
เทคโนโลยกีารผลติกระไฟฟ้าจากพลงังานนํา้ 

(Generete  electric current  with  water  energy  technology) 

วลัลภ  หอมระหดั 

 

พลงังานนํา้ 

 

 
รูปที ่1 พลงังานนํ้า 

ท่ีมา http://www.oknation.net/blog/OKnatureclub/2009/01/13/entry-1 

 

พลงันํ้ า คือ พลงัหรือกาํลงัท่ีเกิดจากการไหลของนํ้ า ซ่ึงเป็นพลงัท่ีมีอนุภาพมาก หากไม่สามารถ

ควบคุมได้ พลังนํ้ านั้ นก็สามารถทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างกวา้งขวาง ดัง

ตวัอยา่งเช่น การเกิดอุทกภยัในบริเวณท่ีลาดเชิงเขา หรือบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง และการเกิดสึนามิ เป็น

ตน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากสามารถควบคุมพลงันํ้ าไดต้ามแนวทางท่ีเหมาะสม พลงันํ้ าอนัมหาศาลนั้น ก็

สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติได้พลงันํ้ าได้ถูกใช้ประโยชน์มาแล้วหลายร้อยปี กงัหันนํ้ า

สําหรับยกนํ้ าข้ึนสู่ท่ีสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและการชลประทาน เพื่อหมุนเคร่ืองจกัรในโรงงานสี

ขา้ว โรงงานทอผา้ โรงงานเล่ือยไม ้และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบนั นิยมใชใ้นการผลิตไฟฟ้าซ่ึง

เรียกวา่ไฟฟ้าพลงันํ้า 

 

*อาจารยส์าขาวชิาฟิสิกส์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

http://www.oknation.net/blog/OKnatureclub/2009/01/13/entry-1


 

 

1.โรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

โดยทัว่ไป มีการจดัแบ่งโรงไฟฟ้าพลงันํ้าออกเป็น 

1.1 โรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่(Large Hydropower) มีขนาดกาํลงัผลิตมากกวา่ 30 MW 

 
 

รูปที ่2 โรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่(Large Hydropower) 

ท่ีมา http://www.bloggang.com/ 

1.2  โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเลก็ (Mini Hydropower ) มีขนาดกาํลงัผลิตอยูร่ะหวา่ง 200kW จนถึง 30 MW 

 

รูปที่ 3โรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็ (Mini Hydropower ) 

ท่ีมา http://www.thaisabuy.com 

 

 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kaopanom&month=012008&date=20&group=14&gblog=11
http://www.thaisabuy.com/


 

 

1.3  โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดจ๋ิวหรือระดับหมู่บ้าน (Micro Hydropower) มีขนาดกาํลงั 

การผลิตนอ้ยกวา่ 200 kW 

 

รูปที่ 4 โรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดจ๋ิวหรือระดบัหมู่บา้น (Micro Hydropower) 

ท่ีมา www.oknation.net 

2.การผลติไฟฟ้าจากพลงังานนํา้ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ าเป็นวธีิการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีตน้ทุนถูกและสะอาด ซ่ึงขั้นตอนของ

การทาํงานของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า มีดงัน้ี 

2.1 เก็บนํ้ าไวใ้นอ่างนํ้ า โดยการก่อสร้างเข่ือนเพื่อให้ระดับท่ีเก็บอยู่สูงกว่าโรงไฟฟ้าระดับนํ้ าท่ี

แตกต่างกนัมากๆน้ี จะทาํใหน้ํ้าท่ีถูกปล่อย ลงมามีแรงดนัท่ีสูง 

2.2 ปล่อยนํ้ าลงมาตามท่อ ไปยงัอาคารโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ต ํ่ากว่า โดยควบคุมปริมาณนํ้ าให้ได้ตาม

ตอ้งการ 

2.3 นํ้าจะถูกส่งเขา้เคร่ืองกงัหนั ผลกัดนัใบพดัของกงัหนันํ้า ทาํใหก้งัหนัหมุนดว้ยความเร็วสูง 

2.4 เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า จะหมุนทาํให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

หมุนตามไปดว้ย เกิดการเหน่ียวนาํในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ไดพ้ลงังานไฟฟ้าออกมาใช ้

http://www.oknation.net/


 

 

 

รูปที่ 5 การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้า 

ทีม่า www.energymanagertraining.com 

3.องค์ประกอบของการผลติไฟฟ้าพลงันํา้ 

การผลิตไฟฟ้าพลงันํ้าโดยทัว่ไป มีองคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ี 

3.1เข่ือนหรือฝาย ทาํหนา้ท่ีเก็บกกันํ้าหรือยกระดบันํ้าในลาํนํ้าใหสู้งข้ึน ประกอบดว้ยอาคารระบาย

