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การพฒันาเขือ่นไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่

       กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.)

หรือการพลังงานแห่งชาติในอดีต  ได้ดําเนินโครงการ

พฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ ามาตั้งแต่ปี 2507  

โดยเริ่มการก่อสร้างเขื่อนนํ้ าพอง (เขื่อนอุบลรัตน์)  เขื่อนนํ้ า

พุง  และเขื่อนลาํโดมน้อย (เขื่อนสิรินธร) ซึ่งมีขนาดกาํลงั

ผลิต 25,000 , 6,300  และ 36,000 กิโลวตัต ์ตามลาํดบั ต่อมา

เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2523 คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติให้ พพ. 

รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ า ขนาดตั้งแต่ 0 -

6,000  กิโลวตัต ์และไดโ้อนเขื่อนทั้ง 3 แห่ง ใหก้ารไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับไปดาํเนินการ  พพ. จึง

ไดด้าํเนินการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็กและ

เลก็มากมาจนถึงปัจจุบนั



โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็ โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็ 

22 22 โครงการ โครงการ 4343 318  318  kWkW22 22 โครงการ โครงการ 4343,,318  318  kWkW

เขตภาคเหนือเขตภาคเหนือ    15 15 โครงการ โครงการ 2525,,448 448 kW kW 

เขตภาคตะวนัออกเขตภาคตะวนัออก    11โครงการโครงการ 1212 200 200 เขตภาคตะวนออกเขตภาคตะวนออก    11โครงการโครงการ 1212,,200 200 

kWkW

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   2 2 โครงการ โครงการ เขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอ   2 2 โครงการ โครงการ 

55,,350 350 kWkW

เขตภาคใต้เขตภาคใต้    4 4 โครงการ  โครงการ  33 020 020 kWkWเขตภาคใตเขตภาคใต    4 4 โครงการ  โครงการ  33,,020 020 kWkW

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าระดบัหมู่บา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าระดบัหมู่บา้น    49 49 

โครงการ โครงการ 11 832832  kW  kW  โครงการ โครงการ 11,,832832  kW  kW  

โครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้าระดบัโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้าระดบั

หม่บา้นอยา่งย ัง่ยนื หม่บา้นอยา่งย ัง่ยนื 1111  โครงการ โครงการ 11 505 505 หมูบานอยางยงยน หมูบานอยางยงยน 1111  โครงการ โครงการ 11,,505 505 

kWkW

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าชมชน โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าชมชน โครงการโรงไฟฟาพลงนาชุมชน โครงการโรงไฟฟาพลงนาชุมชน 

99    โครงการโครงการ 971 971 kWkW



แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 1010 ปีปี
((พพ..ศศ. . 25552555--25642564))

การพฒันาไปสูส่งัคมคารบ์อนตํา่การพฒันาไปสูส่งัคมคารบ์อนตํา่

งบประมาณสนบัสนุนดา้นงบประมาณสนบัสนุนดา้น
การวจิยัและพฒันา การวจิยัและพฒันา 

สนบัสนนุการลงทนุสนบัสนนุการลงทนุ
โดยภาคเอกชนและชุมชนโดยภาคเอกชนและชุมชน

Alternative Energy Development PlanAlternative Energy Development Plan
(AEDP : (AEDP : 20122012‐‐20212021))

เป้าหมายเป้าหมาย การใชพ้ลงังานทดแทน การใชพ้ลงังานทดแทน 2525% % 
ของการใชพ้ลงังานท ัง้หมด ภายในปี ของการใชพ้ลงังานท ัง้หมด ภายในปี 25642564

เชือ้เพลงิชวีภาพ

เอทานอล ไบโอดเีซล เชือ้เพลงิใหม่
ทดแทนดเีซล

พลงังานชวีภาพ

ชวีมวล กา๊ซชวีภาพ ขยะ

แสงอาทติย์ ลม

2,000 MW
1,200 MW

9 ลล./วัน 5.97 ลล./วัน 25 ลล./วัน

ทดแทนนํา้มนั 44%

3,630 MW 600 MW 160 MW

8,200 ktoe 1,000 ktoe 35 ktoe

4,390 MW , 9,235 ktoe

1,200 MW
100 ktoe

3,200 MW , 100 ktoe

พลงังานรปูแบบใหม่

คลืน่ ความรอ้นใตพ้ภิพ

2 MW 1 MW

โรงไฟฟ้าพลงันํา้

เล็ก จิว๋ ระบบสบูกลับ

324 MW 1 284 MW

การใชพ้ลงังานการใชพ้ลงังาน
ทดแทน ณ ตทดแทน ณ ต..คค..5555
ประมาณประมาณ 99 77 %%

4
44

2 MW 1 MW

3 MW

324 MW 1,284 MW

1,608 MW

ประมาณ ประมาณ 99..7 7 % % 



ประเภท หนว่ย เป้าหมายตามแผนฯ 15 ปี เป้าหมายตามแผนฯ 10 ปี การเปลีย่นแปลง

              เปรยีบเทยีบเป้าหมายการใชพ้ลงังานทดแทนเปรยีบเทยีบเป้าหมายการใชพ้ลงังานทดแทน
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 15 ปี และ ปี และ 10 10 ปีปี

