
กระบี ่
จงัหวดัพลงังานหมุนเวียน 100% ภายใน 2 ปี 

ศุภกจิ นนัทะวรการ  มลูนิธนิโยบายสขุภาวะ 



ในปี 2555 
กระบี่ มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 101 เมกะวตัต์ 

1 เมกะวตัต์ ป้อนครอบครัวทีเ่สียค่าไฟเดอืนละ 500 บาท 
ได้ 4,320 ครอบครัว ท่ีมา : ประสาท มีแตม้, 2556 



พลงังานหมุนเวยีนในปัจจุบัน จ.กระบี ่
ฐานขอ้มูล SPP & VSPP พลงังานหมุนเวยีนในกระบ่ี เขา้เม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 2557 
โดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน http://www.erc.or.th/ERCSPP/default.aspx?x=0&muid=23&prid=41 

ขายไฟฟ้าแล้ว เซ็นสัญญาแล้ว ตอบรับซ้ือแล้ว 

จ านวนราย MW จ านวนราย MW จ านวนราย MW 

ก๊าซชีวภาพ 11 29.7 1 1.6 1 1.0 

ชีวมวล 1 9.5 2 16.5 1 4.0 

แสงอาทิตย ์ 1 0.007 1 0.5 0 0 

รวม 13 39.2 4 18.6 2 5.0 



พลงังานหมุนเวยีนในปัจจุบัน จ.กระบี ่
รายงานวิจยั “การพฒันากลไกบริหารฯ พลงังานหมุนเวยีนภาคใตฯ้” 
โดย มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง, ปี 2554 

398 ล้านหน่วย 
หรือ 

ประมาณ 70 เมกะวตัต์ 

โดยใชต้วัเลข Plant factor 
ชีวมวล 70% 

ก๊าซชีวภาพ 50% 



การเพิม่ขึน้ของการใช้ไฟฟ้า จ.กระบี่ ภายในปี 2570 

• กระบี่ ใช้ไฟฟ้าในปี 2555 เท่ากบั 101 เมกะวตัต ์

• หากเพ่ิมขึน้ปีละ 5% ในปี 2570 จะใช้ไฟฟ้า 210 เมกะวตัต ์

• หากลองตัง้เป้าหมายตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี ของรฐับาล 
(ท่ีก าหนดไว้ 29%) จะเท่ากบั 61 เมกะวตัตใ์นปี 2570 

• คงเหลือความต้องการไฟฟ้า 149 เมกะวตัตใ์นปี 2570 

2557 2560 2565 2570 

เป้าหมายการอนุรกัษ์
พลงังานส าหรบั จ.กระบี่ 

6 15 34 61 



ศักยภาพพลงังานหมุนเวยีน จ.กระบี ่
ชีวมวล พลงัลม แสงอาทติย์ ก๊าซ

ชีวภาพ 
พลงัน า้ 
ขนาดเลก็ 

ศกัยภาพ 
(เมกะวตัต)์ 1,981 68 18,705 30 3 

ชีวมวล และ แสงอาทิตย ์ใชข้อ้มูลจาก รายงานพลงังานทางเลือก ปี 2554  
โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

พลงัลม และ พลงัน ้าขนาดเลก็ ใชข้อ้มูลจาก รายงานการวิจยั “การพฒันากลไก
บริหารฯ พลงังานหมุนเวียนภาคใตฯ้” โดย ม.ทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง, 2554 

 

ก๊าซชีวภาพ ใชก้ารประมาณการโดยผูศึ้กษา 



ทดลองก าหนดเป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนปี 2570   
จ.กระบี ่

ชีวมวล พลงัลม แสงอาทติย์ ก๊าซ
ชีวภาพ 

พลงัน า้ 
ขนาดเลก็ 

ศกัยภาพ 1,981 68 18,705 30 3 

เป้าหมาย
ในปี 

2570 
813 55 95 30 3 





สร้าง
เศรษฐกิจ
ปีละ 

10,900 
ล้านบาท 

ประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ 
ตามร่างแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ จ.กระบี ่



