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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

พลังงานถือได้ว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการขบัเคล่ือนและการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบนัอตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนโดยมีปัจจยัส าคญัมาจากการขยายการลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการบริโภคภายในประเทศท่ีขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงไดส่้งผลใหค้วามตอ้งการ
ใชพ้ลงังานทุกประเภทของประเทศเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในประเทศไดเ้ติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงวดัจากการ
เพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  
 

 

 
ภำพที ่1  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และความตอ้งการพลงัไฟฟ้าของประเทศไทย 
            ในปี พ.ศ. 2546 – 2555 
ท่ีมา:   /1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) 
                     /2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2556) 
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หากจ าแนกตามสาขาผูใ้ชไ้ฟฟ้าในปี พ.ศ. 2555 ดงัแสดงในภาพท่ี 2 จะเห็นไดว้า่การใช้
พลงังานส่วนใหญ่เป็นสาขาอุตสาหกรรมมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งส้ิน 82,068 กิกะวตัต-์ชัว่โมง หรือ
ร้อยละ 50.45 ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาธุรกิจ มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งส้ิน 47,210 
กิกะวตัต-์ชัว่โมง หรือร้อยละ 29.02 และสาขาบา้นพกัอาศยัหรือครัวเรือนมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งส้ิน 
32,097 กิกะวตัต์-ชั่วโมง หรือร้อยละ 19.73 ตามล าดบัท่ีเหลือเป็นสาขาเกษตรกรรม ขนส่ง การขาย
ไฟฟ้าโดยตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ เช่น ส่วนราชการและองค์กรท่ีไม่
แสวงหาผลก าไร ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าถนน เป็นตน้ 

 

 

 
ภำพที ่2 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2555 
ท่ีมา:  ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2556) 

 
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นใชเ้ช้ือเพลิงหลกัมาจากแหล่ง

เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ ามนัเตา ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนัดีเซล เป็นตน้ และมีการใช้เช้ือเพลิง
อ่ืนๆ เช่น แสงอาทิตย ์ลม น ้า ความร้อนใตพ้ิภพและชีวมวลเพื่อใชผ้ลิตไฟฟ้าในสัดส่วนนอ้ยมาก จาก
ขอ้มูลการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 แบ่งสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าตามเช้ือเพลิงท่ี
ใช ้คือ เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นหลกัถึงร้อยละ 69.50 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เช้ือเพลิงถ่านหิน
ร้อยละ 23.60 น ้ ามนัเตาและดีเซลร้อยละ 1.30 ท่ีเหลือร้อยละ 5.60 เป็นการใช้พลงังานทดแทนและ
พลงังานหมุนเวยีนอ่ืนๆ เช่น พลงังานชีวมวล พลงังานลม และ พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ จะเห็นได้
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วา่ปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพึ่งพาเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลรวมกนัถึงร้อยละ 94.40 ท า
ใหข้าดความมัน่คงทางดา้นพลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากฟอสซิลเหล่าน้ีเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้
แล้วหมดไป และเม่ือพิจารณาจากปริมาณก๊าซธรรมชาติและถ่านหินส ารองในประเทศ มีการ
คาดการณ์วา่จะเหลือใช้ไดอี้กไม่เกิน 30 ปี ประกอบกบัในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา แนวโน้มราคา
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาตินอกจากจะปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ยงัมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก  
 

 

 
ภำพที ่3 การผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทของเช้ือเพลิงในปี พ.ศ. 2555 
ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน, ขอ้มูลพลงังาน (2556) 
 

จากสภาพปัญหาและขอ้จ ากดัของการใช้เช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลงังานในประเทศท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนการพฒันาพลงังานทดแทน10 ปี (2555-2564) 
หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อเป็นการก าหนดกรอบและทิศ
ทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ ซ่ึงมีเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวม 9,201 MW หรือร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของ
ประเทศในปี พ.ศ. 2564 และเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
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(กพช.) ไดมี้มติเห็นชอบการปรับเป้าหมายตามแผน AEDP โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึนเป็น 13,927 MW ซ่ึงปัจจุบันการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในประเทศมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.90 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้ งหมด
ภายในประเทศ (ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2556) 
 
ตำรำงที ่1 แสดงเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ปี พ.ศ. 2564 

 

ประเภทเช้ือเพลงิ 
เป้ำหมำยปี 2564 ตำมแผน

AEDP เดิม (MW) 
เป้ำหมำยปี 2564 ตำมแผน

AEDP ใหม่ (MW) 

พลงังำนแสงอำทติย์ 2,000 3,000 
พลงังำนลม 1,200 1,800 
พลงังำนน ำ้ 1,608 324 

พลงังำนชีวมวล 3,630 4,800 
ก๊ำซชีวภำพ 600 3,600 

พลงังำนจำกขยะ 160 400 
พลงังำนรูปแบบใหม่ 3 3 

รวมทั้งส้ิน 9,201 13,927 
 

ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2556) 
 

แผนพฒันาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยงัมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (2551-2565) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ท่ีมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศจาก
พลงังานทดแทนเช่นกนั 
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ภำพที ่4 ยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทนระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2565 
ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2556) 

 
นอกจากยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (2551-2565) และแผนการพฒันา

พลงังานทดแทน10 ปี (2555-2564) ของกระทรวงพลงังานแล้ว ยงัมีแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (Power Development Plan: PDP 2010) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกบักระทรวงพลงังาน ไดป้ระมาณการปริมาณการรับซ้ือพลงังานหมุนเวียนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ในปี พ.ศ. 2553-2573 
โดยประมาณการปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์ในปี พ.ศ. 2555-2556 จ านวน 
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27 เมกะวตัต ์และ 34 เมกะวตัต์ ตามล าดบั และในปี 2557-2573 ปีละจ านวน 50 เมกะวตัต์ (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553) 

 

 
ภำพที ่5 ประมาณการรับซ้ือไฟฟ้าประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2573 
ท่ีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553) 
 

จากแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ท่ีไดท้  าการประเมินศกัยภาพ
พลงังานแสงอาทิตย ์ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัจาก
ภาคพื้นดินระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2544 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง
พลงังานและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตย์
ต ามบ ริ เวณ ต่ างๆ ในแ ต่ละ เดื อนของป ระ เท ศไท ย  ได้ รับ อิท ธิพ ลส าคัญ จากลมมรสุ ม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บรังสีดวง
อาทิตยสู์งสุดระหวา่งเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 20 ถึง 24 เมกะจูลต่อตารางเมตร
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ต่อวนั (MJ/m2-day) จากการค านวณรังสีรวมของดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีของพื้นท่ีทัว่ประเทศ
พบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวนั  (MJ/m2-day) จากผลท่ีได้น้ีแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยค์่อนขา้งสูง ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 
 

ภำพที ่6 แผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย  
ท่ีมา:  ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 

 
และจากการส ารวจพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อพิจารณาขอ้มูล

ความเขม้รังสีรวมของดวงอาทิตยส์ าหรับประเทศไทยจากขอ้มูลดาวเทียม ระหวา่งปี พ.ศ. 2536-2541 
พบวา่จงัหวดัล าปางนั้นเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยค์่อนขา้งสูง โดยค่ารังสีรวมของ
ดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีของพื้นท่ีจงัหวดัล าปางมีค่าเท่ากบั 18.61 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวนั 
(MJ/m2-day) โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนและเดือนสิงหาคมจะมีค่ารังสีรวมของดวง
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อาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีสูงกวา่เดือนอ่ืนๆในรอบปี และจ านวนชัว่โมงเฉล่ียของแสงอาทิตยท่ี์ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 4.5 ชัว่โมงต่อวนั  

แสดงใหเ้ห็นวา่จงัหวดัล าปางมีศกัยภาพของพลงังานแสงอาทิตยค์่อนขา้งสูงเพียงพอท่ีจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้  (ส านักนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2553) 

 
ตำรำงที ่2 แสดงรังสีรวมของดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีในภาคเหนือของประเทศไทย 

 
หน่วย: เมกะจูลลต่์อตารางเมตรต่อวนั (MJ/m2-day) 

 
ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 

 
และจากสถิติการจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานการไฟฟ้าชั้น 2 สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
(กฟน.1 เชียงใหม่) รับผิดชอบการให้บริการในพื้นท่ี 7 อ  าเภอตอนล่างของจงัหวดัล าปาง คือ เกาะคา 
หา้งฉตัร แม่ทะ เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

จังหวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ค่ำเฉลีย่
ทั้งปี 

เชียงราย 15.26 17.26 18.89 21.08 22.27 19.64 17.46 19.64 16.50 16.48 15.55 15.05 17.66 
เชียงใหม ่ 16.33 17.89 18.82 20.56 21.26 18.38 16.71 18.38 16.52 16.85 14.88 15.21 17.48 
น่าน 15.67 17.35 19.18 21.59 21.91 19.70 16.91 19.70 16.98 17.42 16.13 15.72 17.94 
พะเยา 15.07 17.11 19.11 21.16 21.52 19.26 17.05 19.26 15.57 15.56 14.68 14.53 17.20 
แพร่ 15.61 17.22 19.38 21.67 22.29 21.10 17.74 21.10 17.05 17.37 16.28 15.93 18.17 

แม่ฮ่องสอน 17.28 18.33 18.33 20.88 22.73 19.45 16.74 19.45 18.01 18.53 16.36 16.36 18.23 
ล าพนู 15.83 17.91 19.99 22.03 22.26 22.53 18.25 22.53 16.93 16.43 14.63 14.80 18.10 
ล าปาง 16.28 18.49 20.49 22.89 23.02 20.31 18.49 20.31 17.20 17.04 15.15 15.46 18.61 
อุตรดิตถ ์ 15.40 18.07 20.37 21.07 22.90 19.64 18.73 19.64 17.98 18.55 17.32 16.52 18.66 



