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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาดชันีชีว้ดัที่แสดงสถานภาพความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย  
โดยใช้ข้อมูลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2556 จ านวน 16 ดชันีชีว้ดั ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร 
(Availability) มิติด้านราคา (Affordability) มิติด้านการยอมรับ (Acceptability) และมิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ 
(Applicability) โดยการก าหนดน า้หนักความส าคญัของมิติ และดชันีชีว้ดัต่างกนั พร้อมทัง้ เปรียบเทียบความมัน่คงทาง
พลงังานไฟฟ้าภายใต้ภาพอนาคตตา่งๆ จากการศกึษาความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552-2556 พบว่า มิติ
ด้านการยอมรับ (Acceptability) เป็นมิติที่มีคะแนนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสามารถในการลดการปลอ่ยมล
สารของโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ ขณะที่มิติด้านราคา (Affordability) เป็นมิติที่มีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ดชันีราคา
ต้นทนุของเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติ ส าหรับมิติด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Availability) พบว่า มี
คะแนนเพิ่มขึน้ เมื่อมีการเพิ่มการกระจายสัดส่วนของเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และมิติด้านเทคโนโลยีและ
ประสทิธิภาพ (Applicability) เป็นมิติที่มีคะแนนคอ่นข้างคงที่ เนื่องจากดชันีประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มีคะแนน
ต ่า สง่ผลให้มิติดงักลา่วมีคะแนนต ่าเช่นกนั ส าหรับผลการศกึษาภาพอนาคตจ านวน 2 ภาพ ได้แก่ ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง 
(Reference Scenario) และภาพอนาคตทางเลือก (Alternative Scenario) พบว่า ภายใต้ภาพอนาคตทางเลือก ซึ่ง
ก าหนดให้มีการกระจายสดัส่วนของเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยเพิ่มสดัสว่นของถ่านหินน า เข้าเป็น 32.4%  และ
พลงังานหมนุเวียนเป็น 33.5% สง่ผลให้เกิดความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าในทกุดชันีชีว้ดัที่ท าการศึกษา ยกเว้นอตัราการ
พึง่พาการน าเข้าพลงังานสทุธิตอ่การจดัหาพลงังานทัง้หมด 
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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. บทน า  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพฒันาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจยัหลกัในการเพิ่มขีดความสามารถ    

ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้า               
เป็นต้นก าเนิดปัจจยัสี่ของการด ารงชีวิต ไมว่า่จะเป็นการบริโภค หรือการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมนษุย์ และยงัเป็นปัจจัยพืน้ฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อนัจะส่งผลให้ประเทศไทย      
มีความสามารถในการแขง่ขนักบันานาประเทศ ดงันัน้ การที่ประเทศมีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า จะสง่ผลให้ประเทศ   
มีความมัน่คง ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ และด้านคณุภาพชีวิต โดยความมัน่คงทางพลงังาน (Energy Security) หมายถึง การ   
มีแหลง่พลงังานที่มีความพร้อมใช้ และมีราคาที่เหมาะสม (International Energy Agency, IEA)  อีกทัง้ ยงัมีการก าหนด
กรอบการประเมินความมัน่คงทางพลงังานใน 4 มิติ (Asia Pacific Energy Research Centre, APERC) ได้แก่ มิติด้าน
ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Availability) มิติด้านความสามารถในการเข้าถึงแหลง่ทรัพยากร (Accessibility) มิติ
ด้านการยอมรับ (Acceptability) และมิติด้านราคา (Affordability)  

ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบกับปัญหาของความไม่มัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้าน
เชือ้เพลงิ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการยอมรับจากสงัคม เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาในการวางแผนนโยบายพลงังานไฟฟ้า  
ดงันัน้ การศึกษาปัจจัย หรือดชันีชีว้ดัที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้า จึงเป็นเร่ืองที่ควรให้ความส าคญั เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านพลงังานไฟฟ้า B. Kruyt et al., 2009 ท าการประเมินความมัน่คงทาง
พลงังานของประเทศยโุรปตะวนัตก   ในปี พ.ศ. 2593  โดยใช้ดชันีชีว้ดัความมัน่คงทางพลงังาน จ านวน 22 ดชันี ในกรอบ 
4 มิติ ของ APERC [1] L. Yao, Y. Chang., 2014 ท าการประเมินความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศจีน ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2523-2553 โดยใช้ดัชนีชีว้ ัดความมั่นคงทางพลงังาน จ านวน 20 ดัชนี ในกรอบ 4 มิติ ได้แก่ Availability,  
Affordability, Acceptability และ  Applicability  [2] J. Martchamadol., S. Kumar., 2012 ท าการศึกษาความมัน่คง
ทางพลงังานของประเทศไทย ในระยะเวลา 45 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529-2573 และเสนอภาพทางเลือกที่สง่ผลให้เกิดความ
มัน่คงทางพลงังาน โดยใช้ดชันีชีว้ดัความมัน่คงทางพลงังาน จ านวน 19 ดชันี พบวา่ ภาพทางเลอืกสงัคมคาร์บอนต ่า (LCS) 
ประกอบด้วย 2 พลงังานหลกั ได้แก่ น า้มนั และพลงังานหมนุเวียน และการเพิ่มสดัสว่นการอนรัุกษ์พลงังานจาก 25% เป็น 
60% ในปี พ.ศ. 2573 เป็นภาพทางเลอืกที่ท าให้ประเทศไทยมีความมัน่คงทางพลงังานมากที่สดุ [3] J. Kamsamrong, C. 
Sorapipatana., 2014 ท าการศึกษาความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความมัน่คงของพลงังาน
ปฐมภมูิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยในอีก 20 ปี และเสนอภาพทางเลือกที่สง่ผลให้เกิดความมัน่คงทางพลงังาน
ไฟฟ้า โดยใช้ดชันีชีว้ดัความมัน่คงของพลงังานปฐมภมูิ จ านวน 5 ดชันี พบว่า  ภาพทางเลือกที่ไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ เป็นภาพทางเลือกที่สง่ผลให้เกิดความมัน่คงของพลงังานปฐม
ภูมิมากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2573  โดยภาพทางเลือกดังกล่าว ได้มีการแทนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้
เทคโนโลยีการเผาไหม้ด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน และแทนที่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการเผา ไหม้ และ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่หมดอายดุ้วยโรงไฟฟ้าแบบแก๊สซิฟิเคชัน่ ส าหรับความต้องการพลงังานไฟฟ้าสว่นเกิน จะน าเข้า
จากตา่งประเทศ  จึงสง่ผลให้เกิดความมัน่คงของพลงังานปฐมภมูิใน 3 ดชันี ได้แก่ ดชันีการกระจายสดัสว่นของเชือ้เพลิง 
ความเข้มของการผลติพลงังานไฟฟ้าตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ และปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ [4] 