ประเภท หนวย (พ.ศ.2551-2565) (พ.ศ.2555-2564) การเปลยนแปลง

• พลังงานธรรมชาติ
    1. พลังงานลม (Wind) MW 800 1,200 เพิม่ขึน้ 400

2. พลังงานแสงอาทติย์ (Solar)2. พลงงานแสงอาทตย (Solar)
2.1 ผลติไฟฟ้า MW 500 2,000 เพิม่ขึน้ 1,500

2.2 ผลตินํ้ารอ้น ktoe 38 100 เพิม่ขึน้ 62

3. พลังนํ้า (Hydro) MW 324 1,608 เพิม่ขึน้ 1,284

4. พลังงานรปูแบบใหม่ MW - 3 เพิม่ขึน้ 3

• พลังงานชวีภาพ
    5. ชวีมวล (Bio-mass)

5 1 ผลติไฟฟ้า MW 3 700 3 630 ลดลง 705.1 ผลตไฟฟา MW 3,700 3,630 ลดลง 70

5.2 ผลติความรอ้น ktoe 6,760 8,200 เพิม่ขึน้ 1,440

    6. กา๊ซชวีภาพ (Bio-gas)
       6.1 ผลติไฟฟ้า MW 120 600 เพิม่ขึน้ 480

 6.2 ผลติความรอ้น ktoe 600 1,000 เพิม่ขึน้ 400

7. ขยะ (MSW)
7.1 ผลติไฟฟ้า MW 160 160 คงเดมิ

7 2 ผลติความรอ้น ktoe 35 35 คงเดมิ7.2 ผลตความรอน ktoe 35 35 คงเดม

• เชือ้เพลงิชวีภาพ
     8. เอทานอล (Ethanol) ลา้นลติร/วัน 9 9 คงเดมิ

 9. ไบโอดเีซล (Bio-Diesel) ลา้นลติร/วัน 4.5 5.97 เพิม่ขึน้ 1.47

5

10. เชือ้เพลงิใหมท่ดแทนดเีซล ลา้นลติร/วัน - 25 เพิม่ขึน้ 25

•NGV ลา้น ลบ.ฟตุ/วัน 690 - -

สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทน 20.3% 25%



ภาพรวมการใชพ้ลงังานทดแทน ณ ตลุาคม ภาพรวมการใชพ้ลงังานทดแทน ณ ตลุาคม 25552555

ประเภท หนว่ย เป้าหมายตามแผนฯ 10 ปี 
(พ.ศ.2555-2564)

การใชพ้ลงังานทดแทน
ณ ตลุาคม 2555

    1. พลังงานลม (Wind) MW 1,200 110.93

2. พลังงานแสงอาทติย ์(Solar)
2.1 ผลติไฟฟ้า MW 2,000 351.64

2.2 ผลตินํ้ารอ้น ktoe 100 4

3 พลังนํ้า (Hydro) MW 1 608 96 503. พลงนา (Hydro) MW 1,608 96.50

4. พลังงานรปูแบบใหม่ MW 3 -

    5. ชวีมวล (Bio-mass)

ิ ไฟฟ้5.1 ผลติไฟฟ้า MW 3,630 1,959.95

5.2 ผลติความรอ้น ktoe 8,200 4,502.00

    6. กา๊ซชวีภาพ (Bio-gas)
       6.1 ผลติไฟฟ้า MW 600 172.85

 6.2 ผลติความรอ้น ktoe 1,000 447.00

7. ขยะ (MSW)
7.1 ผลติไฟฟ้า MW 160 42.72

7 2 ิ ้ kt 35 78 007.2 ผลติความรอ้น ktoe 35 78.00

     8. เอทานอล (Ethanol) ลา้นลติร/วัน 9 1.30

 9. ไบโอดเีซล (Bio-Diesel) ลา้นลติร/วัน 5.97 2.50

10 ชื้ ิ ใ ่ ี ซ ้ ิ / ั 25

6

10. เชอเพลงใหมทดแทนดเซล ลานลตร/วน 25 -

สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทน 25% 9.70%



โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเลก็

โ

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเลก็

โ22  โครงการ

กาํลงัผลติตดิตั้งรวม  43 318  เมกะวตัต์

22  โครงการ

กาํลงัผลติตดิตั้งรวม  43 318  เมกะวตัต์กาลงผลตตดตงรวม  43.318  เมกะวตตกาลงผลตตดตงรวม  43.318  เมกะวตต

