กำกับดูแลมลภาวะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้า มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติอย่างเข้มงวด หากมีการละเมิด
ข้อตกลง เช่น การปล่อยมลพิษเกินกำหนดมาตรฐาน ภาคประชาชนสามารถสั่งปิดโรงไฟฟ้าได้  

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในรัศมี 5 กิโลเมตรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับเงินจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน แต่บทเรียนจากที่อื ่นพบว่า การกระจายเงินกองทุนสู่ประชาชน  
ไม่ทั่วถึง ชุมชนจึงควรช่วยกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนด้วยตัวเอง  

พลังงานทางเลือก 
กลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานทางเลือกในเวทีสานเสวนาจังหวัดสงขลา เดิมคือกลุ่มที่แสดงจุดยืนต่อต้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพา แต่เมื่อได้ศึกษาทำความเข้าใจในเชิงลึกแล้ว ก็คือกลุ่มที่ สนับสนุนพลังงานทางเลือก 
ต้องการให้ภาคใต้พัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มากกว่าการสร้าง
โรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ  
ฐานทรัพยากรซึ่งเป็นแหล่งความม่ันคงทางอาหารของชุมชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ดังนั้น เมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ผู้ที่มีแนวคิด
สนับสนุนพลังงานทางเลือกยังคงยืนยันถึงการใช้พลังงานโซล่าเซลล์ การมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้เชื ้อเพลิง  
จากผลิตผลทางการเกษตร กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เกษตรกรมีรายได้ สิ่งแวดล้อม 
มีความยั่งยืน การใช้คำว่า “พลังงานทางเลือก” สำหรับพลังงานเหล่านี้ ถือเป็นการลดทอนคุณค่า เพราะเชื่อว่า  
ทิศทางการพัฒนาพลังงานในทิศทางนี้ สามารถเป็น “พลังงานหลัก” ได้เช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า นโยบาย
ทางด้านนี้เพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง ความฝันที่จะเห็นพลังงานทางเลือก กลายเป็นพลังงานหลักของประเทศไทย
อย่างจริงจัง คงต้องรอเวลาอีกนาน 

สรุป การยอมรับของชุมชนในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่าชุมชนมี 
การยอมรับเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มผู้ต่อต้าน แต่การต่อต้านไม่รุนแรงถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติ กลุ่มที่  
ไม่ยอมรับเนื่องจากได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น  การสร้างการยอมรับจะต้องมี 
การควบคุมเรื่องมลภาวะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน การสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ในภาพรวม ซึ่งการให้ข้อมูลต่อประชาชนยังไม่ชัดเจนว่าผลประโยชน์/การชดเชยดูแลผู้ที ่ต้องย้ายออกจากพื้นที่  
จะได้รับอะไรบ้าง ถ้ามีความชัดเจนอาจจะสร้างความเข้าใจให้กลุ่มที่คัดค้านได้ 
 

3.3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในพื้นที่ 
การจัดสานเสวนา รอบ 3 เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัด

สงขลา เมื่อวันที่ 16 วันที่ 18 วันที่ 24 และวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามลำดับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ได้จัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งกลุ่มพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกโดยให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานและการผลิตไฟฟ้าจากพลังง าน
หมุนเวียน พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกเหตุผลได้มากกว่า 1 ข้อ หรืออาจจะเสนอ
เหตุผลอื่น ๆ โดยมีผลการศึกษาในเบื้องต้น ดังนี้ 
 ความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 239 คน แบ่งเป็นประชาชนผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าฐาน
จำนวน 146 คน (ร้อยละ 61.09) และผู้สนับสนุนพลังงานทางเลือก 93 คน (ร้อยละ 38.91) โดยแบ่งเป็นรายจังหวัดดังนี้ 
 

ตารางที ่2  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมตอบแบบสอบถาม จำแนกรายจังหวัด 
ลำดับ จังหวัด พลังงานหลัก พลังงานทางเลือก 

1 ประจวบครีีขันธ์ 24 29 
2 ชุมพร 9 7 
3 ระนอง - - 
4 สุราษฎร์ธาน ี 34 16 
5 พังงา - - 
6 นครศรีธรรมราช 11 8 
7 กระบี ่ 29 18 
8 ภูเก็ต - - 
9 ตรัง - - 
10 พัทลุง - 2 
11 สงขลา 39 11 
12 สตูล - - 
13 ปัตตาน ี - - 
14 ยะลา - - 
15 นราธิวาส - 2 
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โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1) การสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
จากการวิเคราะห์ผลพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 96 คน เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

(ร้อยละ 40.2) และมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 143 คน (ร้อยละ 59.8) โดยผู้ที่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีมลพิษน้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน (79 จาก 96 คน เห็นด้วยกับการสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 82.3) รองลงมาคือการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ราคาไฟฟ้าไม่สูง
เกินไป (43 จาก 96 คน เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 44.8) และเหตุผลอ่ืน ๆ  
 
ตารางท่ี 3  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  

รายละเอียด 
ก๊าซธรรมชาติ 

จำนวน ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 143 59.8 
เห็นด้วย 96 40.2 

มีมลพิษน้อยกว่าถ่านหิน (79) (82.3) 
ราคาไฟฟ้าไมสู่งเกินไป (43) (44.8) 
อื่น ๆ (9) (9.4) 

 
2) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
จากการวิเคราะห์ผลพบว่ามีผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 76 คน เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน      

(ร้อยละ 31.8) และมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 163 คน (ร้อยละ  68.2) โดยผู้ที่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ราคาไฟฟ้าต่ำกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ (70 จาก 
76 คนเห็นด้วยกับการมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 92.1) เหตุผลรองลงมาคือ ถ่านหินมีปริมาณสำรอง  
ในประเทศมาก สามารถนำเข้าได้ ทำให้เกิดความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า (66 จาก 76 คน เห็นด้วยกับการมีโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 86.8) 
 
ตารางท่ี 4  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

รายละเอียด 
ถ่านหิน 

จำนวน ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 163 68.2 
เห็นด้วย 76 31.8 

ต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ราคาไฟฟ้าต่ำกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ (70) (92.1) 
ปริมาณสำรองในประเทศมมีาก สามารถนำเข้าได้ ทำให้เกดิความมัน่คงในการผลติไฟฟ้า (66) (86.8) 
เทคโนโลยีทันสมยั สามารถควบคมุมลพิษได้ด ี (65) (85.5) 
อื่น ๆ (5) (6.6) 

 
3) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
จากการวิเคราะห์ผลพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 คน เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ร้อยละ 21.8) และมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 187 คน (ร้อยละ 78.2) โดยผู้ที่เห็นด้วยกับการสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ให้ เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าฐานมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
ไม่สูงมาก ทำให้ราคาไฟฟ้าไม่สูงมากเกินไป (42 จาก 52 คน เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน คิดเป็นร้อยละ 
80.8) รองลงมาคือโรงไฟฟ้าฐานมีความมั่นคงและมีความเสถียรในการผลิต/จ่ายไฟฟ้า (38 จาก 52 คน เห็นด้วยกับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน คิดเป็นร้อยละ 73.1) 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5  ข้อคิดเห็นของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ 

จำนวน ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 187 78.2 
เห็นด้วย 52 21.8 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไมสู่งมาก ทำให้ราคาไฟฟ้าไมสู่งมากเกินไป (42) (80.8) 
มีความมั่นคงและมีความเสถียรในการผลิต/จ่ายไฟฟ้า (38) (73.1) 
เทคโนโลยีทันสมยั สามารถควบคมุมลพิษได้ด ี (36) (69.2) 
อื่น ๆ (8) (15.4) 

 
จากการวิเคราะห์ผลพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 46 คน เห็นด้วยกับการไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ร้อยละ 19.2) และมีผู ้ไม่เห็นด้วย  จำนวน 193 คน (ร้อยละ 80.8) โดยผู้ที่ 
เห็นด้วยกับการไม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ให้เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าฐาน
ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ ทางน้ำ และมลพิษอื่น ๆ ต่อชุมชน (39 จาก 46 คน เห็นด้วยกับการไม่สร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
คิดเป็นร้อยละ 84.8) รองลงมาคือ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน เช่น การประมง การเกษตร 
(35 จาก 46 คน เห็นด้วยกับการไม่สร้างโรงไฟฟ้าฐาน คิดเป็นร้อยละ 76.1) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว (33 
จาก 46 คน เห็นด้วยกับการไม่สร้างโรงไฟฟ้าฐาน คิดเป็นร้อยละ 71.7) 

 
ตารางท่ี 3.6  ข้อคิดเห็นข้อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ  

รายละเอียด 
ไม่เห็นด้วยท้ังโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

และก๊าซธรรมชาติ 
จำนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 193 80.8 
เห็นด้วย 46 19.2 

ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ ทางน้ำ และมลพิษอื่น ๆ ต่อชุมชน (39) (84.8) 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว (33) (71.7) 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน เช่น การประมง การเกษตร (35) (76.1) 
อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได ้ (31) (67.4) 
อื่น ๆ (19) (41.3) 

 
3.4 สรุปผลการสานเสวนาในภาพรวม 

การสานเสวนา รอบ 3 เกิดข้ึนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 16 วันที่ 18 วันที่ 24 และวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามลำดับ การสานเสวนาในฐานะเป็นเครื่องมือ
รับฟังความคิดเห็นเพื ่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานภาคใต้  
เป็นกระบวนการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ การจัดครั้งนี้เป็นรอบที่ 3 ภายใต้
กรอบความคิดและความเข้าใจร่วมกัน คือ  

ประการที่ 1 ภาคใต้ยังมีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าหลักที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล  
เช่น ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานรองรับความมั่นคงด้านพลังงานและความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้  
ที่เพิ่มขึ้น หากไม่ทำอะไรเลย ภาคใต้จะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป ส่วนโรงไฟฟ้าฐานหรือ
โรงไฟฟ้าหลักจะเกิดขึ้นที่จังหวัดใด โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดใด หรือหน่วยงานภาคส่วนใดมีบทบาทรับผิดชอบในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสม การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
โดยรัฐบาล 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประการที่ 2 ในส่วนของพลังงานทดแทน ถึงแม้ผลการศึกษาตามหลักวิชาการของโครงการ SEA ยืนยัน
แล้วว่า แหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้นั้น มีศักยภาพสูง เช่น จากดวงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ ขยะ เชื้อเพลิง  
ชีวมวลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากพืชผลทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา รวมทั้งพลังน้ำและพลังลม แต่ที่ผ่าน
มาพลังงานทดแทนยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะและชีวมวลที่เกิดขึ้นแล้ว พบว่ามีข้อจำกัด  
ในการรวบรวมและการควบคุมราคาเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า ทั้งยังไม่สามารถจัดการกับปัญหามลภาวะได้ดีเท่าที่ควร 
พลังงานทดแทนจึงยังไม่สามารถตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานของภาคใต้ได้ในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม อนาคต  
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมาเป็นพลังงานหลัก เนื่องจากเทคโนโลยีโดยเฉพาะพลังงาน  
โซล่าเซลล์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีราคาถูกลง 

พลังงานหลักหรือโรงไฟฟ้าฐาน 
สรุปผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่สร้างโรงไฟฟ้าฐาน พบว่ามีการเสนอ

พ้ืนที่ 4 แห่ง คือ  
1) พ้ืนที่จำนวน 4,000 ไร่ ที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ติดทะเลฝั่งอ่าวไทย พ้ืนที่

ดังกล่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รวบรวมซื้อจากประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน
หิน แต่ถูกระงับไป 

2) พื้นที่จำนวน 7,200 ไร่ ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าเดิมของจังหวัดกระบี่ ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน 

3) พ้ืนที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ติดทะเลฝั่งอ่าวไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ถูกระงับไปเนื่องจากถูกต่อต้าน 

4) พื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการศึกษาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ
ก๊าซธรรมชาติแล้ว 

โรงไฟฟ้าฐานจะต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากรัฐบาลสามารถสั่งการได้ โรงไฟฟ้า
ฐานต้องมีความยืดหยุ่นสูงและรูปแบบของสัญญารับซื้อต้องยืดหยุ่นตามไปด้วย 

ประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการของชุมชน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เทคโนโลยีการ
จัดการกับมลภาวะของโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เพ่ือให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชน และทำให้เกิดการยอมรับจากประชาชน การมีส่วนร่วมในการจัดการเพื ่อป้องกันปัญหามลภาวะจึงมี
ความสำคัญ มีข้อเสนอให้ชุมชนแต่งตั้งตัวแทนที่มีความรู้เข้าไปร่วมกำกับดูแลโรงไฟฟ้า หากเกิดปัญหา ควรปิด
โรงไฟฟ้าได้ทันที สำหรับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายนั้น ควรให้ชุมชนในพื้นที่จัดการกันเองเพื่อให้
เงินถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง ชุมชนสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะนำเงินจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าไปทำอะไร  
 ซึ่งชุมชนในพื้นท่ีทั้งสามแห่งที่กล่าวมาได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น นำไปพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ ใช้ในการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ตามที่ตกลงกัน 

ประเด็นที ่มีการพูดถึงทุกเวทีอีกประเด็นหนึ่งคือ เมื ่อนำโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานลงสู ่พื ้นที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้เวลามากพอกับการสื่อสาร การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนอย่างรอบด้าน โปร่งใส 
ตรงไปตรงมา และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้คนในชุมชนขัดแย้งกันเอง 

พลังงานทางเลือก 
พื้นที่ภาคใต้สามารถเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานทางเลือกได้ทุกประเภท เช่น แสงแดด ลมทะเล ขยะ

และเชื้อเพลิงชีวมวลจากพืชผลทางการเกษตร หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากนโยบายรัฐ พลังงานทางเลือกจ  
ะมีบทบาทมากขึ้นและเติบโตเป็นพลังงานหลักได้ในอนาคต แต่เท่าท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน พลังงานทางเลือกเติบโตไม่ทันกับ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งยังไม่สามารถทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานได้ จึงเห็นว่า จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้า
ฐานเพ่ือประคับประคองในระยะเปลี่ยนผ่าน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน พลังงานทางเลือกเป็นหน่วยผลิตขนาดเล็ก การที่องค์กรในระดับชุมชน
สามารถเป็นเจ้าของหรือประชาชนเป็นหุ้นส่วนได้ จะทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ได้รับการยอมรับมากขึ้น 
นอกจากนี้ พลังงานทางเลือกยังทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจ้างงานในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณาประเด็น/เกณฑ์การประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสม 
จากการสานเสวนา รอบ 3 คณะผู้ศึกษาได้นำเกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ฐานของภาคใต้ ในมิติกายภาพ/วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เข้าร่วมสานเสวนาในเวทีต่าง ๆ 
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมและมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถสรุปเกณฑ์การ
ประเมินพื้นที่เหมาะสม ได้ดังนี้ 

1) เกณฑ์การประเมินในมิติกายภาพ/วิศวกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่  

(1) ประเด็นการขนส่งเชื้อเพลิงทางน้ำ ประกอบด้วย เกณฑ์ความลึกของน้ำทะเลชายฝั่ง และ
ระยะห่างจากชายฝั่ง 

(2) ประเด็นการขนส่งเชื้อเพลิงทางบก ประกอบด้วย เกณฑ์ระยะห่างจากถนน 
(3) ประเด็นการเข้าถึงแหล่งน้ำ ประกอบด้วย เกณฑ์ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 

1.2) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่  
(1) ประเด็นการขนส่งเชื้อเพลิงทางบก ประกอบด้วย เกณฑ์ระยะห่างจากถนน 
(2) ประเด็นการเข้าถึงแหล่งน้ำ ประกอบด้วย เกณฑ์ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 

2) เกณฑ์การประเมินในมิติเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบด้วย 1 ประเด็น ได้แก ่

(1) ประเด็นความจำเป็น/ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ ประกอบด้วย เกณฑ์ระยะห่าง
จากโรงไฟฟ้าฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ 

2.2) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย 1 ประเด็น ได้แก่  
(1) ประเด็นความจำเป็น/ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ ประกอบด้วย เกณฑ์ระยะห่าง

จากโรงไฟฟ้าฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
3) เกณฑ์การประเมินในมิติสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

3.1) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก ่
(1) ประเด็นพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ประกอบด้วย เกณฑ์การยอมรับจากประชาชน 

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
(2) ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชน ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่ไม่เป็นพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น จำนวน

ประชากรในพ้ืนที่และผู้ถูกโยกย้ายที่อยู่อาศัย 
(3) ประเด็นความปลอดภัย ประกอบด้วย เกณฑ์พ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงในด้านความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก ่

(1) ประเด็นพื ้นที ่ที ่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ประกอบด้วย เกณฑ์การยอมรับจาก
ประชาชน และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(2) ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 
จำนวนประชากรในพื้นที่ และผู้ถูกโยกย้ายที่อยู่อาศัย 

(3) ประเด็นความปลอดภัย ประกอบด้วย เกณฑ์พ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงในด้านความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

4) เกณฑ์การประเมินในมิติสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
4.1) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก ่

(1) ประเด็นพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เกณฑ์เขตอุทยานแห่งชาติ 
เกณฑ์พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกณฑ์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกณฑ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเกณฑ์พ้ืนที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำ 1 เอ และ 1 บี ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมดังกล่าวคณะผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นและนำไปรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากการสานเสวนา รอบ 3 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม คณะผู้ศึกษาได้มีการนำเกณฑ์การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งก่อน
นำไปใช้ประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป   

(2) ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เกณฑ์พื้นที่ที่มีปัญหามลพิษทาง
อากาศ เกณฑ์พ้ืนที่ที่มีปัญหามลพิษของน้ำทะเลชายฝั่ง และเกณฑ์พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก 

4.2) เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก ่
(1) ประเด็นพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เกณฑ์เขตอุทยานแห่งชาติ 

เกณฑ์พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกณฑ์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกณฑ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเกณฑ์พ้ืนที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำ 1 เอ และ 1 บี 

(2) ประเด็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเกณฑ์พ้ืนที่ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ 
เกณฑ์พ้ืนที่ที่มีปัญหามลพิษของน้ำทะเลชายฝั่ง และเกณฑ์พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินพื้นที่ที ่เหมาะสมที่ได้ผ่านการพิจารณาจากการสานเสวนา  รอบ 3 
ดังกล่าวนี้ ได้นำไปใช้ประกอบในการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานใน
ภาคใต้ในขั้นตอนต่อไป 
 

3.5 การวิเคราะห์สรุปประเด็นร่วมจากสานเสวนาและประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงในการสานเสวนา 
 

3.5.1 การวิเคราะห์สรุปประเด็นร่วมจากสานเสวนา 
ประเด็นร่วม หมายถึง ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่รวมทั้งคณะทำงานมองไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็น

ร่วมจึงเป็นพัฒนาการเชิงบวกที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้านพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ในช่วงสองปี  
ที่ผ่านมา ประเด็นเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนและเริ่มต้นโครงการที่ยังมีความไม่ไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน แต่หลังจากทุกฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย เช่น โครงการ SEA แสดงจุดยืนวางตัว 
เป็นกลาง ยึดมั่นในหลักวิชาการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย มีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่ที่มีความเห็นต่างได้แสดงท่าทีที่เปิดกว้าง รับฟังข้อมูลทางวิชาการ และเหตุผลของอีกฝ่าย การมีบรรยากาศ
การสานเสวนาที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ทำให้ทุกฝ่ายเปลี่ยนแปลงท่าที ยอมรับข้อเท็จจริงในประเด็นที่เคยมี
การถกเถียงกันอย่างรุนแรงในอดีต ทำให้มองเห็นประเด็นที ่มีแนวโน้มที ่ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถพัฒนา 
เป็นประเด็นร่วมในการสานเสวนาในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประเด็นเหล่านั้น ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 การอภิปรายถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและคณะทำงานโครงการ SEA ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดขึ้นบนฐานคิด (Assumption) 
ร่วมกันว่า พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื ้นฐานที่สำคัญของชีวิต ทุกคนยอมรับความจำเป็นของการมีไฟฟ้าใช้ใน
ชีวิตประจำวัน กรอบการอภิปรายถกเถียงทั้งหมด ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มี  
ความเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาและทรัพยากร เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี สามารถรองรับความต้องการในระยะยาวของภาคใต้  

ประเด็นที่ 2 ภาคใต้จำเป็นต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งความ
ต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ว่าจะมุ่งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือเน้นการพัฒนาฐานทรัพยากรและอนุรักษ์ทรัพยากร 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นที่ 3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับความมั่นคงด้านพลังงาน 
โรงไฟฟ้าฐานควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เนื่องจากสามารถจัดการแบบยืดหยุ่น (Flexible Management) 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ และภาครัฐมีความรับผิดชอบในการควบคุมมลพิษมากกว่าภาคเอกชน 

ประเด็นที่ 4 พลังงานทางเลือกในภาคใต้มีศักยภาพสูง โดยมีที่มาจากพลังงานลม แสงแดดหรือโซล่าเซลล์ 
จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวล และสามารถทำได้ทุกพื้นที่ หากมีนโยบายส่งเสริมอย่างจริงจัง พลังงานทางเลือก  
อาจเติบโตเพ่ิมสัดส่วนและพัฒนายกระดับเป็นพลังงานหลักของภาคใต้ได้ในอนาคต  

ประเด็นที่ 5 ปัจจุบันพลังงานทางเลือกยังไม่สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานของภาคใต้  
ได้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น พลังงานลมไม่มีการลงทุนจากนักลงทุนภาคเอกชน พลังงานโซล่าเซลล์ยังมี
ต้นทุนสูงในการกักเก็บ ส่วนพลังงานขยะและพลังงานชีวมวล ไม่สามารถจัดการกับมลภาวะได้ดีพอ นอกจากนี้  
การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลยังมีต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่าการลงทุน ไม่สามารถควบคุมราคาได้ เนื่องจากสามารถนำไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 

ประเด็นที่ 6 พลังงานทางเลือกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือ พลังงานโซล่าเซลล์ แต่สามารถ
ใช้ได้ในเวลาที่จำกัด ต้นทุนสูงจึงมีความเหมาะสมการใช้ในระดับครัวเรือนที่มีกำลังซื้อ รวมทั้งส่วนราชการ องค์กร
หรือธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลาง (SME) ที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า 

ประเด็นที่ 7 โรงไฟฟ้าหลักโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากกว่าโรงไฟฟ้าหลัก 
ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 

ประเด็นที่ 8 การผลิตไฟฟ้าโดยเอกชนหรือองค์กรนอกภาครัฐ มีค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าโรงไฟฟ้าของรัฐ และรัฐต้อง
รับภาระชดเชยส่วนต่างเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน 

ประเด็นที่ 9 ประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้า ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการกำกับ
ดูแลมลภาวะอันเกิดจากโรงไฟฟ้า รวมทั้งออกแบบแนวทาง มาตรการการบริหารจัดการเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าใหม่ 
เพ่ือให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และทั่วถึง 

ประเด็นที่ 10 การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของรัฐ ควรให้เวลาในการทำความเข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริง
กับประชาชนมากกว่าเดิม ไม่ควรเร่งรัดและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนในพื้นท่ีขัดแย้งกันเอง  
 

3.5.2 การวิเคราะห์ประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงในการสานเสวนา 
หัวข้ออภิปรายถกเถียงในวงสานเสวนาที่ยังไม่ถือเป็นข้อยุติเนื่องจากมีความย้อนแย้งกันเองของข้อมูล

ข้อเท็จจริงทำให้เกิดความเห็นที่ต่างกันในกลุ่มผู้เข้าร่วมการสานเสวนา  ประเด็นที่ควรนำไปเป็นหัวข้อการอภิปราย
ถกเถียงในการสานเสวนาวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ 

ประเด็นที ่ 1 ประเด็นเกี ่ยวกับความเพียงพอและความมั ่นคงของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า  
เพ่ือสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ ฝ่ายสนับสนุนพลังงานหลักเห็นว่า จำเป็นต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
เพื่อความมั่นคงของพลังงาน พลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าภาคใต้ไม่เพียงพอ และไม่สามารถผลิตไฟฟ้าที่เสถียรทำให้เกิด
ความไม่มั่นคงในระบบไฟฟ้า ฝ่ายสนับสนุนพลังงานทางเลือกมองว่า ภาคใต้มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากมาย  เช่น 
ชีวมวลจากผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งจากพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่ทั ่วไป ภาคใต้จึงไม่มีความจำเป็น  
ต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานเพ่ิมข้ึน  

ประเด็นนี้คณะทำงานโครงการ SEA ได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า พลังงานทางเลือกในภาคใต้มีศักยภาพสูงจริง 
แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ เช่น การส่งเสริมผลักดันเชิงนโยบาย
จากภาครัฐ การจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลให้สามารถป้อนโรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ความไม่แน่นอนของราคาทำให้  
การควบคุมราคาเชื้อเพลิงเป็นไปได้ยาก ปัญหาการควบคุมมลภาวะอันเกิดจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ต้นทุนการผลิต
กระแสไฟฟ้ายังมีราคาสูงและรัฐต้องชดเชยส่วนต่าง  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นควรนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนในการสานเสวนา เพ่ือให้ได้ข้อยุติในข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้ประเด็น 
การอภิปรายถกเถียงในประเด็นอ่ืน ๆ ถูกขับเคลื่อนต่อไปได้ง่ายขึ้น  

ประเด็นที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าไฟฟ้า ราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่าย ต้นทุนโรงไฟฟ้าโดยใช้
เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันเหล่านั้น ได้บวกต้นทุนแฝงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสียหายของระบบนิเวศ 
และความเสื่อมโทรมด้านสังคมและสุขภาพเข้าไปด้วยหรือไม่ การรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเอกชนในราคาที่รัฐต้องจ่าย 
(Must Take) รวมทั้งการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทำให้รัฐต้องชดเชยส่วนต่าง มีผลต่อค่าไฟฟ้าอย่างไร 
ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นหรือไม่ 

ประเด็นที่ 3 เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินแบบที่เรียกว่า Ultra-
supercritical มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ และยังทำให้ต้นทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงต่ำ
กว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ อยู่หรือไม่ เทคโนโลยีล่าสุดนี้ มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื ้อเพลิง  
ก๊าซธรรมชาติอย่างไร รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินมีจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ นำวิกฤติโควิด-19 มาเป็นปัจจัยการวิเคราะห์ 
เพื ่อดูแนวโน้มการบริโภคพลังงานไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่อย่างไร ประเด็นนี ้มีการอธิบายไปแล้วว่า โควิด -19  
เป็นปรากฏการณ์ชั ่วคราว คาดว่าน่าจะมีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคใต้ประมาณ 3 ปี  คือน่าจะยุติลง 
ภายในปี พ.ศ. 2565 หลังจากนั้น การบริโภคพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามปกติ  ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้นำประเด็นนี้ 
มาวิเคราะห์ด้วยแล้วในการคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า 20 ปี  
 

3.5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการสานเสวนา รอบ 3  
ปัญหาและอุปสรรคของการสานเสวนา รอบ 3 มีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
1. มีผู ้สนใจเข้าร่วมงานสานเสวนาเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดและมาตรการ 

ความปลอดภัยจึงไม่สามารถให้เข้าร่วมได้หมด ให้ส่งตัวแทนกลุ่มมาเข้าร่วม 
2. การแสดงความคิดเห็นในเวที มีการกำหนดข้อตกลงในเรื่องระยะเวลาการให้เวลาพูด ในบางครั้งผู้พูด

ใช้เวลามากกว่าข้อตกลง 
3. ยังมีบางกลุ่มที่ไม่ยอมเข้ามาแลกเปลี่ยนและฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย 
4. คนในพื้นที่ที่ต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ายังยึดติดกับพื้นที่ ไม่ได้ยึดตามหลักยุทธศาสตร์  

การพัฒนา 
 
3.6 ภาคผนวก 

ภาคผนวก การสานเสวนา รอบ 3 มีดังนี้ 
o ภาพการสานเสวนา รอบ 3 
o รายชื่อผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 3 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ภาพการสานเสวนา รอบ 3 
 

การสานเสวนา รอบ 3 
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  

  

 

  
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การสานเสวนา รอบ 3 
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ เทวัญ ดารา บีช วิลล่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

  

  

  

  
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-22 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การสานเสวนา รอบ 3 
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบ่ี 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การสานเสวนา รอบ 3 
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา 
 

  

  

  

  
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 3 
 

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ

สานเสวนา รอบ 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงาน
หลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 95 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 33  คน 
สนับสนุนพลังงานหลัก 48 คน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 11 คน และผู้สังเกตการณ์ 3 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ ์ สุราษฎร์ธาน ี
2 นางเกนยา ฮามาโมโต ้ สุราษฎร์ธาน ี
3 นางแสงเดือน ทิพย์ทอง สุราษฎร์ธาน ี
4 นายสัมพันธ์ แทนม้วน สุราษฎร์ธาน ี
5 นางสุดา เจริญพร สุราษฎร์ธาน ี
6 นางวรรณา แทนม้วน สุราษฎร์ธาน ี
7 นางภัคมณฑน์ พุ่มทอง สุราษฎร์ธาน ี
8 น.ส.โสติมา แย้มแสง สุราษฎร์ธาน ี
9 น.ส.รำภา มสุิโก สุราษฎร์ธาน ี
10 น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี
11 นายวีระ ใครลัคคาส ์ สุราษฎร์ธาน ี
12 นายศักดิ์โกศล ถาวรพร สุราษฎร์ธาน ี
13 นายไพฑูรย์ ทองปาน สุราษฎร์ธาน ี
14 นายนฤมล วงศ์สุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
15 จ.ส.อ.อรรณพ เสือนิล สุราษฎร์ธาน ี
16 นายธนวรรษ รอดจิตต ์ สุราษฎร์ธาน ี
17 นายจิตพงษ์ อภิรักษ์พงไพร สุราษฎร์ธาน ี
18 นางปาริชาติ วโรทัย สุราษฎร์ธาน ี
19 นายเสรี ประสิทธ์ิ สุราษฎร์ธาน ี
20 นายณภคพล รอดจิตต ์ สุราษฎร์ธาน ี
21 นายวิชัย ทองผึ้ง สุราษฎร์ธาน ี
22 นายชำนาญ พรหมฉมิ สุราษฎร์ธาน ี
23 นายมนต์ชัย ศรเีทพ สุราษฎร์ธาน ี
24 นายธนรักษ์ เจรญิจิตร สุราษฎร์ธาน ี
25 น.ส.ปุณณดา มาสวสัดิ ์ สุราษฎร์ธาน ี
26 นายรังสรรค์ มธรุะเมธาวี สุราษฎร์ธาน ี
27 นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 
28 พระกุลวัชร วชิรปฺญโญ นครศรีธรรมราช 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
29 นางวชิดา ศรีสวัสดิ ์ นครศรีธรรมราช 
30 นายสิริวิทย์ เสนเรือง นครศรีธรรมราช 
31 นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 
32 น.ส.ปุณณดา มาสวสัดิ ์ นครศรีธรรมราช 
33 นายชณะกฤช อ้ึงวังโส นครศรีธรรมราช 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธีรพล เย็นมาก  สุราษฎร์ธาน ี
2 นายประภาส จวนศรี  สุราษฎร์ธาน ี
3 นางสุนันทา พรศร ี สุราษฎร์ธาน ี
4 นายปฐมพงศ์ ทองคง สุราษฎร์ธาน ี
5 นายศุภรัช เกตเุผือก สุราษฎร์ธาน ี
6 นายสุรพล ศรีเทพ สุราษฎร์ธาน ี
7 นายนิวัฒน์ หมื่นพรหม สุราษฎร์ธาน ี
8 นายประเสริญ ศรสีุวรรณ  สุราษฎร์ธาน ี
9 นางสุกานดา เจริญเวช สุราษฎร์ธาน ี
10 น.ส.ลดัดาวลัย์ บัวแก้ว สุราษฎร์ธาน ี
11 น.ส.สภุาสินี เชี่ยวชำนาญ สุราษฎร์ธาน ี
12 นางสุภาพร ศรีคง สุราษฎร์ธาน ี
13 นางอรอุมา เพชรรอด สุราษฎร์ธาน ี
14 นายอำนาจ เจรญิเวช สุราษฎร์ธาน ี
15 น.ส.จิดาภา เจริญเวช สุราษฎร์ธาน ี
16 นางเสาวคนธ์ จันทรา สุราษฎร์ธาน ี
17 นางวนิดา บัวแก้ว สุราษฎร์ธาน ี
18 นางจินตนา เย็นมาก สุราษฎร์ธาน ี
19 นายสายันต์ แถลง สุราษฎร์ธาน ี
20 น.ส.ยุพดี มติรเมือง สุราษฎร์ธาน ี
21 นายวัชรินทร์ จิรานันท ์ สุราษฎร์ธาน ี
22 นายสมเดช จำนงค์พันธ์ สุราษฎร์ธาน ี
23 นายบพิธ  ศรีเชื้อ      สุราษฎร์ธาน ี
24 นายโอรส จรมสุิก  สุราษฎร์ธาน ี
25 นายวิโรจน์ ราชรักษ ์ สุราษฎร์ธาน ี
26 นายสวาท สุขทา   สุราษฎร์ธาน ี
27 นายประลอง  ทองพันชู            สุราษฎร์ธาน ี
28 นายบุญเจตน์ ประกอบกิจ          สุราษฎร์ธาน ี
29 น.ส.วันทนี สุขพิทักษ์ สุราษฎร์ธาน ี
30 นายสุเมธ พัฒน์ชู สุราษฎร์ธาน ี
31 นายสุพิศ หีตบรุ ี สุราษฎร์ธาน ี
32 นายพิเชฐษ์ พัฒน์ชู สุราษฎร์ธาน ี
33 น.ส.จตุพร เกิดใบ สุราษฎร์ธาน ี
34 ดร.วันสาด ศรสีุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
35 นายอดุลย์ มึถาม สุราษฎร์ธาน ี
36 นายสุเมธ เย็นมาก สุราษฎร์ธาน ี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
37 นายจตุรงค์ ไชยศร นครศรีธรรมราช 
38 นายอุทัย ภูริพงศธร นครศรีธรรมราช 
39 นายศิริภพ เจ้ยแก้ว นครศรีธรรมราช 
40 นางรุจิรา เขียวแต้ม นครศรีธรรมราช 
41 นายวงศกร ดวงไทย นครศรีธรรมราช 
42 นางศิริวรรณ ดวงไทย นครศรีธรรมราช 
43 นายวันชัย สุวรรณวิหค นครศรีธรรมราช 
44 นายสุทัศ พูนเสน นครศรีธรรมราช 
45 นางสุรีมาศ อมรรตัน ์ นครศรีธรรมราช 
46 นายสมรักษ์ หนูปุ้ย นครศรีธรรมราช 
47 นางธนวรรณ ทองบุญ นครศรีธรรมราช 
48 นายปิยะศริิ พันแสง นครศรีธรรมราช 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธันยบูรณ์ สกลุกิติวัฒน์ กฟผ. 
2 นายอาญกร ปลื้มสดุ กฟผ. 
3 นายประยรู ทองด้วง กฟผ. 
4 นายสมศักดิ์ เศตรกรด กฟผ. 
5 นายสมยศ เจียวก๊ก กฟผ. 
6 นายกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว    กฟผ. 
7 ว่าท่ี ร้อยตรี ปวะภากร ทองสุภา พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
8 นายธีศิษฎิ์ สองเมือง พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
9 นางอรนาฎย์ ดุษฎ ี พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
10 นายสุรเชษฐ์ หรด ี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11 น.ส.สริิกานต์ กองทอง พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด  
1 นายสะการียา สาหล ี เครือข่ายคนเทพา 
2 นางรัตนา อาคง เครือข่ายคนเทพา 
3 นายสมชาย อาคง เครือข่ายคนเทพา 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วันพุธที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลล่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ

สานเสวนา รอบ 3 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงาน
หลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 43 คน 
สนับสนุนพลังงานหลัก 38 คน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 9 คน และผู้สังเกตการณ์ 3 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายดิเรก จอมทอง ประจวบครีีขันธ์ 
2 นายธีรศักดิ์ ฑฆีายุวัฒนา ประจวบครีีขันธ์ 
3 นายวิโรจน์ ทองเกิด ประจวบครีีขันธ์ 
4 นายธีรศักดิ์ อังอำนวยโชค ประจวบครีีขันธ์ 
5 นายไสว ศภุานุสนธ ์ ประจวบครีีขันธ์ 
6 นายสุชาติ นราขา ประจวบครีีขันธ์ 
7 นายอำพร เปลีย่นเปรม ประจวบครีีขันธ์ 
8 นายบุญชัย ศิวิลัย ประจวบครีีขันธ์ 
9 นายทวี พุ่มไสว ประจวบครีีขันธ์ 
10 นายสุรสิทย์ เปียสังข ์ ประจวบครีีขันธ์ 
11 นายนพคุณ ขันธ์เงิน ประจวบครีีขันธ์ 
12 น.ส.ศิริพร งามสมมิตร ประจวบครีีขันธ์ 
13 น.ส.นวลจันทร์ นรคิม ประจวบครีีขันธ์ 
14 น.สนิศสมร ถ้ำลอบ ประจวบครีีขันธ์ 
15 นางณีรนุช รอดเริงรื่น ประจวบครีีขันธ์ 
16 นางวลัย หอมฟุ้ง ประจวบครีีขันธ์ 
17 นางภัทรจิรา ฑฆีายุวัฒนา ประจวบครีีขันธ์ 
18 ร.ต.ท.แฉล้ม ภู่ทอง ประจวบครีีขันธ์ 
19 นายสายชล ชนะภัย ประจวบครีีขันธ์ 
20 นายกิตติวงศ์ แสงสุวรรณ ประจวบครีีขันธ์ 
21 นายนันทปรีชา คำทอง ประจวบครีีขันธ์ 
22 นายสุเทพ ทองนาค ประจวบครีีขันธ์ 
23 นางสนิท งามเอก ประจวบครีีขันธ์ 
24 นางวันเพ็ญ พรามพยุง ประจวบครีีขันธ์ 
25 นางเรือนจันทร์จิรา จิตต์งามขำ ประจวบครีีขันธ์ 
26 นางวรรณา บญุศร ี ประจวบครีีขันธ์ 
27 นายไพรัช ทองมาก ประจวบครีีขันธ์ 
28 นายภาคภมูิ ศิรินลุักษณ ์ ประจวบครีีขันธ์ 
29 นายสุชาติ หมายด ี ประจวบครีีขันธ์ 
30 นายสมชาย นาคใหญ ่ ประจวบครีีขันธ์ 
31 นางกาญจนา สุระกา ประจวบครีีขันธ์ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
32 น.ส.วาสนา ไฮค้ง ประจวบครีีขันธ์ 
33 นางสุรัตน์ เล็กน้อย ประจวบครีีขันธ์ 
34 นางบุญเยี่ยม บัวเกิด ประจวบครีีขันธ์ 
35 นายฉลองชาติ  ยังปักษี ชุมพร 
36 นายสุรพล เหมาะสม ชุมพร 
37 นายอนันท์ นาคเพ่งพิศ ชุมพร 
38 น.ส.อังวิภา  โสมขันเงิน ชุมพร 
39 ด.ญ.ฐิติชญา สมณช้างเผือก ชุมพร 
40 น.ส.โสภาพรรณ สินวิสยั ชุมพร 
41 พ.ต.สมยศ ภัทรกลุโชติพร ชุมพร 
42 นายต้นรัก สูงยิ่ง ชุมพร 
43 นายธนธร มือสันทัด ชุมพร 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 ดร.สมนึก รุ่งกำจัด ประจวบครีีขันธ์ 
2 นายชวัล ฝันเชียร ประจวบครีีขันธ์ 
3 นางสาวสมบรูณ์  จันทรมณีวงศ ์ ประจวบครีีขันธ์ 
4 นางขวัญเรือน ผินประดับ     ประจวบครีีขันธ์ 
5 นางพรทิพย์ กิตติวงศ ์ ประจวบครีีขันธ์ 
6 นายแดง ชาติแกม ประจวบครีีขันธ์ 
7 นายทวีศักดิ์  จุลเนียม ประจวบครีีขันธ์ 
8 นายสราวุธ ทอดสนิท ประจวบครีีขันธ์ 
9 นายอำพร โพธิ์บ้าน ประจวบครีีขันธ์ 
10 นายเริงศักดิ์ งามด ี ประจวบครีีขันธ์ 
11 นายนิพิฐพนธ์  แก้ววิเศษ       ประจวบครีีขันธ์ 
12 นางพิมพ์กานต์ งามด ี ประจวบครีีขันธ์ 
13 นายศุภกิตต์ ปานสวย ประจวบครีีขันธ์ 
14 ร.ต.ต.ประสงค์ รอดแจม่ ประจวบครีีขันธ์ 
15 นายพีระพล งามด ี ประจวบครีีขันธ์ 
16 นางสาลี่ ยินต้น ประจวบครีีขันธ์ 
17 นางมนหทัย แคล่วคล่อง ประจวบครีีขันธ์ 
18 น.ส.สักกีน่า งามด ี ประจวบครีีขันธ์ 
19 นางดวงพร วงษ์วรุณ ประจวบครีีขันธ์ 
20 นายปิยชาติ ไฮ้คง ประจวบครีีขันธ์ 
21 นายชินกฤติ บัวแก้ว ประจวบครีีขันธ์ 
22 นายสมปอง สม้แป้น ประจวบครีีขันธ์ 
23 นางประจวบ พ้วทา ประจวบครีีขันธ์ 
24 นางณิชกานย์ พงสารีกิจ ประจวบครีีขันธ์ 
25 นางนุชจรีย์ วังสระ ประจวบครีีขันธ์ 
26 น.ส.มาเรีย เผ่าประธาน ประจวบครีีขันธ์ 
27 นายวัชรินทร์ จันทรเดช ประจวบครีีขันธ์ 
28 นายพิพล งามด ี ประจวบครีีขันธ์ 
29 นายจรัญ ไกรขาว ชุมพร 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
30 ดต.เมธาวี เศลาอนันต ์ ชุมพร 
31 นายกลัน ศีลบตุร ชุมพร 
32 นายสนิท จันทรัตน์  ชุมพร 
33 นายนิพนธ์ ยอดรัก ชุมพร 
34 นายอนันต์ นาคเพ่งพิศ ชุมพร 
35 นายสมมิตร อินทร์พรหม ชุมพร 
36 นางพจมาน สุขอำไพจิตร ชุมพร 
37 นายสันธนะ เทวรังษ ี ชุมพร 
38 นายอารัน จักรณรงค ์ ชุมพร 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายวัชระ ถาวรวงศ ์ กฟผ. 
2 นายธนรัตน์ เกดินาค กฟผ. 
3 น.ส.ลำยวง ส่วนบุญ กฟผ. 
4 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอ อ.ทับสะแก 
5 นายนพดล สรวงประดิษฐ ์ พลังงานจังหวัดประจวบครีีขันธ ์
6 นายธนภณ หม่อมจอมทอง วิศวกรชำนาญการ-พลังงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์
7 นายเกรียงศักดิ์ สอนศร ี พลังงานจังหวัดระนอง 
8 นายวิชิต ดิษฐ์ประสพ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
9 นายสมชาย แยม้เกษตร คณะทำงานอนุกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

 
สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด  
1 นายสะการียา สาหล ี เครือข่ายคนเทพา 
2 นายสมชาย อาคง เครือข่ายคนเทพา 
3 นายปิยศิริ พันแสง สังเกตการณ ์

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วันจันทร์ที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมมารีไทม์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ

สานเสวนา รอบ 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงาน
หลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 74 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 28 คน 
สนับสนุนพลังงานหลัก 37 คน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 3 คน และผู้สังเกตการณ์ 6 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสมนึก  กรดเสือ  กระบี ่
2 นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์  กระบี ่
3 นายอธิราษฎร์  ดำด ี กระบี ่
4 นายอมฤต  ศิริพรจฑุากุล กระบี ่
5 นายเอกวิทย์  ภิญโญธรรมโนทัย กระบี ่
6 นายสุคนธ์  หนูช่วย กระบี ่
7 นายธีรพจน ์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่
8 นางกัญญานัฐ  เพ่งสมบรูณ ์ กระบี ่
9 คุณมนญู  เอ็มเอ็ม กระบี ่
10 นายไพบูลย์  เตชจารุวงศ ์ กระบี ่
11 นางขวัญกนก  กษิรวัฒน์ กระบี ่
12 นายชาญชัย  หยังด ี กระบี ่
13 นายอาหลี  ชาญน้ำ กระบี ่
14 นางสาววิลันดา  จำหลา กระบี ่
15 นางสาวจินดารัตน์  เพิ่มลาภวิรุฬห์ กระบี ่
16 นายวิชิต  ยะลา  กระบี ่
17 นายประสิทธิชัย  หนูนวล กระบี ่
18 นางสาววิชชุตา  รุ่งรังษ ี กระบี ่
19 นางปิยาพร  กรดเสือ กระบี ่
20 นางสาวสมจติ  ตันรตันาการ กระบี ่
21 นายฮอหนี  ดัชน ี กระบี ่
22 นางสาวพชร เหล็นเรือง กระบี ่
23 นางสาวอรุณวรรณ ชลธ ี กระบี ่
24 นางรัชนี ขาวขำ กระบี ่
25 นางภิริยา ทรงนาศึก กระบี ่
26 นายยศพนธ์ พูลสวสัดิ ์ กระบี ่
27 นายมงคล แก้วม ี ภูเก็ต 
28 นายศุภฤกษ์ นกแก้ว ภูเก็ต 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 

1 นายจีรศักดิ์  มาศโอสถ กระบี ่
2 นายศิพัฒน์  หลีกภัย กระบี ่
3 นายธัญญบรูณ์  สกลกิติวัฒน์ กระบี ่
4 นางอารีย์  ปาละมาณ กระบี ่
5 นายประเสริฐ  น้าเหร็ม กระบี ่
6 นายวิรุฬ  ใส่แว่น กระบี ่
7 นางพัชรี  เลาหบรรจง กระบี ่
8 นายสมโภชน์  บุตรเผียน กระบี ่
9 นายสมยศ  เจียวก๊ก กระบี ่
10 นายสมหวัง  ก๊กใหญ ่ กระบี ่
11 นางดวงแข  ทองฤทธ์ิ กระบี ่
12 นายบุญเที่ยง  บัวเลศิ กระบี ่
13 นายกิตติพัฒน์  กาลานสุน กระบี ่
14 นางยุพดี  จุนทะเกาศลย ์ กระบี ่
15 นายปริญญา  นฤมิตรบวรกุล กระบี ่
16 นายไพโรจน์  บุตรเผียน กระบี ่
17 นายมนัส  จันทรโชติกุล กระบี ่

     18 นายวิมล  นับทอง กระบี ่
19 นายสะมะแอ  หวังสง่า กระบี ่
20 พ.ต.อ.สัมฤทธิ ์ นิลทอง กระบี ่
21 นายก้อเดช  มามาตร กระบี ่
22 นายบวร  สุวรรณเทาว์ กระบี ่
23 นายประดิษฐ์  มาลาทอง กระบี ่
24 นายไพฑูรย์  สุขใจ กระบี ่
25 นายด่วน  เหมาะเจริญ กระบี ่
26 นายวรัตน์  มาศโอสถ กระบี ่
27 นางสาวหยาดรุ้ง  มามาตย ์ กระบี ่
28 นางวัลภา  กุลแดง กระบี ่
29 นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล กระบี ่
30 นายวีรศักดิ์ จงจิตร กระบี ่
31 นายนุการ สุกระ กระบี ่
32 นายวีระศักดิ์ เอ่งฉ้วน กระบี ่
33 นายสมบรูณ์ ไกรบตุร กระบี ่
34 นายสุธี ตาวัน กระบี ่
35 นายอารีย์ ควนสูงเนิน กระบี ่
36 น.ส.ทรรศนีย์ แดงข้า กระบี ่
37 นางสำลี บ่อม่วง กระบี ่

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 

1 นายธันยบูรณ์ สกลุกิติวัฒน์ กฟผ. 
2 นางประภากร เตชะประดิษฐ ์ กฟผ. 
3 นายมีศักดิ์ อัชชโคสติ ผอ. สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงานประจำเขต 11 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-32 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

สังเกตการณ์ 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด  

1 นายสะการียา สาหล ี เครือข่ายคนเทพา 
2 นางรัตนา อาคง เครือข่ายคนเทพา 
3 นายสมชาย อาคง เครือข่ายคนเทพา 
4 นายซุลกีฟลี ยอฮา เครือข่ายคนเทพา 
5 นายฮาดี ยอฮา เครือข่ายคนเทพา 
6 นายทรงดิฐษ์ มาศโอสถ สังเกตการณ ์

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-33 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วันจันทร์ที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ

สานเสวนา รอบ 3 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงาน
หลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสาน
เสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 101 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 44 คน 
สนับสนุนพลังงานหลัก 49 คน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า 6 คน และผู้สังเกตการณ์ 2 คน 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธัญญา เทพแก้ว  สงขลา 
2 นายประพัฒน์ รตันพงศ์  สงขลา 
3 นายกิตตภิพ สุทธิสว่าง สงขลา 
4 นายอิสดาเรส หะยีเด สงขลา 
5 นายวรัชญ์  บริสุทธิกลุ สงขลา 
6 นายมุสตารซดีีน  วาบา สงขลา 
7 นายหมิด  ชายเต็ม สงขลา 
8 นางรอกีเย๊าะ  ยูโซะ สงขลา 
9 นายปิยโชติ  อินทรนิวาส สงขลา 
10 นายสุลกิพลี หะยีกือจ ิ สงขลา 
11 นายอับดุลเราะ  ดือราแม สงขลา 
12 นายสมมาตร  หรีมสกุล สงขลา 
13 ดร.ชาตรี  ก้อเด็ม สงขลา 
14 นายอนันต์  ณะสงฆ ์ สงขลา 
15 น.ส.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ สงขลา 
16 ดร.บัซรี อัซการี   สงขลา 
17 นายอนุมัติ  ก้อเด็ม   สงขลา 
18 นายอารีย์   นิยมเดชา   สงขลา 
19 นายปรีชา หัดขะเจ สงขลา 
20 นางภิญญา เทพแก้ว  สงขลา 
21 น.ส.ภัทรสุดา เทพแก้ว สงขลา 
22 นายอัยโยบ มเุซะ   สงขลา 
23 นายเจะอาแซ  เพ็ชรแก้ว   สงขลา 
24 นางซาเราะ เพ็ชรแก้ว   สงขลา 
25 นางเจะมูเนาะ เพ็ชรแก้ว   สงขลา 
26 นายเอกวิทย์ ภิญโยธรรมโนทัย สงขลา 
27 ร.ต.ท.อุหมดั หลีวาม สงขลา 
28 นางจูจีบ หมัดศริ ิ สงขลา 
29 นางซาบีเยาะ ยะโกะ  สงขลา 
30 นายเส็ง เลาะเล้ง สงขลา 
31 น.ส.สยันุน หวันหวัง สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-34 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
32 นางนันสาหมี ยะโกะ สงขลา 
33 น.ส.มารีเย๊าะ หวันหวัง สงขลา 
34 น.ส.ประภัย หวันหวัง สงขลา 
35 นางแวมีเด๊าะ หลีเจริญ สงขลา 
36 นางปีอ๊ะเคี้ยนหับ สงขลา 
37 น.ส.พพร ชายเดมิ สงขลา 
38 นายสมาน สะหลำ สงขลา 
39 นายเจะมูสอ ยูโซะ สงขลา 
40 นายอดุลย์ ยะโกะ สงขลา 
41 นายสุรชัย ทุมพาช สงขลา 
42 นายสุไหล มะแอ สงขลา 
43 นายสมใย คอนด ี สงขลา 
44 น.ส.นาเดียร์ คอนด ี สงขลา 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายหลี  สาเม๊าะ สงขลา 
2 น.ส.สุวมิล  รามันเศษ สงขลา 
3 นายพณวรรธน์  พงษ์ประยูร สงขลา 
4 นายสุรพงษ์  เพชรจำรสั สงขลา 
5 นายดนเล๊าะ  ยีกับจ ี สงขลา 
6 น.ส.สิฐพร  นพภาแก้ว สงขลา 
7 นายพิชัย  ทัศวา สงขลา 
8 นายสถาพร  วิรโิย สงขลา 
9 นายอาซิ  หมัดเจริญ สงขลา 
10 นายเอกชัย  หลีมะพันธ ์ สงขลา 
11 นายอภิวัฒน์  ใบสาเม๊าะ สงขลา 
12 นางจงดี  ใบสาเม๊าะ สงขลา 
13 น.ส.สรุีรตัน์ วงศ์สุวรรณ สงขลา 
14 นางอาอีเส๊าะ หมดัหมีน สงขลา 
15 นายเยาวลักษณ์  สมยศ สงขลา 
16 นางศุษณา  ขะมิมะ สงขลา 
17 นายดนรอหมาน  บูเอียด สงขลา 
18 นายฮามะ  บากา สงขลา 
19 นายรอแม  เจะโซ๊ะ สงขลา 
20 นางจิราพร  แก้วขาว สงขลา 
21 นายวิฑูรย์  หวังหวัน สงขลา 
22 นางนันทิสา  บูสาแมะ สงขลา 
23 นายอาโหรง  โกษัศกานน สงขลา 
24 นายประสิทธ์ิ  มวดมีเส็น สงขลา 
25 นางปิยะนุช  ปั้นทวี สงขลา 
26 นายณเรศ  หมานหมีน สงขลา 
27 นางซันมา  สาเมา๊ะ สงขลา 
28 นางอุมาพร  ซาหีมซา สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  3-35 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
29 นายจรูญ  เรืองสวัสดิ ์ สงขลา 
30 น.ส.พัชวัชวัล  พงษ์ประยูร สงขลา 
31 นางสุดา  โสะ๊หมีน สงขลา 
32 น.ส.อรวรรณ  เวชสาร สงขลา 
33 น.ส.นันทวดี  สโมทานทวี สงขลา 
34 นายเจียร  สำราญ สงขลา 
35 นางรัตนา  อาคง สงขลา 
36 นางกอหน๊ะ วงศ์สุวรรณ สงขลา 
37 นายกชวัฏ เลื่อนโรจน ์ สงขลา 
38 น.ส.อนุศรา นิหะ สงขลา 
39 น.ส.ภัทรชาภา กฤษดารมย ์ สงขลา 
40 นายสมชาย อาคง สงขลา 
41 นายตรี ดเิรกกิจ สงขลา 
42 นางสุดา สุกหอม สงขลา 
43 นายอุทัย โต๊ะหล ี สงขลา 
44 นางสะลฮีะ จาโยะ สงขลา 
45 น.ส.ฟารินดา ดาม ิ สงขลา 
46 นายภูจานา อาครัง สงขลา 
47 นายซือดี เถาะ สงขลา 
48 น.ส.อาริยา สันหะหร ี สงขลา 
49 นายสุกรี เส้งกาออ สงขลา 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายธันยบูรณ์ สกลุกิติวัฒน์ กฟผ. 
2 นายวัชระ ถาวรวงศ ์ กฟผ. 
3 นายสุทธิชัย สุขสเีสน พลังงานจังหวัดสงชลา 
4 นายเฉลมิพร ทองประดู ่ นายช่างเทคนิคอาวุโส พลังงานจังหวัดปัตตาน ี
5 นายอันวา สะนะ ผู้ช่วยด้านเทคนิค พลังงานจังหวัดจังหวัดปัตตาน ี
6 นายศุภกร นิวาสะวัต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พลงังานจังหวัด 

 
สังเกตการณ์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด  
1 นายปิยะศริิ พันแสง สังเกตการณ ์
2 นายชณะกฤษ อ้ิววังโส สังเกตการณ ์

 
 



 

 

 

 

 

การสานเสวนา รอบ 4  

(การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. การสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสยีและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 
4.1 ความเป็นมา 

การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ดีกว่า  
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมจึงเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการสื่อสารแบบสองทาง
บนฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า บุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายแผนงานหรือโครงการใด ๆ ย่อมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการ  
เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม  
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีขอบเขตกว้างขวางและครอบคลุม
สถานการณ์ถือเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งช่วยให้การศึกษาครอบคลุม
ประเด็นที่สำคัญ การสร้างความมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งมีความสอดคล้องกับ
บริบทและศักยภาพของพ้ืนที่และสามารถนำผลการศึกษาไปปฏิบัติได้จริง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม การปรึกษา
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ 
 
4.2 แนวทางการกำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้เสียในการสานเสวนา รอบ 4 

การสานเสวนา รอบ 4 หรือการประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดเพิ่มเติมจากการสานเสวนา  
รอบ 2/2 เพ่ือนำข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการด้านพลังงานเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ
โครงการ SEA และผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่รอบสุดท้าย เพื่อหาข้อสรุปตามการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
การพัฒนาพลังงานภาคใต้ การสานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้เข้าร่วมสานเสวนา ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่ภาคใต้ จำนวน  
75 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 14 คน และผู้เชี่ยวชาญโครงการ จำนวน 28 คน  
รวมทั้งสิ้น 137 คน 
 
4.3 วัตถุประสงค์การสานเสวนา รอบ 4 

1) เพื่อชี้แจงถึงภาพรวมของการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวฒุิ/
นักวิชาการ 

2) เพื ่อรับฟังและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและผู ้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิชาการ เกี่ยวกับข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์   

3) เพ่ือประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการนำผล
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
4.4 ประเด็นสำคัญในการสานเสวนา รอบ 4  

1) ความเพียงพอและความมั่นคงของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ของภาคใต้ 

2) ต้นทุนและราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายตามประเภทของโรงไฟฟ้าและแต่ละทางเลือก  
3) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหิน แบบ Ultra-supercritical มีความปลอดภัยต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ และยังทำให้ต้นทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ อยู่หรือไม่  
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินมีจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

4) ประเด็นอื่น ๆ เช่น เกณฑ์พิจารณาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ควรเพิ่มเกณฑ์พื้นที่อ่อนไหว
ด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในการวิเคราะห์และประเมินพื้นที่กันออกหรือไม่ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.5 รายละเอียดกำหนดการการมีส่วนร่วมในการสานเสวนา รอบ 4 
 

การสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
“ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้” 

ภายใต้โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3  อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
09.15 – 09.45 น. หัวหน้าโครงการชี้แจงภาพรวมของการดำเนินโครงการศึกษา SEA 
 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ หัวหน้าโครงการ 
09.45 – 10.30 น. นำเสนอแนวทางการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และข้อมูล 
 ประกอบการประเมิน 
 โดย คณะผู้เชี่ยวชาญของโครงการ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อมูล 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อมูล (ต่อ) 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.45 น. การประเมินทางเลือกและเสนอแนะแนวทางการนำทางเลือกไปสู่การปฏิบัติ 
16.45 – 17.00 น. สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม 
 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ หัวหน้าโครงการ 
 

 
4.6 แนวทางและกติกาการจัดการสานเสวนา รอบ 4 

1) ผู้ดำเนินการรายการจะเป็นผู้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
2) ระหว่างมีผู้แสดงความคิดเห็นขอความกรุณาผู้เข้าร่วมท่านอ่ืนไม่พูดแทรก หรือกระทำการรบกวนใด ๆ 
3) การใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ควรใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอื่นมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นในการประชุมด้วย และเป็นไปตามเวลาของกำหนดการ  
4) หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ได้ทุกช่องทาง 

การสื่อสารของโครงการ 
 
4.7 สรุปผลการสานเสวนา รอบ 4 

การสานเสวนา รอบ 4 หรือการประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ เริ ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจาก
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการชี้แจงผลการศึกษาและความคืบหน้าของโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงจากการศึกษา บรรยากาศการแลกเปลี่ยนให้ควา มสำคัญกับความ 
เท่าเทียมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย ต้องยกมือขอใช้สิทธิการพูดและได้รับสิทธิในการ
แสดงข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเป็นเวลา 3 นาทีเท่ากันโดยประมาณทุกคน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การสานเสวนาครั้งนี้ ยังคงเป็นการพูดคุยแบบเปิด (Opened Dialogue) แม้มีการตั้งกรอบการสานเสวนา
แลกเปลี่ยน แต่ก็ให้อิสระทุกคนในการนำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม โดยผลการสานเสวนา  รอบ 4 
สามารถสรุปได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทั้งฝ่ายสนับสนุนพลังงานทางเลือกและฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานต่างมีความตระหนกัรู้
ร่วมกันถึงความจำเป็นของการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในพ้ืนที่ภาคใต้ แต่เห็นว่าควรได้ไฟฟ้ามาอย่าง
สมเหตุสมผล ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากล การเห็นร่วมกันดังกล่าว ช่วยยกระดับประเด็นการอภิปราย 
แลกเปลี่ยน ไปสู่ประเด็นสำคัญอ่ืน ๆ เพ่ือหาข้อยุติความขัดแย้ง เช่น ประเด็นแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าว่า มาจาก
แหล่งใด พลังงานหมุนเวียน/โรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทใด 

2) การยอมรับในความจำเป็นของการมีโรงไฟฟ้าฐานที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ทำให้ภาคใต้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปจนกลายเป็นภาระของประชาชน โดยผู้นำชุมชนจากจังหวัดสงขลาและจังหวัด
กระบี่ยืนยันความต้องการให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่พ้ืนที่อำเภอเทพาและอำเภอเหนือคลองตามลำดับเพราะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ ทำให้เกิดการพัฒนา ทำให้คนในพ้ืนที่มีงานทำ มีรายได้  

3) ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของทุกประเทศในโลกมุ่งไป  
ในทิศทางลดการใช้พลังงานฟอสซิล แต่สำหรับประเทศไทย หากมีความจำเป็นต้องใช้ ควรใช้ ให้น้อยที่สุด และต้องมี
เทคโนโลยีการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนพลังงานทางเลือกเสนอว่า หากมีความจำเป็นต้อง
สร้างโรงไฟฟ้าฐานโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ต้องเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติมีผู้นำเข้า
หลายราย การแข่งขันทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องการผูกขาดและทำให้ราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกต
เพิ่มเติมว่า เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ LNG ส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เช่น ภาวะ
สงครามที่ทำให้เกิดการปิดอ่าว การพ่ึงก๊าซธรรมชาติมากเกินไปก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน 

4) พลังงานหมุนเวียนในภาคใต้ แม้ผลการศึกษา SEA ชี้ว่ามีศักยภาพสูง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดมากมายและ
ต้องการการส่งเสริมและการพัฒนาอีกมากเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะ
สำหรับใช้เป็นพลังงานเสริมของโรงไฟฟ้าฐาน ส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ทะลายปาล์ม เศษไม้ยางพารา ต้องนำมา 
แปรรูปเพื่อให้พร้อมใช้งานก่อน ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และยังสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้อีกเนื่องจากเป็นที่ต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนการเก็บรวบรวมขนส่ง (Logistics) เข้าสู่โรงงาน ยิ่งแหล่งเชื้อเพลิง 
อยู่ห่างไกลจากโรงงานมาก ต้นทุนการเก็บรวบรวมก็เพ่ิมข้ึนตามระยะทาง การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กกระจาย
ไปตามพื้นที่ก็ทำให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทำได้ยากเพราะมีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอตอกย้ำให้นำ
เชื้อเพลิงชีวมวลจากพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในภาคใต้มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แม้มีต้นทุน
สูง แต่ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ทำอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกษตรกรภาคใต้
ได้รับประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น การผลิตพลังงานควรให้ความสำคัญกับการมีรายได้ของปร ะชาชน เช่นเดียวกับ 
การห่วงใยเรื่องผลกระทบ 

5) พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความสนใจและการยอมรับจากการสานเสวนามากที่สุด คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่การกักเก็บพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่มีราคา
ถูกลง ส่วนการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดการอย่างเหมาะสมของผู้นำไปใช้ 

6) กลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเสนอให้มีแนวทางการพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบ เช่น แก้ไข
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อให้พลังงานหมุนเวียนเติบโต การมีการบริหารจัดการพลังงานที่ดี  
มีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีความเสถียร (Non-firm) กลายเป็นพลังงานที่มีความเสถียร 
(Firm) สามารถพ่ึงพาได้ และอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศได้ในอนาคต 

7) การยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องความไม่เพียงพอของพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เดิมมีความเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับ
ประเด็นความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าสำหรับภาคใต้ โดยฝ่ายสนับสนุนพลังงานทางเลือกเห็นว่า ประเทศไทยและ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาคใต้มีไฟฟ้าสำรองมากพอ ส่วนศักยภาพพลังงานหมุนเวียนก็มีมากมายดังกล่าวมาแล้ว สามารถนำมาพัฒนา  
เพื่อรองรับความต้องการของภาคใต้ได้ ในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอ้างเหตุผลว่า ภาคใต้  
มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอ ต้องส่งจากภาคกลางผ่านสายส่งซึ่งมีระยะทางไกลมาก ทำให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ 
ในบางพื้นที่ ข้อถกเถียงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพา แม้เป็นข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แต่การไม่ยอมรับในองค์กร ทำให้
ข้อมูลและคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

หลังจากทั้งสองฝ่ายลดการเผชิญหน้าและโต้แย้งกันน้อยลง ทำให้มีโอกาสพิจารณาใคร่ครวญข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ร่วมกันและยอมรับว่า ภาคใต้มีความจำเป็นต้องนำไฟฟ้ามาจากภาคกลางจริงเพื่อเสริมความต้องการ 
ในภาคใต้ การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งระยะไกล ทำให้เกิดการสูญเสียและเกิดความเสี่ยงทำให้กระแสไฟฟ้าตกและ
ดับในบางพื ้นที ่ ภาคใต้จึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ ้นเพื่อลดความเสี ่ยง นอกจากนี้ ยังมี การยกประเด็น 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนถึงสาเหตุอ่ืนของไฟตก ไฟดับ เช่น การจัดการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพก็สามารถลดปัญหาไฟตก 
ไฟดับได้เช่นเดียวกัน 

8) ต้นทุนและราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายในแต่ละทางเลือก เดิมมีความเห็นต่างอย่างมากเรื่อง
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละทางเลือก แต่หลังจากที่มีการอภิปราย ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ได้มีแก้ไข ปรับปรุง  
ให้ทันสมัย ทำให้เกิดการยอมรับร่วมกันได้มากขึ้น   

9) ข้อสงสัยในประเด็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินแบบ Ultra-supercritical มีความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจริงหรือไม่ และยังทำให้โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินมีต้นทุนต่ำอยู่หรือไม่ รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินมีจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ประเด็นนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ให้ความเห็นว่า เทคโนโลยีการเผาไหม้ทุกประเภท สามารถก่อมลภาวะได้ทั้งสิ้น การจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โรงไฟฟ้าควรทำให้มีมาตรฐานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้น โรงไฟฟ้าฐาน
จึงควรอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรในความควบคุมของรัฐ  

10) การพิจารณาพื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานกรณีจังหวัดกระบี่ กลุ่มสนับสนุนพลังงาน
ทางเลือก เห็นว่า ควรให้ความสำคัญกับพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในการวิเคราะห์และประเมิน พื้นที่ฝั่งอันดามัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญระดับโลก และยังเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่ได้รับ
การปกป้องเป็นพิเศษด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวด หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ไม่ควรสร้างที่ฝั่งอันดามัน แต่ควร
สร้างที่ฝั่งอ่าวไทยและส่งกระแสไฟฟ้าเข้ามาตามสายส่ง เหตุผลหลักคืออันดามันเป็นพ้ืนที่เปราะบาง แม้โรงไฟฟ้าฐาน
จะมีเทคโนโลยีการจัดการมลภาวะที่ดีขึ้น แต่การขนส่งเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ล้วนมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งสิ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเทคนิควิศวกรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยืนยันว่ามีความจำเป็น  
ต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลกไม่มีโรงไฟฟ้าฐานที่เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงาน เพราะโดยหลักการสร้างโรงไฟฟ้าครอบคลุม
พ้ืนที่เพ่ือลดการสูญเสียจากการเดินกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ยืนยันว่า ฝั่งอันดามัน
สามารถสร้างโรงไฟฟ้าฐานได้ แต่ต้องสร้างใกล้ท่าเรือน้ำลึกที่มีการเดินเรือขนาดใหญ่ตามปกติเท่านั้น มีข้อเสนอ
เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงสองแนวคิดให้ประสานสอดคล้องกันในเบื้องต้น คือ การนำพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ถึง 7,200 ไร่ ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มาพัฒนาเป็นอุทยานพลังงานหมุนเวียน 
นำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านพลังงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และให้มี  
การจัดการร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ ผู้แทนจากกลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือกได้เสนอจุดยืนที่สำคัญที่คลี่คลายความขัดแย้ง 5 
ประการ ดังนี้  

(1) ภาคใต้ในปัจจุบันยังมีความจำเป็นในการมีโรงไฟฟ้าฐาน ในระหว่างที่รอการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังและรอเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่กำลังพัฒนา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(2) อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น ในผลการศึกษาทางวิชาการมีความชัดเจน
ว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลที่สังคมยอมรับได้ มีมลพิษต่ำ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนน้อย คือ เชื้อเพลิง  
ก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่ถ่านหิน ดังนั้น ทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงต้องตัดทิ้งไปโดยสิ้นเชิง 

(3) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ้ืนที่อันดามัน มีความเปราะบางทางนิเวศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลก จึงไม่ควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ ระบบการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ควรใช้โรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิง     
ก๊าซธรรมชาติจากจังหวัดในฝั่งอ่าวไทย ส่งตามสายส่งไปยังจังหวัดในฝั่งอันดามัน ส่วนจังหวัดในฝั่งอันดามัน ให้เน้น
การสนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น ในส่วนของพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบัน ขอให้พัฒนา
เป็นอุทยานพลังงานหมุนเวียน ที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโลก
พลังงานแห่งอนาคต  

(4) หากมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื ้อเพลิงธรรมชาติเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงาน
กำหนดเงื่อนไขให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เท่านั้นที่จะเป็นองค์กรผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ผลกำไรจาก
การผลิตไฟฟ้านำส่งเป็นรายได้แผ่นดินไม่ใช่ให้เอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

(5) หากรัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาล
สามารถทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนรอเงินเยียวยา
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใด 

จากกระบวนการมีส่วนร่วมของการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้มีเสถียรภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการศึกษา SEA 
ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และนำไปสู่การประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ตามเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งคณะผู้ศึกษาสามารถสรุป
ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ได้ดังนี้  

การสานเสวนา รอบ 4 หรือการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็น
และประเมินทางเลือก ซึ่งการจัดการสานเสวนา รอบ 4 คณะผู้ศึกษาจัดเพิ่มขึ้นตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับ
การศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ นำข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการด้านพลังงานเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญโครงการ SEA และผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่ เพื่อหาข้อสรุปตามการประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ โดยการสานเสวนานี ้จัดขึ ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสานเสวนา ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่ภาคใต้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญโครงการ รวมทั้งสิ้น 137 คน 

ผลจากการสานเสวนา รอบ 4 เป็นขั้นตอนของการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ตามกระบวนการศึกษา 
SEA ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้จัดเพิ่มเติมจากการสานเสวนา รอบ 2/2 โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ 
ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ ่มเติม และมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ ่งคณะ  
ผู้ศึกษาได้จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งหลังจากการสานเสวนา รอบ 4 คณะ 
ผู้ศึกษาได้นำผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi-
criteria Analysis: MCA) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ตาม
เป้าหมายของการศึกษา รวมทั้งนำข้อเสนอบางประการไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางวิชาการเพ่ือ
กำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนสำหรับส่งเสริมผลประโยชน์ หลีกเลี่ยง ลดและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.8 พัฒนาการของการมีส่วนร่วม  
ตามที่คณะผู ้ศึกษาได้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียในการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยเชิงลึกกับผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนจัดเวทีสานเสวนา หลังการสานเสวนาทุกรอบผ่านไป พบว่าบรรยากาศการมีส่วนร่วมมี
พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีข้ึนตามลำดับ 

การสานเสวนา รอบ 4 หรือการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็น
และประเมินทางเลือก ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ การรับฟังการอภิปรายถกเถียงของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลักและพลังงานทา งเลือก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
จากพื้นที่ได้มีโอกาสรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่ยังสงสัยหรือยังไม่มีความชัดเจน และเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง บรรยากาศในการสานเสวนารอบนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น  
มีการถ่ายทอดผ่านสื ่อและระบบออนไลน์ทำให้ผู ้เชี ่ยวชาญที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมในห้องประชุมสามารถ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทำให้ผู ้เข้าร่วมได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผลการสานเสวนา  รอบ 4 ได้ย้ำถึง 
ความคิดเห็นเรื่องการยอมรับเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีโรงไฟฟ้าฐานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

การสานเสวนา รอบ 4 แสดงให้เห็นพัฒนาการของการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือ ไม่มีการโต้แย้ง 
แต่ละฝ่ายมุ่งแสดงข้อมูลข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นอย่างมีวุฒิภาวะ ทำให้การสานเสวนามีบรรยากาศ
สร้างสรรค์ และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในบางประเด็น เช่น ความจำเป็นของการมีโรงไฟฟ้าฐานเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานให้กับภาคใต้ การยอมรับในเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชี วมวล
ขนาดเล็กซึ่งจัดการกับมลภาวะได้ค่อนข้างยาก รวมทั้งการนำเสนอผู้สนับสนุนกลุ่มพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะผู้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เสนอจุดยืนที่สำคัญที่คลี่คลาย
ความขัดแย้ง 5 ประการ ดังที่แสดงในผลการสานเสวนา รอบ 4 จากการเสนอจุดยืนของกลุ่มพลังงานทางเลือกแสดง
ให้เห็นว่า การศึกษา SEA สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้มีทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์
ที่ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญของการศึกษานี้ และคณะผู้ศึกษาได้เ ห็นจุดร่วม 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของการศึกษา  

 
4.9 การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการ 
SEA โดยการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการศึกษานี้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งกลุ่ม
สนับสนุนพลังงานหลัก กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน/เทคโนโลยี โดยคณะผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis: MCA) ซึ่งเป็นการใช้
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดคูณกับค่าคะแนนจากผู้ประเมิน และนำคะแนนสุทธิมารวม เพื่อจัดลำดับทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีลำดับคะแนนมากที่สุด สำหรับนำไปใช้ในการประกอบกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
คือ การสานเสวนา รอบ 2/2 และการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) ซึ่งในแต่ละ
กระบวนการมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์และผลสรุปสาระสำคัญจากการสานเสวนาที่แตกต่างกัน 

การสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นการนำข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการ
ด้านพลังงานเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญโครงการ SEA และผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่
รอบสุดท้าย เพื่อหาข้อสรุปตามการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานภาคใต้ การสานเสวนาจดัขึ้น 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผลการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ)  
ที่สำคัญที่สุด คือ ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ทางเลือก สามารถนำมาจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 การจัดลำดับของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์   

ทางเลือก ค่าคะแนนสุทธ ิ ลำดับ 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 60) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล 
แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.599 1 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สดัส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.570 2 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นท้ังหมด 

0.569 3 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) เชื้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) และผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 20) 

0.550 4 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สดัส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.485 5 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 60) และ  ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ประกอบด้วย ชีวมวล 
แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.465 6 

 
4.10 ข้อเสนอแนะในการนำทางเลือกไปปฏิบัติ 
 

4.10.1 ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติ  
จากการสานเสวนา รอบ 4 ได้มีการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือป้องกัน หลีกเลี่ยง 

และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งเงื่อนไขการนำ
ยุทธศาสตร์ในแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยคณะผู้ศึกษา  
ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยแบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ และประเภทของเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 

4.10.1.1 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับโรงไฟฟ้า

ถ่านหินในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น  
(2) ควรมีมาตรการส่งเสริมอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก

ท่าเรือขนส่งถ่านหินและจากการลำเลียงถ่านหิน 
(3) ควรจัดสรรงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าในทุกด้าน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(4) ควรมีการบรรจุหรือจัดทำกฎเกณฑ์/ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ลดการผูกขาดกับกลุ่มนายทุนเพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูก และเพื่อเป็น
การลดค่าครองชีพของประชาชน 

(5) ควรรณรงค์เกี่ยวกับนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ 
(6) ควรจัดเก็บภาษีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
(7) ควรมีการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของโรงไฟฟ้าให้กับท้องถิ่นเพ่ือนำไปพัฒนาชุมชน 

2) มิติสังคม 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าถ่านหินในมิติสังคม ประกอบด้วย 
(1) ควรลดความขัดแย้งของชุมชนในพื้นท่ีโดยนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และ

จ่ายค่าทดแทนให้กับชุมชนโดยตรง 
(2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ของถ่านหินประเภทต่าง ๆ และเถ้าลอยของถ่านหิน เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการใช้ถ่านหินให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจโด ยใช้
หลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 

(3) ควรมีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(4) ควรกำหนดระเบียบเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
(5) ควรมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถทำกิจการด้านพลังงาน โดยผลิตพลังงานในรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(6) ควรจำกัดการตั้งถิ่นฐานใกล้โรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยการกำหนดเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นเขต  

ห้ามก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นรัศมีกิโลเมตร เพ่ือลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าที่อาจกระทบต่อสุขภาพประชาชน 
(7) การสร้างระบบดูแลสุขภาพท่ีดีและมีแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(9) กำหนดและออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับมลพิษที่เป็นเป้าหมาย 
เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือโลหะหนัก เนื่องจากฐานข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระดับมลพิษกับสุขภาพได้ จึงต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแล 
เช่น กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน  

3) มิติสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำ หรับ

โรงไฟฟ้าถ่านหินในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) การทำเหมืองและขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหินต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและปฏิบัติได้จริง  

มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการขนส่งถ่านหินจากท่าเทียบเรือไปยังโรงไฟฟ้าให้น้อยที่สุด 
(2) ควรทำระบบและมาตรการป้องกันดูแลสิ่งแวดล้อม (Procedure) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(3) ควรมีมาตรการและกฎหมายรองรับการชดเชยความเสียหายที่มาจากการปลดปล่อยมลพิษของ

โรงไฟฟ้า 
(4) ควรมีมาตรการจัดทำประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม และระบบประกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้

การครอบคลุมความเสียหายต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) โรงไฟฟ้าควรปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EHIA/EIA อย่างเคร่งครัด ควรมีการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ และติดตั้งระบบติดตามการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) และแสดงผล 
การตรวจวัดต่อสาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือไตรภาคีต้องคอยตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6) ควรบริหารจัดการโดยเน้นการวางแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ให้ชุมชนร่วม
ตรวจสอบและนำมาพัฒนาสังคม เช่น พาไปทัศนศึกษา ปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่พั กผ่อน และสามารถพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 

(7) ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
(8) ควรมีแผนรองรับในด้านสถานที่กำจัดขี้เถ้า และกากของเสียที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(9) ควรมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและการขนส่งถ่านหิน เช่น  

ด้านคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศ และการระบายน้ำหล่อเย็นออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือทะเล 
4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าถ่านหินในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) โรงไฟฟ้าถ่านหินควรใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ที่เป็นเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ดูแลและควบคุมได้ มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ น้ำ และขยะ และมีระบบการจัดการมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

(2) ควรให้ความรู้เรื ่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและส่งเสริมการให้ความรู้เกี ่ยวกับการประหยัด
พลังงานแก่ประชาชน 

(3) ควรคัดเลือกถ่านหินที่มีคุณภาพดีและมีมลพิษต่ำ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ประชาชนยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่เดิม แต่หากเป็นพื้นที่ใหม่ยังไม่ได้รับการยอมรับจึงควร
ดำเนินการในพ้ืนที่เดิม 

(2) การคิดต้นทุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ควรคำนึงถึงต้นทุนด้านทรัพยากรประมง การท่องเที่ยว รวมถึง
ต้นทุนด้านสุขภาพ 

(3) ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ไม่ได้ส่งผลต่อมิติการเสริมสร้างเศรษฐกิจซึ่งเป็นฐานหลักของภาคใต้ 
(4) ถ่านหินต้องนำเข้าจากต่างประเทศหรือภาคอ่ืน ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนและลดรายได้จากการขาย

วัตถุดิบในท้องถิ่น ควรเลือกแหล่งขนส่งไม่ไกลมากและราคาถ่านหินไม่แพง รวมทั้งต้องมีแหล่งถ่านหินสำรอง  
4.10.1.2 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น  
(2) ควรจัดสรรงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าในทุกด้าน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(3) ควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการจัดสรรเงินทุน

พัฒนาอย่างแท้จริง 
2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในมิติสังคม ประกอบด้วย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(1) ควรลดความขัดแย้งของชุมชนในพื้นท่ีโดยนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
จ่ายค่าทดแทนให้กับชุมชนโดยตรง 

