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บทคัดย่อ

 ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมาสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานของโลกได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้น การค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นและ 
เร่งด่วน หนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจอย่างเช่นพลังน�้าขนาดเล็กมากที่สะดวกต่อการ
พัฒนาและงา่ยในการด�าเนินการได้กลายเปน็แหลง่พลังงานส�าคัญทีน่่าศึกษาแหล่งหนึ่ง การศึกษานี้ 
จงึได้ท�าการประเมนิศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าด้วยพลงัน�้าขนาดเลก็มาก (Micro Hydropower) ใน
พืน้ทีลุ่ม่น�า้ช ีโดยใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศร่วมกบักระบวนการตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์พบว่า 
พืน้ทีท่ีส่ามารถให้ก�าลงัผลติตดิตัง้ได้มากกว่า ๕ kW มทีัง้สิน้ ๗๐ แหล่งโดยมกี�าลงัผลติรวม ๒๓ MW 
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดงันี ้(๑) โครงการศกัยภาพอ่างเกบ็น�า้ ๒๗ โครงการ (๒) โครงการศกัยภาพตามแนว
ล�าน�า้ ๓๖ แหล่ง (๓) โครงการศกัยภาพฝาย ๖ โครงการ และ (๔) โครงการศกัยภาพเขือ่น ๑ โครงการ 
พื้นที่เหล่านี้ได้ถูกน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญด้วยใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ซึ่งพิจารณา
ถึงข้อเด่นและข้อด้อยในการพัฒนาโครงการน�าร่องโดยผู้เชี่ยวชาญ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านเศรษฐกจิสงัคม และด้านการมส่ีวนร่วมของชมุชน  ผลลพัธ์
ที่ได้จากการจัดล�าดับความส�าคัญโครงการได้คัดเลือกโครงการชีลอง ๔ มาพัฒนาเป็นโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมากส�าหรับชุมชนน�าร่องในพื้นที่ลุ่มน�้าชี
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E = 9.8lηQH

๑. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในภาวการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่กับวิฤตด้านพลังงาน การสรรหาแหล่ง

พลังงานใหม่ ๆ อย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา 

ดังกล่าวเป็นสิ่งจ�าเป็นและเร่งด่วน พลังงานน�้าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดมีการ

ปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานน�้าขนาดเล็กมาก (micro hydropower) ทั้งนี้

เนื่องมาจากพลังงานน�้าขนาดเล็กสามารถพัฒนาและด�าเนินการได้ง่ายภายในระยะเวลาอันสั้นโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตพลังงานระดับท้องถิ่นให้กับพื้นที่ที่มีความต้องการ

ไฟฟ้าโดยตรงและยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานเสริมให้กับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศได้ด้วย ดังนั้น

ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้มีการบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการตัดสินใจแบบหลาย

หลักเกณฑ์ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกพื้นที่ที่ควรจะพัฒนาเป็นโครงการน�าร่อง โดย

ได้เลอืกท�าการประเมนิศกัยภาพในการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลงัน�้าของลุม่น�า้ชซีึง่เป็นลุม่น�า้ทีส่�าคญัส�าหรบัภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงเป็นที่ตั้งแหล่งน�้าต่าง ๆ 

จ�านวนมากอาทิ เขื่อนล�าปาว ฝายต่าง ๆ  ล�าน�้าสาขาจ�านวนมาก อ่างเก็บน�้าจ�านวนมากที่กระจายอยู่ทั่ว

ทั้งลุ่มน�้า

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน�้าของล�าน�้าและแหล่งน�้าที่มีอยู่ในลุ่มน�้าชีโดยใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ [geographic information systems, (GIS)] และจัดล�าดับความส�าคัญในการ

พฒันาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน�า้ขนาดเลก็ส�าหรบัชมุชนน�าร่องโดยใช้หลกัการตดัสนิใจแบบหลาย

หลักเกณฑ์ [multi-criteria decision making, (MCDM)] ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. วิธีการด�าเนินการวิจัย

๓.๑ การประเมนิศกัยภาพในการผลติไฟฟ้า ศกัยภาพในการผลติพลงังานไฟฟ้า สามารถค�านวณ

ได้จาก 

                (๑)

โดยที่ E = ศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (kW); η = ประสิทธิภาพรวมของโรงไฟฟ้า

    เป็นร้อยละ ๗๕ 

 Q = อัตราการไหลที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า (m3/s); H = ความสูงหัวน�้าสุทธิ (m)
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๓.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยข้อมูล GIS และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ งาน

