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เขื่อนของกรมชลประทาน

	 การพฒันาแหล่งน�า้เป็นภารกจิประการหนึง่ของกรมชลประทาน	ซึง่จนถงึปัจจบุนักรมชลประทาน

ได้ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บเป็นอ่างเก็บน�้าจ�านวนกว่า	๕,๐๐๐	แห่ง	กระจายอยู่ทั่วประเทศ	ใน

จ�านวนนีเ้ป็นอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ทีม่ปีรมิาณน�า้กกัเกบ็มากกว่า	๑๐๐	ล้านลกูบาศก์เมตร	จ�านวน	๒3	แห่ง		

และเป็นอ่างเกบ็น�า้ขนาดกลางทีม่ปีรมิาณน�า้กกัเกบ็น้อยกว่า	๑๐๐	ล้านลกูบาศก์เมตร	อกี	๔๕๐	แห่งทีอ่ยู่

ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน	ที่เหลือเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กที่ได้ท�าการถ่ายโอนให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)		นอกจากนี้ยังมีเขื่อนทดน�้าและเขื่อนระบายน�้าที่ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ราบ

และที่ลุ่มเพื่อการชลประทานอีก	๒๑	แห่ง	เช่น	เขื่อนเจ้าพระยา	เขื่อนนเรศวร	เขื่อนแม่กลอง	

ไฟฟ้าพลังน�้า : ผลพลอยได้จากเขื่อนชลประทาน
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ไฟฟ้าพลังน�้า

จากสมการพื้นฐานของพลังงาน	:

	 โดย	:	 P	=	พลังงาน	(กิโลวัตต์)

   η =	ค่าประสิทธิภาพการผลิต

   ρ =		ความหนาแน่นของน�้า	(๑	ตัน/ลูกบาศก์เมตร)

   g =	ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	(๙.๘๑	เมตร/วินาที๒)

   Q =	ปริมาณการไหลของน�้า	(ลูกบาศก์เมตร/วินาที)

   H	=	ความแตกต่างของระดับน�้า	ด้านเหนือและท้ายเขื่อน	(เมตร)

	 จะเหน็ว่าตวัแปร	Q	และ	H	คอืปัจจยัในการผลติพลงังานซึง่ท�าให้ผลพลอยได้ในการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทานสามารถแบ่งได้เป็น	๒	ลักษณะดังนี้คือ

	 ๑.	 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเขื่อนกักเก็บน�้า	 ที่มีความแตกต่างของระดับน�้าหรือความต่างศักย์	

(H)	สูง	จะสามารถผลิตพลังงานได้ด้วยปริมาณการไหล	(Q)	เพียงเล็กน้อย	(อาศัยพลังงานศักย์)

	 ๒.	 พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยเขือ่นทดน�้า/ระบายน�า้	ทีม่คีวามแตกต่างของระดบัน�า้หรอืความต่าง

ศักย์	(H)	ต�่า	แต่มีปริมาณการไหล	(Q)	มาก	(อาศัยพลังงานจลน์)	

ภาพแสดงลักษณะโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าจากเขื่อนกักเก็บน�้า	

ที่มา	(http://std.kku.ac.th/4630400448/therm02/assign.html)
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ผลพลอยได้จากเขื่อนกรมชลประทาน

	 จากกระแสความต้องการพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนท�าให้มีหน่วยงานที่สนับสนุน

และด�าเนินการศึกษา	วิจัย	ติดตั้ง	และผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนชลประทาน

	 ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	สนบัสนนุทนุวจิยัเพือ่การศกึษาศกัยภาพในการพฒันา

ไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็ในลุม่น�า้หลกัต่าง	ๆ 	เช่น	ลุม่น�า้ปิง		ลุม่น�า้วงั		ลุม่น�า้ยม	ลุม่น�า้ช	ีลุม่น�า้มลู	ลุม่น�า้แควน้อย 

