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ไฟฟ้าเป็็นส่่วนส่ำาคััญในการดำำาเนินชีีวิตป็ระจำำาวัน โดำย
ไฟฟ้าผลิิตมาจำากเช้ี�อเพลิิงแลิะแหลิ่งพลัิงงานตาม
ธรรมชีาติหลิากหลิาย กล่ิาวอีกนัยหน่�งค้ัอ ไฟฟ้าทีี่�เราใช้ี 
ผลิิตมาจำากโรงไฟฟ้าหลิาย ๆ ป็ระเภที่ แตกต่างกัน 
ไป็ตามคัวามต้องการหร้อคัวามจำำาเป็็นของแต่ลิะ
ป็ระเที่ศซ่ึ่�งอาจำจำะพิจำารณาจำากที่รัพยากร
พลัิงงานหร้อส่ภาพภูมิอากาศของ
ป็ระเที่ศนั�น ๆ 

คำ�นำ�
Introduction
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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.

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิิตแห่งป็ระเที่ศไที่ย (กฟผ.)  
มีภารกิจำหลัิกในการส่ร้างคัวามมั�นคังที่างพลิังงาน 
โดำยพัฒนาโรงไฟฟ้าทีี่�ใช้ีเช้ี�อเพลิิงป็ระเภที่ต่าง ๆ  
ตั�งกระจำายอยู่ทุี่กภูมิภาคัของป็ระเที่ศไที่ยเพ้�อเส่ริม
คัวามมั�นคังของระบบไฟฟ้าให้มีป็ระสิ่ที่ธิภาพแลิะ 
เป็็นมิตรกับสิ่�งแวดำล้ิอม รวมถ่ึงส่ามารถึบริหารจัำดำการ
ต้นทุี่นให้มีราคัาเหมาะส่มอีกด้ำวย
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ระบบผลิิตไฟฟ้าในป็ระเที่ศไที่ย ป็ระกอบด้ำวย
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิิตไฟฟ้าเอกชีนรายใหญ่ 
(Independent Power Producer: IPP) ผู้ผลิิต
ไฟ ฟ้า เอกชีนราย เ ล็ิก  ( Smal l  Power  
Producer: SPP) แลิะการรับซ้ึ่�อไฟฟ้าจำากต่าง
ป็ระเที่ศ มีกำาลัิงผลิิตรวมของระบบทัี่�งสิ่�น 
46,095.87 เมกะวัตต์ (พฤษภาคัม 2564)

ส่ำาหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แบ่งได้ำเป็็น  
โร ง ไฟ ฟ้ าพ ลัิ งคัวาม ร้อน  โร ง ไฟ ฟ้ าพ ลัิ ง 

คัวามร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลัิงนำ�า โรงไฟฟ้าพลัิงนำ�า
แบบสู่บกลัิบ (ลิำาตะคัองชีลิภาวัฒนา) โรงไฟฟ้า
พลัิงงานหมุนเวียนอ้�น ๆ  (นอกเหน้อจำากโรงไฟฟ้า
พลัิงนำ�า) แลิะโรงไฟฟ้าดีำเซึ่ลิ ตั�งอยูทุ่ี่กภูมิภาคัของ
ป็ระเที่ศจำำานวนทัี่�งสิ่�น 51 แห่ง มีกำาลัิงผลิิตติดำตั�ง
รวม 16,037.32 เมกะวัตต์ คิัดำเป็็นร้อยลิะ 34.79 
ของกำาลัิงผลิิตทัี่�งป็ระเที่ศ

Installed Generating Capacity 
of Thailand’s Power System

ระบบผลิตไฟฟ้�
ในประเทศไทย
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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.
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พลังคว�มร้อนร่วม
Combined Cycle

8,262.00 MW
พลังนำ��
Hydropower    
3,024.13 MW

พลังคว�มร้อน
Thermal
3,687.00 MW

พลังง�นหมุนเวียนอ่�น ๆ  
Renewable Energy
(apart from hydropower) 

33.79 MW

พลังนำ��แบบสูบกลับ 
(ลำ�ตะคองชลภ�วัฒน�)
Pumped-Storage Hydropower 

(Lamtakong Jolabha Vadhana)

 1,000.00 MW

ดีีเซล
Diesel

30.40 MW

Installed Generating Capacity of Thailand’s Power System
ระบบผลิตไฟฟ้�ในประเทศไทย

กำ�ลังผลิตของ กฟผ.
EGAT’s Power Plants

16,037.32 MW
(34.79%)
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ข้อมููล ณ วัันท่� 31 พฤษภ�คมู 2564
Data as of May 31, 2021

กำ�ลังผลิตจ�กแหล่งอ่�น
Others 

ภ�ยในประเทศ
Domestic Private 
Power Plants   
24,337.95 MW

รับซ่�อไฟฟ�้จ�กต่�งประเทศ
Power Import from 

Neighboring Countries
5,720.60 MW

ผู้ผลิตไฟฟ�้เอกชนร�ยใหญ่ | IPPs 
14,873.50 MW

ผู้ผลิตไฟฟ�้เอกชนร�ยเล็ก | SPPs
9,464.45 MW

30,058.55 MW

พลังนำ��
Hydropower    
3,024.13 MW

Installed Generating Capacity of Thailand’s Power System

(65.21%)

รวมกำ�ลังผลิตในระบบ
Grand Total

46,095.87
MW
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โรงไฟฟ้�
พลังคว�มร้อน
Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้�พลัง
คว�มร้อนร่วม
Combined Cycle Power Plant

บางปะกง (เคร่ื่�องท่ี่� 3 และ 4)  1,152.00

แม่่เม่าะ (เคร่ื่�องท่ี่� 1 และ 8-13) 2,220.00

กรื่ะบ่� 315.00

Bang Pakong (Units 3-4) 1,152.00

Mae Moh (Unit 1, Units 8-13) 2,220.00

Krabi 315.00

Bang Pakong Block 5 710.00

South Bangkok Block 2 562.00

South Bangkok Block 3 710.00

บางปะกง ชุุดท่ี่� 5 710.00

พรื่ะนครื่ใต้้ ชุุดท่ี่� 2 562.00

พรื่ะนครื่ใต้้ ชุุดท่ี่� 3 710.00

รวม | Total 3,687.00 MW

Installed Generating Capacity 
of EGAT Power Plants

กำ�ลังผลิตติดีตั�ง
โรงไฟฟ�้ของ กฟผ. 

(เมกะวััตต)์

(เมกะวััตต)์

(MW) 

(MW) 
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โรงไฟฟ�้
พลังนำ��
Hydropower Plant

รวม | Total 8,262.00 MW

(เมกะวััตต)์

(เมกะวััตต)์

(MW) 

(MW) 

พรื่ะนครื่ใต้้ ชุุดท่ี่� 4 1,220.00

นำ�าพอง ชุุดท่ี่� 1-2 650.00

วัังน้อย ชุุดท่ี่� 3 686.00

วัังน้อย ชุุดท่ี่� 4 750.00

จะนะ ชุุดท่ี่� 1 710.00

จะนะ ชุุดท่ี่� 2 766.00

พรื่ะนครื่เหน่อ ชุุดท่ี่� 1 670.00

พรื่ะนครื่เหน่อ ชุุดท่ี่� 2 828.00

South Bangkok Block 4 1,220.00

Nam Phong Blocks 1-2 650.00

Wang Noi Block 3 686.00

Wang Noi Block 4 750.00

Chana Block 1 710.00

Chana Block 2 766.00

North Bangkok Block 1 670.00

North Bangkok Block 2 828.00

เข่ื่�อนภููมิ่พล 779.20

เข่ื่�อนสิิริื่กิติ้� 500.00

เข่ื่�อนอุบลรัื่ต้น์ 25.20

เข่ื่�อนสิิริื่นธรื่ 36.00

เข่ื่�อนจุฬาภูรื่ณ์์ 40.00

เข่ื่�อนศร่ื่นคริื่นที่ร์ื่ 720.00

Bhumibol Dam 779.20

Sirikit Dam 500.00

Ubol Ratana Dam 25.20

Sirindhorn Dam 36.00

Chulabhorn Dam 40.00

Srinagarind Dam 720.00

พลังนำ��เขื�อนขน�ดใหญ่่ Large Hydropower Plant



12      

รวมกำำ�ลัังผลิัตโรงไฟฟ�้พลัังน้ำำ��เข่ื่�อน้ำขื่น้ำ�ดใหญ่่ 
Total generating capacity of 
large hydropower plants 

เข่ื่�อนนำ�าพุง 6.00

บ้านสัินติ้ 1.28 

เข่ื่�อนแม่่งัดสิม่บูรื่ณ์์ชุล 9.00

เข่ื่�อนห้วัยกุ่ม่ 1.06

เข่ื่�อนนเรื่ศวัรื่ 8.00

เข่ื่�อนคลองชุ่องกลำ�า 0.02

บ้านยาง 0.12

Installed Generating Capacity of EGAT Power Plants
กำ�ลังผลิตติดีตั�งโรงไฟฟ�้ของ กฟผ.