ศกึษาวจิยันีไ้ด้ข้อมลูน�า้ท่าและอตัราการไหล ข้อมลูพืน้ฐานของอ่างเกบ็น�า้ต่าง ๆ  ฝาย เขือ่น และข้อมลู GIS 

จากแผนที่มาตราส่วน ๑: ๕๐๐๐๐ ชุด L7018 น�ามาวิเคราะห์ร่วมกับแบบจ�าลองความสูง ความละเอียด 

๓๐ เมตรจากกรมแผนที่ทหารเพื่อออกแบบแนวท่อที่มีความสูงหัวน�้ามากที่สุด โดยได้จ�าแนกการศึกษา

ศักยภาพฯ ของลุ่มน�้าชีออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ (๑) โครงการศักยภาพอ่างเก็บน�้า (๒) โครงการศักยภาพ

ตามแนวล�าน�้า (๓) โครงการศักยภาพฝาย และ (4) โครงการศักยภาพเขื่อน

๓.๓ การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (multi-criteria decision making, 

MCDM) คณะผูเ้ชีย่วชาญหลากสาขาได้จดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการทีม่ศีกัยภาพด้วยใช้การ MCDM 

ซึง่พจิารณาถงึข้อเด่นและข้อด้อยในการพฒันาโครงการน�าร่องโดยผูเ้ชีย่วชาญ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวศิวกรรม 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

๔. ผลการวิจัยและวิจารณ์

๔.๑ ผลการคัดเลือกโครงการน�าร่อง จากการประเมินศักยภาพฯ (รูปที่ ๑) พบว่า โครงการที่

มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่า ๕ kW มีรายละเอียดดังนี้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้าง

มูลฐานอย่างยั่งยืน, ๒๕๕๒)

 (๑) การศึกษาศักยภาพอ่างเก็บน�้า มีจ�านวน ๒๗ โครงการ ศักยภาพในการผลิตสูงสุด 

๑๓๑.๑๘ kW  ต�า่สดุ ๕.๗๓ kW  มกี�าลงัผลติรวม ๗๓๕.๕4 kW  ผลติไฟฟ้าได้ปีละ ๒.๖๕ GWh และต้นทนุ 

หน่วยละ ๘.๗๒ บาท

 (๒) การศึกษาศักยภาพล�าน�้า จ�านวน ๓๖ โครงการ ศักยภาพฯสูงสุด ๑,๐44.๕๒ kW  

ต�่าสุด ๕.๘๗ kW ก�าลังผลิตรวม ๖,๖4๓.๘๘ kW ผลิตไฟฟ้าปีละ ๒๓.๙๒ GWh และต้นทุนหน่วยละ 

๘.๙๒ บาท

 (๓) การศึกษาศักยภาพฝายกั้นล�าน�้าชีสายหลัก (ฝายชนบท ฝายคุยเชือก ฝายวังยาง 

ฝายร้อยเอด็ ฝายยโสธร และฝายธาตนุ้อย) ศกัยภาพฯสงูสดุเท่ากบั ๒,๙๘๕.๕๐ kW ต�า่สดุ ๒๐๖.๖๐ kW

ก�าลังผลิตรวม ๒๓ MW ผลิตไฟฟ้าปีละ ๓๘.๐๕ GWh และต้นทุนหน่วยละ ๒๙.๒๘ บาท

 (4) โครงการศึกษาศักยภาพเขื่อน (เขื่อนล�าปาว) ก�าลังผลิต ๕.๐๒๖ MW ผลิตไฟฟ้าปีละ 

๑๘.๐๙ GWh และต้นทุนหน่วยละ ๐.๐๘ บาท
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รูปที่ ๑  แผนที่สรุปต�าแหน่งโครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดเล็กในลุ่มน�้าชี

ผลการวิเคราะห์ MDCM ในการพัฒนาโครงการน�าร่อง พบว่า โครงการฯ ๓ ล�าดับแรก เป็นดังนี้ 

ล�าดบัที ่๑-๒  คอื โครงการล�าชลีอง 4 และ ๕ ตัง้อยู ่ณ ต�าบลห้วยต้อน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมูิ

ล�าดับที่ ๓  คือ โครงการล�าคันฉู-4 ตั้งอยู่ ณ ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยฯ ได้ท�าการศึกษาภาคสนามเพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านความพร้อมของ

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ

พัฒนาโครงการน�าร่องอีกครั้ง ทั้งนี้โดยโครงการได้ก�าหนดเงื่อนไขที่จะยืนยันถึงความพร้อม และการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในภาพรวม ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต�าบล