งานวิจยันี ้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ดชันีชีว้ดัที่แสดงสถานภาพความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย ผ่าน
กรอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Availability) มิติด้านราคา (Affordability) มิติด้านการยอมรับ 
(Acceptability) และมิติด้านเทคโนโลยีและประสทิธิภาพ (Applicability) จ านวน 16 ดชันีชีว้ดั ในปี พ.ศ. 2552-2556 และ
เปรียบเทียบกบัภาพอนาคต จ านวน 2 ภาพ ในปี พ.ศ. 2579 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายพลงังานไฟฟ้าของ
ประเทศไทยตอ่ไป 
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2. วธีิการศึกษาและข้อมูล  
 ในการศกึษานี ้เลอืกใช้กรอบความมัน่คงทางพลงังานใน 4 มิติ ของ L. Yao, Y. Chang., 2014 และเลอืกใช้ดชันี
ชีว้ดัความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าจ านวน 16 ดชันี ในการแสดงสถานภาพความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2552-2556 และท าการเปรียบเทียบกับภาพอนาคตจ านวน 2 ภาพในปี พ.ศ. 2579 โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวง
พลงังาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
 โดยกรอบความมัน่คงทางพลงังาน 4 มิติ ของ L. Yao, Y. Chang., 2014 เป็นกรอบความมัน่คงทางพลงังานท่ีถกู
พฒันาขึน้จากกรอบความมัน่คงทางพลงังานของ APERC ซึง่ได้แก่ มิติด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Availability) 
มิติด้านราคา (Affordability) มิติด้านการยอมรับ (Acceptability) และมิติด้านเทคโนโลยีและประสทิธิภาพ (Applicability)  
 

3. กรอบความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า และดัชนีชีว้ัดความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้า 
3.1 กรอบความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า และการคัดเลือกดัชนีชีวั้ดความม่ันคงทาง
พลังงานไฟฟ้า 
 กรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าใน 4 มิติ ประกอบด้วย 16 ดชันีชีว้ดั ซึ่งข้อมลูทตุิยภมูิ และข้อมลูจากการ
ค านวณ จะถูกน ามาแปลงเป็นค่าปกติ โดยวิธีการ Normalization เพื่อใช้ประเมินความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 – 2556 และแสดงผา่นกรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า สามารถแสดงผ่านพืน้ที่ของกรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า โดยหากมีพืน้ที่
มาก หมายถึง มีความมัน่คงทางพลงังานมาก ซึง่ในแตล่ะปีกรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าจะแสดงออกมาในรูปแบบ
ที่แตกต่างกนั ส าหรับดชันีชีว้ดัความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า มกัแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ โดยการคดัเลือกดชันีชีว้ดั
ต้องค านงึถึงสถานการณ์พลงังานไฟฟ้า เป้าหมายของการผลิตไฟฟ้า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแหลง่ทรัพยากร
ของแต่ละประเทศ เป็นต้น [5] เพื่อให้สามารถเป็นตวัแทนแสดงสถานภาพความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าได้อย่างถกูต้อง 
นอกจากนี ้ยงัต้องมีการค านงึถึงการจดัหาข้อมลูของดชันีชีว้ดัตา่งๆ โดยต้องเป็นข้อมลูที่สามารถหาได้ เปิดเผย และต้องมี
การน าเสนออยา่งตอ่เนื่องทัง้ในอดีตและอนาคต  

รูปที่ 1 กรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าใน 4 มิต ิ

 Availability (AV)

Affordability (AF)

Acceptability (AC)

Applicability (AP)
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3.2 ดัชนีชีวั้ดความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า 
ดชันีชีว้ ัดความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้าใน 4 มิติ ประกอบด้วย 16 ดัชนีชีว้ ัด ซึ่งเป็นดชันีที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย อีกทัง้ เป็นข้อมลูที่สามารถหาได้ เปิดเผย และมีการน าเสนออย่างต่อเนื่องทัง้   
ในอดีตและอนาคต โดยแตล่ะมิติจะประกอบด้วย 4 ดชันีชีว้ดั ดงัตารางที่ 1 มีรายละเอียด ดงันี ้
มิติที่ 1 ด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Availability : AV)   

ประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั โดยมีสดัสว่นถึง 67% ในปี พ.ศ. 2556 ดงันัน้ การมี
แหลง่ก๊าซธรรมชาติที่มีความพร้อมใช้จึงมีความส าคญัต่อความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า ในมิติที่ 1 จะแสดงถึงศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังาน ได้แก่ ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูน์แล้วในประเทศไทย ศกัยภาพของพลงังานหมนุเวียน และ
การพึ่งพาแหลง่พลงังานจากต่างประเทศ รวมไปถึง การกระจายสดัสว่นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า อนัจะสง่ผลต่อความ
มัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า   
มิติที่ 2 ด้านราคา (Affordability : AF)   

ไฟฟ้า เป็นสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิต การที่มีราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม และประชาชนสามารถ
จ่ายได้ ถือเป็นความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าที่ส าคญั นอกจากนี ้การผลิตสินค้า และบริการ หากมีต้นทุนที่เหมาะสม      
จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนักบัตา่งประเทศได้ ในมิติที่ 2 จะแสดงราคาคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ของประเทศไทย โดยเน้นที่
สดัสว่น และราคาต้นทนุของเชือ้เพลงิ ท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้า   
มิติที่ 3 ด้านการยอมรับ (Acceptability : AC) 

ปัจจบุนั ภาคการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย มีการปลอ่ยมลสารจากการผลติไฟฟ้า ได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือน
กระจก หากมีการสะสมในชัน้บรรยากาศ จะเกิดภาวะโลกร้อน ส าหรับก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) มกัประสบกบัปัญหาการยอมรับจากสงัคม แตอ่ยา่งไรก็ตาม โรงไฟฟ้าในปัจจุบนัได้มีการติดตัง้เคร่ืองลด
อตัราการปลอ่ยมลสารดงักลา่ว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ ดงันัน้ในมิติที่ 3 จะเป็นการแสดงอตัราการ
ปลอ่ยมลสารทัง้ 3 ชนิด ตอ่การผลติไฟฟ้า 1 หนว่ย อีกทัง้ การจ่ายเงินเข้ากองทนุพฒันาพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า ก็เป็นดชันีชีว้ดั
ทีส่ง่ผลตอ่การยอมรับของสงัคมตอ่การสร้างความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า 
มิติที่ 4 ด้านเทคโนโลยีและประสทิธิภาพ (Applicability : AP) 

การผลติไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ และการใช้ไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพ ถือเป็นความมัน่คง
ทางพลงังานไฟฟ้าที่ควรให้ความสนใจในปัจจบุนั ในมิติที่ 4 จะแสดงถึงความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า อนัเนื่องมาจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านอปุทาน และอุปสงค์ของพลงังานไฟฟ้า โดยประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า หมายถึง การใช้
เชือ้เพลิงให้คุ้มค่ามากที่สดุต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย อีกทัง้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายสง่เสริมการ
อนรัุกษ์พลงังาน เช่น การใช้อปุกรณ์ที่มีการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยลง หรือการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า จะสง่ผลให้
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยลง ซึง่จะเป็นการช่วยลดการจดัหาพลงังานไฟฟ้าให้เพียงพอกบัความต้องการ  
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มิติ/ ดัชนีชีว้ดั นิยาม สมการ/ แหล่งข้อมูล 
มิติด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร (Availability : AV) 

AV 1 ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อ
อตัราการผลติก๊าซธรรมชาติตอ่ปี (ปี) 

แหลง่ข้อมลู : [8] 

AV 2 ศักยภาพของแหล่งพลงังานหมุนเวียน  ได้แก่ 
แสงอาทิตย์ ลม น า้ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ 
(พนัตนัเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 

แหลง่ข้อมลู : [9] 

AV 3 อตัราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสุทธิต่อการ
จดัหาเชือ้เพลงิทัง้หมด(NEID)  
โดยที่ เ ชื อ้เพลิงน าเข้า และเชือ้เพลิงทัง้หมด 
หมายถึง เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน 
 
 

สมการจาก B. Kruyt et al., 2009 

            
∑          
∑        

                     (1) 

     =  อัตราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสทุธิต่อการ
จดัหาเชือ้เพลิงทัง้หมด (%),     =  สดัส่วนการน าเข้า
เชือ้เพลิงสุทธิ i ต่อการน าเข้าเชือ้เพลิงสุทธิทัง้หมด,   = 
สดัสว่นการจดัหาเชือ้เพลิง i ตอ่การจดัเชือ้เพลิงทัง้หมด 
แหลง่ข้อมลู : [10] 

AV 4 การกระจายสัดส่วนของเชือ้เพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า 

สมการของ Shannon-Wiener 
                          ∑                                      (2)  

  = การกระจายสดัส่วนเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า, 
   = สดัส่วนของเชือ้เพลิง i ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อ
เชือ้เพลิงทัง้หมด  
แหลง่ข้อมลู : [11] 

มิติด้านราคา (Affordability : AF) 

AF 1 ราคาคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่หนว่ย (บาท/ หนว่ย) แหลง่ข้อมลู : [11] 

AF 2 ราคาก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Pool Gas 2     
(บาท/ ล้านล้านบีทีย)ู 

แหลง่ข้อมลู : กฟผ.  

AF 3 ราคาถ่านหินน าเข้าบิทมูินสั (บาท/ ตนั) แหลง่ข้อมลู : [12] 

AF 4 ราคาอตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นเพิ่มเฉลีย่ของพลงังาน
หมนุเวียน (บาท/ หนว่ย) 

                      
         

∑   
                                    (3) 

    = ราคาอัตรารับซือ้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มเฉลี่ยของ

พลงังานหมนุเวียน,     = Adder เฉลี่ยของพลังงาน
หมนุเวียน i ในปีที่ j,     = หน่วยผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน i ในปีที่ j 
แหลง่ข้อมลู :  [14], [15], [16], [9] 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ดัชนีชีว้ัดความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าใน 4 มิติ 
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มิติ/ ดัชนีชีว้ดั นิยาม สมการ/ แหล่งข้อมูล 
มิติด้านการยอมรับ (Acceptability : AC) 

AC 1 อตัราการปลอ่ย CO2 (กก. ของ CO2/ หนว่ย) แหลง่ข้อมลู : [11] 

AC 2 อตัราการปล่อย SO2 จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ.                    
(กก./ หนว่ย) 

 

                           
         

∑   
                                  (4) 

    = อตัราการระบาย SO2 จากโรงไฟฟ้า i ในปีที่ j ,    = 
อัตราการระบาย SO2 ของโรงไฟฟ้า  i ในปีที่  j 
(กิโลกรัม),     = หน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า i ในปีที่ j                        
แหลง่ข้อมลู : กฟผ.  

AC 3 อตัราการปล่อย NOx จากโรงไฟฟ้าของกฟผ.                 
(กก./ หนว่ย) 

 

                          
         

∑   
                                         (5) 

    = อตัราการระบาย NOx จากโรงไฟฟ้า i ในปีที่ j ,    = 
อัตราการระบาย NOx ของโรงไฟฟ้า i ในปีที่  j 
(กิโลกรัม),     = หน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า i ในปีที่ 
แหลง่ข้อมลู : กฟผ. 

AC 4 กองทนุพฒันารอบโรงไฟฟ้า (บาท/ หนว่ย)                    

                         
         

∑   
                                    (6) 

    = กองทนุพฒันารอบโรงไฟฟ้า,     = อตัราการ

จ่ายเงินเข้ากองทนุของโรงไฟฟ้า i ในปีที่ j,     = หน่วย
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า i ในปีที่ j 
แหลง่ข้อมลู : [17], [11] 

มิติด้านเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพ (Applicability : AP) 
AP 1 ความ เ ข้ ม ของกา ร ใ ช้พลัง ง า น ไฟ ฟ้ า ต่ อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Electricity 
Intensity, พนัตนัเทียบเทา่น า้มนัดิบ/ ล้านบาท) 

 

                           

             
                             

   
               (7) 

Total electricity consumption = การบริโภคพลงังาน
ไฟฟ้าทัง้หมด, GDP = ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ  
แหลง่ข้อมลู :  [18] 

AP 2 ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจาก
เชือ้เพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และถ่าน
หิน (บีทีย/ู หนว่ย) 

 

                             
     

       
                              (8) 

Heat Rate = อตัราการใช้ความร้อนสทุธิ 
Output = พลังงานสุทธิที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า ,            
Input = พลงังานของเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  
แหลง่ข้อมลู : [11], [19] 

AP 3 ประสิท ธิภาพของโรง ไฟฟ้าที่ ใ ช้พลัง งาน
หมนุเวียน (บีทีย/ู หนว่ย)  

สมการ (8)  
แหลง่ข้อมลู : [11], [19] 

AP 4 ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (%) เป็นค่าที่
สะท้อนถึงการใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ 
โรงไฟฟ้าท างานได้เต็มที่ และคุ้มคา่กบัการลงทนุ  

แหลง่ข้อมลู : [11] 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) ดัชนีชีว้ัดความม่ันคงทางพลงังานไฟฟ้าใน 4 มิต ิ
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3.3 การนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) และการก าหนดน า้หนัก (weight) ของดัชนี     
ชีวั้ด  

