
ความรูเบื้องตนเรื่องไฟฟาความรูเบื้องตนเรื่องไฟฟา
และสิทธิของชมชนและสิทธิของชมชนและสทธของชุมชนและสทธของชุมชน

สุวพร  ศิริคุณสุวพร  ศิริคุณ
ผอํานวยการบริหาร มลนธิิพลังงาน พื่อสิ่ง วดลอมผูอานวยการบรหาร  มูลนธพลงงานเพอสงแวดลอม

ในการสัมมนา
่เรื่อง “พลังงานในประเทศไทย และสิทธิชุมชน”

จัดโดย กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา บ.อีสเทิรน เพาเวอรฯ
และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางบอ

วันศุกรท่ี 30 เมษายน 2553
ณ โรงแรมคัลเลอรลีฟวิง่ จังหวัดสมุทรปราการ 

1

ประเด็นนําเสนอประเด็นนําเสนอประเดนนาเสนอประเดนนาเสนอ

พลังงาน/ประเภทของพลังงานพลงงาน/ประเภทของพลงงาน

การพึ่งพาพลังงานของประเทศไทยการพงพาพลงงานของประเทศไทย

การผลิตไฟฟาของประเทศไทยการผลตไฟฟาของปร เทศไทย

การใชพลังงานกับภาวะโลกรอนการใชพลงงานกบภาวะโลกรอน

พลังงานชมชนกับการอนรักษพลังงานพลงงานชุมชนกบการอนุรกษพลงงาน

สิทธิของชมชนสทธของชุมชน
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1. พลังงาน/ประเภทของพลังงาน

3

พลังงานคืออะไรพลังงานคืออะไรพลงงานคออะไรพลงงานคออะไร

พลังงานมาจากคาํ 2 คํา คือพลงงานมาจากคา 2 คา คอ 
"พลัง" และ "งาน" 

หมายถึงพลังตางๆที่นํามาใชใหเกดิเปนงานหมายถงพลงตางๆทนามาใชใหเกดเปนงาน 
ดังนั้นพลงังานจึงหมายถึงพลังงานหลายอยาง 
เชน พลังงานความรอน ไฟฟา นํ้ามัน ถาน ฟนเชน พลงงานความรอน ไฟฟา นามน ถาน ฟน 
ลม (เอามาหมนุกังหันวดิน้ําเขานา,เอามาปนไฟ) 
แสงอาทติย (เอามาตมน้ําหรือผลิตพลังไฟฟา)แสงอาทตย (เอามาตมนาหรอผลตพลงไฟฟา)

เปนตน 
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ประเภทของพลังงานประเภทของพลังงานประเภทของพลงงานประเภทของพลงงาน
พลังงานใชแลวหมดพลังงานใชแลวหมด หรือ1.พลงงานใชแลวหมดพลงงานใชแลวหมด หรอ

พลังงานสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลือง หรือ
พลังงานฟอสซิลพลังงานฟอสซิล ไ   น้าํมนั

1.

พลงงานฟอสซลพลงงานฟอสซล ไดแก นามน 
หินน้ํามนั ทรายน้าํมนั ถานหิน และกาซ
ธรรมชาติ โดยพลังงานชนิดนีต้องมีการธรรมชาต โดยพลงงานชนดนตองมการ
ทบถมของซากพืชซากสัตวเปนเวลานับ 
1,000 ป

5

พลังงานฟอสซิลพลังงานฟอสซิลพลงงานฟอสซลพลงงานฟอสซล
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ประเภทของพลังงานประเภทของพลังงานประเภทของพลงงานประเภทของพลงงาน
พลังงานใชไมหมดพลังงานใชไมหมดหรือ2.
พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน  คือ
พลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรอื
สามารถหาหรือปลูกทดแทนขึ้นมาได 
เชน ไม กระดาษ ฟน แกลบ กาก
( )  ี (  ั (ชาน)ออย ชีวมวล(เชน มูลสัตว 
และกาซชีวภาพ) น้ํา(จากเขื่อนไหล
มาหมนกังหันปนไฟ) แสงอาทิตยมาหมุนกงหนปนไฟ) แสงอาทตย
(ใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟา) 
ลม (หมุนกงัหันลมผลติไฟฟา) ( ุ )
และคล่ืน (กระแทกใหกังหันปนไฟ)
เปนตน

7

พลังงานหมนเวียนพลังงานหมนเวียนพลงงานหมุนเวยนพลงงานหมุนเวยน
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2. การพึ่งพาพลังงานของประเทศไทย

9

การใชพลังงานเชิงพาณิชย
(บารเรลตอวันนํ้ามันดิบ)

การผลติพลังงานเชิงพาณิชย
(บารเรลตอวันนํ้ามันดิบ)
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พลังน้ํา และนําเขาจากตางประเทศ,2.1% 
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สัดสวนการนําเขาพลังงานสัดสวนการนําเขาพลังงานสดสวนการนาเขาพลงงานสดสวนการนาเขาพลงงาน

สั ส ํ  ัสดัสวนการนาํเขาพลังงาน
แบงตามประเภทเชื้อเพลิง

4 500 000

ลานบาท

การนําเขาพลังงานเทียบกับ GDP

3,500,000

4,000,000

4,500,000 การนาเขาพลงงานเทยบกบ GDP

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1,000,000

1,500,000

, ,
การนําเขาพลังงาน

GDP

12%
16%

20%
23% 21%

27%

18%

0

500,000

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

11% 12% 11% 12%

11

การผลิต การใช การนําเขาพลงังานเชงิพาณิชยของไทยการผลิต การใช การนําเขาพลงังานเชงิพาณิชยของไทยการผลต  การใช  การนาเขาพลงงานเชงพาณชยของไทยการผลต  การใช  การนาเขาพลงงานเชงพาณชยของไทย

หนวย : พนับารเรล
น้ํามันดิบตอวัน

ป 2516 ป 2522 ป 2524 ป 2534 ป 2540 ป 2544 ป 2551 ป 2552*
นามนดบตอวน

การผลิต      10.20      21.80      28.60    290.90     523.40      594.40      850.18      888.07

การนําเขาสุทธิ    161.40    241.10    220.80    372.00     709.40      750.70      941.60      916.63

ใช ป ั 156 60 232 20 234 80 664 60 1 175 70 1 203 30 1 618 00 1 641 10การใชเปนพลังงาน    156.60    232.20    234.80   664.60  1,175.70  1,203.30  1,618.00   1,641.10

   กาซธรรมชาติ         -           -         4.60     140.60       281.00       430.60        647.95        671.60

   น้ํามัน     146.40     208.30     206.20     410.80       681.30       560.30        633.72        637.63

 ิ / ิ ไ    ถานหิน/ลิกไนต         2.00        8.10         9.60       92.10       180.50      180.00        300.76        297.14

   พลังน้ํา/ไฟฟา         8.60       15.80       14.50       21.10        32.80         32.40         35.56         34.73

สัดสวนการใช (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

   กาซธรรมชาติ 0.0% 0.0% 1.9% 21.1% 23.9% 35.8% 40.0% 40.9%

   น้ํามัน 93.5% 89.7% 87.8% 61.8% 58.0% 46.6% 39.2% 38.9%

   ถานหิน/ลิกไนต 1.0% 3.5% 4.1% 13.9% 15.4% 15.0% 18.6% 18.1%

   พลังน้ํา/ไฟฟา 5.5% 6.8% 6.2% 3.2% 2.8% 2.7% 2.2% 2.1%
สัดสวนของการนําเขา
ตอ การใชพลังงาน (%)
สัดสวนการนําเขาน้ํามัน

55.9%58.2%94.1% 91.7% 88.5% 56.1% 57.5% 55.8%

สดสวนการนาเขานามน
ตอ การใชพลังงาน (%)

ทีม่า : สนพ.

