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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาดัชนีชี ้วัดที่แสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย
โดยใช้ ข้อมูลตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2556 จานวน 16 ดัชนีชี ้วัด ใน 4 มิติ ได้ แก่ มิติด้านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร
(Availability) มิติด้านราคา (Affordability) มิติด้านการยอมรับ (Acceptability) และมิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ
(Applicability) โดยการกาหนดน ้าหนักความสาคัญของมิติ และดัชนี ชีว้ ดั ต่างกัน พร้ อมทัง้ เปรี ยบเทียบความมัน่ คงทาง
พลังงานไฟฟ้าภายใต้ ภาพอนาคตต่างๆ จากการศึกษาความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2556 พบว่า มิติ
ด้ านการยอมรับ (Acceptability) เป็ นมิติที่มีคะแนนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสามารถในการลดการปล่อยมล
สารของโรงไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้น ขณะที่มิติด้านราคา (Affordability) เป็ นมิติที่มีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ดัชนีราคา
ต้ นทุนของเชื ้อเพลิง โดยเฉพาะราคาก๊ าซธรรมชาติ สาหรับมิติด้านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร (Availability) พบว่า มี
คะแนนเพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม การกระจายสัด ส่ว นของเชื อ้ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า และมิ ติ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
ประสิทธิภาพ (Applicability) เป็ นมิติที่มีคะแนนค่อนข้ างคงที่ เนื่องจากดัชนีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่มีคะแนน
ต่า ส่งผลให้ มิติดงั กล่าวมีคะแนนต่าเช่นกัน สาหรับผลการศึกษาภาพอนาคตจานวน 2 ภาพ ได้ แก่ ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง
(Reference Scenario) และภาพอนาคตทางเลือก (Alternative Scenario) พบว่า ภายใต้ ภาพอนาคตทางเลือก ซึ่ง
กาหนดให้ มีการกระจายสัดส่วนของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า โดยเพิ่มสัดส่วนของถ่านหินนาเข้ าเป็ น 32.4% และ
พลังงานหมุนเวียนเป็ น 33.5% ส่งผลให้ เกิดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าในทุกดัชนีชี ้วัดที่ทาการศึกษา ยกเว้ นอัตราการ
พึง่ พาการนาเข้ าพลังงานสุทธิตอ่ การจัดหาพลังงานทังหมด
้
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ABSTRACT
The Purpose of this study is to study energy security indicators for Thailand power sector using
sixteen indicators during the period 2009-2013. It constructs a 4-As dimension framework – the availability of
energy resources, the affordability of energy price, the acceptability of social and the applicability of supply
side and demand side. Moreover, to present the importance of each dimensions and indicators, they are
integrated with unequal weight. During the period 2009-2013, it found that the acceptability showed the
highest score of energy security in power sector because of the decreasing of the emissions of power plants
such as CO2, SO2 and NOx, while the affordability showed the lowest score due to fuel cost and renewable
energy cost. For the availability, the result showed that the diversification effect to the higher score of
availability. Moreover, the dimension which showed stable is applicability, because of the balance of supply
side and demand side scores. Two differences in scenario over this study found that alternative scenario is the
best scenario which showed highest energy security.
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1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการพัฒนาในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒ นาประเทศในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า นพลัง งาน โดยเฉพาะพลัง งานไฟฟ้ า กล่า วคื อ พลัง งานไฟฟ้ า
เป็ นต้ นกาเนิดปั จจัยสี่ของการดารงชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นการบริ โภค หรื อการผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของมนุษย์ และยังเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ อันจะส่งผลให้ ประเทศไทย
มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนัน้ การที่ประเทศมีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า จะส่งผลให้ ประเทศ
มีความมัน่ คง ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ และด้ านคุณภาพชีวิต โดยความมัน่ คงทางพลังงาน (Energy Security) หมายถึง การ
มีแหล่งพลังงานที่มีความพร้ อมใช้ และมีราคาที่เหมาะสม (International Energy Agency, IEA) อีกทัง้ ยังมีการกาหนด
กรอบการประเมินความมัน่ คงทางพลังงานใน 4 มิติ (Asia Pacific Energy Research Centre, APERC) ได้ แก่ มิติด้าน
ความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร (Availability) มิติด้านความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งทรัพยากร (Accessibility) มิติ
ด้ านการยอมรับ (Acceptability) และมิติด้านราคา (Affordability)
ปั จจุบนั ประเทศไทยประสบกับปั ญหาของความไม่มนั่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าจากหลายปั จจัย เช่น ปั จจัยด้ าน
เชื ้อเพลิง ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านการยอมรับจากสังคม เป็ นต้ น ทาให้ เกิด ปั ญหาในการวางแผนนโยบายพลังงานไฟฟ้ า
ดังนัน้ การศึกษาปั จจัย หรื อดัชนีชีว้ ดั ที่ส่งผลต่อ ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ า จึงเป็ นเรื่ องที่ควรให้ ความสาคัญ เพื่อ
นามาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายด้ านพลังงานไฟฟ้ า B. Kruyt et al., 2009 ทาการประเมินความมัน่ คงทาง
พลังงานของประเทศยุโรปตะวันตก ในปี พ.ศ. 2593 โดยใช้ ดชั นีชี ้วัดความมัน่ คงทางพลังงาน จานวน 22 ดัชนี ในกรอบ
4 มิติ ของ APERC [1] L. Yao, Y. Chang., 2014 ทาการประเมินความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศจีน ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2523-2553 โดยใช้ ดัชนีชีว้ ัดความมั่นคงทางพลัง งาน จ านวน 20 ดัชนี ในกรอบ 4 มิติ ได้ แก่ Availability,
Affordability, Acceptability และ Applicability [2] J. Martchamadol., S. Kumar., 2012 ทาการศึกษาความมัน่ คง
ทางพลังงานของประเทศไทย ในระยะเวลา 45 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2529-2573 และเสนอภาพทางเลือกที่สง่ ผลให้ เกิดความ
มัน่ คงทางพลังงาน โดยใช้ ดชั นีชี ้วัดความมัน่ คงทางพลังงาน จานวน 19 ดัชนี พบว่า ภาพทางเลือกสังคมคาร์ บอนต่า (LCS)
ประกอบด้ วย 2 พลังงานหลัก ได้ แก่ น ้ามัน และพลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มสัดส่วนการอนุรักษ์ พลังงานจาก 25% เป็ น
60% ในปี พ.ศ. 2573 เป็ นภาพทางเลือกที่ทาให้ ประเทศไทยมีความมัน่ คงทางพลังงานมากที่สดุ [3] J. Kamsamrong, C.
Sorapipatana., 2014 ทาการศึกษาความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้ นความมัน่ คงของพลังงาน
ปฐมภูมิที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยในอีก 20 ปี และเสนอภาพทางเลือกที่สง่ ผลให้ เกิดความมัน่ คงทางพลังงาน
ไฟฟ้ า โดยใช้ ดชั นีชีว้ ดั ความมัน่ คงของพลังงานปฐมภูมิ จานวน 5 ดัชนี พบว่า ภาพทางเลือกที่ไม่มีการสร้ างโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่ใช้ เทคโนโลยีการเผาไหม้ เป็ นภาพทางเลือกที่สง่ ผลให้ เกิดความมัน่ คงของพลังงานปฐม
ภูมิมากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2573 โดยภาพทางเลือกดังกล่าว ได้ มีการแทนที่โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่ใช้
เทคโนโลยีก ารเผาไหม้ ด้วยโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน และแทนที่โรงไฟฟ้ าถ่านหิ นที่ใช้ เทคโนโลยีการเผา ไหม้ และ
โรงไฟฟ้ าก๊ าซธรรมชาติที่หมดอายุด้วยโรงไฟฟ้ าแบบแก๊ สซิฟิเคชัน่ สาหรับความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าส่วนเกิน จะนาเข้ า
จากต่างประเทศ จึงส่งผลให้ เกิดความมัน่ คงของพลังงานปฐมภูมิใน 3 ดัชนี ได้ แก่ ดัชนีการกระจายสัดส่วนของเชื ้อเพลิง
ความเข้ มของการผลิตพลังงานไฟฟ้ าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ [4]
งานวิจยั นี ้ มุ่งเน้ นการวิเคราะห์ดชั นีชี ้วัดที่แสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย ผ่าน
กรอบ 4 มิติ ได้ แก่ มิติด้านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร (Availability) มิติด้านราคา (Affordability) มิติด้านการยอมรับ
(Acceptability) และมิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ (Applicability) จานวน 16 ดัชนีชี ้วัด ในปี พ.ศ. 2552-2556 และ
เปรี ยบเทียบกับภาพอนาคต จานวน 2 ภาพ ในปี พ.ศ. 2579 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายพลังงานไฟฟ้ าของ
ประเทศไทยต่อไป
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2. วิธีการศึกษาและข้ อมูล
ในการศึกษานี ้ เลือกใช้ กรอบความมัน่ คงทางพลังงานใน 4 มิติ ของ L. Yao, Y. Chang., 2014 และเลือกใช้ ดชั นี
ชี ้วัดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าจานวน 16 ดัชนี ในการแสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2552-2556 และทาการเปรี ยบเทียบกับภาพอนาคตจานวน 2 ภาพในปี พ.ศ. 2579 โดยใช้ ข้อมูลจากกระทรวง
พลังงาน และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยกรอบความมัน่ คงทางพลังงาน 4 มิติ ของ L. Yao, Y. Chang., 2014 เป็ นกรอบความมัน่ คงทางพลังงานที่ถกู
พัฒนาขึ ้นจากกรอบความมัน่ คงทางพลังงานของ APERC ซึง่ ได้ แก่ มิติด้านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร (Availability)
มิติด้านราคา (Affordability) มิติด้านการยอมรับ (Acceptability) และมิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ (Applicability)

3. กรอบความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า และดัชนีชีว้ ัดความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้า
3.1 กรอบความมั่ นคงทางพลังงานไฟฟ้า และการคั ดเลือกดัชนี ชีว้ ั ดความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้า
กรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าใน 4 มิติ ประกอบด้ วย 16 ดัชนีชี ้วัด ซึ่งข้ อมูลทุติยภูมิ และข้ อมูลจากการ
คานวณ จะถูกนามาแปลงเป็ นค่าปกติ โดยวิธีการ Normalization เพื่อใช้ ประเมินความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของ
ประเทศไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 และแสดงผ่านกรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า ดังรูปที่ 1

Availability (AV)

Applicability (AP)

Affordability (AF)

Acceptability (AC)

รูปที่ 1 กรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าใน 4 มิติ
ความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า สามารถแสดงผ่านพื ้นที่ของกรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า โดยหากมีพื ้นที่
มาก หมายถึง มีความมัน่ คงทางพลังงานมาก ซึง่ ในแต่ละปี กรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าจะแสดงออกมาในรู ปแบบ
ที่แตกต่างกัน สาหรับดัชนีชี ้วัดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า มักแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยการคัดเลือกดัชนีชี ้วัด
ต้ องคานึงถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้ า เป้าหมายของการผลิตไฟฟ้ า การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแหล่งทรัพยากร
ของแต่ละประเทศ เป็ นต้ น [5] เพื่อให้ สามารถเป็ นตัวแทนแสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าได้ อย่างถูกต้ อง
นอกจากนี ้ ยังต้ องมีการคานึงถึงการจัดหาข้ อมูลของดัชนีชี ้วัดต่างๆ โดยต้ องเป็ นข้ อมูลที่สามารถหาได้ เปิ ดเผย และต้ องมี
การนาเสนออย่างต่อเนื่องทังในอดี
้
ตและอนาคต
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3.2 ดัชนีชีว้ ัดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า
ดัชนีชีว้ ัดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ าใน 4 มิติ ประกอบด้ วย 16 ดัชนีชีว้ ัด ซึ่งเป็ นดัชนีที่สอดคล้ องกับ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย อีกทัง้ เป็ นข้ อมูลที่สามารถหาได้ เปิ ดเผย และมีการนาเสนออย่างต่อเนื่องทัง้
ในอดีตและอนาคต โดยแต่ละมิติจะประกอบด้ วย 4 ดัชนีชี ้วัด ดังตารางที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี ้
มิติที่ 1 ด้ านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร (Availability : AV)
ประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้ าจากก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนถึง 67% ในปี พ.ศ. 2556 ดังนัน้ การมี
แหล่งก๊ าซธรรมชาติที่มีความพร้ อมใช้ จึงมีความสาคัญต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า ในมิติที่ 1 จะแสดงถึงศักยภาพ
ของแหล่งพลังงาน ได้ แก่ ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติที่พิสจู น์แล้ วในประเทศไทย ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน และ
การพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ รวมไปถึง การกระจายสัดส่วนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า อันจะส่งผลต่อความ
มัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า
มิติที่ 2 ด้ านราคา (Affordability : AF)
ไฟฟ้ า เป็ นสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานในการดารงชีวิต การที่มีราคาค่า ไฟฟ้ าที่เหมาะสม และประชาชนสามารถ
จ่ายได้ ถือเป็ นความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าที่สาคัญ นอกจากนี ้ การผลิตสินค้ า และบริ การ หากมีต้นทุนที่เหมาะสม
จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ ในมิติที่ 2 จะแสดงราคาค่าไฟฟ้ าเฉลีย่ ของประเทศไทย โดยเน้ นที่
สัดส่วน และราคาต้ นทุนของเชื ้อเพลิง ที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า
มิติที่ 3 ด้ านการยอมรับ (Acceptability : AC)
ปั จจุบนั ภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย มีการปล่อยมลสารจากการผลิตไฟฟ้ า ได้ แก่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2), ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นก๊ าซเรื อน
กระจก หากมีการสะสมในชันบรรยากาศ
้
จะเกิดภาวะโลกร้ อน สาหรับ ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) มักประสบกับปั ญหาการยอมรับจากสังคม แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้ าในปั จจุบนั ได้ มีการติดตังเครื
้ ่ องลด
อัตราการปล่อยมลสารดังกล่าว เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ ดังนันในมิ
้ ติที่ 3 จะเป็ นการแสดงอัตราการ
ปล่อยมลสารทัง้ 3 ชนิด ต่อการผลิตไฟฟ้ า 1 หน่วย อีกทัง้ การจ่ายเงินเข้ ากองทุนพัฒนาพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้ า ก็เป็ นดัชนีชี ้วัด
ทีส่ ง่ ผลต่อการยอมรับของสังคมต่อการสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า
มิติที่ 4 ด้ านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ (Applicability : AP)
การผลิตไฟฟ้ าด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ และการใช้ ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็ นความมัน่ คง
ทางพลังงานไฟฟ้ าที่ควรให้ ความสนใจในปั จจุบนั ในมิติที่ 4 จะแสดงถึงความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านอุปทาน และอุปสงค์ของพลังงานไฟฟ้ า โดยประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้ า หมายถึง การใช้
เชื ้อเพลิงให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ ต่อการผลิตไฟฟ้ า 1 หน่วย อีกทัง้ การใช้ ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ พลังงาน เช่น การใช้ อปุ กรณ์ที่มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าน้ อยลง หรื อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ า จะส่งผลให้
มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าน้ อยลง ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าให้ เพียงพอกับความต้ องการ
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ตารางที่ 1 ดัชนีชวี ้ ัดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าใน 4 มิติ
มิติ/ ดัชนีชีว้ ดั
นิยาม
มิติด้านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร (Availability : AV)
AV 1
ปริ ม าณส ารองก๊ าซธรรมชาติ ที่ พิ สูจ น์ แ ล้ ว ต่ อ
อัตราการผลิตก๊ าซธรรมชาติตอ่ ปี (ปี )
AV 2
ศักยภาพของแหล่ง พลังงานหมุนเวีย น ได้ แ ก่
แสงอาทิตย์ ลม น ้า ชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ และขยะ
(พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
AV 3
อัตราการพึ่งพาการนาเข้ า เชื อ้ เพลิงสุทธิ ต่อการ
จัดหาเชื ้อเพลิงทังหมด(NEID)
้
โดยที่ เ ชื อ้ เพลิ ง น าเข้ า และเชื อ้ เพลิ ง ทั ง้ หมด
หมายถึง เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหิน

AV 4

สมการ/ แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้ อมูล : [8]
แหล่งข้ อมูล : [9]

สมการจาก B. Kruyt et al., 2009
∑
∑

(1)

= อัตราการพึ่งพาการนาเข้ าเชื ้อเพลิงสุทธิต่อการ
จัดหาเชือ้ เพลิงทังหมด
้
(%),
= สัดส่วนการนาเข้ า
เชือ้ เพลิงสุทธิ i ต่อการนาเข้ าเชือ้ เพลิงสุทธิ ทงั ้ หมด, =
สัดส่วนการจัดหาเชื ้อเพลิง i ต่อการจัดเชื ้อเพลิงทังหมด
้
แหล่งข้ อมูล : [10]

การกระจายสัด ส่ว นของเชื อ้ เพลิ ง ในการผลิ ต สมการของ Shannon-Wiener
∑
ไฟฟ้ า

(2)

= การกระจายสัดส่วนเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า,
= สัดส่วนของเชือ้ เพลิง i ที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าต่อ
เชื ้อเพลิงทังหมด
้
แหล่งข้ อมูล : [11]

มิติด้านราคา (Affordability : AF)
แหล่งข้ อมูล : [11]
AF 1
ราคาค่าไฟฟ้ าเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ หน่วย)
AF 2
ราคาก๊ าซธรรมชาติ จ ากแหล่ง Pool Gas 2 แหล่งข้ อมูล : กฟผ.
(บาท/ ล้ านล้ านบีทีย)ู
แหล่งข้ อมูล : [12]
AF 3
ราคาถ่านหินนาเข้ าบิทมู ินสั (บาท/ ตัน)
AF 4
ราคาอัตรารับซื ้อไฟฟ้ าส่วนเพิ่มเฉลีย่ ของพลังงาน
(3)
∑
หมุนเวียน (บาท/ หน่วย)
= ราคาอัตรารั บซือ้ ไฟฟ้าส่วนเพิ่มเฉลี่ยของ
พลังงานหมุนเวียน,
= Adder เฉลี่ยของพลังงาน
หมุนเวียน i ในปี ที่ j,
= หน่ว ยผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน i ในปี ที่ j
แหล่งข้ อมูล : [14], [15], [16], [9]
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ตารางที่ 1 (ต่ อ) ดัชนีชวี ้ ัดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าใน 4 มิติ
มิติ/ ดัชนีชีว้ ดั
นิยาม
สมการ/ แหล่ งข้ อมูล
มิติด้านการยอมรับ (Acceptability : AC)
แหล่งข้ อมูล : [11]
AC 1
อัตราการปล่อย CO2 (กก. ของ CO2/ หน่วย)
AC 2
อัตราการปล่อย SO2 จากโรงไฟฟ้ าของ กฟผ.
∑
(กก./ หน่วย)

(4)

= อัตราการระบาย SO2 จากโรงไฟฟ้า i ในปี ที่ j , =
อั ต ราการระบาย SO2 ของโรงไฟฟ้ า i ในปี ที่ j
(กิโลกรัม), = หน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า i ในปี ที่ j
แหล่งข้ อมูล : กฟผ.

AC 3

AC 4

อัตราการปล่อย NOx จากโรงไฟฟ้ าของกฟผ.
(กก./ หน่วย)

(5)

∑

= อัตราการระบาย NOx จากโรงไฟฟ้า i ในปี ที่ j , =
อั ต ราการระบาย NOx ของโรงไฟฟ้ า i
ในปี ที่ j
(กิโลกรัม), = หน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า i ในปี ที่
แหล่งข้ อมูล : กฟผ.

กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ า (บาท/ หน่วย)
∑

(6)

= กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า,

= อัตราการ
จ่ายเงินเข้ ากองทุนของโรงไฟฟ้า i ในปี ที่ j,
= หน่วย
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า i ในปี ที่ j
แหล่งข้ อมูล : [17], [11]

มิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ (Applicability : AP)
AP 1
ค ว า ม เ ข้ ม ข อ ง ก า ร ใ ช้ พลั ง ง า นไฟฟ้ า ต่ อ
(7)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศ (Electricity
Total electricity consumption = การบริ โภคพลังงาน
Intensity, พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ/ ล้ านบาท)
ไฟฟ้าทังหมด,
้
GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
แหล่งข้ อมูล : [18]

AP 2

ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงไฟฟ้ าที่ ใ ช้ พลัง งานจาก
(8)
เชื ้อเพลิงฟอสซิล ได้ แก่ ก๊ าซธรรมชาติ และถ่าน Heat Rate = อัตราการใช้ ความร้ อนสุทธิ
Output = พลั ง งานสุ ท ธิ ที่ ผ ลิ ต ได้ จากโรงไฟฟ้ า ,
หิน (บีทีย/ู หน่วย)
Input = พลังงานของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า
แหล่งข้ อมูล : [11], [19]

