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๑.	 บทน�ำ
พลังงานไฟฟ้าที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันปริมาณความต้องการ

ใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ในปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้จัดท�า

แผนพลังงานทดแทนขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ มีการก�าหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๑๔.๑ ของพลังงานทั้งหมดประมาณ ๕,๖๐๕ เมกะวัตต์ ในปี ๒๕๖๕  

โดยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กและเล็กมากประมาณ ๓๒๔ เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นทางเลือก

หนึ่งในการบรรเทาวิกฤติปัญหาน�้ามัน แก๊สธรรมชาติ มลพิษ เป็นต้น ประเทศไทยมีแหล่งไฟฟ้าพลังน�้า

ที่สามารถผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ๓,๐๑๐.๕ เมกะวัตต์ โดยแยกเป็นพลังน�้าขนาดใหญ่ประมาณ ๒,๘๘๖.๒  

เมกะวัตต์ (๙๖%) และพลังน�้าขนาดเล็กประมาณ ๑๒๔.๓ เมกะวัตต์ (๔%) ในส่วนพลังน�้าขนาดเล็กจะ

อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) ๓ แห่ง รวม ๖๐.๕ เมกะวัตต์ กรมพัฒนาพลังงาน

การจัดการเขื่อนพลังน�้าขนาดเล็ก

ภัสสร		เวียงเกตุ
กรรมการตรวจสอบทางวิชาการ ด้านพลังน�้า

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บทคัดย่อ

  สภำวกำรณ์พลงังำนปัจจบุนัรำคำน�ำ้มนัมรีำคำสงูขึน้อย่ำงมำก	และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงู

ขึน้อกีในอนำคตเนือ่งจำกปรมิำณน�ำ้มนัดบิในโลกมอียูจ่�ำกดั	จงึควรมกีำรส่งเสรมิกำรพฒันำโครงกำร

เขือ่นพลงัน�ำ้ขนำดเลก็ให้เพิม่มำกขึน้เพือ่ใช้ในชมุชนในแต่ละหมูบ้่ำน		นอกจำกนัน้	ควรมกีำรปรบัรปู

แบบกำรบรหิำรจดักำรโดยกำรผลติไฟฟ้ำจำกเขือ่นพลงัน�ำ้ขนำดเลก็ขำยเข้ำระบบให้กำรไฟฟ้ำส่วน

ภมูภิำคเพือ่เพิม่รำยได้และสร้ำงควำมมัน่คงในกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้แก่ชมุชน	ทัง้นี	้กำรบรหิำรจดักำรควร

ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโครงกำรด้วย

	 	 ทศิทำงกำรพฒันำไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ของประเทศ		ควรจะต้องมุง่เน้นทีจ่ะพฒันำโครงกำรพลงั

น�้ำขนำดเล็ก	และขนำดเล็กมำก	ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	ทั้งนี้	กำรพัฒนำในอนำคตย่อม

ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคตของประเทศ	 ตลอดจนมำตรกำรของรัฐที่จะส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สิ่งจูงใจแก่ภำคเอกชนที่พัฒนำโครงกำรเพื่อจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำให้

มำกยิ่งขึ้น

	 ค�ำส�ำคัญ	:	 เขื่อนพลังน�้ำขนำดเล็ก,	กำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน�้ำ
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ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ๒๒ แห่ง รวม ๔๓.๓ เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ๘ 

แห่ง รวม ๒๐.๕ เมกะวัตต์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนจะต้องมีการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังน�้าขาดเล็กและเล็กมากเพิ่มอีกประมาณ ๒๐๐ เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลาอีก ๑๑ ปีข้างหน้า

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กเป็นการสร้างเขื่อนขนาดเล็กหรือฝายทดน�้ากั้นล�าน�้า 

โดยการผันน�้าจากเขื่อนหรือฝายไปยังโรงไฟฟ้าด้วยระบบส่งน�้า เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ ๐.๒๐-๓๐.๐ 

เมกะวัตต์ไฟฟ้า พลังน�้าขนาดเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมมากในระดับชุมชนและพื้นที่

ชนบทห่างไกล โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามลุ่มน�า้ธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงสามารถเป็นแหล่งพลังงานเสริมให้กับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศได้อีก 

ด้านหนึง่ มผีลกระทบเชงิลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมน้อย ในทางเทคนคิมอีายกุารใช้งานส่วนใหญ่เกนิ ๕๐ ปี  