(2) ควรมีการตั้งคณะกรรมการสำหรับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมีสมาชิก
เป็นประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

(3) จัดทำเอกสารเกี ่ยวกับองค์ความรู ้ของก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการใช้ถ่านหินให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าใจโดยใช้หลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจน
และตรวจสอบได้ 

(4) ควรมีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(5) ควรมีการกระจายอำนาจด้านพลังงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ควรกำหนดระเบียบเพื ่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติได้ 
(7) ควรจำกัดการตั้งถิ่นฐานใกล้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยการกำหนดเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็น

เขตห้ามก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นรัศมีกิโลเมตร เพ่ือผลกระทบจากโรงไฟฟ้าที่อาจกระทบต่อสุขภาพประชาชน 
(8) เมื่อกำหนดให้มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอาจต้องมีการปรับปรุงหรือกำหนดกระบวนการ 

เฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสมกับมลพิษท่ีเป็นเป้าหมาย 
3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) โรงไฟฟ้าควรปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EHIA/EIA อย่างเคร่งครัด ควรมีการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบจากภาคประชาชนและรายงานแก่
สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี 

(2) ควรมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเลือกเส้นทางวางท่อก๊าซธรรมชาติที่ไม่กระทบ  
กับระบบนิเวศของพ้ืนที่  

(3) สถานที่หรือการกักเก็บเชื้อเพลิงต้องมีความปลอดภัยและอยู่ห่างไกลจากชุมชน 
(4) ควรมีมาตรการจัดทำประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม และระบบประกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

เพ่ือให้การครอบคลุมความเสียหายต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ควรมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด โดยระบบน้ำหล่อเย็น ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานป้องกันผลกระทบ และมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เช่น การระบายน้ำ
หล่อเย็นออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือทะเล 

(6) ควรมีแผนการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 
4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องมีมาตรฐานและมีมาตรการตรวจสอบ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
(2) ควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 

และระบบบำบัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)  
5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ราคาก๊าซธรรมชาติต้องไม่แปรผันและมีราคาสูงมาก 
(2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติควรใช้เชื้อเพลิงร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(3) ควรประเมินความพร้อมของก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยถึงความเพียงพอและระยะเวลา
ของการใช้ภายใต้สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ในรูปแบบต่าง ๆ 

(4) ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง อาจส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าให้สูงตามไปด้วย 
4.10.1.3 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจ Start up ใหม่ในด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานในพ้ืนที่ 
(2) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น 
(3) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมด้านการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน ร้านค้าและสถานประกอบการ 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง 
(4) ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและการบำรุงรักษา สามารถนำไปสู่ต้นทุน

การผลิตที่ต่ำได้ 
(5) ส่งเสริมให้วัสดุและอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาที่ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ 
(6) ควรกำหนดมาตรการจูงใจในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการรับซื้อ

ไฟฟ้าในราคาท่ีจูงใจ 
(7) ควรลดภาษีเก่ียวกับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือให้

มีราคาถูกลง 
2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมิติสังคม ประกอบด้วย 
(1) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือเป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการพึ่งตนเอง 
(2) กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ เพื่อป้องกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับการผลิต

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ควรกำหนดมาตรฐานในเรื่องการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
(2) ควรจัดสรรพื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างเป็นระบบและไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อม

หรือสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบขา้ง 
(3) จัดสรรพื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างเป็นระบบและไม่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ที ่มีการใช้

ประโยชน์เดิม 
(4) ควรมีมาตรการป้องกันการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) กีดขวางทางเดิน

ของแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากโรงไฟฟ้าแบบโซล่าฟาร์มใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งค่อนข้างมาก เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ผังเมืองและควบคุมอาคาร เป็นต้น  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่อ่างเก็บน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ และใช้พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนให้เป็นประโยชน์ด้วย  
(2) ควรมีมาตรการดูแลรักษา ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า  

ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) พ้ืนที่ใต้แผงโซล่าเซลล์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ 
(2) การจัดหาและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แก่ประชาชนควรดำเนินการโดยภาครัฐ 
(3) พ้ืนที่ภาคใต้ที่เหมาะในการนำมาสร้างโซล่าฟาร์มมีจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องกระทบต่อพ้ืนที่

ทางการเกษตร เช่น บนผิวน้ำในเขื่อน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (อาทิ นากุ้ง บ่อปู บ่อปลา) รวมถึงชายคาบ้านที่อยู่ในทะเล 
หมู่บ้านชาวประมง เป็นต้น 

(4) ควรพิจารณาต้นทุนและราคาค่าไฟฟ้าที่สะท้อนความจริง ไม่เป็นภาระของประชาชนในภาพรวม 
(5) ในปัจจุบันเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ยังมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าให้สูงตามด้วย 

4.10.1.4 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น 
(2) จัดทำแนวทางหรือสัญญาหรือระเบียบการจัดซื้อวัตถุดิบในชุมชน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
(3) ควรจัดตั้งกองทุนหรือมาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมโรงงานหรือโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นระบบปิด 
(4) ควรจัดการชีวมวลให้เพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยศึกษาปริมาณชีวมวล

ในประเทศไทยว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ และสามารถรองรับความต้องการใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ เพื่อวางแผน  
การปลูกพืชพลังงานให้เพ่ิมขึ้นสำหรับรองรับการนำมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่มีปริมาณที่แน่นอนและเพียงพอ
ต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยอาจเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช
พลังงานหรือพืชเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

(5) ควรเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากชีวมวลใกล้เคียงกับสถานประกอบการหรือกิจการที่มีการรวบรวม
เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น โรงงานหีบอ้อย โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงเลื่อย เป็นต้น 

2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำห รับ 

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในมิติสังคม ประกอบด้วย 
(1) ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล รวมทั้งระบบการบำบัดน้ำเสีย

ของโรงไฟฟ้าให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
(2) ควรจัดตั้งและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในลักษณะขององค์กรชุมชน/วิสาหกิจชุมชน โดยกำหนด

ในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยให้ประชาชนถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 80 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(3) ควรจัดทำเอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวมวล และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและด้านลบให้กับประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจ โดยใช้หลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 

(4) ควรมีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(5) ควรมีช่องทางให้ชุมชนสามารถมีหุ้นส่วนผลประโยชน์ ควบคุม/ตรวจสอบและติดตามผลกระทบ

จากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(6) ควรพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานอย่าง

ครบวงจร 
(7) การสร้างระบบดูแลสุขภาพท่ีดีและมีแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(8) กำหนดและออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับมลพิษที่เป็นเป้าหมาย 
เนื่องจากฐานข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระดับมลพิษ
กับสุขภาพได้ 

(9) ควรมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีและมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้าง
ในพ้ืนที่ 

3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลให้อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากชุมชนและพ้ืนที่เพาะปลูกพืช 
(2) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงไฟฟ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของพ้ืนที่ ให้มี

ความเข้าใจและเข้มงวดในขั้นตอนการก่อสร้าง ติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมี การรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี 

(3) ควรปรับแก้ระเบียบ กฎหมายและข้อกำหนดการปลดปล่อยมลพิษ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
กว่า 10 เมกะวัตต์ เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมีการหลีกเลี่ยงการจัดทำรายงาน EIA  

(4) ควรมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้าที่ ดี และง่ายต่อการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(5) กำหนดและออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับมลพิษที่เป็นเป้าหมาย 
เนื่องจากฐานข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระดับมลพิษ
กับสุขภาพได้ 

(6) ควรมีการจัดสรรพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(7) ควรมีมาตรการในการป้องกันฝุ่นละอองจากการขนส่งเชื้อเพลิง รวมทั้งระบบการจัดเก็บเชื้อเพลิง 

ชีวมวล และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(8) ควรมีมาตรป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล การปนเปื้อนน้ำบาดาล ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่มี

แหล่งน้ำใช้ 
4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) ควรใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบจัดการมลพิษทาง

อากาศ น้ำ และกากของเสีย โดยเฉพาะระบบดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(2) ควรดำเนินการควบคุมมลพิษต่าง ๆ เช่น การควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ 

5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ควรกำหนดขอบเขตและจัดทำผังบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าจากชีวมวลให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

(2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรได้ในบางช่วง 
(3) ควรคำนึงถึงเรื่องเสถียรภาพของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งอาจไม่เสถียร เนื่องจาก

วัตถุดิบอาจมีการปลูกทดแทนไม่ทันเวลา 
4.10.1.5 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น 
(2) ควรเชื่อมโยงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากับกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรง

และทางอ้อมกับชุมชน 
(3) ควรจัดทำแนวทางหรือสัญญาการจัดซื้อวัตถุดิบในชุมชน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และเป็นหลักประกันให้กับชุมชน 
(4) ควรจัดตั้งกองทุนหรือมาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่เป็นระบบปิด 
(5) ควรส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ที่สามารถนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพ สำหรับเป็นเชื้อเพลิง

ให้กับโรงไฟฟ้า 
(6) ควรส่งเสริมโรงงานน้ำมันปาล์มให้สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย รวมทั้งขยายระบบสายส่งไฟฟ้า

ให้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่โรงงานต่าง ๆ 
(7) ควรเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่สามารถรวบรวมวัตถุดิบเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ 

ในระบบหล่อเย็น และสามารถนำน้ำจากระบบซึ่งมีค่าไนโตรเจนสูงไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้ 
2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในมิติสังคม ประกอบด้วย 
(1) ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย รวมถึงระบบการบำบัดน้ำเสียของ

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
(2) ควรให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้พลังงานทางเลือก และพึ่งพากิจการฟาร์มของตนเอง 

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และอาจใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือช่วยสนับสนุน เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี เป็นต้น 
(3) ควรจัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทั้ง  

ด้านบวกและลบให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยใช้หลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
(4) ควรมีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(5) การสร้างระบบดูแลสุขภาพท่ีดีและมีแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(6) ควรกำหนดขอบเขตและจัดทำผังบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
กับชุมชน และสามารถนำมาออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับมลพิษที่เป็นเป้าหมาย 

(7) ควรให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะประเด็นน้ำเสีย
และกลิ่นเหม็น 

3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับการ

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพให้อยู่ห่างไกลจากชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกพืช

ของเกษตรกร 
(2) ควรมีระบบกำจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านอากาศ 

น้ำ กากของเสีย และระบบควบคุมกลิ่น 
(3) ควรมีระบบติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
(4) ควรมีมาตรการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากปัญหาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

(H2S) และลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อแหล่งน้ำบาดาล 
4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) ควรสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่มีขนาดตั้งแต่ 1–3 เมกะวัตต์ 
(2) ควรมีระบบการเผาก๊าซทิ้งในกรณีที่ไม่สามารถเดินเครื่องยนต์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพ่ือ

ไม่ให้ก๊าซมีเทนถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยตรง   
5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ควรกำหนดมาตรการและแรงจูงใจในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและการรับซื้อ
ไฟฟ้าในราคาจูงใจ 

4.10.1.6 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากลม 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากลม แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากลมในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น 
(2) ควรพัฒนาบริเวณพื้นที่ของโครงการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มรายได้

ให้กับชุมชน 
2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากลมในมิติสังคม ประกอบด้วย 
(1) ควรมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ 
(2) จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาพลังงานทางเลือกมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับประชาชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากลมในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ควรมีระบบการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่มาจากการผลิตไฟฟ้า 
(2) ควรมีระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
(3) ควรมีการกำหนดขอบเขตและจัดทำแผนผังบริเวณพ้ืนที่ติดตั้งกังหันลมให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ส่งผล

กระทบกับพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อม 
(4) ควรศึกษาผลกระทบจากเสียงและการเปลี่ยนแปลงทิศทางของมวลอากาศ ซึ่งอาจทำให้ลมมีการ

เปลี่ยนแปลงทิศทาง 
(5) ควรปรับปรุงพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพลังงานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากลมในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) ควรเลือกสถานที่ตั้งโครงการจากการสำรวจและการศึกษาข้อมูลทิศทางความเร็วลมในพื้นท่ี 
(2) เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่เหมาะต่อการนำมาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน

เทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง และส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 
4.10.1.7 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับการ

ผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) ในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น 
(2) ควรส่งเสริมและพัฒนาโครงการย่อยจากโครงการเขื่อน โดยส่งเสริมกิจการของชุมชนเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องที่และสร้างรายได้แก่ชุมชน 
(3) ควรจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยอาจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว 
2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) ในมิติสังคม ประกอบด้วย 
(1) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านบวกและลบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ  

ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ โดยเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้แก่ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึง
ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

(2) ควรให้องค์ความรู ้แก่ประชาชน/องค์กรชุมชนโดยการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่สามารถ
ประยุกต์โดยนำน้ำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 

(3) ในกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำกินควรมีกระบวนการหารือร่วมกันเพ่ือค้นหาทางเลือก
และมาตรการชดเชยอย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาอาชีพใหม่ให้กับชุมชนที่ถูกโยกย้าย 

(4) ควรมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ 
(5) จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาพลังงานทางเลือกมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับประชาชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) ในมติิสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ควรนำพ้ืนที่ที่ใช้ในการกักเก็บน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น การประมง โซล่าเซลล์ลอยน้ำ 
(2) ควรมีแผนการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบพื้นที่ และมีมาตรการ

ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม 
(3) ควรพิจารณาผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างละเอียดรอบคอบ 
(4) สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลา และปรับปรุงทัศนียภาพตามสภาพธรรมชาติเพื่อพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
(5) ควรมีแผนการควบคุมการปล่อยน้ำในการผลิตไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบต่อ

พ้ืนที่รับน้ำ 
(6) ควรกำหนดขอบเขตและจัดทำแผนผังบริเวณพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) ในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) สถานที่ตั้งของโครงการควรพิจารณาจากการกักเก็บน้ำหรือปริมาณความเร็วของกระแสน้ำ 
(2) ควรมีการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบระบบสูบน้ำกลับเสริมใต้อ่างเก็บน้ำ เพ่ือเสริมระบบในช่วง

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak) 
5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) การใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าอาจทำให้น้ำที่ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ และอาจเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

(2) ควรมีมาตรการในการสร้างแหล่งน้ำสำรองเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
4.10.1.8 ข้อเสนอแนะ/มาตรการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ 

การผลิตไฟฟ้าจากขยะ แบ่งตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 มิติ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการที่สำคัญ ดังนี้  
1) มิติเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ 

การผลิตไฟฟ้าจากขยะในมิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) ควรพิจารณาการจ้างงานจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

และมีรายได้ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างผู้ปฏิบัติในตำแหน่งงานนั้น 
(2) ควรจัดทำแนวทางหรือสัญญาการจัดหาวัตถุดิบ (ขยะ) ในชุมชน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขยะ  
(3) ควรจัดตั้งกองทุนหรือมาตรการทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่เป็น

ระบบปิด 
2) มิติสังคม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับการ

ผลิตไฟฟ้าจากขยะในมิติสังคม ประกอบด้วย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(1) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านบวกและลบของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ  
มูลฝอยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล/ข้อเท็จจริงให้กับชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึง
ประชาชนทั่วไป 

(2) ควรมีการพัฒนาโครงการและข้อมูลด้านการจัดการขยะของท้องถิ่นอย่างโปร่งใส และประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ 

(3) ควรสร้างระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยมีส่วนร่วมจากประชาชน และประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

(4) ควรจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขยะ  
(5) การสร้างระบบดูแลสุขภาพท่ีดีและมีแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(6) กำหนดและออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับมลพิษที่เป็นเป้าหมาย 
เนื่องจากฐานข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระดับมลพิษ
กับสุขภาพได้ จึงต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงสาธารณสุ ข หน่วยงานในพื้นที่ 
และผู้ประกอบการ เพ่ือกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน 

(7) ควรกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจในการสั่งระงับการดำเนินการชั่วคราวได้
ในกรณีโรงไฟฟ้าขยะเกิดผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น 

3) มิติสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากขยะในมิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและดำเนินการจัดทำการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ในแต่ละ

จังหวัดหรือตามการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
(2) ควรมีมาตรการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) ควรมีมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขยะ 
(4) ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามรายงาน EIA และมีการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
(5) ควรมีการกำหนดขอบเขตและจัดทำแผนผังบริเวณพื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยให้ชัดเจน  

เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อม 
(6) ควรมีการแจ้งผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที ่เป็นปัจจุบัน และมีระบบการตรวจสอบผล 

การดำเนินงานโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้  
(7) ควรมีมาตรการด้านการจราจรและระบบป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำชะขยะ รวมถึงหลักการ

จัดการด้านการขนส่งต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการรวมรวมขยะมูลฝอยจากชุมชน 
4) มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ และเงื่อนไขการนำทางเลือกไปปฏิบัติสำหรับ  

การผลิตไฟฟ้าจากขยะในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(1) ควรมีเทคโนโลยีในการบำบัดมลพิษทางสิ ่งแวดล้อมที ่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการติดตาม

ประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
(2) ควรติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบการควบคุมกลิ่น และระบบการจัดการกับกาก

ของเสียที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ควรติดตั้งเทคโนโลยีบำบัดมลพิษที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง และสามารถควบคุมมลพิษ

ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้มีการเสนอแนะต่อคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย 

(1) สถานที่หรือจุดคัดแยกหรือเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยควรมีระยะทางที่อยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยว 
เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

(2) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสำหรับท้องถิ่นควรมีระยะทางขนส่งไม่เกิน 50 กิโลเมตร เพื่อลดภาระ
และค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอย  

นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ทั้งกลุ่มสนับสนุนพลังงานหลักและ 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้มีการนำข้อเสนอที่มาจากการประชุมหารือและ 
เป็นข้อตกลงของกลุ่มตนเองมาเสนอคณะผู้ศึกษา เพื่อนำมาประกอบในรายงาน SEA ซึ่งทำให้รายงานนี้ครอบคลุม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและเป็นความต้องการจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น มีดังนี้  

1) ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 
ผู้สนับสนุนกลุ่มพลังงานหลัก ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมายังคณะผู้ศึกษาในการจัดทำโครงการและ

รายงาน SEA โดยผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะผู้ศึกษามาโดยตลอด และได้เสนอ  
ข้อกังวล และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการสานเสวนาทุกรอบ สำหรับข้อเสนอแนะที่กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลักเสนอแนะ 
คือ การจัดทำประชามติจากประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าทั้งจากจังหวัดกระบี่และจังหวัดสงขลา  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับความต้องการโรงไฟฟ้า  
ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงจากถ่านหิน ซึ่งจะช่วยให้คณะผู้ศึกษานำผลการทำประชามติไปใช้
ประกอบการจัดทำรายงาน SEA ได้   

2) ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก  
ผู ้สนับสนุนกลุ ่มพลังงานทางเลือก เป็นกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสียที ่เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

คณะผู้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้นำเสนอจุดยืนต่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ในการสานเสวนา รอบ 4 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้เสนอจุดยืนที่สำคัญ 
ที่จะคลี่คลายความขัดแย้ง 5 ประการ ดังนี้  

(1) ภาคใต้ในปัจจุบันยังมีความจำเป็นในการมีโรงไฟฟ้าฐาน ในระหว่างที่รอการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังและรอเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่กำลังพัฒนา 

(2) อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น ในผลการศึกษาทางวิชาการมีความชัดเจน
ว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลที่สังคมยอมรับได้ มีมลพิษต่ำ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนน้อย คือ เชื้อเพลิง  
ก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่ถ่านหิน ดังนั้น ทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงต้องตัดทิ้งไปโดยสิ้นเชิง 

(3) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ฝั่งอันดามัน มีความเปราะบางทางนิเวศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก จึงไม่ควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ ระบบการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ควรใช้โรงไฟฟ้าฐานที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจากจังหวัดในฝั่งอ่าวไทย ส่งตามสายส่งไปยังจังหวัดในฝั่งอันดามัน ส่วนจังหวัดในฝั่งอันดามัน 
ให้เน้นการสนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น ในส่วนของพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบัน ขอให้
พัฒนาเป็นอุทยานพลังงานหมุนเวียน ที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
โลกพลังงานแห่งอนาคต  

(4) หากมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื ้อเพลิงธรรมชาติเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงาน
กำหนดเงื่อนไขให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เท่านั้นที่จะเป็นองค์กรผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ผลกำไรจาก
การผลิตไฟฟ้านำส่งเป็นรายได้แผ่นดินไม่ใช่ให้เอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 

(5) หากรัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาล



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สามารถทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนรอเงิน
เยียวยาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใด 
 
4.11 ภาคผนวก 

ภาคผนวก การสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) มีดังนี้ 
o เครื่องมือที่ใช้ในการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
o ภาพการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
o รายชื่อผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
o ความเห็นจากผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
o เอกสารประกอบการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย 
 
คำอธิบาย 
 ในการศึกษานี้ได้กำหนดให้ความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561-2580 เท่ากับ 2,500  
เมกะวัตต์ (MW) และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ไว้ดังนี้  
 

“การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
และสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรของภาคใต้” 
 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะพิจารณาการให้
คะแนนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) ในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

 
1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ซึ่งทางเลือกฯ นี้ ดำเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีน 
ที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ โดยพัฒนาตามศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีสัดส่วนของพลังงาน
แต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1  สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

แสงอาทิตย์1 62.0 1,550 3,100 
ชีวมวล 20.0 500 625 

ลม 4.0 100 714 
ก๊าซชีวภาพ 9.4 235 336 

ขยะ 4.0 100 169 
น้ำ 0.6 15 19 
รวม 100.0 2,500 4,964 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
    2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลติจรงิที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100) 
    3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable Ratio 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-22 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและถ่านหิน) โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 2  สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 

ชีวมวล 12.0 300 375 
ลม 2.4 60 429 

ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 
ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
     2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 

60 และถ่านหินร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable Ratio  

 
3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ) โดยการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 
และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที ่ใช้ เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40  
ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่)  
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  

 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 

ชีวมวล 12.0 300 375 
ลม 2.4 60 429 

ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 
ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
  2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 60 
และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 40) 

  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable Ratio 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน (ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้าจาก 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนา  
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  
20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ถ่านหิน 60.0 1,500 1,500 

แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 
ชีวมวล 8.0 200 250 

ลม 1.6 40 286 
ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 

ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
  2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ถ่านหินร้อยละ 60 และ
พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40)  

  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable Ratio 
 

5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้า
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับ  
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  

 
ตารางท่ี 5 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ก๊าซธรรมชาต ิ 60.0 1,500 1,500 
แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 

ชีวมวล 8.0 200 250 
ลม 1.6 40 286 

ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 
ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 

  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน) โดย
ผลิตไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน  
ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  
 
ตารางท่ี 6 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 

ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 
แสงอาทิตย์1 12.4 310 620 

ชีวมวล 4.0 100 125 
ลม 0.8 20 143 

ก๊าซชีวภาพ 1.9 47 67 
ขยะ 0.8 20 34 
น้ำ 0.1 3 4 
รวม 100.0 2,500 2,993 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ 
    ร้อยละ 60 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมิน 
 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1.3 การประกอบอาชพี 
ด้านการท่องเท่ียว 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการประชุมกลุม่ย่อย การสัมภาษณ์ เวที 
สานเสวนา ขอ้คิดเห็นหรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
และนักท่องเที่ยวที่มีตอ่การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ และ
จากการอภปิรายแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

1.4 การประกอบอาชพี 
ด้านประมง 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

1.5 การประกอบอาชพี 
ด้านเกษตรกรรม 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสังคม 
การยอมรับของ
ประชาชน 

2.1 การยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ผลการสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

สุขภาพ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 

  - ประเมินจากข้อมูลตา่ง ๆ เช่น ผลกระทบต่อปัจจยักำหนดสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการรองรับ
อุบัติภัยตา่ง ๆ ขอ้มูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มยอ่ย  
และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.1 คุณภาพน้ำ   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ทะเลชายฝั่งและคุณภาพนำ้ 

ผิวดินที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยีและ
เช้ือเพลิงต่าง ๆ โดยพจิารณาจากข้อมูลมลพิษจากโรงไฟฟ้าและ 
ผลการตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ  

3.3 กากของเสีย   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสีย/ขยะมูลฝอยที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก และพจิารณา 
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบ
และแนวโน้มของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยในแต่ละทางเลือก 

ระบบนิเวศทางน้ำ 3.4 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

   - ประเมินผลกระทบต่อความชกุชุมของแพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อน
สัตว์น้ำจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือกจากแหล่ง 
ข้อมูลทุติยภูม ิเช่น จากรายงานการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศ 
ในแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก 

มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ความมั่นคงในการผลิต 
และจ่ายไฟฟ้า 

4.1 ความเพียงพอของ
เช้ือเพลิง/แหล่งพลังงาน 

  - ประเมินความเพยีงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานเพื่อการผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ คือ  
   1) ความต้องการไฟฟ้า โดยวิเคราะหแ์ละคาดการณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้าในภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580  
   2) การประเมินศักยภาพของพลังงาน ประกอบด้วย  
การประเมินศักยภาพพลังงานฟอสซิล ประเมินจากขอ้มูลปริมาณการ
ใช้พลังงานของภาคใต้ ปริมาณสำรอง และความสามารถในการจัดหา 
(ถ่านหิน และกา๊ซธรรมชาติ) ส่วนการประเมินศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ ลม แสงอาทิตย์ 
และน้ำ (ขนาดเล็ก) ประเมินจากศักยภาพตามประเภทเชื้อเพลิง 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่น ๆ มาประกอบการประเมิน 

4.2 ความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้า 

  - ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าประเภท 
ต่าง ๆ และความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าได้ตามความต้องการ  
โดยพิจารณาจาก  
    1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
    2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity) 
    3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรอื Plant Factor 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 
    4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการผลิต ทำได้รวดเร็ว 
หรือช้า 
    5) คุณสมบัติค่า Inertia ของระบบ และความสามารถในการ 
ช่วยรักษาความถี่ของระบบ 
    6) ความสามารถในการจ่ายกระแสลดัวงจร 
    7) ประสิทธภิาพของโรงไฟฟ้าเมื่อเดินไม่เต็มพิกัด 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าและป้องกัน
ผลกระทบ 

4.3 ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

  - ประเมินประสิทธภิาพของเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการบำบัดมลพิษ  
จากขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
 เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน  
กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยที่มกีารศึกษาเกี่ยวกับประสิทธภิาพของระบบบำบัดมลพิษ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
ส่วนที่ 3 การแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด 

การแปลความหมาย/เกณฑ์การพิจารณา 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ

ชุมชน 
1.3 การประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเท่ียว 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวในะดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกว่า 
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับปานกลาง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ 
/รายได้ลดลงร้อยละ 
10–30 ) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับต่ำ (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงน้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 

การประกอบอาชีพ
ในด้านท่องเที่ยว ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับต่ำ 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับ 
ปานกลาง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.4 การประกอบ
อาชีพด้านประมง 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบ ต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับ
ปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับสูง (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.5 การประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับน้อย (ผลผลิต/
รายได้ลดลง 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับต่ำ (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

มิติสังคม 
การยอมรับ

ของประชาชน 
2.1 การยอมรับ
ของประชาชนใน
พื้นท่ีต่อการผลิต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เป็นอย่างมาก 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
ปานกลาง 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เล็กน้อย 

ประชาชนไม่คัดค้าน
และไม่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เล็กน้อย 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
ปานกลาง 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เป็นอย่างมาก 

สุขภาพ 2.2 การ
เปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ
ของประชาชน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนมาก 
จำเป็นต้องมีการ
กำหนดการเฝ้าระวัง
สุขภาพเฉพาะ หรือ
ต้องเพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
ต้องปรับเพิ่มระบบ
ในการเฝ้าระวัง
สุขภาพ หรือต้อง
เพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
ต้องปรับระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่ 
และปรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีอยู่
ให้เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โรค หรือ
การบาดเจ็บไม่
ชัดเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่มีอยู่และ
ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยู่เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนมาก 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ตำแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน/ชุมชน............................................................................................................................. .................... 
ตำบล...............................................อำเภอ............................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์............................................................................................. .................................................................. 
 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การพิจารณาและให้ค่าคะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่ท่านเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ที่กำหนดขึ้น จำนวน 6 ทางเลือก ตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ 
  

โดย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนำมาใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 6 ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 

ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนทั้งหมด 

3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน ร้อยละ 40 

4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ถ่านหิน ร้อยละ 60 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 

4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 เชื้อเพลิง
ถ่านหิน ร้อยละ 40 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 

 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
คำชี้แจง 
 ให้ท่านพิจารณาระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด)  
และให้คะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่น่าจะเกิดจากแต่ละทางเลือก โดย กากบาท X หรือวงกลม O ทับ
ตัวเลข -3, -2, -1, 0, +1, +2 หรือ +3 (เพียงตัวเลขเดียว) ในช่องที่กำหนดให้ในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณา 
จากข้อมูลประกอบการสานเสวนา (Fact sheet) เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
และข้อมูลจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในการประชุม 
 
1. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
2. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านประมง 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
3. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

4. ตัวช้ีวัด: การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
5. ตัวช้ีวัด: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของประชาชน 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
 

คำอธิบาย 
 ในการศึกษานี้ได้กำหนดให้ความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561–2580 เท่ากับ 2,500  
เมกะวัตต์ (MW) และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ไว้ดังนี้  

“การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
และสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรของภาคใต้” 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมจะพิจารณาการให้คะแนนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) ในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
ซึ่งรายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาของตัวชี้วัดสำหรับการ
ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

 
1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ซึ่งทางเลือกฯ นี้ ดำเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีน 
ที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ โดยพัฒนาตามศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีสัดส่วนของพลังงาน
แต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

แสงอาทิตย์1 62.0 1,550 3,100 
ชีวมวล 20.0 500 625 

ลม 4.0 100 714 
ก๊าซชีวภาพ 9.4 235 336 

ขยะ 4.0 100 169 
น้ำ 0.6 15 19 
รวม 100.0 2,500 4,964 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลติจริงท่ีเพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน 

ร้อยละ 100) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 
 

2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและถ่านหิน) โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และมี 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็น
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 2  สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 
ชีวมวล 12.0 300 375 

ลม 2.4 60 429 
ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 

ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
    2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 

60 และถ่านหินร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ) โดยการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 
และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที ่ใช้ เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40  
ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่)  
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 

ชีวมวล 12.0 300 375 
ลม 2.4 60 429 

ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 
ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 

60 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 

 
4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน (ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้าจาก 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 20 ปี  
มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-32 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 4 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

ถ่านหิน 60.0 1,500 1,500 
แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 

ชีวมวล 8.0 200 250 
ลม 1.6 40 286 

ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 
ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที ่เพิ ่มขึ ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ถ่านหินร้อยละ 60  

และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40)  
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 
 

5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้า
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้  
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับ
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ก๊าซธรรมชาต ิ 60.0 1,500 1,500 
แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 

ชีวมวล 8.0 200 250 
ลม 1.6 40 286 

ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 
ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
    และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 

    3 คำนวณจาก กำลังผลติจริง x Dependable ratio 
 

6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน)  
โดยผลิตไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-33 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 
ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 
ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 

แสงอาทิตย์1 12.4 310 620 
ชีวมวล 4.0 100 125 

ลม 0.8 20 143 
ก๊าซชีวภาพ 1.9 47 67 

ขยะ 0.8 20 34 
น้ำ 0.1 3 4 
รวม 100.0 2,500 2,993 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
    และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-34 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมิน 
 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1.3 การประกอบอาชพี 
ด้านการท่องเท่ียว 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการประชุมกลุม่ย่อย การสัมภาษณ์ เวที 
สานเสวนา ขอ้คิดเห็นหรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
และนักท่องเที่ยวที่มีตอ่การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ และ
จากการอภปิรายแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

1.4 การประกอบอาชพี 
ด้านประมง 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

1.5 การประกอบอาชพี 
ด้านเกษตรกรรม 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสังคม 
การยอมรับของ
ประชาชน 

2.1 การยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ผลการสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

สุขภาพ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 

  - ประเมินจากข้อมูลตา่ง ๆ เช่น ผลกระทบต่อปัจจยักำหนดสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการรองรับ
อุบัติภัยตา่ง ๆ ขอ้มูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มยอ่ย  
และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.1 คุณภาพน้ำ   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ทะเลชายฝั่งและคุณภาพนำ้ 

ผิวดินที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยีและ
เช้ือเพลิงต่าง ๆ โดยพจิารณาจากข้อมูลมลพิษจากโรงไฟฟ้าและ 
ผลการตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ  

3.3 กากของเสีย   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสีย/ขยะมูลฝอยที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก และพจิารณา 
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบ
และแนวโน้มของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยในแต่ละทางเลือก 

ระบบนิเวศทางน้ำ 3.4 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

   - ประเมินผลกระทบต่อความชกุชุมของแพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อน
สัตว์น้ำจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือกจากแหล่ง 
ข้อมูลทุติยภูม ิเช่น จากรายงานการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศ 
ในแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก 

มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ความมั่นคงในการผลิต 
และจ่ายไฟฟ้า 

4.1 ความเพียงพอของ
เช้ือเพลิง/แหล่งพลังงาน 

  - ประเมินความเพยีงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานเพื่อการผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ คือ  
   1) ความต้องการไฟฟ้า โดยวิเคราะหแ์ละคาดการณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้าในภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580  
   2) การประเมินศักยภาพของพลังงาน ประกอบด้วย  
การประเมินศักยภาพพลังงานฟอสซิล ประเมินจากขอ้มูลปริมาณการ
ใช้พลังงานของภาคใต้ ปริมาณสำรอง และความสามารถในการจัดหา 
(ถ่านหิน และกา๊ซธรรมชาติ) ส่วนการประเมินศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ ลม แสงอาทิตย์ 
และน้ำ (ขนาดเล็ก) ประเมินจากศักยภาพตามประเภทเชื้อเพลิง 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่น ๆ มาประกอบการประเมิน 

4.2 ความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้า 

  - ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าประเภท 
ต่าง ๆ และความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าได้ตามความต้องการ  
โดยพิจารณาจาก  
    1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
    2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity) 
    3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรอื Plant Factor 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-35 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 
    4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการผลิต ทำได้รวดเร็ว 
หรือช้า 
    5) คุณสมบัติค่า Inertia ของระบบ และความสามารถในการ 
ช่วยรักษาความถี่ของระบบ 
    6) ความสามารถในการจ่ายกระแสลดัวงจร 
    7) ประสิทธภิาพของโรงไฟฟ้าเมื่อเดินไม่เต็มพิกัด 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าและป้องกัน
ผลกระทบ 

4.3 ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

  - ประเมินประสิทธภิาพของเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการบำบัดมลพิษ  
จากขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
 เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน  
กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยที่มกีารศึกษาเกี่ยวกับประสิทธภิาพของระบบบำบัดมลพิษ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
ส่วนที่ 3 การแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด 

การแปลความหมาย/เกณฑ์การพิจารณา 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ

ชุมชน 
1.3 การประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเท่ียว 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวในะดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกว่า 
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับปานกลาง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ 
/รายได้ลดลงร้อยละ 
10–30 ) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับต่ำ (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงน้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 

การประกอบอาชีพ
ในด้านท่องเที่ยว ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับต่ำ 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับ 
ปานกลาง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.4 การประกอบ
อาชีพด้านประมง 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบ ต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับ
ปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับสูง (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.5 การประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับน้อย (ผลผลิต/
รายได้ลดลง 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับต่ำ (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

มิติสังคม 
การยอมรับ

ของประชาชน 
2.1 การยอมรับ
ของประชาชนใน
พื้นท่ีต่อการผลิต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เป็นอย่างมาก 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
ปานกลาง 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เล็กน้อย 

ประชาชนไม่คัดค้าน
และไม่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เล็กน้อย 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
ปานกลาง 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เป็นอย่างมาก 

สุขภาพ 2.2 การ
เปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ
ของประชาชน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนมาก 
จำเป็นต้องมีการ
กำหนดการเฝ้าระวัง
สุขภาพเฉพาะ หรือ
ต้องเพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
ต้องปรับเพิ่มระบบ
ในการเฝ้าระวัง
สุขภาพ หรือต้อง
เพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
ต้องปรับระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่ 
และปรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีอยู่
ให้เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โรค หรือ
การบาดเจ็บไม่
ชัดเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่มีอยู่และ
ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยู่เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนมาก 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-36 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
 
ชื่อ-นามสกุล........................................................ ....................ความเชี่ยวชาญ.............................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................. ........................................... 
โทรศัพท์.............................................................................. .Email................................................................................. 
 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การพิจารณาและให้ค่าคะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่ท่านเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ที่กำหนดขึ้น จำนวน 6 ทางเลือก ตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ 
  

โดย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนำมาใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 6 ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 

ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนทั้งหมด 

3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน ร้อยละ 40 

4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ถ่านหิน ร้อยละ 60 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 

4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 เชื้อเพลิง
ถ่านหิน ร้อยละ 40 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 

 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-37 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
คำชี้แจง 
 ให้ท่านพิจารณาระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) และ 
ให้คะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่น่าจะเกิดจากแต่ละทางเลือก โดย กากบาท X หรือวงกลม O ทับ
ตัวเลข -3, -2, -1, 0, +1, +2 หรือ +3 (เพียงตัวเลขเดียว) ในช่องท่ีกำหนดให้ในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลประกอบการสานเสวนา (Fact Sheet) เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ
ข้อมูลจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในการประชุม 
 
1. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
2. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านประมง 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
3. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-38 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

4. ตัวช้ีวัด: การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
5. ตัวช้ีวัด: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของประชาชน 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-39 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม 
 

คำอธิบาย 
 ในการศึกษานี้ได้กำหนดให้ความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561–2580 เท่ากับ 2,500  
เมกะวัตต์ (MW) และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ไว้ดังนี้  

“การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
และสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรของภาคใต้” 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม  

จะพิจารณาการให้คะแนนตัวชี้วัดเชิงเทคนิคในมิติสิ่งแวดล้อม (3 ตัวชี้วัด) และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) ในแต่
ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ ่งรายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินและเกณฑ์  
การพิจารณาของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ มีรายละเอียด 
ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

 
1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ซึ่งทางเลือกฯ นี้ ดำเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีน 
ที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ โดยพัฒนาตามศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีสัดส่วนของพลังงาน
แต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

แสงอาทิตย์1 62.0 1,550 3,100 
ชีวมวล 20.0 500 625 

ลม 4.0 100 714 
ก๊าซชีวภาพ 9.4 235 336 

ขยะ 4.0 100 169 
น้ำ 0.6 15 19 
รวม 100.0 2,500 4,964 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลติจริงท่ีเพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน 

ร้อยละ 100) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 
 

2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและถ่านหิน) โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และมี 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็น
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-40 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางที่ 2  สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 
ชีวมวล 12.0 300 375 

ลม 2.4 60 429 
ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 

ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
    2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 

60 และถ่านหินร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ) โดยการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 
และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที ่ใช้ เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40  
ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่)  
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 

ชีวมวล 12.0 300 375 
ลม 2.4 60 429 

ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 
ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 

60 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 

 
4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน (ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้าจาก 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 20 ปี  
มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-41 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 4 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

ถ่านหิน 60.0 1,500 1,500 
แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 

ชีวมวล 8.0 200 250 
ลม 1.6 40 286 

ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 
ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที ่เพิ ่มขึ ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ถ่านหินร้อยละ 60  

และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40)  
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 
 

5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้า
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้  
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับ
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ก๊าซธรรมชาต ิ 60.0 1,500 1,500 
แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 

ชีวมวล 8.0 200 250 
ลม 1.6 40 286 

ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 
ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
    และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 

    3 คำนวณจาก กำลังผลติจริง x Dependable ratio 
 

6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน)  
โดยผลิตไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-42 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 
ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 
ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 

แสงอาทิตย์1 12.4 310 620 
ชีวมวล 4.0 100 125 

ลม 0.8 20 143 
ก๊าซชีวภาพ 1.9 47 67 

ขยะ 0.8 20 34 
น้ำ 0.1 3 4 
รวม 100.0 2,500 2,993 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
    และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-43 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมิน 
 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1.3 การประกอบอาชพี 
ด้านการท่องเท่ียว 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการประชุมกลุม่ย่อย การสัมภาษณ์ เวที 
สานเสวนา ขอ้คิดเห็นหรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
และนักท่องเที่ยวที่มีตอ่การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ และ
จากการอภปิรายแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

1.4 การประกอบอาชพี 
ด้านประมง 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

1.5 การประกอบอาชพี 
ด้านเกษตรกรรม 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสังคม 
การยอมรับของ
ประชาชน 

2.1 การยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ผลการสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

สุขภาพ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 

  - ประเมินจากข้อมูลตา่ง ๆ เช่น ผลกระทบต่อปัจจยักำหนดสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการรองรับ
อุบัติภัยตา่ง ๆ ขอ้มูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มยอ่ย  
และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.1 คุณภาพน้ำ   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ทะเลชายฝั่งและคุณภาพนำ้ 

ผิวดินที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยีและ
เช้ือเพลิงต่าง ๆ โดยพจิารณาจากข้อมูลมลพิษจากโรงไฟฟ้าและ 
ผลการตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ  

3.3 กากของเสีย   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสีย/ขยะมูลฝอยที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก และพจิารณา 
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบ
และแนวโน้มของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยในแต่ละทางเลือก 

ระบบนิเวศทางน้ำ 3.4 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

   - ประเมินผลกระทบต่อความชกุชุมของแพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อน
สัตว์น้ำจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือกจากแหล่ง 
ข้อมูลทุติยภูม ิเช่น จากรายงานการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศ 
ในแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก 

มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ความมั่นคงในการผลิต 
และจ่ายไฟฟ้า 

4.1 ความเพียงพอของ
เช้ือเพลิง/แหล่งพลังงาน 

  - ประเมินความเพยีงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานเพื่อการผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ คือ  
   1) ความต้องการไฟฟ้า โดยวิเคราะหแ์ละคาดการณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้าในภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580  
   2) การประเมินศักยภาพของพลังงาน ประกอบด้วย  
การประเมินศักยภาพพลังงานฟอสซิล ประเมินจากขอ้มูลปริมาณการ
ใช้พลังงานของภาคใต้ ปริมาณสำรอง และความสามารถในการจัดหา 
(ถ่านหิน และกา๊ซธรรมชาติ) ส่วนการประเมินศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ ลม แสงอาทิตย์ 
และน้ำ (ขนาดเล็ก) ประเมินจากศักยภาพตามประเภทเชื้อเพลิง 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่น ๆ มาประกอบการประเมิน 

4.2 ความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้า 

  - ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าประเภท 
ต่าง ๆ และความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าได้ตามความต้องการ  
โดยพิจารณาจาก  
    1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
    2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity) 
    3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรอื Plant Factor 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-44 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 
    4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการผลิต ทำได้รวดเร็ว 
หรือช้า 
    5) คุณสมบัติค่า Inertia ของระบบ และความสามารถในการ 
ช่วยรักษาความถี่ของระบบ 
    6) ความสามารถในการจ่ายกระแสลดัวงจร 
    7) ประสิทธภิาพของโรงไฟฟ้าเมื่อเดินไม่เต็มพิกัด 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าและป้องกัน
ผลกระทบ 

4.3 ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

  - ประเมินประสิทธภิาพของเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการบำบัดมลพิษ  
จากขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
 เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน  
กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยที่มกีารศึกษาเกี่ยวกับประสิทธภิาพของระบบบำบัดมลพิษ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
ส่วนที่ 3 การแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด 

การแปลความหมาย/เกณฑ์การพิจารณา 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ

ชุมชน 
1.3 การประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเท่ียว 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวในะดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกว่า 
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับปานกลาง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ 
/รายได้ลดลงร้อยละ 
10–30 ) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับต่ำ (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงน้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 

การประกอบอาชีพ
ในด้านท่องเที่ยว ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับต่ำ 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับ 
ปานกลาง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.4 การประกอบ
อาชีพด้านประมง 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบ ต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับ
ปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับสูง (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.5 การประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับน้อย (ผลผลิต/
รายได้ลดลง 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับต่ำ (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

มิติสังคม 
การยอมรับ

ของประชาชน 
2.1 การยอมรับ
ของประชาชนใน
พื้นท่ีต่อการผลิต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เป็นอย่างมาก 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
ปานกลาง 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เล็กน้อย 

ประชาชนไม่คัดค้าน
และไม่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เล็กน้อย 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
ปานกลาง 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เป็นอย่างมาก 

สุขภาพ 2.2 การ
เปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ
ของประชาชน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนมาก 
จำเป็นต้องมีการ
กำหนดการเฝ้าระวัง
สุขภาพเฉพาะ หรือ
ต้องเพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
ต้องปรับเพิ่มระบบ
ในการเฝ้าระวัง
สุขภาพ หรือต้อง
เพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
ต้องปรับระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่ 
และปรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีอยู่
ให้เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โรค หรือ
การบาดเจ็บไม่
ชัดเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่มีอยู่และ
ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยู่เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนมาก 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-45 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ความเชี่ยวชาญ.............................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................. ........................................... 
โทรศัพท.์..............................................................................Email................................................................................. 
 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การพิจารณาและให้ค่าคะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่ท่านเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ที่กำหนดขึ้น จำนวน 6 ทางเลือก ตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ 
  

โดย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนำมาใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 6 ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 

ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนทั้งหมด 

3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน ร้อยละ 40 

4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ถ่านหิน ร้อยละ 60 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 

4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 เชื้อเพลิง
ถ่านหิน ร้อยละ 40 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-46 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
คำชี้แจง 
 ให้ท่านพิจารณาระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกตามตัวชี้วัดในมิติสิ ่งแวดล้อม (3 
ตัวชี้วัด) และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) และให้คะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่น่าจะเกิดจากแต่ละ
ทางเลือก โดย กากบาท X หรือวงกลม O ทับตัวเลข -3, -2, -1, 0, +1, +2 หรือ +3 (เพียงตัวเลขเดียว) ในช่องท่ี
กำหนดให้ในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการสานเสวนา (Fact Sheet) เอกสารประกอบการ
พิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และข้อมูลจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในการประชุม 
 
1. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
2. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านประมง 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
3. ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-47 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

4. ตัวช้ีวัด: การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
5. ตัวช้ีวัด: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของประชาชน 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-48 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน/เทคโนโลยี 

 
คำอธิบาย 
 ในการศึกษานี้ได้กำหนดให้ความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561–2580 เท่ากับ 2,500  
เมกะวัตต์ (MW) และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ไว้ดังนี้  

“การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
และสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรของภาคใต้” 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน/

เทคโนโลยีจะพิจารณาการให้คะแนนตัวชี้วัดเชิงเทคนิคในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี (3 ตัวชี้วัด) และ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) ในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และวิธีการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าภาคใต้ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

 
1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ซึ่งทางเลือกฯ นี้ ดำเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีน 
ที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ โดยพัฒนาตามศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีสัดส่วนของพลังงาน
แต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 

แสงอาทิตย์1 62.0 1,550 3,100 
ชีวมวล 20.0 500 625 

ลม 4.0 100 714 
ก๊าซชีวภาพ 9.4 235 336 

ขยะ 4.0 100 169 
น้ำ 0.6 15 19 
รวม 100.0 2,500 4,964 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลติจริงท่ีเพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน 

ร้อยละ 100) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 
 

2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและถ่านหิน) โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และมี 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็น



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-49 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  

 
ตารางท่ี 2  สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 

ชีวมวล 12.0 300 375 
ลม 2.4 60 429 

ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 
ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
    2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 

60 และถ่านหินร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ) โดยการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 
และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที ่ใช้ เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40  
ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่)  
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
แสงอาทิตย์1 37.2 930 1,860 

ชีวมวล 12.0 300 375 
ลม 2.4 60 429 

ก๊าซชีวภาพ 5.6 141 201 
ขยะ 2.4 60 102 
น้ำ 0.4 9 12 

ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 
รวม 100.0 2,500 3,978 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพิ่มขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 

60 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 40) 
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 

 
4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน (ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้าจาก 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้าง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-50 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 20 ปี  
มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ถ่านหิน 60.0 1,500 1,500 

แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 
ชีวมวล 8.0 200 250 

ลม 1.6 40 286 
ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 

ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที ่เพิ ่มขึ ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ถ่านหินร้อยละ 60  

และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40)  
   3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio 
 

5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้า
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้  
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับ
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ก๊าซธรรมชาต ิ 60.0 1,500 1,500 
แสงอาทิตย์1 24.8 620 1,240 

ชีวมวล 8.0 200 250 
ลม 1.6 40 286 

ก๊าซชีวภาพ 3.8 94 134 
ขยะ 1.6 40 68 
น้ำ 0.2 6 8 
รวม 100.0 2,500 3,485 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
    และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 

    3 คำนวณจาก กำลังผลติจริง x Dependable ratio 
 

6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน)  
โดยผลิตไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-51 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภท 
ดังนี้  

 
ตารางท่ี 6 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการผลิตจริง (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (MW)2 กำลังผลิตติดต้ัง (MW)3 
ก๊าซธรรมชาต ิ 40.0 1,000 1,000 

ถ่านหิน 40.0 1,000 1,000 
แสงอาทิตย์1 12.4 310 620 

ชีวมวล 4.0 100 125 
ลม 0.8 20 143 

ก๊าซชีวภาพ 1.9 47 67 
ขยะ 0.8 20 34 
น้ำ 0.1 3 4 
รวม 100.0 2,500 2,993 

หมายเหตุ: 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Solar farm ผสมผสานกับ Solar Rooftop (50:50)  
   2 คำนวณจากสัดส่วนกำลังผลิตจริงที่เพ่ิมขึ้นตามแผน PDP2018 ของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2580 (ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 
    และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40) 
  3 คำนวณจาก กำลังผลิตจริง x Dependable ratio  

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-52 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมิน 
 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1.3 การประกอบอาชพี 
ด้านการท่องเท่ียว 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการประชุมกลุม่ย่อย การสัมภาษณ์ เวที 
สานเสวนา ขอ้คิดเห็นหรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
และนักท่องเที่ยวที่มีตอ่การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ และ
จากการอภปิรายแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

1.4 การประกอบอาชพี 
ด้านประมง 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

1.5 การประกอบอาชพี 
ด้านเกษตรกรรม 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสังคม 
การยอมรับของ
ประชาชน 

2.1 การยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 

  - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ผลการสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

สุขภาพ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 

  - ประเมินจากข้อมูลตา่ง ๆ เช่น ผลกระทบต่อปัจจยักำหนดสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการรองรับ
อุบัติภัยตา่ง ๆ ขอ้มูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มยอ่ย  
และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

มิติสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.1 คุณภาพน้ำ   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ทะเลชายฝั่งและคุณภาพนำ้ 

ผิวดินที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยีและ
เช้ือเพลิงต่าง ๆ โดยพจิารณาจากข้อมูลมลพิษจากโรงไฟฟ้าและ 
ผลการตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ  

3.3 กากของเสีย   - ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสีย/ขยะมูลฝอยที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก และพจิารณา 
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบ
และแนวโน้มของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยในแต่ละทางเลือก 

ระบบนิเวศทางน้ำ 3.4 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

   - ประเมินผลกระทบต่อความชกุชุมของแพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อน
สัตว์น้ำจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือกจากแหล่ง 
ข้อมูลทุติยภูม ิเช่น จากรายงานการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศ 
ในแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก 

มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ความมั่นคงในการผลิต 
และจ่ายไฟฟ้า 

4.1 ความเพียงพอของ
เช้ือเพลิง/แหล่งพลังงาน 

  - ประเมินความเพยีงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานเพื่อการผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ คือ  
   1) ความต้องการไฟฟ้า โดยวิเคราะหแ์ละคาดการณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้าในภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580  
   2) การประเมินศักยภาพของพลังงาน ประกอบด้วย  
การประเมินศักยภาพพลังงานฟอสซิล ประเมินจากขอ้มูลปริมาณการ
ใช้พลังงานของภาคใต้ ปริมาณสำรอง และความสามารถในการจัดหา 
(ถ่านหิน และกา๊ซธรรมชาติ) ส่วนการประเมินศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ ลม แสงอาทิตย์ 
และน้ำ (ขนาดเล็ก) ประเมินจากศักยภาพตามประเภทเชื้อเพลิง 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่น ๆ มาประกอบการประเมิน 

4.2 ความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้า 

  - ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าประเภท 
ต่าง ๆ และความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าได้ตามความต้องการ  
โดยพิจารณาจาก  
    1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
    2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity) 
    3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรอื Plant Factor 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-53 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ประเด็น ตัวชี้วดั เชิงเทคนิค เชิงคุณภาพ วิธีการประเมิน 
    4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการผลิต ทำได้รวดเร็ว 
หรือช้า 
    5) คุณสมบัติค่า Inertia ของระบบ และความสามารถในการ 
ช่วยรักษาความถี่ของระบบ 
    6) ความสามารถในการจ่ายกระแสลดัวงจร 
    7) ประสิทธภิาพของโรงไฟฟ้าเมื่อเดินไม่เต็มพิกัด 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าและป้องกัน
ผลกระทบ 

4.3 ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

  - ประเมินประสิทธภิาพของเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการบำบัดมลพิษ  
จากขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
 เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน  
กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยที่มกีารศึกษาเกี่ยวกับประสิทธภิาพของระบบบำบัดมลพิษ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
ส่วนที่ 3 การแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด 

การแปลความหมาย/เกณฑ์การพิจารณา 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 

มิติเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ

ชุมชน 
1.3 การประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเท่ียว 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวในะดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกว่า 
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับปานกลาง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ 
/รายได้ลดลงร้อยละ 
10–30 ) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยว
ในระดับต่ำ (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงน้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 

การประกอบอาชีพ
ในด้านท่องเที่ยว ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับต่ำ 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับ 
ปานกลาง (จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพการ
ท่องเที่ยวในระดับสูง 
(จำนวน
ผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.4 การประกอบ
อาชีพด้านประมง 
 

เกิดผลกระทบทาง
ลบ ต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านในระดับ
ปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้ลดลง  
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพประมง
โดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 
 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน 
ระดับต่ำ (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับ
ได้/รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้านใน
ระดับสูง (ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

1.5 การประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
ลดลงร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่
เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับน้อย (ผลผลิต/
รายได้ลดลง 
น้อยกว่าร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับต่ำ (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึนน้อย
กว่าร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับปานกลาง 
(ผลผลิต/รายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ  
10–30) 

เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิด
จากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสูง (ผลผลิต/
รายได้เพิ่มข้ึน
มากกว่าร้อยละ 30) 

มิติสังคม 
การยอมรับ

ของประชาชน 
2.1 การยอมรับ
ของประชาชนใน
พื้นท่ีต่อการผลิต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เป็นอย่างมาก 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
ปานกลาง 

ประชาชนมีการ
ต่อต้านและคัดค้าน
เล็กน้อย 

ประชาชนไม่คัดค้าน
และไม่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เล็กน้อย 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
ปานกลาง 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน
เป็นอย่างมาก 

สุขภาพ 2.2 การ
เปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ
ของประชาชน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนมาก 
จำเป็นต้องมีการ
กำหนดการเฝ้าระวัง
สุขภาพเฉพาะ หรือ
ต้องเพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
ต้องปรับเพิ่มระบบ
ในการเฝ้าระวัง
สุขภาพ หรือต้อง
เพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้
เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสถานะ
สุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
ต้องปรับระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่ 
และปรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีอยู่
ให้เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โรค หรือ
การบาดเจ็บไม่
ชัดเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่มีอยู่และ
ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยู่เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนเล็กน้อย 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 

มีผลบวกต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพของ
ประชาชนมาก 
สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มีอยู่
และระบบบริการ
สุขภาพที่มีอยู่
เพียงพอไม่ถูก
รบกวน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-54 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน/เทคโนโลยี 
 

 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ความเชี่ยวชาญ.............................................................. 
หน่วยงาน................................................................................................ ........................................................................ 
โทรศัพท์...............................................................................Email................................................................................. 
 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การพิจารณาและให้ค่าคะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่ท่านเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ที่กำหนดขึ้น จำนวน 6 ทางเลือก ตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ  
  

โดย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนำมาใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 6 ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ที่ 3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 

ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนทั้งหมด 

3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน ร้อยละ 40 

4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่ 
านหิน ร้อยละ 60 และผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 

3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
ร้อยละ 60 และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 

4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรอื
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 เชื้อเพลิง
ถ่านหิน ร้อยละ 40 และผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-55 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
คำชี้แจง 
 ให้ท่านพิจารณาระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกตามตัวชี ้ว ัดในมิติความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี (3 ตัวชี้วัด) และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (5 ตัวชี้วัด) และให้คะแนนระดับผลกระทบ/ความเหมาะสมที่
น่าจะเกิดจากแต่ละทางเลือก โดย กากบาท X หรือวงกลม O ทับตัวเลข -3, -2, -1, 0, +1, +2 หรือ +3 (เพียงตัวเลข
เดียว) ในช่องที่กำหนดให้ในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการสานเสวนา (Fact Sheet) เอกสาร
ประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และข้อมูลจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในการประชุม  
 

1. ตัวช้ีวัดในมิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
1.1 ตัวช้ีวัด: ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 

ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

 

1.2 ตัวช้ีวัด: ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

 

1.3 ตัวช้ีวัด: ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-56 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
2.1 ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว 

ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 

2.2 ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านประมง 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  

 
2.3 ตัวช้ีวัด: การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 

ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-57 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

2.4 ตัวช้ีวัด: การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 

2.5 ตัวช้ีวัด: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของประชาชน 
ที ่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ระดับผลกระทบ/ความเหมาะสม 
2. พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.1 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
3.2 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 + ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.1 ถ่านหิน ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
4.3 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 + ถ่านหิน ร้อยละ 40 + พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเลือกไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ 
.........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ............................... 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-58 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ 
สำหรับการเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน/โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ 

 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงาน/ชุมชน................................................................ 
ตำบล............................................. อำเภอ…….......................................จังหวัด……............................................ 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................... 

 
คำชี้แจง 
 แบบประเมินนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประเมินความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ใน 4 มิติ คือ มิติกายภาพ/วิศวกรรม มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม และมิติสิ ่งแวดล้อม สำหรับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 ประเภทได้แก่ 

1. โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
2. โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

การประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดเชิงพื้นที่นี้จะนำไปประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อศึกษาและ
ประเมินพื้นที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทต่อไป 
 
 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-59 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
แบบประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ 

สำหรับการเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน/โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ 
 
คำชี้แจงสำหรับการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ 

1. ขอให้ท่านประเมินตัวชี้วัดในหน้าที่ 2 – 4 
2. หากท่านมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมสามารถกรอกในช่องข้อเสนอแนะ 

 
กรุณาใส่เครื่องหมาย  สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน 
 

1. มิติด้านกายภาพ / วิศวกรรม 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

1.1 การขนส่งเชื้อเพลิงทางน้ำ 
- ระยะห่างจากท่าเรือ 

       

1.2 การขนส่งเชื้อเพลิงทางบก 
- ระยะห่างจากถนน 

       

1.3 การเข้าถึงแหล่งน้ำ 
- ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 

       

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

 2.1 ธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
- ความหนาแน่นของโรงงาน

อุตสาหกรรม 

       

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-60 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. มิติสังคม 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

 3.1 พ้ืนที่ที่ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน 
- การยอมรับจากประชาชน 

       

3.2 ประเด็นแหล่งท่องเที่ยว 
- ทะเล/ชายหาด 

       

3.3 พ้ืนที่ชุมชนหนาแนน่     
- ชุมชนหนาแน่น      

       

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................... ...................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

4. มิติสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

 4.1 พ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่อนุรักษ์/แหล่งเพาะพันธ์ุ

และเจริญเติบโตของสัตว ์

       

- พื้นที่ท่ีมีทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลและแหล่ง
ประมงท่ีสำคัญ 

       

- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม        
- พื้นที่ป่าชายเลน        
- ป่าสงวนแห่งชาติ        
- เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า        
- ช้ันคุณภาพลุม่น้ำ 1 เอ        
4.2 พ้ืนที่เสี่ยงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่เสี่ยงสารมลพิษทางอากาศ 

       

- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก        
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-61 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาพการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

การสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

  
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-62 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
การสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
   

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-63 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) “ทางเลือกเชิง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้” 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้จัดการ

สานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผู้แทน
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสนับสนุนพลังงาน
ทางเลือก และกลุ่มผู้สนับสนุนพลังงานหลัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมการสานเสวนาครั้งนี้ด้วย 

มีเข้าร่วมการสานเสวนาทั้งสิ้น 108 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนพลังงานทางเลือก 38 คน 
สนับสนุนพลังงานหลัก 37 คน ผู ้ทรงคุณวุฒิ 20 คน หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า  13 คน และ
คณะกรรมการกำกับการศึกษา/สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสุรสิทธ์ิ เปียสังข์ ประจวบครีีขันธ์ 
2 นายทวีศักดิ์ จุลเนยีม ประจวบครีีขันธ์ 
3 นายต้นรัก สูงยิ่ง ชุมพร 
4 น.ส.สุชาดา เม่นไพร ชุมพร 
5 นายสมภาษต์ วิโรจน์กาญจนา ชุมพร 
6 นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ ์ สุราษฎร์ธาน ี
7 น.ส.วันจันทร์ นาขุนทด สุราษฎร์ธาน ี
8 นายธนวรรษ รอดจิตต ์ สุราษฎร์ธาน ี
9 นายวีระ ใครลัดดาล ์ สุราษฎร์ธาน ี
10 นายกุลวัชร สกลุรตัน ์ นครศรีธรรมราช 
11 นายณรงค์ จโนภาส นครศรีธรรมราช 
12 นายวีรวิชญ์ เมืองรอด นครศรีธรรมราช 
13 นายกุลวัชร สกลุรตัน ์ นครศรีธรรมราช 
14 นาง ภัณพัท ศักดิ์หอม นครศรีธรรมราช 
15 นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล พัทลุง 
16 นางวิชุดา รุ่งรังษี กระบี ่
17 นายสมนึก กรดเสือ กระบี ่
18 นายธีรพจน์ กษิรวัฒน ์ กระบี ่
19 นายดนัย มาศโอสถ กระบี ่
20 นายอัครเดช ฉากจินดา กระบี ่
21 นายอธิราษฎร์ ดำด ี กระบี ่
22 น.ส.จินดารัตน์ เพิม่ลาภวิรุฬห ์ กระบี ่
23 นางขวัญกนก กษิรวัฒน ์ กระบี ่
24 นายสาโรจน์ กุลพ่อ กระบี ่
25 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-64 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
26 นางรอกีเย๊าะ ยโูซะ สงขลา 
27 นายเส็ง เล๊าะเล๊ะ สงขลา 
28 นายสมมาตร หรีมสกุล สงขลา 
29 นายปิยะโชติ อินทรนิวาส สงขลา 
30 นายเจะอาแซ เพ็ชรแก้ว สงขลา 
31 นางเกื้อ ฤทธิบูรณ ์ สงขลา 
32 นายหมิด ชายเต็ม สงขลา 
33 นายอิสดาเรส หะยีเด สงขลา 
34 นางสาวรุสณี หวันเด็น สงขลา 
35 นายวันชัย พุทธทอง นครศรีธรรมราช 
36 นายมุสตารซดีีน วาบา ปัตตาน ี
37 นายสุลกิพลี หะยีกือจ ิ ปัตตาน ี
38 นายสมพร ช่วยอารีย ์ ปัตตาน ี(Online) 

 
กลุ่มสนับสนุนพลังงานหลัก 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
1 นายสมนึก รุ่งกำจดั ประจวบครีีขันธ์ 
2 นายภัทรดนยั สมศร ี ประจวบครีีขันธ์ 
3 นายสนิท จันทร์รตัน ์ ชุมพร 
4 นายสาธิต ศรีหฤทัย ชุมพร 
5 นายบุญรอง คลองเงิน ระนอง 
6 นายวันสาด ศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
7 นายธีรพล เย็นมาก สุราษฎร์ธาน ี
8 นายอุทัย ภูริพงศธร สุราษฎร์ธานี (Online) 
9 นายชนะกฤษ อ้ิววังโส นครศรีธรรมราช 
10 นายเอกพล ขุนแก้ว นครศรีธรรมราช 
11 นายกำพล เสริมสมบรูณ ์ นครศรีธรรมราช 
12 นายสุทัศน์ พูลเสน นครศรีธรรมราช 
13 นายวิรุฬ ใส่แว่น กระบี ่
14 นายกิจจา ทองทิพย์ กระบี ่
15 นายประเสริฐ สันหาด กระบี ่
16 นายนุการ สุกกระ กระบี ่
17 นายไพฑูรย์ สุขใส กระบี ่
18 นายไพโรจน์ บุตรเผียน กระบี ่
19 นายภัทรกร มาศโอสถ กระบี ่
20 นายภูสิทธิ ทิพย์สุวรรณศิร ิ กระบี ่
21 นายสมศักดิ์ ภูมสิุทธาผล กระบี ่
22 นายกิตติ วงศ์รัตนวุธ กระบี ่
23 นายพณวรรธน์ พงศ์ประยรู สงขลา 
24 นายหลี สาเม๊าะ สงขลา 
25 นางสุวิมล รามันเศษ   สงขลา  
26 นายฮามะ บากา สงขลา 
27 นายคารม ทองหนูรุ่ง สงขลา 
28 นายเอกชัย สามะพันธ์ สงขลา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-65 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด / สังกัด 
29 นายอาโหรง โกษัยกานนท์ สงขลา 
30 นายอธิวัตร ใบสะเม๊าะ สงขลา 
31 นายมะนาวี มะ สงขลา 
32 นายรอแม เจะ๊โส๊ะ สตูล 
33 นายสะการียา สาหล ี สงขลา 
34 นางจิราภรณ์ แก้วขาว สงขลา 
35 น.ส.สุธาวัลย์ บัวพันธ ์ สตูล 
36 นายสมบรูณ์ คำแหง สตูล 
37 น.ส.ผริตา หนสูงค ์ นครศรีธรรมราช 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 ผศ.ดร.จิตติยา สรุะนรากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายวีระพล จรีประดิษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายสมพล บุญประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายสุรยิา อยชานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรตัน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 ดร.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 ดร.บุญรอด สจัจกุลนุกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 ดร.ประเสริฐ รักไทยด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 ดร.เยาวธีร อัชวังกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายชวลิต พิชาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ Online 
16 ผศ.ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ Online 
17 นางสาวลดาวลัย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ Online 
18 ดร.วรกร ชำนาญไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ Online 
19 ดร.กิตติชัย ดวงมาลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ Online 
20 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ Online 

 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 
1 นายเอกวิชิต เวชพาณิชย ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่  
2 นายนพดล สรวงประดิษฐ ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3 นายสมติ จิระมงคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4 นายสาธิต ครองสัตย ์ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
5 นายฐนันด์ หทัยเศรษฐ ์ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
6 นายวิมลไชย มงคล การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
7 นายวัชระ ถาวรวงศ ์ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
8 นายจิตตกานต์ สินธุเสก การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-66 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 
9 นายโสภณ ชูโตชนะ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
10 น.ส.ธีตา อินทเสน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
11 นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
12 นายศิพัฒน์ หลีกภัย การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
13 คุณสภุาภรณ์ อิษฐมงคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร 

 
คณะกรรมการกำกับการศึกษา/สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 
1 ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ 
2 ดร.อุริช อัชชโคสิต คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ 
3 นางเสาวภา หญิชีระนันทน ์ คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ 
4 นางภัชราพร ผาสุกวนิช คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ 
5 นางพัทธ์ธีรา สายประทมุทิพย ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
6 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
7 นางสาวณัฏฐวี รักษาแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-67 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการที่ร่วมประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ จำนวน 34 ท่าน ประกอบด้วย  
ด้านเศรษฐศาสตร์ 8 ท่าน ด้านสังคม 7 ท่าน ด้านสิ่งแวดล้อม 8 ท่าน และด้านเทคโนโลยี 11 ท่าน 
 

ด้าน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / หน่วยงาน 
เศรษฐศาสตร ์ 1 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย ์ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2 นางสาวลดาวลัย์ คำภา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

3 ผศ.ดร.จิตติยา สรุะนรากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

4 รศ ดร.พัทรยีา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาคการบรกิารและการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

5 ผศ.ณัฐพงศ์ พัฒนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6 ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7 รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการคา้ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

8 รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สังคม 1 ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร ์ รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

2 ดร.ประเสริฐ รักไทยด ี อดีตอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน อดีตคณบดีคณะพัฒนาสังคม 
 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

4 ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

5 รศ.ดร.สุวลีย์ วรคณุพิเศษ อาจารย์ประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม รองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

7 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีคณะพัฒนาสังคม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สิ่งแวดล้อม 1 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อดีตปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2 ผศ.ดร.สรุัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3 ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณะบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-68 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ด้าน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / หน่วยงาน 
4 รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
5 ดร.กิตติชัย ดวงมาลย ์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
6 รศ.ดร.สยาม อรณุศรีมรกต รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
7 รศ.นิติ ชูเชิด อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง  

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
8 ดร.ถิรวัฒน์ รายรตัน ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง  

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เทคโนโลย ี 1 นายชวลิต พิชาลัย อดีตรองปลดักระทรวงพลังงาน 

2 นายวีระพล จรีประดิษฐกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทนุน้ำมันเช้ือเพลิง 
3 นายสมพล บุญประกอบ ที่ปรึกษาและผู้บริหารธุรกจิพลังงาน 
4 นายสุรยิา อยชานันท์ ที่ปรึกษา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกดั 
5 ดร.บุญรอด สจัจกุลนุกลุ อาจารย์ประจำบณัฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี 
6 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรตัน ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
7 ดร.ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนอนุรักษ์พลังงาน 
8 ดร.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
9 ดร.เยาวธีร อัชวังกูล วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน 
10 ผศ.ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี
11 ดร.วรกร ชำนาญไพศาล CEO บริษัท ไรซัน (ประเทศไทย) จำกัด 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-69 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมการสานเสวนา รอบ 4 (การประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ภาคเช้า) 

 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 1 

วีระพล จิรประดิษฐกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าเป็นครั้งแรกได้อ่านเอกสารแล้วเมื่อตอนอาจารย์จำลองบรรยาย  
มีข้อคิดเห็นเบื้องต้นว่าเรื่องศักยภาพชีวมวลเห็นว่าได้มีการสำรวจเรื่องมีไม้ มีอะไรต่าง ๆ แบบนี้ด้วย แล้วก็มีโรงไฟฟ้า
อยู่แล้วที่โรงไฟฟ้าดูตัวอย่างมันมีอยู่ 3 จังหวัด ไม่แน่ใจว่าครบหรือยัง เพราะว่าล่าสุดมีการประมูลเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2560 ไปก็มีหลายร้อยเมกะวัตต์ที่จะเข้ามา ไม่แน่ใจรวมหรือยัง แล้วรวมโรงไฟฟ้าที่เพ่ือความมั่นคงของกองทัพหรือยัง 
ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่แน่ใจเพราะว่ามันอยู่ภาคใต้ ถ้าไม่รวมก็น่าจะคิดรวมไปด้วย แล้วก็หักส่วนที่เหลืออยู่ว่า
ควรจะมีศักยภาพเท่าไหร่ สวนมีไม้ไหม ผมไม่มีข้อมูล ประเด็นที่ 2 เรื่องลม เข้าใจว่าไปเอาข้อมูลมาจากกรมพัฒนา
พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใช่ไหม มันเป็นศักยภาพเบื้องต้น ไม่จริง มันต้องไปวัดเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือ  
1 ปคีรึ่งว่าจะทำได้หรือไม่ อันนี้เป็น Maximum คิดว่าน่าจะทำได้ ต้องไปดูอีกที เข้าใจว่าเอกชนหลาย ๆ รายมีข้อมูล
อยู่แล้วแต่เขาคงปิดเป็นความลับไม่ให้เรา ส่วนพวกชีวมวลต่าง ๆ ผมไม่มีข้อมูล ส่วนน้ำก็เหมือนกันเพราะสร้างยาก
มาก เพราะ พพ. ให้เงินไป 5 ปีแล้วยังทำไม่ได้เพราะติดพื้นที่ป่า เพราะฉะนั้นศักยภาพน้ำค่อนข้างยากนิดนึงแต่  
ไม่เป็นไร อยากให้ทำขนาดเล็ก ๆ น่าทำ ไม่กี่กิโลวัตต์อยากให้ทำ ลมก็อยากให้ทำด้วย ที่โซล่าหรือ โซล่ารูฟท็อป 
ไม่แน่ใจว่าท่านหมายความว่ายังไง ไม่แน่ใจเพราะว่าถึงแม้เราไม่ส่งเสริมอะไร  คนก็ติดโซล่ารูฟท็อปขึ้น ท่านไปเอา
ข้อมูลจาก Regulator ได้เลยซึ่งผมเคยทำข้อมูลนี้ไว้เมื ่อตอนผมอยู่ เพราะว่ามีการติดตั้งทุกเดือน  เดือนละหลาย 
เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม พวก Tesco Lotus พวกบุญถาวร เขาติดบนหลังคาหมดไป
ดูได้มีกี่เมกะวัตต์ ภาคใต้ก็อาจจะไม่เยอะเพราะว่าแดดไม่ค่อยดี ท่านสามารถเอาข้อมูลได้ ที่ประเมิน ไม่แน่ใจว่า
ประเมินอย่างไรว่าเป็นโซล่ารูฟท็อปของชาวบ้าน โซล่ารูฟท็อปบนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม หรือว่าเป็นโซล่าฟาร์ม 
ไม่แน่ใจ ส่วนข้อมูลเรื่อง Plant Factor ดูแล้วน่าจะใช้ได ้ส่วนขยะคิดว่าศักยภาพน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาสร้างจริง
มีปัญหามาก โรงไฟฟ้าขยะชีวมวลนี้ตนเองอยู่กระทรวงพลังงานมา 30–40 ปี มีประท้วงกันตลอดไม่แพ้โรงไฟฟ้า 
จากถ่านหินเลย ฉะนั้นเรื่องการกำกับดูแลภาครัฐจะต้องมีการดูแลอย่างดี อยากให้เปิดมาตั้ง 2–3 ปีแล้วยังไม่ขึ้น 
มันติดปัญหาอะไรพวกนี้ ศักยภาพ 100 เมกะวัตต์ทำได้แต่ว่าทำจริง ๆ ได้เท่าไหร่ มีปัญหาพ้ืนที่ลุ่มน้ำบ้าง ทำให้สร้าง
ไม่ได้เพราะมันจะซึมซับอะไรพวกนี้ อันนี้เป็นศักยภาพสูงสุดที่น่าจะได้ จริง ๆ ได้เท่าไหร่บางตัวนี้ยากมากแต่คิดว่า  
เป็น Maximum อย่างลมไม่แน่ใจเลย ถ้ามีน่าจะพ้ืนที่แถวหัวไทรมีอะไรพวกนั้น ส่วนได้ข่าวว่ามีข้อมูลลมที่พ้ืนที่ทหาร
ภาคใต้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ลมแรง แต่เป็นศักยภาพเบื้องต้นของ พพ. เบื้องต้นจริง ๆ เพราะว่าถ้าจะไปทำ
แบบโครงการทำไม่ได้เลยต้องไปวัดใหม่หมด ซึ่งยังไม่พูดถึงราคาถูกไหม เป็น Session หลังใช่ไหม ตอนนี้พูดเรื่อง
พลังงานหมุนเวียนอย่างเดียว  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 2 

ในนามสหกรณ์น้ำมัน เพิ่มสมมติฐานการคาดการณ์ไฟฟ้าภาคใต้ รถไฟฟ้าจะมีการใช้เพิ่มอย่างมหาศาล
ภายใน 4–5 ปี ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ 35 กิโลวัตต์ 28 คันใช้ไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ ที่ท่านคาดการณ์ว่า 150 เมกะวัตต์
ที่ว่าประมาณ 3% ฉะนั้น 150 เมกะวัตต์ก็หมายความว่า รถยนต์ 4,000 คัน เท่ากับ 150 เมกะวัตต์หรือถ้ารถบัส  
5 คัน 1 เมกะวัตต์ รถบัส 150 คัน 150 เมกะวัตต์ เห็นว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าในอนาคตไฟฟ้าไม่พอ ยกตัวอย่างให้ง่าย 
ก็ได้ว่าสมมติไฟฟ้าทั้งประเทศถ้าใช้สัก 1 ล้านคัน รถจดทะเบียนปีละล้าน รถส่วนบุคคลหนึ่งล้าน รถบัสรถอะไรอีก
หนึ่งล้าน ได้ 10 ล้านคัน เอาแค่ล้านคันชาร์จ 22 กิโลวัตต์ ต้องเพิ่มโรงงานอีก 1 เท่าตัวของประเทศไทย ต้องใช้ 22  
กิกะวัตต์  ตอนนี้ผลิตได้ 45 กิกะวัตต์ การไฟฟ้าผลิตได้ 16 กิกะวัตต์ แค่ใช้ชาร์จ 22 กิโลวัตต์นะ 1 ล้านคัน ไฟฟ้า



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-70 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว สมมติฐานนี้ทำอย่างไรถ้าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะว่าทุกประเทศประกาศที่จะไม่ใช้ดีเซล
และจะใช้ไฟฟ้า ตรงนี้รบกวนว่ามันจะเพียงพอไหม แต่วันนี้ทางสหกรณ์ก็จะมีเรื่องพลังงานทางเลือกอันที่ 4 และที่ 5 
เพ่ิมข้ึนในภายหลังว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นทางออกที่ดีเพราะว่าพยายามทำให้เป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นข้อเสนอเพ่ือจะแนบ
ลงไปในเอกสารวันนี้ ฝากไว้ว่า 3% แล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นทวีคูณจะทำอย่างไร 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 3 

อธิวัตร ใบสะเม๊าะ จากเทพาทำ SEA/EIA ตรงนี้มีข้อดีข้อเสีย สิ่งที่มันจะเกิดถ้ามันเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
คนเทพาเริ่มทะเลาะวิวาทกัน หลายท่านญาติกันเริ่มมองหน้ากันไม่ติดเพราะโครงการถ่านหินตรงนี้ หลังจากนั้น  
ไม่ทราบรับฉันทานุมัติจากไหน เอาเรื่องจริงเลย มากำกับสร้างต่อประธานวันนั้นผู้ว่าธำรง เจริญกุล เป็นประธาน  
มันจบแล้ว จะสร้างหรือไม่สร้าง ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดใครสนิทกับท่านประยุทธ์บ้าง อำนาจอยู่ที่ประยุทธ์คนเดียว
พวกเราเป็นเพื่อนกำกับดูแลเท่านั้นอย่านั่งเทียน ผมไม่เอานักวิชาการในมุ้งในห้องแอร์ 4 ท่าน มันไม่ได้ ประยุทธ์
ตัดสินใจได้เลยจะสร้างหรือไม่สร้าง อยู่เทพาแต่กำเนิด เกิดเทพาพร้อมตายที่เทพา 62 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้เห็น
โรงไฟฟ้าถ่านหินมันจะเกิดไหม นี่คือหนึ่งในประเด็น ตั้งคำถามให้เด็ก ป.2 ที่โรงเรียนนิคม 3 เทพา เอา 2 อย่าง  
ถังแก๊สกับถ่านหินไปตั้งจุดไฟแก๊สกับถ่านหิน เด็กมันวิ่งมันกลัวแก๊ส ถามโรงแยกแก๊สฆ่ากันตายที่จะนะ มันเป็นเรื่อง
ใหญ่กว่าที่เขาไล่ประยุทธ์อีก เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดที่โรงแยกแก๊สตรงนั้นเขาบอกว่าต้องตายกันหมด ขณะนี้สถานที่จะ
นะเป็นเมืองจะนะที่เจริญ ทุกองค์กรว่าท้องถิ่นฝ่ายปกครองได้เจริญขึ้นทั้งหมด นี่คือประเด็นหลักฝากท่านหัวหน้า
โครงการด้วยท่านจะน่าจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ออกแสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการ ตัดเลยชีวมวลอะไรของเทพา
ไม่มีแน่นอนและก็ไม่เห็นด้วย และขยะอะไรอย่าเลย คนที่เทพาอยากออกความคิดเห็น ฝากพี่น้องด้วยความจริงใจ  
มาเพ่ือคนเทพา 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 4 

