โรงไฟฟาสุราษฏรธานี
ความเปนมา
ความตองการพลังไฟฟาในภาคใตนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแมวาในภาคนี้จะมีโรงไฟฟาขนอมซึ่ง
เปนโรงไฟฟาหลักที่มีกําลังผลิตไฟฟาสูง และยังมีโรงไฟฟาพลังน้ําอยูอีกหลายแหงแลวก็ตาม แตความตองการ
ไฟฟายังคงมีมากกวากําลังผลิตไฟฟาของภาคใตทั้งหมดรวมกัน ตองอาศัยการสงพลังไฟฟาจาก ภาคกลางสวน
หนึ่งและสายสงเชื่อมโยงจากประเทศมาเลเซียอีกสวนหนึ่งเขามาเสริม กอปรกับการเจริญเติบโตทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคมในภาคนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนตัวแปรสําคัญ ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) จะตองหาแหลงผลิตไฟฟาแหงใหมๆ เขามาชวยสงเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในภาคใตอยาง
ตอเนื่อง

สถานการณความตองการใชไฟฟาในภาคใต การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นในแตละป จากสถิติความตองการใชไฟฟาของภาคใตในชวง
10 ปที่ผานมา กอนที่จะมีการกอสรางโรงไฟฟาสุราษฎรธานีแหงใหม พบวาภาคใตมีความตองการใชไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้นเฉลี่ยเกือบถึงรอยละ 10 โดยที่ ผานมาภาคใตมีความตองการไฟฟาสูงสุดถึง 1,130 เมกะวัตต ในขณะที่
กําลังผลิตของภาครวมกันทั้งสิ้นเพียง 1,136 เมกะวัตต ถึงแมวาจะมีการสงพลังไฟฟาผานระบบเชื่อมโยงภาค
กลางกับภาคใต และรับไฟฟาจากระบบเชื่อมโยงระหวางไทย-มาเลเซียแลวก็ตาม แตยังขาดความมั่นคงใน
ระบบไฟฟา ซึ่งหากสายสงเชื่อมโยงเกิดการขัดของ จะสงผลใหเกิดไฟฟาไมเพียงพอ หรือเกิดไฟฟาดับในระบบ
ในที่สุดดังนั้น โรงไฟฟาสุราษฎรธานี จึงเปนแหลงผลิตไฟฟาสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความมั่นคงในระบบจาย
ไฟฟา เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ การทองเที่ยว และอื่นๆ ในภาคใต ใหเจริญรุดหนาไปพรอมๆ กัน
กับการพัฒนาประเทศ
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สถานีที่ตั้ง โรงไฟฟาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงไฟฟาสุราษฎรธานีเดิม ในทองที่
ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี บนพื้นที่รวม 115 ไร หางจากตัวจังหวัดไปตามเสนทาง
หลวงหมายเลข 401 เปนระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร
การดําเนินงานกอสรางโรงไฟฟา กฟผ. ไดกอสรางโรงไฟฟาสุราษฎรธานีขึ้นใหม เพื่อทดแทน
โรงไฟฟาเดิม ซึ่งหมดอายุการใชงานและไดปลดออกจากระบบไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 โรงไฟฟาแหง
ใหมนี้เปนโรงไฟฟาประเภทกังหันกาซ ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ จํานวน 2 เครื่อง ขนาดกําลัง
ผลิตเครื่องละ 122 เมกะวัตต รวมกําลังผลิตไฟฟา 244 เมกะวัตต ซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟาทั้ง 2 เครื่อง ไดรื้อยาย
มาจากโรงไฟฟากังหันกาซ ไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี กฟผ. เริ่มงานกอสรางตัวโรงไฟฟาเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และแลวเสร็จสามารถจายไฟฟาเขาสูระบบเมื่อวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 13
พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ตามลําดับ
การใชเชื้อเพลิง กฟผ. ไดออกแบบใหโรงไฟฟาสุราษฎรธานีสามารถใชกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซล
เปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา ตามแผนการเดินเครื่องจะใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งคาดวาจะใชประมาณ
72 ลาน ลูกบาศกฟุตตอวัน และจะใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองในกรณีที่ระบบสงกาซขัดของ หาก
จําเปนตองใชน้ํามันดีเซล จะใชในปริมาณสูงสุดประมาณ 1.7 ลานลิตรตอวัน โดย กฟผ. มีถังเก็บน้ํามันสํารอง
ขนาด 8 ลานลิตร จํานวน 2 ถัง ที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงสํารองไดประมาณ 9 วันในการจัดสงกาซธรรมชาติ
ใหกับโรงไฟฟาสุราษฎรธานีนั้นจะดําเนินการโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ปตท. มีแผนงานสรางทอสง
กาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้วเชื่อมตอจากโรงแยกกาซขนอมที่อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราชมายังโรงไฟฟา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถจัดสงกาซธรรมชาติไดประมาณ 150
