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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายและการจัดหาพลังงานไฟฟารวมถึง
การประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของภาคการผลิตไฟฟาของประเทศไทย โดยคาดการณความตองการใช
พลังงานในแตละภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงวิเคราะหผลกระทบตอการจัดหาพลังงานของประเทศ โดยใช
แบบจําลอง Model for Analysis of Energy Demand (MAED) และแบบจําลอง Model for Energy Supply Strategy 
Alternatives and their General Environmental Impacts (MESSAGE) ใชฐานขอมูลป ค.ศ. 2005 และแบงกรณีศึกษาการใช
พลังงานขั้นสุดทายได 3 กรณี คือ  (1) Business-as-usual (BAU) (2) Energy efficiency (EE) (3) Electricity generation from 
electricity demand in transport sector (ELEC) และแบงกรณีศึกษาการจัดหาพลังงานไฟฟาได 2 กรณี คือ (1) Business-as-usual 
(BAU Scenario) (2) Nuclear Scenario (NC Scenario) รวมถึงประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคการผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การใชพลังงานกรณี BAU ในชวงป ค.ศ. 2005-2030  พบวาประเทศ
ไทยมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจาก 61,353 ktoe ในป ค.ศ. 2005  เปน 164,217 ktoe ในป ค.ศ.2030 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7  
ตอป ภาคขนสงมีการใชพลังงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.77% ในป ค.ศ. 2030 ตามดวยภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน 
ภาคธุรกิจ และภาคเกษตรกรรม การกอสราง เหมืองแร คิดเปนรอยละ 37.72% , 11.85%,7.61%  และ 6.79% ของการใช
พลังงานทั้งประเทศ ตามลําดับ  กรณี EE คือ การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณและเครื่องมือดานพลังงาน เพิ่มขึ้น 10 % พบวา 
ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 22,641 ktoe ในป ค.ศ. 2005  เปน 53,944 ktoe ในป  
ค.ศ.2030 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.53 ตอป ได กรณี ELEC ซึ่งคือการใชพลังงานไฟฟาในภาคขนสง ตามแผนการสราง
รถไฟไฟฟาของประเทศไทยและการเพิ่มขึ้นของรถระบบไฮบริดที่ใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันเปนเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ปละ 5% จากการศึกษาพบวา ความตองการใชไฟฟาในภาคขนสงเพิ่มขึ้นจาก 5 ktoe ในป ค.ศ. 2005  เปน 103 ktoe ในป 
ค.ศ.2030 เช้ือเพลิงที่ใชในมอเตอรมีความตองการใชเพิ่มขึ้นจาก 26,589 ktoe ในป ค.ศ. 2005 เปน 75,174 ktoe ในป        
ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงที่ใชในมอเตอรคิดเปน 2.2% ตอป และการจัดหาพลังงานไฟฟารวมของประเทศไทย 
กรณี BAU Scenarioในชวงป ค.ศ. 2005-2030  พบวาการจัดหาพลังงานไฟฟาภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นจาก การผลิตไฟฟารวมจากทุกโรงไฟฟา มีคา 15,525.37 MWyr ในป ค.ศ.2005 และไดมีการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 
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39,497.92 MWyr ในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟารวมแตละโรงไฟฟา คิดเปน 6.43 % ตอป กรณี          
NC Scenario เมื่อนํา BAU Scenario เปนฐานในการเปรียบเทียบกับ NC Scenario ซึ่งจะเห็นไดวา NC Scenario  สามารถทํา
ใหสัดสวนในการจัดหาพลังงานไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมลดลงถึง 1.43% ในป ค.ศ. 2030โรงไฟฟาถานหิน
ลดลงถึง 1.91% และโรงไฟฟาน้ํามันเตาลดลงถึง 1.43% ในป ค.ศ. 2030 และการประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ในการผลิตไฟฟ ารวมจากทุกโรงไฟฟา  มีค า  76,308.21 kgTons-CO2 ในป  ค .ศ . 2005  และไดมีการปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซด เพิ่ มขึ้ น เปน  186,123.25 kgTons-CO2 ในปค .ศ . 2030  อัตราการ เพิ่ มขึ้ นของการ เกิดก าซ
คารบอนไดออกไซดภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทยรวมแตละโรงไฟฟา คิดเปน 5.99 % ตอป กรณี     
NC Scenario เมื่อนํา BAU Scenario เปนฐานในการเปรียบเทียบกับ NC Scenario ซึ่งจะเห็นไดวา NC Scenario สามารถทํา
ใหผลรวมในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในภาคการผลิตไฟฟาลดลง เมื่อมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ขนาด 1,000  
เมกะวัตต จํานวน 2 โรง ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 10989.62 kgTons-co2 คิดเปน 5.91%ในป ค.ศ. 2030 
 

ABSTRACT 
 This paper presents the analyses of final energy demand and electricity supply forecasting 
evaluation of carbon dioxide emission under electricity generation scenarios of Thailand in the main 
Thai economic sectors including the impacts to the national energy supply by using two energy 
models, MAED demand and MESSAGE supply model, focused during the year 2005 to 2030 through 
the macroeconomic perspective. The study has three main scenarios, based on the year 2005 data, 
comprises Business-as-usual (BAU), energy efficiency (EE) and electricity generation from electricity 
demand in transport sector (ELEC).These results indicate that from the MAED results, we found that 
the energy demand in Thailand would increase from 61,353 ktoe in the year 2005 to 164,217 ktoe in 
2030 in BAU scenario. This is approximately increased with 6.7% annual average growth rate 
(AAGR). The results also suggest that transport sector would have the main share with 37.77% of total 
energy consumption in 2030, this is followed by industry, household, commercial and ACM 
(agriculture, construction and mining sector) with 37.72%, 11.85%, 7.61% and 6.79%, respectively.    
Under the EE with 10% higher energy efficiency improvement scenario, we found that the final 
energy demand in industry sector would increase, with 9.53% AAGR, from 22,641 ktoe in the year 
2005 to 53,944 ktoe in 2030. The total energy consumption of the country under the 10% higher 
energy efficiency in industry sector .This means that the improvement in industrial equipment would 
be the main tool for energy consumption reduction in Thai economy. Under the ELEC scenario which 
consists of the future hybrid car with 5% AAGR and long-term national electric train program, we 
found that the electricity demand in transport sector would increase from 5 ktoe in the year 2005 to 
103 ktoe in 2030 while the motor fuels still rise from 26,589 ktoe the year 2005 to 75,174 ktoe in 2030 
with 2.2% AAGR. These results indicate that from the MESSAGE results, we found that the 
electricity supply in Thailand would increase from 15,525.37 MWyr in the year 2005 to 39,497.92 
ktoe in 2030 in BAU scenario. This is approximately increased with 6.43% AAGR. Under the Nuclear 
Scenario (NC Scenario) compared with BAU scenario,we found that the electricity supply of combine 
cycle power plant in Thailand would decrease 1.43 % in 2030 Coal power plant Thailand would 
decrease 1.91 % and fuel oil power plant in Thailand would decrease 1.43 % in 2030 and Carbon 
dioxide emission of electricity generation in Thailand would increase from 76,308.21 kgTons-CO2 in 
the year 2005 to 186,123.25kgTons-CO2 in 2030 in BAU scenario. This is approximately increased 
with 5.99 % AAGR. Under Carbon dioxide emission of the Nuclear Scenario (NC Scenario) compared 
with BAU scenario,we found that  This is approximately decreased with 10989.62  kgTons-co2 
decreased with 5.91% kgTons-co2 ,with the least cost and low emission constraints, nuclear power 
plant would be the most interesting choice for new power generation while natural gas power plant 
still dominate the power generation in 2030. 
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1. บทนํา 
ในประเทศที่ พัฒนาแลว  เชน  ในกลุมประเทศ 

OECD : Organization for Economic Co-operational and 
Development ไดแก สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศสหภาพ
ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เม็กซิโก สาธารณรัฐเช็ค 
ฮังการี โปแลนด สาธารณรัฐสโลวัค ญี่ปุน และเกาหลีใต 
นักวิเคราะหแผนการผลิตพลังงาน/ แผนนโยบายพลังงาน
ร ะดั บป ร ะ เ ทศ  (Energy analysts) นิ ย มปร ะ ยุ ก ต ใ ช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดานพลังงาน
ใหกับผูกําหนดแผนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy 
marker) ทั้งนี้ปกติแบบจําลองทางดานพลังงานจะแบงเปน 
2 ลักษณะ คือ 

