
 
 
 

 

 
 

ประเทศไทย: โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมซับใหญ่ 

 

ช่ือโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมซบัใหญ่ 

เลขที่โครงการ 48233-001 

ผู้กู้ /บริษัท ชยัภมูิ พลงังานลม กองทนุพฒันาพลงังานสะอาด  
บริษัทชยัภมูิ วินด์ฟาร์ม จ ากดั 

ประเทศ ประเทศไทย 

สถานท่ีตัง้  

เลขที่อนมุตั ิ 7435/8289 

ประเภทหรือรูปแบบ
ความชว่ยเหลอื 

7435 กองทนุพฒันาพลงังานสะอาด 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผกูพนัแล้ว 

7435 เงินกู้   53.00 ล้านบาท ผกูพนัแล้ว 
 

วาระเชิงยทุธศาสตร์ การเจริญเติบโตแบบยัง่ยืนที่ค านงึถึงสิง่แวดล้อม  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสว่นร่วม  

ปัจจยัขบัเคลือ่นการ
เปลีย่นแปลง 

ธรรมาภิบาลและการพฒันาขดีความสามารถ  
การจดัการปัญหาด้วยองค์ความรู้  
การเป็นหุ้นสว่น  
การพฒันาภาคเอกชน  

สาขา / สาขายอ่ย พลังงาน – การผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน –พลงังานลม 

ความเป็นธรรมทาง
เพศและการบรูณา

ไมม่ีประเด็นนี ้ 

เอกสารข้อมลูโครงการฉบบันีเ้ป็นการแปลจากเอกสารภาษาองักฤษ ลงวนัท่ี 22 เมษายน 
2559 

 



การมิติหญิงชาย  

ส านกัที่รับผิดชอบ
ของ ADB  

ส านกัปฏิบตัิการภาคเอกชน 

แผนกที่รับผิดชอบ
ของ ADB  

แผนกบริหารการลงทนุ ส านกัปฏิบตัิการภาคเอกชน 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบของ ADB  

มาซายกิู คนัดะ 

ผู้สนบัสนนุโครงการ บริษัทผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบาย โครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมซบัใหญ่เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดก าลงัผลติ 90 เมกะวตัต์ที่
อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภมูิ โดยมีการด าเนินการภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ระยะเวลา 5 ปี ทัง้นีจ้ะมีการตอ่อายสุญัญาโดยอตัโนมตัิคราวละ 5 ปีตาม
แผนการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) โครงการนีเ้ป็นการสานตอ่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลมเทพพนาซึง่เป็นโครงการขนาดเลก็มาก มีขนาดก าลงัการผลติ 7.5 เมกะวตัต์ที ่ADB ให้การ
สนบัสนนุทางการเงินเมื่อปี พ.ศ. 2556  เพื่อจดัหาโครงสร้างทางการเงินท่ีสามารถน าไปใช้กบัโครงการ
ทีม่ีขนาดใหญ่กวา่มากอยา่งโรงไฟฟ้าพลงัลมซบัใหญ่ซึง่มีขนาดก าลงัผลติ 90 เมกะวตัต์ได้สะดวก 

วตัถปุระสงค์และ
ขอบเขต 

 

การเช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์
ระดบัประเทศ/
ภมูิภาค 

การลงทนุท่ีเสนอในโครงการนีเ้ป็นการให้เงินกู้แก่บริษัทชยัภมูิ วนิด์ฟาร์ม จ ากดั เพื่อด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัลมซบัใหญ่ในประเทศไทย โครงการจะก่อสร้างและเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าขนาด 81 เมกะ
วตัต์ ประกอบด้วยกงัหนัลม 32 ต้น การลงทนุในโครงการดงักลา่วสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการ
พฒันาระดบัประเทศส าหรับประเทศไทยปี พ.ศ. 2556-2559 ของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ซึง่ระบุ
สาขาหลกัที่มคีวามส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ความยัง่ยืน
ด้านสิง่แวดล้อม และการพฒันาภาคการเงินa ยทุธศาสตร์ยงัระบวุา่การใช้จา่ยงบประมาณโดยรวมเพื่อ
การลงทนุและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณะของประเทศเมื่อเทียบกบัผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศเมือ่ปี พ.ศ. 2554 ยงัอาจไมเ่พียงพอท่ีจะแก้ไขข้อจ ากดัของโครงสร้างพืน้ฐานในสาขาตา่งๆ ทีม่ี
ความส าคญัโดยเฉพาะ เช่น สาขาพลงังาน ทัง้นี ้ ได้ให้รายละเอยีดความท้าทายของโครงสร้างพืน้ฐาน
ในสาขาพลงังานเอาไว้ดงันี ้ ได้แก่ การเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟ้า การเร่งพฒันาการผลติพลงังานทดแทน 
และการสร้างความแขง็แกร่งให้ตลาดพลงังานระดบัภมูิภาค รัฐบาลตระหนกัถงึความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการเพิม่เติมเพื่อสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต ่าทีม่ีความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม เพื่อให้บรรลุ



