
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม

กฟผ. กั บการพัฒนา
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตำบลบางกรวย

อำเภอบางกรวย นนทบุร� 11130

จัดทำโดย กองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ
พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม

กันยายน 2558



กฟผ.
กับการพัฒนาโรงไฟฟ�า
พลั งงานหมุน เว� ยน

ทามกลางความตื่นตัวตอปญหาสภาวะโลกรอน 
การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
แหลงตนพลังงานที ่ เรารู จ ักกันดี ในฐานะ 
พลังงานสะอาดหร�อพลังงานหมุนเว�ยน ไมวา 
จะเปนสายลม แสงแดดและสายน�ำ จ�งกลาย 
เปนความฝนของเราทุกคนที่จะนำพลังงาน 
จากธรรมชาติมาใช

¡¿¼. ã¹°Ò¹Ð·Õèà»š¹Í§¤�¡ÃËÅÑ¡ Œ́Ò¹¡Ô̈ ¡ÒÃ 
ä¿¿‡Ò µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¾ÅÑ§§Ò¹ 
ËÁØ¹àÇÕÂ¹ ·Õ èáÁŒ¨ÐÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹ 
¾ÅÑ§§Ò¹ËÅÑ¡ä´Œ áµ‹¡çà»š¹¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§ 
Í¹Ò¤µ à¾× èÍª ØÁª¹áÅÐÊ Ô è§áÇ´ÅŒÍÁ 
¨Ö§ä´ŒÈÖ¡ÉÒµÔ´µÒÁ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ 
¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ¹Õé µÅÍ´¨¹·Ó 
â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµŒ¹áºº ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 
à¾×èÍ¡ÒÃ¹Ó¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ÁÒãªŒ 
ÁÒ¡¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ   
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 ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´·Õè¶Ù¡¹ÓÁÒ 
ãªŒ»ÃÐâÂª¹�´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ËÅÒÂ
 
 à«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� (Solar cell) à»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§ 
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ·Õ è¼ÅÔµ¨Ò¡ÊÒÃ¡Ö è§µÑÇ¹Ó¾Ç¡«ÔÅÔ¤Í¹ 
¹ÓÁÒãªŒ¼ÅÔµä¿¿‡Ò â´Âà»ÅÕèÂ¹¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� ãËŒ 
à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òä Œ́ â´ÂµÃ§ ã¹ÃÐÂÐáÃ¡ ¡¿¼. ä Œ́ÊÃŒÒ§ 
Ê¶Ò¹ÕÊÒ Ô̧µ¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¨Ò¡à«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� 2 áË‹§  ¤×Í 
Ê¶Ò¹Õ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�¤ÅÍ§ª‹Í§¡ÅèÓ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ 
¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 20 ¡ÔâÅÇÑµµ� áÅÐÊ¶Ò¹Õ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� 
ÊÑ¹¡Óá¾§ Ñ̈§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ‹ ¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 18.5 ¡ÔâÅÇÑµµ�

โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�
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504
kW
แมฮองสอน

18.5 
เช�ยงใหม
kW

อุบลราชธานี
1,000
kW

สระแกว
20
kW

 µ‹ÍÁÒ ¡¿¼. ¨Ö§ä´ŒÃÔàÃÔèÁ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ 
âÃ§ä¿¿‡Òà«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� ã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ� 2 áË‹§ ¤×Í 
âÃ§ä¿¿‡Òà«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�¼Òº‹Í§ ̈ Ñ§ËÇÑ´áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹ 
¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 504 ¡ÔâÅÇÑµµ� ã¹»‚ 2547 áÅÐâÃ§ä¿¿‡Ò 
à«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�à¢×èÍ¹ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 
¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 1,000 ¡ÔâÅÇÑµµ� «Öè§à»š¹ÃÐººá¼§ËÁØ¹
µÒÁ´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�·Õè ãËÞ‹·ÕèÊǾ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ã¹»‚ 2552 
â¤Ã§¡ÒÃÏ ¹Õé ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ 
Å´¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ÀÒÂãµŒ¡Åä¡¾Ñ²¹Ò·Õ èÊÐÍÒ´ 
(CDM) ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Åä¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò      
·ÕèÊÐÍÒ´ (CDM Executive Board) ¢Í§ UNFCCC 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 11 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2555 ¹Ñºà»š¹â¤Ã§¡ÒÃ 
CDM ÃÒÂáÃ¡¢Í§ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐÃÒÂ·Õè 3 ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 
¼ÅÔµä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�·ÑèÇ»ÃÐà·È 