AP 3
AP 4

ประสิ ท ธิ ภาพของโรงไฟฟ้ าที่ ใ ช้ พลั ง งาน สมการ (8)
แหล่งข้ อมูล : [11], [19]
หมุนเวียน (บีทีย/ู หน่วย)
ตัว ประกอบการใช้ ไฟฟ้ าเฉลี่ ย (%) เป็ นค่ า ที่ แหล่งข้ อมูล : [11]
สะท้ อนถึงการใช้ ไฟฟ้ าโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้ าทางานได้ เต็มที่ และคุ้มค่ากับการลงทุน
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3.3 การนอร์ มัลไลเซชัน (Normalization) และการกาหนดนา้ หนัก (weight) ของดัชนี
ชีว้ ัด
Normalization เป็ นการทาให้ ข้อมูลแต่ละดัชนีชี ้วัด ซึ่งมีหน่วยที่ต่างกัน สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ และเป็ นการ
ลดค่ า ของข้ อ มูล ให้ อ ยู่ ใ นขอบเขตที่ น้ อ ยลง [0,1] สามารถท าได้ หลายวิ ธี โดยวิ ธี ที่ นิ ย มมากที่ สุด คื อ Min-Max
Normalization [6] ดังสมการ (9) โดยในการนอร์ มลั ไลเซชันข้ อมูลของดัชนีชี ้วัด จะมีการปรับค่าข้ อมูลของดัชนีชี ้วัด โดย
ดัชนีชี ้วัดที่มีคะแนนสูง แสดงถึงการพัฒนาที่ดีขึ ้นในดัชนีชี ้วัดนันๆ
้
(9)
โดยที่
วัด i ในมิติ j,

= ดัชนีชี ้วัด i ในมิติ j, = ค่าที่กาลังพิจารณาของดัชนีชี ้วัด i ในมิติ j,
= ค่าสูงสุดของดัชนีชี ้วัด i ในมิติ j

= ค่าต่าสุดของดัชนีชี ้

น ้าหนัก (Weight) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความสาคัญของมิติ และดัชนีชี ้วัดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า โดย
มิติหรื อดัชนีชี ้วัดที่มีการกาหนดน ้าหนักมาก หมายถึง มีความสาคัญต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ ามาก สาหรับ มิติ และ
ดัชนีชี ้วัดที่มีการกาหนดน ้าหนักน้ อย หมายถึง มีความสาคัญต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าน้ อยกว่า
การกาหนดน ้าหนักของมิติและดัชนีชี ้วัดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าในงานวิจยั นี ้ ทาการสารวจจากผู้บริ หาร
ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 12 ท่าน ซึง่ เป็ นมุมมองของภาคผู้ผลิตไฟฟ้ า โดยกาหนดให้ การให้ คะแนน
อยู่ระหว่าง 1-4 คะแนน คะแนนเท่ากับ 4 หมายถึง เป็ นมิติ/ ดัชนีชี ้วัดที่สง่ ผลต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ ามากที่สดุ
และคะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง เป็ นมิติ/ ดัชนีชี ้วัดที่สง่ ผลต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าน้ อยที่ สดุ จากนันท
้ าการเฉลี่ย
ข้ อมูลผลการสารวจ
กาหนดให้
[

],

หมายถึง น ้าหนักของดัชนีชี ้วัด i ที่มิติ j

3.4 ดัชนีรวม (Composite index)
ดัชนีรวม (Composite index) หมายถึง ค่าของดัชนีที่แสดงความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละมิติ ดังสมการ (10)
∑

โดยที่

= ดัชนีรวมของแต่ละมิติ j ,

= ดัชนีชีว้ ดั i ในมิติ j,

(10)
= น ้าหนักของดัชนีชี ้วัด

i ที่มิติ j

3.5 ภาพอนาคต
เปรี ยบเทียบภาพอนาคต จานวน 2 ภาพ [7] เพื่อใช้ ศึกษาภาพอนาคตที่สง่ ผลให้ เกิดความมัน่ คงทางพลังงาน
ไฟฟ้ ามากที่สดุ ได้ แก่ ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) ซึ่งให้ สมมติฐานว่า ในปี พ.ศ.2579 จะมีการ
กระจายสัดส่วนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าการผลิตไฟฟ้ า ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ (PDP) ปี พ.ศ.
2554-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 และภาพอนาคตทางเลือก (Alternative Scenario) ซึง่ มีเป้าหมายในระยะยาวที่จะชะลอ
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ระดับการพึง่ พาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ และสร้ างความสมดุลระหว่างต้ นทุนและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยให้
สมมติฐานว่า ในปี พ.ศ.2579 จะมีการกระจายสัดส่วนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้ ถ่านหินเป็ น
32.4% และพลังงานหมุนเวียนเป็ น 33.5% ในการผลิตไฟฟ้ า ดังรูปที่ (3) อีกทัง้ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ พลังงานไม่
ต่ากว่า 1.5% ต่อปี โดยมีการคัดเลือกดัชนีชี ้วัด จานวน 7 ดัชนี ใน 4 มิติ ตามข้ อมูลของโครงการภาพจาลองสถานการณ์
ด้ านพลังงานเพื่อสนองนโยบายด้ านพลังงานระดับประเทศ, กระทรวงพลังงาน. 2557 ดังนี ้
1. อัตราการพึง่ พาการนาเข้ าเชื ้อเพลิงสุทธิตอ่ การจัดหาเชื ้อเพลิงทังหมด
้
(AV3)
2. การกระจายสัดส่วนของเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า( AV4)
3. ราคาก๊ าซธรรมชาติจากแหล่ง Pool Gas 2 (AF2)
4. ราคาถ่านหินนาเข้ าบิทมู ินสั (AF3)
5. อัตราการปล่อย CO2 (AC1)
6. ความเข้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้ าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (AP1)
7. ตัวประกอบการใช้ ไฟฟ้ าเฉลีย่ (AP4)
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รูปที่ 3 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าของภาพปั จจุบนั พ.ศ. 2556 และภาพอนาคต
ในปี พ.ศ. 2579

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาดัชนีชีว้ ัดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ในมิตติ ่ างๆ
จากการรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ และการคานวณข้ อมูลของดัชนี ชีว้ ดั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2556 พร้ อมทังการ
้
ค านวณการก าหนดน า้ หนัก ของมิ ติ และดัช นี ชี ว้ ัด จากการสัม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของภาคผู้ผลิต ไฟฟ้ า (กฟผ.) มี
รายละเอียด ดังนี ้
มิติ Availability (AV) จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลิตไฟฟ้ า (กฟผ.) พบว่า มีการกาหนดให้ มิติ
ด้ านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากรมีน ้าหนักมากที่สดุ และมีการกาหนดน ้าหนักของดัชนีชี ้วัด การกระจายสัดส่วนของ
เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า (AV 4) มากที่สดุ เมื่อพิจารณาคะแนนของดัชนีรวม (Composite Index) พบว่า มีแนวโน้ มลดลง
แสดงดังรูปที่ (4) เนื่องจาก ดัชนียอ่ ยทัง้ 3 ดัชนีมีคะแนนลดลง ประกอบด้ วย 3 ดัชนี ได้ แก่
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10