Normalization เป็นการท าให้ข้อมลูแต่ละดชันีชีว้ดั ซึ่งมีหน่วยที่ต่างกนั สามารถเปรียบเทียบกนัได้ และเป็นการ
ลดค่าของข้อมูลให้อยู่ในขอบเขตที่น้อยลง [0,1] สามารถท าได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมมากที่สุดคือ Min-Max 
Normalization [6] ดงัสมการ (9) โดยในการนอร์มลัไลเซชนัข้อมลูของดชันีชีว้ดั จะมีการปรับค่าข้อมลูของดชันีชีว้ดั โดย
ดชันีชีว้ดัที่มีคะแนนสงู แสดงถึงการพฒันาที่ดีขึน้ในดชันีชีว้ดันัน้ๆ  

 

     
     

        
      (9) 

 

โดยที ่      = ดชันีชีว้ดั i ในมิติ j,    =  คา่ที่ก าลงัพิจารณาของดชันีชีว้ดั i ในมิติ j,     = ค่าต ่าสดุของดชันีชี ้
วดั i ในมิติ j,     = คา่สงูสดุของดชันีชีว้ดั i ในมิติ j 

 

น า้หนกั (Weight) หมายถึง ตวัเลขที่แสดงความส าคญัของมิติ และดชันีชีว้ดัความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า โดย
มิติหรือดชันีชีว้ดัที่มีการก าหนดน า้หนกัมาก หมายถึง มีความส าคญัตอ่ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้ามาก ส าหรับมิติ และ
ดชันีชีว้ดัที่มีการก าหนดน า้หนกัน้อย หมายถึง มีความส าคญัตอ่ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าน้อยกวา่  

การก าหนดน า้หนกัของมิติและดชันีชีว้ดัความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าในงานวิจยันี ้ท าการส ารวจจากผู้บริหาร
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จ านวน 12 ทา่น ซึง่เป็นมมุมองของภาคผู้ผลิตไฟฟ้า โดยก าหนดให้การให้คะแนน
อยู่ระหว่าง 1-4 คะแนน คะแนนเท่ากบั 4 หมายถึง เป็นมิติ/ ดชันีชีว้ดัที่สง่ผลต่อความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้ามากที่สดุ 
และคะแนนเท่ากบั 1 หมายถึง เป็นมิติ/ ดชันีชีว้ดัที่สง่ผลต่อความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าน้อยที่สดุ จากนัน้ท าการเฉลี่ย
ข้อมลูผลการส ารวจ       

ก าหนดให้  

     [

        

        
     

        

        
         

         
     

        

        
 
] ,     หมายถึง น า้หนกัของดชันีชีว้ดั i ที่มิติ j  

 

3.4 ดัชนีรวม (Composite index)  
ดชันีรวม (Composite index) หมายถึง คา่ของดชันีท่ีแสดงความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าในแตล่ะมิติ ดงัสมการ (10) 

     

                                                                    ∑            
 
                   (10) 

โดยที่                  = ดชันีรวมของแตล่ะมิติ j ,      = ดชันีชีว้ดั i ในมิติ j,      =  น า้หนกัของดชันีชีว้ดั 
i ที่มิติ j 

 

3.5  ภาพอนาคต  

 เปรียบเทียบภาพอนาคต จ านวน 2 ภาพ [7] เพื่อใช้ศึกษาภาพอนาคตที่สง่ผลให้เกิดความมัน่คงทางพลงังาน
ไฟฟ้ามากที่สดุ ได้แก่ ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) ซึ่งให้สมมติฐานว่า ในปี พ.ศ.2579 จะมีการ
กระจายสดัส่วนเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้า ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ  (PDP) ปี พ.ศ. 
2554-2573 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 และภาพอนาคตทางเลอืก (Alternative Scenario) ซึง่มีเป้าหมายในระยะยาวที่จะชะลอ
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ระดบัการพึง่พาแหลง่พลงังานจากตา่งประเทศ และสร้างความสมดลุระหวา่งต้นทนุและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้
สมมติฐานว่า ในปี พ.ศ.2579 จะมีการกระจายสดัสว่นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการเพิ่มสดัสว่นการใช้ถ่านหินเป็น 
32.4%  และพลงังานหมนุเวียนเป็น 33.5% ในการผลติไฟฟ้า ดงัรูปท่ี (3) อีกทัง้ การพฒันาประสทิธิภาพการใช้พลงังานไม่
ต ่ากว่า 1.5% ต่อปี โดยมีการคดัเลือกดชันีชีว้ดัจ านวน 7 ดชันี ใน 4 มิติ ตามข้อมลูของโครงการภาพจ าลองสถานการณ์
ด้านพลงังานเพื่อสนองนโยบายด้านพลงังานระดบัประเทศ, กระทรวงพลงังาน. 2557 ดงันี ้  

1. อตัราการพึง่พาการน าเข้าเชือ้เพลงิสทุธิตอ่การจดัหาเชือ้เพลงิทัง้หมด (AV3)  
2. การกระจายสดัสว่นของเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า( AV4)  
3. ราคาก๊าซธรรมชาติจากแหลง่ Pool Gas 2 (AF2)  
4. ราคาถ่านหินน าเข้าบิทมูินสั (AF3)  
5. อตัราการปลอ่ย CO2 (AC1)  
6. ความเข้มของการใช้พลงังานไฟฟ้าตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (AP1)  
7. ตวัประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ (AP4) 
 

 

 
 
 

 
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาดัชนีชีวั้ดความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า ในมิตต่ิางๆ  

จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการค านวณข้อมูลของดชันีชีว้ดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2556 พร้อมทัง้การ
ค านวณการก าหนดน า้หนักของมิติ และดัชนีชีว้ ัด จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ ผลิตไฟฟ้า (กฟผ.)  มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

มิติ Availability (AV) จากผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลติไฟฟ้า (กฟผ.) พบว่า มีการก าหนดให้มิติ
ด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากรมีน า้หนกัมากที่สดุ และมีการก าหนดน า้หนกัของดชันีชีว้ดัการกระจายสดัสว่นของ
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า (AV 4) มากที่สดุ เมื่อพิจารณาคะแนนของดชันีรวม (Composite Index) พบวา่ มีแนวโน้มลดลง 
แสดงดงัรูปท่ี (4) เนื่องจาก ดชันียอ่ยทัง้ 3 ดชันีมีคะแนนลดลง ประกอบด้วย 3 ดชันี ได้แก่  
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รูปที่ 3  สดัสว่นการผลติไฟฟ้าของภาพปัจจบุนั พ.ศ. 2556 และภาพอนาคต  
ในปี พ.ศ. 2579 
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- ดชันีปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูน์แล้วต่ออตัราการผลิตก๊าซธรรมชาติต่อปี (AV1) โดยพบว่า 
ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูน์แล้วต่ออตัราการหาก๊าซธรรมชาติต่อปี (R/P Ratio) ของประเทศไทยมีปริมาณลดลง
อยา่งตอ่เนื่อง  

