คำ
�
นำ
�
Introduction
ไฟฟ้้าเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการดำำ�เนิินชีีวิติ ประจำำ�วันั โดย
ไฟฟ้้ า ผลิิ ต มาจากเชื้้� อ เพลิิ ง และแหล่่ ง พลัั ง งานตาม
ธรรมชาติิหลากหลาย กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งคืือ ไฟฟ้้าที่่�เราใช้้
ผลิิ ต มาจากโรงไฟฟ้้ า หลาย ๆ ประเภท แตกต่่ า งกัั น
ไปตามความต้้องการหรืือความจำำ�เป็็นของแต่่ละ
ประเทศซึ่่�งอาจจะพิิจารณาจากทรััพยากร
พลัังงานหรืือสภาพภููมิิอากาศของ
ประเทศนั้้�น ๆ
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การไฟฟ้้ า ฝ่่ า ยผลิิ ต แห่่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
มีีภารกิิจหลัักในการสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน
โดยพัั ฒ นาโรงไฟฟ้้ า ที่่� ใช้้ เชื้้� อ เพลิิ ง ประเภทต่่ า ง ๆ
ตั้้�งกระจายอยู่่�ทุุกภููมิิภาคของประเทศไทยเพื่่�อเสริิม
ความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม รวมถึึงสามารถบริิหารจััดการ
ต้้นทุุนให้้มีีราคาเหมาะสมอีีกด้้วย

Electricity is vital in our everyday lives. It is
generated from several kinds of fuel and
natural energy sources. In other
words, the electricity we use
is produced by many
types of power plants.
Different countries get their
electricity from different types of
power plants depending on their
available energy resources and climate conditions.
The Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) is responsible for enhancing Thailand’s
power system security. We have developed various
kinds of power plants scatteredly located in every
region of Thailand to strengthen the efficiency of
the power system with environmental care.
Moreover, we take account of cost management
to supply power with reasonable price.
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ระบบผลิตไฟฟ้ า
ในประเทศไทย

Installed Generating Capacity
of Thailand’s Power System

ระบบผลิิตไฟฟ้้าในประเทศไทย ประกอบด้้วย
โรงไฟฟ้้าของ กฟผ. ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่
(Independent Power Producer: IPP) ผู้้�ผลิิต
ไฟฟ้้ า เอกชนรายเล็็ ก (Small Power
Producer: SPP) และการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากต่่าง
ประเทศ มีี กำำ�ลัั ง ผลิิ ต รวมของระบบทั้้� ง สิ้้� น
46,095.87 เมกะวััตต์์ (พฤษภาคม 2564)
สำำ� หรัั บ โรงไฟฟ้้ า ของ กฟผ. แบ่่ ง ได้้ เ ป็็ น
โรงไฟฟ้้ า พลัั ง ความร้้ อ น โรงไฟฟ้้ า พลัั ง
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ความร้้อนร่่วม โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��
แบบสููบกลัับ (ลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา) โรงไฟฟ้้า
พลัังงานหมุุนเวีียนอื่่น� ๆ (นอกเหนืือจากโรงไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ��) และโรงไฟฟ้้าดีีเซล ตั้้ง� อยู่่�ทุุกภููมิภิ าคของ
ประเทศจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 51 แห่่ง มีีกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง
รวม 16,037.32 เมกะวััตต์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 34.79
ของกำำ�ลัังผลิิตทั้้�งประเทศ

Thailand’s power generation system
is comprised of power plants owned by
EGAT, independent power producers (IPP),
and small power producers (SPP); and
power import with the total installed
generation capacity of 46,095.87 MW.
(May 2021)
EGAT power plants are divided into
thermal power plants, combined cycle
power plants, hydropower plants, a
pumped-storage hydropower plant
(Lamtakong Jolabha Vadhana), renewable
energy power plants (apart from
hydropower), and diesel power plants,
which are located in every part of Thailand.
EGAT presently owns 51 power plants with
a total installed capacity of 16,037.32 MW,
which accounts for 34.79% of the whole
country’s total capacity.
ALL ABOUT POWER PLANTS
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ระบบผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย

Installed Generating Capacity of Thailand’s Power System

กำำ�ลัังผลิิตของ กฟผ.
EGAT’s Power Plants

16,037.32 MW

(34.79%)

พลัังความร้้อน
Thermal

3,687.00 MW
พลัังความร้้อนร่่วม
Combined Cycle

8,262.00 MW
พลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ
(ลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา)

พลัังน้ำำ��
Hydropower 		

3,024.13 MW

Pumped-Storage Hydropower
(Lamtakong Jolabha Vadhana)

1,000.00 MW

พลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�น ๆ		
Renewable Energy
(apart from hydropower)

ดีีเซล
Diesel

30.40 MW
8

33.79 MW

กำำ�ลัังผลิิตจากแหล่่งอื่่�น
Others

ภายในประเทศ
Domestic Private
Power Plants 		

30,058.55 MW

(65.21%)

24,337.95 MW
ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ | IPPs

14,873.50 MW

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก | SPPs

9,464.45 MW

รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากต่่างประเทศ
Power Import from
Neighboring Countries

5,720.60 MW

รวมกำำ�ลัังผลิิตในระบบ
Grand Total

46,095.87
MW
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
Data as of May 31, 2021
ALL ABOUT POWER PLANTS
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กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง
โรงไฟฟ้้าของ กฟผ.

Installed Generating Capacity
of EGAT Power Plants

โรงไฟฟ้ า
พลังความร้อน
Thermal Power Plant

(เมกะวััตต์์)

(MW)

บางปะกง (เครื่่�องที่่� 3 และ 4)

1,152.00

Bang Pakong (Units 3-4)

1,152.00

แม่่เมาะ (เครื่่�องที่่� 1 และ 8-13)

2,220.00

Mae Moh (Unit 1, Units 8-13)

2,220.00

กระบี่่�

315.00

Krabi

315.00

รวม | Total 3,687.00 MW

โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้อนร่วม

Combined Cycle Power Plant
(เมกะวััตต์์)

(MW)

บางปะกง ชุุดที่่� 5

710.00

Bang Pakong Block 5

พระนครใต้้ ชุุดที่่� 2

562.00

South Bangkok Block 2

562.00

พระนครใต้้ ชุุดที่่� 3

710.00

South Bangkok Block 3

710.00
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710.00

(เมกะวััตต์์)

(MW)

พระนครใต้้ ชุุดที่่� 4

1,220.00

South Bangkok Block 4

1,220.00

น้ำำ��พอง ชุุดที่่� 1-2

650.00

Nam Phong Blocks 1-2

650.00

วัังน้้อย ชุุดที่่� 3

686.00

Wang Noi Block 3

686.00

วัังน้้อย ชุุดที่่� 4

750.00

Wang Noi Block 4

750.00

จะนะ ชุุดที่่� 1

710.00

Chana Block 1

710.00

จะนะ ชุุดที่่� 2

766.00

Chana Block 2

766.00

พระนครเหนืือ ชุุดที่่� 1

670.00

North Bangkok Block 1

670.00

พระนครเหนืือ ชุุดที่่� 2

828.00

North Bangkok Block 2

828.00

รวม | Total 8,262.00 MW

โรงไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ��

Hydropower Plant
พลัังน้ำำ�� เขื่่�อนขนาดใหญ่่

Large Hydropower Plant

(เมกะวััตต์์)
เขื่่�อนภููมิิพล

779.20

เขื่่�อนสิิริิกิิติ์์�

500.00

(MW)
Bhumibol Dam

779.20

Sirikit Dam

500.00

เขื่่�อนอุุบลรััตน์์

25.20

Ubol Ratana Dam

25.20

เขื่่�อนสิิริินธร	

36.00

Sirindhorn Dam

36.00

เขื่่�อนจุุฬาภรณ์์

40.00

Chulabhorn Dam

40.00

720.00

Srinagarind Dam

720.00

เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์

ALL ABOUT POWER PLANTS
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กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�งโรงไฟฟ้้าของ กฟผ.