เข่ื่�อนวัชิุรื่าลงกรื่ณ์ 300.00

เข่ื่�อนท่ี่าทุ่ี่งนา 39.00

เข่ื่�อนแก่งกรื่ะจาน 19.00

เข่ื่�อนบางลาง 84.00

เข่ื่�อนรัื่ชุชุปรื่ะภูา 240.00

เข่ื่�อนปากมู่ล 136.00

เข่ื่�อนเจ้าพรื่ะยา 12.00

เข่ื่�อนแควัน้อยบำารุื่งแดน 30.00

เข่ื่�อนแม่่กลอง 12.00

Vajiralongkorn Dam 300.00

Tha Thung Na Dam 39.00

Kaeng Krachan Dam 19.00

Bang Lang Dam 84.00

Rajjaprabha Dam 240.00

Pak Mun Dam 136.00

Chao Phraya Dam 12.00

Kwae Noi Bamrung Dan Dam 30.00

Mae Klong Dam 12.00

2,972.40 MW

Nam Pung Dam 6.00

Ban Santi 1.28

Mae Ngat Somboon Chon Dam 9.00

Huai Kum Dam 1.06

Naresuan Dam 8.00

Khlong Chong Klum Dam 0.02

Ban Yang 0.12

(เมกะวััตต)์ (MW) 

พลังนำ��เขื�อนขน�ดเล็ก Small Hydropower Plant

(เมกะวััตต)์ (MW) 

พลังนำ��เขื�อนขน�ดใหญ่่ Large Hydropower Plant
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(เมกะวััตต)์ (MW) 

พลังนำ��เขื�อนขน�ดเล็ก Small Hydropower Plant

โรงไฟฟ�้พลังนำ��
แบบสูบกลับ
Pumped-Storage 
Hydropower Plant

รวม | Total 3,024.13 MW

รวม | Total 1,000 MW

รวมกำำ�ลัังผลิัตโรงไฟฟ�้พลัังน้ำำ��เข่ื่�อน้ำขื่น้ำ�ดเล็ักำ 
Total generating capacity of 
small hydropower plants 

51.73 MW

บ้านขุื่นกลาง 0.20

เข่ื่�อนห้วัยกุยมั่�ง 0.10

เข่ื่�อนขุื่นด่านปรื่าการื่ชุล 10.00

เข่ื่�อนปา่สัิกชุลสิิที่ธิ� 6.70

เข่ื่�อนกิ�วัคอหม่า 5.50

ท้ี่ายเข่ื่�อนจุฬาภูรื่ณ์์ 1.25

เข่ื่�อนคลองต้รื่อน 2.50

Ban Khun Klang 0.20

Huai Kui Mang Dam 0.10

Khun Dan Prakan Chon Dam 10.00

Pasak Jolasid Dam 6.70

Kiew Kho Ma Dam 5.50

Chulabhorn Downstream Dam 1.25

Khlong Tron Dam 2.50

ลำาต้ะคองชุลภูาวััฒนา 1,000.00 Lamtakong Jolabha  1,000.00
Vadhana   

(เมกะวััตต)์ (MW) 

รวมกำำ�ลัังผลิัตโรงไฟฟ�้พลัังน้ำำ��เข่ื่�อน้ำขื่น้ำ�ดใหญ่่ 
Total generating capacity of 
large hydropower plants 

Installed Generating Capacity of EGAT Power Plants
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รวมกำำ�ลัังผลิัตโรงไฟฟ�้พลัังง�น้ำแสงอ�ทิิตย์์
Total generating capacity of 
solar power plants 

รวมกำำ�ลัังผลิัตโรงไฟฟ�้พลัังคว�มร้อน้ำใต้พิภพ
Total generating capacity of 
geothermal power plant

6.80 MW

0.30 MW

(เมกะวััตต)์

(เมกะวััตต)์

(MW) 

(MW) 

โรงไฟฟ�้พลังง�น
หมุนเวียนอ่�น ๆ
Renewable Energy
Power Plant

ฝาง 0.30

คลองชุ่องกลำ�า 0.02

แหลม่พรื่หม่เที่พ 0.01

สัินกำาแพง 0.01

ผาบ่อง 0.50

เข่ื่�อนสิิริื่นธรื่ 1.26

ทัี่บสิะแก 5.00

Fang  0.30

พลังแสงอ�ทิตย์

พลังง�นควั�มูร้อนใต้พิภพ

Solar Power Plant

Geothermal Power Plant

Khlong Chong Klum 0.02

Phrom Thep Cape 0.01

San Kamphaeng 0.01

Pha Bong 0.50

Sirindhorn Dam 1.26

Thap Sakae 5.00

Installed Generating Capacity of EGAT Power Plants
กำ�ลังผลิตติดีตั�งโรงไฟฟ�้ของ กฟผ.
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ข้อมููล ณ วัันท่� 31 พฤษภ�คมู 2564
Data as of May 31, 2021

รวมกำำ�ลัังผลิัตโรงไฟฟ�้พลัังง�น้ำลัม 
Total generating capacity of 
wind power plants

 26.69 MW

(เมกะวััตต)์ (MW) 

แหลม่พรื่หม่เที่พ 0.19

ลำาต้ะคอง 2.50

ลำาต้ะคอง (รื่ะยะท่ี่� 2) 24.00

โรงไฟฟ�้ดีีเซล
Diesel Power Plant 

แม่่ฮ่่องสิอน (เคร่ื่�องท่ี่� 2-6) 4.40

สุิไหงโกลก (เคร่ื่�องท่ี่� 1-4)  8.00

บ้านที่อน (เคร่ื่�องท่ี่� 1-4) 8.00 

บ่อที่อง (เคร่ื่�องท่ี่� 1-5) 10.00

Mae Hong Son (Units 2-6)  4.40

Su-ngai Kolok (Units 1-4) 8.00 

Ban Thon (Units 1-4) 8.00

Bo Thong (Units 1-5) 10.00

รวัมกำ�ลัังผลิัตทั้ั�งหมดของโรงไฟฟ้� กฟผ.
Grand Total 

กังหันลมู Wind Power Plant

Phrom Thep Cape 0.19

Lamtakong 2.50

Lamtakong (Phase 2) 24.00

รวม | Total 33.79 MW

รวม | Total 30.40 MW

16,037.32 MW

(เมกะวััตต)์ (MW) 

Installed Generating Capacity of EGAT Power Plants
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ลักษณะการทำางาน
ของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
How Power Plants Work

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
Gas Turbine Power Plant

โรงไฟฟ้ากัังหัันกัา๊ซ มีีอุุปกัรณ์์หัลัักัสำำาคััญประกัอุบด้้วย เคัร่�อุงอุดั้อุากัาศ
(Air Compressor) ต่่อุอุย่่บนเพลัาเดี้ยวกัันกัับชุุด้กัังหัันก๊ัาซ (Gas Turbine) 
แลัะเคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้า (Generator) เม่ี�อุเริ�มีเดิ้นเคัร่�อุง อุากัาศจะถู่กัด่้ด้
จากัภายนอุกัเข้้าเคัร่�อุงอุัด้อุากัาศจนมีีอุุณ์หัภ่มิีส่ำงข้้�นแลัะมีีคัวามีดั้นส่ำงข้้�น  
8 - 10 เท่่า อุากัาศคัวามีด้นัส่ำงนี�จะถู่กัส่ำงเข้้าไปยงัห้ัอุงเผาไหัมี ้(Combustion 
Chamber) ซ้�งภายในห้ัอุงเผาไหัม้ีมีีหััวฉีีด้เชุ่�อุเพลิังเพ่�อุให้ัเกิัด้กัารเผาไหัม้ี
แลัะให้ัคัวามีร้อุนแก่ัอุากัาศ จนได้้ก๊ัาซร้อุนที่�มีีคัวามีดั้นแลัะอุุณ์หัภ่มิีส่ำง 
ซ้�งจะข้ยายตั่วผ่านเคัร่�อุงกัังหัันก๊ัาซ ท่ำาให้ัเคัร่�อุงกัังหัันก๊ัาซหัมุีนเพลัาข้อุง
เคัร่�อุงกัังหัันก๊ัาซที่�ต่่อุกัับเพลัาข้อุงเคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้า ท่ำาให้ัเกิัด้กัารเหันี�ยวนำา
แลัะได้้กัระแสำไฟฟ้า
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ลักษณะการทำางาน
ของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