34.4%

หมายเหตุ : * ป 2552  (9 เดือน)

93.9% 90.9% 87.6% 55.1% 54.1% 44.2% 36.4%
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การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาการใชเชอเพลงในการผลตไฟฟาการใชเชอเพลงในการผลตไฟฟา

นํ้ามัน

12%

9% 5% 1%
2%

0.3% พลังน้ํา
นามน

ลิกไนต

นําเขา
ถานหินอ่ืน

อ่ืนๆ
12%ลกไนต

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ม ค

71%
กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติการพึ่งพาพลังงานประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะคือความเสีย่ง

ทมา: สานกงานนโยบายและแผนพลงงาน, ม.ค. 
2553

15 สิงหาคม 2552 เขื่อนศรีนครินทรปลอยน้ําออกจากเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟา
่ชดเชยกาซธรรมชาติจากอาวไทย และพมาซึ่งเกิดปญหาขัดของไมสามารถ

จายกาซไดตามปกติ ทําใหระดับน้ําในแมน้ําแควใหญสูงขึ้น เขาทวมพื้นที่
บานเรือน รานอาหาร รีสอรทและโรงแรม ใน จ.กาญจนบุรี 13

สัดสวนการจายไฟฟาเขาระบบในปสัดสวนการจายไฟฟาเขาระบบในป 25512551สดสวนการจายไฟฟาเขาระบบในป สดสวนการจายไฟฟาเขาระบบในป 25512551
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ตนทนการผลิตตนทนการผลิตไฟฟาเปรียบเทียบไฟฟาเปรียบเทียบ ((25502550))        ตนทุนการผลตตนทุนการผลตไฟฟาเปรยบเทยบ ไฟฟาเปรยบเทยบ ((25502550))
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การใชไฟฟาของประเทศไทยการใชไฟฟาของประเทศไทยการใชไฟฟาของประเทศไทยการใชไฟฟาของประเทศไทย

350,000
ลานหนวย

300,000

การผลิตไฟฟาใชเองและ

Actual Forecast
311,182

320,389

200,000

250,000 การซื้อไฟฟาตรงจากผูผลิตเอกชน

150,000

135,004

144,211

50,000

100,000
การใชไฟฟาในระบบ

0
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3. การผลิตไฟฟาของประเทศไทย

17

กระบวนการผลิตไฟฟากระบวนการผลิตไฟฟากระบวนการผลตไฟฟากระบวนการผลตไฟฟา
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โรงไฟฟาประเภทตางๆโรงไฟฟาประเภทตางๆ

สรุปโรงไฟฟาพลังความรอนในประเทศไทย 

โรงไฟฟาประเภทตางๆโรงไฟฟาประเภทตางๆ

โรงไฟฟากังหนัไอน้าํถานหิน, นํ้ามันเตา ,กาซธรรมชาติ โรงไฟฟากงหนไอนา
(Steam Power Plant)

, ,

เผา

ใชการตมน้าํใหกลายเปนไอ
น้ํามาหมุนเครือ่งกังหันไอน้ํา 
ซึ่  ั ื่ ํ ิ ไฟฟซงึตอกับเครอืงกําเนิดไฟฟา 
เพ่ือผลิตไฟฟา 
เชื้อเพลิงที่ใชในการตมน้ําเชอเพลงทใชในการตมนา 
เชน ถานหนิลิกไนต 
น้ํามนัเตา กาซธรรมชาตินามนเตา กาซธรรมชาต 
ชีวมวล เปนตน
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โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

ตัวอยาง - โรงไฟฟากังหนัไอน้าํ

  โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟากระบี่               โรงไฟฟาแมเมาะ 

20
ที่มา : ศูนยขอมูลขาวสาร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  http://prinfo.egat.co.th/



โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))

โ ไฟฟ ั ้ํ

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

โรงไฟฟาพลังนํา 
(Hydro Power Plant)
ใ  ิ ี  ื่ ป ั้  ้ ไ  ใ  ีใชวิธีสรางเขือนปดกันแมนําไว ใหมี
ระดับสูงจนมีปริมาณน้ําและแรงดัน
เพียงพอที่จะนํามาหมนเครื่องกังหันเพยงพอทจะนามาหมุนเครองกงหน
น้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งอยูใน
โรงไฟฟาที่อยูต่ํากวาระดับน้ําที่กั้นู
ไว โดยไฟฟาที่ไดขึ้นอยูกับแรงดัน
และปริมาณน้ํา

21

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))
ตัวอยาง - โรงไฟฟาพลังน้ํา ( ขนาดใหญ ) 

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

     เขื่อนสิรินธร 36 MW เขื่อนภมูิพล 731.2 MW เขื่อนอบุลรัตน 25.2 MW

เขื่อนจุฬาภรณ 40 MW เขื่อนรัชชประภา 240 MW เขื่อนปากมูล 136 MW 
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โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))

ตัวอยาง - โรงไฟฟาพลังน้ํา ( ขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว ) 

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

โครงการพลังน้ําขนาดเล็กหวยปูลิง 
บานแมยะนอย 

ี ใ 

โครงการพลังน้ําขนาดจิ๋วที่ตะโปะปู
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  

อ.จอมทอง เชยีงใหม 
ขนาด 22 kW

ขนาด 12 kW
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โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))

โรงไฟฟาดีเซล

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

 (Diesel Power Plant)  
ใชเครื่องยนตดีเซลในการผลิตใชเครองยนตดเซลในการผลต
ไฟฟา สามารถเดินเครื่องได
อยางรวดเร็ว  เหมาะที่จะเปน
โรงไฟฟาสํารอง สําหรับจาย
ชวงความตองการไฟฟาสูงสุด  
หรือใชในกรณีฉกเฉิน หรือใชหรอใชในกรณฉุกเฉน หรอใช
ในพื้นที่หางไกล 

โรงไฟฟาเครื่องยนตดีเซล
ที่ จ. แมฮองสอน
กําลังการผลิต 4 4 เมกะวัตตกาลงการผลต 4.4 เมกะวตต

24



โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))

โรงไฟฟากังหันกาซ

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

โรงไฟฟากงหนกาซ
 (Gas Turbine Power Plant)
เปนโรงไฟฟาที่ไดพลังงานจากการเปนโรงไฟฟาทไดพลงงานจากการ
เผาไหม ของส วนผสมร ะหว า ง
กาซธรรมชาติหรือน้ํามันดีเซลกับ
อากาศความดันสูง เพ่ือไปขับใบ
กังหันที่ตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ื่ ิ ไฟฟเพือผลิตไฟฟา

โรงไฟฟา ท่ีต้ัง ( จังหวัด ) เชื้อเพลิง กําลังผลิตติดตั้ง (MW)

หนองจอก กรุงเทพฯ น้ํามันดีเซล / กาซ 351

ไทรนอย นนทบุรี น้ํามันดีเซล / กาซ 244

ลานกระบือ กําแพงเพชร น้ํามันดีเซล / กาซ 220
25

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

โรงไฟฟาพลงความรอนรวม 
(Combined Cycle Power Plant) 
• เปนโรงไฟฟาที่ประกอบดวยโรงไฟฟา 

2 ระบบรวมกัน คือ2 ระบบรวมกน คอ
-โรงไฟฟากังหันกาซ
-โรงไฟฟากังหันไอน้ําโรงไฟฟากงหนไอนา 

• เปนโรงไฟฟาฐานเพื่ อการผลิตไฟฟา
ตลอดเวลา

โรงฟาน้ําพอง 
650 MW

โรงไฟฟาวงันอย
1,910 MW 

โรงไฟฟาพระนครใต
1,588 MW

26



โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ ((ตอตอ))

โรงไฟฟานิวเคลียร

โรงไฟฟาประเภทโรงไฟฟาประเภทตางๆตางๆ  ((ตอตอ))

 (Nuclear Power Plant) 
เปนโรงไฟฟาพลังความรอนประเภทหนึ่ง อาศยัพลังความรอนที่เปนโรงไฟฟาพลงความรอนประเภทหนง อาศยพลงความรอนท
เกิดขึ้นจากปฏิกริยิาการแตกตัวของธาตุยูเรเนยีม แลวนําไปใชใน
กระบวนการผลิตไอน้ําที่ใชในการเดินเครือ่งกําเนิดไฟฟา