ท�าให้ทราบถึงศักยภาพของไฟฟ้าพลังน�้าในแต่ละลุ่มน�้า	ซึ่งรวมถึงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนชลประทาน

ภาพแสดงลักษณะโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าจากเขื่อนทดน�้า/ระบายน�้า	

ที่มา	(http://en.wikipedia.org/wiki/Kaplan_turbine)
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ตัวอย่างผลงานการวิจัยด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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	 กระทรวงพลังงาน	 (พน.)	 มีเป้าหมายที่จะศึกษา	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากพลังน�้าท้ายเขื่อน	และอาคารชลประทาน	ประมาณ	๑๔๐	เมกะวัตต์	ภายในปี	๒๕6๕	รวมทั้งส่งเสริม	

สนบัสนนุ	และด�าเนนิการก่อสร้างงานผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงัน�า้ท้ายเขือ่นและอาคารชลประทาน	และ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน�้าท้ายเขื่อน	และอาคารชลประทานอย่างยั่งยืน

	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 ได้เข้าด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรง

ไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อน	เช่น	ขนาดก�าลังผลิต	๘๕๐	กิโลวัตต์	ท้ายเขื่อนล�าพระเพลิง	จังหวัดนครราชสีมา	

และมีแผนที่จะด�าเนินการศึกษา	ออกแบบ	และก่อสร้างอีก	๒๙	แห่ง	รวมก�าลังผลิตติดตั้ง	3๔,๔๐๐	กิโล

วัตต์	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕6๕

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้เสนอแผนที่จะบรรจุโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลัง

น�้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน	ทั้งหมดจ�านวน	33	เขื่อน	รวมก�าลังผลิตติดตั้ง	ประมาณ	๑3๑,7๐๐	

กโิลวตัต์	ไว้ในแผนพฒันาพลงังานทดแทน	๑๕	ปี	โดยในระยะแรกได้ท�าบนัทกึข้อตกลง	การพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน	6	เขื่อน	ระหว่างกรมชลประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้แก่	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	เขื่อนขุนด่านปราการชล	

เขื่อนเจ้าพระยา	 เขื่อนนเรศวร	 เขื่อนแควน้อย	และเขื่อนแม่กลอง	ทั้งยังได้เข้าศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการอีก	6	แห่ง	คือ	เขื่อนกิ่วคอหมา	เขื่อนปราณบุรี	เขื่อนพระรามหก	เขื่อนราษีีไศล	เขื่อนหัวนา	และ

เขื่อนคลองตรอน	

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(มก.)	และกรมชลประทาน	ตกลงร่วม

มอืพฒันาไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็ทีป่ระตรูะบายน�า้และอ่างเกบ็น�า้ของกรมชลประทาน	กว่า	33,๐๐๐	แห่ง

ทัว่ประเทศ	คาดว่าจะได้กระแสไฟฟ้า	๒๐๐-3๐๐	เมกะวตัต์	โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จะท�าการศกึษา

วางแผนหลักให้ครอบคลุมถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาดเล็กทั้งแบบ

น�้าไหลผ่าน	(พลังงานจลน์)	ส�าหรับผลิตไฟฟ้าที่ประตูระบายน�้า		และแบบพลังน�้า	(พลังงานศักย์)	ส�าหรับ

อ่างเกบ็น�า้ของกรมชลประทานทัว่ประเทศ		และ	กฟภ.	จะสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการศกึษา	ออกแบบ	และ

ด�าเนินการก่อสร้าง	รวมทั้งการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากโครงการ		โดยคาดว่าจะใช้เป็นต้นแบบของ

โครงการสถานีผลิตพลังงานชุมชนของ	กฟภ.