สุริยา อยชานันท์ ได้รับฟังจากเพื่อนอยู่ในวงของวิศวะจุฬา แล้วท่านสุพัฒนพงษ์แจ้งในที่ประชุมแบบไม่เป็น
ทางการว่าอินเดีย EU อเมริกา ญี่ปุ่น Japan Product ทุกตัวที่มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และเพื่อนผมอยู่ที่ SCG 
ซึ่งอยู่ในวงด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ ดร.เกรียงไกร ไปเช็คได้เลยซึ่งดูแลเรื่องพลังงานของ SCG กำลังวิ ่งหาอยู่จะทำ
อย่างไรไม่มีการใช้ถ่านหินในโรงปูนซีเมนต์แล้วก็โรงเยื่อกระดาษเพราะจะถูกแบน  เมื่อก่อนมีเฉพาะ EU แต่เดี๋ยวนี้
อินเดียเข้าร่วมด้วย ญี่ปุ่นด้วย อันนี้ข้อมูลล่าสุด โจทย์ที่ 2 ถ้ามีการใช้รถไฟฟ้าชาร์จพร้อมกัน 1 ล้านคันจะเอาไฟฟ้า 
มาจากไหน โจทย์ข้อที่ 2 อันที่ 3 ผู้ที่ร่วมประชุมในวันนั้นเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่ลำปางซึ่งท่านบอกว่า
ลิกไนต์จะเหลืออีกแค่ 14 ปีหมด บอกในระยะเวลา 5 ปี เขาจะใช้ให้หมดเลยเพราะหลังจากนั้นใช้ไม่ได้แล้ว ข้อมูล
ล่าสุดรบกวนช่วยเช็ค อันที่ 2 SEC Lan Link ระหว่างชุมพร–ระนอง อนุมัติศึกษา 67 ล้าน เมื่อวันที่ 1 นี้เอง ตัวนี้ 
ต้องไปเช็คว่าต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อมี SEC Lan Link เรากำลังพูดถึงตลาดจีนเป็นพันล้าน ตลาดอินเดีย
เป็นพันล้าน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในแถบนั้นใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ อันนี้ข้อมูลใหม่รบกวนช่วยเพิ่มเข้าไปด้วย 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 5 

ในนามของของสหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทรีย์ จำกัด ขอฉายโปรเจคเตอร์จากกลุ่มสหกรณ์พลังงานคือ
จะเสนอทางเลือกเป็น Tri-Hybrid เป็นการใช้พลังงานทางเลือกระหว่างโซล่าเซลล์ผสม ESS (ระบบกักเก็บพลังงาน 
หรือ Energy Storage System หรือ ESS) ผสมกับพลังงานทางเลือกจะไม่มีมลพิษ เงียบ สะอาด ปลอดภัย ไม่ต้อง
ขนส่งพนักงานเลย ที่เสนอ Tri-Hybrid ก็คือ (1) ใช้โซล่ารูฟท็อปหรือโซล่าฟาร์มก็ได้ (2) ไฮโดรเจน (3) แบตเตอรี่ ESS 
ที่ไม่ใหญ่มาก ที่เสนอไฮโดรเจนเมื่อก่อนไฮโดรเจนสูงเท่าเครื่องเท่าโรงงาน ปัจจุบันไฮโดรเจนสูงแค่ 30 เซนติเมตรและ
ประสิทธิภาพที่เท่ากันนะวันนี้ ราคาไม่แพงด้วย เลยเป็นที่มาของไฮโดรเจน หลักการคือ Membrane เอาน้ำจะผ่าน
ไปแล้วก็แยกไฮโดรเจนออกมาเก็บไว้ ทำเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็มีการใช้แล้ว 5 ปี ใช้แล้วที่สิงคโปร์ แล้วก็ใช้ในภาวะ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-71 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นมีการใช้ได้แล้ว ในการใช้ไฮโดรเจนจะเป็นการเก็บไฮโดรเจนออกซิเจนโดยใช้โซล่าเซลล์มาผลิตพลังงาน
แล้วเก็บไว้ในถังเพียงแค่ 35 บาร์ แล้วก็จ่ายได้เลย อัตราส่วนคือว่าโซล่าเซลล์ 1 ไฮโดรเจนแค่ 10% สมมติ 10 เมกะวัตต์ 
โรงงานตัวนี้แค่ 1 เมกะวัตต์ ESS จาก 1 ต่อ 2 หรือ 1 ต่อ 3 แล้วที่ทาง Huawei เองใช้ที่ต่างประเทศก็จะลดลงมา 
ลักษณะนี้เป็นลักษณะใช้เหมือน Off Grid แต่ว่าในโลกนี้ ตัวนี้จะเป็น Inverter ใช้ในบ้านไม่กี่อัน ที่เป็นขนาดใหญ่ 
ยังไม่มี อันนี้ก็เหมือนเป็นตัวเล็กเพื่อจะจ่ายไฟให้ระบบ แต่มันจ่ายได้ทั้งหมู่บ้าน ที่เสนอมาที่มีตัวเลขกราฟอยากจะ
รบกวนท่านอาจารย์เพิ่มไปอีกทางเลือกหนึ่ง คือใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไฮโดรเจนเพื่อประหยัดพลังงาน กลางคืนจะเป็น 
Option เดียวกันแต่ว่าไฮโดรเจนจะมาจากน้ำแล้วรีเทิร์นกลับมาไม่มีการสูญเสีย ไม่มีการใช้พลังงาน พลังงานที่ใช้  
ในการแยกไฮโดรเจนคือแสงอาทิตย์ ฟรี สิ่งที่จะเสียคืออิเล็กโทรไลต์เซอร์ที่เป็น Membrane ในการแยกไฮโดรเจน
เท่านั้น หรือจะใช้เป็นไฮโดรเจนผงหรือเป็นของแข็งก็ได้ มีการทำวิจัยอยู่ มีหลายแนวทางเพราะฉะนั้นแนวทางที่กล่าว
มายังไม่มีไฮโดรเจน ขออนุญาตช่วยเพิ่มไปเพราะว่าที่เขาว่าเรื ่องฝุ่นละอองก็ดี เรื ่องขนส่งอะไรไม่มีเลย สะอาด  
ทุกอย่าง ดูราคาต้นทุนราคาค่าไฟฟ้านี้แพงไหม คร่าว ๆ  3 อย่าง ESS ที่ครึ่งหนึ่งจะเหลืออยู่แค่ 1 ใน 10 ส่วนตัว
ไฮโดรเจนประมาณ 30% ของโซล่ารูฟท็อปเท่าไหร่แต่ก็ไปคำนวณคร่าว ๆ ไม่แพง และมีการใช้ในการทดลองใช้ญี่ปุ่น
เริ่มใช้แล้ว แล้วก็ใช้หลายที่เลยตอนนี้ อีกอย่างหนึ่งเวลาเป็นคอนเทนเนอร์ เวลาประเทศไทยเรามีอุทกภัยโดนยก
แคปซูลเห็นว่าใช้ได้หมดเลย แต่ว่าในแง่ของความเพียงพอและมั่นคงของพลังงานที่เสนอคือว่าจริง ๆ มันยังมี
ไฮโดรเจนที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลน้ำที่เราแยกมาใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่งที่จะฝากทางคณะศึกษาลงไปดู
ช่องทางนี้ด้วย  
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เอกชัย หลีมะพันธ์ เลขาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเทพา 67 หมู่บ้าน ทางเลือกเทพาเริ่มต้นด้วยโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน อยากพูดว่าการทำงานใหญ่แต่ละครั้ง สมมติเรื่องบ้านต้องสร้างบ้านให้มาตรฐานก่อนจะสร้างขนำ  (หมายถึง 
กระท่อมชั่วคราวในภาษาท้องถิ่นภาคใต้) ไปนอนเล่น ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัด พลังงานก็เหมือนกันเมื่อมีพลังงานที่จะ
มาให้ความมั่นคงกับประเทศต้องให้พลังงานที่เสถียรและมั่นคง ที่พูดว่าโรงงานโซล่าเซลล์มันเป็นการมโนภาพ ผมไม่
เคยเห็นจับต้องไม่ได้ แต่โรงงานไฟฟ้าถ่านหินเคยไปดูแล้วก็จับต้องได้เห็นกับตาไปดูกับตัวเองด้วยว่าผลเสียผ ลดี
ผลลัพธ์ของประเทศได้อย่างไร อันดับแรกในเรื่องของต้นทุนที่กล่าวมาทั้งหมดต้นทุนของถ่านหินถูกที่สุด ถามว่า
ประเทศนี้ต้องการต้นทุนถูกแล้วก็ใช้ไฟถูกเพ่ือประชาชนไหม เพ่ือประชาชน ต้องการจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศเรา
ต้องอย่ากลัวไม่ทันได้ต่อยกลัวแล้ว กลัวต่างประเทศ ต่อยไม่ได้อ้างถึงประเทศโน้นประเทศนี้นี่ประเทศไทย ประเทศ
ไทยต้องพึ่งพาทรัพยากรของประเทศไทยเช่นถ่านหิน ตอนนี้ถ่านหินเขาบอกว่าน่ากลัวอย่างนี้อย่างนั้น เด็กที่โรงเรียน
บ้านผมจุดแก๊สกับถ่านหินวิ่งหนีแก๊สถ่านหินเด็กไม่วิ่งนั่นคือข้อตกลงที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรร ม ส่วนของ
ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับคิดว่าผลได้ผลเสียที่เก่าเคยอ่านเคยกล่าวมานั้นมีอยู่ 3 ประเด็น ที่ได้รับผลได้ผลเสียคือ  
รัฐ ประชาชน และนายทุน ที่กล่าวมาท้ังหมดที่ลอย ๆ คือนายทุนทั้งนั้นที่ได้ประโยชน์ ถามว่ารัฐไปควบคุมตรงไหนได้ 
ภาษีที่จะย้อนกลับมาให้กับชาวบ้าน ภาษีที่ย้อนกลับมาให้กับชุมชน คิดว่าไม่มีแน่นอน เพราะมันเป็นโครงการ  
ของนายทุน แต่นี่เป็นโครงการของภาครัฐ มีการสนับสนุน มีการดูแลอย่างดี เทคโนโลยีไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นเรื่อง  
ของเทคโนโลยีเรื่องของนักวิชาการ แต่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ทรงคุณวุฒิ อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยแนะนำและ  
ก็เป็นกลางเพราะมาจากเทพามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วย เรื่องนั้นเราคุยกันได้ ผมถามว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็
กังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส่วนตัวก็กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม ฝ่ายที่เห็นด้วยเขาบอกว่าเมื่อมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขึ้นมาเราต้องใช้พื้นที่เยอะ คำว่าพื้นที่เยอะได้เปรียบกับชุมชนยังไง ต้องมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนั้น สมมุติว่า
สร้างไฟฟ้าชีวมวล 500 ไร่ ใช้คน 100 คน แต่ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใช้ 2,500 ไร่ ต้องใช้คนประมาณ 300 คน 
ยกตัวอย่างง่าย ๆ นั่นคือเศรษฐกิจที่จะเข้าในท้องที่ท้องถิ่น ส่วนผลประโยชน์รอบโรงไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าถ่านหิน
ซึ่งต้นทุนต่ำกำไรมาก แบ่งสันปันส่วนให้กับท้องถิ่นเยอะนั่นคือเป็นผลประโยชน์ให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านที่แท้จริงด้วย
ไม่ใช่ผลประโยชน์กับนายทุน เรื่องของชีวมวลได้ประสบมากับตัวเองที่อำเภอเทพา ท่านนักวิชาการลงไปดูได้เลย  
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มีผลกระทบกับชุมชนเยอะแยะแต่ไม่มีคนตรวจสอบ เข้าไปไม่ได้ ในโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าไม่ได้นั่นคือพูดแบบที่เห็นมา
กับตา ยืนยันเรื่องต้นทุนที่ถูกของถ่านหินเรื่องการกระจายผลประโยชน์ที่มันจะมาถึงประชาชนแล้วก็รัฐด้วย แล้วก็สิ่ง
ที่ตรงกันก็คือว่าไม่ว่าฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยล้วนกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ผมเป็นคนในพื้นที่ที่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้นิด้าศึกษามา 2 ปีมาแล้ว คือ
จะพูดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ถ้าหากเกิดสร้างมาในเทพาพี่น้องรู้ไหมผลกระทบกับชาวบ้านขนาดไหน เพราะ
ชาวบ้านโดนย้ายออกเป็นพันคนในเทพานี่แหละผลกระทบของชาวบ้าน โดนย้ายออกไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน ข้อที่สองก็คือ
มัสยิดและกุโบร์ของชาวบ้านถูกย้ายออกหมด การทำมาหากินของชาวบ้าน สิ่งแวดล้อม เกิดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมา
ว่ามันอยู่ไม่ได้ที่ตรงนั้น ที่คัดค้านมาตลอดเพราะที่นั่นเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้าน 
ถ้าหากเราเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินไปตั้งแล้วชาวบ้านจะเดือดร้อนไหม ทุกคนน่าจะคิดได้ เหตุผลที่ไม่ให้สร้างเพราะเกิด
ความเดือดร้อนของประชาชน ข้อมูลทั้งหมดที่ว่าไม่ มีผลกระทบนู่นกระทบนี่มันไม่ใช่หรอก ขนาดในวันที่ทำ ค3  
เขาบอกว่าเขาจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแต่ผลสุดท้าย เข้าไปไม่ได้เลย โดนสกัด โดนลวดหนาม 3–4 ชั้น มีแต่ทหาร  
มีแต่ตำรวจ แล้วมีรถเกราะ มีแต่เครื่องบินมาสกัดไม่ให้เข้า ที่บอกว่าชาวบ้านไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเลยกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ยกตัวอย่างมาว่าไฟฟ้าที่จะนะมันพออยู่แล้ว แล้วเราไปสร้างที่เทพาทำไมอีกนั่นคือเหตุผล ไม่ว่าคุณ
จะไปสร้างที่ไหนไม่ว่า แต่ในเทพาในหมู่ 4 บางคนพี่น้องครับเขาไม่อยู่ในพื้นที่ คนอยู่ในพื้นที่จะโดนเจ็บปวดกันทำมา
หากินของชาวบ้านทุกคนเพราะทุกคนมันรักแผ่นดิน รักมัสยิด รักกุโบร์ บางคนไม่เข้าใจการเรียนศาสนาว่าไป
สนับสนุนขึ้นมา เกิดอะไรขึ ้นในวันที ่อัลเลาะห์จะสืบสวนเราในวันนั ้น จะบอกพี่น้องทุกคนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ไม่สมควรจะเกิดในเทพา ขอให้หยุดได้แล้ว  
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นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เราได้มีการคุยกันในพื้นที่ระดับหนึ่งคิดว่าจุดยืนสำคัญที่สุดอย่างที่ อาจารย์
โสฬสได้พูดคือเราต้องพากันออกจากความขัดแย้ง ครั้งนี้พบว่ามีสิ่งสำคัญอยู่ 5 ประการที่สามารถพาเราออกจาก 
ความขัดแย้งได้ ประการแรกก็คือว่าอันนี้ก็ชัดเจนว่าพลังงานสะอาดมีปริมาณมากในภาคใต้แต่กระนั้นก็ตาม  แล้วก็
เข้าใจว่าในภาวะปัจจุบันที่การผลิตพลังงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแต่ยังไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มที่แล้วก็ 
ยังต้องรอเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ดังนั้น จุดยืนข้อที่หนึ่งก็คือเรายังเห็นความจำเป็นในการมีโรงไฟฟ้าฐานอย่าง
ที่คณะศึกษาบอกว่า 1,000 เมกะวัตต์ 1,500 เมกะวัตต์ เข้าใจได้และยอมรับได้ ข้อที่ 2 เมื่อมีโรงไฟฟ้าฐานจุดยืน
สำคัญคือโรงฟ้าฟ้าจะใช้เชื ้อเพลิงอะไร ชัดเจนว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สังคมยอมรับได้มีมลพิษต่ำมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนน้อยก็คือก๊าซธรรมชาติไม่ใช้ถ่านหิน แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าข้อมูลอย่างหน้า 41 เรื่อง
ของพลังงาน ต้นทุนพลังงานพบว่าต้นทุนพลังงานของก๊าซธรรมชาติถูกกว่าต้นทุนถ่านหินด้วยซ้ำ 5 สตางค์หรือ 8 
สตางค์แล้วแต่สัดส่วนของหมุนเวียนกับพลังงานฟอสซิล ดังนั้น ชัดเจนว่าทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน 
ภาคทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงควรถูกตัดทิ้งลงไปอย่างสิ้นเชิง ถ้าจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐาน  
ก็ควรจะเป็นก๊าซธรรมชาติเท่านั ้น ประการที่สามในพื้นที่อันดามันมีความเปราะบางทางนิเวศแล้วก็เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวระดับโลก ในแผนของสภาพัฒน์ฯ ก็ชัดเจนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ดังนั้น จึงไม่ควรมี  
การสร้างโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ ถ้ามีก็ควรจะเป็นเชื้อเพลิงจากพลังงานสะอาดเท่านั้น ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าฐานก็ควร
จะสร้างในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ใช้ระบบสายส่ง ส่งเข้าไปดูแลฝั่งอันดามันซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในส่วนของพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
กระบี่ เข้าใจว่าคนในพื้นที่เขาก็อยากพัฒนา ดังนั้น ถ้าเราพัฒนาไปเป็นอุทยานพลังงานหมุนเวียนที่มี กฟผ. เป็น
เจ้าของอยู่แล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานที่ เป็นสถานที่สำคัญของพื้นที่ของโลกได้ ประการที่สี่ พบว่าในปัจจุบันนี้ 
กฟผ. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศก็มีสัดส่วนการผลิตพลังงานได้น้อยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น ถ้ามี
ความจำเป็นต้องใช้โรงไฟฟ้าฐาน ก็อยากให้กระทรวงพลังงานกำหนดเงื่อนไขให้ กฟผ. เป็นองค์กรผลิตไฟฟ้าเพื่อนำ
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กำไรเหล่านั้นกลับมาให้กับสังคมและชุมชนดีกว่าให้เอกชนเป็นผู้ผลิต และอย่างที่ท่านว่าเราอาจจะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ได้ง่ายกว่าโรงงานของเอกชน ไปตรวจสอบได้ง่ายกว่าโรงงานเอกชน และประการสุดท้ายคิดว่ารัฐบาลอยากให้ SEA 
อยากให้คณะกรรมการชุดนี้สรุปกลับให้กับรัฐบาลเห็นว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนาพื้นที่เทพาและพื้นที่
กระบี่ ไม่จำเป็นที่ต้องให้ประชาชนรอเงินเยียวยาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมา รัฐบาล
สามารถจัดสรรงบประมาณทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาจะนะ เทพา หรือกระบี่ได้อั นนี้เป็นหัวใจมาก 
โดยเฉพาะเทพาซึ่งพ่ีน้องบาดเจ็บกันจากความแตกแยก กระบี่ด้วย ซึ่ง 2 พ้ืนที่นี้จะได้กลับมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เขา
ออกแบบด้วยกันโดยไม่ต้องรอเงินเยียวยาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คิดว่าตรงนี้เป็นจุดยืน 5 ประการที่พบมีความสำคัญ 
ที่จะพาเราออกจากความขัดแย้ง จะได้เป็น SEA ที่เดินหน้าภาคใต้ไปสู่ทิศทาง Green and Clean ภาคใต้ Go Green 
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพลังงานสะอาดจะ 60% หรือ 40% ก็คิดว่ายอมรับได้ ถ้าเรากล้าหาญที่จะเลือก 60% เราก็จะได้
ช่วยกันพัฒนาไปสู่ทิศทางนั้น เชื่อว่าเราไปซื้อที่ทางนั้นได้ 
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สมนึก กรดเสือ จากกระบี่ เป็นผู้มีผลกระทบโดยตรงจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา เราก็พยายาม
เรียนรู้ว่าเราต่อสู้ว่าไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าจริงไหม แต่บทสรุปของเราไม่จริง เราอยากให้สร้างโรงไฟฟ้าแล้วเราก็อยากให้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นคนสร้าง ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตและการพัฒนาบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง  
แต่สิ่งที่เราจะได้ไฟฟ้ามาก็ควรที่จะสมเหตุสมผล หลาย ๆ ครั้งที่เราได้มีเวทีบอกแล้วว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นแล้วยืนยัน
ว่าเราไม่ได้ต่อต้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เราอยากให้มีไฟฟ้ามากพอที่กระบี่ ในการเรียนรู้ของเรา เราก็
ไปหาบทเรียนไปสอบถามจากที่ต่าง ๆ มาในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนแล้วจริงในจังหวัดกระบี่เกิดทุกอำเภอ 
เราจะเห็นว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเราจะลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะมีเอกชนเขาผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเพ่ิม อย่างที่
อำเภอเขาพนมมีโรงไฟฟ้าที่เขาผลิตถึง 5–6 โรง การผลิตนั้นเขาก็จะใช้ภายในโรงงานของเขาแล้วส่วนที่เกินเขาก็เข้าสู่
ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วไปจำหน่ายให้กับประชาชน สิ ่งที ่เขาผลิตมาจากชีวมวล มีจาก 
ปาล์มน้ำมัน มาจากทะลายปาล์ม จากทางปาล์ม น้ำเสียจากฟาร์ม แล้วก็เกิดจากแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์  
ก็เกิดขึ้นที่กระบี่ ซึ่งถ้าได้ไปเห็นจะตกใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ภาคใต้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีปริมาณที่มากพอ ภาคใต้
ของเราปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์เราใช้ไฟอยู่ 2,867.7 เมกะวัตต์ ที่เป็นหน่วยจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ไป 
ขอมา ของการผลิตไฟฟ้าภาคใต้อยู่ที่ 3,000 เมกะวัตต์ การผลิตเหล่านั้นไม่ได้รวมถึง VSPP เกิดขึ้นมาในพื้นที่ภาคใต้ 
ก็เยอะ เฉพาะที่กระบี่พลังงานแสงอาทิตย์ในเวลา 1 วันตั้งแต่ 07.00 น. ไปถึง 19.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ ทีนี้มันมี
ปัญหาว่าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคใต้ก็มีปัญหาเช่นกัน ถ้าทางอันดามันก็จะเป็นในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมซึ่งมันมี
เมฆฝนจำนวนมาก พลังงานผลิตก็ลดลงแต่ไม่ถึงครึ่ง ลดลงมา 1 ใน 3 ก็ได้แล้ว เราไม่ควรจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เพราะเรามีโซล่าเซลล์เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่อาจารย์บอกว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มโซล่าเซลล์เป็น 2 เท่า ไม่จำเป็น เรามี 
ไบโอแมสมาตัดในส่วนที่ Curve ที่มันลงมาล่างแล้วก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ 
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พณวรรธน์ พงศ์ประยูร การที่จะเอาข้อมูลต่าง ๆ มานำเสนอในที่ประชุมนำเสนอได้ไม่ใช่ใครจะนำเสนอ  
ได้เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานไว้ด้วยจะต้องมีการตรวจสอบ ไม่ใช่ใครจะเอามาก็ได้ ไม่เห็นด้วย ทุกอย่างจะต้องมี
การตรวจสอบ ใครเอาอะไรมาก็ได้ที่มันไม่เป็นจริง ทำให้เกิดการชวนเชื่อเพราะว่าเครื่องรับบางตัวนั้นไม่ดี แต่เครื่องส่ง
พร้อมที ่จะส่งอยู ่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี ้ไม่เห็นด้วย  เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที ่จะนำเสนอโดยการใช้ 
PowerPoint ต้องขอมติร่วม มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการก่อน ข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชนไม่ใช่เรื ่องเล่น  
ขอเรียนไว้เบื้องต้นด้วย อย่างเรื่องที่ว่า กฟผ. เหมือนท่านพูดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ชี้แจงวิตกกังวลเรื่องชุมชนเรื่องเรียน 
ประธานโต๊ะอิมัม อำเภอเทพา บอกว่าตามที่ได้มีการวิตกกังวลของพี่น้องชาวมุสลิมไม่ใช่เฉพาะหมู่ 4 ทั้งประเทศ
เพราะพวกเราให้ข้อมูลผิด ๆ ถูก ๆ บอกว่า กฟผ. ดำเนินการทุกอย่างโดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-74 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประเทศผลกระทบผลประโยชน์ของประชาชนอำเภอ จังหวัด และประเทศ โดยเฉพาะพ่ีน้องชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอ
เทพาเป็นหลัก 2 เรื่องการย้ายกุโบร์และมัสยิดในเขตพื้นที่สำรวจโรงไฟฟ้าพัฒนาเทพา กฟผ. ยืนยันว่าไม่มีนโยบาย
ด้านการย้ายศาสนสถานเหล่านี ้โดยเด็ดขาด ขอแสดงความนับถือ นายพล คงเสือ ผู ้ช่วยผู ้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 
ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมัยนั้นท่านสุญชัย คำนูณเศรษฐ์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ. เพราะฉะนั้นตามที่เขา 
ให้ข้อมูลมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงข้อมูลพูดได้พูดเอา เพราะฉะนั้นเครื่องรับต้องพิจารณา เพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับทา่น 
สุภัทรที่จะให้มีโรงไฟฟ้าฐาน แต่โรงไฟฟ้าฐานนั้นท่านอย่าไปชี้นำก่อนได้ไหมในฐานะท่านเป็นต่อ ท่านติดนิสัยของ 
การเป็นหมอ เพราะฉะนั้นให้เป็นดุลพินิจของ SEA ทั้ง 4 ด้าน หนึ่งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านเทคโนโลยี 
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มุสตารซีดีน วาบา จากเครือข่ายประชาชนปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่จะพูดคือเรื่องสิทธิ
ชุมชนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 เราเข้าไปที่ค่ายสิรินธร กอ.รมน. ส่วนหน้าเพื่อที่จะไปส่งหนังสือยื่นหนังสือสิทธิชุมชน
หนึ่งที่ชาวบ้านที่นั่นปกป้องเขาเรียกว่าป่าชายเลนที่มีหมื่นกว่าไร่ แต่ปรากฏว่าทางผู้ศึกษาเพื่อให้มีโครงการนี้บอกว่า 
ที่นั่นไม่มีป่าชายเลน ไม่มีป่าโกงกาง มีแต่ป่าเต็งรัง เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องของการปกป้องสิทธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงกระผมในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสันติภาพในภาคใต้ คิดว่า
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้เชี่ยวชาญที่อาจารย์จำลองบอกว่าวันนี้มีเข้ามาใหม่ อยากที่จะให้ตระหนักและเน้นย้ำในเรื่อง
ของสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามชื่อของเครือข่ายของพวกเราในการเข้าร่วม 5 ครั้งที่ผ่าน คือพูดในประเด็นเดิมแล้ว
ก็ส่งข้อมูลในประเด็นเดิมแล้วก็คิดว่าในครั้งนี้จะไม่พูดอะไรมาก เน้นย้ำว่าท่านมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะให้พวกเรา คือพวกเรา
ทุกคนมีสิทธิ์เต็มที่ในการนำเสนอข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเน้นย้ำว่าเรื่องของผมก็ขอส่งแล้วครับเรื่องนี้นับว่าหลังจาก
ได้ MOU ตัวนี้มา ท่านศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในขณะนั้นมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 300 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 300 เมกะวัตต์ทำในรูปแบบไฟฟ้าโรงไฟฟ้าประชารัฐ ซึ่งตรงนี้
จะลงไปถึงหมู่บ้านจริง ๆ ชาวบ้านก็กำลังติดตามอยู่ว่ามีตรงไหนที่กระทบกับสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นนี้
สำคัญมากเพราะว่าบางแห่งปรากฏว่าหมู่บ้านติดกันใช้ชื่อขอในเขตแดน 2 หมู่บ้านติดกัน ซึ่งตอนนี้ส่งเสียงดังมาก 
แล้วชาวบ้านก็พยายามที่จะส่งเสียงว่าทำไม 10 เมกะวัตต์ต้องทำ EIA/EHIA แต่ปรากฏว่า 9 เมกะวัตต์มาทำติดกันแต่
ว่าชื่อหมู่บ้านต่างกันเพียงก้าวเท้าผ่าน อยากจะฝากทางผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสมควรที่จะติดตามเพราะว่าเป็น
นโยบายหลังจากท่ีเราได้ MOU ฉบับนี้ 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 12 

ไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานกลุ่มรถจากจังหวัดกระบี่ ยังคงสนับสนุนในเรื่องโรงไฟฟ้าฐานเหมือนเดิมที่เป็น
ถ่านหินเพราะหลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะว่าเป้าหมายของเราที่จะสร้าง
โรงไฟฟ้าฐานนี้ก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทำให้สามารถลดต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนได้ ขอชี้แจงในส่วนของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลนิดนึงว่าที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้  เพราะว่าเพียงแต่คิดเราก็โกงพี่น้องประชาชนไป
แล้ว ทุกคนจะพูดว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องสร้างไม่เกิน 9  เมกะวัตต์ ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ทำไมต้องกำหนด
อย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิน 10 เมกะวัตต์ ต้องไปลงทุนในเรื่องของการสร้างติดตั้งเครื่องที่จะทำให้โรงไฟฟ้าเกิดความ
สะอาด ฉะนั้นเมื่อสร้าง 9 เมกะวัตต์ โรงทุกโรงไม่ต้องติดตั้งเครื่องดักจับ ไม่ต้องติดตั้งเครื่องที่ทำให้เกิดความสะอาด
ขึ้น เป็นเรื่องหลัก ๆ ถามว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลให้พอกับความต้องการของพี่น้องกับไฟ ในภาคใต้นี้ ยกตัวอย่าง 
1,000 เมกะวัตต์ ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเท่าไหร่ 9 เมกะวัตต์ ต่อ 1 โรง ต้องสร้างเป็นร้อยโรง ถ้าสร้าง 100 โรง กระจาย
อยู่ทั่วทั้งภาคใต้ จะเกิดอะไรขึ้น เพราะเราไปโกงชาวบ้านแล้ว ทำไมไม่คิดสร้าง 20 เมกะวัตต์ 30 เมกะวัตต์ ทำไม 
ต้องสร้าง 9 เมกะวัตต์ นี่คือวิธีของการฉ้อโกง ถึงไม่เห็นด้วย แต่ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งสร้างโรงเดียวพอกับความ
ต้องการของกระแสไฟฟ้าที่ต้องการในภาคใต้ทั้ง 6 จังหวัด ซึ่งฝั่งอันดามันไม่มีโรงไฟฟ้าแม้แต่โรงเดียว มีที่กระบี่  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-75 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หนึ่งโรงก็เดินได้เฉพาะในเวลาที่เกิดวิกฤตเท่านั้น ยกตัวอย่างเมื่อน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้ากระบี่ต้องเดิน
เพราะว่าไฟฟ้าทางด้านจะนะส่งเข้ามาทางฝั่งอันดามันไม่ได้ นี่คือผลกระทบ ส่งมาจากที่อื่นส่งมาได้ แต่ถ้าเกิดวิกฤต
ขึ้นมา 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเอาไฟที่ไหนมาใช้ เราอย่าไปมองเฉพาะผลประโยชน์อย่างเดียวต้องมองผลเสีย
ด้วย ยกตัวอย่างวันนี้ที่การท่องเที่ยวเกิดผลกระทบอยู่  เพราะโรงไฟฟ้าไหม เพราะโควิด จะยังคงกระทบต่อไปอีกไม่รู้
เท่าไหร่ มันไม่ใช่เพราะโรงไฟฟ้าแก้วิกฤตตรงนี้ให้พอให้การท่องเที่ยวพอที่จะเดินได้ มันไม่ใช่เรื่องไฟฟ้า เรื่องโควิด  
ฉะนั้นการสร้างไฟฟ้าใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามันภาคใต้ยังคงต้องการไฟฟ้าฐานเหมือนเดิม ยกตัวอย่างว่าการใช้พลังงาน
ชีวมวลทุกท่านก็คงจะรู้ดีว่าวันนี้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทุก ๆ โรง เขาก่อสร้างโรงไฟฟ้า เศษยางพาราแม้แต่รากยาง
ตอนนี้โรงงานเขาเอาไปทำเยื่อกระดาษเอาไปทำอะไรต่อมิอะไร ถามว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างท่ีคิดสำหรับชีวมวล 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 13 

สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เบื้องต้นกำลังจะบอกว่าในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเราอาจจะไม่สามารถที่จะเอาหยิบมาแต่ละตัวแล้วมาตี 
คิดว่าเราควรจะมองภาพรวมของพลังงานหมุนเวียนทั้งภาพใหญ่ด้วยกัน และก็มาดูว่าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานชีวมวล ว่าในส่วนไหนที่มีศักยภาพใช้ในช่วงเวลาไหน เพราะว่าบางตัวมันใช้ได้ 24 
ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นชีวมวล ส่วนการทำแล้วมันดีมันไม่ดีก็ต้องไปจัดการว่าไปตามกฎเกณฑ์ของมัน พลังงานคลื่นที่เรามี
อยู่เราก็ไม่ได้เอาออกมาใช้เลย พลังงานน้ำที่มันมีศักยภาพก็ไม่ได้หยิบมาใช้ พลังงานลมที่มีอยู่ที่เอกชนทำให้เห็นอยู่ก็มี
อยู่ แสงอาทิตย์เองก็มีอยู่ ถ้าเราต้องเอาทั้ง 6 ตัว มาคิดเป็นปัญญาเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเราผลิตได้ในประเทศไทย
และทรัพยากรแหล่งพลังงานไม่ต้องมีการซื้อ ไม่ต้องมีการนำเข้า เทคโนโลยีอาจจะนำเข้าแต่ว่าผลิตผลพวกนี้ในการ
นำเข้าผลิตพลังงานมาได้จากประเทศไทย ตัวอย่างของทางสำนักวิทยบริการในมหาวิทยาลัยมีการลองติดตั้ง 230 
กิโลวัตต์ สามารถลดค่าไฟได้เดือนประมาณแสนกว่าบาท จากค่าไฟประมาณ 2–3 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งมันก็สามารถ
จะลดค่าไฟได้ในระดับ 40–50% ได้แล้ว ส่วนแผนที่ในประเทศไทยเรื่องของศักยภาพแดดในส่วนของทั้งประเทศเรา
มองทุก ๆ เดือนเรามีศักยภาพในการผลิตแดด ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยกตัวอย่างแสงอาทิตย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เราสามารถผลิตได้ในช่วงที่หน้าร้อนได้เยอะทั้ง ๆ ที่เราก็ยังมีการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมสูงขึ้นเหมือนกัน หมายความว่า
ในช่วงหน้าร้อนเราใช้ไฟฟ้าเยอะแต่เราก็มีพลังงานแดดเข้าไปหนุนเสริมได้ด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้จะสามารถจัดการได้
ในขณะเดียวกันถ้าเราดูว่าช่วงกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน ความต้องการไฟฟ้าเราสูงมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเราสามารถ
จะเอาไฟฟ้าแดดส่วนนี้มาลดภูเขาไฟฟ้าที่เราต้องการใช้ภายในช่วงหน้าร้อนได้เหมือนกัน พอไปดูหน้าฝนเรารู้สึกว่ามัน
ผลิตได้น้อย แต่จริง ๆ ความต้องการไฟฟ้ามันน้อยลงเหมือนกันในช่วงหน้าฝนในช่วงปลายปี คือเป็นตัวอย่าง เชื่อว่า
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในออนไลน์จะได้เห็นภาพด้วย แม้แต่อาจารย์จำลองก็น่าจะเห็นหน้าจอเหมือนกัน ปีนี้เราจะ
พบว่าในช่วงที่พีคมากในหน้าร้อนพอโควิดมามันก็ลดลง แต่เห็นว่าไฟฟ้าเราเหลืออยู่เยอะตอนนี้ เพื่อจะให้เห็นจริงว่า
มันทำได้จริงก็เลยรวบรวมข้อมูลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ความต้องการไฟฟ้าในหน้าร้อนพบว่าติดตั้ง
โซล่าเซลล์ที่จังหวัดสงขลา จำนวนประมาณ 5 สถานี พบว่าในช่วงหน้าร้อนที่ใช้ไฟฟ้าเยอะ มันก็ผลิตไฟฟ้าได้เยอะ
เหมือนกัน แล้วก็ไปลดลงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ในขณะเดียวกันตรงนั้นก็ใช้เวลาน้อยลงเหมือนกัน ผลิตได้น้อย 
ก็ใช้น้อยลงเหมือนกัน ซึ่งคิดว่าตอนนี้พยายามลองรวบรวมวิธีคนที่ใช้โซล่าเซลล์และขยายผลในประเทศไทยติดตั้ง  
ไปแล้วเท่าไหร่ ลองปักหมุดการดูพื้นที่ติดตั้งไปเยอะซึ่งในอนาคตติดตามดูกันได้ ในส่วนของกราฟการใช้ไฟฟ้ารายวัน 
พบว่าในวันอาทิตย์และวันเสาร์ในการใช้ไฟฟ้าจากข้อมูลพบว่าการใช้ภายในอาทิตย์ลดลงน้อยมาก และจะไปเป็นหนัก
ในช่วงตอนค่ำ ซึ่งถ้ามองตรงนี้เปรียบเทียบเป็นว่าช่วงกลางวันที่ใช้ฟ้าน้อยวันอาทิตย์มันเปรียบเสมือนเรื่องของการใช้
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เข้าไปอัดตรงนี้ ในช่วงกลางวันเหมือนกับการที่เราเห็นภาพแบบนี้แล้วเห็นว่า กฟผ.  สามารถบริหาร
จัดการปัญหาแบบนี้ได้ดีอยู่แล้ว โดยสังเกตวันอาทิตย์มาหลายวัน ข้อมูลเหล่านี้ทดลองดูมาแล้วให้ ฉะนั้น  ขอสรุปว่า
ไฟฟ้าสำรองของประเทศตอนนี้มันเหลืออยู่ซึ่งอาจจะไปถึง 50% ที่ยังวิ่งมาภาคใต้ได้แล้วเสริมศักยภาพที่เป็นภาคใต้ 
ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนหมุนเข้าไป อย่างน้อยเราไม่ต้องนำเข้าแหล่งพลังงานอื่นที่จะวิ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-76 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ถ่านหินที่ต้องนำเข้ามา สองคือว่าแหล่งพลังงานในภาคใต้มีศักยภาพ ดึงมันมาก่อน มาใช้ก่อนถ้าไม่พอวันนึงก็ต้องทำ
แต่วันนี้เราจะดึงมาก่อน ไม่อย่างนั้นเราจะบดบังสิ่งที่มีศักยภาพอยู่แล้วในประเทศลง อยากจะเสริมนิดนึงในทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4 คืออยากจะให้เพิ่มที่ 4.4 คือข้ออื่นก็วิ่งมาแต่ว่าข้อ 4.4 อย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนได้ 40% 
ต่อไปก๊าซอีก 60% ก็ว่ากันไป ไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปกดพลังงานหมุนเวียน ลงทั้งที่มันควรจะโตได้ถึง 
40% พลังงานหมุนเวียนควรจะดึงศักยภาพแต่ละตัวออกมาร่วมกัน ไม่ใช่ว่าจะมาดึงแต่ละตัวแล้วเราตีแต่ละตัวไป 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 14 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อดีตปลัดกระทรวงฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ก่อนที่จะเข้าร่วมก็ได้ถามอาจารย์จำลองถามว่า
อาจารย์มีธงหรือเปล่า อาจารย์ตอบผมหลายครั้งว่าไม่มีธง ท่านอธิการบดีพูดตอนเปิดงานเมื่อเช้านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่
ตอกย้ำว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาการมาพูดคุยกัน ในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นที่  
รอบด้านก็คลุกคลีกับวงการสิ่งแวดล้อมในการสร้างพลังงานก็เป็นเรื่องสำคัญตั้งแต่  EIA โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่และ
เทพาเข้าที่ สผ. มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณอื่น ก็ห่วงใยและได้ถามการไฟฟ้าในส่วนนั้นว่าการไฟฟ้ากับ
โครงการกระบี่กับเทพาว่าถ้าจัดลำดับความสำคัญจะเป็นอย่างไร ซึ่งตอนนั้นการไฟฟ้าก็ตอบไม่ได้ ซึ่งแต่ละพื้นที่
ศักยภาพไม่เหมือนกัน มาถึงขนาดนี้ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องขอบคุณทางที่นิด้าตอนนี้เปลี่ยนชื่อแทนที่ว่า
จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็มาเป็นศักยภาพของพลังงานในภาพรวม ซึ่งเรา  
ก็จะได้แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่ หลายท่านให้ข้อมูลแล้วว่าศักยภาพภาพจริง ๆ มันเป็นอย่างไร ส่วนหนึ่งที่เราต้อง
มองข้างหน้าเราจะพัฒนาไปทางไหน แล้วศักยภาพของพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนในพื้นที ่มันจะมีเท่าไหร่  
ซึ่งตัวเลขนี ้มองว่าเป็นตัวเลขสำคัญที่เราจะต้องมาพูดคุยกัน หลายท่านที่พูดบอกว่าตอนนี้การพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาของประเทศท่ีพัฒนาแล้วเขามุ่งไปสู่เรื่องของพลังงานทดแทน ในกรณีของอเมริกาก็บอกว่าในปี ค.ศ. 2050 
จะเป็น Zero Emission เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป EU Green Deal ก็มองไปทิศทางเดียวกัน 
หรือกรณีของญี่ปุ่นตรงนี้ก็มียุทธศาสตร์สีเขียวหรือ Green Strategy ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงเรื่องของ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม หลายคนห่วงเรื่องบทเรียนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต้องเรียนว่าเดิมแล้วพี่น้องผู้เสียสละ 
ในพื้นที่จะได้อะไรตอบแทนมา เรื่องของ Caring Capacity ที่ไหนก็ต้องดู Caring Capacity ชัดเจนว่ามีศักยภาพ
รองรับหรือเปล่า รองรับได้ก่ีปี ถ้าเรามีทางเลือกพลังงานทดแทนได้ทั้งหมดก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องใช้ถ่านหิน ถ้าเรา
จำเป็นต้องใช้ถ่านหินก็ใช้ให้น้อยที่สุดและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด แล้วก็มีระบบมาตรการต่าง ๆ รองรับให้ดีที่สุด เรื่องนี้  
เราต้องเราต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพราะพ้ืนที่ภาคใต้คือเป็นพ้ืนที่ศักยภาพหลักในการพัฒนาท่องเที่ยวของ
ประเทศเรา เราจะมองลักษณะอย่างไรก็คงต้องช่วยกันคิดต่อ ฉะนั้น  ค่อนข้างพอใจระดับหนึ่งที่อาจารย์มีทางเลือก
ต่าง ๆ เสนอขึ้นมา แล้วก็ทางเลือกต่าง ๆ จะเป็นไปได้ต้องดูอีกว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เท่าไหร่ อย่างขยะแต่ละ โรง 
กว่าจะได้ 10 เมกะวัตต์ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื ้นที่ที ่อยู่ห่างไกล เรื ่องของการเดินทางของวัตถุดิบอีก  
ฝากพิจารณาประเด็นให้รอบด้านว่าอันไหนที่ไปได้ทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม แล้วเราต้องไปทำต่อกันอีกครั้งหนึ่ง 
รายละเอียดต้องมาอีกครั้งหนึ่ง  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 15 

อธิราษฎร์ ดำดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่ นำเสนอทางเลือกจากเชื้อเพลิงชีวมวลมาโดยตลอด 
สิ ่งที ่เห็นอย่างหนึ ่งในรายงานการศึกษามีมิติที ่ 1 เรื ่องเศรษฐกิจแต่ว่าใน Setting น่าจะมีข้อที ่ต้องชี ้ว ัดเรื ่อง
ผลตอบแทนที่จะกลับคืนสู่ชุมชนหรือท้องถิ่น เพราะเรามีแต่มองว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็ค่าไฟที่จะ
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่แต่เราไม่ได้มองเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะหมุนกลับไปให้กับชุมชนท้องถิ่นว่ามันจะช่วยได้เท่าไหร่ 
ยกตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ยังไม่มีใครมองถึง จังหวัดกระบี่มีสวนปาล์มอยู่ 1 ล้านไร่ เรามีปาล์มทะลายประมาณ 3.5  
ล้านตัน ปรากฏว่าเรามีกะลาปาล์ม มีทะลายปาล์มที่เป็นเชื้อเพลิง มีไฟเบอร์เส้นใยปาล์มเป็นหลักเป็นแสนตันทั้งนั้น  
อันนั้นอยู่ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอยู่แล้วก็ขายออกมานอกพ้ืนที่เพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงในภูมิภาคต่าง ๆ มากระทั่ง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-77 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มาถึงทางภาคกลาง ไปแม้กระท่ังภาคอีสานเพ่ือผลิตไฟฟ้าที่ภาคอีสาน กะลาปาล์มจากกระบี่ ไม่รวม Wood Ship มา
ทางเรือปีละ 5 แสนตันไปที่อยุธยาเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคกลาง  เรากำลัง 
หลงทางกับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ทางปาล์มที่เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เอาแค่โคนทางเท่านั้น ยกตัวอย่างทางปาล์ม
ทั้งหมดเลยปีหนึ่งทั้งจังหวัดจะมีประมาณ 10 ล้านตัน มันจะมีทุกครั้งที่เกษตรกรตัดปาล์ม หมายความว่ามันมีทุกวัน 
10 ล้านตันมีทุกวัน ถ้าเราแค่โคนทางปาล์มมาอย่างเดียวก็มีประมาณ 3 ล้านตันพอไหมที่จะมาเป็นเชื้อเพลิง 3 
ล้านตันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ ถ้าเกษตรกร 1 ครัวเรือน ตัดปาล์มขายไปแล้ว 1 ครั้ง มีรายได้ไปแล้วแต่มาเก็บทางปาล์ม
ขายตามหลังอีกวันหนึ่งจะมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่ต่ำกว่าประมาณ 2,000 บาทต่อครั้ง ปีหนึ่งเฉพาะรายได้จากแค่ขาย
เป็นเชื้อเพลิงประมาณ 24,000 บาทต่อครัวเรือน พอจ่ายค่าไฟฟ้าไหมต่อ 1 ครัวเรือน  ยกตัวอย่างแค่ทางปาล์ม 
เพราะฉะนั้น มองว่าบริบทของชีวมวลจะต้องมองในเชิงที่เป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนตอบแทนกลับในท้องถิ่น ทีนี้
ข้อเสนอที่บอกว่ากระบี่ เราอยากเห็นโรงไฟฟ้าที่ดีที่สุด ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุด ถ้ามีทางเลือกเหมือนเมื่อสักครู่  
ที่ท่านปลัดกระทรวงกล่าว ทำไมเราไม่มองทางเลือกที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดก่อน เชื้อเพลิงที่สกปรกทำให้สะอาด
ยากแต่เชื ้อเพลิงที่สะอาดอยู่แล้วสามารถทำให้สะอาดได้ คิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย ข้อเสนอเรื่องอุทยานพลังงานหมุนเวียนที่อยากให้การไฟฟ้าทำ ท้าทายวิศวกรการไฟฟ้าไหม วิศวกร
การไฟฟ้าตอบได้ไหมว่าสามารถทำได้ เคยเข้าไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ตอนกำลังเดินเครื่องด้วยน้ำมันปาล์มเพราะ
ตอนนั้นมีปัญหาวิกฤตราคาปาล์มตกต่ำ ประทับใจมาก เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดเดินเงียบไม่มีแม้กระทั่งไอน้ำรั่วไหล  
ทุกทางเดินทุกช่องทางที่พาไปนำชมสะอาดเรียบร้อย อยากเห็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สะอาดแบบนี้ การไฟฟ้าทำได้ไหม
ถ้าทำไม่ได้ตอบเดี๋ยวนี้เลยว่าทำไม่ได้ แล้วเรามาบ่นกันเรื ่องโรงไฟฟ้าที่สร้างมลพิษมีปัญหานู่นนี่นั ่นแต่เรากำลัง  
เอาโรงไฟฟ้าที่จะเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดมาใช้ เราต้องการชีวิตที่ดีข้ึนหรือเปล่า เราต้องการเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือเปล่า 
ค่าถ่านหินที่ต้องจ่ายปีละ 5 พันกว่าล้าน ถ้ามันแปลงกลับมาเป็นค่าเชื้อเพลิงชีวมวลที่หมุนเวียนในจังหวัด จังหวัด
กระบี่ตอนนี้โค่นปาล์มปีละประมาณ 40,000–50,000 ไร่ ไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่า 48 ตัน ปีหนึ่งเฉพาะต้นปาล์มประมาณ
เกือบ 2 ล้านตัน มากพอไหมที่จะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล แต่ตอนนี้มีเอกชนตั้งโรงงานจะเอาทำ Wood Pellet เพ่ือส่งไป
ผลิตไฟฟ้าที่ญี่ปุ ่นเพื่อส่งไปผลิตไฟฟ้าที่เกาหลี  เราสร้างเศรษฐกิจให้ชาติเราด้วยวิธีนี ้หรือ เราคิดดีทางเศรษฐกิจ 
ให้กระบี่ด้วยแค่รอเงินจากนักท่องเที่ยวหรือ แต่ในทุกค่าไฟที่เราจ่ายในทุกผลผลิตที่ออกจากพ้ืนที่ของเรา เราปล่อยให้
มันไร้ค่า ต้องไปเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามา ไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้ เหรอ เราไม่สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สไบโอแมสที่สะอาดให้กับคนกระบี่ได้เหรอ กระบี่มีพื้นที่อยู่แล้วหลายพันไร่ ใช่ไหม ทำได้ไหม 
อุทยานพลังงานหมุนเวียนที่ได้มีการเสนอในที่ประชุม แล้วคิดว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทาย แล้วก็สามารถคิดได้ครบทุกมิติ
และนำเสนอให้ครบจริง ๆ สุดท้ายไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้าแล้วได้ไฟฟ้าราคาถูกแต่ได้สร้างเศรษฐกิจได้สร้างงานขึ้นมา
ทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกระบี่ แค่กระบี่ 1 ล้านไร่แต่ขอให้มองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกว่า 800,000 ไร่ แล้วเรามีจังหวัดที่มียางพาราซึ่งก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิง 
ได้อย่างดี ฝากที่ประชุมทุกท่านร่วมกันคิด 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 16 

ต้นรัก สูงยิ่ง ตัวแทนน่าจะเป็นคนแรกของฝั่งอ่าวไทย ขอให้ท่านไปที่เอกสารหน้าที่ 31 หรือว่าสไลด์หน้าที่ 
20 เรื่องของตัวชี้วัดประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 4 มิติ หัวข้อแรกคือเศรษฐกิจ มีรายได้ของภาคใต้ มีการจ้างงาน 
การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว การประมงเกษตร ตรงนี้อยากจะเรียนว่าอยากให้มองการท่องเที่ยวไม่ใช่อาชีพ 
การท่องเที่ยวมองเป็นคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและไม่ใช่แค่อาชีพเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่องเที่ยวหยุดอาชีพล้มเป็น  
ร้อยอาชีพเลย ตัวอย่างคือได้ไปถ่ายทำรายการช่วงที่มีโควิดที่จังหวัดกระบี่ ลงจากท่ีพักปรากฏว่าลงมาหน้าที่พักเซเว่น
ปิด ร้านอาหารปิดหมดเพราะว่าไม่มีคนไปเที่ยว เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันกระทบกับการท่องเที่ยว มันไม่ได้กระทบแค่
อาชีพไกด์นำเที่ยว เมื่อไหร่ที่การท่องเที่ยวมีปัญหามันกระทบทุกอาชีพ เพราะฉะนั้นอยากให้แยกหัวข้อของการท่องเที่ยว 
แม้จะอยู่ในเอกสารที่เป็นตัวประเมินทางเลือกก็ดีใจที่ท่านเอาไว้เป็นตัวเลือกแรกและตัวชี้วัดข้อที่ 1 เลย การประกอบ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-78 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อาชีพด้านการท่องเที่ยว จริง ๆ ทุกอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมดเลย ถ้าจังหวัดนั้นเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่น
กระบี่ เป็นต้น ยกตัวอย่าง ฝากติดตามรายการ One Pic Big Dream คืนวันพุธจะเป็นเทปของเทพากระบี่ และถ้าไป
ดูเทปย้อนหลังก็ไปดู Ep.7 เป็นชุมพร ท่านจะได้เห็นมุมมองด้านการท่องเที่ยวที ่ผ่ านรายการของการท่องเที ่ยว 
แห่งประเทศไทย ข้อที่ 1.2 เรื่องวัตถุดิบปัจจุบันประเทศเราใช้น้ำมันราคาแพงกว่าชาวบ้านเขา แล้วน่าจะเป็นประเทศ
ต้น ๆ ที่ราคาน้ำมันแพงที่สุดเพราะว่า ปตท. เขาอยากขายก๊าซเขาตั้งราคาก๊าซมาให้มันคุ้มกับค่าขนส่ง แล้วก็อัพราคา
น้ำมันหนีเราไป แต่ ณ ปัจจุบันตั้งแต่เราคุยเรื่องโรงไฟฟ้าตั้งแต่เวทีแรกจนถึงปัจจุบันนอกจากเรื่องโควิดที่เข้ามาแทรก
แล้วยังอีกเรื่องที่เข้ามาแทรกระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นั่นก็คือ รถไฟฟ้ามันออกมาขายแล้ว ตอนนี้ ปตท. ก็เบรค
รถไฟฟ้าไม่อยู่และค่ายรถญี่ปุ่นก็เบรครถไฟฟ้าไม่อยู่แล้วเพราะว่าฝั่งอเมริกาไม่ฟังไม่เอาด้วยก็คือดันออกมา ฝั่งนี้  
รถญ่ีปุ่นก็ต้องทำรถไฟฟ้าตามออกมา เมื่อรถไฟฟ้าออกมาแล้วน้ำมันก็ต้องใช้น้อยลงจริงไหม ก๊าซก็ถูกใช้น้อยลง ปตท. 
เคยเป็นเจ้าใหญ่ในประเทศไทยต่อไปอาจจะไม่ใช่แต่จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะกลายเป็นเจ้าใหญ่
เพราะว่าคุมทุกอย่างเลย แล้วสิ่งที่เหลือของ ปตท. ก็คือน้ำมันกับก๊าซที่คนใช้น้อยลงอันนี้ก็กลายเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตไฟฟ้าได้ ที่นี้ ปตท.จะไม่ใช่คนคุมเกม และตอนนี้เขาพยายามยื้ออยู่หรือพยายามยื้อให้รถไฟฟ้ามาช้าที่สุด แต่ถ้า
เมื่อไหร่รถไฟฟ้ามาแล้วคนที่คุมเกมเศรษฐกิจของประเทศก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นเรื่อง
วัตถุดิบมองว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาแต่อยากให้มองไปถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบัน แทนที่เราจะเถียงกันเหมือนกับ
ว่าตอนที่เราตั้งเริ่มต้นเวทีสถานการณ์เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ ณ ปัจจุบัน มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วพอมีโควิดเข้ามาทำให้
เราต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal นั่นก็คืออยู่กันแบบห่าง ๆ เที่ยวกันแบบห่าง ๆ จากที่คนเคยไปเที่ยวอัดตาม  Full 
Moon ตามท่ีมีคนเยอะ ๆ ตอนนี้คนมาเที่ยวแบบกางเต็นท์อยู่ห่าง ๆ แต่นั่งรถมาคันเดียวกัน 20 คน นัดประชุมพรุ่งนี้
มาคันเดียวกัน 20 คนจะบอกให้แยกเลย แล้วก็เรื่องของต้นทุนเมื่อสักครู่มีต้นทุนเรื่องถ่านหิน เรื่องก๊าซธรรมชาติ  
เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับกับพลังงานหมุนเวียนอย่างอ่ืน จริง ๆ ต้นทุนถ้าคิดแค่ว่าไปซื้อมาราคาเท่าไหร่และ
ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่มันก็ตามมา แต่ถ้าเมื่อไหร่ไปคิดถึงมุมที่ว่ามันกระทบกับสภาพอากาศไหม กระทบต่อสุขภาพไหม 
กระทบกับการท่องเที่ยวไหม มันจะกลายเป็นต้นทุนมหาศาลทันที แล้วรัฐบาลไม่สามารถที่จ่ายเงินเยียวยาให้ได้
ทั ้งหมด ถ้าสมมุติว่ามันกระทบขึ้นมาเหมือนตอนที่โควิดรัฐบาลอาจจะประคับประคองให้เรามี รายได้พอจ่ายค่า
โทรศัพท์สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพที่เป็นเงินเดือนปกติแต่ไม่สามารถทดแทนรายได้ที่หายไปจากการท่องเที่ยวได้ อันนี้คือ
เรื่องจริงที่ประสบอยู่ปัจจุบันไม่ต้องอ้างอิงข้อมูลที่ไหนไปดูตัวจริงหน้างานได้เลย ข้อ 1.4 อ้างอิงจากที่อาจารย์สมพร
ออนไลน์มาเมื่อสักครู่เรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่มันแปรผันตามฤดูกาล อันนี้ผมอยากจะเสนอว่าอยากให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำการศึกษาจริงจังเป็นตัวอย่างประมาณ 2 จังหวัด เคยพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้วคือชุมพรกับ
ระนอง ซึ่งต่างกับจังหวัดอ่ืนตรงที่ว่าเป็นแผ่นดินที่แคบมากมากท่ีสุดของแหลมมลายูหรือคาบสมุทรอินโดจีน นอกจาก
ฤดูร้อนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนแดดจะจัดแล้วถัดไปฝนก็เทหนักด้วยแล้วมรสุมมันก็สลับกันอยู่ 2 ฝั่ง ช่วงที่ไม่มีมรสุมเลย
ก็คือช่วงฤดูร้อนซึ่งเราก็จะได้พลังงานจากแสงอาทิตย์เต็ม ๆ พอถัดไปก็จะกลายเป็นมรสุมฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตก  
พอฝั่งโน้นหยุดก็กลายเป็นมรสุมตะวันออกซึ่งตรงนี้จริง ๆ ถ้าเราสวิชดี ๆ คิดว่าการไฟฟ้าสามารถทำการศึกษาวิจัยนี้
ได้ว่าสองจังหวัดนี้สามารถสร้างพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี 
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ชนะกฤษ อิ้ววังโส จากนครศรีธรรมราช เห็นใจพี่น้องเทพาและกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายแต่ในส่วนที่จะ
หยิบยกมานำเรียนกับที่ประชุมทุกท่านแค่บางส่วนที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะศึกษาขออนุญาตเทียบเคียงกรณีของ
ต้นทุนของแหล่งพลังงานถ่านหินกับชีวมวลเพื่อให้เห็นภาพชัดว่ามันมีสัดส่วนต่อการใช้ต้นทุนในการพัฒนาพลังงาน
แตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างมา 2 ส่วน ในส่วนของถ่านหินสรุปตัวเลขถ่านหินถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่จะพัฒนา 1,000 
เมกะวัตต์ ต่อปีนี้เราจะใช้งบประมาณ 6,800 กว่าล้านบาทในส่วนของถ่านหิน แต่ถ้าเกิดเรามองในส่วนของพลังงาน
ทางเลือกยกตัวอย่างชีวมวลก็อาจจะได้ฟังจากหลายท่านอาจจะมีผลกระทบแต่เชื่อว่าตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ 
เราใช้อยู่ที ่ประมาณในสัดส่วน 1,000 เมกะวัตต์ อยู่ที ่ 9,700 กว่าล้านบาท แต่ว่าสัดส่วนเหล่านี้เห็นชัดว่ามันมี  
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-79 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ความแตกต่างกันร่วมประมาณไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ที่ยกประเด็นนี้เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นตัวเลขบางส่วนเพื่อว่ า
การส่งเสริมพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกจะส่งต่อในมิติเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมากมายโดยเฉพาะเศรษฐกิจ  
ฐานราก คิดว่าสัดส่วน 3,000 ล้านบาทต่อปีนี้มันน้อยมากกับผลที่ได้เกิดขึ้นกับเกษตรกรในส่วนของพืชพลังงานหรือ
ว่ายางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเห็นว่ามันมีความแตกต่าง ถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับพลังงานที่เป็นถ่านหิน 
เราต้องนำเข้ามาจากอินโดนีเซีย นำเข้ามาจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้ว อันนี้ไม่สามารถ
ที่จะต่อยอดไปสู่เกษตรกร พืชเกษตร หรือพืชพลังงานได้เลย เพราะฉะนั้นทิศทางของการส่งเสริมพืชพลังงานของ
ระดับนโยบายรัฐควรจะมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อรองรับการใช้หรือการผลักดันเรื่องพลังงานทางเลือกให้มันหลากหลาย
มากขึ้น ส่วนที่ 2 ประเด็นข้อกังวลแทนที่สังคมหรือทุกภาคส่วนจะให้ความกังวลเรื่องความเพียงพอ อาจจะกังวลเรื่อง
ความเพียงพอแต่กลับไม่ได้กังวลเรื่องผลกระทบทุกมิติในระยะยาว คิดว่าเราควรจะปรับวิธีคิดวิธีการกันสักหน่อย  
คิดว่าถ้าส่วนนี้มันชัดเจนแนวทางของการพัฒนาพลังงานในทิศทางท่ีมันควรจะเป็นมันก็มีทิศทางท่ีดีมากขึ้น อีกส่วนนึง
ที่ตั้งข้อสังเกตมาตลอดในเวทีที่ 5 ส่วนต้นทุนพลังงานทดแทนพลังงานถ่านหินถูกวางไว้ 40% ไม่เคยลดลงมาเลย 40% 
– 60% ตลอดในทุกทางเลือก ข้อมูลในมือก็เห็นอยู่ คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ตั้งข้อสังเกตมาตลอด ทำไมไม่พยายาม
หาทางเลือกที่มันลดลงมาให้ต่ำที่สุดเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาร่วมกันสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันจะใช้ในแนวทางนี้  
ในประเด็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะมีการตั้งธงกันมันควรตั้งที่ 2 ประเด็นคือ ปัญหาเรื่องผลกระทบและประเด็นเรื่อง 
การต่อยอดไปสู่มิติที่มันจะเสริมหนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญในการที่จะเสริมให้เศรษฐกิจ 
มหภาคมันดีไปด้วย คิดว่าควรจะสร้าง Main เหล่านี้เป็นหลักแล้วก็ขับเคลื่อนหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานของ
ภาคใต้ ประเด็นนโยบายของอเมริกาเนื่องจากเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของประเทศไทย มิติเหล่านี้ถ้าเกิดอเมริกากีดกัน 
ทางการค้าเช่นสินค้าท่ีจะส่งออกไทยต้องติดฉลากคาร์บอนเครดิต มันเป็นปัญหาเราต้องเกาะเกี่ยวแผนพัฒนาพลังงาน
เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางของประเทศยุโรปที่มีผลต่อการค้าการลงทุน 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 18 

วิรุฬ ใส่แว่น จากหัวหน้าคณะวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่คิดคำนวณ  
จากทฤษฎีไม่ใช่จากผู้เชี่ยวชาญอ้างแต่เป็นข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือวัดจริง ๆ ในการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นตัวเลข
เก็บรายวันตลอด 24 ชั่วโมง เก็บทุกเดือนตลอด เป็นข้อมูลที่นำเรียนเพื่อให้พิจารณาที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีการ
ติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปเริ่มตั้งแต่การสำรวจจนติดตั้งจนใช้งานแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีข้อมูลว่าลองใช้  
ที่เวลา 127.32 กิโลวัตต์–ชั่วโมง เราใช้แผงไปทั้งหมด 412 แผง แผงละ 330 วัตต์ จริง ๆ แล้วมันควรจะได้ 136 
กิโลวัตต์–ชั่วโมง แต่บริษัทท่ีมาติดตั้งก็ลดลงมาเหลือแค่ 127.32 กิโลวัตต์–ช่ัวโมง แสดงว่าประสิทธิภาพของแผงไม่เต็ม 
เวลาผลิตจริง ๆ ในการผลิต มีข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2563 จนถึงมกราคม–กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 
ทั้ง 7 เดือน ที่ผลิตได้มากที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ 16,905.67 กิโลวัตต์–ชั่วโมง เดือนที่ต่ำที่สุดคือเดือน
พฤศจิกายนได้ 3,791.18 กิโลวัตต์–ชั่วโมง นั่นคือที่คิดได้ตลอดทั้ง 30 วัน นับเดือนหนึ่ง 30 วัน แต่ถ้าเราคิดตาม
ทฤษฎีตามสเปกเฉลี่ยต่อเดือนควรจะได้ทั้งหมดคือ 91,670.4 กิโลวัตต์–ชั่วโมง นั่นคือตามทฤษฎีตามหลักวิชาการ 
จริง ๆ แต่ข้อมูลที่ให้ดูเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เพราะได้จากเครื่องมือวัด แล้วเวลาไปทำสัญญากับ  
การไฟฟ้านครหลวงจะต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 51,887.18 บาท ที่เราทำสัญญาไว้โดยการประมาณการคิดคำนวณ
ก่อนที่จะผลิตจริง ๆ ปรากฏว่าพอผ่านมาตอนนี้วิทยาลัยหยุดจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้านครหลวงเพราะเฉลี่ยแล้วเราจะใช้
ไฟอยู่ประมาณ 10,000–20,000 กว่าบาทต่อเดือน แต่เราจะต้องจ่ายถึง 50,000 กว่าบาท ก็เลยหยุดชะลอตอนนี้
คิดถึงตัวเลขตัวนี้ก็คือพลังงานหมุนเวียนที่ใช้จากแสงอาทิตย์นั้นดีไหม ดี เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพถ้าเราคิดที่ค่าเฉลี่ย 5 
ชั่วโมงต่อวัน จะอยู่ประมาณ 40% ที่จะบอกคือพลังงานหมุนเวียนเรานำมาใช้เป็นพลังงานเสริมแต่ไม่สามารถที่จะเอา
มาเป็นพลังงานหลักในการที่จะผลิตไฟฟ้าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ และก็อยากให้ประชาชนที่คิดจะใช้แผงโซล่าเซลล์
หรือพลังงานหมุนเวียน ให้เขาได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงไม่ใช่ข้อมูลที่ประกาศโฆษณาเหมือนกับท่ีขายของขายอาหารในทีวี 
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ผู้เสนอแนะลำดับที่ 19 
ศิพัฒน์ หลีกภัย จากกระบี่ คืองบประมาณ 50 ล้าน ที่นิด้าศึกษาคิดว่าไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะออกจากความขัดแย้ง 

มันเป็นเงินที ่เยอะแล้วก็เป็นเรื ่องของประเทศก็คือว่าศึกษาเพื ่อประชาชนคนไทยทุกคน ประเด็นแรกสมมติ  
ผลการศึกษานี้ออกมาบอกว่ากระบี่หรืออันดามันไม่ต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก ปัจจุบันนี้คือว่าเรามีกำลังอยู่ 3,000 เมกะวัตต์ 
และที่จะนะกับขนอมอีก 2,400 เมกะวัตต์ แต่ว่าพอตอนหนึ่งทุ่มกำลังไฟไม่มี ไม่มีไฟ เราก็ต้องดึงไฟจากภาคกลาง 
มาบางส่วน คำถามคือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่มีไฟจากภาคกลางมา คือขนอมก็จะจ่ายให้ฝั่งอ่าวไทยได้ และจะนะก็จะ
จ่ายตอนล่างได้ แต่กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา ไม่มีโรงไฟฟ้า เพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้ว และพอเริ่ม 
จะจ่ายไฟจุดที่จ่ายไฟได้ก่อนคือจุดที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า ถ้าผลการศึกษาออกมาว่าเราทำเราจะสร้างไว้ที่ไหนในภาคใต้  
ถ้าเราไปสร้างในจุดที่มันมีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ จะไปสร้างที่สุราษฎร์หรือที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีขนมอยู่แล้ว 
แต่อันดามันไม่มีโรงไฟฟ้าเลย ธุรกิจยุทธศาสตร์ภาคใต้คือ ท่องเที่ยว ประมง เกษตร ท่องเที่ยวใช้ไฟ โรงแรมใช้ไฟเยอะ
ตอนทุ่มหนึ่ง แล้วยังมีประเด็นที่ผู้เข้าร่วมเสนอถ้ารถไฟฟ้าเข้ามาอีกคนซื้อรถไฟฟ้าวิ่งรถกลางวันกลับบ้านไปชาร์จที่บ้าน 
แต่ชาร์จที่บ้านกลางคืนแล้วจะใช้ไฟที่ไหน โรงไฟฟ้าไม่มี ก็คือว่ายุทธศาสตร์ภาคใต้สถานที่ก่อสร้างมันควรจะสร้าง 
ในจุดที่ไม่มีโรงไฟฟ้า ประเด็นที่ 2 คือเรื่องราคาจากทางเลือกทั้งหมด 2 3 3.1 3.2 และ 4.3 ประเทศไทยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายไฟให้ภูมิภาคกับนครหลวงประมาณ 140,000 ล้านหน่วย ถ้าทางเลือกปัจจุบันเราจ่ายค่า
ไฟประมาณ 4 บาท เลือกทางเลือกท่ี 2 ราคา 5.58 บาท หมายถึงว่าประเทศจะต้องจ่ายเงินเพ่ิม 140,000 ล้านหน่วย 
คูณ 1.58 บาท ต้องจ่ายเงินเพิ่มทันที 20,000 ล้านบาท ถ้าเป็นเลือกทางเลือกสุดท้ายที่ถูกที่สุดก็คือจะลดค่าไฟ 
จะเหลือแค่ 3.42 บาท ลดลงไปประมาณ 60 สตางค์ 60 สตางค์จาก 140,000 ล้านหน่วย ก็ประหยัดเงินประมาณ 
80,000 ล้านบาท SEA นี้ใช้เงิน 40 ล้านบาท น้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่จะต้องตัดสินใจส่งให้รัฐบาล ทราบว่าในเมื่อ 
เรามีทางเลือกท่ีออกมาแล้วแต่มันไม่มีถ่านหิน 100% มันมีแต่ว่าถ่านหิน 40% ก๊าซ 40% แล้วก็หมุนเวียน 20% อันนี้
ทำให้ค่าไฟถูกที่สุดก็คือต้นทุน 2.72 บาท แล้วรวมเป็นราคาค่าไฟคือ 3.42 บาท ในขณะที่ชีวิตจริงเราจ่าย 4 บาท  
ผมอยากจะให้พิจารณาประเด็นนี้ด้วยว่าที่หมุนเวียน ทางเลือกมันมีอยู่แล้ว ก็คือถ่านหิน 60% หรือก๊าซ 60% แล้ว
หมุนเวียน 40% หมายถึง 100% มันก็มีหมุนเวียนอยู่แล้ว อยากจะให้พิจารณาตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศว่า
งบประมาณชาติ 3.4 ล้านล้านบาท ค่าไฟ 140,000 ล้านหน่วย คิดดูถ้าเกิดมันประหยัดไปได้จะเข้าไปเลือกหมุนเวียน
เยอะ ๆ มันจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็น 200,000 ล้านบาท เกือบ 8% ของ GDP ของประเทศ เพราะมันค่อนข้างใหญ่ก็คือ
ประเด็นเรื่องราคานี้อยากจะให้พิจารณาด้วย คำนึงถึงคนไทยทุกคนว่าจะต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าไฟฟ้าตรงนี้ แล้วก็
ประเด็นที่ 3 เรื่องผลกระทบถ้าบอกว่าท่องเที่ยวกระทบบีแอลซีพีระยองรวมกับ Echo 1,600 เมกะวัตต์ เดินเครื่องมา 
10 กว่าปีแล้วอยู่ห่างเสม็ด 40 กิโลเมตร วันนี้เสม็ดก็ยังท่องเที่ยวได้ตามปกติ ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจะเสิร์ชหาข้อมูลและ
อ้างว่ามีถ่านหินแล้วไม่มา ไปพิมพ์ใน Google ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินในมันจะขึ้นที่มาเลเซีย มาเลเซียเป็นตับเลย อันนี้  
ไล่ลงไปเลย 3–4 โรง โรงที่มาเลเซียที่มานี่อยู่ห่างจากสตูลไป 200 กว่ากิโลเมตร ถ้าเขาใช้เงื่อนไขว่ามีถ่านหินแล้ว 
เขาไม่มา เขาก็ไม่มาอันดามัน เพราะว่าอันดาอันมีเป็นหมื่นเมกกะวัตต์ใกล้ ๆ จากหาดใหญ่ ลงไปจนถึงสิงคโปร์ มีเต็ม
ไปหมดข้อมูลตรงนี้ทุกคนสามารถเข้าไปใน Google Map หรือ Google Earth แล้วพิมพ์เข้าไปเลยว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน
มันก็จะขึ้นมาเลยในส่วนของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพตัวแทนพี่น้องชุมชนมาจากกระบี่
ผมก็เกิดในโรงไฟฟ้ากระบี่ก็พูดกันหลายเวทีแล้ว แม่เมาะก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติเปรียบเทียบคนเป็นมะเร็ง  
ว่าตรงไหนเป็นมากที่สุด ที่ไหนมากท่ีสุดรู้ไหม กรุงเทพฯ มากสุด ท่านปลัดกระทรวงพูดก็คือถ้าจะใช้ถ่านหินก็ต้องเอา
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ลดมลพิษมากที่สุด ถ้าโรงไฟฟ้าปาล์มผมอยู่กระบี่ถ้าขับผ่านเหม็นทุกโรงงาน แต่โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ไม่เหม็น มันต้องดูอากาศ ดูน้ำ ว่ามันเสียจริงหรือเปล่า อากาศมันเหม็นจริงหรือเปล่า แล้ว PM2.5 กรุงเทพไม่มี
โรงไฟฟ้าถ่านหิน กรุงเทพฯ เข้ามาต้องซื้อหน้ากากอีกแบบ ฉะนั้น ต้องดูปัญหาผลกระทบที่บอกว่าสุขภาพท่องเที่ยว
มันจริงหรือเปล่า 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-81 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ขวัญกนก กษิรวัฒน์ จากกระบี่ เป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้ประสบการณ์ตรงจากการใช้โซล่าเซลล์ที่บ้าน

ประกอบธุรกิจ Supermarket ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 700 ตารางเมตร ใหญ่พอสมควรได้ติดตั้งโซล่าเซลล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 ขนาด 48 กิโลวัตต์ 150 แผ่น ณ ตอนนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องโซล่าเซลล์และคิดว่าเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ผลิตค่อนข้าง
เยอะในภาคใต้ คือ ณ ตอนนั้นเราไปดูงานจากหลายที่แต่มันไม่มีขนาดใหญ่ให้ดูแต่ด้วยความคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์
กับลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า คือที่ร้าน ณ ตอนนั้นค่าไฟฟ้า 120,000 บาท โดยประมาณซึ่งร้านเราเล็กกว่านี้ร้านเรา
ประมาณ 560 ตารางเมตร หลังจากศึกษาข้อมูลมานานพอสมควรแล้วก็ตัดสินใจติดตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558  
หลังจากติดตั้งเสร็จค่าไฟฟ้าก็ลดลงเรื่อย ๆ แต่ด้วยความว่าที่เราจะต้องดูแลอย่างเปลี่ยนพวกหลอดไฟอุปกรณ์ที่รู้สึก
มันเก่าให้เป็นของใหม่ คือเราดูแลเรื่องประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบจนมาไฟฟ้าค่อนข้างลดลงจนถึงเหลือ 70,000 
บาท ก็เลยจะมาบอกท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ แล้วไฟฟ้าที่เกิดจากโซล่าเซลล์มันตอบโจทย์จริง มีหลักฐานเรื่องใบเสร็จ
เรื่องค่าไฟฟ้า จะบอกว่ามันตอบโจทย์ได้จริงเพราะว่าเราใช้จริง เลยจะมาเน้นย้ำว่าที่ว่ามันไม่คุ้มค่า ไม่จริง ตอนนี้ 
เมื่อเราเกิดวิกฤตโควิดมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนนี้ที่บ้านเหลือค่าไฟ 3,000 บาท โซล่าเซลล์มันเป็นอีกทางออกหนึ่ง
ถ้าเลยถ้าเกิดเราบริหารจัดการดี ๆ เป็นทางออกสำหรับคนที ่ใช้ไฟเยอะสำหรับผู ้ประกอบการที ่เกาะลันตา 
ผู้ประกอบการโรงแรมหลายโรงแรมมากที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เกิน 100 กิโลวัตต์แต่ละที่มีหลายโรงแรมมากซึ่งถ้ามีคน
สนใจไปดูได ้
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ระพี ผลพานิชย์ ฟังจากที่หลาย ๆ ท่าน ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอ อย่างโซล่าเซลล์มันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการ
หรือว่าคนที่ใช้ไฟเยอะ ๆ ประหยัดได้มันเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะประหยัดโดยที่เป็นโซล่ารูฟท็อป แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือ
การใช้ไฟฟ้าเยอะ ๆ ที่จะต้องเป็นไฟฟ้าฐานที่ต้องให้มีพลังงานไฟฟ้ามันเพียงพอเราก็ต้องพ่ึ งตัวโซล่าฟาร์มแล้วก็จาก
ข้อมูลต้นทุนที่นำมาวิเคราะห์ แล้วก็ใช้สัดส่วนที่บอกว่า 60/40 หรือ 40/40/20 มันมาจากไหน มันก็มาจากตัว 
Setting ซึ่ง Setting ก็ทำตามแผน PDP สัดส่วนก็เลยออกมาอย่างนี้มันก็จะเห็นทางเลือกทั้งหมด 6 ทางเลือก แล้วก็
จะได้สัดส่วนก่อน ส่วนต้นทุนของแหล่งเชื้อเพลิงว่าแหล่งพลังงาน เราเคยมาคุยกันหลายครั้งแล้วก็ใช้จากต่างประเทศ
บ้างจากอะไรบ้าง ได้มีคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้มันสะท้อนกับบริบทของประเทศไทย เราใช้ราคาของประเทศไทยเลย
โดยใช้ของ กฟผ. เป็นต้นทุน ท่านจะเห็นอยู่ใน Fact sheet หน้า 40–43 เราใช้ข้อมูลตัวนี้แล้วทำเป็นราคาค่าไฟ
ออกมา ส่วนราคาค่าไฟรวมต้นทุนระบบส่ง ระบบจำหน่าย และการบริหารจัดการซึ่งนำมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บวกเข้าไปถึงมาเป็นราคาที่ท่านเห็นใน Fact sheet นี้ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของราคาไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่เป็นโซล่า
ฟาร์มและพลังงานลม เราใช้ต้นทุนมาจากประกาศของของ กกพ. ประกาศ FiT เป็นราคาจริงที่ใช้อยู่บวกด้วยตัว 
Storage System เพื่อทำให้มัน Firm จะสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากพระอาทิตย์ตกจะเป็นช่วง
หัวค่ำซึ่งจะรวมต้นทุนประมาณ 3 บาท ซึ่งมาจากการวิเคราะห์การลงทุนเป็นข้อมูลจากต่างประเทศเป็นบริษัท  
ที่ปรึกษาในการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของปี ค.ศ. 2019  ส่วนถ่านหินเราใช้ราคาของถ่านหินนำเข้า  
ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติเราใช้ราคา Gas Pool เป็นราคาเฉลี่ย ท่านก็จะเห็นในรายงานเพราะหลัก ๆ ข้อมูลที่ใช้มีเท่านี้ 
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วีระพล จิรประดิษฐกุล ให้ข้อเสนอแนะอีกรอบเรื่องค่าไฟเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้การศึกษาของนิด้าออกมา
สมบูรณ์หลังจากที่ผมทำงานมาหลายปีและมีหลายอย่างที่ว่าน่าจะปรับให้ถูกต้องเพื่อความสบายใจในการเป็น
ทางเลือก อันแรกคือเรื่องราคาก๊าซ ไม่เห็นด้วยในการใช้ราคา Pool เพราะภาคใต้จะนะใช้ราคาของจะนะบวกค่าท่อ 
เราทำแค่ภาคใต้เราจะมีเทอร์มินอลใหม่ก็ใช้ราคา Import LNG Terminal ใหม ่อาจารย์สามารถคำนวณได้ ซ่ึง ปตท. 
จะมีต้นทุนพวกนี้อยู่แล้ว ส่วนราคาถ่านหินโดยรวมแล้วโอเค ราคาเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องชีวมวลไม่แน่ใจตัวเลข ไม่แน่ใจ
ว่าถูกไหมอาจารย์ใช้ต้นทุนชีวมวล 400–700 บาทต่อตัน หลายท่านบอกว่าชีวมวลวิ่งมาจากกรุงเทพฯ ก็มี ต้นทุน 
ชีวมวล FiT ที่โรงไฟฟ้าที่ผลิตในปัจจุบันนี้เขาได้ค่าไฟ 4 บาทกว่า ต้นทุนเขาพันกว่าบาทต่อตัน ถ้าอาจารย์ให้ราคา 
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400–500 บาท มันไม่อยู่ที่ภาคใต้ขึ้นมาภาคกลางหมด ต้นทุนอยากให้อาจารย์คำนวณใหม่ว่าอาจจะเป็น 800–1,000 
บาทต่อตันว่าต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่ ส่วนตัวเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ติดใจต้นทุนมัน เรื่องอะไร น่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว 
อันนี้อยากให้ดูข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่าชีวมวลมันไม่ได้อยู่กับที่ โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ปราจีนบุรีก็มาจากอีสานมาจาก
ภาคเหนือ ท่านเห็นว่ารถวิ่งกันเต็มหมด ฉะนั้นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเชื้อเพลิงนี้ทำไม่ได้ อยากให้ทำ
ประมาณ 800–1,000 บาทต่อตัน ต้นทุนก็จะกลับมา อีกตัวหนึ่งที่ท่านบอกจะใช้ประกาศของ Regulator มันเป็นปี 
พ.ศ. 2563 ก็จริงแต่ละตัวว่าต้นทุนไม่ถูก อย่างโซล่าเซลล์ถ้าท่านไปถามองค์การเอกชนขนาด  Floating Storage 
ต้นทุน 1.33 บาท ก็ทำได้ ถ้าเป็นโซล่าฟาร์มอาจจะถูกกว่านี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าท่านหาจากที่ไหน ต้นทุนโซล่า
เซลล์จะไม่ใช่ตัวเลขที่ประกาศ ส่วนไบโอแก๊สกับชีวมวลคิดว่าน่าจะโอเคตามที่ประกาศ อีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าลมท่าน
ใช้ต้นทุนอะไร เพราะว่าไม่ได้ประกาศลมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและลมรอบแรกเป็น Adder ซึ่งแพงมาก ปัจจุบันนี้
คิดว่าต้นทุนต่ำเยอะมาก แล้วก็เข้าใจว่าการผลิตและโปรไฟล์ของการผลิตลมกับโซล่ ามีการศึกษาวิจัยเยอะที่ท่าน
ยกตัวอย่างทำงานวิจัยวิจัยเยอะดูคร่าว ๆ ถ้าผลิตได้ประมาณ 4.8 ถึง 5 ชั่วโมง เลือกแผงดี ๆ หน่อยประสิทธิภาพ 
มันก็ดี ที่นี้ลมภาคใต้ไม่แน่ใจมี 2 ฤดูไหม แต่ถ้าลมอีสานมี 2 ฤดู ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างลมเหนือกับลมใต้ ลมจะไม่
หมดเลยเป็นเวลาเป็นเดือนดูทีล่ำตะคองได้ เพราะฉะนั้นถ้าไปขอข้อมูลจาก Regulator หรือเอกชนก็ขอข้อมูลให้ชัด ๆ 
ต้องมาดูว่าภาคใต้ข้อมูลและโปรไฟล์ของลมต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่ อยากให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รายงานที่จะต้องเสนอ
กระทรวงพลังงานจะได้ไม่โดนตีไปตีมา อยากให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด แล้วก๊าซต้องนำเข้า ของไทยไม่พอแล้ว 
และนำเข้าตอนนี้ถูกมากช่วง 5 ปีนี้ก๊าซนี้นำเข้าถูกมาก ถูกกว่าอ่าวไทยอีก เป็นโอกาสที่เขาใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะมาก
แล้วก็มีก๊าซที่อีก 10 ปีข้างหน้าก๊าซธรรมชาติก็ยังเป็นตลาดของผู้ซื้อเพราะราคาค่อนข้างถูก และต้นทุนที่เป็นเรื่องของ
ราคาทดแทน เคยได้ข่าวรัฐ Texas ไหมที่มีทั้งลมมีทั้งอะไร พอเจอหิมะแล้วมันผลิตไม่ได้ ระบบไฟฟ้าล่มหมดเลย  
คิดว่าถ้ามีลมเยอะ ๆ มีโซล่าเยอะ ๆ มันคอนโทรลไม่ได้ คนใช้ก็เปิดเมื่อไหร่ก็ต้องติดเมื่อนั้น มันจะมีข้อมูลอันหนึ่งว่า
ตอนบ่าย ๆ กฟผ. ประมาณ 4 โมงเย็นต้องเดินเครื ่องไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือก๊าซต้มน้ำค่อย ๆ ปั ่นไฟขึ ้นมา 
การเดินเครื่องเพ่ือรอเวลาแสงอาทิตย์ตกพอหัวค่ำชาวบ้านใช้ไฟ มันจะมีต้นทุนรักษาเสถียรภาพ ซึ่งสามารถคำนวณได้ 
ขึ้นอยู่กับโซล่ากับลมบ้านเรามีมากน้อยขนาดไหน ถ้ามีประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ต้นทุนจะสูง และวันนี้มีประมาณ 
3,000–4,000 เมกะวัตต์  โซล่า 3,000–4,000 เมกะวัตต์ ลมประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ ต้นทุนก็เป็นตัวหนึ่งแต่ถ้า
เยอะ ๆ ทุกคนทำหมด จะต้นทุนตัวนี้ต้นทุนรักษาเสถียรภาพ กลางคืนการไฟฟ้าต้องสร้างไฟฟ้าไว้เผื่อไว้ให้ท่านถูกไหม
เวลาเกิดภาคใต้ลมฝนตก 3 วัน 3 คืน ไม่มีโซล่าท่านจะเก็บกักพลังงานอย่างไร โรงไฟฟ้าต้องสแตนบาย มีการลงทุน  
มีค่า AP EP อะไรที่เราคุยกันวันนี้เราสามารถคำนวนได้ ไปลองดูเบื้องต้นสามารถคำนวณต้นทุนถ้าจะเอา ต้องมี 
การเก็บมิฉะนั้นคนออกนอกระบบก็จะเอาเปรียบคนในระบบ คิดว่าสามารถคิดแล้วก็เสนอแนะข้อมูลอาจจะไม่
แน่นอนกว่าให้กระทรวงพลังงานเห็นว่ามีต้นทุนพวกนี้อยู่ แล้วก็ตอนนี้ กฟผ. มีซอฟต์แวร์ที่สามารถพยากรณ์ว่า 
จะผลิตโซล่า 3,000 เมกะวัตต์ได้ตอนไหนเท่าไหร่ เขาต้องผลิตล่วงหน้า 1 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วันถึงเดือนล่วงหน้า 
ลมก็เหมือนกันเขาต้องคาดการณ์โมเดลนี้และต้องพยากรณ์เพ่ือจะเดินโรงไฟฟ้าหลัก เพราะฉะนั้นก็อยากให้ดู อันไหน
ที่มีศักยภาพให้ทำดูข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ ข้อมูลที่เสนอบางคนอาจจะไม่ถูกต้องผู้ทรงคุณวุฒิช่วยกันดูก็แล้วกัน
เพราะอยากให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
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เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ภาคบ่าย) 