27

การผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทนการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงชีวมวล
ชีวมวล- แกลบ เศษไม ซังขาวโพด

โรงไฟฟาเชอเพลงชวมวล 
( ฺBiomass Power Plant) 
คือ การใชกากหรือเศษวัสดเหลือใช

เผา

คอ การใชกากหรอเศษวสดุเหลอใช
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  เ ช น  แ ก ล บ 
ชานออย เศษไม กากปาลม กากมัน
สําปะหลัง  ซังขาวโพด  เปนตน 
นํามาเปนเชื้ อ เพลิงในการผลิต
ไฟฟ ี ั ํ  ัไฟฟา มีหลักการทํางานคลายกับ
โรงไฟฟาพลังงานกังหันไอน้ํา

28



พลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลพลงงานชวมวลพลงงานชวมวล

29

พลังงานพลังงานชีวชีวมวลมวล ((ตอตอ))พลงงานพลงงานชวชวมวล มวล ((ตอตอ))

30



ตัวอยางโรงไฟฟาชีวมวลตัวอยางโรงไฟฟาชีวมวลตวอยางโรงไฟฟาชวมวลตวอยางโรงไฟฟาชวมวล

โรงไฟฟามุงเจริญ กรีนเพาเวอร 
จ.สรุินทร ขนาด 9.9 MW

โรงไฟฟารอยเอด็ กรีน
จ.รอยเอด็ ขนาด 9.9 MW

โรงไฟฟาซูพรีม รีนิวเอเบลิ เอ็นเนอรยี่ 
อ.เวียงแกน จ.เชยีงราย 160 kW

โรงไฟฟากลัฟ ยะลากรีน
จ.ยะลา ขนาด 23 MW 31

การผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน

โรงไฟฟ าพลั ง ง านแสงอาทิ ตย 
(S l P Pl t)(Solar Power Plant) 
• ใชโซลารเซลลในการเปลี่ยน
แสงอาทิตยเปนกระแสไฟฟา

• เมื่อแสงตกกระทบกับสารกึ่งตัวนํา
ในแผงเซลลแสงอาทิตยจะเกิดการ
ถายทอดพลังงานทําใหอิเล็คตรอนถายทอดพลงงานทาใหอเลคตรอน
เคล่ือนที่จึงเกิดกระแสไฟฟาขึ้น

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 0.5 MW จ.แมฮองสอน 

32



เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากแสงอาทติยเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากแสงอาทติยเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากแสงอาทตยเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากแสงอาทตย

 Solar Cell  Steering Engine

 Parabolic Trough  Parabolic Dish
33

การผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทน ((ตอตอ))การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทนการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน ((ตอตอ))
โรงไฟฟาพลังงานลม
(Wi d P Pl t)(Wind Power Plant) 
ใชกังหันลมในการผลิตไฟฟา ซึ่งลมท่ีพัดผานใบกังหัน จะทําใหใบหมุนไดเปน
พลังงานกลออกมาเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทีู่
เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของกังหันลม

1. ใบพัด เปนตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกล
2. เพลาแกนหมน รับแรงจากแกนหมนใบพัดและสงผานระบบ2. เพลาแกนหมุน รบแรงจากแกนหมุนใบพดและสงผานระบบ
กําลัง เพื่อหมุนและปนเครื่องกําเนิดไฟฟา

3. หองสงกําลัง เปนระบบปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็ว
ในการหมุน

4. หองเครื่อง ใชบรรจระบบตางๆ ของกังหันลม เชน4. หองเครอง ใชบรรจุระบบตางๆ ของกงหนลม เชน 
ระบบเกียร เครื่องกําเนิดไฟฟา เบรก และระบบควบคุม

5. เครื่องกําเนิดไฟฟา ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานกล
เปนพลังงานไฟฟา

6. ระบบควบคมไฟฟา ใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคม6. ร บบควบคุมไฟฟา ใชร บบคอมพวเตอรเปนตวควบคุม
การทํางาน และจายไฟฟาเขาสูระบบ

7. ระบบเบรก ใชควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุน
8. แกนคอหมุนรับทิศทางลม เปนตัวควบคุมใหใบพัดรับทิศทางลม
ซ่ึงสัมพันธกับหางเสือรับทิศทางลม

9. เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม เปนตัวชี้ขนาดความเร็ว
และทิศทางลม สาํหรบัใชในการควบคุมกลไกอื่นๆ

10.เสา เปนตัวแบกรับสวนที่เปนตัวเครื่องทางดานบน 34



เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากกังหนัลมเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากกังหนัลมเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากกงหนลมเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากกงหนลม

กังหันลมแนวแกนนอน
(Horizontal Axis Wind Turbine)

- แกนหมุนขนานกับทิศทางของลม 
- ใบพัดตั้งฉากรับแรงลม 
- มีอุปกรณควบคุมกังหนัใหหนัไปตามทิศทางลม 
- มีระบบปองกันการชํารุดเมื่อขณะเกิดลมพัดแรง

กังหันลมแนวแกนตั้ง
(Vertical Axis Wind Turbine)(Vertical Axis Wind Turbine)

- แกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับทิศทางลม
- รับลมในแนวราบไดทุกทิศทาง

35

โรงไฟฟาพลังงานลมโรงไฟฟาพลังงานลมโรงไฟฟาพลงงานลมโรงไฟฟาพลงงานลม

กังหนัลมลําตะคอง
จ.นครราชสีมา

2.5 MW

กังหนัลมของ พพ.
จ.นครศรีธรรมราช

1.5 MW

กังหนัลมของ กฟผ.
จ.ภูเก็ต

0.17 MW

36



การผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทน ((ตอตอ))การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน ((ตอตอ))

 โรงไฟฟาพลังงานกาซชีวภาพ 
( Biogas Power Plant) 
เปนการนํามูลสัตวหรือน้ําเสีย มาหมักในู
ระบบปด เพ่ือใหเกิดกาซชีวภาพ จากนั้น
สงเขาเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟา

37

การผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทน ((ตอตอ))การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน ((ตอตอ))

 โรงไฟฟาพลังงานขยะ 
(Incinery Power Plant) 

ใชขยะเปนเชื้อเพลิง โดยขยะสวนใหญ เชน กระดาษ เศษอาหาร และไม 
เปนตน โดยนําขยะมาเผาเพื่อตมน้ําใหกลายเปนไอน้ํา หรือหมักเพื่อใหเกิดกาซเปนตน โดยนาขยะมาเผาเพอตมนาใหกลายเปนไอนา หรอหมกเพอใหเกดกาซ
ชีวภาพ ซึ่งจะไปหมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟา

38



เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากขยะเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากขยะ มีมี 44 ประเภทประเภทเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากขยะเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากขยะ    ม ม 44  ประเภทประเภท

1. การผลิตไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพ
จากหลมฝงกลบขยะ (Landfill Gas)

2.   การผลิตไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพจากระบบ
กําจัดขยะที่ใชเทคโนโลยยีอยสลายแบบไมจากหลุมฝงกลบขยะ (Landfill Gas) กาจดขยะทใชเทคโนโลยยอยสลายแบบไม
ใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 

ขอด ีคือ คาใชจายถูกที่สุด

ขอเสีย คือ หาแหลงสถานที่ฝงกลบยากเนื่องจากการ
  ี่ ใ  ี  ี ี่ ิ ใ 

ขอดี คือ เหมาะกับขยะที่มีอัตราสวนสารอินทรียสูง ลดกลิ่น
็ ฝ ื่ ป  ใ ปตอตานของชุมชนทีอยูใกลเคียง ตองมีทีดินขนาดใหญ