ขึ้นไป การออกแบบและการบ�ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก สามารถเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทันที ในปัจจุบัน

เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็ ท�าให้ราคาต้นทนุในการผลติลดลง และใกล้เคยีงกบั

การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ ส่งผลให้มีการพัฒนาโครงการนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต

๒.	 ประเภทและรูปแบบของโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ
๒.๑  ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังน�้า

 การผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าโดยทั่วไปจะก�าหนดประเภทของโรงไฟฟ้าตามขนาดของก�าลัง 

ผลิตฟ้าที่ผลิตได้ แบ่งเป็น ๖ ระดับ ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กที่สามารถใช้ได้ในชุมชนหรือกับบ้าน

เรือนเพียง ๑-๒ หลังคาเรือน ขึ้นกับปริมาณน�้าในแต่ละพื้นที่ โดยสรุปได้ดังนี้

๒.๒ ส�าหรับรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมี ๒ รูปแบบ

 ๒.๑.๑ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าแบบไม่มีอ่างเก็บน�้า (run of river)

 ๑. พลังน�้าขนาดใหญ่ (large) > ๑๐๐ MW จ่ายเข้าระบบ grid

 ๒. พลังน�้าขนาดกลาง (medium) ๑๕ – ๑๐๐ MW จ่ายเข้าระบบ grid

 ๓. พลังน�้าขนาดเล็ก (small) ๑ – ๑๕ MW จ่ายเข้าระบบ grid

 ๔. พลังน�้าขนาดเล็กมาก (mini) ๐.๑ – ๑ MW จ่ายเข้าระบบ grid

 ๕. พลังน�้าขนาดเล็กมากระดับไมโคร ๕ – ๑๐๐ kW จ่ายแยกอิสระ (standalone)

 ๖. พลังน�้าขนาดเล็กมากระดับชุมชน ๑๐๐ W – ๕ kW จ่ายแยกอิสระ (standalone)

	 ประเภทโรงไฟฟ้ำ	 ก�ำลังผลิต	 กำรจ่ำยไฟฟ้ำ
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๒๕ภสัสร  เวยีงเกตุ

  โรงไฟฟ้าทีส่ร้างขึน้เพือ่ผลติไฟฟ้าโดยการบงัคบัทศิทางการไหลของน�า้จากแหล่งน�า้

เลก็ ๆ  เช่น ล�าห้วย ล�าธาร ฝาย ให้มารวมตวักนัและไหลผ่านท่อหรอืรางน�้าทีจ่ดัท�าไว้ และใช้แรงดนัของน�้า 

ซึ่งตกจากต�าแหน่งที่สูงมาหมุนกังหันซึ่งต่อกับแกนหมุนของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

 ๒.๒.๒ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าแบบมีอ่างเก็บน�้า (storage regulation development)

  โรงไฟฟ้าที่ท�าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานน�้าที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นแหล่ง

ธรรมชาติหรือเกิดจากการสร้างขึ้นมาเองในลักษณะของเขื่อน ซึ่งน�้าที่มีอยู่ในอ่างหรือเขื่อนจะมีปริมาณ

มากพอที่จะถูกปล่อยออกมาเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ในประเทศไทยโรงไฟฟ้าแบบนี้ถูกใช้เป็นหลัก 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะเป็นระบบที่มีความมั่นคงในการผลิตและจ่ายไฟสูง

๓.	 โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็กที่ด�ำเนินกำรแล้วในปัจจุบัน
๓.๑ ปี ๒๕๐๗ ส�านักงานพลังงานแห่งชาติซึ่งปัจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดเล็ก โดยเป็นการสร้าง
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เขื่อนขนาดเล็กหรือฝายทดน�้ากั้นล�าน�้าที่จะพัฒนาโดยการผันน�้าจากฝายทดน�้า หรือเขื่อนไปยังโรงไฟฟ้า

ด้วยระบบส่งน�้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป สามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่

ปี ๒๕๑๕ ปัจจุบัน ได้โอนไปอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

๓ แห่ง อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ พพ. ๒๒ แห่ง รวม ๒๕ แห่ง มีก�าลังการผลิตรวม ๔๓.๓๑๘ 

เมกะวตัต์ สามารถผลติไฟฟ้า เฉลีย่ปีละ ๙๗.๔ ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง โดยมรีายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าปีละ 

ประมาณ ๑๐๙.๘ ล้านบาท และทดแทนน�้ามันเชื้อเพลิงได้ประมาณ ๒๙.๒ ล้านลิตรต่อปี 

โครงกำรเขื่อนพลังน�้ำขนำดเล็กของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน	 (พพ.)	