ลานลูกบาศกฟุตตอวันสําหรับการจัดสงน้ํามันดีเซลนั้น ปตท. จะขนสงดวยรถบรรทุกน้ํามันจากคลังน้ํามันที่
จังหวัดสุราษฎรธานีไปสงยังโรงไฟฟา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานโรงไฟฟาเปนไปอยาง
ตอเนื่องปราศจากปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจมีผลกระทบตอชุมชน กฟผ. จึงไดวาจางบริษัทเซาทอีสทเอเซีย
เทคโนโลยี จํากัด เปนผูดําเนินการจัดทํารายงานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมครอบคลุมทุกดาน
ตามหลักวิชาการรวม 23 สาขา อาทิดานคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา เสียง ระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา
สาธารณสุข ชีวอนามัยและความปลอดภัย ทรัพยากร สังคมและเศรษฐกิจ การคมนาคมและขนสง ฯลฯ พรอม
ทั้งมีมาตรการปองกันแกไข ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดลอม เสนอสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมพิจารณา และไดรับความเห็นชอบเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมนั้น
กฟผ. ไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 และตาม
มาตรฐานที่หนวยงานของรัฐกําหนดอยางเครงครัด ตั้งแตเริ่มดําเนินงานกอสรางโครงการจนกระทั่งดําเนินงาน
แล ว เสร็ จ และจ า ยกระแสไฟฟ า พร อ มทั้ ง ได มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบและรายงานผล เสนอ
คณะกรรมการนโยบาย และแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเปนประจําทุกๆ 6 เดือน นอกจากนี้โรงไฟฟาสุราษฎร
ธานียังไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 อีกดวย
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร นอกเหนือจากผลิตไฟฟาพัฒนาประเทศอันเปนภารกิจหลักและใสใจ
สิ่งแวดลอมแลว กฟผ. ถือนโยบายปฏิบัติตนเสมือนเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและเกื้อหนุนสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ สงเสริมอาชีพราษฎร จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกตรวจรักษาโรคโดยไมคิดมูลคา สนับสนุนดาน
การศึกษาของเยาชน สนับสนุนดานศาสนารวมทั้งสรางสาธารณประโยชนใหแกชุมชนฯลฯ
แผนงานในอนาคต กฟผ. มีแผนติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ําขนาด 100 เมกะวัตตเครื่องผลิต
ไอน้ํา และอุปกรณประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมเขาไปในระบบผลิตไฟฟารวมกับโรงไฟฟากังหันกาซที่มีอยูในปจจุบัน
เพื่อพัฒนาโรงไฟฟาสุราษฎรธานีใหเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โดยจะนํากาซรอนที่มีอุณหภูมิสูงที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไฟฟาของเครื่องกังหันกาซมาผานเครื่องผลิตไอน้ําเพื่อนําไปใชในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
กังหันไอน้ํา ไดอีกครั้ง แทนที่จะระบายออกทางปลองระบายไอเสียของเครื่องกังหันกาซซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาอีกรอยละ 50 โดยไมตองใชเชื้อเพลิงตางๆ เพิ่ม หากเริ่มดําเนินการกอสรางจะ
ใชระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 34 เดือน ใชงบประมาณคากอสรางประมาณ 5,100 ลานบาท
สรุป โรงไฟฟาสุราษฎรธานีเปนโรงไฟฟากังหันกาซดวยคุณสมบัติของโรงไฟฟาประเภทนี้ จึงสามารถ
เดินเครื่องจายไฟฟาเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว นับเปนแหลงผลิตไฟฟาสําคัญที่ชวยเสริมความมั่นคงของระบบ
ในชวงที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดในภาคใตไดเปนอยางดี นอกจากนี้โรงไฟฟาแหงนี้ยังเปนแหลงผลิตไฟฟา
สํารอง ในกรณีที่ระบบไฟฟาในพื้นที่ภาคใตเกิดการขัดของอีกดวยในอนาคต เมื่อ กฟผ. ดําเนินการพัฒนาให
เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแลวเสร็จ โรงไฟฟา สุราษฎรธานีจะเปนโรงไฟฟาหลัก ที่มีขนาดกําลังผลิตรวม
ประมาณ 300 เมกะวัตต สามารถอํานวยประโยชนดานพลังงาน และรองรับการขยายตัวทั้งทางดาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจ การทองเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวของประชากรไดอยางเพียงพอ มั่นคง และมี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได
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