 

9 
 

 
 
ภำพที ่7 แผนท่ีเขตรับผดิชอบการใหบ้ริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมา:  ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 
พบว่ามีผูใ้ช้ไฟฟ้าจ านวน 18,248 ราย  มียอดจ าหน่ายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2555 จ านวนรวม 

971.41 ล้านหน่วย เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ท่ีมียอดจ าหน่ายรวม 539.99 ล้านหน่วย หรือเพิ่มข้ึนถึง
ร้อยละ 7.99 และมีการคาดการณ์ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าในระยะเวลา 10 ปี (2556-2565) จะมียอด
จ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ10 ต่อปี ตามการขยายตวัของครัวเรือนประชากรและภาคธุรกิจ (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, 2555) และจากการตรวจสอบขอ้มูลระบบสายส่งไฟฟ้ากบัเจา้หนา้ท่ีวศิวกรของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเกาะคา พบวา่สามารถรองรับไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไดอี้กจ านวนประมาณ 100 ลา้นหน่วยต่อ
ชัว่โมง หรือ 100 เมกะวตัตต่์อชัว่โมง 

จากสถานการณ์ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในประเทศและความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ
ผูใ้ช้ไฟในพื้นท่ีบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางในปัจจุบนัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ รวมทั้งภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการลงทุนผลิตพลงังานไฟฟ้า
จากเซลลแ์สงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นทางเลือกของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะส่งผลดีใหก้บั
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ประเทศชาติทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีมี
ศกัยภาพและเหมาะสมกบัการด าเนินงานผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ผูศึ้กษาจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์โดยยกกรณีศึกษาท่ี
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ซ่ึงบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินไวร้องรับการ
ขยายธุรกิจพลงังานไวจ้  านวนประมาณ 73 ไร่ ท่ีต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ไดท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขต
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการตดัสินใจในการลงทุน
และสถาบันการเงินสามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจอนุมัติวงเงินสินเช่ือ
โครงการแก่ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์
และจดัท าเอกสารขอ้มูลต่าง ๆท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลท่ีจะสนบัสนุนถึงความเหมาะสม
ของโครงการ ประกอบดว้ยการศึกษาความเป็นไปได้ในดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ด้านการจดัการ
องคก์ารและดา้นการเงิน ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง  

โรงไฟฟ้ำเซลล์แสงอำทิตย์  (Solar Cells Electric Plant) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้เปล่ียน
พลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงแบ่งไดห้ลายประเภทตามเทคโนโลยท่ีีใชผ้ลิต  

เซลล์แสงอำทิตย์  (Solar Cell) หรือ PV Solar Cell หรือ Photovoltaic Cell หรือ เซลล์
สุ ริยะ มาจากค าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น  Photo หมายถึง แสง และ Volt หมายถึง 
แรงดนัไฟฟ้า เม่ือรวมกนัค าวา่ ระบบเซลล์แสงอาทิตย ์หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากกการตก
กระทบของแสงบนวตัถุท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง 
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ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็กมำก (Very Small Power Producer-
VSPP) หมายถึง ผูผ้ลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทัว่ไปท่ีมีเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าของตนเอง มีลกัษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยมี
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าขายเขา้ระบบไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์ 

ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ (Gross Generation) หมายถึง ความสามารถท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะ
ผลิตได้สูงสุด ก าลังการผลิตมีหน่วยเป็นวตัต์ หรือ กิโลวตัต์ (1,000 วตัต์  (หรือ เมกะวตัต์ ) 1,000 
กิโลวตัต)์ หรือ กิกะวตัต ์(1,000 เมกะวตัต ์) 

พลงังำนไฟฟ้ำ (Electricity Energy) หมายถึง ก าลงัการผลิตควบคู่กบัระยะเวลาท่ีท าการ
ผลิตหรือในแง่การใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผลของก าลงัไฟฟ้าท่ีท างานไประยะเวลาหน่ึง ซ่ึงก็คือความ
ส้ินเปลืองไฟฟ้าใช้ควบคู่กบัระยะเวลาในการท างาน มีหน่วยเป็นกิโลวตัต์-ชั่วโมง (Kilowatt-Hour: 
kWh) หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่หน่วยหรือยนิูต  

แรงดันไฟฟ้ำ หมายถึง ค่าความต่างศกัยท์างไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลท ์(Volt) 
ค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติหรือค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) หมายถึง ค่าไฟฟ้าท่ีปรับเปล่ียนเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงตามการเปล่ียนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงและค่าซ้ือไฟฟ้าท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของการไฟฟ้า 

 