สร้างงาน
มากกว่า 
15,500 
ต าแหน่ง 

ประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ 
ตามร่างแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ จ.กระบี ่



ลดการ
น าเข้า

เชือ้เพลิง 
2,700 ล้าน
บาทต่อปี 
เมื่อเทียบ
กับการผลิต
ไฟฟ้าจาก
ถ่านหนิ 

ประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ 
ตามร่างแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ จ.กระบี ่



ลดโลกร้อน
3,280,000 
ตัน/ปี 

ประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ 
ตามร่างแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ จ.กระบี ่



ลดมลพษิ
ซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์ 
122,000 ตัน/ปี 
เม่ือเทียบ
กับการผลิต
ไฟฟ้าจาก
ถ่านหนิ 

ประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ 
ตามร่างแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ จ.กระบี ่



ลงทุน
เพิ่มขึน้
เร่ือยๆ 
จนถงึ 
15,300 

ล้านบาท/ปี 

การลงทุนในแต่ละปี 
ตามร่างแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ จ.กระบี ่



หากเราวางแผนพลงังานหมุนเวยีนครบ 14 จังหวดัภาคใต้ 

„ กระบ่ี จะพึง่ตนเองด้วยพลงังานหมุนเวยีน ได้ภายใน 2 ปี 

„ ชุมพร จะพึง่ตนเองด้วยพลงังานหมุนเวยีน ได้ภายใน 4 ปี 

„ สุราษฎร์ฯ จะพึง่ตนเองด้วยพลงังานหมุนเวยีน ได้ภายใน 8 ปี 

„ ตรัง จะพึง่ตนเองด้วยพลงังานหมุนเวยีน ได้ภายใน 9 ปี 

„ จังหวดัอืน่ๆ จะพึง่ตนเองด้วยพลงังานหมุนเวยีน ได้ภายใน 
12-15 ปี 

„ มเีพยีงภูเกต็ จะใช้เวลามากกว่า 15-20 ปี 

 

 





„ ใช้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 100% ได้ภายใน 12 ปี (ปี 2567) 

„ สร้างเศรษฐกจิของประเทศ 116,000 ล้านบาท/ปี 

„ ลดการน าเข้าเช้ือเพลงิ 24,000 ล้านบาท/ปี 

„ สร้างงาน 200,000 ต าแหน่ง 

„ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 27 ล้านตัน/ปี 

„ ลดมลพษิซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 860,000 ตัน/ปี 

ประโยชน์ของแผนพลงังานหมุนเวยีน 14 จังหวดัภาคใต้ 



ทางเลอืกพลงังานส าหรับ จ.กระบี่ 
 

1. การเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน 
ยงัท าได้อกีมาก 



แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี พ.ศ.2554-2573 
ของกระทรวงพลงังาน 

• เป็นแผนซ่ึงมีความคุ้มค่ามากในการลงทุน 
“การลงทุนของภาครฐัเพ่ือส่งเสริมอนุรกัษ์พลงังานเฉพาะในช่วง 
5 ปีแรก มีความคุ้มค่าการลงทุนเฉล่ีย 2,000-6,000 บาทต่อ toe” 
หรือเทียบเท่ากบั 0.17-0.52 บาทต่อหน่วย (kWh) 

• มติคณะรฐัมนตรี 27 ธนัวาคม 2554 เหน็ชอบเป้าหมายการ
ประหยดัไฟฟ้าในปี 2573 เท่ากบั 96,653 ล้านหน่วย  

• เท่ากบัลดความต้องการไฟฟ้าได้ 17,470 เมกะวตัต ์และ ลด
ความจ าเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ 20,091 เมกะวตัต ์(หรือ
ประมาณ 25 โรง) 

อา้งอิง : http://www.eppo.go.th/ccep/download/NEEP2030_FINAL.pdf 



แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปีของกระทรวงพลงังาน 
ขมุทรพัยที์เ่พิง่ค้นพบ 