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. 
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How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

  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 

  ข้อดีี 
• เริ�มี เด้ินเคัร่�อุงไ ด้้รวด้เร็ว เหัมีาะที่� 
 จะจ่ายไฟฟ้าในชุ่วงที่�มีีคัวามีต่้อุงกัาร 
 ไฟฟ้าส่ำงแลัะกัรณี์ฉุีกัเฉิีน
•  ใชุ้ระยะเวลัาก่ัอุสำร้างแลัะติ่ด้ตั่�งน้อุย 
 กัว่าโรงไฟฟ้าประเภท่อุ่�นเน่�อุงจากักัาร 
 จัด้ซ่�อุระบบกัังหัันกั๊าซสำำาเร็จร่ปทั่�งชุุด้ 
 นำามีาติ่ด้ตั่�งบนฐานรากัที่�เต่รียมีไว้
• สำามีารถูนำาไอุเสีำยจากัโรงไฟฟ้ากัังหััน 
 ก๊ัาซไปผลิัต่ไฟฟ้าในระบบโรงไฟฟ้า 
 พลัังกัังหัันไอุนำ�าได้้

เช้ื้�อเพลิง/Fuel
ก๊๊าซธรรมชาติิ น้ำำ�ามัน้ำดีีเซล 
Natural gas and diesel oil

  ข้อจำำากัดี
• ต้่นทุ่นผลิัต่ไฟฟ้าส่ำงหัากัผลิัต่จากันำ�ามัีน 
 ดี้เซลั
•  ประสิำท่ธิิภาพไม่ีส่ำงนักัเพียง 25-35%
•  อุายุกัารใชุ้งานต่ำ�าเม่ี�อุเที่ยบกัับโรงไฟฟ้า 
 ชุนิด้อุ่�น
•  ค่ัาบำารุงรักัษาส่ำง

  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
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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.

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้าพลัังคัวามีร้อุน เป็นโรงไฟฟ้าที่�ใชุ้พลัังงานคัวามีร้อุนจากักัารเผาไหัม้ีเชุ่�อุเพลิังไปต้่มีนำ�า เพ่�อุ
สำร้างไอุนำ�าแรงดั้นส่ำงมีาเป็นพลัังงานขั้บเคัล่ั�อุนกัังหัันไอุนำ�า ซ้�งจะมีีเพลัาต่่อุเชุ่�อุมีกัับเคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้า
เพ่�อุผลิัต่ไฟฟ้าต่่อุไป ทั่�งนี� โรงไฟฟ้าพลัังงานคัวามีร้อุนใชุ้เชุ่�อุเพลิังได้้หัลัายประเภท่ เชุ่น ก๊ัาซธิรรมีชุาติ่ 
ถู่านหิัน นำ�ามัีนเต่า เหัมีาะสำำาหัรับเดิ้นเคัร่�อุงเปน็โรงไฟฟา้ฐานที่�ใชุ้เดิ้นเคัร่�อุงผลัติ่ไฟฟา้ต่ลัอุด้ 24 ชัุ�วโมีง 
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  ข้อจำำากัดี
• ใชุ้เวลัานานประมีาณ์ 5-8 ชัุ�วโมีงในกัาร 
 เริ�มีเดิ้นเคัร่�อุงจนสำามีารถูจ่ายไฟฟ้าได้้
• ใชุ้เวลัาในกัารก่ัอุสำร้างนาน
• ใชุ้เงินลังทุ่นก่ัอุสำร้างส่ำง 

  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

เช้ื้�อเพลิง/Fuel
ก๊๊าซธรรมชาติิ ถ่่าน้ำหิิน้ำ น้ำำ�ามัน้ำเติา
Natural gas, coal, and 
bunker oil

  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

  ข้อดีี
• กัำาลัังกัารผลิัต่ไฟฟ้าส่ำงตั่�งแต่่ 1-1,300  
 เมีกัะวัต่ต์่ 
•  มีีคัวามีมัี�นคังในกัารผลิัต่ไฟฟ้า ต้่นทุ่น 
 ในกัารเด้ินเคัร่�อุงต่ำ�า  แลัะสำามีารถู 
 เดิ้นเคัร่�อุงติ่ด้ต่่อุกัันได้้เป็นเวลัานาน   
•  ใชุ้เชุ่�อุเพลิังได้้หัลัายชุนิด้ เชุ่น นำ�ามัีนเต่า 
 ก๊ัาซธิรรมีชุาติ่ แลัะถู่านหิัน

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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Northern Thailand

Central Thailand
Northeastern Thailand

Eastern
 Thailand

Western 
Thailand

Southern 
Thailand

กฟผ. มีโรงไฟฟา้พลังความร้อนจำำานวน 3 แห่ง
EGAT owns three thermal power plants

โรงไฟฟา้กระบ่ี่� จ. กระบ่ี่�
Krabi Power Plant 

in Krabi

โรงไฟฟา้บี่างปะกง จ. ฉะเชิิงเทรา 
Bang Pakong Power Plant 

in Chachoengsao

โรงไฟฟา้แม่เมาะ จ. ล�าปาง
Mae Moh Power Plant 

in Lampang
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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เป็นโรงไฟฟ้าที่�ใชุ้กั๊าซธิรรมีชุาติ่เป็นเชุ่�อุเพลิังในกัารผลิัต่ไฟฟ้า ซ้�งมีี 
กัารท่ำางาน 2 ระบบร่วมีกััน ค่ัอุ ระบบข้อุงโรงไฟฟ้ากัังหัันก๊ัาซ ท่ำางานร่วมีกัับ
ระบบข้อุงเคัร่�อุงกัังหัันไอุนำ�า โด้ยนำาเชุ่�อุเพลิังมีาจุด้ระเบิด้เพ่�อุให้ัเกิัด้ 
พลัังงานคัวามีร้อุนไปขั้บเคัล่ั�อุนกัังหัันก๊ัาซแลัะเคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
Combined Cycle Power Plant

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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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.

เพ่�อุผลิัต่ไฟฟ้า ส่ำวนไอุเสีำยที่�เกิัด้จากักัารจดุ้ระเบิด้
ในเคัร่�อุงกัังหัันก๊ัาซจะไปผ่านหัม้ีอุนำ�า (Heat 
Recovery Steam Generator) เพี�อุถู่ายเท่ 
คัวามีร้อุนให้ักัับนำ�าจนนำ�าเด่้อุด้กัลัายเป็นไอุมีา 
ขั้บเคัล่ั�อุนกัังหัันไอุนำ�าที่� มีี เพลัาต่่อุต่รงไปยัง 
เคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้าต่่อุไป

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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  ข้อดีี 
• กัำาลัังกัารผลิัต่ไฟฟ้าส่ำง จ้งเหัมีาะต่่อุกัาร 
 เพิ�มีกัำาลัังผลิัต่ไฟฟ้าในระบบ แลัะเสำริมี 
 คัวามีมัี�นคัง
• ประสิำท่ธิิภาพรวมีข้อุงโรงไฟฟ้าพลััง 
 คัวามีร้อุนร่วมีส่ำงถู้ง 50% เปรียบเที่ยบกัับ 
 โรงไฟฟ้าพลัังคัวามีร้อุนทั่�วไปซ้�งมีีค่ัา 40%
•  มีีคัวามีย่ด้หัยุ่นในกัารเดิ้นเคัร่�อุงได้้ดี้
•  ก่ัอุให้ัเกิัด้มีลัภาวะต่ำ�า

  Strength
• 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

  Weakness
• The fuel cost is affected by crude 
 oil price
• Natural gas is a limited resource

เช้ื้�อเพลิง/Fuel
ก๊๊าซธรรมชาติิ Natural gas

  ข้อจำำากัดี 
•  ราคัาเชุ่�อุเพลิังผ่กักัับราคัานำ�ามัีนดิ้บ
•  ก๊ัาซธิรรมีชุาติ่เป็นท่รัพยากัรที่�มีีจำากััด้

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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Northern Thailand