Installed Generating Capacity of EGAT Power Plants
พลัังน้ำำ�� เขื่่�อนขนาดใหญ่่

Large Hydropower Plant
(MW)

(เมกะวััตต์์)
เขื่่�อนวชิิราลงกรณ	

300.00

Vajiralongkorn Dam

300.00

เขื่่�อนท่่าทุ่่�งนา

39.00

Tha Thung Na Dam

39.00

เขื่่�อนแก่่งกระจาน

19.00

Kaeng Krachan Dam

19.00

เขื่่�อนบางลาง

84.00

Bang Lang Dam

84.00

เขื่่�อนรััชชประภา

240.00

Rajjaprabha Dam

240.00

เขื่่�อนปากมููล

136.00

Pak Mun Dam

136.00

เขื่่�อนเจ้้าพระยา
เขื่่�อนแควน้้อยบำำ�รุุงแดน
เขื่่�อนแม่่กลอง

12.00
30.00
12.00

Chao Phraya Dam
Kwae Noi Bamrung Dan Dam
Mae Klong Dam

รวมกำำ�ลัังผลิิตโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนขนาดใหญ่่
Total generating capacity of
large hydropower plants

พลัังน้ำำ�� เขื่่�อนขนาดเล็็ก

12.00

12.00

2,972.40 MW

Small Hydropower Plant

(เมกะวััตต์์)
เขื่่�อนน้ำำ��พุุง
บ้้านสัันติิ
เขื่่�อนแม่่งััดสมบููรณ์์ชล

6.00
1.28
9.00

30.00

(MW)
Nam Pung Dam
Ban Santi
Mae Ngat Somboon Chon Dam

6.00
1.28
9.00

เขื่่�อนห้้วยกุ่่�ม	

1.06

Huai Kum Dam

1.06

เขื่่�อนนเรศวร	

8.00

Naresuan Dam

8.00

เขื่่�อนคลองช่่องกล่ำำ��	

0.02

Khlong Chong Klum Dam

0.02

บ้้านยาง

12

0.12

Ban Yang

0.12

พลัังน้ำำ�� เขื่่�อนขนาดเล็็ก

Small Hydropower Plant
(MW)

(เมกะวััตต์์)
บ้้านขุุนกลาง

0.20

Ban Khun Klang

0.20

เขื่่�อนห้้วยกุุยมั่่�ง

0.10

Huai Kui Mang Dam

0.10

เขื่่�อนขุุนด่่านปราการชล

10.00

Khun Dan Prakan Chon Dam

10.00

เขื่่�อนป่่าสัักชลสิิทธิ์์�

6.70

Pasak Jolasid Dam

6.70

เขื่่�อนกิ่่�วคอหมา

5.50

Kiew Kho Ma Dam

5.50

ท้้ายเขื่่�อนจุุฬาภรณ์์
เขื่่�อนคลองตรอน

1.25
2.50

Chulabhorn Downstream Dam

1.25

Khlong Tron Dam

รวมกำำ�ลัังผลิิตโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนขนาดเล็็ก
Total generating capacity of
small hydropower plants

2.50

51.73 MW

รวม | Total 3,024.13 MW

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��
แบบสููบกลัับ
Pumped-Storage
Hydropower Plant

ลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา

(เมกะวััตต์์)

(MW)

1,000.00

Lamtakong Jolabha
1,000.00
Vadhana			

รวม | Total 1,000 MW
ALL ABOUT POWER PLANTS
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กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�งโรงไฟฟ้้าของ กฟผ.

Installed Generating Capacity of EGAT Power Plants

โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
หมุุนเวีียนอื่่�น ๆ
Renewable Energy
Power Plant

พลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพ

Geothermal Power Plant

(เมกะวััตต์์)
ฝาง

0.30

(MW)
Fang

0.30

รวมกำำ�ลัังผลิิตโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนใต้้พิิภพ
Total generating capacity of
geothermal power plant

พลัังแสงอาทิิตย์์

0.30 MW
Solar Power Plant

(เมกะวััตต์์)

(MW)

คลองช่่องกล่ำำ��	

0.02

Khlong Chong Klum

0.02

แหลมพรหมเทพ

0.01

Phrom Thep Cape

0.01

สัันกำำ�แพง

0.01

San Kamphaeng

0.01

ผาบ่่อง

0.50

Pha Bong

0.50

เขื่่�อนสิิริินธร	
ทัับสะแก

1.26
5.00

Sirindhorn Dam
Thap Sakae

รวมกำำ�ลัังผลิิตโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
Total generating capacity of
solar power plants
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1.26
5.00

6.80 MW

กัังหัันลม

Wind Power Plant
(MW)

(เมกะวััตต์์)
แหลมพรหมเทพ

0.19

Phrom Thep Cape

0.19

ลำำ�ตะคอง

2.50

Lamtakong

2.50

ลำำ�ตะคอง (ระยะที่่� 2)

24.00

Lamtakong (Phase 2)

รวมกำำ�ลัังผลิิตโรงไฟฟ้้าพลัังงานลม
Total generating capacity of
wind power plants

24.00

26.69 MW

รวม | Total 33.79 MW

โรงไฟฟ้้าดีีเซล
Diesel Power Plant

(เมกะวััตต์์)

(MW)

แม่่ฮ่่องสอน (เครื่่�องที่่� 2-6)

4.40

Mae Hong Son (Units 2-6)

4.40

สุุไหงโกลก (เครื่่�องที่่� 1-4)

8.00

Su-ngai Kolok (Units 1-4)

8.00

บ้้านทอน (เครื่่�องที่่� 1-4)

8.00

Ban Thon (Units 1-4)

8.00

บ่่อทอง (เครื่่�องที่่� 1-5)

10.00

Bo Thong (Units 1-5)

10.00

รวม | Total 30.40 MW
รวมกำำ�ลัังผลิิตทั้ง
้� หมดของโรงไฟฟ้้า กฟผ.
Grand Total

16,037.32 MW
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
Data as of May 31, 2021
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ลักษณะการทำ�งาน
ของโรงไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ
How Power Plants Work

โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ
Gas Turbine Power Plant

โรงไฟฟ้้ากัังหัันก๊๊าซ มีีอุปุ กรณ์์หลัักสำำ�คััญประกอบด้้วย เครื่่อ� งอััดอากาศ
(Air Compressor) ต่่ออยู่บ่� นเพลาเดีียวกัันกัับชุุดกัังหัันก๊๊าซ (Gas Turbine)
และเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า (Generator) เมื่่�อเริ่่�มเดิินเครื่่�อง อากาศจะถููกดููด
จากภายนอกเข้้าเครื่่�องอััดอากาศจนมีีอุุณหภููมิิสููงขึ้้�นและมีีความดัันสููงขึ้้�น
8 - 10 เท่่า อากาศความดัันสููงนี้้�จะถููกส่่งเข้้าไปยัังห้้องเผาไหม้้ (Combustion
Chamber) ซึ่่�งภายในห้้องเผาไหม้้มีีหััวฉีีดเชื้้�อเพลิิงเพื่่�อให้้เกิิดการเผาไหม้้
และให้้ความร้้อนแก่่อากาศ จนได้้ก๊๊าซร้้อนที่่�มีีความดัันและอุุณหภููมิิสููง
ซึ่่�งจะขยายตััวผ่่านเครื่่�องกัังหัันก๊๊าซ ทำำ�ให้้เครื่่�องกัังหัันก๊๊าซหมุุนเพลาของ
เครื่่อ� งกัังหัันก๊๊าซที่่ต่� อ่ กัับเพลาของเครื่่อ� งกำำ�เนิิดไฟฟ้้า ทำำ�ให้้เกิิดการเหนี่่�ยวนำำ�
และได้้กระแสไฟฟ้้า
16

The gas turbine power plant is comprised of a key part which is air compressor
connected on the same shaft of a gas turbine and a generator. To generate
electricity, the outside air is drawn to the air compressor and compressed to
have high temperature and pressure (8-10 times). This high pressured air is then
sent to the combustion chamber in which the nozzle will inject fuel causing
combustion, which results to the hot gas with high pressure and temperature. After
that, the gas will expand and drive the gas turbine whose shaft is connected to the
generator to produce electric current.

ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
How Power Plants Work

		ข้้อดีี

• เริ่่� ม เดิิ น เครื่่� อ งได้้ ร วดเร็็ ว เหมาะที่่�
จะจ่่ า ยไฟฟ้้ า ในช่่ ว งที่่� มีี ค วามต้้ อ งการ
ไฟฟ้้าสููงและกรณีีฉุุกเฉิิน
• ใช้้ ร ะยะเวลาก่่ อสร้้ า งและติิ ดตั้้� ง น้้ อ ย
	กว่่าโรงไฟฟ้้าประเภทอื่่�นเนื่่�องจากการ
	จัั ดซื้้� อ ระบบกัั ง หัั น ก๊๊ า ซสำำ� เร็็ จ รููปทั้้� ง ชุุ ด
	นำำ�มาติิดตั้้�งบนฐานรากที่่�เตรีียมไว้้
• สามารถนำำ� ไอเสีี ย จากโรงไฟฟ้้ า กัั ง หัั น
	ก๊๊ า ซไปผลิิ ต ไฟฟ้้ า ในระบบโรงไฟฟ้้ า
พลัังกัังหัันไอน้ำำ��ได้้

		

Strength

• It can start up and run at full capacity
within a short time, so it is suitable
as a backup plant when high power is
required
• It takes less time for construction and
installation when compared to other
kinds of power plants because it is
able to install the complete set
of gas turbine system on the prepared
foundation
• The exhaust gas from this power plant
can be used for power generation of
steam turbine power plant system
18

		ข้้อจำำ�กััด

•	ต้้นทุุนผลิิตไฟฟ้้าสููงหากผลิิตจากน้ำำ�มั
� ัน
	ดีีเซล
• ประสิิทธิิภาพไม่่สููงนัักเพีียง 25-35%
• 	อายุุการใช้้งานต่ำำ�� เมื่่�อเทีียบกัับโรงไฟฟ้้า
	ชนิิดอื่น�่
• 	ค่่าบำำ�รุุงรัักษาสููง

		