นํ้าลน้ (Spillway) อาคารบงัคบันํ้า ประตูระบายทราย ตะแกรงกนัขยะ(Trash rack) ทางนํ้าเขา้ (Intake) 

-อาคารระบายนํ้าลน้ ทาํหนา้ท่ีระบายนํ้าส่วนท่ีเกินจากการกกัเก็บไวใ้ชง้านเพื่อมิใหเ้กิดความ

เสียหายต่อโครงสร้างของตวัเข่ือน 

-อาคารบงัคบันํ้า ทาํหนา้ท่ี ปิด-เปิดนํ้า และควบคุมปริมาณนํ้าในการใชง้าน 

-ประตูระบายทราย ทาํหนา้ท่ีช่วยในการระบายทรายท่ีตกทบัถมบริเวณท่ีหนา้ฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energymanagertraining.com/


 

 

3.2 อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนันํ้า (Turbine) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 

เคร่ืองควบคุมความเร็วรอบ (Governor) ตูแ้ผงและอุปกรณ์ควบคุม (Control Switchboard)นอกจากน้ียงัมี

ส่วนประกอบท่ีสําคญั คือ เคร่ืองกงัหันนํ้ าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ทางออกท้ายนํ้ า (Tailrace) และสายส่ง

ไฟฟ้า (Transmission Line) 

 

             

                     รูปที่ 6 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า        รูปที่  7 ทางออกทา้ยนํ้า  

       ทีม่า http://www.tpa.or.th       ทีม่า http://www.thairath.co.th/content/region/210901 

                             

   รูปที ่7 ตูค้วบคุมไฟฟ้า                                                       รูปที่ 8 ลานไกไฟฟ้าท่ีมา 

ทีม่า http://www.engineerfriend.com/2011/articles/control-panel-enerator/ 

ทีม่า http://dc373.4shared.com/doc/TXR69GBz/preview.html 

 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid=4&bookID=1724&read=true&count=true
http://www.thairath.co.th/content/region/210901
http://www.engineerfriend.com/2011/articles/control-panel-enerator/
http://dc373.4shared.com/doc/TXR69GBz/preview.html


 

 

4.ประเภทของโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

ปัจจุบนัมีการแบ่งโรงไฟฟ้าพลงันํ้าตามลกัษณะการบงัคบันํ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าออกเป็น 4 แบบไดแ้ก่ 

4.1 โรงไฟฟ้าแบบมีนํา้ไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river Hydro Plant) 

โรงไฟฟ้าแบบน้ีไม่มีอ่างเก็บนํ้ า ผลิตไฟฟ้าดว้ยการใช้นํ้ าท่ีไหลตามธรรมชาติของลาํนํ้ า หากนํ้ ามี

ปริมาณมากเกินกว่าโรงไฟฟ้าจะรับได้ ก็ต้องทิ้งไป ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าแบบน้ีติดตั้งอยู่กับเข่ือนผนันํ้ า

ชลประทาน ซ่ึงมีนํ้ าไหลผา่นตลอดปี การกาํหนดกาํลงัผลิตติดตั้ง มกัจะคิดจากอตัราการไหลของนํ้ าประจาํปี

ช่วงตํ่าสุดเพื่อท่ี จะสามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างสมํ่าเสมอตลอดทั้งปีตวัอยา่งโรงไฟฟ้าประเภทน้ี 

ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าเข่ือนผนันํ้าเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท และเข่ือนผนันํ้าวชิราลงกรณ์ จงัหวดักาญจนบุรี 

 
รูปที ่9 โรงไฟฟ้าแบบมีนํ้าไหลผา่นตลอดปี (Run-of-river Hydro Plant) 

ทีม่า http://www.bloggang.com/ 

 

4.2 โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเกบ็นํ้าขนาดเลก็ (Regulating Pond Hydro Plant) 

เป็นโรงไฟฟ้าท่ีสามารถบงัคบัการไหลของนํ้าไดใ้นช่วงสั้น ๆ เช่น ประจาํวนั หรือสัปดาห์ การผลิต

ไฟฟ้าจะสามารถควบคุมให้สอดคล้องกบัความตอ้งการได้ดีกว่าแบบแรก แต่อยู่ในช่วงเวลาท่ีจาํกดัตาม

ขนาดของอ่างเก็บนํ้ าตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าประเภทน้ีไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าเข่ือนท่าทุ่งนา จงัหวดักาญจนบุรี และ

โรงไฟฟ้าขนาดเล็กบา้นสันติ จงัหวดัยะลา 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kaopanom&month=012008&date=20&group=14&gblog=11


 

 

 
รูปที ่10 โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก (Regulating Pond Hydro Plant) 

ทีม่า http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=350&section=2 

 

4.3โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเกบ็นํ้า ขนาดใหญ่ (Reservoir Hydro Plant) 