 แบบจําลองแบบ Top-down แบบจําลองนี้ คือ
แบบจําลองเชิงเศรษฐศาสตรที่ใชแนวทางการนํานโยบาย
พลังงานและสิ่งแวดลอมมากําหนด และศึกษาผลกระทบ
จากนโยบายนั้นๆ ตอภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ตัวอยางของ
แบบจําลองลักษณะนี้คือ แบบจําลองแบบสมดุลทั่วไป 
(General equilibrium model) แบบจํ า ลองแบบสมดุ ล
บางสวน (Partial equilibrium model) แบบจําลองแบบ 
Input-output model  แบบจําลอง MESSAGE model  เปน
ตน 

 แบบจําลองแบบ Bottom-up แบบจําลองแบบนี้
คือ แบบจําลองที่ใชแนวทางกาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ
อุปกรณที่ใชพลังงานตางๆ ในทุกภาคเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อ
แบบจําลองรับขอมูลดังกลาวนี้แลว จะประมวลผลและ
คํานวณการใชพลังงาน รวมถึงการปลอยมลพิษจากการใช
พลังงานนั้นๆ  ในอนาคตได  ตัวอยางของแบบจําลอง
ประเภทนี้ เชน แบบจําลอง MARKAL, แบบจําลอง AIM/ 
Enduse, แบบจําลอง MAED model เปนตน (แบบจําลอง
ทางเศรษฐศาสตรและการพยากรณระบบพลังงาน, วงกต 
วงศอภัย .2548)   

สําหรับประเทศไทยไดมีการทดลองใชแบบจําลอง
ตางๆ คอนขางมากพอสมควร แตยังเปนลักษณะการทํา

แบบจําลองแยกกัน คือ ถาเปน Top-down หรือ Bottom-up 
อยางใดอยางหน่ึงโดยไมมีการเปรียบเทียบระหวาง 2 
ลักษณะแบบจําลองนี้เลย ทําใหการกําหนดนโยบายและ
แผนพลังงานในอนาคตมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นหากมี
การนําแบบจําลองทั้ง 2 ลักษณะมารวมกันวิเคราะหและใช
รวมกันในการกําหนดนโยบายและแผนพลังงานเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการใชพลังงานในอนาคตหากเกิดการ
ขาดแคลนพลังงานในอนาคตก็จะสามารถกําหนดแนวทาง
ที่ถูกตองและชัดเจนมากขึ้น  ทําใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพลังงานภายใตเงื่อนไข แผนพลังงานในอนาคต
ของประเทศเพื่อความมั่นคงในดานพลังงานตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1) เพื่อคาดการณความตองการพลังงานและการ
จัดหาพลังงานภายในประเทศโดยมุงเนน ในภาคของการ
ผลิตและใชพลังงานไฟฟา  รวมถึงศึกษาโรงไฟฟาทุก
ประเภท รวมถึงโรงไฟฟานิวเคลียรโดยใชแบบจําลอง 
MAED และ MESSAGE ผานสมมติฐานลักษณะตางๆ 

2) เพื่อประเมินการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจาก
โรงไฟฟาทุกประเภทรวมถึงโรงไฟฟานิวเคลียร 

3) เพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสมในการวางแผน
พลังงานในระดับมหภาคของประเทศ 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
3.1 ทฤษฎีและหลักการทํางาน 
3.1.1 ทฤษฎีแบบจําลองพลังงานที่ใช: MAED 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 หลักการทํางานของแบบจําลอง MAED 
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การคํานวณหาความตองการพลังงานขั้นสุดทายโดย
แบบจําลองนี้ คํานวณสรุปผลเปนความตองการพลังงาน
ของทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ  แสดงในเวิรคชีท 
(Worksheet: “Defs”) ซึ่งแบบจําลอง MAED นี้ ประกอบดวย 
MAED-D และ MAED-EL  
รูปแบบสมการความตองการพลังงาน  ขั้นตอนของ 
MAED-D ใชสมการในการวิเคราะหดังนี้ 
 

FINEN = TF + MB + ELEC + DH + SS + FF + MF + 
COALSP + TFEED                                                       (1) 
 

เมื่อ FINEN คือ ความตองการพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด 
       TF คือ เช้ือเพลิงชีวมวลดั้งเดิมที่ใชทั้งหมด 
       MB คือ เช้ือเพลิงชีวมวลแบบใหมที่ใชทั้งหมด 
       ELEC คือ พลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด 
        DH คือ พลังงานความรอนที่ใชทั้งหมด 
        SS คือ พลังงานแสงอาทิตยที่ใชทั้งหมด 
       FF คือ เช้ือเพลิงฟอสซิลที่ใชทั้งหมด 
       MF คือ เช้ือเพลิงที่ใชในมอเตอรทั้งหมด 
       COALSP  คือ ถานหินที่ใชทั้งหมด 
       TFEED คือ พลังงานปอนกลับที่ใชทั้งหมด 
 
3.1.2 ทฤษฎีแบบจําลองพลังงานที่ใช: MESSAGE 

การคํานวณหาของราคาตนทุน ความแตกตางของ
ราคาตนทุน สามารถทําการเก็บสะสมขอมูลของหลายๆ 
เทคโนโลยี สําหรับใสขอมูลที่เปนผลรวมของตนทุนเอาไว 
และเปนแบบจําลองที่สามารถจํากัดชนิดเครื่องมือที่จะใช
ในการผลิตแหลงกําเนิดพลังงานไดอีกดวย การกําหนด
วัตถุประสงค โดยปกติการกําหนดวัตถุประสงคในการ
วิเคราะห จะเปนผลรวมโดยทําใหตนทุนต่ําทั้งหมด และ
รวมถึงราคาตนทุนในการดําเนินการ จากความสัมพันธ
ของสมการดังตอไปนี้ 
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t∆  คือ ชวงของคาบ t ในปนั้น 
( )dr i  คือ ระดับสวนลดของคาบ คิดเปน

เปอรเซนต 
..zsvd lt  คือ การใชพลังงานรายปของ

เทคโนโลยี v โหลด l และคาบ t 
svdε  คือ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี v ใน

การเปลี่ยนแปลงจาก s ถึง v 
( , )ccur svd t   คือ ตนทุนของการดําเนินการและ

การบํารุงรักษาของเทคโนโลยี v ในคาบ t 
mlt
svdro   คือ ความสัมพันธของผลที่ไดของ

เทคโนโลยี v ตอ ขอกําหนด m ในคาบ t 
1( , )car m t        คือ คาสัมประสิทธิ์ของ

วัตถุประสงคซึ่งสัมพันธกับคา m ในคาบ t 
1( , )car ml t      คือ เปนคาของโหลด l 

. .Usvd e t  คือ คาการใชพลังงานรายปของ
เช้ือเพลิง s เทคโนโลยี v ขั้นสุดทายในคาบ t และความ
ยืดหยุนระดับ e 

eK   คือ คาที่ใหความสัมพันธอุปสงค
พลังงาน d ทั้งหมด ไปถึงการลดลงอุปสงค ระหวางความ
ยืดหยุน ระดับ e 

mt
svdro   คือ  ความสัมพันธของผลที่ไดของ

เทคโนโลยี v ตอ ขอกําหนด m ในคาบ t และโหลด l 
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( , )cred d e   คือ ตนทุนที่ลดลงของอุปสงค
พลังงาน d ที่ระดับความยืดหยุนระดับ e 

..Yzsvd t        คือ  ปริมาณการสรางใหมรายป
เทคโนโลยี v ในคาบ t 

( , )cfix svd t  คือ คาที่กําหนดในการดําเนินการ
และการบํารุงรักษาของเทคโนโลยี v ในคาบ t 

( , )ccap svd t  คือ ตนทุนที่กําหนดของ
เทคโนโลยี v ในคาบ t 

dt T
svdfri −  คือ คาการลงทุนในชวง n เปนคาการ

ดําเนินการปแรก 
mt
svdrc       คือ คาตอหนวยปริมาณการสรางใหม

ของเทคโนโลยี v สําหรับความสัมพันธของ mในคาบ t 
,

dt T
svd mfra −   คือ คาที่ใชในการสรางเปน

ความสัมพันธของ m ที่เกิดขึ้นกอนในปแรก n คาบ t 
.Rzrgp lt  คือ การบริโภครายปของแหลงกําเนิด r 

เกรดg  ที่ความยืดหยุนระดับช้ัน p และโหลดlในคาบ t 
( , )cres rgpl t   คือ ราคาตนทุนเมื่อผาน