Weakness

• High fuel cost
• Only 25-35% efficiency rate
• Life time expectancy is short
when compared to other types of
power plants
• High maintenance cost
เชื้้อ
� เพลิิง/Fuel

� ันดีีเซล
ก๊๊าซธรรมชาติิ น้ำำ�มั
Natural gas and diesel oil

โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน เป็็นโรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้พลัังงานความร้้อนจากการเผาไหม้้เชื้้อ� เพลิิงไปต้้มน้ำำ�� เพื่่อ�
สร้้างไอน้ำำ��แรงดัันสููงมาเป็็นพลัังงานขัับเคลื่่อ� นกัังหัันไอน้ำำ�� ซึ่่ง� จะมีีเพลาต่่อเชื่่อม
� กัับเครื่่อ� งกำำ�เนิิดไฟฟ้้า
เพื่่อ� ผลิิตไฟฟ้้าต่่อไป ทั้้�งนี้้� โรงไฟฟ้้าพลัังงานความร้้อนใช้้เชื้้อ� เพลิิงได้้หลายประเภท เช่่น ก๊๊าซธรรมชาติิ
ถ่่านหิิน น้ำำ��มันั เตา เหมาะสำำ�หรับั เดิินเครื่่อ� งเป็็นโรงไฟฟ้้าฐานที่่�ใช้้เดิินเครื่่อ� งผลิิตไฟฟ้้าตลอด 24 ชั่่ว� โมง

This type of power plant uses heat from fuel combustion to boil water and
produce high pressured steam that further drives the steam turbine connected on
the same shaft of a generator to produce electricity. Many types of fuel can be used
with thermal power plants, including natural gas, coal, and bunker oil. It is suitable
as a base load power plant that operates 24 hours a day.

ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
How Power Plants Work

		

		ข้้อดีี

•	กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าสููงตั้้�งแต่่ 1-1,300
เมกะวััตต์์
• มีีความมั่่�นคงในการผลิิตไฟฟ้้า ต้้นทุุน
ในการเดิิ น เครื่่� อ งต่ำำ�� และสามารถ
เดิินเครื่่อ� งติิดต่่อกัันได้้เป็็นเวลานาน
• ใช้้เชื้้�อเพลิิงได้้หลายชนิิด เช่่น น้ำำ��มัันเตา
ก๊๊าซธรรมชาติิ และถ่่านหิิน

		ข้้อจำำ�กััด

• ใช้้เวลานานประมาณ 5-8 ชั่่�วโมงในการ
เริ่่�มเดิินเครื่่อ� งจนสามารถจ่่ายไฟฟ้้าได้้
• ใช้้เวลาในการก่่อสร้้างนาน
• ใช้้เงิินลงทุุนก่่อสร้้างสููง

20

Strength

• High generating capacity ranging
from 1-1,300 MW
• Continual operation to provide
stable electric current with low
generation cost
• It can use various kinds of fuel, such
as bunker oil, natural gas, and coal

		
Weakness
• It takes 5-8 hours to start up and run
at full capacity to supply power
• The construction takes a long time
• High construction cost
เชื้้อ
� เพลิิง/Fuel

� ันเตา
ก๊๊าซธรรมชาติิ ถ่่านหิิน น้ำำ�มั
Natural gas, coal, and
bunker oil

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ล�ำปาง
Mae Moh Power Plant
in Lampang

Northern Thailand

Northeastern Thailand

Central Thailand

โรงไฟฟ้้าบางปะกง จ. ฉะเชิิงเทรา
Bang Pakong Power Plant
in Chachoengsao

Western
Thailand

Eastern
Thailand

กฟผ. มีีโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนจำำ�นวน 3 แห่่ง
EGAT owns three thermal power plants

Southern
Thailand

โรงไฟฟ้้ากระบี่่� จ. กระบี่่�
Krabi Power Plant
in Krabi

ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
How Power Plants Work

โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม
Combined Cycle Power Plant

เป็็นโรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า ซึ่่�งมีี
การทำำ�งาน 2 ระบบร่่วมกััน คืือ ระบบของโรงไฟฟ้้ากัังหัันก๊๊าซ ทำำ�งานร่่วมกัับ
ระบบของเครื่่� อ งกัั ง หัั น ไอน้ำำ�� โดยนำำ� เชื้้� อ เพลิิ ง มาจุุ ด ระเบิิ ด เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
พลัั ง งานความร้้ อ นไปขัั บ เคลื่่� อ นกัั ง หัั น ก๊๊ า ซและเครื่่� อ งกำำ� เนิิ ด ไฟฟ้้ า
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เพื่่อ� ผลิิตไฟฟ้้า ส่่วนไอเสีียที่่�เกิิดจากการจุุดระเบิิด
ในเครื่่�องกัังหัันก๊๊าซจะไปผ่่านหม้้อน้ำำ�� (Heat
Recovery Steam Generator) เพี่่�อถ่่ายเท
ความร้้อนให้้กัับน้ำำ��จนน้ำำ��เดืือดกลายเป็็นไอมา
ขัั บ เคลื่่� อ นกัั ง หัั น ไอน้ำำ�ที่่
� � มีี เ พลาต่่ อต รงไปยัั ง
เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าต่่อไป

It uses natural gas to generate power through a combination of two systems
which are a gas turbine and a steam turbine. The process starts by fuel combustion
to produce hot air that moves the gas turbine, which further drives a generator
to produce electricity. The exhaust heat from the gas turbine will go to a heat
recovery steam generator to deliver the heat to water for producing steam, which
will drive the steam turbine connected to the generator to produce electricity.

ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
How Power Plants Work

		ข้้อดีี

• กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าสููง จึึงเหมาะต่่อการ
เพิ่่�มกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าในระบบ และเสริิม
	ความมั่่�นคง
• ประสิิ ท ธิิ ภ าพรวมของโรงไฟฟ้้ า พลัั ง
	ความร้้อนร่่วมสููงถึึง 50% เปรีียบเทีียบกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนทั่่ว� ไปซึ่่ง� มีีค่า่ 40%
• มีีความยืืดหยุ่่�นในการเดิินเครื่่อ� งได้้ดีี
• 	ก่่อให้้เกิิดมลภาวะต่ำำ��

		
ข้้อจำำ�กัด
ั
• ราคาเชื้้�อเพลิิงผููกกัับราคาน้ำำ��มัันดิิบ
• 	ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นทรััพยากรที่่�มีีจำ�ำ กััด
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Strength

		

Weakness

• With high generating capacity, it is
suitable for supporting and enhancing
the power system security
• Its overall efficiency is around 50%,
higher than a thermal power plant
whose efficiency is around 40%
• High operational flexibility
• Low emissions

• The fuel cost is affected by crude
oil price
• Natural gas is a limited resource
เชื้้อ
� เพลิิง/Fuel

ก๊๊าซธรรมชาติิ Natural gas

Northern Thailand

โรงไฟฟ้าน�้ำพอง จ. ขอนแก่น
Nam Phong Power Plant
in Khon Kaen

โรงไฟฟ้าวังน้อย
จ. พระนครศรีอยุธยา
Wang Noi Power Plant
in Ayutthaya
Central Thailand

Northeastern Thailand

โรงไฟฟ้้าบางปะกง
จ. ฉะเชิิงเทรา
Bang Pakong Power Plant
in Chachoengsao

Western
Thailand

โรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ
จ. นนทบุุรีี
North Bangkok
Power Plant
in Nonthaburi

Eastern
Thailand

โรงไฟฟ้้าพระนครใต้้
จ. สมุุทรปราการ
South Bangkok Power Plant
in Samut Prakan

โรงไฟฟ้าจะนะ จ. สงขลา
Chana Power Plant
in Songkhla
Southern
Thailand

กฟผ. มีโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมจ�ำนวน 6 แห่ง
EGAT owns six combined
cycle power plants

ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
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โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��
Hydropower Plant

ใช้้แรงดัันของน้ำำ��จากเขื่่�อน และอ่่างเก็็บน้ำำ�� ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับสููงกว่่า
โรงไฟฟ้้าไปหมุุนเพลาของกัังหัันน้ำำ�� ซึ่่ง� จะฉุุดให้้เครื่่อ� งกำำ�เนิิดไฟฟ้้าผลิิตไฟฟ้้า
ตลอดเวลาที่่�มีกี ารเปิิดน้ำำ��ให้้ไหลผ่่าน พลัังงานที่่�ได้้จะขึ้้น� อยู่่กั� บั ความสููงของ
น้ำำ��และอััตราการไหลของน้ำำ��ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า
ในยุุคที่่�เริ่่�มมีีการพััฒนาโรงไฟฟ้้าในประเทศไทย มีีการสร้้างเขื่่�อนและ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ขนาดใหญ่่จำำ�นวนมาก อย่่างไรก็็ตาม การปล่่อยน้ำำ��ในเขื่่อ� น
เน้้นประโยชน์์ด้้านการชลประทานเป็็นหลััก โดยมีีคณะกรรมการบริิหาร
จััดการน้ำำ��เป็็นผู้้�กำำ�หนดแผนการจััดสรรน้ำำ��ในแต่่ละปีี ขณะที่่�การผลิิตไฟฟ้้า
เป็็นผลพลอยได้้จากการปล่่อยน้ำำ��เพื่่�อการชลประทาน
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A hydropower plant uses the power of water released from a dam or reservoir
to spin a water turbine which will further drive a generator to produce electricity.
The power output depends on the height from which the water falls, the volume,
and flow rate.
During the early age of power plant development in Thailand, many dams
and large hydropower plants were constructed. However, the water release from
the dam mainly aims for irrigation benefit, and there is a government agency that
is responsible for water release and allocation plan in each year. Electricity is
actually a by-product of water release for irrigation purpose.
ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
How Power Plants Work