ผาบ
อง จ. แมฮองสอน

โรงไฟ
ฟาเซลลแสงอาทิตย

โรงไ
ฟฟาเซลลแสงอาทิตย์

เข�่อ

นสริ
�นธร จ. อุบลราชธานี
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ขอดี ขอจำกัด
ของพลังงานแสงอาทิตย

 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡¿¼. ÂÑ§¾Ñ²¹ÒµŒ¹áººÃÐºº¼ÅÔµä¿¿‡Òà«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�áºº 
·Ø‹¹ÅÍÂ¹éÓ ·Õèà¢×èÍ¹ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã� ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 30.24 ¡ÔâÅÇÑµµ� ã¹»‚ 
2552 à¾×èÍÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà»ÃÕÂºà·ÕÂºÃÐººà«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�º¹¾×é¹´Ô¹ 
 ´ŒÇÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒäÁ‹ËÂØ´ÂÑé§·Õè¨Ðà»š¹¼ÙŒ¹ÓµŒ¹áººâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃ‹Í§´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ 
·´á·¹ ¢³Ð¹Õé ¡¿¼. ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� 
·ÑºÊÐá¡ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸� ¢¹Ò´¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 5 àÁ¡ÐÇÑµµ� ãªŒà·¤â¹âÅÂÕà«ÅÅ� 
áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂáººãËÁ‹ 4 ª¹Ô´ä´Œá¡‹ 

*¤Ò´Ç‹Ò¨ÐáÅŒÇàÊÃç¨ã¹»‚ 2559

เซลลแสงอาทิตยผลึกซ�ลิคอน อะมอรฟสซ�ลิคอน 

ไมโครคร�สตอลไลน
อะมอรฟสซ�ลิคอน

คอปเปอรรอินเดียม
ไดเซเลไนท  

เปนพลังงานสะอาดไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และไมปลอยกาซเร�อนกระจก

ตนทุนสูง

บาท/หนวย
10-14

เหมาะกับชนบทที่ระบบ
สายสงไฟฟาเขาไมถึง  พื้นที่

25 ไร

ผลิตไฟฟา

1เมกะวัตต=

ไมมีคาเชื้อเพลิง
ใชไมมีวันหมด ผลิตไฟฟาไดเฉพาะ

ชวงมีแสงอาทิตย
ระบบไมซับซอนงายตอการบำรุงรักษา

ใหกำลัง
ผลิตไฟฟาต่ำ

น�ำหนักเบา
ติดตั้งใหรับกับหลังคาบานไดดี ไมสามารถเปนพลังงานหลัก

ของการผลิตไฟฟา

ไดรับการยอมรับ
จากสังคม LOW HIGH

08 09



 ¡¿¼. ¨Ö§ä´ŒÃÔàÃÔèÁµÔ´µÑé§¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ¢¹Ò´ 150 
¡ÔâÅÇÑµµ� ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµáÅÐÈÖ¡ÉÒ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ 
áËÅ‹§¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁãËÁ‹æ «Öè§¾ºÇ‹ÒºÃÔàÇ³ª‹Í§à¢Ò 
ËÃ×ÍÀÙà¢ÒÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁà©ÅÕèÂÃÐËÇ‹Ò§ 3.5-6.5 
àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹ 
ÅÁÅÓµÐ¤Í§ ¢¹Ò´ 12,500 ¡ÔâÅÇÑµµ� ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ 
¢Í§àÊÒ¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ 68 àÁµÃ ãº¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ 3 ãº 
¨Ó¹Ç¹ 2 µÑÇ ã¹»‚ 2552 ³ ºÃÔàÇ³Í‹Ò§à¡çº¹éÓ 
µÍ¹º¹¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓÅÓµÐ¤Í§áºº 
ÊÙº¡ÅÑº ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