ปี	๒๕๑๕-ปัจจุบัน

 ๑ แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๘๕๐ ๑๕ ม.ค. ๒๕๑๕

 ๒ แม่กึมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๓,๒๐๐ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๒๔

 ๓ ห้วยแม่ผง อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา ๘๖๐ ๑๕ มี.ค. ๒๕๒๗

 ๔ ไอกาเปาะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ๒๐๐ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๘

 ๕ แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๑,๒๕๐ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๘

 ๖ คีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๑๒,๒๐๐ ๔ ธ.ค. ๒๕๒๙

 ๗ แม่สะง่า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕,๐๔๐ ๗ พ.ค. ๒๕๓๑

 ๘ แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ๑,๓๖๐ ๑๖ ก.ค. ๒๕๓๑

 ๙ บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ๒๐๐ ๒๒ ส.ค. ๒๕๓๑

 ๑๐ แม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๔,๓๓๐ ๒๔ ส.ค. ๒๕๓๑

 ๑๑ ห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๖๐ ๑ พ.ค. ๒๕๓๒

 ๑๒ คลองล�าปลอก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ๑,๑๘๒ ๕ พ.ค. ๒๕๓๒

 ๑๓ น�้าขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ๑,๐๓๐ ๓๐ ต.ค. ๒๕๓๒

 ๑๔ แม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ๘๑๘ ๑๘ พ.ย. ๒๕๓๒

 ๑๕ แม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ๒๕๐ ๖ มี.ค. ๒๕๓๓

 ๑๖ คลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ๖๘๐ ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๔

 ๑๗ ห้วยประทาว อ.แกร้งค้อ จ.ชัยภูมิ ๔,๕๐๐ ๖ พ.ค. ๒๕๓๕

	 ที่	 โครงกำร	 สถำนที่ตั้ง	 ก�ำลังผลิต	(kW)	 วันที่จ่ำยไฟฟ้ำ
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๒๗ภสัสร  เวยีงเกตุ

	 ที่	 โครงกำร	 สถำนที่ตั้ง	 ก�ำลังผลิต	(kW)	 วันที่จ่ำยไฟฟ้ำ

๓.๒ ปี ๒๕๒๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มด�าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า ๒ แห่งใน

จงัหวดัเชยีงใหม่และสามารถผลติไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบจ�าหน่ายของ กฟภ. ในปี ๒๕๒๗ และได้มกีารพฒันา

โครงการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ มีก�าลังการ

ผลติรวม ๒๐.๔๘๕ เมกะวตัต์ สามารถผลติไฟฟ้า เฉลีย่ปีละ ๖๓.๓ ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง ทดแทนน�้ามนัเชือ้

เพลิงได้ประมาณ ๑๙ ล้านลิตรต่อปี

 

โครงกำรเขื่อนพลังน�้ำขนำดเล็กของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	(กฟภ.)	ปี	๒๕๒๗-ปัจจุบัน

 ๑. เขื่อนแม่เทย จ.เชียงใหม่ ๒,๒๕๐ ๑,๑๖๗ ๖,๒๐๐,๐๑๐ ๖๐.๖๗ %

 ๒. เขือนแม่เตียน จ.เชียงใหม่ ๑,๙๒๐ ๑,๒๘๙ ๓,๑๖๖,๗๙๐ ๒๘.๐๔ %

 ๓. เขื่อนแม่ใจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๘๗๕ ๔๔๘ ๒,๐๖๗,๑๑๕ ๕๒.๖๘ %

 ๔. เขื่อนแม่ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๑,๑๕๐ ๘๑๗ ๔,๔๓๒,๔๙๐ ๖๑.๙๓ %

 ๕. เขื่อนขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๙๐ ๔๒ - ๐.๐๐ %

 ๖. ปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๒,๕๐๐ ๑,๑๘๘ ๗,๕๑๔,๓๖๐ ๗๒.๒๔ %

