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การจัดการการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์๑,๔  สวัสดิ์  ตันตระรัตน์๑,๕  ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง๒  สุทัศน์  ยกส้าน๒,๖ 

 นวดล  เหล่าศิริพจน์๒,๘  ศุภชาติ  จงไพบูลย์พัฒนะ๒  ชวลิต  พิชาลัย๒  อารี  พลดี๒  กนกพร  ชื่นใจดี๒   
และ สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์๓,๗,* 

๑ กรรมการที่ปรึกษา ในคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์พลังงาน 
๒ กรรมการ ในคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์พลังงาน 
๓ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์พลังงาน 
๔ ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 
๕ ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 

๖ ราชบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 
๗ ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 
๘ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ประเภทวิชาเทคโนโลยี ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 
* somchart.sop@kmutt.ac.th 

 

พลังงานมีความส าคัญมากส าหรับการด ารงชีพในยุคปัจจุบัน  การขาดแคลนพลังงานจากการจัดหา
พลังงานที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศจะท าให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อและค่า
ครองชีพที่เพ่ิมขึ้น ดังตัวอย่างที่ชัดเจนจากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีนโยบาย
พลังงาน (energy policy) หรือแบบแผนความคิดที่ ใช้เป็นหลักยึดในการจัดท านโยบายพลังงาน  ซึ่ง
ประกอบด้วยการจัดหาพลังงานที่จะน ามาใช้ให้มีหลากหลายชนิดมากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการได้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งผู้ใช้พลังงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม สามารถพ่ึงพาแหล่ง
พลังงานในประเทศและลดการน าเข้า มีการกระจายแหล่งพลังงานเพ่ือลดความเสี่ยงในการจัดหาโดยไม่พ่ึงพา
แหล่งพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังที่จะให้กิจกรรมด้านการผลิตและใช้พลังงานส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อระบบนิเวศของชุมชนน้อยที่สุด 

การจัดหาพลังงาน ซึ่งปรกติหมายถึงพลังงานขั้นต้น (primary energy) หรือพลังงานที่จัดหา
มาโดยยังไม่มีกระบวนการแปลงรูป แปรรูป หรือดัดแปลงใด ๆ  พลังงานขั้นต้นนี้อาจอยู่ในรูปของพลังงานที่
พร้อมใช้งาน เช่น ชีวมวลจ าพวกฟืน ไฟฟ้าที่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน น้ ามันส าเร็จรูป ถ่านหินลิกไนต์ 
หรือในรูปของพลังงานที่ยังไม่พร้อมใช้งาน เช่น น้ ามันดิบ ซึ่งจะต้องผ่านการแปลงรูปโดยกระบวนการกลั่น
ล าดับส่วนเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล เกรดต่าง ๆ ที่
พร้อมใช้งาน  เมื่อพลังงานขั้นต้นผ่านกระบวนการแปลงรูป แปรรูป หรือดัดแปลงใด ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องมี
การใช้พลังงานและมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปตามกฎเกณฑ์ด้านพลังงาน  พลังงานที่เหลือพร้อมใช้งานนี้
เรียกว่า พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด (total final energy)  นอกจากนี้ ยังอาจมีการน าผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่
ได้จากพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดนี้ ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในภาคเศรษฐกิจอ่ืนที่ไม่ใช่พลังงาน เช่น ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  พลังงานที่เหลืออยู่ ณ ขั้นตอนนี้เรียกว่าพลังงานขั้นสุดท้าย (final energy) ซึ่ง
หมายถึงพลังงานที่พร้อมใช้งานในภาคเศรษฐกิจพลังงาน (ดูภาพที่ ๑ ประกอบ) 



จุลสารส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที ่2 ฉบับที่ 1    21 