- ดชันีศกัยภาพของแหล่งพลงังานหมุนเวียน (AV2)  พบว่าพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลมมี
ศกัยภาพน้อยลง เนื่องจากพลงังานดงักลา่ว เป็นพลงังานตามธรรมชาติ จึงท าให้มีศกัยภาพที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี สว่น
พลงังานน า้ มีศกัยภาพที่ค่อนข้างคงที่  ส าหรับพลงังานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ พบว่า มีศกัยภาพเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
เป็นพลงังานที่ได้จากวตัถุดิบเหลือใช้ และสามารถบริหารจัดการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศกัยภาพที่เพิ่มขึน้ของพลงังาน        
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ยงัไมส่ามารถท าให้ดชันีชีว้ดั AV2 มีคะแนนที่เพิ่มขึน้ได้  

- ดชันีอตัราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสทุธิต่อการจดัหาเชือ้เพลิงทัง้หมด (AV3) พบว่า ในปี พ.ศ. 
2555 ประเทศไทยเร่ิมมีการพึง่พาการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว และถ่านหินน าเข้าเพิ่มขึน้ เพื่อเสริมความต้องการพลงังาน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ จึงท าให้คะแนนของดชันี AV3 ลดลง ส าหรับในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีคะแนนมากที่สดุ ทัง้นี ้อาจเนื่องจาก
ในปี พ.ศ. 2554 เกิดภาวะน า้ทว่ม ท าให้ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าจากภาคอตุสาหกรรมลดน้อยลง จึงสง่ผลให้มีการ
น าเข้าของเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าน้อยลง  

ส าหรับดชันีที่มีคะแนนเพิ่มขึน้ ได้แก่ ดชันีการกระจายสดัส่วนของเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า (AV4) 
เนื่องจากมีการลดสดัส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติจาก 72% ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 67% ในปี         
พ.ศ. 2554 – 2556 อีกทัง้ การเพิ่มสดัสว่นของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และการน าเข้าพลงังานไฟฟ้าจาก
ตา่งประเทศ เป็นการกระจายสดัสว่นของเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ประกอบกบัจาก
การสมัภาษณ์เพื่อก าหนดน า้หนกัของดชันีชีว้ดั พบว่า ดชันี AV4 เป็นดชันีที่ถกูให้ความส าคญัมากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนของดชันีรวม (Composite Index) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2556  พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2552 ทัง้นี ้เป็น
ผลมาจากดชันีชีว้ดั  AV4 ที่มีคะแนนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การให้ความส าคญักบัดชันีการกระจายสดัสว่นของ
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า จะท าให้เกิดความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าในมิตด้ิานความพร้อมใช้งานของทรัพยากรมากยิง่ขึน้  

 
  

 
 

 
 

มิติ Affordability (AF) จากผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลติไฟฟ้า (กฟผ.) พบวา่ มีการก าหนดให้มติิ
ด้านราคามีน า้หนกัน้อยที่สดุ และมีการก าหนดให้ดชันีชีว้ดั ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (AF1) มีน า้หนกัมากที่สดุ เมื่อพิจารณา
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รูปที่ 4   ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าในมติิ Availability (AV) 
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คะแนนของดชันีรวม (Composite Index) พบว่า มีแนวโน้มลดลง แสดงดงัรูปที่ (5)  เนื่องจากทัง้ 3 ดชันีชีว้ดัมีคะแนน
ลดลง ดงันี ้ 

- ดชันีราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (AF1) จากการศึกษา พบว่าราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยมีแนวโน้มสงูขึน้ เนื่องจาก
ปัจจบุนัราคาคา่ไฟเฉลีย่ (AF1) ขึน้กบัราคาของเชือ้เพลิง และการกระจายสดัสว่นเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า หากยงัไม่มีการ
กระจายสดัสว่นของเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าที่เหมาะสม จะสง่ผลให้ราคาคา่ไฟเฉลีย่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง (คะแนนลดลง)  

- ดชันีราคาก๊าซธรรมชาติจากแหลง่ Pool Gas 2  (AF2) เนื่องจากประเทศไทยยงัคงมีการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหลกัในการผลติไฟฟ้า และราคาของก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสงูขึน้จากการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
ซึง่มีราคาสงู (คะแนนลดลง)  

- ดชันีราคาอตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นเพิ่มเฉลีย่ของพลงังานหมนุเวียน (AF4) เนื่องจากนโยบายสง่เสริมการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ ท าให้มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึน้มากอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ราคาอตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นเพิ่มเฉลีย่ของพลงังานหมนุเวียนของพลงังานแสงอาทิตย์ มีราคาสงู
ที่สดุ โดยมีราคา 6.5 บาท/ หนว่ย จึงสง่ผลให้ต้องมีคา่ใช้จ่ายส าหรับอตัรารับซือ้ไฟฟ้าอตัราสว่นเพิ่มของพลงังานหมนุเวียน
เพิ่มขึน้ (คะแนนลดลง) 

ส าหรับดชันีที่มีคะแนนเพิ่มขึน้ ได้แก่ ดชันีราคาถ่านหินน าเข้าบิทมูินสั (AF3) เนื่องจากราคาถ่านหิน     
บิทมูินสัมีราคาที่ลดลง จากราคาตลาดโลก โดยเมื่อท าการศกึษา พบวา่ประเทศผู้ผลติถ่านหิน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 50% ของการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด ได้ค้นพบเทคโนโลยีการขุดเจาะก๊าซ
ธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน (Shale gas) ที่มีต้นทนุต ่าลง ดงันัน้ จึงท าให้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหิน เป็นก๊าซธรรมชาติ สง่ผลให้ราคาถ่านหินทัว่โลกลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้มี
มากกว่าความต้องการ ประกอบกับ ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากที่สดุในโลก ได้มี
นโยบายพลงังานไฟฟ้าใหม ่โดยมีความพยายามจะเปลีย่นไปใช้แหลง่พลงังานท่ีถกูกวา่ และสะอาดกว่าถ่านหิน อย่างก๊าซ
ธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน (Shale gas) ในอนาคต จึงสง่ผลให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีราคาลดลง  

 
 

 
 
 
 

มิติ Acceptability (AC) จากผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลิตไฟฟ้า (กฟผ.) พบว่า มีการก าหนดให้
มิติด้านการยอมรับ (AC) มีน า้หนกัมากเป็นอันดับที่ 2 และมีการก าหนดให้ดัชนีชีว้ดัอัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์             
ไดออกไซด์ (AC2) มีน า้หนกัมากที่สดุในมิติด้านการยอมรับ เนื่องจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมลสารที่ได้รับการ
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รูปที่ 5  ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าในมติิ Affordability (AF) 
 