สํานักพฒันาพลังงานทดแทนสานกพฒนาพลงงานทดแทน

กลุ่มดาํเนินการและบํารุงรักษา 

มุ่งมั่น   ตั้งใจ   เพือ่ไทยทุกคน



รายละเอยีดโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเล็ก  จาํนวน  22  โครงการ
               

ั
สถานทีต่ ัง้

คา่
กอ่สร้าง

กาํลงั
ผลติ วนัทีผ่ลติ

พลงังาน
ไฟฟ้า*

ทดแทน
นํ้ามนัดบิ

ลดการ
ปลอ่ยCO2

ความจุ
อา่ง

พืน้ที่
อา่ง

พืน้ที่
เกษตร

ลาํดั
บ โครงการ

2
หมายเหตุ

อาํเภอ จงัหวดั
( ล้าน
บาท )

( KW 
)

กระแสไฟ
ฟ้า

( ล้าน
หน่วย/ปี 

) ( ktoe )
(ลา้น
ลติร) ( tCO2 )

( ล้าน
ลบม. )

( ตร.
กม. ) ( ไร ่ )

1 แมฮ่่องสอน เมอืง
แมฮ่่องส
อน 20 20 850

15 
มค  2515 3 59 0 7955 0 925 2 086 85

       
0 021 

    
0 002 

           
    1 แมฮองสอน เมอง อน 20.20 850 มค. 2515 3.59 0.7955 0.925 2,086.850.021 0.002 -    

2 แมก่มืหลวง แมอ่าย
เชยีงให
ม่ 169.62 3,200

14  ธค. 
2524 11.99 2.6570 3.090 6,970.51

       
0.038 

    
0.003 

           
-    

3 ห้วยแมผ่ง
ดอก
คาํใต้ พะเยา 153.07 860

15 
มคี. 2527 2.75 0.6082 0.707 1,595.61

       
5.080 

    
0.427 

       
4,000 - มอีา่งเก็บนํ้า

4 ไอกาเปาะ สคุรินิ
นราธวิา
ส 6.99 200

20 
มค. 2528 0.22 0.0480 0.056 125.93

            
-            - 

           
-    

5 แมส่ะเรยีง
แมส่ะ
เรยีง

แมฮ่่องส
อน 135.75 1,250

16  มยิ. 
2528 2.78 0.6166 0.717 1,617.74

       
0.050 

    
0.072 

           
-    

12 20  4  ธค                 
6 คริธีาร มะขาม จนัทบุรี 515.88

12,20
0

  4  ธค. 
2529 27.47 6.0859 7.077 15,966.17

      
76.000 

    
8.900 

     
35,000 - มอีา่งเก็บนํ้า

7 แมส่ะงา เมอืง
แมฮ่่องส
อน 268.18 5,040

  7 
พค. 2531 21.35 4.7307 5.501 12,410.78

       
0.780 

    
0.100 

           
-   - มอีา่งเก็บนํ้า

8 แมส่าบ ส เมงิ
เชยีงให
ม่ 102 15 1 360

16  กค. 
2531 2 59 0 5742 0 668 1 506 45

       
1 150 

    
0 020 

           
    มอีา่งเก็บนํ้า8 แมสาบ สะเมง ม 102.15 1,360 2531 2.59 0.5742 0.668 1,506.451.150 0.020 -   - มอางเกบนา

9 บอ่แก้ว สะเมงิ
เชยีงให
ม่ 9.19 200

22  สค. 
2531 0.32 0.0702 0.082 184.14

            
-            - 

           
-    

10 แมม่าว ฝาง
เชยีงให
ม่ 407.91 4,330

24  สค. 
2531 7.97 1.7649 2.052 4,630.06

      
20.600 

    
1.040 

     
18,750 - มอีา่งเก็บนํ้า

11 ห้วยแมส่อด แมส่อด ตาก 58.89 660
 1  พค. 