		

		ข้้อดีี

• เป็็ น แหล่่ ง พลัั ง งานสะอาด ไม่่ ส่่ ง ผล
	กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ไม่่มีีต้้นทุุนค่่าเชื้้�อเพลิิง
• โครงการโรงไฟฟ้้ าพลัั งน้ำำ��ขนาดใหญ่่ มีี
	ขีีดความสามารถสููงในการรัักษาความ
	มั่่�นคงให้้แก่่ระบบไฟฟ้้า สำำ�หรัับรองรัับ
	ช่่วงเวลาที่่มี� คี วามต้้องการใช้้กระแสไฟฟ้้า
	สููงสุุด
• ให้้ประโยชน์์ในด้้านการชลประทานและ
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว

		
ข้้อจำำ�กัด
ั
• ใช้้พื้้น� ที่่ใ� นการก่่อสร้า้ งมากและการก่่อสร้า้ ง
เขื่่� อนขนาดใหญ่่จะต้้องมีี การตััดต้้นไม้้
เพื่่�อใช้้เป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ�� ซึ่่�งมีีผลต่่อ
ระบบนิิเวศวิิทยาป่่าไม้้
•	การเดิิ น เครื่่� อ งผลิิ ต ไฟฟ้้ า ขึ้้� น อยู่่� กัั บ
ปริิมาณน้ำำ�� และฤดููกาลรวมถึึงความจำำ�เป็็น
ในการระบายน้ำำ��เพื่่�อการชลประทาน

Strength

• Clean power without environmental
impact
• No fuel cost
• A big hydropower plant has high
potential to maintain power system
security during the time of peak
demand
• Irrigation and tourist attraction
benefits

		
Weakness
• A large area is needed for construction.
To construct a large dam, trees in
the area need to be cut for water
storage site, which affects the forest
ecosystem
• Power generation depends on
water capacity, weather condition,
and irrigation requirement
แหล่่งพลัังงาน/
Energy Source
น้ำำ�� Hydropower
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เขื่่�อนสิิริิกิิติ์์� เขื่่�อนคลองตรอน จ. อุุตรดิิตถ์์,
เขื่่�อนกิ่่�วคอหมา จ. ลำำ�ปาง, เขื่่�อนแม่่งััดสมบููรณ์์ชล โรงไฟฟ้้าบ้้านยาง
โรงไฟฟ้้าบ้้านขุุนกลาง เขื่่�อนห้้วยกุุยมั่่�ง จ. เชีียงใหม่่
Sirikit Dam and Khlong Tron Dam in Uttaradit;
Kiew Kho Ma Dam in Lampang; Mae Ngat Somboon Chon Dam,
Ban Yang Hydropower Plant, Ban Khun Klang
Hydropower Plant, and Huai Kui Mang Dam in Chiang Mai

Northern Thailand

Central Thailand
Northeastern Thailand

Western
Thailand

Eastern
Thailand

เขื่่�อนนเรศวร
เขื่่�อนแควน้้อยบำำ�รุุงแดน จ. พิิษณุุโลก,
เขื่่�อนเจ้้าพระยา จ. ชััยนาท,
เขื่่�อนขุุนด่่านปราการชล จ. นครนายก,
เขื่่�อนป่่าสัักชลสิิทธิ์์� จ. ลพบุุรีี
Naresuan Dam and Kwae Noi
Bumrung Dan Dam in Phitsanulok,
Chao Phraya Dam in Chai Nat, Khun Dan
Prakan Chon Dam in Nakhon Nayok,
and Pasak Jolasid Dam in Lopburi

เขื่่�อนอุุบลรััตน์์ จ. ขอนแก่่น, เขื่่�อนสิิริินธร
เขื่่�อนปากมููล จ. อุุบลราชธานีี, เขื่่�อนจุุฬาภรณ์์
ท้้ายเขื่่�อนจุุฬาภรณ์์ เขื่่�อนห้้วยกุ่่�ม จ. ชััยภููมิิ,
เขื่่�อนน้ำำ��พุุ ง จ. สกลนคร
Ubol Ratana Dam in Khon Kaen;
Sirindhorn Dam and Pak Mun Dam in Ubon
Ratchathani; Chulabhorn Dam, Chulabhorn
Downstream Dam, and Huai Kum Dam in
Chaiyaphum; Nam Pung Dam in
Sakon Nakhon

เขื่่�อนคลองช่่องกล่ำำ�� จ. สระแก้้ว
Khlong Chong Klum Dam in Sa Kaeo

เขื่่�อนภููมิิพล จ. ตาก, เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์ เขื่่�อนวชิิราลงกรณ
เขื่่�อนท่่าทุ่่�งนา เขื่่�อนแม่่กลอง จ. กาญจนบุุรีี, เขื่่�อนแก่่งกระจาน จ. เพชรบุุรีี
Bhumibol Dam in Tak; Srinagarind Dam, Vajiralongkorn Dam,
Tha Thung Na Dam, and Mae Klong Dam in Kanchanaburi;
Kaeng Krachan Dam in Phetchaburi

Southern
Thailand

เขื่่�อนรััชชประภา จ. สุุราษฎร์์ธานีี, เขื่่�อนบางลาง
โรงไฟฟ้้าบ้้านสัันติิ จ. ยะลา
Rajjaprabha Dam in Surat Thani, Bang Lang Dam
and Ban Santi Hydropower Plant in Yala

กฟผ. มีีโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��จำำ�นวน 29 แห่่ง
EGAT owns 29 hydropower plants
ALL ABOUT POWER PLANTS
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โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� แบบสููบกลัับ เปรีียบได้้กับ
ั แบตเตอรี่่�

พลัั ง น้ำำ�� ซึ่่� ง หลัั กก ารของการผลิิ ต ไฟฟ้้ า นั้้� น เหมืือนกัั บ
โรงไฟฟ้้าจากอ่่างเก็็บน้ำำ�� แต่่เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าประเภทนี้้�
จะสามารถนำำ�พลัังงานไฟฟ้้าที่่�เหลืือในระบบมาใช้้เ พื่่� อ
สููบน้ำำ�ก
� ลัับขึ้้�นไปเก็็บไว้้ที่่�อ่่างเก็็บน้ำำ�� ด้้านบนได้้ และเมื่่�อ
มีีความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าก็็สามารถปล่่อยน้ำำ��เพื่่อ� ผลิิตกระแส
ไฟฟ้้ า วนแบบนี้้� เรื่่� อ ยไป เช่่ น โรงไฟฟ้้ า ลำำ�ต ะคอง
ชลภาวัั ฒ นา จ. นครราชสีี ม า โรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ��
เขื่่�อนภููมิิพล เครื่่�องที่่� 8 จ. ตาก โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��
เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์ เครื่่�องที่่� 4-5 จ. กาญจนบุุรีี

Pumped-Storage Hydropower Plant can

be compared to a hydropower
battery. Its power generation principle is similar to a traditional hydropower
plant with a reservoir, but this type of generator can use leftover power from
the system to pump water back up to be stored in the upper reservoir. When
there is power demand, the water can be released to generate electricity. This
process runs in a continuous loop. Examples of this kind of power plant are
Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant in Nakhon Ratchasima Province,
Bhumibol Dam Hydropower Plant (Unit 8) in Tak Province, and Srinagarind Dam
Hydropower Plant (Units 4-5) in Kanchanaburi Province.
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โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน
Renewable Energy Power Plant

โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนผลิิตไฟฟ้้าจากแหล่่งพลัังงานที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้โดยไม่่มีวัี นั หมด แตกต่่าง
จากพลัังงานจากเชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิล เช่่น ถ่่านหิิน น้ำำ�มั
� นั และก๊๊าซธรรมชาติิ ซึ่่ง� ใช้้แล้้วหมดไป ปััจจุุบันั
เทคโนโลยีีการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนได้้รับั การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่อ�
จััดการกัับข้้อจำ�ำ กััดของพลัังงานหมุุนเวีียน โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนที่่พ� บได้้ในปััจจุุบันั ประกอบด้้วย
Renewable energy power plants generate electricity from energy sources that
will never run out, unlike fossil fuels, such as coal, oil, and natural gas, which will
run out after being used. Nowadays, the technology for power generation from
renewable energy is being developed continuously with the primary goal to deal
with the limitations of renewable energy. Renewable energy power plants found
today include:
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พลัังความร้้อนใต้้พิิภพ เป็็นพลัังงานความร้้อนที่่�อยู่�่