กระบวนการแยกของแหลงกําเนิดr เกรดg  ที่ความยืดหยุน
ระดับช้ัน p และโหลดl 

.Izrcp lt   คือ คานําเขาเชื้อเพลิง r จากประเทศ c 
ระดับช้ัน p และโหลด l ในคาบ t 

( , )cimp rcpl t  คือ  คาตนทุนการนําเขา r จาก
ประเทศ c ระดับช้ัน p และโหลด l ในคาบ t 

.Ezrcp lt  คือ คาการสงออกเชื้อเพลิง r จาก
ประเทศ c ระดับช้ัน p และโหลด l ในคาบ t 

( , )cexp rcpl t  คือ คาการเพิ่มขึ้นของการสงออก
เช้ือเพลิง r จากประเทศ c ระดับช้ัน p และโหลด l ในคาบ t 
 
3.1.3 ทฤษฎีการปลอยกาซเรือนกระจก 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากสภาวะการเผาไหม
คงที่สามารถคํานวณไดดังสมการ 
           Emission GHG , fuel = Fuel Consumption X Emission 
Factor GHG , fuel                                                                                                         (3) 

ที่มา : 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories 
เมื่อ  Emission GHG , fuel คือ การปลอยกาซเรือนกระจกจาก
ชนิดเชื้อเพลิง ( kg GHG ) 
 Fuel Consumption คือ จํานวนเชื้อเพลิงที่ใชในการ
เผาไหม (TJ) 
 Emission Factor GHG , fuel คือ แฟคเตอรการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากชนิดเชื้อเพลิง( kg gas/TJ ) 
 
3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

Dolf Gielen and Michael Taylo (2007) ไดทําการ 
ศึกษาแบบจําลองพลังงานในภาคอุตสาหกรรมโดยใช
โปรแกรม IEAs โดยใชเทคโนโลยีที่ใชไดจริง ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาของประสิทธิภาพเทคโนโลยีของ
พลังงานทั่ วโลก  และลดการปลอย  CO2 มีสวน  82% 
ระหวางป 2003ถึง 2050 การปลดปลอย CO2 ทั่วโลก ในป 
2050 เพิ่มขึ้น 6% จากป 2003 ในสวนของอุตสาหกรรม 
การกระจาย CO2 เพิ่มขี้นเพียง 21% เพราะมีมาตรการ      
มาสนับสนุนเพื่อลดการการปลดปลอย CO2 และมีการ
สนับสนุนเทคโนโลยีใหมๆเพิ่มขึ้นเขามาในการผลิต
กระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม 

Himanshu A. Amarrawickrama and Lester C. Hunt 
(2006) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความตองการ
ใ ช ไ ฟฟ า ข อ งป ร ะ เ ท ศศ รี ลั ง ก า  โ ด ย เ ทคนิ ค ท า ง
เศรษฐศาสตร 6 ประการ มีการประเมินคารายรับใน     
ระยะยาวจาก 1.0 ถึง 2.0 และราคาในระยะยาวจาก 0 ถึง 0.06 
มีการประมาณวาการบริโภคมีคาเพ่ิมขึ้นเปน 1.8-2.0 
อยางไรก็ตาม ขอแตกตางนี้เกิดขึ้นจากรูปแบบ 6 ประการ 
ไปจนกระทั่งป 2025 ไมแตกตางกันมาก ทางรัฐบาลของ 
ศรีลังกา ก็มีการสนับสนุนในการประมาณความตองการใช
พลังงาน และประมาณการใชพลังงานไปจนถึงป 2025      
มีการเปลี่ยนแปลงไปเปน 452MW ถือเปนความตองการ
พลังงานสูงสุด 
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บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย และคณะ(2008) ไดทําการศึกษา
วิเคราะหอุปสงคและอุปทานพลังงานโดยวิธีการวางแผน
ทางเลือกพลังงานในระยะยาว:กรณีศึกษาของโครงการวิจัย
เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใชพลังงาน
หมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ประเทศไทย (Energy Demand & Supply Analysis: The 
Long-range Energy Alternatives Planning of Renewable 
Energy Utilization and Energy Efficiency Improvement 
in Thailand) โดยวิเคราะหผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจที่ใช
พลังงานขั้นสุดทาย โดยใชแบบจําลอง Long-range Energy 
Alternatives Planning system (LEAP)  จากการศึกษา
พบวาในกรณี Business as usual (BAU) ในชวงป         
พ.ศ. 2549-2559  พบวา ประเทศไทยมีการใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นจาก 65,573 ktoe ในป พ.ศ. 2549 เปน 112,087 ktoe 
ในป พ.ศ.2559 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละประมาณรอยละ 5.5 
ภาคขนสงมีการใชพลังงานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 37    
ในป พ.ศ. 2559 ตามดวยภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ คิดเปนรอยละ 36 , 15  และ 7 ของการใช
พลังงานทั้งประเทศ ตามลําดับ 

Khanh Q.Nguyen (2008) ไดทําการศึกษานี้ เปนการ
ทดสอบที่มีผลกระทบตอภาคการผลิตกระแสไฟฟาที่สงผล
ตอสิ่ งแวดลอมและสุขภาพจากโรงไฟฟาที่ประเทศ
เวียดนาม โดยใชการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม MARKAL 
ซึ่งควบคุมในระยะเวลา 20ป ถึงป 2025 เพื่อลดการปลอย 
CO2, NOx, SO2 ซึ่ ง มี ร า ค า ภ า ย น อ ก เ ท า กั บ  4.4 
USCent/kWh อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของเทคโนโลยี
นี้  ทํ า ให ร าค าก ารผลิ ตพลั ง ง านไฟฟ า เพิ่ มขึ้ น  2.6 
USCent/kWh 

Ger Klaassen and Keywan Riahi (2006) ไดทําการ 
ศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มาจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟา เพื่อหาคาเสียหายจากการปลดปลอย SO2,  NOx 
จากการผลิตกระแสไฟฟา  และพิจารณาถึงชนิดของ
เช้ือเพลิงและองคประกอบของซัลเฟอร ประสิทธิภาพของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา และความหนาแนนของมลพิษใน

อากาศโรงไฟฟามีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจาก
3% ไป 5% ราคาไฟฟามีการเพิ่มขึ้นจาก 0.2 (ป 2050) ไป
เปน 1.2 USCent/kWh (ป2010) ในประเทศมีการสูญเสีย
พลังงานจาก 0.6% เปน 1.1% 

 
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
4.1 การเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลปริมาณการใชและราคาเชื้อเพลิง 5 ชนิด 
ไดแก กาซธรรมชาติ ถานหิน น้ํามัน พลังงานหมุนเวียน 
และไฟฟา ในลักษณะอนุกรมเวลารายป ต้ังแตป พ.ศ. 
2524-2548 ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสวนใหญ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (กลุม
สถิติ และขอมูลพลังงาน กองแผนงาน) จะทําการจัดเก็บ
ขอมูลตรงสวนนี้ไว และสรุปเปนรายงานพลังงานประจําป 
แบงออกเปน 3 สวน คือ 

1)   รายงานพลังงานของประเทศไทย 
2)   รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 
3)   รายงานไฟฟาของประเทศไทย 
สําหรับขอมูลกาซธรรมชาติจะรวมอยูในรายงาน

น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย  และขอมูลถานหินจะ
รวมอยูในรายงานพลังงานของประเทศไทย โดยขอมูล
เช้ือเพลิง 4 ชนิด ที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย 

ถานหิน หมายถึง บิทูมินัส แอนทราไซท ถานโคก 
ลิกไนต และ ถานอัดและอื่นๆ 

น้ํามนั หมายถึง น้ํามันกาด, น้ํามันเบนซินพิเศษ (รวม
เบนซินไรสารตะกั่ว เบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95 และ
น้ํามันแกสโซฮอล) น้ํามันเบนซินธรรมดา (รวมเบนซิน
ธรรมดาไรสารตะกั่ว เบนซินไร สารตะกั่วออกเทน 87 และ
เบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91) ดีเซลหมุนเร็ว (รวม
น้ํามันปาลมดีเซล และดีเซลหมุนเร็วบี 5) ดีเซลหมุนชา 
และน้ํามันเตา 

พลังงานหมุนเวียน  หมายถึง  ชีวมวล  ขยะ  กาซ
ชีวภาพ/น้ําเสีย แสงอาทิตย ลม น้ํา ไบโอดีเซล 
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กาซธรรมชาติ หมายถึง กาซปโตรเลียมเหลว กาซ
ธรรมชาติ และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 

ไฟฟา หมายถึง การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

 
4.2 ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลและประมวลผล ไดแบงการ
วิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ 

 
4.2.1 การวิเคราะหความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายของ
พลังงานในทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 
2548-2573 