Central Thailand
Northeastern Thailand

Eastern
 Thailand

Western 
Thailand

Southern 
Thailand กฟผ. มีโรงไฟฟา้พลัง

ความร้อนร่วมจำำานวน 6 แห่ง
EGAT owns six combined 
cycle power plants

โรงไฟฟา้บี่างปะกง 
จ. ฉะเชิิงเทรา

Bang Pakong Power Plant 
in Chachoengsao

โรงไฟฟา้พระนครใต้้ 
จ. สมุทรปราการ

South Bangkok Power Plant 
in Samut Prakan 

โรงไฟฟา้น�้าพอง จ. ขอนแก่น
Nam Phong Power Plant 

in Khon Kaen
โรงไฟฟา้วังน้อย 

จ. พระนครศร่อยุธยา
Wang Noi Power Plant

in Ayutthaya

โรงไฟฟา้พระนครเหนือ 
จ. นนทบุี่ร่

North Bangkok 
Power Plant 

in Nonthaburi

โรงไฟฟา้จะนะ จ. สงขลา
Chana Power Plant 

in Songkhla

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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โรงไฟฟา้พลังนำ�า
Hydropower Plant

ใชุ้แรงดั้นข้อุงนำ�าจากัเข่้�อุน แลัะอุ่างเก็ับนำ�า ซ้�งอุย่่ในระดั้บส่ำงกัว่า 
โรงไฟฟ้าไปหัมุีนเพลัาข้อุงกัังหัันนำ�า ซ้�งจะฉุีด้ให้ัเคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้าผลิัต่ไฟฟ้า
ต่ลัอุด้เวลัาที่�มีีกัารเปิด้นำ�าให้ัไหัลัผ่าน พลัังงานที่�ได้้จะข้้�นอุย่่กัับคัวามีส่ำงข้อุง
นำ�าแลัะอัุต่รากัารไหัลัข้อุงนำ�าที่�ใชุ้ในกัระบวนกัารผลิัต่ไฟฟ้า

ในยุคัที่�เริ�มีมีีกัารพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเท่ศไท่ย มีีกัารสำร้างเข่้�อุนแลัะ
โรงไฟฟ้าพลัังนำ�าข้นาด้ใหัญ่จำานวนมีากั อุยา่งไรก็ัต่ามี กัารปล่ัอุยนำ�าในเข่้�อุน
เน้นประโยชุน์ด้้านกัารชุลัประท่านเป็นหัลัักั โด้ยมีีคัณ์ะกัรรมีกัารบริหัาร
จัด้กัารนำ�าเป็นผ้่กัำาหันด้แผนกัารจัด้สำรรนำ�าในแต่่ลัะปี ข้ณ์ะที่�กัารผลิัต่ไฟฟ้า
เป็นผลัพลัอุยได้้จากักัารปล่ัอุยนำ�าเพ่�อุกัารชุลัประท่าน

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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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.

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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  ข้อดีี 
• เป็นแหัล่ังพลัังงานสำะอุาด้ ไม่ีส่ำงผลั 
 กัระท่บต่่อุสิำ�งแวด้ล้ัอุมี
• ไม่ีมีีต้่นทุ่นค่ัาเชุ่�อุเพลิัง
•  โคัรงกัารโรงไฟฟ้าพลัังนำ�าข้นาด้ใหัญ่มีี 
 ขี้ด้คัวามีสำามีารถูส่ำงในกัารรักัษาคัวามี 
 มัี�นคังให้ัแก่ัระบบไฟฟ้า สำำาหัรับรอุงรับ 
 ชุ่วงเวลัาที่�มีีคัวามีต้่อุงกัารใชุ้กัระแสำไฟฟ้า 
 ส่ำงสุำด้
• ให้ัประโยชุน์ในด้้านกัารชุลัประท่านแลัะ 
 เป็นแหัล่ังท่่อุงเที่�ยว

  ข้อจำำากัดี
• ใชุ้พ่�นที่�ในกัารก่ัอุสำร้างมีากัแลัะกัารก่ัอุสำร้าง
 เข่้�อุนข้นาด้ใหัญ่จะต้่อุงมีีกัารตั่ด้ต้่นไม้ี 
 เพ่�อุใชุ้เป็นแหัล่ังกัักัเกั็บนำ�า ซ้�งมีีผลัต่่อุ 
 ระบบนิเวศวิท่ยาป่าไม้ี
• กัารเ ดิ้นเคัร่�อุงผลิัต่ไฟฟ้าข้้�นอุ ย่่ กัับ 
 ปริมีาณ์นำ�าแลัะฤด่้กัาลัรวมีถู้งคัวามีจำาเป็น 
 ในกัารระบายนำ�าเพ่�อุกัารชุลัประท่าน

  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

  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

แหล่งพลังงาน/
Energy Source
น้ำำ�า Hydropower

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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เขื�อนรัชิชิประภา จ. สุราษฎร์ธาน่, เขื�อนบี่างลาง 
โรงไฟฟา้บ้ี่านสันติ้ จ. ยะลา

Rajjaprabha Dam in Surat Thani, Bang Lang Dam 
and Ban Santi Hydropower Plant in Yala 

กฟผ. มีโรงไฟฟา้พลังนำ�าจำำานวน 29 แห่ง
EGAT owns 29 hydropower plants

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

Northern Thailand

Central Thailand
Northeastern Thailand

Eastern
 Thailand

Western 
Thailand

Southern 
Thailand

เขื�อนนเรศวร 
เขื�อนแควน้อยบี่�ารุงแดน จ. พิษณุุโลก, 

เขื�อนเจ้าพระยา จ. ชัิยนาท, 
เขื�อนขุนด่านปราการชิล จ. นครนายก, 

เขื�อนป่าสักชิลสิทธิ� จ. ลพบุี่ร่
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

เขื�อนสิริกิติ้� เขื�อนคลองต้รอน จ. อุต้รดิต้ถ์์, 
เขื�อนกิ�วคอหมา จ. ล�าปาง, เขื�อนแม่งัดสมบูี่รณ์ุชิล โรงไฟฟา้บ้ี่านยาง

โรงไฟฟา้บ้ี่านขุนกลาง เขื�อนห้วยกุยมั�ง จ. เช่ิยงใหม่
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

เขื�อนคลองช่ิองกล��า จ. สระแก้ว
Khlong Chong Klum Dam in Sa Kaeo

เขื�อนอุบี่ลรัต้น์ จ. ขอนแก่น, เขื�อนสิรินธร 
เขื�อนปากมูล จ. อุบี่ลราชิธาน่, เขื�อนจุฬาภรณ์ุ 
ท้ายเขื�อนจุฬาภรณ์ุ เขื�อนห้วยกุ่ม จ. ชัิยภูมิ, 

เขื�อนน�้าพุง 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

เขื�อนภูมิพล จ. ต้าก, เขื�อนศร่นครินทร์ เขื�อนวชิิราลงกรณุ 
เขื�อนท่าทุ่งนา เขื�อนแม่กลอง จ. กาญจนบุี่ร่, เขื�อนแก่งกระจาน จ. เพชิรบุี่ร่

Bhumibol Dam in Tak; Srinagarind Dam, Vajiralongkorn Dam, 
Tha Thung Na Dam, and Mae Klong Dam in Kanchanaburi; 

Kaeng Krachan Dam in Phetchaburi 
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โรงไฟฟา้พลัังน้ำำ�าแบบสููบกลัับ  เปรยีบได้้กัับแบต่เต่อุรี�
พลัังนำ�า ซ้�งหัลัักักัารข้อุงกัารผลัิต่ไฟฟ้านั�นเหัม่ีอุนกัับ 
โรงไฟฟ้าจากัอุ่างเก็ับนำ�า แต่่เคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้าประเภท่นี�
จะสำามีารถูนำาพลัังงานไฟฟ้าที่�เหัล่ัอุในระบบมีาใชุ้เพ่�อุ 
ส่ำบนำ�ากัลัับข้้�นไปเก็ับไว้ที่�อุ่างเก็ับนำ�าด้้านบนได้้ แลัะเม่ี�อุ 
มีีคัวามีต้่อุงกัารใชุ้ไฟฟ้าก็ัสำามีารถูปล่ัอุยนำ�าเพ่�อุผลิัต่กัระแสำ
ไฟฟ้าวนแบบนี�เร่�อุยไป เชุ่น โรงไฟฟ้าลัำาต่ะคัอุง 
ชุลัภาวัฒนา จ. นคัรราชุสำีมีา โรงไฟฟ้าพลัังนำ�า 

เข่้�อุนภ่มิีพลั เคัร่�อุงที่� 8 จ. ต่ากั โรงไฟฟ้าพลัังนำ�า
เข่้�อุนศรีนคัรินท่ร์ เคัร่�อุงที่�  4-5 จ. กัาญจนบุรี