โรงไฟฟ้าแบบน้ีมีเข่ือนกั้นนํ้ าขนาดใหญ่และสูงกั้นขวางลาํนํ้ าไว ้ทาํให้เกิดเป็นทะเลสาบใหญ่ซ่ึง

สามารถเก็บกกันํ้ าในฤดูฝนและนาํไปใชใ้นฤดูแลง้ไดโ้รงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ส่วนมากในประเทศไทย 

จดัอยูใ่นโรงไฟฟ้าประเภทน้ี เพราะมีประโยชน์มาก สามารถควบคุมการใชน้ํ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าเสริม

ในช่วงท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดปี 

 
รูปที่11โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บนํ้า ขนาดใหญ่ (Reservoir Hydro Plant) 

ทีม่า http://www.mcot.net/site/content?id=51cd4ba9150ba0c10e0002c9#.UegiydIwo14 

http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=350&section=2
http://www.mcot.net/site/content?id=51cd4ba9150ba0c10e0002c9%23.UegiydIwo14


 

 

4.4โรงไฟฟ้าแบบสูบกลบั (Pumped Storage Hydro Plant) 

เป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองสูบนํ้ า ซ่ึงสามารถสูบนํ้ าท่ีปล่อยจากอ่างเก็บนํ้ าลงมาแลว้นาํกลบัข้ึนไปเก็บ

ไวใ้นอ่างเก็บนํ้ าเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชนิดน้ีเกิดจากการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตํ่า(เช่นในเวลาเท่ียงคืน)ซ่ึงมีตน้ทุนถูก ไปใชใ้นการสูบนํ้าข้ึนไป

กกัเก็บไวใ้นอ่างเก็บนํ้ า เพื่อนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงหัวคํ่า

ตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าประเภทน้ี ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าเข่ือนศรีนครินทร์ หน่วยท่ี 4 ซ่ึงสามารถสูบนํ้ ากลบัข้ึนไป

เก็บไวใ้นอ่างเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทร์ได ้

 
รูปที่12โรงไฟฟ้าแบบสูบกลบั (Pumped Storage Hydro Plant) 

ทีม่า http://www.thaisabuy.com/ 

 

5.ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

ทรัพยากรนํ้ าเป็นแหล่งเช้ือเพลิงธรรมชาติหมุนเวยีนของโรงไฟฟ้า พลงังานนํ้า (Renewable Natural 

Resource) โดยแตกต่างจากแหล่งเช้ือเพลิงธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงมีปริมาณจาํกดั เช่น นํ้ ามนั ก๊าซ และ

ถ่านหิน เป็นตน้ จากวฏัจกัรอุทกวิทยา เม่ือฝนตกลงมา นํ้ าฝนส่วนหน่ึงจะถูกเก็บกกัตามท่ีลุ่มต่างๆ ทั้งบน

พื้นดินและตามใบไมต่้างๆ และซึมลงสู่ใตดิ้น โดยนํ้ าส่วนเกินก็จะไหลลงสู่แม่นํ้ า และในท่ีสุดก็ไหลลงสู่

ทะเล สาํหรับนํ้ าท่ีไหลลงสู่ใตดิ้น บางส่วนก็ถูกขงัอยูใ่ตช้ั้นดินเป็นนํ้ าบาดาล บางส่วนก็ไหลกลบัลงสู่แม่นํ้ า 

นํ้าท่ีอยูบ่นผวิดินในท่ีต่างๆ และในทะเล จะระเหยกลายเป็นไอนํ้ า ซ่ึงรวมถึงการคายนํ้ าของพืชดว้ย และเม่ือ

มีสภาวะท่ีเหมาะสม ไอนํ้ าเหล่านั้นก็จะรวมตวัเป็นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้ าตกลงมาเป็นฝน วนเวียน

ตามวฏัจกัรอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดนํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ก่อให้เกิด

มลภาวะเม่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพลงันํ้ ายงัมีอายุการใช้งานค่อนขา้งยาวกว่า

โรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากนํ้ามนั ก๊าซ และถ่านหิน ในปัจจุบนั โรงไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนภูมิพลมี



 

 

อายุการใชง้านประมาณ 14-46 ปี (ติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าไม่พร้อมกนั มีจาํนวนทั้งส้ิน 8 ชุด ชุดท่ี 1 และ 2 

ใช้งานในปี 2507 ชุดท่ี 8 ใช้งานในปี 2539) นอกจากน้ี ค่าบาํรุงรักษาและค่าดาํเนินการยงัตํ่ากว่าอีกด้วย 

ดงันั้น โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าจึงมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ

การท่ีโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไม่ไดใ้ชฟ้อสซิลเป็นแหล่งเช้ือเพลิง จึงไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็น 

Greenhouse Gas และเป็นหน่ึงในหลายๆ ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนอตัลกัษณ์ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าท่ี