มากพอและไมมีปญหาระดับน้ําใตดิน อีกทั้งราคาที่ดิน
จะเปนปจจัยสําคัญทางการเงินซึ่งเปนขอจํากัดที่สําคัญ 
ทําใหมีปญหาในการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

เหม็นของมูลฝอยเนืองจากเปนกระบวนการยอยสลายในระบบปด 
วัสดุที่ยอยเสร็จแลวสามารถใชเปนวัสดุปรับสภาพดินและปุย
อินทรียได

ขอเสีย คือ ไมสามารถใชประโยชนจากขยะไดทั้งหมด เชน ขยะขอเสย คอ ไมสามารถใชประโยชนจากขยะไดทงหมด เชน ขยะ
อินทรียที่อยูในรูปของแข็ง อยางเศษไมซ่ึงสามารถใชเปน
เชื้อเพลิงได จะตองนําไปฝงกลบแทน ตองลงทุนระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยทําใหเงินลงทุนโครงการฯ สูงขึ้น 39

เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากขยะเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟาจากขยะ ((ตอตอ)) มีมี 44 ประเภทประเภท

3.   การผลิตไฟฟาโดยใชความรอนจาก
การเผาทําลายขยะ (Incineration)

เทคโนโลยการผลตไฟฟาจากขยะ เทคโนโลยการผลตไฟฟาจากขยะ ((ตอตอ))    ม ม 44  ประเภทประเภท

4.   การผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)
การเผาทาลายขยะ (Incineration)

เปนการนําขยะมาปรับปรุงคุณภาพ โดย

คัดแยก ยอยเพื่อลดขนาด ผสม ลดความชื้น

ขอดี คือ ใชพื้นที่ไมมาก เหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่จํากัด
อยางเชนในเมืองใหญ

คดแยก ยอยเพอลดขนาด  ผสม  ลดความชน
 อัดเปนกอนเพื่อใหเหมาะสมที่จะนําไปเปนเชื้อเพลิง

ที่มีคาความรอนสูงสม่ําเสมอในระบบผลิตไฟฟาตอไป 

ญ

ขอเสีย คือ ใชเงินลงทุนและคาใชจายการดําเนินงาน
คอนขางสูง

ขอดี คือ สามารถกําจัดขยะไดหลายประเภท และ
ปลอดเชื้อโรค

ขอเสีย คือ เงินลงทุนคอนขางสูงและตองหาผูรับซื้อ
เชื้อเพลิงขยะไปเผาในอปกรณเผาไหมที่เหมาะสม อีกเชอเพลงขยะไปเผาในอุปกรณเผาไหมทเหมาะสม อก
ทั้งยังมีคาขนสงอีกดวย
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การผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทนการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทน ((ตอตอ))
โรงไฟฟาพลังงานคลื่น 
(Wave Power Plant)

การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน ((ตอตอ))

(Wave Power Plant)
พลังงานคลื่น หมายถึง พลังงานของคลื่น
ผิวมหาสมุทร โดยเปนการเก็บเกี่ยวเอา 
พลังงานที่ลมถายทอดใหกับผิวน้ําในพลงงานทลมถายทอดใหกบผวนาใน
มหาสมุทรจนเกดิเปนคลื่นวิ่งเขาสูชายฝง
และเกาะแกงตางๆ
ั ํ ใช ื่ ี่หลักการทํางาน จะใชการเคลือนทขีอง

คลื่นเปนตัวการที่จะอัดอากาศ เขาไปใน
โครงสรางที่เปนชองวางเล็กๆ อากาศที่ถูก
อัดจะทําหนาที่ไปหมนกังหนัเพ่ือผลิตอดจะทาหนาทไปหมนุกงหนเพอผลต
กระแสไฟฟา
การผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่น 
สามารถทําไดทั้ง บบระบบที่ติดตั้งไปตาม

กาซธรรมชาติ

สามารถทาไดทงแบบระบบทตดตงไปตาม
ชายฝง และระบบที่ติดตั้งนอกฝงที่น้ําลึก
กวา 40 เมตร

ใ  ื่ ื่ ิ ไฟฟ  ใการใชคลืนเพือผลิตไฟฟา จะตองอยูใน
โซนทีม่ยีอดคลื่น เฉลีย่อยูที ่8 เมตร ซ่ึง
บริเวณนั้นตองมแีรงลมดวย จึงจะไดผล41

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบตอสงแวดลอมผลกระทบตอสงแวดลอม

มลพษิหลักมลพษิหลัก

1. ทางอากาศ (ฝุนละออง เขมาควัน)

3. ทางเสียง 

้

(จากกิจกรรมตางๆ
ของโรงไฟฟา)

2. ทางน้ํา 
(น้ําทิ้งจากการหลอเย็น)
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11 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางอากาศทางอากาศ11. . ผลกระทบตอสงแวดลอมผลกระทบตอสงแวดลอมทางอากาศทางอากาศ

มลพิษทางอากาศถือเปนมลพิษท่ีสําคัญท่ีสุดของโรงไฟฟา 
ฝุน กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด
ผลกระทบ ระบบทางเดินหายใจ  

ระคายเคืองในจมก ลําคออักเสบระคายเคองในจมูก ลาคออกเสบ 
มีผลตอหัวใจและปอด (ปอดอักเสบ เนื้องอกในปอด)
ทําใหภูมิตานทานของรางกายต่ําลงและติดเชื้อไดงาย ู
เปนสารที่กอใหเกิดฝนกรด ทําลายพันธุพืช

 ซ ไซ  ไ โ ร

มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศ

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช
ฝุนละออง กาซซลัเฟอรได

ออกไซด

กาซออกไซดของไนโตรเจน
ซ่ึงคํานวณผลในรูปกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน)

1  ิ1. ถานหน
(1) กําลังการผลิต < 50 MW < 80 < 360 < 200
(2) กําลังการผลิต >= 50 MW < 80 < 180 < 200
2. นํ้ามัน < 120 < 260 < 180

3. กาซธรรมชาติ < 60 < 20 < 120

4. ชีวมวล < 120 < 60 < 200
ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
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กาการควบคมคณภาพรควบคมคณภาพอากาศอากาศ ((ฝนฝน))

เทคโนโลยีท่ีใช ไซโคลน เครื่องดักจับฝุนดวยหยดน้ํา ถุงกรอง 

กาการควบคุมคณุภาพรควบคุมคณุภาพอากาศ อากาศ ((ฝุนฝุน))

ุ ุ

เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย 

Cyclone Multicyclone

ใชหลักการหนีศูนยกลางในการแยกฝุนออกจากอากาศ 
กระแสวนจะพาอนภาคฝนเคลื่อนตัวลงดานลาง อากาศดีจะออกทางดานบนไซโคลน

Cyclone Multicyclone

กระแสวนจะพาอนุภาคฝุนเคลอนตวลงดานลาง อากาศดจะออกทางดานบนไซโคลน
ขอดี คอื ราคาคาติดตัง้และดําเนินการไมสูง 
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กาการควบคมคณภาพรควบคมคณภาพอากาศอากาศ ((ฝนฝน))

เทคโนโลยีท่ีใช ไซโคลน เครื่องดกัจับฝุนดวยหยดน้ํา ถุงกรอง 

กาการควบคุมคณุภาพรควบคุมคณุภาพอากาศอากาศ ((ฝุนฝุน))

เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย 

อาศัยหลักในการใชของเหลวดักจับฝุน ภายในหอจะมีการพนของเหลวจากดานบน
เพื่อใหเกิดการจับมวลแกสและฝนที่ลอยมาจากดานลาง น้ําที่ดักฝนจะไหลลงดานลางเพอใหเกดการจบมวลแกสและฝุนทลอยมาจากดานลาง นาทดกฝุนจะไหลลงดานลาง
(ซึ่งจะตองนําไปบําบัดตอ) สวนอากาศดีจะออกทางดานบน