2532 1.68 0.3720 0.433 975.80
            
-            - 

           
-    

12 คลองลาํปลอก
ยา่นตา
ขาว ตรงั 48.63 1,182

 5  พค. 
2532 5.51 1.2211 1.420 3,203.50

            
-            - 

           
-    

นคร พษิณโล 30                        
13 นํ้าขะมนึ

นคร
ไทย

พษณุโล
ก 60.49 1,030

30 
ตค. 2532 3.61 0.7988 0.929 2,095.64

            
-            - 

           
-    

14 แมห่าด
เวยีง
แหง

เชยีงให
ม่ 46.17 818

18 
พย. 2532 3.58 0.7925 0.921 2,078.98

            
-            - 

           
-    

15 ่ ื ๋
เชยีงให
่ 40 95 250

 6 
ี  2533 0 24 0 0530 0 062 139 16

       
0 022 

    
0 003 

           
    



โครงการแม่ฮ่องสอน อาํเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโครงการแม่ฮ่องสอน อาํเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โครงการแมฮองสอน อาเภอเมอง จงหวดแมฮองสอนโครงการแมฮองสอน อาเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน  

•• กาํลงัผลิตติดตั้ง กาํลงัผลิตติดตั้ง 850850  kWkW•• กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 850850  kW.kW.

•• เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ 1515  มกราคม พมกราคม พ..ศศ..25152515



โ ่ ื ํ ่ ั ั ี ใ ่โ ่ ื ํ ่ ั ั ี ใ ่

ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้

โครงการแม่กมืหลวง อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่โครงการแม่กมืหลวง อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  

••  กาํลงผลตตดตง กาํลงผลตตดตง 33,,200200  kW.kW.

••  เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ 1414  ธนัวาคม พธนัวาคม พ..ศศ..25242524



โครงการห้วยแม่ผง อาํเภอดอกคาํใต้ จงัหวดัพะเยาโครงการห้วยแม่ผง อาํเภอดอกคาํใต้ จงัหวดัพะเยา  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลิตติดตัง กาํลงัผลิตติดตัง 860860  kW.kW.

••  เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ 1515  มีนาคม พมีนาคม พ..ศศ..25272527



โครงการไอกาเปาะ อาํเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาสโครงการไอกาเปาะ อาํเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาส  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลตตดตงั กาํลงัผลตตดตงั 200200  kW.kW.

••  เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ 2020  มกราคม พมกราคม พ..ศศ..25282528



ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้

โครงการแม่สะเรียง อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโครงการแม่สะเรียง อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 11,,250250  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่1616  มิถุนายน พมิถุนายน พ..ศศ..25282528



โครงการคริีธาร อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีโครงการคริีธาร อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี
••  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 1212 200200  kWkW••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 1212,,200200  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่44  ธันวาคม พธันวาคม พ..ศศ..25292529



โครงการแม่สะงา อาํเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโครงการแม่สะงา อาํเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
••  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 55 040040  kWkW••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 55,,040040  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่77  พฤษภาคม พพฤษภาคม พ..ศศ..25312531



โครงการแม่สาบ อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม่โครงการแม่สาบ อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม่
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 11,,360360  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่1616  กรกฎาคมพกรกฎาคมพ..ศศ..25312531



โครงการบ่อแก้ว อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม่โครงการบ่อแก้ว อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม่  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 200200  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่2222  สิงหาคม พสิงหาคม พ..ศศ..25312531



โครงการแม่มาว อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่โครงการแม่มาว อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 44,,330330  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่2424  สิงหาคม พสิงหาคม พ..ศศ..25312531



โครงการคลองลาํปลอก อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรังโครงการคลองลาํปลอก อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 11,,182182  kW. kW. 

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่55  พฤษภาคม พพฤษภาคม พ..ศศ..25322532



โครงการนํา้ขะมนึ อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลกโครงการนํา้ขะมนึ อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 11,,030030  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่3030  ตุลาคม พตุลาคม พ..ศศ..25322532



โครงการห้วยแม่สอด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากโครงการห้วยแม่สอด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  
กาํลงัผลิตติดตั้ง 660 kW• กาลงผลตตดตง 660 kW.

• เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532



โครงการแม่หาด อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่โครงการแม่หาด อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้•• กาํลงัผลติติดตังกาํลงัผลติติดตัง 818 818 kW.kW.

•• เริ่มผลติกระแสไฟฟ้าเริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที่วนัที่ 18 18 พฤศจกิายนพพฤศจกิายนพ..ศศ..25322532



โครงการแม่ตนื อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่โครงการแม่ตนื อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 250250  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่66  มีนาคม พมีนาคม พ..ศศ..25332533



โครงการคลองดุสน อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูลโครงการคลองดุสน อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 680680  kW. kW. 