 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 1 

ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องแรกเรื่องความพอเพียง
ของพลังงานไฟฟ้ามีความคิดเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าภาคใต้นั้นพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใดก็ตาม ทางเลือกที่ 2 
พลังงานหมุนเวียน 100% ทางเลือกที่ 3 ที่  4 ที่มีฟอสซิลเข้าผสมด้วย ทุกทางเลือกมีความพอเพียงโดยไม่ต้องมี
พลังงานไฟฟ้าฐานก็ยังสามารถทำให้พอเพียงได้ หมายถึงว่าไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานเพ่ิมข้ึนอีกเลยก็คือทางเลือกที่ 2  
เหตุผลประกอบมีดังนี้ ข้อแรกเนื่องจากว่าถ้าเราดูเรื่องของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เ ราต้องการผลิตติดตั้งให้ได้ 
4,964 เมกะวัตต์ แต่ว่าพอเราไปดูที่ศักยภาพของภาคใต้นั้นเมื่อเช้าเห็นตารางแล้ว 18,000 เมกะวัตต์ มากกว่าถึง 3 
เท่า ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับผลที่เราเคยศึกษามาที่จังหวัดกระบี่ไดเ้คยศึกษาศักยภาพเอาไว้รวมได้ 1,600 กว่า 
เมกะวัตต์จังหวัดเดียว แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากผลเมื่อเช้านี้ตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขที่เอามาอ้างคิดว่า
ใช้ได้แล้วก็ถูกต้อง ส่วนเรื่องที่ 2 เหตุผลที่เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเรื่องของ 
Smart Grid หรือเรื่องการจัดการพลังงานนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แล้วเรายังมีเวลาอีกนานกว่าที่ไฟฟ้าเราจะ
ถึงจุดวิกฤติ ดังนั ้นแล้วในช่วงนี ้เราสามารถที่จะทยอยพัฒนาเทคโนโลยี  Micro Grid หรือเรื ่องการทำ Energy 
Management ให้ค่อย ๆ พัฒนาศักยภาพขึ้นมาได้ทันเวลา งานเรื่องเทคโนโลยีจึงไม่น่าเป็นห่วง เรื่องที่ 3  เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบ National Grid น่าจะค่อนข้างจะแข็งแรง เรามีพลังงานสำรองหรือว่ากำลังผลิต
ติดตั้งสำรองเอาไว้สูงมากร้อยละ 30–40  แต่ถ้าเกิดว่าเราลองพัฒนาความมั่นคงทางด้านของสายส่ง ลดปัญหาเรื่อง
ความสูญเสียของสายส่งลงไปให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นส่วน Backup ที่ดีให้กับภาคใต้แล้วก็เป็นกำลังไฟฟ้า
ฐานได้ด้วย แม้กระนั้นเรื่องของกำลังไฟฟ้าฐานสามารถจะลดความสำคัญลงไปได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีระบบ
บริหารจัดการไฟฟ้าที่ดี ส่วนเรื่องถัดมาคือเรื่องของประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของต้นทุนสายส่งที่ยาว ถ้าเกิดว่าเราจะ
ส่งไฟจากภาคกลางมาที่ภาคใต้มันจะมี Lost ระหว่างทางค่อนข้างเยอะ การที่เรากระจายแหล่งผลิตไฟไปทั่วทุกภาค 
ก็เป็นการดี แต่ถึงแม้ถ้าเราไปสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ภาคใต้ส่งผลตามมาก็คือทำให้ค่าไฟที่อยู่หมุนเวียนในภาคใต้
ก็ยังมีปัญหาเรื่องสายส่งที่ต้องส่งไกลอยู่ดี ทางหนึ่งก็คือทำให้เป็น Distribution Network คือทำให้แหล่งจ่ายไฟนั้น
เข้าใกล้ผู้ใช้ไฟให้มากที่สุด ซึ่งการใช้ Renewable Energy เข้ามาก็จะช่วยลดต้นทุนตรงนี้ได้มาก ผลิตบนหลังคาแล้วก็
ใช้ทั ้งได้ทั ้งบ้านเลย และหลายคนกังวลเรื ่องของความมั ่นคงของพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ปัจจุบันโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์เวลาสร้างในจะต้องประกอบไปด้วยไม่ใช่เฉพาะแผงโซล่าเซลล์จะต้องมีระบบ Energy Storage หรือแหล่ง
กักเก็บพลังงานมาควบคู่กัน ต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ แสดงเมื่อเช้า 9 บาทกว่านี้ดูจะสูงไปนิดนึง เพราะว่า 
ถ้าเกิดไปดูต้นทุน LCOE คือดูตลอดโครงการของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวจะอยู่ที่
ประมาณ 1.9–2.4 บาทต่อหน่วย แต่ถ้าเกิดว่าบวกระบบกักเก็บพลังงานเข้าไปด้วยก็จะเพ่ิมขึ้นอีกราว 0.9–1.10 บาท 
ทำให้โดยรวมแล้วค่าไฟถ้าเกิดว่าเป็นโซล่าเซลล์บวกกับ Energy Storage น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.9–3.5 บาทต่อหน่วย
ก็สามารถที่จะทำเป็น Firm Power Plant ได้ ในกรณีนี้ก็อาจจะไม่ต้องติดตั้งโซล่าเซลล์มากถึง 2 เท่า อาจจะเป็น
ขนาด 1.25 เท่าหรือ 1.5 เท่าเพ่ือที่จะ Cover ในกรณีที่เกิดปัญหาอากาศแปรปรวนก็มีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านี้  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 2 

มีอยู่ 2–3 ประเด็น อาจจะคล้าย ๆ กันกับที่หลายท่านได้เสนอแล้วแต่ว่าประเด็นแรกคือการที่ตั้งคำถาม  
บอกว่าภาคใต้มีพลังงานหมุนเวียนหรือเป็นเชื้อเพลิงอื่นเพียงพอหรือไม่ อันนี้มันอาจจะเป็นการตั้งโจทย์ที่อาจจะถูก  
ในแง่ที่ว่าทางกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าภาคใต้มีปัญหาเรื่องสายส่ง ที่อาจารย์ชาลีพูดว่าไฟมันจะต้องส่งจากภาค  
อื่น ๆ ภาคกลางข้ามมาถึงภาคใต้ซึ ่งมันสายยาว แล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงของสายส่ง อันนี้คิดว่าเรา  
น่าจะลองพิจารณาด้วยทางเลือกหนึ่งคือว่าเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสายส่งที่เชื่อมโยงภาคใต้กับภาคอ่ืน โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งภาคกลางเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าระบบสายส่งในระยะหลัง ๆ สามารถ 
ที่จะลงทุนให้มีความมั ่นคงได้ จริงๆ  แล้วช่วงความยาวไม่กี ่ร ้อยกิโลเมตรไม่ค่อยเป็นปัญหาแล้วในปัจจุบันนี้  
เขาสามารถที่จะส่งไปได้เป็นพันกิโลเมตรก็ยังมี ระบบสายส่งมีความม่ันคงพอสมควร ตรงนี้น่าจะเป็นทางเลือกอีกทาง
หนึ่งว่าถ้าเราสามารถที่จะเสริมความมั่นคงระหว่างภาคใต้กับภาคอ่ืนของประเทศได้ทำให้สายส่งมีความมั่นคงมากขึ้น 
ไม่มีปัญหาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต ความจำเป็นในเรื่องการที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม  
ในภาคใต้ก็จะน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นที่บอกว่าไฟฟ้าจะต้องผลิตเพียงพอกับความต้องการในการใช้
ไฟฟ้า มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ อาจจะผลิตน้อยกว่าก็ได้ ส่วนขาดเราสามารถที่จะเติมเต็มได้โดยส่งมาจากภาคกลาง
และภาคอื่น ๆ ของประเทศซึ่งไฟมันเหลือเพราะว่าการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงหลัง ๆ มันมาในภาคกลาง  
ภาคอีสาน จะค่อนข้างเยอะและเราสามารถที่จะซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านได้ อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะให้
ทางผู้ศึกษาได้พิจารณา ชี้ให้เห็นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ตรงนี้มันจะลดความจำเป็นที่จะต้องมาทะเลาะกันว่า
โรงไฟฟ้าจะต้องมีไหมไม่ว่าจะใช้ถ่านหินก็ดีที่โน่นที่นี่ที่นั่น มันก็ไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ อย่างที่อาจารย์ชาลีพูด  
ก็เห็นด้วย ถ้าเราสามารถช่วยพัฒนาเป็น Micro Grid ไดแ้ละมี Distribution Network ต่าง ๆ ที่ดี ความจำเป็นที่ต้อง
ไปพึ่งภาคอื่นก็จะน้อยลงไปด้วยซ้ำ อันนี้เป็นประเด็นแรก ประเด็นที่สองคือเราเคยพูดกันถึงเรื่องการบริหารจัดการ
ด้าน Demand Side Management ความจริงในช่วงแรก ๆ มีวิทยากรท่านหนึ่งก็พูดถึงแต่ว่าหลังจากนั้นมันหาย  
ไปเลยจากภาพ ซึ่งคิดว่าเราควรจะดึงกลับเข้ามาในการเสนอแนะ ไม่เชิงเป็นทางเลือกแต่เป็นทางเสริมทางหนึ่ง
เพราะว่า Demand Side Management โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Demand Response ซึ่งที่ประเทศไทยมีแผนที่ทำอยู่
แล้วแต่ยังไม่ทำสักที อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ไฟมันยังเหลือ ฉะนั้น  ความจำเป็นในเรื่องที่จะต้องใช้ Demand 
Response มันน้อยลง Demand Response คล้าย ๆ กับว่าเมื่อระบบที่บอกว่าถ้าไฟไม่พอทางการไฟฟ้าหรือทาง 
กฟผ. สามารถที่จะบอกกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่บางรายซึ่งไม่มีความจำเป็นในการใช้ในช่วงเวลานั้นให้ลดการใช้ลงไปได้และ
อาจจะมีการลดแลกแจกแถมอะไรก็ว่าไปเป็นรางวัลให้ บอกว่าในช่วงนี้ทุกคนใช้ไฟหมดแล้วก็มันเต็มที่แล้วระบบจะรับ
ไฟไม่ได้ก็ส่งสัญญาณไปยังผู้ที่ใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ไฟรายใหญ่ ๆ ให้ลดการใช้ลงและให้รางวัลเขา พอเขา
ลดปริมาณลงไปได้ระดับหนึ่ง ความจำเป็นในเรื่องการลงทุนให้โรงไฟฟ้าต้องเพียงพอในทุกเวลาโดยที่ทุกคนไม่ลด  
การใช้มันก็มีความจำเป็นน้อยลง การลงทุนโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเลือกเป็นพวก Peak Load หรือ Peak 
Plant ก็จะน้อยลงเพราะ Peak Plant ส่วนใหญ่มันจะมารองรับเอาช่วง Demand ที่มันสูงในเวลาไม่ก่ีชั่วโมงในแต่ละ
วันหรือบางปีไม่กี่วันด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นมันเป็นการลงทุนไม่คุ้มค่าแต่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุน ถ้าหากเรา
สามารถมี Demand Response นี้ได้ การลงทุนความต้องการหรือความจำเป็นในการลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทนี้ก็จะ
ลดน้อยลงบวกกับว่าระบบ Energy Storage ที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันจะช่วยลด Peak Demand ตรงจุดนี้ได้ทำให้
ความจำเป็นในเรื่องการพูดถึงให้โรงไฟฟ้าไม่ว่าจะชนิดไหนลดลงได้ อยากจะให้พูดไปด้วยว่าทางด้าน Demand Side 
Management เป็นเรื่องที่สำคัญ ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องที่ว่าความจริงวิทยากรก่อนหน้านี้เมื่อเช้านี้ท่านได้พูด
ว่าหลายประเทศที่ใช้พลังงานมาก ๆ ในโลกได้ประกาศตัวเองแล้วว่าในอีก 30 ปี หรือ 40 ปี ข้างหน้าประเทศเขา 
จะเป็น Carbon Neutral หรือลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
โดยสุดท้ายแล้วให้เหลือศูนย์ โดยสุทธิให้เหลือศูนย์ ยุโรปหลายประเทศประกาศแล้ว ค.ศ. 2030 ค.ศ. 2040 ก็มี 
แต่ส่วนใหญ่จะ ค.ศ. 2050 หรือในอีก 30 ปี จีนก็เพิ่งประกาศแต่ที่ช้าหน่อย ค.ศ. 2060 สหรัฐก็ทำท่าจะเป็น ค.ศ. 
2050 เหมือนกัน ฉะนั้นในอีก 30–40 ปีข้างหน้าประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศถ้าเขาสามารถทำได้ตามที่เขาประกาศ
เขาจะเป็น Carbon Neutral โดยสรุปก็คือว่าถ้าโลกมุ่งไปสู่ตรงนั้นแล้วบ้านเราไม่มุ่งไปสู่ตรงนั้น เราก็จะตกขบวน 
เพราะฉะนั้นเขาจะมีมาตรการต่าง ๆ ในการที่จะกีดกันประเทศที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เยอะ ๆ ลองดูก็แล้วกันในอีก 
20–30 ปี ข้างหน้าถ้าเรายังมีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เราจะถูกกีดกันทางการค้าหลายท่านก็พูดแล้วซึ่งตรงนี้
เป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะให้มีการพูดถึงไว้ว่าในการลงทุนในเรื่องการใช้โรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลต้องคำนึงถึงความเสี่ยงถึงจุดนี้ด้วย  
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ผู้เสนอแนะลำดับที่ 3 
ดร.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อย่างแรกจะเห็นว่า ณ วันนี้ภาคใต้ของเรายังต้องใช้ไฟจากภาคเหนือ  

ภาคกลางมาช่วยอยู่ประมาณ 300 กว่าเมกะวัตต์ ท่านดูตัวเลข ส่วนความต้องการเราจะใช้โรงไฟฟ้าอะไรเป็นอีกเรื่อง
หนึ่งแต่ ณ ขณะนี้เราไม่พอ อย่างที่สองท่ีอาจารย์ได้เรียนว่าทำไมเรามีสายส่ง อยากเรียนว่าขณะนี้ทางการไฟฟ้ากำลัง
ทำสายส่ง 500 kv หรือ 500,000 โวลต์ จากภาคกลางมาสู่ภาคใต้ถึงภูเก็ตอันนี้ก็จะเป็นการลดไปอย่างหนึ่ง แต่ใน
หลักการแล้วมันต้องมีโรงไฟฟ้าประจำภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยง อยากให้มองหลาย ๆ มุมทั้งในเรื ่องของราคา 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน อันที่สองที่บอกว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะเลิก จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ตอนนี้แม่เมาะ 
เราทำโรงไฟฟ้ามาทดแทนชื่อว่า Unit 8–9 (Mae Moh Power Plant unit 8–9 Replacement Project: MMRP2) 
ซึ่งจะเสร็จปี พ.ศ. 2569 และโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งจะมีอายุประมาณ 25 ปี  เพราะฉะนั้นฐานที่แม่เมาะยังใช้ได้ถึง 
อย่างน้อยถึงปี พ.ศ. 2590 เป็นอย่างน้อย ไม่ได้หมด ไม่เลิก แล้วคนที่แม่เมาะเขาไม่ได้คัดค้าน มาดูเรื่องนโยบาย
รัฐมนตรีบ้าง อยากเรียนว่ารัฐมนตรีไปประชุมอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มองอนาคตในอาเซียนว่าปี  พ.ศ. 
2568 จะมีพลังงานหมุนเวียนที่เราพูดเพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% เป็น 35% ปี พ.ศ. 2568 ไม่ได้ว่าเราจะลด เราก็
พยายามปรับเพิ่มเรื ่องของพลังงานหมุนเวียน ส่วนถ่านหินอาเซียนเลิกไหม ไม่ได้เลิก เขายังตั้งศูนย์เรียกว่าศูนย์  
เพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านถ่านหินของภูมิภาค อยากเรียนว่า
ทุก ๆ เชื้อเพลิงมีข้อดีและข้อเสีย อยากให้พยายามเปิดใจกว้างนิดนึง อยากให้ดูข้อมูลของปี ค.ศ. 2020 ปีที่แล้ว อยาก
ให้เห็นว่าของญี่ปุ่น สีเขียวคือพลังงานหมุนเวียน แต่หลัก ๆ ท่านเห็นสีดำไหม สีดำคือถ่านหิน สีเทาคือก๊าซ สีแดงคือ
นิวเคลียร์ ฉะนั้นญี่ปุ ่นถ้าบอกว่าอีก 10 ปี 20 ปี  เลิกก็ยากเพราะว่าเขาต้องคำนึงถึงความมั่นคงกับราคา อันนี้  
ของเยอรมันที่เราพูดถึงยุโรป สีเหลือง ปี ค.ศ. 2020 คือปี พ.ศ. 2563 สีเหลืองคือพลังงานหมุนเวียนประมาณ 44% 
เรามาดูซีกซ้ายบ้าง สีน้ำตาลกับสีดำ คือถ่าน 2 ประเภท แล้วก็จะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์กับก๊าซ ฉะนั้น ทุกประเทศ 
ยังมีความจำเป็นในเรื่องของสัดส่วนทั้งพลังงานหมุนเวียนพลังงานฐานที่มาจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนิวเคลียร์ 
อันนี้ของอังกฤษที่บอกว่าอังกฤษก็จะพยายามลดแต่เห็นอยู่ว่าเขาก็จะมีเพิ่มสัดส่วนเรื่ องของก๊าซธรรมชาติ ยังมีใช้
นิวเคลียร์อยู่ประมาณ 20% ท่านต้องดูว่าสัดส่วนแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง สุดท้ายที่บอกว่าของเทพาเรามี
ผลกระทบต่อมัสยิดหรือกุโบร์ก็อยากให้ดูแผนที่นี้ซ ้ายสุดคือตัวมัสยิดหรือกุโบร์ซึ ่งเอาออกนอกพื ้นที่ ไปแล้ว 
 ส่วนผลกระทบด้านประชาชนเขาได้พยายามลดวัดก็ตัดออกไป การมองเรื่องผลกระทบอย่างท่านปลัดกระทรวงที่พูด
เมื่อเช้าว่าถ้ามันมีผลกระทบก็ต้องพยายามลดให้น้อยที่สุดแล้วก็มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันดูแลเรื่อง
กระบวนการมีส่วนร่วม เรื่องประชาชนที่บอกว่าอพยพเป็นพัน ๆ จริง ๆ ก็เหลือไม่กี่ครัวเรือนซึ่งพยายามตัดให้มีผล
น้อยที่สุด อันนี้คือหลักของการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 4 

สมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล กำนันจากตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ประเด็นในเรื่องของ  
ความพอเพียงกระแสไฟฟ้าพลังงานในภาคใต้ จากที่ดู PowerPoint เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเราก็ยังต้องพึ่งสายส่งจาก 
ภาคกลางลงไปที่ภาคใต้ถึง 300 กว่าเมกะวัตต์ คำว่าพอเพียงเพียงพอเรื่องพลังงานในภาคใต้อยากจะให้ท่านแบ่งมิติ
ออกเป็นสองฝั่งระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ถ้าเราแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งแล้วฝั่งอันดามันเราไม่สามารถใช้คำว่า
พอเพียงได้เพราะฝั่งอันดาไม่มีโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าในภูมิภาคเลยสักโรงเดียว มีตอนนี้คือเป็นโรงไฟฟ้าเสริม  
ที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ วันนี้ฝั่งอันดามัน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันมีถึง 2 จังหวัดด้วยกันที่มีรายได้ติด 1 ใน 4 
ของประเทศก็คือภูเก็ตและกระบี่ ในช่วง Peak Season มีการใช้ไฟถึงเกือบพันเมกะวัตต์เราต้องพึ ่งพาสายส่ง 
จากภาคกลาง จากขนอม จากจะนะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าพึ่งพาสายส่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นภัยพิบัติทำให้ไม่สามารถ 
ส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ หรือหากเกิดการก่อการร้ายเกิดขึ้นมีการล้มสายส่งพร้อมกัน 2–3 เส้น สอบถามผู้รู้ทราบว่า 
ในการกู้เสาสายส่งแต่ละต้นมันต้องใช้ระยะเวลาหลายวันด้วยกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นภาคใต้ฝั่งอันดามันก็คงจะอยู่ใน  
ความมืด และประเด็นความเพียงพอในฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยว่าภาคใต้กระแสไฟฟ้ามีความเพียงพอหรือไม่ เป็น
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ประเด็นที่ 1  ส่วนประเด็นที่ 2 ก็คือพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขอพูดในเรื่องของฝั่งอันดามัน  จังหวัด
กระบี่ของเรามีพื้นที่ของ กฟผ. อยู่แล้วมากกว่า 6,000 ไร่ ยังไม่รวมถึงสายส่งที่มีอยู่แล้วที่ครอบคลุมเชื่อมโยงไป  
ทุกพื้นที่ถ้าหากเรามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในภูมิภาคให้กระจายทั่วถึงน่าจะเป็นที่กระบี่เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุด
เพราะว่าไม่ต้องใช้ภาษีของประชาชนในการเวนคืนที่ดินจากเอกชนเพิ่มเติม เพราะว่าทาง กฟผ. มี พื้นที่อยู่แล้ว  
เรื่องหนึ่งคือกระบี่เมื่อพูดถึงโรงไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของที่นี่เพราะว่ากระบี่เคยมีโรงไฟฟ้าลิกไนต์เกิดขึ้นเมื่อ 50–60 
ปีที่แล้ว ตนเองก็เป็นคนในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใต้ปล่องโรงไฟฟ้าลิกไนต์สมัยก่อน ทราบดีว่าประชาชนในพื้นที่ ณ วันนี้ยังมี
ความต้องการที่จะให้ทางโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ และ 6 ปี ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้า
ในพ้ืนที่ทางในกลุ่มคนในชุมชนทุกคนต้องการโรงไฟฟ้า แล้วก็ได้มีข้อขัดแย้งในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งบางคนเขาก็คัดค้าน
ในส่วนของวัตถุดิบแต่ทางกลุ่มในชุมชนไม่ได้ระบุถึงวัตถุดิบ คือต้องการพลังงาน ต้องการโรงไฟฟ้า ถ้าหากว่า  
มีโรงไฟฟ้าฐานเกิดขึ้นในพื้นที่และมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นในพื้นที่ หากเกิดว่าวันหนึ่งวันใดพลังงาน
หมุนเวียนไม่เพียงพอเราก็ใช้ไฟฟ้าฐาน ซึ่งมีความเสถียรภาพมากกว่ายังไงก็ต้องมีในฝั่งอันดามัน 
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 5 

หลี สาเม๊าะ ประธานเครือข่ายคนเทพาพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องทางเลือกมันยังเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะมันเกิดจาก
รัฐบาลที่เข้าไปหมั้นไว้แต่ยังไม่ได้แต่ง ก็อยู่มันเป็นคนรักเดียวใจเดียว ที่ทางการไฟฟ้าเข้าไปทำไว้ทางรัฐบาลก็เสนอให้
ทำโรงไฟฟ้าคือไฟฟ้าถ่านหินจะมีทางอื่นที่เลือกนั้นไม่ได้เพราะทุกที่ที่ไปดูก็โรงไฟฟ้ าถ่านหินส่วนมากและหลาย ๆ 
เรื่องที่เขาหยิบยกมาจากประเทศนอกบ้างอะไรบ้างเรื่องนี้เฉพาะตนยอมรับไม่ได้เพราะอยากจะให้ยกตัวอย่างง่าย ๆ  
ที่แม่เมาะที่ตายจากทางเดินหายใจเท่าไหร่ ไม่เคยมีเลย มันเป็นข้อมูลที่เราจะจับต้องไม่ได้เลยถ้าข้อมูลแบบนี้ใครได้มา
จากไหนมาปล่อยตรงนี้ก็มันเป็นการช่วยตัดสินใจยาก อยากจะให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจน ที่จริง ที่จับต้องได้ เราถือว่า
ยอมรับกันได้ แต่นี้ที่ผ่านมาที่คุยกันมาถึงทุกวันนี้ผ่านมา 8 ปีแล้วที่ทำกันเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาก็รู้สึกว่าหลาย ๆ 
อย่างกับโรงไฟฟ้าถ่านหินคือการสร้างงาน ถามว่าถ้าโรงไฟฟ้าเมกะวัตต์เท่ากันถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติร้อยแต่ถ้าเป็น 
ถ่านหินเป็นพัน คนงาน และถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติดูที่เขาสร้างมาหลายโรงที่จะนะก็เหมือนกันมีโรง มีที่พัก และคนงาน
ก็ไม่กี่ร้อยคน และถามว่าคนที่จะนะคนไหนจะได้ทำไหม น้อยนักที่จะได้ทำเพราะคนงานมันน้อย ตรงนี้ถ ามว่าสาเหตุ
อะไรที่จะเอาลงไปพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าฐานเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงของประเทศชาติ เหมือน
โรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าทดแทนว่าถ้าปลูกบ้านก็มันต้องสร้างบ้านก่อนกว่าจะไปทำขนำที่อยู่ในนั้นมันประปราย 
ตอนนี้คิดทำพร้อมกันทั้งบ้านทั้งขนำไม่รู้จะเอาอะไรดี มันมีปัญหาอยู่ว่าในพื้นที่ต้องการตอนนี้ต้องการที่จะสร้าง 
ความเจริญให้กับพ้ืนที่และตอนนี้ถ้าเปลี่ยนไปไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจะไปเอาก๊าซอีก ถามว่าก๊าซเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงและ
ไฟฟ้ามันจะอยู่เสมอไหม มันเสถียรไหม ราคาไม่เสถียรอีก ก๊าซขึ้นมันก็ต้องขึ้น ถ้าถ่านหินทำสัญญา 20 ปีก็อยู่ 20 ปี
ตอนนั้นไฟฟ้าก็ไม่สูง ถามว่าบางคนบอกว่าก๊าซธรรมชาติมันถูกกว่าแต่ถามว่าเงินที่พัฒนารอบโรงไฟฟ้าถามว่าทำไม
ถ่านหินต้องเป็น 2% ก๊าซธรรมชาติ 1% ยังไงก็ยืนยันถ่านหิน และอีกอย่างข้อมูลเรื่องฝ่ายเห็นต่างบอกว่าจะโยกยา้ย 
กุโบร์บ้าง โยกย้ายมัสยิดบ้าง ทางอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วไม่มีใครย้ายได้ เรื่องไฟฟ้าชีวมวลเห็นด้วยแต่เรื่องสิ่งแวดล้อม
คนที่ทำลายมากที่สุดคือโรงไฟฟ้าชีวมวลในเขตอำเภอเทพาเพราะไม้โกงกางในป่าชายเลนตอนนี้เหลือน้อยเพราะไม่มี
ไม้ ถามว่าวันหนึ่ง 592 ตัน 15–20 ปี ต้องใช้ไปเท่าไหร่ ไม้กว่าจะได้ใช้ก็ 5–6 ปี ตรงนี้ไม่เห็นด้วยและผลกระทบ 
ก็เยอะทั้งหมดผลกระทบเยอะมาก  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 6 

ปิยะโชติ อินทรนิวาส จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเด็นที่หนึ่งคือในเรื่องชีวมวลที่พูดเมื่อเช้าที่ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิบอกว่ากรณีของชายแดนใต้ความมั่นคงอนุมัติไปแล้วร้อยกว่าโรง แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการวิ่งเต้นกัน
มหาศาลว่าจะทำ แล้วก็พูดถึงไม้ยางที่จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงปรากฏว่าไม้ยางนั้นไม่เพียงพอ วันนี้ไม้ยางนอกจากมัน
เริ่มต้นแล้วที่อาจารย์บอกว่าปลูกไป 15 ปี ถึงจะตัดแต่จริง ๆ เขาปลูกกัน 25 ปี ถึงจะตัด และที่สำคัญก็คือวันนี้
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ปริมาณมันไม่พอ ยางพอไม้เขาตัดมาเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ส่งจีนก่อนและที่เหลือเศษไม้ขุดกันจนถึงรากวันนี้ยัง  
ไม่เพียงพอ ที่สำคัญคือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ใช้ไม้ยางมันก็เลยเกิดการแย่งชิงกัน เพราะฉะนั้นการนำชีวมวล 
มาใช้มันไม่เพียงพอ ข้อมูลที่ไม่เห็นเลยก็คือกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนนี้เข้าไปส่งเสริมแล้วก็มีการออกข่าว
กันใหญ่โตมโหฬารในเรื่องของการปลูกไผ่ที่จะเอามาเป็นชีวมวล ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอยู่ในการศึกษาตรงนี้ ปลูกไผ่ 
มีการดึงเกาหลีใต้มีการดึงอะไรมาตั้งโรงงานทำอัดแท่งส่งไปเกาหลีใต้แล้วก็จะใช้ในพื้นที่มหาศาลเรื่องนี้ก็ยังไม่เห็น 
ประเด็นที่สองคือสังเกตว่าการปักหมุดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ก็คือหนึ่งที่ประจวบคีรีขันธ์ลงมาที่สุราษฎร์ธานีลงมาที่
นครศรีธรรมราชแล้วก็ลงมาที่สงขลาที่กระบี่มันก็มีอยู่แค่นี ้มันไม่ไปที่อื่น พอไม่ไปที่อื่นอีกประเด็นหนึ่งมันทำให้ 
ตั้งข้อสังเกตว่าจริง ๆ แล้วที่สงขลาหรือว่าที่นี้ปริมาณไฟฟ้ามันเพียงพอหรือเปล่า สิ่งที่ไม่เห็นเลยก็คือการคาดการณ์
ของตัวเลข การคาดการณ์ตามนโยบายรัฐบาลไม่มีใส่เข้ามาเลยว่านโยบายรัฐบาลเคยคิดจะทำโรงไฟฟ้าถ่านหินที่นั่น
คิดจะทำโรงไฟฟ้าที่นี่ ขนาดทำโครงการนี้หรือว่าการเจริญเติบโตตามแนวนโยบายรัฐบาลยังไม่เห็น พอไม่เห็น แล้ว 
ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วินาทีแรกก็เคยฝากไว้ว่าวิธีคิดที่ตั้งหัวข้อไว้คุยกับอาจารย์ตั้งแต่แรกว่าทางเลือกเชิงยุทธศา สตร์ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้พอมองภาพรวมว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เคยบอกแล้วว่าจริง ๆ 
แล้วมันเตรียมไว้ผลิตคิดศึกษาเรื่องไฟฟ้าเตรียมเพื่อรองรับอะไร การพัฒนาในอนาคตภาคใต้จะเป็นอะไร ปรากฏว่า
เคยเสนอไว้แล้วว่าควรจะเอาวิธีใส่เข้าไปไม่เห็น วันนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อเช้าได้พูดว่าภาคใต้ตอนบนหรือว่าพูดถึง
เรื่องของการเชื่อมชุมพร–ระนองที่จะลงทุนเป็นหมื่น ๆ ล้านเป็น SEC ก็เป็นความต่อเนื่องมาจาก EEC ก็คือระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกพอมาภาคใต้ก็เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นกฎหมายพิเศษเลย กฎหมายที่มันกำลัง  
จะออกใหม่นั้นภาคใต้ตอนบน กฎหมายที่กำลังจะออกใหม่กำลังเร่งก็คือกฎหมายเศรษฐกิจขวานทองรองรับ  
การเกิดขึ้นของคลองไทย อันนี้มีความชัดเจนมาก แล้วถ้าดูเรื่องคลองไทยลงไปถึง DNA ของชุมชนในพื้นที่หมดแล้ว 
ใน 5 จังหวัด ทุนจีนมีความชัดเจนมาก ๆ พอมาภาคใต้ตอนล่างเป็น พรบ. อีกภาคใต้ตอนล่างหันมาใช้ พรบ. บริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ พรบ.ศอ.บต. กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จะทำโครงการที่จะนะเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 อะไรก็ตามนั้น ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ครอบคลุมหมด มัน
เป็นกฎหมายพิเศษหรือยังไม่นับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สะเดา เศรษฐกิจพิเศษที่โกลก ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่า 
มันจินตนาการไม่ได้เลยว่านโยบายรัฐบาลอย่างในที่เมืองต้นแบบที่ 4 ที่จะนะ จะมีโรงไฟฟ้าของเอกชนประมาณ 
1,700 เมกะวัตต์ จนถึง 300 เมกะวัตต์ ที่สุราษฎร์กำลังจะเกิดอีก 1,400 เมกะวัตต์ ที่ขนอมเปิดไปแล้ว 2 โรง ก็กำลัง
สร้างอีก 2 โรง 800 เมกะวัตต์ และ 1,600 เมกะวัตต์ ที่จะนะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้อีก 2 โรง เป็น 4 โรง คือ 800 
เมกะวัตต์ คูณ 4 โรง หรือว่าที่กระบี่ก็มีการพูดคุยกัน ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นนโยบายรัฐบาลทั้งหมดแต่ว่าไม่เห็น  
การคาดการณ์ไม่เห็นภาพไม่เห็นจินตนาการว่าจริง ๆ แล้วเราศึกษาไฟฟ้าเพื่อรองรับอะไร สรุปแล้วคือสิ่งที่เราพูดถึง
ไฟฟ้าทั้งหมดมันเป็นแค่โครงสร้างพื้นฐาน เราก็จะเห็นการศึกษาในเรื่องของน้ำในเรื่องของคนอื่นอีกมากมายปรากฏว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภาคใต้ตอนบน SEC รัฐบาลอนุมัติเป็นหมื่นล้าน ภาคใต้ตอนล่างก็ 
ครม. อนุมัติแล้ว 18,000 ล้านสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันคือโครงสร้างพื้นฐานแล้วมันเตรียมไป
เพื่ออะไรจะพัฒนาภาคใต้เป็นอะไรตรงนี้ไม่มีจินตนาการได้เห็น เพราะฉะนั้นไฟฟ้าทั้งหมดมันเลยนำไปสู่อะไรและ
ปริมาณมากมายมหาศาลทำไปเพื่ออะไร ตรงนี้ก็อยากจะฝากอาจารย์ไว้แล้วว่าตั้งแต่แรกบอกว่าบอกเอาวิธีคิดนี้ 
เข้าไปใส่สักนิด 
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ขณะที่เรากำลังถกเถียงกันว่าพลังงานมีเพียงพอหรือเปล่า เชื้อเพลิงตัวไหนดีกว่า ตอนนี้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้า
กันเองเกือบหมดแล้วกับสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าจะเป็นชีวมวลไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงแดดเขาสร้างไปแล้ว แล้วก็ไปทำ  
ค1 ค2 ค3 ที่สุราษฎร์ธานี จริง ๆ ทำจบแล้วเรื่องการใช้ก๊าซจบแล้ว ทีนี้สุราษฎร์ธานีเราจะสร้างหรือเปล่าไม่ต้องเถียง 
อนุมัติให้สร้างแล้วแต่ไม่มีคนไปสร้างเพราะไม่มีงบประมาณเพราะถ้าไปสร้างที่กระบี่ก็ไม่ได้สร้า งที่เทพา ถ้าสร้าง 
ที่เทพาก็ไม่ได้สร้างที่จะนะเพราะคิดว่าได้สร้าง 1 โรงก็หรูแล้วสำหรับกลไกของรัฐที่จะสร้างพวกเราสบายใจได้แต่ว่า
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หลายคนถามทำไมไม่ไปตั้งตรงนั้นไม่ไปตั้งตรงนี้ ตั้งตรงนี้ทำไมคนนั้นไม่ยอม ได้พูดในรอบที่แล้วว่าคนที่ยอมก็มีคน  
ที่ไม่ยอมก็มี คนที่ไม่ยอมเพราะไม่รู้จะไปไหน แต่นำเรียนกับท่านว่าอย่าไปเถียงเลยจะถามว่าชีวมวลอาจารย์บอกว่า
ปลูกยางพาราต้อง 20–30 ปี ในความเป็นจริงแล้วยางพาราปลูกเพ่ือขายไม้ 5–6 ปีก็ขายได้แล้ว ยังไม่นับเรื่องเอามาทำ
เพ่ือเปิดกรีดยาง เคยเรียนการเกษตรมาสมัยอนุปริญญา ยางพารากว่า 600 พันธุ์ต่าง ๆ ถ้ามีราคาให้ขายในวันนี้ที่ขาย
ตอนไม้อายุ 30 ปีอย่างที่หลายท่านผู้มีเกียรติพูดคือขายเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ โรงเลื่อยไม้สักขายไม้เพื่อเอาไปทำ
เหมือนกับไม้ยูคาลิปตัสเอาไปบดเป็นผงเหมือนกับภาคอีสาน ตนเองเคยรับราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เขาก็เอาไม้ยูคา
ลิปตัสเอาแกลบเอาอะไรมาเป็นชีวมวลตรงนี้ใช้กันได้หมด ปาล์มอย่างนั้นผู้ทรงเกียรติพูดจากจังหวัดกระบี่เมื่อเช้า 
เฉพาะกระบี่ขายทางปาล์มได้อาจจะมองว่าต้นทุนการผลิตสูงกว่านิดหน่อยแต่เงินที่จะไหลไปที่เกษตรกรที่ตอนนี้  
ทางปาล์มที่อยู่เปล่า ๆ ไม่ได้ทิ ้งเปล่ามีอยู่เยอะแยะไปหมด ถ้าขายได้คงไม่ต้องพึ่งคนละครึ่งหรอก ส่วนประเด็น  
สถานที่ตั้งพื้นที่มีหรือเปล่าให้วิเคราะห์ ตอนนี้คิดว่าวิเคราะห์กันลงตัวแล้วคนที่อยากคนเทพา ท่าน สจ. ใครต่อใคร 
ก็อยากตั้ง แต่พ่ีบังบอกว่าถ้าย้ายบ้านพี่บัง พ่ีบังไมใ่ห้ตั้ง ก็ต้องฟังเขา 
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ประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในภาคส่วน
ของความสำคัญ ความเพียงพอ และความม่ันคงหลายท่านได้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพความม่ันคงในส่วนของ
พลังงานในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็อันดามัน ในภาคส่วนของอันดามันซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัดและในภาคส่วน
ของอ่าวไทยใหญ่เห็นว่าโรงไฟฟ้าฐานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งอันดามันยังไม่มีโรงไฟฟ้า
หลัก ฉะนั้นเมื่อไม่มีโรงไฟฟ้าหลัก ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานโซนของอันดามันที่พึ่งการไฟฟ้าเพราะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวจำเป็นที่ต้องมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ของอันดามัน ความได้เปรียบในการก่อสร้างในการพิจารณา
ประเด็นที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่สำคัญและความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้า อันดามัน กระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้า
เดิมอยู่แล้วก็มีพ้ืนที่เป็นของการไฟฟ้าที่สัมปทานจากป่าไม้และเป็นพ้ืนที่ของการไฟฟ้าเอง 6,000 กว่าไร่ เป็นพ้ืนที่ที่มี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดิมอยู่ ณ เวลานี้ แล้วแถมยังมีพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยถ่านหิน ยังมีถ่านหินอยู่ในพื ้นที่
ดังกล่าว เช่นนั้นความได้เปรียบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าคิดว่าพื้นที่ของกระบี่นับเป็นพื้นที่ได้เปรียบอย่างยิ่งยวดใน ณ 
ปัจจุบันนี้ อาจจะมองเห็นว่าเกณฑ์ในการพิจารณาในพ้ืนที่และประกอบด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ความอ่อนไหวในสิ่งแวดล้อม 
ในข้อกำหนดที่ประเด็นที่จะพิจารณาความอ่อนไหวหมายถึงผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในโซนอันดามัน
จะมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเป็นการวิเคราะห์โดยตรง การสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินได้เริ่ม
สร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 40–50 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2509 ใช้ถ่านหินที่อยู่ในพื้นท่ีของกระบี่และได้มีการขุดบ่อ
ถ่านหิน ขุดเหมือง หลังจากที่ได้มีการขุดเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีขุมน้ำอยู่ประมาณ 200 กว่าไร่ที่ทางชุมชนขอใช้
พื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ดังกล่าวเหนือน้ำ 200 กว่าไร่ทางท้องถิ่นได้ขอใช้และนำน้ำเหล่านั้นมาให้บริการพี่น้อง
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลคลองขนานโดยเฉพาะหมู่ 6 บ้านคลองหวายเล็กทั้งหมู่บ้านใช้น้ำที่อยู่กับกองถ่านหิน ณ เวลา
นี้ยังใช้อยู่ ก็เรียนให้ทุกท่านทราบว่าผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของถ่านหินกับคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตของพี่น้อง
ประชาชนเราได้มีความคุ้นเคยในท้องที่ท้องถิ่นได้ทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ เวลานี้  1 เดือนที่ผ่านมาทุกเวทียอมรับ
ถ่านหิน ทำไมต้องยอมรับทางโรงไฟฟ้าเพราะต้องการโรงไฟฟ้าหลักให้เกิดขึ ้นในท้องที่  ถ้าใช้พลังงานอื ่นเช่น 
ก๊าซธรรมชาติจะต้องเดินทางมาจากอ่าวไทยฝั่งตะวันออกแล้วก็ข้ามมาฝั่งอันดามัน ในการลงทุนงบประมาณในการ
ลงทุนถ้ามีการเปรียบเทียบเกิดขึ ้น เสถียรภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมี อาจจะพูดเรื ่องของกองทุน  
รอบโรงไฟฟ้าอีกนิดนึง งบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ทำไมชุมชนต้องการให้เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ชุมชนพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 2 สตางค์ต่อหน่วยจะเห็นได้ว่า 5 ปี  
ที่ผ่านมาการก่อสร้างมัสยิด การก่อสร้างวัด เมรุเผาศพต่าง ๆ โครงการใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนในท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี เวลานี้เมรุเผาศพตำบลปกาสัยที่สร้างโดยประมาณของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า
เกิดพังไม่มีซ่อม ท้องถิ่นไม่สามารถติดตั้งงบประมาณไปช่วยเหลือได้ โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน CCTV  
ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนได้ติดตั้งกล้อง CCTV ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ณ เวลานี้สร้างมา  
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5 ปี เวลานี้จังหวัดกระบี่งบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟ้าหมดแล้วไม่มีแล้วเพราะโรงไฟฟ้ากระบี่ตอนนี้ไม่ได้เดินเครื่อง 
ฉะนั้น กองทุนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่เวลานี้ไม่มีตังค์ไม่มีงบประมาณกองทุนโดยปริยาย ฉะนั้น ท้องถิ่นจะต้องเข้าไปดูแล
เข้าไปดูแลโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ยกตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ได้นำเสนอโครงการสอนงานอัลกุรอานหรือ 
บวชสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้ปีเดียวตอนนี้ยุบไปแล้วไม่มีงบประมาณมาต่อไปแล้ว ณ เวลานี้  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 9 

รอแม เจ๊ะโส๊ะ ผู ้อำนวยการโรงเรียนและเลขาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในอำเภอเทพา วันนี ้เรื ่องของ 
การติดตาม SEA ก็ทำตามหน้าที่รู้สึกว่าค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพื่อความมั่นใจของทุกคนในพื้นที่ทุกคน 
และที่สำคัญที่สุดก็อยากจะให้กระบวนการทั้งหมดจบลง จบลงในการยอมรับ เพื่อที่จ ะได้ตอบโจทย์กับรัฐบาล 
ซึ่งอาจจะหวังอยู่ลึก ๆ ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหรืออย่างไร แต่ที่สำคัญวันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องของ  
ค่าน้ำมันท่ีแพงขึ้น อีก 10 ปีข้างหน้าก็ยังหวังว่าค่าไฟคงไม่ตามข้ึนเหมือนกับค่าน้ำมัน ณ วันนี้ โรงไฟฟ้าหลักโรงไฟฟ้า
ฐานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับสังคมสร้างความมั่นใจให้กับประเทศเหมือนที่หลาย ๆ ท่าน  
ได้นำเสนอ ก็ยังเห็นด้วยอยู่ว่าโรงไฟฟ้าฐานสมควรจะต้องมีอัตราส่วน 60/40 หรือยังไง เพ่ือเป็นการ Balance ในเรื่อง
ของการจัดการในส่วนของพวกนี้จำเป็นต้องมีเพ่ือความเสถียร และท่ีสำคัญผลกระทบที่ทุกคนกังวลไม่ว่าจะกระทบคน
ในพื้นที่ทางเราก็ได้ไปชี้แจงไม่ว่าเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องของคนในพื้นที่เราก็ได้
ชี้แจงให้กับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเวทีที่ 1 เวทีที่ 2 เวทีที่ 3 วันนี้ต้องมาชี้แจงอีกก็เลยไม่อยากจะคุยเรื่องการชี้แจงเรื่อง
ของผลกระทบในพื้นที่แต่อยากให้อาจารย์กลับไปศึกษาดูก่อนในที่ผ่านมาว่ามีการตอบอยู่ทุกครั้ง แล้วก็ที่สำคัญว่า  
ในเมื่อโครงการ SEA งบประมาณ 50 ล้าน ที่ดำเนินการพาคณะกรรมการที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เห็นต่าง
หมดไปดูผลกระทบที่แม่เมาะสักครั้งหนึ่งได้ไหม ให้เห็นเป็นความประจักษ์ว่าสิ่งแวดล้อมที่เรากังวลสิ่งแวดล้อมที่เราได้
ไปสัมผัสมันเป็นยังไงพาไปดูอีกที หรือไปดูในเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เขาบริหารการจัดการหรือโรงไฟฟ้าพลังงาน  
ที่เพียงพอที่จะจัดโซล่าเซลล์หรือโซล่ารูฟท็อปต่าง ๆ ถ้ายังมีงบประมาณที่คงเหลืออยากให้ลองศึกษาดูงานสักครั้งไหม 
และก็ได้เปิดเวทีได้คุยกันเฉพาะประเด็นเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมที่เรากังวลอยู่อยากจะนำเรียนตรงนี้เพราะว่ารู้สึก
อยากให้จบเพราะท่ีผ่านมาพ่ีน้องไม่ว่าจะเป็นเทพากระบี่หรือพ้ืนที่ SEA ที่กำลังศึกษาคอยแต่คำตอบไม่ใช่อยู่ที่พวกเรา
คำตอบอยู่ท่ีรัฐบาล  
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กิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่จริง ๆ แล้วเราก็พบกัน
หลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนและข้อบกพร่องอะไรต่าง  ๆ ชี้แจงนิดเดียวคือได้รับฉันทามติจากพี่น้อง 
ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าปัจจุบันขอนำเรียนต่อที่ประชุมในวันนี้ว่าจากการที่เราได้รับมอบหมาย  
จากพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า วันนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ตามความเรียกร้องของพี่น้องในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
อย่างที่ท่านนายกคลองขนาน ท่านประเสริฐ สัญหาด ได้นำเรียนต่อที่ประชุมไปแล้วว่าความจำเป็นและความต้องการ
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพี่น้องในชุมชนเขามีความต้องการอย่างไร เขาได้รับการดูแลได้รับก ารเยียวยาต่อโรงไฟฟ้า
อย่างไร ข้อเท็จจริงเรียนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ 2 ตำบล ทิศตะวันตกติดตำบลคลองขนาน 
ในส่วนของทิศตะวันออกติดตำบลปกาสัย ตนเองซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกตำบลปกาสัยก็ขออนุญาตนำเรียน
ต่อที่ประชุมว่าข้อเท็จจริง วันนี้ที่เราจะต้องนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุก ๆ ฝ่ายได้มองเห็นข้อเท็จจริงว่าพื ้นที่  
รอบโรงไฟฟ้าที่พี ่น้องได้อาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้จริง ๆ แล้วโรงไฟฟ้ากระบี่เปิดใช้พลังงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 
ผลกระทบหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดมลพิษในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือจากการเสียชีวิตของบรรพชนของคนผู้เฒ่าผู้ชรา
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากการตรวจสอบจากแพทย์หลาย ๆ สถานที่ก็ไม่สามารถชี้ชัดในการเสียชีวิตของทุก ๆ ท่าน  
ว่าเกิดจากผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ผ่านมาโดยเฉพาะพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3  ซึ่งอยู่
ติดกับโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกจากการประเมินในพื้นที่อำเภอเหนือคลองล่าสุดผู้ที ่มีอายุยืนยาวในพื้นที่ใกล้รอบ
โรงไฟฟ้านั้นก็คือพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสาครซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าคนละฝั่งคลอง นี่คือข้อเท็จจริงว่าจากการที่พี่น้อง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-90 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือมีความสำคัญเป็นยิ่งว่าทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีมีสุขในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ทำให้พ่ีน้อง
ฝากมากับทุก ๆ องค์กรหน่อยว่าวันนี้อยากให้เกิดโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่อำเภอเหนือคลอง  
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สมบูรณ์ คำแหง คิดว่าไม่มีใครปฏิเสธหลักการสำคัญว่าเราต้องมีไฟฟ้าใช้ใช่ไหม คือทุกคนคิดว่ามันต้อง
ช่วยกันคิดว่าวิธีการที่จะให้พลังงานเพียงพอมันต้องเป็นแบบไหน แต่ว่าเรากำลังพูดเรื ่องอนาคต เห็นหลายท่าน
แม้กระทั่งท่านที่เป็นทั้งเจ้าหน้าที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่พยายามที่จะอธิบายเรื่องถ่านหิน คิดว่านั่นคือเรื่องที่มันเป็นอดีต 
ที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่แต่ว่าคิดว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องพลังงานในอนาคต ปฏิเสธไม่ได้วันนี้ว่าสังคมโลก
พยายามอย่างยิ่งที่จะลดการใช้ฟอสซิลแน่นอนใช่ไหมโดยเฉพาะถ่านหินอันนี้ชัดเจนมาก ไล่ดูในหลายประเทศ
แม้กระทั่งจีนที่ใช้ถ่านหินเยอะเขาก็กังวลเรื่องนี้อยู่มากแต่ว่าด้วยความเข้าใจในสภาพข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่แบบนี้  
ก็ว่ากันไป แต่ว่าตอนเช้าอย่างเช่นทางอาจารย์ที่พยายามนำเสนอรูปแบบพลังงานโลกอนาคตพูดถึงเรื่อง Hybrid มันมี
ประเด็นน่าสนใจคือโลกมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากหลังจากนี้ คิดว่าเรากำลังคิดถึงเรื่องของทางออกพลังงานในอนาคต 
เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราคิดเรื่องพวกนี้ก็ต้องคิดไปให้สุด อย่าไปคิดกังวลว่าวันนี้ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องของพลังงาน
ทางเลือกมันมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่น คิดว่าหลายเรื่องมันต้องทลายอุปสรรคท้ังนั้นแม้กระทั่งเรื่องของการใช้โซล่าเซลล์วันนี้
เราต้องยอมรับว่ากฎหมายไทยเองก็ไม่ได้เปิดเรื ่องพวกนี้มากแต่ว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเดี๋ยวเขาก็ติดตั้งกันเยอะ
พอสมควรแล้ว คือมันจะไปเทรนด์แบบนี้แล้วเรื่องของการใช้พลังงานที่มันสะอาดมากขึ้นอันนี้ต้องยืนยันหลักการ 
ตอบข้อ 3 ข้อ 4 ของอาจารย์บอกว่าข้อ 3 เรื่องมลพิษ เรื่องถ่านหินชัดเจนแน่นอนว่ามันอันดับหนึ่ง เรามีความกังวล
ถึงจะมีการติดตั้งอะไรที่มันจะสกัดนู่นนี่นั่นได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่สังคมโลกเองก็ยังกังวล อนาคตประเทศไทย  
ก็ต้องวางแผนเรื่องของการลดพลังงานเรื่องของการใช้ถ่านหินอยู่ ดี หลายท่านที่พูดเรื่องกองทุนพลังงานว่ากองทุน
โรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งพยายามติดตามว่าประเภทที่มันต้องมีกองทุนอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องมีกองทุน 
โรงไฟฟ้าก็ต้องมีกองทุนเหตุผลสำคัญในการลงทุนเพราะเขารู้ว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้น มันต้องสร้างผลกระทบต่อชุมชน
แน่นอนมันก็ต้องตั้งเงินชดเชยเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่รายรอบเสมือนเป็นการเยียวยา คือรู้อยู่แล้วไปตั้งแล้วมันเสียหาย
แน่นอนคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบแน่ก็เอาเงินไปตั้งเป็นกองทุนให้เขาได้จัดการตัวเองนู่นนี่นั่น แล้วเรื่องกองทุนนี้เป็น
เรื่องน่าสังเกตว่าหลายโรงไฟฟ้าผู้นำบ้านเราชอบกันจริง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ก็จะเป็นกลุ่มหลัก ๆ ที่ได้ใช้  
ของพวกนี้ก็ไม่รู้เป็นเหตุผลหนึ่งทำไมที่จะต้องเอามาวิเคราะห์เรื่องพลังงานซึ่งจริง ๆ มันเป็นมันเป็นอีกเรื่องนึง คิดว่า
ถ้า ตอบข้อ 4 ด้วย เรื่องความเสี่ยงในพื้นที่ SEA ฉบับนี้ได้ช่วยกันทำมาตั้ง 2–3 ปี คิดว่ามันเกิดขึ้นจากปัจจัยของเทพา
กับกระบี่คิดว่าบทสรุปของการศึกษาชิ้นนี้ถ้ายังยืนยันว่าต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ใน 2 พื้นที่นี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่นี้ คิดว่าปัญหานี้ก็ไม่จบ มันยังมีปัญหาต่อไปอีกนานว่าบทสรุปของการศึกษานี้อาจารย์ที่ฟังตั้งแต่ต้นน่าจะ
คิดออกแล้วว่าควรจะสรุปเรื่องนี้ยังไง 
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ธีรพจน์ กษิรวัฒน์ จากกระบี่ คิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของผลกระทบของพลังงาน ทางภาคใต้กรณีหนึ่ง
ที่อาจารย์จำลองกำลังคุยว่าแล้วผลกระทบจากโครงการโดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าถ่านหินมันจะมีความเสี่ยงอะไร คิดว่า
ตัวผลกระทบบางอย่างมันก็ถูกชี้ชัดไปตั้งแต่กระบวนการการศึกษา EIA มาตั้งแต่ต้นซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ากระบวนการ 
ไม่สามารถตอบคำถามได้เลยในเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะปริมาณตัวอ่อนที่จะถูกทำลาย
ไปจากในกระบวนการหล่อเย็น ในอีกบริบทหนึ่งเช่นกรณีโรงไฟฟ้ากระบี่เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ที่ค่อนข้างคุ้นชิน 
โรงไฟฟ้ากระบี่สิ่งที่มันชัดโดยนัยยะของมันตัวหนึ่งก็คือพื้นที่กระบี่เองมันถูกกรอบด้วยกระบวนการศึกษาของหลาย
หน่วยงานจนเป็นที่ยอมรับในเรื่องของศักยภาพของพื้นที่อันนี้ พูดถึงเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แล้วก็พื้นที่ 
RAMSAR site เมื่อเวลาเราเอา 3 เรื่องมาผนวกกันพบว่าพื้นที่ของโรงไฟฟ้ากระบี่ซึ่งตั ้งอยู่ทางพื้นที่เขตของพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ของ RAMSAR site แล้วเวลาเราดูบริบทความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-91 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในระบบนิเวศในทางธรรมชาติทางทะเลเราจะพบว่าพื ้นที ่ที ่มีความสมบูรณ์ด้วยลักษณะแบบเดียวกับโซนของ  
RAMSAR site กระบี่มันมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นคิดว่าพ้ืนที่ตั้งก็จะเป็นนัยะหนึ่งที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวหนึ่งในเรื่อง
ของผลกระทบ เมื่อเช้ามีอาจารย์ท่านนึงคุยในเรื่องของมีข่าวจากอินเดีย EU แล้วก็อีกบางประเทศท่ีจะบอกว่าจะแบน
ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้ถ่านหินตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ตรงกับเคสของที่กระบี่ตอนที่มี  
การทำการศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เราจะพบว่าในช่วงเวลานั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเองค่อนข้างแอนตี้ในเรื่อง
นี้กันเยอะมาก จริง ๆ ถ้าตอนที่ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน้าเวทีไม่มีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ถ้าไม่มี ตม. ทำหน้าที่มาเรียกชาวต่างชาติไปปรับฐานที่มาร่วมเรียกร้องในเรื่องของการเรียกร้องต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กระบี่เราจะเห็นว่าจะมีชาวต่างชาติที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
ที่สูงแบบกระบี่เข้ามาเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะฉะนั้นนัยยะก็จะบอกว่าวันนี้แม้นว่าจีนอินเดียจะเริ่มแบน
จากบาง Product แต่ว่าเทรนด์ตัวนี ้มันกลายเป็นเทรนด์ของโลกโดยเฉพาะหลังโควิดมาเราจะพบเห็ นในเรื ่อง
สิ่งแวดล้อมคนทั้งโลกจะค่อนข้างต่างกันตรงนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นคิดว่ามันมีโอกาสสูงที่ในอนาคตมันจะกลายเป็น
ความเสี่ยง พื้นที่ภาคใต้น่าจะเป็นพื้นที่เดียวที่มีคุณภาพอากาศดีมากแต่ถ้าเราดูข่าวของทั้งโลกพบว่าวันนี้ทั่วโลก  
ลดการใช้ถ่านหินลงแต่ถ่านหินกลับมีการใช้เพิ่มมากในโซนเอเชียและเอเชียใต้ สิ่งที่เรากังวลก็คือในเมื่อพื้นที่อ่ืน
แม้กระทั่งภาคกลางตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปจนภาคเหนืออีสานเองกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นควันอากาศเยอะ  ทำไม 
เราไม่เก็บพ้ืนที่ของภาคใต้ให้กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณภาพอากาศท่ีดี เพราะฉะนั้นเรื่องของตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินคิดว่า
มันต้องมีมิติที่ครอบคลุมไปถึงตัวที่ยกมา ส่วนที่คิดว่าถ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ที่อยากจะให้เป็นก็คือสนับสนุนที่ทาง  
คุณหมอสุพัฒน์แนะให้ทำเป็นอุทยานพลังงานเพราะคิดว่าอุทยานพลังงานโดยเฉพาะ  ถ้าสามารถทำในเรื่องของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 10 เมกะวัตต์ซึ่งแน่นอนว่าต้องทำ EIA มันจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็น
ปัญหาของประเทศไทยทั้งประเทศตอนนี้ เชื่อตามสภาพที่คุณอธิราชพูดว่าศักยภาพของพนักงาน กฟผ. สูงมากเราเชื่อว่า
เราจะสามารถทำให้พ้ืนที่ของโรงไฟฟ้ากระบี่กลายเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดีที่น่าจะสามารถตอบโจทย์
ให้กับกลุ่มพี่น้องที่เป็นสวนปาล์มสวนยางแล้วก็กลุ่มของเกษตรกรได้  
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นิด้าได้ทำผลประเมินระดับความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับจะก่อสร้าง โรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือ 
ก๊าซ ซึ่งดูบางครั้งที่มีคะแนนให้แต่ละพื้นที่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ สงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี  
ทั้ง 4 พื้นที่ซึ่งการให้คะแนนนั้นก็ยังดูว่ายังไม่น่าจะถูกต้องมากนัก เช่น พื้นที่ของกระบี่ เช่นว่าการเข้าถึงแหล่งน้ำ  
อย่างนี้กระบี่ได้ 3 อย่างนี้ซึ่งดูว่าน่าจะได้มากกว่านี้เนื่องจากกระบี่วันนี้ถ้าให้เป็นเกณฑ์คะแนนเรามีโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว
น่าจะเต็ม 4 เพราะแหล่งน้ำนั้นมีความพร้อม เช่นว่าความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ วันนี้แถวโรงไฟฟ้า
กระบี่ไม่มีโรงงานเลยแม้แต่ชุมชนก็ยังไม่ได้อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้ามากนักไม่ได้เป็นชุมชนที่หนาแน่น การให้คะแนนมา  
ให้แค่ 2 ดูว่ามันเป็นคะแนนน้อยและมันทำให้กระบี่โอกาสน้อยลงไป อีกอย่างหนึ่งการยอมรับของประชาชนได้แค่ 2 
ถ้าคะแนนเต็ม 4 เข้าใจว่าไม่ทั้งร้อยคนหรอกแต่เชื่อว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ต่ำกว่าถ้าร้อยประมาณไม่น้อยกว่า 80 ฉะนั้น
คะแนนต้องต้องมีการดูอีกที อีกเรื่องหนึ่งขอชี้แจงอาจารย์พรายพลนิดหนึ่งที่ท่านให้ความเป็นห่วงเมื่อกี้ว่าบางครั้ง 
เรา Peak Load การไฟฟ้าเองก็เป็นบางช่วงที่ประชาชนใช้ไฟเยอะ EGAT ก็น่าจะทำความเข้าใจกับผู้ที่ใช้ไฟรายใหญ่
เรื ่องนี ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำได้พูดคุยกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ช่วยกันรณรงค์ให้ใช้ไฟน้อยลง 
เพื่อประหยัดในช่วงที่พีคเราก็ทำ และเชื่อว่าไม่มีหน่วยงานไหนเหมือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่รณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟใช้ไฟ  
ให้น้อยใช้ไฟประหยัด ไม่มีหน่วยงานไหน แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีรถณรงค์ให้ภาคประชาชนประหยัดไฟจึงสวนทางกับ
ความเป็นจริงเราไม่ได้มุ่งหวังกำไร นี่คือให้เห็นแล้ววันนี้ที่มาพูดให้เชื่อมั่นว่าพ่ีน้องทุกคนที่มาที่นี่เป็นห่วงพี่น้องเรา 
ทั้งประเทศอยากให้ใช้ไฟในราคาถูกไม่อยากให้พี่น้องเราใช้ไฟในราคาที่แพงเพราะพี่น้องเราบางครัวเรือนนั้นถ้าค่าไฟ
เคยใช้อยู่เดือนละ 100 เกิดไปเป็น 300 เป็นภาระทุกเดือน เรื ่องนี้ต่อสู้มาตลอดเรื ่องไม่ให้แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สู ้กับรัฐบาลทักษิณ 448 วัน ไปเจรจากับนายกทักษิณเป็น 10 ครั ้ง วันสุดท้าย  
ไปตัดสินใจกันที่ทำเนียบ นายกทักษิณนั่งหัวโต๊ะเจรจาทุกข้อให้หมดเหลือข้อเดียวที่ขอเพราะข้อนั้นคือเขายอมไม่ได้  
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คือข้อที่ระบุไปเลยว่าให้หยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด นายกทักษิณขออย่างเดียว รัฐมนตรีทุกคนทั้งหมดขอใช้ 
คำว่าให้หยุดเป็นชะลอได้ไหม บอกไม่ได้ ถ้าชะลอวันนี้พรุ่งนี้ท่านเดินต่อ เราก็น็อคแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยอมไม่ได้ 
นี่คือการเจรจาที่ยอมกันไม่ได้กับรัฐบาลท่านนายกทักษิณ นั่นคือความเป็นห่วงเรื่องการใช้ไฟที่จะมี ราคาแพงเพราะ 
ไปมาหลายประเทศออสเตรเลียพอจะขึ้นค่าไฟภาคเอกชน พอจะขึ้นค่าไฟ ไฟตก ไฟดับ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษได้ใคร 
เป็นแบบนี้หมดนี่คือความเป็นห่วง แต่วันนี้ต้องฝากพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้ว่าขอให้ระวังว่าเรานั้นเป็นห่วงหลาย ๆ เรื่อง
แต่ผลสุดท้ายถ้าหลุดไปให้เอกชนสร้างระวังค่าไฟจะแพง นี่คือฝากพี่น้องทุกคนเชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันหมด  
ไม่อยากให้ค่าไฟบ้านเราแพงเพราะว่าตรงนี้ให้ดูให้ดีเรามานั่งตรงนี้ พูดกันไม่เอานั่นไปเอานี่ผลสุดท้ายรัฐบาลอนุมัติ
เอกชนสร้าง เราเรียบร้อย  
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กิจจา ทองทิพย์ จากกระบี่ เป็นตัวแทนของพ่ีน้องในพ้ืนที่ทั้ง 2 ตำบล ทั้งตำบลคลองขนานและตำบลปกาสัย 
ทั้งท้องที่และท้องถิ่นได้มอบหมายภารกิจนี้ให้เข้ามาทำหน้าที่เพ่ือพ่ีน้องประชาชน แล้วก็ขอเรียนเพ่ิมเติมว่าจะกองทุน
พัฒนารอบโรงไฟฟ้าที่ท่านพูดอภิปรายพูดไปตามเมื่อสักครู่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านชอบกันนักกันหนา อยากให้ท่าน 
ถอนคำพูดนี้เพราะถ้าไม่ถอนคำพูดนี้ก็อย่าออกจากที่ประชุม ขอเรียนให้พี่น้องทราบว่ากองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า
เป็นกองทุนเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาร่วม 50 ปี ขอเรียนให้พี่น้องทราบว่าในตำบลปกาสัยซึ่งมี  
วัดวาอาราม 4–5 วัดในพ้ืนที่ตำบลปกาสัยได้รับงบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 1 วัดธรรมาวุธสรณาราม ได้รับ
งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท วัดที่ 2  วัดบางผึ้ง ได้รับงบประมาณได้รับงบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 3 ล้าน
กว่าบาท ท่านสมยศก็เป็นผู้มอบให้แล้วที่สำคัญในปัจจุบันวัดทุ่งสาครซึ่งพื้นที่หมู่ที่ 4 ได้รับงบประมาณจากกองทุน
รอบโรงไฟฟ้า 3 ล้านกว่าบาทนี่คือผลประโยชน์ที่พ่ีน้องประชาชนร้องขอไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านร้องขอ   
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ไพฑูรย์ สุขใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เรื่องสิ่งแวดล้อมตนเอง 
เกิดอยู่ที่ในทะเลติดชายฝั่งที่สุดกับโรงไฟฟ้าถามว่าตั้งแต่เกิดมาชาวบ้านทุกคนทำมาหากินในทะเลแล้วตอนนี้ยิ่งเยอะ 
สามารถมีผลกระทบไหมกับสิ่งแวดล้อม เชื่อแต่ว่าทำงานอยู่กับฝรั่งเจ้านายเป็นฝรั่งเมื่อก่อนหน้านี้เขาเป็นคนอังกฤษ
เขาบอกว่าประเทศไทยที่ประเทศที่ดีที ่สุดและเก่งที่สุดด้วย เข้าใจว่าคำว่าโควิดไหม โควิดประเทศไทยน้อยที่สุด  
จริงไหม เรื่องการปกป้องป้องกันคนไทยเพราะอยู่กับแกมาตั้งนานแล้วอยู่เป็น 10 ปีแล้วอยู่กับฝรั่ง  บริษัทของแก 
อยู่กรุงเทพฯ บริษัทอเมซอนปาปิรุสเคมีคอลประเทศไทย ไม่ต้องกลัวฝรั่งแอนตี้เรื ่องเรื ่องมลพิษอะไรเขาไม่กลัว  
เขากลัวเรื่องอ่ืนมากกว่าแล้วตรงนี้บอกไว้เลยว่าส่วนมากคนที่มีความรู้สูง ตนเองจบแค่ ม.6 แต่คิดไปไกลแต่คนความรู้
ทั่วไปจบสูงแต่ว่ามองต่ำคือไม่ได้ถึงชาวบ้าน ตนเองอยู่กับชาวบ้านคนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคน 
ในตรงนี้เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ถามว่าท่านอาจารย์เคยถึงชาวบ้านไหม ไม่ถึงต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนัน ก็ต้องผ่าน 
อบต. นายก อบต. ทุกคน ไม่เคยมาเวทีไหนเคยพาไปที่กระบี่  แต่เวทีนี้เป็นครั้งแรก ตนเองก็เพิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
มาประมาณ 2 ปีกว่า ๆ แต่ก็อยากรู้อยากฟังอยากชมและก็ดีใจมากเลยวันนี้ที่ได้เจอกันหลาย  ๆ ฝ่าย ถามว่าคนที่
คัดค้านโรงไฟฟ้ากระบี่เป็นคนกระบี่ไหมถ้าเป็นคนเกิดที่กระบี่ เอาสำเนาให้ดู คนกระบี่พร้อมที่จะฟังแต่คนส่วนมาก 
คนที่มาคัดค้านเป็นคนจังหวัดอ่ืน ถามว่าคุณทำถูกแล้วหรือตรงนั้นฝากไว้แค่นี้  
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ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการในการจัดทำ SEA ในส่วนของข้อมูลเข้าใจว่าทางท่านประธานที่เป็นคณะกรรมการดูแลวิชาการท่านก็
จะให้ข้อมูลในส่วนนั้นพอสมควรอยู่แล้ว แต่ว่าในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ SEA มีอยู่ประมาณ 3–4 ประเด็น ที่อยากจะ
ได้ความชัดเจนแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะเพราะว่าวันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประเมินทางเลือกแล้วเลือกทางเลือก
หรือเปล่า ไม่แน่ใจ ประเด็นแรกเลย คือเรื่องของข้อมูลฐานซึ่งได้นำเสนอไปในช่วงเช้า จริง ๆ มีทางที่ปรึกษาทำข้อมูล



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-93 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ค่อนข้างละเอียดในแต่ละเรื่องก็มีกรณีแยกมาให้เราเห็น แต่เนื่องจากว่าตอนนี้คือการมองการทำนอกจากที่เราจะดูวัน
แล้วเราอยากจะรู้อนาคต อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับในพื้นที่ซึ่งในกรณีของที่เราทำ  SEA ของพลังงานเราก็คงต้องรู้ว่า
อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่เก่ียวกับตัวชี้วัด ตรงนี้คือในความหมายที่เราอยาก
ให้มีการทำข้อมูลฐานหรือ Baseline Assessment ว่าตามแนวทางของ SEA ว่าตัวชี้วัดที่เราเลือกมาในการทำ SEA 
ในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นอย่างไรแล้วในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง มันมีความสำคัญตรงที่ว่า
ตัวชี้วัดต่าง ๆ เหล่านี้เราจะนำมาใช้ในการประเมินการพัฒนาและประเมินทางเลือกในระดับต่อไป  เราสามารถ 
เปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมาให้ข้อมูลที่จะเลือกทางเลือกต่อไป อันนี้เป็นประเด็น
แรกคิดว่าต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนาคตด้วย ประเด็นที่ สองในเรื่องของทางเลือกที่จะทำมา 6 ทางเลือก ทาง
สภาพัฒน์ฯ คิดว่ามันจำเป็นจะต้องมีอีกทางเลือกหนึ่ง แม้จะไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะเลือกแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่เขา
เรียกว่าทางเลือกไม่ดำเนินการ (Business as usual) ตามแนวทาง SEA เหตุผลก็เพราะว่าที่มันจำเป็นต้องมีทางเลือก
นี้เพื่อที่เราจะได้เป็นตัวเทียบเพื่อที่ว่าเราไม่เลือกก็จริงแต่ว่าเราต้องมีการประเมินว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มัน
เป็นสถานการณ์นี้ต่อไป ตัวชี้วัดต่าง ๆ มันจะมีอะไรมันจะเป็นอะไรบ้าง แล้วก็ทางผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนกับชี้วัด 
ในกรณีทางเลือกที่ไม่ดำเนินการอย่างไรเป็นตัวเทียบ มันอาจจะได้คะแนนน้อยที่สุดแต่ว่าเขาไม่เรียกว่ามันแตกต่าง  
กับทางเลือกอื่นแค่ไหนอย่างไร อันนี้คิดว่าจำเป็นต้องมีทางเลือกนี้แล้วก็ต้องมีผลประเมินด้วย ประเด็นที่ สามซึ่งเรา 
ยังไม่เห็น ไม่เห็นในวันนี้ที่ไม่ได้แจ้งว่าที่ปรึกษาได้ทำไว้หรือเปล่าก็คือการประมาณปริมาณการผลิตไฟฟ้าของแต่ละ
ทางเลือกที่เราทำทางเลือกนี้มันจะมีผลกับปริมาณไฟฟ้าในระยะเวลา 20 ปีอย่างไร คือเป็นการประเมินในระยะยาว
ตามท่ีเราเห็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2580 เราไม่เห็น Path ของมันตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงเวลานั้นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรในส่วนของ Supply ของแต่ละทางเลือก ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นตัว Demand ของการคาดการณ์ปริมาณ
ของการใช้ไฟฟ้าจนถึง พ.ศ. 2580 ซึ่งมองว่าการประมาณการ Demand ที่เราอ่านดูมันมีการวิเคราะห์ตัว GDP 
เท่านั้น จึงมองว่ามันยังมีปัจจัยการพัฒนาอื่น ๆ ที่น่าจะมีเกี่ยวกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่เมื่อเช้ามีคนพู ดถึง
เรื่องของการลิ้งค์หรือว่านิคมอุตสาหกรรมของจะนะอะไรต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถนำเสนอในลักษณะของ Scenario ก็ได้
ที ่เราคิดว่าประเด็นนี้มันสำคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีข้อมูลสนับสนุนในการที่เราจะพิจารณาว่าเรา 
จะเลือกทางเลือกใด และให้ output หรือผลลัพธ์สุดท้ายปริมาณไฟฟ้าในระยะยาวเป็นอย่างไร อยากให้แสดงว่าเป็น
ตารางทางเลือกในส่วนสุดท้ายที่จะบอกว่าในแต่ละทางเลือกคือทางที่ปรึกษาทำในส่วนสุดท้ายออกมาเป็นในแต่ ละ
ทางเลือก เรามองว่ามันค่อนข้างมันดูยากมันมีตารางอะไรที่เราจะให้เห็นว่าเป็นคอลัมน์ทางเลือก 1–7 เป็นคอลัมน์ 
และในแต่ละบรรทัดก็เป็นเรื่องของเป็นตัวชี้วัด ถ้าเราสามารถมีตารางอะไรที่เราจะให้เห็นว่าเป็นคอลัมน์ทางเลือก  
1–7 ใช่ไหมเป็นคอลัมน์และในแต่ละบรรทัด ก็เป็นเรื่องของเป็นตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ ที่มีเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี ว่าทางเลือกที่ 1–7 ตัวชี้วัดที่ 1 เรื่องของผลกระทบการจ้างงานเป็นอย่างไรในที่เราวิเคราะห์มาแต่ว่าใสใ่น
ลักษณะของตารางมันก็จะเห็นผลชัดเจนแล้วมันจะทำให้ผู้ให้คะแนนเขาสามารถพิจารณาวิเคราะห์ได้สะดวกมากข้ึน 
ส่วนประเด็นสุดท้ายที่ยังไม่แน่ใจในวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกทางเลือกว่าวันนี้เราจะมีการเลือกทางเลือกหรือเปล่า 
เราจะเลือกอย่างไร คือวันนี้จะให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนเลือก เลือกแบบตัวชี้วัด หรือจะเลือกแบบทางเลือกอย่างไร 
แล้วในการเลือกทางเลือกนี้มันจะไปผนวกกับทางเลือกที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้เลือกไว้แล้วด้วยวิธีการอย่างไร ไม่แน่ใจ  
แล้วในช่วงนี้เหมือนจะหมดเวลาแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้เลือกหรือเปล่า 
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อบต. มาในลักษณะตัวแทนในภาคส่วนของหน่วยงาน เป็นตัวแทน เป็นภาคส่วนของหน่วยงานของรัฐ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านก็เช่นกัน พวกเรามาจากการเลือกตั้งของท้องถิ่น พวกเราพัฒนาท้องถิ่นเราเป็นนักพัฒนา งบประมาณที่จะ
เข้าสู่ท้องถิ่นพวกเราก็ต้องสรรหา คำว่าชอบนักหนาพวกนายกกำนันเป็นคำพูดที่ ไม่ถูกต้อง ตนเองเข้ามาวงการ
การเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มาถึงปัจจุบันนี้ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่ร่วมกับท้องถิ่นมาตลอด ฉะนั้น  
เราเป็นตัวแทนของท้องถิ่นที่จะหางบประมาณไปดูแลท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของเวทีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพวกเรา
ยอมรับได้ ยอมรับได้ทุกบริบท ให้เกียรติทุกท่านในการพูดคุยแต่ละครั้ง ท่านที่เห็นต่างหรือเห็นด้วยเป็นส่วนหนึ่ง  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-94 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการนำเสนอเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ คิดโครงการโรงไฟฟ้าก็เช่นกัน  หากได้ข้อยุติ 
พวกเราซึ่งเป็นผู้นำยุติออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับ  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 18 

