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บทคัดยอ 

 
การศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ นําเสนอการประเมินศักยภาพของการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับภายใต
แนวคิดการดําเนินการดานกลไกการพัฒนาที่สะอาดและนําการขายคารบอนเครดิตเพื่อที่จะใหเปน
โครงการที่ชวยลดภาวะเรือนกระจก  ซ่ึงผลการศึกษาจากดัชนี ช้ีวัดทางดานเศรษฐศาสตร
เปรียบเทียบระหวาง กรณีที่ไมพิจารณาเปนการดําเนินการดานกลไกการพัฒนาที่สะอาด กับกรณีที่
เปนการดําเนินการดานกลไกการพัฒนาที่สะอาด  พบวา กรณีการดําเนินการดานกลไกการพัฒนาที่
สะอาด มีความเหมาะสมตอการลงทุนมากกวากรณีที่ไมนําโครงการเปนกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
โดยการศึกษาไดพิจารณาติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 250 MW จํานวน 2 เคร่ือง สามารถให
พลังงานไฟฟาปอนใหกับระบบสายสงของประเทศไทยจํานวน 555.41 ลานหนวยตอป และยังชวย
ลดปริมาณการปลอยก าซคารบอนไดออกไซด สู ช้ันบรรยากาศไดปละ  50 ,097.98 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2- eq) หากนําปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนนีข้ายเปน
คารบอนเครดิตแลวจะสามารถสรางรายไดใหกับโครงการไดถึงปละ 17.53 ลานบาท แตเนื่องจาก
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับตองมีคาใชจายจากการนําพลังไฟฟาสูบน้ําขึ้นมาพักบนที่สูง 
ที่มากกวาการผลิตเพื่อขายเขาระบบ ถึงแมจะมีรายไดเพิ่มจากการขายคารบอนเครดิต แตหากนํา
ราคาขายพลังงานไฟฟาเขาระบบสายสงตามอัตราที่ทางราชการกําหนด โครงการนี้จะไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญ (Independent Power Producer) จากผลการศึกษา
ทางดานเศรษฐศาสตรพบวาการกําหนดราคาขายไฟฟาที่ 7 บาทตอหนวย จะทําใหโครงการมี
อัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) เทากับ 1.58 มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
4,274.41  ลานบาท และมีคาอัตราผลตอบแทน (IRR) ทากับ 7.94 % 
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ABSTRACT 

 
A study on Pranburi Pumped Storage Project at Prachuabkirikhan Province was 

conducted to evaluate the potential of pumped storage hydro power plant development based on a 
concept of Clean Development Mechanism (CDM). Carbon credits from the project can support 
in two ways: improving the financial flow; and reducing greenhouse gas emissions to the 
atmosphere. The result of economic indicator comparing between CDM project and non CDM 
project revealed that the CDM project is more feasible. The study found that the installation of 2 
units of generator with 250 MW each will generate the electricity to transmission system about 
555.41 GWh per year. Moreover, the project will help to reduce CO2 emissions to the atmosphere 
in the amount of 50,097.98 tCO2-eq. Such amount will be able to use for carbon trading and gain 
the annual revenue of 17.53 Million Baht to the project. However, there is some expense for 
pumping the water to the upper storage area; it is higher than the energy tariff. Even though 
additional revenue from carbon trading can be gained, the project could not be implemented by 
the Independent Power Producer (IPP) due to the rated energy tariff by the government. From the 
economic point of view, the project can gain benefit cost ratio (B/C) at 1.58, Net Present Value 
(NPV) at 4,274.41 Million Baht, and Internal Rate of Return (IRR) at 7.94 % for energy tariff at 7 
Baht/unit. 
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IRR Internal Rate of Return 
B/C Benefit/Cost Ratio 
NPV Net Present Value 
CDM EB CDM Executive Board 
CERs Certified Emission Reduction 
DOE Designated Operational Entity 
OM Operating Margin 
BM Build Margin 
CM Combined Margin 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูรับผิดชอบในการผลิต และสง
กระแสไฟฟา เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาของทั้งประเทศโดยมีแหลงผลิตคือโรงไฟฟา
ตางๆของ กฟผ. เอง รวมกับรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงขายไฟฟาใหแกผูซ้ือ คือ การไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคาตรง ทั้งนี้ กฟผ. จะสงพลังงานไฟฟาผานสถานี
ไฟฟาแรงสูงตางๆ โดย  กฟน . และ  กฟภ. จะเปนหนวยงานที่ รับผิดชอบในระบบจําหนาย 
(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ใหแกประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟาจาก  กฟผ. ที่จุด
เชื่อมตอ และสงเขาสถานีไฟฟายอยเพื่อกระจายใหผูใชไฟฟา 

ปจจุบันโรงไฟฟาของ กฟผ. มีทั้งส้ิน 36 แหง ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอน 4 
แหง โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 4 แหง โรงไฟฟาพลังน้ํา 21 แหง โรงไฟฟากังหันแกส 3 แหง 
โรงไฟฟาดีเซล และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 4 แหง(รายงานประจําป กฟผ. , 2550 : 22) ทั้งนี้
โรงไฟฟาประเภทพลังความรอนมีกําลังผลิตติดตั้งสูงสุด โดยที่กําลังผลิตรวมในระบบของ ป พ.ศ.
2550 แยกตามประเภทโรงไฟฟา และแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แสดงตาม ตารางที่ 1.1 และ 1.2 
ตามลําดับ   

ขอจํากัดดานแหลงพลังงาน มลภาวะที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล และการ
จัดการปญหาส่ิงแวดลอมของโครงการกอสรางโรงไฟฟา   กอใหเกิดมุมมองใหมในการ
เปลี่ยนแปลงดานการลงทุนกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม เพื่อรองรับความตองการพลังงานไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นทุกป ประกอบกับขอตกลงนานาชาติวาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ดังนั้นการบริหารจัดการในวงการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจึงตองมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิก จึงจําเปนตองใชวิธีการ
ประสมประสานกันอยางเหมาะสมระหวางการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟา การเลือกใช
เทคโนโลยี และเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการดานการใชไฟฟาในลักษณะพึ่งพาตนเอง การใช
พลังงานในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยการพิจารณาดําเนินการดานกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) (CDM country guide for Thailand, 2006: xvii) 
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ตารางที่ 1.1   กําลังการผลิตรวมในระบบ ป 2550 แยกตามประเภทโรงไฟฟา 
กําลังผลิต % ของกําลังผลิต % +เพิ่มขึ้น,-ลดลง ประเภทโรงไฟฟา 

(เมกะวัตต) ทั้งหมด จากป 2549 
พลังน้ํา 3,424.18 12.00 - 
พลังความรอน 6,370.00 22.33 - 
พลังความรอนรวม 5,146.95 18.04 - 
กังหันแก็ส 847.00 2.97 - 
ดีเซล 4.40 0.02 -18.52 
พลังงานทดแทน 1.03 - - 

รวมกําลังผลิตของ กฟผ. 15,793.56 55.36 -0.01 
ผูผลิตเอกชนรายใหญ (IPP)       

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 1,147.99 4.12 - 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 818.10 2.87 - 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 3,481.00 12.20 - 
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ จํากัด 700.00 2.45 - 
บริษัท ไตรเอ็นเนอรยี จํากัด 700.00 2.45 - 
บริษัท โกลวไอพีพี จํากัด 713.00 2.50 - 
บริษัท อิสเทิรนเพาเวอร แอนดอิเล็คตริค จํากัด 350.00 1.23 - 
บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด 1,346.50 4.72 +100 
บริษัท กัลฟเพาเวอรเจนเนอเรชั่น จํากัด 734.00 2.57 - 

รวม 10,017.59 35.11 +16.34 
ซื้อจากตางประเทศ       

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
โรงไฟฟาพลังน้ํา เทิน-หินบุน 214.00 0.75 - 
โรงไฟฟาพลังน้ํา หวยเฮาะ 126.00 0.44 - 
ระบบสายสงเชื่อมโยงระหวางไทย-มาเลเซีย 
(HVDC) 300.00 1.05 - 

รวม 640.00 2.24 - 
ผูผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP-Firm) 2,079.10 7.29 +0.81 

รวมกําลังผลิตทั้งหมด 28,530.25 100.00 +5.25 
ที่มา: ฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา กฟผ., 2550 
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ตารางที่ 1.2   กําลังการผลิตรวมในระบบ ป 2550 แยกตามประเภทเชื้อเพลิง 
กําลังผลิต % ของกําลังผลิต % +เพิ่มขึ้น,-ลดลง 

ประเภทโรงไฟฟา 
(เมกะวัตต) ทั้งหมด จากป 2549 

พลังน้ํา 3,424.18 12.00 - 
น้ํามันเตา 740.00 2.60 - 
กาซธรรมชาติ 8,613.95 30.19 - 
ลิกไนต 2,400.00 8.41 - 
น้ํามันดีเซล 614.40 2.16 -0.16 
พลังานทดแทน 1.03 - - 

รวมกําลังผลิตของ กฟผ. 15,793.56   -0.01 
ผูผลิตเอกชนรายใหญ (IPP)       

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (กาซธรรมชาติ) 1,147.99 4.12 - 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 
 (กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา) 818.10 2.87 - 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  
(กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา) 3,481.00 12.20 - 
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ จํากัด (กาซธรรมชาติ) 700.00 2.45 - 
บริษัท ไตรเอ็นเนอรยี จํากัด (กาซธรรมชาติ) 700.00 2.45 - 
บริษัท โกลวไอพีพี จํากัด (กาซธรรมชาติ) 713.00 2.50 - 
บริษัท อิสเทิรนเพาเวอร แอนดอิเล็คตริค จํากัด  
(กาซธรรมชาติ) 350.00 1.23 - 
บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด (ถานบิทูมินัส) 1,346.50 4.72 +100 
บริษัท กัลฟเพาเวอรเจนเนอเรชั่น จํากัด  
(กาซธรรมชาติ) 734.00 2.57 - 

รวม 10,017.59 35.11 +16.34 
ซื้อจากตางประเทศ       

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
โรงไฟฟาพลังน้ํา เทิน-หินบุน 214.00 0.75 - 
โรงไฟฟาพลังน้ํา หวยเฮาะ 126.00 0.44 - 
ระบบสายสงเชื่อมโยงระหวางไทย-มาเลเซีย (HVDC) 300.00 1.05 - 

รวม 640.00 2.24 - 
ผูผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP-Firm) 2,079.10 7.29 +0.81 

รวมกําลังผลิตทั้งหมด 28,530.25 100.00 +5.25 
ที่มา: ฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา กฟผ., 2550 
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เมื่อพิจารณาลักษณะการใชไฟฟาประจําวันของระบบไฟฟาในประเทศไทย พบวา
ระบบมีความตองการใชไฟฟาสูงในชวงเวลา 08.30-20.30 น. โดยชวงสูงมากจะอยูที่เวลา 11.00-
14.00 น.และ 19.00 น. ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ประชากรสวนใหญเร่ิมประกอบกิจกรรมกันมากขึ้น สวน
ชวงความตองการใชไฟฟาต่ําอยูที่เวลา 24.00-06.00 น. โดยชวงต่ํามากจะอยูที่เวลา 03.00-04.00 น.
เปนชวงเวลาที่ประชากรสวนใหญลดกิจกรรมลง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความตองการพลังไฟฟา
ดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูปที่ 1.1 

ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของประเทศ เปนปริมาณไฟฟาที่ผูบริโภคใชรวมกันทั้ง
ระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแตละป และจํานวนหนวยที่ผลิตคือ จํานวนหนวยรวมที่โรงไฟฟา
ทั้งหมดผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่ง คาทั้งสองขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ ชวงเวลาที่ใชไฟฟา จํานวน
ของผูใชไฟฟา ภาวะเศรษฐกิจ เปนตน คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และจํานวนหนวยที่ผลิต
จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตั้งแต ป พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ. 2550 แสดงไดตาม
ตารางที่ 1.3 

โรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ เปนแหลงกําเนิดพลังงานที่สะอาด มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย และใชพลังงานศักยของปริมาณน้ําภายในประเทศเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาจึง
เปนโรงไฟฟาที่ชวยเสริมการผลิตกระแสไฟฟาใหกับระบบ ดวยการใชพลังงานไฟฟาในระบบชวง
ที่มีความตองการไฟฟาต่ําเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อนําน้ําที่อางเก็บน้ําที่มีใชงานอยูแลว ขึ้นมาเก็บไวที่
อางพักน้ําตอนบนซึ่งสรางขึ้นใหม  จากนั้นจึงปลอยปริมาณน้ําจํานวนนี้ลงมาผานเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเสริมใหกับระบบเมื่อระบบมีความตองการไฟฟาสูง 

จากการพิจารณาพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนลาง พบวามีอางเก็บน้ําซ่ึงอยูภายใตการ
บริหารงาน และการจัดการโดยกรมชลประทาน จํานวนหลายแหง เชนอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อางเก็บน้ําบานทุงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี อางเก็บน้ําหวยพุไทร จังหวัด
เพชรบุรี อางเก็บน้ําเขาลูกชาง จังหวัดเพชรบุรี  และแมน้ําภาชี  จังหวัดราชบุรี เปนตน แหลงน้ํา
ดังกลาวนาจะมีศักยภาพในการพัฒนาเปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเพื่อเสริมความมั่นคงใหกับ
ระบบการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบ
กลับ จึงไดเลือกศึกษาอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ แสดงดังรูปที่ 1.4  ถึง 1.6  
เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการดําเนินโครงการตอไป 
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    MW.                                                                                                     MW. 

 
ที่มา : ฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , 2550 

 
รูปที่ 1.1  แสดงลักษณะพลังงานไฟฟาในวนัที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดป 2535 - 2550 
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ตารางที่ 1.3  ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของประเทศไทย และจํานวนหนวยที่ผลิต 
พลังไฟฟาสูงสุด จํานวนหนวยที่ผลิต 

เพิ่ม เพิ่ม ป 
เมกะวัตต 

เมกะวัตต % 
ลานหนวย 

ลานหนวย % 
2529 4,180.90 302.50 7.80 24,779.53 1,422.96 6.09 
2530 4,733.90 553.00 13.23 28,193.16 3,413.63 13.78 
2531 5,444.00 710.10 15.00 31,996.94 3,803.78 13.49 
2532 6,232.70 788.70 14.49 36,457.09 4,460.15 13.94 
2533 7,093.70 861.00 13.81 43,188.79 6,731.70 18.46 
2534 8,045.00 951.30 13.41 49,225.03 6,036.24 13.98 
2535 8,876.90 831.90 10.34 56,006.44 6,781.41 13.78 
2536 9,730.00 853.10 9.61 62,179.73 6,173.29 11.02 
2537 10,708.80 978.80 10.06 69,651.14 7,471.41 12.02 
2538 12,267.90 1,559.10 14.56 78,880.37 9,229.23 13.25 
2539 13,310.90 1,043.00 8.50 85,924.14 7,043.77 8.93 
2540 14,506.30 1,195.40 8.98 92,724.66 6,800.52 7.91 
2541 14,179.90 -326.40 -2.25 92,134.44 -590.22 -0.64 
2542 13,712.40 -467.50 -3.30 90,413.99 -1,720.45 -1.87 
2543 14,918.30 1,205.90 8.79 96,780.72 6,366.73 7.04 
2544 16,126.40 1,208.10 8.10 103,165.20 6,384.48 6.60 
2545 16,681.10 554.70 3.44 108,382.46 5,217.26 5.06 
2546 18,121.40 1,440.30 8.63 116,669.98 8,280.70 7.64 
2547 19,325.80 1,204.40 6.65 121,364.00 4,694.02 4.02 
2548 20,537.50 1,211.70 6.27 128,973.34 7,609.34 6.27 
2549 21,064.00 526.50 2.56 132,279.71 3,306.37 2.56 
2550 22,586.10 1,522.10 7.23 141,838.34 9,558.63 7.23 

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2550 
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1.2. ความสําคัญของปญหา 
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2550 – 2564  (PDP 2007) ตามกรอบ

นโยบายของกระทรวงพลังงาน แผนดังกลาวนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)  ไดรับทราบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซ่ึง กฟผ. และกระทรวงพลังงาน
เปนผูเสนอ เนื่องจากพบวาความตองการไฟฟาในสวนของพลังไฟฟา (Energy Demand) ต่ํากวาคาที่
ไดประมาณการไว  สําหรับตารางที่ 1.4  แสดงประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟาแยกตามประเภท
ของเชื้อเพลิง ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2007) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

จากการพยากรณความตองการพลังงานไฟฟาของคณะอนุกรรมการการพยากรณความ
ตองการไฟฟาโดยพิจารณาจากกรณีฐาน พบวาปญหาหลัก คือความตองการพลังไฟฟามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกป แสดงตามตารางที่ 1.5  รูปที่ 1.2 และ รูปที่ 1.3   การพัฒนาโรงไฟฟาใหมเขามาเพิ่มเติม
ในระบบการผลิตไฟฟาของประเทศจึงเปนเรื่องจําเปน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการพลังไฟฟา
ที่ เพิ่มขึ้น และโรงไฟฟาใหมตองมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา ประกอบกับ
แนวความคิดดานโครงการ CDM และการขายคารบอนเครดิต (Carbon Credits) ซ่ึงประเทศไทยได
เขารวมเปนสมาชิกประเภทภาคี จากการรวมใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ.2545 โดยอยูในกลุมประเทศ  Non-Annex I ที่สวนใหญประกอบไปดวยประเทศกําลังพัฒนา ที่
ไมถูกบังคับใหมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และสามารถเขารวมใน
ตลาดคารบอนเครดิตไดในฐานะผูผลิตคารบอนเครดิตจากการดําเนินโครงการ CDM (CDM 
country guide for Thailand, 2006: iii ) ซ่ึงโครงการพลังน้ําเปนโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตกระแสไฟฟาดวยการทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และถานหิน เปนกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟาที่สะอาด สามารถศึกษาใหเปนโครงการเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดจากการ
ดําเนินการตามปกติในภาระกิจการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังนั้น 
โรงไฟฟาใหมควรจะตองพิจารณาประเด็นเหลานี้ดวย 

พิจารณาลักษณะภูมิประเทศบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี ซ่ึงมีที่ตั้งอยูทางภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทย (รูปที่ 1.4)  โดยทั่วไป มีสภาพเปนภูเขาสูงชันสลับกับเนินเขาที่มีความสูง
เพียงพอมีความเหมาะสมที่จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงมีแนวความคิดที่จะกอสรางอางพักน้ํากั้น
ลําหวยสาขาของแมน้ําปราณบุรีบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงจากอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี(รูปที่ 1.5) 
เพื่อเปนอางพักน้ําตอนบนดังแผนที่เสนชันความสูง (รูปที่ 1.6)  สําหรับเก็บกักปริมาณน้ําจํานวน
หนึ่ง เพื่อผลิตกระแสไฟฟาในชวงเวลาที่ระบบมีความตองการพลังงานไฟฟาสูง  
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ซ่ึงจากแนวความคิดดังกลาว จึงเลือกโรงไฟฟาชนิดใตดินแบบสูบกลับซึ่งมีผลกระทบ
ตอพื้นที่ปาไมนอยที่สุด  และปริมาณน้ําที่ใชผลิตกระแสไฟฟาจะถูกปลอยกลับลงสูอางเก็บน้ํา 
เขื่อนปราณบุรีตามเดิม ดังนั้น จึง ไดดําเนินการศึกษาการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาเสริมใหกับระบบ และ ศึกษาเพื่อเลือกขนาดกําลังผลิตติดตั้งที่มีความเหมาะสมคุมคา
ตอการลงทุน  เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภาพใหกับการจัดการทางวิศวกรรม  และเปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
1.3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษาจะดําเนินการศึกษาเปนสองแนวทางคือ 
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อน 

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อน

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในกรณีเปนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism : CDM)  
 
1.4. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยจะดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
แบบสูบกลับ  อางเก็บน้ํา เขื่อนปราณบุรี  จังหวัดประจวบคี รีขันธ  ในดานวิศวกรรม  ดาน
เศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษาความสามารถของโครงการนี้ในการลดปริมาณ
กาซเรือนกระจก รวมถึงโอกาสในการขายคารบอนเครดิต  
 
1.5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

เพื่อสามารถกําหนดขนาดกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมใหกับโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบ
กลับ อางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการจัดการ
ทางดานวิศวกรรม เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถใชเปน
ตนแบบของการขายคารบอนเครดิตจากการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา 
 
1.6 แผนการดาํเนินการวิจัย 

การศึกษาโครงการโรงไฟฟ าพลังน้ํ า เขื่ อนปราณบุ รีแบบสูบกลับ  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ จะดําเนินงานวิจัยตามขั้นตอนที่ปรากฏในหัวขอ 3.1 โดยใชเวลาในการดําเนินงาน
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ทั้งส้ิน 10 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม  2551 ถึงเดือนเมษายน  2552 ซ่ึงสามารถดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ศึกษางานวิจยั 
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3. รวบรวมขอมลู 
4. ศึกษาศักยภาพของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนปราณบุรีแบบสูบกลับ 
5. ศึกษาความเปนไปไดของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนปราณบุรีแบบสูบกลับ 
6. สรุปผลการศึกษางานวจิัย 

 
ตารางที่ 1.4 แสดงระยะเวลาการดําเนนิการวิจัย 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 หมายเหต ุ
ขั้นตอน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  
1            
2            
3            
4            
5            
6            
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ตารางที่ 1.6  สถิติและคาพยากรณความตองการไฟฟา (กรณีฐาน) 
พลังไฟฟาสูงสุด จํานวนหนวยที่ผลิต 

เพิ่ม เพิ่ม ป 
เมกะวัตต 

เมกะวัตต % 
ลานหนวย 

ลานหนวย % 
2543 14,918.30 1,205.90 8.79 98,536.85 7,105.23 7.77 
2544 16,126.40 1,208.10 8.10 103,868.65 5,331.80 5.41 
2545 16,681.10 554.70 3.44 111,299.74 7,431.09 7.15 
2546 18,121.40 1,440.30 8.63 118,378.22 7,078.48 6.36 
2547 19,325.80 1,204.40 6.65 127,457.04 9,078.82 7.67 
2548 20,537.50 1,211.70 6.27 134,826.98 7,369.94 5.78 
2549 21,064.00 526.50 2.56 142,004.68 7,177.70 5.32 
2550 22,586.00 1,522.00 7.23 148,073.00 6,068.00 4.27 
2551 23,957.00 1,371.00 6.07 156,335.00 8,262.00 5.58 
2552 25,225.00 1,268.00 5.29 164,774.00 8,439.00 5.40 
2553 26,635.00 1,410.00 5.59 173,835.00 9,061.00 5.50 
2554 27,996.00 1,361.00 5.11 182,618.00 8,782.00 5.05 
2555 29,625.00 1,629.00 5.82 193,258.00 10,640.00 5.83 
2556 31,384.00 1,759.00 5.94 204,844.00 11,586.00 6.00 
2557 33,216.00 1,832.00 5.84 216,949.00 12,105.00 5.91 
2558 35,251.00 2,035.00 6.13 230,370.00 13,421.00 6.19 
2559 37,382.00 2,131.00 6.05 244,365.00 13,996.00 6.08 
2560 39,560.00 2,178.00 5.83 258,657.00 14,291.00 5.85 
2561 41,795.00 2,235.00 5.65 273,387.00 14,730.00 5.69 
2562 44,082.00 2,287.00 5.47 288,404.00 15,017.00 5.49 
2563 46,481.00 2,399.00 5.44 304,154.00 15,750.00 5.46 
2564 48,958.00 2,477.00 5.33 320,376.00 16,223.00 5.33 

ที่มา: คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา, กันยายน 2550 
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รูปที่  1.2  แสดงพลังไฟฟาสูงสุด และคาพยากรณพลังไฟฟาสูงสุด 
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รูปที่ 1.3 แสดงจํานวนหนวยผลิตพลังงานไฟฟา และคาพยากรณหนวยผลิตพลังงานไฟฟา 
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รูปที่ 1.4  แสดงแผนที่จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
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รูปที่ 1.5  แสดงภาพอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 
 

 
 

รูปที่ 1.6 แสดงตําแหนงทีต่ั้งโครงการ 

DPU



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาดวยการแปลงพลังงานศักยจากความสูงของน้ํา การ

พัฒนาวิชาการทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อทราบมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนและรายไดที่เกิดขึ้นใน
แตละป  การหาคาความคุมทุนจากการดําเนินโครงการ ทฤษฎีเหลานี้ไดกอเกิดประโยชนอยางมาก
ตอการพัฒนาความเปนอยูของมนุษย ทั้งนี้โรงไฟฟาพลังน้ําแตละประเภทนั้นสามารถแบงตามการ
ใชงานไดดังนี้ คือ 

1.  Run-of-River Power Plant  
โรงไฟฟาประเภทนี้ไมตองการความจุของอางเก็บน้ํา เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศ

ทางดานเหนือน้ําไมมีความเหมาะสม ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาขึ้นอยูกับปริมาณ
กระแสน้ําที่ไหลผาน ซ่ึงโครงการประเภทนี้มักจะรวมโครงการเกี่ยวกับการเดินเรือเขาไวดวยกัน 
เนื่องจากโรงไฟฟาตองกอสรางกั้นการจราจรทางน้ําที่มีอยูเดิม 

2.  Pondage Power Plant  
โรงไฟฟาที่มีความจุของอางเก็บน้ําไมมากนัก เรียกวาโรงไฟฟาพลังน้ําแบบอางเก็บน้ํา

ขนาดเล็ก สามารถควบคุมปริมาณน้ําไดเปนรายวันหรือรายอาทิตย 
3.  Pumped Storage Power Plant 
โรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใชพลังงานไฟฟาสวนที่เหลือจาก

ระบบซึ่งเปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอน นําพลังงานไฟฟาสวนนี้ใชเดินเครื่องเพื่อสูบน้ํากลับ
ขึ้นมาพักไวที่อางเก็บน้ําตอนบน แลวจึงปลอยคืนกลับสูอางเก็บน้ําตอนลางตามเดิมเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาสําหรับชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาสูง ตามรูปที่  2.1 

4.  Reregulating Power Plant 
เปนโรงไฟฟาที่รับน้ําจากโรงไฟฟาหลักที่ระบายลนเกินความจุที่จะรับไวได ปริมาณน้ํา

สวนนี้จะไหลเขาสู Reregulating Power Plant เพื่อท่ีจะผานเครื่องกําเนิดไฟฟา แลวปริมาณน้ําสวน
นี้จะไหลลงสูทายน้ําของลําน้ําเดิม 
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รูปที่ 2.1  แสดงภาพตัดขวางของโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสบูกลับ 
 
2.1 องคประกอบของโรงไฟฟา 

จากรูปที่ 2.1 องคประกอบโดยทั่วไปของโรงไฟฟาพลังน้ํา นอกจากจะประกอบดวยตัว
เขื่อน และ อาคารโรงไฟฟาแลว ยังมีอาคารประกอบอื่น  ดังนี้ 

2.1.1 ตัวเขื่อน  (Dam)  
ตัวเขื่อนมีหนาที่สองประการ คือ ทําหนาที่เพิ่มความสูงของน้ําใหมีพลังงานศักยมาก 

และทําหนาที่เก็บกักปริมาณน้ําที่ออกแบบไวเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา (หมายเลข 1) 
2.1.2 อางเก็บน้ํา (Reservoir) 

คือปริมาตรความจุของน้ําสวนที่อยูดานเหนือน้ําของตัวเขื่อน ปริมาณของน้ําในอางเก็บ
น้ําแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใชงานไดซ่ึงก็คือปริมาณน้ําที่มีระดับเหนืออาคารรับน้ํา 
และอีกสวนหนึ่งคือประเภทที่ใชงานไมไดซ่ึงก็คือปริมาณน้ําที่มีระดับอยูต่ํากวาอาคารรับน้ํานั่นเอง 
แตสําหรับโรงไฟฟาชนิด Run-of-River Power Plant จะไมมีองคประกอบนี้ (หมายเลข 2) 

2.1.3 อาคารรับน้ํา (Intake Structure) 
อาคารรับน้ําจะเปนโครงสรางแรกที่นําปริมาณน้ําจากอางเก็บน้ําผานทอนําน้ําเขา

โรงไฟฟาเพื่อที่จะเขาสูโรงไฟฟาและผลิตกระแสไฟฟาออกมา บริเวณปากทางเขาของอาคารรับน้ํา
ถูกติดตั้งตะแกรงดักขยะ เพื่อไมใหเขาไปทําความเสียหายกับกังหันน้ํา (หมายเลข 3) 
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2.1.4 ทอนําน้ําเขาโรงไฟฟา (Penstock) 
ทอสวนนี้เปนทอรับน้ําตอจากอาคารรับน้ําเพื่อที่จะนําน้ําเขาสูโรงไฟฟา บางโรงไฟฟา

ทอสวนนี้มีความยาวมาก ขึ้นอยูกับการออกแบบตามลักษณะภูมิประเทศ (หมายเลข 4) 
2.1.5 อาคารลดแรงดันน้ํา (Surge Tank) 

ลักษณะของการไหลผานทอนําน้ําเขาโรงไฟฟาอาจจะเปลี่ยนแปลงอยางทันทีทันใดเมื่อ
เกิดเหตุการณ คล่ืนกระแทก (Water Hammer) ซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งตอกังหัน เหตุการณลักษณะ
นี้เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ําของเครื่องกังหันเปลี่ยนทิศทางการไหลอยางทันทีทันใด (หมายเลข 5) 

2.1.6 โรงไฟฟา (Powerhouse) 
เปนที่สําหรับติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมท้ังหองปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่อง 

และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ อาคารโรงไฟฟาโดยทั่วไปจะอยูบนพื้นดิน แตมีบางโรงไฟฟาที่ตอง
กอสรางอยูใตดินดวนเหตุผลทางดานวิศวกรรม (หมายเลข 6) 

2.1.7 ทอปลอยน้ําออก  (Draft Tube) 
เปนทอรับน้ํามาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อนําปริมาณน้ําที่ผานกังหัน ออกสูทายน้ํา 

(หมายเลข 7) 
2.1.8 อาคารทายน้ํา (Tailrace) 

เปนอาคารที่มีที่ตั้งอยูทางดานทายน้ําของตัวเขื่อน โดยจะรับน้ําจากเครื่องกังหันน้ํา 
อาคารทายน้ําจะตองวางรูปแบบใหมีสภาวะการไหลของน้ําสอดคลองกับสภาพลําน้ําเดิม เพื่อลด
ปญหาทางดานชลศาสตร (หมายเลข 8) 

2.1.9 ลานไกไฟฟา (Switchyard) 
โดยทั่วไป ลานไกไฟฟาเปนสวนของอาคารที่แยกอยูตางหาก ภายนอกอาคารโรงไฟฟา 

โดยจะทําหนาที่เพิ่มแรงดันใหกับกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาใหมีคาสูงขึ้น เพื่อที่จะ
สามารถสงกระแสไฟฟาไปตามสายสงไดไกลขึ้น เพื่อชดเชยกับความสูญเสีย ( Loss ) ที่เกิดขึ้นตาม
สายสง (หมายเลข 9) 

2.1.10 เคร่ืองกังหันน้ํา (Turbine) 
สามารถแบงออกเปนชนิดตางๆไดดังนี้ 
1.  กังหันแบบแรงกระแทก (Impulse Turbine) เปนเครื่องกังหันที่ขับเคลื่อนโดยใชแรง

ฉีดของน้ําจากทอสงน้ํากระทําตอใบกังหันภายใตสภาวะความดันบรรยากาศ(รูปที่ 2.2)สามารถ
นํามาใชกับโรงไฟฟาที่มีความสูงของน้ําไดหลายระดับ เชน Turgo Type และ Pelton Type เปนตน 
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2.  กังหันแบบแรงสะทอน (Reaction Turbine) เปนเครื่องกังหันที่ขับเคลื่อนโดยใช
แรงดันของน้ําที่เกิดจากความตางระดับของน้ําดานหนาและดานทายของเครื่องกังหันกระทําตอใบ
กังหัน ระดับดานทายน้ําจะอยูสูงกวาระดับบนของปลายทอปลอยน้ําออก ( Draft Tube ) เสมอ 
(รูปที่ 2.3) ใชงานกับความสูงของน้ําระดับปานกลาง ถึง สูง  เชน Francis Type และ Kaplan Type  
เปนตน 
 
Turgo Turbine Type 

 

 
Pelton Turbine Type 

  
 
รูปที่ 2.2   แสดงภาพกังหันแบบแรงกระแทก (Impulse Turbine) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 19

Francis Turbine Type 

 
Kaplan Turbine Type 

 

 

 
รูปที่ 2.3   แสดงภาพกังหันแบบแรงสะทอน (Reaction Turbine) 

 
การพิจารณาชนิดของเครื่องกังหันน้ําเพื่อนํามาใชในการศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลัง

น้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ นั้น ไดดําเนินการศึกษา
เปรียบเทียบขนาดของเครื่องกังหันน้ํา ขนาดตางๆ ดังนี้ 

แบบที่ 1 Vertical shaft, Francis type, Reversible pump turbine ขนาด 230 MW 
แบบที่ 2 Vertical shaft, Francis type, Reversible pump turbine ขนาด 240 MW และ 
แบบที่ 3 Vertical shaft, Francis type, Reversible pump turbine ขนาด 250 MW 
โดยที่ลักษณะของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความตางศักยของระดับน้ํา ระหวางอางเก็บน้ําตอนบน และอางเก็บน้ํา
ตอนลาง ใกลเคียงกับลักษณะของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ ของการไฟฟา
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ฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงพิจารณาเลือก เครื่องกังหันแบบที่ 3 ซ่ึงเปนชนิดและมีคุณลักษณะ
เดียวกับของโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ 
 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.2.1 การวิเคราะหศักยภาพไฟฟาพลงัน้ําของโครงการ 
ศักยภาพไฟฟาพลังน้ําของโครงการใดๆ จะผันแปรตามปริมาณน้ํา และความสูงของน้ํา 

หากสามารถประเมินปริมาณน้ํา และความสูงน้ําได การผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา และพลังงานไฟฟา
สําหรับใชเพื่อการสูบน้ํากลับ สามารถคํานวณไดดังนี้ 
       

G TγQHη ηP = 
1,000

      (ผลิตไฟฟา)                    ………………   (2.1) 

P

γQHP = 
1,000η

          (สูบกลับ)                       ……………….  (2.2) 

W  =  PT                                                        ………………  (2.3) 
 
  

เมื่อ    P  =  กําลังไฟฟา หนวย kW 
   W = พลังงานไฟฟาที่ผลิตได หนวย kWh 
   γ  = ความถวงจาํเพาะของน้ํา หนวย  kg/m3 

   Q  = อัตราการไหลของน้ํา หนวย m3/sec 
   H  = ความสูงของน้ํา หนวย m 
   η G = ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
                                         η T = ประสิทธิภาพของเครื่องกังหันน้ํา 
                                        η P = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา 
   T  = ระยะเวลาเปนชั่วโมงในการผลิตไฟฟา หนวย h 
  

2.1.1.1 การหาปริมาณน้าํทา และปริมาณน้าํหลาก อางเก็บน้ําตอนลาง 
การวิเคราะหปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ําหลาก เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาหาหลักเกณฑ

การปฏิบัติการอางเก็บน้ํา และออกแบบโรงไฟฟา  โดยนําขอมูลจากสถานีวัดปริมาณน้ําทาที่อยูใกล
กับจุดที่ตั้งโครงการซึ่งมีความสมบูรณของขอมูลมากที่สุด จึงไดทําการคัดเลือกสถานีวัดปริมาณ
น้ําทาคลองกุยที่บานโปงกระสัง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนสถานีหลักในการ
คํานวณหาปริมาณน้ําทารายเดือน และรายปเฉล่ีย  ของตําแหนงที่ตั้งโครงการ 

DPU



 21

2.1.1.2 ปริมาณน้ําใชการ (Active Storage) 
ปริมาณน้ําสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาไดจากการสูบน้ําจากอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 

โดยใชพลังงานไฟฟาในระบบชวงความตองการใชไฟฟาต่ําสูบน้ําขึ้นมาเก็บไวที่อางพักน้ําตอนบน
ที่สรางขึ้นมาใหม เมื่อถึงเวลาชวงความตองการใชไฟฟาสูง จึงจะปลอยน้ําลงมาผานเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดตามความตองการ 
 

2.1.1.3 ความสูงน้ําใชการ ( Designed Head: H ) 
ความสูงของน้ําสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา จะขึ้นอยูกับปจจัยดานความ

สูงของระดับน้ําในอางเก็บน้ํา , ระดับน้ําทางดานทายน้ํา และความสูญเสียความสูงของน้ํา (Head 
Loss) ในระบบ โดยการศึกษาจะคํานวณความสูงของน้ําจากขอมูลของระดับน้ํา ดังนี้ 
                           

                             H = HU/S - HD/S - H L                    ……………… (2.4) 
 

 
 
 
 
 

 
2.1.1.4 กําลังผลิตติดตัง้ (Installed Capacity) 
คือกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟาตามที่ปรากฏอยูบน Name Plate ของเครื่องนั้น

เรียกวากําลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ซ่ึงถูกกําหนดมาจากการออกแบบของผูผลิต แตกําลัง
การผลิตที่ไดจริงในทางปฏิบัตินั้นเครื่องกําเนิดไฟฟาบางเครื่องไมอาจจะผลิตเต็มกําลังผลิตติดตั้งได 
เพราะในทางปฏิบัติจริงนั้นตองคํานึงถึงสภาวะตางๆเชน สภาพของเครื่องตามอายุการใชงาน 
อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ปริมาณน้ําที่จะมีมาใชในโรงไฟฟา โดยเฉพาะระดับน้ําในบางเดือนอาจจะ
มีระดับต่ําทําใหโรงไฟฟาไมสามารถผลิตไดเต็มกําลังของเครื่อง กําลังผลิตของโรงไฟฟาที่ผลิตได
จริงนั้น เรียกวา กําลังผลิตพึงได (Dependable Capacity)  ของโรงไฟฟาซึ่งอาจจะต่ํากวากําลังผลิต
ติดตั้งมาก 
 
 
 

เมื่อ       H       = ความสูงของน้ํา หนวย m 
            HU/S       = ระดับน้ําดานเหนือเขื่อน หนวย m 
               HD/S     = ระดับน้ําดานทายเขื่อน หนวย m  
               H L       = ความสูญเสียความสูงของน้ํา หนวย m 
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2.1.1.5 กําลังผลิตพึ่งได (Dependable Capacity) 
กําลังผลิตพึ่งได หมายถึง กําลังผลิตสูงสุดซ่ึงระบบสามารถผลิตไฟฟาไดในชวง

ระยะเวลาหนึ่งภายใตสภาวะแวดลอมที่จํากัด โดยกําลังผลิตพึ่งไดของโรงไฟฟาพลังน้ําเปน
ความสามารถในการผลิตเมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา 
 

2.1.1.6 กําลังผลิตสํารอง (Reserve Margins) 
กําลังผลิตสํารองเกิดจากการที่กําลังผลิตพึ่งไดของระบบมากกวาความตองการไฟฟา

สูงสุด หรืออีกนัยหนึ่งกําลังผลิตสํารองคือ ผลตางระหวางกําลังผลิตพึ่งไดกับความตองการไฟฟา
สูงสุดของระบบตอป หารดวยความตองการไฟฟาสูงสุด โดยแสดงเปนอัตรารอยละ 
 
2.2.2 วิธีศึกษา และวิธีคํานวณผลประโยชนและคาใชจายทางเศรษฐกิจ 

ดัชนีหลักทีใ่ชประเมินผลดานเศรษฐกจิ ไดนํามาใชอยู 3 ดัชนีหลัก ดังตอไปนี ้
1. อัตราผลตอบแทนการลงทุน ( Internal Rate of Return: IRR) 
คืออัตราสวนลดที่ทําใหมูลคาเงินปจจุบันของผลประโยชน และคาใชจายมีคาเทากัน  

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนการลงทุน จึงแสดงถึงความสามารถของเงินลงทุนที่จะกอใหเกิดรายไดคุม
กับเงินลงทุนเพื่อการนั้นพอดี ดังสมการตอไปนี้ 
 

   
n n

t t
t = 0 t = 0

Bt Ct=   
(1 + i) (1 + i) ∑ ∑                     ……………… (2.5) 

 
 เมื่อ         i      คือ  อัตราผลตอบแทนของโครงการที่ตองการทราบคา 
                            Bt     คือ  รายไดของโครงการในปที่ t 
                            Ct     คือ  รายจายของโครงการในปที่ t 
                             n      คือ  ระยะเวลาดําเนนิงานของโครงการ 
                              t     คือ  1,2,3……n     

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากสมการขางตนจะตองสมมุติคาอัตราผลตอบแทน
แลวทดสอบวาคาเงินปจจุบันของโครงการเทากับศูนยตามสมการหรือไม  ซ่ึงถาคาอัตรา
ผลตอบแทนที่สมมุติขึ้นนี้ไมทําใหตัวประกอบดานซายมือและตัวประกอบดานขวามือของสมการ
สอดคลองกันก็จําเปนตองสมมุติอัตราผลตอบแทนใหมและทําการสมมุติอัตราผลตอบแทนคาอื่นๆ
ตอไปจนกวาคาเงินปจจุบันของโครงการเทากับศูนย ซ่ึงโดยปรกติตองทําการสมมุติคาอัตรา
ผลตอบแทนและทําการคํานวณหลายครั้ง 
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เกณฑในการพิจารณาตัดสิน  เมื่อไดอัตราผลตอบแทนการลงทุนแลว ใหนําไป
เปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของทุน หรืออัตราดอกเบี้ยในทองตลาด ถาหากคาเสียโอกาสของทุน
ต่ํากวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ จึงสามารถลงทุนดําเนินกิจการนั้นได 
 

2. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit/Cost Ratio: B/C) 
เปนดัชนีทางเศรษฐกิจที่แสดงใหเห็นถึงสวนของมูลคาเงินปจจุบันสุทธิของผลประโยชน

ตอตนทุนทางเศรษฐกิจ ถาอัตราสวนนี้ใหคามากกวา 1 แสดงวาโครงการจะใหผลตอบแทนสูงกวา
การลงทุน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการได ดังนี้ 
 

  

n

t
t = 0

t
t = 0

Bt
(1 + i) B/C  = 

Ct
(1 + i) 

n

∑

∑
                             ……………… (2.6) 

  
3. มูลคาเงินปจจบุันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
วิธีคาเงินปจจุบันเปนวิธีการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการ

ทางวิศวกรรมวิธีหนึ่ง หลักการการวิเคราะหโดยวิธีคาเงินปจจุบันคือ การเปลี่ยนเงินลงทุน คาใชจาย
ดําเนินงานตางๆและผลประโยชนของโครงการทั้งหมด เปนคาเงินปจจุบัน ซ่ึงมีสมการการคํานวณ 
ดังนี้  

  −∑ ∑
n nBt CtNPV  =   t t(1+ i) (1+ i)t =0 t =0

                  ……………… (2.7) 

  
เมื่อ      NPV   คือ  คาเงินปจจุบันสุทธิของโครงการ 

 
การใชวิธีคาเงินปจจุบันวิเคราะหผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนโครงการทําให

สามารถตัดสินใจที่จะรับโครงการหรือไมรับโครงการไดงาย เนื่องจากวิธีนี้ไดแสดงใหเห็นถึง
ผลตางระหวางคาเงินปจจุบันของรายได และรายจายของโครงการ โครงการที่มีคาเงินปจจุบันของ
โครงการเปนบวก คือ โครงการที่มีรายไดมากกวารายจายเปนโครงการที่มีความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร จึงเปนโครงการที่ควรรับไวพิจารณาตอไป ในบางกรณีถึงแมวาคาเงินปจจุบันของ
โครงการเปนบวก แตมีคาต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว โครงการดังกลาวก็ตองลมเลิกไป สําหรับ
โครงการที่มีคาเงินปจจุบันเปนลบซึ่งก็คือโครงการที่รายจายมากกวารายได จึงเปนโครงการที่ไม
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เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงมักจะไมไดรับการพิจารณาใหดําเนินงาน ยกเวนในกรณีที่มีเหตุผล
ความเหมาะสมทางสังคม และความเหมาะสมทางรัฐศาสตรเปนจุดมุงหมายสําคัญของโครงการ 
 
2.2.3 กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหารวมกันระหวางประเทศตางๆ ที่เกิด
จากการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแลวเปนสวนใหญ กาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นทําใหอุณหภูมิ
และระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลกระทบตอระบบ
ตางๆในโลก ทั้งระบบกายภาพ ชีวภาพและการดํารงชีพของมนุษย ดังนั้น ภายใตหลักการของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framerork 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ประเทศที่พัฒนาแลว (Annex I) จึงตองเปนผูนําในการ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและยังตองชวยประเทศกําลังพัฒนาแกไขปญหาผลกระทบ
ตางๆที่จะเกิดขึ้นดวย อยางไรก็ตามการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศพัฒนาแลว
มีตนทุนในการดําเนินการสูง และเนื่องจากอนุสัญญาฯ ไมมีผลในทางกฎหมายในการบังคับใช ทํา
ใหประเทศพัฒนาแลวละเลยที่จะดําเนินการอยางจริงจัง จึงเกิดการเจรจาตอรองเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่แทจริง และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) จึง
เปนผลมาจากการเจรจาตอรองดังกลาว 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เปนกลไกหนึ่งใน
สามกลไกที่กําหนดขึ้นภายใตพิธีสารเกียวโต เพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการ
ลดกาซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได และเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลัง
พัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาและ
มีความสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ผูดําเนินโครงการจะไดรับ Certified Emission 
Reduction (CERs) จากหนวยงานที่เรียกวา CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs ที่ผู
ดําเนินโครงการไดรับนี้ สามารถนําไปขายใหกับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช CERs ในการ
บรรลุถึงพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตได การดําเนินโครงการ CDM นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากประเทศเจาบาน (Host Country) วาโครงการที่เสนอนั้น เปนโครงการที่มีสวนชวยในการพัฒนา
อยางยั่งยืนของประเทศเจาบาน ความสัมพันธและผลประโยชนที่ผูเกี่ยวของแตละฝายจะไดรับใน
การดําเนินโครงการ CDM ไดแสดงในรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.4  แสดงความสัมพันธ และผลประโยชน ของผูเกีย่วของในโครงการ CDM 
 

สําหรับขั้นตอนการเสนอโครงการ เพื่อเปนผูขายคารบอนเครดิต นั้นไดมีการสรุป
ขั้นตอนหลักๆ ไว 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

1. ผูดําเนินโครงการจะตองออกแบบโครงการและทําเอกสารประกอบโครงการ 
(Project Design Document: PDD) โดยกําหนดขอบเขตโครงการ วิธีการคํานวณการปลอยกาซเรือน
กระจก วิธีการติดตามผลการลดกาซ และการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯลฯ อยางรัดกุม 

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ โดยมากจะตองมีการวาจางหนวยงานกลาง 
(Designated Operational Entity: DOE) ซ่ึงไดรับการมอบหมายใหทําหนาที่แทนจากคณะ
กรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board: CDM-EB) ที่มีสํานักงานตั้งอยู 
ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ ทั้งนี้ หนวยงานกลาง
จะตองแสดงใหเห็นวาโครงการที่เสนอขอรับการอนุมัติสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได
จริง นอกเหนือจากปริมาณที่กฎหมายประเทศนั้นๆ กําหนดใหตองทําอยูแลว นอกจากนั้น ผูดําเนิน
โครงการยังตองไดรับหนังสือเห็นชอบจาก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ “อบก.” ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในฐานะองคกรรับรอง
ระดับชาติดวย 

3. การขึ้นทะเบียนโครงการตอCDM-EB ซ่ึงจะแบงเปนอีก 4 ขั้นตอนยอยกอนออก
ใบรับรองสิทธิ์การคากาซเรือนกระจกได คือ การติดตามการลดปลอยกาซเรือนกระจก การยืนยัน
การลดกาซ  การรับรองการลดกาซเรือนกระจก และในทายที่สุด CDM-EB ก็จะอนุมัติคารบอน
เครดิต (Issuance) หรือใบรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certified Emission Reductions: CERs) 
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แกผูดําเนินโครงการ โดยโครงการที่ผานการรับรองจะมีอายุสูงสุดไมเกิน 21 ป (CDM Country 
Guide for Thailand , 1st edition, 2006: 176) 
การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

วิธีการหาคาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟา ทาํได
โดยการคํานวณหาคา Operating Margin (OM) และคา Build Margin (BM) คาที่คํานวณไดนํามาหา
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด คือ Combined Margin (CM) โดยมีการคํานวณ 6 
ขั้นตอน ดังนี ้
  

ขั้นตอนที่ 1 ระบุถึงระบบไฟฟาที่จะดําเนนิโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2  เลือกวิธีการหาคา Operating Margin (OM) 
ขั้นตอนที่ 3  คํานวณหาคา Operating Margin (OM) ตามขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 4 ระบุถึงโรงไฟฟาที่จะนําไปคํานวณคา Build Margin (BM) 
ขั้นตอนที่ 5 คํานวณหาคา Build Margin Emission Factor 
ขั้นตอนที่ 6 คํานวณหาคา Combined Margin (CM) Emissions Factor 

 
สมการสําหรับการหาคา Operating Margin (OM) Emission Factor สามารถแสดงไดดังนี้ 
 

                
i,m,y i,y CO2,i.y

i.m
grid,OMsimple,y  

m,y
m

FC NCV EF
EF = 

EG

∑

∑

i i
         ……………… (2.8) 

     เมื่อ  EFgrid,OMsimple,y คือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปที ่y หนวย  tCO2/MWh 
             FCi,m,y                    คือ ปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดที่ i ของโรงไฟฟา m ในปที่ y  
                                              หนวยเปนน้ําหนัก หรือปริมาตร 
              NCVi,y              คือ  คาความรอนเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดที่ i ในปที่ y  หนวย GJ/Ton 
              EFCO2,i,y               คือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
                                              ชนิดที่ i ในปที่ y หนวย tCO2/GJ 
              EGm,y               คือ พลังไฟฟาสุทธิที่จายใหกับระบบของโรงไฟฟา m ในปที่ y  
                                             หนวย MWh 
               m                      คือ จํานวนโรงไฟฟาทั้งหมดทีจ่ายพลังไฟฟาเขาระบบในปที่ y  
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               i                        คือ เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทที่ i ซ่ึงใชในโรงไฟฟา m ในปที่ y 
               y                       คือ ปของการติดตามผลจากการดําเนินโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด 
 
สมการสําหรับการหาคา Build Margin (BM) Emission Factor สามารถแสดงไดดังนี้ 
 

                                  
m,y EL,m,y

m
grid,BM,y

m,y
m

EG EF
EF  = 

EG

∑

∑

i
                 ……………… (2.9)  

     เมื่อ  EFgrid,BM,y คือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปที่ y หนวย  tCO2/MWh 
             FEEL,m,y       คือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของโรงไฟฟา m ในปที่ y 
                                       หนวย tCO2/MWh 
 
สมการหาคาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวม แสดงไดดังนี ้
 
                                  i igrid,CM,y grid,OM,y OM grid,BM,y BMEF = EF w + EF w      ……………… (2.10) 
 
     เมื่อ   EFgrid,OM,y คือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปที่ y หนวย  tCO2/MWh 
                       wOM                 คือ คาการปลอยกาซ CO2 ของ Operation Margin หนวย เปอรเซนต 
                       wBM                 คือ คาการปลอยกาซ CO2 ของ Build Marginหนวย เปอรเซ็นต 
 ซ่ึงคาแนะนําของ wOM และ wBM ที่ควรนํามาใชคือ 
 1. wOM = 0.75 และ wBM = 0.25 เมื่อโครงการ CDM เปนโรงไฟฟาชนิดพลังงานลมและ   
                  พลังงานแสงอาทติย 
 2. สําหรับโครงการ CDM อ่ืนๆ คา wOM = 0.50 และ wBM = 0.50 ในระยะแรก สวนในระยะ 
                  ที่ 2 และ ระยะที่ 3 คา wBM = 0.75  
 
การรับซื้อคารบอนเครดิต 

ผูซ้ือคารบอนเครดิต แบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ  
1. ประเทศที่พัฒนาแลว (Annex 1 Government)  
2. กองทุนกาซเรือนกระจก (Carbon Fund) ของประเทศตางๆ หรือกลุมบริษัทเอกชนที่

ภาครัฐกําหนดเพดานกาซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิต และ  
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3. ตัวกลางรับซื้อ (Carbon Broker) ซ่ึงเปนนายหนาคาคารบอนเครดิตในลักษณะ
เดียวกับนายหนาคาหุน ซ่ึงปจจุบันมีบริษัทเชน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท
ตางประเทศ  เชน Asia Carbon Exchange ประเทศสิงคโปร หรือ Tradition Finance Service 
ประเทศอังกฤษ ทําหนาที่เปนนายหนารับซื้อคารบอนเครดิตจากนั้นนําไปขายใหเอกชนหรอืรัฐบาล
ของประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศที่ตองรับซื้อ โดยคารบอนเครดิตจะมีราคาเฉลี่ยประมาณ 10 
USDตอตัน  
             
2.3 วรรณกรรมวิจารณ 

รัตนกอร (2538) ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนของโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานลิกไนต
เปนเชื้อเพลิง โดยแบงแนวการศึกษาออกเปนสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่งศึกษาถึงตนทุนของโรงไฟฟา
พลังความรอนที่ใชถานลิกไนตเปนเชื้อเพลิงโดยไดรวมตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
เจ็บปวยที่มีผลจากสารพิษที่ไดจากการเผาไหมถานลิกไนตจากโรงไฟฟา และกรณีที่สอง ศึกษาถึง
ตนทุนของโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานลิกไนตเปนเชื้อเพลิงโดยรวมตนทุนการอพยพชาวบาน
ออกหางจากโรงไฟฟาเปนระยะรัศมี 10 km ทั้งสองกรณีจะนํามาเปรียบเทียบตนทุนที่ใชในการผลิต
กระแสไฟฟา ผลจากการศึกษาพบวาการศึกษาในกรณีแรกหากไดรวมตนทุนทางสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับผลในระยะยาว และผลกระทบทางดานจิตใจแลวจะมีตนทุนสูงกวากรณีที่สอง 
ผลการวิจัยจึงไดเลือกโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานลิกไนตเปนเชื้อเพลิงโดยรวมคาใชจายใน
การอพยพชาวบานออกหางจากโรงไฟฟาเปนระยะรัศมี 10 km 
 

ทิพารัตน (2531) เนื่องจากความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นทุกป และระบบการผลิตไฟฟา
ประกอบดวยโรงไฟฟาหลายชนิดซ่ึงมีคุณสมบัติแตกตางกัน การตัดสินใจเลือกกอสรางโรงไฟฟา
ชนิดใดชนิดหนึ่งตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายอยาง โครงสรางตนทุนของโรงไฟฟาเปนปจจัย
ที่สําคัญอยางหนึ่งในการวางแผนโครงการในอนาคต การศึกษาตนทุนของโรงไฟฟาพลังน้ํา และ
พลังไอน้ํา จะถูกนํามาปรับขอมูลตนทุนของโรงไฟฟาที่เกิดขึ้นแตตางเวลากัน ใหเปนมูลคา ณ เวลา
เดียวกัน กอนจะนํามาเปรียบเทียบกัน จากผลการวิจัยทําใหทราบวาโรงไฟฟาที่มีตนทุนการผลิต
คงที่สูงจะมีตนทุนการผลิตผันแปรต่ํา และในทางกลับกันโรงไฟฟาที่มีตนทุนการผลิตคงที่ต่ําจะมี
ตนทุนการผลิตผันแปรสูง ระบบการผลิตที่ใชโรงไฟฟาหลายชนิดรวมกันผลิตกระแสไฟฟาจะมี
ตนทุนการผลิตรวมต่ํากวาระบบการผลิตที่ใชโรงไฟฟาชนิดใดชนิดหนึ่ง แตทั้งนี้ ขนาดกําลังการ
ผลิตของโรงไฟฟาแตละชนิดตองมีความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณความตองการ
กระแสไฟฟาดวย 
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ชูชาติ  (2544) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการวางแผนใชน้ําจากอางเก็บน้ําปราณบุรี
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําที่ไหลลงอางที่ไดจากการคาดการณ โดยการวางแผนจะพิจารณา
ผลกระทบของการพัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดเล็กบริเวณพื้นที่ตนน้ํา ที่มีผลตอปริมาณน้ําไหล
ลงอางเก็บน้ําปราณบุรีและใชขอมูลการใชน้ําในดานตางๆ ที่ไดจากการตรวจวัดจริงในสนามการ
คาดการณปริมาณที่ไหลลงอางเก็บน้ํารายเดือนประกอบดวย การตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
น้ําฝนและน้ําทา การคาดการณปริมาณน้ําฝนรายเดือนของสถานีตางๆ บริเวณพื้นที่ตนน้ําโดยใช
โปรแกรม HEC-4 การแปลงขอมูลน้ําฝนรายเดือนใหเปนปริมาณน้ําทารายเดือน และการวิเคราะห
ผลกระทบของโครงการแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ตนน้ํา สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณน้ําทาราย
เดือน จะใชวิธีการหาคาดีที่สุดหาคาสัมประสิทธิ์น้ําทาโดยพิจารณาปริมาณน้ําฝนที่ตกสะสมชวงฤดู
ฝน สําหรับการวิเคราะหผลกระทบโครงการแหลงน้ําขนาดเล็กโดยใชโปรแกรม HEC-3 พบวามีผล
ทําใหปริมาณน้ําทารายปที่ไหลลงอางเก็บน้ําลดลงเฉลี่ย 4.54 % จากการตรวจสอบการใชน้ําในดาน
การอุปโภค-บริโภคพบวา ทอสงน้ําไป อ .หัวหิน สายใหมกรณีไหลดวยแรงโนมถวงและกรณีการ
สูบน้ํามีคาอัตราการไหล 0.277 และ 0.451 m3/sec  ตามลําดับ สําหรับทอสงน้ําไปคายธนะรัชต และ 
อ .หัวหิน สายเกา อัตราการไหลมีคาเฉลี่ย 0.6286 m3/sec  สําหรับการใชน้ําในดานการเกษตรนั้น
พบวาประสิทธิภาพการชลประทานฤดูฝนและฤดูแลงมีคาเทากับ 38.2% และ 39.1% ตามลําดับ 
นอกจากนี้การใชแบบจําลองวิเคราะหการจัดการน้ําพบวาฤดูฝนควรปลูกพืชทุกชนิดเต็มพื้นที่
โครงการฤดูแลงเมื่อปริมาตรน้ําในอางมีคามากกวา 221 MCM จะสามารถปลูกพืชทุกชนิดไดเต็ม
โครงการ กรณีปริมาตรน้ําในอางมีคานอยกวา 221 MCM ควรลดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงโดยใช
แบบจําลองชวยในการวางแผนปลูกพืช 
 

วินัย (2548)   การศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางสถานีไฟฟายอย  หนองชุมพลของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางสถานีไฟฟายอย 
หนองชุมพล  เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟาในการจายกระแสไฟฟา โดยจะทําการศึกษาการจัดการ
ของโครงการทั้งในดานการตลาด ดานวิศวกรรม ดานการบริหาร ดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดาน
เศรษฐศาสตร และดานการเงินของโครงการ ในสถานะปจจุบัน (ป 2548)จากรายงานสถิติประจําปของ
สถานีไฟฟามีการจายไฟฟารวมโหลดกันทังส้ินประมาณ 36.584 MW และมีแนวโนมอัตราการใชไฟ
เพิ่มสูงขึ้นทุกป ทําใหไมสามารถจายไฟครอบคลุมการใหบริการในระยะเวลา 10 ป (พ.ศ .2549 – 2559) 
จากการศึกษา ดานการตลาดและดานวิศวกรรมการบริหาร จากสถิติรายงานตั้งแตป พ .ศ .2544 ถึง 
พ .ศ .2548 มีความตองการพลังงานเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงจากการพยากรณพบวาป 2560  มีการใชไฟฟามาก
ขึ้นถึง 68.74 MW ซ่ึงสถานีไฟฟาเดิมไมสามารถจายไดพอเพียงกับความตองการ จําเปนตองกอสราง
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เพิ่มอีก 1 แหง และมีการเลือกแบบสถานีแบบภายนอกอาคาร(Outdoor Substation) สถานที่ตั้งตําบล
หนองชุมพลขนาด 2*50 MVA การศึกษาดานทางเศรษฐศาสตรและดานการเงิน การประมาณการเงิน
ลงทุนของโครงการเทากับ 153.76 ลานบาท โครงการมีผลตอบแทนคุมคาการลงทุน  (NPV ที่10%) 
เทากับ 118.831 ลานบาท (NPV ที่12%) เทากับ 81.503 ลานบาท (NPV ที่14%) เทากบั 53.317 ลานบาท 
IRR เทากับ 20.49% และ B/C เทากับ 1.2607 และมีระยะเวลาคืนทุน 8 ป 2 เดือน 
 

สุทธิพร (2548) การศึกษาความเปนไปไดในการติดตั้งสถานีไฟฟาพุทธมณฑล 3 ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค จากสถิติการจําหนายกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในรอบ 11 ป คือ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึงป พ.ศ. 2545 มีแนวโนมสูงขึ้นอยางมาก การไฟฟาสวนภูมิภาค ก็ตองมีการวาง
แผนการจําหนายพลังงานไฟฟา เพื่อตอบสนองความตองการผูใชไฟยานธุรกิจ และอุตสาหกรรมให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปจจุบันมีสถานีไฟฟายอยที่จายไฟใหบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน  
2  สถานี มีวงจรการจายไฟในระบบ 115 KV  จํานวน 1 วงจรและระบบ 22  KV จํานวน 5 วงจร (วงจร
การจายไฟแตละวงจรสามารถจายพลังงานไฟฟาไดประมาณ 10 MW) ความตองการพลังงานไฟฟา
ชวงป 2544 ถึงป 2547 เฉล่ียเพิ่มขึ้น 5 เปอรเซ็นตตอป จากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในการติดตั้งสถานีไฟฟาพุทธมณฑล 3 สามารถสรุปไดเปนสอง
กรณีดังกรณีแรกการติดตั้งสถานีไฟฟา โดยใชสมมุติฐานใหไฟฟาดับลดนอยลง 20 เปอรเซ็นต และ
เวลาไฟดับลดลง 50 เปอรเซ็นต ผลจากระยะทางวงจรจายไฟฟาลดลงจากประมาณ 15-20 km เหลือ
ประมาณ 10 km และสถานีไฟฟาติดตั้งหมอแปลงขนาด 50 MVA จํานวน 2 เครื่องแบงการจายไฟ
ออกเปน 10 วงจร กรณีที่สองแนวโนมการเติบโตของพลังงานไฟฟามีประมาณ 5 เปอรเซ็นตตอป   
(จากขอมูลระหวางป 2544 – 2547) หักคาเสื่อมราคา 20 ป ปละ 5 เปอรเซ็นต จากผลการวิจัยพบวามี
ความเหมาะสมในการลงทุนที่จะติดตั้งสถานีไฟฟาพุทธมณฑล 3 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค        
(NPV เทากับ 832,359.22 IRR เทากับ 17.83 เปอรเซ็นต BCR เทากับ 4.91 และระยะคืนทุน 16.87 ป) 
โดยติดตั้งสถานีไฟฟาระบบ GIS (Indoor Type) ติดตั้งหมอแปลง 50 MVA 1 เครื่อง ในป 2547 และ
เพิ่มอีก 1 เครื่องในป 2550  
  

สุรชัย (2548) การศึกษาเรื่องความเปนไปไดในการผลิตไฟฟาพลังน้ํา จากโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ทําโดยใชโครงการอางเก็บน้ําหวยน้ําเขียวของกรมชลประทานเปนกรณีศึกษา
ผลการศึกษา พบวามีความเหมาะสมในการกอสรางพอสมควร ประเมินงบลงทุนประมาณ 7.9   ลานบาท 
พบวาจะใหอัตราผลตอบแทนทางดานการเงินประมาณ 16.24 เปอรเซ็นต และผลตอบแทนดาน
เศรษฐกิจสูงถึง 18.45 เปอรเซ็นต และอัตราคืนทุนประมาณ 6-7  ป ในการดําเนินโครงการอาจทําได 2 
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แนวทางคือเปดประมูลเพื่อหาผูรับสัมปทาน และ /หรือใหผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) เขาดําเนินการ
โครงการแตผลตอบแทนที่ใหกับรัฐจะตางกันคือ ผูรับสัมปทานใหผลตอบแทนอยางนอย 6.7   เปอรเซ็นต 
ในขณะที่ผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) ถูกภาครัฐนําเอากฎระเบียบ RPS (Renewable Portfolio Standard) 
มาบังคับ เมื่อเปรียบเทียบตนทุนการกอสราง  โรงไฟฟาพลังน้ํากับพลังงานทดแทนอื่น (ในที่นี้เลือก
พลังงานแสงอาทิตย) พบวาโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยมีราคามากกวาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก และไดทํา
การวิเคราะหความไว  (Sensitivity  Analysis) ในอีก 5   กรณี เพื่อศึกษาวากรณีใดจะใหคาผลตอบแทน
ทางการเงินและดานเศรษฐกิจที่ดีที่สุด 
 

Harod Winkler (2008) กลไกการพัฒนาที่สะอาดเปนโครงการที่ชวยลดการเกิดภาวะ
เรือนกระจกดวยการสรางกลไกการลดภาวะโลกรอนดวยการสนับสนุนการลงทุนโครงการในประเทศ
กําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาใต ซ่ึงยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการจะทําแนวทาง
กลไกการพัฒนาที่สะอาดเขาไปดําเนินการ โดยหลักของกลไกการพัฒนาที่สะอาดกําหนดใหตองลด
ปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดนอยกวากวาปริมาณกาซกอนดําเนินโครงการนี้ ผูเขียนบทความแสดง
ใหเห็นวาการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารโครงการ (CDM Executive Board: CDM) สามารถ
ยืนยันไดวาการสนับสนุนโครงการดังกลาวไมไดรับการสนใจจากผูบริหารประเทศ โดยเฉพาะ
โครงการที่สามารถนําเขาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ประกอบดวยเทคโนโลยีที่สามารถลดการ
ปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดไดเชน การพัฒนาพลังงานทดแทน เปนตน อยางไรก็ตามการ
กําหนดนโยบายดานพลังงานใหชัดเจนยังคงมีความจําเปนตอการลงทุนในโครงการ กลไกพัฒนาที่
สะอาด 
 

Charlotte Streck and Jolene Lin (2008)  กลไกการพัฒนาที่สะอาด จัดเปนกลไกนํารอง
ดานสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติที่ประสบความสําเร็จเปนอยางดีอยางไรก็ตามเปนที่สงสัยวา 
โครงสรางของกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดเปนนามธรรมใน
ระยะยาวหรือไมการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารโครงการ (CDM-EB) ในบางครั้งมีความ
โนมเอียงเกิดความไมเปนธรรมมีผลประโยชนทับซอน ซ่ึงในทายที่สุดแลว องคกรภาคเอกชนที่เขา
รวมโครงการ CDM มักจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารโครงการ 
(CDM-EB) การดําเนินการดานกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะเกิดผลในเชิงบวกตอตลาดการซื้อขาย
คารบอนระหวางนานาชาติ จากการพิจารณาเปรียบเทียบกฎเกณฑ ของการดําเนินโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดของชาติตางๆแลวผูเขียนมีขอเสนอเพื่อการปรับปรุงกลไกการพัฒนาที่สะอาด
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โดยคํานึงถึงการใชคณะกรรมการบริหารมืออาชีพ ความพรอมของแหลงเงินทุน การแทรกแซงจาก
ผูบริหารประเทศ และการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินโครงการ 
 

Havva Balat (2007) การผลิตพลังงานที่สะอาดพบไดจากแหลงพลังงานทดแทน 
ประเทศตุรกีมแีหลงพลังงานที่มีศักยภาพชนิดนี้มากพอสมควร พลังงานทดแทนที่สะอาดเปนที่
ยอมรับกันทัว่ไปวามีประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคตขางหนาไมเฉพาะแตในประเทศตุรกีเทานัน้ 
แตทั้งโลกซึ่งเมื่อกอนนี้ถูกละเลยไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้นัก แตการวางโครงการใหมๆเร่ือง
พลังงานทดแทนที่สะอาดไดคํานึงถึงและรวมเขามาไวดวย บทความของผูเขียนเปนเรื่องเกี่ยวกบั
กฎหมายทีใ่ชในป 2005 ที่ไดใหการสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศตุรกีเพื่อให
สามารถเขาไปแขงขันไดในตลาดพลังงาน โดยมีกลไกในการใหการสนับสนุนเชนการนําสงภาษี
รายได การจดัซ้ือจัดหา จะบรรจุลงในกฎหมายนี้เพื่อใหสอดคลองกับกลุมประเทศยุโรป การจัดการ
ดานกฎหมายนี้จะชวยในการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศตุรก ี

 
Malte Schneider et al.,  (2008) ประเทศที่กําลังพัฒนาไดใหความสนใจปรากฎการณ

กาซเรือนกระจก ซ่ึงทําใหอุณหภูมิของโลกรอนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
อยางรวดเรว็ ดังนั้น เพื่อที่จะลดผลกระทบจากเรื่องดังกลาว ในสวนของภาคเอกชนของประเทศที่
กําลังพัฒนาเหลานี้จะตองรวมมือกันในการถายทอดเทคโนโลยีที่ใชคารบอนต่ําจึงมีกลไก การ
พัฒนาที่สะอาดซึ่งเปนกลไกเดียวที่ชวยการกระตุนใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการลดริมาณ
กาซเรือนกระจก บทความนีไ้ดวิเคราะหไววาโครงการCDM มีประโยชนในการถายทอดเทคโนโลยี 
และยังสามารถลดอุปสรรคที่ขัดขวางการถายโอนเทคโนโลยีไดดวย 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 

จําเปนตองทราบถึงความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดของระบบ  พลังงานไฟฟาที่เหลือในระบบ
เพื่อใชในการสูบน้ํากลับ และปริมาณน้ําใชการ(Active Storage) ของอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 
ขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาคํานวณหาคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอป ตามทฤษฎีที่ปรากฏในบทที่ 2 
จากนั้นจึงนําคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอปที่ได นํามาวิเคราะหหาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร 
ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

ในการดําเนินการวิจยั มีขั้นตอนการดําเนนิงาน ดังนี ้
3.1.1 ศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับโรงไฟฟาพลังน้ําและการวิเคราะหโครงการ 
3.1.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3.1.3 รวบรวมขอมูลเชน ลักษณะภูมิประเทศ  ขอมูลเคร่ืองกําเนิดไฟฟา   และขอมูล

ราคาคากอสราง เปนตน 
3.1.4 ศึกษาศักยภาพของโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
3.1.5 ศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อาง

เก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
3.1.6 สรุปการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
ซ่ึงขั้นตอนขางตนสามารถแสดงเปนแผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัยได ดังรูปที่ 3.1 

 
3.2 การรวบรวมขอมูล 

3.2.1 ขอมูลท่ัวไปของจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ มีพื้นที่ประมาณ 6,367.62  km2 หรือประมาณ 3,979,762.50 ไร

ลักษณะพื้นทีแ่คบเปนคาบสมุทรยาวลงไปทางใต โดยมีสวนที่แคบทีสุ่ดจากเขตแดนไทย-พมาดาน
ตะวนัตกจนถึงฝงทะเลดานตะวนัออกเปนระยะทางประมาณ 1 2  k m  อยูบริเวณดานสิงขร ทองที่ 
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รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังขั้นตอนการดําเนนิการวิจยั 
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ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง และมีความยาวจากเหนือจรดใตเปนระยะทางประมาณ 212 km อาณา
เขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทิศเหนือติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศใตติดกับจังหวัดชุมพรทิศ
ตะวันออกติดกับอาวไทย และทิศตะวันตกติดกับประเทศสหภาพเมียนมารโดยมีเทือกเขาตะนาวศรี
เปนเสนกันพรมแดน 
 

3.2.1.1 การปกครองและประชากร 
จังหวัดประจวบคี รีขันธแบ งการปกครองออกเปน  8 อํ า เภอ  คือ อํา เภอเมือง 

ประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน
อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอสามรอยยอด  
 

3.2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งโครงการ ตั้งอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย 

โดยทั่วไปเปนภูเขาสูงสลับกับเนินเขา บางแหงเปนภูเขาสูงชันมีแนวซับซอนกันมีความลาดชันมาก 
สภาพปาคอนขางอุดมสมบูรณ บางแหงเปนปาโปรงมีสภาพเสื่อมโทรม บริเวณที่ราบเชิงเขาหรือที่
ราบมีบานเรือนและที่ทํากินของราษฎรอยูบาง 
  

3.2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ที่ตั้งโครงการอยูในเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิอากาศรอนชื้นมีฝนตกอยูเกือบตลอดทั้งป มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
รายประหวาง 1,044 mm ถึง 1,153 mm โดยประมาณรอยละ 87 ของปริมาณฝนทั้งปเกิดขึ้นระหวาง
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน และฝนตกสูงสุดอยูในเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
ของพื้นที่ที่ตั้งโครงการ ประมาณ 27.6 0C อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.2 0C ในเดือนเมษายน และ
อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุด 18.2 0C ในเดือนมกราคม 

คาเฉลี่ยของอัตราการระเหยรายปประมาณ 1,774 mm สูงสุด 221.70 mm ในเดือน
เมษายน ต่ําสุด 106.90 mm ในเดือนพฤศจิกายน 

ความชื้นสัมพัทธตลอดปเฉลี่ย 74% สูงสุด 82% ในเดือนตุลาคม ต่ําสุด 57% ในเดือน
มีนาคม 

ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 6 knotในเดือนธันวาคม เปนลมที่มาจากทิศเหนือ และ
ความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดประมาณ 1.3 knotในเดือนตุลาคม เปนลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดัง
แสดงตามตารางที่  3.1    
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3.3 ศึกษาศักยภาพของโรงไฟฟาพลงัน้ําแบบสูบกลับ 
จากการพิจารณาแนวโนมความตองการพลังงานไฟฟาของประเทศไทยตั้งแต ปพ.ศ.

2529 ถึงป พ.ศ.2550 พบวามีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นทุกป และ จากคาการพยากรณความ
ตองการใชไฟฟาของคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟาระหวางป พ.ศ.2547 ถึงป 
พ.ศ.2559พบวาคาพยากรณของ ป พ.ศ.2547- พ.ศ.2550 มีคาใกลเคียงกับคาจริงมาก ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาถึงความตองการใชไฟฟาในป พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีคาเทากับ 40,191.00 MW  หากไมมีแผน
กอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมแลวพลังงานไฟฟาของประเทศไทยจะขาดความมั่นคง และหากโรงไฟฟา
ปจจุบันเกิดอุบัติเหตุหรือหยุดเดินเครื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง พลังงานไฟฟาจะขาดแคลนได จึง
แสดงใหเห็นวาหากดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
การผลิตกระแสไฟฟาและนําเขาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Machanism: CDM) จะเปนโรงไฟฟาที่มีความเหมาะสมในการลงทุน โดยที่โรงไฟฟาชนิดนี้
สามารถเดินเครื่องเขาระบบเพื่อจายพลังงานไฟฟาไดทันที 
 
3.4 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
3.4.1 ศึกษาทางดานวิศวกรรม 
โดยการศึกษาขอมูลที่รวบรวมสถิติทางดานอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา นําไป

วิเคราะหหาปริมาณน้ําทา เพื่อใหทราบปริมาณน้ําที่จะไหลเขาอางเก็บน้ําตอนบน และอางเก็บน้ํา
ตอนลาง และปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่จะเกิดขึ้น สําหรับใชเปนขอมูลในการออกแบบหาขนาดอาง
เก็บน้ํา ขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา และโรงไฟฟา 

ศึกษารวบรวมขอมูลทางดานธรณีวิศวกรรม เพื่อสามารถกําหนดแนวทอสงน้ําเขา
โรงไฟฟา กําหนดตําแหนงของอาคารโรงไฟฟา และกําหนดตําแหนงของอางเก็บน้ําตอนบน เพื่อ
ปองกันการรั่วซึมของปริมาณน้ํา และเพื่อใหอาคารตางๆ ตั้งอยูบนพื้นที่มีกําลังรับน้ําหนักไดดี 

3.4.2 ศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร 
ดําเนินการศึกษาขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อหาผลตอบแทนการลงทุนการกอสราง

โครงการตอความคุมคาในการลงทุนโดยใชวิธีมูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดเพื่อหาคาดัชนีทาง
เศรษฐศาสตร คือ อัตราผลประโยชนตอการลงทุน (Benefit/Cost Ratio: B/C) มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) และ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 

3.4.3 ศึกษาทางดานสิ่งแวดลอม 
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การเลือกที่ตั้งโครงการไดพิจารณาพื้นที่ที่เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดโดย
พื้นที่ที่พิจารณาศึกษาโครงการจัดเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหผลผลิตต่ํา มีความอุดมสมบูรณของดิน
ต่ํา และไมอยูในประเภทพื้นที่อนุรักษ  จึงไมเกิดผลกระทบตอการใชที่ดิน แตจะเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา เชน ปลาที่จะถูกสูบขึ้นไปที่อางตอนบนผานระบบอุโมงคที่มีความดัน
เพิ่มขึ้นอยางมาก มีผลทําใหส่ิงมีชีวิตเหลานี้ตายลง แตสามารถลดผลเสียหายไดโดยการปองกัน
ไมใหปลาถูกสูบเขาไปในอุโมงคสงน้ํา และเนื่องจากปริมาณน้ําจะหมุนเวียนระหวางอางเก็บน้ํา
ตอนลางและอางเก็บน้ําตอนบนตลอดเวลา คุณภาพน้ําจะไมแตกตางจากสภาพเดิม 

ปญหาภาวะโลกรอน ในขณะนี้เปนเรื่องที่ทุกฝายตองรวมกันแกไขเพื่อใหสามารถลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึงไดดําเนินการศึกษากรณีโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) ซ่ึงเปนโครงการที่ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ถึงแมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด จะตองนําเทคโนโลยีใหม
มาใชก็ตาม แตก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความคุนเคย และศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อให
ประสบความสําเร็จ และสรางประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Wytze van der Gaast et al., 
Promoting sustainable energy technology transfers to developing countries through the CDM, 
2008: 235) 
 
3.5 การศึกษาความเสี่ยงของโครงการ 

การจัดการความเสี่ยงของโครงการเปนการวัดความสามารถที่จะดําเนินการให
วัตถุประสงคของโครงการประสบความสําเร็จ ภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และ
ขอจํากัดดานเทคนิคที่เผชิญอยู ดวยเหตุที่ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจาก
ความไมแนนอน และความจํากัดของทรัพยากรของโครงการ จึงตองจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
เพื่อใหปญหาของโครงการลดนอยลง และสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํ าแบบสูบกลับ  อาง เก็บน้ํ า เขื่ อนปราณบุ รี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนโรงไฟฟาที่มีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 500 MW ประกอบดวยเครื่องกังหันน้ํา
ชนิด Reversible Pump Turbine จํานวน 2 เครื่อง กําลังผลิตเครื่องละ 250 MW  

ในการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อน
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความเสี่ยงที่สําคัญ 3 รายการที่มีผลกระทบในระดับสูง ไดแก 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายคารบอนไดออกไซด  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายไฟฟา 

DPU



 39

3.6 สรุปการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
ผลการวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดทาง ดานวิศวกรรม  ดานเศรษฐศาสตร  และดาน

ส่ิงแวดลอม มาพิจารณาเพื่อสรุปผลในการตัดสินใจพิจารณากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
แบบสูบกลับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงผลจากการศึกษา แสดงไวในบท
ตอไป DPU



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การดําเนินการศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนการศึกษาการลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา ผลจากการศึกษาจะ
แสดงใหเห็นวาการลงทุนกอสรางโรงไฟฟานี้จะมีความคุมคาตอการลงทุนอยางไร และหาก
พิจารณาโครงการกรณีเปนกลไกการพัฒนาที่สะอาดแลวจะพิจารณาการลงทุนอยางไร ซ่ึง
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 
4.1 ลักษณะของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ าพลังน้ํ าแบบสูบกลับอ าง เก็บน้ํ า เขื่ อนปราณบุ รี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีลักษณะของโครงการทางดานกายภาพ ดังนี้ 
 
อางพักน้ําตอนบน 

ชนิดเขื่อน เขื่อนหินทิ้งแกนกลางทึบน้าํ 
ระดับเก็บกักปกติ 324.00 m.MSL 
ระดับเก็บกักต่ําสุด 272.00 m.MSL 
ความจุอางที่ระดับเก็บกักปกติ 5.39 MCM 
ความจุใชงาน 5.00 MCM 
พื้นที่ผิวที่ระดับเก็บกักปกติ 0.18 km2 

 
อางเก็บน้ําตอนลาง 

ชนิดเขื่อน เขื่อนหินทิ้งแกนกลางทึบน้าํ 
ระดับเก็บกักปกติ 55.00 m.MSL 
ระดับเก็บกักต่ําสุด 37.00 m.MSL 
ความจุอางที่ระดับเก็บกักปกติ 445.00 MCM 
ความจุใชงาน 307.00 MCM 
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เขื่อนปดกัน้ลําน้ําเดิม (Coffer Dam) 
ความสูง 15.00 m. 
ความยาวสันเขื่อน 400.00 m. 
ความกวางสันเขื่อน 8.00 m. 

 
อุโมงคทางเขา (Access Tunnel) 

ขนาด 7 x 7 m2 

ความยาว 500 m. 
 
อุโมงคสงน้ําแรงดันต่ํา (Headrace Tunnel) 

ชนิด Concrete Lining 
เสนผาศูนยกลางภายใน 55.00 m. 
ความยาว 37.00 m. 
จํานวน 1.00 ทอ 

 
อาคารลดแรงดันดานเหนือน้ํา (Upper Surge Tank) 

Steel Pipe   
สูง 2.00 m. 
เสนผาศูนยกลาง 2.50 m. 
Tank   
สูง 90.00 m. 
เสนผาศูนยกลาง 20.00 m. 

 
อุโมงคสงน้ําแรงดันสูง (Penstock) 

ชนิด Steel Lining 
เสนผาศูนยกลางภายใน 7.00 m. 
ความยาว 430.00 m. 
จํานวน 1.00 ทอ 
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อุโมงคทายน้ํา (Tailrace Tunnel) 
ชนิด Concrete Lining 
เสนผาศูนยกลางภายใน 7.00 m. 
ความยาว 1,150.00 m. 
จํานวน 1.00 ทอ 

 
อาคารลดแรงดันดานทายน้ํา (Lower Surge Tank) 

Steel Pipe   
สูง 10.00 m. 
เสนผาศูนยกลาง 3.50 m. 
Tank   
สูง 100.00 m. 
เสนผาศูนยกลาง 10.00 m. 

 
อาคารโรงไฟฟา (Power house) 

ชนิด Under ground power house 
กังหันน้ําชนิด Reversible Francis Turbine 
จํานวน 2 Units 
เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 Units 
พลังงานสูบกลับ 568.83 GWh 

 
เครื่องกําเนิดไฟฟา 

จํานวน 2 Units 
กําลังการผลิต 500 MW 
พลังงานที่ผลิตได 555.41 GWh 

 
สายสงไฟฟา 

การเชื่อมตอ ประจวบคีรีขนัธ 
ระยะทาง 15.00 km 
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4.2 การศึกษาทางดานวิศวกรรม 
4.2.1 อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา 

การคํานวณดานอุตุนิยมวิทยาละอุทกวิทยามีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหทราบปริมาณ
น้ํารวมทั้งปที่จะไหลเขาอางเก็บน้ําตอนบนหรืออางเก็บน้ําตอนลาง และปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่จะ
เกิดขึ้น สําหรับใชเปนขอมูลในการออกแบบหาขนาดอาคารระบายน้ําลนใหสามารถระบายน้ํา
จํานวนมากที่สุดใหผานไปได โดยไมเกิดความเสียหายแกตัวอาคาร หรือเกิดน้ําทวมลนตลิ่งหนา
ฝายมากเกินไป 
 

4.2.1.1 สภาพภูมิอากาศ 
สถานีที่ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา  สวนมากอยูในความ

ควบคุมดูแลของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีที่อยูใกลกับจุดพิจารณาคือที่ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ขอมูลที่รวบรวมเอาไวไดแก อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ อัตราการระเหย 
และความเร็วลม เปนตน ดังแสดงไวในบทที่ 3 ตารางที่ 3.1 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเล มหาสมุทร พาความชื้นจากทะเลเขามา
กลายเปนฝนตกในแผนดินใหญภาคพื้นทวีป ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนกันยายน 
ลมมรสุมนี้ทําใหเกิดฝนตกชุกโดยทั่วไปตลอดทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

ชวงปลายเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม หยอมความกดอากาศสูงทางซีกโลกใต
ลดต่ําลงในขณะที่ทางซีกโลกเหนือสูงขึ้น อากาศหนาวเย็นทางซีกโลกภาคเหนือจึงเคลื่อนตัวต่ําลง
มาทางใตทําใหปริมาณฝนลดลงในภาคพื้นทวีปตอนบน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลมากนัก
ตอตอภาคพื้นทวีปที่ติดตอกับทะเลและมหาสมุทรทางตอนใต 

เดือน พฤศจิกายน หยอมความกดอากาศสูงทางซีกโลกใตลดต่ําลงอยางรวดเร็ว หยอม
ความกดอากาศสูงทางซีกโลกเหนือเคลื่อนตัวลงมาแทนที่ ทําใหเกิดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พาเอาความหนาวเย็นจากซีกโลกเหนือมาสูภาคพื้นทวีป ทําใหทางตอนบนของประเทศไทยมีสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นและแหงแลง ในขณะเดียวกันลมมรสุมที่พัดมาทางตอนใตจะพัดผานมหาสมุทร
แปซิฟกทางดานอาวไทยพาเอาความชุมชื้นจากมหาสมุทรกลายเปนฝนมาตกในพื้นที่ทางตอนใตใน
ที่สุด ดังนั้นในขณะที่พื้นที่ทางตอนบนของประเทศโดยทั่วไปประสบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็น
และสภาพแหงแลง พื้นที่ทางตอนใตซ่ึงติดตอกับมหาสมุทรยังคงมีฝนตกชุกอยูโดยทั่วไป และมีผล
ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ 

ชวงเดือนมีนาคมจนสิ้นสุดเดือนเมษายน สภาพอากาศโดยทั่วไปเต็มไปดวยความแหง
แลงที่ปราศจากฝนทั่วทุกภาคของพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศตกอยูในอิทธิพลของ
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ความแหงแลงอุณหภูมิที่สูงจะแผปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ตอนบน สวนทางตอนใตซ่ึงติดตอกับทะเล
มีอุณหภูมิสูงขึ้น แตไมมากเมื่อเทียบกับทางตอนเหนือ 
 

4.2.1.2 สภาพอุณหภูมิ 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนที่ อําเภอหัวหิน มีคาอยูระหวาง 25.3 oC ในเดือนธันวาคม ถึง 

29.4 oC ในเดือนเมษายน สําหรับคาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดรายวันจะอยูในชวง 29.2 ถึง 33.6 oC 
ในขณะที่คาเฉลี่ยอุณหภูมิต่ําสุดรายวันจะอยูในชวง 21.5 ถึง 25.6 oC คาอุณหภูมิรายวันสูงสุดและ
ต่ําสุดเทาที่เคยบันทึกไวมีคา 38.7 และ 13.9 oC ตามลําดับ 
 