	 นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการ

ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์	 ด้านไฟฟ้าพลังน�้าและการปรับปรุงคุณภาพน�้า	 โดยได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยจนได้ต้นแบบ	กังหันพลังน�้าอาศัยพลังงานจลน์จากความเร็วของกระแสน�้าไหลขึ้น	๒	แบบ	คือ	

แบบหมุนตามแนวแกน	(axial flow)	และแบบหมุนขวางการไหล	(cross flow) ท�าการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
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โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์	ด้านไฟฟ้าพลังน�้าและการปรับปรุงคุณภาพน�้า

	 ๑	 ขุนด่านปราการชล	 เมือง	 นครนายก	 ๑๐,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๔

	 ๒	 ป่าสักชลสิทธิ์	 พัฒนานิคม	 ลพบุรี	 6,7๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๔

	 3	 เจ้าพระยา	 เมือง	 ชัยนาท	 ๑๒,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕3

	 ๔	 นเรศวร	 พรหมพิราม	 พิษณุโลก	 ๘,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๔

	 ๕	 แม่กลอง	 ท่าม่วง	 กาญจนบุรี	 ๑๒,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๔

	 6	 แควน้อย	 วัดโบสถ์	 พิษณุโลก	 3๐,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๕

	 7	 คลองตรอน	 น�้าปาด	 อุตรดิตถ์	 ๔,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕6

	 ๘	 ล�าตะคอง	 สีคิ้ว	 นครราชสีมา	 ๑,6๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๕

	 ๙	 น�้าอูน	 พังโคน	 สกลนคร	 ๔๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๕

	๑๐	 ประแสร์	 แกลง	 ระยอง	 ๔๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๕

	๑๑	 นายก	 เมือง	 นครนายก	 3,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๒

ล�า
ดับ
ที่

โครงการ
ที่ตั้ง

อ�าเภอ จังหวัด

ก�าลังผลิตติดตั้ง
(กิโลวัตต์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก�าหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ

แผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนชลประทาน (๒๕๕๑-๒๕๖๕)

ก�าเนิดกระแสไฟฟ้า	ติดตั้งบริเวณประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน�้า	จากการทดลองเดิน

กังหันพลังน�้าต้นแบบ	พบว่า	ได้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุดที่	๕.7๔	กิโลวัตต์ต่อวัน
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๔๐

	๑๒	 แม่กวงอุดมธารา	 ดอยสะเก็ด	 เชียงใหม่	 ๒,๐๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๕

	๑3	 ปราณบุรี	 ปราณบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 7,๐๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๕

	๑๔	 มหาสารคาม	 โกสุมพิสัย	 มหาสารคาม	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๑

	๑๕	 วังยาง	 กมลาไสย	 กาฬสินธุ์	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๕

	๑6	 คลองโสน	 บ่อไร่	 ตราด	 ๑,๐๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๕

	๑7	 ห้วยสะตอ	 บ่อไร่	 ตราด	 ๑,๕๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๒

	๑๘	 ธาตุน้อย	 เขื่องใน	 อุบลราชธานี	 ๔,๕๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๘

	๑๙	 ยโสธร-พนมไพร	 เมือง	 ร้อยเอ็ด	 ๒,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๙

	๒๐	 หัวนา	 กันทรารมย์	 ศรีสะเกษ	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๘

	๒๑	 กิ่วคอหมา	 แจ้ห่ม	 ล�าปาง	 ๕,๕๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕6

	๒๒	 พญาแมน	 วัดโบสถ์	 พิษณุโลก	 3,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕7

	๒3	 หนองปลาไหล	 ปลวกแดง	 ระยอง	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๔

	๒๔	 มูลบน	 ครบุรี	 นครราชสิมา	 3๐๐	 พพ.	 ๒๕๕7

	๒๕	 พระรามหก	 เมือง	 พระนครศรีอยุธยา	 ๔,๐๐๐	 พพ.	 ๒๕๕7

	๒6	 บางพระ	 ศรีราชา	 ชลบุรี	 ๒๐๐	 พพ.	 ๒๕๕7

	๒7	 ดอกกราย	 ปลวกแดง	 ระยอง	 ๙๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๘

	๒๘	 ห้วยน�้าใส	 ชะอวด	 นครศรีธรรมราช	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๕