4.2.1.1 การนําขอมูลประมวลผลโดยแบบจําลอง 
MAEDโดยการนําขอมูลจากบัญชีดุลพลังงานของประเทศ
ไทย, รายงานพลังงานของประเทศไทย, รายงานน้ํามัน
เช้ือเพลิงของประเทศไทย, รายงานไฟฟาของประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2548 และ ราคาเชื้อเพลิง 5 ชนิด ไดแก กาซ
ธรรมชาติ ถานหิน น้ํามัน พลังงานหมุนเวียน และไฟฟา 
ประมวลผลโดยใชแบบจําลอง MAED 

4.2.1.2 การวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการวิเคราะห
สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติเปรียบเทียบกับป
ฐาน และ สมมติฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
กับ สมมติฐานการเพิ่มของการใชไฟฟาในภาคขนสงนํามา
เปรียบเทียบกับ สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ 
 
4.2.2 การวิเคราะหการจัดหาพลังงานของประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2548-2573 

4.2.2.1 การนําขอมูลประมวลผลโดยแบบจําลอง 
MESSAGE โดยการนําขอมูลปริมาณการใชพลังงานขั้น
สุดทายจากแบบจําลอง  MAED รายงานพลังงานของ
ประเทศไทย รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ  ฉบับป  2550 
(Power Development Plan: PDP 2007) รายงานไฟฟาของ
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 และราคาเชื้อเพลิง 5 ชนิด ไดแก 

กาซธรรมชาติ ถานหิน น้ํามัน พลังงานหมุนเวียน และ
ไฟฟา ประมวลผลโดยใชแบบจําลอง MESSAGE   

4.2.2.2 การวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการวิเคราะห
สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติเปรียบเทียบกับป
ฐาน และ สมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร นํามา
เปรียบเทียบกับ สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ 
 
4.2.3 การประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ภายใตเง่ือนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทย  

โดยนําผลการผลิตไฟฟาแตละโรงไฟฟา มาทําการ
คํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยใชสมการ
ในการคํานวณจาก 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

 
4.3 ขั้นตอนการวิจารณขอมูลและสรุปผล 

เปนการศึกษาถึงความสัมพันธและวิเคราะหผลของ
การใชพลังงาน ที่ไดจากแบบจําลอง MAED และผลการ
จัดหาพลังงานจากแบบจําลอง MESSAGE รวมถึง
ประเมินผลการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
ภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทย และ
สรุปผลงานวิจัยเพื่อเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 
 
4.4 แผนการดําเนินงานวิจัย 

 

 
 

รูปท่ี 2 แผนการดําเนินการวิจัย 
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4.5 กรณีศึกษาที่ใชในแบบจําลอง 
ในกรณีศึกษาที่ใชในแบบจําลองไดแบงออกเปน      

3 สวน คือ  
4.5.1 แบบจําลอง MAED แบงเปน 3 กรณี 

4.5.1.1 สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ  
(BAU Scenario) 

4.5.1.2 สมมติฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน (EE Scenario) 

4.5.1.3 สมมติฐานการเพิ่มของการใชไฟฟาในภาค
ขนสง (ELEC Scenario) 

 
4.5.2 แบบจําลอง MESSAGE แบงเปน 2 กรณี 

4.5.2.1 สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ  
(BAU Scenario) 

4.5.2.2 สมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร   
(NC Scenario) 

 
4.5.3 การประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ภายใต เ ง่ือนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
แบงเปน 2 กรณี 

4.5.3.1 สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ  
(BAU Scenario) 

4.5.3.2 สมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร   
(NC Scenario) 

 
5. ผลการทดลอง และวิจารณ                                                  
5.1 การวิเคราะหความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละ
ชนิดพลังงาน (BAU SCENARIO) 

แสดงผลความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแต
ละชนิดพลังงาน มีคา 61.353 Mtoe ในปค.ศ.2005 และ
เพิ่มขึ้นเปน 164.217 Mtoe ในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้น
การใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละชนิดคิดเปน 6.99%  
ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการใชพลังงานชนิด เช้ือเพลิง
ที่ใชในการขับเคลื่อนมอเตอรมีคาสูงที่สุด มีคา 26.589 Mtoe 

ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 75.152 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย ชนิดเชื้อเพลิงที่
ใชในการขับเคลื่อนมอเตอร คิดเปน 7.61% ตอป รองลงมา 
คือสัดสวนการใชพลังงานชนิดเชื้อเพลิงฟอสซิล มีคา 
13.539 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 36.166 Mtoe
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ชนิดเชื้อเพลิงฟอสซิล คิดเปน 6.96% ตอป ในสวนของการ
เพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดไฟฟา มีคา 10.420 Mtoe 
ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 36.184 Mtoe ในปค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดไฟฟา คิด
เปน 10.30 % ตอป ตอมาเปนการเพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้น
สุดทายชนิดพลังงานชีวมวลอุตสาหกรรม มีคา 5.382 Mtoe 
ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 9.722 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดพลังงาน   
ชีวมวลอุตสาหกรรม คิดเปน 3.36% ตอป และการเพิ่มขึ้น
ของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดพลังงานชีวมวลดั้งเดิม 
มีคา 5.422 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 6.993 
Mtoe ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้น
สุดทายชนิดพลังงานชีวมวลดั้งเดิม คิดเปน 1.21% ตอป 
ตามลําดับแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละชนิด
พลังงาน (BAU SCENARIO) 
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รูปท่ี 3 ผลการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้น
สุดทายแตละชนิดพลังงานในป ค.ศ.2005-2030  (BAU 

SCENARIO) หนวย : Mtoe 
 

5.2 การวิเคราะหผลความตองการใชพลังงานขั้นสุดทาย 
แตละภาคเศรษฐกิจ (BAU SCENARIO) 

แสดงผลความตองการพลังงานขั้นสุดทายแตละภาค
เศรษฐกิจของประเทศไทย มีคา 61.353 Mtoe ในป ค.ศ.2005 
และเพิ่มขึ้นเปน 164.217 Mtoe ในป ค.ศ.2030 อัตราการ
เพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละภาคเศรษฐกิจ 
คิดเปน 6.99% ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการใชพลังงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีคาสูงที่สุด มีคา 22.641 Mtoe ในป ค.ศ.2005 
และเพิ่มขึ้นเปน 60.873 Mtoe ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้น
ของการใชพลังงานขั้นสุดทายภาคอุตสาหกรรม คิดเปน 
7.04% ตอป รองลงมา คือสัดสวนการใชพลังงานในภาค
ขนสง มีคา 22.349 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน
60.962 Mtoeในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายภาคขนสง คิดเปน 7.20 % ตอป ในสวนของการ
เพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้นสุดทายภาคที่อยูอาศัย  มีคา  
9.033 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 19.130 Mtoe 
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ในภาคที่อยูอาศัย คิดเปน 4.65% ตอป ตอมาเปนการ
เพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้นสุดทายภาคบริการ มีคา 3.846 Mtoe 
ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 12.287 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายในภาคบริการ 
คิดเปน 9.14% ตอป และการเพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้น

สุดทายในภาคเกษตรกรรม การกอสรางและเหมืองแร มีคา 
3.484 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 10.966 Mtoe 
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ในภาคเกษตรกรรม การกอสรางและเหมืองแร คิดเปน  
8.95% ตอป ตามลําดับแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละภาค
เศรษฐกิจ (BAU SCENARIO) 

 
 

 
รูปท่ี 4 ผลการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้น

สุดทายของประเทศไทยในแตละภาคเศรษฐกิจในปค.ศ.
2005-2030 (BAU SCENARIO) หนวย : Mtoe 

 
5.3 การวิเคราะหความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละ
ชนิดพลังงาน (EE SCENARIO) 

จากผลความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละ
ชนิดพลังงาน  มีคา  61.353 Mtoe ในป  ค .ศ .2005 และ
เพิ่มขึ้นเปน 157.288 Mtoe ในป ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้น
การใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละชนิดคิดเปน 6.52% ตอ
ป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการใชพลังงาน ชนิดเชื้อเพลิงที่
ใชในการขับเคลื่อนมอเตอร มีคาสูงที่สุด มีคา 26.589 Mtoe 
ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 75.152 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
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การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิด เช้ือเพลิงที่
ใชในการขับเคลื่อนมอเตอร คิดเปน 7.61% ตอป รองลงมา 
คือสัดสวนการใชพลังงานชนิด เช้ือเพลิงฟอสซิล มีคา 
13.539 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 29.00 Mtoe
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ชนิด เช้ือเพลิงฟอสซิล คิดเปน 4.76% ตอป ในสวนของ
การเพิ่มขึ้นการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดไฟฟา มีคา 
10.420 Mtoeในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน36.184 Mtoe 
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ชนิดไฟฟา คิดเปน 10.30% ตอป ตอมาเปนการเพิ่มขึ้นของ
การ ใชพ ลั ง ง านขั้ นสุ ดท า ย  ช นิดพลั ง ง านชี วมวล
อุตสาหกรรม มีคา 5.382 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้น
เปน 9.958 Mtoe ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานขั้นสุดทาย ชนิดพลังงานชีวมวลอุตสาหกรรม คิด
เปน 3.54% ตอป และการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้น
สุดทาย ชนิดพลังงานชีวมวลดั้งเดิมมีคา 5.422 Mtoe ในป
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 6.993 Mtoe ในป ค.ศ.2030 การ
เพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิด พลังงานชีวมวล
ดั้งเดิม คิดเปน  1.21% ตอปตามลําดับ แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ดังแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละชนิด
พลังงาน (EE SCENARIO) 

 
 

 
รูปท่ี 5 การใชพลังงานขั้นสุดทายแตละชนิดพลังงานในป 
ค.ศ.2005-ค.ศ.2030 (EE SCENARIO) หนวย : Mtoe 

 
5.4 การวิเคราะหผลความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแต
ละภาคเศรษฐกิจ (EE SCENARIO) 

แสดงผลความตองการพลังงานขั้นสุดทายแตละภาค
เศรษฐกิจของประเทศไทย มีคา 61.353 Mtoe ในปค.ศ.
2005 และเพิ่มขึ้นเปน 157.288 Mtoe ในปค.ศ.2030 อัตรา
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละภาค
เศรษฐกิจ คิดเปน 6.52 % ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการ
ใชพลังงานภาคอุตสาหกรรม มีคาสูงที่สุด มีคา 22.641 
Mtoe ในปค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 53.944 Mtoe ในป
ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย 
ภาคอุตสาหกรรม คิดเปน 5.76% ตอป รองลงมา คือ
สัดสวนการใชพลังงานในภาคขนสง มีคา 22.349 Mtoe ใน
ปค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 60.962 Mtoeในปค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายภาคขนสง  คิด
เปน 7.20% ตอป ในสวนของการเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานขั้นสุดทายภาคที่อยูอาศัย มีคา 9.033 Mtoe ในป
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 19.130 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายในภาคที่อยูอาศัย 
คิดเปน 4.65% ตอป ตอมาเปนการเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานขั้นสุดทายภาคบริการ มีคา 3.846 Mtoe ในป   
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 12.287 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายในภาคบริการ 
คิดเปน 9.14% ตอป และการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงาน 
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ขั้นสุดทายในภาคเกษตรกรรม การกอสรางและเหมืองแร 
มีคา 3.484 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 10.966 Mtoe 
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ในภาคเกษตรกรรม การกอสรางและเหมืองแร คิดเปน  
8.95% ตอป ตามลําดับแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละภาค
เศรษฐกิจ (EE SCENARIO) 

 

 
 

 
รูปท่ี 6 ผลการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้น

สุดทายของประเทศไทยในแตละภาคเศรษฐกิจในปค.ศ.
2005-2030 (EE SCENARIO) หนวย : Mtoe 

 
5.5 การวิเคราะหความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละ
ชนิดพลังงาน (ELEC SCENARIO) 

แสดงผลความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแต
ละชนิดพลังงาน มีคา 61.353 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และ
เพิ่มขึ้นเปน 164.239 Mtoe ในป .ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้น
การใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละชนิดคิดเปน 6.99% ตอป 
ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการใชพลังงานชนิด เช้ือเพลิงที่ใช
ในการขับเคลื่อนมอเตอรมีคาสูงที่สุด มีคา 26.589 Mtoe 
ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 75.174 Mtoe ในป        

ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิด 
เช้ือเพลิงที่ใชในการขับเคลื่อนมอเตอร คิดเปน 7.61% ตอป 
รองลงมา คือสัดสวนการใชพลังงานชนิด เช้ือเพลิงฟอสซิล
มีคา 13.539 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 36.166 Mtoe
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ชนิด เช้ือเพลิงฟอสซิล คิดเปน 6.96% ตอป ในสวนของ
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดไฟฟา มีคา 
10.420 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 36.184 Mtoe 
ในปค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ชนิดไฟฟา คิดเปน 10.30% ตอป ตอมาเปนการเพิ่มขึ้นของ
ก า ร ใช พลั ง ง านขั้ นสุ ดท า ย ชนิ ดพลั ง ง านชี วม วล
อุตสาหกรรม มีคา 5.382 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้น
เปน 9.722 Mtoe ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานขั้นสุดทายชนิด พลังงานชีวมวลอุตสาหกรรม คิด
เปน 3.35% ตอป และการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้น
สุดทายชนิด พลังงานชีวมวลดั้งเดิม มีคา 5.422 Mtoe ในป
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 6.993 Mtoe ในป ค.ศ.2030   
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายชนิดพลังงานชีว
มวลดั้งเดิม คิดเปน 1.21% ตอปตามลําดับ แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละชนิด
พลังงาน (ELEC SCENARIO) 
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รูปท่ี 7 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละชนิด

พลังงานในป ค.ศ.2005และค.ศ.2030 (ELEC SCENARIO) 
หนวย : Mtoe 

 
5.6 การวิเคราะหผลความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแต
ละภาคเศรษฐกิจ (ELEC SCENARIO) 

แสดงผลความตองการพลังงานขั้นสุดทายแตละภาค
เศรษฐกิจของประเทศไทย มีคา 61.353 Mtoe ในปค.ศ.
2005 และเพิ่มขึ้นเปน 164.239 Mtoe ในปค.ศ.2030 อัตรา
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายรวมแตละภาค
เศรษฐกิจ คิดเปน 6.99 % ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการ
ใชพลังงานภาคอุตสาหกรรม มีคาสูงที่สุด มีคา 22.641 
Mtoe ในปค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 60.873 Mtoe ในป
ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย 
ภาคอุตสาหกรรม คิดเปน 7.04% ตอป รองลงมา คือ
สัดสวนการใชพลังงานในภาคขนสง มีคา 22.349 Mtoe ใน
ปค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 60.983 Mtoe ในปค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายภาคขนสง  คิด
เปน 7.21% ตอป ในสวนของการเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานขั้นสุดทายภาคที่อยูอาศัย มีคา 9.033 Mtoe ในป
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 19.130 Mtoe ในป ค.ศ.2030 
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายในภาคที่อยูอาศัย 
คิดเปน 4.65% ตอป ตอมาเปนการเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานขั้นสุดทายภาคบริการ มีคา 3.846 Mtoe ในป ค.ศ.
2005 และเพิ่มขึ้นเปน 12.287 Mtoe ในป ค.ศ.2030        
การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทายในภาคบริการ 
คิดเปน 9.14% ตอป และ การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงาน    

ขั้นสุดทายในภาคเกษตรกรรม การกอสรางและเหมืองแร 
มีคา 3.484 Mtoe ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 10.966 Mtoe 
ในป ค.ศ.2030 การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ในภาคเกษตรกรรม  การกอสรางและเหมืองแรคิดเปน  
8.95% ตอป ตามลําดับแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละภาค
เศรษฐกิจ (ELEC SCENARIO) 

 
 

 
รูปท่ี 8 ผลการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้น

สุดทายของประเทศไทยในแตละภาคเศรษฐกิจในปค.ศ.
2005-2030 (ELEC SCENARIO) หนวย : Mtoe 

 
5.7 การเปรียบเทียบผลของทั้ง 3 สมมติฐาน 
5.7.1 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความตองการใช
พ ลั ง ง านขั้ น สุ ด ท า ย แ ต ล ะ ชนิ ดพลั ง ง านขอ งทั้ ง                   
3 สมมติฐาน 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลรวมของความตองการใช
พลังงานขั้นสุดท ายแตละชนิดพลั งงาน  ของสมมติ
ฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ  (BAU SCENARIO)
สมมติฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน  (EE 
SCENARIO) และสมมติฐานการเพิ่มขึ้นของการใชไฟฟา
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ในภาคขนสง  (ELEC SCENARIO) จะเห็นไดวา เมื่อนํา 
BAU SCENARIO เปนฐานในการเปรียบเทียบกับ EE 
SCENARIO ซึ่งจะเห็นไดวา EE SCENARIO  สามารถทํา
ใหลดผลรวมความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละ
ชนิดพลังงาน ลดลงถึง 4.22 %ในป ค.ศ. 2030 และเมื่อนํา 
BAU SCENARIO เปนฐานในการเปรียบเทียบกับ ELEC 
SCENARIO จะเห็นไดวา ELEC SCENARIO มีสวนทําให
ผลรวมความตองการใชพลังงานแตละชนิดพลังงานเพิ่มขึ้น 
0.02% ในป ค.ศ. 2030 ตามลําดับแสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 7  