ที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๒ โครงการ มีความพร้อมเต็มที่ต่อการร่วมพัฒนาโครงการน�าร่อง โดย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยต้อน (พื้นที่โครงการชีลอง 4-๕) ได้คัดเลือกโครงการชีลอง 4 พร้อมทั้ง

สมทบงบประมาณ ๙ แสนบาท และ อบต.บ้านไร่ (พื้นที่โครงการล�าคันฉู-4) สมทบงบประมาณ ๕ แสน

บาท จะเหน็ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลทัง้ ๒ แห่งเหน็ชอบต่อการร่วมพฒันาโครงการและพยายามสมทบ

แผนทีแ่สดงต�าแหน่งทีต่ัง้โครงการทีีม่ศีกัยภาพในการพฒันาพลงัน�า้ 

เพื่อการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
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งบประมาณซึ่งถือเป็นความพร้อมที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และจากการวิเคราะห์ MDCM ทางคณะผู้วิจัยจึงได้

เลอืกเอาโครงการล�าชลีอง-4 มาพฒันาโครงการน�าร่อง (ศนูย์วจิยัและพฒันาโครงสร้างมลูฐานอย่างยัง่ยนื, 

๒๕๕4)

๔.๒ ผลการออกแบบและวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เชงิลกึของโครงการน�าร่อง เมือ่พจิารณา

ออกแบบโครงการน�าร่องในเชิงลึกพบว่า มีศักยภาพสูงถึง ๖๐ kW และเมื่อน�าผลการออกแบบไประดม

ความคิดเห็นร่วมกับชุมชนในประเด็นที่ตั้งที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ และมีความ 

คุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยชุมชน อบต.ห้วยต้อน และอุทยานแห่งชาติตาดโตน เห็นชอบที่ให้ติดตั้ง 

เครื่องกังหันน�้าขนาด 4๐ kW และที่ตั้งของอาคารโรงไฟฟ้าอยู่นอกเขตอุทยานและไม่ห่างจากล�าน�้า 

ความเห็นจากชุมชนนี้ได้น�าไปรวมกับความเห็นของคณะผู้วิจัยพบว่า ควรพัฒนาปรับปรุงฝายส�าหรับ 

กักน�้าให้เป็นทางน�้าเข้า (intake) และที่อาคารโรงไฟฟ้าให้ติดตั้งเครื่องกังหันน�้า ๒๐ kW จ�านวน ๒ ยูนิต 

การออกแบบให้ติดตั้งเครื่องกังหันน�้าหลายยูนิตเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณน�้าที่มากน้อย 

ตามฤดูกาล ต้นทุนก่อสร้างของโครงการ ๙.๕ ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ ๐.๓ ล้านหน่วยไฟฟ้า คิดเป็น 

๑๕4 หลังคาเรือน ๆ ละ ๑๕๐ หน่วยไฟฟ้าต่อเดือน ในกรณีที่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าปกติ (๑.๕๐ บาท) ) มีรายได้ปีละ ๑.๒๕ ล้านบาท ที่อัตราส่วนลดร้อยละ 

๕ ได้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ๑.๒4 (เกินกว่า ๑) และคืนทุนใน ๑๘ ปี น้อยกว่าอายุโครงการ 

(๓๐ ปี) จะเห็นว่า โครงการนี้น่าลงทุนโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าทุนที่ลงไปในระยะยาว อนึ่ง 

หากภาครฐัมกีารปรบัค่าส่วนเพิม่ฯ เทยีบเท่ากบัพลงังานลม (๓.๕๐ บาท) จะเหน็ว่า รายได้เป็นปีละ ๒.๐๘ 

ล้านบาท มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์การลงทุนเพิ่มเป็น ๒.๐๗ และคืนทุนใน ๘ ปี ดังนั้น ภาครัฐควรจะ

มกีารปรบัค่าส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้าส�าหรบัพลงังานน�า้อย่างน้อยให้เท่ากบัพลงังานลมดงัจะเหน็ได้จาก

ค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมากอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการน�าพลังงานน�้าขนาดเล็กมาผลิต

กระแสไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น อนึ่ง โครงการน�าร่องการพัฒนาพลังน�้าขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ 

ลุ่มน�้าชีนี้สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน�า้ 

ขนาดเลก็ส�าหรบัชมุชนทัว่ทัง้ลุม่น�า้ชแีละลุม่น�า้อืน่ ๆ  ในประเทศไทย และยงัเป็นการน�าแหล่งน�า้ทีอ่ยูภ่ายใต้ 

ความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้

กับประเทศ

๕. สรุปผลการศึกษา

การประเมินหาโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน�า้ขนาดเล็กมากที่มีก�าลัง 