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

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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โรงไฟฟ้าพลัังงานหัมุีนเวียนผลิัต่ไฟฟ้าจากัแหัล่ังพลัังงานที่�สำามีารถูนำามีาใชุ้โด้ยไม่ีมีีวันหัมีด้ แต่กัต่่าง
จากัพลัังงานจากัเชุ่�อุเพลิังฟอุสำซิลั เชุ่น ถู่านหิัน นำ�ามัีน แลัะก๊ัาซธิรรมีชุาติ่ ซ้�งใชุ้แล้ัวหัมีด้ไป ปัจจุบัน
เท่คัโนโลัยีกัารผลิัต่ไฟฟ้าจากัพลัังงานหัมุีนเวียนได้้รับกัารพัฒนาอุย่างต่่อุเน่�อุง โด้ยมีีเป้าหัมีายหัลัักัเพ่�อุ
จัด้กัารกัับข้้อุจำากััด้ข้อุงพลัังงานหัมุีนเวียน โรงไฟฟ้าพลัังงานหัมุีนเวียนที่�พบได้้ในปัจจุบัน ประกัอุบด้้วย

โรงไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy Power Plant

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:

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ



32      

พลังความร้อนใต้พิภพ เป็นพลัังงานคัวามีร้อุนที่�อุย่่ 
ใต้่ผิวโลักัเชุ่นเดี้ยวกัับนำ�ามัีนปิโต่รเลีัยมี แต่่เก็ับอุย่่ในร่ปข้อุงนำ�าร้อุน
หัร่อุไอุนำ�าร้อุน กัารนำาพลัังงานคัวามีร้อุนใต้่พิภพมีาใชุ้ผลิัต่ไฟฟ้า
ท่ำาได้้โด้ยนำานำ�าร้อุนที่�ได้้ไปถู่ายเท่คัวามีร้อุนให้ักัับ
ข้อุงเหัลัวหัร่อุสำารท่ำางานที่� มีี จุด้เ ด่้อุด้ต่ำ�า  
จนกัระทั่�งเด่้อุด้เป็นไอุ แล้ัวนำาไอุนี� 
ไปหัมุีนกัังหัันซ้�งมีีเพลัาต่่อุกัับ
เคัร่�อุงกัำาเนิด้ไฟฟ้าเพ่�อุ
ผลิัต่ไฟฟ้าต่่อุไป

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. 

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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  Weakness
•  Geothermal energy can only be  
 found in some areas
•  High survey and drill cost
•  Low and unstable capacity

  ข้อดีี
• ผลิัต่พลัังงานได้้ต่ลัอุด้เวลัา
•  ไม่ีมีีค่ัาเชุ่�อุเพลิัง
• ไม่ีส่ำงผลักัระท่บต่่อุสิำ�งแวด้ล้ัอุมี   Strength

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

  ข้อจำำากัดี
• พลัังงานคัวามีร้อุนใต้่พิภพ พบได้้เฉีพาะ 
 บางพ่�นที่�เท่่านั�น
•  ต้่นทุ่นกัารสำำารวจแลัะเจาะหัลุัมีส่ำง
•  กัำาลัังผลิัต่ไฟฟ้าต่ำ�า ไม่ีคังที่�

แหล่งพลังงาน/
Energy Source
ความร้อน้ำใติ้พิภพ
Geothermal

กฟผ. มีโรงไฟฟา้พลัง
ความร้อนใต้พิภพจำำานวน 1 แห่ง 
EGAT owns one 
geothermal power plant

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

โรงไฟฟา้พลังความร้อนใต้้พิภพ ฝาง จ. เชิ่ยงใหม่
Fang Geothermal Power Plant in Chiang Mai
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How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

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.

พลังงานแสงอาทิตย์ สำามีารถูนำามีาผลิัต่ไฟฟ้าโด้ยใชุ้เซลัล์ั 
แสำงอุาท่ิต่ย์หัร่อุ โซลัาร์เซลัล์ั (Solar Cell) ซ้�งเป็นอุุปกัรณ์์ท่ี�ผลัิต่ 
มีาจากัสำารก้ั�งตั่วนำาประเภท่ซิลิัคัอุน ท่ำาหัน้าที่�เปลีั�ยนพลัังงานแสำงอุาทิ่ต่ย์
ให้ัเป็นพลัังงานไฟฟ้าได้้โด้ยต่รง แลัะไฟฟ้าท่ี�เซลัล์ัแสำงอุาท่ิต่ย์ผลิัต่ได้้ 
จะเป็นไฟฟ้ากัระแสำต่รง (DC)
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แหล่งพลังงาน/ 
Energy Source
แสงอาทิิติย์์ Solar

  ข้อจำำากัดี
 • ผลิัต่ไฟฟ้าได้้เฉีพาะชุ่วงที่�มีีแด้ด้จัด้ หัากัมีี 
 เมีฆมีากัจะผลัิต่ได้้น้อุย (กัลัางค่ันแลัะ 
 ฝนต่กัไม่ีสำามีารถูผลิัต่ได้้)
• ต้่อุงมีีแหัล่ังเก็ับสำะสำมีพลัังงาน เชุ่น  
 แบต่เต่อุรี�
• ประสิำท่ธิิภาพกัารผลิัต่ไฟฟ้าต่่อุกัำาลัังกัาร
 ติ่ด้ตั่�งต่ำ�า
• ใชุ้พ่�นที่�ติ่ด้ตั่�งมีากั ประมีาณ์ 8-10 ไร่ต่่อุ  
 1 เมีกัะวัต่ต์่

  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

  ข้อดีี
• เป็นแหัล่ังพลัังงานธิรรมีชุาติ่ข้นาด้ใหัญ่  
 ไม่ีมีีวันหัมีด้ไป
• เป็นพลัังงานสำะอุาด้ ไมี่ส่ำงผลักัระท่บต่่อุ 
 สิำ�งแวด้ล้ัอุมีแลัะไม่ีปล่ัอุยก๊ัาซเร่อุนกัระจกั
•  ไม่ีมีีต้่นทุ่นค่ัาเชุ่�อุเพลิัง
•  กัารใชุ้ประโยชุน์ไม่ียุ่งยากั ระบบไม่ี 
 ซับซ้อุน
• สำามีารถูนำาไปใชุ้ในแหัล่ังที่�ยังไม่ีมีีไฟฟ้าใชุ้ 
  อุย่่ห่ัางไกัลัจากัระบบส่ำงแลัะจำาหัน่ายไฟฟ้า

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

  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
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กฟผ. มีโรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์จำำานวน 6 แห่ง
EGAT owns six solar 
power plants

โรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิต้ย์เขื�อนสิรินธร 

จ. อุบี่ลราชิธาน่
Sirindhorn Dam 

Solar Power Plant 
in Ubon Ratchathani

Northern Thailand

Central Thailand
Northeastern Thailand

Eastern
 Thailand

Western 
Thailand

Southern 
Thailand

โรงไฟฟา้เซลล์แสงอาทิต้ย์
ผาบี่่อง จ. แม่ฮ่องสอน

Pha Bong Solar Power Plant 
in Mae Hong Son

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต้ย์สันก�าแพง 
จ. เชิ่ยงใหม่

San Kamphaeng Solar Power Plant 
in Chiang Mai

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต้ย์
แหลมพรหมเทพ จ. ภูเก็ต้ 

Phrom Thep Cape Solar 
Power Plant in Phuket

โรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิต้ย์ทับี่สะแก 
จ. ประจวบี่ค่ร่ขันธ์

Thap Sakae Solar 
Power Plant 

in Prachaup Khiri Khan

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต้ย์
คลองช่ิองกล��า จ. สระแก้ว

Khlong Chong Klum 
Solar Power Plant in Sa Kaeo

ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ
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How Power Plants Work
ึัก ษณล ะื่อทำำะนะ่าขงนรื่อนฟฟฟาะปื่อลจภทำต่าะนเๆ

Hydro-Floating Solar Hybrid เป็็นระบบผลิิต 
ไฟฟ้าผสมผสานระหว่่าง ‘พลิังนำ�าจากเข่ื่�อน’ แลิะ ‘พลิังงาน 
แสงอาทิิตย์์จากโซลิาร์เซลิล์ิลิอย์นำ�าบนเข่ื่�อน’ เพ่�อลิดข้ื่อจำากัดขื่อง 
การผลิิตไฟฟ้าจากพลิังงานหมุนเวี่ย์นทีิ�ข้ื่�นอย์่่กับสภาพอากาศ  
โดย์ กฟผ. นำาร่องโครงการนี�ทีิ�เข่ื่�อนสิรินธร จังหวั่ดอุบลิราชธานี 
เป็็นแห่งแรก มีกำาลัิงผลิิต 45 เมกะวั่ตต์ เริ�มเดินเคร่�องผลิิตไฟฟ้า
เชิงพาณิิชย์์ในเด่อนตุลิาคม 2564 ด้ว่ย์ระบบคว่บคุมแลิะบริหาร
จัดการพลัิงงาน (Energy Management Sytem: EMS) ทิำาให้
การผลิิตไฟฟ้าจากพลัิงงานหมุนเวี่ย์นทัิ�งสองชนิดมีป็ระสิทิธิภาพ
ผลิิตไฟฟ้าได้ต่อเน่�องย์าว่นาน แลิะเสริมคว่ามมั�นคงทิางพลัิงงาน
ไฟฟ้าขื่องป็ระเทิศ