45

กาการควบคมคณภาพรควบคมคณภาพอากาศอากาศ ((ฝนฝน))

เทคโนโลยีท่ีใช ไซโคลน เครื่องดักจับฝุนดวยหยดน้ํา ถงุกรอง

กาการควบคุมคณุภาพรควบคุมคณุภาพอากาศอากาศ ((ฝุนฝุน))

ุ
เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย 

ระบบจะประกอบดวยเสนใยเล็กๆ ในลักษณะที่เปนหลอดยาวและสานเชื่อมตอกันแนน
เพื่อก้ันทางไหลของกาซ ซึ่งกลไกหลักท่ีสําคัญ คือ การชนระหวางฝุนและถุงกรอง

้ ่ ้ขอเสีย คือ มักมีขนาดใหญทําใหตองใชพื้นที่ในการติดตั้งมาก
46



กาการควบคมคณภาพรควบคมคณภาพอากาศอากาศ ((ฝนฝน))

เทคโนโลยีท่ีใช ไซโคลน เครื่องดักจับฝุนดวยหยดน้ํา ถุงกรอง 

่

กาการควบคุมคณุภาพรควบคุมคณุภาพอากาศอากาศ ((ฝุนฝุน))

เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย

((อาศัยหลักการดูดกันอาศัยหลักการดูดกัน--ผลักกันระหวางประจุไฟฟาสถิตกับขัว้ไฟฟาผลักกันระหวางประจุไฟฟาสถิตกับขัว้ไฟฟา))(( ูู ุุ ))

อาศัยแรงทางไฟฟาในการแยกฝุนออกจากอากาศ การทํางานประกอบดวย
การใสประจุลบใหกับฝุน แผนเก็บฝุนซึ่งมีประจุบวกจะทําหนาที่จับและเก็บฝุนไวุ ุ ุ ุ ุ
ขอดี คอื ประสิทธิภาพสูง คาบํารุงรักษาต่ํา แตขอเสีย คือ การลงทุนจะสูงกวาระบบอื่นๆ
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ปรียบ ทียบราคาปรียบ ทียบราคาของ ตละ ทคโนโลยท่ีีใชสําหรับของ ตละ ทคโนโลยท่ีีใชสําหรับกําจดัฝนกําจดัฝนเปรยบเทยบราคาเปรยบเทยบราคาของแตละเทคโนโลยทใชสาหรบของแตละเทคโนโลยทใชสาหรบกาจดฝุนกาจดฝุน

เทคโนโลยี ราคา (ลานบาท)

ระบบไซโคลน (Cyclone Separator) 5

้

รูป
ระบบดักจับดวยหยดน้ํา (Wet Collector) 8

ระบบถงกรอง (Bag Filter) 20ูระบบถุงกรอง (Bag Filter) 20

ระบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator) 25( p )

หมายเหตุ : ราคาไดมาจากการสอบถามผูขาย 2 รายุ ู
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22 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางน้ําทางน้ํา22. . ผลกระทบตอสงแวดลอมผลกระทบตอสงแวดลอมทางนาทางนา

มลพิษจากโรงไฟฟาที่มีผลตอแหลงน้ํา
่• ทําใหเกิดความรําคาญ เชน กล่ินเหม็น

• ทําใหสัตวน้ําหลายชนิดเกิดการตาย ยายถิ่น หรืออาจสูญพันธุในที่สุด
• เปนแหลงแพรระบาดของเชือ้โรค เชน อหิวาตกโรค บิด และทองเสีย• เปนแหลงแพรระบาดของเชอโรค เชน อหวาตกโรค บด และทองเสย
• ผลของฝนกรดตอน้ําพื้นผิว พืชและสัตวน้ํา 

มาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ําท้ิง

ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน

1. คาความเปนกรดและดาง (pH value) 5.5-9.0

2. คาทีดีเอส 
(TDS หรือ Total Dissolved Solids)

ไมเกิน 3,000 มก/ล. *

นํ้าทิ้งที่จะระบายลงแหลงนํ้ากรอยที่มีคาความเค็ม (Salinity) 
หรือลงสทะ ล คาทีดี อสในน้ําทิ้งจะมีคาไม กิน 5 000 มก ลหรอลงสูทะเล คาทดเอสในนาทงจะมคาไมเกน 5,000 มก.ล.

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 50 มก./ล. **

4. อุณหภูมิ (Temperature) ไมเกนิ 40°C

ที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
        *   หรอือาจแตกตางแลวแตละประเภทของแหลงรองรบันํ้าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
        ** หรอือาจแตกตางแลวแตประเภทของแหลงรองรบันํ้าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรอืประเภทของ
             ระบบบําบัดนํ้าเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 150 มก./ล.
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กาการควบคมคณภาพรควบคมคณภาพทางน้ําทางน้ํา

 เทคโนโลยีท่ีใช ระบบบําบัดน้ําเสีย (ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ)

กาการควบคุมคณุภาพรควบคุมคณุภาพทางนาทางนา

สวนใหญน้ําทิ้งจะมาจากระบบระบายความรอน     ปญหาเรื่องอุณหภูมแิละคาความเปนกรดและดาง

ใชวิธีการลดอุณหภูมนิ้ําทิ้งกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา และลดปริมาณน้ําทิ้งโดยนําน้ํากลับมาใชใหม  

้โรงบําบัดนํ้า หอหลอเย็น
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33 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางเสียงทางเสียง33. . ผลกระทบตอสงแวดลอมผลกระทบตอสงแวดลอมทางเสยงทางเสยง
มลพิษทางเสียงจากโรงไฟฟาสวนใหญเกิดจากเครื่องจักร
ั ั  ้ํ ั ป   ใ โ ไฟฟกังหัน หมอนํา พัดลม และอุปกรณตางๆภายในโรงไฟฟา

ผลกระทบ เกิดความรําคาญ 
สงผลตอระบบการไดยิน

มาตรฐานควบคุมคุณภาพเสียง

• คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ
• คาระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ

คามาตรฐาน

ระดับเสียง

วิธีการปองกัน  ใชอุปกรณควบคุม/ปองกันเสียงภายในโรงไฟฟา
่ ็

ระดบเสยง

เชน เครอืงเก็บเสียง (Muffler)
     ใชแนวดักหรือปองกันเสียงรอบพื้นที่โรงไฟฟา 

เชน แนวตนไม (Noise Barrier) กําแพง ฉากกั้น
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4. การใชพลงังานกับภาวะโลกรอน
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การใชพลังงานกบัภาวะลดโลกรอนการใชพลังงานกบัภาวะลดโลกรอนการใชพลงงานกบภาวะลดโลกรอนการใชพลงงานกบภาวะลดโลกรอน

ภาวะโลกรอน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดย
่ ้ ่  ่เฉ ล่ียของโลกสูงขึ้น  ซึ่ง เปนสาเหตุที่ทําให

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกรอนอาจจะ
นํ า ไปส ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงของป ริ ม าณฝนนาไปสู ก า ร เ ปลยนแปลงของป รม าณฝน 
ระดับน้ําทะเล และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอ
พืช สัตว และมนษยพช สตว และมนุษย

53

การใชพลังงานกบัภาวะลดโลกรอนการใชพลังงานกบัภาวะลดโลกรอนการใชพลงงานกบภาวะลดโลกรอนการใชพลงงานกบภาวะลดโลกรอน

54



ปญหาโลกรอนเปนปญหาของทกคนปญหาโลกรอนเปนปญหาของทกคนปญหาโลกรอนเปนปญหาของทกุคนปญหาโลกรอนเปนปญหาของทกุคน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศการเปลยนแปลงสภาพภมูอากาศ