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่2525  มีนาคม พมีนาคม พ..ศศ..25342534



โครงการห้วยประทาว อาํเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชัยภูมิโครงการห้วยประทาว อาํเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชัยภูมิ
••  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 44 500500  kWkW••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 44,,500500  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่66  พฤษภาคม พพฤษภาคม พ..ศศ..25352535



่่โครงการกิว่ลม อาํเภอเมอืง จงัหวดั ลาํปางโครงการกิว่ลม อาํเภอเมอืง จงัหวดั ลาํปาง
••  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 350350  kW  kW  ••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 350350  kW. kW. 

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่88  มกราคม พมกราคม พ..ศศ..25372537



โครงการห้วยลาํสินธุ์ อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุงโครงการห้วยลาํสินธุ์ อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง
  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 958958  kW  kW  ••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 958958  kW. kW. 

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่2828  ตุลาคม พตุลาคม พ..ศศ..25392539



โครงการลาํพระเพลงิ อาํเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมาโครงการลาํพระเพลงิ อาํเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา  
ํ ั ิ ิ ั้ํ ั ิ ิ ั้••  กาํลงัผลติติดตัง กาํลงัผลติติดตัง 850850  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่99  กนัยายน พกนัยายน พ..ศศ..25412541



้้โครงการห้วยนํา้ขุ่น อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรายโครงการห้วยนํา้ขุ่น อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย
••  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 11 700700  kWkW••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 11,,700700  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่2525  สิงหาคม พสิงหาคม พ..ศศ..25412541



โครงการห้วยยะโม่ อาํเภออุ้มผาง จงัหวดัตากโครงการห้วยยะโม่ อาํเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก  
••  กาํลงัผลติติดตั้ง กาํลงัผลติติดตั้ง 850850  kWkW••  กาลงผลตตดตง กาลงผลตตดตง 850850  kW.kW.

••  เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่เริ่มผลติกระแสไฟฟ้า วนัที ่11  มิถุนายน พมิถุนายน พ..ศศ..25472547



โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าระดบัหมู่บ้าน ู

49  โครงการ

มีกาํลงัผลติติดตั้งรวม  1,832  กโิลวัตต์



รายชือ่โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าระดบัหมูบ่้าน  ทีเ่ดนิเครือ่งผลติพลงังานไฟฟ้า  จาํนวน  49  
โครงการ

 

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ ผลติไฟฟ้า จาํนวน

ครวัเรอืน หมายเหตุ
อาํเภอ จงัหวดั

( กโิลวตัต ์
) ว / ด / ป หน่วยงาน

1
แมก่าํปอง ( 1 
) แมอ่อน เชยีงใหม่ 20

29 ธ.ค. 
26 115  

2 แมต่อนหลวง ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 35
10 ต.ค. 

27 230  
่

3 ปางไฮ ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 40
23 ก.ย. 

30 On grid
- เชือ่มโยงเข้าระบบจาํหน่าย กฟภ.  1 
ก.พ. 48

4
แมก่าํปอง ( 2 
) แมอ่อน เชยีงใหม่ 20

24 พ.ย. 
31 57  

5 นํ้ากนื เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 25
21 ธ.ค. 

31 136  

6 แจ้ซ้อน แจ้หม่ ลาํปาง 20
11 ส.ค. 

31 120 - ป่าเมีย่ง

7
บ้านเจ้า
หวัหน้า เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 25

22 พ.ย. 
32 70  

8 ผาผึง้ เมอืง ตาก 20
19 ม.ิย. 

33 75  
9 แมส่รวยน้อย แมส่รวย เชยีงราย 20 3 ส.ค. 33 55  

10 แมม่อน ( 1 ) เมอืงปาน ลาํปาง 60 4 ม.ค. 35 อุทยานแห่งชาติ 

11 ห้วยขมิน้ ศรสีวสัดิ ์ กาญจนบุรี 30
20 ก.พ. 

35 อุทยานแห่งชาติ ญ ุ ุ

12 ปางฮ้าง เชยีงดาว เชยีงใหม่ 25
13 ส.ค. 

35 70  

13
แมก่าํปอง ( 3 
) แมอ่อน เชยีงใหม่ 40 2537 On grid

- เชือ่มโยงเข้าระบบจาํหน่าย กฟภ.  1 
ก.พ. 48

้



รายชือ่โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าระดบัหมูบ่้าน  ทีเ่ดนิเครือ่งผลติพลงังานไฟฟ้า  จาํนวน  49 
โครงการ

 

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ ผลติไฟฟ้า จาํนวน

ครวัเรอืน หมายเหตุ
อาํเภอ จงัหวดั

( กโิลวตัต ์
) ว / ด / ป หน่วยงาน

26 หลวงห้วยแก้ว ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 20 1 เม.ย. 46 โครงการหลวง  

27 บ้านเปิ่งเคลิง่ อุ้มผาง ตาก 50
13 พ.ย. 