นุการ สุกกระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคลองขนาน เรื่องผลกระทบของโรงไฟฟ้า ทุกคนสร้างบ้านมันไม่ได้
เต็มร้อยหรอก บ้านท่านอาจจะรั่วบ้างอาจจะมีการผุกร่อนบ้างมันก็ 95% อีก 5% มันก็เป็นผลกระทบกับเราสร้าง
โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหิน ซึ่ง ณ ตอนนี้โรงไฟฟ้ากระบี่ อยู่ที ่บ้าน ตนเองเป็นพ่อบ้านของ
โรงไฟฟ้ากระบี่บางคนอาจจะไม่เคยได้ไปด้วยซ้ำแต่มาพูดกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้มีผลเสียอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมไม่ดี  
อย่างนี้ แต่ว่า ณ ปัจจุบันที่อยู่ชาวบ้านของตำบลคลองขนานและปกาสัย ณ ตอนนี้มันก็ต้องมีเสียบ้าง คนที่ไม่เอามัน 
ก็มี 10% แต่คนที่เอามันก็มี 90% ที่จะต้องเอาโรงไฟฟ้ากระบี่ เราไม่ต้องไปชี้แนะว่าคนที่ไหนไม่เอา  เอาคนกระบี่  
ถ้าท่านจะให้คนกระบี่จะได้ผลดีได้ผลเสียให้ท่านทำประชามติให้พื้นที่ของโรงไฟฟ้ากระบี่เกิดขึ้นได้ตอนนี้โรงไฟฟ้า
กระบี่เหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ถ้าท่านเป็นผู้นำท่านจะมีความสูญเสียมากว่าทำไมเรามีโรงไฟฟ้ากระบี่แล้วแต่เราใช้
โรงไฟฟ้ากระบี่ไม่ได้ ตอนนี้โรงไฟฟ้ากระบี่เดินด้วยน้ำมันเตาเมื่อก่อนโรงไฟฟ้ากระบี่เปิดได้ค่าน้ำมันเตามันถูกราคา
ไม่กี่บาท แต่ตอนนี้มันเดินไม่ได้เพราะค่าน้ำมันเตามันแพงมันก็เลยเดินไม่ได้มันก็เลยหยุดอยู่ป ระมาณ 3 - 4 ปี ณ 
ตอนนี้คือสแตนบาย ถ้าจะนะหรือที่ไหนสั่งให้เดินกระบี่ถึงจะเดินมันก็เลยจะเป็นอัมพาตอยู่ ตอนนี้ฝากมาว่าท่านได้ยิน
จากชาวบ้านว่าช่วยให้โรงไฟฟ้ากระบี่ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง   
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 19 

อยากเสนอแนะในส่วนของทางเลือกตามที่ให้ทางเลือกมา 4 ทางเลือก ให้อาจารย์พิจารณาทางเลือกที่ 4  
ข้อ 4.1 ทำไมถึงเลือกข้อนี้ ก็อาจารย์บอกว่าอะไรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม กระบี่ ก่อนที่เทพาฟังหลายคน
คุยจากกระบี่เม่ือสักครู่ ยืนยันแล้วคือคำยืนยันไม่ต้องพูดมาก งบประมาณนี้ช่วยพาทีมที่ยังไม่เข้าใจไปศึกษาดูงานด้วย
เพราะมีบางส่วนที่ยังไม่ยังไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นลงทุนพาไปดูที่แม่เมาะพาไปดูที่มาเลเซียก็ได้เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง
เหมือนกันเพราะเขาว่าเขากังวลผลกระทบและก็อยากให้ทางนี้นัดเลยเข้าไปดูงาน โครงการศึกษาผล กระทบของ
อากาศมีแต่ก็ทำก่อนก็ได้ สรุปเรียบร้อยโอเคทำได้ตอบโจทย์ระดับประเทศยังตอบโจทย์ให้ผ่านแล้วนักวิชาการที่ไหน
เก่งกว่าระดับประเทศ เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องลงทุนพาไปดูงาน เพราะฉะนั้นทางเลือกของอาจารย์หน่อย ข้อ 4.1  
ทีนี้ตัวชี้วัดของอาจารย์ที่จริงอยากให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนคำได้ไหม คำว่าระดับผลกระทบความเหมาะสม เปลี่ยนเป็น
ประโยชน์ที่สร้างแล้วได้อะไร ประโยชน์ที่ไม่สร้างแล้วได้อะไรแบบนี้ได้ไหม มันจะดูไม่น่ากลัวแปลเป็นคำนิดกระทบ
เล็ก ๆ น้อย ๆ คือมันจะสื่อความหมายที่ทางที่ผิด อาจารย์สร้างแล้วประโยชน์ได้ปริมาณเท่าไหร่ไม่สร้างแล้วได้
ประโยชน์ปริมาณเท่าไหร่เอาแบบนี้มันจะดูไม่น่ากลัวความกังวลก็ไม่มี อยากให้อาจารย์ว่าตัวชี้วัดของอาจารย์ที่ให้มาดู
จากพ้ืนที่แล้วเป็นบวกหมดเลย ถ้าตามข้อ 4.1 ให้ +3 ทุกข้อเลย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปวันก่อน
ถ้าปะการังเคยขึ้นเต็มตาเต็มบวกไหม ให้ไปศึกษาการทำปะการังเทียมที่มันลงไปเพราะทะเลว่างเปล่าไม่มีปลาอยู่แล้ว
ไม่มีที่อาศัย แล้วเรือพาณิชย์ที่มันทำอยู่ตลอดชาติเขามีตัวใหญ่หมดไปแล้วตั้งนานแล้วเอาไปทำปะการังให้นี่แหละ  
ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่มันก็ดีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้ามอบเงินโดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบงบประมาณโรงพยาบาลจะนะ 80 ล้าน หาหมอที่ดีเจ็บป่วยในพื้นท่ี ไม่ต้องส่งไปหาดใหญ่  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 20 

ขออนุญาตเสริมเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า กังวลว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทย 
ค่อนข้างจะอาจจะไม่เข้มงวดเมื ่อเทียบกับต่างประเทศ ดังนั ้นในการกำหนดค่าควบคุมของโรงไฟฟ้าที่กำหนด 
ในรายงานผลต่อสิ่งแวดล้อมและก็ถึงที่โรงไฟฟ้าต้องทำหากได้มีการก่อสร้าง จะมีการกำหนดให้มีความเข้มงวดกว่า  
ค่ามาตรฐานประมาณ 3–4 เท่า ยกตัวอย่างจากโครงการเทพาในรายงาน EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบ เราก็ต้องมีการ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-95 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กำหนดค่าควบคุมให้ดีกว่าค่ามาตรฐานเยอะ ๆ ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเขาถึงจะยอมให้โครงการผ่าน  ตัวอย่างเช่น
ฝุ่นละอองมาตรฐานอยู่ที่ 80 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ค่าควบคุมเรากำหนดอยู่ที่ 30 คือดีกว่าเกือบ 3 เท่า หรือ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือค่าตรงกลาง ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 180 ppm ค่าควบคุมของโรงไฟฟ้าที่ปล่อยคือกำหนดไว้ที่ 50 
ppm  ดีกว่า 3 เท่ากว่า ๆ ค่าออกซิเจน ไนโตรเจน ค่ามาตรฐาน 200 แต่เรากำหนดอยู่ที่ 50 ดีกว่า 4 เท่า ก็จะเห็นว่า
ตรงนี้พอเรากำหนดเป็นค่าควบคุมมันก็เหมือนเป็นกฎหมายที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเรามีโครงการ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้
มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะมีการปลดปล่อยมวลสารที่ไม่เกินค่ามาตรฐานตรงนี้เป็นการประเมินในรายงานได้มีการประเมิน 
PM2.5 ด้วยค่ามาตรฐานของของประเทศไทยในสภาพแวดล้อมคือ 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกคือ 25 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คือเส้นสีส้ม แต่ของโครงการทั้งกระบี่เทพาค่า PM2.5 เขาจะ 
อยู่ดีกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ส่วนอันนี้เป็นค่าของโลหะหนักมีความกังวลของประชาชนในเรื่องโลหะ
หนักต่าง ๆ เส้นสีแดงคือเส้นค่ามาตรฐานของประเทศไทย แต่ค่าที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าได้มีการประเมินตามข้อกังวล
ของประชาชนให้ดูว่ามันมีค่าเท่าไหร่ จะเห็นว่ามันจะห่างจากค่ามาตรฐานมาก ๆ ทางผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการ 
จะกำหนดถึงปรอทเพราะมีคนห่วงกังวลให้กำหนดการควบคุมเหมือนกันเหมือนตัวฝุ่นตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็  
NOX ตัวค่ามาตรฐานของประเทศไทย 2,400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับค่าปรอท แต่ค่าควบคุมของโครงการ
จะกำหนดไว้ที่ 4 ไมโครกรัมคือดีกว่า 600 เท่า โครงการในการประเมินอาจจะไม่ได้ไปก่อสร้างแต่ว่าอีกโครงการไฟฟ้า
แม่เมาะที่ 4–7 ก็ได้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีการคัดค้านโครงการก็ได้มีการนำมาใช้จริง 
และในปัจจุบันมีการเดินเครื่องนั้นแต่ปี พ.ศ. 2562 มีการกำหนดค่ามาตรฐานนี้แล้วเดินเครื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562  
เป็นต้นมา ก็ไม่มีปัญหากระทบอะไร  
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 21 

ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเรื่องของมิติทางด้านพลังงาน อย่างที่พวกเราพูดกันมาตั้งแต่
เช้าจนถึงปัจจุบัน ยอมรับว่าเรื่องของพลังงานในบ้านเราขาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันน่าจะพอ มันขาด
ไม่ได้มันก็ไปโยงกับความมั่นคง ในเรื่องความมั่นคงในมันมี 2 ส่วนคือส่วนของราคาเราต้องพยายามรักษาราคาไม่ให้
มันผันผวนมากเกินไป อย่างที่ท่านอาจารย์วิชิตกล่าวเรื่องของ Ft ด้วยการดึงให้ราคาไม่ผันผวน แต่ส่วนรากของมันที่
จะไม่ให้ผันผวนได้ก็คือการที่เราจะต้องมีโรงไฟฟ้าหลายอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันเราก็มีทั้งโรงไฟฟ้าที่เป็น
ฟอสซิลแล้วก็เป็นพลังงานทดแทนต่าง ๆ ผสมผสานกันเพื่อให้ราคามันมีความมั่นคงตามสมควร อีกด้านหนึ่งคือ 
เรื่องของความมั่นคงถึงการมีใช้ มันจะต้องมีใช้อยู่ตลอดเวลา อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าหากเราพึ่งพิงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพียงด้านเดียวเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราไม่มีใช้มันได้ อย่างเช่นที่รัฐ Texas ที่เราได้ข่าวไปก็ไม่มีใช้
ไฟฟ้าไปเกือบ 1 สัปดาห์ทีเดียว สำหรับบางพื้นที่แล้วก็ต้องมีการเวียนดับไฟฟ้าไปเป็นระยะเวลาเป็นพื้นที่ค่อย ๆ ไล่  
ไปจนกว่าจะ Cover กลับมาจนใช้พลังงานได้เต็มที่ก็ใช้เวลาผ่านไปเกือบสัปดาห์ และอีกเรื่องคือเรื่องของ Load 
Forecast แม้ว่าในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเป็นขาลงมีวิกฤตโควิด ก็จะมองเห็นว่าตัว Supply 
มันมากกว่า Demand มากแต่ถ้าหากว่ามัน Recover กลับมา เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะทำให้มันเพียงพอเพราะเรา
กำลังพูดถึงอนาคตระยะยาวเป็น 10 20 30 ปีข้างหน้า ยังมีเรื่องของ EV เข้ามาอีกแสดงว่ามันกำลังมีเรื่องของการใช้
พลังงานจากทางพวกที่เป็นน้ำมันมาเป็นไฟฟ้า สัดส่วนการใช้ตรงนี้มันจะย้ายมาแต่พลังงานไม่ไปไหน ประเทศต้องใช้
พลังงานอยู่ดี  พอใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องเตรียมไฟฟ้าให้เพียงพอ ก็เรียนว่า Load Forecast อันนี้อาจจะไม่ได้มากเกินไป 
ในมุมของอนาคต ข้อสุดท้าย ในเรื่องของชีวมวลคือว่าในประเด็นชีวมวลที่ทำไว้เข้าใจว่าเราจะยังไม่ได้ดูว่าเนื่องจากว่า
ชีวมวลส่วนใหญ่แล้วบอกว่ามันน้อยกว่า 9 เมกะวัตต์ เราก็จะทราบว่ามันเป็นลักษณะของ Non-firm คำว่า Non-firm 
ในที่นี้ก็คือ Firm สำหรับผู้ผลิต ผู้ผลิตผลิตเมื่อไหร่ก็ได้ไฟฟ้าต้องรับทั้งหมด แล้วก็บอกว่าเราพอมีชีวมวลบอกว่า  
มันสามารถไปอยู่ในสัดส่วนที่เป็นฐานได้ 30% นั้นแปลว่าการไฟฟ้ากำลังขยับโรงไฟฟ้าฐานของตัวเองขยับขึ้นลง  
ตามโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น มันถึงทำให้ชีวมวลไปอยู่ตรงฐาน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาชีวมวลมาพ่ึงพิงได้จริง ๆ ก็
จะมีค่าบริหารจัดการในเรื่อง Fee Stock ในเรื่องของการดูแลเรื่องของเชื้อเพลิงด้วย เข้าใจว่ามีมูลค่าสูงพอสมควร  
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-96 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เสนอแนะลำดับที่ 22 
ประสิทธิ์ชัย หนูนวล เวลาเขียนในตัวรายงานมันจะต้องไม่เป็นลักษณะของการรีวิว ข้อมูลทุกอันที่นำไปสู่

ข้อสรุปที่อาจารย์ต้องสร้างดีเบตด้วยตัวข้อโดยตัวของมันเอง  เช่นเวลาเราพูดเรื่องพลังงานหมุนเวียนมันพอไม่พอ
อาจารย์ต้องหยิบยกข้อประเด็นทุกประเด็นมาแล้ววิเคราะห์เห็นแล้วสุดท้ายสังเคราะห์ ไปเป็นข้อมูลสุดท้าย ที่เสนอนี้
เพราะว่าเวลาอาจารย์ทำเสร็จแล้วถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่แน่นสุดท้ายกรรมการ SEA ก็จะไปตีอีก แล้วสมมุติว่าผ่าน 
ผู้ตัดสินใจสุดท้ายคือหน่วยนโยบายใช่ไหม ถ้าข้อมูลบกพร่องคือข้อมูลไม่ถูกดีเบตในตัวมันเองเวลาไปถึงขั้นต่อไปมันก็
จะมีปัญหาในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพราะมันอาจจะมีข้อสังเกต 1 2 3 4 ว่าตัวเลขมันจริงหรือเปล่า อันนี้ประเด็น
แรกท่ีมีความสำคัญมาก ๆ เพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นข้อมูลรีวิวที่ยกบางประเด็นมาแต่มันไม่ได้ถูกโดยตัวมันเอง
ถ้ามันถูกด้วยตัวมันเองถูกวิเคราะห์อย่างรอบด้านมันจะทำให้รายงานมีความน่าเชื่อถือทั้งในขั้นของ SEA และหน่วย
ตัดสินใจสุดท้ายที่กระทรวงพลังงาน ประเด็นถัดมาคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องพลังงานอาจารย์จำเป็นต้องชี้ให้เห็นว่า
ทางเลือกท่ีจะเลือกออกไปมันสอดคล้องกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้อย่างไรด้วย พลังงานไม่สามารถที่จะอยู่
เดี่ยว ๆ ได้เหมือนที่ส่งไปตอนแรกว่าเวลาเราพูดเรื่องไฟฟ้าเราต้องพูดระบบเศรษฐกิจหรือว่ากระบวนการพัฒนาขึ้นมา
ก่อนแล้วต้องแสดงเหตุผลว่าเป็นอย่างไร ประเด็นที่สามจะได้ไปรอสรุปเรื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลซึ่งไม่ได้มองในภาพ
เล็กมองในภาพรวม อาจารย์ต้องดูระบบโลกเข้ามาด้วย เห็นสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านพูดถึงจะต้องใส่ไปในรายงาน 
เช่นแนวโน้มของโลกท่ีพูดเรื่องฟอสซิลเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบในประเทศไทยไม่เคยมีการศึกษาวิชาการ
อย่างเป็นระบบ เคยบอกอาจารย์จำลองว่าองค์การอนามัยโลกรีวิวงานวิทยาศาสตร์ที่ตัดงานวิจัยของพวกหนุนถ่านหิน
พวกค้านถ่านหินออกไปหมดเลย เอางานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเรื่องถ่านหินอาจารย์ต้องไปดูตรงนี้เพราะไม่อย่างนั้น
เราดีเบตไม่จบ หรืองานวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกยอมรับหรือมีงานอีกชิ้นหนึ่งสหประชาชาติระดมนักวิทยาศาสตร์
ทั้งโลกออกแถลงการณ์มาแล้ว 5 ฉบับเรื่องฟอสซิลเป็นอย่างไร เหล่านี้มันจะทำให้รายงานของอาจารย์มีน้ำหนักไม่ว่า
ใครหยิบไปอ่านก็ตามมันจะทำให้สังคมได้รับการยอมรับมากขึ้น สรุปว่ารายงานฉบับนี้จำเป็นต้องเกิดการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ด้วยตัวมันเอง หลายท่านอยู่ในนี้ขอให้พิจารณารายงานนี้ด้วยข้อมูลเป็นกลางมีกรรมการบางคนไปยื่น
กับนายกรัฐมนตรีว่าให้มีการสร้างถ่านหิน สถานะของท่านอยู่ในคณะกรรมการขอให้ใช้หลักวิชาการในการพิจารณา  
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สะการียา สาหลี จากเทพา ปัจจุบันประเทศไทยจะพัฒนาอะไรหรือว่าวันนี้กรรมการหรือกระทรวงเองเลือกผิด
เลือกอาจารย์นิด้าเลือกนิด้ามาทำรายงาน SEA ผิด ที่จริงถ้าอาจารย์ประสิทธิ์ชัย หนูนวล เขียนก็จบแล้ว อาจารย์
ประสิทธิ ์ชัยเป็นคนที่ออกแบบทั้งหมด เห็นเมื ่อกี ้เป็นคนที่ออกแบบแล้วก็มีไบแอสและบอกอาจารย์ 1 2 3 4 
ตลอดเวลาทุกเวที ไปเวที SEA มาไม่เคยขาดแม้แต่วินาทีเดียวยืนยันไม่มีครั้งไหนที่อาจารย์ประสิทธิ์ชัยไม่เคยชี้แนะ  
อยากจะนำเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยต้องก้าวข้าม ที่บอกว่าต่างประเทศลดเรื่องของถ่านหินแล้วนั้น 40% กล้าสาบาน
ไหมว่าประเทศที่บอกกำลังจะพัฒนาไม่เอาถ่านหิน ถ้ามันไม่ใช่จริงประเทศเหล่านั้นเขามีต้นทุนสังกัดก็คือโรงถ่านหิน 
40% แล้วเขาพัฒนาพลังงาน 60% อยู่ปัจจุบัน ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องความจริง แล้วสุดท้ายถามว่ารายงานชุดนี้
มันเป็นคำตอบว่าไม่ให้คนเทพาคนกระบี่จับมือกันแล้วออกมาชูป้ายหลังจากที่อาจารย์ส่งรายงานให้กับรัฐบาล
เกี่ยวข้อง อาจารย์กล้ายืนยันไหมว่าคนเทพาคนกระบี่ไม่จับมือกันมาสร้างประวัติศาสตร์ อาจารย์เขียนดับฝันคนเทพา
กับคนกระบี่จับมือกับอาจารย์ประสิทธิ์ชัย หนูนวล เหมือนกับสมัยท่านศิริ รัฐมนตรีที่เริ่มกระบวนการ SEA แล้วมี
อาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าไม่มั่นใจกระบวนการและกฎหมายของประเทศไทยเรื่องของการควบคุมกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม บอกอาจารย์สบายใจได้ EIA/EHIA มีกฎหมายรองรับ 
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ธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอพูดถึงในภาพรวมของการบริหาร
จัดการการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคใต้ เรื่องท่ีหนึ่งความเพียงพอและความม่ันคง เท่าท่ีได้ฟังหลาย ๆ ท่านค่อนข้างจะ
มุ่งหวังที่จะพ่ึงพิงกับระบบสายส่งจากภาคกลางมายังภาคใต้ซึ่งจะต้องขอชี้แจงว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ ถึงแม้ว่าเราอาจจะ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-97 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มีการปรับปรุงระบบส่งเป็น 500 kv อีก 2 วงจร ซึ่งจะแล้วเสร็จคาดว่าปลายปี พ.ศ. 2564 นี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันยังมี
ข้อจำกัดในเรื่องของการส่งจ่ายมายังภาคใต้  ข้อจำกัดก็คือมันจะต้องไม่เกิน 1,000 เมกะวัตต์ เพราะว่ามันมีความ
อ่อนไหวเนื่องจากว่าเราใช้ระบบ Voltage Control ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Voltage สูง มันมีโอกาสที่โรงไฟฟ้าที่
อยู่ในภาคใต้จะสวิงตัวออกจากระบบซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เกิด Black 
out ไฟฟ้าดับ 14 จังหวัดภาคใต้นี่ก็คือเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าจะมุ่งหวังพึ่งพิงระบบสายส่งนี้ก็ถือว่ามี
ความเสี่ยง ในส่วนข้อที่สองต้นทุนและค่าไฟ อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจว่าระบบของการออกแบบการใช้พลังงานของ
ประเทศจะต้องมีความสมดุล กระจายการใช้เชื้อเพลิงให้มีต้นทุนในภาพรวมที่ไม่สูงจนเกินไปที่ไม่ทำให้ประเทศของเรา
สูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน อันนี้ขอยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียซึ่งอยากตั้งข้อสังเกตว่าเป็นที่น่าแปลกใจมากว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2538 เขามีสัดส่วนการใช้ถ่านหิน 10.2% แต ่ณ ปัจจุบัน เขามีสัดส่วนการใช้ถ่านหินสูงถึง 50% ซ่ึงก็ไม่
แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็อยากตั้งเป็นข้อสังเกต และปัจจุบันก็ยังมีแนวนโยบายที่จะเพ่ิมสัดส่วนการใช้ถ่านหินอีก 
ในส่วนของที่มีการพูดถึงเรื่องของการขนส่งถ่านหิน ปัจจุบันกระบี่มีการขนส่งยิปซัมในพื้นที่ท่องเที่ยว หน้าหมู่เกาะ
ห้องซึ่งใช้เรือขนาด 50,000 ตัน ซึ่งนักท่องเที่ยวเองในปัจจุบันก็ยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ลดลงเลยที่เกาะห้อง 
อันนี้อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้ทุกคนได้ได้ช่วยกันพิจารณา ในส่วนที่มีคนกังวลในเรื่องของสัตว์น้ำวัยอ่อนในการ
ออกแบบคลองชักน้ำเพื่อใช้น้ำใน Cooling Tower อยากบอกว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาในการออกแบบก็คือเราจะ
ดีไซน์คลองชักน้ำให้มีความเร็วของน้ำไม่เกิน 0.1 m/sec. ซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำวัยอ่อนมีโอกาสน้อยมากที่จะถูกดึงเข้ามา 
อันนี้ก็คืออยากจะสรุปให้เห็นในภาพรวมว่าข้อจำกัดต่าง ๆ หรือว่าข้อกังวลในเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินจริง ๆ ได้  
มีการศึกษาใน EIA ก่อนหน้านี้แล้ว  
 

ผู้เสนอแนะลำดับที่ 25 
สุริยา อยชานันท์ ขอให้ดูว่าเทคโนโลยียุคหน้าคำว่ายุคหน้าคืออีกไม่เกิน 5 ปี จาก LINE ของกลุ่มพลังงาน

หมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมเพิ่งส่งเข้ามาบอกว่า Cost ของโรงไฟฟ้าของค่าไฟฟ้าโซล่า + แบตเตอรี่ตอนนี้อยู ่ที่  
2.50–3 บาท แล้วอีก 5 ปีข้างหน้าแบตเตอรี่ต้นทุนจะลดลงครึ่งหนึ่ง ช่วยเช็คด้วย เรื่องนี้มาแน่นอนแล้วเร็วกว่าที่คิด 
อันที่สองเป็น Hydrogen Powder ที่มีท่านพูดแล้วเมื ่อเช้าพอดีมีชาวฝรั่งเศสเข้าเป็น  Shift Officer ของบริษัท
อิสราเอลพัฒนา Hydrogen Powder เขาเริ่มตั้งแต่เป็น Liquid 4% Hydrogen 8% ตอนนี้เป็น 14% เพราะ 14% 
ที่เป็น Liquid ที่เป็นของเหลวกลายเป็นผงแล้ว ไม่ต้องกังวลรถ EV มา EV จะใช้เฉพาะมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋ง สิบล้อใช้
ไม่ได้เพราะ 1 คัน 200 กิโลวัตต์ ขึ ้นเขาไม่ได้ บรรทุกของวิ่งได้แต่ทางราบ เพราะฉะนั้นต้องเป็น On Demand 
Hydrogen Fuel Sale แล้วมีแบตเตอรี่เป็นตัวเหมือนกับรถเราแบตเตอรี่สตาร์ทแล้วจะวิ่งสมมุติว่ากรุงเทพฯ  วิ่งไป
เชียงใหม่มันจะเติมไฮโดรเจนเป็นเคมีแล้วก็มี Catalyst เติมลงไปมันวิ่งไปได้ 2,000 กว่ากิโลเมตร เพราะมันวิ่งไป
เชียงใหม่กลับมากรุงเทพฯ ได้แล้วมาเปลี่ยนชักเอาไฮโดรเจนที่ให้ใช้หมดไปเติมไฮโดรเจนแล้วก็เอาของที่เติมใส่เข้ามา
ใหม่ นี่คือเทคโนโลยีที่กำลังมา แล้วไฮโดรเจนจะใช้กับรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องมีโรงไฟฟ้าตามรายทาง นี่มาแน่ ช้าเร็ว
เท่านั ้นเอง อีกตัวหนึ่งโซล่าจะเป็นแผ่นใสมีกราฟีน (Graphene) เป็นส่วนประกอบแล้วข้างล่างจะปลูกพืชได้
เพราะฉะนั้นยุคหน้าโซล่า + เกษตร + ท่องเที่ยวจะอยู่ในเรื่องเดียวกัน โครงการ SEC ที่พูดคุยกับประธานหอการค้า
ชุมพรจะเอาโมเดลนี้ไปใช้กับโครงการน้ำท่วมหนองใหญ่ที่เป็นแก้มลิงตรงนั้นมีเกาะเป็นร้อยร้อยไร่จะให้ปลูกปาล์ม
และขุดร่องผลผลิต 6–8 ตันต่อไร่นี่คือเกษตร แล้วก็ท่องเที่ยวก็ทำอยู่แล้วด้านข้างเป็นพันไร่เป็นแก้มลิงรองรับน้ำท่วม
ทำ Floating Solar นี่คือภาพในอนาคต   
 
ผู้เสนอแนะลำดับที่ 26 

สิทธิชุมชนที่เคยกล่าวมาขอเพ่ิมเติมว่าถ้าในรายงานปรากฏว่าสิ่งที่เราคัดค้าน เราเข้าไปที่ กอ.รมน. ส่วนหน้า
เพื่อที่จะขอให้ทางทหารบอกว่าป่าชายเลนซึ่งได้ขอไว้ปรากฏว่าในรายงานบอกว่าไม่มี สิทธิชุมชนที่บอกว่าปลา 
ร้อยสี่สิบกว่าชนิดซึ่งยื่นหนังสือให้กับทางผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ตรงนั้นก็ท่านรองสบายใจได้บอกว่าไม่เป็นไร จะขอพูด 
อีกครั้งหนึ่งว่าหนังสือเอามาอีกหลายชุดเดินแจกตามมหาวิทยาลัยที่มีชมรมน้อง ๆ ที่อยู่เทพา ปัตตานี สิทธิชุมชน  
5 จังหวัด ก็ไปแจกเพ่ิมเติมแล้วก็วันนี้ก็เอามาอีกชุดหนึ่งเพ่ือทางนี้ก็ขออนุญาตมอบพร้อมกับคำแถลงของเรา 5 ข้อ  
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โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-99 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
(SEA ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้) 

 
ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

จากการพัฒนาของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ซึ ่งได้กำหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าไว้ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา  
อย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งการพัฒนาพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการสร้าง
ความมั่นคง สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่มีศักยภาพ
มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า
จังหวัดกระบี่ (กำลังการผลิตสุทธิ 800 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (กำลังการผลิตสุทธิ 
2,000 เมกะวัตต์) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด สนอง  
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดยการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า
คุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัสและบิทูมินัสที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งมีเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA) ของทั้งสองโครงการเพื่อศึกษา
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและหามาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบไว้ล่วงหน้า 

ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที ่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั ้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที ่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ ่งประกอบด้วย การจัดรับฟัง 
ความคิดเห ็นของประชาชนและผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย ให ้ครอบคล ุมท ุกด ้าน ท ั ้ งทางด ้านค ุณภาพส ิ ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นไป  
ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ ่งให้เกิด  
ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมและสุขภ าพ (EHIA) ของโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้ดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและเปิดให้ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนขั้นตอน อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
จังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มีทั้งผู้ที่คัดค้านและผู้ที่เห็นด้วยและมีประชาชนบางกลุ่มที่มีข้อกังวลว่า  
การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้านั้นน่าจะไม่เหมาะสม และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการ
และพื้นที่ใกล้เคียงในวงกว้าง ซึ่งในระหว่างการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ได้มีข้อโต้แย้งในสังคม  
วงกว้างถึงความเหมาะสมของที่ตั ้งโครงการทั้งสองแห่ง ด้วยข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต  
ของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัด
ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการ  
ส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นสนับสนุนให้มี  การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งสองอย่างต่อเนื่อง แต่มีกลุ่ม
ภาคประชาชนบางส่วนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา และได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเสนอทางออก
เฉพาะหน้ากรณีความขัดแย้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอ 3 ประการให้รัฐบาล
รับไปพิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสมัยนั้นได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มผู้คัดค้านและ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-100 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กลุ่มผู้สนับสนุน และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายฯ เพื่อยุติ
ข้อขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา และสร้างความ 
เป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ที ่มี  
ความเหมาะสมกับบริบทของภาคใต้ 

เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่มีส่วนร่วมของทั้งสองกลุ่มในการศึกษาหาคำตอบว่า “ภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินหรือไม่” และ “ถ้าสมควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินพื้นที่ใดที่ทุกฝ่ายเห็นควรให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้” 
รวมทั ้งข้อเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานที ่ต ั ้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที ่กระบี่  และเทพา  
จึงจำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมและพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Site Selection) ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่
ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)  
ที่จัดทำโดยนักวิชาการผู ้ชำนาญการในเรื ่องดังกล่าวที ่เป็นกลางและด้วยวิธีการที ่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือนำเสนอทางเลือกและประเมินทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ต่อรัฐบาลต่อไป 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งในการนำมาใช้สำหรับ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผนหรือแผนงาน รวมทั้งข้อเสนอทางเลือก โดยจัดทำเป็น
รายงานเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Therivel 
and Partidario, 2004) ซึ่งในประเทศไทยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ขยายขอบเขตการประเมิน
ครอบคลุม 4 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี การนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการประเมินเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยให้ได้คำตอบที่มีเหตุผลทางวิชาการ และเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนและเป็นคำตอบทางเลือก  
ที่น่าจะได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก  
การพัฒนาโครงการดังกล่าว รวมทั้งสามารถกำหนดกรอบการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 
รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทำให้การพัฒนาเกิดความสมดุลเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้ต่อไป 
 
เป้าหมายของโครงการ 

1. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ว่าควรมีโรงไฟฟ้า
ถ่านหินหรือไม่ หากมีพ้ืนที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้ง
เปรียบเทียบความเหมาะสมกับสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่และเทพา 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ 
3. เพ่ือนำเสนอทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการประเมินผลกระทบของทางเลือกในการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทุกทางเลือก 
4. เพ่ือนำเสนอผลการศึกษาและพ้ืนที่ทางเลือกให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม/องค์กรทางสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย 

และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษา SEA ยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้ 

1. เพ่ือพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมและผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

ภาคใต้ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  
3. เพื่อนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงและสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ อีกทั้งยังได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-101 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-102 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

  
 การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกั นจาก
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาพลังงาน แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับจังหวัด และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคใต้ โดยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่กำหนดในการศึกษานี้ ในเบื้องต้นมี 7 ทางเลือก (4 ทางเลือกหลัก) แต่จากการประเมินความเป็นไปได้ในด้านการ
ผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น พบว่าทางเลือกที่ 1 คือทางเลือกไม่ดำเนินการเพิ่มเติมจาก
ปัจจุบัน ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต จึงได้ตัดทางเลือกนี้ออกจากการประเมิน
ขั้นต่อไป 
 
➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ทางเลือกไม่ดำเนินการเพิ่มเติมจากปัจจุบัน (No action alternative)  
 ไม่มีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้านอกเหนือจากการพัฒนาในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม ไม่มีการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580  
(PDP2018) และแผนพัฒนาพลังงานอื่น ๆ  
 
 
➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 
ไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยใช้เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานจากพลังงาน

หมุนเวียนทั้งหมดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น และมีก ารกระจายของ
เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และ
ขยะ 
 
 
➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) เพื่อให้เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วน
ร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ภาคใต้ให้เพียงพอและเพ่ือให้เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 

• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในภาคใต้ให้เพียงพอและเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-103 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการมีโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) 
ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ) และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเสริม 
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้

เชื้อเพลิงถ่านหิน เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 

• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 

• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน) โดยให้
ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และ
เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ในสัดส่วนร้อยละ 20 
ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย 
และแผนแม่บทด้านการพัฒนาพลังงาน 

 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ

บาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ แผนแม่บทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานโดยตรง ได้แก่ 
แผนแม่บทที่ 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  

 
โดยด้านพลังงานกำหนดมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม 

มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งกำกับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-104 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 
 

ประเภทเชื้อเพลิง/
แหล่งพลังงาน 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

ถ่านหิน เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือ
วิกฤติ (Ultra-Supercritical) 

เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
(Combined Cycle Power Plant) 

เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 

พลังงานหมุนเวียน 
ชีวมวล การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed Bed 

(Direct Combustion (Fixed Bed)) 
เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

ก๊าซชีวภาพจาก
น้ำเสีย/ของเสีย 

เครื่องยนตผ์ลติไฟฟ้าชนิดสันดาป
ภายใน 
(Internal Combustion Engine) 

เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็วหากมี
เชื้อเพลิงต่อเนื่องและเพียงพอ 

ขยะ การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke 
(Direct Combustion (Stroke 
Type)) 

เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

น้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ  
(Conventional Hydropower) 

ไม่เสถียร จ่ายไฟได้ตามปรมิาณนำ้ เร่งระบบเดินเครื่องไดเ้ร็ว 

ลม กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 
(Wind Turbine) 

ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับความเร็วลม จา่ยไฟได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีลม 
เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกดั 

แสงอาทิตย ์ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar Rooftop) 

ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์) จ่ายไฟได้
ตามปรมิาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตไดจ้ำกัด 

โรงงานผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
(Solar Farm) 

ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์) จ่ายไฟได้
ตามปรมิาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตไดจ้ำกัด หากติดตั้งบนพื้น
น้ำ (Solar Floating) จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5-
15 เมื่อเทียบกับการผลิตจากแผงโซล่าเซลลบ์นพ้ืนดิน เพราะน้ำจะ
ช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซล่าลง (Cooling Effect) 

 
เทคโนโลย ี

กักเก็บพลังงาน 
ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

แบตเตอรีล่ิเธียมไอออน 
(Li-ion)  

เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- มีน้ำหนักเบาเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น และมคีวามหนาแน่นของพลังงานสูง 

แบตเตอรี่แบบของแข็ง 
(Solid-state) 

เสถียร จา่ยไฟได้ 24 ช่ัวโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- ติดไฟยาก และมีความหนาแน่นของพลังงานสูง มีขนาดเล็ก แตร่าคาแพง 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-105 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Setting) 

การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Setting) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดของ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน   

1.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
 - ถ่านหินประเภทบิทูมินัส (ถ่านหินอินโดนิเซีย, ถ่านหินออสเตรเลีย และแอฟริกาใต)้ 

ค่าความร้อน = 25,100 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย = 2,584.12 บาท/ตัน (ณ กันยายน – ธันวาคม 2562) 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 2,381 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

1.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
 - ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 7,247 ตัน/วัน 

- ขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 10,870 ตัน/วัน 
1.3) เทคโนโลยีการผลิต 

- เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ (Ultra-supercritical coal: USC) 
- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับ 90% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับ 47.5% 

1.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  
- ระบบการเผาไหม้ควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ (Dry Low NOX Burner) 
- ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) บำบัดฝุ่น PM10 และ PM2.5 
- ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Injection: ACI) บำบัดปรอท (Hg) 
- กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR) บำบัดไนโตรเจน

ออกไซด์ (NOX) 
- กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD) บำบัดซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ (SOX) 
 

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 1 1 1 
กำลังผลติตดิตั้งรวม (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
กำลังผลติพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 2,380,571 3,570,856 2,380,571 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 7,247 10,870 7,247 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 59,752,421,053 89,628,631,579 59,752,421,053 
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 7,884,000 11,826,000 7,884,000 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-106 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

2.1.) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
- ก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas) เป็นราคาก๊าซที่ได้จากการจัดหาโดย ปตท. ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซ

ธรรมชาติจากอ่าวไทย โดยรวมอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (T1) ก๊าซธรรมชาติ
จากเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) นำเข้า 

ค่าความร้อน = 50,177 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 12,123.69 บาท/ตัน 

                                          (หรือ 12.12 บาท/กิโลกรัม หรือ 233.38 บาท/ล้านบีทียู) 
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย ณ มกราคม 2560 – ตุลาคม 2563 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 920 ตัน/เมกะวัตต์/ปี 

2.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
- ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงประมาณ 2,800 ตัน/ปี  
  หรือ 53,900,000 ล้านบีทียู/วัน 
- ขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงประมาณ 4,200 ตัน/วัน 
  หรือ 80,850,000 ล้านบีทียู/วัน 

2.3) เทคโนโลยีการผลิต 
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Technology) 
- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 90 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับร้อยละ 61.5 

2.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- ระบบการเผาไหม้ควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ (Dry Low NOX Burner) 
- กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR) บำบัดไนโตรเจน

ออกไซด์ (NOX) 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 1 1 1 
กำลังผลติตดิตั้งรวม (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
กำลังผลติพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 919,754 1,379,630 919,754 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 2,800 4,200 2,800 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 46,150,243,902 69,225,365,854 46,150,243,902 
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 7,884,000 11,826,000 7,884,000 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-107 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
3.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้

อัตราส่วนการใช้เชื้อเพลิง ยางพารา : ปาล์มน้ำมัน เท่ากับ 31 : 69 
- เชื้อเพลิงจากยางพารา ได้แก่ ปีกไม้ และ รากไม้ 

ค่าความร้อน = 6,570 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 400 – 700 บาท/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 17,760 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

- เชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ลำต้นปาล์ม และ ทะลายปาล์ม 
ค่าความร้อน = 7,390 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 300 – 400 บาท/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 15,796 ตัน/เมกะวัตต์/ปี 

3.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
 - ขนาด 9 เมกะวัตต์  
        เชื้อเพลิงจากยางพารา ได้แก่ ปีกไม้ และ รากไม้ ประมาณ 592 ตัน/วัน หรือ 
        เชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ลำต้นปาล์ม และ ทะลายปาล์ม ประมาณ 526 ตัน/วัน 
3.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed Bed (Direct combustion (Fixed Bed)) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 74 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) มากกว่าร้อยละ 20 

3.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  
- NOX Combustion Control ลดการเกิด NOX ในกระบวนการเผาไหม ้
- Muti - Cyclone หลักการอาศัยแรงเหวี่ยง Centrifugal Force  
  (เทคโนโลยีบำบัดฝุ่น สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 
- Wet Scrubber (เทคโนโลยีบำบัดฝุ่นละเอียดและก๊าซพิษ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงจากยางพารา ได้แก่ 
ปีกไม้ และ รากไม้ 

รายละเอียด โรงไฟฟ้าชีวมวล (ยางพารา) 
ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3.1 ทางเลือกท่ี 3.2 ทางเลือกท่ี 4.1 ทางเลือกท่ี 4.2 ทางเลือกท่ี 4.3 

จำนวน (โรง) 22 13 13 9 9 4 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

196 118 118 78 78 39 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

157 94 94 63 63 31 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/ปี) 

3,481,413 2,088,848 2,088,848 1,392,565 1,392,565 692,801 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/วัน) 

12,890 7,734 7,734 5,156 5,156 2,565 

พลังงานความร้อนที่ผลิตได้ 
(เมกะจูล) 

22,872,881,195 13,723,728,717 13,723,728,717 9,149,152,478 9,149,152,478 4,551,703,358 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

1,270,716 762,429 762,429 508,286 508,286 252,872 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน 
ได้แก่ ลำต้นปาล์ม และ ทะลายปาล์ม 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-108 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ปาล์ม) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 48 29 29 19 19 9 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต์) 429 257 257 172 172 85 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 343 206 206 137 137 68 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 6,776,015 4,065,609 4,065,609 2,710,406 2,710,406 1,348,427 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/วัน) 

25,089 15,053 15,053 10,035 10,035 4,993 

พลังงานความร้อนที่ผลิตได้  
(เมกะจูล) 

50,074,749,432 30,044,849,659 30,044,849,659 20,029,899,773 20,029,899,773 9,964,875,137 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

2,781,931 1,669,158 1,669,158 1,112,772 1,112,772 553,604 

 
4) การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

4.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
- ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ร้อยละ 60 มีเทน 
ได้จากการหมักน้ำเสียจากโรงงานปาล์ม มูลสัตว์ และพืชพลังงาน 

ค่าความร้อน = 18,260 เมกะจูล/ตัน หรือ 21 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร 
ราคาเชื้อเพลิง = ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการหมัก 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 3,726 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

4.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
 - ขนาด 2 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพประมาณ 28 ตัน/วัน 
4.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าชนิดสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 74 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับร้อยละ 34.3 

4.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- Purification or Upgrading Biogas to Biomethane  
  กระบวนการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้น เพ่ือลด
มลพิษและการกัดกร่อนเครื่องยนต์ 
- ระบบกำจัดไซโลเซน (Siloxane Removal) 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 168 100 100 68 68 34 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

336 200 200 136 136 69 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

235 140 140 95 95 48 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/ปี) 

1,250,814 745,166 745,166 505,648 505,648 255,485 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/วัน) 

4,631 2,759 2,759 1,872 1,872 946 

พลังงานความร้อนที่ผลิตได้  
(เมกะจูล) 

22,840,942,940 13,607,370,262 13,607,370,262 9,233,572,678 9,233,572,678 4,665,384,090 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

2,176,234 1,296,480 1,296,480 879,754 879,754 444,507 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-109 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5) การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
5.1) แหล่งพลังงาน 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 
- อัตราส่วน โซล่าฟาร์ม : โซล่ารูฟท็อป เท่ากับ 50 : 50 

5.2) ขนาดโรงไฟฟ้า  
      สำหรับโซล่าฟาร์ม 
 - ขนาด 5 เมกะวัตต์  

- ใช้พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร (5 ไร่)/เมกะวัตต์ (โซล่าฟาร์ม)  
 สำหรับโซล่ารูฟท็อป 
- กำลังผลิตขึ้นอยู่กับศักยภาพพ้ืนที่หลังคาในการติดตั้ง 
- ใช้พื้นที่ ประมาณ 10,000 ตารางเมตร/เมกะวัตต์ (โซล่ารูฟท็อป)  
  โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หลังคาโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีพ้ืนที่เฉลี่ยใน

การติดตั้งโซล่าเซลล์ (ตารางเมตร/แห่ง) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้   
- หลังคาโรงแรม ประมาณ 1,000 ตารางเมตร/แห่ง  
- หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 10,000 ตารางเมตร/แห่ง 
- หลังคาห้างสรรพสินค้า ประมาณ 10,000 – 20,000 ตารางเมตร/แห่ง 
การวิเคราะห์พื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ คำนวณจาก 
- พ้ืนที่เฉลี่ยในการติดตั้งโซล่าเซลล์ x พ้ืนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ต่อช่องทางเดิน (ร้อยละ 80) 
กำลังผลิตติดตั้งรายพ้ืนที่ CPV, Potential คำนวณจาก 
- พื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ x อัตราส่วนพื้นที่ติดตั้งจริง (ร้อยละ 50) x ความเข้มรังสีตรง Zenith 
(1,000 watts/m2) x ประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ (ร้อยละ 20) 

5.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - Solar photovoltaic (PV) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 340 วัตต์ 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 18.75 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับร้อยละ 20 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-110 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
 - ไม่มีมลพิษเกิดขึ้นในช่วงอายุการใช้งาน เว้นแต่เมื่อชำรุดหรือต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องนำไปจัดการด้วย

เทคโนโลยี Recycle ซึ่งอยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยที่เหมาะสม 
 

ทั้งนี้ ในการกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
 
กรณีที่ 1 กำหนดกำลังผลิตติดตั้งและพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เป็น 2 เท่าของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ต้องการ (อัตราส่วนการพ่ึงพาได้ เท่ากับร้อยละ 50) โดยมีสมมติฐานว่า ในวันที่มีเมฆมากและวันที่มีฝนตก
จะใช้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่น/เทคโนโลยีอ่ืน ๆ มาทดแทนหรือใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจากภาคกลางเพ่ิมข้ึน 

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าฟาร์ม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์(โซล่าฟาร์ม) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 527 186 186 124 124 62 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

2,635 930 930 620 620 310 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

1,3181) 465 465 310 310 155 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

3,850,589 1,359,031 1,359,031 906,021 906,021 453,010 

พื้นที่ (ตารางเมตร) 21,080,000 7,440,000 7,440,000 4,960,000 4,960,000 2,480,000 
พื้นที่ (ไร่) 13,175 4,650 4,650 3,100 3,100 1,550 

 
รายละเอียดการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป2 

รายละเอียด 
โซล่ารูฟท็อป 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

2,635 930 930 620 620 310 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

1,3181 465 465 310 310 155 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

3,850,589 1,359,031 1,359,031 906,021 906,021 453,010 

พื้นที่ (ตารางเมตร) 26,392,160 9,314,880 9,314,880 6,209,920 6,209,920 3,104,960 

หมายเหตุ:  เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอกับ
ความต้องการไฟฟ้าในบางช่วง (โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน) ซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 
2580 เท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ โดยต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่ม จากปี 2561 ประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ 
หรือ 16 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ดังนั้น จึงได้เพ่ิมกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 
70 (รวมกำลังผลิตไฟฟ้าของทางเลือกที่ 2 ประมาณ 16 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)) จึงเพียงพอกับ
ความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2580  
1 สำหรับการผลิตพึ่งพาได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จากทางเลือกที่ 2 เท่ากับ 1,318 เมกะวัตต์ (775+ 
543) และกำลังผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 2,635 เมกะวัตต์ (1,550+1,085) และใช้ระบบกักเก็บพลังงานเข้า
มาช่วยในช่วงเวลาที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ สำหรับทางเลือกอ่ืนไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ิม 
แต่ต้องมีระบบ Storage เพ่ือกักเก็บพลังงานเช่นเดียวกัน 
2 การผลิตไฟฟ้าโดยโซล่ารูฟท็อปจะไม่นำไปคิดเป็นต้นทุนของราคาค่าไฟฟ้าของแต่ละทางเลือก 
เนื่องจากเป็นต้นทุนของผู้ติดตั้งระบบเอง และเป็นการผลิตเพื่อใช้เอง  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-111 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 2 กำหนดกำลังผลิตติดตั้งและพื้นที่ติดตั้งเป็น 6 เท่าของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการ 
เพ่ือให้พลังงานเพียงพอในวันที่มีเมฆมากหรือฝนตก (ตามความเห็นของ ดร.อุริช อัชชโคสิต กรรมการกำกับ
การศึกษาฯ) โดยมีสมมติฐานว่า ในวันที่ฝนตกจะไม่มีการใช้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอ่ืน/เทคโนโลยีอ่ืน ๆ มา
ทดแทนหรือใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจากภาคกลางเพ่ิมข้ึน  

 
รายละเอียดการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าฟาร์ม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์(โซล่าฟาร์ม) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 1,581 558 558 372 372 186 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

7,905 2,790 2,790 1,860 1,860 930 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

3,953 1,395 1,395 930 930 465 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

11,551,766 4,077,094 4,077,094 2,718,063 2,718,063 1,359,031 

พื้นที่ (ตารางเมตร) 63,240,000 22,320,000 22,320,000 14,880,000 14,880,000 7,440,000 
พื้นที่ (ไร่) 39,525 13,950 13,950 9,300 9,300 4,650 

 
รายละเอียดการผลิตโรงไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป 

รายละเอียด 
โซล่ารูฟท็อป 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

7,905 2,790 2,790 1,860 1,860 930 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

3,953 1,395 1,395 930 930 465 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

11,551,766 4,077,094 4,077,094 2,718,063 2,718,063 1,359,031 

พื้นที่ (ตารางเมตร) 79,176,480 27,944,640 27,944,640 18,629,760 18,629,760 9,314,880 

 
6) การผลิตไฟฟ้าจากลม 

6.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
 - พลังงานลม 
6.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 

- 2 เมกะวัตต์/ต้น กังหันลม 
- ใช้พื้นที่ 6.56 ไร่/เมกะวัตต์ หรือ 10,496 ตารางเมตร/เมกะวัตต์  

6.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - กังหันลมบนบก (Wind Onshore)  

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 20 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับร้อยละ 35 

6.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
 - ไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-112 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายละเอียดจำนวนต้นกังหันลมและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งกังหันลม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (ต้น) 357 214 214 143 143 71 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

714 429 429 286 286 143 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

100 60 60 40 40 20 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

1,125,000 675,000 675,000 450,000 450,000 225,000 

พื้นที่ (ตารางเมตร) 7,497,143 4,498,286 4,498,286 2,998,857 2,998,857 1,499,429 

 
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีความไม่แน่นอน จึงได้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน

ไฟฟ้าทั้งหมด (Storage)  
 

7) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) 
7.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
 - พลังงานศักย์จากน้ำ 
7.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 

- ขึ้นอยู่กับศักยภาพแหล่งน้ำ ประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ 
7.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Conventional Hydropower) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 16.4 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับร้อยละ 85 
- โดยอาจเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายทดน้ำกั้นลำน้ำ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

7.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
 - ไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ 
 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าสำหรับติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (ขนาดเล็ก) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 43 29 29 14 14 8 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

21 14 14 7 7 4 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

15 10 10 5 5 3 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

5,050 3,367 3,367 1,683 1,683 842 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-113 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

8) การผลิตไฟฟ้าจากขยะ  
8.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้

อัตราส่วนการใช้เชื้อเพลิง ขยะชุมชน : เชื้อเพลิง RDF เท่ากับ 60 : 40 
- ขยะชุมชน 

ค่าความร้อน = 5,540 เมกะจูล/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 21,286 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  
ไม่มีราคาเชื้อเพลิง มีแต่ค่ากำจัด 450 บาท/ตัน 

- เชื้อเพลิง RDF 
ค่าความร้อน = 16,736 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 1,200 บาท/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 7,046 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

8.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
- ขนาด 9 เมกะวัตต์ 

  ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชน ประมาณ 610 ตัน/วัน หรือใช้เชื้อเพลิง RDF ประมาณ 202 ตัน/วัน 
8.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke (Direct Combustion (Stroke Type)) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 86 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant Efficiency) เท่ากับร้อยละ 23 

8.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- NOX Combustion Control ลดการเกิด NOX ในกระบวนการเผาไหม ้
- ระบบเผาก๊าซพิษ (Exhaust Gas Combustion Chamber) เช่น ไนโตรเจนออกไซด์  
  (NOX) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) และไดออกซิน (Dioxins)  
- กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR)  
  บำบัดไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) 
- กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD) บำบัดซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ (SOX) 
- ถุงกรองฝุ่น (Bag Filter)   

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ โดยใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชน 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าขยะ (เชื้อเพลิงขยะชุมชน) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 11 7 7 5 5 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

102 61 61 41 41 20 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

60 36 36 24 24 12 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/ปี) 

2,161,363 1,296,818 1,296,818 864,545 864,545 432,273 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/วัน) 

6,885 4,131 4,131 2,754 2,754 1,377 

พลังงานความร้อนที่ผลิตได้  
(เมกะจูล) 

11,973,952,777 7,184,371,666 7,184,371,666 4,789,581,111 4,789,581,111 2,394,790,555 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

742,385 445,431 445,431 296,954 296,954 148,477 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-114 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ โดยใช้เชื้อเพลิง RDF 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าขยะ (เชื้อเพลิง RDF) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 8 5 5 3 3 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต์) 68 41 41 27 27 14 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 40 24 24 16 16 8 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
(ตัน/ปี) 

476,974 286,184 286,184 190,790 190,790 95,395 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
(ตัน/วัน) 

1,519 912 912 608 608 304 

พลังงานความร้อนที่ผลิตได้  
(เมกะจูล) 

7,982,635,184 4,789,581,111 4,789,581,111 3,193,054,074 3,193,054,074 1,596,527,037 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(เมกะวัตต์-ชัว่โมง) 

494,923 296,954 296,954 197,969 197,969 98,985 

 
สรุปจำนวนโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตติดตั้งแยกตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ประเภทเชื้อเพลิง รายละเอียด 
ทางเลือกที่  

2 
ทางเลือกที่  

3.1 
ทางเลือกที่  

3.2 
ทางเลือกที่  

4.1 
ทางเลือกที่  

4.2 
ทางเลือกที่  

4.3 
ถ่านหิน จำนวน (โรง) - 1 - 1 - 1 

กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) - 1,000 - 1,500 - 1,000 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) - 1,000 - 1,500 - 1,000 

ก๊าซธรรมชาต ิ จำนวน (โรง) - - 1 - 1 1 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) - - 1,000 - 1,500 1,000 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) - - 1,000 - 1,500 1,000 

ชีวมวลโดยใชเ้ชื้อเพลิงจาก
ยางพารา 

จำนวน (โรง) 22 13 13 9 9 4 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 196 118 118 78 78 39 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 157 94 94 63 63 31 

ชีวมวลโดยใชเ้ชื้อเพลิงจาก
ปาล์มน้ำมัน 

จำนวน (โรง) 48 29 29 19 19 9 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 429 257 257 172 172 85 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 343 206 206 137 137 68 

ก๊าซชีวภาพ จำนวน (โรง) 168 100 100 68 68 34 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 336 200 200 136 136 69 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 235 140 140 95 95 48 

แสงอาทิตย์แบบ  
SOLAR FARM  
(และระบบกักเกบ็พลังงาน) 

จำนวน (โรง) 527 186 186 124 124 62 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 2,635 930 930 620 620 310 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 1,318 465 465 310 310 155 

แสงอาทิตย์แบบ  
SOLAR ROOFTOP 

กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 2,635 930 930 620 620 310 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 1,318 465 465 310 310 155 

ลม  
(และระบบกักเกบ็พลังงาน) 

จำนวน (ต้น) 357 214 214 143 143 71 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 714 429 429 286 286 143 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 100 60 60 40 40 20 

น้ำ (ขนาดเล็ก) จำนวน (โรง) 43 29 29 14 14 8 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 21 14 14 7 7 4 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 15 10 10 5 5 3 

ขยะโดยใช้เชื้อเพลิง 
ขยะชมุชน 

จำนวน (โรง) 11 7 7 5 5 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 102 61 61 41 41 20 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 60 36 36 24 24 12 

ขยะโดยใช้เชื้อเพลิง  
RDF 

จำนวน (โรง) 8 5 5 3 3 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 68 41 41 27 27 14 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 40 24 24 16 16 8 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-115 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประเภทเชื้อเพลิง รายละเอียด 
ทางเลือกที่  

2 
ทางเลือกที่  

3.1 
ทางเลือกที่  

3.2 
ทางเลือกที่  

4.1 
ทางเลือกที่  

4.2 
ทางเลือกที่  

4.3 
กรณีที่ 1 รวมกำลงัผลิตพึ่งพาได ้(MW) 3,585 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
           รวมกำลังผลติตดิตั้ง (MW) 7,136 3,979 3,979 3,486 3,486 2,993 
          ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้(MWh) 16,297,416 15,750,882 15,750,882 17,085,461 17,085,461 18,398,308 
กรณีที่ 2 รวมกำลงัผลิตพึ่งพาได ้(MW) 8,855 4,360 4,360 3,740 3,740 3,120 
           รวมกำลังผลติตดิตั้ง (MW) 17,676 7,699 7,699 5,966 5,966 4,233 
           ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MWh) 31,699,771 21,187,007 21,187,007 20,709,545 20,709,545 20,210,350 

หมายเหตุ: ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้องเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 70 และนำ
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

 
Generation Profile เบื้องต้นของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

Generation Profile เบื ้องต้นตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จัดทำขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่ออธิบาย
เปรียบเทียบกำลังผลิตไฟฟ้าของแต่ละทางเลือกกับความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 รายวัน (24 ชั่วโมง) โดย 
Generation Profile ที่แสดงในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย กรณีที่ 1 ไม่ตัด
การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 และกรณีที่ 2 ตัด
การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เพ่ือเปรียบเทียบให้
เห็นถึงความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกัน 

- กรณีที่ 1 เป็นการแสดงให้เห็นในภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 

- กรณีที่ 2 เป็นกรณีที่พิจารณาว่า การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) ไม่ได้เป็น
ภาระของภาครัฐ แต่เป็นการผลิตโดยภาคประชาชนหรือภาคเอกชนที่ผลิตไว้ใช้เอง จึงนำไปตัดออกจากความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2580  

สำหรับ Generation Profile เบื้องต้นของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละทางเลือก มีดังนี้  
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานโดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-116 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งทำให้ต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลากลางวัน
ประมาณ 70% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 
6.00–18.00 น.) สำหรับนำไปใช้ในระบบกักเก็บพลังงานในช่วงเวลากลางคืน จึงจะเพียงพอต่อความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) 
 
กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา 
(Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้
เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00–18.00 น.) ซึ่งทำให้ต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลากลางวัน
ประมาณ 135% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับนำไปใช้ในระบบกักเก็บพลังงานในช่วงเวลา
กลางคืน จึงจะเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง)  
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-117 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 60 
และถ่านหินร้อยละ 40 

 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา 
(Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความ
เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั ่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
 
กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-118 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00–18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 60 

และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 40 
 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 
กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา 

(Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความ
เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั ่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-119 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00–18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ร้อยละ 60    
                                     และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-120 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จาก
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
 
กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00–18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-121 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ  
  ร้อยละ 60 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40 

 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 
กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จาก
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
 
กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-122 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00–18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ  

       ร้อยละ 40 ถ่านหินร้อยละ 40 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 
 

กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

  
 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จาก
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-123 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  
 

 
 
กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar 
Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00–18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-124 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ตัวช้ีวัดในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 4 มิติ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 มิติ

1.

เศรษฐกิจ

3.    
สิ่งแวดล้อม

4. ความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/

เทคโนโลยี

2.       
สังคม/สุขภาพ

✓ รายไดใ้นภาพรวมของภาคใต้ 
✓ การจ้างงาน 
✓ การประกอบอาชีพ 

ด้านการท่องเที่ยว/ประมง/เกษตร 
✓ รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 
✓ ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 

✓ คุณภาพน้ำ 

✓ คุณภาพอากาศ 

✓ กากของเสีย 

✓ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในแหล่งน้ำ 

✓ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

✓ ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 

✓ ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

✓ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

✓ การยอมรับของประชาชน 

✓ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-125 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
แนวทางการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

 
1. การแบ่งประเภทตัวชี้วัดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการ

ประเมินทางเลือกฯ ตามมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมของเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี โดยมีตัวชี้วัด 
จำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดดังกล่าวพัฒนามาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า การสานเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย 

สำหรับการประเมินทางเลือกฯ ของการศึกษานี้ ได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเทคนิค และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งโดยคณะผู้ศึกษาโดยใช้หลักการพิจารณา ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่สามารถคำนวณ วิเคราะห์ และประเมินโดยใช้สูตรหรือ
สมการทางคณิตศาสตร์ที่วัดเป็นตัวเลขได้ ตัวอย่างตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ เช่น ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละการ
จ้างงานที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ตัวชี้วัดนี้จะประเมินโดยคณะผู้ศึกษา 

กลุ่มที่ 2 ตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค คือ ตัวชี้วัดที่ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการเฉพาะในประเด็นนั้น ๆ 
ในการพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเหมาะสมของทางเลือก ตัวชี้วัดนี้จะประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละมิติ  

ตัวชี้วัดนี้ คณะผู้ศึกษาได้พิจารณากำหนดประเภทขึ้นใหม่ตามความเห็นของกรรมการกำกับการศึกษาฯ 
ที่เห็นว่า ตัวชี้วัดบางตัวอาจต้องใช้ผู้ที ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง หากผู้มีส่วนได้เสียเป็น 
ผู้ประเมินอาจจะส่งผลให้ผลการประเมินเกิดความลำเอียงหรือเกิดการคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น จึงควรให้ผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ประเมินตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ ตัวอย่างตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ เช่น คุณภาพของแหล่งน้ำ 
ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า และความเพียงพอของเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ เป็นต้น  

กลุ่มที่ 3 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถคำนวณ วิเคราะห์และประเมินเป็นตัวเลขได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งการพิจารณาผลกระทบหรือความเหมาะสมของทางเลือกขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และ
ทัศนคติของผู้ประเมินตัวชี้วัด ตัวอย่างตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ เช่น ผลกระทบ/ความเหมาะสมของทางเลือกต่อการประกอบ
อาชีพด้านการท่องเที่ยว ประมง และเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของประชาชน เป็นต้น  

ตัวชี้วัดนี้จะประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินจะเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น   

2. วิธีการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ได้แบ่งวิธีการประเมินตามตวัชี้วัด

ต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 วิธีการประเมินสำหรับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
การประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งใช้วิธีการตามหลัก

วิชาการตามแต่ละตัวชี้วัด จำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ - คำนวณโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 
Table) และแบบจำลองสมการถดถอย 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การจ้างงาน - คำนวณจากค่าเฉลี่ยของจำนวนแรงงานท่ีถูกจ้างในโรงไฟฟ้าแต่ละ
ประเภทของประเทศไทยหารด้วยกำลังการผลิต (MW) ของโรงไฟฟ้า  

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 รายได้จากการขายวตัถุดิบ/เชื้อเพลิง - คำนวณจากปรมิาณวตัถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการผลิตไฟฟ้าคณูด้วย
ราคาวัตถุดิบ/เชื้อเพลิงและนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ในปีฐาน (ปี พ.ศ. 
2561)  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-126 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย - คำนวณจากต้นทุนการผลิต การส่ง การจำหน่าย และต้นทุนอ่ืน ๆ และ

นำราคาค่าไฟฟ้าในแต่ละทางเลือกฯ มาเปรยีบเทียบกับราคาค่าไฟฟ้า 
ในปีฐาน (ปี พ.ศ. 2561)  

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 คุณภาพอากาศ - คำนวณจากค่าเฉลี่ยการปลดปลอ่ยมลพิษทางอากาศ (SO2, NOX และ 
PM2.5) ของแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าหารด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสดัส่วนของแตล่ะทางเลือก (Kg/MWh) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - คำนวณจากค่าเฉลี่ยการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Emission 
Factor) ของแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าหารด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสดัส่วนของแตล่ะทางเลือก (tCO2e/MWh) 

  
2.2 วิธีการประเมินสำหรับตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค 
การประเมินตัวชี้วัดเชิงเทคนิค ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละมิติจากภายนอก

โครงการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในมิติที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานข้อมูลประกอบที่ประมวล
โดยคณะผู้ศึกษาและจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งพิจารณาผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ตาม
การแปลความหมาย/เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  โดยตัวชี้วัดเชิงเทคนิคมี
จำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 คุณภาพน้ำ - ประเมินการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน้ำทะเลชายฝั่งและคณุภาพน้ำผวิดินท่ี

อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยีและเช้ือเพลิงตา่ง ๆ 
โดยพิจารณาจากข้อมูลมลพิษจากโรงไฟฟ้าและผลการตรวจติดตามคุณภาพ
น้ำผิวดินและน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 กากของเสีย - ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสีย/ขยะมูลฝอยท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ ตามทางเลือก และพิจารณาถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบและ
แนวโน้มของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยในแตล่ะทางเลือก  

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพใน
แหล่งน้ำ 

- ประเมินผลกระทบต่อความชุกชุมของตัวอ่อนสัตว์น้ำจากการผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือกจากแหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ เช่น จากรายงานการ
ติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก  

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ความเพียงพอของเช้ือเพลิง/แหล่ง
พลังงาน 

- ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
และความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าได้ตามความต้องการ โดยพิจารณาจาก  
    1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง  
    2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity) 
    3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรือ (Plant Factor) 
    4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการผลติทำไดร้วดเร็วหรอืช้า 
    5) คุณสมบัติค่า Inertia ของระบบ และความสามารถในการช่วยรักษา
ความถี่ของระบบ 
    6) ความสามารถในการจ่ายกระแสลดัวงจร 
    7) ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเมื่อเดินไม่เตม็พิกัด  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า - ประเมินความเพียงพอของปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ คือ  
   1) ความต้องการไฟฟ้า โดยวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-127 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
   2) การประเมินศักยภาพของพลังงาน ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพ
พลังงานฟอสซิล ประเมินจากข้อมลูปริมาณการใช้พลังงานของภาคใต้ 
ปริมาณสำรอง และความสามารถในการจัดหา (ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ) 
ส่วนการประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ขยะ ลม แสงอาทิตย์ และน้ำ (ขนาดเล็ก) ประเมินจากศักยภาพตาม
ประเภทเชื้อเพลิง รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัด
มลพิษ 

- ประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษ  
จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงเอกสารงานวิจัยท่ีมีการศึกษาเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพของระบบบำบดัมลพิษประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 
2.3 วิธีการประเมินสำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสนับสนุน

พลังงานหลัก และกลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิในมิติที ่เกี ่ยวข้อง ซึ่งการประเมินตัวชี ้วัด  
เชิงคุณภาพนั้น ผู้ประเมินจะพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลประกอบที่ประมวลโดยคณะผู้ศึกษาและจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น โดยพิจารณาผลกระทบที่มีโอกาสเกิดข้ึนในระดับต่าง ๆ ตามการแปลความหมาย/
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมีจำนวนทั้งสิ้น 5 
ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว - ประเมินจากข้อมลูจากการประชุมกลุ่มย่อย การสมัภาษณ์ เวทีสาน
เสวนา ข้อคิดเห็นหรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และจากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง - ประเมินจากข้อมลูจากการสานเสวนา การสมัภาษณ์ การประชุมกลุ่ม
ย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม - ประเมินจากข้อมลูจากการสานเสวนา การสมัภาษณ์ การประชุมกลุ่ม
ย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อ
การผลิตไฟฟ้า 

- ประเมินจากข้อมลูจากการสานเสวนา การประชุมกลุม่ย่อย กรณีศกึษา
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ผลการสำรวจความคดิเห็นของประชาชนใน
พื้นที่ภาคใต้ และจากการอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของ
ประชาชน  

- ประเมินจากข้อมลูต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ และ
ระบบสาธารณสุขท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการรองรับอุบัติภยัต่าง 
ๆ ข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุม่ย่อย และจากการอภิปราย
แลกเปลีย่นข้อมูล 

 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ได้ใช้วิธีการปรับคะแนนของ 

ผู้ประเมินเป็นคะแนนมาตรฐาน ด้วยวิธี Min-Max Normalization เพื่อให้ได้คะแนนมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ 
ในการสรุปผลการประเมินทางเลือกในขั้นตอนการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis) และนำ 
ค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกฯ มาจัดลำดับต่อไป 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-128 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ข้อมูลฐานและข้อดี/ข้อด้อยรายเทคโนโลยี 
 
 
 
1. มิติเศรษฐกิจ 
➢ รายได้/การจ้างงาน 

เชื้อเพลิง 
กำลังผลิตตดิตั้ง

(MW) ต่อ
โรงไฟฟ้า 1 โรง 

รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นจากการมีโรงไฟฟ้า 
ในภาพรวมของภาคใต ้

อัตราการจ้างงานของโรงไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น (คน) จากการมี

โรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจาก
ตัวอย่างโรงไฟฟ้าทีม่ีอยู่แล้ว 

ของไทย** 

รายไดข้องชุมชน
จากการขายวตัถุดิบ 
(ล้านบาท/ ปี)*** ร้อยละ 

ต่อปี* 

รายได้โดยเฉลี่ย/
เดือน/ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้น (บาท) 

พลังงานฐาน 
ถ่านหิน 1,000 0.54 139.23 737 x 

1,500 0.81 208.84 1,110 x 
ก๊าซธรรมชาติ 1,000 1.30 333.42 193 x 

1,500 1.95 500.13 285 x 
พลังงานหมุนเวียน 

- น้ำ 1 x x 1 x 
- ลม 2 x x 2 x 
- แสงอาทิตย์ 5 x x 8 x 

- ชีวมวล 
ยางพารา 
(ปีกไม้และรากไม้) 

9 0.00257 0.66 20 63.93-118.88 

ปาล์มน้ำมัน 
(ทะลายและต้นปาล์ม) 

9 0.00257 0.66 323 28.42-35.52 

- ก๊าซชีวภาพ 
 หญ้าเนเปียร ์ 2 x x 8 22.31 
- ขยะ 9 x x 4 x 

ที่มา:  * เป็นรายได้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากทุกกิจกรรมการผลิตในภาคใต้ โดยคำนวณจากแบบจำลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) และแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะ
ส่งผลกระทบทางบวกต่อเนื่องไปตามห่วงโซ่อุปทานของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในภาคใต้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ส่งผลให้รายได้ของประชาชนในกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 รายได้โดยเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น คือ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการมีโรงไฟฟ้า x รายได้โดย
เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือนของภาคใต้ ปี 2562 (25,647.47บาท) 

 ** วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากการจ้างงานของโรงไฟฟ้าที่มีในปัจจุบัน 
 *** รายได้ของชุมชนคำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้คูณกับราคาเฉลี่ยของเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวมวล ในการ

คำนวณคิดประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 20 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ในการคำนวณคิดประสิทธิภาพ 
เท่ากับร้อยละ  34.3 

 X  คือ ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีผลต่อรายได้ของชุมชน 
หมายเหตุ:  ข้อมูลในส่วนของพลังงานน้ำ ลม แสงอาทิตย์ไม่สามารถประเมินผลต่อรายได้เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใน

ด้านวัตถุดิบจึงไม่มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจในแต่ละปี ขณะที่ขยะไม่สามารถคำนวณผลกระทบ
เนื่องจากขาดข้อมูลที่จำเป็นต่อการคำนวณ เช่น ราคาหรือปริมาณการผลิต 

ข้อมูลฐาน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-129 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
เศรษฐกิจชุมชน 

➢ การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว  

 
➢ การประกอบอาชีพด้านการประมง  

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - ไฟฟ้าที่เสถียรเกิดผลดตี่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง (+) 
- กรณีไม่เป็นไปตาม EIA/EHIA การพัฒนาโครงการและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
และการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ไฟฟ้าที่เสถียรเกิดผลดตี่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก การประมง (+) 
- การพัฒนาโครงการและสิ่งก่อสรา้งที่เกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตอ่การประกอบอาชีพด้านการประมง 
ชีวมวล - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตอ่การประกอบอาชีพด้านการประมง  
ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- เนื่องจากโครงการมีขนาดเล็ก มกัไม่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงไม่มีความเสีย่งด้านผลกระทบตอ่สัตว์น้ำ 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - มีพลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียร แน่นอน เกิดผลดีต่อการ ประกอบธรุกิจการท่องเที่ยว (+) 
- การขนส่งเช้ือเพลิงถ่านหินอาจกอ่ให้เกิดความกังวลในผลกระทบตอ่พ้ืนท่ีท่องเที่ยวทางทะเล (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - มีพลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรแน่นอนเกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว (+) 
- การขนส่งเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติอาจก่อให้เกิดความกังวลในผลกระทบต่อพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล (-) 

พลังงานหมุนเวียน 
แสงอาทิตย ์ - การผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองช่วยลดค่าไฟฟ้าของธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจที่พัก โรงแรม (+) 

- สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน และแหล่งศกึษาเรียนรู้ สร้างรายได้กับชุมชน (+) 
- การผลติไฟฟ้าได้ไม่ต่อเนื่อง ไมต่รงตามความต้องการของภาคธุรกิจ (-) 
- หากไม่มี Battery Storage ในช่วงกลางคืนพลังงานจากแสงอาทิตย์จะไม่สามารถสนองตอบความต้องการ (-) 

ชีวมวล - มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (+) 
- มลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบเชิงลบ ในทางอ้อมต่อการท่องเที่ยว อาทิ มลพิษทางอากาศ 
ประเภทกลิ่นเหม็น ละอองฝุ่น ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ภาพลักษณ์ของแหล่งผลิต และบริเวณพื้นท่ี
รอบข้าง (-) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (+) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- เป็นระบบที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย และแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นของน้ำเสยี / ของเสียในพ้ืนท่ีที่อาจใกล้กับสถานท่ี
ท่องเที่ยว (+) 
- มลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า เช่น  กลิ่นเหม็นจากการหมัก เปน็ต้น ส่งผลกระทบ เชิงลบในทางอ้อม 
ต่อการท่องเที่ยว (-) 

ลม - สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน และแหล่งศกึษาเรียนรู้ สร้างรายได้กับชุมชน (+) 
- ผลิตไฟฟ้าไดไ้มต่่อเนื่อง ไม่ตรงตามความต้องการของ ภาคธรุกิจ (-) 

น้ำ - สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน และแหล่งศกึษาเรียนรู้ สร้างรายได้กับชุมชน (+) 
ขยะ - เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการขยะที่ปัญหาส่วนหน่ึงมีแหล่งกำเนดิมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยว (+) 

- มลภาวะที่อาจเกิดตามเส้นทางขนส่งไปสูร่ะบบกำจัด (-) 

ข้อดี/ข้อด้อย  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-130 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

 - ลดปัญหาคณุภาพน้ำในแหล่งนำ้ธรรมชาติทีเ่กิดจากน้ำท้ิง/ของเสยี (+) 

ลม - กรณีของฟาร์มกังหันลมในทะเลอาจจะส่งผลต่อการเดินเรือประมง และแหล่งอาศยัของสัตว์น้ำ (-) 
น้ำ - เพิ่มแหล่งการทำประมง สร้างรายได้ให้กับชุมชน (+) 
ขยะ - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตอ่การประกอบอาชีพด้านการประมง 

 
➢ การประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

 

 
 
 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - ไฟฟ้าที่เสถียรก่อให้เกดิผลดตี่อการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร (+) 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้น้ำจากแหลง่น้ำผิวดิน อาจส่งผลกระทบปริมาณน้ำท่ีเกษตรกรในพื้นที่ต้องใช้ (-) 
- กรณีไม่เป็นไปตาม EIA/EHIA ความร้อนที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพื้นที่
โรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศ อาจมผีลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรบางชนิด (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ไฟฟ้าที่เสถียรก่อให้เกดิผลดตี่อการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร (+) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณพื้นที่เกษตรกรในพ้ืนท่ีต้องใช้ 
(-) 
- ความร้อนที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลติการเกษตรบางชนิด (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน สำหรับการทำเกษตร (+) 
- อาจเสียสดัส่วนพ้ืนท่ีในการทำการเกษตรในกรณีทีเ่ป็นการตดิตั้งบนพ้ืนดิน (Solar Farm) (-) 

ชีวมวล - สามารถนำเศษวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรบัผลติไฟฟ้า (+) 
- รายได้ทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการจำหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล หรือใช้ชีวมวลผลติไฟฟ้าจำหน่ายเอง (+) 
- ใช้ชีวมวลจากทะลายเปล่าสำหรบัหม้อไอน้ำในกระบวนการผลิต เป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ 
กับผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน (+) 
- การเติบโตของตลาดพลังงานชีวมวลอาจส่งผลใหเ้กิด ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เมื่อพื้นที่การเกษต 
รถูกแย่งชิงไปทำการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงเดี่ยว (-) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- สามารถนำวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ในเป็น วัตถุดิบสำหรบัสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถ 
ช่วยลดผลกระทบของมลพิษจากการเผาทำลายวสัดุ เหลือท้ิงทางการเกษตรและความสมบูรณ์ของดินได้ (+) 
- การเติบโตของตลาดพลังงานชีวภาพอาจส่งผลให้เกิด ปญัหาความมั่นคงทางอาหาร เมื่อพ้ืนท่ีการเกษตร 
ถูกแย่งชิงไปทำการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงเดี่ยว 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน  
หรือจำหน่าย (+) 
- ลดกลิ่นเหม็นและข้อร้องเรียนจากการนำของเสีย น้ำเสียจากฟาร์มสุกรมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ (+) 
- ใช้พื้นที่ค่อนข้างมากและต้องมีวตัถุดิบสม่ำเสมอ (-) 

ลม - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตอ่การประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
น้ำ - น้ำท่ีกักเก็บนำไปใช้เพื่อการเกษตร เกิดความมั่นคงต่อการเกษตร  (+) 
ขยะ - ความร้อนที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและข้างเคียง  

เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลติการเกษตรบางชนิด (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-131 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
➢ ค่าไฟฟ้า ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การส่ง และการจำหน่าย 
1. ต้นทุนและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานและตามทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์  

1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2: โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 

 
หมายเหตุ:  (1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2562 
 (2) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  ตามแผน PDP2018 และไม่ได้นำสัดส่วน 

การใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar Rooftop มาใช้จึงตัดสัดส่วนความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าออก 

 (3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานน้ำ คำนวณจาก 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. บวกด้วย Grid Backup Cost ร้อยละ 30 (Department of Energy, 
2013) ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.615 บาทต่อหน่วย  

 (4) ตันทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบ Solar Farm ใช้ข้อมูลจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in 
Tariff สำหรับพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 
บวกด้วยต้นทุนการกักเก็บพลังงาน (Levelized Cost of Storage: LCOS) 3 บาทต่อหน่วย (Lazard, 
2019) 