ปรากฏการณเรือนกระจก

ระดับนํ้าทะเลเพิ่มขึ้นภัยธรรมชาติ/พายฝุน

โลกรอน
โรคภัยรูปแบบใหม

โลกรอน

สภาพ
การเพาะปลูก
ท่ีเปลี่ยนไป

การฟุงกระจาย
เกสรดอกไมทเปลยนไป เกสรดอกไม

จะลดกาซเรือนกระจกไดอยางไรจะลดกาซเรือนกระจกไดอยางไรจะลดกาซเรอนกระจกไดอยางไรจะลดกาซเรอนกระจกไดอยางไร

• อนุรักษพลังงาน
• ปลูกปา 
• ใชเทคโนโลยีขัน้สูง / ทันสมัย เชน กักเก็บ CO2
ลงสูทะเล/หลุมน้ํามันท่ีใชแลว 

• ใชพลงังานทดแทน เชน นิวเคลียร ไบโอดีเซล 
รวมถึงใชเชื้อเพลงิที่มีคารบอนนอย
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                                                            ทางออกของประเทศทางออกของประเทศ..........
ในการลดความเสี่ยงดานพลงังานและในการลดความเสี่ยงดานพลงังานและโลกรอนโลกรอนในการลดความเสยงดานพลงงานและในการลดความเสยงดานพลงงานและโลกรอนโลกรอน

• กระจายแหลงและประเภทเชือ้เพลิง• กระจายแหลงและประเภทเชอเพลง

• ระบบการสํารองพลังงานที่มปีระสิทธิภาพ

• ราคาพลังงานตองสะทอนตนทนุทีแ่ทจริง

• ใชพลงังานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด• ใชพลงงานอยางมประสทธภาพและประหยด

• พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการใชประโยชนของเหลือใช

• เปลี่ยนไปใชพลังงานที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอย

• มนีโยบายทีช่ัดเจนเกีย่วกับกาซเรอืนกระจก และใชประโยชนจากมนโยบายทชดเจนเกยวกบกาซเรอนกระจก และใชประโยชนจาก

มาตรการลดกาซเรือนกระจก

ป ี่ ิ ใ ํ ี ิ • เปลียนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตทุกๆดาน
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พลังงานพลังงานนิวเคลียรมีความจําเปนสําหรับโลกหรือไมนิวเคลียรมีความจําเปนสําหรับโลกหรือไมพลงงานพลงงานนวเคลยรมความจาเปนสาหรบโลกหรอไมนวเคลยรมความจาเปนสาหรบโลกหรอไม

•• เปนพลังงานสะอาด ไมปลอยมลพิษเปนพลังงานสะอาด ไมปลอยมลพิษ••  เปนพลงงานสะอาด ไมปลอยมลพษ เปนพลงงานสะอาด ไมปลอยมลพษ 

•• เปนเปนการนําความรอนจากปฏิกิริยานวิเคลียร มาใชการนําความรอนจากปฏิกิริยานวิเคลียร มาใชประโยชนในประโยชนในการผลติไฟฟาการผลติไฟฟา

• อาจมปีญหาเรื่องการรั่วไหลของรังสี และการกําจัดกากนิวเคลยีร

Global Electricity Production by Type in 2050

• อาจมปญหาเรองการรวไหลของรงส และการกาจดกากนวเคลยร

Hydrogen
1.3%Solar

11.2%

Tidal

Nuclear
23.3%

คาดการณวาในอีก 
40 ปขางหนา 

ไฟฟาที่ผลิตไดจะ
ี  ึ

Coal
0 0%

Wind
12.2%

Tidal
1.0%

Oil
0.3%

มาจากนิวเคลียรถึง 
23.3%

0.0%

Biomass/waste

Biomass+CCS
2.0%

Coal +CCS
12.9%

Geothermal
2.5%

Gas
4.1%

Biomass/waste
3.8%

Gas+CCS
12.9%

Hydro
12.4%

Source: IEA 59

5. พลังงานชุมชนกับการอนุรักษพลงังาน
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กลไกไฟฟาสีเขียว : Green Energy Mechanism
นําพลังงานสผขาด..สนับสนนโลกสะอาด..ดวยพลังงานสีเขียวนาพลงงานสูผูขาด..สนบสนุนโลกสะอาด..ดวยพลงงานสเขยว

•• ““กลไกพลังงานสีเขียวกลไกพลังงานสีเขียว”” กลไกพัฒนาพลังงานหมุนเวียนชุมชน โดยระดมทุนจากภาคเอกชน
ที่ใหความสําคัญเรื่อง CSR รวมถึงการรับบริจาคและสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป

  ไฟฟ ี ี ( k ) ี่  ิโ ใ ป • จะขยายการสูการสรางตลาดไฟฟาสีเขยีว (Green Energy Market) ทีผูบริโภคในรูปองคกรและ
ประชาชนจะสามารถเลือกใช/ซื้อพลังงานที่มาจากพลังงานสะอาดดวยตนเอง

กลุมผูกอต้ัง
10 – 15 บริษัท10  15 บรษท

เงินบรจิาค
-แบบครั้งเดียว

-แบบรายเดือน/ป
ขับเคล่ือน

รัฐ

- สนับสนุนการจัด
ต้ังกลไก

-มาตรการจงใจ 

เอกชน

-ใหเงินสนับสนุน
กลไก

-รวมบริหาร/กํากับ

รัฐ

- สนับสนุนการจัด
ต้ังกลไก

-มาตรการจงใจ 

เอกชน

-ใหเงินสนับสนุน
กลไก

-รวมบริหาร/กํากับ

กลไกไฟฟา
สีเขียว

องคกรที่
รับผิดชอบ

พัฒนาโครงการ
ไฟฟาสีเขียว

ชวยคาติดตั้งเปนหลัก
เจาะจงรายพื้นที่เนนชมชน

กลไกไฟฟา
สีเขียว

ู
 เชน ลดหยอนภาษี

รวมบรหาร/กากบ

กลไกไฟฟา
สีเขียว

ู
 เชน ลดหยอนภาษี

รวมบรหาร/กากบ

กระทรวงพลังงาน

เจาะจงรายพนทเนนชุมชน
 นํ้า ชีวมวล PV และขยะ

องคกรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ
-หาทุนสนับสนุนการจัดตั้ง
-ประสานและขับเคล่ือน
-บริหารกลไก

องคกรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ
-หาทุนสนับสนุนการจัดตั้ง
-ประสานและขับเคล่ือน
-บริหารกลไกบรหารกลไกบรหารกลไก

การเปนผูผลิตหรือใหบริการ ไมไดหมายถึงการไมตระหนักตอความรับผิดชอบตองเกื้อหนุนสังคม 
หากแตประเทศยังตองบริโภคสินคา ความจําเปนที่ตองผลิตจึงมีอย

โดย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

หากแตประเทศยงตองบรโภคสนคา ความจาเปนทตองผลตจงมอยู
การตอบแทนตอสังคมโดยเฉพาะกับผูขาด หรือทําใหสังคมที่หางไกลไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้น 
จะชวยยนระยะหางระหวางสังคมเมอืงกับชนบทใหเกดิขึ้นจริง 61

กลไกพลังงานสีเขียวกลไกพลังงานสีเขียว:: โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กโครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กกลไกพลงงานสเขยวกลไกพลงงานสเขยว: : โครงการไฟฟาพลงนาขนาดเลกโครงการไฟฟาพลงนาขนาดเลก

1) หวยปูลิง จังหวัดเชียงใหม ขนาด 22 กิโลวัตต) ู
• ชวยให 47 ครัวเรือน วัดและโรงเรียนใน
ชุมชนมีไฟฟาใช และอีก 66 ครัวเรือนใน
อนาคต

2) โป ป ั ั 12 ิโ ั 2) ตะโปะปู จังหวัดตาก ขนาด 12 กิโลวัตต
• ชวยให 60 ครัวเรือน มีไฟฟาใช

3) เกระคี จังหวัดตาก ขนาด 2.2 กิโลวัตต
• ชวยใหวัดและโรงเรียนมีไฟฟาใช• ชวยใหวดและโรงเรยนมไฟฟาใช

4) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานคะเนเจือทะ ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง 
จ.ตาก ขนาด 5.5 กิโลวัตต
• จายไฟฟาใหกับโรงเรียนที่มีนักเรียน

112 คน  บานพักครูและนักเรียนบานไกล
5) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานเลภะสุคี 
ต แมจัน อ อมผาง จ ตาก ขนาด 6 กิโลวัตต

6) โครงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
ระดับหมบานหมบานหวยวอด อ จอมทองต.แมจน อ.อุมผาง จ.ตาก ขนาด 6 กโลวตต

• จายไฟฟาใหกับโรงเรียนที่มีนักเรียน 
112 คน  บานพักครูและนักเรียนบานไกล

ระดบหมบูานหมบูานหวยวอด อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม
• ขนาด 3 kW จายไฟฟาใหกับ 22 ครัวเรือน

รวมสนับสนุนโดย 
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กลไกพลังงานสีเขียวกลไกพลังงานสีเขียว : : 
โ ิ่ ป ิ ิ ึ่ ี่โ ิ่ ป ิ ิ ึ่ ี่ ื ป ั ั ํ ปื ป ั ั ํ ปโครงการเพิมประสิทธิภาพเตานงึเมียง อโครงการเพิมประสิทธิภาพเตานงึเมียง อ. . เมืองปาน จังหวดัลําปางเมืองปาน จังหวดัลําปาง

• เปนการพัฒนาเตานึ่งเมี่ยงประหยัดพลังงาน
ใ  ั ช ช   ป ี้ใหกับชุมชนหมบูานปาเหมยง

• ชาวบานกวา 80 ครัวเรือนจาก 130 ครัวเรือน
ของหมูบานไดใชเตานึ่งเมีย่งประสิทธิภาพสูง
ซ่ึงใชฟนนอยลง 50%ซงใชฟนนอยลง 50%

• รักษาตนไม 4,800 ตน/ป
• ลดมลพิษที่ปลอยออกจากเตาอันเนื่องจากการ
เผาไหมไมสมบรณ และลดการปลอยเผาไหมไมสมบูรณ และลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

• ลดเวลาที่ใชในการเก็บฟนและนึ่งเหมีย้ง ทําให
สามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆ เพ่ือสรางรายได

รวมสนับสนุนโดย 
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กลไกพลังงานสีเขียวกลไกพลังงานสีเขียว: : 
โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพและพลังงานโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพและพลังงานชีวชีวมวลมวล

1) ต.โคกตูม อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ) ู ุ
ขนาด 35 ลบ.ม. / วัน
• ผลิตกาชชีวภาพจากฟารมสุกร เพ่ือจาย
ใหชมุชนในพื้นที่ใชแทนกาซหุงตม
 ั ื  ใ   ใ • ชวย 25 ครัวเรือนลดคาใชจายจากการใช
กาซหุงตมครัวเรือนละ 50,000 บาท/ป

2) สหกรณผูเลี้ยงโคนมหนิซอน จํากัด จังหวัด) ู
สระบุรี ขนาด 100 ลบ.ม. / วัน
• ผลิตกาซชีวภาพจากฟารมโคนมเพื่อจาย
ใหชมุชนในพื้นที่ใชแทนกาซหุงตม

รวมสนับสนุนโดย 
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กลไกพลังงานสีเขียวกลไกพลังงานสีเขียว : : 
โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยโครงการ โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยโครงการ Solar HomeSolar Home

1) หมูบานแมแอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
)    ี  2) หมูบานเกระคี ต.แมวะหลวง อ.ทาสองยาง 
จ.ตาก

3) หมูบานตะโปะปู ต.แมตาน อ.ทาสองยาง 
จ ตากจ.ตาก

ประโยชนท่ีไดจากโครงการ
• ปรับปรุงระบบ Solae Home System 
ของภาครัฐที่ปจจบันประสบปญหาไมของภาครฐทปจจุบนประสบปญหาไม
สามารถใชการได

• จัดการฝกอบรมการดูแลรักษาระบบ
เพ่ือใหชาวบานสามารถซอมบํารุงรักษา

้ ่ ่
ุ

ระบบในเบื้องตนเพ่ือความยั่งยนืของ
โครงการ

• ลดการใชน้ํามนักาดสําหรับจุดตะเกียง
 สองสวาง

• สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชาวบาน

รวมสนับสนุนโดย 
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ีศึ ช ชีศึ ช ช  ํ ป ํ ป ใ ิ ิ ไฟฟ ั ้ํ ็ใ ิ ิ ไฟฟ ั ้ํ ็กรณีศึกษาชุมชนกรณีศึกษาชุมชนแมกําปองแมกําปองในการบริหารกิจการไฟฟาพลังนําขนาดเล็กมากในการบริหารกิจการไฟฟาพลังนําขนาดเล็กมาก

“สหกรณไฟฟาพลังน้ําโครงการหลวงแมกําปอง” 
เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2526
เพ่ือผลิตไฟฟาจากพลังน้ําขนาดเล็กจายใหกับ
ชาวบานแมกําปอง จ.เชียงใหม
มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการจัดการ
อยางเปนระบบโดยม ีคณะกรรมการหมูบาน
และสหกรณไฟฟา ทาํหนาที่ผูบริหารโครงการ 

็ เงินคาไฟฟาจะถูกเก็บไวเปนเงินสะสมของ
สหกรณ
ป 2545 ไดปรับปรุงระบบใหสามารถขายไฟฟา
ใ  ั ฟ ใ โ  ิ ไฟฟ ็ใหกับ กฟภ. ในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (VSPP) 
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6. สิทธิของชุมชน

67

รัฐธรรมนญแหงราชอาณาจกัรไทยรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจกัรไทย 25502550รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย 25502550

สวนท่ี 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน

มาตรา 57 
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนญาตหรือการดําเนินโครงการ หรือรฐวสาหกจ หรอราชการสวนทองถน กอนการอนุญาตหรอการดาเนนโครงการ หรอ
กิจกรรมใดที่อาจมผีลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามยั คณุภาพชีวิต หรือ
สวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเหน็
ของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรพัย 
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดนิ และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญตอประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงผลกระทบตอสวนไดเสยสาคญตอประชาชน ใหรฐจดใหมกระบวนการรบฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
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รัฐธรรมนญแหงราชอาณาจกัรไทยรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจกัรไทย 25502550 ((ตอตอ))รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย 25502550  ((ตอตอ))

สวนท่ี 12 สิทธิชุมชน

มาตรา 67 

สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพฯ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง
ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะได
ศึกษา และประเมินผลกระทบตอคณภาพสิ่งแวดลอมและสขภาพของประชาชนในชมชนศกษา และประเมนผลกระทบตอคุณภาพสงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชมุชน 
และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนฯ

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ ราชการสวน
 ิ่ รื  ร ื่ รัฐ ี่ ป ิ ิ ื่ ใ ป ิ ั ิ  ี่ ั ั ิ ี้ทองถน หรอองคกรอนของรฐทเปนนตบุคคล เพอใหปฏบตหนาทตามบทบญญตน
ยอมไดรับความคุมครอง
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          ตัวอยางปญหาตัวอยางปญหา
ั โ ี่ ี ช ชั โ ี่ ี ช ชการพฒนาโครงการทมมาจากชมุชนการพฒนาโครงการทมมาจากชมุชน

โครงการโรงไฟฟาบานตาก  จังหวัดตาก

• โรงไฟฟาชีวมวลแกลบ 9 MW
• มีการกอสรางฐานรากและสั่งซื้อ
อุปกรณซึ่งนําเขาแลวุ

• เกิดการตอตานจากชุมชนในพื้นที่
แม อบต. อนุมัติแลว แตตองกลับมติ 
โครงการตองหยุดกอสรางุ

• ปญหาเกิดจาก
– การใหความสําคัญกับการไดรับ
อนญาตจากทางการกอน (ผิด)อนุญาตจากทางการกอน (ผด)