เป้าหมายดงักลา่ว จงึได้ก าหนดวาระท่ีมีความส าคญัสงูด้านการพฒันาเอาไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึง่รวมถงึการเจริญเติบโตแบบมีสว่นร่วม การพฒันา
ภาคเอกชน และการพฒันาที่มคีวามยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม แผนพฒันาประเทศยงัพดูถึงการสง่เสริม
การเจริญเติบโตสเีขียวโดยอาศยัการเพิม่ประสทิธิภาพพลงังาน การสนบัสนนุแหลง่พลงังานสะอาด 
และขยายปริมาณพืน้ท่ีป่า แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2555-2564 ซึง่รัฐบาลให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 เน้นการพฒันาพลงังานลมและ
ตัง้เป้าหมายให้มีสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25 ของพลงังานขัน้ต้นภายในปี พ.ศ. 
2564  ซึง่จะชว่ยลดการปลอ่ยคาร์บอนได้ปีละ 76 ล้านตนัb

 โครงการยงัเป็นการสนบัสนนุวตัถปุระสงค์
ระยะยาวของรัฐบาลตามแผนการลงทนุภายใต้กองทนุพฒันาพลงังานสะอาดของไทย (Thailand 
Clean Technology Fund) เพื่อใช้เงินทนุจากกองทนุพฒันาพลงังานสะอาดของ ADB (ADB Clean 
Technology Fund) ในการสนบัสนนุโครงการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกของ
ภาคเอกชน คาดวา่โครงการจะช่วยเพิ่มความมัน่คงด้านพลงังานตามความริเร่ิมของประเทศไทยและ
เป็นปัจจยัหนึง่ที่สง่ผลให้เกิดการเร่งขยายการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกบั
พลงังานสะอาด  
 



ประเภทของมาตรการป้องกนัผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม B 

การโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ C 

ชนพืน้เมือง C 

สรุปประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

สิง่แวดล้อม  

การโยกย้ายถ่ินโดย
ไมส่มคัรใจ 

ระดบัมาตรการป้องกนัผลกระทบ: C 
1. ผลกระทบที่ส าคญั : โครงการต้องการพืน้ท่ี 6.88 เฮกเตอร์ส าหรับการปฏิบตัิการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
เกษตรกรซึง่ได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินจากส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวม 39 
รายให้ความยินยอมในการใช้ประโยชน์ที่ดินท าโครงการ โดยบริษัทท าสญัญาเชา่ที่ดินระยะยาวกบั
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ครอบคลมุพืน้ท่ีโครงการทัง้หมดโดยความยินยอมของ
เกษตรกรทัง้ 39 ราย เกษตรกรผู้ ถือครองที่ดินได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยจากการก่อสร้างกงัหนัลม
และสถานีไฟฟ้ายอ่ย กลา่วคือ มีการใช้ทีด่ินของเกษตรกรแตล่ะรายเพียง 0.16 เฮกเตอร์หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1-13 ของที่ดินทัง้หมดที่เกษตรกรถือครอง เกษตรกรสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบน้อยกวา่ร้อยละ 6 มี
เพียงหนึง่รายเทา่นัน้ท่ีที่ดินได้รับผลกระทบร้อยละ 13   
2. ยทุธศาสตร์เพื่อบรรเทาผลกระทบ : การพิจารณาคา่เชา่ในสญัญาเชา่ที่ดินระยะยาวอาศยัอตัราที่
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินก าหนดเอาไว้เป็นพืน้ฐาน สว่นคา่เชา่รายปีที่จา่ยให้แก่เกษตรกรทัง้ 39 ราย
เป็นอตัราที่ก าหนดขึน้หลงัการหารือและเจรจาตอ่รองกนัอยา่งเหมาะสม โดยเป็นอตัราที่สงูกวา่รายได้ที่
เกษตรกรได้รับจากการปลกูมนัส าปะหลงับนพืน้ที่ 0.16 เฮกเตอร์ ทัง้นี ้ เพื่อแสดงความปรารถนาดีของ
บริษัท บริษัทได้ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่เกษตรกรมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 และแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าถึงวนัเร่ิมกอ่สร้างเพื่อให้เกษตรกรมเีวลาเตม็ที่ในการเก็บเก่ียวพชืผล บริษัทวา่จ้างเจ้าหน้าที่ใน
ท้องถ่ินเป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานกบัเกษตรกรเพื่อด าเนินการเร่ืองที่ดินตามทีต่กลงกนัไว้ จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกรยืนยนัวา่ไมม่ปัีญหาเร่ืองข้อตกลงทีด่ิน นอกจากนี ้ ยงัมีการจดัตัง้กลไกรับเร่ือง
ร้องเรียนเพื่อจดัการประเด็นหว่งใยตา่งๆ เก่ียวกบัการก่อสร้างและการปฏิบตัิการโรงไฟฟ้าฟาร์มกงัหนั
ลม  
3. แผนหรือการด าเนินการอื่นๆ : ไมม่ีการด าเนินการอื่น 