 
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลรวมความตองการใช
พ ลั ง ง า นขั้ น สุ ด ท า ย แ ต ล ะ ชนิ ด พ ลั ง ง า นข อ งทั้ ง                    
3 สมมติฐาน 

 
 
5.7.2 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความตองการใช
พลั ง ง านขั้ นสุ ดท า ย แต ล ะภ าค เ ศรษฐกิ จ ขอ ง ท้ั ง                  
3 สมมติฐาน 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลรวมของความตองการใช
พลังงานขั้นสุดทายแตละภาคเศรษฐกิจ  ของสมมติ
ฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ (BAU SCENARIO) 
สมมติฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน  (EE 
SCENARIO) และ สมมติฐานการเพิ่มขึ้นของการใชไฟฟา
ในภาคขนสง  (ELEC SCENARIO) จะเห็นไดวา เมื่อนํา 
BAU SCENARIO เปนฐานในการเปรียบเทียบกับ EE 
SCENARIO ซึ่งจะเห็นไดวา EE SCENARIO  สามารถทํา
ใหลดผลรวมความตองการใชพลังงานขั้นสุดทายแตละ
ภาคเศรษฐกิจ ลดลงถึง 4.22% ในป ค.ศ. 2030 และเมื่อนํา 
BAU SCENARIO เปนฐานในการเปรียบเทียบกับ ELEC 
SCENARIO จะเห็นไดวา ELEC SCENARIO มีสวนทําให
ผลรวมความตองการใชพลังงานแตละภาคเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น 0.02% ในป ค.ศ. 2030 แสดงรายละเอียดดังตาราง
ที่ 8 

 
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลรวมความตองการใช
พลั ง ง านขั้ น สุ ด ท า ย แ ต ล ะ ภ าค เ ศ รษฐกิ จ ข อ งทั้ ง                   
3 สมมติฐาน 

 
 
5.8 การคาดการณการจัดหาพลังงาน 
5.10.1 การวิเคราะหผลการคาดการณการจัดหาพลังงาน
ของประเทศไทย ภายใตเง่ือนไขแผนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยภายใตสมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ 
(BAU SCENARIO) 

แสดงผลการจัดหาพลังงานของประเทศไทยภายใต
เงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทย  การผลิต
ไฟฟารวมจากทุกโรงไฟฟา มีคา 15525.37 MWyr ในป 
ค.ศ.2005 และไดมีการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 39497.92 MWyr  
ในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟารวมแต
ละโรงไฟฟา คิดเปน 6.43% ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวน
การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟาแตละโรงไฟฟา ที่มีอัตราการ
ผลิตมากที่สุด คือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีสัดสวน
การผลิต  7,800 MWyr ในป  ค .ศ . 2 0 0 5  เพิ่ มขึ้ น เปน 
23641.89 MWyr ในป ค .ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
โรงไฟฟาพลั งความรอนรวม  คิด เปน  8 .46% ตอป 
โรงไฟฟาน้ํามันเตามีสัดสวนการผลิต 2286.17 MWyr ในป 
ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 2,890.920 MWyrในป ค.ศ.2030 
อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาน้ํามันเตาคิดเปน 1.10%   
ตอป  โรงไฟฟาลิกไนตมีสัดสวนการผลิต 2,096 MWyr ใน
ป ค.ศ.2005 และมีอัตราการผลิตคงที่ 2,096  MWyrในป
ค.ศ.2030 โรงไฟฟาถานหินมีสัดสวนการผลิต 1193.40 
MWyr ในป ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 5014.40 MWyrในป
ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาถานหิน คิดเปน 
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13.34% ตอป โรงไฟฟาพลังความรอนมีสัดสวนการผลิต 
735.00 MWyr ในป ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 2488.97 MWyr
ในป ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาพลังความ
รอน คิดเปน 9.94% ตอป โรงไฟฟาพลังน้ํามีสัดสวนการ
ผลิต 672.00 MWyr ในป ค.ศ.2005 มีอัตราการผลิตคงที่ 
672.00  MWyr ในปค .ศ . 2030  การนํา เข าไฟฟ าจาก
ตางประเทศมีการนําเขา 585 MWyr ในป ค.ศ.2005 และ
เพิ่มขึ้นเปน 2160.00 MWyrในปค.ศ.2030 อัตราการ
เพิ่มขึ้นของการนําเขาไฟฟาจากตางประเทศคิดเปน 
11.21% ตอป  โรงไฟฟากังหันกาซมีสัดสวนการผลิต 
157.50 MWyr ในป  ค .ศ . 2 0 0 5  เพิ่ มขึ้ น เปน  533.351   
MWyrในป  ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟา
กังหันกาซ คิดเปน 9.94% ตอป และโรงไฟฟาพลังงาน   
ชีวมวลมีสัดสวนการผลิต 0.303 MWyr ในป ค.ศ.2005 
เพิ่มขึ้นเปน 0.389 MWyrในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้น
ของโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล  คิด เปน  1.18% ตอป 
รายละเอียดดังรูปที่ 9 

 
รูปท่ี 9 แสดงสัดสวนการจัดหาพลังงานของประเทศไทย 

 ( BAU SCENARIO ) หนวย : MWyr 
 

5.10.2 การวิเคราะหผลการคาดการณการจัดหาพลังงาน
ของประเทศไทยภายใตเง่ือนไขแผนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยภายใตสมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
ในระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทย  (NC 
SCENARIO) 

แสดงผลการจัดหาพลังงานของประเทศไทยภายใต
เงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทย  การผลิต

ไฟฟารวมจากทุกโรงไฟฟา มีคา 15525.37 MWyr ในป 
ค.ศ.2005 และไดมีการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 39497.92 MWyr  
ในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟารวมแต
ละโรงไฟฟา คิดเปน 6.43% ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวน
การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟาแตละโรงไฟฟา ที่มีอัตราการ
ผลิตมากที่สุดคือ  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีสัดสวน
การผลิต 7,800 MWyr ในป ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 
23076.85 MWyrในปค .ศ .2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
โรงไฟฟ าพลั งความรอนร วม  คิด เปน  8 .16% ตอป 
โรงไฟฟาน้ํามันเตามีสัดสวนการผลิต 2286.17 MWyr ในป 
ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 2325.88 MWyrในปค.ศ.2030 อัตรา
การเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาน้ํามันเตาคิดเปน 0.072% ตอป  
โรงไฟฟาลิกไนตมีสัดสวนการผลิต 2,096 MWyr ในป 
ค.ศ .2005 และมีอัตราการผลิตคงที่ 2,096 MWyr ในป    
ค.ศ.2030 โรงไฟฟาถานหินมีสัดสวนการผลิต 1193.40 MWyr 
ในป ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 4261.02 MWyr ในปค.ศ.2030 
อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาถานหิน คิดเปน 10.71%  
ตอป โรงไฟฟาพลังความรอนมีสัดสวนการผลิต 735.00 MWyr 
ในป ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 2488.97 MWyr ในปค.ศ.2030 
อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาพลังความรอน คิดเปน 
9 . 9 4 % ต อป  โรงไฟฟ าพลั งน้ํ ามี สั ดส วนการผลิ ต             
672.00 MWyr ในป  ค .ศ . 2 0 0 5  มี อั ตร าการผลิ ตคงที่       
672.00 MWyr ในป  ค .ศ . 2030  การนํา เข าไฟฟ าจาก
ตางประเทศมีการนําเขา 585 MWyr ในป ค.ศ.2005 และ
เพิ่มขึ้นเปน 2160.00 MWyrในปค.ศ.2030 อัตราการ
เพิ่มขึ้นของการนําเขาไฟฟาจากตางประเทศคิดเปน 
11.21% ตอป โรงไฟฟากังหันกาซมีสัดสวนการผลิต 
157.50 MWyr ในป ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 533.351   
MWyr ในป ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟา
กังหันกาซ คิดเปน 9.94% ตอป และโรงไฟฟาพลังงาน   
ชีวมวลมีสัดสวนการผลิต 0.30 MWyr ในป ค.ศ.2005 
เพิ่มขึ้นเปน 0.39  MWyrในป ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้น
ของโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล คิดเปน 1.18% ตอป และ
โรงไฟฟานิวเคลียร มีสัดสวนการผลิต 0 MWyr ในป    
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ค.ศ.2005 เพิ่มขึ้นเปน 1883.45 MWyrในปค.ศ.2030 อัตรา
การเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟานิวเคลียร คิดเปน 78.47% ตอป 
ดังรูปที่ 10 