โดดเด่น คือ เปิดปุ๊บ ติดป๊ับ ซ่ึงโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ไม่สามารถทาํได้ ดังนั้ น โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า จึงมี

ประสิทธิผลต่อการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีท่ีระบบส่ง

เช้ือเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ) สําหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนเสียอยา่งกระทนัหันในช่วงวนัทาํงาน โรงไฟฟ้า

พลงันํ้ าก็สามารถเขา้มาเสริมไดท้นัที ซ่ึงหากใชโ้รงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อเสริมในส่วนท่ี

ขาดหายไปแลว้ ก็จะตอ้งใชเ้วลาเพื่อให้เคร่ืองจกัรทาํงานไดเ้ต็มท่ี โดยช่วงเวลาท่ีรอนั้น อาจทาํความเสียหาย

ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือมีปัญหาจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในประเทศพม่า ลดลง      

1,100 ลา้นลูกบาศก์ฟุตในช่วงเดือนสิงหาคม   2552   ท่ีผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงพึ่ ง

ไฟฟ้าพลงันํ้ามากข้ึน โดยปล่อยนํ้าจาก เข่ือนศรีนครินทร์มากข้ึนต่อเน่ือง และเป็นระยะเวลายาวข้ึน เป็นตน้ 

 

6.ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

จุดอ่อนท่ีสาํคญัท่ีสุดของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า คือ ตอ้งมีอ่างเก็บนํ้ า ซ่ึงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าก่อให้เกิด 

ความขดัแยง้ ในสังคมมากมายเน่ืองจากผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสังคมกับ

ประชาชนท่ีอาศัยและมีท่ีดินทํากินในบริเวณพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีก่อสร้าง และผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม โดยผลกระทบดงักล่าว เป็นหัวขอ้สําคญัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ในสังคมระหวา่งผูท่ี้เห็นดว้ย 

(ได้รับประโยชน์) และผูท่ี้ไม่เห็นด้วย (เสียประโยชน์)ผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ า น่าจะไม่

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม นํ้าจึงเป็นส่ิง

ท่ีจาํเป็นต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น การเก็บกกันํ้าเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการจึงเป็น

ส่ิงท่ีต้องดาํเนินการ โดยปกติตามธรรมชาติ ฝนจะตกไม่สมํ่าเสมอตลอดทั้ งปี โดยเฉล่ียในช่วงฤดูฝน 

(พฤษภาคม-ตุลาคม) จะมีฝนประมาณ 80-90% ของปริมาณฝนทั้งปี และจะมีฝนเพียง 10-20% ในช่วง 6 

เดือนท่ีเหลือ (ภาคใต้จะมีช่วงฤดูฝนยาวกว่าภาคอ่ืนๆ โดยส้ินฤดูฝนประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม) 

นอกจากน้ี ในช่วงฤดูฝนเองก็อาจเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วง และดว้ยความผนัแปรทางธรรมชาติ ปริมาณฝน

ในแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกนั บางปีมาก บางปีนอ้ย บางปีปานกลาง และหากโชคร้ายมีฝนนอ้ยติดต่อกนั

หลายๆ ปี ดงัตวัอยา่งรูปแบบนํ้ าท่าของลาํอีซูในลุ่มนํ้ าแม่กลอง จงัหวดักาญจนบุรี ดว้ยเหตุการณ์ธรรมชาติ

เหล่าน้ี ไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้น การเกิดอุทกภยัในฤดูฝนและขาดแคลนนํ้ าในฤดูแลง้ 

จึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาหากไม่มีเคร่ืองมือในการบริหารจดัการนํ้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงในปัจจุบนั อ่างเก็บ

นํ้ าท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมคือเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารจดัการนํ้ า โดยเก็บกกันํ้ าในช่วงนํ้ า



 

 

มาก เพื่อบรรเทาอุทกภยัและเพื่อสํารองไวใ้ชใ้นช่วงท่ีขาดแคลนนํ้ าดว้ยเหตุผลดงักล่าว การก่อสร้างอ่างเก็บ

นํ้าจึงมีความจาํเป็นเพื่อบรรเทาและแกไ้ขปัญหาเร่ืองนํ้าของประเทศ ไม่ใช่เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า แต่การ

ติดตั้งไฟฟ้าพลงันํ้ าของเข่ือนต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ํ้ า เพิ่มมูลค่านํ้ า ลดภาวะมลพิษและ

โลกร้อน และทาํให้การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าสามารถคืนทุนไดเ้ร็วข้ึน ดงันั้น แนวคิดในการติดตั้งโรงไฟฟ้า

พลงันํ้าท่ีอาคารองคป์ระกอบโครงการชลประทานต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยกาํลงัดาํเนินการอยูโ่ดยไดรั้บความร่วมมือจากกรมชลประทานนั้น จึงเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง และควรเร่ง

ขยายการดาํเนินการ 
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