45 380  
15 ก.ย. 

28 ห้วยหารเด็ด ปางมะผ้า แมฮ่่องสอน 25 46 77  
29 บ้านสันตสิุข ปง พะเยา 30 3 ม.ิย. 46 150  

30 แมก่ลองน้อย อุ้มผาง ตาก 20
11 ธ.ค. 

46 60  

31 แมก่ลองใหญ่ อุ้มผาง ตาก 40
13 ธ.ค. 

46 162  
32 ห้วยแมส่อย เมอืงปาน ลาํปาง 25 9 พ.ย. 47 48  

้
31 ม.ค. 

33 บ้านทุง่ต้นงิว้ อมกอ๋ย เชยีงใหม่ 35 48 94  

34 ห้วยหมากลาง เมอืง แมฮ่่องสอน 25
12 พ.ย. 

48 105  
15 พ.ย. 

35 พอนอคี เมอืง แมฮ่่องสอน 20 48 62  
36 สามหมืน่ทุง่ แมส่อด ตาก 60 5 ม.ีค. 49 163  

37 มะโอโค๊ะ อุ้มผาง ตาก 30
30 พ.ย. 

49 166  ุ

38 ห้วยก้างปลา แมจ่นั เชยีงราย 30
12 ธ.ค. 

49 อุทยานแห่งชาติ 

39 ห้วยคัง่ ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 37
11 ก.ย. 

32 On grid
- เชือ่มโยงเข้าระบบจาํหน่าย กฟภ.  18 
ธ.ค. 49 

้



รายชอืโครงการไฟฟ้าพลงันําระดบัหมูบ่้าน  ทเีดนิเครอืงผลติพลงังานไฟฟ้า  จาํนวน  49  
โครงการ

 

ิ ไฟฟ้ จาํนวน

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ ผลติไฟฟ้า จานวน

ครวัเรอืน หมายเหตุ
อาํเภอ จงัหวดั

( กโิลวตัต ์
) ว / ด / ป หน่วยงาน

49 บ้านแสนใหม่ แมจ่นั เชยีงราย 25  

 



โครงการแม่กาํปอง 1, 2 กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ขนาด

เครื่องละ 20 กิโลวตัต์เครองละ 20 กโลวตต

เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2531



•• โครงการแม่กาํปองเครี่องที่ โครงการแม่กาํปองเครี่องที่ 1 1 และเครื่องที่ และเครื่องที่ 22
บ้านแม่กาํปอง อบ้านแม่กาํปอง อ แม่ออน จแม่ออน จ เชียงใหม่ ขนาด เชียงใหม่ ขนาด บานแมกาปอง อบานแมกาปอง อ..แมออน จแมออน จ..เชยงใหม ขนาด เชยงใหม ขนาด 
40 40   กโิลวัตต์กโิลวัตต์

•• เริ่มจ่ายไฟ เริ่มจ่ายไฟ 29 29 ธธ คค 2526 2526   และ และ 24 24 พพ ยย   25312531•• เรมจายไฟ เรมจายไฟ 29 29 ธธ..คค..2526 2526   และ และ 24 24 พพ..ยย. . 25312531



โครงการแม่ตอนหลวง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่

ขนาด 35 กิโลวตัต ์เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2527



โครงการบ้านนํา้กืน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขนาด 
25 กิโลวตัต์

เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2531



โครงการบ้านเจ้าหวัหน้า อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย โครงการบานเจาหวหนา อ.เวยงปาเปา จ.เชยงราย 

ขนาด 25 กิโลวตัต์ เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2532



โครงการบ้านผาผึง้ กิ่ง อ.วงัเจ้า จ.ตาก 

ขนาด 20 กิโลวตัต์ เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2532



โครงการบ้านแมก่ลองใหญ่ อ.อุ้มผาง จ.ตากญ ุ

ขนาด 40 กิโลวตัต์ เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2546



โครงการบ้านแมก่ลองน้อย อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ขนาด 20 กิโลวตัต์ เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2546



โครงการแมก่ําปอง 3 กิ่ง อ.แมอ่อน จ.เชียงใหม่

ขนาด 40 กิโลวตัต์ขนาด 40 กโลวตต

เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2537 ขนานเข้าระบบ 1 กพ.48



โครงการบา้นแม่หลอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ขนาด 35 กิโลวตัต ์เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2544