การศึกษาดัชนีชี ้วัดที่แสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย : ในมุมมองของผู้ผลิตไฟฟ้ า
- ดัชนีปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติที่พิสจู น์แล้ วต่ออัตราการผลิต ก๊ าซธรรมชาติต่อปี (AV1) โดยพบว่า
ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติที่พิสจู น์แล้ วต่ออัตราการหาก๊ าซธรรมชาติต่อปี (R/P Ratio) ของประเทศไทยมีปริ มาณลดลง
อย่างต่อเนื่อง
- ดัชนีศกั ยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน (AV2) พบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมมี
ศักยภาพน้ อยลง เนื่องจากพลังงานดังกล่าว เป็ นพลังงานตามธรรมชาติ จึงทาให้ มีศกั ยภาพที่ไม่แน่นอนในแต่ ละปี ส่วน
พลังงานน ้า มีศกั ยภาพที่ค่อนข้ างคงที่ สาหรับพลังงานชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ และขยะ พบว่า มีศกั ยภาพเพิ่ม ขึ ้น เนื่องจาก
เป็ นพลังงานที่ได้ จากวัตถุดิบเหลื อใช้ และสามารถบริ หารจัดการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศักยภาพที่เพิ่มขึ ้นของพลังงาน
ชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ และขยะ ยังไม่สามารถทาให้ ดชั นีชี ้วัด AV2 มีคะแนนที่เพิ่มขึ ้นได้
- ดัชนีอตั ราการพึ่งพาการนาเข้ า เชื ้อเพลิงสุทธิ ต่อการจัดหาเชื ้อเพลิง ทังหมด
้
(AV3) พบว่า ในปี พ.ศ.
2555 ประเทศไทยเริ่ มมีการพึง่ พาการนาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว และถ่านหินนาเข้ าเพิ่มขึ ้น เพื่อเสริ มความต้ องการพลังงาน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น จึงทาให้ คะแนนของดัชนี AV3 ลดลง สาหรับในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีคะแนนมากที่สดุ ทังนี
้ ้ อาจเนื่องจาก
ในปี พ.ศ. 2554 เกิดภาวะน ้าท่วม ทาให้ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าจากภาคอุตสาหกรรมลดน้ อยลง จึงส่งผลให้ มีการ
นาเข้ าของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าน้ อยลง
สาหรับดัชนีที่มีคะแนนเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ดัชนีการกระจายสัดส่วนของเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า (AV4)
เนื่องจากมีการลดสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงก๊ าซธรรมชาติจาก 72% ในปี พ.ศ. 2552 เป็ น 67% ในปี
พ.ศ. 2554 – 2556 อีกทัง้ การเพิ่มสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน และการนาเข้ าพลังงานไฟฟ้ าจาก
ต่างประเทศ เป็ นการกระจายสัดส่วนของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น ประกอบกับจาก
การสัมภาษณ์เพื่อกาหนดน ้าหนักของดัชนีชี ้วัด พบว่า ดัชนี AV4 เป็ นดัชนีที่ถกู ให้ ความสาคัญมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบ
คะแนนของดัชนีรวม (Composite Index) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2552 ทังนี
้ ้ เป็ น
ผลมาจากดัชนีชี ้วัด AV4 ที่มีคะแนนเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การให้ ความสาคัญกับดัชนีการกระจายสัดส่วนของ
เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า จะทาให้ เกิดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าในมิตดิ ้ านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากรมากยิง่ ขึ ้น
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รูปที่ 4 ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในมิติ Availability (AV)
มิติ Affordability (AF) จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลิตไฟฟ้ า (กฟผ.) พบว่า มีการกาหนดให้ มติ ิ
ด้ านราคามีน ้าหนักน้ อยที่สดุ และมีการกาหนดให้ ดชั นีชี ้วัด ราคาค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย (AF1) มีน ้าหนักมากที่สดุ เมื่อพิจารณา
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คะแนนของดัชนีรวม (Composite Index) พบว่า มีแนวโน้ มลดลง แสดงดังรู ปที่ (5) เนื่องจากทัง้ 3 ดัชนีชี ้วัดมีคะแนน
ลดลง ดังนี ้
- ดัชนีราคาค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย (AF1) จากการศึกษา พบว่าราคาค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยมีแนวโน้ มสูงขึ ้น เนื่องจาก
ปั จจุบนั ราคาค่าไฟเฉลีย่ (AF1) ขึ ้นกับราคาของเชื ้อเพลิง และการกระจายสัดส่วนเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า หากยังไม่มีการ
กระจายสัดส่วนของเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าที่เหมาะสม จะส่งผลให้ ราคาค่าไฟเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (คะแนนลดลง)
- ดัชนีราคาก๊ าซธรรมชาติจากแหล่ง Pool Gas 2 (AF2) เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีการพึ่งพาก๊ าซ
ธรรมชาติเป็ นหลักในการผลิตไฟฟ้ า และราคาของก๊ าซธรรมชาติมีแนวโน้ มสูงขึ ้นจากการนาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ซึง่ มีราคาสูง (คะแนนลดลง)