แผงโซลิาร์เซลิล์ิทีิ�ถู่กติดตั�งบนพ่�นทีิ�ผิว่นำ�าขื่องเข่ื่�อนเป็็นชนิด
ดับเบิลิกลิาส (Double Glass) สามารถูทินต่อคว่ามช่�นส่งได้ดี ทิำาให้
ไม่มีสิ�งป็นเป้็�อนลิงส่่แหล่ิงนำ�า นอกจากนี� ได้ติดตั�งทุ่ินลิอย์นำ�าชนิด  
HDPE (High Density Polyethylene) ซ้�งเป็็นวั่สดุชนิดเดีย์ว่กับ 
ท่ิอส่งนำ�าป็ระป็า จ้งเป็็นมิตรกับสิ�งแว่ดล้ิอมแลิะสัตว์่นำ�า

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.
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ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

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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ทั่�งนี� หัลัักักัารท่ำางานข้อุงระบบดั้งกัล่ัาว ไม่ีเพียงชุ่วยเสำริมีคัวามีมัี�นคังข้อุงระบบไฟฟ้า แต่่ยังชุ่วย

ในเร่�อุงข้อุงกัารบริหัารจัด้กัารนำ�าให้ัเกิัด้ประสิำท่ธิิภาพส่ำงสุำด้ได้้

When there is enough water, the dam will release water to generate electricity  
to meet the system’s peak demand.

How Power Plants Work
ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

ปริมาณนำ�ามาก Large Amount of Water

ในกัรณี์ที่�ปริมีาณ์นำ�ามีีมีากัพอุ เข่้�อุนจะผลิัต่ไฟฟ้ารอุงรับคัวามีพร้อุมีจ่ายข้อุงระบบส่ำงสุำด้ได้้ 

The working principle of the system not only enhances power system security but 
also helps with water management for maximum efficiency.

โคัรงกัารโซลัาร์เซลัล์ัลัอุยนำ�าแบบไฮบริด้ข้อุง กัฟผ. จะด้ำาเนินกัารติ่ด้ตั่�งบนพ่�นที่�ผิวนำ�า 
ในเข่้�อุนต่่าง ๆ ข้อุง กัฟผ. เม่ี�อุด้ำาเนินงานโคัรงกัารแล้ัวเสำร็จต่ามีแผนฯ จะมีีปริมีาณ์กัำาลัังผลิัต่ไฟฟ้า
รวมี 2,725 เมีกัะวัต่ต์่

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.
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ลักษณะการทำางานของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ

ปริมาณนำ�ามีจำำากัดี Limited Amount of Water

ในกัรณี์ที่�ปริมีาณ์นำ�ามีีจำากััด้ โซลัาร์เซลัล์ัจะชุ่วยให้ักัารบริหัารจัด้กัารนำ�ามีีคัวามียด่้หัยุน่ เชุ่น 

ผลิัต่ไฟฟ้าจากัแสำงอุาทิ่ต่ย์ในชุ่วงกัลัางวัน แลัะนำาพลัังนำ�ามีาเสำริมีในชุ่วงคัวามีต้่อุงกัารไฟฟ้าส่ำง 

ในเวลัากัลัางค่ัน หัร่อุกัารเดิ้นเคัร่�อุงโรงไฟฟ้าพลัังนำ�าต่่อุเน่�อุง แต่่กัำาลัังผลิัต่น้อุยเพ่�อุเสำริมี 

คัวามีต้่อุงกัารข้อุงระบบไฟฟ้า 

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.



42      

How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

พลัังงานลัม กังหันลมเป็นอุปกรณ์สำ�คัญสำ�หรับนำ�พลังง�นลม 
ม�ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้� คว�มเร็วลมที่เหม�ะสมจะทำ�ให้ใบพัดหมุนแกน
ของกงัหนัลม ซึง่ตอ่ม�ยงัเครือ่งกำ�เนดิไฟฟ�้และเครือ่งกำ�เนดิไฟฟ�้จะผลติ
ไฟฟ้�ออกม�ใช้ง�นได้

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.
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  ข้อดีี
•  เป็นพลังง�นสะอ�ด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
•  ไม่มีต้นทุนค่�เชื�อเพลิง
•  ระบบไม่ซับซ้อน (ก่อสร้�งและติดตั�งง่�ย/ 
 ค่�บำ�รุงรักษ�ไม่สูง)

แหล่ังพลัังงาน/ 
Energy Source
ลม Wind

  ข้อจำำากัดี
•  ต้นทุนด้�นอุปกรณ์สูง 
•  พื�นท่ีท่ีมีศัักยภ�พเข้�ถึึงได้ย�ก เช่น  
 บนภูเข�สูง ป่�ต้นนำ�� ช�ยห�ด
• ประสิทธิิภ�พก�รผลิตไฟฟ้�ต่อกำ�ลัง 
 ก�รติดตั�งตำ่� 
•  ผลิตไฟฟ้�ได้ม�กเฉพ�ะเวล�ท่ีลมแรงหรือ 
 มีคว�มเร็วเพียงพอ (ไม่ตำ�่กว่� 6-10 เมตร 
 ต่อวิน�ที และไม่เกิน 25 เมตรต่อวิน�ที)  
 จึงมีคว�มไม่แน่นอนขึ�นอยู่กับฤดูก�ล
• จำ� เ ป็น ต้องใช้แบตเตอ ร่ี เ ป็นแหล่ง 
 เก็บพลังง�น
•  อ�จก่อให้เกิดมลภ�วะท�งเสียง

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

ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

  Weakness
•  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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กฟผ. มีโรงไฟฟ้ากังหันลัมจำำานวน 2 แห่ง
EGAT owns two wind power plants 

How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

Northern Thailand

Central Thailand Northeastern Thailand

Eastern
 Thailand

Western 
Thailand

Southern 
Thailand

กังหันลมล�ำตะคอง จ. นครรำชสีมำ
Lamtakong Wind Power Plant 

in Nakhon Ratchasima 

กังหันลมแหลมพรหมเทพ จ. ภููเก็ต 
Phrom Thep Cape 

Wind Power Plant in Phuket 
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ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

Wind Hydrogen Hybrid เป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังง�นไฟฟ้�จ�กกังหันลมในรูปของ 
ก๊�ซไฮโดรเจน ควบคู่กับเซลล์เชื�อเพลิง (Fuel Cell) ที่ กฟผ. นำ�ม�ใช้เป็นแห่งแรกของภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่โรงไฟฟ้�กังหันลมลำ�ตะคอง จ. นครร�ชสีม� ระบบดังกล่�วกักเก็บไฟฟ้�ที่ผลิต
ได้จ�กกังหันลม ในช่วงที่มีก�รใช้ไฟฟ้�น้อยหรือช่วงกล�งคืน ม�จ่�ยไฟฟ้�ในช่วงที่มีก�รใช้ไฟฟ้�ม�ก 
ในช่วงกล�งวัน ช่วยให้ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กกังหันลมมีคว�มเสถึียรม�กขึ�น โดยระบบนี�ถึูกนำ�ม�ใช้ผลิต
พลังง�นไฟฟ้�ให้กับอ�ค�รศัูนย์ก�รเรียนรู้ 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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พลัังงานชีวมวลั เชื�อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ก�กหรือเศัษวัสดุเหลือใช้
ท�งก�รเกษตร ก�กจ�กผลผลิตท�งก�รเกษตรที่ผ่�นก�รแปรรูปแล้ว เช่น
แกลบ ช�นอ้อย เศัษไม้ ก�กป�ล์ม ก�กมันสำ�ปะหลัง ซังข้�วโพด ก�ก
และกะล�มะพร้�ว ส่�เหล้� เป็นต้น นำ�ม�เป็นเชื�อเพลิงในก�รผลิตไฟฟ้�  
โดยโรงไฟฟ้�ชีวมวลมีหลักก�รทำ�ง�นคล้�ยกับโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อน

How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ
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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.