ชนพืน้เมือง ระดบัมาตรการป้องกนัผลกระทบ: C 



1. ผลกระทบที่ส าคญั : โครงการตัง้อยูใ่นจงัหวดัชยัภมูิ หา่งจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร 
ถึงแม้วา่ผู้คนกลุม่แรกทีอ่พยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนีเ้มื่อสองร้อยกวา่ปีก่อนในสมยักรุง
รัตนโกสนิทร์ตอนต้นจะมาจากนครเวยีงจนัทน์ แตป่ระชาชนสว่นใหญ่ทีอ่าศยัอยูใ่นสถานทีต่ัง้โครงการ
ในปัจจบุนัคิดวา่ตนเองเป็นคนไทย ไมม่ีข้อมลูวา่มีชนกลุม่น้อยและ/หรือชนพืน้เมืองกลุม่ใดตัง้ถ่ินฐาน 
อ้างสทิธิหรือมีกรรมสทิธิในท่ีดินซึง่เป็นสถานที่ตัง้โครงการและพืน้ท่ีข้างเคียง เนื่องจากไมม่ชีนพืน้เมือง
ในสถานท่ีตัง้โครงการ จงึจดัระดบัมาตรการป้องกนัผลกระทบด้านชนพืน้เมืองในหมวด C   

ต้องมกีารขอการสนบัสนนุจากชมุชนอยา่งกว้างขวางหรือไม่? ไม ่

2. ยทุธศาสตร์เพื่อบรรเทาผลกระทบ : ไมเ่ก่ียวข้อง  
3. แผนหรือการด าเนินการอื่นๆ : ไมม่ีการด าเนินการอื่น 

การสือ่สาร การมี
สว่นร่วมและการ
ปรึกษาผู้มีสว่นได้
เสยี 

 

ตารางเวลาการออกแบบความช่วยเหลือ การจดัเตรียมและการด าเนินการ 

วนัท่ีอนมุตัิแนวคิด 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีประเมินสถานะโครงการ  

วนัท่ีน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนมุตัิ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีโครงการผา่นการอนมุตัิ 04 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีปรับปรุงเอกสารข้อมลูโครงการครัง้ลา่สดุ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 

 
 

เอกสารข้อมลูโครงการ (Project Data Sheet: PDS) เป็นเอกสารให้ข้อมลูโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจากเป็น
เอกสารที่อยูร่ะหวา่งการด าเนินงานจึงอาจมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมภายหลงัซึง่ไมป่รากฎในเอกสารฉบบัแรก ข้อมลูของโครงการ
ทีอ่ยูร่ะหวา่งเสนอเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีอาจเปลีย่นแปลงได้และให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเทา่นัน้ 
 
 

ADB ให้ข้อมลูที่อยูใ่นเอกสารข้อมลูโครงการ (PDS) เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับผู้ใช้เทา่นัน้โดยไมม่ีการรับรองแตอ่ยา่งใด  แม้ ADB 
พยายามจดัหาเนือ้หาทีม่ีคณุภาพสงูแตข้่อมลูที่จดัหามาเป็น “ข้อมลูตามสภาพทีเ่ป็น” โดยไมม่ีการรับประกนัใดๆ ทัง้สิน้ ไมว่า่
จะเป็นการรับประกนัโดยชดัแจ้งหรือโดยนยั รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการไมรั่บประกนัทัง้ในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิง



พาณิชย์ ความเหมาะสมส าหรับวตัถปุระสงค์เฉพาะและการไมล่ะเมิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ADB ไมรั่บประกนัหรือให้การ
รับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 
 