 ๗. เขื่อนน�้าหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ๕,๓๐๐ ๓,๐๒๒ ๑๘,๓๖๔,๕๙๐ ๖๙.๓๘ %

 ๘. เขื่อนน�้าสาน อ.ภูเรือ จ.เลย ๖,๔๐๐ ๓,๔๕๖ ๒๑,๕๖๐,๔๓๖ ๗๑.๒๒ %

	 	 		รวม	 		 ๒๐,๔๘๕	 ๑๑,๔๒๘	 ๖๓,๓๐๕,๗๙๑	 ๖๓.๒๔	%

	 โครงกำร	 สถำนที่ตั้ง	 ก�ำลังผลิต	 โหลดสูงสุด	 พลังงำนไฟฟ้ำ	 โหลดแฟกเตอร์

	 	 	 (กิโลวัตต์)	 (กิโลวัตต์)	 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	 	(%)

 ๑๘ กิ่วลม อ.เมือง จ.ล�าปาง ๓๕๐ ๘ ม.ค. ๒๕๓๗

 ๑๙ ห้วยล�าสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ๙๕๘ ๒๘ ต.ค. ๒๕๓๙

 ๒๐ ล�าพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๘๕๐ ๙ ก.ย. ๒๕๔๑

 ๒๑ ห้วยน�้าขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๑,๗๐๐ ๒๕ ส.ค. ๒๕๔๖

 ๒๒ ห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๘๕๐ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๗

	 รวม	 	 	 ๔๓,๓๑๘
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๔.	 โครงกำรและแผนงำนไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็กมำก
๔.๑ โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ด�าเนินการจัดตั้ง

โครงการไฟฟ้า พลังน�้าระดับหมู่บ้านโดยด�าเนินการในรูปแบบความร่วมมือกับราษฎร ปัจจุบันมีจ�านวน

โครงการไฟฟ้าพลังน�้าระดับหมู่บ้านที่ยังสามารถเดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่จ�านวน ๓๙ โครงการ 

มีก�าลังผลิตรวม ๑,๑๕๕ กิโลวัตต์ จ�านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จ�านวน ๓,๗๗๙ ครัวเรือน ส�าหรับ 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จจ�านวน ๓ โครงการ คือโครงการบ้านห้วยหมากลาง 

จ.แม่ฮ่องสอน มีขนาดก�าลังผลิต ๒๐ กิโลวัตต์ และโครงการบ้านสามหมื่นทุ่ง จ.ตาก มีก�าลังผลิต  

๖๐ กิโลวัตต์ และในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ มีโครงการที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างจ�านวน ๒ โครงการ คือ 

โครงการบ้านมะโอโคะ จ.ตาก มีก�าลังผลิต ๒๐ กิโลวัตต์ และโครงการแม่น�า้ดะ จ.ตาก มีก�าลังผลิต  

๖๐ กิโลวัตต์

๔.๒ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดท�าแผน

พัฒนาพลังงานทดแทนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก ขนานเข้าระบบจ�าหน่ายของ 

กฟภ. จ�านวน ๑๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แห่ง แม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง น่าน ๑ แห่ง ตาก ๒ แห่ง 

นครศรีธรรมราช ๒ แห่ง และพังงา ๒๑ แห่ง ก�าลังผลิตรวม ๑,๑๒๘ กิโลวัตต์ ใช้เงินลงทุนรวม 

๑๑๓.๕๘ ล้านบาท โดยจัดท�าแผนหลัก ศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของโครงการ แล้วเสร็จ 

เมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๕๒ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงพลังงานก่อนเสนอ ครม. โดยคาดว่า

สามารถจะก่อสร้างได้ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก เพิ่มและจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบจ�าหน่าย กฟภ. และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ ท�าให้สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาแหล่งพลังงาน

ทดแทนภายในประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งมี

ศักยภาพพลังน�้าขนาดเล็กมาก



วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕

๒๙ภสัสร  เวยีงเกตุ

๔.๓ โครงการศกึษาศกัยภาพการผลติไฟฟ้าจากพลงัน�า้ขนาดเลก็มากของส�านกังานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องจากประเทศไทยมีลุ่มน�้าที่ส�าคัญอยู่ทั้งหมด ๒๕ ลุ่มน�้า วช. ได้พิจารณาให้ให้ทุน

วิจัยเรื่องโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กมาก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อหาศักยภาพในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กที่มีก�าลังผลิต

มากกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ และศึกษาข้อเด่นข้อด้อยของโครงการที่จะพัฒนาในทั้งด้านการผลิตไฟฟ้า 

ด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตลอดจนจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการในภาพรวม ในลุ่มน�้า ปิง วัง ยม ชี มูล และแม่น�้าแควน้อยมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ รวม ๖ โครงการสรุปได้ดังนี้

๑. ลุ่มน�้าปิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยในปี ๒๕๔๙ จากการศึกษาวิจัย

พบว่าโครงการที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามีทั้งหมด ๔๖ โครงการ คิดเป็นก�าลังผลิตประมาณ ๑๖๖ 

เมกะวตัต์ ได้พลงังานไฟฟ้าปีละประมาณ ๔๖๙ ล้านหน่วย มต้ีนทนุการผลติระหว่าง ๐.๘๓-๑๑.๓๒ บาท/

หน่วย ขึ้นอยู่กับเวลาที่ผลิตได้ในรอบปี

๒. ลุ่มน�้ายม มหาวิทยาลัยนเศวรเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยในปี ๒๕๕๐ จากการศึกษา

วิจัยพบว่าโครงการที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามีทั้งหมด ๔๘ โครงการ คิดเป็นก�าลังผลิตประมาณ 

๒๖ เมกะวตัต์ ได้พลงังานไฟฟ้าปีละประมาณ ๑๑๐ ล้านหน่วย มต้ีนทนุการผลติระหว่าง ๐.๖๐-๑๗ บาท/

หน่วย ขึ้นอยู่กับเวลาที่ผลิตได้ในรอบปี

  
 

 ๑. แม่น�้าออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ๗๒ ๐.๔๓ ๗.๗๒

 ๒. แม่น�้าลิด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ๑๔๐ ๐.๖๖ ๑๒.๓๙

 ๓. แม่น�้าคงคา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ๗๐ ๐.๓๘ ๙.๑๔

 ๔. แม่น�้าวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ๑๔๘ ๐.๖๒ ๑๒.๖๓

 ๕. ห้วยแม่สวรรค์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๖๒ ๐.๓๑ ๘.๕๓

 ๖. น�้าพัน อ.สองแคว จ.น่าน ๙๖ ๐.๔๓ ๑๒.๕๕

 ๗. ห้วยแม่ตาวแง่ซ้าย อ.แม่สอด จ.ตาก ๑๖๔ ๐.๙๙ ๑๓.๐๘

 ๘. ห้วยบ้านช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ๑๓๔ ๐.๘๐ ๑๑.๑๓

 ๙. คลองพิต�า อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช ๑๐๔ ๐.๕๔ ๑๔.๘๔

 ๑๐. บ้านบางกัน อ.เมือง จ.พังงา ๑๓๘ ๐.๖๘ ๑๑.๕๗

	 	 	 รวม	 	 ๑,๑๒๘	 ๕.๘๔	 ๑๑๓.๕๘

	 โรงไฟฟ้ำ	 ที่ตั้ง	 ก�ำลังผลิต	(kW)	 ล้ำนหน่วยต่อปี	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
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๓. ลุม่น�า้ช ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นหน่วยงานทีไ่ด้รบัทนุวจิยัในปี ๒๕๕๑ พืน้ทีส่่วนใหญ่อยู่ใน

เขต ๑๔ จงัหวดั ได้แก่ ชยัภมู ิขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ร้อยเอด็ ยโสธร อบุลราชธาน ีนครราชสมีา 

เลย อุดรธานี หนองบัวล�าภู ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ และมุกดาหาร คลอบคลุม ๑๒๙ อ�าเภอ ๑,๐๔๘ ต�าบล 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าโครงการที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามีทั้งหมด ๓๓ โครงการ คิดเป็นก�าลังผลิต

ประมาณ ๒๒.๒ เมกะวัตต์ ได้พลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ ๘๐.๒๐ ล้านหน่วย 

๔. ลุ่มน�้ามูล มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยในปี ๒๕๕๑ จากการ

ศกึษาวจิยัพบว่าโครงการทีม่ศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้ามทีัง้หมด ๓๕ โครงการ คดิเป็นก�าลงัผลติประมาณ  

๑๖.๑ เมกะวัตต์ ได้พลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ ๑๒.๙๙ ล้านหน่วย มีต้นทุนการก่อสร้างแห่งละ  