  Weakness
• 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

           ข้อจำำากัดี
•  ปริม�ณชีวมวลมีค่�ไม่คงท่ี ขึ�นอยู่กับ 
 พื�นท่ีและฤดูก�ล 
•  ค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุนสูง รวมไปถึึงก�ร 
 เช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้�และอุปกรณ์ต่�ง ๆ
•  ต้นทุนค่�พลังง�นไฟฟ้�จ�กชีวมวลยังมี 
 ร�ค�สูงกว่�ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น 
 อ่ืนอย่�งนำ��มัน หรือก๊�ชธิรรมช�ติ

   ข้อดีี
•  เพ่ิมมูลค่�ให้วัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตร 
•  ช่วยลดปริม�ณวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตร
•  เหม�ะแก่ก�รผลิตในระดับท้องถ่ิึน  
 ในพื�นท่ีซ่ึงไม่ใช่แหล่งอุตส�หกรรม 

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

ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ
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How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

โรงไฟฟ้าชุมชน กฟผ. เดินหน้�โครงก�รโรงไฟฟ้�ชุมชนต�มนโยบ�ยที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก 
ภ�ครัฐที่ต้องก�รจะเห็นก�รนำ�พลังง�นไปใช้ในก�รขับเคลื่อนเศัรษฐกิจฐ�นร�ก โดยโครงก�ร 
โรงไฟฟ้�ชุมชนที่จะนำ�ร่องในพื�นที่ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ มีกำ�ลังก�รผลิตไม่เกิน 3 เมกะวัตต์  
ใช้ชีวมวล อ�ทิ ซังข้�วโพด ไม้โตเร็ว เป็นเชื�อเพลิงในก�รผลิตไฟฟ้� ซึ่งเม่ือแล้วเสร็จจะเป็น 
โรงไฟฟ้�ชุมชนต้นแบบแห่งแรกของประเทศัไทยภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ กฟผ.

ช�วบ้�นในพื�นท่ี อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ยึดอ�ชีพหลักคือทำ�ก�รเกษตร โดยใช้
พื�นที่ป่�สงวนม�ทำ�เป็นพื�นที่ก�รเกษตรประม�ณ 180,000 ไร่ ในลักษณะของก�รทำ�ก�รเกษตร
เชิงเดี่ยวท่ีปลูกข้�วโพดแต่เพียงอย่�งเดียว ซึ่งก�รทำ�เช่นนี�จะไม่ยั่งยืน เพร�ะต้องพ่ึงพ�ปุ๋ย  
ย�ฆ่�แมลง และส�รเคมี ซ่ึงทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม กฟผ. จึงได้เสนอชุมชนเพื่อพิจ�รณ�โครงก�ร 
โรงไฟฟ้�ชุมชนแม่แจ่ม โดยนำ�พื�นที่บ�งส่วนจ�กก�รปลูกข�้วโพด หันม�ปลูกป่�ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว 
และนำ�ม�เป็นพืชพลังง�นเพื่อเป็นวัตถึุดิบป้อนให้กับโรงไฟฟ้�ชุมชนแม่แจ่ม 

โดยผู้ ท่ีจะดูแลรักษ�โรงไฟฟ้�ชุมชนจะต้องเป็นคนในพื�นท่ี  
เพื่อก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นของคนในพื�นที่  มีพลังง�นไฟฟ้�ที่มี
เสถีึยรภ�พม�กยิ่งขึ�น ส่งเสริมให้เกิดอ�ชีพใหม่ ๆ รวมถึึง 
เกิดวิส�หกิจชุมชนในรูปแบบต่�ง ๆ สิ่งเหล่�นี�เป็นไป 
เพ่ือให้ไดต้น้แบบของโรงไฟฟ�้ชุมชนเพือ่ยกระดบั
เศัรษฐกิจฐ�นร�กของประเทศั
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ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

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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โรงไฟฟา้ดีีเซลั
Diesel Power Plant

โรงไฟฟ้�ดีเซลใช้นำ��มันดีเซลเป็นเชื�อเพลิงในก�รผลิต
ไฟฟ้� โดยเคร่ืองยนต์ดีเซลนั�นเป็นระบบสันด�ปภ�ยใน 
หลักก�รทำ�ง�นคือ ในจังหวะท่ีลูกสูบเคล่ือนตัวขึ�น 
อ�ก�ศัในกระบอกสูบจะถูึกอัดตัวทำ�ให้เกิดคว�มร้อน
และคว�มหน�แน่นสูงขึ�นอย่�งรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน 
หัวฉีดจะทำ�ก�รฉีดละอองนำ��มันดีเซลเข้�ไปในกระบอกสูบ
ทำ�ให้เกิดก�รเผ�ไหม้และก�รระเบิดเป็นพลังง�น 
ดันลูกสูบให้เคล่ือนท่ีดันก้�นสูบลงไป และส่งกำ�ลังต่อ 
ไปยังแกนข้อเหว่ียงท่ีต่อกับเพล�เคร่ืองยนต์ซ่ึงจะ 
ส่งกำ�ลังต่อไปยังเพล�ของเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้� ทำ�ให้เกิด 
ก�รเหน่ียวนำ�กระแสไฟฟ้� เพ่ือผลิตไฟฟ้�ต่อไป

How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

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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ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ
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How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

  ข้อดีี
•  เร่ิมเดินเคร่ืองได้อย่�งรวดเร็ว
•  เหม�ะสำ�หรับจ่�ยพลังง�นไฟฟ้�ใน 
 ช่วงต้องก�รไฟฟ้�สูงและกรณีฉุกเฉิน
•  ส�ม�รถึทำ� เ ป็นโรงไฟฟ้�สำ� เร็จ รูป 
 เคล่ือนย้�ยได้

  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 

เช้�อเพลิัง/Fuel
น้ำำ��มัน้ำดีีเซล Diesel Oil

  ข้อจำำากัดี
•  มีกำ�ลังก�รผลิตตำ่�
•  ร�ค�นำ��มันดีเซลในปัจจุบันมีร�ค�สูง 

  Weakness
• Capacity is restricted
• High fuel cost
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ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

กฟผ. มีโรงไฟฟ้า
ดีีเซลัจำำานวน 4 แห่ง
EGAT owns four 
diesel power plants

Northern Thailand

Central Thailand Northeastern Thailand

Eastern
 Thailand

Western 
Thailand

Southern 
Thailand โรงไฟฟำ้สุไหงโกลก 

โรงไฟฟำ้บ้้ำนทอน จ. นรำธิิวำส
Su-ngai Kolok Power Plant and 

Ban Thon Power Plant 
in Narathiwat 

โรงไฟฟำ้ดีีเซลผำบ่้อง 
จ. แม่ฮ่่องสอน 

Pha Bong Diesel Power Plant 
in Mae Hong Son

โรงไฟฟำ้บ้่อทอง จ. ชลบุ้รี
Bo Thong Power Plant 

in Chon Buri 
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โรงไฟฟา้พลัังงานนิวเคลีัยร์
Nuclear Power Plant

เป็นโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อนประเภทหน่ึง อ�ศััยพลังคว�มร้อนท่ีเกิดขึ�นจ�กปฏิิกิริย�ก�รแตกตัว
ของธิ�ตุยูเรเนียมซ่ึงให้พลังง�นคว�มร้อนมห�ศั�ลเพ่ือผลิตไอนำ��ไปหมุนเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้�  
โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์โดยท่ัวไปประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ  4 ส่วน คือ เต�ปฏิิกรณ์ ระบบระบ�ยคว�มร้อน
ระบบกำ�เนิดกระแสไฟฟ้� และระบบคว�มปลอดภัย 

สำ�หรับก�รพัฒน�โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ของประเทศัไทยในปัจจุบัน ยังคงเป็นท�งเลือกในอน�คต 
ท่ีต้องเตรียมคว�มพร้อมในด้�นต่�ง ๆ ทั�งท�งเทคโนโลยี กฎระเบียบและบุคล�กร รวมทั�ง 
ก�รยอมรับของประช�ชน ซ่ึงโรงไฟฟ้�พลังง�นนิวเคลียร์ถูึกถึอดออกจ�กร่�งแผนพัฒน� 
กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ฉบับใหม่หรือ แผน PDP2018 จ�กท่ีก่อนหน้�นี�เคยถูึกบรรจุไว้ในแผน PDP2015  
จำ�นวน 2,000 เมกะวัตต์ โดยจะหันม�เน้นเชื�อเพลิงก๊�ซและพลังง�นหมุนเวียนเป็นหลัก

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.  