	๒๙	 ล�านางรอง	 ล�านางรอง	 บุรีรัมย์	 ๒๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๘

	3๐	 ล�าปลายมาศ	 เสิงสาง	 นครราชสีมา	 ๕๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๘

	3๑	 ห้วยขุนแก้ว	 ห้วยคต	 อุทัยธานี	 ๔๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๙

	3๒	 บางปะกง	 เมือง	 ฉะเชิงเทรา	 ๒,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๔

	33	 ล�าแชะ	 ครบุรี	 นครราชสีมา	 ๑,๘๐๐	 พพ.	 ๒๕๕๙

	3๔	 ราษีไศล	 ราษีไศล	 ศรีสะเกษ	 ๑,๕๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕7

	3๕	 ห้วยแร้ง	 บ่อไร่	 ตราด	 ๒,๕๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๑

	36	 แม่มอก	 เถิน	 ล�าปาง	 ๔๐๐	 พพ.	 ๒๕6๐

	37	 กระเสียว	 ด่านช้าง	 สุพรรณบุรี	 ๙๐๐	 พพ.	 ๒๕6๑

	3๘	 กมลาไสย	 ร่องค�า	 กาฬสินธุ์	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๐

	3๙	 แม่สอง	 สอง	 แพร่	 ๑,๐๐๐	 พพ.	 ๒๕6๑
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สมภพ สุจรติ

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

๔๑

	๔๐	 ล�าตะเพิน	 บ่อพลอย	 สุพรรณบุรี	 ๒๐๐	 พพ.	 ๒๕6๑

	๔๑	 แม่สรวย	 แม่สรวย	 เชียงราย	 ๒,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕63

	๔๒	 ห้วยท่าแพ	 ศรีสัชนาลัย	 สุโขทัย	 ๒๐๐	 พพ.	 ๒๕6๒

	๔3	 ชนบท	 ชนบท	 ขอนแก่น	 ๑,๕๐๐	 กฟผ.	 ๒๕6๑

	๔๔	 ล�าคันฉู	 บ�าเหน็จณรงค์	 ชัยภูมิ	 ๑,๕๐๐	 พพ.	 ๒๕6๒

	๔๕	 คลองสียัด	 ท่าตะเกียบ	 ฉะเชิงเทรา	 6๐๐	 พพ.	 ๒๕6๒

	๔6	 ทับเสลา	 ลานสัก	 อุทัยธานี	 ๑,๐๐๐	 พพ.	 ๒๕63

	๔7	 ห้วยยาง	 ตาพระยา	 สระแก้ว	 ๒๐๐	 พพ.	 ๒๕63

	๔๘	 ล�าโดมใหญ่	 พิบูลมังสาหาร	 อุบลราชธานี	 ๑,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕๕๙

	๔๙	 ล�าปาว	 ยางตลาด	 กาฬสินธุ์	 N/A	 กฟผ.	 N/A

	๕๐	 ห้วยหลวง	 โคกสะอาด	 อุดรธานี	 ๕๐๐	 พพ.	 ๒๕63

	๕๑	 ผาจุก	 เมือง	 อุตรดิตถ์	 ๒๐,๐๐๐	 กฟผ.	 ๒๕63

	๕๒	 คลองพระพุทธ	 โป่งน�้าร้อน	 จันทบุรี	 N/A	 พพ.	 N/A
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หมายเหตุ : ๑.	 กรมชลประทานได้ท�าการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าของเขื่อนล�าปาว	 

	 	 ท�าให้ต้องท�าการศึกษาและวิเคราะห์ก�าลังผลิตใหม่	รวมถึงเขื่อนคลองพระพุทธ

	 ๒.	 เขื่อนทั้ง	 ๕๒	 เขื่อนในตารางนี้	 เป็นเขื่อนประเภททดน�้า/ระบายน�้า	 จ�านวน	๑7	 เขื่อน	 