๔.๖๙-๓๑๘.๓๘ ล้านบาท ขึ้นอยู่กับก�าลังผลิตไฟฟ้าของแต่ละเขื่อน

๕. ลุ่มน�้าวัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยในปี ๒๕๕๒ จากการศึกษาวิจัย

พบว่าโครงการทีม่ศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้ามทีัง้หมด ๑๙ โครงการ คดิเป็นก�าลงัผลติประมาณ ๖ เมกะวตัต์ 

ได้พลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ ๓๐ ล้านหน่วย มีต้นทุนการผลิตระหว่าง ๐.๖๗-๒๘.๔๗ บาท/หน่วย 

ขึ้นอยู่กับเวลาที่ผลิตได้ในรอบปี

๖. ลุ่มน�้าแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหน่วย

งานที่ได้รับทุนวิจัยในปี ๒๕๕๒ จากการศึกษาวิจัยพบว่าโครงการที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามีทั้งหมด 

๓๘ โครงการ คิดเป็นก�าลังผลิตประมาณ ๑๒๔.๑๐ เมกะวัตต์ หากผลิตไฟฟ้าได้วันละ ๔, ๘ และ 

๑๒ ชั่วโมง จะได้พลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ ๑๘๑, ๓๖๒ และ ๕๔๔ ล้านหน่วย ตามล�าดับ มีต้นทุน 

การของการด�าเนินโครงการประมาณโรงละ ๓๕-๔๒ ล้านบาท

 ๑. ลุ่มน�้าปิง ม.เชียงใหม่ ๔๖ ๑๖๖.๐ ๔๖๙.๐๐

 ๒. ลุ่มน�้ายม ม.นเรศวร ๔๘ ๒๖.๐ ๑๑๐.๐๐

 ๓. ลุ่มน�้าชี ม.ขอนแก่น ๓๓ ๒๒.๒ ๘๐.๒๐

 ๔. ลุ่มน�้ามูล ม.เทคโนโลยีสุรนารี ๓๕ ๑๖.๑ ๑๒.๙๙

 ๕. ลุ่มน�้าวัง ม.เชียงใหม่ ๑๙ ๖.๐ ๓๐.๐๐

 ๖. ลุ่มน�้าแควน้อย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ๓๘ ๑๒๔.๑ ๓๖๒.๐๐

	 	 	 รวม	 	 ๒๑๙	 ๓๖๐.๔	 ๑,๐๖๔.๑๙

 	 พื้นที่แม่น�้ำ		 หน่วยงำนหลักผู้วิจัย	 จ�ำนวนโครงกำร	 ก�ำลังผลิต	 พลังงำนไฟฟ้ำ

	 	 	 (แห่ง)	 (เมกกะวัตต์)	 (ล้ำนหน่วย/ปี)

สรุปโครงกำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำขนำดเล็กมำกที่ได้รับทุนวิจัยจำก	วช.



วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕

๓๑ภสัสร  เวยีงเกตุ

๕.	 กำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็ก
ปัจจุบันโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากอยู่ในความรับผิดชอบของ 

พพ. และ กฟภ. การบริหารจัดการแต่ละโครงการจะผลิตไฟฟ้าและจ่ายเข้าในระบบจ�าหน่ายของ กฟภ. 

โดยสรุปดังนี้

๕.๑ โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กของ พพ. บริหารจัดการโรงไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ของ พพ. ทั้งด้าน

การผลติไฟฟ้า การบ�ารงุรกัษา และจ่ายขายไฟฟ้าเข้าระบบจ�าหน่ายของ กฟภ. รวม ๒๒ แห่ง เข้าในระบบ

จ�าหน่ายของ กฟภ. ปีละประมาณ ๑๐๓ ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ ๑.๐๙ บาท มีรายได้จากการขาย

ไฟฟ้า ประมาณปีละ ๑๒๐ ล้านบาท โดยสรุปโรงไฟฟ้าแต่ละภาค มีดังนี้

 - ภาคเหนือ ๑๖ แห่ง ก�าลังผลิตรวม ๑๙.๕๔๘ MW 

 - ภาคอีสาน ๒ แห่ง ก�าลังผลิตรวม ๕.๓๕๐ MW  

 - ภาคใต้ ๔ แห่ง ก�าลังผลิตรวม ๓.๐๒๐ MW  

๕.๒ โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กของ กฟภ. 

 โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กของ กฟภ. รวม ๗ แห่ง ที่ จ.เชียงใหม่ ๕ แห่ง จ.แม่ฮ่องสอน 

๑ แห่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๒๔-๒๕๒๘ และ จ.เลย ๒ แห่ง จ่ายไฟฟ้าเมื่อปี ๒๕๕๑ ก�าลังผลิตรวม  

๒๐.๖๙๕ MW ผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ ๖๓ ล้านหน่วย ด�าเนินการโดย กฟภ. รับผิดชอบ

ระบบการผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจ�าหน่ายของ กฟภ. มีต้นทุนการผลิตใกล้เคียงต้นทุนการซื้อ 

ไฟฟ้าจาก กฟผ.

๕.๓ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมากของ กฟภ. ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากของ กฟภ. ใน จ.เชียงใหม่ ๕ แห่ง จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน 

จ.น่าน จ.นครศรธีรรมราช แล จ.พงังา รวม ๑๐ แห่ง กฟภ. จะให้บรษิทั พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ กฟภ. เป็นผู้บริหารจัดการ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ. ซึ่งอาจจะให้

เอกชนหรอืองค์การบรหิารงานส่วนท้องถิน่ (อบต.) เข้ามามส่ีวนร่วมด�าเนนิโดยการถอืหุน้หรอืส่งเจ้าหน้าที่

มาร่วมบริหารในการผลิตและจ�าหน่ายด้วยกัน ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มในส่วนที่เป็น adder

๖.	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในอนาคตทีป่ระเทศต้องจดัหาพลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่ระชาชนยงัมคีวามกงัวลกบัการน�า

ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์มาใช้จนต้องชะลอโครงการดังกล่าว จ�าเป็นต้องเร่งจัดหาพลังงานหมุนเวียน

มาใช้ทดแทน การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าเป้าหมาย

ที่กระทรวงพลังงานได้จัดท�าแผน ๑๕ ปีไว้ค่อนข้างมาก ต่างจากการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนและ



การจดัการเขื่อนพลงัน�้าขนาดเลก็๓๒
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พลังงานทดแทนจากเทคโนโลยีชนิดอื่น จึงควรที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงานได้

พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

๖.๑ ทบทวนมาตรการให้ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (adder) กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กให้มี

ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนสร้างแรงจูงใจโดยการก�าหนด

นโยบายให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) กับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ 

adder ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้าขนาดเล็กมากที่มีก�าลังผลิตไม่เกิน ๕๐ กิโลวัตต์ หน่วย

ละ ๑.๕๐ บาท และก�าลังผลิต ๕๐-๒๐๐ กิโลวัตต์ หน่วยละ ๐.๘๐ บาท เป็นเวลา ๗ ปี ซึ่งในปัจจุบัน 

ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้รับ adder ตามมาตรการดังกล่าว เนื่องจากก�าหนดก�าลังผลิตที่จะได้รับไว้

ค่อนข้างต�่า และการขออนุญาตใช้พลังน�้ามาผลิตไฟฟ้าโดยเอกชนไม่สามารถที่จะด�าเนินการได้โดยง่าย

เหมือนการใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น ๆ

๖.๒ รัฐบาลควรตั้งงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่สามารถด�าเนิน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กมากได้ เช่น พพ. กฟภ. หรือองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ในการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดเล็กมากในแต่ละท้องถิ่นที่มีศัยภาพ ตามที่ได้มีการศึกษาและวิจัยโดยหน่วย

งานการไฟฟ้าหรือส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไว้แล้ว

๖.๓ ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้เข้าไปในชมุชนทีม่ศีกัยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลด็

มากสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้

เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด�าเนินการ และมุ่งให้ความส�าคัญกับการเปิดโอกาสให้ชุมชน

ท้องถิน่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการได้มส่ีวนร่วมในการรบัรูข้้อมลูและให้ความคดิเหน็แนวทางการพฒันาโครงการ

ไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็มากทีจ่ะด�าเนนิการในอนาคต ซึง่จะช่วยลดแรงต้านทานจากภายนอก และทีจ่ะเกดิ

ข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐที่จะพัฒนาโครงการฯ กับชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโครงการฯ ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด.
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