ลดก๊าซเรือนกระจก
ได้ 49 ล้านตัน/ปี 

ประหยัดพลังงานได้ 
272,000 ล้านบาท/ปี 

1. กลยทุธก์ารบงัคบัดว้ย 

กฎระเบยีบและมาตรฐาน 

2. กลยทุธส์นบัสนุนการลงทุน 

3. กลยทุธเ์ปลีย่นแปลงพฤติกรรม 

4. กลยทุธพ์ฒันาเทคโนโลยี 

5. กลยทุธพ์ฒันาก าลงัคนและองคก์ร 

อา้งอิง : http://www.eppo.go.th/ccep/download/NEEP2030_FINAL.pdf 



ข้อเน้นย า้ ถึงเวลาท่ีรฐัต้องสนับสนุนการ
ลงทุนเพ่ือประหยดัพลงังานเพราะคุ้มค่า
มาก 
• “ในช่วง 5 ปีแรก ใช้เงินสนับสนุนจาก

ภาครฐั 29,500 ล้านบาท เพ่ือผลการ
ประหยดั 55,700 ล้านบาท/ปี” 

• “ต้องใช้งบประมาณทัง้หมด 1.3 แสน
ล้านบาท เพ่ือน าไปสู่การประหยดั
พลงังาน 1.1 ล้านล้านบาท” 



แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปีของกระทรวงพลงังาน 

รวมเป้าหมายรายปี เฉพาะพลงังานไฟฟ้า 
ปี 2557 เท่ากบั 8,986 ล้านหน่วย หรือประมาณ 1,655 เมกะวตัต ์
ปี 2558 เท่ากบั 11,521 ล้านหน่วย หรือประมาณ 2,121 เมกะวตัต ์
อา้งอิง : http://www.eppo.go.th/ccep/download/NEEP2030_FINAL.pdf 



ทางเลอืกพลงังานส าหรับ จ.กระบี่ 
 

2. พลงังานหมุนเวยีน 
มีหลากหลายเทคโนโลย ีหลากหลายขนาด 



45 min 45 min 45 min 

กากปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

น ้าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

24 ท่ีมา : ดร.อุษา อน้ทอง, 2555 



กา๊ซชีวภาพจากน ้าเสียยางพารา 



กา๊ซชีวภาพท่ีค าแสดรีสอรท์ จ.กาญจนบรีุ 



ก๊าซชีวภาพจากขยะอนิทรีย์ของชุมชน 
เทศบาลนครระยอง 

• Renewable 

ขายไฟฟ้าเข้า
ระบบประมาณ 
0.7 MW 



เคร่ืองแก๊สชีวมวล 
• มูลนิธิสถาบนัพฒันาพลังงานทดแทน
แห่งเอเชียแปซฟิิก จ.กาญจนบุรี รับ
สอน และออกแบบตดิตัง้ 

• ใช้กับเคร่ืองสูบน า้ เคร่ืองจักรกล
การเกษตร หรือเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 

• พฒันาเตาหุงต้มสองเชือ้เพลิง ทัง้แอล
พีจี และก๊าซชีวมวล 

 



ระบบผลติไฟฟ้า “ชีวพลสั” 
• ชุมชนป่าเดง็ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมมือ

กับมูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทนฯ จ.กาญจนบุรี 

• ชุมชนปลูกข้าวโพด และเลีย้งวัวนมเป็นหลัก 

• แก๊สซิไฟเออร์ขนาดบรรจุเชือ้เพลงิ 30 กโิลกรัม 
ผลติไฟฟ้าร่วมกบัก๊าซชีวภาพ 2.5 kW จ านวน 2 
จุด และมีระบบก๊าซชีวภาพอย่างเดยีวอีก 8 จุด 

• ก าลังขยายเพิ่มในชุมชน โดยกจิการของชุมชนเอง 



• บา้นคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช 
• ขนาด 1 kW ราคา 40,000 บาท 
• มีศักยภาพด าเนินการในชุมชนบน

พืน้ทีสู่งทัว่ภาคใต้ 

กงัหนัน ้าผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ 



กงัหนัลมขนาดเลก็ โครงการชัง่หวัมนั จ.เพชรบรีุ 

2.5 กิโลวตัต ์
50 ตวั 

= 125 กิโลวตัต ์



ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์