เมื่อจ าแนกพลังงานขั้นสุดท้ายที่ใช้ตามชนิดของพลังงาน โดยใช้หน่วยเป็นพันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า 
และคิดเป็นร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้ายที่ใช้ทั้งหมด (๘๐,๕๗๒ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า) มีรายละเอียดดงันี้ 
(ข้อมูลปี ๒๕๖๐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ๒๕๖๑) 

๑. น้ ามันส าเร็จรูป   ๔๐,๕๐๑ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑ 
๒. ไฟฟ้า    ๑๖,๕๑๙ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕ 
๓. พลังงานหมุนเวียน    ๗,๓๒๒ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ   ๙.๑ 
๔. แก๊สธรรมชาติ    ๕,๗๖๗ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ   ๗.๑ 
๕. ถ่านหินและลิกไนต์   ๕,๓๒๗ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ   ๖.๖ 
๖. พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม   ๕,๓๑๖ พันตันน้ ามันดิบเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ   ๖.๖ 

จากตัวเลขข้างต้นสามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความม่ันคงด้านพลังงาน
เนื่องจากใช้น้ ามันส าเร็จรูปมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพลังงานขั้นสุดท้าย ซึ่งต้องน าเข้าน้ ามันดิบมากกว่าร้อยละ 
๘๐ เพ่ือน ามากลั่นเป็นน้ ามันส าเร็จรูป  เมื่อพิจารณาปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จะพบว่า มีตัวเลขต่ ากว่าของน้ ามัน
ส าเร็จรูปมากก็จริง แต่หากคิดถึงการแปลงรูปพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นไฟฟ้า ซึ่งต้องสูญเสีย
พลังงานระหว่างการแปลงรูปประมาณร้อยละ ๖๐  ไฟฟ้าก็น่าจะเป็นชนิดของพลังงานขั้นสุดท้ายที่มี
ความส าคัญมาก โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  ดังนั้น เนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้จะ
เน้นเรื่องการผลิตไฟฟ้าของประเทศเป็นหลัก 

การผลิตไฟฟ้าของประเทศจ าเป็นต้องมีการจัดการการผลิตไฟฟ้า (electricity generation 
management) ทีม่ีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึงถึงดุลภาพระหว่างอุปสงค์ของก าลังการผลิตไฟฟ้ากับอุปทาน
ของก าลังไฟฟ้า โดยทั่วไปมักจะให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง (reserved margin; reserved capacity) ไม่
เกินร้อยละ ๑๕ ของอุปทานของก าลังไฟฟ้า  ทั้งนี้ ระดับการผลิตที่เหมาะสมที่สุดจะต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็นและสม่ าเสมอตลอดทั้งปี ด้วยการจัดการการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพ่ือลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการผลิตสินค้าจากช่วง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบในช่วงพีก (peak) ในเวลากลางวัน ไปผลิตในเวลากลางคืนและวันเสาร์ -
อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบอยู่ในช่วงออฟพีก (off peak)  ด้านการจัดการการ
ผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าต้องบริหารต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ใช้เชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสม 
กระจายแหล่งเชื้อเพลิง และเลือกชนิดของโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับศักยภาพที่ท าให้ระบบการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศสามารถพ่ึงพาได้ รวมทั้งต้องตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ของแต่ละวัน เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีเสถียรภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงในการจัดหา
ไฟฟ้าใหก้ับประเทศได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศไทยได้ก าหนดให้มีโรงไฟฟ้าภาระงานฐาน (base 
load) ท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าตามความต้องการก าลังไฟฟ้าต่ าสุดโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลายาวนานตามที่ก าหนด  
การผลิตภาระงานฐานที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้จากโรงไฟฟ้าที่ มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท างานในภาวะคงตัว 
(steady state) เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าวัฏจักรร่วม  ภาระงานฐานเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า ไฟฟ้าฐาน โดยเดินเครื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้โรงไฟฟ้าบางแห่งท าหน้าที่เป็น
ก าลังผลิตส ารองรอจ่าย (standby reserve) เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ซึ่งตามมาตรฐานสากลจะ
ก าหนดไว้ที่ระดับประมาณร้อยละ ๑๒ ของก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  หากมีมากเกินไปจะท าให้ต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น  ทั้งนี้โรงไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างรวดเร็วจะมีคุณลักษณะ
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เหมาะสมที่จะเป็นก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของระบบไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ าและโรงไฟฟ้าดีเซล  หากว่าใน
อนาคตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่เจริญก้าวหน้าถึงระดับที่สามารถเก็บไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก
และมีต้นทุนต่อหน่วยต่ ามาก โดยอยู่ในระดับที่ผลตอบแทนการลงทุนสูงเพียงพอที่จะขยายไปสู่เชิงพาณิชย์ จะ
ท าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิต
ไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพ่ือเป็นก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของระบบไฟฟ้า และจะช่วยลดระดับก าลังผลิตไฟฟ้า
ส ารองของระบบลงได้ส่วนหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าของรัฐและเอกชนทุกแห่งจะถูกก าหนดให้เดินเครื่อง
ไม่เต็มก าลังการผลิตไฟฟ้า  ก าลังผลิตที่เหลืออีกส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เพ่ือส ารองและพร้อมที่จะผลิตเพ่ือจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบได้ในทันที เมื่อศูนย์ควบคุมระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สั่งการ  
โดยทั่วไปปริมาณก าลังผลิตส ารองพร้อมจ่ายทันที (spinning reserve) ทั้งหมดของทุกแห่งรวมกันจะมี
ประมาณเท่ากับก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดจ านวน ๑ แห่ง หรืออยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ ๓ ของ
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของระบบผลิตไฟฟ้ารวมกับก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองพร้อม
จ่ายจะเท่ากับก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศ 

ในการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะต้องค านึงถึงปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่ ความพร้อมในการเดินเครื่องของ
โรงไฟฟ้า ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ และจ านวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ค่อนข้างแน่นอนใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งระบบสามารถพ่ึงพาได้ เรียกรวม ๆ ว่า แพลนต์แฟกเตอร์ (plant factor)  โรงไฟฟ้า
แต่ละแห่งจะมีสภาพพร้อมเดินเครื่อง (availability) ซึ่งหมายถึงจ านวนชั่วโมงในแต่ละช่วงเวลา เช่น ราย
สัปดาห์ รายเดือน รายปี ที่โรงไฟฟ้าแจ้งต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ว่า มีความพร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 
เช่น โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สแจ้งต่อ กฟผ. ว่า มีจ านวนชั่วโมงที่พร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ชั่วโมง 
จากจ านวนชั่วโมงทั้งหมดใน ๑ ปี (๘,๗๖๐ ชั่วโมง) บางครั้งอาจระบุเป็นแฟกเตอร์ความพร้อมเดินเครื่อง 
(availability factor) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนร้อยละของจ านวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าพร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ต่อจ านวนชั่วโมงทั้งหมดในรอบ ๑ ปี (๘,๗๖๐ ชั่วโมง)  การที่โรงไฟฟ้าต้องหยุดเดินเครื่องในบางช่วงเวลา
เนื่องจากโรงไฟฟ้าจ าเป็นต้องซ่อมบ ารุงตามแผนหรือเมื่อโรงไฟฟ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน  นอกจากความหมายที่
ค านึงถึงจ านวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าพร้อมเดินเครื่องแล้ว แฟกเตอร์ความพร้อมเดินเครื่องยังมีความหมายรวมถึง
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (เมกะวัตต์-ชั่วโมง, MWh) ที่โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการผลิตด้วยก็ได้ เช่น โรงไฟฟ้า
ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ มีความพร้อมเดินเครื่อง ๕๒๕ เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะมีปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่พร้อมในการผลิต ๑๒,๖๐๐ เมกะวัตต์-ชั่วโมง  แฟกเตอร์ความพร้อมเดินเครื่องมีความหมาย
คล้ายกันกับแคพาซิตีแฟกเตอร์ (capacity factor) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
โรงไฟฟ้าผลิตได้ในรอบ ๑ ปี ต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้ง ซึ่งเกิดจากผลคูณของขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งกับจ านวนชั่วโมงท้ังหมดในรอบ ๑ ป ี