 
รูปท่ี 10 แสดงสัดสวนการจัดหาพลังงานของประเทศไทย 

( NC SCENARIO) หนวย : MWyr 
 
5.9 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหการจัดหาพลังงาน
ไฟฟาภายใตเง่ือนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ของทั้ง 2 สมมติฐาน 

แสดงผลการเปรียบเทียบสมมติฐานเศรษฐกิจ
ขยายตัวแบบปกติ (BAU SCENARIO) กับสมมติฐานการ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียรในระบบการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (NC SCENARIO) จะเห็นไดวา เมื่อนํา BAU 
SCENARIO เ ป น ฐ า น ในก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ  NC 
SCENARIO ซึ่งจะเห็นไดวา NC SCENARIO สามารถทํา
ใหสัดสวนในการจัดหาพลังงานไฟฟาของโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวมลดลงถึง 1.43% ในป ค.ศ. 2030 โรงไฟฟา
ถานหินลดลงถึง 1.91% และ โรงไฟฟาน้ํามันเตาลดลงถึง 
1.43%ในป ค.ศ. 2030 ตามลําดับรายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละสัดสวนการจัดหา
พลังงานไฟฟาของประเทศไทยทั้ง 2 สมมติฐาน 

 
 
5.10 การคาดการณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
5.10.1 การคาดการณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ภ า ย ใ ต ส มมติ ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข ย า ย ตั ว แ บบปกติ             
(BAU SCENARIO) 

แ ส ด ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย โดยผานสมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบ
ปกติ  การเกิดก าซคารบอนไดออกไซดรวมจากทุก
โรงไฟฟา มีคา 76308.21 kgTons-CO2 ในป ค.ศ.2005 และ
ไดมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  เพิ่มขึ้นเปน  
186123.25kgTons-CO2 ในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้น
ของการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดภายใต เงื่อนไข
แผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทยรวมแตละโรงไฟฟา 
คิดเปน 5.99% ตอป ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการเพิ่มขึ้น
ของการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของแตละโรงไฟฟา 
ที่มีอัตราการผลิตมากที่สุดคือ  โรงไฟฟาพลังความรอน
รวม  มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  34742.33 
kgTons-CO2 ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้น
เปน 105304.40 kgTons-CO2ของการผลิตไฟฟาในป    
ค . ศ . 2 0 3 0  อั ต ร า ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ก า ร เ กิ ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมคิด
เปน 8.46% ตอป รองลงมา เปนโรงไฟฟาน้ํามันเตา มีการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 16405.99 kgTons-CO2ของ
การผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 20745.84 kgTons-CO2 
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ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
เกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟาน้ํามันเตา คิด
เปน 1.10% ตอป โรงไฟฟาลิกไนตมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 12918.15 kgTons-CO2ของการผลิต
ไฟฟาในป ค.ศ.2005 และมีสัดสวนการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดคงที่จนถึงปค.ศ.2030  โรงไฟฟาถาน
หินมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 6998.37 kgTons-
CO2ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน
29405.59 kgTons-CO2 ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 
อัตราการเพิ่มขึ้นของการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของ
โรงไฟฟาถานหิน คิดเปน 13.34 %ตอป  โรงไฟฟาพลัง
ความรอนมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 4315.45 
kgTons-CO2ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้น
เ ป น  14613.68 kgTons-CO2ขอ งก า รผลิ ต ไฟฟ า ในป      
ค . ศ . 2 0 3 0  อั ต ร า ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ก า ร เ กิ ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟาพลังความรอน คิดเปน 
9.94% ตอป โรงไฟฟากังหันกาซมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 924.74 kgTons-CO2ของการผลิต
ไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 3131.50 kgTons-CO2

ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
เกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟากังหันกาซ คิด
เปน  9.94% ตอป และโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลมีการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 3.18 kgTons-CO2ของการ
ผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 4.08 kgTons-CO2

ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
เกิดกาซคารบอนไดออกไซด  ของโรงไฟฟาพลังงาน       
ชีวมวล คิดเปน 1.18% ตอป ตามลําดับแสดงรายละเอียดดัง
รูปที่ 11 

 
รูปท่ี 11 ผลการประเมินการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยไฟฟาจากโรงไฟฟาแตละชนิดในปค.ศ.2005 

ถึง ค.ศ.2030 (BAU SCENARIO) 
 

5.10.2 การคาดการณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ภายใตสมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในระบบการ
ผลิตไฟฟาของประเทศไทย (NC SCENARIO) 

แ ส ด ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย  โดยผานสมมติฐานการสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรในระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทย การ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมจากทุกโรงไฟฟา มีคา 
76308.21 kgTons-CO2 ในป ค.ศ.2005 และไดมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด เพิ่มขึ้นเปน 175133.63 kgTons-CO2 
ในปค .ศ . 2 0 3 0  อัตราการ เพิ่ มขึ้ นของการ เกิ ดก าซ
คารบอนไดออกไซดภายใตเงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยรวมแตละโรงไฟฟา คิดเปน 5.39% ตอป ซึ่ง
จะ เห็นได ว าสั ดส วนการ เพิ่ มขึ้ นของการ เกิ ดก าซ
คารบอนไดออกไซด ของแตละโรงไฟฟา ที่มีอัตราการ
ผลิตมากที่สุด คือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 34742.33 kgTons-CO2 
ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน
102787.62 kgTons-CO2ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 
อัตราการเพิ่มขึ้นของการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของ
โรงไฟฟ าพลั งความรอนร วม  คิด เปน  8 .16% ตอป 
รองลงมา  เปนโรงไฟฟาน้ํ ามันเตา  มีการปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซด 16405.99 kgTons-CO2ของการผลิต
ไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 16690.99 kgTons-CO2

ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
เกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟาน้ํามันเตา คิด
เปน 0.07% ตอป โรงไฟฟาลิกไนตมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 12918.15 kgTons-CO2ของการผลิต
ไฟฟาในป ค.ศ.2005 และมีสัดสวนการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดคงที่จนถึงปค.ศ.2030  โรงไฟฟาถาน
หินมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 6998.37 kgTons-CO2

ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005และเพิ่มขึ้นเปน 
24987.59 kgTons-CO2 ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 
อัตราการเพิ่มขึ้นของการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของ
โรงไฟฟาถานหิน คิดเปน 10.71% ตอปโรงไฟฟาพลัง
คว ามร อนมี ก า รปล อ ยก า ซค า ร บอนไดออกไซด        
4315.45 kgTons-CO2 ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 
และเพิ่มขึ้นเปน 14613.68 kgTons-CO2ของการผลิตไฟฟา
ในปค .ศ . 2 0 3 0  อัตราการ เพิ่ มขึ้ นของการ เกิ ดก าซ
คารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟาพลังความรอน คิดเปน 
9.94% ตอป โรงไฟฟากังหันกาซมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 924.74 kgTons-CO2ของการผลิต
ไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 3131.50 kgTons-CO2 
ของการผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
เกิดกาซคารบอนไดออกไซด ของโรงไฟฟากังหันกาซ คิด
เปน  9.94% ตอป และโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลมีการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 3.18 kgTons-CO2ของการ
ผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 4.08 kgTons-CO2 
ของการผลิตไฟฟาในปค.ศ.2030 อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
เกิดกาซคารบอนไดออกไซด  ของโรงไฟฟาพลังงาน        
ชีวมวล คิดเปน 1.18% ตอป ตามลําดับ แสดงรายละเอียด
ดังรูปที่ 12 

 
รูปท่ี 12 ผลการประเมินการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากโรงไฟฟาแตละชนิด ภายใต
เงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทยไฟฟาในปค.ศ.