 (5) ราคาค่าไฟฟ้า คำนวณจากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน (Generation) เท่ากับ 4.88 บาทต่อหน่วย ต้นทุน
ระบบสายส่ง (Transmission) เท่ากับ 0.17 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบจำหน่าย (Distribution) 
เท่ากับ 0.48 บาทต่อหน่วย และต้นทุนการบริหารจัดการหรือค่าบริการรายเดือน (Retail) เท่ากับ 
0.05 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , 2561) ทั้งนี้ ราคาค่าฟ้าไม่รวมค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) 
เพราะค่า Ft สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นได้ท้ังบวกหรือลบซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

 
  

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน(1) 
ทางเลือกที่ 2: โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
ต้นทุน (บาท/หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) (2) 

พลังงานหมุนเวียน 
- ชีวมวล(3) 5.60 20.00 
- ก๊าซชีวภาพ(3) 4.58 9.40 
- แสงอาทิตย์ solar farm(4) 8.66 31.00 
- ลม(4)  9.06 4.00 
- ขยะ(3) 6.72 4.00 
- น้ำ(3) 2.30 0.60 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 4.88 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพ่ิม(5) 5.58 
ราคาค่าไฟฟ้ารวมกำลังผลิตในปัจจุบนั  4.53 

ข้อมูลฐาน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-132 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3: พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 
 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน (1) 

ทางเลือกที่ 3: พลังงานหมุนเวยีนเป็นส่วนใหญ ่
3.1 : พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ ่(ร้อย

ละ 60) + ถ่านหิน (ร้อยละ 40) 
3.2 : พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ ่

(ร้อยละ 60) + กา๊ซธรรมชาติ (ร้อยละ 40) 
ต้นทุน (บาท/หน่วย) สัดส่วน (2) (ร้อยละ) ต้นทุน (บาท/หน่วย) สัดส่วน (2) (ร้อยละ) 

ถ่านหิน  2.32 40.00 - - 
ก๊าซธรรมชาต(ิ3) - - 2.05 40.00 
พลังงานหมุนเวียน 
- ชีวมวล(4) 5.60 12.00 5.60 12.00 
- กา๊ซชีวภาพ(4) 4.58 5.60 4.58 5.60 
- แสงอาทิตย์ Solar Farm(5) 8.66 18.60 8.66 18.60 
- ลม(5) 9.06 2.40 9.06 2.40 
- ขยะ(4) 6.72 2.40 6.72 2.40 
- น้ำ(4) 2.30 0.40 2.30 0.40 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3.85 3.75 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพิ่ม(6) 4.55 4.45 
ราคาค่าไฟฟ้ารวมกำลงัผลิตในปัจจบุนั  4.03 3.98 

หมายเหตุ:  (1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2562 
 (2) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 และไม่ได้นำสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 

จากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ solar rooftop มาใช้จึงตัดสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าออก 
 (3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใช้ข้อมูล Gas pool จาก กฟผ. ปี 2562 ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ย เนื่องจาก

ราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) และถ่านหินมีความผันผวนไปตามราคาตลาด ยกตัวอย่าง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ  
ปี 2561 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง LNG เท่ากับ 3.60 บาทต่อหน่วย และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าเท่ากับ 2.65  
บาทต่อหน่วย (กฟผ., 2561 อ้างถึงใน กฟภ., 2562 

 (4) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานน้ำ คำนวณจาก ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าจาก กฟผ. บวกด้วย Grid Backup Cost ร้อยละ 30 (Department of Energy, 2013) ของต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.615 บาทต่อหน่วย  

 (5) ตันทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบ Solar Farm และลม ใช้ข้อมูลจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff 
สำหรับพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 บวกด้วยต้นทุนการ 
กักเก็บพลังงาน (Levelized Cost of Storage: LCOS) 3 บาทต่อหน่วย (Lazard, 2019) 

 (6) ราคาค่าไฟฟ้า คำนวณจากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน (Generation) เท่ากับ 4.88 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบสายส่ง 
(Transmission) เท่ากับ 0.17 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบจำหน่าย (Distribution) เท่ากับ 0.48 บาทต่อหน่วย และ
ต้นทุนการบริหารจัดการหรือค่าบริการรายเดือน (Retail) เท่ากับ 0.05 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2561) 
ทั้งนี้ ราคาค่าฟ้าไม่รวมค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) เพราะค่า Ft สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งบวกหรือลบซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-133 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นส่วนใหญ่ 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน(1) 

ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นส่วนใหญ ่

4.1 ถ่านหิน (ร้อยละ 60) + 
พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 40) 

4.2 ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 60) + 
พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 40) 

4.3 ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 40) + 
ถ่านหิน (ร้อยละ 40) +  

พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 20) 
ต้นทุน  

(บาท/หน่วย) 
สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ถ่านหิน  2.32 60.00 - - 2.32 40.00 
ก๊าซธรรมชาต(ิ3) - - 2.05 60.00 2.05 40.00 
พลังงานหมุนเวียน 

- ชีวมวล(4) 5.60 8.00 5.60 8.00 5.60 4.00 
- กา๊ซชีวภาพ(4) 4.58 3.76 4.58 3.76 4.58 1.90 
- แสงอาทิตย์ solar farm(5) 8.66 12.40 8.66 12.40 8.66 6.20 
- ลม(5) 9.06 1.60 9.06 1.60 9.06 0.80 
- ขยะ(4) 6.72 1.60 6.72 1.60 6.72 0.80 
- น้ำ(4) 2.30 0.24 2.30 0.24 2.30 0.10 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3.34 3.18 2.72 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพิ่ม(6) 4.04 3.88 3.42 
ราคาค่าไฟฟ้ารวมกำลงัผลิตใน
ปัจจุบัน  

3.79 3.71 3.49 

หมายเหตุ:  (1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2562 
 (2) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 และไม่ได้นำสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 

จากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar Rooftop มาใช้จึงตัดสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าออก 
 (3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใช้ข้อมูล Gas pool จาก กฟผ. ปี 2562 ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ย เนื่องจาก

ราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) และถ่านหินมีความผันผวนไปตามราคาตลาด ยกตัวอย่าง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ  
ปี 2561 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง LNG เท่ากับ 3.60 บาทต่อหน่วย และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าเท่ากับ 2.65 
บาทต่อหน่วย (กฟผ., 2561 อ้างถึงใน กฟภ., 2562 

 (4) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานน้ำ คำนวณจาก ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าจาก กฟผ. บวกด้วย Grid Backup Cost ร้อยละ 30 (Department of Energy, 2013) ของต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.615 บาทต่อหน่วย  

 (5) ตันทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบ Solar Farm และลม ใช้ข้อมูลจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff 
สำหรับพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 บวกด้วยต้นทุนการ 
กักเก็บพลังงาน (Levelized Cost of Storage: LCOS) 3 บาทต่อหน่วย (Lazard, 2019) 

 (6) ราคาค่าไฟฟ้า คำนวณจากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน (Generation) เท่ากับ 4.88 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบสายส่ง 
(Transmission) เท่ากับ 0.17 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบจำหน่าย (Distribution) เท่ากับ 0.48 บาทต่อหน่วย และ
ต้นทุนการบริหารจัดการหรือค่าบริการรายเดือน (Retail) เท่ากับ 0.05 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , 
2561) ทั้งนี้ ราคาค่าฟ้าไม่รวมค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) เพราะค่า Ft สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งบวกหรือลบซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 

 
 
 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-134 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. สรุปต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาค่าไฟฟ้า 
(บาทต่อหน่วย) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนทั้งหมด 

4.88 5.58 

ทางเลือกที่ 3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน  

  

ทางเลือกที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 60 และถ่านหินร้อยละ 40 

3.85 4.55 

ทางเลือกที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 60 และกา๊ซธรรมชาติร้อยละ 40 

3.75 4.45 

ทางเลือกที่ 4 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการมีโรงไฟฟ้าฐาน  
ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินหรอืก๊าซธรรมชาติ) และส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเสริม 

  

ทางเลือกที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจาก 
ถ่านหิน ร้อยละ 60 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40  

3.34 4.04 

ทางเลือกที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจาก 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และพลงังานหมุนเวียนร้อยละ 40  

3.18 3.88 

ทางเลือกที่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจาก 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 ถ่านหินร้อยละ 40 และพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 20 

2.72 3.42 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-135 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. มิติสังคม:  
➢ การยอมรับของประชาชน 

หมายเหตุ:  สรุปจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 

 
  

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - ประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนยอมรบัโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ (+) 
- ไม่ไดร้ับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วน เนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาชีพ ส่งผลให้มีการต่อต้านจากชุมชนบ่อยครั้ง (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ได้รับการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากเชื่อว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (+) 
- มีความกังวลต่อความเสี่ยงกรณขีองท่อส่งก๊าซ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับต่ำ ท้ังนี้ ต้องกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ
อย่างเหมาะสม (+) 
- การสนับสนุนการทำโซลารร์ูฟทอ็ป (Solar Rooftop) จะทำให้เกดิการยอมรับมากข้ึน (+) 

ชีวมวล - ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นพลังงานหมุนเวียน (+) 
- เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวนหนึ่งที่อาจจะไมด่ำเนินการตามมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  
จนเกิดผลกระทบต่อชุมชนเป็นสาเหตุให้เกิดทัศนคติด้านลบและมีการต่อต้านโรงไฟฟ้าประเภทนี้ (-) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- ได้รับการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช่น การปลูกหญ้าเนเปยีร ์
เพื่อผลิตกา๊ซชีวภาพ (+) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- การผลติพลังงานจากก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจาก การบำบัดน้ำเสีย ของเสยี จึงไดร้ับ 
การยอมรับจากประชาชน (+) 
- การต่อต้านบางโครงการเกดิจากปัญหาเดิมที่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ปัญหาของเสียทีส่่งผลกระทบ 
ต่อชุมชนอยู่แล้ว (-) 

ลม - ได้รับการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากผลกระทบของ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากลมส่งผลต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดบัต่ำมาก (+) 
- ไม่ไดร้ับการยอมรับจากประชาชนในกรณีความไมเ่หมาะสมด้านภมูิทัศน์จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน 
ด้านพื้นท่ีอย่างดีตั้งแต่ต้น (-) 

น้ำ  - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในกรณีเป็นโครงการขนาดเล็ก เนือ่งจากผลกระทบของเทคโนโลยีการ  
ผลิตไฟฟ้าจากน้ำส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ (+) 

ขยะ - โครงการที่ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีก่อสรา้งในพื้นที่มีปัญหาขยะอยู่เดิมได้รับ 
การยอมรับจากชุมชน (+) 
- ไม่ไดร้ับการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชนค่อนข้างมาก  
จึงมีการต่อต้านจากชุมชนบ่อยครัง้ (จะได้รับการยอมรับจากประชาชน เพิ่มขึ้น ถ้าสามารถดำเนินการ 
ควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะ ตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด) (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-136 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

➢ การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 

หมายเหตุ:  ใช้หลัก Impact Pathway Approach โดยพิจารณากระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงของ
ปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชน อาทิเช่น การปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดสุขภาพท่ีสำคัญ 

1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพอเพียงของระบบบริการสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชาชน รายงานสุขภาพคน
ไทยระดับเขต พ.ศ.2555–2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ธันวาคม 2561 

 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - อาจทำให้เกิดความกังวลในการดำเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหิน (แต่สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพกาย  
จากการตดิตามสภาวะสุขภาพกายของผู้อยู่อาศัยบรเิวณรอบโรงไฟฟ้ายังไม่มีข้อมลูที่ชัดเจนถึงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ) (-) 
- จำเป็นต้องเพิ่มภาระการเฝา้ระวงัสุขภาพเพื่อให้สามารถตดิตามโรคที่เกิดจากมลพิษ1 (-) 

ก๊าซธรรมชาติ  - อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จากความกังวล ในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ (แต่สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากการตดิตามสภาวะสุขภาพกายของผู้อยู่อาศยับริเวณ
รอบโรงไฟฟ้ายังไม่มีข้อมลูที่ชัดเจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพ) (-) 
- ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อสขุภาพ (-) 
- การกักเก็บ นำส่งและการใช้ก๊าซธรรมชาติ อาจก่อให้เกดิความเสี่ยงของการระเบิดของก๊าซ ด้วยเหตนุี้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และตอบโต้อุบัติภยัในพ้ืนท่ีตั้งโรงไฟฟ้าประเภทน้ีต้องมีการจัดเตรียม
ความพร้อมและฝึกซ้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมการส่งต่อผู้ป่วยและการอพยพประชาชนกรณีการเกิด
อุบัติภัย (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - การดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อด้านสาธารณสุขและระบบบรกิาร
สุขภาพต่ำมาก เนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนใน
กระบวนการผลติไฟฟ้า (+) 
- การกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็น
อันตรายจากแผงโซล่าเซลลส์ู่สิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนในกรณีที่มีการสัมผัส
กับสารเคมีโดยตรงหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (-) 

ชีวมวล  - นอกเหนือจากการบำบัดมลพิษทางอากาศที่อาจมีข้อบกพร่องแล้ว ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าจากชีวมวล  
เช่น ฝุ่นละออง อาจเกิดจากการขนส่งชีวมวลและการจดัเก็บเช้ือเพลิงชีวมวล (-) 
- ต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมนีัยสำคญั  
 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

 - เป็นการแก้ปัญหาผลกระทบเรือ่ง กลิ่น/น้ำเสยีของอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ (+) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพอาจส่งผลกระทบจากบ่อน้ำเสียหรือของเสียทีน่ำเข้าสู่ระบบอาจเป็นแหล่งสตัว์พาหะ 
นำโรค (-) 
- อาจต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวงัสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 

ลม - อาจมีปัญหาเรื่องเสียง (-) 
น้ำ  - ช่วงของการดำเนินการของพลังงานน้ำขนาดเล็ก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขและระบบบริการ

สุขภาพต่ำมาก (+) 
ขยะ - เป็นโครงการเพื่อจดัการกับปญัหาขยะ ซึ่งถือเป็นการจดัการดา้นสขุาภิบาลที่ดี (+) 

- โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ สามารถส่งผลกระทบต่อสุขสาธารณะในช่วง การลำเลยีงขนถ่าย และการกกัเก็บ 
อาจส่งผลกระทบจากมลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งนอกจากฝุ่นละออง ก๊าซต่าง ๆ แล้วมักมสีาร 
ก่อมะเร็ง นอกจากน้ีขยะที่นำเข้าสู่การผลติอาจเป็นแหล่งสัตว์และพาหะนำโรค (-) 
- จำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝา้ระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-137 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. มิติสิ่งแวดล้อม 
➢ คุณภาพน้ำ 

 
➢ คุณภาพอากาศ 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - ข้อมูลจากการตรวจวัดคณุภาพแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า (กรณศีึกษา บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, 
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จ.ลำปาง) พบว่า มีคุณภาพน้ำท้ิงและคณุภาพน้ำทะเลอยู่ในค่ามาตรฐาน  
- อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพน้ำในกระบวนการขนถ่ายถ่านหิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ข้อมูลจากการตรวจวัดคณุภาพแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า (กรณศีึกษา โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทน 
โรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด) พบว่า มีคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและคณุภาพน้ำทะเล 
อยู่ในค่ามาตรฐาน  
- อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพน้ำในทางลบในกรณีการก่อสรา้งท่อก๊าซในทะเล (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - ไม่มีการปล่อยมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำจากการผลติกระแสไฟฟ้า (+) 
- น้ำล้างแผงโซลา่เซลล์อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพน้ำได้ถ้าจดัการไม่ดี (-) 

ชีวมวล  - กรณีของโครงการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในทางลบจากการปนเปื้อน
ของปริมาณอินทรียส์ารและของเสียจากการขนส่ง จากลานกองวัสดุ/บ่อเก็บชีวมวลเข้าสู่แหล่งน้ำระหว่าง 
การขนถ่ายและจัดเกบ็ การเกดิน้ำเสียในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ (-) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- น้ำท้ิงจากระบบก๊าซชีวภาพอาจมีปริมาณ ไนโตรเจนมาก สามารถใช้เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับการเกษตรได้ (+) 
- ไม่มีผลกระทบต่อคณุภาพแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคญั 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถลดปัญหาของกลิ่นและการปล่อยก๊าซจากน้ำเสีย ไม่เป็นแหล่ง 
เพาะพันธ์ุเชื้อโรค ลดปัญหาคณุภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (+) 
- น้ำท้ิงจากระบบก๊าซชีวภาพอาจมีปริมาณไนโตรเจนมาก สามารถใช้เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับการเกษตรได้ (+) 
- อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพแหล่งน้ำในทางลบจากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรยี์สารและของเสยี 
จากบ่อเก็บน้ำเสียและการเกิดน้ำเสียในกระบวนการต่าง ๆ (-) 

ลม - ไม่มีการปล่อยมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำจากการผลติกระแสไฟฟ้า  
น้ำ - อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพแหล่งน้ำในทางลบจากการกักเก็บน้ำ (-) 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญต่้องผ่านกระบวนการ EHIA และมีการควบคุมการปล่อยสารเจือปนในอากาศ 
ที่ไม่เกินมาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าช่วงการดำเนินการ (+) 
- ในกำลังการผลติที่เท่ากัน การควบคุมมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญส่ามารถ 
ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโรงรวมกนั (+) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคณุภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและบรเิวณรอบโรงไฟฟ้า (กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ โครงการขยายกำลังผลติโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7) พบว่ามีคุณภาพอากาศ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2544) 
เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก 
โรงไฟฟ้าใหม่ (พ.ศ. 2553)  (+) 
- มาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน กำหนดให้ปล่อยสารเจือปนใน
อากาศในปริมาณที่สูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิตที่เท่ากัน (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-138 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

- โครงการขนาดใหญ่ อาจมีความเสี่ยงเรื่องฝุ่นจากกองถ่านหิน และคุณภาพอากาศในกรณีของมลพิษสะสม 
ซึ่งต้องมีการป้องกันโดยการออกแบบระบบบำบดัอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและต้องทำแบบจำลอง
มลพษิทางอากาศ (Air Model) (-) 
- ความร้อนที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลติการเกษตรบางชนิด (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติต้องผา่นกระบวนการ EHIA และมีการควบคุมการปล่อยสารเจือปน 
ในอากาศที่ไม่เกินมาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศ จากโรงไฟฟ้าในช่วงการดำเนินการ (+) 
- มาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซธรรมชาติ มีข้อกำหนดให้ปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณทีต่่ำที่สุด เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินและชีวมวลทีม่ีกำลังการ
ผลิตทีเ่ท่ากัน (+) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคณุภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและบรเิวณรอบโรงไฟฟ้า (กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า
ขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด) พบว่า มีคุณภาพอากาศอยู่ในมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ (+) 
- ความร้อนที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลติการเกษตรบางชนิด (-) 

พลังงานหมุนเวียน 
แสงอาทิตย ์ - ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 

ชีวมวล  - โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กจำนวนมากมีการควบคุม มลพิษทางอากาศที่ขาดประสิทธิภาพ และทำให้เกิด
การกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- ปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทน้ำมัน ปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณ 
ที่ต่ำมาก เทคโนโลยีในการผลิตก๊าซชีวภาพทำให้มลพิษ ทางอากาศลดลง และการปรับปรุงคณุภาพ 
ก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทนจะชว่ยให้มลพิษทางอากาศ เกิดขึ้นน้อยลง (+) 
-  ลด PM2.5 ที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในท่ีโล่งของชุมชน (+) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจำนวนมากอาจมีการ ควบคุมมลพษิทางอากาศที่ขาดประสิทธิภาพ  
และทำให้ เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น จากมลพิษทางอากาศประเภทออกไซด์
ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) เป็นหลัก (-) 
- การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพในระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

-  อาจเกิดปัญหากลิ่นจากกระบวนการผลิต (-) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจำนวนมากอาจมีการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ขาดประสิทธิภาพ  
และทำให้เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 
- การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพในระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ (-) 

ลม - ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 
น้ำ - ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 
ขยะ - โครงการพัฒนาขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศ เรื่องกลิ่นและก๊าซมีเทนจากขยะอินทรีย์ (+) 

- เกิดมลพิษทางอากาศหลากหลายชนิดจากการเผาขยะ ในขยะโดยเฉลี่ยจะมสี่วนประกอบของชีวมวล
ประมาณร้อยละ 60 เมื่อนำไปผลติพลังงาน จะได้ไฟฟ้าประมาณครึง่หนึ่งเทียบกับการใช้ชีวมวล แต่มมีลพิษ
ออกมาในปริมาณสูง พบปัญหาเรือ่งกลิ่นหากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอ (-) 
- โรงไฟฟ้าขยะขนาดเล็กยังไม่มมีาตรการจัดการมลพิษ ทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ขาดประสิทธิภาพและควบคุมยาก และทำให้เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-139 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

➢ กากของเสีย 
  

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - เป็นโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ มีศกัยภาพในการบรหิารจดัการกากของเสียที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก (+) 
- มีโอกาสนำกากของเสยีไปใช้ประโยชน์เกื้อกูลกับชุมชนในรูป Industry-community Symbiosis ได้ (+) 
- นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (+) 
- การเผาไหม้ถ่านหินจะมีกากหรือเถ้าเกิดขึ้นจำนวนมาก ข้อมูลจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 1,400 
MW จะเกิดเถ้าประมาณ 309,000 ลบ.ม. ต่อปี โดยประมาณ และกว่าร้อยละ 90 เป็นเถ้าหนักธรรมดา (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - กากของเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นของเสียสำนักงานปริมาณไม่มาก สามารถบริหารจัดการร่วมกับขยะ/ของเสีย
ชุมชนได้ (+) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - การผลติไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะไม่มีเถ้าหรือขยะมลูฝอย (+) 
- แผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุใช้งานถือเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมทีต่้องกำจัดอย่างถูกวิธีและต้องได้รบั
อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม (-) 

ชีวมวล  - เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 10–30 MW และใช้ชีวมวลในพ้ืนท่ีในลักษณะ Waste to Energy เป็นการนำ 
ของเสียมาใช้ประโยชน์ (+) 
- เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมีขนาดการลงทุนไมสู่ง ทำให้ศักยภาพในการบริหารจัดการของเสียทีเ่กิดขึน้ 
ต่ำไปด้วย (-) 
- ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงแข็งเมื่อเกิดการเผาไหม้จะมีกากหรือเถ้าเกิดขึน้จำนวนมาก จากข้อมูลโรงไฟฟ้า  
ขนาด 17 เมกะวัตต์ จะมีอัตราการเกิดเถ้าประมาณ 37 ตันต่อวัน (-) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- การผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจะมีขยะมูลฝอยหรือกากของเสียเกดิขึ้นเป็นกากตะกอน (Sludge) ใน
ขั้นตอนการหมักก๊าซมีเทน ซึ่งจะมีไมม่ากและนำไปใช้ประโยชน์ได้ (+) 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- ช่วยให้เกิดการนำน้ำเสีย/ของเสยีไปใช้ประโยชน์ (+) 
- กากตะกอนสามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) เป็นประโยชน์กับภาคเกษตรกรรม 
(+) 

ลม - ระบบกังหันลมผลติไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดของเสียหรือขยะมูลฝอย (+) 
น้ำ - ระบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดของเสียหรือขยะมูลฝอย (+) 
ขยะ - การใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใน ลักษณะ Waste to Energy ตามแผนการจัดการ 

ขยะแห่งชาติ จะช่วยลดขยะชุมชนท่ีตกค้าง (+) 
- การเผาไหม้ขยะจะมีเถ้าท้ังเถ้าลอย (Fly ash) และเถ้าหนัก (Bottom ash) ซึ่งหากการคดัแยกขยะไม่ดี
พอจะสร้างภาระในการจัดการ เนือ่งจากอาจเข้าข่ายกากของเสียที่เป็นอันตรายจากการปนเปื้อน (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-140 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

➢ ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

 
➢ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: tCO2e/MWh = ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง) 

เชื้อเพลิง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ถ่านหิน - เชื้อเพลิงถ่านหิน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.3437 tCO2e/MWh   
ก๊าซธรรมชาติ - เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 0.2018 tCO2e/MWh  
พลังงานหมุนเวียน 
แสงอาทิตย ์ - การผลติไฟฟ้าแสงอาทิตย์ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ชีวมวล - โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0070 tCO2e/MWh  
ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0002 tCO2e/MWh  

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0002 tCO2e/MWh 

ลม - การผลติไฟฟ้าจากลมไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

น้ำ - การผลติไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ขยะ - โรงไฟฟ้าขยะ มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 0.0070 tCO2e/MWh  

หมายเหตุ: การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำนวณโดยคณะผู้ศึกษา โดยใช้ข้อมลูจากกองประสานการจัดการ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

ข้อดี/ข้อด้อย 

ถา่นหิน - จากข้อมูลการตดิตามตรวจสอบระบบนิเวศทางน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อปรมิาณ 
สัตว์น้ำวัยอ่อน  
- สิ่งปลูกสรา้งที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - จากข้อมูลการตดิตามตรวจสอบระบบนิเวศทางน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อปรมิาณ 
สัตว์น้ำวัยอ่อน  
- สิ่งปลูกสรา้งที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย ์ - ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนยัสำคญั 

ชีวมวล - ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนยัสำคญั 
ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนยัสำคญั 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนยัสำคญั 

ลม - ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนยัสำคญั 
น้ำ - ไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่การระบายน้ำท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาต ิอาจทำให้สัตว์น้ำวัยอ่อนมีวงจรชีวิต

เปลี่ยนไป (-) 
ขยะ - โครงการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเทกองหรือการฝังกลบที่ไม่ไดม้าตรฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อน

แหล่งน้ำและทำใหเ้กิดผลด้านลบต่อระบบนิเวศทางน้ำ (+) 
- อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ จากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรียส์ารและของเสยีจากการ
ขนส่ง หรือจากลานกองวัสดุ/บ่อเก็บขยะเข้าสู่แหล่งน้ำระหว่างการขนถ่าย จัดเก็บ และการผลติ การเกิด 
น้ำเสีย ระหว่างกระบวนการตา่ง ๆ (-) 
- อาจก่อให้เกิดน้ำเสียนำ้ทิ้งจากกระบวนการรวบรวม และจดัเก็บขยะขณะรอนำไปเผา ท่ีอาจไมไ่ด้รบั 
การบำบัดตามมาตรฐานและปล่อยลงแหล่งน้ำ เกดิผลกระทบเชิงลบต่อระบบนเิวศแหล่งน้ำ (-) 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-141 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
 
➢ แหล่งเชื้อเพลิง (แหล่งที่มา/ศักยภาพเชื้อเพลิง/การสำรองเชื้อเพลิง) 

 

เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) การสำรอง

เชื้อเพลิง***  ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* ศักยภาพเชื้อเพลิงและพลังงาน** 
ถ่านหิน นำเข้าจาก

ต่างประเทศ  
- ไม่มีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่าน
หินในพ้ืนท่ี 

- ไม่มีแหล่งถ่านหินบิทูมินัสในประเทศต้องนำเข้า 
- ปริมาณถ่านหินสำรองทั่วโลก ในปี 2561 พบว่า  
มีปริมาณ 1.05 ล้านล้านตัน สามารถใช้ได้อีก 132 
ปี ได้แก่ กลุ่มประเทศอเมริกาเหนอื กลุ่มประเทศ
อเมริกาใต้และอเมริกากลาง กลุ่มประเทศยโุรป 
กลุ่มประเทศ CIS กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและ
แอฟริกา และกลุม่ประเทศเอเชียแปซิฟิก 

- อย่างน้อย 60 วัน 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

พิจารณา
เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ 
(Pool Gas)  
ซึ่งประกอบด้วย 
ก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทย  
ก๊าซธรรมชาติ
จากเมียนมา 
และ LNG 
นำเข้า 

- โรงไฟฟ้าจะนะ 1,476 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าขนอม 930 เมกะวัตต ์

- ในประเทศ ร้อยละ 70 ใช้ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่ง
ในอ่าวไทยเป็นแหล่งเช้ือเพลิง โดยมีแหล่งที่มา 
ของก๊าซธรรมชาติหลักมาจาก 2 แหล่ง คือ แหล่ง
เอราวัณ และแหล่งบงกช ความสามารถในการ 
ส่งก๊าซ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (กระทรวง
พลังงาน, 2560) นำเข้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 30 
มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองระดบัโลกอีก 50 ปี 
ข้อจำกัด 
- ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยใช้ได้อีกประมาณ 7 ปี 
(นับจากปี 2563) 
- ราคา LNG มีความผันผวนค่อนข้างมาก 

- ประมาณ  
7–14 วัน กรณี
ฉุกเฉิน สำรอง
น้ำมันเตา 11 วัน,  
สำรองน้ำมันดเีซล 
3–10 วัน 

น้ำ - พลังงานน้ำ
ขนาดเล็ก  

- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยลำ
สินธุ์ จังหวัดพัทลุง 0.958  
เมกะวัตต์  
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองลำ
ปลอก จังหวัดตรัง 1.182  
เมกะวัตต์  
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองดสุน 
จังหวัดสตลู 0.68 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านสันติ 
จังหวัดยะลา 1.28 เมกะวตัต ์
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไอกาเปาะ 
จังหวัดนราธิวาส 0.2 เมกะวัตต์   

- ศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็ก 9.75 เมกะวัตต ์
ข้อจำกัด 
- ความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำ  
- ความแปรปรวนของสภาวะภมูิอากาศ (Climate 
Change) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำ (-) 

- 

ลม - กังหันลม - จังหวัดนครศรีธรรมราช 
102.83 เมกะวัตต์ 
- จังหวัดภูเก็ต 0.19 เมกะวัตต์  
- จังหวัดสงขลา 36 เมกะวัตต ์

- ศักยภาพพลังงานลม 512 เมกะวัตต์  
ข้อจำกัด 
- มีความไม่แน่นอนของกระแสลมสูง 
- ความแปรปรวนของสภาวะภมูิอากาศ (Climate 
Change) อาจก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
และความเร็วลม (-) 

- 

แสงอาทิตย ์ - พลังงาน
แสงอาทิตย์จาก
โซล่าฟาร์ม 
(Solar Farm) 

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์มีกำลังผลติติดตั้ง
รวม 133.11 เมกะวัตต์ (โดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำลัง

- ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
16,288 เมกะวัตต์  
- การผลติไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์ม 1 เมกะวัตต์  
ใช้พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร 

- 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-142 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) การสำรอง

เชื้อเพลิง***  ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* ศักยภาพเชื้อเพลิงและพลังงาน** 
และโซล่า 
รูฟท็อป (Solar 
Rooftop) 

ผลิตติดตั้งสูงสุด 89.72 เมกะวัตต ์
รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ 15.02 
เมกะวัตต์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
12.53 เมกะวัตต์) 

- การผลติไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ขนาด  
1 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่ท้ังหมด 10,000 ตารางเมตร 
ข้อจำกัด 
- ผลิตไฟฟ้าไดเ้พียง 4–5 ช่ัวโมง/วัน  
- สภาพอากาศมผีลต่อการผลิตไฟฟ้า 
- ต้องใช้ต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง 
- ความแปรปรวนของสภาวะภมูิอากาศ (Climate 
Change) อาจทำให้ระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้า
ต่อปีเปลี่ยนแปลง (-) 

ชีวมวล เศษวัสดุทาง
การเกษตร  
- ต้นปาล์มและ
ทะลายปาล์ม  
- ปีกไม้และราก
ไม้ยางพารา  

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ มีกำลังผลิต
ติดตั้งรวม 285.23 เมกะวัตต์ 
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำลังผลิต
ติดตั้งสูงสุด 53.2 เมกะวัตต์ 
รองลงมาเป็นจังหวัด
นครศรีธรรมราช 45.55  
เมกะวัตต์ และจังหวัดสงขลา 
38.7 เมกะวัตต์) 

- ศักยภาพชีวมวล 1,752 เมกะวัตต์ 
ข้อจำกัด 
- ผลผลิตขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
- ราคามีความไม่แน่นอน  
- ความแปรปรวนของสภาวะภมูิอากาศ (Climate 
Change) อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
การเกษตรและปริมาณชีวมวล (-) 

- ไม่น้อยกว่า  
30 วัน 

ก๊าซ
ชีวภาพ
จากพืช
พลังงาน 

พืชพลังงาน เช่น
หญ้าเนเปยีร ์

- ยังไม่มีข้อมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้
หญ้าเนเปยีร์เป็นวัตถุดิบในการ
หมักก๊าซชีวภาพ 

- หญ้าเนเปียร์ที่ความช้ืนร้อยละ 79.23 มีอัตราการ
ผลิตกา๊ซชีวภาพ 116.4 ลูกบาศก์เมตร/ตันของ 
หญ้าสด กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ จะต้องใช้หญ้าเน
เปียร์ประมาณ 27,894 ตัน/ปี ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลติหญ้าเนเปียร์ได้ประมาณ 70–80 ตัน/ไร่/ปี 
ดังนั้นจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูกโดยประมาณ 398 
ไร่/เมกะวตัต์ หรือ 637,577 ตารางเมตร  
(จากการศึกษาศักยภาพโดยคณะผู้ศึกษา) 
- หญ้าเนเปียร์ 1 ตัน สามารถผลิตไบโอแก๊สได้ 
160–190 ลูกบาศก์เมตร หากต้องการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้พื้นที่ปลูกหญ้า
ประมาณประมาณ 438 ไร่ (สถาบนัวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค์, 2556 อ้างถึงใน นรุณ วรามติร 
และคณะ, 2558) 
- พื้นที่ปลูกหญ้าเนเปยีร์ 1,000 ไร ่สามารถผลติ
ไฟฟ้าได้ 1 เมกะวัตต์ คดิจากการผลิตไฟฟ้า 24 
ช่ัวโมง จำนวน 330 วัน/ปี (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 
2556) 
- ความแปรปรวนของสภาวะภมูิอากาศ (Climate 
Change) อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
การเกษตรและปริมาณชีวมวล (-) 

- 

ก๊าซ
ชีวภาพ
จากน้ำ
เสีย/ 

- ก๊าซชีวภาพ
จาก
กระบวนการ

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ มีกำลังผลิต
ติดตั้งรวม 258.06 เมกะวัตต์ 
โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำลัง

- ศักยภาพก๊าซชีวภาพ จากน้ำเสียปาล์ม 147 
เมกะวัตต์ และจากมูลสัตว์ 22 เมกะวัตต ์
ข้อจำกัด 
- ปริมาณน้ำเสีย/ของเสียมีจำกัด 

- 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-143 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) การสำรอง

เชื้อเพลิง***  ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* ศักยภาพเชื้อเพลิงและพลังงาน** 
ของเสีย หมักแบบไม่ใช้

อากาศ 
ผลิตติดตั้งสูงสุด 159.66  
เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัด
กระบี่ 33.84 เมกะวัตต์ และ
จังหวัดชุมพร 30.96 เมกะวัตต ์

ขยะ - เชื้อเพลิงขยะ
จากการเผาไหม้
แบบการเผา
โดยตรง (Direct 
combustion 
of municipal 
solid waste) 

- จังหวัดภูเก็ต มีกำลังผลิตตดิตั้ง
สูงสุด 20.1 เมกะวัตต์  
- จังหวัดสงขลา 7 เมกะวัตต์  
- จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.32 
เมกะวัตต ์

- ศักยภาพเชื้อเพลิงขยะ 105 เมกะวัตต ์
ข้อจำกัด 
- ความไมส่ม่ำเสมอของปริมาณและคณุภาพ
เชื้อเพลิง 

- สำรองเชื้อเพลิง  
RDF 3–5 วัน 

หมายเหตุ:    * กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561: รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2561 
https://www.dede.go.th/download/stat62/Thailand_Alternative_Energy_Situation_2018r.pdf 

 ** คำนวณศักยภาพพลังงานหมุนเวียนจากคณะผู้ศึกษา  
 ***การสำรองเชื้อเพลิงแตกตา่งกันไปในแต่ละโครงการ ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ Supply และขนาดของโครงการ 
ที่มา:  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560. 
 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562. 
 3. นรุณ วรามิตร และคณะ, 2558. โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีว มวลของหญ้า  

เนเปียร์เชิงพื้นที่เพื ่อผลิตพลังงานไฟฟ้า. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่ง ประเทศไทย 

 4. ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงาน), 2556. คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
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➢ ศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน รายพื้นที่จังหวัด ทั้ง 15 จังหวัดภาคใต้ 
หน่วย: MW ติดตั้ง 

จังหวัด 
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 

ชีวมวล 
แสงอาทิตย์ 

(Solar roof) 
ก๊าซชีวภาพ* 

ลม น้ำ** ขยะ 
ศักยภาพ 

รวม (MW) (น้ำเสียปาลม์) (มูลสัตว์) 

ภา
คใ

ต้ฝ
ั่งอ

่าว
ไท

ย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 41.07 1,090.45 4.33 2.46 19.41 - 7.23 1,165 
จังหวัดชุมพร 282.20 1,126.73 27.78 1.19 15.01 - 3.16 1,456 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 190.36 2,293.13 16.37 3.84 40.47 9.47 8.84 2,562 
จังหวัดพัทลุง 41.05 938.78 1.92 4.83 40.51 0.03 5.31 1,032 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 409.92 1,900.06 38.37 1.84 19.16 0.11 10.17 2,380 

ภา
คใ

ต้ฝ
ั่งอ

ันด
าม

ัน จังหวัดกระบี ่ 325.24 794.00 29.67 0.62 22.54 - 6.46 1,179 
จังหวัดตรัง 98.31 994.60 8.02 1.10 27.85 0.14 5.38 1,135 
จังหวัดพังงา 80.37 545.42 7.98 0.44 19.41 - 3.27 657 
จังหวัดภูเก็ต 2.63 911.76 0.08 0.12 30.38 - 15.46 960 
จังหวัดระนอง 41.88 419.97 4.34 0.19 15.57 - 1.52 483 

ภา
คใ

ต้ช
าย

แด
น จังหวัดสงขลา 92.65 2,534.58 2.28 2.25 78.47 - 17.81 2,728 

จังหวัดสตูล 39.19 470.27 2.58 0.66 26.78 - 2.13 542 
จังหวัดปัตตาน ี 20.05 1,041.02 0.72 0.83 63.82 - 5.90 1,132 
จังหวัดยะลา 43.65 534.29 0.14 0.95 45.89 - 4.37 629 
จังหวัดนราธวิาส 43.40 692.60 2.25 1.06 47.02 - 7.82 794 

รวม  
1,752.0

0 
16,288.00 147.00 22.00 512 9.75 105.00 18,836 

หมายเหตุ: * ข้อมูลศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ไม่ได้นำพืชพลังงานเข้ามาร่วมคำนวณ เนื่องจากการคำนวณศักยภาพ
ดังกล่าวเป็นการคำนวณบนพ้ืนฐานข้อมูลในปัจจุบัน (ปี 2561)  
** ข้อมูลศักยภาพน้ำขนาดเล็ก อ้างอิงจากจากรายงาน โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชุมชน 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง และข้อมูลศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็กจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2561. 

 
นอกจากนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงของการประกอบการ 

Solar Farm โดยกำลังผลิตติดตั้งขนาด 1 เมกะวัตต์ จะใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ดังนั้น จึงได้คำนวณพื้นที่ที่ใช้ในการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อจัดทำ Solar Farm ในพ้ืนที่ภาคใต้ ดังแสดงในตาราง 

 
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

พ้ืนที่ติดต้ัง (ไร่) 
ร้อยละของพ้ืนที่ติดต้ังต่อ 

พ้ืนที่ 15 จังหวัด กำลังผลิตที่ต้องการ (MW) กำลังผลิตติดต้ัง (MW) 
2,5001 5,000 25,000 0.052 
1,5502 3,100 15,500 0.032 
9303 1,860 9,300 0.019 
6204 1,240 6,200 0.013 

หมายเหตุ:  1 คิดจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2580 ตามแผน PDP2018 
 2 คิดจากสมมติฐานทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 62.0 
 3 คิดจากสมมติฐานทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 37.2 

 4 คิดจากสมมติฐานทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 24.8 
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ข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน 

1. ความเพียงพอของวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานในแต่ละพ้ืนที่ ฤดูกาล และช่วงเวลา 
2. ราคาของวัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหรือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า 
3. สภาพภูมิอากาศของภาคใต้ 
4. ความพร้อมในการลงทุนของภาคเอกชนและประชาชน 
5. การยอมรับต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ  

 
แหล่งข้อมูลในการคำนวณศักยภาพพลังงานหมุนเวียน มีดังต่อไปนี้  
1) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561; ISSN 0857–6610, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
    http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/yearbook2561.pdf 
2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รายงานพลังงานทดแทน

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559–2561. 
3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562. 

2) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof)  
1) กระทรวงพลังงาน, 2560: ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
3) ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย, ศักยภาพรังสีรวม ปี 2560 และกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562: คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2562: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า

รองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า. 
3) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (จากน้ำเสียปาล์ม) 

1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
4) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (จากมูลสัตว์) 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543: ประเมินโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและผลการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. 

5) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานลม 
1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560: แผนที่ลม. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558: โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม

ของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนในนิคมสร้างตนเอง 6 แห่ง. 
6) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็ก  

1) โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง, 2556. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 

7) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากขยะ 
1) กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม, 2562. 
2) กรมควบคุมมลพิษ, 2561. 
3) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2562: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า

รองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า. 
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➢ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (กระบวนการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า) 
 

ประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ประสิทธภิาพในการ 
ผลิตไฟฟ้า (ร้อยละ) 

ถ่านหิน เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤต ิ(Ultra-Super 
Critical) 

กระบวนการเผาไหม ้ 47.5 

ก๊าซธรรมชาต ิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power 
plant) 

กระบวนการเผาไหม ้ 61.5 

พลังงานหมุนเวียน 
ชีวมวล การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed bed (Direct combustion 

(Fixed bed)) 
กระบวนการเผาไหม ้ 20 

ก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสีย/ของเสีย 

- Low-rate ADI–BVF System Covered Lagoon หรือ 
Landfill บ่อฝังกลบขยะ  
- Internal Combustion Engine (Piston Engine) with 
four stroke cycle 

กระบวนการหมัก 
 
กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ 

34.3 

ก๊าซชีวภาพ 
จากพืชพลังงาน 

- Continuous Stirred Tank Reactor: CSTR)  
- Internal Combustion Engine (Piston Engine) with 
four stroke cycle 

กระบวนการหมัก 
 
กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ 

34.3 

น้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Conventional hydropower) พลังงานกล 85 
ลม กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine) พลังงานกล 35 
แสงอาทิตย ์ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย ์

เป็นพลังงานไฟฟ้า 
20 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar farm) 
ขยะ การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke (Direct combustion 

(Stroke type)) 
กระบวนการเผาไหม ้ 23 

เทคโนโลยี 
กักเก็บพลังงาน 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)  กระบวนการทางเคมี 1,000 - 10,000  
รอบของการชาร์จ 

(อายกุารใช้งาน 1.5 ปี) 
แบตเตอรี่แบบของแข็ง (Solid-state) กระบวนการทางเคมี  สูงกว่า Li-ion 

battery  

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้า  = พลังงานท่ีผลิตได/้พลังงานท่ีใส่เข้าไป  
        = หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (kWh)/พลังงานท่ีใส่เข้าไป (kJ) 
  

ข้อมูลฐาน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-147 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

เชื้อเพลิง 
มวลสารจากโรงไฟฟ้า 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) น้ำเสีย 
ถ่านหิน 
(โรงไฟฟ้า
ใหม่) 

1. ค่า
มาตรฐาน 

กำลังการผลิต ≤ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. 
กำลังการผลิต > 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. 

กำลังการผลิต ≤ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 360 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการผลิต > 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 180 ส่วนในล้านสว่น 

กำลังการผลิต ≤ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการผลิต > 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านสว่น 

- ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยี
การบำบัด
มลพิษ 

- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic Participator: 
ESP) มีประสิทธิภาพร้อยละ 
95–99.5 
 

- กระบวนการใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง 
(Selective Catalytic 
Reduction: SCR) มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 75-85 
- กระบวนการใช้เคมีแบบไม่มี
ตัวเร่ง (Selective Non-
Catalytic Reduction: SNCR) 
มีประสิทธิภาพร้อยละ 20-60 

- ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์แบบเปียก (Flue Gas 
Desulphurization: FGD)  
แบบ Wet Lime stone 
Process มีประสิทธิภาพร้อยละ 
90–95   
 

- บ่อพักน้ำขี้เถ้า 
- บ่อตกตะกอน 
- บ่อบำบัดชีวภาพ 
- บ่อพักน้ำ 

ก๊าซ
ธรรมชาต ิ
(โรงไฟฟ้า
ใหม่) 

1. ค่า
มาตรฐาน 

- ไม่เกิน 60 มก./ลบ.ม. - ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านสว่น - ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านสว่น - ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยี
การบำบัด
มลพิษ 

-  - Dry Low NOX Burner หรือ
หัวเผาออกไซด์ไนโตรเจนต่ำ 
แบบแห้ง มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 35-55 

- - ระบายความร้อนด้วย
หอหล่อเย็น (Helper 
Cooling Tower) 

ชีวมวล 
(โรงไฟฟ้า
ใหม่) 

1. ค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน - ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยี
การบำบัด
มลพิษ 

- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 
(Electro Static Participator: 
ESP) มีประสิทธิภาพร้อยละ 
95-99.5 
- ระบบดกัจับฝุ่น Wet 
Scrubber ใช้ละอองน้ำดักจับ 
ฝุ่นที่ลอยออก มาจากเตาเผา 
มีประสิทธิภาพประมาณ 
ร้อยละ 50  
- เครื่องควบคุมฝุ่นละออง
แบบมัลติไซโคลน (Multi 
Cyclone) ต่ออนกุรมกับ 
ระบบ Wet Scrubber  
มีประสิทธิภาพประมาณ 
ร้อยละ 80 

- - -  

ขยะ 1. ค่า
มาตรฐาน 

กำลังการเผาไหม้ตั้งแต่ 1 ตัน  
แต่ไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 320 มก./ลบ.ม. 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตัน
ต่อวัน 
- ไม่เกิน 70 มก./ลบ.ม. 

กำลังการเผาไหม้ตั้งแต่ 1 ตัน  
แต่ไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 250 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตัน
ต่อวัน 
- ไม่เกิน 180 ส่วนในล้านสว่น 

กำลังการเผาไหม้ตั้งแต่ 1 ตัน  
แต่ไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตัน
ต่อวัน 
- ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านสว่น 

- ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-148 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เชื้อเพลิง 
มวลสารจากโรงไฟฟ้า 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) น้ำเสีย 
 2. เทคโนโลยี

การบำบัด
มลพิษ 

- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 
(Electro Static Participator: 
ESP) ประสิทธิภาพ ร้อยละ  
95–99.5 
- เครื่องควบคุมฝุ่นละออง
แบบมัลติไซโคลน (Multi 
Cyclone) มีประสิทธภิาพ 
ร้อยละ 80 สำหรับเถ้าลอย  
(Fly Ash) 
- เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง  
(Bag Filter: BF) มีประสิทธภิาพ 
ร้อยละ 99.95 

- กระบวนการใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง 
(Selective Catalytic 
Reduction: SCR)  
มีประสิทธิภาพร้อยละ 50–80  
- กระบวนการใช้เคมีแบบไม่มี
ตัวเร่ง (Selective Non-
Catalytic Reduction: SNCR) 
มีประสิทธิภาพร้อยละ 30–60 

- ระบบฉีดหรือพ่นปูนขาว 
(Limestone Injection) 

- ระบายความร้อนด้วย
หอหล่อเย็น (Helper 
Cooling Tower) 

หมายเหตุ 1. โรงไฟฟ้าถ่านหินยังต้องใช้เทคโนโลยีบำบัดมลพิษเพิม่เตมิบางชนิด เช่น เทคโนโลยีการดักจับปรอท (Hg): 
Activated Carbon Injection (ACI) 

 2. โรงไฟฟ้าแตล่ะประเภทต้องมีการติดตั้งระบบตดิตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษที่ปล่อยจากปล่องอย่าง
ต่อเนื่อง (CEMs) และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) 

 3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย 
จากโรงไฟฟ้าใหม ่

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-149 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ข้อดี/ข้อด้อยของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (6 ทางเลือก) ตามมิติ 
 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 
 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยใช้เชื้อเพลิง
จากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่ เพิ่มขึ้น และมีการ
กระจายของเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ 
 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น 

จากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 46 บาทต่อเดือน 
หรือขยายตัว ร้อยละ 0.18 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น 5,859 คน  
หรือขยายตัว ร้อยละ 241.44 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเช้ือเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น ประมาณ 2,364.58–
3,307.59 ล้านบาท/ปี 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายพชืพลังงานสำหรับ
โรงไฟฟ้า 2,231.48 ล้านบาท/ปี 

- ราคาไฟฟ้าสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ  เฉพาะที่ผลติเพิ่มเท่ากับ 
5.58 บาทต่อหน่วย หากรวมกับกำลังผลติในปัจจุบัน  
(ปี 2561) เท่ากับ 4.53 บาทต่อหน่วย (ปัจจุบัน 3.55 บาท
ต่อหน่วย ณ ปี 2561) 
- ราคาค่าไฟฟ้าที่สูงข้ึนจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวภาคบริการ ผู้ประกอบการ และประชาชน  

มิติสังคม 
 
 
 
 

- พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าทางเลือกอืน่ จึงมีแนวโน้ม 
ที่จะไดร้ับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
ได้มากกว่า หากมีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
จากแสงอาทิตย์ และลม  

- พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล หรือขยะอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน มลพิษอากาศ 
ซึ่งจะมีจำนวนหลายชนิด ทั้ง ก๊าซ ฝุ่นละออง เขม่าควัน  
มีโอกาสส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจำเป็นต้อง
ได้รับการบำบดัและกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม จำเป็นต้อง
ได้รับการตดิตามผลกระทบต่อสุขภาพที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวัง 
ให้เหมาะสม 

มิติ
สิ่งแวดล้อม 

- การใช้พลังงานหมุนเวียนตอบสนองต่อหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
- การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภท 
ชีวมวลหรือขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.03 ล้านตัน
เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ำหรับกำลัง 
การผลิตไฟฟ้า 2,500 เมกะวัตต ์

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง
และกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพษิต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นในหลายพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กท่ีกระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคมุมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

- กรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

- พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
ขาดความเสถียร แม้จะสามารถผลิตไฟฟ้าที่มคีวามเสถียร
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  
แต่เช้ือเพลิงท่ีใช้ในโรงไฟฟ้ามีปรมิาณที่ไม่แน่นอน 
- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลติไฟฟ้า  
เช่น ก๊าซชีวภาพ ลม และนำ้ (ขนาดเล็ก)  
- เนื่องจาก ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานทำให้มีผลกระทบ
ต่อความเสถียรของการส่งไฟฟ้า ตอ้งมีการลงทุนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าเพิ่มเตมิ หรือทำโครงข่าย 
Smart Grid ในการบริหารจัดการผลิตพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-150 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
-  โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานมลพิษ
บางประเภท ทำให้เกดิช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องลงทุนเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- มีความเสีย่งเมื่อเกิดสถานการณค์วามแปรปรวนของสภาพ
อากาศ (Climate Change) เช่น การเปลีย่นแปลงฤดูกาล
อย่างรุนแรง มีผลต่อปรมิาณ/ราคาชีวมวล/เกดิอุทกภัย 
ภาวะแล้ง และวาตภัย มผีลต่อพลงังานน้ำ ลม แสงอาทิตย ์

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน  โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วน 
ร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญท่ี่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ให้เพียงพอและเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น 

จากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ประมาณ 167 บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 
0.65 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น 3,917 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 134.98 
-  ประชาชนมีรายได้จากการขายเช้ือเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น 1,418.74–1,984.55  
ล้านบาท/ปี 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายพชืพลังงานสำหรับ
โรงไฟฟ้า 2,231.48 ล้านบาท/ปี 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความ 
ไม่เสถียร 
- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกนี้ เฉพาะที่ผลติเพิ่ม 4.55 
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลติในปัจจุบัน (ปี 
2561) เท่ากับ 4.03 บาทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่าราคาไฟฟ้า 
ในปัจจุบัน (ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

มิติสังคม 
 
 
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงยอมรบัโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
- มีระบบไฟฟ้าที่เสถียร สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ทำให้ระบบบริการสุขภาพ 
มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถใช้เครื่องมือ 
ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีช้ันสูง 

- ประชาชนให้การยอมรับต่อพลังงานหมุนเวียนแตม่ ี
การต่อต้านบางส่วนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ  
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากความกงัวลว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
- อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสดัส่วนท่ีมาก
ตอบสนองต่อหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภท 
ชีวมวลหรือขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- การควบคุมสารเจือปนในอากาศในโรงไฟฟ้าฐาน
ขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.73 ล้านตัน
เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ำหรับกำลัง 
การผลิตไฟฟ้า 2,500 เมกะวัตต ์

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง 
เพื่อกระจายตัว อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกระจาย
ตัวหลายแหล่งตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กท่ีกระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคมุมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
- สารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีค่ามาตรฐาน
ตามกฎหมายการระบายอากาศเสยีที่อนุญาตให้ปล่อย



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-151 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
สารเจือปนในอากาศในปริมาณที่สงูกว่าโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหลายประเภท 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

- เชื้อเพลิงถ่านหินมีแหล่งสำรองเพียงพอใน
ต่างประเทศ 
- ระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีความเสถียรมากขึ้น  
หากบูรณาการกับเทคโนโลยีกักเกบ็พลังงาน 
และระบบ Smart Grid  
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่ต้องมี 
การลงทุนเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินมีการติดตั้งเทคโนโลยีการบำบดั
มลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง 

- พลังงานหมุนเวียนมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความ
เพียงพอในแต่ละพื้นท่ี ฤดูกาล และช่วงเวลา 
- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลติไฟฟ้า 
เช่น ก๊าซชีวภาพ และน้ำ (ขนาดเลก็)  
- ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงถ่านหินคุณภาพสูงจากต่างประเทศ 
- กรณีพลังงานหมุนเวยีน ร้อยละ 60 เป็น Non-firm  
หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจทำให้ความเสถียร ในการจ่ายไฟฟ้า
ลดลง 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถปรบักำลังผลติตามต้องการได้ 
ต้องเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลา ทำให้การ Operation 
ต้องมีการวางแผนใหส้อดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง หรือไม่
คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามคา่มาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนด 
ค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยง 
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องลงทุน
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วน  
ร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญท่ี่ใช้
เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ให้เพียงพอและเพ่ือให้เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น  

จากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ประมาณ  371 บาทต่อเดือน หรอืขยายตัว ร้อยละ 1.45 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น 3,702 คน หรือขยายตัว  
ร้อยละ 152.55 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเช้ือเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลเพิ่มขึ้น 1,418.74–1,984.55 ล้านบาท/ปี 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายพชืพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้า 
2,231.48 ล้านบาท/ปี 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรส่งผลดตี่อ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การเกษตร การประมง   

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกนี้ เฉพาะที่ผลติเพิ่ม  
4.45 บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลติ 
ในปัจจุบัน (ปี 2561) เท่ากับ 3.98 บาทต่อหน่วย 
ซึ่งสูงกว่าราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน (ปัจจุบัน 3.55  
บาทต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

 
 

มิติสังคม 
 
 

- ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าทางเลือกอื่น พลังงานหมุนเวียน 
จากแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ มีผลกระทบต่อสุขภาพต่ำมาก 

- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภท  
เช่น โรงไฟฟ้า ชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้า 
ก๊าซชีวภาพ อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-152 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติใหไ้ฟฟ้าที่เสถียร ทำให้ระบบบริการ
สุขภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

มิติ
สิ่งแวดล้อม 

- การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสดัส่วนท่ีมากตอบสนอง 
ต่อหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล 
หรือขยะจะช่วยลดปญัหาขยะตกค้าง 
- การควบคุมสารเจือปนในอากาศในโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
- การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตมิีมาตรฐานการปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณน้อยกว่าการใช้ถ่านหิน 
ที่กำลังการผลิตเท่ากัน 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.61 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
เมกะวัตต ์

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้น 
หลายแหล่งเพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมกระจายตัวหลายแหลง่ตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กท่ีกระจัด
กระจายทำให้การบริหารจดัการและควบคุมมลพิษ
เป็นไปได้ยาก ปัจจบุันยังขาดมาตรการในการ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิภาพ 

มิติความ
พร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

- ระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีความเสถียรมากขึ้น หากบูรณาการ 
กับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและระบบ Smart Grid  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตสิามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต
ตามต้องการได้ ซึ่งทำให้การ Operation สามารถยืดหยุ่น
สอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีมลพิษน้อยและสามารถติดตั้ง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- พลังงานหมุนเวียนมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น 
ความเพียงพอในแต่ละพื้นท่ี ฤดูกาล และช่วงเวลา 
- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตมิีแหล่งสำรองไม่เพียงพอ 
ในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
- พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 เป็น Non-firm 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจทำให้ความเสถียร ในการ
จ่ายไฟฟ้าลดลง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มี
การลงทุนเทคโนโลยีการบำบดัมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพสูง หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้
ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให ้
เกิดช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน  โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ เป็น
สัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-153 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ -  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิม่ขึ้น 

จากการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ประมาณ  234 บาทต่อเดือน หรอืขยายตัว  
ร้อยละ 0.91 
- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น 3,453 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 142.27 
-  ประชาชนมีรายได้จากการขายเช้ือเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น 945.83–1,323.03 ล้านบาท/
ปี  
- โรงไฟฟ้าถ่านหินให้พลังงานไฟฟา้ที่เสถียรแน่นอน
เกิดผลดตี่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 
การเกษตรและการประมง 

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกนี้ เฉพาะที่ผลติเพิ่ม 
4.04 บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลติใน
ปัจจุบัน (ปี 2561) เท่ากับ 3.79 บาทต่อหน่วย  
ซึ่งสูงกว่าราคาไฟฟ้าในปัจจุบันเลก็น้อย (ปัจจุบัน 
3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

มิติสังคม - ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงยอมรบัโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้เกดิการพฒันาเศรษฐกิจใน
พื้นที ่
- โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียร  
ทำให้ระบบบริการสุขภาพมีประสทิธิภาพดีขึ้น เช่น 
สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยี
ช้ันสูง  

- ประชาชนบางส่วนมีการต่อต้านและคัดค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินจากความกังวลเกีย่วกับมลพิษจากโรงไฟฟ้า 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

- แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำจะมีจำกัดอยู่ในพื้นที่
โรงไฟฟ้าฐานและไม่กระจายตัวไปเกิดตาม
แหล่งกำเนิดย่อย ๆ มีโอกาสที่สามารถสร้างการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากรู้พิกัดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่แน่นอน 
- โรงไฟฟ้าใหญ่ที่เป็นโรงไฟฟ้าหลกัมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กและ
สามารถกำกับดูแลง่ายกว่า จึงสามารถกำหนด
มาตรการควบคุมผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมได้ 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.07 ล้านตัน
เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ำหรับกำลัง 
การผลิตไฟฟ้า 2,500 เมกะวัตต ์

- สารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีค่า
มาตรฐานการระบายอากาศเสียทีอ่นุญาตให้ปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณที่สงูกว่าโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหลาย
ประเภท 
- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้น 
หลายแหล่งเพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นในหลายพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กท่ีกระจัด
กระจายทำให้การบริหารจดัการและควบคุมมลพิษ
เป็นไปได้ยาก ปัจจบุันยังขาดมาตรการในการควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลติพลังงาน 
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินร้อยละ 60 และสามารถเสริม 
กำลังผลติ ด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถตดิตั้งเทคโนโลยีการบำบดั
มลพิษที่มีประสิทธิภาพสูงได้ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ซึ่งคุ้มทุนท่ีจะลงทุน 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานการ
ปลดปล่อยมลพิษที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการ
ลงทุนเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- ลดต้นทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) เนื่องจากสามารถพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน Firm 
ร้อยละ 60  

- ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศ ต้องนำเข้า 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถปรบักำลังผลติตาม
ต้องการได้ ต้องเดินเครื่องเต็มกำลงัตลอดเวลา ทำให้
การ Operation ต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่ม ี
การลงทุนเทคโนโลยีการบำบดัมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
สูง หรือไมคุ่้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้ตาม 
ค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิด



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสานเสวนา รอบ 4 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  4-154 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
ช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของ
ระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และ
ขยะ เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ -  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิม่ขึ้น 

จากการมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ประมาณ 525 บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 2.05 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น 2,636 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 109 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเช้ือเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น 945.83 – 1,323.03 ล้านบาท/
ปี  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียร 
แน่นอนเกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 
การเกษตรและการประมง 

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกนี้ เฉพาะที่ผลติเพิ่ม 3.88 
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลติในปัจจุบัน  
(ปี 2561) เท่ากับ 3.71 บาทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่าราคา
ไฟฟ้าในปัจจุบันเล็กน้อย (ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย 
ณ ปี 2561) 
 

มิติสังคม - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกดิมลภาวะตำ่กว่า 
การผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ทำให้เกิดความขดัแย้ง 
น้อยมาก และผลกระทบที่เกิดขึ้นประชาชนสามารถ
ยอมรับได้ รวมถึงให้ไฟฟ้าที่มคีวามเสถียร 

- มลภาวะจากการผลติไฟฟ้าชีวมวลที่เกิดขึ้น สามารถ
ส่งผลใหเ้กิดความขดัแย้งและไมไ่ดร้ับการยอมรับ 
จากประชาชน   
- พลังงานหมุนเวียนจำพวก ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพในระยะยาวจำเป็นต้องได้รับการบำบดัและ
กำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม จำเป็นตอ้งได้รับการติดตาม
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝา้ระวังให้เหมาะสม 

มิติ
สิ่งแวดล้อม 

- โรงไฟฟ้าใหญ่ที่เป็นโรงไฟฟ้าหลกัมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กและสามารถ
กำกับดูแลง่ายกว่า จึงสามารถกำหนดมาตรการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได ้
- การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตมิีมาตรฐานการปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณน้อยกว่าการใช้ถ่านหินที่
กำลังการผลิตเท่ากัน 
- ก๊าซธรรมชาตไิม่ก่อให้เกิดปัญหากากของเสีย  
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.40 ล้านตัน
เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ำหรับกำลังการผลติ
ไฟฟ้า 2,500 เมกะวัตต ์

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลาย
แหล่งเพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกดิมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นในหลายพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กท่ีกระจัด
กระจายทำให้การบริหารจดัการและควบคุมมลพิษ
เป็นไปได้ยาก ปัจจบุันยังขาดมาตรการในการควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มิติความ
พร้อมด้าน

- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลติพลังงาน 
จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และสามารถ
เสรมิกำลังผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 

- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตมิีแหล่งสำรองไม่เพียงพอ 
ในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่ม 
- ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนค่อนข้างมาก 
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มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
เชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตสิามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลัง
ผลิตตามต้องการได้ ซึ่งทำให้การ Operation สามารถ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบดัมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมมีลพิษน้อย และสามารถ
ติดตั้งเทคโนโลยีการบำบดัมลพิษ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมเีกณฑ์กำหนดมาตรฐาน  
การปลดปล่อยมลพิษที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบ
ได ้
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- ช่วยลดต้นทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) เนื่องจากสามารถพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน Firm  
ร้อยละ 60  

- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่ม ี
การลงทุนเทคโนโลยีการบำบดัมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพสูง หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้
ตามค่ามาตรฐาน  
- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิด
ช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ถ่านหิน เป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 

มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ -  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิม่ขึ้น  

จากการมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 485.40 บาทต่อเดือน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 1.89 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น 1,983 คน หรือขยายตัว  
ร้อยละ 81.72 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเช้ือเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพิ่มขึ้น 472.91 – 661.51 ล้านบาท/ปี  
- โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงาน
ไฟฟ้าที่เสถียร แน่นอน เกิดผลดตีอ่การประกอบธุรกจิการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการประมง 

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกนี้ เฉพาะที่ผลติ
เพิ่ม 3.42 บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลัง
ผลิตในปัจจุบัน (ปี 2561) เท่ากับ 3.49 บาทต่อ
หน่วย ราคาไฟฟ้าถูกที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือก
อื่น ๆ และต่ำกว่าราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน 
(ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

มิติสังคม - โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติให้ระบบ
ไฟฟ้าที่มีความเสถียร ทำใหร้ะบบบริการสุขภาพมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ 
และเทคโนโลยีชั้นสูง 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกดิมลภาวะตำ่กว่าการผลติ
ไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยมาก และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นประชาชนสามารถยอมรับได้  

- ประชาชนมีการต่อต้านและคัดคา้นโรงไฟฟ้า
ถ่านหินจากความกังวลเกีย่วกับมลพิษ 
จากโรงไฟฟ้า  
 

มิติ
สิ่งแวดล้อม 

- โรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักท้ังเช้ือเพลิงถ่านหินและ 
ก๊าซธรรมชาติมีระบบการบริหารจดัการที่ดีกว่าโรงไฟฟ้า
ทางเลือกขนาดเล็กและสามารถกำกับดูแลง่ายกว่า  

- สารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
มีค่ามาตรฐานการระบายอากาศเสียที่อนุญาต
ให้ปล่อยสารเจือปนในอากาศในปริมาณที่สูง
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มิต ิ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
จึงสามารถกำหนดมาตรการควบคมุผลกระทบดา้น
สิ่งแวดล้อมได ้
- การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตมิีการปล่อยสารเจือปน 
ในอากาศทีน่้อยกว่าการใช้ถ่านหิน ในกำลังการผลิตที่เท่ากัน 
และไม่ก่อให้เกิดปญัหากากของเสยี  
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.30 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
เมกะวัตต ์

กว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้า
ทางเลือกหลายประเภท 
 

มิติความ
พร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลติพลังงานจาก
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 และถ่านหินร้อยละ 40 
และสามารถเสริมกำลังผลติด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง 
Peak 
- ในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเดินเครือ่งเต็มกำลังผลิต
ตลอดเวลา ส่งผลดีต่อความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้า 
และมีประสิทธิภาพสูง 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตสิามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต 
ตามต้องการได้ ซึ่งทำให้การ Operation สามารถยืดหยุ่น
สอดคล้องกับ การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมมีลพิษน้อย และสามารถติดตั้ง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้  
- โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถตดิตั้งเทคโนโลยีการบำบดัมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่
ซึ่งคุ้มทุนท่ีจะลงทุน 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินมีเกณฑ์กำหนด
มาตรฐาน  
การปลดปล่อยมลพิษที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- ช่วยลดต้นทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) เนื่องจากสามารถเพิ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน Firm  
ร้อยละ 80  

- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตมิีแหล่งสำรอง 
ไม่เพียงพอในประเทศต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศเพิ่ม 
- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินคุณภาพสูง 
ในประเทศ ต้องนำเข้า 
 

ที่มา:  1) โรงไฟฟ้ายิ่งมีประสิทธิภาพสูง ยิ่งช่วยลดโลกร้อน https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content 
&view=article&id=359&Itemid=217 

 2) ไฟฟ้ามีพอใช้อีกนานเท่าใด?ธวัชชัยจักรไพศาลผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
https://www.thailand-energy-academy.org/assets/upload/coursedocument/file/94-v4-compress.pdf 

  3) ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยตี่าง ๆ https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view= 
article&id=980:egatnews-20150612-01&catid=49&Itemid=251 

  4) คำศัพท์พลังงานน่ารู้ http://www.eppo.go.th/Energy_Dict/C.htm 
  5) สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ https://www.egat.co.th/index.php?option=323 
  6) พลังงานน้ำ การเคลื่อนไหวท่ีไมม่ีวันสิ้นสดุ https://ienergyguru.com/2015/10/power-plant-types/ 
  7) ก้าวใหญ่โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทีดู่ไบ https://www.thairath.co.th/news/foreign/1131317 
  8) ถ่านหินสะอาดมาแรง! บทสรุปเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าคู่สิ่งแวดล้อมทศวรรษน้ี https://energythai.com/2014/ 
  9) คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files.pdf 

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content%20&view=article&id=359&Itemid=217
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content%20&view=article&id=359&Itemid=217
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=%20article&id=980:egatnews-20150612-01&catid=49&Itemid=251
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=%20article&id=980:egatnews-20150612-01&catid=49&Itemid=251
http://www.eppo.go.th/Energy_Dict/C.htm
https://ienergyguru.com/2015/10/power-plant-types/
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1131317
https://energythai.com/2014/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
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  10) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลังงาน http://office.cpd.go.th/dacfg/images/ 
sola/9251159.pdf 

  11) Environment and Energy Study Institute (EESI), 2019 
  12) Current Forecourt Hydrogen Production from Grid Electrolysis (1,500 kg per day) version 2.1.2 
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โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

5.  การสำรวจความคิดเห็น คร้ังที่ 1 
 

5.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 “ความมั่นคงด้านพลังงาน” ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการ
พัฒนาประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน เป็นต้น จะมีปริมาณน้อยลงและคงหมดไปในอนาคต ประกอบกับราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าว มีความผันผวน
ไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศในรูปแบบของน้ำมันดิบเป็นหลัก อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยขาดความม่ันคงทางด้านพลังงาน  

จากข้อมูลสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนที่ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่ภาคใต้มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,624 เมกะวัตต์ ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มีโรงไฟฟ้าหลักเพียง 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าจะนะ 
และโรงไฟฟ้าขนอม ในขณะที ่ทั ้ง 2 โรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตจริงรวมเพียงแค่ 2 ,024 เมกะวัตต์ ร่วมกับการรับ
กระแสไฟฟ้าที่ส่งจากภาคกลางอีก 460 เมกะวัตต์ การผลิตไฟฟ้าเสริมจากเขื่อน 108 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 29 
เมกะวัตต์ และพลังงานลม 3 เมกะวัตต์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) อย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้าก็ยัง
ไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งหมดของพื้นที่ภาคใต้ และแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะมีทรัพยากรที่เป็นแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มอบหมายให้ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำผลการสำรวจในครั้งนี้มาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของภาคใต้ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อไปในอนาคต  
 

5.2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 
เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้  

 
5.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 

5.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  
5.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ที ่ใช้ในการสำรวจในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร 
จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง 

5.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

5.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ทราบความคิดเห็นของของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ  
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ คือ แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยข้อคำถามปลายปิดทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
5.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวบข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone 
Interview) และเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 
5.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจครั ้งนี ้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
5.8 ผลการสำรวจ 
 

5.8.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
ตารางท่ี 5.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
  ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 952 47.20 
หญิง 1,065 52.80 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
อายุ   

อายุ 18–25 ปี 169 8.38 
อายุ 26–35 ปี 391 19.39 
อายุ 36–45 ปี 473 23.45 
อายุ 46–59 ปี 633 31.38 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 351 17.40 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
อาชีพ   

เกษตรกร  405 20.08 
ธุรกิจ/ค้าขาย  393 19.48 
รับจ้าง  336 16.66 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  274 13.58 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 213 10.56 
พนักงานบริษัท  206 10.21 
นักเรียน/นักศึกษา  57 2.83 
เกษียณอายุ 47 2.33 
ว่างงาน 47 2.33 
ประมง 11 0.55 
ธุรกิจท่องเที่ยว  10 0.50 
อาชีพอิสระ 9 0.45 
ไม่ระบุ 9 0.44 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
จังหวัด   

นครศรีธรรมราช 327 16.22 
สงขลา 293 14.53 
สุราษฎร์ธานี 213 10.56 
นราธิวาส 148 7.34 
ปัตตานี 138 6.84 
ตรัง 137 6.79 
ประจวบคีรีขันธ์ 115 5.70 
พัทลุง 113 5.60 
ชุมพร 108 5.35 
ยะลา 101 5.01 
ภูเก็ต 78 3.87 
กระบี่ 77 3.82 
สตูล 63 3.12 
พังงา 54 2.68 
ระนอง 38 1.88 
ไม่ระบุ 14 0.69 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
ระยะเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่ในพื้นที่   

1–10 ปี 176 8.73 
11–20 ปี 234 11.60 
21–30 ปี 404 20.03 
31–40 ปี 376 18.64 
41–50 ปี 360 17.85 
51–60 ปี 304 15.07 
61 ปี ขึ้นไป 158 7.83 
ไม่ระบุ 5 0.25 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ำกว่าประถมศึกษา  24 1.19 
ประถมศึกษา  469 23.25 
มัธยมศึกษาตอนต้น  267 13.24 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  412 20.43 
ปวส./อนุปริญญา  179 8.87 
ปริญญาตรี  571 28.31 
สูงกว่าปริญญาตรี   94 4.66 
ไม่ระบุ 1 0.05 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ศาสนา 
พุทธ 1,517 75.21 
อิสลาม 492 24.39 
คริสต์ 6 0.30 
ไม่ระบุ 2 0.10 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.80 และเพศชาย ร้อยละ 47.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46–
59 ปี ร้อยละ 31.38 รองลงมา คือ อายุ 36–45 ปี ร้อยละ 23.45 และอายุ 26–35 ปี ร้อยละ 19.39 ตามลำดับ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 20.08 รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 19.48 และรับจ้าง ร้อยละ 16.66 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 16.22 รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 14.53 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 10.56 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 20.33 
รองลงมา คือ ระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 18.64 และระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 17.85 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 28.31 รองลงมา คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 23.25 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ร้อยละ 20.43 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.21 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
24.39 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.30 ตามลำดับ 
 

5.8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 
ตารางท่ี 5.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น 

จำนวน ร้อยละ 

ควรสร้าง 1,208 59.89 
เหตุผล    

1. เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า 
ของภาคใต้ (ไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ) 

883 73.10 

2. เพ่ือสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 760 62.91 
3. อ่ืน ๆ เช่น ลดการซื้อพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน  เศรษฐกิจดี

ขึ้น และประเทศเจริญขึ้น 
5 0.41 

ไม่ควรสร้าง 809 40.11 
เหตุผล    

1. โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอแล้ว 551 68.11 
2. โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษมาก 364 44.99 
3. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำให้เกิดความแตกแยก/ขัดแย้ง 124 15.33 
4. สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่

เพ่ิมข้ึนได้เพียงพอ 
111 13.72 

5. อ่ืน ๆ เช่น ทำลายธรรมชาติและระบบนิเวศในทะเล 4 0.49 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.2 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 59.89 และเห็นว่าไม่

ควรสร้าง ร้อยละ 40.11 
โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพื่อให้เกิดความ

มั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ (ไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ) ร้อยละ 73.10 รองลงมา คือ เพ่ือ
สนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ร้อยละ 62.91 และอื่น ๆ เช่น ลดการซื้อพลังงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน เศรษฐกิจดีขึ้น และประเทศเจริญขึ้น ร้อยละ 0.41 ตามลำดับ  

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพียงพอแล้ว ร้อยละ 68.11 รองลงมา คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษมาก ร้อยละ 44.99 และการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำให้เกิดความแตกแยก/ขัดแย้ง ร้อยละ 15.33 ตามลำดับ  

 
ตารางท่ี 5.3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ควรสร้างในพ้ืนที่ภาคใต้  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ที่ควรสร้างในพื้นที่ภาคใต้ 

จำนวน ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 51 4.22 
เหตุผล    

1. ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน 31 60.78 
2. มีความม่ันคงในการผลิตไฟฟ้าสูง 17 33.33 
3. ช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้า 

จากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 
14 27.45 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 868 71.86 
เหตุผล    

1. เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย 786 90.55 
2. ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป 295 33.99 
3. การต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 131 15.09 

ควรมีท้ังโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 255 21.11 
เหตุผล    

1. ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานสูง 174 68.24 
2. สามารถพิจารณาเลือกสร้างโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 142 55.69 
3. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้มีงานทำ ทั้งจากโรงไฟฟ้า และโรง
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังสร้างโรงไฟฟ้า 

1 0.39 

อ่ืน ๆ เช่น โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ลม น้ำ แสงอาทิตย์) 
โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าจากขยะ 

34 2.81 

รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 
หมายเหตุ:  เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จำนวน 1,208 กลุ่มตัวอย่าง 
               และกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 

 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.3 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างเป็น

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 71.86 รองลงมา คือ ควรสร้างทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 
21.11 และควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 4.22 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 90.55 รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป ร้อยละ 33.99 และการต่อต้านจากประชาชน
และ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 15.09 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ 
ให้เหตุผลว่า ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานสูง ร้อยละ 68.24 รองลงมา คือ สามารถพิจารณาเลือกสร้างโรงไฟฟ้า
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ ร้อยละ 55.69 และประชาชนในพื้นที่จะได้มีงานทำทั้งจากโรงไฟฟ้า และโรงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
ที่จะเกิดข้ึนหลังสร้างโรงไฟฟ้า ร้อยละ 0.39 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า
เชื้อเพลิงอื่น ร้อยละ 60.78 รองลงมา คือ มีความม่ันคงในการผลิตไฟฟ้าสูง ร้อยละ 33.33 และช่วยลดความเสี่ยงจาก
การพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ร้อยละ 27.45 ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 5.4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

จังหวัดในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
ระบุจังหวัด 907 75.08 

1. นครศรีธรรมราช 142 15.66 
2. ประจวบคีรีขันธ์ 138 15.21 
3. สงขลา 133 14.66 
4. สุราษฎร์ธานี 126 13.89 
5. กระบี่ 100 11.03 
6. ยะลา 43 4.74 
7. นราธิวาส 40 4.41 
8. พัทลุง 38 4.19 
9. ปัตตานี 37 4.08 

10. ตรัง 36 3.97 
11. ชุมพร 34 3.75 
12. พังงา 22 2.43 
13. ระนอง 21 2.32 
14. ภูเก็ต 18 1.98 
15. สตูล 15 1.65 

ไม่ระบุจังหวัด 301 24.92 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหตุ: เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จำนวน 1,208 กลุ่มตัวอย่าง 
  และกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบพื้นท่ีได้มากกว่า 1 พ้ืนที่ 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.4 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ระบุว่า ควรสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 15.66 รองลงมา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 15.21 และ
จังหวัดสงขลา ร้อยละ 14.66 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.5 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอขนอม 33 23.24 
2. อำเภอทุ่งสง 8 5.64 
3. อำเภอปากพนัง 7 4.93 
4. อำเภอชะอวด 5 3.53 
5. อำเภอหัวไทร 5 3.53 
6. อำเภอท่าศาลา 3 2.12 
7. อำเภอฉวาง 1 0.7 
8. อำเภอถ้ำพรรณรา 1 0.7 
9. อำเภอทุ่งใหญ่ 1 0.7 
10. อำเภอนบพิตำ 1 0.7 
11. อำเภอพรหมคีรี 1 0.7 
12. อำเภอพิปูน 1 0.7 
13. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 0.7 
14. อำเภอลานสกา 1 0.7 
15. ไม่ระบุ 73 51.41 

รวมทั้งสิ้น 142 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.5 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในพื้นที่อำเภอขนอม ร้อยละ 23.24 รองลงมา คือ อำเภอทุ่งสง ร้อยละ 5.63 และอำเภอปากพนัง ร้อยละ 4.93 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.6 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอบางสะพาน 11 7.97 
2. อำเภอกุยบุรี 8 5.80 
3. อำเภอทับสะแก 2 1.45 
4. อำเภอปราณบุรี 1 0.72 
5. อำเภอสามร้อยยอด 1 0.72 
6. ไม่ระบุ 115 83.34 

รวมทั้งสิ้น 138 100.00 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.6 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ร้อยละ 7.97 รองลงมา คือ อำเภอกุยบุรี ร้อยละ 5.80 และอำเภอทับสะแก ร้อยละ 1.45 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.7 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอจะนะ 51 38.35 
2. อำเภอเทพา 11 8.27 
3. อำเภอระโนด 5 3.76 
4. อำเภอสะบ้าย้อย 5 3.76 
5. อำเภอหาดใหญ่ 4 3.01 
6. อำเภอสิงหนคร 2 1.50 
7. อำเภอสทิงพระ 1 0.75 
8. อำเภอสะเดา 1 0.75 
9. ไม่ระบุ 53 39.85 