โครงการบ้านปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โ ์ขนาด 40 กิโลวตัต์

เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2530 ขนานเข้าระบบ 1 กพ.48



โครงการห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

่ขนาด 30 กิโลวตัต์ เริ่มจ่ายไฟ พ.ศ.2540



โ ั โ ไฟฟ้ ั ํ้โครงการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํา

ั ่ ้ ่ ั่ ื  ระดบหมูบานอยางยงยน 

11  โครงการ11  โครงการ

มีกาํลงัผลติติดตั้งรวม  1 505  กโิลวัตต์มกาลงผลตตดตงรวม  1,505  กโลวตต



รายชือ่โครงการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานนํ้าระดบัหมูบ่้านอยา่งยัง่ยนื
โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ํ ั โ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

ลาํดบั โครงการ หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 แมว่าก แมแ่จม่ เชยีงใหม่ 90                      473,040  
2 ห้วยแมซ่้าย เชยีงดาว เชยีงใหม่ 75                      394,200  
3 เมอืงคอง (1) เชยีงดาว เชยีงใหม่ 110                      578 160  3 เมองคอง (1) เชยงดาว เชยงใหม 110                      578,160  
4 บ้านผาหมอน แมแ่จม่ เชยีงใหม่ 180                      946,080  
5 แมน่าจร แมแ่จม่ เชยีงใหม่ 110                      578,160  
    565 2,969,640 

โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 กิด๊ช้าง แมแ่ตง เชยีงใหม่ 45                      236 520  1 กดชาง แมแตง เชยงใหม 45                      236,520  
2 มอ่นเงาะ แมแ่ตง เชยีงใหม่ 45                      236,520  
3 เมอืงคอง (2) เชยีงดาว เชยีงใหม่ 220                    1,156,320  
4 ขนุแมแ่มะ เชยีงดาว เชยีงใหม่ 320                    1,681,920  
5 นํ้าแมจ่ม๋ สะเมงิ เชยีงใหม่ 110                      578 160  5 นาแมจุม สะเมง เชยงใหม 110                      578,160  
    740 3,889,440 

โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

ลาํดบั โครงการ
สถานทตง กาลงผลต พลงงานไฟฟาทคาดวา

หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 บ้านป๊อก แมอ่อน เชยีงใหม่ 200                    1,051,200  

       

    200 1,051,200    

โครงการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานนํ้าระดบัหมูบ่้านอยา่งยัง่ยนื ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553
มกีาํลงัผลติรวม 1,505 กโิลวตัต์



โครงการแมว่าก อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่โครงการแมว่าก อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ( ( 90 90 KKโครงการแมวาก อาเภอแมแจม จงหวดเชยงใหมโครงการแมวาก อาเภอแมแจม จงหวดเชยงใหม ( ( 90 90 KK



โครงการห้วยแมซ่้าย อาํเภอเชยีงดาว โครงการห้วยแมซ่้าย อาํเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ ( ( 75 75 KW )KW )  



โครงการเมอืงคอง โครงการเมอืงคอง ((11) ) อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหมอาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม



โครงการบ้านผาหมอน อาํเภอแมแ่จม่ โครงการบ้านผาหมอน อาํเภอแมแ่จม่ 
ั ั ี ใ ่ั ั ี ใ ่จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ ( ( 180 180 KW )KW )



โครงการแมน่าจร อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดัโครงการแมน่าจร อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดั
ชี ใ  ่ชี ใ  ่ ( ( 110 110 KW )KW )เชยีงใหม ่เชยีงใหม ่ ( ( 110 110 KW )KW )



โครงการกิด๊ช้าง อาํเภอแมแ่ตง จงัหวดัโครงการกิด๊ช้าง อาํเภอแมแ่ตง จงัหวดั
ี ใ ่ี ใ ่ (( ))เชยีงใหม ่เชยีงใหม ่ ( ( 45 45 KW )KW )



โครงการมอ่นเงาะ อาํเภอแมแ่ตง โครงการมอ่นเงาะ อาํเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ ( ( 45 45 KW )KW )จงหวดเชยงใหม จงหวดเชยงใหม ( ( 45 45 KW )KW )



โครงการเมอืงคอง โครงการเมอืงคอง ((22) ) อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัอาํเภอเชยีงดาว จงัหวดั
เชยีงใหม ่เชยีงใหม ่ ( ( 220 220 KW )KW )เชยงใหม เชยงใหม ( ( 220 220 KW )KW )