 

12 การศกึษาดชันชีีว้ดัที่แสดงสถานภาพความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย : ในมมุมองของผู้ผลติไฟฟ้า 

ตอ่ต้านจากสงัคมมากที่สดุ จากการเป็นอนัตรายตอ่มนษุย์และสิง่มีชีวิต ส าหรับดชันีชีว้ดัอีก 3 ดชันี ได้แก่ อตัราการปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (AC1) อตัราการปลอ่ยออกไซด์ของไนโตรเจน (AC3) และกองทนุพฒันารอบโรงไฟฟ้า (AC4) 
พบว่า มีการก าหนดน า้หนกัที่เท่ากนั เมื่อพิจารณาคะแนนของดชันีรวม (Composite Index) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึน้  
แสดงดงัรูปท่ี (6) เนือ่งจาก ดชันีชีว้ดัสว่นใหญ่มีคะแนนคอ่นข้างคงที่ ประกอบด้วย 

- ดชันีอตัราการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, CO2  (AC1) เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงที่มี
การปลอ่ย CO2 ในภาคการผลติไฟฟ้ามากที่สดุ ดงันัน้ อตัราการปลอ่ย CO2 จึงขึน้อยู่กบัสดัสว่นของก๊าซธรรมชาติที่ใช้ใน
การผลติไฟฟ้า ซึง่จากการศกึษาพบวา่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 - 2556 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้าในสดัสว่นที่
คอ่นข้างคงที่ โดยมีสดัสว่นประมาณ 67% จึงสง่ผลให้มีคะแนนของดชันีชีว้ดัที่คอ่นข้างคงที่  

- ดชันีอตัราการปลอ่ยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน, NOx (AC3) เนื่องจากโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ของ กฟผ.
เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ดงันัน้ จึงมีอตัราการปลอ่ย NOx คอ่นข้างคงที่ และไม่เปลี่ยนแปลง
มากนกั จึงสง่ผลให้คะแนนของดชันีชีว้ดัที่คอ่นข้างคงที่ 

- ดชันีกองทุนพฒันารอบโรงไฟฟ้า (AC4) เนื่องจาก จ านวนเงินที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนพฒันารอบ
โรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทตา่งๆ  มีจ านวนที่สงูและลดต ่าลงสลบักนัตามพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยในการค านวณได้
ท าการค านวณแบบถ่วงน า้หนกัตามพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ของเชือ้เพลงิทัง้หมด ซึง่พบวา่ จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายเข้ากองทนุ
พฒันารอบโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงังานหมนุเวียน มีแนวโน้มสงูขึน้ตามพลงังานไฟฟ้าที่ผลิต
มากขึน้ ส าหรับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเข้ากองทนุพฒันารอบโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงน า้มนัเตา น า้มนัดีเซล และพลงังานน า้ 
พบวา่ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลดก าลงัการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิดงักลา่ว ดงันัน้ จึงสง่ผลให้ดชันี AC4 มีคะแนนที่
คอ่นข้างคงที่  

ส าหรับดชันีชีว้ดัที่พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึน้ ได้แก่ ดชันีอตัราการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (AC2) 
เนื่องจากการให้สมมติฐานเพื่อค านวณอตัราการปลอ่ยก๊าซ SO2 จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เท่านัน้ ซึ่งพบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2555 กฟผ. มีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึน้  ซึ่งโรงไฟฟ้าดงักลา่ว มีอตัราการปลอ่ยก๊าซ 
SO2 ที่ต ่า และมีการลดการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าที่ใช้น า้มนัเตา โดยจะเดินเคร่ืองในเวลาจ าเป็นเท่านัน้ ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบว่า มีการติดตัง้ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas 
Desulfurization, FGD) จึงท าให้การปลอ่ยก๊าซ SO2 ลดลง 
 

 
 
 
มิติ Applicability (AP) จากผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของภาคผู้ผลติไฟฟ้า (กฟผ.) พบวา่ มีการก าหนดให้ 
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รูปที่ 6  ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในมติิ Acceptability (AC) 
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มิติด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมีน า้หนกัความส าคญัเป็นอนัดบัที่ 3 และมีการก าหนดน า้หนกัของดชันีชีว้ดั ได้แก่ 
ความเข้มข้นของการใช้พลงังานไฟฟ้า (AP1) ประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานฟอสซิล (AP2) และตวัประกอบการใช้
ไฟฟ้าเฉลี่ย (AP4) ที่เท่ากนั ส าหรับดชันีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานหมุนเวียน (AP3) พบว่า มีการก าหนด
น า้หนกัน้อยที่สดุ เนื่องจาก ในปัจจบุนัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ยงัมีสดัสว่นท่ีน้อย ดงันัน้ จึงเป็นดชันีชีว้ดัที่ไม่
สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า เมื่อพิจารณาคะแนนของดชันีรวม (Composite Index) พบวา่ คอ่นข้างคงที่ 
แสดงดงัรูปท่ี (7) เนือ่งจาก ดชันีชีว้ดัทัง้ 4 ดชันี มีการเพิ่มขึน้ และลดต ่าลงของคะแนนสลบักนัในแต่ละปี โดยดชันีชีว้ดัที่มี
คะแนนลดลง ประกอบด้วย 2 ดชันี ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัประสทิธิภาพของการใช้พลงังาน ได้แก่   

-  ดชันีความเข้มของการใช้พลงังานไฟฟ้า (AP1) จากการศกึษาพบวา่ คา่ความเข้มของการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2556 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ดชันีความเข้มข้นของการใช้พลงังานไฟฟ้ามีคะแนนลดลงจากปี 
พ.ศ. 2552 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้จากฟืน้ตวัของภาคอตุสาหกรรมจากการเกิดอทุกภยั เมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2554 สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว รวมทัง้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ ของรัฐบาล เช่น นโยบายรถคนัแรก
ในช่วงครัง้หลงัของปี พ.ศ. 2555 จึงสง่ผลให้ดชันี AP1 มีคะแนนลดลง 

-  ดชันีตวัประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ (AP4) จากการศกึษาพบวา่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552-2556 พบวา่ ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2554 ดชันี AP4 มีคะแนนลดลง ซึง่หมายถึงมีประสทิธิภาพของการใช้พลงังานที่ต ่าลง 

ส าหรับดชันีชีว้ดัที่มีคะแนนเพิ่มขึน้ เป็นดชันีชีว้ดัประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้า ได้แก่  
- ดชันีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล (AP2) เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555-