2005 ถึง ค.ศ.2030 (NC SCENARIO) 
 
5.11 การเปรียบเทียบผลการประเมินการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในภาคการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ของทั้ง 2 สมมติฐาน 

แสดงผลการเปรียบเทียบสมมติฐานเศรษฐกิจ
ขยายตัวแบบปกติ(BAU SCENARIO)กับ สมมติฐานการ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียรในระบบการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (NC SCENARIO) จะเห็นไดวา เมื่อนํา   
BAU SCENARIO เ ป น ฐ านในก า ร เปรี ยบ เที ยบกั บ         
NC SCENARIO ซึ่ ง จ ะ เ ห็ น ไ ด ว า  NC SCENARIO  
สาม า รถทํ า ให สั ดส วนผลรวม ในกา รปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดในภาคการผลิตไฟฟาลดลง เมื่อมีการ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 1,000 เมกะวัตต จํานวน 2
โรง ลดลงได 10989.62  kgTons-co2 คิดเปน 5.91% ในป 
ค.ศ. 2030 ตามลําดับรายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลรวมการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของภาคการผลิตไฟฟาของประเทศ
ไทยทั้ง 2 สมมติฐาน 
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6. สรุป 
1) จากสัดสวนการใชพลังงานรวมทุกภาคเศรษฐกิจ 

จะเห็นไดวามีการใชพลังงานในภาคขนสงมีปริมาณมาก
เทียบเทากับภาคอุตสาหกรรม ผลรวมของการใชพลังงาน
ภาคทั้งสองรวมกันมีคาสูงที่สุด ไดรอยละ74 เมื่อพิจารณา
ถึงแนวโนมการใชพลังงานในรอบ 25 ป ที่ทําการศึกษาจะ
พบวา แนวโนมการใชน้ํามันเมื่อเปรียบเทียบกับไฟฟาจะมี
ลักษณะตรงขามกัน นั้นคือการใชน้ํามันมีแนวโนมที่ลดลง
สวนไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสมมติฐานการ
เพิ่มขึ้นของการใชไฟฟาในภาคขนสง 

1.1) แตละชนิดพลังงาน 
ผลการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้น

สุดทายแตละชนิดพลังงานในป ค.ศ.2005 กับ ป ค.ศ.2030 
ภายใตสมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ ซึ่งจะเห็นได
วาในป ค.ศ.2005 เปอรเซ็นตการใชเช้ือเพลิงที่ใชในการ
ขับเคลื่อนมอเตอรมีคาสูงสุด คิดเปน 43% และรองลงมา
คือ เช้ือเพลิงฟอสซิล คิดเปน 22% ไฟฟา คิดเปน17% 
พลังงานชีวมวลอุตสาหกรรม คิดเปน 9% และ พลังงานชีว
มวลดั้งเดิม คิดเปน 9% ตามลําดับ ซึ่งในปค.ศ. 2030 
สัดสวนการใชพลังงานในสวนของ เช้ือเพลิงที่ใชในการ
ขับเคลื่อนมอเตอรเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.2005 คิดเปน 3%, 
ไฟฟา เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.2005 คิดเปน 5%, พลังงานชีวมวล
อุตสาหกรรม ลดลงจากป ค.ศ.2005 คิดเปน 3%, พลังงาน
ชีวมวลดั้งเดิม ลดลงจากป ค.ศ.2005 คิดเปน 5%, และ
เช้ือเพลิงฟอสซิล มีสัดสวนคงที่จากป ค.ศ.2005 ถึงป ค.ศ. 
2030  

1.2) แตละภาคเศรษฐกิจ 
ผลการคาดการณความตองการใชพลังงานขั้น

สุดทายแตละแตละภาคเศรษฐกิจในป ค.ศ.2005 กับ ป ค.ศ.
2030 ภายใตสมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวแบบปกติ  ซึ่งจะ
เห็นไดวาในป ค.ศ.2005 รอยละสัดสวนการใช พลังงานขั้น
สุดทายภาคอุตสาหกรรม มีคาสูงสุด คิดเปน 37% และ
รองลงมา คือ ภาคขนสง คิดเปน 36% ภาคที่อยูอาศัย คิด
เปน15 % ภาคบริการ คิดเปน 6 % และ ภาคเกษตรกรรม 

การกอสรางและเหมืองแร คิดเปน 6%  ตามลําดับ ซึ่งในป
ค .ศ .  2 0 3 0  สั ดส วนก า ร ใช พลั ง ง าน ในส วนขอ ง 
ภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนคงที่จากป ค.ศ.2005 , ภาค
ขนสง เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.2005 คิดเปน 1%, ภาคที่อยูอาศัย 
เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.2005 คิดเปน 1%, ภาคบริการ เพิ่มขึ้น
จากป ค.ศ.2005 คิดเปน 1 % และ ภาคเกษตรกรรม การ
กอสรางและเหมืองแร มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.2005 
คิดเปน 1 %  

2) ในสวนของการจัดหาพลังงานไฟฟาภายใต
เงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟาของประเทศไทยจะทําใหเห็น
สัดสวนการผลิตไฟฟาของประเทศ  เมื่อพิจารณาถึง
แนวโนมจะเห็นไดวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นสูงมากในสมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัว
แบบปกติคิดเปนรอยละ 59.86 ในป ค.ศ.2030 และจาก
สมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในระบบการผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย ในสมมติฐานนี้ทําใหโรงไฟฟา
นิวเคลียรเขามามีสวนในระบบการผลิตไฟฟาของประเทศ
ในอนาคต มีสัดสวนการผลิตถึงรอยละ 4.54 ของระบบการ
ผลิตไฟฟาในป ค.ศ.2030 

2.1) สมมติฐานนิวเคลียร 
ผลการคาดการณการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 
(NC SCENARIO)ในป ค.ศ.2005 ถึง ป ค.ศ.2030 ซึ่งจะ
เห็นไดวา รอยละสัดสวนการจัดหาพลังงานไฟฟาของ
ประเทศไทย โรงไฟฟาพลังความรอนรวมมีสัดสวนในการ
ผลิตไฟฟาคิดเปน 50.24% ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 
58.43% ในป ค.ศ.2030 โรงไฟฟาน้ํามันเตา มีสัดสวนใน
การผลิตไฟฟาคิดเปน 14.72% ในป ค.ศ.2005 และลดลง
เปน 5.89% ในป ค.ศ.2030 โรงไฟฟาถานหินมีสัดสวนใน
การผลิตไฟฟาคิดเปน 7.68% ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้น
เปน 10.79% ในป ค.ศ.2030 การนําเขาไฟฟา มีสัดสวนใน
การผลิตไฟฟาคิดเปน 3.76% ในป ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้น
เปน 5.47% ในป ค.ศ.2030โรงไฟฟากังหันกาซมีสัดสวน
ในการผลิตไฟฟาคิดเปน  1.01% ในป  ค .ศ .2005 และ
เพิ่มขึ้นเปน 1.35% ในป ค.ศ.2030 โรงไฟฟาพลังความ
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รอนมีสัดสวนในการผลิตไฟฟาคิด เปน  4.73% ในป      
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 6.30% ในป ค.ศ.2030โรงไฟฟา
พลังน้ํามีสัดสวนในการผลิตไฟฟาคิดเปน 4.32% ในป  
ค.ศ.2005 และลดลงเปน 1.71% ในป ค.ศ.2030 โรงไฟฟา
ลิกไนตมีสัดสวนในการผลิตไฟฟาคิดเปน 13.50% ในป 
ค.ศ.2005 และลดลงเปน  5.31% ในป ค.ศ.2030 โรงไฟฟา
นิวเคลียรมีสัดสวนในการผลิตไฟฟาคิดเปน 0% ในป   
ค.ศ.2005 และเพิ่มขึ้นเปน 4.77% ในป ค.ศ.2030 และ
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลมีสัดสวนในการผลิตไฟฟาคิด
เปน 0.002% ในป ค.ศ.2005 และลดลงเปน  0.001% ในป 
ค.ศ.2030 

3) ในส วนขอ งก า รประ เ มิ น ก า รปล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ภายใตเง่ือนไขแผนการผลิตไฟฟา
ของประ เทศไทย  จะ เห็นไดมี อัตราการปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซด มีคาสูงมากในสมมติฐาน เศรษฐกิจ
ข ย า ย ตั ว แ บ บ ป ก ติ  แ ต อั ต ร า ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดจะมีคาลดลง 10989.62 kgTons-co2 
คิดเปน 5.91% ในป ค.ศ. 2030 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ 

สมมติฐานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในระบบการผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลดลงเมื่อมีการสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรขนาด 1,000 เมกะวัตต จํานวน 2โรงเขามาใน
ระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทยในปค.ศ. 2020-2021 
ดังนั้นโรงไฟฟานิวเคลียรจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจ 
ใ น ก า ร ที่ จ ะ ช ว ย ทํ า ใ ห ล ด ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดในระบบภาคการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย 
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ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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