โรงไฟฟา
กังหันลม

 ¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ ̈ Ñ´à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 
ÃÙ»áººË¹Ö è§ ·Õ èÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¼ÅÔµä¿¿‡Ò 
ã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ� ä´ŒÍÂ‹Ò§ä´Œ¼Å ¡¿¼. ä´Œ ãËŒ 
¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹àÃ× èÍ§¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁÁÒµÑ é§áµ‹»‚ 
2526 â´Âã¹ÃÐÂÐáÃ¡ÁÕ¡ÒÃÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº 
¡ÃÁÍØµØ¹ÔÂÁÇÔ·ÂÒ ¾ºÇ‹Ò¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ¢Í§ 
»ÃÐà·Èä·Ââ´Âà©ÅÕèÂµèÓ¡Ç‹Ò 4 àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ 
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÊÙ§ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³ªÒÂ 
½˜›§ºÃÔàÇ³à¡ÒÐµ‹Ò§æ ã¹ÀÒ¤ãµŒ¢Í§»ÃÐà·È 

68 เมตร

4เมตร/ว�นาที

150 kW
ภูเก็ต

3.5-6.5 เมตร/ว�นาที
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โรงไฟฟากังหันลม
ลำตะคอง

xxxxxx
xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xx
xxxxxxxxxxxxxxx

xx
xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xx
xxxxxxxxxxxxxxx

xx
xxxxxxxxxx

xxxxxxx

เกิดมลภาวะทาง เสี ย ง

เหมาะกับชนบทที่ระบบ
สายสงไฟฟาเขาไมถึง

ระบบไมซับซอน
บำรุงรักษานอย

ขอดี ขอจำกัดขอจำกัด
ของพลังงานลม

 ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹ÅÁÅÓµÐ¤Í§ 
ÃÐÂÐ·Õè 1 ¡¿¼. ä´Œ¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹Ò¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ¼ÅÔµä¿¿‡Ò 
ÃÐÂÐ·Õè 2 ¡ÓÅÑ§¼ÅÔµµÑÇÅÐ 1.5 àÁ¡ÐÇÑµµ� ̈ Ó¹Ç¹ 12 µÑÇ 
ÃÇÁ¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ·Ñé§ÊÔ é¹ 18 àÁ¡ÐÇÑµµ� à»š¹ÅÑ¡É³Ð·Ø‹§ 
¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´·ÑÈ¹ÕÂÀÒ¾·ÕèÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò 
à»š¹¨Ø´·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´

เปนพลังงานสะอาด
และไมปลอยกาซ

เ ร� อนกร ะจก

ไมมีคาเช�้อเพลิง
ใชไมมีวันหมด

ตนทุนสูง
5-7
บาท/หนวย
 
ข�้นอยูกับความเร็วลมและจำนวนวันที่มีลมในรอบป

ไมสามารถเปนพลังงานหลัก
ของการผลิตไฟฟา

ไมแนนอน
ข�้นอยูกับ
ฤดูกาล

ผลิตไฟฟาไดเฉพาะชวงลมแรง

ใชพื้นที่ติดตั้งนอย แตตองการ  
พื้นที่โดยรอบกวางมาก 

แตละตัววางหางกัน
ไมนอยกวา 3 เทาของ

เสนผานศูนยกลางใบกังหัน
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Continental Crust