2556 พบวา่มีประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าจากทัง้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเพิ่มมากขึน้จากปี พ.ศ. 2554 อนัเป็น
ผลมาจากการเลอืกใช้เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ ดงันัน้ จึงสง่ผลให้ดชันี AP2 มีคะแนนที่เพิ่มขึน้ 

- ดชันีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานหมนุเวียน (AP3) เนื่องจากนโยบายสง่เสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของรัฐบาล ท าให้เกิดการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนที่มีเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จึงท าให้คะแนนของดชันี AP3 เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยพลงังานหมนุเวียนที่มีสดัส่วนในการผลิต
ไฟฟ้ามากที่สดุ ได้แก่ พลงังานชีวมวล ซึ่งพบว่า ในปีพ.ศ. 2555 มีคะแนนของดชันีชีว้ดัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2552-2554  
มาก เนื่องจากอตัราการใช้ความร้อนสทุธิ (heat rate) ของชีวมวลที่ลดลง โดยเฉพาะเชือ้เพลงิกากอ้อย ทัง้นี ้อาจเป็นผลมา
จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อยของโรงงานน า้ตาล เพื่อตอบสนองแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลอืก (AEDP) 25% ในปี พ.ศ. 2555-2564 
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รูปที่ 7  ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าในมติิ Applicability (AP) 
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4.2 ผลการศึกษากรอบความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า 4 มิต ิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2556 

 จากการศกึษากรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า จากการก าหนดน า้หนกัมิต ิและดชันียอ่ยตา่งกนั พบวา่ กรอบ
ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า มีพืน้ท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.13-0.21 ตารางหนว่ย โดยในปี พ.ศ. 2554  มีพืน้ที่ของกรอบความมัน่คง
ทางพลงังานไฟฟ้ามากที่สดุเช่นกนั รองลงมา ได้แก่ ปีพ.ศ. 2553, พ.ศ. 2555,  พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2552  มีพืน้ที่ของกรอบ
ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าเทา่กบั 0.21, 0.19, 0.18, 0.14 และ 0.13 ตารางหนว่ย ตามล าดบั แสดงดงัรูปที่ (8) ) แต่อย่างไร
ก็ตาม พบว่าในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตการณ์น า้ท่วม จึงส่งผลให้มีการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยลง ดงันัน้ จึงไม่
สามารถน าข้อมลูของปี พ.ศ. 2554 มาเปรียบเทียบได้ ส าหรับปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าน้อย
ที่สดุ (มีพืน้ที่น้อยที่สดุ) เมื่อพิจารณาความมัน่คงทางพลงังานในปี พ.ศ. 2553, 2555 และ 2556 พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 
พบวา่มีความมัน่คงทางพลงังานเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากมิติ Acceptability (AC) ที่พบว่าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มี
อตัราการปลอ่ยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) น้อยลง จาการเพิ่มก าลงัผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ 
ส าหรับในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่ามีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าลดลง จากปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากมิติ Affordability 
(AF) ที่พบว่ามีการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีราคาสงู และนโยบายการสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่สง่ผลให้มีการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ในปี พ.ศ. 2555-2556 ท าให้ต้องรับภาระต้นทนุของ
อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นเพิ่มเฉลีย่ของพลงังานหมนุเวียน  

 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 (ก)  กรอบความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2556 
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4.3 ผลการศึกษาภาพอนาคต  
 จากการศึกษาภาพอนาคต ในปี พ.ศ. 2579 จ านวน 2 ภาพ เพื่อเปรียบเทียบกบัภาพปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2556 
ได้แก่  ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) และภาพอนาคตทางเลือก (Alternative Scenario) พบว่า ภาพ
อนาคตกรณีอ้างอิง  เมื่อพิจารณาภาพโดยรวม พบวา่ มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้จากภาพปัจจบุนัใน 2 ดชันี 
ได้แก่ ดชันีอตัราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสทุธิต่อการจัดหาเชือ้เพลิงทัง้หมด (AV3) เนื่องจาก มีอตัราการน าเข้า
พลงังานสทุธิของเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติที่ลดน้อยลง และมีอตัราการน าเข้าพลงังานสทุธิของเชือ้เพลงิถา่นหินท่ีใกล้เคียงกบั
ภาพปัจจบุนั และดชันีอตัราการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (AC1) เนื่องจาก พบว่ามีการเพิ่มการกระจายสดัสว่นของ
พลงังานหมนุเวียนในการผลติพลงังานไฟฟ้า ส าหรับภาพอนาคตทางเลือก สง่ผลให้เกิดความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าใน
ดชันีชีว้ดัที่ท าการศกึษามากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัภาพปัจจบุนั ยกเว้น ดชันีอตัราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสทุธิต่อ
การจดัหาเชือ้เพลงิทัง้หมด (AV3) เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2579 ภาพอนาคตทางเลอืกจะมีอตัราการพึง่พาการน าเข้าเชือ้เพลิง
เพิ่มมากขึน้  เนื่องจาก มีการเพิ่มสดัส่วนการกระจายสดัส่วนของการใช้เชือ้เพลิงถ่านหินน าเข้าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
มากกวา่ภาพปัจจบุนั และภาพอนาคตกรณีอ้างอิง โดยมีสดัสว่นของเชือ้เพลงิถ่านหินถงึ 32.4%  ซึง่เชือ้เพลงิดงักลา่วต้องมี
การน าเข้าจากตา่งประเทศถึง 100% เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งภาพอนาคตทัง้ 2 ภาพ พบวา่ ภาพอนาคตทางเลอืก สง่ผลให้
เกิดความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าใน 7 ดชันีชีว้ดัมากกวา่ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง 
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รูปที่ 8 (ข)  เปรียบเทียบพืน้ที่ใต้กรอบความม่ันคง 
ทางพลังงานไฟฟ้า  
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5. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาดัชนีชีว้ ัดที่แสดงความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ใน 4 มิติ โดยใช้ดัชนีชีว้ ัด 16 ดัชนี ในปี             
พ.ศ. 2552-2556 และท าการเปรียบเทียบกบัภาพอนาคตจ านวน 2 ภาพในปี พ.ศ. 2579 สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 
กรอบความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า พบว่า ปี พ.ศ. 2554 มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้ามากที่สดุ (มีพืน้ที่ของกรอบ
ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้ามากที่สดุ) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตการณ์น า้ท่วม จึง

43.32 
38.77 

48.23 

0

10

20

30

40

50

60

     REF (2579) ALT (2579)

%
 

AV 3 : อัตราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสุทธิต่อ 
การ ัดหาเชือ้เพลิงทัง้หมด (NEID)  
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AF 2 : ราคาก๊าซธรรมชาต ิากแหล่ง Pool Gas 2 
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AF 3 : ราคาถ่านหนิน าเข้าบทิมูินัส  