แฟกเตอร์ความเชื่อถือได้ (reliability factor) ของโรงไฟฟ้าจะบอกถึงข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้าได้ดี 
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภท สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนร้อยละของจ านวนชั่วโมง
ที่เป็นไปได้ ซึ่งโรงไฟฟ้ามีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลา ๑ ปี ต่อจ านวนชั่วโมงทั้งหมดในรอบ ๑ ปี 
(๘,๗๖๐ ชั่วโมง) เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม จะมีจ านวนชั่วโมงท่ีมีศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้าได้ในรอบ ๑ ปี คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๕-๒๐ ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยทั่วไปจะ
ท าได้ร้อยละ ๘๐-๙๐  ดังนั้น หากโรงไฟฟ้าโรงใดมีค่าแฟกเตอร์ความเชื่อถือได้ของระบบต่ า ก็จะเป็นข้อจ ากัด
ทีท่ าให้ระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศพ่ึงพาโรงไฟฟ้าประเภทนี้ได้น้อยลงด้วย 

นอกจากด้านการผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมีการวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาจากโหลดแฟก
เตอร์ (load factor) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนร้อยละระหว่างภาระการใช้พลังไฟฟ้าเฉลี่ยกับภาระการใช้พลังงาน
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ไฟฟ้าสูงสุด  ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอและมีจ านวนชั่วโมงการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันสูงใกล้เคียงกับ  ๒๔ 
ชั่วโมงตลอดทั้งปี ภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยจะเข้าใกล้ภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะท าให้
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าใกล้ค่าสูงสุดด้วย 

การจัดการการผลิตไฟฟ้าและการจัดการการใช้ไฟฟ้าที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดแบล็กเอาต์ 
(blackout) ซึ่งท าให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบริเวณกว้างเนื่องจากก าลังการผลิตไฟฟ้าถูกตัดออกจากระบบ เช่น 
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั้ง ๑๔ จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สาเหตุ
เกิดจากฟ้าผ่าระบบสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้ 

ในการส่งเสริมโครงการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนให้มีการผลิตหรือใช้อย่างแพร่หลาย 
รัฐสามารถใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการจูงใจผู้ลงทุนโครงการ ซึ่งเรียกว่า สิ่งจูงใจด้านภาษีพลังงาน (tax 
incentive for energy) ซึ่งจะช่วยลดสิ่งกีดขวาง (barrier) ทางเศรษฐศาสตร์อันเกิดจากการขาดสิ่งจูงใจ
ทางการเงินที่สูงเพียงพอหรือเกิดจากความไม่แน่นอนในการลงทุน  ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ทางภาษี
พลังงาน เช่น การให้เครดิตภาษีส าหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ส าหรับการผลิตพลังงานทดแทน  
โดยทั่วไปเครดิตภาษีจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งนี้  สิทธิประโยชน์ทางพลังงาน
อาจอยู่ในรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีด้วยก็ได้ เช่น การให้สิ่งจูงใจด้านราคารับซื้อไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนเป็น
เชื้อเพลิง เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและให้ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการอยู่ในระดับที่เหมาะสม  
เครื่องมือเหล่านี้ เช่น แอดเดอร์ (adder) อัตรารับซื้อไฟฟ้า (เอฟไอที) [Feed-in Tariff (FiT)]  
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ภาพที่ ๑ แผนภาพอย่างง่ายแสดงการจัดหาพลังงานขั้นต้นและการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (๒๕๖๑)  

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ๒๕๖๑ รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 

๒๕๖๐  
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