– ละเลยการทําความเขาใจกับ
ชาวบานตั้งแตในชวงตน
เมื่อทําความเขาใจภายหลัง ชาวบาน– เมอทาความเขาใจภายหลง ชาวบาน
ไมรวมมือแลว เพราะเห็นวาไมจริงใจ

– ชาวบานยังไดรับขอมูลท่ีผิดจาก
กลมคัดคาน (ผลกระทบถานหนิ)กลุมคดคาน (ผลกระทบถานหน)

– ชาวบานกังวลเกี่ยวกับปญหามลพิษ



          ตัวอยางปญหาตัวอยางปญหา
ั โ ี่ ี ช ชั โ ี่ ี ช ช ((  ))การพฒนาโครงการทมมาจากชมุชน การพฒนาโครงการทมมาจากชมุชน ((ตอตอ))

้

โครงการโรงไฟฟาชีวมวล อ.เวียงสา จ.นาน

• ใชเชื้อเพลิงซังขาวโพดและเศษไม
ชนาด 900 กิโลวัตต

• ผูประกอบการประสาน อบต. ทําู
ประชาคมตามเกณฑ และอนุมัติ

• ชาวบานสวนใหญทราบภายหลัง และ
ปญหาการเมืองทองถื่น เกิดการญ
รวมตัวคดัคานใหถอนการอนุมัติ

• ปญหาเกิดจาก
– การใหความสําคัญกับการไดรับการใหความสาคญกบการไดรบ
อนุญาตจากทางการกอน (ผิด)

– การละเลยการทําความเขาใจ
กับชาวบานอยางแจริงกบชาวบานอยางแจรง

– การวิตกผลกระทบเหมือนถานหิน
• โครงการอยูระหวางเปลี่ยนพื้นที่ใหม
โครงการจะ ริ่มขั้นตอนทําความ• โครงการจะเรมขนตอนทาความ
เขาใจกับชุมชนกอนการทําประชาคม

การมีสวนรวมของชุมชนการมีสวนรวมของชุมชน
ของโครงการที่ประสบความสําเร็จของโครงการที่ประสบความสําเร็จ

ตัวอยางการทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธท่ีประสบความสําเร็จ
โ  ็ ีโ  ็ ี //  ิ ี ิ  ิ ี ิ 

ของโครงการทประสบความสาเรจของโครงการทประสบความสาเรจ

• เขาไปทําความเขาใจกับชุมชนตัง้แตเริ่มศึกษา
โครงการเบื้องตน

โครงการรอยเอ็ดกรีน โครงการรอยเอ็ดกรีน / / มุงเจริญกรีน สุรินทรมุงเจริญกรีน สุรินทร

โครงการเบองตน
• การพัฒนาโครงการมีสวนชวยในการพัฒนา

ทองถ่ินใหดีขึน้
• จัดประชุมชาวบานใหขอมูลคลายกังวลอยาง

สม่ําเสมอ
• เขาถึงผูนําชุมชน เจาหนาที่ ชาวบาน โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา ชาวบาน (ทุกกลุม) และ 
NGO ทองถ่ิน

• ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนบอยครั้งและตอเนื่อง
• การนําผูแทนชมุชนไปดูงานโรงไฟฟาตัวอยาง
• การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ติดตามการดําเนินงานตดตามการดาเนนงาน
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กองทนพัฒนาชมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟากองทนพัฒนาชมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟากองทุนพฒนาชุมชนในพนทรอบโรงไฟฟากองทุนพฒนาชุมชนในพนทรอบโรงไฟฟา

วัตถประสงคการจัดตั้งกองทนฯ

มติ ครม. 19 มิ.ย. 50

วตถุประสงคการจดตงกองทุนฯ 
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม
ในพื้นทีร่อบโรงไฟฟา
ื่ ป ส  ส  ิ ใิ    ั - เพอเปนการสรางสรรคมตใหมของการอยูรวมกนัระหวาง

โรงไฟฟากับชุมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟา และเปน
แบบอยางที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไปในอนาคต
ื่ ป ั ั  ั่ ื- เพือเปนแนวทางการพัฒนาพลังงานอยางยังยนื

ผูไดรับประโยชนจากกองทุนฯ
- ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลตางๆ ภายในรัศม ี5 กม. ู ๆ
ที่มีโรงไฟฟาตั้งอยู

- พ้ืนที่อื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการผลิตไฟฟา ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทนเหน็สมควรณ รรม ร ร ร ง ุนเ นสม วร

- กรณีโรงไฟฟาพลังน้ํา จะรวมถึงผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโรงไฟฟาพลังน้ําที่อยูในพืน้ที่ทัง้เหนือเขือ่น
และทายเขื่อนดวยและทายเขอนดวย
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กองทนพัฒนาชมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟากองทนพัฒนาชมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟา ((ตอตอ))กองทุนพฒนาชุมชนในพนทรอบโรงไฟฟา กองทุนพฒนาชุมชนในพนทรอบโรงไฟฟา ((ตอตอ))
เงินกองทุนฯ เก็บจาก
การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายกับระบบมากกวา 6 เมกะวัตต

ระหวางการกอสราง 50,000 บาท/เมกะวตัต/ป หรือไมนอยกวา 500,000 บาท/ป

ระหวางการผลิต จายตามปริมาณการผลิตไฟฟา ตามชนิดเช้ือเพลิง

การผลตไฟฟาของโรงไฟฟาทมสญญาซอขายกบระบบมากกวา 6 เมกะวตต

เชือ้เพลงิ                                                      สตางค/หนวย
กาซธรรมชาติ 1.0
นํ้ามันเตา/นํ้ามันดีเซล 1.5
ถานหินและลกิไนต 2 0ถานหนและลกไนต 2.0
ลมและแสงอาทิตย 0.0
ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช ขยะชุมชน 1.0
พลังนํ้า 2.0

กรอบการใชเงนิ 
ใหเงินอุดหนุนหรอืชวยเหลอืแกชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี สาธารณสขและสิง่แวดลอม บรรเทาความเสียหายในเบื้องตนวฒนธรรม ประเพณ กฬาและดนตร สาธารณสุขและสงแวดลอม บรรเทาความเสยหายในเบองตน
จากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟาและอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

- สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน - สนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
- จัดทําแผนการพัฒนาชมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา - นําเงินหรือทรัพยสินไปหาผลประโยชนจดทาแผนการพฒนาชุมชนในพนทรอบโรงไฟฟา นาเงนหรอทรพยสนไปหาผลประโยชน
- ใหเงินเปนคาใชจายหรอืคาตอบแทนในการปฏิบัติงานอื่นๆ
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กองทนพัฒนาไฟฟากองทนพัฒนาไฟฟากองทุนพฒนาไฟฟากองทุนพฒนาไฟฟา

วัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 97
พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

ุ ุ
(1) เพ่ือชดเชยและอุดหนนุผูรับใบอนุญาตฯ ที่

ใหบริการแกผูดอยโอกาสเพื่อใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง หรือสงเสริมนโยบายในการกระจายอยางทวถง หรอสงเสรมนโยบายในการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมภิาค

(2) เพ่ือชดเชยผูใชไฟฟาซึ่งตองจายอัตราคาไฟฟา
แพงขึน้จากการสั่งผลิตไฟฟาอยางไมเปนธรรมแพงขนจากการสงผลตไฟฟาอยางไมเปนธรรม

(3) เพ่ือพัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

(4) เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมนเวียนและ(4) เพอสงเสรมการใชพลงงานหมุนเวยนและ
เทคโนโลยีทีม่ีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย

(5) เพ่ือสงเสริมความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม
ป ใ ใ ั ไฟฟ(6) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

กรอบการใชเงนิ/ระเบียบตางๆ
อยระหวางดําเนินการโดยคณะกรรมการกํากับกิจการอยูระหวางดาเนนการโดยคณะกรรมการกากบกจการ
พลังงาน โดยจะผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 75

76