รวมทั้งสิ้น 133 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พื้นที่อำเภอจะนะ ร้อยละ 38.35 รองลงมา คือ อำเภอเทพา ร้อยละ 8.27 และอำเภอระโนดและอำเภอสะบ้าย้อย  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 3.76 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.8 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอดอนสัก 11 8.73 
2. อำเภอคีรีรัฐนิคม 6 4.76 
3. อำเภอพุนพิน 6 4.76 
4. อำเภอเกาะสมุย 4 3.18 
5. อำเภอเคียนซา 3 2.39 
6. อำเภอบ้านนาสาร 3 2.39 
7. อำเภอกาญจนดิษฐ์ 2 1.59 
8. อำเภอท่าฉาง 1 0.79 
9. อำเภอท่าชนะ 1 0.79 
10. อำเภอบ้านตาขุน 1 0.79 
11. อำเภอพนม 1 0.79 
12. อำเภอพระแสง 1 0.79 
13. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 0.79 
14. ไม่ระบุ 85 67.46 

รวมทั้งสิ้น 126 100.00 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.8 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง 

ในพื้นที่อำเภอดอนสัก ร้อยละ 8.73 รองลงมา คือ อำเภอคีรีรัฐนิคมและอำเภอพุนพิน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 
4.76 และอำเภอเกาะสมุย ร้อยละ 3.17 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.9 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดกระบี่ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดกระบ่ีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอเหนือคลอง 22 22.00 
2. อำเภอเขาพนม 6 6.00 
3. อำเภอคลองท่อม 6 6.00 
4. อำเภอเกาะลันตา 4 4.00 
5. อำเภอเมืองกระบี่ 3 3.00 
6. อำเภอลำทับ 3 3.00 
7. อำเภออ่าวลึก 3 3.00 
8. อำเภอปลายพระยา 2 2.00 
9. ไม่ระบุ 51 51.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.9 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พ้ืนที่อำเภอเหนือคลอง ร้อยละ 22.00 รองลงมา คือ อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อม ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 
6.00 และอำเภอเกาะลันตา ร้อยละ 4.00 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.10 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

อำเภอในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอเบตง 7 16.28 
2. อำเภอรามัน 5 11.63 
3. อำเภอบันนังสตา 2 4.65 
4. อำเภอเมืองยะลา 2 4.65 
5. อำเภอกรงปินัง 1 2.33 
6. อำเภอธารโต 1 2.33 
7. ไม่ระบุ 25 58.13 

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.10 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พื้นที่อำเภอเบตง ร้อยละ 16.28 รองลงมา คือ อำเภอรามัน ร้อยละ 11.63 และอำเภอบันนังสตาและอำเภอเมือง
ยะลาในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.65 ตามลำดับ 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.11 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสรา้งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อำเภอในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอเมืองนราธิวาส 6 15.00 
2. อำเภอตากใบ 2 5.00 
3. อำเภอบาเจาะ 2 5.00 
4. อำเภอสุไหงโกลก 2 5.00 
5. อำเภอเจาะไอร้อง 1 2.50 
6. อำเภอยี่งอ 1 2.50 
7. อำเภอรือเสาะ 1 2.50 
8. อำเภอศรีสาคร 1 2.50 
9. ไม่ระบุ 24 60.00 

รวมทั้งสิ้น 40 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.11 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พื้นที ่อำเภอเมืองนราธิวาส ร้อยละ 15.00 รองลงมา คือ อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ และอำเภอสุไหงโกลก  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.00 และอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ร้อยละ 2.50 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.12 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดพัทลุงท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอกงหรา 3 7.89 
2. อำเภอป่าบอน 3 7.89 
3. อำเภอควนขนุน 2 5.26 
4. อำเภอป่าพะยอม 2 5.26 
5. อำเภอเมืองพัทลุง 2 5.26 
6. อำเภอศรีนครินทร์ 2 5.26 
7. อำเภอตะโหมด 1 2.64 
8. อำเภอปากพะยูน 1 2.64 
9. ไม่ระบุ 22 57.90 

รวมทั้งสิ้น 38 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.12 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง  

ในพื้นที่อำเภอกงหราและอำเภอป่าบอน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.89 รองลงมา คือ อำเภอควนขนุน อำเภอ 
ป่าพะยอม อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอศรีนครินทร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.26 และอำเภอตะโหมดและ
อำเภอปากพะยูน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.64 ตามลำดับ 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.13 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อำเภอในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอโคกโพธิ์ 2 5.41 
2. อำเภอปะนาเระ 2 5.41 
3. อำเภอเมืองปัตตานี 2 5.41 
4. อำเภอทุ่งยางแดง 1 2.70 
5. อำเภอสายบุรี 1 2.70 
6. อำเภอไม้แก่น 1 2.70 
7. อำเภอยะหริ่ง 1 2.70 
8. ไม่ระบุ 27 72.97 

รวมทั้งสิ้น 37 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.13 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง  

ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอปะนาเระ และอำเภอเมืองปัตตานี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.41 รองลงมา คือ 
อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอำเภอยะหริ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 2.70 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.14 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดตรังที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดตรังท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอปะเหลียน 6 16.66 
2. อำเภอนาโยง 2 5.56 
3. อำเภอเมืองตรัง 2 5.56 
4. อำเภอสิเกา 2 5.56 
5. อำเภอห้วยยอด 2 5.56 
6. อำเภอกันตัง 1 2.77 
7. อำเภอย่านตาขาว 1 2.77 
8. ไม่ระบุ 20 55.56 

รวมทั้งสิ้น 36 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.14 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างในพ้ืนที่

อำเภอปะเหลียน ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ อำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง อำเภอสิเกา อำเภอห้วยยอด ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน ร้อยละ 5.56 และอำเภอกันตังและอำเภอย่านตาขาว ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.77 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.15 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอท่าแซะ 7 20.60 
2. อำเภอปะทิว 2 5.88 
3. อำเภอเมืองชุมพร 2 5.88 
4. อำเภอสวี 2 5.88 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อำเภอในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
5. อำเภอหลังสวน 2 5.88 
6. อำเภอทุ่งตะโก 1 2.94 
7. อำเภอละแม 1 2.94 
8. ไม่ระบุ 17 50.00 

รวมทั้งสิ้น 34 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.15 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง 

ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ร้อยละ 20.60 รองลงมา คือ อำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.88 และอำเภอทุ่งตะโกและอำเภอละแม ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.94 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.16 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดพังงาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอตะกั่วป่า 3 13.64 
2. อำเภอท้ายเหมือง 3 13.64 
3. อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 4.54 
4. อำเภอทับปุด 1 4.54 
5. ไม่ระบุ 14 63.64 

รวมทั้งสิ้น 22 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.16 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมือง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 13.64 รองลงมา คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง และ
อำเภอทับปุด ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.54 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.17 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอกระบุรี 5 23.81 
2. อำเภอกะเปอร์ 2 9.52 
3. อำเภอเมืองระนอง 2 9.52 
4. อำเภอละอุ่น 1 4.76 
5. ไม่ระบุ 11 52.39 

รวมทั้งสิ้น 21 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.17 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พื้นที่อำเภอกระบุรี ร้อยละ 23.81 รองลงมา คือ อำเภอกะเปอร์และอำเภอเมืองระนอง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ  
9.52 และอำเภอละอุ่น ร้อยละ 4.76 ตามลำดับ 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.18 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตท่ีสมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อำเภอในจังหวัดภูเก็ตที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอกะทู้ 3 16.67 
2. อำเภอเมืองภูเก็ต 3 16.67 
3. อำเภอถลาง 1 5.56 
4. ไม่ระบุ 11 61.10 

รวมทั้งสิ้น 18 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.18 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างในพื้นที่

อำเภอกะทู้และอำเภอเมืองภูเก็ต ในสัดส่วนที ่เท่ากัน ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ อำเภอถลาง ร้อยละ 5.56 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.19 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อำเภอในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอควนกาหลง 3 20.00 
2. อำเภอมะนัง 1 6.67 
3. อำเภอละงู 1 6.67 
4. ไม่ระบุ 10 66.66 

รวมทั้งสิ้น 15 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.19 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างในพื้นที่

อำเภอควนกาหลง ร้อยละ 20.00 รองลงมา คือ อำเภอมะนังและอำเภอละงู ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 6.67 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5.20 เหตุผลที่กลุ่มกลุ่มตัวอย่างเลือกพ้ืนที่สำหรับการสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้  
เหตุผล จำนวน ร้อยละ 

ระบุเหตุผล 939 77.73 
1. มีพ้ืนที่อยู่แล้ว 560 59.64 
2. มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งถ่านหินได้สะดวก 402 42.81 
3. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 111 11.82 
4. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ต้องการให้สร้าง 57 6.07 
5. อ่ืน ๆ เช่น เพราะยังไม่มีโรงไฟฟ้า พ้ืนที่มีความเหมาะสม 

 ไม่ใช่แหล่งชุมชน และพ้ืนที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อย  
46 4.90 

ไม่ระบุเหตุผล 269 22.27 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหตุ: เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จำนวน 1,208 กลุ่มตัวอย่าง 
และกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.20 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีพื้นที่อยู่แล้ว ร้อย

ละ 59.64 รองลงมา คือ มีพื้นที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งถ่านหินได้สะดวก ร้อยละ 42.81 และ
ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ร้อยละ 11.82 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.21 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
ระบุจังหวัด 1,125 93.13 

1. สงขลา 203 18.04 
2. สุราษฎร์ธานี 170 15.11 
3. นครศรีธรรมราช 164 14.58 
4. ประจวบคีรีขันธ์ 102 9.07 
5. กระบี่ 91 8.09 
6. ชุมพร 77 6.84 
7. นราธิวาส 65 5.78 
8. พัทลุง 54 4.80 
9. ตรัง 52 4.62 
10. พังงา 47 4.18 
11. ปัตตานี 45 4.00 
12. ยะลา 42 3.73 
13. ระนอง 42 3.73 
14. ภูเก็ต 25 2.22 
15. สตูล 24 2.13 

ไม่ระบุจังหวัด 83 6.87 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหตุ: เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จำนวน 1,208 กลุ่มตัวอย่าง  
และกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบพื้นท่ีได้มากกว่า 1 พ้ืนที่ 

 
จากตารางท่ี 5.21 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ร้อยละ 18.04 รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 15.11 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 14.58 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.22 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอจะนะ 67 33.00 
2. อำเภอระโนด 12 5.91 
3. อำเภอหาดใหญ่ 10 4.93 
4. อำเภอเทพา 8 3.94 
5. อำเภอเมืองสงขลา 5 2.46 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อำเภอในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
6. อำเภอสทิงพระ 3 1.48 
7. อำเภอนาหม่อม 2 0.99 
8. อำเภอสะเดา 2 0.99 
9. อำเภอสิงหนคร 2 0.99 
10. อำเภอกระแสสินธุ์ 1 0.49 
11. อำเภอบางกล่ำ 1 0.49 
12. อำเภอสะบ้าย้อย 1 0.49 
13. ไม่ระบุ 89 43.84 

รวมทั้งสิ้น 203 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.22 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พ้ืนที่อำเภอจะนะ ร้อยละ 33.00 รองลงมา คือ อำเภอระโนด ร้อยละ 5.91 และอำเภอหาดใหญ่ ร้อยละ 4.93 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5.23 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอดอนสัก 12 7.06 
2. อำเภอพุนพิน 7 4.12 
3. อำเภอท่าชนะ 6 3.53 
4. อำเภอกาญจนดิษฐ์ 4 2.35 
5. อำเภอเกาะสมุย 4 2.35 
6. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 2.35 
7. อำเภอเคียนซา 3 1.76 
8. อำเภอคีรีรัฐนิคม 2 1.18 
9. อำเภอไชยา 1 0.59 
10. อำเภอท่าฉาง 1 0.59 
11. อำเภอบ้านนาสาร 1 0.59 
12. พนม 1 0.59 
13. อำเภอพระแสง 1 0.59 
14. อำเภอวิภาวดี 1 0.59 
15. อำเภอเวียงสระ 1 0.59 
16. ไม่ระบุ 121 71.17 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
จากตารางท่ี 5.23 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่  

ระบุว่าควรสร้างในพื้นที่อำเภอดอนสัก ร้อยละ 7.06 รองลงมา คือ อำเภอพุนพิน ร้อยละ 4.12 และอำเภอท่าชนะ 
ร้อยละ 3.53 ตามลำดับ 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.24  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า 
   ก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ 

จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอขนอม 26 15.85 
2. อำเภอปากพนัง 7 4.27 
3. อำเภอชะอวด 6 3.66 
4. อำเภอทุ่งสง 6 3.66 
5. อำเภอหัวไทร 6 3.66 
6. อำเภอท่าศาลา 5 3.05 
7. อำเภอฉวาง 2 1.22 
8. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2 1.22 
9. อำเภอลานสกา 2 1.22 
10. อำเภอทุ่งใหญ่ 1 0.61 
11. อำเภอนบพิตำ 1 0.61 
12. อำเภอร่อนพิบูลย์ 1 0.61 
13. อำเภอสิชล 1 0.61 
14. ไม่ระบุ 98 59.75 

รวมทั้งสิ้น 164 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.24 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ระบุ

ว่า ควรสร้างในพื้นที่อำเภอขนอม ร้อยละ 15.85 รองลงมา คือ อำเภอปากพนัง ร้อยละ 4.27 และอำเภอชะอวด 
อำเภอทุ่งสง และอำเภอหัวไทร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 3.66 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.25  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า 

   ก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอบางสะพาน 14 13.73 
2. อำเภอหัวหิน 6 5.88 
3. อำเภอปราณบุรี 3 2.94 
4. อำเภอกุยบุรี 2 1.96 
5. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 1.96 
6. อำเภอบางสะพานน้อย 1 0.98 
7. อำเภอสามร้อยยอด 1 0.98 
8. ไม่ระบุ 73 71.57 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 
 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.25 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ร้อยละ 13.73 รองลงมา คือ อำเภอหัวหิน ร้อยละ 5.88 และอำเภอปราณบุรี 
ร้อยละ 2.94 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.26  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดกระบี่ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดกระบ่ีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอเหนือคลอง 12 13.19 
2. อำเภออ่าวลึก 8 8.79 
3. อำเภอเขาพนม 5 5.49 
4. อำเภอเกาะลันตา 4 4.40 
5. อำเภอเมืองกระบี่ 3 3.30 
6. อำเภอลำทับ 2 2.20 
7. อำเภอปลายพระยา 2 2.20 
8. ไม่ระบุ 55 60.44 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.26 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในพ้ืนที่อำเภอเหนือคลอง ร้อยละ 13.19 รองลงมา คือ อำเภออ่าวลึก ร้อยละ 8.79 และอำเภอเขาพนม ร้อยละ 5.49 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.27 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอหลังสวน 8 10.39 
2. อำเภอท่าแซะ 6 7.79 
3. อำเภอปะทิว 5 6.49 
4. อำเภอเมืองชุมพร 3 3.90 
5. อำเภอสวี 3 3.90 
6. อำเภอทุ่งตะโก 2 2.60 
7. อำเภอละแม 1 1.30 
8. อำเภอพะโต๊ะ 1 1.30 
9. ไม่ระบุ 48 62.33 

รวมทั้งสิ้น 77 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.27 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในอำเภอหลังสวน ร้อยละ 10.39 รองลงมา คือ อำเภอท่าแซะ ร้อยละ 7.79 และอำเภอปะทิว ร้อยละ 6.49 
ตามลำดับ 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.28 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอเมืองนราธิวาส 32 49.22 
2. อำเภอตากใบ 2 3.08 
3. อำเภอบาเจาะ 2 3.08 
4. อำเภอเจาะไอร้อง 1 1.54 
5. อำเภอยี่งอ 1 1.54 
6. อำเภอรือเสาะ 1 1.54 
7. อำเภอศรีสาคร 1 1.54 
8. อำเภอสุคิริน 1 1.54 
9. ไม่ระบุ 24 36.92 

รวมทั้งสิ้น 65 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.28 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ระบุว่า  

ควรสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ร้อยละ 49.22 รองลงมา คือ อำเภอตากใบและอำเภอบาเจาะ ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ร้อยละ 3.08 และ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอยี ่งอ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร และอำเภอสุคิริน  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 1.54 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.29 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดพัทลุงท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอควนขนุน 10 18.53 
2. อำเภอกงหรา 7 12.96 
3. อำเภอป่าพะยอม 4 7.41 
4. อำเภอตะโหมด 2 3.70 
5. อำเภอบางแก้ว 2 3.70 
6. อำเภอปากพะยูน 2 3.70 
7. อำเภอป่าบอน 2 3.70 
8. อำเภอศรีนครินทร์ 2 3.70 
9. อำเภอเขาชัยสน 1 1.85 
10. อำเภอเมืองพัทลุง 1 1.85 
11. ไม่ระบุ 21 38.90 

รวมทั้งสิ้น 54 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.29 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ระบุว่า ควรสร้าง

ในพื้นที่อำเภอควนขนุน ร้อยละ 18.53 รองลงมา คือ อำเภอกงหรา ร้อยละ 12.96 และอำเภอป่าพะยอม ร้อยละ 7.41 
ตามลำดับ 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.30 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดตรังที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดตรังท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอปะเหลียน 6 11.54 
2. อำเภอห้วยยอด 4 7.69 
3. อำเภอวังวิเศษ 3 5.77 
4. อำเภอสิเกา 3 5.77 
5. อำเภอย่านตาขาว 2 3.85 
6. อำเภอกันตัง 1 1.92 
7. อำเภอนาโยง 1 1.92 
8. อำเภอเมืองตรัง 1 1.92 
9. อำเภอรัษฎา 1 1.92 
10. ไม่ระบุ 30 57.70 

รวมทั้งสิ้น 52 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.30 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ระบุว่า ควรสร้าง

ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน ร้อยละ 11.54 รองลงมา คือ อำเภอห้วยยอด ร้อยละ 7.69 และอำเภอวังวิเศษและอำเภอ 
สิเกา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.77 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 5.31 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดพังงาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอท้ายเหมือง 7 14.89 
2. อำเภอตะกั่วป่า 4 8.51 
3. อำเภอคุระบุรี 3 6.38 
4. อำเภอเมืองพังงา 3 6.38 
5. อำเภอเกาะยาว 2 4.26 
6. อำเภอทับปุด 2 4.26 
7. อำเภอกะปง 1 2.13 
8. อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 2.13 
9. ไม่ระบุ 24 51.06 

รวมทั้งสิ้น 47 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.31 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง ร้อยละ 14.89 รองลงมา คือ อำเภอตะกั่วป่า ร้อยละ 8.51 และอำเภอคุระบุรีและอำเภอ
เมืองพังงา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.38 ตามลำดับ 

 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.32 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอสายบุรี 4 8.89 
2. อำเภอเมืองปัตตานี 3 6.68 
3. อำเภอโคกโพธิ์ 2 4.44 
4. อำเภอปะนาเระ 2 4.44 
5. อำเภอหนองจิก 2 4.44 
6. อำเภอทุ่งยางแดง 1 2.22 
7. อำเภอไม้แก่น 1 2.22 
8. อำเภอยะรัง 1 2.22 
9. อำเภอยะหริ่ง 1 2.22 
10. ไม่ระบุ 28 62.23 

รวมทั้งสิ้น 45 100.00 
จากตารางท่ี 5.32 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ระบุว่าควร

สร้างในพื้นที่อำเภอสายบุรี ร้อยละ 8.89 รองลงมา คือ อำเภอเมืองปัตตานี ร้อยละ 6.68 และอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอ
ปะนาเระ และอำเภอหนองจิก ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.44 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.33 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอเบตง 5 11.90 
2. อำเภอรามัน 3 7.14 
3. อำเภอบันนังสตา 2 4.76 
4. อำเภอกรงปินัง 1 2.38 
5. อำเภอเมืองยะลา 1 2.38 
6. ไม่ระบุ 30 71.44 

รวมทั้งสิ้น 42 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.33 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างใน

พ้ืนที่อำเภอเบตง ร้อยละ 11.90 รองลงมา คือ อำเภอรามัน ร้อยละ 7.14 และอำเภอบันนังสตา ร้อยละ 4.76 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5.34 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอกระบุรี 5 11.90 
2. อำเภอกะเปอร์ 5 11.90 
3. อำเภอเมืองระนอง 2 4.76 
4. อำเภอละอุ่น 2 4.76 
5. อำเภอสุขสำราญ 2 4.76 
6. ไม่ระบุ 26 61.90 

รวมทั้งสิ้น 42 100.00 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 5.34 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ระบุว่า  

ควรสร้างในพ้ืนที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกะเปอร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 11.90 รองลงมา คืออำเภอเมืองระนอง 
อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.76 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.35 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อำเภอในจังหวัดภูเก็ตที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 
1. อำเภอกะทู้ 4 16.00 
2. อำเภอเมืองภูเก็ต 4 16.00 
3. อำเภอถลาง 4 16.00 
4. ไม่ระบุ 13 52.00 

รวมทั้งสิ้น 25 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.35 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในอำเภอกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอถลาง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 16.00 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5.36 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน ร้อยละ 

1. อำเภอละงู 4 16.67 
2. อำเภอควนกาหลง 2 8.33 
3. อำเภอทุ่งหว้า 2 8.33 
4. อำเภอท่าแพ 1 4.17 
5. อำเภอมะนัง 1 4.17 
6. อำเภอเมืองสตูล 1 4.17 
7. ไม่ระบุ 13 54.17 

รวมทั้งสิ้น 24 100.00 
 
จากตารางท่ี 5.36 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในอำเภอละงู ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ อำเภอควนกาหลงและอำเภอทุ่งหว้า ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ  8.33 
และอำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง และอำเภอเมืองสตูล ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.17 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 5.37 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกพ้ืนที่สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้  

เหตุผล จำนวน ร้อยละ 
ระบุเหตุผล 1,137 94.12 

1. มีพ้ืนที่อยู่แล้ว 643 56.55 
2. มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งก๊าซได้สะดวก 582 51.19 
3. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 141 12.40 
4. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ต้องการให้สร้าง 67 5.89 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-22 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

เหตุผล จำนวน ร้อยละ 
5. อ่ืน ๆ เช่น ยังไม่มีโรงไฟฟ้า พื้นที่มีความเหมาะสม 

เป็นศูนย์กลางของภาคใต้  
และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เยอะ  

37 3.25 

ไม่ระบุเหตุผล 71 5.88 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหตุ: เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จำนวน 1,208 กลุ่มตัวอย่าง  
และกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 

 
จากตารางท่ี 5.37 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีพ้ืนที่อยู่แล้ว  

ร้อยละ 56.55 รองลงมา คือ มีพื้นที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งก๊าซได้สะดวกร้อยละ 51.19 และ
ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ร้อยละ 12.40 ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 5.38 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อำเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ 

       ชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ในพื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 656 32.52 
ไม่ยอมรับ 1,359 67.38 
เหตุผล    

1. ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำแก่ชุมชน  1,240 91.24 
2. อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชนได ้ 
467 34.36 

3. ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง  299 22.00 
4. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  292 21.49 
5. อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ไม่เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้า  

ควรสร้างโรงไฟฟ้าให้ห่างจากชุมชน แต่บางส่วนให้เหตุผลวา่ต้อง
ดูก่อนว่ามีผลกระทบหรือไม่ และมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

14 1.03 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2 0.10 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลของการไม่ยอมรับได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

จากตารางท่ี 5.38 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อำเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 

67.38 ในขณะที่บางส่วนยอมรับได้ ร้อยละ 32.52 
โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน 

ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำแก่ชุมชน ร้อยละ 91.24 รองลงมา คืออาจเกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ ร้อยละ 34.36  และก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่ออาชีพประมง ร้อยละ 22.00 ตามลำดับ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.39 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อำเภอหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติใน 
พื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 1,375 68.17 
ไม่ยอมรับ 641 31.78 
เหตุผล    

1. ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำแก่ชุมชน  548 85.49 
2. อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้  
259 40.41 

3. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  139 21.68 
4. อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ไม่เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้า 15 2.34 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1 0.05 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลของการไม่ยอมรับได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

จากตารางท่ี 5.39 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้กับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับ

ชุมชน ร้อยละ 68.17 ในขณะที่บางส่วนไม่ยอมรับ ร้อยละ 31.78 โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน ส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศและทางน้ำแก่ชุมชน ร้อยละ 85.49 รองลงมา คืออาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ร้อยละ 40.41 และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 21.68 ตามลำดับ  

 
ตารางท่ี 5.40 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าสำหรับ 

        ภาคใต้ 
พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากที่สุด 

ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับภาคใต้ 
จำนวน ร้อยละ 

โซล่าเซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์)  740 36.69 
ชีวมวล (เช่น ปาล์ม ยางพารา) 553 27.42 
พลังงานลม  276 13.68 
ขยะ  231 11.45 
พลังงานน้ำ  167 8.28 
ก๊าซชีวภาพ  45 2.23 
ไม่ระบุ 5 0.25 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.40 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าสำหรับภาคใต้  คือ  

โซล่าเซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์) ร้อยละ 36.69 รองลงมา คือ ชีวมวล (เช่น ปาล์ม ยางพารา) ร้อยละ 27.42 และ
พลังงานลม ร้อยละ 13.68 ตามลำดับ 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 5.41 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่อำเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 กับชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 
พื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 1,275 63.21 
ไม่ยอมรับ 742 36.79 
เหตุผล   

1. ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำแก่ชุมชน 703 94.74 
2. อาจเกิดการขโมยวัตถุดิบมาขายให้โรงไฟฟ้า 127 17.12 
3. อ่ืน ๆ เช่น กลัวว่าวัตถุดิบอาจไม่เพียงพอต่อการผลิต 

กลัวค่าไฟแพงขึ้น พ้ืนที่ในชุมชนเหมาะกับการสร้าง
โรงไฟฟ้า และมีชาวบ้านบางส่วนประท้วงกันอยู่ไม่ให้
สร้างโรงไฟฟ้า 

14 1.89 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
หมายเหตุ : กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลของการไม่ยอมรับได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

จากตารางท่ี 5.41 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้กับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่อำเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 

63.21 ในขณะที่บางส่วนไม่ยอมรับ ร้อยละ 36.79 ตามลำดับ 
โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับ ส่วน

ใหญ่ให้เหตุผลว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำแก่ชุมชน ร้อยละ 94.74 รองลงมา คือ  อาจเกิดการ
ขโมยวัตถุดิบมาขายให้โรงไฟฟ้า ร้อยละ 17.12 และอื่น ๆ เช่น กลัวว่าวัตถุดิบอาจไม่เพียงพอต่อการผลิต กลัวค่าไฟ
แพงขึ้น พ้ืนที่ในชุมชนเหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้า และมีชาวบ้านบางส่วนประท้วงกันอยู่ไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า ร้อยละ 
1.89 ตามลำดับ  

 
ตารางท่ี 5.42 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ที่มี 

       ความเหมาะสมและเป็นไปได ้
ทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำนวน ร้อยละ 

1. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 
โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  

742 36.79 

2. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน  
(ก๊าซธรรมชาติ)  

501 24.84 

3. พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) เป็นหลักและเสริมด้วยพลังงาน
หมุนเวียน  

328 16.26 

4. ไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพ่ิมจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  

315 15.62 

5. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน (ถ่านหิน)  62 3.07 
6. พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ถ่านหิน) เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังงาน

หมุนเวียน  
62 3.07 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำนวน ร้อยละ 
7. อ่ืน ๆ เช่น พัฒนาพลังงานชีวมวล เพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์หรือ 

โซล่าเซลล์ในแต่ละชุมชน 
6 0.30 

8. ไม่ระบุ 1 0.05 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

 
จากตารางท่ี 5.42 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความเหมาะสมและ

เป็นไปได้ คือ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ ร้อยละ 36.79 รองลงมา คือ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) 
ร้อยละ 24.84 และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน  ร้อยละ 16.26 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5.43 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการยินดีจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 

การยินดีจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น จำนวน ร้อยละ 
ยินดีจ่าย 1,205 59.74 
ไม่ยินดีจ่าย 812 40.26 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.43 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น หากทางเลือกการผลิตไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ร้อยละ 59.74 
ในขณะที่บางส่วนไม่ยินดีจ่าย ร้อยละ 40.26 
 
5.9 ภาคผนวก  

แบบสอบถาม เรื่องทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 
 
 

 

แบบสอบถาม  
เรื่องทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับทางเลือกการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   1. หญิง    2. ชาย    

2. อายุ  .................... ปี  

3. อาชีพ  1. เกษตรกร     2. ประมง  
 3. ธุรกิจท่องเที่ยว    4. รับจ้าง 
 5. พนักงานบริษัท    6. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 7. ธุรกิจ / ค้าขาย    8. นักเรียน/นักศึกษา   
 9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................... .. 

4. ที่อยู่   ตำบล..................................................................อำเภอ....................................... ..................... 

จังหวัด............................................................. 

5. ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในพื้นที่ เป็นระยะเวลา.............................................ปี 

6. ระดับการศึกษา 
   1. ต่ำกว่าประถมศึกษา            2. ประถมศึกษา    

 3. มัธยมศึกษาตอนต้น   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 5. ปวส./อนุปริญญา     6. ปริญญาตรี  
 7. สูงกว่าปริญญาตรี           8. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................... 

7. ศาสนา  1. พุทธ      
 2. อิสลาม  
 3. คริสต์ 
 4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................... 

  

ID……………………………… 

  -     -     

เลขที่แบบสอบถาม ………………………………………… 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

8. ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้อยู่ 2 โรง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเห็นว่าควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่ 

  1. ควรสร้าง เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ❑ 1.1 เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ (ไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับ) 
  ❑ 1.2 เพ่ือสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

❑ 1.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 
(ข้ามไปตอบข้อ 9) 

  2. ไม่ควรสร้าง เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ❑ 2.1 โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอแล้ว 
  ❑ 2.2 สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนได้เพียงพอ 
  ❑ 2.3 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษมาก 
  ❑ 2.4 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำให้เกิดความแตกแยก/ขัดแย้ง 

❑ 2.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 
(ข้ามไปตอบข้อ 12) 

9. ถ้าท่านเห็นว่าต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้เพิ่มขึ้น ควรเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด 

  1. โรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ❑ 1.1 ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน 
  ❑ 1.2 มีความม่ันคงในการผลิตไฟฟ้าสูง 
  ❑ 1.3 ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 

❑ 1.4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 

  2. โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ❑ 2.1 เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย 
  ❑ 2.2 ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป 
  ❑ 2.3 การต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

❑ 2.4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 

  3. ควรมีท้ังโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ❑ 3.1 ทำให้เกิดความม่ันคงทางพลังงานสูง 
  ❑ 3.2 สามารถพิจารณาเลือกสร้างโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 

❑ 3.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 

 4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................... 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

10. ถ้าจำเป็นต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ท่านเห็นว่าควรสร้างในพื้นที่ใดของภาคใต้ (รวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ 1. อำเภอ............................................................  จังหวัด................................................ ............ 
❑ 2. อำเภอ............................................................  จังหวัด................................................ ............ 
❑ 3. อำเภอ............................................................  จังหวัด...................................... ...................... 

เหตุผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ❑ 1. มีพ้ืนที่อยู่แล้ว 
 ❑ 2. มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งถ่านหินได้สะดวก 
 ❑ 3. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ต้องการให้สร้าง 
 ❑ 4. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 

❑ 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 

11. ถ้าจำเป็นต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ ท่านเห็นว่าควรสร้างในพื้นที่ใดของภาคใต้  
(รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ 1. อำเภอ............................................................  จังหวัด................................................ ............ 
❑ 2. อำเภอ............................................................  จังหวัด........... ................................................. 
❑ 3. อำเภอ............................................................  จังหวัด................................................ ............ 

เหตุผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ❑ 1. มีพ้ืนที่อยู่แล้ว 
 ❑ 2. มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งก๊าซได้สะดวก 
 ❑ 3. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ต้องการให้สร้าง 
 ❑ 4. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 

❑ 5. อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................. .................................................................... 

12. หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอของท่านหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของท่าน ท่านยอมรับได้หรือไม่ 
  1. ยอมรับได้ 
  2. ไม่ยอมรับ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ❑ 2.1 ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน  
  ❑ 2.2 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
  ❑ 2.3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง 
  ❑ 2.4 อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 

❑ 2.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................................................................................  
13. หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที ่อำเภอของท่านหรือพื ้นที ่ใกล้เคียงกับชุมชนของท่าน  

ท่านยอมรับได้หรือไม่ 

  1. ยอมรับได้ 

  2. ไม่ยอมรับ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  ❑ 2.1 ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน  

  ❑ 2.2 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

  ❑ 2.3 อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 

❑ 2.4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ........ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  5-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

14. ถ้าไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้ ท่านเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนใดที่มีศักยภาพมากที่สุด 

ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับภาคใต้ 

  1. ชีวมวล (เช่น ปาล์ม ยางพารา) 

  2. โซล่าเซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์) 

  3. พลังงานลม 

  4. พลังงานน้ำ 

  5. ก๊าซชีวภาพ 

  6. ขยะ 

 7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................  

15. หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในชุมชนของท่านหรือพื้นที่ใกล้เคียง ท่านยอมรับได้หรือไม่ 

 1. ยอมรับได้ 

  2. ไม่ยอมรับ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  ❑ 2.1 ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน  

  ❑ 2.2 อาจเกิดการขโมยวัตถุดิบมาขายให้โรงไฟฟ้า 

❑ 2.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................................  

16. โดยภาพรวมแล้วท่านเห็นว่าทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

มากที่สุด คือทางเลือกใด 

 1. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 2. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน (ถ่านหิน) 

 3. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) 

 4. พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ถ่านหิน) เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน 

 5. พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน 

  6. ไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพ่ิมจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................  
17. จากข้อ 16 ในกรณีที่ท่านเลือกทางเลือกดังกล่าวแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงข้ึน ท่านยินดีจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่
สูงข้ึนนี้หรือไม่ 

 1. ยินดีจ่าย 
 2. ไม่ยินดีจ่าย 

 
** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ** 

 
 
 
 

ชื่อผู้สัมภาษณ์     

วันที ่      



 

 

 

 

 

 

การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

 

 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

6. การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า  

ก๊าซธรรมชาติ) เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ตลอดจนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ โดยได้กำหนดพื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 4 พื้นที่  ได้แก่ 1) พื้นที่ตำบลนาหูกวา ง อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2) พื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3) พื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ และ 4) พ้ืนที่ตำบลเขาหัวควาย  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการ
ประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ต่อไป โดยมีหัวข้อดังนี้ 

1. แนวทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) 

2. ผลการสำรวจความคิดเห็นระดับจังหวัด 
3. ผลการสำรวจความคิดเห็นระดับพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
4. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) 
 

6.1 แนวทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) 
 
 6.1.1 วัตถุประสงค์ 
 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง  
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที ่เป็นที่ตั ้งของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ต่อโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ ในด้านการยอมรับโครงการ และเหตุผลประกอบตลอดจน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปประกอบการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ต่อไป 
 
 6.1.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการก่อสร้างไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า      
ก๊าซธรรมชาติ) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยได้กำหนดพื้นที่ในการสำรวจ
ความคิดเห็นครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าฐาน 4 พื้นที่  ได้แก่ 1) พื้นที่
ตำบลนาหูกวาง  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) พ้ืนที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3) พ้ืนที่
ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และ 4) พ้ืนที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ภาพท่ี 1) โดยการสำรวจความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ดังนี้ 
 1) ระดับจังหวัด เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมของจังหวัด เพ่ือให้ทราบความคิดเห็น
ของประชาชนที่ครอบคลุมประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Interview)  
 2) ระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านับว่าเป็นผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน เนื่องจากมีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงาน
ของโรงฟ้า (อ้างอิงจาก ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือ
ฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และแนวทางการจัดทำรายงานการ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-สผ., 2561) ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า 
 การสำรวจในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
ข้อคำถามปลายปิด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแยกการศึกษาเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า  
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตำแหน่งของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 
 

  
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

6.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 (1) ประชากร  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 (1.1) ระดับจังหวัด  

 ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 (1.2) ระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  
 ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) พ้ืนที่ตำบลนาหูกวาง  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) พ้ืนที่ตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3) พื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และ 4) พื้นที่ตำบลเขาหัวควาย 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง 
 (2.1) การกำหนดขนาดตัวอย่าง 

 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรวิธีคำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1976) ในกรณีที่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

n  =  
N

1+Ne2 
 

 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  

(โดยความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้กำหนดให้อยู่ในระดับ 5% หรือสัดส่วน 0.05)  
 

               (3) การกำหนดขนาดตัวอย่างในระดับจังหวัด  
  การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลในระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ โดยใช้สูตรวิธีคำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1976) ในกรณีที่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน ซึ่งจำนวนประชากร (N) เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 โดยสามารถ
คำนวณตามสูตร ได้ดังนี้ 
 

  (3.1) การคำนวณขนาดตัวอย่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชากร N = 405,636 คน) 

       n    =   
405636

1+(405636)0.052 
 

  n    =   
405636

1015.09
    

 

  n    =    399.60 หรือ 400 ตัวอย่าง  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

(3.2) การคำนวณขนาดตัวอย่าง จังหวัดสงขลา (ประชากร N = 1,034,973 คน) 

       n    =   
1034973

1+(1034973)0.052 
 

  n    =   
1034973

2588.435
    

 

  n    =    399.84 หรือ 400 ตัวอย่าง 
 

  (3.3) การคำนวณขนาดตัวอย่าง จังหวัดกระบ่ี (ประชากร N = 327,682 คน) 

       n    =   
327682

1+(327682)0.052 
 

  n    =   
327682

820.205
    

 

  n    =    399.51 หรือ 400 ตัวอย่าง 
 

   (3.4) การคำนวณขนาดตัวอย่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชากร N = 776,668 คน) 

       n    =   
776668

1+(776668)0.052 
 

  n    =   
776668

1942.67
    

 

  n    =    399.79 หรือ 400 ตัวอย่าง 
 

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้นเป็น 1,600 ตัวอย่าง ดังนี้  
 

ตารางท่ี 6.1  ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในระดับจังหวัด 
จังหวัด จำนวนประชากร ปี 2563 จำนวนตัวอย่าง* 

ประจวบคีรีขันธ์ 405,636 400 
สงขลา 1,034,973 400 
กระบี่ 327,682 400 
สุราษฎร์ธานี 776,668 400 

รวม 2,544,959 1,600 
 

 (4) การกำหนดขนาดตัวอย่างในระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
  การกำหนดขนาดตัวอย่างในระดับพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ตำบล    
นาหูกวาง  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) พ้ืนที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3) พ้ืนที่ตำบล
คลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 4) พ้ืนที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนด
พื้นที่เก็บตัวอย่างภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งสามารถ
คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) ในกรณีที่ทราบขนาดของประชากรที่
แน่นอนของแต่ละพ้ืนที่ ได้ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

(4.1) การคำนวณขนาดตัวอย่าง พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ประชากร N = 12,642 คน) 
 

       n    =   
12642 

1+(12642 )0.052 
 

  n    =   
12642 

32.605
    

 

  n    =    387.73 หรือ 388 ตัวอย่าง 
 

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลนาหูกวาง  อำเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการคำนวณ คิดเป็น 388 ตัวอย่าง ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มจากการคำนวณ 
เนื่องจากจะทำให้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจมีความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยแบ่งขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.2 ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตำบล 
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ตำบล

นาหูกวาง อำเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จำนวนประชากร (คน) 
จำนวนตัวอย่าง 

(คน) 

เขาล้าน บ้านห้วยแห้ง 173 581 18 
เขาล้าน บ้านนาปะขาว 249 765 24 
เขาล้าน บ้านกลาง 529 912 29 
เขาล้าน บ้านนาล้อม 57 213 7 
ทับสะแก บ้านอุดมสุข 348 521 16 
ทับสะแก บ้านช่องขวาง 297 841 27 
ทับสะแก บ้านตลาดทับสะแก 711 1,512 48 
ทับสะแก บ้านสี่แยกทับสะแก 724 1,285 41 
ทับสะแก บ้านชายคลอง 326 477 15 
นาหูกวาง บ้านหนองยาว 247 828 26 
นาหูกวาง บ้านห้วยเขาขวาง (ซังเขาขวาง) 70 161 5 
นาหูกวาง บ้านเขาดิน 196 550 17 
นาหูกวาง บ้านสิบเอ็ดเจ้า 272 691 22 
นาหูกวาง บ้านดอนทราย 184 529 17 
นาหูกวาง บ้านไทรสามเขา 131 469 15 
นาหูกวาง บ้านประชาราษฎร์บำรุง 193 665 21 
นาหูกวาง บ้านหนองบัว 108 401 13 
อ่างทอง บ้านจักรล่าง 205 613 19 
อ่างทอง บ้านโคกตาหอม 207 628 20 
 รวม 5,227 12,642 400 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
ภาพที่ 2  แผนที่แสดงรัศมี 5 กิโลเมตร ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

(4.2) การคำนวณขนาดตัวอย่าง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
(ประชากร N = 18,975 คน) 

 

       n    =   
18975

1+(18975)0.052 
 

  n    =   
18975

48.4375
    

 

  n    =    391.74 หรือ 392 ตัวอย่าง 
 
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

รวมทั้งสิ้น 392 ตัวอย่าง ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมจากการคำนวณ เนื่องจากจะทำให้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการ
สำรวจมีความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งสิ้น 401 ตัวอย่าง โดยแบ่งขนาดกลุ่มตั วอย่างตามสัดส่วนประชากรของแต่ละ
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.3  ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ตำบล 
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ตำบลปากบาง อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จำนวนประชากร 
(คน) 

จำนวนตัวอย่าง 
(คน) 

ปากบาง บ้านบ่อเตย 322 1,639 35 
ปากบาง บ้านตูหยง 274 1,278 27 
ปากบาง บ้านเกาะแลหนัง 195 984 21 
ปากบาง บ้านคลองประดู ่ 422 1,803 38 
ปากบาง บ้านตาแปด 280 1,051 22 
ปากบาง บ้านคลองขุด 328 1,571 33 
ปากบาง บ้านควนติหมุน 144 593 13 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตำบล 
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ตำบลปากบาง อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จำนวนประชากร 
(คน) 

จำนวนตัวอย่าง 
(คน) 

ปากบาง บ้านคลองควาย 194 963 20 
เทพา บ้านท่าพรุเทศบาล 1,139 3,364 71 
เทพา บ้านพระพุทธ 465 1,412 30 
เทพา บ้านพรุหมาก 348 1,333 28 
เทพา บ้านท่าฤดี 245 720 15 
เทพา บ้านปากบางเทพา 540 2,264 48 
  รวม 4,896 18,975 401 

 

 
ภาพที่ 3  แผนที่แสดงรัศมี 5 กิโลเมตร ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 

(4.3) การคำนวณขนาดตัวอย่าง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ (ประชากร N = 6,416 คน) 
 

       n    =   
6416

1+(6416)0.052 
 

  n    =   
6416

17.064
    

 

   n    =   376.53 หรือ 377 ตัวอย่าง 
 

ดังนั้นขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ รวมทั้งสิ้นเป็น 377 ตัวอย่าง ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มจากการคำนวณ เนื่องจากจะทำให้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างในการสำรวจมีความแม่นยำมากข้ึน รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากรของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 6.4  ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

ตำบล 
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 

จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จำนวนประชากร 
(คน) 

จำนวนตัวอย่าง 
(คน) 

ปกาสัย บ้านคลองเสยีด หมู่  6 750 1,250 78 
ปกาสัย บ้านคลองเสยีด หมู่  8 280 580 36 
ปกาสัย บ้านเกาะไทร 346 1,238 77 
ปกาสัย บ้านหนองผักฉีด 156 514 32 
ปกาสัย บ้านปกาสัย 123 429 27 
ปกาสัย บ้านทุ่งประสาน 278 898 56 
คลองขนาน บ้านควนยูง 126 370 23 
คลองขนาน บ้านคลองขนาน 404 1,137 71 
  รวม 2,463 6,416 400 

 

 
ภาพที่ 4  แผนที่แสดงรัศมี 5 กิโลเมตร ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

 

(4.4) การคำนวณขนาดตัวอย่าง ในพื้นที ่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ประชากร N = 8,774 คน) 

 

       n    =   
8774

1+(8774)0.052 
 

  n    =   
8774

22.935
    

   n    =    382.56 หรือ 383 ตัวอย่าง   
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งสิ้นเป็น 383 ตัวอย่าง ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมจากการคำนวณ เนื่องจากจะทำให้จำนวนกลุ่มตัวอย่างใน
การสำรวจมีความแม่นยำมากข้ึน รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างโดยแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของแต่ละ
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.5  ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตำบล 
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จำนวนประชากร 
(คน) 

จำนวนตัวอย่าง 
(คน) 

ท่าข้าม บ้านบางท่าข้าม 961 2,051 94 
ท่าข้าม บ้านท่าตลิ่งชัน 324 679 31 
ท่าข้าม บ้านท่าตะเภา 328 951 43 
ท่าข้าม บ้านหาดผก 370 767 35 
ท่าข้าม บ้านคุ้งยาง 325 730 33 
ท่าข้าม บ้านบางบอน 125 310 14 
ท่าข้าม บ้านประมง 170 410 19 
ท่าข้าม บ้านหน้าเขา 125 270 12 
เขาหัวควาย บ้านบางอ้อ 535 1,112 51 
เขาหัวควาย บ้านเขาหัวควาย 563 1,104 50 
เขาหัวควาย บ้านสินธร 130 390 18 
 รวม 3,956 8,774 400 

 

 
   ภาพที่ 5  แผนที่แสดงรัศมี 5 กิโลเมตร ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

• การสุ่มตัวอย่าง 
(1) ระดับจังหวัด 

  การสุ่มตัวอย่างในระดับจังหวัด เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้คอมพิวเตอร์สุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ที่
จะสัมภาษณ์จากฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ในจังหวัดนั้นของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ใน 4 จังหวัดเป้าหมาย มีดังนี ้

1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีจำนวน 2,937 ตัวอย่าง 
2) จังหวัดสงขลา มีจำนวน 7,330 ตัวอย่าง 
3) จังหวัดกระบี่ มีจำนวน 2,075 ตัวอย่าง 
4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 5,261 ตัวอย่าง 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด คือ 400 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 1,600 ตัวอย่าง รายละเอียด
ขั้นตอนในการได้ข้อมูลตัวอย่างหลัก และวิธีการสุ่มตัวอย่างแสดงไว้ในภาคผนวก 
 
  (2) ระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

 สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการอาศัย  
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 
วิธีการนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเป็นช่วง ๆ จากบ้านหลังที่หนึ่งของแต่ละหมู่บ้าน โดยทำการสุ่มหาตัวเลขเริ่มต้น 
แล้วนับไปตามช่วงของกลุ่มจนได้จำนวนตัวอย่างครบตามที่ต้องการ ซึ่งการกำหนดช่วงของบ้านหลังตัวอย่างใช้วิธี
คำนวณค่าสัดส่วนของขนาดของกลุ่มประชากรกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น จำนวนตัวอย่างจะกระจายเป็นสัดส่วน
กับประชากรในแต่ละหมู่บ้านซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  

• วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ระดับจังหวัด 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
(1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจ คำถาม คำตอบ 

และข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบโรงไฟฟ้าและการควบคุมมลพิษ 
(2) ดำเนินการติดต่อกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ชี้แจงระยะเวลาที่ต้องใช้ และ

สอบถามความสมัครใจในการตอบ 
(3) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ อธิบายข้อมูลพื้นฐานของโรงไฟฟ้า ดำเนินการสัมภาษณ์ และ

จดบันทึก 
(4) ตรวจสอบคำตอบว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ถ้ายังไม่ครบถ้วนจะถามเพ่ิมเติมจนครบ 

2) ระดับพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ที่พักอาศัยอยู่ใน

จังหวัดนั้น ๆ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 
(1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจ คำถาม คำตอบ และข้อมูล

พ้ืนฐานการออกแบบระบบโรงไฟฟ้าและการควบคุมมลพิษ 
(2) ทำหนังสือแจ้งทางอำเภอ และติดต่อประสานงานกับผู้บริหารงานท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อให้ทราบ

ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความร่วมมือในด้านการสอบทานพื้นที่ ที ่จะสำรวจ 
รวมทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

(3) เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามที่คัดเลือกไว้ โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
สำรวจ ชี้แจงระยะเวลาที่ต้องใช้ และสอบถามความสมัครใจในการตอบ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

(4) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ อธิบายข้อมูลพื้นฐานของโรงไฟฟ้า ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
จดบันทึก 

(5) ตรวจสอบคำตอบว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ถ้ายังไม่ครบถ้วนจะถามเพ่ิมเติมจนครบ 
• เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ คือ แบบสำรวจความคิดเห็น ซึ่งพัฒนาขึ้นตามกรอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ประกอบดัวย 4 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า 
   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
   ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ลักษณะคำถามเป็นลักษณะปลายปิด ซึ่งคำตอบที่เป็นตัวเลือกนั้นได้สรุปมาจากความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการสานเสวนา และการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน 
  แบบสำรวจความคิดเห็นนี้ได้ส่งให้คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณา และนำมาปรับปรุง
แก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ  

• วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตาราง 

• ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
1) ความกังวลใจ หรือความเครียดของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์อาจมีความกังวลใจ หรือความเครียดในด้านผลกระทบจากคำตอบ ซึ่ง เจ้าหน้าที่
สัมภาษณ์จะอธิบายให้เข้าใจว่า ข้อมูลจากการตอบนี้จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลคำตอบของ  
แต่ละคน ผลการศึกษาจะแสดงในลักษณะภาพรวมเท่านั้น 
 เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์ 
และสอบถามความสมัครใจก่อนสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทุกคน  

2) ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่
ของภาคใต้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น คณะผู้ศึกษาได้กำหนดแนวทางลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์
และกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา การล้างมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่าง ฯลฯ  

นอกจากนี้ ในกรณีที่ชุมชนใดมีความเสี่ยงสูงมาก เช่น มีผู ้ติดเชื้อ  อาจต้องปรับพื้นที ่และ
กลุ่มเป้าหมาย หรือวิธีการสัมภาษณ์ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในช่วงวิกฤติจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ 

 
 6.1.4 ข้อจำกัดในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

(โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) 
 (1) ข้อจำกัดในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

เนื่องจากในระยะเวลาดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในหลายพื้นที่ของภาคใต้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น คณะผู้ศึกษาจึงได้ดำเนินการเก็บข้อมูล



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นในระดับจังหวัดโดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของศูนย์
สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เพื่อลดความเสี่ยงของผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการสำรวจความคิดเห็นในระดับ
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้านั้น เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลักจึงได้เก็บข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ยกเว้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย        

 (2) การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) 
เนื่องจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) นั้น 

เป็นสูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากต้องการข้อมูลเพียงจำนวนประชากรและ  
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของสูตรนี้ คือ การกำหนดขนาด
ตัวอย่างที่คำนวณได้ กรณีที่ประชากรตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ (e) 
5% ขนาดกลุ่มตัวอย่างจะเริ่มคงที่อยู่ที่จำนวนประมาณ 400 ตัวอย่าง ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ให้ข้อมูล 
ที่เที่ยงตรงและการคำนวณทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่า แต่เนื่องด้วยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้คณะผู้ศึกษา 
มีข้อมูลของจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงได้เลือกวิธีการคำนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1976) เนื่องจากสูตรการคำนวณนี้เหมาะกับการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจและทราบจำนวนประชากรชัดเจน 
อีกท้ังสูตรนี้สามารถคำนวณได้ง่าย และมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
6.2  ผลการสำรวจความคิดเห็นระดับจังหวัด 
 การสำรวจความคิดเห็นระดับจังหวัด ใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดเป้าหมาย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช ้ว ิธ ีการส ุ ่มต ัวอย ่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้คอมพิวเตอร์สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ในจังหวัดนั้นจากฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลัก (Master 
Sample) ของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวนกลุ่ มตัวอย่างในแต่ละ
จังหวัด คือ 400 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 1,600 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
(Phone Interview)  

 
6.2.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 
ตารางท่ี 6.6  จำนวนและร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 197 47.5 210 49.7 173 41.4 186 45.8 766 46.1 
ชาย 218 52.5 213 50.4 245 58.6 220 54.2 896 53.9 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662  100.0 
อายุ 
อายุต่ำกว่า 20 ปี 27 6.5 8 1.9 15 3.6 9 2.2 59 3.5 
อายุ 21-30 ปี 71 17.1 52 12.3 54 12.9 55 13.6 232 14.0 
อายุ 31-40 ปี 90 21.7 105 24.8 87 20.8 77 19.0 359 21.6 
อายุ 41-50 ปี 99 23.9 98 23.2 115 27.5 109 26.9 421 25.3 
อายุ 51-60 ปี 77 18.6 83 19.6 91 21.8 86 21.1 337 20.3 
อายุ 61 ปีขึ้นไป 51 12.3 77 18.2 56 13.4 70 17.2 254 15.3 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0  1,662  100.0 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อาชีพ 
เกษตรกร 64 15.4 43 10.2 83 19.9 106 26.1 296 17.8 
ประมง 10 2.4 0 0.0 7 1.7 5 1.2 22 1.3 
ธุรกิจท่องเที่ยว 2 0.5 0 0.0 8 1.9 1 0.3 11 0.7 
รับจ้าง 109 26.3 56 13.2 45 10.8 39 9.6 249 15.0 
พนักงานบริษัท 54 13.0 72 17.0 39 9.3 46 11.3 211 12.7 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

31 7.5 51 12.1 71 17.0 43 10.6 196 11.8 

ธุรกิจ/ค้าขาย 89 21.5 102 24.1 86 20.6 97 23.9 374 22.5 
นักเรียน/นักศึกษา 24 5.8 11 2.6 20 4.8 12 3.0 67 4.0 
อื่น ๆ เช่น พ่อบ้าน/
แม่บ้าน เกษียณอายุ
ราชการ อาชีพอิสระ 
ว่างงาน 

32 7.7 88 20.8 59 14.1 57 14.0 236 14.2 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 
จังหวัด 
ประจวบครีีขันธ์ 415 100.0       415 25.0 
สงขลา   423 100.0     423 25.5 
กระบี ่     418 100.0   418 25.2 
สุราษฎร์ธาน ี       406 100.0 406 24.4 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 
ระยะเวลาที่ตัวอย่างพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
1-10 ปี 16 3.9 19 4.5 25 6.0 23 5.7 83 5.0 
11-20 ปี 53 12.8 41 9.7 63 15.1 32 7.9 189 11.4 
21-30 ปี 94 22.7 70 16.6 77 18.4 75 18.5 316 19.0 
31-40 ปี 93 22.4 98 23.2 78 18.7 70 17.2 339 20.4 
41-50 ปี 76 18.3 71 16.8 73 17.5 89 22.0 309 18.6 
51 ปีขึ้นไป 83 20.0 124 29.3 102 24.4 117 28.9 426 25.7 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 
ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

12 2.9 2 0.5 12 2.9 4 1.0 30 1.8 

ประถมศึกษา 110 26.5 72 17.0 89 21.3 95 23.4 366 22.0 
มัธยมต้น 89 21.5 44 10.4 38 9.1 39 9.6 210 12.6 
มัธยมปลาย/ปวช. 103 24.8 96 22.7 77 18.4 96 23.7 372 22.4 
ปวส./อนุปรญิญา 38 9.2 31 7.3 38 9.1 28 6.9 135 8.1 
ปริญญาตร ี 55 13.3 153 36.2 138 33.0 125 30.8 471 28.3 
สูงกว่าปริญญาตร ี 8 1.9 25 6.0 26 6.2 19 4.7 78 4.7 
รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 
ศาสนา 
พุทธ 403 97.1 357 84.4 297 71.1 400 98.5 1,457 87.7 
อิสลาม 10 2.4 65 15.4 119 28.5 4 1.0 198 11.9 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คริสต ์ 2 0.5 1 0.2 2 0.5 2 0.5 7 0.4 
รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 

 
จากตารางท่ี 6.6 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.9 และเพศหญิง ร้อยละ 46.1 มีอายุระหว่าง 41–50  ปี 

มากที่สุด ร้อยละ 25.3 รองลงมา คือ อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 21.6 และอายุ 51–60 ปี ร้อยละ 20.3 ตามลำดับ 
ประกอบอาชีพธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 22.5 รองลงมา คือ เกษตรกร ร้อยละ 17.8 และรับจ้าง ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ 
อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 25.5 รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 25.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 
25.0 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 24.4 ตามลำดับ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ 
ระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 20.4 และระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 19.0 ตามลำดับ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 28.3 รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 22.4 และประถมศึกษา ร้อยละ 22.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 87.7 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 12.0 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 และเพศหญิง ร้อยละ 47.5 มีอายุระหว่าง 

41–50 ปีมากที่สุด ร้อยละ 23.9 รองลงมา คือ อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 21.7 และอายุ 51–60 ปี ร้อยละ 18.6 
ตามลำดับ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.3 รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 21.5 และเกษตรกร ร้อยละ 15.4 
ตามลำดับ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 21–30 ปี ร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ ระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 22.4 และมากกว่า 
51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.0 ตามลำดับ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 26.5  รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวช.     
ร้อยละ 24.8 และมัธยมต้น ร้อยละ 21.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.1 รองลงมา คือ ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 2.4 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.4 และเพศหญิง ร้อยละ 49.7 มีอายุระหว่าง อายุ     
31–40 ปีมากที่สุด ร้อยละ 24.8 รองลงมา คือ อายุ 41–50 ปี ร้อยละ 23.2 และอายุ 51–60 ปี ร้อยละ 19.6 
ตามลำดับ ประกอบอาชีพธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 24.1 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ เช่น พ่อบ้าน/แม่บ้าน เกษียณอายุราชการ 
อาชีพอิสระ ทนายความ ว่างงาน ร้อยละ 20.8 และพนักงานบริษัท ร้อยละ 17.02 ตามลำดับ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 51 ปี
ขึ ้นไป ร้อยละ 29.3 รองลงมา คือ ระยะเวลา 31–40 ปี  ร้อยละ 23.2 และระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 16.8 
ตามลำดับ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 36.2 รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 22.7 และ
ประถมศึกษา ร้อยละ 17.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 84.4 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
15.4 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 58.6 และเพศหญิง ร้อยละ 41.4 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 27.5 รองลงมา คือ อายุ 51–60 ปี ร้อยละ 21.8 และอายุ 31–40 ปี ร้อยละ 20.8 ตามลำดับ 
ประกอบอาชีพธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 20.6 รองลงมา คือ เกษตรกร ร้อยละ 19.9 และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 17.00 ตามลำดับ อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.4 รองลงมา คือ ระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 18.7 
และระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 18.4 ตามลำดับ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.0  รองลงมา คือ 
ประถมศึกษา ร้อยละ 21.3 และมัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 18.4 ตามลำดับ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.1 
รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.5 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นเป็นเพศชาย ร้อยละ 54.2 และเพศหญิง ร้อยละ 45.8 มีอายุระหว่าง 
อายุ 41–50 ปีมากที่สุด ร้อยละ 26.9 รองลงมา คือ อายุ 51–60 ปี ร้อยละ 21.2 และอายุ 31–40 ปี ร้อยละ 19.0 
ตามลำดับ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 26.1 รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 23.9 และอื่นๆ เช่น พ่อบ้าน/



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

แม่บ้าน เกษียณอายุราชการ อาชีพอิสระ ทนายความ ว่างงาน ร้อยละ 14.0 ตามลำดับ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 51 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 28.8 รองลงมา คือ ระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 21.9 และระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 18.5 ตามลำดับ  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 23.7 และประถมศึกษา ร้อยละ 
23.4 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.5 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.0 และศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ 
 

6.2.2 ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า 
 
ตารางท่ี 6.7 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบ

การควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ระดับความเขา้ใจในระบบการผลิตไฟฟ้า 

และระบบการควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งสิ้น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 7 59 192 104 53 415 2.67 0.93 เข้าใจ 

(1.7) (14.2) (46.3) (25.1) (12.8) (100.0)     ปานกลาง 
สงขลา 13 41 201 113 55 423 2.63 0.934 เข้าใจ 

(3.1) (9.7) (47.5) (26.7) (13.0) (100.0)     ปานกลาง 
กระบี่ 15 60 227 93 23 418 2.88 0.847 เข้าใจ 

(3.6) (14.4) (54.3) (22.3) (5.5) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 12 40 188 127 39 406 2.65 0.892 เข้าใจ 

(3.0) (9.9) (46.3) (31.3) (9.6) (100.0)     ปานกลาง 

ภาพรวม 
47 200 808 437 170 1,662 2.71 0.906 เข้าใจ 

(2.9) (12.0) (48.6) (26.3) (10.2) (100.0)     ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 6.7 พบว่า 

 ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ
ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 จังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 
รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 
 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 26.3 และระดับมาก ร้อยละ 
12.0 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุม
มลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.3 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 25.1 และระดับ
มาก ร้อยละ 14.2 ตามลำดับ 
 จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.52 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 26.71 และระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 13.00 ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 22.3 และระดับมาก ร้อยละ 
14.4 ตามลำดับ 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ
ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.3 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 31. 3 และระดับมาก  
ร้อยละ 9.9 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6.8 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบ

การควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ระดับความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้า 

และระบบการควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 4 68 198 103 42 415 2.73 0.886 เข้าใจ 

(1.0) (16.4) (47.7) (24.8) (10.2) (100.0)     ปานกลาง 
สงขลา 18 76 191 101 37 423 2.85 0.958 เข้าใจ 

(4.3) (18.0) (45.2) (23.9) (8.6) (100.0)     ปานกลาง 
กระบี่ 15 37 219 114 33 418 2.73 0.866 เข้าใจ 

(3.6) (8.9) (52.4) (27.3) (7.9) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 14 50 196 119 27 406 2.77 0.876 เข้าใจ 

(3.5) (12.3) (48.3) (29.3) (6.7) (100.0)     ปานกลาง 

ภาพรวม 
51 231 804 437 139 1,662 2.77 0.898 เข้าใจ 

(3.1) (13.9) (48.4) (26.3) (8.4) (100.0)     ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 6.8 พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า ตัวอย่างมีความเข้าใจ 
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 จังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.85 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกระบี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 2.73 

ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หลังจากได้ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้าแล้ว มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ
ในภาพรวมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.4 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 26.3 
และระดับมาก ร้อยละ 13.9 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุม
มลพิษของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 24.8 และ
ระดับมาก ร้อยละ 16.4 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.2 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 23.9 และระดับมาก 
ร้อยละ 17.97 ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.4 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 27.3 และระดับมาก 
ร้อยละ 8.9 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ
ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.3 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 29.3 และระดับมาก 
ร้อยละ 12.3 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6.9 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 

ระดับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ 

ตามที่ออกแบบไว้ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 2 49 172 120 72 415 2.49 0.930 เชื่อมั่น 

(0.5) (11.8) (41.5) (28.9) (17.4) (100.0)     น้อย 
สงขลา 7 39 179 143 55 423 2.53 0.892 เชื่อมั่น 

(1.7) (9.2) (42.3) (33.8) (13.0) (100.0)     น้อย 
กระบี่ 22 76 163 91 66 418 2.75 1.088 เชื่อมั่น 

(5.3) (18.2) (39.0) (21.8) (15.8) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 7 50 163 130 56 406 2.56 0.935 เชื่อมั่น 

(1.7) (12.3) (40.2) (32.0) (13.8) (100.0)     น้อย 

ภาพรวม 
38 214 677 484 249 1,662 2.58 0.968 เชื่อมั่น 

(2.3) (12.9) (40.7) (29.1) (15.0) (100.0)     น้อย 
 

จากตารางท่ี 6.9 พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
มลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเชื ่อมั่นอยู ่ในระดับน้อย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 
และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85  

ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่น 
ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ในภาพรวม  
ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.7 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 29.1 และระดับน้อยที่สุด    
ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมี

ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.5 
รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 28.9 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 17.4 ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ 
ระดับน้อย ร้อยละ 33.8 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 13.0 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ 
ระดับน้อย ร้อยละ 21.8 และระดับมาก ร้อยละ 18.2 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 40.2 รองลงมา คือ 
ระดับน้อย ร้อยละ 32.0 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 13.8 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6.10 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามท่ีออกแบบไว้ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 

ระดับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ 
ตามที่ออกแบบไว ้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 5 78 216 83 33 415 2.85 0.857 เชื่อมั่น 

(1.2) (18.8) (52.1) (20.0) (8.0) (100.0)     ปานกลาง 
สงขลา 28 125 202 49 19 423 3.22 0.899 เชื่อมั่น 

(6.6) (29.6) (47.8) (11.6) (4.5) (100.0)     ปานกลาง 
กระบี่ 16 80 214 83 25 418 2.95 0.884 เชื่อมั่น 

(3.8) (19.1) (51.2) (19.9) (6.0) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 20 111 199 51 25 406 3.12 0.911 เชื่อมั่น 

(4.9) (27.3) (49.0) (12.6) (6.2) (100.0)     ปานกลาง 

ภาพรวม 
69 394 831 266 102 1,662 3.04 0.899 เชื่อมั่น 

(4.2) (23.7) (50.0) (16.0) (6.1) (100.0)     ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 6.10 พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
มลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 จังหวัด โดยตัวอย่างที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 

ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ในภาพรวมของ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 23.7 และระดับน้อย 
ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
52.1 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 20.0 และระดับมาก ร้อยละ 18.8 ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.8 รองลงมา 
คือ ระดับมาก ร้อยละ 29.6 และระดับน้อย ร้อยละ 11.6 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.2 รองลงมา 
คือ ระดับน้อย ร้อยละ 19.9 และระดับมาก ร้อยละ 19.1 ตามลำดับ 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.0 
รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 27.3 และระดับน้อย ร้อยละ 12.6 ตามลำดับ 
 

6.2.3 ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 
ตารางท่ี 6.11  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ยอมรับได้ 208 50.1 196 46.3 260 62.2 198 48.8 862 51.9 
เหตุผล 
1.1) เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการที่จะไม่ทำใหเ้กิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

80 23.1 79 25.6 147 25.9 73 27.8 379 25.5 

1.2) ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ 

111 32.1 73 23.7 136 23.9 57 21.7 377 25.4 

1.3) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

37 10.7 33 10.7 55 9.7 21 8.0 146 9.8 

1.4) ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า
เชื้อเพลิงอื่น 

77 22.3 58 18.8 79 13.9 56 21.3 270 18.2 

1.5) มีความมั่นคงในการผลิต
ไฟฟ้าสูง 

34 9.8 40 13.0 120 21.1 47 17.9 241 16.2 

1.6) ช่วยลดความเสีย่งจากการ
พึ่งพาการผลติไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นหลัก 

7 2.0 25 8.1 31 5.5 9 3.4 72 4.8 

ไม่ยอมรับ 207 49.9 227 53.7 158 37.8 208 51.2 800 48.1 
เหตุผล 
2.1) ไม่เช่ือมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามที่ออกแบบไว ้

95 21.8 84 14.7 86 16.7 70 15.7 335 17.0 

2.2) อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่
ชุมชน 

188 43.2 186 32.5 134 26.0 174 39.1 682 34.6 

2.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว 

35 8.0 68 11.9 76 14.7 45 10.1 224 11.4 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2.4) อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ออาชีพประมง 

40 9.2 70 12.2 70 13.6 46 10.3 226 11.5 

2.5) การขนส่งเช้ือเพลิงถ่าน
หินอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการประกอบอาชีพของ
ชุมชน 

28 6.4 62 10.8 72 14.0 44 9.9 206 10.5 

2.6) อาจเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได ้

32 7.4 49 8.6 47 9.1 31 7.0 159 8.1 

2.7) อาจต้องมีการย้าย
ประชาชนออกจากท่ีอยู่เดิม 

17 3.9 54 9.4 31 6.0 35 7.9 137 7.0 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0  1,662  100.0 
 

จากตารางท่ี 6.11  พบว่า 
ในภาพรวม หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 51.9 และ

ไม่ยอมรับ ร้อยละ 48.1 ตามลำดับ 
โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

เชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการที ่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 25.5 รองลงมา คือ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 25.4 และราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่น ร้อยละ 18.2
ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 34.6 รองลงมา คือ ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่า
จะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 17.0 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 11.5 
ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 50.1 และ
ไม่ยอมรับ ร้อยละ 49.9  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 32.1 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 23.1 และราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน ร้อยละ 22.3 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที ่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่า
จะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 21.8 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 9.2 
ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ตำบล
ปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 53.7 และยอมรับได้ ร้อยละ 46.4  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 23.7 และราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน ร้อยละ 18.8 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 14.7 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 12.2 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 62.2 และไม่ยอมรับ   
ร้อยละ 37.8  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 25.9 รองลงมา คือ ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 23.9 และมีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าสูง ร้อยละ 21.1 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ ไม่เชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 16.7 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 14.7 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 51.2 และยอมรับได้ 
ร้อยละ 48.8  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 21.7 และราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน ร้อยละ 21.3 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 39.1 รองลงมา คือ ไม่เชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 15.7 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 10.3 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6.12  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ยอมรับได้ 355 85.5 333 78.7 333 79.7 331 81.5 1,352 81.3 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-22 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เหตุผล 
1.1) เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการที่จะไม่ทำใหเ้กิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

103 17.5 114 19.6 181 26.1 102 20.3 500 21.1 

1.2) ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ 

143 24.3 88 15.1 91 13.1 50 10.0 372 15.7 

1.3) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

44 7.5 36 6.2 76 11.0 22 4.4 178 7.5 

1.4) เกิดผลกระทบด้านมลพิษ
น้อย 

185 31.4 201 34.5 140 20.2 207 41.2 733 31.0 

1.5) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

38 6.5 67 11.5 109 15.7 50 10.0 264 11.1 

1.6) ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป 49 8.3 49 8.4 50 7.2 43 8.6 191 8.1 
1.7) การต่อต้านจากประชาชน
และ NGOs น้อย 

27 4.6 28 4.8 47 6.8 28 5.6 130 5.5 

ไม่ยอมรับ 60 14.5 90 21.3 85 20.3 75 18.5 310 18.7 
เหตุผล 
2.1) ไม่เช่ือมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามที่ออกแบบไว ้

27 21.4 37 15.5 44 16.9 37 21.0 145 18.1 

2.2) อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่
ชุมชน 

41 32.5 63 26.4 64 24.6 46 26.1 214 26.7 

2.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว 

14 11.1 28 11.7 36 13.8 17 9.7 95 11.9 

2.4) อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ออาชีพประมง 

15 11.9 29 12.1 30 11.5 16 9.1 90 11.2 

2.5) อาจเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได ้

5 4.0 22 9.2 24 9.2 15 8.5 66 8.2 

2.6) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมี
ความเสีย่งด้านความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพยส์ินของ
ชุมชน 

15 11.9 23 9.6 27 10.4 23 13.1 88 11.0 

 
จากตารางท่ี 6.12 พบว่า 
ในภาพรวม หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 81.3

และไม่ยอมรับ ร้อยละ 18.7  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ ส่วนใหญ่ให้เหตผุล
ว่า เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 21.1 และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 15.7 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผล
ว่า อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 26.7 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 18.1 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 
11.9 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื ้นที ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ 
ร้อยละ 85.5 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 14.5  

โดยในจำนวนตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 31.4 รองลงมา คือ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 24.5 และ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 17.5 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าอาจก่อ 
ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 21.4 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมงและการส่งเชื้อเพลิงทางท่อ 
มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ร้อยละ 11.9 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 78.7 และไม่ยอมรับ 
ร้อยละ 21.3  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผลกระทบด้านมลพิษ
น้อย ร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ร้อยละ 19.6 และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 15.1 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 26.4 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 15.5 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 79.7 และ 
ไม่ยอมรับ ร้อยละ 20.3  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 26.1 รองลงมา คือ เกิดผลกระทบด้าน
มลพิษน้อย ร้อยละ 20.2 และการส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ร้อยละ 15.7 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าอาจก่อ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 16.9 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 13.8 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 81.5 และ 
ไม่ยอมรับ ร้อยละ 18.8  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 41.2 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ร้อยละ 20.3 ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ และการส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย ร้อยละ 10.0 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 26.1 รองลงมา คือ ไม่เชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 21.0 และการส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชน ร้อยละ 13.1 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6.13  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าที่ควรก่อสร้าง 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท
โรงไฟฟ้าท่ีควรก่อสร้าง 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 51 12.3 20 4.7 133 31.8 45 11.1 249 15.0 
เหตุผล 
1.1) มีงบประมาณเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้ามากกว่า 

24 27.9 4 16.0 47 17.1 1 1.8 76 17.2 

1.2) ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า 39 45.3 10 40.0 82 29.8 30 53.6 161 36.4 
1.3) มีเชื้อเพลิงสำรองมาก  
ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้าน
เชื้อเพลิง 

15 17.4 3 12.0 103 37.5 12 21.4 133 30.1 

1.4) มีความปลอดภัยมากกว่า
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

8 9.3 8 32.0 43 15.6 13 23.2 72 16.3 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 270 65.1 320 75.7 201 48.1 272 67.0 1,063 64.0 
เหตุผล 
2.1) เกิดผลกระทบด้านมลพิษ
น้อยกว่า 

257 70.8 291 60.2 151 52.6 249 63.7 948 62.2 

2.2) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่าการขนส่งถ่านหิน 

61 16.8 126 26.1 96 33.4 109 27.9 392 25.7 

2.3) การต่อต้านจากประชาชน
และ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน 

45 12.4 66 13.7 40 13.9 33 8.4 184 12.1 

ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

94 22.7 83 19.6 84 20.1 89 21.9 350 21.1 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท
โรงไฟฟ้าท่ีควรก่อสร้าง 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เหตุผล 
3.1) ไม่เชื ่อมั ่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธ ิภาพ
ตามท่ีออกแบบไว้ 

50 28.1 38 19.1 46 19.9 42 22.3 176 22.1 

3.2) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

68 38.2 53 26.6 60 26.0 67 35.6 248 31.2 

3.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพของชุมชน 

22 12.4 30 15.1 44 19.0 21 11.2 117 14.7 

3.4) อาจเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 

17 9.6 26 13.1 31 13.4 18 9.6 92 11.6 

3.5) อาจต้องมีการย้ายประชาชน
ออกจากที่อยู่เดิม 

11 6.2 31 15.6 24 10.4 20 10.6 86 10.8 

3.6) แนวทางการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าในอนาคตควรเป็นพลังงาน

หมุนเวียน 

10 5.6 21 10.6 26 11.3 20 10.6 77 9.7 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 
 
จากตารางท่ี 6.13 พบว่า 
ในภาพรวม กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้า

ประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 64.0 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 21.1 และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้า 
ถูกกว่า ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ มีเชื้อเพลิงสำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 30.1 และมี
งบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 17.2 ตามลำดับ 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 25.7 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 12.1
ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 31.2 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 22.1 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 
14.7 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้า
ประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 65.1 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 22.7 และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 12.3 ตามลำดับ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า 
ร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ มีงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 27.9 และมีเชื้อเพลิงสำรองมาก  
ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 17.4 ตามลำดับ 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 70.8 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 16.8 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 12.4 
ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุม่ตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 28.1 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 
12.4 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 19.6 
และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 4.7 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้า 
ถูกกว่า ร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ มีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 32.0 และมีงบประมาณ
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 60.2 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 26.1 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 13.7 
ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 26.6 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 19.1 และอาจต้องมีการย้ายประชาชนออกจากที่อยู่ เดิม ร้อยละ 15.6
ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 48.1 รองลงมา คือ ประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 31.8 และไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 20.1 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีเชื้อเพลิงสำรอง
มาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 37.5 รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 29.8 และมี
งบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 17.1 ตามลำดับ 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 33.4 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 13.9 
ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 19.9  และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 
19.0 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้า
ประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 67.0 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 21.9 และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้า 
ถูกกว่า ร้อยละ 53.6  รองลงมา คือ มีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 23.2 และมีเชื้อเพลิง
สำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 21.4 ตามลำดับ 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 63.7 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 27.9 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 8.4 
ตามลำดับ 

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 35.6 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 22.3 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 
11.2 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6.14  จำนวนและร้อยละของข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กำกับดูแลและตรวจสอบ
มลภาวะจากโรงไฟฟ้า 

181 15.8 229 19.1 231 20.3 191 18.1 832 18.3 

2) ควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(กฟผ.) เป็นเจ้าของโครงการ 
เนื่องจากมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนสูงกว่า
ภาคเอกชน 

97 8.5 100 8.3 80 7.0 102 9.6 379 8.3 

3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ไปออกแบบและบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเอง 

98 8.5 103 8.6 105 9.2 87 8.2 393 8.7 

4) การให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการ
ควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนและทั่วถึง 

208 18.1 213 17.8 215 18.9 211 19.9 847 18.7 

5) การชดเชยดูแลผู้ที่ต้องย้าย
ออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ที่เป็นธรรม 

156 13.6 146 12.2 114 10.0 128 12.1 544 12.0 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

6) จัดสรรผลประโยชน์/
งบประมาณให้แก่ชุมชน
มากขึ้น 

173 15.1 121 10.1 122 10.7 94 8.9 510 11.2 

7) การขนส่งถ่านหินต้อง
ดำเนินการไม่ใหส้่งผลต่อระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบอาชีพ 

114 9.9 131 10.9 126 11.1 109 10.3 480 10.6 

8) การวางท่อก๊าซต้องมีการ
ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อ
ไม่ให้เกิดอุบตัิภัยทีส่่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

120 10.5 156 13.0 144 12.7 136 12.9 556 12.2 

 
จากตารางท่ี 6.14 พบว่า  

 ในภาพรวม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการ  
จากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 18.7 รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและ
ตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 18.3และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 12.2 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับ
โครงการจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกา รผลิตไฟฟ้าและ 
การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 18.1 รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล
และตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 15.8 และจัดสรรผลประโยชน์/งบประมาณให้แก่ชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 
15.1 ตามลำดับ 
 จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการ
จากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า 
ร้อยละ 19.1 รองลงมา คือ การให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 17.8 และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 13.0 ตามลำดับ 
 จังหวัดกระบี ่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการ  
จากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า  
ร้อยละ 20.3 รองลงมา คือ การให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 18.9 และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 12.7 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับ
โครงการจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและ  
การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและท่ัวถึง ร้อยละ 19.9 รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล
และตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 18.1 และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้
เกิดอุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 12.9 ตามลำดับ 

 
2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ตารางท่ี 6.15 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นใน

อนาคต 

วิธีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก 
เสรมิด้วยพลังงานหมุนเวียน 

42 10.1 15 3.6 90 21.5 31 7.6 178 10.7 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตเิป็น
หลัก เสริมด้วยพลังงาน
หมุนเวียน 

188 45.3 159 37.6 129 30.9 142 35.0 618 37.2 

พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมโีรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อ
ความมั่นคง 

12 2.9 21 5.0 24 5.8 25 6.2 82 4.9 

พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมโีรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
เพื่อความมั่นคง 

71 17.1 81 19.2 66 15.8 69 17.0 287 17.3 

พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดย
ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่เพิ่ม 

86 20.7 121 28.6 89 21.3 124 30.5 420 25.3 

ส่งไฟฟ้าจากภาคกลางเพิ่มขึ้น
หรือนำเข้าไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ โดยไม่ต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม 

16 3.9 26 6.2 20 4.8 15 3.7 77 4.7 

รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 
 
จากตารางท่ี 6.15 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน

อนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 37. 2 รองลงมา คือ 
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม ร้อยละ 25.3 และพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง ร้อยละ 17.3 ตามลำดับ 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  

ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 45.3 
รองลงมา คือ พลังงานหมุนเวียนทั ้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม ร้อยละ  20.7 และพลังงาน
หมุนเวียนเป็นหลัก และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง ร้อยละ 17.1 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น  
ในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ 
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม ร้อยละ 28.6 และพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง ร้อยละ 19.2 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ ่มขึ้น 
ในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 30.9 รองลงมา คือ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 21.5 และพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม ร้อยละ 21.3 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  
ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 35 รองลงมา 
คือ พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม ร้อยละ 30.5 และพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง ร้อยละ 17 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6.16  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตไฟฟา้ ควรเน้นการใช้
พลังงานสะอาดหรือพลังงาน
หมุนเวียนให้มากที่สุด และ
หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริม
ให้ครัวเรือนหันมาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มากกว่าน้ี เพือ่
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม 

0 0.0 3 11.1 4 30.8 3 6.5 10 9.9 

ขอให้คำนึงถึงสถานที่ตั้ง
ผลกระทบต่อประชาชน และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มให้มาก
ที่สุด  

1 6.7 4 14.8 2 15.4 8 17.4 15 14.9 

ต้องการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการสร้าง
โรงไฟฟ้าทำงานอย่างโปร่งใส 
คำนึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด 
รวมถึงมีแนวทางในการ
ป้องกันมลพิษที่ดี ไม่ให้
ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 