Mantle

Magma

Core

 ¾ÅÑ§§Ò¹¤ÇÒÁÃŒÍ¹ãµŒ¾ÔÀ¾¤×Í¾ÅÑ§§Ò¹¸ÃÃÁªÒµÔ·Õ èà¡Ô´ 
ã¹ÃÙ»¤ÇÒÁÃŒÍ¹·Õè¶Ù¡¡Ñ¡à¡çºÍÂÙ ‹ÀÒÂãµŒ¼ÔÇâÅ¡ â´Â»¡µÔáÅŒÇ 
ÍØ³ËÀÙÁÔÀÒÂãµŒ¼ÔÇâÅ¡¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹µÒÁ¤ÇÒÁÅÖ¡ ¡Å‹ÒÇ¤×ÍÂÔè§ÅÖ¡ 
Å§ä»ÍØ³ËÀÙÁÔ¨ÐÂÔè§ÊÙ§¢Öé¹ áÅÐã¹ºÃÔàÇ³Ê‹Ç¹Å‹Ò§¢Í§ªÑé¹à»Å×Í¡ 
âÅ¡ (Continental Crust) ËÃ×Í ·Õè¤ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ 25-30 
¡ÔâÅàÁµÃ ÍØ³ËÀÙÁÔ¨ÐÁÕ¤‹ÒÍÂÙ‹ã¹à¡³±�à©ÅÕèÂ»ÃÐÁÒ³ 250 ¶Ö§ 
1,000 Í§ÈÒ

 ·Ñé§¹Õé áËÅ‹§¾ÅÑ§§Ò¹¤ÇÒÁÃŒÍ¹ãµŒ¾ÔÀ¾Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õè 
·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò Ring of Fire ËÃ×Í¾×é¹·ÕèÀÙà¢Òä¿ ÁÑ¡¾ºÁÒ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
 ¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ÍÔµÒÅÕ à»š¹µŒ¹ Ê‹Ç¹»ÃÐà·Èä·Â¨Ð¾ºµÒÁ
   áËÅ‹§¹éÓ¾ØÃŒÍ¹ã¹ ÀÒ¤àË¹×Í  

โ ร ง ไ ฟ ฟ� า
พลังงานความร�อน

ใ ต� พิ ภ พ

โ ร ง ไ ฟ ฟ� า
พลังงาน

ใ ต� พิ ภ พ
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ขอดี ขอจำกัดขอจำกัด
ของพลังงานความรอนใตพิภพ

เปนพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

นำความรอนที่
เหลือใชจากโรงไฟฟาไปใชประโยชน
ในการอบพืชผลทางการเกษตร

ไมมีคาเชื้อเพลิง
ใชไมมีวันหมด

ตนทุน
การสำรวจ
และเจาะหลุม

สูง

ไดกำลังผลิตไฟฟานอย

แหลงผลิตจำกัด
เนื่องจากไทยไมอยูในเขต

รอยเลื่อนหลัก

แนวรอยเลื่อนหลัก

 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¼Å¾ÅÍÂä´ŒÍÕ¡ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§¤×Í 
¹éÓÃŒÍ¹·ÕèÍÍ¡¨Ò¡âÃ§ä¿¿‡Ò ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒãªŒ 
»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃÍºáËŒ§¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ 
ã¹Ä´Ù¡ÒÅ·Õ è¾×ª¼ÅÅŒ¹µÅÒ´ ÍÒ·Ô ËÑÇËÍÁ 
¡ÃÐà·ÕÂÁ ÅÓäÂ ¾ÃÔ¡áËŒ§ à»š¹µŒ¹ áÅÐÂÑ§¹Ó 
¹éÓÃŒÍ¹·ÕèàËÅ×Íä»ãªŒ ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´ 
ã¹ËŒÍ§Íº¹éÓáÃ‹ ª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ 
àªÔ§¹ÔàÇÈä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 

2521

2532

2557
¨Ò¡»‚ 2532-2557 ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔµä¿¿‡Òä´Œ
37.42 ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ ¹Ñºà»š¹âÃ§ä¿¿‡Ò 
¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃŒÍ¹ãµŒ¾ÔÀ¾áË‹§à´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·Â  