How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ
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ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ

  Weakness
• It requires high construction cost,  
 infrastructure preparation, and experts 
• I t requires radioactive waste  
 management, radiological emergency  
 measure, and safety measure to  
 prevent unexpected incidents
• It requires public acceptance due to  
 safety concerns 

  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

  ข้อดีี
•  เป็นเชื�อเพลิงท่ี มี คุณภ�พในก�รผลิต 
 พลังง�นจำ�นวนม�ก จ�กปริม�ณเชื�อเพลิง 
 เพียงเล็กน้อย จึงช่วยเสริมสร้�งคว�มม่ันคง 
 ให้ระบบไฟฟ้�
•  เป็นโรงไฟฟ้�ท่ีสะอ�ด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
 และก๊�ซเรือนกระจก

  ข้อจำำากัดี
•  ใช้เงินลงทุนในก�รก่อสร้�งสูงและต้อง 
 เตรียมโครงสร้�งพื�นฐ�นและก�รพัฒน� 
 บุคล�กรให้มีคว�มเช่ียวช�ญอย่�งแท้จริง
•  ต้อง พัฒน�และเต รียมก�ร เ ก่ียว กับ 
 ก�รจัดก�รก�กกัมมันตรังสี ก�รดำ�เนินง�น 
 ด้�นแผนฉุกเฉินท�งรังสี และม�ตรก�ร 
 ควบคุมคว�มปลอดภัย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
•  ยังไม่เป็นท่ียอมรับของประช�ชน เน่ืองจ�ก 
 ยังมีข้อกังวลใจเร่ืองคว�มปลอดภัย
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โรงไฟฟา้พลัังงานขยะ 
Waste-to-Energy Power Plant

ใช้ขยะเป็นเชื�อเพลิงในก�รผลิตไฟฟ้� โดยขยะส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภ�พ เช่น กระด�ษ เศัษอ�ห�ร
และไม้ ฯลฯ โรงไฟฟ้�พลังง�นขยะมีวิธีิก�รทำ�ง�นเหมือนกับโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อน โดยจะนำ�ขยะ
ม�เผ�บนตะแกรง แล้วนำ�คว�มร้อนท่ีเกิดขึ�นม�ใช้ต้มนำ��ในหม้อนำ��จนกล�ยเป็นไอนำ��เดือด ซ่ึงจะไป
หมุนกังหันของเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้�

ปัจจุบันประเทศัไทยมีโรงไฟฟ้�พลังง�นขยะกระจ�ยอยู่หล�ยจังหวัดทั�งโรงไฟฟ้�พลังง�นขยะ
ชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจ�กชุมชน และโรงไฟฟ้�ขยะอุตส�หกรรมท่ีผลิตไฟฟ้�จ�กก�ก
ของเสียอุตส�หกรรมท่ีไม่เป็นอันตร�ย ส่วนหน่ึงเพร�ะได้รับก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐท่ีต้องก�ร 
ส่งเสริมก�รผลิตพลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก

How Power Plants Work
ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ
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ลัักษณะการทำำางานของโรงไฟฟา้ประเภทำต่่าง ๆ
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.

  ข้อดีี
•  เป็นแหล่งพลังง�นร�ค�ถูึก
•  ลดปัญห�เร่ืองก�รกำ�จัดขยะ

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

  ข้อจำำากัดี
•  มีค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รขยะให้เหม�ะสม 
 ก่อนนำ�ไปแปรรูปเป็นพลังง�น
•  ต้องมีเทคโนโลยีท่ีเหม�ะสมในก�รจัดก�ร 
 กับฝุ่นควันและส�รท่ีเกิดขึ�นจ�กก�รเผ�ขยะ
•  ก�รตั�งโรงไฟฟ้�จ�กขยะมักได้รับก�รต่อต้�น 
 จ�กชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง   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
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กระบวนการผลิัต่ไฟฟา้ ประกอบด้ีวยโรงไฟฟา้ 3 ประเภทำหลััก ค้อ 
There are three types of power plants categorized by 
power plant operation as follows:

โรงไฟฟา้ท่ี่�ม่ีการเดิินเคร่�องตลอดิท้ี่�งว้ัน เป็นโรงไฟฟ้�พลัง
คว�มร้อนและพลังคว�มร้อนร่วม ท่ีใช้เชื�อเพลิงฟอสซิล 
เช่น ก๊�ซธิรรมช�ติ นำ��มัน ถ่ึ�นหิน ซ่ึงส�ม�รถึสร้�ง 
คว�มต่อเน่ืองในก�รผลิตไฟฟ้� และมีต้นทุนท่ีถูึกกว่�  
เรียกว่� โรงไฟฟ้�ฐ�น
A base load power plant generates electric power 

all day. 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.

 BASE LOAD
 POWER PLANT

INTERMEDIATE
POWER PLANT

โรงไฟฟ้าที่่่ผลิตพล้งงานไฟฟ้าในช่วังท่่ี่มี่ควัามีต้องการ

ใช้ไฟฟ้าปานกลาง คือ โรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อนร่วม  
ที่มีคว�มยืดหยุ่นในก�รเดินเคร่ืองม�กกว่�โรงไฟฟ้� 
พลังคว�มร้อน
An intermediate power plant is operated  

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

ลัักษณะการเดิีนเคร้�อง
ของโรงไฟฟา้
Power Plant Operation
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โรงไฟฟา้ท่ี่�ม่ีการเดิินเคร่�องเฉพาะช่วังท่ี่�ม่ีควัามีต้องการ

ไฟฟา้สููงสุูดิ จะมีก�รเดินเคร่ืองในช่วงระยะเวล�สั�น ๆ  
โดยใช้พลังง�นสะอ�ด เช่น โรงไฟฟ้�พลังนำ��และโรงไฟฟ้�
พลังนำ��แบบสูบกลับ รวมไปถึึงโรงไฟฟ้�กังหันก๊�ซ เรียกว่�
โรงไฟฟ้�ช่วง Peak Load
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.

PEAKING 
POWER PLANT

ลัักษณะการเดิีนเคร้�อง
ของโรงไฟฟา้
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Power Plant Operation
ลัักษณะการเดิีนเคร้�องของโรงไฟฟา้

ช่วังกลางค่น 19.00-21.00 น.
Night period: 7.00–9.00 p.m. 

Peak Load ในประเทำศไทำยแบ่งไดี้ 2 ช่วงเวลัา
The peak load in each day of Thailand can be 

divided into 2 periods:

ช่วังกลางวั้น 13.00-15.00 น. 
Day period: 1.00–3.00 p.m. 
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ก�รผลิตไฟฟ้�เพ่ือตอบสนอง
คว�มต้องก�รไฟฟ้�ในแต่ละช่วง 
ของวัน จึงต้องมีก�รผสมผส�น 
ก�รผลิตจ�กโรงไฟฟ้�ประเภทต่�ง ๆ
ต�มลักษณะก�รใช้ไฟฟ้� อันจะก่อ
ให้เกิดสมดุลพลังง�น กล่�วคือ 
ประเทศัส�ม�รถึผลิตและจัดห� 
เชื�อเพลิงได้อย่�งเพียงพอ มีสัดส่วน
ก�รผลิตพลังง�นท่ีเหม�ะสม และ
ต้นทุนไม่แพงจนเกินไป

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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สรุป
Summary
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กฟผ. ยงัคงเดินหน้�พัฒน�โรงไฟฟ้�ประเภท
ต่�ง ๆ ต�มแผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้� (PDP) 
โดยคำ�นึงถึึงแหล่งสำ�รองเชื�อเพลิงท่ีมีปริม�ณ
เพียงพอและแนน่อน กระจ�ยชนดิและแหลง่ของ
พลังง�นเพ่ือลดคว�มเส่ียงจ�กก�รพ่ึงพ�แหล่ง
พลังง�นใดเพียงแหล่งเดียว พร้อมกับให้คว�มสำ�คัญ
กับเร่ืองต้นทุนท่ีเหม�ะสม คว�มเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึึงก�รใช้ทรัพย�กรธิรรมช�ติ
และแหล่งพลังง�นภ�ยในประเทศัท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ทั� งหมดนี�  เ พ่ือให้ประช�ชนมีไฟฟ้�ใช้ 
อย่�งเพียงพอและมีประสิทธิิภ�พ ในร�ค�ท่ียุติธิรรม
ช่วยยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดียิง่ขึ�น  อันเป็นส่วน
สำ�คัญในก�รผลักดันให้ประเทศัพัฒน�และ
ก้�วหน้�ต่อไปอย่�งยั่งยืน        

 
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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