1 6.7 5 18.5 1 7.7 3 6.5 10 9.9 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้าขอให้มี
การลงพื้นที่ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ รวมถึงบอกขอ้ดี-ข้อเสีย
เกี่ยวกับโรงไฟฟา้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ทราบ และ
จัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ  

10 66.7 11 40.8 5 38.5 11 23.9 37 36.6 

ควรให้ผลตอบแทนกับ
ประชาชนในพื้นที่ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการสร้าง
โรงไฟฟ้า เช่น เงินชดเชย หรือ
ส่วนลดค่าไฟ 

2 13.3 3 11.1 2 4.4 1 7.7 8 7.9 

โรงไฟฟ้าทำลายสิ่งแวดล้อม 
ทำลายธรรมชาติ และ
ก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศ 

0 0.0 1 3.7 7 15.2 0 0.0 8 7.9 

โรงไฟฟ้าทำให้ประชาชนใน
พื้นที่มีงานทำ เศรษฐกิจดขีึ้น
และเป็นการเพิ่มแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 6.7 0 0.0 12 26.1 0 0.0 13 12.9 

ไม่แสดงความคิดเห็น 400 96.4 396 93.6 372 89.0 393 96.8 1,561 93.9 
รวมท้ังสิ้น 415 100.0 423 100.0 418 100.0 406 100.0 1,662 100.0 

 
จากตารางท่ี 6.16 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้าขอให้

มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ และจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อยละ 36.6 รองลงมา คือ ขอให้คำนึง 
ถึงสถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ร้อยละ 14.9 และโรงไฟฟ้าทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีงานทำ เศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 12.9 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นก่อนจะสร้าง

โรงไฟฟ้าขอให้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่
ทราบ และจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อยละ 66.7 รองลงมา 
คือ ควรให้ผลตอบแทนกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า เช่น เงินชดเชย หรือส่วนลด  
ค่าไฟ ร้อยละ 13.3 และขอให้คำนึงถึงสถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 
ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างโรงไฟฟ้าทำงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน 
ในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมถึงมีแนวทางในการป้องกันมลพิษที่ดี ไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ และโรงไฟฟ้าทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีงานทำ เศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.7 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้า
ขอให้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
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และจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อ ยละ 40.7 รองลงมา คือ 
ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างโรงไฟฟ้าทำงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน  
ในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมถึงมีแนวทางในการป้องกันมลพิษที่ดี ไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ร้อยละ 18.5 และขอให้
คำนึงถึงสถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ร้อยละ 14.8 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นโรงไฟฟ้าทำให้ประชาชน
ในพื้นที่มีงานทำ เศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 26.1 รองลงมา คือ ก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้า
ขอให้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
และจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อยละ 23.9 และขอให้คำนึงถึง
สถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ร้อยละ 17.4 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นก่อนจะสร้าง
โรงไฟฟ้าขอให้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่
ทราบ และจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อยละ 38.5 รองลงมา 
คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ควรเน้นการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุด และ
หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากกว่านี้ เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 30.8 และขอให้คำนึงถึงสถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ร้อยละ 
15.4 ตามลำดับ 
 
6.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

การสำรวจความคิดเห็นระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการอาศัยความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) วิธีการนี้เป็นการ
สุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเป็นช่วง ๆ จากบ้านหลังที่หนึ่งของแต่ละหมู่บ้าน โดยทำการสุ่มหาตัวเลขเริ่มต้น แล้วนับไปตาม
ช่วงของกลุ่มจนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างครบตามที่ต้องการ ซึ่งการกำหนดช่วงของบ้านหลังตัวอย่างใช้วิธีคำนวณ 
ค่าสัดส่วนของขนาดของกลุ่มประชากรกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างจะกระจายเป็นสัดส่วน
กับประชากรในแต่ละหมู่บ้านซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว 

 
6.3.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 

ตารางท่ี 6.17  จำนวนและร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 237 58.8 234 57.6 195 48.5 256 64.0 922 57.2 
ชาย 166 41.2 172 42.4 207 51.5 144 36.0 689 42.8 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
อายุ 
อายุต่ำกว่า 20 ปี 7 1.7 65 16.0 10 2.5 25 6.3 107 6.6 
อายุ 21-30 ปี 50 12.4 102 25.1 50 12.4 73 18.3 275 17.1 
อายุ 31-40 ปี 95 23.6 95 23.4 113 28.1 117 29.3 420 26.1 
อายุ 41-50 ปี 117 29.0 90 22.2 128 31.8 109 27.3 444 27.6 
อายุ 51-60 ปี 132 32.6 45 11.1 97 24.1 75 18.8 349 21.7 
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ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อายุ 61 ปีขึ้นไป 2 0.5 9 2.2 4 1.0 1 0.3 16 1.0 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 

อาชีพ 
เกษตรกร 97 24.1 82 20.2 87 21.6 165 41.3 431 26.8 
ประมง 6 1.5 14 3.5 7 1.7 23 5.8 50 3.1 
ธุรกิจท่องเที่ยว 0 0.0 0 0.0 8 2.0 2 0.5 10 0.6 
รับจ้าง 111 27.5 87 21.4 43 10.7 44 11.0 285 17.7 
พนักงานบริษัท 23 5.7 14 3.5 38 9.5 48 12.0 123 7.6 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

9 2.2 18 4.4 66 16.4 36 9.0 129 8.0 

ธุรกิจ/ค้าขาย 104 25.8 123 30.3 86 21.4 77 19.3 390 24.2 
นักเรียน/นักศึกษา 3 0.7 12 3.0 17 4.2 3 0.8 35 2.2 
อื่น ๆ เช่น พ่อบ้าน/แม่บ้าน  
เกษียณอายรุาชการ อาชีพ
อิสระ ว่างงาน 

50 12.4 56 13.8 50 12.4 2 0.5 158 9.8 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
จังหวัด 
ประจวบครีีขันธ์ 403 100.0       403 25.0 
สงขลา   406 100.0     406 25.2 
กระบี ่     402 100.0   402 25.0 
สุราษฎร์ธาน ี       400 100.0 400 24.8 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
1-10 ปี 7 1.7 7 1.7 6 1.5 32 8.0 52 3.2 
11-20 ปี 12 3.0 36 8.9 12 3.0 59 14.8 119 7.4 
21-30 ปี 24 6.0 82 20.2 20 5.0 50 12.5 176 11.0 
31-40 ปี 64 15.9 93 22.9 47 11.7 73 18.3 277 17.2 
41-50 ปี 100 24.8 77 19.0 112 27.9 79 19.8 368 22.8 
51 ปีขึ้นไป 196 48.6 111 27.3 205 51.0 107 26.8 619 38.4 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าประถมศึกษา 32 7.9 35 8.6 7 1.7 38 9.5 112 7.0 
ประถมศึกษา 158 39.2 127 31.3 101 25.1 115 28.8 501 31.1 
มัธยมต้น 68 16.9 51 12.6 101 25.1 66 16.5 286 17.8 
มัธยมปลาย/ปวช. 72 17.9 110 27.1 95 23.6 41 10.3 318 19.7 
ปวส./อนุปรญิญา 24 6.0 36 8.9 61 15.2 44 11.0 165 10.2 
ปริญญาตร ี 44 10.9 45 11.1 36 9.0 95 23.8 220 13.7 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5 1.2 2 0.5 1 0.3 1 0.3 9 0.6 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
ศาสนา 
พุทธ 400 99.3 45 11.1 372 92.5 398 99.5 1,215 75.4 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-34 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อิสลาม 1 0.3 361 88.9 30 7.5 2 0.5 394 24.5 
คริสต ์ 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
 
จากตารางท่ี 6.17 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.2 และเพศชาย ร้อยละ 42.8 มีอายุระหว่าง    

41–50 ปีมากที่สุด ร้อยละ 27.6 รองลงมา คือ อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 26.1 และอายุ 51–60 ปี ร้อยละ 21.7 
ตามลำดับ ส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร ้อยละ 26.8 รองลงมา คือ ธ ุรก ิจ/ค ้าขาย ร ้อยละ 24.2  
และรับจ้าง ร้อยละ 17.7 ตามลำดับ อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 25.2 รองลงมา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ร้อยละ 25.0 จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 25.0 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 24.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.4 รองลงมา คือ ระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 22.8 และระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 
17.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 31.1  รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 
19.7 และมัธยมต้น ร้อยละ 17.7 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.4 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 24.5 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.1 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.8 และเพศหญิง 
ร้อยละ 41.2 มีอายุระหว่าง 51–60 ปีมากที่สุด ร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ อายุ 41–50 ปี ร้อยละ 29.0 และอายุ 
31–40 ปี ร้อยละ 23.6 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ ธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 
25.8 และเกษตรกร ร้อยละ 24.1 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มากกว่า 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.6 รองลงมา 
คือ ระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 24.8 และระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 15.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 39.2 รองลงมา  คือ มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 17.9 และมัธยมต้น ร้อยละ 16.9 ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.3 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.3 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 
ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.6 และเพศหญิง ร้อยละ 
42.4 มีอายุระหว่าง 21–30 ปีมากที่สุด ร้อยละ 25.1 รองลงมา คือ อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 23.4 และอายุ 41–50 ปี 
ร้อยละ 22.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ รับจ้าง ร้อยละ 21.4 และ
เกษตรกร ร้อยละ 20.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 27.3 รองลงมา คือ 
ระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 22.9 และระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 20.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 31.3 รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 27.1 และมัธยมต้น ร้อยละ 12.6 ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 88.9 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ 
 จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.5 และเพศชาย ร้อยละ 
51.5 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี มากที่สุด ร้อยละ 31.8 รองลงมา คือ อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 28.1 และอายุ 51–60 ปี 
ร้อยละ 24.1 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 21.6 รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 21.4 
และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.4 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัย  อยู่ในพื้นที่ มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป  
ร้อยละ 51.0 รองลงมา คือ ระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 27.9 และระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 11.7 ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น  ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 25.1 รองลงมา คือ มัธยมปลาย/
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ปวช. ร้อยละ 23.6 และปวส./อนุปริญญา  ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.5 
รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.5 ตามลำดับ   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.0 และเพศหญิง 
ร้อยละ 36.0 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 29.3 รองลงมา คือ อายุ 41–50 ปี ร้อยละ 27.3 และอายุ 
51–60 ปี ร้อยละ 18.8 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 41.3 รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย  
ร้อยละ 19.3 และพนักงานบริษัท ร้อยละ 12.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 
26.8 รองลงมา คือ ระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 19.8 และระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 18.3 ตามลำดับ ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 23.8 และมัธยมต้น ร้อยละ 16.5 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.5 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ 

 
6.3.2 ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี 6.18 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบ
การควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ระดับความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้า 

และระบบการควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 9 27 107 256 4 403 2.46 0.733 เข้าใจ 

(2.2) (6.7) (26.6) (63.6) (1.0) (100.0)     น้อย 
สงขลา 9 36 150 179 32 406 2.53 0.848 เข้าใจ 

(2.2) (8.9) (37.0) (44.1) (7.9) (100.0)     น้อย 
กระบี่ 4 34 284 76 4 402 2.90 0.586 เข้าใจ 

(1.0) (8.5) (70.7) (18.9) (1.0) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 55 38 102 119 86 400 2.64 1.296 เข้าใจ 

(13.8) (9.5) (25.5) (29.8) (21.5) (100.0)     ปานกลาง 

ภาพรวม 
77 135 643 630 126 1,611 2.63 0.919 เข้าใจ 

(4.8) (8.4) (39.9) (39.1) (7.8) (100.0)     ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 6.18 พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกระบี่ มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 2.9 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 กลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา 
มีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ
เข้าใจอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 
 ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพื ้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หลังจาก         
ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิต
ไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษในภาพรวมของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ 
ระดับน้อย ร้อยละ 39.1 และระดับมาก ร้อยละ 8.4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
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 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุม
มลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 63.5 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 26.6 และระดับมาก 
ร้อยละ 6.7 ตามลำดับ 
 จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 44.1 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.0 และระดับมาก ร้อยละ 
8.9 ตามลำดับ 
 จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.7 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 18.9 และระดับมาก ร้อยละ 
8.5 ตามลำดับ 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ
ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 25.5 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 
21.5 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6.19 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบ

การควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ระดับความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้า 

และระบบการควบคุมมลพิษ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 3 23 135 232 10 403 2.45 0.676 เข้าใจ 

(0.7) (5.7) (33.5) (57.6) (2.5) (100.0)     น้อย 
สงขลา 5 34 158 181 28 406 2.52 0.794 เข้าใจ 

(1.2) (8.4) (38.9) (44.6) (6.9) (100.0)     น้อย 
กระบี่ 6 35 276 81 4 402 2.90 0.615 เข้าใจ 

(1.5) (8.7) (68.7) (20.2) (1.0) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 179 148 57 12 4 400 4.22 0.869 เข้าใจ 

(44.8) (37.0) (14.3) (3.0) (1.0) (100.0)     มากที่สุด 

ภาพรวม 
193 240 626 506 46 1,611 3.02 1.028 เข้าใจ 
(12.0) (14.9) (38.9) (31.4) (2.9) (100.0)     ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 6.19 พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้า  
ก๊าซธรรมชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.2 รองลงมา  
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสงขลา มีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 

ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หลังจากได้ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้าแล้ว มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบ การควบคุมมลพิษ
ในภาพรวมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.9 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 31.4 
และระดับมาก ร้อยละ 14.9 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-37 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุม
มลพิษของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 33.5 และ
ระดับมาก ร้อยละ 5.7 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.9  และระดับมาก 
ร้อยละ 8.4 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ            
ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.7 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 20.2 และระดับมาก 
ร้อยละ 8.7 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ
ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 37.0 และระดับปาน
กลาง ร้อยละ 14.3 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6.20 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 

ระดับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ 

ตามทีอ่อกแบบไว้ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 8 17 142 199 37 403 2.40 0.793 เชื่อมั่น 

(2.0) (4.2) (35.2) (49.4) (9.2) (100.00)     น้อย 
สงขลา 10 35 123 158 80 406 2.35 0.972 เชื่อมั่น 

(2.5) (8.6) (30.3) (38.9) (19.7) (100.00)     น้อย 
กระบี่ 3 46 290 60 3 402 2.97 0.568 เชื่อมั่น 

(0.8) (11.4) (72.1) (14.9) (0.8) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 56 14 75 101 154 400 2.29 1.375 เชื่อมั่น 

(14.0) (3.5) (18.8) (25.3) (38.5) (100.0)     น้อย 

ภาพรวม 
77 112 630 518 274 1,611 2.50 1.008 เชื่อมั่น 

(4.8) (7.0) (39.1) (32.2) (17.0) (100.0)     น้อย 
 

จากตารางท่ี 6.20  พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
มลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 เมื่อพิจารณาเป็น
รายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับน้อย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4 
และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 

ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ในภาพรวมของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.1 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 32.2 และระดับน้อยที่สุด  
ร้อยละ 17.0 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-38 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 49.4 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.2 และ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 9.2 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 38.9 รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 30.3 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 19.7 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพ           
และสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.1 รองลงมา 
คือ ระดับน้อย ร้อยละ 14.9 และระดับมาก ร้อยละ 11.4 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ 
ระดับน้อย ร้อยละ 25.3 และระดับปานกลาง ร้อยละ 18.8 ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 6.21 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามท่ีออกแบบไว้ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 

ระดับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ 
ตามที่ออกแบบไว ้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังสิ้น ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ประจวบคีรีขันธ ์ 4 29 208 151 11 403 2.66 0.695 เชื่อมั่น 

(1.0) (7.2) (51.6) (37.5) (2.7) (100.0)     ปานกลาง 
สงขลา 3 45 148 157 53 406 2.48 0.882 เชื่อมั่น 

(0.8) (11.1) (36.45) (38.7) (13.1) (100.0)     น้อย 
กระบี่ 4 46 297 52 3 402 2.99 0.560 เชื่อมั่น 

(1.0) (11.4) (73.9) (13.0) (0.8) (100.0)     ปานกลาง 
สุราษฎร์ธาน ี 176 180 35 5 4 400 4.30 0.762 เชื่อมั่น 

(44.0) (45.0) (8.8) (1.3) (1.0) (100.0)     มากที่สุด 

ภาพรวม 
187 300 688 365 71 1,611 3.10 1.021 เชื่อมั่น 

(11.6) (18.6) (42.72) (22.7) (4.4) (100.0)     ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 6.21 พบว่า 
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบ

ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
มลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10  
เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.48 

ในภาพรวม ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ในภาพรวมของ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-39 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 22.7 และระดับมาก 
ร้อยละ 18.6 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  อยู่ในระดับปานกลาง      
ร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 37.5 และระดับมาก ร้อยละ 7.2 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 38.7 รองลงมา คือ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.5 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 13.1 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพ           
และสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 73.9 
รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 12.9 และระดับมาก ร้อยละ 11.4 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 45.0 รองลงมา 
คือ ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 44.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 8.8 ตามลำดับ 
 

6.3.3 ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 
ตารางท่ี 6.22  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ยอมรับได้ 100 24.8 135 33.3 363 90.3 90 22.5 688 42.7 
เหตุผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1.1) เช่ือมั่นในการบริหารจัดการที่
จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

84 30.7 102 30.7 326 20.1 77 31.0 589 23.8 

1.2) ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ 

99 36.1 125 37.7 346 21.4 67 27.0 637 25.7 

1.3) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

44 16.1 49 14.8 335 20.7 51 20.6 479 19.4 

1.4) ราคาค่าไฟฟ้าถูกกวา่
เช้ือเพลิงอื่น 

16 5.8 16 4.8 299 18.5 27 10.9 358 14.5 

1.5) มีความมั่นคงในการผลิต
ไฟฟ้าสูง 

21 7.7 34 10.2 225 13.9 21 8.5 301 12.2 

1.6) ช่วยลดความเส่ียงจากการ
พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหลัก 

10 3.6 6 1.8 89 5.5 5 2.0 110 4.4 

ไม่ยอมรับ 303 75.2 271 66.7 39 9.7 310 77.5 923 57.3 
เหตุผล 
2.1) ไม่เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการวา่จะมีประสิทธิภาพตามที่
ออกแบบไว ้

137 14.7 150 19.8 30 17.2 129 18.9 446 17.5 

2.2) อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน 

286 30.6 247 32.6 35 20.1 204 30.0 772 30.3 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-40 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียว 

94 10.1 60 7.9 20 11.5 107 15.7 281 11.0 

2.4) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อาชีพประมง 

123 13.2 97 12.8 25 14.4 94 13.8 339 13.3 

2.5) การขนส่งเช้ือเพลิงถ่านหิน
อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การประกอบอาชพีของชุมชน 

169 18.1 84 11.1 32 18.4 103 15.1 388 15.2 

2.6) อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ทำให้เกิด ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 

103 11.0 84 11.1 23 13.2 29 4.3 239 9.4 

2.7) อาจต้องมีการย้ายประชาชน
ออกจากที่อยู่เดิม 

23 2.5 36 4.7 9 5.2 15 2.2 83 3.3 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
 

จากตารางท่ี 6.22 พบว่า 
ในภาพรวม หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 57.3 และ

ยอมรับได้ ร้อยละ 42.7  
โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 

ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 25.7 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 23.8 และมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
ร้อยละ 19.4 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่า
จะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 17.5 และการขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
การประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 75.2 และ
ยอมรับได้ ร้อยละ 24.8  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 36.1 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 30.7 และมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าร้อยละ 16.1 
ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที ่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 30.6 รองลงมา คือ การขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหิน 
อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 18.1 และไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 14.7 ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-41 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่
ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 66.7 และยอมรับได้ ร้อยละ 33.3  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 30.7 และมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าร้อยละ 14.8 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 32.6 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 19.8 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 12.8 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 90.3 และไม่ยอมรับ 
ร้อยละ 9.7  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 21.4 รองลงมา คือ มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
ร้อยละ 20.7 และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 20.1 
ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 20.1 รองลงมา คือ การขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 18.4 และไม่เชื ่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่
ออกแบบไว้ ร้อยละ 17.2 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 77.5 และ
ยอมรับได้ ร้อยละ 22.5  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 27.0 และมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ร้อยละ 20.6 
ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ ไม่เชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 18.9 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 15.7 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-42 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 6.23  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ยอมรับได้ 262 65.0 180 44.3 319 79.4 399 99.6 1,160 72.0 
เหตุผล 
1.1) เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการที่จะไม่ทำใหเ้กิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

165 21.7 112 24.2 173 26.1 175 18.9 625 22.2 

1.2) ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ 

168 22.1 119 25.7 84 12.7 119 12.9 490 17.4 

1.3) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

55 7.2 49 10.6 72 10.8 113 12.2 289 10.3 

1.4) เกิดผลกระทบด้านมลพิษ
น้อย 

171 22.5 77 16.6 134 20.2 207 22.4 589 20.9 

1.5) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

118 15.5 62 13.4 105 15.8 143 15.4 428 15.2 

1.6) ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป 26 3.4 7 1.5 49 7.4 126 13.6 208 7.4 
1.7) การต่อต้านจากประชาชน
และ NGOs น้อย 

56 7.4 37 8.0 47 7.1 43 4.6 183 6.5 

ไม่ยอมรับ 141 35.0 226 55.7 83 20.7 1 0.3 451 28.0 
เหตุผล 
2.1) ไม่เช่ือมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามที่ออกแบบไว ้

66 15.4 136 22.0 43 17.2 1 100.0 246 19.0 

2.2) อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ  
แก่ชุมชน 

122 28.5 199 32.1 62 24.8 0 0.0 383 29.5 

2.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว 

41 9.6 52 8.4 35 14.0 0 0.0 128 9.9 

2.4) อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ออาชีพประมง 

52 12.1 80 12.9 29 11.6 0 0.0 161 12.4 

2.5) อาจเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได ้

61 14.3 65 10.5 23 9.2 0 0.0 149 11.5 

2.6) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมี
ความเสีย่งด้านความปลอดภัย
ต่อชีวิต ทรัพย์สินของชุมชน 

64 15.0 48 7.8 26 10.4 0 0.0 138 10.6 

2.7) อาจต้องมีการย้าย
ประชาชนออกจากท่ีอยู่เดิม 

13 3.0 26 4.2 17 6.8 0 0.0 56 4.3 

2.8) เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมี
จำกัดอาจเกิดความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

9 2.1 13 2.1 15 6.0 0 0.0 37 2.9 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-43 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 6.23 พบว่า 
ในภาพรวม หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 72.0 

และไม่ยอมรับ ร้อยละ 28.0  
โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ ส่วนใหญ่ให้เหตผุล

ว่า เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 22.2 รองลงมา คือ 
เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 20.9 และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื ่องในพื้นที ่ ร้อยละ 17.4 
ตามลำดับ     

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผล
ว่า อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 19.0 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 
12.4 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 
65.0 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 35.0  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 22.1 รองลงมา คือ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร้อยละ 21.7 และ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 15.5 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่า
จะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 15.4 และการส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของชุมชน ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 55.7 และยอมรับได้ 
ร้อยละ 44.3  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 25.7 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 24.2 และเกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 16.6 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 32.1 รองลงมา คือ ไม่เชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 22.0 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 12.9 ตามลำดับ   

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 79. 4 และ 
ไม่ยอมรับ ร้อยละ 20.7  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่น



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-44 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 26.1 รองลงมา  คือ เกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 20.2 และการส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ร้อยละ 15.8 ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 24.8 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ 
ว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 17.2 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 14.0 
ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ร้อยละ 99. 8 และ 
ไม่ยอมรับ ร้อยละ 0.3  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 22.4 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิด ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 18.9 และการส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ร้อยละ 15.4 
ตามลำดับ  

สำหรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 100.0 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6.24  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าที่ควรก่อสร้าง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท
โรงไฟฟ้าท่ีควรก่อสร้าง 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 23 5.7 80 19.7 232 57.7 40 10.0 375 23.3 
เหตุผล 
1.1) มีงบประมาณเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้ามากกวา่ 

21 28.0 65 32.8 221 25.4 35 52.2 342 28.2 

1.2) ราคาค่าไฟฟา้ถกูกว่า 20 26.7 58 29.3 226 25.9 23 34.3 327 27.0 
1.3) มีเชือ้เพลิงสำรองมาก  
ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้าน
เชื้อเพลิง 

21 28.0 59 29.8 221 25.4 8 11.9 309 25.5 

1.4) มีความปลอดภัยมากกว่า
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ

13 17.3 16 8.1 203 23.3 1 1.5 233 19.2 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 230 57.1 107 26.4 156 38.8 359 89.8 852 52.9 
เหตุผล 
2.1) เกิดผลกระทบดา้นมลพิษ
น้อยกว่า 

230 45.8 99 41.6 150 42.5 217 34.3 696 40.3 

2.2) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อย
กว่าการขนส่งถ่านหิน 

209 41.6 95 39.9 135 38.2 253 40.0 692 40.1 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-45 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท
โรงไฟฟ้าท่ีควรก่อสร้าง 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2.3) การต่อต้านจากประชาชน
และ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟา้
ถ่านหิน 

63 12.5 44 18.5 68 19.3 163 25.8 338 19.6 

ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่าน
หินและโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ 

150 37.2 219 53.9 14 3.5 1 0.3 384 23.8 

เหตุผล 
3.1) ไม่เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธภิาพ
ตามทีอ่อกแบบไว ้

71 15.7 158 24.4 7 21.9 1 100.0 237 20.9 

3.2) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

137 30.3 201 31.0 10 31.3 0 0.0 348 30.7 

3.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การประกอบอาชพีของชุมชน 

108 23.9 120 18.5 2 6.3 0 0.0 230 20.3 

3.4) อาจเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มและชุมชนได ้

84 18.6 79 12.2 9 28.1 0 0.0 172 15.2 

3.5) อาจต้องมีการย้าย
ประชาชนออกจากที่อยู่เดิม 

18 4.0 36 5.6 0 0.0 0 0.0 54 4.8 

3.6) แนวทางการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าในอนาคตควรเป็นพลังงาน
หมุนเวียน 

34 7.5 54 8.3 4 12.5 0 0.0 92 8.1 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 
 

จากตารางท่ี 6.24 พบว่า 
ในภาพรวม กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างเป็นโรงไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 23.8 
และเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 23.3 ตามลำดับ  

ในจำนวนตัวอย่างที ่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดผลกระทบ  
ด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 40.3 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่ง
ถ่านหิน ร้อยละ 40.1 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 19.6 ตามลำดับ  

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผล
ว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 30.7 รองลงมา คือ ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่าจะ
มีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 20.9 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 
20.3 ตามลำดับ 

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีงบประมาณเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 28.2 รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 27.0และมีเชื้อเพลิงสำรองมาก ทำให้
ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 25.5 และมีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 19.2
ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-46 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้า  
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 57.1 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 37.2 
และเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 5.7 ตามลำดับ  

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดผล
กระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 41.6 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 12.5
ตามลำดับ  

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 23.9 และอาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนได้ ร้อยละ 18.6 ตามลำดับ 

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีงบประมาณ  
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า และมีเชื้อเพลิงสำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้ อเพลิง ในสัดส่วนที่เท่ากัน    
ร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 26.7 และมีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 17.3 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ในพ้ืนที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 53.9 รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 26.4 และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 19.7 
ตามลำดับ   

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมี
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 24.4 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 
18.5 ตามลำดับ  

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่ง
ถ่านหิน ร้อยละ 39.9 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 18.5 ตามลำดับ  

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีงบประมาณเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ และมีเชื้อเพลิงสำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้าน
เชื้อเพลิง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 29.8 และราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 29.3 ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 
57.7 รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 38.8 และไม่ต้องการทั ้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้ า 
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 3.5 ตามลำดับ      

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้า  
ถูกกว่า ร้อยละ 25.9 รองลงมา คือ มีงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า และและมีเชื้อเพลิงสำรองมาก  
ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 25.4 และมีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 23.3 ตามลำดับ  

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่ง
ถ่านหิน ร้อยละ 38.2 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 19.3 ตามลำดับ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-47 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วน ใหญ่ให้เหตุผลว่า 
อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ ร้อยละ 31.3 รองลงมา คือ อาจเกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ ร้อยละ 28.1 และไม่เชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 21.9 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 89.8 รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 10.0 และไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติร้อยละ 0.3 ตามลำดับ     

โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการส่ง
เชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ เกิดผลกระทบด้าน
มลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 34.3 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 25.8 
ตามลำดับ   

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีงบประมาณ  
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 52.2 รองลงมา คือราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 34.3 และมีเชื ้อเพลิง                
สำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 11.9 ตามลำดับ  

ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ ร้อยละ 100.0 
 
ตารางท่ี 6.25 จำนวนและร้อยละของข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถ่านหินและ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กำกับดูแลและตรวจสอบ
มลภาวะจากโรงไฟฟ้า 

172 16.2 163 19.3 348 14.7 170 18.4 853 16.4 

2) ควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(กฟผ.) เป็นเจ้าของโครงการ 
เนื่องจากมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนสูงกว่า
ภาคเอกชน 

36 3.4 45 5.3 357 15.1 105 11.4 543 10.4 

3) เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปออกแบบและบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

45 4.2 64 7.6 342 14.4 118 12.8 569 10.9 

4) การให้ข้อมูลและเท็จจริง
เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและ
การควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน ทั่วถึง 

262 24.6 192 22.7 342 14.4 161 17.4 957 18.4 

5) การชดเชยดูแลผู้ที่ต้องย้าย
ออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ที่เป็นธรรม 

47 4.4 19 2.3 306 12.9 138 14.9 510 9.8 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-48 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

6) จัดสรรผลประโยชน์/
งบประมาณให้แก่ชุมชน 
มากขึ้น 

94 8.8 109 12.9 248 10.5 116 12.6 567 10.9 

7) การขนส่งถ่านหินต้อง
ดำเนินการไม่ใหส้่งผลต่อระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบอาชีพ 

143 13.4 75 8.9 215 9.1 51 5.5 484 9.3 

8) การวางท่อก๊าซต้องมีการ
ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อ
ไม่ให้เกิดอุบตัิภัยทีส่่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

231 21.7 100 11.8 211 8.9 65 7.0 607 11.7 

9) อื่น ๆ ไม่มีข้อเสนอแนะ/
ไม่เห็นด้วย 
กับการสร้างโรงไฟฟ้า 

34 3.2 77 9.1 1 0.0 0 0.0 112 2.2 

 
จากตารางท่ี 6.25 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน             

และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการ
จากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในเรื่องการให้ข้อมูลและข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 18.4 รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและ
ตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 16.4 และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 11.7ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับ
โครงการจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ย วกับการผลิตไฟฟ้าและการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ การวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแล
อย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 21.7 และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 16.2 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการ
จากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 22.7  รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและ
ตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 19.3 และจัดสรรผลประโยชน์/งบประมาณให้แก่ชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 12.9
ตามลำดับ 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการ
จากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นเจ้าของโครงการ เนื่องจากมีความ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-49 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสูงกว่าภาคเอกชน ร้อยละ 15.1 รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและ
ตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 14.7 และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปออกแบบและบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเองและการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ที่ชัดเจนและทั่วถึง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 14.4 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับ
โครงการจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบมลภาวะ  
จากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 18.4 รองลงมา คือ การให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 17.4  และการชดเชยดูแลผู้ที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่เป็นธรรม ร้อยละ 14.9 ตามลำดับ 

 
6.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ตารางท่ี 6.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

วิธีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย 
ภาพรวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก 
เสรมิด้วยพลังงานหมุนเวียน 

20 5.0 74 18.2 232 57.7 46 11.5 372 23.1 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตเิป็น
หลัก เสริมด้วยพลังงาน
หมุนเวียน 

210 52.1 82 20.2 147 36.6 323 80.8 762 47.3 

พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมโีรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อ
ความมั่นคง 

2 0.5 8 2.0 5 1.2 6 1.5 21 1.3 

พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมโีรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
เพื่อความมั่นคง 

29 7.2 23 5.7 6 1.5 17 4.3 75 4.7 

พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด  
โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่เพิ่ม 

121 30.0 152 37.4 12 3.0 8 2.0 293 18.2 

ส่งไฟฟ้าจากภาคกลางเพิ่มขึ้น
หรือนำเข้าไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ โดยไม่ต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม 

17 4.2 30 7.4 0 0.0 0 0.0 47 2.9 

อื่น ๆ ไม่ต้องการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิ่ม ควรดำเนินการ
แก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู ่

0 0.0 37 9.1 0 0.0 0 0.0 37 2.3 

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611 100.0 

 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-50 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี 6.26 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  

ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 47.3 
รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 23.1 และพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม ร้อยละ 18.2 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความ

ต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 52.1 
รองลงมา คือ พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม ร้อยละ 30.0 และโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 5.0 ตามลำดับ 

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม ร้อยละ 37.4 วิธีการผลิต
โรงไฟฟ้า รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20.2 ร้อยละ 20.7 และ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 18.2 ตามลำดับ   

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  
ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 36.6 และพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้อง
สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม ร้อยละ 3.0 ตามลำดับ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตโดยวิธีการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 80.8 
รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 11.5 และพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก 
และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง ร้อยละ 4.3 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6.27  จำนวนและร้อยละของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย ภาพรวม 
ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี  
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

แสดงความคิดเห็น 71 17.6 157 38.7 53 13.2 38 9.5 319 19.8 
ควรพิจารณาผลกระทบทางด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 
เฉพาะมลพิษทางน้ำ และอากาศ 
บริเวณรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งอาจมีผล 
ต่อระบบนิเวศ การจับสัตว์น้ำ  
การทำประมง รวมไปถึงการย้าย 
ถิ่นฐานของคนในชุมชนและ 
การประกอบอาชีพด้วย 

25 35.2 82 52.2 5 9.4 16 42.1 128 40.1 

ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
โครงการที่เห็นวา่มีประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ กับชุมชนบริเวณ
โดยรอบ เช่น ประชาชนจะได ้
มีไฟฟ้าใช้ เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ การจา้งงาน สร้าง

39 54.9 51 32.5 24 45.3 12 31.6 126 39.5 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-51 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

จังหวัดที่อยู่อาศัย ภาพรวม 
ประจวบคีรีขันธ ์ สงขลา กระบี ่ สุราษฎร์ธาน ี  
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รายได้ให้กับชุมชน อีกท้ังจากท่ี
เคยรับรู้ข้อมูล/ไปศึกษาดูงาน มี
ความปลอดภัยและเป็นประโยชน์
มากกว่า 
ควรมีการจัดเวทีรับรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีที่จะ
สร้างโรงไฟฟ้า หรือได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

0 0.0 2 1.3 18 34.0 6 15.8 26 8.2 

ก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้าขอให้มีการ
ลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
รวมถึงบอกข้อดี-ข้อเสียเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ทราบ  

4 5.6 14 8.9 5 9.4 2 5.3 25 7.8 

อื่น ๆ เช่น ควรมีการจ่าย
ค่าชดเชยค่าเยยีวยากับผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ การเวนคืนทีด่ิน  
รวมถึงควรมีการพิจารณาการใช้
พลังงานท่ีหมาะสม เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ ที่เป็นมลพิษกับ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถ่านหิน  
แต่ในขณะเดียวกัน ถ่านหินมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
ไฟฟ้าที่ถูกกว่า เป็นต้น 

3 4.2 2 1.3 1 1.9 2 5.3 8 2.5 

ไม่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้า 0 0.0 6 3.8 0 0.0 0 0.0 6 1.9 
ไม่แสดงความคิดเห็น 332 82.4 249 61.3 349 86.8 362 90.5  1,292  80.2 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 406 100.0 402 100.0 400 100.0 1,611  100.0 
 
จากตารางท่ี 6.27 พบว่า 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในเรื่องควรพิจารณาผลกระทบ

ทางด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำและอากาศบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อระบบ
นิเวศ การจับสัตว์น้ำ การทำประมง รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชนและการประกอบอาชีพด้วย ร้ อยละ 
40.1 รองลงมา คือ ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กับชุมชนบริเวณโดยรอบ 
เช่น ประชาชนจะได้มีไฟฟ้าใช้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งจากที่เคยรับรู้
ข้อมูล/ไปศึกษาดูงาน มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 39.5 และควรมีการจัดเวทีรับรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะประชาชน  
ในพื้นที ่ที ่จะสร้างโรงไฟฟ้า หรือได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า ทั ้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 8. 2 
ตามลำดับ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-52 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาผลกระทบทางด้าน

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำและอากาศบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อระบบนิเวศ  
การจับสัตว์น้ำ การทำประมง รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชนและการประกอบอาชีพด้วย ร้อยละ  52.2
รองลงมา คือ ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กับชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น 
ประชาชนจะได้มีไฟฟ้าใช้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งจากที่เคยรับรู้ข้อมูล/
ไปศึกษาดูงาน มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์มากกว่า  ร้อยละ 32.5 และก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้าขอให้มีการลง
พื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ร้อยละ 8.9
ตามลำดับ  

จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
โครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กับชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น ประชาชนจะได้มีไฟฟ้าใช้ เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งจากที่เคยรับรู้ข้อมูล/ไปศึกษาดูงาน มีความปลอดภัยและ  
เป็นประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ ควรมีการจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีที่จะสร้างโรงไฟฟ้า หรือได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 34.0 และควรพิจารณาผลกระทบทางด้านธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำ และอากาศบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อระบบนิเวศ การจับสัตวน์้ำ 
การประมง รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชนและการประกอบอาชีพด้วย และก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้า ขอให้มี
การลงพ้ืนที่ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงบอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ร้อยละ 9.4 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาผลกระทบ
ทางด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำและอากาศบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อระบบ
นิเวศ การจับสัตว์น้ำ การทำประมง รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน ร้อยละ 42.1 รองลงมา คือ ควร
สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กับชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น ประชาชนจะได้มี
ไฟฟ้าใช้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งจากที่เคยรับรู้ข้อมูล/ไปศึกษาดูงาน  
มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 31.6 และควรมีการจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพื ่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่จะสร้าง
โรงไฟฟ้า หรือได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม 15.8  
 
6.4 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) 
 

6.4.1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นระดับจังหวัด 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน  

การออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจระดับปานกลาง เกี่ยวกับระบบการผลิต
ไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 และ 2.8 ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่าง 
มีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้แตกต่าง
กัน โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 ส่วนโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-53 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบว่า หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 51. 9 โดยส่วนใหญ่ 
ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 25.5  รองลงมา 
คือ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 25.4  และราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่น ร้อยละ 18.2
ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ร้อยละ 48.1 โดยให้เหตุผลว่า  
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 34.6  รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 17.0  และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 11.5 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 50.1 และ  
ไม่ยอมรับ ร้อยละ 49.8  

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)         
ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับ ร้อยละ 53.7 และยอมรับได้ ร้อยละ 46.4  

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)          
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 62.2 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 37.8  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับ ร้อยละ 51.3 และยอมรับได้ 
ร้อยละ 48.8   

ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พบว่า หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 81.3  
โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะ
ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 21.1 และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่  
ร้อยละ 15.7 ตามลำดับ และมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 18.7 โดยให้เหตุผลว่าอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 26.7 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่
ออกแบบไว้ ร้อยละ 18.1 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 11.9 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนก
ตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื ้นที ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ 
ร้อยละ 85.5 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 14.5  

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในพ้ืนที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 78.7 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 21.3  

จังหวัดกระบี ่หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในพ้ืนที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 79.7 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 20.3  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 81.5 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 18.5  

กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  ควรสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 โดยให้เหตุผลว่า เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิง
ทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 25.7 และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs 
น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ต้องการทั ้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 21.1 โดยให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 31.2 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-54 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 22.1  และอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 14.7  ตามลำดับ และจำนวนกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 15.0 
เห็นควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 36.4  รองลงมา คือ  
มีเชื้อเพลิงสำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง ร้อยละ 30.1  และมีงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
มากกว่า ร้อยละ 17.2  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 65.1 
รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 22.7 และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ร้อยละ 12.3 ตามลำดับ  

จังหวัดสงขลา กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ ไม่ต้องการ 
ทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 19.6 และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 4.7 ตามลำดับ  

จังหวัดกระบี่ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 48.1 รองลงมา คือ ประเภท
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 31.8 และไม่ต้องการทั ้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 20.1 
ตามลำดับ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 67.0 รองลงมา 
คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 21.9 และประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 
11.1 ตามลำดับ  

ในส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ผลิตไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 18.7 รองลงมา คือ ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 18.3 และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแล
อย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 12.2 ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต คือ 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 37.2 รองลงมา คือ พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่ม ร้อยละ 25.3 และพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
เพ่ือความมั่นคง ร้อยละ17.3  ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในเรื่องก่อนจะสร้างโรงไฟฟ้าขอให้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง
บอกข้อดี–ข้อเสียเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน  
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อยละ 36.6 รองลงมา คือ ขอให้คำนึงถึงสถานที่ตั ้ง ผลกระทบต่อประชาชน  
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ร้อยละ 14.9 และโรงไฟฟ้าทำให้ประชาชนในพ้ืนที่มีงานทำ เศรษฐกิจดีขึ้น 
และเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 12.9 ตามลำดับ 

 
6.4.2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นระดับพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน  

การออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจระดับปานกลาง เกี่ยวกับระบบการผลิต
ไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษ 
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 และ 3.0  และกลุ่มตัวอย่างมีความ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-55 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

เชื่อมั่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษได้ตามที่ออกแบบไว้แตกต่างกัน 
โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 ส่วนโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 

ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น พบว่า หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินมากที่สุด ร้อยละ 57.3 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน 
ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 17.5 และ
การขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ และ
มีตัวอย่างที่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 42.7  โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพื้นที่ ร้อยละ 25.7 รองลงมา คือ เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 23.8 และมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ร้อยละ 
19.4 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 75.2 และ
ยอมรับได้ ร้อยละ 24.8  

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)     
ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับ ร้อยละ 66.8 และยอมรับได้ ร้อยละ 
33.3  

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)       
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้ ร้อยละ 90.3  และไม่ยอมรับ 
ร้อยละ 9.7  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ร้อยละ 77.5 และ
ยอมรับได้ ร้อยละ 22.5  

ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินั้น  พบว่า หากมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 
72.0 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
ร้อยละ 22.2 รองลงมา คือ เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 20.9 และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่อง 
ในพื้นที่ ร้อยละ 17.4 ตามลำดับ และมีตัวอย่างที่ไม่ยอมรับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 28.0 
โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน ร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ  
ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ร้อยละ 19.0 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่ออาชีพประมง ร้อยละ 12.4 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื ้นที ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 
65.0 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 35.0  

จังหวัดสงขลา หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
กลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับ ร้อยละ 55.7 และยอมรับได้ ร้อยละ 44.3  

จังหวัดกระบี่ หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)ในตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่ มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 79.4 และไม่ยอมรับ  
ร้อยละ 20.7  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-56 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ในตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัด  สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ร้อยละ 99.8 และไม่
ยอมรับ ร้อยละ 0.3  

 
ในกรณีที ่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที ่นั ้นกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า  

ก๊าซธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อยกว่า ร้อยละ 
40.3 รองลงมา คือ การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งถ่านหิน ร้อยละ 40.1 และ
การต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 19.6 ตามลำดับ รองลงมากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 23.8 โดยให้เหตุผลว่า  อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ร้อยละ 30.7 รองลงมา คือ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามที ่ออกแบบไว้ ร้อยละ 20.9 และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ร้อยละ 20.3 
ตามลำดับ และตัวอย่างเห็นควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามลำดับ โดยในจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า ร้อยละ 
28.2 รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ร้อยละ 27.0 และมีเชื ้อเพลิงสำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้าน
เชื้อเพลิง ร้อยละ 25.5 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ ่มตัวอย่างต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้ า            
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 57.1 รองลงมา คือ ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 37.2
และเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 5.7 ตามลำดับ  

จังหวัดสงขลา กรณีที ่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที ่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 53.9 รองลงมา คือ โรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 26.4 และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 19.7 ตามลำดับ   

จังหวัดกระบี่ กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)      
ในตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 57.7 
รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 38.8 และไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ      

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)ในตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 89.8 รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 10.0 และไม่ต้องการทั ้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า  
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 0.3 ตามลำดับ     

ในส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่เสนอข้อเสนอแนะในเรื่องการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและ  
การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและท่ัวถึง ร้อยละ 18.4 รองลงมา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล
และตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า ร้อยละ 16.4 และการวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้
เกิดอุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 11.7 ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต คือ 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 47.3  รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก 
เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 23.1 และพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม 
ร้อยละ 18.2 ตามลำดับ 
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และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เสนอแนะในเรื่องควรพิจารณาผลกระทบทางด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำและอากาศบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อระบบนิเวศ การจับสัตว์น้ำ การทำประมง 
รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน และการประกอบอาชีพด้วย ร้อยละ 36.6 รองลงมา คือ ควรสนับสนุน 
เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กับชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น ประชาชนจะได้มีไฟฟ้าใช้   
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งจากที่เคยรับรู้ข้อมูล/ไปศึกษ าดูงาน มีความ
ปลอดภัยและเป็นประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 39.5 และควรมีการจัดเวทีรับรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน  
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้า 
หรือได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 8.2 ตามลำดับ 

 

ในภาพรวมจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) พบว่า ในประเด็นการยอมรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
กระบี่ให้การยอมรับมากที่สุด โดยเฉลี่ยของจำนวนคนที่ยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 76.3 
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 39.8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 37.5 และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 35.6 ตามลำดับ ในส่วนการยอมรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การยอมรับมากที่สุด โดยเฉลี่ยของจำนวนคนที่ยอมรับต่อการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น ร้อยละ 90.6 รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 79.5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉลี ่ยคิดเป็น ร้อยละ 75.3 และจังหวัดสงขลา ค่าเฉลี ่ยคิดเป็น ร้อยละ 61.5 ตามลำดับ  
จากค่าเฉลี ่ยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน จึงสามารถสรุปได้ว่า  
กลุ ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายให้การยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน   
(แสดงดังตารางที่ 6.28) 
 
ตารางท่ี 6.28  สรุปการยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

พ้ืนที่การสำรวจ 
ความคิดเห็น 

การยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
โรงไฟฟ้าก๊าซถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัด  
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

แปลผล จังหวัด 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

แปลผล 

ประจวบครีีขันธ์ 50.1 24.8 37.47 ยอมรับน้อย 85.5 65.0 75.28 ยอมรับมาก 
สงขลา 46.3 33.3 39.80 ยอมรับน้อย 78.7 44.3 61.53 ยอมรับมาก 
กระบี ่ 62.2 90.3 76.25 ยอมรับมาก 79.7 79.4 79.51 ยอมรับมาก 
สุราษฎร์ธาน ี 48.8 22.5 35.64 ยอมรับน้อย 81.5 99.8 90.64 ยอมรับมากทีสุ่ด 

หมายเหตุ  เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย  
(1) การแปลค่าเฉลี่ย ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด (Best, 1981) 

(2) ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 เท่ากับร้อยละ  1.00 – 20.50  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 เท่ากับร้อยละ 20.51 – 40.50  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 เท่ากับร้อยละ 40.51 – 60.50  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 เท่ากับร้อยละ 60.51 – 80.50  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 เท่ากับร้อยละ 80.51 – 100 (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559) 
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6.5 ภาคผนวก 
ภาคผนวก การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มีดังนี้ 
o แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
o เอกสารประกอบการตอบแบบสอบถาม 
o เอกสารแนบ 
o ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ 
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แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

แบบสำรวจความคิดเห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในส่วนของการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ข้อมูลที่ได้
จะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ ซึ่งในแบบสำรวจนี้
ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. เพศ  1) หญิง  2) ชาย 
2. อายุ ............................... ปี 
3. อาชีพ 
  1) เกษตรกร  2) ประมง 
  3) ธุรกิจท่องเที่ยว  4) รับจ้าง 
  5) พนักงานบริษัท  6) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  7) ธุรกิจ/ค้าขาย  8) นักเรียน/นักศึกษา 
  9) อื่น ๆ โปรดระบุ....................................... 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน ชื่อพ้ืนที่/ชุมชน/หมู่บ้าน...................................... เลขท่ี.......................   หมู่ที่..................... ..     
                    ตำบล .................................... อำเภอ................................. จังหวัด               
5. ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา ............................................. ปี 
6. ระดับการศึกษา  
  1) ต่ำกว่าประถมศึกษา                 2) ประถมศึกษา  
  3) มัธยมต้น                    4) มัธยมปลาย/ปวช.  
  5) ปวส./อนุปริญญา                6) ปริญญาตรี 
  7) สูงกว่าปริญญาตรี                   8) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................. 
7. ศาสนา 
  1) พุทธ                                           2) อิสลาม 
  3) คริสต์                       4) อื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-60 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า 
 
คำชี้แจง: โปรดอ่านหรืออธิบายรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติตามเอกสารแนบ ก่อนตอบแบบสอบถามในส่วนนี้ 
 
2.1 หลังจากได้ทราบข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้าแล้ว ท่านมีความเข้าใจในระบบการผลิต
ไฟฟ้าและระบบการควบคุมมลพิษในภาพรวมเพียงใด 
      1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน        
   1.1) มากที่สุด        1.2) มาก       1.3) ปานกลาง      
   1.4) น้อย        1.5) น้อยที่สุด 
      2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ   
   2.1) มากที่สุด        2.2) มาก       2.3) ปานกลาง      
   2.4) น้อย        2.5) น้อยที่สุด 
 
2.2 ท่านมีความเชื ่อมั ่นในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าว่าจะมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษ  
ได้ตามที่ออกแบบไว้เพียงใด 
      1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน        
   1.1) มากที่สุด        1.2) มาก       1.3) ปานกลาง      
   1.4) น้อย        1.5) น้อยที่สุด 
      2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ   
   2.1) มากที่สุด        2.2) มาก       2.3) ปานกลาง      
   2.4) น้อย        2.5) น้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

3.1 ถ้าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ท่านยอมรับได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  1) ยอมรับได้ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.1) เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 1.2) ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
 1.3) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
 1.4) ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน 
 1.5) มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าสูง 
 1.6) ช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 
 1.7) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................. .  

        2) ไม่ยอมรับ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 2.1) ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 
 2.2) อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน 
 2.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
 2.4) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง 
 2.5) การขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-61 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 2.6) อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 
 2.7) อาจต้องมีการย้ายประชาชนออกจากที่อยู่เดิม 
 2.8) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................... 

 
3.2 ถ้าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน 

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ท่านยอมรับได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  1) ยอมรับได้ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.1) เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
   1.2) ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
   1.3) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ช่วยพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
   1.4) เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย 
   1.5) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
   1.6) ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป 
   1.7) การต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อย 
   1.8) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................  
  2) ไม่ยอมรับ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 2.1) ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 
 2.2) อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ แก่ชุมชน 
 2.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
 2.4) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง 
 2.5) อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 
 2.6) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
 2.7) อาจต้องมีการย้ายประชาชนออกจากที่อยู่เดิม 
 2.8) เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีจำกัดอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
 2.9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................  

 
3.3 ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตำบลคลองขนาน 

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ท่านต้องการให้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด เพราะเหตุใด 
  1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน  เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   1.1) มีงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากกว่า 
   1.2) ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า 
   1.3) มีเชื้อเพลิงสำรองมาก ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในด้านเชื้อเพลิง 
   1.4) มีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
   1.5) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................... ....  
  2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   2.1) เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อยกว่า 
   2.2) การส่งเชื้อเพลิงทางท่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งถ่านหิน 
   2.3) การต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
   2.4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................  
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-62 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

         3) ไม่ต้องการทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                      3.1) ไม่เชื่อม่ันในการบริหารจัดการว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 
  3.2) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  3.3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน 
  3.4) อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 
  3.5) อาจต้องมีการย้ายประชาชนออกจากที่อยู่เดิม 
  3.6) แนวทางการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคตควรเป็นพลังงานหมุนเวียน 
  3.7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................  
 
3.4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอย่างไร 

เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้นและเกิดการยอมรับโครงการจากชุมชน 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบมลภาวะจากโรงไฟฟ้า  
  2) ควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ .) เป็นเจ้าของโครงการ เนื ่องจากมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และชุมชนสูงกว่าภาคเอกชน 
  3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปออกแบบและบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเอง 
  4) การให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่ชัดเจนและทั่วถึง 
  5) การชดเชยดูแลผู้ที่ต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นธรรม 
  6) จัดสรรผลประโยชน์/งบประมาณให้แก่ชุมชนมากขึ้น 
  7) การขนส่งถ่านหินต้องดำเนินการไม่ให้ส่งผลต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพ 
  8) การวางท่อก๊าซต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
  9) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................................  
 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 

4.1 ในภาพรวมท่านต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยวิธีใด 
  1) โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน 
    2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน 
     3) พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อความมั่นคง 
         4) พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง 
  5) พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม 
         6) ส่งไฟฟ้าจากภาคกลางเพ่ิมข้ึน หรือนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิม 
         7) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................... 
 

4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................  
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
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เอกสารประกอบการตอบแบบสอบถาม 

 
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

(โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า 
 
1. โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงถ่านหิน  
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2. โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  
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เอกสารแนบ 

 
กลุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) และการสุ่มตัวอย่างระดับจังหวัด โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การสร้างข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) 

➢ ใช้โปรแกรมสร้างตัวเลข 10 หลัก Random Digit กำหนดให้ตัวแรกเป็น 08 06 และ 09 เลขที่เหลือเป็น
เลขใดก็ได้ ตั้งแต่ 0 – 9 

➢ เมื่อโปรแกรมสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ เช่น 08X-XXX-XXXX โดยในการสุ่มแต่ละครั้ง จะได้หมายเลขท่ี
ไม่ซ้ำกัน  

➢ พนักงานทำการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ได้ เพื่อขอให้เป็นตัวอย่างหลัก “ด้วยความเต็มใจ” เพื่อร่วม
แสดงความคิดเห็นกับนิด้าโพล เมื่อมีการสำรวจความคิดเห็น 

➢ พนักงานสัมภาษณ์ต้องได้ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าของหมายเลข คือ เพศ อายุ ภูมิลำเนา การศึกษา ศาสนา 
อาชีพ และรายได้ 

➢ เมื่อได้ข้อมูลครบ หมายถึง “เจ้าของเลขหมาย ได้เป็นตัวอย่างหลัก หรือ Master Sample” กับ “นิด้า
โพล” เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ของ นิด้าโพล เพื่อใช้ในการสุ่ม และสำรวจ
ความคิดเห็นในครั้งต่อ ๆ ไป 

 
ตัวอย่าง โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ สำหรับการเก็บข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) 
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การสุ่มตัวอย่างระดับจังหวัดจากฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลัก 

ผู้ดูแลระบบตัวอย่างหลัก (Master Sample) ทำการสุ่มตัวอย่างระดับจังหวัดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนา
โดยอาจารย์คณะสถิติประยุกต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฉพาะกลุ่มที่จะทำการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ที่มี
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อายุ 18 ปีขึ้นไป ในจังหวัดเป้าหมายด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวนตัวอย่างที่
ต้องการคือ 400 ตัวอย่างในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย 

 
ตัวอย่างโปรแกรมสุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็น 

 

 
 
 

ตัวอย่างผลการสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หมายเลข
โทรศัพท์ ชื่อ เพศ 

พ.ศ. 
เกิด 

อายุ จังหวัด อำเภอ/เขต ศาสนา 
สถานภาพ

สมรส 
การศึกษา อาชีพหลัก รายไดต้่อเดือน 

 มนตร ี ชาย 2514 50 ประจวบคีรีขันธ ์ กุยบุร ี พุทธ สมรส ประถมศึกษา รับจ้างทั่วไป 10,001 - 20,000 บาท 
 เก๋ หญิง 2536 28 ประจวบคีรีขันธ ์ บางสะพาน พุทธ โสด ประถมศึกษา ว่างงาน ไม่มีรายได ้
 ไม่ระบุชื่อ หญิง 2515 49 ประจวบคีรีขันธ ์ เมือง

ประจวบคีรีขันธ ์
พุทธ โสด ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
พนักงานเอกชน 10,001 - 20,000 บาท 

 ไม่ระบุชื่อ ชาย 2504 60 ประจวบคีรีขันธ ์ หัวหิน พุทธ สมรส ประถมศึกษา เกษตรกรรม 5,001 - 10,000 บาท 
 น้ำ ชาย 2522 42 ประจวบคีรีขันธ ์ ทับสะแก พุทธ สมรส มัธยมศึกษา

หรือเทียบเท่า 
อาชีพอิสระ  
(ไม่มีลูกจ้าง) 

10,001 - 20,000 บาท 

 เอก ชาย 2519 45 ประจวบคีรีขันธ ์ สามร้อยยอด พุทธ โสด มัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

รับจ้างทั่วไป 10,001 - 20,000 บาท 

 อ๊อฟ ชาย 2529 35 ประจวบคีรีขันธ ์ ปราณบุร ี พุทธ สมรส ประถมศึกษา พนักงานเอกชน 10,001 - 20,000 บาท 
 ป้าแดง หญิง 2495 69 ประจวบคีรีขันธ ์ บางสะพาน พุทธ สมรส ประถมศึกษา พ่อบ้าน/แมบ่้าน ไม่มีรายได ้
 ทองสุก หญิง 2494 70 ประจวบคีรีขันธ ์ สามร้อยยอด พุทธ สมรส มัธยมศึกษา

หรือเทียบเท่า 
อาชีพอิสระ  
(ไม่มีลูกจ้าง) 

5,001 - 10,000 บาท 

 คุย ชาย 2514 50 ประจวบคีรีขันธ ์ เมือง
ประจวบคีรีขันธ ์

พุทธ สมรส ประถมศึกษา รับจ้างทั่วไป 5,001 - 10,000 บาท 

 ไม่ระบุ หญิง 2507 57 ประจวบคีรีขันธ ์ หัวหิน พุทธ สมรส มัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

พนักงานเอกชน 10,001 - 20,000 บาท 

 เเขก ชาย 2512 52 ประจวบคีรีขันธ ์ ทับสะแก พุทธ สมรส ประถมศึกษา รับจ้างทั่วไป ไม่เกิน 5,000 บาท 
 หนึ่ง ชาย 2526 38 ประจวบคีรีขันธ ์ กุยบุร ี พุทธ สมรส มัธยมศึกษา

หรือเทียบเท่า 
รับจ้างทั่วไป 30,001 - 40,000 บาท 
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ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบระบบของโรงไฟฟ้า  
 
1.1 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน  
1) ขนาดของโรงไฟฟ้า  
- กำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์  
2) ประเภทเชื้อเพลิง  
- ถ่านหินประเภทบิทูมินัส เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูง ค่าความร้อนสูง ปลดปล่อยมลพิษจากการ เผาไหม้น้อย

กว่าลิกไนต์  
3) แหล่งเชื้อเพลิง  
- นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย หรือออสเตรเลีย โดยการขนส่งทางเรือ  
4) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
- ใช้ถ่านหินบิทูมินัสประมาณ 7,250 ตัน/วัน หรือ 2,400,000 ตัน/ปี  
5) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า  
- เทคโนโลยีหม้อไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ (Ultra-supercritical: USC)  
เทคโนโลยี USC เป็นเทคนิคการเพ่ิมสภาวะของไอน้ำให้อยู่ในสภาวะที่มีความดันและอุณหภูมิสูงกว่า สภาวะ

วิกฤตยวดยิ่ง (Supercritical) ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าเทคโนโลยีเดิมที่ใช้กันอยู่ โดย ประสิทธิภาพ
จะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 47.5 ทำให้ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลสาร  

6) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  
การบำบัดมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ใช้เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษต่าง ๆ ได้แก่  
- การลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) โดยกระบวนการหัวเผาไนโตรเจนออกไซด์ต่ำ (Low-NOX Burner: LNB)  
- ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators: ESP)  
- เทคโนโลยีการดักจับปรอท (Hg) (Activated Carbon Injection: ACI)  
- เทคโนโลยีการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD)  
ซึ่งเทคโนโลยีในการบำบัดมลพิษดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยควบคุม และลดการ

ปล่อยมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน  
7) ปริมาณน้ำที่ใช้  
- มีการใช้น้ำประมาณ 8,200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและผลกระทบ  
การเผาไหม้ถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดมลพิษอากาศ เนื่องจากใน

ถ่านหินส่วนใหญ่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ เมื่อถ่านหินเกิดการเผาไหม้ กำมะถันเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และถูกขับออกมาพร้อมกับก๊าซไอเสียจากปล่องของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังพบก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ อนุภาคขนาดเล็กหรือฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ และอาจมีโลหะหนัก เช่น สารปรอท เป็นต้น  

มลพิษทางอากาศดังกล่าว มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้  
1) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ มีกลิ่นฉุนคล้ายคลอรีน ทำให้เกิดอาการแสบคอ แสบจมูก และแสบตา หากได้รับ

เป็นระยะเวลานานจะเกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ อีกทั้ งเมื่อเข้าไปในปอดอาจกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่
ปอดได้  

2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบเรื้อรัง สามารถเพ่ิมความ
ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในระบบหายใจ  

3) ฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (PM10) สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และก่อความ
เดือดร้อนรำคาญได้ อีกทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนในและสร้างผลกระทบ
ได้มากขึ้น  

4) ปรอท ไอปรอทเป็นพิษต่อร่างกาย หากหายใจเข้าไปจะดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด กระจายไปยัง
สมองและส่วนอ่ืนของร่างกาย โดยปรอทจะจับยึดกับเม็ดเลือดแดงและกระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย สามารถ
ทำลายเนื้อเยื่อสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นและความรู้สึกนึกคิด สารปรอทสามารถผ่านทางรกไปยังทารกในครรภ์
ได้  

อย่างไรก็ตาม มลพิษทางอากาศจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสามารถป้องกันและแก้ไข
ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า 
 

 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-70 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1.2 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  
1) ขนาดของโรงไฟฟ้า  
- กำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์  
2) ประเภทเชื้อเพลิง  
- ก๊าซธรรมชาติ  
3) แหล่งเชื้อเพลิง  
- จัดส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อมายังโรงไฟฟ้า จากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหรือนำเข้าจากตะวันออกกลาง  
4) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
- ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 2,800 ตัน/วัน หรือ 920,000 ตัน/ปี  
5) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า  
- การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Technology)  
การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Technology) เป็นการนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า

กังหันก๊าซ (Gas turbine) และโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ (Steam turbine) มาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยนำไอเสียจาก
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูงประมาณ 500 องศาเซลเซียส ผ่านหม้อน้ำ และถ่ายเทความร้อนให้น้ำเดือด
กลายเป็นไอเพ่ือขับกังหันไอน้ำสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจะสูงร้อยละ 61.5  

6) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  
- มลพิษทางอากาศที่สำคัญของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคือก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เทคโนโลยีการควบคุมก๊าซ

ไนโตรเจนออกไซด์ คือ กระบวนการหัวเผาไนโตรเจนออกไซด์ต่ำ (Low-NOX Burner: LNB) เป็นวิธีการควบคุมการ
ผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศให้มีอุณหภูมิของเปลวไฟต่ำ ส่งผลให้สามารถควบคุมการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOX) ตั้งแต่ต้นทางที่เกิดการเผาไหม้ได้ โดยสามารถลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ประมาณร้อยละ 40–50  
ช่วยควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน  

7) ปริมาณน้ำที่ใช้  
- มีการใช้น้ำประมาณ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 
มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและผลกระทบ  
การเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะพบมลพิษทางอากาศหลัก คือ ก๊าซไนโตรเจน

ออกไซด์ (NOX) นอกจากนี้ยังปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็กแต่มีปริมาณน้อย มลพิษทาง
อากาศดังกล่าว มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้  

1) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เป็นมลพิษที่สำคัญของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีกลิ่นฉุนคล้ายคลอรีน ทำให้
เกิดอาการแสบคอ แสบจมูก และแสบตา หากได้รับเป็นระยะเวลานานจะเกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ อีก
ทั้งเม่ือเข้าไปในปอดอาจจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่ปอดได้  

2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากสามารถ
เพ่ิมความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในระบบหายใจ 

3) ฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (PM10) สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และก่อความ
เดือดร้อนรำคาญได้ อีกทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนในและสร้างผลกระทบ
ได้มากขึ้น  

ในภาพรวมโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศค่อนข้างน้อย มลพิษทางอากาศที่สำคัญ 
คือ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-71 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 

2. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้  
2.1 การผลิตไฟฟ้า  
การผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2561 ภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้า 2,406 เมกะวัตต์  โดยมาจากโรงไฟฟ้า

หลัก (Firm) จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
1) โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กำลังผลิตติดตั้ง 1,476 เมกะวัตต์  
2) โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิตตั้ง 930 เมกะวัตต์  
รวมทั้งมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 140 เมกะวัตต์ และพ่ึงพาไฟฟ้าจากสายส่งจากภาคกลาง 460 

เมกะวัตต์  
2.2 การใช้ไฟฟ้า  
การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต  
จากการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ของแผน PDP2018 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 

ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 2,767 เมกะวัตต์ โดยภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถพ่ึงพิงได้จริง 2,624 เมกะวัตต์ 
ทั้งนี้ การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580 เท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ ทำให้ในปี พ.ศ. 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ การสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  6-72 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2580 ภาคใต้ต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ (คิดจากความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2580)  

ดังนั้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้จะไม่เพียงพอต่อความต้องการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป  (ใน
กรณีดังกล่าว ไม่ได้รวมโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวน 315 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาสำหรับเดินเครื่องเสริมใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าเท่านั้น) ซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงจะทำให้ภาคใต้มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ  

 
3. คำสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  
3.1 โรงไฟฟ้าฐาน หมายถึง โรงไฟฟ้าที่จะต้องเดินเครื่องอยู่ในระบบตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) เพื่อความมั่นคง

ของระบบไฟฟ้า ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน หรือนิวเคลียร์ เป็นหลัก  
3.2 พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างขึ้นมา

ทดแทนได้ ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนับเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่จะนำมาใช้แทนพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่จำกัดและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มาก แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนสำคัญท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ชีวมวล น้ำ ก๊าซชีวภาพ ขยะ และพลังงานลม 

3.3 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึง การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าโดยตรง ซึ่ง
เป็นหลักการสำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ (Solar Cell) โดยอาศัยวัสดุสำคัญประเภทสารกึ่งตัวนำ เช่น 
ซิลิกอน หรือสารประกอบกึ่งตัวนำ เช่น กอลเลียมอาร์เซไนด์ เป็นต้น รวมทั้งการใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์ไปต้มน้ำ
หรือทำให้ก๊าซร้อน แล้วใช้ไอน้ำร้อนหรือก๊าซร้อนไปทำให้เทอร์ไบน์หรือกังหันใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนอีกต่อ
หนึ่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

3.4 โรงไฟฟ้าชีวมวล หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือ
ผลิตไอน้ำ ซึ่งอาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน โดยที่ชีวมวล (Biomass) คือ วัสดุหรือสสารที่มาจาก
ธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิต เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ต่าง ๆ แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น 

3.5 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มาจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่
เกิดจากการนำของเสียเช่น มูลสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ ของเหลือใช้ทาง
การเกษตร รวมทั้งพืชต่าง เช่น หญ้าเนเปียร์ มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะ
ไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ทำให้เกิดก๊าซที่สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

 

 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  7-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

7. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 
 

7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา SEA โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื ้นที ่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้  (SEA ยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้)  
จากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
7.1.1 ข้อเสนอแนะต่อการนำผลการศึกษาไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย 

(PDP2022) 
 
1) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เนื ่องจากสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริบทต่าง  ๆ 

เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก เช่น จากเดิมก่อนเริ่มโครงการฯ ยังไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  
แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมาย EV ไว้อย่างชัดเจน การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นใช้ไฟฟ้า 
ในภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น (Electrify) สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี้ 
การที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและการลดการปลดปล่อย CO2 ซึ่งประเทศไทยเองได้กำหนด
เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 โดยภาคพลังงานถือเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบสูงสุด จึงถือเป็น
ความท้าทายอย่างมากในการจัดทำแผนพลังงานโดยเฉพาะแผนด้านไฟฟ้า การนำผลการศึกษา SEA ไปใช้
ประกอบการจัดทำแผนพลังงานหรือแผน PDP ในอนาคต อาจจะต้องมีการปรับปรุงในรายละเอียดสมมติฐาน 
โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นสมมติฐานหลักในการพิจารณาการจัดหา/คัดเลือกโรงไฟฟ้า  

 
2) การกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน 
(1) ในร่างรายงานยังใช้ AEDP2015 แต่แผน AEDP ฉบับล่าสุด คือ AEDP2018 (2561-2580) ผ่านการอนุมัติ

จาก ครม. เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 
(2) รายงานมีการคัดเลือก 4 จังหวัดที ่มีศักยภาพสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานด้วยการใช้เชื ้อเพลิง  

ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ผสมผสานกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 40% หรือ 60% ด้วย ตามที่กำหนดไว้
ในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ถึงจะเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษา
ด้วยว่าในแต่ละพ้ืนที่ที่มีศักยภาพนั้นจะเลือกพลังงานหมุนเวียนประเภทใดบริเวณไหน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และ
การยอมรับจากประชาชนเพ่ือให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพราะพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น ขยะ ชีวมวล 
ลม ก็ยังมีเสียงคัดค้านจากประชาชนเช่นกัน 
  

3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จากผลการศึกษาฯ หากพิจารณาถึงการนำไปจัดทำแผน PDP2022  กฟผ. ได้พิจารณา 3 ประเด็นดังนี้ 
(1) ประเด็นความมั ่นคง (Security) จะต้องตอบสนองความต้องการไฟฟ้า ซึ ่งมีหลักการสำคัญคือ  

ความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ที่ต้องครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
รายพื้นที่ เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้ให้แนวทางการเพิ่มระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้าสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงและมีความสำคัญต่อประเทศ 
เช่น ภาคใต้ซึ่งเป็นภาคท่ีมีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงในแต่ละปี มีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับภาคกลาง



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  7-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

เพียงภาคเดียว และระยะทางการส่งไฟฟ้าที่ไกล ดังนั้น การวางแผนเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟ้า สำหรับการจัดทำ
แผน PDP2022 ควรพิจารณาให้ความสำคัญกับมิติของความมั่นคงด้านโรงไฟฟ้าภายในพื้นที่และข้อจำกัดเงื่อนไข  
ในรายภูมิภาคด้วย 

(2) ประเด็นการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ต้องมีความเหมาะสม 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ต้องทำการวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนประกอบ
กับการกำหนดเชื้อเพลิงโดยจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับกรณีการเกิดเหตุวิกฤติ
ด้านพลังงาน 

      จากการจัดลำดับทางเลือกของเชื้อเพลิง ที่ได้จากผลการศึกษา SEA นี้พบว่า 
ลำดับที่ 1 ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 60% และพลังงานหมุนเวียน ประเภท ชีวมวล แสงอาทิตย์ 

ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ ขยะ 40%  
ลำดับที่ 2 ใช้พลังงานหมุนเวียน ประเภท ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ ขยะ 60% และ

ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 40%  
ลำดับที่ 3 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ลำดับที่ 4 ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 40%  เชื้อเพลิงถ่านหิน 40% และพลังงานหมุนเวียน 20% 
ลำดับที่ 5 ใช้พลังงานหมุนเวียน 60% และใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 40% 
ลำดับที่ 6 ใช ้เช ื ้อเพลิงถ่านหิน 60% และพลังงานหมุนเว ียน ประเภทชีวมวล แสงอาทิตย์  

ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ ขยะ 40%  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 

และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน นั้น ได้กำหนดเป้าหมายกิจกรรมการปฏิรูป เพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการกระจายสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุล ลดความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิง มีความ
สมดุลระหว่าง โรงไฟฟ้าฐาน โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ของ Prosumer ซึ่งโรงไฟฟ้าที่มีความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงค่อนข้างสูง สามารถจัดหาได้อย่างสม่ำเสมอ และ  
มีความเสี่ยงน้อยในด้านความผันผวนของอุปทานและราคา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  และโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็น “โรงไฟฟ้าฐาน” ของระบบ หรือ Base Load Power Plant  

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ประกอบกับผลการศึกษา SEA นี้ กฟผ. จึงเห็นว่าในการจัดทำแผน PDP2022  
ควรมีการกระจายเชื ้อเพลิงที ่ยังคงต้องมีเชื ้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ จากการจัดลำดับที่ 1 2 4 และเชื ้อเพลิง 
จากถ่านหิน จากการจัดลำดับที่ 4-6 มาใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้าฐานที่ทำให้ระบบมั่นคงมีความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 

(3) ประเด็น การมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission 
ตามที่ประเทศไทยกำหนดบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) 

และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) อุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้าต้องเปลี ่ยนจากการใช้เชื ้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าไปเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ ้นในอนาคต  
เพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่จะก้าวมาเป็นพลังงานหลักในอนาคตได้อย่างมั่นคง ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
สำคัญยังคงต้องพิจารณาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำหน้าที่โรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสม สร้างสมดุล
ในด้านความมั่นคง และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า โดยการพิจารณาการนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และ
การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) มาประยุกต์ใช้ต่อไป 

 
4) การไฟฟ้านครหลวง 
การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและพิจารณาศักยภาพพลังงานหมุนเวียน สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์นั้น 

จะต้องส่งเสริมโดยการผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อนและรับซื้อเข้าระบบในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย เพื่อไม่ให้เป็น



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  7-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า ขณะที่ชีวมวลสามารถรับซื้อเข้าระบบในราคาที่สูงขึ้นได้ หากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับเป้าหมายทางด้านพลังงานหมุนเวียนว่าต้องการสนับสนุนมากน้อยอย่างไร 

 
5) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
(1) เห็นด้วยกับผลการศึกษาตามร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ฯ โดยเสนอแนะให้นำการจัดลำดับของทางเลื อก 

เชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานของภาคใต้ที่มุ่งเน้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก  
ไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากาลังไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2022) เพื ่อลดผลกระทบเชิงลบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ 

(2) ควรปรับเอาแนวคิด SEA ดังกล่าวไปศึกษาเบื้องต้นในภูมิภาคต่าง ๆ ก่อนมีการจัดทำ PDP 2022 เพ่ือให้
สามารถกำหนดชนิดของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับจากแต่ละพ้ืนที่ 

(3) เนื่องจากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า ในพื้นที่ต่าง ๆ มีการยอมรับและความต้องการในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งจากแผน PDP 2018 จะเห็นว่ามีการกำหนดรูปแบบของโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ในแต่ละ
ภูมิภาคก่อน ภายหลังจึงเกิดการต่อต้านและข้อสงสัยจากประชาชน จึงอาจทำให้แผนที่วางไว้ตาม PDP2018 
ดำเนินการได้ล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางไว้  

 
7.1.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 
1) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
การดำเนินโครงการ SEA สำหรับแผนด้านพลังงานซึ่งเป็นภาคที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยใช้ระยะเวลาไม่ควรเกิน 18 เดือน เพื่อให้การดำเนินการต่าง  ๆ มีความเป็นปัจจุบัน 
สามารถนำผลของโครงการไปใช้ในการจัดทำแผนที่กำลังจัดทำหรือจะจัดทำขึ้นใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

 
2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การศึกษา SEA เป็นเรื ่องที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการมองภาพรวม  

เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบในหลายๆ ด้าน ดังนั้นในการวางแผนงานในอนาคต จึงควร
นำผลการศึกษา SEA มาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับ 
การยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาโครงการของประเทศ 

 ทั้งนี้ในส่วนผลการประเมินระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ทั้ง 4 พ้ืนที่ คือ        
1. อ.เทพา จ.สงขลา     
2. อ.เหนือคลอง จ.กระบี่       
3. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี        
4. อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์   

การจัดลำดับที่ได้จากการศึกษา SEA พบว่า พื้นที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
ได้แก่ 

ลำดับที่ 1 พ้ืนที่ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 2 พ้ืนที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา  
ลำดับที่ 3 พ้ืนที่ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ลำดับที่ 4 พ้ืนที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  7-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

พ้ืนที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน ได้แก่ 
ลำดับที่ 1 พ้ืนที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา  
ลำดับที่ 2 พ้ืนที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ลำดับที่ 3 พ้ืนที่ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่ง กฟผ. ได้มีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐานทั้งในมิติวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรว่าสามารถนำผลการศึกษานี้ไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไปได้ 

 
3) การไฟฟ้านครหลวง 
พ้ืนที่ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐาน เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต สร้างความมั่นคง

ของระบบไฟฟ้า รวมถึงพัฒนาความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าหากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มข้ึนในสัดส่วนที่สูง โดยจะต้อง
พิจารณาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี 

 
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
(1) ข้อคิดเห็นต่อรายละเอียดการศึกษา: 

(1.1) รายงานการศึกษาดังกล่าวยังอาจศึกษาและระบุเพิ่มเติมถึงการประเมินผลกระทบระยะยาว  
ในแง่ของ Carry Capacity ของพ้ืนที่ และการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินดังกล่าว 

(1.2) การศึกษาดังกล่าวอาจระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งในจังหวัดและพื้นที่เฉพาะที่เข้าทำการ
สอบถามความคิดเห็น เพื่อให้ทราบและพิจารณาได้ว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนความเห็นที่ถูกต้องและ  
ให้ประชาชนมั่นใจว่าผลการให้ความเห็นไม่ได้มาจากประชาชนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

(1.3) การศึกษาอาจพิจารณาให้คะแนนในมิติด้านกฎหมายหรือนโยบายระดับประเทศอื่น ๆ ที่ที่มี
ความสอดคล้อง เช่น เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่างกฎหมายดังกล่าว Gas Plan ของประเทศ  

(2) ข้อคิดเห็นเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์: 
(2.1) สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมในอนาคต ควรมีการพิจารณาการ

ประเมินปัจจัยในมิติที่ยังไม่ได้มีการประเมินไว้ในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ฯ ยกตัวอย่างเช่น 
- การศึกษาและประเมินความเสี่ยง QRA (Quantitative Risk Assessment) 
- นิเวศวิทยาบนบก 
- สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
- เสียง 
- คมนาคม 

เพื่อให้ครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 

(2.2) พิจารณาปรับใช้การศึกษาดังกล่าวเพื่อศึกษาในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่มีการวางแผนไว้ตาม PDP2018 
เพ่ือปรับแผน PDP2022 ต่อไป 

 
7.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 

 
ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา SEA โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื ้นที ่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้  (SEA ยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้)  
จากผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียดดังนี้ 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  7-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

7.2.1 ข้อเสนอแนะต่อการนำผลการศึกษาไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP2022) 

 
(1) เห็นด้วยกับผลการศึกษา ควรให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยยึดหลักการขั้นตอนตามแผนที่มี ไม่น่าจะมี

ผลกระทบอะไร เห็นควรให้สร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่ 
(2) โครงการใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนส่วนใหญ่ คนในพื้นที่ยอมรับได้ มีข้อดีมากกว่า

ข้อเสียก็ควรทำโครงการ 
(3) โรงไฟฟ้าหลักของภาคใต้เห็นควรเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะในปัจจุบันนี ้โรงไฟฟ้าที ่ใช้เชื ้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติก็เกิดปัญหา จากที่ก๊าซขาดแคลนบ่อยครั้งต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแทน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564  
เป็นช่วง ๆ ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูง ประชาชนเดือดร้อนอย่างแน่นอน ฉะนั้น ทาง กกพ. ควรต้องคำนึงถึงอนาคต 

(4) ต้องการให้มีการทำประชามติ (ต้องการหรือไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบรายงาน 
 

7.2.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 
(1) ประเทศมาเลเซียในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งอยู่ทั่วประเทศ มีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่  

ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว เพราะโรงไฟฟ้าก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จึงเห็นว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอย่างที่คิด และสถานที่ก่อสร้างพื้นที่จังหวัดกระบี่มีความพร้อม ในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้า
ทางเลือกนั้นไม่เห็นด้วยเพราะการผลิตพลังงานไม่มีความแน่นอน 

(2) ประชาชนในเขตพื้นที่ระยะ 5 กม. มีส่วนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เช่น การรับเข้าทำงาน บรรจุเป็น
บุคลากรหรือลูกจ้างของโรงไฟฟ้าในอนาคต 

(3) โครงการฯ ก่อสร้างตั้งอยู่ตำบลใด มีผลกระทบกับหมู่บ้านหรือชุมชนใด ให้ทำประชาพิจารณ์เฉพาะ
อำเภอที่ได้ผลกระทบ 
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