¡¿¼. ä´ŒàÃÔèÁÈÖ¡ÉÒÊÓÃÇ¨·Ò§¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ
â´ÂÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸Ã³Õ
áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹  

¡¿¼. ä´Œ¡‹ÍÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃŒÍ¹ãµŒ¾ÔÀ¾
¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 300 ¡ÔâÅÇÑµµ� ·Õè ÍÓàÀÍ½Ò§ 
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹  
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 à¹×èÍ§¨Ò¡¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹ÍÂÙ‹ã¹à¢µ»†Ò 
ËÃ×ÍÁÕªØÁª¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ¢¹Ò´ãËÞ‹ 
ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¨Ö§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´Œ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ 
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¾ÅÑ§¹éÓãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�àµçÁ·Õè ¾ºÇ‹Ò 
¹éÓ·Õ è¶ Ù¡ÃÐºÒÂ¨Ò¡à¢× èÍ¹ÍÍ¡ÁÒÂÑ§·ŒÒÂà¢× èÍ¹ ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ 
à¾ÔèÁ»ÃÐâÂª¹� ä´ŒÍÕ¡ÁËÒÈÒÅ 
 ¡¿¼. ¨Ö§Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹¨Ñ´·Óâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¨Ó¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 6 áË‹§ 
¡ÓÅÑ§¼ÅÔµÃÇÁ 78.70 àÁ¡ÐÇÑµµ� â¤Ã§¡ÒÃÏ ¹Õé ÁÕ¡ÓË¹´áÅŒÇàÊÃç̈   
ã¹»‚ 2558 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

โรงไฟฟ�าพลังน�ำ
ท�ายเข�่อนชลประทาน

เจาพระยา จ. ชัยนาท

โรงไฟฟาพลังน�ำทายเขื่อน

กำลังผลิต
 12 เมกะวัตต

ปาสั
กชลสิทธ� ์จ. ลพบุร�

โรงไ
ฟฟาพลังน�ำทายเขื่อน

กำลังผลิต
6.7 เมกะวัตต

โรงไฟฟา
พลังน�ำทายเข�่อน

ขุนดานปราการชล
จ. นครนายก

กำลังผลิต
10 เมกะวัตต  

โรงไฟฟา
พลังน�ำทายเข�่อน

แควนอยบำรุงแดน
จ. พิษณุโลก  

กำลังผลิต
30 เมกะวัตต 

โรงไฟฟา
พลังน�ำทายเข�่อน

นเรศวร
จ. พิษณุโลก

กำลังผลิต
8 เมกะวัตต 

โรงไฟฟา
พลังน�ำทายเข�่อน

แมกลอง
จ. กาญจนบุร�

กำลังผลิต
12 เมกะวัตต  
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ตารางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนของ กฟผ. ในปจจ�บัน

 โรงไฟฟาพลังงานทดแทน สถานที่ตั้ง กำลังผลิตติดตั้ง
   (เมกะวัตต)

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃŒÍ¹ãµŒ¾ÔÀ¾ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 0.30

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�  
 - ¤ÅÍ§ª‹Í§¡ÅèÓ ¨.ÊÃÐá¡ŒÇ 0.02
 - áËÅÁ¾ÃËÁà·¾ ¨.ÀÙà¡çµ 0.01
 - ÊÑ¹¡Óá¾§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 0.01
 - ¼Òº‹Í§ ¨.áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹ 0.50
 - à¢×èÍ¹ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 1.01

âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ  
 - áËÅÁ¾ÃËÁà·¾ ¨.ÀÙà¡çµ 0.19
 - ÅÓµÐ¤Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 2.50

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹  
 - âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹à̈ ŒÒ¾ÃÐÂÒ  ¨.ªÑÂ¹Ò· 12.00
 - âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹¹àÃÈÇÃ  ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 8.00
 - âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹áÁ‹¡ÅÍ§  ¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 12.00
 - âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì  ¨.Å¾ºØÃÕ 6.70
 - âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹¢Ø¹´‹Ò¹»ÃÒ¡ÒÃªÅ  ¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡ 10.00
 - âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹á¤Ç¹ŒÍÂºÓÃØ§á´¹ ¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡ 30.00