โครงการขุนแมแ่มะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่โครงการขุนแมแ่มะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่ ((



โครงการนํ้าแมจุ่ม๋ อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม ่โครงการนํ้าแมจุ่ม๋ อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ ( ( 1111ุุ ((



โครงการบ้านป๊อก อาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่โครงการบ้านป๊อก อาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ ( ( 22



โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าชุมชนุ

9  โครงการ

มีกาํลงัผลติติดตั้งรวม  971  กโิลวตัต์



รายชือ่โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าชุมชน
โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ํ ั โ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

ลาํดบั โครงการ หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 บ้านหนองเหรยีง ศรนีครนิทร์ พทัลงุ 30                      157,680  
2 ห้วยโป่งออ่น เมอืง แมฮ่่องสอน 110                      578,160  
    140 735,840    ,

โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 ํ ิ ่ ั 50                      262 800  1 ลาํพกิุล ยา่นตาขาว ตรงั 50                      262,800  
2 ทพันคร มะขาม จนัทบุรี 300                    1,576,800  
    350 1,839,600 

โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ  ปีงบประมาณ พ ศ  2553โครงการทกอสรางแลวเสรจ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 ครีวีง ลานสกา นครศรธีรรมราช 110                      578,160  
2 แมห่วาน ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 110                      578 160  2 แมหวาน ดอยสะเกด เชยงใหม 110                      578,160  
3 นํ้ากนื (2) เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 40                      210,240  
    260 1,366,560 

โครงการทีก่อ่สร้างแลว้เสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลาํดบั โครงการ
สถานทีต่ ัง้ กาํลงัผลติ พลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่

หมายเหตุอาํเภอ จงัหวดั ( กโิลวตัต ์ ) จะผลติได ้ (หน่วย/ปี)
1 วงัลงุ พรหมครีี นครศรธีรรมราช 133                      700,000  
2 คลองลาํขนุน ยา่นตาขาว ตรงั 88                      462,500  ุ ,
    221 1,162,500 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554
มกีาํลงัผลติรวม 971 กโิลวตัต์



โครงการบ้านหนองเหรยีง อาํเภอศรนีครนิทร ์ จงัหวดัพทัโครงการบ้านหนองเหรยีง อาํเภอศรนีครนิทร ์ จงัหวดัพทั



โครงการห้วยโป่งออ่น อาํเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน โครงการห้วยโป่งออ่น อาํเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 



โครงการลาํพกิลุ อาํเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั โครงการลาํพกิลุ อาํเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ( ( 50 50 KK



โครงการทพันคร อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีโครงการทพันคร อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี ( ( 300 300 



โครงการครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช โครงการครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 



โครงการแมห่วาน อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ่โครงการแมห่วาน อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ่



โครงการนํ้ากนื โครงการนํ้ากนื ((22) ) อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 



โครงการวงัลงุ อาํเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช โครงการวงัลงุ อาํเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช 



โครงการคลองลาํขนุน อาํเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั โครงการคลองลาํขนุน อาํเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ((



 พ่อจงึสอนเราให้ทาํฝน  เกบ็กกันํ้าไว้บนภผา พ่อจงึสอนเราให้ทาํฝน  เกบ็กกันํ้าไว้บนภผา ...พอจงสอนเราใหทาฝน  เกบกกนาไวบนภูผา

ชะลอนํ้าไม่ให้ไหลบ่า  ให้ดนิชุ่มชื้นทัง้พืน้ป่า

 ...พอจงสอนเราใหทาฝน  เกบกกนาไวบนภูผา

ชะลอนํ้าไม่ให้ไหลบ่า  ให้ดนิชุ่มชื้นทัง้พืน้ป่าุ

เมื่อแหล่งนํ้าสมบูรณ์กเ็กือ้กลูป่า  หลากชีวิตนานาจงึมารวมกนั ...

ุ

เมื่อแหล่งนํ้าสมบูรณ์กเ็กือ้กลูป่า  หลากชีวิตนานาจงึมารวมกนั ...

“นํ้าคอืชีวติ  เพราะนํ้าคอืชีวติ”“นํ้าคอืชีวติ  เพราะนํ้าคอืชีวติ”“นาคอชวต  เพราะนาคอชวต”“นาคอชวต  เพราะนาคอชวต”



จบการนาํเสนอจบการนาํเสนอ

้ ่้ ่ดว้ยความขอบพระคุณยิงดว้ยความขอบพระคุณยิง

มุ่งมั่น   ตัง้ใจ   เพื่อไทยทุกคน