ใต้้ผิวิ โลกเช่่นเดีียวกัับน้ำำ�มั
� นั ปิิโตรเลีียม แต่่เก็็บอยู่่ใ� นรููปของน้ำำ�ร้
� อ้ น
หรืือไอน้ำำ�ร้
� อ้ น การนำำ�พลัังงานความร้้อนใต้้พิภิ พมาใช้้ผลิิตไฟฟ้้า
ทำำ� ได้้ โ ดยนำำ�น้ำ�ร้
�ำ ้ อ นที่่�ไ ด้้ ไ ปถ่่ า ยเทความร้้ อ นให้้ กัับ
ของเหลวหรืือสารทำำ� งานที่่� มีี จุุ ด เดืือดต่ำำ��
จนกระทั่่�ง เดืือดเป็็ น ไอ แล้้ ว นำำ� ไอนี้้�
ไปหมุุนกัังหัันซึ่่�งมีีเพลาต่่อกัับ
เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าเพื่่�อ
ผลิิตไฟฟ้้าต่่อไป

Geothermal energy is heat energy beneath the earth’s surface, similar to

petroleum oil but stored in the form of hot water or hot steam. Geothermal energy
can be used to generate electricity by transferring the heat from hot water to a
fluid or working substance with a low boiling point until it turns into steam. Then
the steam is used to spin the turbine which is connected to a generator in order
to generate electricity.
32

		ข้้อดีี

• ผลิิตพลัังงานได้้ตลอดเวลา
• ไม่่มีค่ี ่าเชื้้�อเพลิิง
• ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

		

Strength

• It can generate electricity at all times
• No fuel cost
• No environmental impact

		ข้้อจำำ�กัด
ั

• พลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพ พบได้้เฉพาะ
บางพื้้�นที่่�เท่่านั้้�น
• ต้้นทุุนการสำำ�รวจและเจาะหลุุมสููง
• กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าต่ำำ�� ไม่่คงที่่�
แหล่งพลังงาน/
Energy Source

		
Weakness
• Geothermal energy can only be
found in some areas
• High survey and drill cost
• Low and unstable capacity

ความร้อนใต้พิภพ
Geothermal

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ฝาง จ. เชียงใหม่
Fang Geothermal Power Plant in Chiang Mai

Northern Thailand

กฟผ. มีีโรงไฟฟ้้าพลััง
ความร้้อนใต้้พิิภพจำำ�นวน 1 แห่่ง
EGAT owns one
geothermal power plant

Central Thailand
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พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำ�มาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์

แสงอาทิตย์หรือ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิต
มาจากสารกึ่งตัวนำ�ประเภทซิลคอ
ิ น ทำ�หน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้
จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

Solar power can be used to generate electricity by using solar cells

which are made of silicon semiconductors to directly transform solar power
into electricity. The electricity generated from the solar cells will be direct
current (DC) electricity.
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		ข้้อจำำ�กััด

		ข้้อดีี

• เป็็นแหล่่งพลัังงานธรรมชาติิขนาดใหญ่่
ไม่่มีีวัันหมดไป
• เป็็นพลัังงานสะอาด ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
	สิ่่�งแวดล้้อมและไม่่ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
• ไม่่มีีต้้นทุุนค่่าเชื้้�อเพลิิง
• 	การใช้้ ป ระโยชน์์ ไ ม่่ ยุ่่� งยาก ระบบไม่่
	ซัับซ้้อน
• สามารถนำำ�ไปใช้้ในแหล่่งที่่ยั� งั ไม่่มีไี ฟฟ้้าใช้้
อยู่่�ห่า่ งไกลจากระบบส่่งและจำำ�หน่า่ ยไฟฟ้้า

• ผลิิตไฟฟ้้าได้้เฉพาะช่่วงที่่�มีแี ดดจััด หากมีี
เมฆมากจะผลิิตได้้น้้อย (กลางคืืนและ
ฝนตกไม่่สามารถผลิิตได้้)
•	ต้้ อ งมีี แ หล่่ ง เก็็ บ สะสมพลัั ง งาน เช่่ น
แบตเตอรี่่�
• ประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้าต่่อกำำ�ลัังการ
	ติิดตั้้�งต่ำำ��
• ใช้้พื้้�นที่่�ติิดตั้้�งมาก ประมาณ 8-10 ไร่่ต่่อ
1 เมกะวััตต์์

		

		

Strength

• A large natural source of energy
that will never run out
• Clean energy, no environmental
impact, no greenhouse gas emissions
• No fuel cost
• Uncomplicated utilization because
of its simple system
• It can be used in areas with no
electricity, far from transmission
and distribution systems

Weakness

• It can generate electricity only during
strong sunlight. If there are many
clouds, electricity output will be
less. (No electricity generated at
nighttime and when raining)
• It needs a storage system, such as
battery
• Low capacity factor
• It takes up a lot of space for
installation, around 8-10 rai per 1 MW
แหล่่งพลัังงาน/
Energy Source
แสงอาทิิตย์์ Solar

36

โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน
Pha Bong Solar Power Plant
in Mae Hong Son

Northern Thailand

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สันก�ำแพง
จ. เชียงใหม่
San Kamphaeng Solar Power Plant
in Chiang Mai
โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์เขื่่�อนสิิริินธร
จ. อุุบลราชธานีี
Sirindhorn Dam
Solar Power Plant
in Ubon Ratchathani

Central Thailand

Northeastern Thailand

Western
Thailand
Eastern
Thailand

โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
คลองช่่องกล่ำำ�� จ. สระแก้้ว
Khlong Chong Klum
Solar Power Plant in Sa Kaeo

โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ทัับสะแก
จ. ประจวบคีีรีีขัันธ์์
Thap Sakae Solar
Power Plant
in Prachaup Khiri Khan

Southern
Thailand

โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
แหลมพรหมเทพ จ. ภููเก็็ต
Phrom Thep Cape Solar
Power Plant in Phuket

กฟผ. มีีโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์จำำ�นวน 6 แห่่ง
EGAT owns six solar
power plants
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Hydro-Floating Solar Hybrid เป็็ น ระบบผลิิ ต

ไฟฟ้้ า ผสมผสานระหว่่ า ง ‘พลัั ง น้ำำ�� จากเขื่่� อ น’ และ ‘พลัั ง งาน
แสงอาทิิตย์์จากโซลาร์์เซลล์์ลอยน้ำำ��บนเขื่่�อน’ เพื่่�อลดข้้อจำำ�กััดของ
การผลิิ ตไฟฟ้้ าจากพลัั งงานหมุุ นเวีียนที่่� ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพอากาศ
โดย กฟผ. นำำ�ร่่องโครงการนี้้�ที่่�เขื่่�อนสิิริินธร จัังหวััดอุุบลราชธานีี
เป็็นแห่่งแรก มีีกำำ�ลัังผลิิต 45 เมกะวััตต์์ เริ่่�มเดิินเครื่่�องผลิิตไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ในเดืือนตุุลาคม 2564 ด้้วยระบบควบคุุมและบริิหาร
จััดการพลัังงาน (Energy Management Sytem: EMS) ทำำ�ให้้
การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนทั้้�งสองชนิิดมีีประสิิทธิิภาพ
ผลิิตไฟฟ้้าได้้ต่่อเนื่่�องยาวนาน และเสริิมความมั่่�นคงทางพลัังงาน
ไฟฟ้้าของประเทศ
แผงโซลาร์์เซลล์์ที่่�ถููกติิดตั้้�งบนพื้้�นที่่�ผิิวน้ำำ��ของเขื่่�อนเป็็นชนิิด
ดัับเบิิลกลาส (Double Glass) สามารถทนต่่อความชื้้น� สููงได้้ดีี ทำำ�ให้้
ไม่่มีีสิ่่�งปนเปื้้�อนลงสู่่�แหล่่งน้ำำ�� นอกจากนี้้� ได้้ติิดตั้้�งทุ่่�นลอยน้ำำ��ชนิิด
HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่่�งเป็็นวััสดุุชนิิดเดีียวกัับ
ท่่อส่่งน้ำำ��ประปา จึึงเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสััตว์์น้ำำ��

Hydro-Floating Solar Hybrid is a power generation system which

combines “hydropower from dams” and “solar power from floating solar cells
in dams” in order to reduce the limitations of power generation from renewable
energy which is weather-dependent. EGAT’s first pilot project at Sirindhorn
Dam in Ubon Ratchathani Province has a capacity of 45 MW. It is scheduled for
commercial operation in October 2021. Along with an energy management system
(EMS), electricity generation from both types of renewable energy is efficient.
3

เจาะลึกก

เรื่ออ�งน่าารู้ � โรงไฟฟ้าา

The system can generate electricity continuously for a long time and will enhance
the country’s power system security.
The solar panels installed on the water surface of the dam are double glass solar
panels, highly resistant to moisture, and does not contaminate the water. Moreover,
the mooring system is made from HDPE (High Density Polyethylene) which is the
same material used in water supply pipelines and therefore safe for the environment
and aquatic animals.
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ทั้้�งนี้้� หลัักการทำำ�งานของระบบดัังกล่่าว ไม่่เพีียงช่่วยเสริิมความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้า แต่่ยัังช่่วย
ในเรื่่�องของการบริิหารจััดการน้ำำ�� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดได้้
The working principle of the system not only enhances power system security but
also helps with water management for maximum efficiency.
ปริิมาณน้ำำ��มาก Large Amount of Water