    ÃÇÁ¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ  83.24

 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹ ¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»š¹¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹áººËÁØ¹àÇÕÂ¹ãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹� 
ÊÙ§ÊØ´áÅŒÇ ÂÑ§µ‹ÍÂÍ´ä»ÊÙ‹ â¤Ã§¡ÒÃ¡Åä¡Å¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÊÐÍÒ´ (CDM) à¾×èÍÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò« 
àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ÍÕ¡´ŒÇÂ  

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ
 ·ŒÒÂà¢×èÍ¹à̈ ŒÒ¾ÃÐÂÒ

¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅŒÇàÊÃç¨ 
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

 âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂà¢×èÍ¹à̈ ŒÒ¾ÃÐÂÒà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 60 »‚ 
ºÃÁÃÒªÒÀ ÔàÉ¡ ¢¹Ò¹à¤Ã × èÍ§¼Å Ôµä¿¿‡ÒÍÂ ‹Ò§à» š¹·Ò§¡ÒÃ 
àÁ× èÍà´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 â´ÂÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´Ò     
ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ àÊ´ç¨Ï ·Ã§»ÃÐ¡Íº¾Ô¸Õà» �´âÃ§ä¿¿‡Ò             
³ à¢×èÍ¹à̈ ŒÒ¾ÃÐÂÒ ÍÓàÀÍÊÃÃ¾ÂÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 31 
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 «Ö è§à» š¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ 
·ŒÒÂà¢ × èÍ¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ·Õ è¨Ðà» š¹µŒ¹áºº¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡ 
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ¢Í§ä·ÂÊÙ§ÊØ´Ê×ºä»

Ï
Ï
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 ·Ò§àÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§·Õè´Õ·ÕèÊØ´¤×Í ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ 
ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐÊÃŒÒ§ÊÁ´ØÅãËŒà¡Ô´¢Öé¹ÍÂ‹Ò§ 
ÂÑè§Â×¹ ÈÖ¡ÉÒáÅÐ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕÍÂÙ‹ ÃÙŒ¢ŒÍ 
¨Ó¡Ñ´µ‹Ò§æ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒ ÇÔ¨ÑÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 
¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´¨Ò¡àª×éÍà¾ÅÔ§ãËÁ‹æ ¹Í¡¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ 
ÅÁ áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� àª‹¹ ¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾ ªÕÇÁÇÅ à«ÅÅ� 
àª×éÍà¾ÅÔ§ ÏÅÏ àÃÒÍÒ¨ÁÕ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â ·Õè¾Ñ²¹Ò¤Çº¤Ù‹¡ÑºâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ 
¿ÍÊ«ÔÅ à¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÁ´ØÅ¾ÅÑ§§Ò¹ãËŒ¡ÑºªØÁª¹áÅÐ 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

 áÁ ŒÇ ‹Ò¾Å Ñ§§Ò¹ËÁ Ø¹àÇ ÕÂ¹¨Ð 
à» š¹·Ò§àÅ ×Í¡Ë¹Ö è§ã¹Í¹Ò¤µ áµ‹ 
ÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒà»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ËÅÑ¡ 
àËÁ ×Í¹àª ‹¹ àª × éÍà¾Å Ô§¿ÍÊ« ÔÅä´ Œ 
¢³Ð·Õèàª×éÍà¾ÅÔ§¿ÍÊ«ÔÅàÃÔèÁÁÕ»ÃÔÁÒ³
Å´¹ŒÍÂÅ§ áÅÐÁÕá¹Çâ¹ŒÁ´ŒÒ¹ÃÒ¤Ò 
·Õè»ÃÑºà¾ÔèÁ¢Öé¹

กฟผ. มุงมั่น
พัมนาพลังงานหมุนเว�ยน
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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