การผลิต ๕ kW ขึ้นไป ในลุ่มน�้าชีด้วยระบบ GIS พบว่า โครงการที่มีศักยภาพฯ จ�านวน ๗๐ โครงการ 
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และจากการวเิคราะห์จดุเด่นและจดุด้อยของแต่ละโครงการเพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการโดยรวม 

โดยใช้ MCDM ได้คัดเลือกโครงการชีลอง-4 เพื่อพัฒนาเป็นโครงการน�าร่องการพัฒนาพลังน�้าขนาด

เล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน�้าชี โดยในขั้นตอนของการออกแบบทางวิศวกรรมและวิเคราะห์

เศรษฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนพบว่า โครงการน�าร่องนี้มีความคุ้มทุน และได้รับการยอมรับจากชุมชนและ

หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างมาก ดังนั้น ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาดเล็กต่อไปในอนาคต 

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ 

ได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มน�้าชีและลุ่มน�้าอื่น ๆ ในประเทศไทย อนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แหล่งน�า้ขนาดเลก็และขนาดกลางทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นัน้สามารถ 

น�ามาใช้เสริมสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศ 

๖. ข้อเสนอแนะ

จากศึกษาวิจัยนี้ ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพพยายามพัฒนาพลังงานน�้าให้

เกิดประโยชน์โดยจัดสรรงบประมาณในการลงทุนตลอดจนควรจะมีการปรับค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

ส�าหรบัพลงังานน�า้อย่างน้อยให้เท่ากบัพลงังานลมเพือ่ให้เกดิระยะเวลาการคนืทนุของโครงการน่าสนใจยิง่

ขึน้ และนอกจากนี ้ภาครฐัยงัสามารถส่งเสรมิการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศใน

กรณทีีพ่ืน้ทีศ่กัยภาพอยูใ่นเขตอทุยาน โดยการการน�าเอากระบวนการด�าเนนิงานพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน

น�้าขนาดเล็กส�าหรับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักว่า ทรัพยากรน�า้นอกจากจะใช้เพื่อการเกษตรได้แล้ว

ยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานให้กับชุมชนที่รับผิดชอบโครงการไฟฟ้าพลังงานน�้าและชุมชนใกล้เคียงได้

ด้วย โดยการนี้เองจะท�าให้ชุมชนตระหนักถึงการปรับรูปแบบวิถีการผลิตโดยเฉพาะในเขตป่าต้นน�้า โดย

เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่า อนึ่ง การพัฒนาพลังงานทดแทนจากศักยภาพพลังงานน�า้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

นี้จะช่วยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้เสริมงบประมาณปรกติจากการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึง

สามารถน�าเอาพลังงานทดแทนที่ผลิตขึ้นมาได้ไปพัฒนารูปแบบการผลิตของสินค้าในท่องถิ่น รวมถึงเป็น

แหล่งเรียนรู้ส�าหรับศึกษาดูงานที่ควบคู่ไปกับการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมจาก

แผนงานก่อสร้างโครงการน�าร่องฯ
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Abstract Utilization of Geographic Information Systems and Multi-Criteria Decision
 Making to Assess Micro Hydropower Potential in Chi River Basin

 Prinya Chindaprasirt et al
 Faculty of Engineering, Khon Kaen  University 

  During the last decade, the situation of shortage of world energy is 
worsened. The exploration and development of renewable energy sources for 
generating electricity becomes a necessity and urgent. One of the interesting 
renewable energy sources such as micro hydropower, which requires a small 
investment and can be easily developed with minimum environmental impact, is 
considered to be an important alternative energy source for generating electrical 
power. This study is, therefore, to assess potential area where could be used to 
develop of a micro hydropower plant in the Chi-river Basin using geographical 
information systems together with multi-criteria decision making. It was founded 
that there are 70 potential areas, where could be installed the hydropower generator 
of more than 5 kilowatts, resulting in the total installation capacity of the generator 
of 23 megawatts. The potential sites were classified into 4 categories: (1) the 
reservoir development project of 27 sites; (2) the stream development project of 36 
sites; (3) the medium-weir development of 6 sites; and (4) the dam development 
project of 1 site. These sites were prioritized considering their strengths and 
weaknesses, in order to develop a pilot project, using multi-criteria decision making 
with 5 groups of expertise viz., engineering, economy, environment, socio-economy 
and community participation. As a result of the prioritization process, the Chilong-4 is 
selected as a community micro hydropower pilot project in the Chi river basin.

 Key words: micro hydropower potential site, multi-criteria decision making   
 (MCDM), geographic information systems (GIS), Chi River Basin