	 	 ประเภทกักเก็บน�้าขนาดใหญ่จ�านวน	๑๙	 เขื่อน	 ประเภทกักเก็บน�้าขนาดกลางจ�านวน	 

	 	 ๑6	เขื่อน

	 3.	 มกีารตดิตัง้โรงไฟฟ้าท้ายเขือ่นกกัเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ไปแล้วจ�านวน	๔	เขือ่น	รวมก�าลงัผลติ	 

	 	 ๒๙,๔๕๐	 กิโลวัตต์	 ได้แก่	 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	 	 จ.เชียงใหม่	 เขื่อนกิ่วลม	 จ.ล�าปาง		 

	 	 เขื่อนล�าพระเพลิง	จ.นครราชสีมา	 	 เขื่อนแก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	 	ก�าลังผลิต	๙,๐๐๐		 

	 	 6๐๐		๘๕๐	และ	๑๙,๐๐๐	กิโลวัตต์	ตามล�าดับ

	 ๔.	 ยังมีเขื่อนกักเก็บน�้าขนาดกลาง	อีกกว่า	3๐๐	เขื่อนและขนาดเล็กอีกกว่า	๒,๐๐๐	เขื่อน 

	 	 ที่มีศักยภาพในการผลิตและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด	๑-๕๐๐	กิโลวัตต์
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๔๒

บทสรุป

	 ด้วยปริมาณน�้าที่กักเก็บไว้ด้วยเขื่อนของกรมชลประทานทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 รวมกัน

ประมาณ	๑๔,๐๐๐	ล้านลกูบาศก์เมตร	มศีกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ	๘7,7๐๐	กโิลวตัต์	

หรือคิดเป็นหน่วยไฟฟ้าประมาณ	3๙๐	กิกะวัตต์-ชั่วโมง	 	 ในขณะที่เขื่อนทดน�้า/ระบายน�้า	 จ�านวน	๒๑	

แห่ง	สามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกประมาณ	๘๑,๕๐๐	กิโลวัตต์	หรือคิดเป็นหน่วยไฟฟ้าประมาณ	๒๔๕	กิกะ

วตัต์-ชัว่โมง	และเมือ่รวมกบัศกัยภาพของเขือ่นขนาดเลก็และอาคารชลประทานอกีกว่า	33,๐๐๐	แห่ง		ก็

น่าจะมีก�าลังการผลิตรวมกว่า	3๐๐	เมกะวัตต์

	 น�้าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษในขบวนการผลิต	 เป็นแหล่งพลังงาน

หมุนเวียนที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ	 น�้าที่ใช้ผลิตไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์	 เมื่อไหล

มาถงึเขือ่นเจ้าพระยายงัสามารถน�าไปผลติไฟฟ้าได้อกี	และยงัผลติไฟฟ้าได้อกีครัง้เมือ่ไหลผ่านเขือ่นลดัโพธิ์	

ก่อนไหลออกสู่อ่าวไทย	ซึ่งจะระเหยเป็นไอน�้ากลับไปเป็นเมฆ	ฝน	และน�้าท่า	ไหลผ่านล�าน�้าเข้าสู่แหล่งกัก

เก็บเป็นวัฏจักรเรื่อยไป	แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปริมาณน�้าท่ารวมทั่วประเทศมีมากถึงประมาณ	๒๑3,๔๐๐	

ล้านลูกบาศก์เมตร	แต่มีแหล่งกักเก็บทั้งหมดเพียงประมาณ	๘๐,๐๐๐	ล้านลูกบาศก์เมตร	หรือเพียง	๑	ใน	

3	เท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

กรมชลประทาน	(๒๕๔7,	กนัยายน).	โครงการศกึษาจดัท�าแผนหลกัและพฒันา	โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ในเขือ่น 

	 และระบบชลประทาน.	 โดยบริษัท	 ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์	 จ�ากัด	 บริษัท	 แปซิฟิค 

	 คอนซัลแทนส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	วายพี	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด.

	 	 .	 บันทึกข้อตกลง	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน	 

	 ระหว่างกรมชลประทาน	กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.	(๒๕๕๐).