- ดัชนีราคาอัตรารับซื ้อไฟฟ้ าส่วนเพิ่มเฉลีย่ ของพลังงานหมุนเวียน (AF4) เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้ มีปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึ ้นมากอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ราคาอัตรารับซื ้อไฟฟ้ าส่วนเพิ่มเฉลีย่ ของพลังงานหมุนเวียนของพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาสูง
ที่สดุ โดยมีราคา 6.5 บาท/ หน่วย จึงส่งผลให้ ต้องมีคา่ ใช้ จ่ายสาหรับอัตรารับซื ้อไฟฟ้ าอัตราส่วนเพิ่มของพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ ้น (คะแนนลดลง)
สาหรับดัชนีที่มีคะแนนเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ดัชนีราคาถ่านหินนาเข้ าบิทมู ินสั (AF3) เนื่องจากราคาถ่านหิน
บิทมู ินสั มีราคาที่ลดลง จากราคาตลาดโลก โดยเมื่อทาการศึกษา พบว่าประเทศผู้ผลิตถ่านหิน ได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึ่งมีการใช้ ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ ามากกว่า 50% ของการผลิตไฟฟ้ าทัง้ หมด ได้ ค้นพบเทคโนโลยีการขุดเจาะก๊ าซ
ธรรมชาติจากชันหิ
้ นดินดาน (Shale gas) ที่มีต้นทุนต่าลง ดังนัน้ จึงทาให้ สหรัฐอเมริ กาเปลี่ยนเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหิน เป็ นก๊ าซธรรมชาติ ส่งผลให้ ราคาถ่านหินทัว่ โลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริ มาณถ่านหินที่ผลิตได้ มี
มากกว่าความต้ องการ ประกอบกับ ประเทศจี น ซึ่ง เป็ นผู้บริ โภคถ่านหินเพื่อใช้ ในการผลิต ไฟฟ้ ามากที่สดุ ในโลก ได้ มี
นโยบายพลังงานไฟฟ้ าใหม่ โดยมีความพยายามจะเปลีย่ นไปใช้ แหล่งพลังงานที่ถกู กว่า และสะอาดกว่าถ่านหิน อย่างก๊ าซ
ธรรมชาติจากชันหิ
้ นดินดาน (Shale gas) ในอนาคต จึงส่งผลให้ ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีราคาลดลง
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รูปที่ 5 ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในมิติ Affordability (AF)
มิติ Acceptability (AC) จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลิตไฟฟ้ า (กฟผ.) พบว่า มีการกาหนดให้
มิติด้านการยอมรั บ (AC) มีนา้ หนักมากเป็ นอันดับที่ 2 และมีการกาหนดให้ ดัชนีชีว้ ดั อัตราการปล่อยก๊ าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (AC2) มีน ้าหนักมากที่สดุ ในมิติด้านการยอมรับ เนื่องจากก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ เป็ นมลสารที่ได้ รับการ
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ต่อต้ านจากสังคมมากที่สดุ จากการเป็ นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่ มีชีวิต สาหรับดัชนีชี ้วัดอีก 3 ดัชนี ได้ แก่ อัตราการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (AC1) อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (AC3) และกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ า (AC4)
พบว่า มีการกาหนดน ้าหนักที่เท่ากัน เมื่อพิจารณาคะแนนของดัชนีรวม (Composite Index) พบว่า มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
แสดงดังรูปที่ (6) เนือ่ งจาก ดัชนีชี ้วัดส่วนใหญ่มีคะแนนค่อนข้ างคงที่ ประกอบด้ วย
- ดัชนีอตั ราการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ , CO2 (AC1) เนื่องจากก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงที่มี
การปล่อย CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้ ามากที่สดุ ดังนัน้ อัตราการปล่อย CO2 จึงขึ ้นอยู่กบั สัดส่วนของก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ ใน
การผลิตไฟฟ้ า ซึง่ จากการศึกษาพบว่าตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554 - 2556 มีการใช้ ก๊าซธรรมชาติสาหรับการผลิตไฟฟ้ าในสัดส่วนที่
ค่อนข้ างคงที่ โดยมีสดั ส่วนประมาณ 67% จึงส่งผลให้ มีคะแนนของดัชนีชี ้วัดที่คอ่ นข้ างคงที่
- ดัชนีอตั ราการปล่อยก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน, NOx (AC3) เนื่องจากโรงไฟฟ้ าส่วนใหญ่ของ กฟผ.
เป็ นโรงไฟฟ้ าที่มีการใช้ เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ดังนัน้ จึงมีอตั ราการปล่อย NOx ค่อนข้ างคงที่ และไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก จึงส่งผลให้ คะแนนของดัชนีชี ้วัดที่คอ่ นข้ างคงที่
- ดัชนีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ า (AC4) เนื่องจาก จานวนเงินที่ต้องจ่ายเข้ ากองทุนพัฒนารอบ
โรงไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าประเภทต่างๆ มีจานวนที่สงู และลดต่าลงสลับกันตามพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ โดยในการคานวณได้
ทาการคานวณแบบถ่วงน ้าหนักตามพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ของเชื ้อเพลิงทังหมด
้
ซึง่ พบว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายเข้ ากองทุน
พัฒนารอบโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิต
มากขึ ้น สาหรับจานวนเงินที่ต้องจ่ายเข้ ากองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงน ้ามันเตา น ้ามันดีเซล และพลังงานน ้า
พบว่า มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากการลดกาลังการผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงดังกล่าว ดังนัน้ จึงส่งผลให้ ดชั นี AC4 มีคะแนนที่
ค่อนข้ างคงที่
สาหรับดัชนีชีว้ ดั ที่พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ดัชนีอตั ราการปล่อยก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (AC2)
เนื่องจากการให้ สมมติฐานเพื่อคานวณอัตราการปล่อยก๊ าซ SO2 จากโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. เท่านัน้ ซึ่งพบว่าตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2555 กฟผ. มีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ าที่ใช้ เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งโรงไฟฟ้ าดังกล่าว มีอตั ราการปล่อยก๊ าซ
SO2 ที่ต่า และมีการลดการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ าที่ใช้ น ้ามันเตา โดยจะเดินเครื่ องในเวลาจาเป็ นเท่านัน้ สาหรับโรงไฟฟ้ าที่ใช้
ถ่า นหิน เป็ นเชื อ้ เพลิง ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ าแม่เ มาะ พบว่า มี ก ารติ ดตัง้ ระบบดัก จับก๊ า ซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Flue Gas
Desulfurization, FGD) จึงทาให้ การปล่อยก๊ าซ SO2 ลดลง
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รูปที่ 6 ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในมิติ Acceptability (AC)
มิติ Applicability (AP) จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลิตไฟฟ้ า (กฟผ.) พบว่า มีการกาหนดให้