4.2.1.3 สภาพความชื้นสัมพัทธ 
คาความชื้นสัมพัทธที่ อําเภอหัวหิน คาเฉลี่ยรายเดือนจะมีคาอยูระหวาง 70 % ถึง 80 % 

โดยชวงเวลาที่เกิดความชื้นสัมพัทธสูง คือ ระหวางเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม สวนชวงที่มี
ความชื้นสัมพัทธต่ํา คือ ระหวางเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม 
 

4.2.1.4 ปริมาณการระเหย 
ขอมูลปริมาณการระเหยไดทําการสํารวจโดยใชเครื่องมือวัดการระเหยชนิด Class-A 

Pan  ปริมาณการระเหยสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม มีคา 176.8 mm และต่ําสุดในเดือนตุลาคม มีคา 
121.8 mm โดยมีอัตราการระเหยรายปประมาณ 1,737 mm 
 

4.2.1.5 ความเร็วลม 
ระบบการหมุนเวียนของลมในบริเวณที่ตั้งโครงการ คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตในบางครั้ง จะมีพายุโซนรอนพัดเขามาเปนครั้งคราว ซ่ึงกอใหเกิด
ลมแรงและฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง ความเร็วลมสูงสุดที่ตรวจวัดไดที่ อําเภอหัวหิน คือ 40 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
 

4.2.1.6 ปริมาณน้ําทา 
การวิเคราะหปริมาณน้ําทา พิจารณาจากสถานีวัดปริมาณน้ําทาที่อยูใกลกับตําแหนง

ที่ตั้งโครงการ และมีความสมบูรณของขอมูลมากที่สุด ไดทําการคัดเลือกสถานีวัดปริมาณน้ําทา
คลองกุย ที่บานโปงกระสัง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ (สถานี KY.2) เปนสถานีวัดน้ํา 
เพื่อใหไดผลของการศึกษามีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงขยายขอมูลของสถานีดังกลาว โดยนําขอมูล
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ปริมาณน้ําทารายเดือนที่สถานี KY.2 และปริมาณน้ําฝนรายเดือนที่ อําเภอกุยบุรี (45072)  มา
ประยุกตเขากับโปรแกรม HEC-4 (Monthly Streamflow Simulation) ผลการคํานวณสามารถ
ประเมินปริมาณน้ําทารายเดือน และรายปเฉล่ียตรงจุดพิจารณา ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

4.2.1.7 ปริมาณน้ําหลาก 
การออกแบบปริมาณน้ําหลาก สําหรับลุมน้ําที่มีขนาดเล็กจะเปนการคํานวณหาปรมิาณ

การไหลสูงสุด พิจารณาเลือกใชวิธี Rational Formula ซ่ึงสูตรการคํานวณมีดังนี ้
 

Q = 0.278 CiA                                      ……………… (4.1) 
 

  เมื่อ        Q  =  ปริมาณการไหลสูงสุด หนวย m3/sec 
              C  =  สัมประสิทธิ์ปริมาณน้ําทา 
              A  =  พื้นที่รับน้ําฝน หนวย km2 
               i   =  ความเขมน้ําฝน หนวย mm/h 
 

โดยที่คาสัมประสิทธิ์น้ําทา ( C ) จะมีคาขึ้นอยูกับชนิดของพื้นที่ลุมน้ํา ในที่นี้พื้นที่ของ
อางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรีไดถูกจัดประเภทเปนชนิด Unimproved Area คาสัมประสิทธิ์ปริมาณ
น้ําทา ดังกลาว อานไดจากตารางสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ําทาของ The American  Society of Civil 
Engineers (ASCE) ดังตารางที่ 4 .2 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคาสัมประสิทธิ์น้ําทาแบงตามชนิดของลุมน้ํา 
ชนิดของพื้นทีลุ่มน้ํา ความลาดชัน C 

Lawns  :  Sandy Soil < 2 %  0.05 – 0.10 
                Sandy Soil 2 % < Slope < 7 % 0.10 – 0.15 
               Sandy Soil > 7 % 0.15 – 0.20 
               Heavy Soil < 2 % 0.13 – 0.17 
               Heavy Soil 2 % < Slope < 7 % 0.18 – 0.22 
               Heavy Soil > 7 % 0.25 – 0.35 
Residental Area  0.25 – 0.50 
Unimproved Area  0.10 – 0.30 
ที่มา: The American Society of Civil Engineers (ASCE) 
 
 สําหรับความเขมน้ําฝน ( i ) ขึ้นอยูกับชวงเวลา ( Tc ) และรอบปการเกิดซ้ําของฝน สูตร
สําหรับการคํานวณหา Tc มีดังนี้ 
 

   Tc  =  0.00032 L0.77 S- 0.385                   ……………… (4.2) 

 
เมื่อ      Tc    =    ชวงเวลาเปนชั่วโมง หนวย h 
             L     =    ความยาวตามลําน้ําสายใหญจากจุดออกถึง 
                          จุดไกลสุดบนสันปนน้ํา หนวย m  
             S     =    ความลาดชนัเฉลี่ยของลําน้ํา 

จากลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา A = 0.757 km2 , L = 300 m ,S =  0.1933 จะได Tc = 
5 นาที นําไปอานกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมน้ําฝน-ชวงเวลา-รอบปการเกิดซ้ํา 
แสดงไดดังรูปที่ 4.1  และชนิดของลุมน้ําเปนแบบ Unimproved Area กําหนดคา C =  0.15 สามารถ
สรุปปริมาณการไหลสูงสุดเปนลูกบาศกเมตรตอวินาที ไดดังตาราง 4.3 
 
ตารางที ่4.3  แสดงปริมาณการไหลสูงสุดตามรอบปการเกิดซ้ํา                                  หนวย : m3/sec 

รอบป 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 
ปริมาณการไหลสูงสุด 3.95 5.05 6.00 6.72 7.63 8.33 9.01 9.93 10.61 
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รูปที่ 4.1  กราฟความเขมน้ําฝน – ชวงเวลา – รอบปการเกิดซ้ํา สถานีประจวบคีรีขันธ 
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4.2.2 ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการ 
บริเวณพืน้ที่โครงการจัดอยูในหนิ Khao Phra Formation  Kaeng Hrachan Group ชนิด

ของหินประกอบดวย Siltstone  Mudstone with some Sandstone สีเทา เวลาสดจะแข็งแตเมื่อมี
ความชื้นจะกลายเปนสีน้ําตาล ในเนื้อหนิมักมี Rock Fragment ของหินอื่นประกอบ ขนาดของ 
Fragment มีตั้งแต 0.50-20.00 cm. ที่บริเวณตั้งแตโรงไฟฟาถึงอางเก็บน้ําตอนลางในชวง 700-800 m. 
จะเปนที่ราบเชิงเขา และเปนเนินสลับกันจะมีดนิปกคลมุหนาไมเกิน 3 m. อยูบนชั้นหิน สวนทีต่อ
จากนี้ไปถึงอางเก็บน้ําตอนลาง จะเปนตะกอนดินทรายของแมน้ําปราณบุรีที่ตกทับถมกัน  

อางเก็บน้ําตอนบนตั้งอยูบนเขาที่มีลักษณะสูงชัน มีรองน้ําที่แคบเล็ก ตามลําหวยจะมีน้ํา
ขังเปนชวงๆ บางแหงลึกมากกวา 1 m. อางเก็บน้ํามีขนาดเล็กแคบไปตามแนวรองน้ํา สภาพพื้นดินมี
ความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักไดดี มีอัตราการรั่วซึมนอย ถึง ปานกลาง และไมพบรอยแยกของ
ช้ันหินในพืน้ที่บริเวณนี้ แนวทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําตอนบนเขาโรงไฟฟาจะลอดใตภูเขา สวนแนว
ทอสงน้ําจากโรงไฟฟาถึงอางเก็บน้ําตอนลาง จะผานที่ราบและที่ราบเชงิเขา 
 
4.2.3 การผลิตกระแสไฟฟา 

การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา อาศัยความตางระดับของผิวน้ําระหวางอางพักน้ํา
ตอนบน กับอางเก็บน้ําตอนลาง ซ่ึงก็คือพลังงานศักยที่สามารถหมุนกังหันน้ําภายในอาคาร
โรงไฟฟา เกิดเปนกระแสไฟฟา ที่สามารถนํามาใชประโยชนในดานตางๆได โดยปริมาณน้ําที่นํามา
ผลิตกระแสไฟฟาจะถูกปลอยผานเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง ซ่ึงติดตั้งอยูภายในอาคาร
โรงไฟฟาใตดิน คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4   แสดงคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
Turbine / Pump  
         Type - Vertical Shaft Francis Type Reversible Pump Turbine 

- 3 Phase AC Synchronous Generator - Motor 
         Number of units 2 
         Rating Output  278 MVA (Gen.) / 277 MW (Mot.) 
         Voltage 16.5 kV 
         Frequency 50 Hz 
Generating  
         Max. Discharge (m3/s) 82.5 
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         Effective Head (m) 357 
         Max. Output (MW) 255 
         Revolving Speed (rpm) 375 
Pumping  
         Max. Discharge (m3/s) 71.4 
         Effective Head (m) 409 
         Max. Input (MW) 277 
         Revolving Speed (rpm) 375 
 

การดําเนินการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหเกิดความสมดุล ระหวางการสูบน้ําขึ้นมาพักบน
อางตอนบน กับ การปลอยน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาในแตละสัปดาห เรียกวา การทําสมดุลยน้ํา 
(Water Balance) เพื่อใหมีความเหมาะสมกับขนาดของอางเก็บน้ําตอนบนที่ความจุ 5.00 MCM. โดย
กําหนดปริมาณการสูบน้ํา และปริมาณการปลอยน้ําในแตละวันสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงปริมาณน้ําสําหรับการปฏิบัติการอางเก็บน้ําในแตละวัน 

สูบกลับ เร่ิมตน ผลิตไฟฟา คงเหลือ วัน 
(MCM) (MCM) (MCM) (MCM) 

จันทร 0.00 5.00 2.67 2.33 
อังคาร 2.57 4.90 2.67 2.22 
พุธ 2.57 4.79 2.67 2.12 

พฤหัส 2.57 4.69 2.67 2.02 
ศุกร 2.70 4.72 2.67 2.05 
เสาร 2.83 4.87 2.67 2.20 
อาทิตย 2.83 5.03 0.00 5.00 

 
การบริหารจัดการน้ําดังแสดงตามตารางขางตน สามารถดําเนินการไดโดยกําหนด

ชวงเวลาการเดินเครื่องในแตละวันสําหรับการสูบน้ํากลับ และสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา เพื่อ
การรักษาความสมดุลยของน้ําในอางเก็บน้ําตอนบน ใหมีปริมาณน้ําใชงานอยางเพียงพอตลอดทั้ง
สัปดาห สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4 .6 
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ตารางที่ 4.6  แสดงจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องในแตละวัน 
ระยะเวลาสูบกลับ ระยะเวลาผลิตกระแสไฟฟา วัน 

(Hr) (Hr) 
จันทร 0.00 4.50 
อังคาร 5.00 4.50 
พุธ 5.00 4.50 

พฤหัส 5.00 4.50 
ศุกร 5.25 4.50 
เสาร 5.50 4.50 
อาทิตย 5.50 0.00 

อัตราการไหล 
(m3/sec) 

142.80 165.00 

 
การคํานวณหาคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอป และ คาพลังงานไฟฟาที่ใชในการสูบ

กลับตอปสามารถแสดงการคํานวณไดตามตารางที่ 4.7 และ ตารางที่ 4.8  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.7   คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอป 
ความสูงน้ําสําหรับออกแบบ                       287        m. 
อัตราการไหลสําหรับออกแบบ                  165        m3/s 
กําลังผลิตกระแสไฟฟา                  394,507.40        kW 

วัน ช่ัวโมงเดินเครื่อง หนวยผลิต (MWh) 
จันทร 4.50 1,775.28 
อังคาร 4.50 1,775.28 
พุธ 4.50 1,775.28 

พฤหัส 4.50 1,775.28 
ศุกร 4.50 1,775.28 
เสาร 4.50 1,775.28 
อาทิตย 0.00 0.00 

จํานวนพลังงานที่ผลิตไดตอสัปดาห  เทากับ     10.65    GWh 
จํานวนพลังงานที่ผลิตไดตอป   เทากับ             555.41    GWh 
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ตารางที่  4.8   คาพลังงานไฟฟาที่สูบกลับไดตอป 
ความสูงน้ําสําหรับออกแบบ                         217        m. 
อัตราการไหลสําหรับออกแบบ               142.80        m3/s 
กําลังผลิตกระแสไฟฟา                     349,091.34       kw 

วัน ช่ัวโมงเดินเครื่อง หนวยผลิต (MWh) 
จันทร 0.00 0.00 
อังคาร 5.00 1,745.46 
พุธ 5.00 1,745.46 

พฤหัส 5.00 1,745.46 
ศุกร 5.25 1,832.73 
เสาร 5.50 1,920.00 
อาทิตย 5.50 1,920.00 

จํานวนพลังงานที่ผลิตไดตอสัปดาห  เทากับ     10.91    GWh 
จํานวนพลังงานที่ผลิตไดตอป   เทากับ             568.83    GWh 
 
4.2.4 การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

เนื่องจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไมไดมาจากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 
หากแตการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เปนสาเหตุในการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง
ดังนั้น การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําจึงไดประโยชนในดานการผลิตกระแสไฟฟาโดยการ
ทดแทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ตารางที่ 4.9 แสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิง
ชนิดฟอสซิล ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  วิธีการหาคาปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟา ทําไดโดยการคํานวณหาคา Operating Margin (OM) และ
คา Build Margin (BM) คาที่คํานวณไดนํามาหาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด คือ 
Combined Margin (CM) ตามวิธีการคํานวณของ United Nations Framework  Convention on 
Crimate Change ( UNFCCC)  (ตามภาคผนวก ก.) ดังแสดงตามตารางที่  4.10  
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ตารางที่ 4.9  ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา 
ป พ.ศ. ชนิดของเชื้อเพลิง 

2548 2549 2550 
น้ํามันเตา 
(ลานลิตร) 

1836.90 1883.10 785.98 

น้ํามันดีเซล 
(ลานลิตร) 49.81 21.50 8.10 

ลิกไนต 
(ตัน) 16571091 15815334 16060766 

กาซธรรมชาติ 
(ลาน ลบ.ฟ.) 305156.00 312158.60 342331.26 

พลังงานไฟฟา 
(ลานหนวย) 

133,455,030 140,474,260 145,906,350 

ที่มา : ฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา กฟผ. 
 
ตารางที่ 4.10   แสดงการคํานวณปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมจากเชื้อเพลิง 

ป พ.ศ. รายการ 
2548 2549 2550 

หมายเหต ุ

น้ํามันเตา     
OM Factor (tCO2/MWh) 0.0009 0.0009 0.0003 NCV =42.62 GJ/Ton 
BM Factor (tCO2/MWh) 0.0202 0.0202 0.0202 EF  = 0.0202  tCO2/GJ 

รวม 0.0105 0.0105 0.0103  
น้ํามันดีเซล     
OM Factor (tCO2/MWh) 0.0002 0.0001 0.0000 NCV =42.62 GJ/Ton 
BM Factor (tCO2/MWh) 0.0202 0.0202 0.0202 EF  = 0.0202  tCO2/GJ 

รวม 0.0102 0.0101 0.0101  
ลิกไนต     
OM Factor (tCO2/MWh) 0.0425 0.0386 0.0377 NCV =12.41 GJ/Ton 
BM Factor (tCO2/MWh) 0.0276 0.0276 0.0276 EF  = 0.0276  tCO2/GJ 
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ป พ.ศ. รายการ 
2548 2549 2550 

หมายเหต ุ

รวม 0.0701 0.0662 0.0653  
กาซธรรมชาต ิ     
OM Factor (tCO2/MWh) 0.0479 0.0466 0.0492 NCV =46.85 GJ/Ton 
BM Factor (tCO2/MWh) 0.0172 0.0276 0.0276 EF  = 0.0172  tCO2/GJ 

รวม 0.0326 0.0371 0.0384  
รวมทุกชนิดเชือ้เพลิง 0.0884 0.0908 0.0914  

 
ผลการคํานวณหาคาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดังตารางขางตน เชื้อเพลิงแต

ละชนิดจะมีคาความรอนของเชื้อเพลิง (NCV) และ คาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
(EF) แตกตางกันไปตามชนิดของเชื้อเพลิงโดยไดอางอิงมาจาก Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories Reference Manual  (ตามภาคผนวก ข.) คาเฉลี่ยของการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดที่คํานวณได เทากับ 0.0902  tCO2/MWh 
 
4.3 การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร 

การศึกษาโครงการทางดานเศรษฐศาสตรมีวัตถุประสงคเพื่อหาผลตอบแทนการลงทุน
การกอสรางโครงการ โดยใชวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Technique) 
เพื่อหาคาดัชนีทางดานเศรษฐศาสตร ซ่ึงประกอบดวย อัตราผลตอบแทนการลงทุน  อัตรา
ผลประโยชนตอการลงทุน และมูลคาเงินปจจุบันสุทธิ เปนการวิเคราะหที่มุงเนนถึงผลตอบแทน
ทางการเงิน หรือความสามารถในการทํากําไรของโครงการ การวิเคราะหโครงการทางดาน
เศรษฐศาสตรของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จะไมรวมคาภาษี คาเงินเฟอ และคาดอกเบี้ยระหวางงานกอสราง งบประมาณ
สําหรับการลงทุนใชเปนสกุลเงินบาททั้งหมด โดยมีขอกําหนดในการศึกษา ดังนี้ 
 