0.543 0.525 

0.384 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

     REF (2579) ALT (2579)

กิโ
ลก

รัม
 ข
อง

 C
O 2

 / 
หน่

วย
 

AC 1 : อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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AP 1 :  ความเข้มของการใช้พลังงานไฟฟ้า  
(Energy Intensity) 
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AP 4 : ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเ ล่ีย  

รูปที่ 9  เปรียบเทียบความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าระหว่างภาพปั  ุบนัและภาพอนาคตต่างๆ   
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สง่ผลให้มีการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยลง ดงันัน้ จึงไม่สามารถน าข้อมลูของปี พ.ศ. 2554 มาเปรียบเทียบได้ ส าหรับปี พ.ศ. 
2552 พบว่ามีความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้าน้อยที่สุด (มีพืน้ที่ของกรอบความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้าน้อยที่สุด)            
เมื่อพิจารณาความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2553, 2555 และ 2556 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2552 พบว่า ปี 
พ.ศ. 2553 มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ เนื่องจากมิติด้านการยอมรับ (Acceptability) มีคะแนนเพิ่มขึน้ ส าหรับ
ปี พ.ศ. 2555-2556 มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมิติด้านราคา (Affordability)  มีคะแนนลดลง          
จากการศกึษาความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าใน 4 มิติ พบว่า มิติที่มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ได้แก่ มิติด้าน
การยอมรับ (Acceptability) ส าหรับมิติที่มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าลดลง ได้แก่ มิติด้านราคา (Affordability)  มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

 มิติด้านความพร้อมใช้งานของทรัพยากร พบว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ

ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ ศกัยภาพของพลงังานหมนุเวยีนที่ไมค่งที่ สง่ผลให้เกิดความไมพ่ร้อมใช้งานของทรัพยากร ดงันัน้ 

การเพิ่มการกระจายสัดส่วนของเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับ การเร่งการพัฒนา การส ารวจแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ  และการพฒันาศกัยภาพของพลงังานหมนุเวียนให้เพิ่มขึน้ และมีความมัน่คง จะช่วยสง่เสริมมิติด้าน

ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรให้มีคะแนนที่มากขึน้   

 มิติด้านราคา พบวา่ ราคาคา่ไฟฟ้าเฉลีย่สงูขึน้ เนื่องจากราคาของก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสงูขึน้ จากการ

น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม พบวา่ ราคาของถ่านหินน าเข้าในตลาดโลก ยงัคงมี

ราคาที่ไม่ผนัผวน และมีแนวโน้มที่จะมีราคาลดลง ดงันัน้ หากประเทศไทยมีการเพิ่มสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง

ถ่านหินน าเข้ามากขึน้ จะสง่ผลให้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง ส าหรับอตัรารับซือ้สว่นเพิ่มของพลงังานหมนุเวียนแม้ว่าจะมี

สดัส่วนที่ยงัไม่มากนกั แต่ก็พบว่าส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ เนื่องจาก ปัจจุบนั มีการ

สนบัสนนุการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึน้ ซึง่มีอตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นเพิ่มของพลงังานหมนุเวียนที่มีราคา

สงู ดังนัน้ รัฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายในเร่ืองของระยะเวลาของการลดอัตรารับซือ้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มของพลงังาน

หมนุเวียน เพื่อให้เกิดความสมดลุระหวา่งนโยบายการเพิ่มสดัสว่นของพลงังานหมนุเวียน และต้นทนุของเชือ้เพลงิ  

 มิติด้านการยอมรับ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความสามารถในการลดการปล่อยมลสารจาก

โรงไฟฟ้าที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปัจจุบนัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้ายงัไม่ได้รับการยอมรับจากสงัคม ดงันัน้ 

รัฐบาล และหนว่ยงานภาคผลติไฟฟ้าควรมีกลยทุธ์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการต่อมลสารที่เกิดขึน้

จากโรงไฟฟ้าแก่สงัคมอยา่งจริงจงั เพื่อเป็นการพฒันาภาคการผลติไฟฟ้าควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชน และประเทศ  
 มิติด้านเทคโนโลยีและประสทิธิภาพ พบวา่ ประสทิธิภาพของการใช้พลงังานไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2552-2556  ซึง่จากแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 พบวา่ ประสทิธิภาพของการใช้พลงังานไฟฟ้าควร

มีแนวโน้มที่ดีขึน้ ดังนัน้ หากรัฐบาลให้ความสนใจ และก าหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างจริงจัง เพื่อให้การใช้

พลงังานไฟฟ้ามีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้มิติด้านเทคโนโลยีและประสทิธิภาพมีคะแนนที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพอนาคต พบว่า การให้สมมติฐานตามภาพอนาคต
ทางเลอืก (Alternative Scenario) สง่ผลให้ดชันีที่ท าการศกึษาสว่นใหญ่ มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้จาก
ภาพปัจจุบนั ยกเว้นดชันีอตัราการพึ่งพาการน าเข้าเชือ้เพลิงสทุธิต่อการจัดหาเชือ้เพลิงทัง้หมด เนื่องจากก าหนดสดัสว่น
ของเชือ้เพลิงถ่านหินเพิ่มขึน้ ซึ่งเชือ้เพลิงดงักล่าวต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศถึง 100% ส าหรับภาพอนาคตกรณี
อ้างอิง พบว่า ดชันีส่วนใหญ่ส่งผลให้มีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าน้อยกว่าปัจจุบนั ยกเว้นดชันีอตัราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก มีการเพิ่มสดัสว่นของพลงังานหมนุเวียน และดชันีตวัประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย ที่สง่ผลให้
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เกิดความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้ามากกว่าภาพปัจจุบนั ดงันัน้ รัฐบาลควรมีการทบทวนแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (PDP) เพื่อให้ประเทศไทยมีความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 

งานวิจัยนีอ้าจสรุปได้ว่า นโยบายด้านพลงังานไฟฟ้าใน 4 มิติของประเทศไทย ยงัไม่ได้มีการมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาที่สง่ผลตอ่ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าเทา่ที่ควร การศกึษาดชันีชีว้ดัที่ถกูก าหนดความส าคญัต่อความมัน่คงทาง
พลงังานไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดการก าหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อปัญหาความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าได้อย่างถกูต้อง 
และเหมาะสม อนัจะสง่ผลให้ประเทศไทยเกิดความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้ามากยิ่งขึน้  

 

6. กิตตกิรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบบันี ้ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.วีรินทร์ หวงัจิรนิรันดร์ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา   
ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน า เสนอแนะแนวทางในการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้
งานวิจยันีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์ อีกทัง้ ความอนเุคราะห์จากผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สละเวลา
ในการให้สมัภาษณ์ และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลของงานวิจยั  
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