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่12 ฉบับที่2 (กรกฎาคม –ธันวาคม) 2558
มิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิ ภาพมีน ้าหนักความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 และมีการกาหนดน ้าหนักของดัชนีชี ้วัด ได้ แก่
ความเข้ มข้ นของการใช้ พลังงานไฟฟ้ า (AP1) ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ พลังงานฟอสซิล (AP2) และตัวประกอบการใช้
ไฟฟ้ าเฉลี่ย (AP4) ที่เท่ากัน สาหรับดัชนีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ พลังงานหมุนเวียน (AP3) พบว่า มีการกาหนด
น ้าหนักน้ อยที่สดุ เนื่องจาก ในปั จจุบนั การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยังมีสดั ส่วนที่น้อย ดังนัน้ จึงเป็ นดัชนี ชี ้วัดที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า เมื่อพิจารณาคะแนนของดัชนีรวม (Composite Index) พบว่า ค่อนข้ างคงที่
แสดงดังรูปที่ (7) เนือ่ งจาก ดัชนีชี ้วัดทัง้ 4 ดัชนี มีการเพิ่มขึ ้น และลดต่าลงของคะแนนสลับกันในแต่ละปี โดยดัชนีชี ้วัดที่ มี
คะแนนลดลง ประกอบด้ วย 2 ดัชนี ซึง่ เป็ นดัชนีชี ้วัดประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน ได้ แก่
- ดัชนีความเข้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้ า (AP1) จากการศึกษาพบว่า ค่าความเข้ มของการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ า ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2556 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ดัชนีความเข้ มข้ นของการใช้ พลังงานไฟฟ้ ามีคะแนนลดลงจากปี
พ.ศ. 2552 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 มีการใช้ ไฟฟ้ าเพิ่มสูงขึ ้นจากฟื น้ ตัวของภาคอุตสาหกรรมจากการเกิดอุทกภัย เมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2554 สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้ าว รวมทัง้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล เช่น นโยบายรถคันแรก
ในช่วงครัง้ หลังของปี พ.ศ. 2555 จึงส่งผลให้ ดชั นี AP1 มีคะแนนลดลง
- ดัชนีตวั ประกอบการใช้ ไฟฟ้ าเฉลีย่ (AP4) จากการศึกษาพบว่าตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2556 พบว่า ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2554 ดัชนี AP4 มีคะแนนลดลง ซึง่ หมายถึงมีประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานที่ต่าลง
สาหรับดัชนีชี ้วัดที่มีคะแนนเพิ่มขึ ้น เป็ นดัชนีชี ้วัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ า ได้ แก่
- ดัชนีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิล (AP2) เนื่องจากในปี พ.ศ. 25552556 พบว่ามีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าจากทังเชื
้ ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหินเพิ่มมากขึ ้นจากปี พ.ศ. 2554 อันเป็ น
ผลมาจากการเลือกใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังนัน้ จึงส่งผลให้ ดชั นี AP2 มีคะแนนที่เพิ่มขึ ้น
- ดัชนีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ พลังงานหมุนเวียน (AP3) เนื่องจากนโยบายส่งเสริ มการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล ทาให้ เกิดการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนที่มีเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ คะแนนของดัชนี AP3 เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานหมุนเวียนที่มีสดั ส่วนในการผลิต
ไฟฟ้ ามากที่สดุ ได้ แก่ พลังงานชีวมวล ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีคะแนนของดัชนี ชีว้ ดั เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2552-2554
มาก เนื่องจากอัตราการใช้ ความร้ อนสุทธิ (heat rate) ของชีวมวลที่ลดลง โดยเฉพาะเชื ้อเพลิงกากอ้ อย ทังนี
้ ้ อาจเป็ นผลมา
จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้ าจากกากอ้ อยของโรงงานน ้าตาล เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP) 25% ในปี พ.ศ. 2555-2564
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รูปที่ 7 ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในมิติ Applicability (AP)
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4.2 ผลการศึกษากรอบความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า 4 มิติ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2552-2556
จากการศึกษากรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า จากการกาหนดน ้าหนักมิติ และดัชนียอ่ ยต่างกัน พบว่า กรอบ
ความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า มีพื ้นที่อยูร่ ะหว่าง 0.13-0.21 ตารางหน่วย โดยในปี พ.ศ. 2554 มีพื ้นที่ของกรอบความมัน่ คง
ทางพลังงานไฟฟ้ ามากที่สดุ เช่นกัน รองลงมา ได้ แก่ ปี พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2552 มีพื ้นที่ของกรอบ
ความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 0.21, 0.19, 0.18, 0.14 และ 0.13 ตารางหน่วย ตามลาดับ แสดงดังรูปที่ (8) ) แต่อย่างไร
ก็ตาม พบว่าในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตการณ์น ้าท่วม จึงส่งผลให้ มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าน้ อยลง ดังนัน้ จึงไม่
สามารถนาข้ อมูลของปี พ.ศ. 2554 มาเปรี ยบเทียบได้ สาหรับปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าน้ อย
ที่สดุ (มีพื ้นที่น้อยที่สดุ ) เมื่อพิจารณาความมัน่ คงทางพลังงานในปี พ.ศ. 2553, 2555 และ 2556 พบว่า ในปี พ.ศ. 2553
พบว่ามีความมัน่ คงทางพลังงานเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากมิติ Acceptability (AC) ที่พบว่าโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. มี
อัตราการปล่อยก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) น้ อยลง จาการเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าที่ใช้ เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ
สาหรับในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่ามีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าลดลง จากปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากมิติ Affordability
(AF) ที่พบว่ามีการใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีราคาสูง และนโยบายการสนับสนุนการผลิต ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สง่ ผลให้ มีการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2555-2556 ทาให้ ต้องรับภาระต้ นทุนของ
อัตรารับซื ้อไฟฟ้ าส่วนเพิ่มเฉลีย่ ของพลังงานหมุนเวียน

รูปที่ 8 (ก) กรอบความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2552-2556
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รูปที่ 8 (ข) เปรียบเทียบพืน้ ที่ใต้ กรอบความมั่นคง
ทางพลังงานไฟฟ้า

4.3 ผลการศึกษาภาพอนาคต
จากการศึกษาภาพอนาคต ในปี พ.ศ. 2579 จานวน 2 ภาพ เพื่อเปรี ยบเทียบกับภาพปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2556
ได้ แก่ ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) และภาพอนาคตทางเลือก (Alternative Scenario) พบว่า ภาพ
อนาคตกรณีอ้างอิง เมื่อพิจารณาภาพโดยรวม พบว่า มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นจากภาพปั จจุบนั ใน 2 ดัชนี
ได้ แก่ ดัชนีอตั ราการพึ่งพาการนาเข้ าเชือ้ เพลิงสุทธิ ต่อการจัดหาเชื อ้ เพลิงทั ง้ หมด (AV3) เนื่องจาก มีอตั ราการนาเข้ า
พลังงานสุทธิของเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติที่ลดน้ อยลง และมีอตั ราการนาเข้ าพลังงานสุทธิของเชื ้อเพลิงถ่านหินที่ใกล้ เคียงกับ
ภาพปั จจุบนั และดัชนีอตั ราการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (AC1) เนื่องจาก พบว่ามีการเพิ่มการกระจายสัดส่วนของ
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า สาหรับ ภาพอนาคตทางเลือก ส่งผลให้ เกิดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าใน
ดัชนีชี ้วัดที่ทาการศึกษามากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพปั จจุบนั ยกเว้ น ดัชนีอตั ราการพึ่งพาการนาเข้ าเชื ้อเพลิงสุทธิต่อ
การจัดหาเชื ้อเพลิงทังหมด
้
(AV3) เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2579 ภาพอนาคตทางเลือกจะมีอตั ราการพึง่ พาการนาเข้ าเชื ้อเพลิง
เพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก มีการเพิ่มสัดส่วนการกระจายสัดส่วนของการใช้ เชื ้อเพลิงถ่านหินนาเข้ าเพื่อใช้ ในการผลิ ตไฟฟ้ า
มากกว่าภาพปั จจุบนั และภาพอนาคตกรณีอ้างอิง โดยมีสดั ส่วนของเชื ้อเพลิงถ่านหินถึง 32.4% ซึง่ เชื ้อเพลิงดังกล่าวต้ องมี
การนาเข้ าจากต่างประเทศถึง 100% เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างภาพอนาคตทัง้ 2 ภาพ พบว่า ภาพอนาคตทางเลือก ส่งผลให้
เกิดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าใน 7 ดัชนีชี ้วัดมากกว่าภาพอนาคตกรณีอ้างอิง
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การศึกษาดัชนีชี ้วัดที่แสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย : ในมุมมองของผู้ผลิตไฟฟ้ า

AV 4 : การกระ ายสัดส่ วนของเชือ้ เพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า (Diversity Index)

AV 3 : อัตราการพึ่งพาการนาเข้ าเชือ้ เพลิงสุทธิต่อ
การ ัดหาเชือ้ เพลิงทัง้ หมด (NEID)
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AF 2 : ราคาก๊ าซธรรมชาติ ากแหล่ ง Pool Gas 2
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AC 1 : อัตราการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2)
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AP 1 : ความเข้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้า
(Energy Intensity)
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าระหว่ างภาพปั ุบนั และภาพอนาคตต่ างๆ

5. สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาดัชนี ชีว้ ัด ที่แสดงความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ า ใน 4 มิติ โดยใช้ ดัชนีชี ว้ ัด 16 ดัชนี ในปี
พ.ศ. 2552-2556 และทาการเปรี ยบเทียบกับภาพอนาคตจานวน 2 ภาพในปี พ.ศ. 2579 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
กรอบความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า พบว่า ปี พ.ศ. 2554 มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ ามากที่สดุ (มีพื ้นที่ ของกรอบ
ความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ ามากที่สดุ ) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตการณ์น ้าท่วม จึง
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ส่งผลให้ มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าน้ อยลง ดังนัน้ จึงไม่สามารถนาข้ อมูลของปี พ.ศ. 2554 มาเปรี ยบเทียบได้ สาหรับปี พ.ศ.
2552 พบว่ามีค วามมั่นคงทางพลัง งานไฟฟ้ าน้ อ ยที่สุด (มีพืน้ ที่ ของกรอบความมั่นคงทางพลัง งานไฟฟ้ าน้ อ ยที่สุด )
เมื่อพิจารณาความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2553, 2555 และ 2556 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2552 พบว่า ปี
พ.ศ. 2553 มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมิติด้านการยอมรับ (Acceptability) มีคะแนนเพิ่มขึ ้น สาหรับ
ปี พ.ศ. 2555-2556 มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าลดลง เนื่องจากมิติด้านราคา (Affordability) มีคะแนนลดลง
จากการศึกษาความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าใน 4 มิติ พบว่า มิติที่มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าเพิ่ มขึ ้น ได้ แก่ มิติด้าน
การยอมรับ (Acceptability) สาหรับมิติที่มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าลดลง ได้ แก่ มิติด้านราคา (Affordability) มี
รายละเอียด ดังนี ้
 มิติด้านความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากร พบว่า ปั จจุบน
ั ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรก๊ าซธรรมชาติ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่ไม่คงที่ ส่งผลให้ เกิดความไม่พร้ อมใช้ งานของทรัพยากร ดังนัน้
การเพิ่ ม การกระจายสัด ส่ว นของเชื อ้ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า ประกอบกับ การเร่ ง การพัฒ นา การสารวจแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนให้ เพิ่มขึ ้น และมีความมัน่ คง จะช่วยส่งเสริ มมิติด้าน
ความพร้ อมใช้ งานของทรัพยากรให้ มีคะแนนที่มากขึ ้น
 มิติด้านราคา พบว่า ราคาค่าไฟฟ้ าเฉลีย
่ สูงขึ ้น เนื่องจากราคาของก๊ าซธรรมชาติที่มีราคาสูงขึ ้น จากการ
นาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ราคาของถ่านหินนาเข้ าในตลาดโลก ยังคงมี
ราคาที่ไม่ผนั ผวน และมีแนวโน้ มที่จะมีราคาลดลง ดังนัน้ หากประเทศไทยมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิง
ถ่านหินนาเข้ ามากขึ ้น จะส่งผลให้ ราคาค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยลดลง สาหรับอัตรารับซื ้อส่วนเพิ่มของพลัง งานหมุนเวียนแม้ ว่าจะมี
สัดส่วนที่ยงั ไม่มากนัก แต่ก็พบว่าส่งผลให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจาก ปั จจุบนั มีการ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ มีอตั รารับซื ้อไฟฟ้ าส่วนเพิ่มของพลังงานหมุนเวียนที่มีราคา
สูง ดังนัน้ รั ฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายในเรื่ องของระยะเวลาของการลดอัตรารั บซือ้ ไฟฟ้ าส่วนเพิ่มของพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างนโยบายการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน และต้ นทุนของเชื ้อเพลิง
 มิ ติ ด้ า นการยอมรั บ พบว่ า ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการลดการปล่อ ยมลสารจาก
โรงไฟฟ้ าที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปั จจุบนั การดาเนินงานของโรงไฟฟ้ ายังไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคม ดังนัน้
รัฐบาล และหน่วยงานภาคผลิตไฟฟ้ าควรมีกลยุทธ์ในการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านการจัดการต่อมลสารที่เกิดขึ ้น
จากโรงไฟฟ้ าแก่สงั คมอย่างจริ งจัง เพื่อเป็ นการพัฒนาภาคการผลิตไฟฟ้ าควบคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชน และประเทศ
 มิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานไฟฟ้ าลดลงเล็กน้ อย ตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2552-2556 ซึง่ จากแผนอนุรักษ์ พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 พบว่า ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานไฟฟ้ าควร
มีแนวโน้ มที่ดีขึน้ ดัง นัน้ หากรั ฐบาลให้ ความสนใจ และกาหนดให้ มีการปฏิบัติ ตามแผนฯ อย่างจริ งจัง เพื่อให้ การใช้
พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น จะส่งผลให้ มิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมีคะแนนที่เพิ่มขึ ้น
สาหรั บการศึกษาเพื่ อเปรี ย บเที ยบภาพปั จ จุบัน และภาพอนาคต พบว่า การให้ สมมติ ฐานตามภาพอนาคต
ทางเลือก (Alternative Scenario) ส่งผลให้ ดชั นีที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่ มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ ้นจาก
ภาพปั จจุบนั ยกเว้ นดัชนีอตั ราการพึ่งพาการนาเข้ าเชื ้อเพลิงสุทธิ ต่ อการจัดหาเชื ้อเพลิงทังหมด
้
เนื่องจากกาหนดสัดส่วน
ของเชือ้ เพลิงถ่านหินเพิ่มขึ ้น ซึ่งเชือ้ เพลิงดังกล่าวต้ องมีการนาเข้ าจากต่างประเทศถึง 100% สาหรั บภาพอนาคตกรณี
อ้ างอิง พบว่า ดัชนีส่วนใหญ่ส่งผลให้ มีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าน้ อยกว่าปั จจุบนั ยกเว้ นดัชนีอตั ราการปล่ อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก มีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน และดัชนีตวั ประกอบการใช้ ไฟฟ้ าเฉลี่ย ที่สง่ ผลให้
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การศึกษาดัชนีชี ้วัดที่แสดงสถานภาพความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย : ในมุมมองของผู้ผลิตไฟฟ้ า
เกิดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ ามากกว่าภาพปั จจุบนั ดังนัน้ รัฐบาลควรมีการทบทวนแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศ (PDP) เพื่อให้ ประเทศไทยมีความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้น
งานวิจัยนีอ้ าจสรุ ปได้ ว่า นโยบายด้ านพลังงานไฟฟ้ าใน 4 มิติของประเทศไทย ยังไม่ได้ มีการมุ่งเน้ นการแก้ ไข
ปั ญหาที่สง่ ผลต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าเท่าที่ควร การศึกษาดัชนีชี ้วัดที่ถกู กาหนดความสาคัญต่อความมัน่ คงทาง
พลังงานไฟฟ้ าจะส่งผลให้ เกิดการกาหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อปั ญหาความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ าได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม อันจะส่งผลให้ ประเทศไทยเกิดความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ ามากยิ่งขึ ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี ้ สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ ท่านอาจารย์ที่ปรึ กษา
ซึ่งได้ กรุ ณาให้ คาแนะนา เสนอแนะแนวทางในการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้
งานวิจยั นี ้สาเร็ จได้ อย่างสมบูรณ์ อีกทัง้ ความอนุเคราะห์จากผู้บริ หารของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สละเวลา
ในการให้ สมั ภาษณ์ และเสนอข้ อคิดเห็น เพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ผลของงานวิจยั
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