4.3.1 ขอกําหนดในการศึกษา 

อาคารประกอบและอุปกรณตางๆของโรงไฟฟาพลังน้ํา ตองดูแลและบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลา เพื่อใหโรงไฟฟาสามารถผลิตพลังงานไฟฟาตอบสนองความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรจึงตองคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนสวน
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นี้ดวย จากขอมูลการศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําของประเทศไทย โดยฝายวิศวกรรมพลังน้ํา  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีขอกําหนดเพื่อใชสําหรับการศึกษาวิเคราะหโครงการ 
ดังนี้ 

1. อายุการใชงาน   
 งานโยธา 50 ป 
 อุปกรณชลศาสตร 20 ป 
 อุปกรณไฟฟา-เครื่องกล 20 ป 
 ระบบสงไฟฟา 40 ป 
2. คาดําเนินงานและบํารุงรักษา   
 งานโยธา 1 % ของราคางาน 
 อุปกรณชลศาสตร 2 % ของราคางาน 
3. ราคาขายไฟฟา 7.00 บาทตอหนวย 
4. ราคาซื้อไฟฟาเพื่อการสูบน้ํา 1.99 บาทตอหนวย 
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู 6 % ตอป 

 
4.3.2 ราคาโครงการ 

อาคารโครงสรางตางๆของโครงการสําหรับใชในการประมาณราคาโครงการมีดังนี้ 
1. การเตรียมงานกอสราง เปนการเตรียมสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผู

ควบคุมงาน และผูรับเหมาเขามาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสรางถนน บานพัก ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร เปนตน 

2. งานแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแก คาทดแทนกรรมสิทธ์ิที่ดิน และทรัพยสิน  
งานอพยบราษฎรงานพัฒนาเพื่อยกระดับความเปนอยูของราษฎรในพื้นที่ใหมีความเปนอยูดีขึ้น 
รวมทั้งงานควบคุม  และปองกันรักษาพื้นที่ปาไมเปนตน 

3. งานดานโยธา ประกอบดวย 
-  งานกอสรางอางเก็บน้ําตอนบน 
-  อาคารระบายน้ําลน 
-  อาคารรับ-สงน้ํา 
-  อุโมงคทางเขาโรงไฟฟา 
-  อุโมงคลดแรงดันน้ํา 
-  โรงไฟฟาใตดิน 
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4. อุปกรณชลศาสตร ประกอบดวย 
-  ประตูอาคารระบายน้ําลน 
-  ประตูอาคารรับน้ํา 
-  ทอเหล็กรับน้ํา 
5. อุปกรณไฟฟา-เครื่องกล ประกอบดวย 
-  เครื่องกังหันน้ํา 
-  Overhead Travel Crane 
-  หมอแปลงไฟฟา , อุปกรณลานไกไฟฟา 
6. ระบบสงไฟฟา ประกอบดวย 
-  สายสง 230 kv ขนาด 1,272 MCM ACSR วงจรคู 
-  สถานีไฟฟาแรงสูง 
7. คาควบคุมดาํเนินการ 
8. คาดําเนินการของวิศวกรที่ปรึกษา สําหรับงานออกแบบ และควบคุมงานกอสราง 
สําหรับมูลคาโครงการไดสรุปการประมาณราคาวัสดุกอสรางรวมคาแรงงาน จากขอมูล

ฝายวิศวกรรมพลังน้ํา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดังตารางที่ 4.11  สวน
รายละเอียดของราคาตอหนวยรวมคาแรงงาน สามารถแสดงไดตามตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.11   สรุปราคาโครงการ 

ลําดับ รายการ ราคา (ลานบาท) 
1 งานเตรียมงานกอสราง 193.08 
2 งานกอสรางดานโยธา 1,911.32 
3 อุปกรณไฮดรอลิก 443.73 
4 อุปกรณไฟฟา-เครื่องกล 2,025.00 
5 งานระบบสายสง 650.00 
6 งานแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 75.45 

 ราคางานกอสราง 5,298.58 
7 คาบริหารงาน ( รอยละ 2.5 ของราคางานกอสราง) 132.46 
8 คาที่ปรึกษา ( รอยละ 3.0 ของราคางานกอสราง) 158.96 
9 คาเผื่อเหลือเผ่ือขาด ( รอยละ 9.0 ของราคางานกอสราง) 476.87 

 ราคาของโครงการ 6,066.88 
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4.3.3 การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร 
จากการประมาณการราคาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อน

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดราคาของโครงการเปนเงินเทากับ 6,066.88 ลานบาท  เงิน
ลงทุนในโครงการจํานวนนี้ ประกอบไปดวย เงินลงทุนในสวนของเจาของ จํานวน 1 สวน และ
เงินกูจากธนาคาร จํานวน 2 สวน  กําหนดระยะเวลาการกูยืม 15 ป ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 
อายุโครงการ กําหนดที่ 50 ป ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหทางดานการเงินเพื่อหาคาดัชนีทางดาน
เศรษฐศาสตร ซ่ึงสามารถแสดงไดตามตารางที่ 4.13  

เนื่องจากการศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งคือ การพิจารณาศึกษากรณีโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (CDM) ผลจากการดําเนินการตามหลักเกณฑของ UNFCCC เมื่อคิดคํานวณ
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมตามปกติของการผลิต
กระแสไฟฟา แลวพบวาความเหมาะสมตอการลงทุนเมื่อพิจารณาจากดัชนีทางดานเศรษฐศาสตรมี
ความเหมาะสมตอการลงทุนมากกวา กรณีที่ไมเขาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
สามารถแสดงไดตามตารางที่ 4.14 
 
4.3.4 การศึกษาความเสี่ยง และวิเคราะหความไว 

โครงการที่ศึกษาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเปนไปตามแผนหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
เหตุการณในอนาคต ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมมีความแนนอน และมีความเสี่ยงรวมอยูดวย ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอโครงการ เชน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายคารบอนไดออกไซด ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายไฟฟา 
ปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอผลตอบแทนของโครงการ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการมีความ
ใกลเคียงกับความเปนจริง และเปนการลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จึงตองนําปจจัยดังกลาวมา
พิจารณา  

ความ เสี่ ย งที่ ให ความสนใจคื อความ เสี่ ย งจ ากการ เปลี่ ยนแปลงราคาขาย
คารบอนไดออกไซด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายไฟฟา เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอรายไดโครงการ ซ่ึงความเสี่ยงจากปจจัยนี้ 
จะนํามาวิเคราะหหาความไว เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตอความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรของ
โครงการ สามารถแสดงได ดังตารางที่ 4.15  ตารางที่ 4.16  และตารางที่ 4.17 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15   แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู จากกรณีฐาน 6 % 
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดัชนีช้ีวดัทางดานเศรษฐศาสตร 
-10% กรณีฐาน +10% 

มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ (บาท) 4,374.92 4,274.41 4,173.89 
อัตราสวนผลประโยชนตอทุน 1.58 1.58 1.57 
อัตราผลตอบแทน (%) 7.99  7.94 7.89  

 
ตารางที่ 4.16  แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาขายคารบอนไดออกไซดจากกรณีฐาน 10 USD/ tCO2 

การเปลี่ยนแปลงราคาขายคารบอน ดัชนีช้ีวดัทางดานเศรษฐศาสตร 
-10% กรณีฐาน +10% 

มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ (บาท) 4,259.86  4,274.41 4,288.95  
อัตราสวนผลประโยชนตอทุน 1.58  1.58 1.58  
อัตราผลตอบแทน (%) 7.93  7.94 7.95  

 
ตารางที่ 4.17  แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาขายไฟฟา จากกรณีฐาน 7 บาทตอหนวย 

การเปลี่ยนแปลงราคาขายไฟฟา ดัชนีช้ีวดัทางดานเศรษฐศาสตร 
-10% กรณีฐาน +10% 

มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ (บาท) 58.19  4,274.41 8,490.62  
อัตราสวนผลประโยชนตอทุน 1.42  1.58 1.74  
อัตราผลตอบแทน (%) 6.03  7.94 9.97  

 
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงราคาขายคารบอนไดออกไซด และ

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีทางดานเศรษฐศาสตร
ไมมากนัก แตสําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาขายไฟฟา มีผลกระทบตอดัชนีทางดานเศรษฐศาสตร
อยางมีนัยสําคัญ  
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4.4  การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
การศึกษาโรงไฟฟาพลังน้ํ าแบบสูบกลับ  อาง เก็บน้ํ า เขื่อนปราณบุ รี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ไดออกแบบใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยมาก และใหอยูในวงจํากัด คือจะ
ดําเนินการออกแบบใหอางพักน้ําตอนบนอยูใกลเคียงกับอางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี และเนื่องจากอาง
พักน้ําตอนบน มีขนาดเล็กและมีพื้นที่อางนอยเทากับ 0.18 km2  จึงไมเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมของพื้นที่เดิม อุโมงคสงน้ํา โรงไฟฟาและอาคารประกอบอื่น ออกแบบใหอยูใตดิน 
ยกเวนอางเก็บน้ําและระบบสายสงเทานั้นจะอยูบนดิน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจึงอยูในวงจํากัด 

การศึกษาสิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําเขื่อน
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
กายภาพ ดานนิเทศวิทยา คุณคา การใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ดังนี้  
 
4.4.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน พบวา โครงการไมมีผลกระทบที่นัยสําคัญ ดานอุทกวิทยาน้ําผิว
ดิน เนื่องจากโครงการไดดําเนินการกอสรางเฉพาะอางเก็บน้ําตอนบน และสวนของอาคารลานไก
ไฟฟาเทานั้น ซ่ึงใชพื้นที่ไมมาก สวนโครงสรางอื่นของโครงการจะอยูใตดินทั้งหมด 

2. คุณภาพน้ําผิวดิน พบวา น้ําทิ้งจากกิจกรรมการกอสราง และน้ําทาไหลผานพื้นที่
กอสรางจะตองมีการจัดการใหเหมาะสมเพื่อปองกันการเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําในระยะ
ดําเนินการกอใหเกิดผลกระทบดานคุณภาพน้ําจากอางเก็บน้ําตอพื้นที่ทายน้ําอยูในระดับปานกลาง
และสามารถควบคุมระดับผลกระทบใหต่ําลงได  

3. ดานธรณีวิทยา แผนดินไหว และแหลงแร พบวา สภาพธรณีวิทยาอางพักน้ําตอนบน 
ไมมีผลกระทบตอความสามารถในการเก็บกักน้ํา บริเวณที่ตั้งอางพักน้ําตอนบน และฐานรากมี
ความมั่นคงและแข็งแรงเพียงพอ ผลกระทบของแผนดินไหวตอเสถียรภาพของตัวเอางพักน้ํา
ตอนบนนั้นสามารถออกแบบใหรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได  

4. การกัดเซาะและการตกตะกอน พบวา สภาพการกัดเซาะและตกตะกอนในอางพักน้ํา
ตอนบนมีเพียงเล็กนอยในระยะดําเนินการ 

5. การศึกษาการเกิดแผนดินไหวเนื่องจากการเก็บกักน้ํา โอกาส เกิดแผนดินไหวอัน
เนื่องมากจากน้ําหนักของน้ําในอางเก็บน้ํามีคอนขางต่ํา จากการสอบถามขอมูลจากสถานี
อุตุนิยมวิทยา พบวามีแผนดินไหวทองถ่ินที่เกิดในโครงการ และบริเวณใกลเคียงมีความถี่ในการเกดิ
บอยพอสมควรแตเปนแผนดินไหวขนาดเล็กเทานั้น 

DPU



 65

6. การศึกษาและวิเคราะหในกรณีสมมุติที่เกิด Dam Break พบวากรณีที่เกิด Dam Break 
ของอางพักน้ําตอนบน  คาดวาไมมีการสูญเสียชีวิตของราษฎร เนื่องจากการพังทลายของอางจะเกิด
รูร่ัวที่คอย ๆ ขยายขนาดใหญขึ้นและน้ําในอางเก็บน้ําจะคอย ๆ ระบายออกผานรูร่ัวนี้ได 
   
4.4.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานนิเวศวิทยา 

1. พื้นที่อางพักน้ํามีทรัพยากรปาไมที่ไดรับผลกระทบประมาณ 0.18 ตารางกิโลเมตร มี
ผลตอความหลากหลายทางชีวภาพที่ตองสูญเสียไปในระดับต่ําเพราะจํานวนชนิดพันธุไมที่อยูในปา
ยังคงเดิม สําหรับไมพื้นลางลูกไม และสมุนไพรบางชนิดจะตองถูกน้ําทวมบางเล็กนอย ดังนั้น
ผลกระทบดานปาไมจึงอยูในระดับต่ํา 

2. ระยะกอสรางมีการสูญเสียพื้นที่ปาไมจะมีผลใหเกิดการพังทลายของดิน แตถามี
แผนการจัดการกอสรางที่ดี และมีมาตรการปองกันดินพังทลายจะลดปญหาดังกลาวได  
 
4.4.3 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

1. สภาพเศรษฐกิจ – สังคม พบวา ในระยะกอสรางจะชวยสรางงานใหกับประชาชนใน
ทองถ่ินแตแรงงานตางถ่ินที่เขามาในโครงการอาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยง และปญหาสังคมได 
นอกจากนี้ อาจจะมีปญหาดานเสียงและฝุนละออง รวมทั้งอุบัติเหตุจากการขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสราง 

2. การทดแทนทรัพยสิน พบวา ไมมีทรัพยสินของประชาชน และหนวยงานราชการที่
จะถูกน้ําทวมจากอางพักน้ํา 

3. การสาธารณสุข และโภชนาการ พบวา ระยะกอสรางซึ่งมีคนงานกอสรางจํานวนมาก
อาจกอใหเกิดปญหาการระบาดของโรคตาง ๆ ที่มากับคนงานกอสราง และถาไมมีการจัดการดาน
อนามัยส่ิงแวดลอมที่บานพักคนงาน อาจกอใหเกิดปญหาเรื่องโรคติดตอได และในระยะดําเนินการ
อาจกอใหเกิดปญหาการแพรระบาดของโรคพยาธิใบไมตับ รวมทั้งปญหาที่เกิดจากโรคที่มียุงเปน
พาหะถาขาดการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 

4. สุนทรียภาพและการทองเที่ยว พบวา โครงการจะทําใหสูญเสียพื้นที่ปาบางสวน 
ในทางกลับกันการมีอางพักน้ําตอนบนทําใหเกิดสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ดังนั้นควรมีการจัดการ
ดานการทองเที่ยวที่สอดคลอง และเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อจะปองกันการเกิดปญหาดานกายภาพ 
และปญหาสภาพแวดลอมบริเวณอางพักน้ําตอนบน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ มีประโยชนในแงของการเปนแหลง

พลังงานเพื่อชวยเสริมใหกับระบบในชวงที่มีความตองการพลังไฟฟาสูง เนื่องจากขอดีของ
โรงไฟฟาประเภทนี้ คือ สามารถเดินเครื่องจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบไดทันที แตการดําเนินการ
ตองใชเงินลงทุนสูง จึงตองพิจารณาศึกษารายละเอียดของโครงการ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายตอมูลคาของงินที่ลงทุนไป ในบทนี้จะกลาวถึงผลสรุปการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร 
ดานเศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม  
 
5.1 ดานวิศวกรรมศาสตร 

บริเวณที่ตั้งโครงการมีสภาพทางดานธรณีเหมาะสมตอการกอสรางโรงไฟฟาและ
อาคารประกอบตางๆ เมื่อพิจารณาจากขอมูลช้ันดินแลวมีความแข็งแรงเพียงพอตอการรับน้ําหนัก
ของอางเก็บน้ําที่สรางขึ้นใหม และยังมีขอดีอีกประการคือสภาพของชั้นดินและชั้นหินของอางพัก
น้ําตอนบนมีความทึบน้ําเพียงพอ ตอการพักน้ํา เพื่อใชในชวงเวลาผลิตกระแสไฟฟา 

การศึกษาสภาพทางดานอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาของบริเวณพื้นที่โครงการ พบวา
อางเก็บน้ําตอนลางมีปริมาณน้ําไหลเขาอางตลอดป จากขอมูลที่ทําการศึกษาจะเห็นวาในชวง
หนาแลง ประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม จะมีปริมาณน้ําไหลเขาอางนอยกวาชวงเดือน
อ่ืน แตทั้งนี้ การปฏิบัติการอางเก็บน้ําของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ อางเก็บน้ําปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะทําการสูบน้ําจํานวณ 2.83 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนปริมาณน้ํา
จํานวนมากที่สุดที่โครงการจะสูบในแตละคืนขึ้นมาพักไวบนอางเก็บน้ําตอนบนชวงความตองการ
ไฟฟาต่ํา จึงไมมีผลกระทบตอปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําตอนลางแตอยางใด จากนั้นปริมาณน้ํา
จํานวนนี้จะถูกปลอยกลับคืนลงอางตอนลางอีกครั้งตามเดิม เมื่อผลิตกระแสไฟฟาในชวงความ
ตองการไฟฟาสูง 

การคํานวณพลังงานไฟฟาของโครงการที่สามารถผลิตไดตอปมีคาเทากับ 555.41 GWh 
จากเครื่องกังหนัน้ําจํานวน 2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 250 MW รวมกําลังผลิตติดตั้ง 500 MW แต
พลังงานไฟฟาสําหรับใชเพื่อสูบน้ํากลับมีคามากกวา คือในแตละปจะมคีาเทากับ 568.83 GWh ทั้งนี้
เนื่องจากตอง
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ใชพลังงานสวนหนึ่งเพื่อตานทานกับแรงดึงดูดของโลกเมื่อมีการเคลื่อนที่ของปริมาณน้ําจากที่ต่ํา
ขึ้นมายังที่สูงกวา คาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่โครงการสามารถลดลงได เมื่อไมไดลงทนุ
ดําเนินการโรงไฟฟาชนิดฟอสซิลอ่ืน สามารถคํานวณไดตามหลักเกณฑของ UNFCCC ผล
การศึกษาทําใหไดคา ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 0.0902  tCO2/MWh ปริมาณกาซ
จํานวนนี้จะนําไปซื้อขายในตลาดคารบอน โดยถือวาเปนรายไดสวนหนึ่งของโครงการ  

การศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรนี้เห็นวาโครงมีความนาลงทุนในการดําเนินงาน 
เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทรัพยากร และเทคโนโลยี ที่สามารถจะผลิตกระแสไฟฟาสนองตอบ
ตอความตองการใชพลังไฟฟาของประเทศได 
 
5.2 ดานเศรษฐศาสตร 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํ าแบบสูบกลับ  อาง เก็บน้ํ า เขื่ อนปราณบุ รี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ใชงบประมาณการลงทุนเทากับ 6066.88 ลานบาท และมีคาใชจายจากพลังไฟฟา
สําหรับสูบน้ํากลับอีก 1.99 บาทตอหนวย  (ตามภาคผนวก ค.) ใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 
7.87 % ตอป  มีมูลคาเงินปจจุบันสุทธิเทากับ 4,128.99 ลานบาท และมีคาอัตราสวนผลประโยชนตอ
ทุนเทากับ 1.57  จากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นวาโครงการมีความเหมาะสมตอการลงทุน 
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน ที่มีคาสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยทั่วไป ซ่ึงปจจุบันใหอัตราผลตอบแทนสําหรับนิติบุคคลทั่วไปที่ 2.00 % ตอป  

เมื่อพิจารณาศึกษาโครงการกรณีกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) ภายใตพิธีสารเกียวโต ในประเทศไทย โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ 
อางเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหผลตอบแทนการลงทุนเทากับ 7.94 % ตอป ซ่ึง
ใกลเคียงกับผลตอบแทนของประเทศจีน ที่กําหนดไว 8 % (Miriam Schroeder, Utilizing the clean 
development mechanism for the deployment of renewable energy in China, 2008: 239)  มีมูลคา
เงินปจจุบันสุทธิเทากับ 4,274.41 ลานบาท และมีคาอัตราสวนผลประโยชนตอทุนเทากับ 1.58  

จะเห็นวาคาดัชนีช้ีวัดทางดานเศรษฐศาสตร มีคาที่เหมาะสมตอการลงทุนมากขึ้น ซ่ึงให
ผลตอบแทนตอการลงทุนเพิ่มขึ้น รอยละ 0.89  มูลคาเงินปจจุบันสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 3.52 และคา
อัตราสวนผลประโยชนตอทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.64 

ทั้งนี้ โครงการตองกําหนดราคาขายไฟฟาใหกับภาครัฐ ที่ ราคา 7.00 บาทตอหนวย แต
หากยังคงใชราคาของสัญญาผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญ ที่อัตราประมาณ 2.40 บาทตอหนวย (ตาม
ภาคผนวก ค. )จะทําให การดําเนินโครงการโดยผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญไมสามรถจะดําเนินการ
ได สาเหตุเนื่องจากไมมีความคุมคาตอการลงทุน  และโครงการประเภทนี้จะตองดําเนินการโดย
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องคกรภาครัฐเทานั้น ซ่ึงจะคํานึงถึงผลประโยชนของสาธารณะชนเปนหลัก มากกวาการจะ
ดําเนินการเชิงธุรกิจ 

การศึกษาความเสี่ยงของโครงการและการวิเคราะหความไว สามารถแสดงใหเห็นไดวา
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู เมื่อวิเคราะหความไวดวยการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประมาณ 10% ไมมีผลกระทบตอดัชนีช้ีวัดทางดานเศรษฐศาสตร แสดงไดตามตารางที่ 4.15 และ
การเปลี่ยนแปลงราคาขายกาซคารบอนไดออกไซดที่นําไปซื้อ-ขายในตลาด ไมมีผลกระทบตอดัชนี
ช้ีวัดทางดานเศรษฐศาสตรเชนกัน จากการคํานวณไดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 
0.0902  tCO2/MWh สวนโครงการสามารถผลิตพลังไฟฟาได 555.41 GWh ทําใหโครงการสามารถ
ลดการปลอยปริมาณกาซได  50,097.98 tCO2 ตอป  ราคารับซื้อคารบอนจากตัวกลางรับซ้ือ (Carbon 
Broker) ปจจุบันรับที่ราคา 10 USD/ tCO2  (1 USD เทากับ 35 บาท) ทําใหโครงการมีรายไดจาก
สวนนี้เทากับ 17.53 ลานบาทตอป  เมื่อวิเคราะหความไวดวยการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อคารบอน
จากราคาโดยทั่วไปในทองตลาดประมาณ  10% คาดัชนีช้ีวัดทางดานเศรษฐศาสตรไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังแสดงตามตารางที่ 4 .16 

สวนปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีช้ีวัดทางดานเศรษฐศาสตรมากที่สุดและมีนัยสําคัญคือ 
ราคาขายพลังไฟฟา แสดงตามตารางที่ 4 .17โดยการปรับราคาราคาขายไฟฟาขึ้นหรือลง เพียง 10% 
มีผลกระทบตอรายไดของโครงการมากกวาปจจัยดานอื่น 
 
5.3 ดานสิ่งแวดลอม 

การเลือกที่ตั้งโครงการไดพิจารณาพื้นที่ที่เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดโดย
พื้นที่ที่พิจารณาศึกษาโครงการจัดเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหผลผลิตต่ํา มีความอุดมสมบูรณของดิน
นอย และไมอยูในประเภทพื้นที่อนุรักษ  แตจะเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา เชน ปลา
ที่จะถูกสูบขึ้นไปที่อางตอนบนผานระบบอุโมงคที่มีความดันเพิ่มขึ้นอยางมาก มีผลทําใหส่ิงมีชีวิต
เหลานี้ตายลง แตสามารถลดผลเสียหายไดโดยการปองกันไมใหปลาถูกสูบเขาไปในอุโมงคสงน้ํา 
และเนื่องจากปริมาณน้ําจะหมุนเวียนระหวางอางเก็บน้ําตอนลางและอางเก็บน้ําตอนบนตลอดเวลา 
คุณภาพน้ําจะไมแตกตางจากสภาพเดิม แตทั้งนี้ตองมีมาตรการปองกันดานสุขอนามัยระหวางงาน
กอสราง เนื่องจากโรคติดตอที่มาจากแรงงานจํานวนมากที่เขามาทํางานในพื้นที่ ดังนั้นผลกระทบ
จากโครงการตอสภาวะแวดลอมอยูในระดับนอยถึงปานกลางเทานั้น  

จะเห็นไดวาการดําเนินการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา แทนการพัฒนาโรงไฟฟาประเภทที่
ใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิล สามารถชวยลดการปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดไดอยางดี การที่
ผูดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดนําปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดลงได
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จํานวนนี้ ไปขอ CERs จาก CDM Executive Board จะทําใหโครงการมีรายไดจากการผลิต
กระแสไฟฟาอีกทางหนึ่ง และยังทําใหโครงการมีความเหมาะสมตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
5.4 ขอเสนอแนะ 

การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ ถึงแมจะเปนการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชใหเกิดประโยชนตอการตอบสนองความตองการพลังไฟฟาภายในประเทศ แต
โครงการตองใชเงินลงทุนที่สูง ดังนั้น การดําเนินโครงการโดยภาคเอกชนที่เปนผูผลิตไฟฟาราย
ใหญ ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะผลักดันใหโครงการลักษณะนี้ดําเนินการได ดวยการ
เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาจากปจจุบันราคา 2.40 บาทตอหนวย เปน 5.90 บาทตอหนวยเพื่อจูงใจ
ภาคเอกชนใหเขารวมดําเนินโครงการลักษณะนี้ ซ่ึงประเทศไทยมีอางเก็บน้ําที่ใชงานทางดานการ
ชลประทาน และเกษตรกรรมอยูเปนจํานวนมาก และมีจํานวนไมนอยที่มีลักษณะพื้นที่เหมาะสมตอ
โครงการลักษณะแบบสูบกลับ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ เปนตน 
 
5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

การลงทุนดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลบั และกอสรางโรงไฟฟาที่อยูใต
ดิน เปนการลงทุนที่ใชจํานวนเงนิสูงมาก เมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ําจํานวนนี้ที่ตองใชเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา เปรียบเทยีบกับผลประโยชนอ่ืนๆที่จะไดจากการจัดการชลประทาน จึงทําใหเกิด
คําถามตามมาวา สมควรจะเลือกโครงการประเภทใดระหวางการมีโรงไฟฟา กับการมุงเนนไปที่
การทําเกษตรกรรม หรือการประมง ดังนัน้ การจะศกึษาโครงการลักษณะนี้ตอไป เห็นวาผูที่มีความ
สนใจการทําวจิัยทางดานนี ้ ควรพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบผลประโยชนจากการผลิตกระแสไฟฟา 
กับผลประโยชนทางดานเกษตรกรรมและการประมงที่จะไดจากระบบการชลประทานตอไป  
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Methodological tool 
(Version 01) 

“Tool to calculate the emission factor for an electricity system” 
 
1. DEFINITIONS, SCOPE, APPLICABILITY AND PARAMETERS 
 
Definitions 
For the purpose of this tool, the following definitions apply: 

- Power plant/unit. A power plant / unit is a facility for the generation of electric power. 
Several power units at one site comprise one power plant, whereby a power unit 
characterizes that it can be operated independently of the other power units at the same 
site. Where several identical power units (i.e. with the same capacity, age and efficiency) 
are installed at one site, they may be considered as one single unit. 

- Net electricity generation refers to the difference between the total quantity of 
electricity generated by the power plant / unit and the auxiliary electricity consumption of 
the power plant / unit (e.g. for pumps, vans, controlling, etc). 

- Grid / project electricity system is defined by the special extent of the power plants that 
are physically connected through transmission and distribution lines to the project 
activity (e.g. the renewable power plant location or the consumers where electricity is 
being saved) and that can be dispatched without significant transmission constraints. 

 
Scope and applicability 
This methodological tool determines the CO2 emission factor for the displacement of electricity 
generated by power plants in an electricity system, by calculating the “operating margin” (OM) 
and  “build margin” (BM) as well as the “combine margin” (CM). The operating margin refer to a 
cohort of power plant that reflect the existing power plants whose electricity generation would be 
affected by the proposed CDM project activity. The build margin refers to a cohort of the power 
units that reflect the type of the power units whose construction would be affected by the 
proposed CDM project activity. 
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This tool may be referred to in order to estimate the OM, BM and/or CM for the propose of  
calculating baseline emissions for a project activity substitutes electricity from the grid, i.e. where 
a project activity supplies electricity to a grid or a project activity that results in savings of 
electricity that would have been provided by the grid (e.g. demand-side energy efficiency 
projects). Note that this tool is also referred to in the “Tool to calculate project emissions from 
electricity consumption” for the purpose of calculating project and leakage emissions in case 
where a project activity consumes electricity from the grid or results in increase of consumption 
of electricity from the grid outside the project boundary. 
 
Parameters 
This tool provides procedures to determine the following parameters: 
Parameter SI Unit Description 
EFgrid,CM, y tCO2 /MWh Combined margin CO2 emission factor for grid connected power 

generation in year y. 
EFgrid, BM, y tCO2 /MWh Build margin CO2 emission factor for grid connected power 

generation in year y. 
EFgrid, OM, y tCO2 /MWh Operating margin CO2 emission factor for grid connected power 

generation in year y. 
No methodology-specific parameters are required. 
 
2. BASELINE METHODOLOGY PROCEDURE  
Project participants shall apply the following six steps: 
STEP 1. Identify the relevant electric power system. 
STEP 2. Select an operating margin (OM) method. 
STEP 3. Calculate the operating margin emission factor according to the selected method. 
STEP 4. Identify the cohort of the power units to be included in the build margin (BM). 
STEP 5. Calculate the build margin emission factor. 
STEP 6. Calculate the combine margin (CM) emissions factor. 
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Table 1-1 

IPCC Reference Approach 
Entries and calculations for step (3) to (6) 

FUEL 

(8) 
Apparent 

Consumption
(TJ) 

(9) 
Carbon 

Emission 
Factor 
(tC/TJ) 

(10) 
Carbon 
Content
Gg C 

(11) 
Carbon 
Stored 
(Gg C)

(12) 
Net 

Carbon 
Emissions 

(Gg C) 

(13) 
Actual 
Carbon 

Emissions 
(Gg C) 

(14) 
Actual CO2

Emissions
(Gg CO2) 

A) Liquid Fossil Sum  Sum Sum Sum Sum Sum 
Primary Fuels 
1) Crude Oil 
2) Orimulsion 
3) N. Gas Liquids 

 
CalC 
CalC 
CalC 

 
20.0 
22.0 
17.2 

 
CalC 
CalC 
CalC 

  
CalC 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 
CalC 

Secondary Fuels/Products 
4) Gasoline 
5) Jet Kerosene 
6) Other Kerosene 
7) Shale Oil 
8) Gas/ Diesel oil 
9) Residual Fuel Oil 
10) LPG 
11) Ethane 
12) Naphtha 
13) Bitumen 
14) Lubricants 
15) Petroleum Coke 
16) Refinery Feedstocks 
17) Other oil 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
18.9 
19.5 
19.6 
20.0 
20.2 
21.1 
17.2 
16.8 

(20.0) 
22.0 

(20.0) 
27.5 

(20.0) 
(20.0) 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
 
 
 
 
 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

B) Solid Fossil Sum  Sum  Sum Sum Sum 
Primary Fuels 
18) Anthractie(C) 
19) Coking Coal 
20) Other Bid. Coal 
21) Sub Bid. Coal 
22) Lignite 
23) Oil Shale 
24) Peat 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
26.8 
25.8 
25.8 
26.2 
27.6 
29.1 
28.9 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

  
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 
CalC 

Secondary Fuels 
25) BKB & Parent Fuel 
26) Coke Oven/Gas Coke 

 
CalC 
CalC 

 
(26.8) 
29.5 

 
CalC 
CalC 

  
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 

 
CalC 
CalC 

C) Gaseous Fossil Sum    Sum Sum Sum 
27) Natural Gas (Dry) CalC 15.3 CalC  CalC CalC CalC 
Total (e) Sum  Sum Sum Sum Sum Sum 
Information Entries 
Biomass Total 
28) Solid Biomass 
29) Liquid Biomass 
30) Gas Biomass 

 
Sum 
CalC 
CalC 
CalC 

 
 

29.9 
(20.0) 
(30.6) 

 
Sum 
CalC 
CalC 
CalC 

  
Sum 
CalC 
CalC 
CalC 

 
Sum 
CalC 
CalC 
CalC 

 
Sum 
CalC 
CalC 
CalC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual 
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Table 1-2 
1990 Country-Specific Net Calorific Values for Selected Non-OECD Countries 

 
(Terajoule per kilotonne) 

 Poland Qatar Romania Russia Saudi 
Arabia 

Senegal Sing- 
apore 

South 
Africa 

South  
Korea 

Slovak 
Replublic 

Sri 
lanka 

 
Oil 
  Crude Oil 41.27 42.87 40.65 42.08 42.54 42.62 42.71 44.13 42.71 41.78 42.16 

  NGL - 43.00 - - 42.62 - - - - - - 
COAL 
Hard Coal 
Production 22.95 - 16.33 18.58 - - - 25.09 19.26 - - 

Imports 29.41 - 25.12 18.58  - -  27.21 23.92 25.75 

Exports 25.09 - - 18.58 - - - 25.09 - - - 

Lignite and Sub-Bituminus Coal 
Production 8.36 - 7.24 14.65 - - - - - 12.26 - 

Imports - - 7.24 14.65 - - - - - - - 

Exports 9.00 - - 14.65 - - - - - 15.26 - 

Coal Products - - - - - - - - - - - 

Patent Fuel/BKB 20.93 - 14.65 29.31 - - - - - 21.28 - 

Coke Oven/Gas Coke 27.76 - 20.81 25.12 - - 27.21 - - 27.01 - 

 Sudan Syria Chinese 
Taipei 

Tajik- 
istan 

Tanz 
ania 

Thai- 
land 

Trini- 
Dad/ 

Tobago 

Tunisia Turk- 
Meni- 
stan 

 

Ukraine Utd 
Arub 
Emir- 
ates 

Oil            
  Crude Oil 42.62 42.04 41.41 42.08 42.62 42.62 42.24 43.12 42.08 42.08 42.62 

  NGL - - - - - 46.85 - 43.12 - - - 

COAL            

Hard Coal            

Production - - 25.96 18.58 25.75 - - - - 21.59 - 

Imports - - 27.42 18.58 - 26.38 - 25.75 18.58 25.54 - 

Exports - - - 18.58 - - - - 18.58 21.59 - 

Lignite and Sub-Bituminus Coal 
Production - - - - - 12.14 - - - 14.65 - 

Imports - - - 14.65 - - - - 14.65 14.65 - 

Exports - - - 14.65 - - - - 14.65 14.65 - 

Coal Products            

Patent Fuel/BKB - - - 29.31 - - - - 29.31 29.31 - 

Coke Oven/Gas Coke - -- - 25.12 27.21 27.21 - 27.21 25.12 25.12 - 

 
 

           

Note: A few of this countries have become OECD members subsequent to the production of this table. 
Crude NCVs are based on weighted average production data. 
The NCVs are those used by the IEA in the construction of energy balances. 
Sources: OECD/IEA, 1993b. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายคมน  ผาตปิระชา 
ประวัติการศึกษา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     2532 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน วิศวกร ระดับ 9 
                                                                     ฝายจัดการธุรกิจในเครือ 
                                                                     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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