ในกรณีีที่่�ปริิมาณน้ำำ��มีีมากพอ เขื่่�อนจะผลิิตไฟฟ้้ารองรัับความพร้้อมจ่่ายของระบบสููงสุุดได้้
When there is enough water, the dam will release water to generate electricity
to meet the system’s peak demand.
โครงการโซลาร์์ เซลล์์ ลอ ยน้ำำ�� แบบไฮบริิ ดขอ ง กฟผ. จะดำำ� เนิิ น การติิ ดตั้้� ง บนพื้้� น ที่่� ผิิ ว น้ำำ��
ในเขื่่�อนต่่าง ๆ ของ กฟผ. เมื่่�อดำำ�เนิินงานโครงการแล้้วเสร็็จตามแผนฯ จะมีีปริิมาณกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า
รวม 2,725 เมกะวััตต์์
EGAT’s Hydro-Floating Solar Hybrid Project will be installed on the water
surface of various EGAT dams. When the project is complete, there will be
a total capacity of 2,725 MW.
40

ปริิมาณน้ำำ��มีีจำำ�กััด Limited Amount of Water

ในกรณีีที่่ป� ริิมาณน้ำำ��มีีจำำ�กััด โซลาร์์เซลล์์จะช่่วยให้้การบริิหารจััดการน้ำำ��มีีความยืืดหยุ่่�น เช่่น
ผลิิตไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ในช่่วงกลางวััน และนำำ�พลัังน้ำำ��มาเสริิมในช่่วงความต้้องการไฟฟ้้าสููง
ในเวลากลางคืืน หรืือการเดิินเครื่่�องโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ต่่อเนื่่�อง แต่่กำำ�ลัังผลิิตน้้อยเพื่่�อเสริิม
ความต้้องการของระบบไฟฟ้้า
When there is a limited amount of water, the solar cells will generate electricity
from sunlight during the day, while hydropower will be used to support high
power demand during nighttime; or it is able to operate the hydropower plant
continuously but with small capacity to support power system demand.
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พลั ง งานลม กั ง หั น ลมเป็ น อุ ป กรณ์ สำ � คั ญ สำ � หรั บ นำ � พลั ง งานลม

มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ความเร็วลมที่เหมาะสมจะทำ�ให้ใบพัดหมุนแกน
ของกังหันลม ซึง่ ต่อมายังเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าและเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าจะผลิต
ไฟฟ้าออกมาใช้งานได้

Wind power can be converted into electricity by using wind turbines. With the

proper wind speed, the propeller will turn the axis of the wind turbine connected
to the generator and generate electricity.
42

		ข้้อดีี

• เป็็นพลัังงานสะอาด เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ไม่่มีีต้้นทุุนค่่าเชื้้�อเพลิิง
• ระบบไม่่ซับั ซ้้อน (ก่่อสร้้างและติิดตั้้ง� ง่่าย/
	ค่่าบำำ�รุุงรัักษาไม่่สููง)

		
ข้้อจำำ�กัด
ั
• 	ต้้นทุุนด้้านอุุปกรณ์์สููง
• 	พื้้� น ที่่�ที่่�มีี ศัั ก ยภาพเข้้ า ถึึ ง ได้้ ย าก เช่่ น
บนภููเขาสููง ป่่าต้้นนํ้้�า ชายหาด
• ประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ต ไฟฟ้้ าต่่ อ กำำ� ลัั ง
การติิดตั้้�งต่ำำ��
• ผลิิตไฟฟ้้าได้้มากเฉพาะเวลาที่่�ลมแรงหรืือ
	มีีความเร็็วเพีียงพอ (ไม่่ตํ่่�ากว่่า 6-10 เมตร
	ต่่อวิินาทีี และไม่่เกิิน 25 เมตรต่่อวิินาทีี)
	จึึงมีีความไม่่แน่่นอนขึ้้�นอยู่่�กัับฤดููกาล
•	จำำ� เป็็ น ต้้ อ งใช้้ แ บตเตอรี่่�เป็็ น แหล่่ ง
เก็็บพลัังงาน
• อาจก่่อให้้เกิิดมลภาวะทางเสีียง
แหล่่งพลัังงาน/
Energy Source
ลม Wind

		

Strength

		

Weakness

• Clean and eco-friendly energy
• No fuel cost
• Uncomplicated system (easy
to construct and install/low
maintenance cost)

• High equipment cost
• Difficultly in accessing potential
areas, e.g., mountain top, upstream
forest, beach
• Low capacity factor
• It can generate a large amount of
power only with strong wind or
enough wind speed (not less than
6-10 meters/second and not more
than 25 meters/second); therefore, it
is unreliable depending on the
season
• It needs a battery storage system
• It may cause noise pollution
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Northern Thailand

Central Thailand

Northeastern Thailand

กังหันลมล�ำตะคอง จ. นครราชสีมา
Lamtakong Wind Power Plant
in Nakhon Ratchasima

Western
Thailand
Eastern
Thailand

กฟผ. มีโรงไฟฟ้ ากังหันลมจำ�นวน 2 แห่ง
EGAT owns two wind power plants

Southern
Thailand
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กัังหัันลมแหลมพรหมเทพ จ. ภููเก็็ต
Phrom Thep Cape
Wind Power Plant in Phuket

Wind Hydrogen Hybrid เป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของ

ก๊าซไฮโดรเจน ควบคู่กับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ที่ กฟผ. นำ�มาใช้เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่โรงไฟฟ้ากังหันลมลำ�ตะคอง จ. นครราชสีมา ระบบดังกล่าวกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากกังหันลม ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยหรือช่วงกลางคืน มาจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก
ในช่วงกลางวัน ช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมีความเสถียรมากขึ้น โดยระบบนี้ถูกนำ�มาใช้ผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำ�ตะคองอีกด้วย
Wind Hydrogen Hybrid is a technology which stores power generated by

wind turbines in the form of hydrogen gas, coupled with fuel cell. EGAT is
the first organization to use it in Southeast Asia at Lamtakong Wind Power Plant
in Nakhon Ratchasima Province. The system stores electricity generated from wind
turbines during low power demand, or nighttime, and supplies it when there is
high power demand during the day, which helps power generation from wind
turbines become more stable. This system supplies the power to the building
of EGAT Learning Center - Lamtakong.
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พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร กากจากผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น
แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันสำ�ปะหลัง ซังข้าวโพด กาก
และกะลามะพร้าว ส่าเหล้า เป็นต้น นำ�มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลมีหลักการทำ�งานคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
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Biomass Energy Biomass fuels are sourced from waste and residues of

agricultural production and products; e.g. rice husk, bagasse, scrap lumber, cassava
waste, corncob, coconut residue and shell, brew’s yeast; used as fuel to generate
electric power. The biomass power plant works like other thermal power plants.

		ข้้อดีี

• เพิ่่�มมููลค่่าให้้วััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
• 	ช่่วยลดปริิมาณวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
• เหมาะแก่่ ก ารผลิิ ต ในระดัั บ ท้้ อ งถิ่่�น
ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งไม่่ใช่่แหล่่งอุุตสาหกรรม

	ข้้อจำำ�กััด

• ปริิ ม าณชีี ว มวลมีี ค่่ า ไม่่ ค งที่่� ขึ้้� น อยู่่�กัั บ
	พื้้�นที่่�และฤดููกาล
• 	ค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุนสููง รวมไปถึึงการ
เชื่่�อมต่่อกัับระบบไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ
• 	ต้้นทุุนค่่าพลัังงานไฟฟ้้าจากชีีวมวลยัังมีี
ราคาสููงกว่่าการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
	อื่่�นอย่่างน้ำำ��มััน หรืือก๊๊าชธรรมชาติิ

		

Strength

		

Weakness

• It adds value to agricultural waste
• It reduces agricultural waste
• It is suitable for local production,
not in industrial areas

• Fluctuation in the amount of
agricultural waste, depending on
weather and area
• High cost of investment and
connection between electrical
equipment and system
• Higher cost than other exhaustible
fuels like oil and natural gas
ALL ABOUT POWER PLANTS
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โรงไฟฟ้ าชุมชน กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก

ภาครัฐที่ต้องการจะเห็นการนำ�พลังงานไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนที่จะนำ�ร่องในพื้นที่ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ มีกำ�ลังการผลิตไม่เกิน 3 เมกะวัตต์
ใช้ชีวมวล อาทิ ซังข้าวโพด ไม้โตเร็ว เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็น
โรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การดำ�เนินงานของ กฟผ.
ชาวบ้านในพื้นที่ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ยึดอาชีพหลักคือทำ�การเกษตร โดยใช้
พื้นที่ป่าสงวนมาทำ�เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 180,000 ไร่ ในลักษณะของการทำ�การเกษตร
เชิงเดี่ยวที่ปลูกข้าวโพดแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำ�เช่นนี้จะไม่ยั่งยืน เพราะต้องพึ่งพาปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ซึ่งทำ�ลายสิ่งแวดล้อม กฟผ. จึงได้เสนอชุมชนเพื่อพิจารณาโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม โดยนำ�พื้นที่บางส่วนจากการปลูกข้าวโพด หันมาปลูกป่าซึ่งเป็นไม้โตเร็ว
และนำ�มาเป็นพืชพลังงานเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม
โดยผู้ ที่ จ ะดู แ ลรั ก ษาโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนจะต้ อ งเป็ น คนในพื้ น ที่
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งงานของคนในพื้ น ที่ มี พ ลั ง งานไฟฟ้ า ที่ มี
เสถี ย รภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด อาชี พ ใหม่ ๆ รวมถึ ง
เกิดวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นไป
เพือ่ ให้ได้ตน้ แบบของโรงไฟฟ้าชุมชนเพือ่ ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
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Community Power Plant EGAT pushes ahead the development of

community power plants in response to the governmental policy to utilize
energy for driving local economy. A pilot project of community power plants
will be introduced in the area of Mae Chaem District, Chiang Mai Province.
With a generating capacity of 3 MW, the power plant will be fueled by
biomass, like corncob and quick-maturing plants. When completed, it will
be the first model of community power plants under EGAT’s operation.
The locals in Mae Chaem District, Chiang Mai Province are mostly
farmers, thus turning the reserved forest of about 180,000 rai into
an area for corn monoculture. This kind of farming is considered
unsustainable as it relies on fertilizers, insecticides, and chemicals which
are harmful to the environment. EGAT therefore promotes the Mae Chaem
Community Power Plant Project by using a part of the corn field to grow
quick-maturing plants which will be the fuel delivered to the
power plant.
The community power plant can generate income for
the locals who will help take care of the power plant.
It will also ensure power stability and create new careers and
community enterprises, contributing to a community power plant
model to raise the growth of local economy of the country.
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โรงไฟฟ้้าดีีเซล
Diesel Power Plant

โรงไฟฟ้้าดีเี ซลใช้้น้ำ��ำ มัันดีีเซลเป็็นเชื้้อ� เพลิิงในการผลิิต
ไฟฟ้้า โดยเครื่่�องยนต์์ดีีเซลนั้้�นเป็็นระบบสัันดาปภายใน
หลัั ก การทำำ� งานคืื อ ในจัั ง หวะที่่�ลูู ก สูู บ เคลื่่�อนตัั ว ขึ้้� น
อากาศในกระบอกสููบจะถููกอััดตััวทำำ�ให้้เกิิดความร้้อน
และความหนาแน่่นสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ในขณะเดีียวกััน
หััวฉีีดจะทำำ�การฉีีดละอองน้ำำ�� มัันดีีเซลเข้้าไปในกระบอกสููบ
ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การเผาไหม้้ แ ละการระเบิิ ด เป็็ น พลัั ง งาน
ดัันลููกสููบให้้เคลื่่�อนที่่�ดัันก้้านสููบลงไป และส่่งกำำ�ลัังต่่อ
ไปยัั ง แกนข้้ อ เหวี่่�ยงที่่�ต่่ อ กัั บ เพลาเครื่่�องยนต์์ ซึ่่� งจะ
ส่่งกำำ�ลัังต่่อไปยัังเพลาของเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า ทำำ�ให้้เกิิด
การเหนี่่�ยวนำำ�กระแสไฟฟ้้า เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าต่่อไป
The diesel power plant uses diesel oil as fuel. It works with internal combustion
engine. The piston moving upwards causes the air to compress to have high heat
and density. At the same time, the fuel is injected into the cylinder. This makes
the spark ignition which drives the piston to move the connecting rod that further
pushes a crankshaft connected to a shaft of the engine. This motion will then
turn the shaft of the generator, thereby generating electricity.
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		ข้้อดีี

• เริ่่�มเดิินเครื่่�องได้้อย่่างรวดเร็็ว
• เหมาะสำำ� หรัั บ จ่่ า ยพลัั ง งานไฟฟ้้ า ใน
	ช่่วงต้้องการไฟฟ้้าสููงและกรณีีฉุุกเฉิิน
• สามารถทำำ� เป็็ น โรงไฟฟ้้ าสำำ� เร็็ จ รูู ป
เคลื่่�อนย้้ายได้้

		

Strength

• It can start up very quickly
• It is suitable for supplying power
during peak demand and emergency
period
• It can be a movable power plant

		ข้้อจำำ�กััด

• 	มีีกำำ�ลัังการผลิิตต่ำำ��
• ราคาน้ำำ��มัันดีีเซลในปััจจุุบัันมีีราคาสููง

		
Weakness
• Capacity is restricted
• High fuel cost
เชื้้�อเพลิิง/Fuel

น้ำำ�� มัันดีีเซล Diesel Oil
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โรงไฟฟ้้าดีีเซลผาบ่่อง
จ. แม่่ฮ่่องสอน
Pha Bong Diesel Power Plant
in Mae Hong Son
Northern Thailand

Central Thailand

Northeastern Thailand

โรงไฟฟ้าบ่อทอง จ. ชลบุรี
Bo Thong Power Plant
in Chon Buri

Western
Thailand
Eastern
Thailand

กฟผ. มีโรงไฟฟ้ า
ดีเซลจำ�นวน 4 แห่ง
EGAT owns four
diesel power plants
Southern
Thailand

โรงไฟฟ้้าสุุไหงโกลก
โรงไฟฟ้้าบ้้านทอน จ. นราธิิวาส
Su-ngai Kolok Power Plant and
Ban Thon Power Plant
in Narathiwat
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โรงไฟฟ้้าพลัังงานนิิวเคลีียร์์
Nuclear Power Plant

เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนประเภทหนึ่่�ง อาศััยพลัังความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจากปฏิิกิิริิยาการแตกตััว
ของธาตุุ ยูู เรเนีี ย มซึ่่�งให้้ พ ลัั ง งานความร้้ อ นมหาศาลเพื่่�อผลิิ ต ไอน้ำำ�� ไปหมุุ น เครื่่�องกำำ� เนิิ ด ไฟฟ้้ า
โรงไฟฟ้้านิิวเคลีียร์์โดยทั่่�วไปประกอบด้้วยส่่วนหลััก ๆ 4 ส่่วน คืือ เตาปฏิิกรณ์์ ระบบระบายความร้้อน
ระบบกำำ�เนิิดกระแสไฟฟ้้า และระบบความปลอดภััย
สำำ�หรัับการพััฒนาโรงไฟฟ้้านิิวเคลีียร์์ของประเทศไทยในปััจจุุบััน ยัังคงเป็็นทางเลืือกในอนาคต
ที่่�ต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มในด้้ า นต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ทางเทคโนโลยีี กฎระเบีี ย บและบุุ ค ลากร รวมทั้้� ง
การยอมรัั บ ของประชาชน ซึ่่�งโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานนิิ ว เคลีี ย ร์์ ถูู ก ถอดออกจากร่่ า งแผนพัั ฒ นา
กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าฉบัับใหม่่หรืือ แผน PDP2018 จากที่่�ก่่อนหน้้านี้้�เคยถููกบรรจุุไว้้ในแผน PDP2015
จำำ�นวน 2,000 เมกะวััตต์์ โดยจะหัันมาเน้้นเชื้้�อเพลิิงก๊๊าซและพลัังงานหมุุนเวีียนเป็็นหลััก
The nuclear power plant is a kind of thermal power plant. The heat source
of the power plant is derived from uranium fission to generate steam that
drives a steam turbine connected to a generator. The nuclear power plant
generally comprises 4 sections: nuclear reactor, cooling system, generator, and
safety system.
The nuclear power plant is still a future alternative power source for Thailand.
It requires preparations in terms of technology, regulation, personnel, and
public acceptance. Currently, the development of nuclear power plant is
removed from the Power Development Plan (PDP2018) due to the promotion
of natural gas and renewable energy. Once, it was incorporated in the PDP2015
with the generating capacity of 2,000 MW.
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		ข้้อดีี

• เป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ที่่�มีี คุุ ณ ภาพในการผลิิ ต
พลัังงานจำำ�นวนมาก จากปริิมาณเชื้้�อเพลิิง
เพีียงเล็็กน้้อย จึึงช่่วยเสริิมสร้้างความมั่่�นคง
ให้้ระบบไฟฟ้้า
• เป็็นโรงไฟฟ้้าที่่�สะอาด ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

		

Strength

• With a small amount of fuel, this
power plant can generate high
electricity output, which can ensure
power system security
• Clean energy with no pollutions and
greenhouse gas emissions

