
อนาคต           แม่เมาะโรงไฟฟ้า / ชุมชน

สังคมไทยควรเรียนรู้อะไรจากกรณีแม่เมาะ 
ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  6 เมษายน 2558 

!
สันติ โชคชัยชำนาญกิจ  โครงการจับตาพลังงาน



เหมือง

โรงไฟฟ้า

ที่ทิ้งดิน

ที่ทิ้งดิน

สัมปทาน 
ระเบิดหินปูน 
(ใช้กับ FGD)



บ้านหัวฝาย

บ้านห้วยคิง

เทศบาลแม่เมาะ

มีชุมชนอีกมากที่อยู่ในรัศมีผลกระทบ

บ้านสบจาง

บ้านแม่หล่วง

ต.นาสัก

ต.สบป้าดต.แม่เมาะ



( ภาพ พ.ศ. 2550)



�ÎµÂ®�n�£µ¡Á�¸¥�¸Ã�¦µ� Â¨³�¦·Áª��Îµ�°�¦³�µ��´�¦�¸É Ú/ÓÖÖÒ (FGD-Ó)
¦nª¤Â���´�Ã�¦��µ¦�ÎµÁ®¤º°�Á�¸¥ª�´��´��¦³�µ��´�¦�¸É ÓØÕÙ×/ÒÕÙÒÙ (FGD-Ò)¦ª¤Â����Ã�¦��µ¦�µÁ®¤°�Á�¥ª�����¦³�µ���¦� ÓØÕÙ×/ÒÕÙÒÙ (FGD Ò)

�ÎµÂ®�n��ÊÎµ

FGD-2FGD-1





0

10,000

20,000

30,000

40,000

2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555

ลิกไนต์ (ประมาณ 95% คือแม่เมาะ)

ถ่านหินนำเข้า

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้ถ่านหินในประเทศไทย

หน่วย : พันตัน



M.ton 
1,140 

814 

375 

  Lignite  Capacity 

  Physical Geology 

Economy of scale 

 

                    Used  Lignite 

                    Remained  Lignite 439 

( Lignite remain for 35-40  Years ) 

2. Mae Moh Lignite Mine 

At the end of December  2012  

17 

ที่มา : กฟผ.



เครื่องที่ 1-3 
พ.ศ.2521-2543 (รื้อถอนไปแล้ว)

เครื่องที่ 4-7 
พ.ศ.2527-2562

เครื่องที่ 8-13 
พ.ศ. 2538



โรงไฟฟ้าแม่เมาะรุ่นที่ 4

คนแม่เมาะ 3 รุ่นที่ได้รับผลกระทบ



บ้านหัวฝาย

บ้านห้วยคิง

เทศบาลแม่เมาะ

รัศมี 5 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

บ้านสบจาง

บ้านแม่หล่วง

ต.นาสัก

ต.สบป้าดต.แม่เมาะ



(ภาพจากภาพยนตร์โฆษณา “ถ่านหินสะอาด” ของ กฟผ.)



แนวโน้มโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย



แม่เมาะ

เก็คโค-วัน บีแอลซีพี

ทับสะแก ประจวบฯ

บีแอลซีพี 2

ปะทิว ชุมพร

ละแม ชุมพร

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
หัวไทร นครศรีธรรมราช

เทพา สงขลา

กระบี่

ตรัง

พม่า 3 โครงการ 

(มะริด, เชียงตุง, มัณฑะเลย์)

หงสา สปป.ลาว

ใช้ถ่านหิน 8.4 ล้านตัน/ปี
ใช้ถ่านหิน 2.6 ล้านตัน/ปี

ใช้ถ่านหิน 2.5 ล้านตัน/ปี

เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

โรงไฟฟ้าที่สร้างแล้ว 

กำลังก่อสร้าง 

โครงการ



“ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีสำรองถึง  200  ปี กลุ่ม ปตท. จึง

ต้องการขายการลงทุนด้านนี้และจะยกเป็นหนึ่งในธุรกิจ

หลักในอนาคต โ ดยตามแผนของไทยแล้วก็จะมีการสร้างโรง

ไฟฟ้าถ่านหินเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานด้วย” 
สุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. 

และ ประธานบริษัทถ่านหิน “SAKARI” 

- เพิ่มการผลิตถ่านหินเป็น 70 ล้านตัน ในปี 2563 

- เป็น 1 ใน 5 ของผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ของเอเชียในระยะยาว 

- เป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 MW ในปี 2562

เป้าหมาย



จีน

ลาว

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

มาดากัสการ์

อัฟริกาใต้

พม่า

EARTH

บ.อิตาเลียน-ไทย

ทักษิณ ชินวัตร

มองโกเลีย

บรูไน

Global PS Mining Investments Company  

ถือหุ้นใน Miranda Mineral Holdings Limited



ยาดานา

เยตากุน

โครงการ IPP ที่เปิดประมูลตามแผน PDP 2010 Rev3

LNG

A-1

M7&M9

ทับสะแก

NATUNA

ขนอม

IPP ก๊าซธรรมชาติ เมกะวัตต์ ปีที่เริ่มเดินเครื่อง

IPP 1 900 2564

IPP 2 900 2565

IPP 3 900 2566

IPP 4 900 2567

IPP 5 900 2568

IPP 6 900 2569

รวม 5,400 8-13 ปีข้างหน้า

เปิดประมูลในปี 2555 

(สำหรับโครงการใน 9-14 ข้างหน้า) 