		
ข้้อจำำ�กััด
• ใช้้ เ งิิ น ลงทุุ น ในการก่่ อ สร้้ า งสูู ง และต้้ อ ง
เตรีียมโครงสร้้างพื้้�นฐานและการพััฒนา
	บุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญอย่่างแท้้จริิง
• 	ต้้ อ งพัั ฒ นาและเตรีี ย มการเกี่่�ยวกัั บ
การจััดการกากกััมมัันตรัังสีี การดำำ�เนิินงาน
	ด้้านแผนฉุุกเฉิินทางรัังสีี และมาตรการ
ควบคุุมความปลอดภััย เพื่่�อป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุ
• 	ยัังไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับของประชาชน เนื่่�องจาก
	ยัังมีีข้้อกัังวลใจเรื่่�องความปลอดภััย

		

Weakness

• It requires high construction cost,
infrastructure preparation, and experts
• It requires radioactive waste
management, radiological emergency
measure, and safety measure to
prevent unexpected incidents
• It requires public acceptance due to
safety concerns
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ลัักษณะการทำำ�งานของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
How Power Plants Work

โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะ
Waste-to-Energy Power Plant

ใช้้ขยะเป็็นเชื้้อ� เพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า โดยขยะส่่วนใหญ่่เป็็นมวลชีีวภาพ เช่่น กระดาษ เศษอาหาร
และไม้้ ฯลฯ โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะมีีวิธีิ ีการทำำ�งานเหมืือนกัับโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน โดยจะนำำ�ขยะ
มาเผาบนตะแกรง แล้้วนำำ�ความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นมาใช้้ต้้มน้ำำ��ในหม้้อน้ำำ��จนกลายเป็็นไอน้ำำ��เดืือด ซึ่่�งจะไป
หมุุนกัังหัันของเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า
ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะกระจายอยู่่�หลายจัังหวััดทั้้�งโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะ
ชุุมชน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นขยะมููลฝอยจากชุุมชน และโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมที่่�ผลิิตไฟฟ้้าจากกาก
ของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย ส่่วนหนึ่่�งเพราะได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐที่่�ต้้องการ
ส่่งเสริิมการผลิิตพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
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The waste-to-energy power plant is fueled by waste, especially from organic
material, e.g., paper, food scraps, and wood. This kind of power plant works like
a thermal power plant by burning waste to generate heat to further boil water for
the steam that will turn a generator turbine.
As a result of governmental promotion on renewable and alternative energy,
currently there are waste-to-energy power plants nationwide, including municipal
solid waste fueled power plants and non-hazardous industrial waste fueled
power plants.

		ข้้อดีี

• เป็็นแหล่่งพลัังงานราคาถููก
• ลดปััญหาเรื่่�องการกำำ�จััดขยะ

		ข้้อจำำ�กััด

• 	มีีค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะให้้เหมาะสม
	ก่่อนนำำ�ไปแปรรููปเป็็นพลัังงาน
• 	ต้้องมีีเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมในการจััดการ
	กัับฝุ่่�นควัันและสารที่่�เกิิดขึ้้น� จากการเผาขยะ
• การตั้้ง� โรงไฟฟ้้าจากขยะมัักได้้รับั การต่่อต้้าน
จากชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง

		
Strength
• Low-cost energy source
• It helps lessen waste management
problem

		

Weakness

• Cost of waste management processing
before converting them to energy
• It requires suitable technology on
management of particle, smoke, and
chemical substance from waste
burning
• Objection from nearby community
ALL ABOUT POWER PLANTS
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ลัักษณะการเดิินเครื่่�อง
ของโรงไฟฟ้้า
Power Plant Operation

กระบวนการผลิิตไฟฟ้้า ประกอบด้้วยโรงไฟฟ้้า 3 ประเภทหลััก คืือ
There are three types of power plants categorized by
power plant operation as follows:
� ก
� งตลอดทั้้ง
โรงไฟฟ้้าที่่มี
ี ารเดิินเครื่่อ
� วััน เป็็นโรงไฟฟ้้าพลััง

BASE LOAD
ความร้้อนและพลัังความร้้อนร่่วม ที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
POWER PLANT เช่่ น ก๊๊ า ซธรรมชาติิ น้ำำ�� มัั น ถ่่ า นหิิ น ซึ่่�งสามารถสร้้ า ง
ความต่่ อ เนื่่�องในการผลิิ ต ไฟฟ้้ า และมีี ต้้ น ทุุ น ที่่�ถูู ก กว่่ า
เรีียกว่่า โรงไฟฟ้้าฐาน
A base load power plant generates electric power

It includes thermal power plant and
combined cycle power plant fueled by fossil fuels
such as natural gas, oil, and coal. The base load
power plant can provide a continuous supply with
a low cost.
all day.

INTERMEDIATE
คื อ โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม POWER PLANT

โรงไฟฟ้ าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้ าในช่วงที่มีความต้องการ
ใช้ ไ ฟฟ้ าปานกลาง

ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการเดิ น เครื่ อ งมากกว่ า โรงไฟฟ้ า
พลังความร้อน

An intermediate power plant is operated

This type
of power plant includes a combined cycle
power plant as its operation is more flexible than
a thermal power plant.
to cover the intermediate load.
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PEAKING
POWER PLANT

� ก
� งเฉพาะช่่วงที่่มี
� ค
โรงไฟฟ้้าที่่มี
ี ารเดิินเครื่่อ
ี วามต้้องการ

จะมีีการเดิินเครื่่�องในช่่วงระยะเวลาสั้้�น ๆ
โดยใช้้พลัังงานสะอาด เช่่น โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��และโรงไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ รวมไปถึึงโรงไฟฟ้้ากัังหัันก๊๊าซ เรีียกว่่า
โรงไฟฟ้้าช่่วง Peak Load
ไฟฟ้้าสูู งสุุ ด

A peaking power plant generally runs for a short

period when there is a high demand. This kind of

power plant is powered by clean energy covering
hydropower plant and pumped-storage
hydropower plant. The gas-turbine power plant
is also included in the peaking power plant.
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ลัักษณะการเดิินเครื่่�องของโรงไฟฟ้้า

Power Plant Operation

Peak Load ในประเทศไทยแบ่งได้ 2 ช่วงเวลา
The peak load in each day of Thailand can be
divided into 2 periods:

ช่วงกลางวัน 13.00-15.00 น.
Day period: 1.00–3.00 p.m.

ช่วงกลางคืน 19.00-21.00 น.
Night period: 7.00–9.00 p.m.
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การผลิิ ต ไฟฟ้้ า เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้ อ งการไฟฟ้้ า ในแต่่ ล ะช่่ ว ง
ของวัั น จึึ ง ต้้ อ งมีี ก ารผสมผสาน
การผลิิตจากโรงไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ
ตามลัักษณะการใช้้ไฟฟ้้า อัันจะก่่อ
ให้้ เ กิิ ด สมดุุ ล พลัั ง งาน กล่่ า วคืื อ
ประเทศสามารถผลิิ ต และจัั ด หา
เชื้้�อเพลิิงได้้อย่่างเพีียงพอ มีีสััดส่่วน
การผลิิตพลัังงานที่่�เหมาะสม และ
ต้้นทุุนไม่่แพงจนเกิินไป

To respond to the power demand which varies in each period of the day,
different types of power plants are required to supply power and ensure
energy balance. In other words, the country needs adequate power sources and
fuels, a suitable power generation mix, and reasonable cost of power generation.
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สรุุป

Summary
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กฟผ. ยัังคงเดิินหน้้าพัฒ
ั นาโรงไฟฟ้้าประเภท
ต่่าง ๆ ตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า (PDP)
โดยคำำ�นึึงถึึงแหล่่งสำำ�รองเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีปริิมาณ
เพีียงพอและแน่่นอน กระจายชนิิดและแหล่่งของ
พลัังงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาแหล่่ง
พลัังงานใดเพีียงแหล่่งเดีียว พร้้อมกัับให้้ความสำำ�คััญ
กัับเรื่่�องต้้นทุุนที่่�เหมาะสม ความเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
และแหล่่งพลัังงานภายในประเทศที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด
ทั้้� ง หมดนี้้� เพื่่�อให้้ ป ระชาชนมีี ไ ฟฟ้้ า ใช้้
อย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ ในราคาที่่�ยุุติธิ รรม
ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ให้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� อัันเป็็นส่่วน
สำำ� คัั ญ ในการผลัั ก ดัั น ให้้ ป ระเทศพัั ฒ นาและ
ก้้าวหน้้าต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน
EGAT continues the development of power plants in accordance
with the PDP by considering supply adequacy, stability of reserved
fuel sources, and appropriate generation mix to mitigate the risk of
over-dependency on a single source. In addition, reasonable cost,
eco-friendliness, and rationale of maximum use of natural and
local power sources are among the factors to which EGAT has
given importance.
EGAT aims to deliver electric power with supply adequacy,
effectiveness, and reasonable price to raise the quality of life,
leading to the development and sustainable future of the country.
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่
เจาะลึก เรืองน่
ารู้ โรงไฟฟ้า
All About Power Plants
ในรูปแบบ อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย
(Interactive Multimedia)

64

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
www.egat.co.th

Electricity Generating Authority of Thailand
53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130
www.egat.co.th

