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บทคัดยอ

       การศึกษาการบริหารจัดการนํ้ารวมของอางเก็บนํ้าคลองสียัดสําหรับการชลประทานและไฟฟาพลังนํ้า        การศึกษาการบริหารจัดการนํ้ารวมของอางเก็บนํ้าคลองสียัดสําหรับการชลประทานและไฟฟาพลังนํ้า 

โดยการศึกษาครั้งนี้ใชแบบจําลอง WUSMO Version 5.0 ในการจําลองความตองการนํ้าสําหรับการชลประทานและ 

ใชแบบจําลอง HEC-3 จําลองระบบโรงไฟฟาของอางเก็บนํ้าคลองสียัด พบวาหากมีการสรางโรงผลิตไฟฟาพลังนํ้า 

ขนาดเล็กไวดานทายของตัวเขื่อนขนาด 885 กิโลวัตต จะมีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 6,409,000 กิโลวัตต.ชั่วโมง 

คิดเปนผลประโยชนโครงการดานพลังงานไฟฟา (Energy Benefit) เปนเงิน 14.83 ลานบาทตอป สามารถประหยัดเงิน 

ตราตางประเทศในการจัดซื้อพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติไดประมาณ  2.93 ลานบาทตอป ราคาคากอสรางโครงการ 

เทากับ 66.23 ลานบาท ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรที่อัตราสวนลด (Discount Rate) 8 เปอรเซ็นต ใหคาผล 

ประโยชนสุทธิ (NPV) 38.26 ลานบาท ผลประโยชนตอทุน  (B/C) เทากับ 1.28 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

(EIRR) เทากับ 12.30 เปอรเซ็นต อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) เทากับ 11.35 เปอรเซ็นต ชวยลดปริมาณการ 

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิตไฟฟาลงไดปละ 3,717 Ton-CO2 คิดเปนคากาซเรือนกระจก 

636,960 บาทตอป สงผลใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศโลกลดลง เปนการชวยลดสภาวะโลกรอน 

ลงได และหากใชกราฟกําหนดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง (DSAR Curve) ชวยในการวางแผนกําหนดพื้นที่เพาะปลูกฤดู 

แลงแตละป ทําใหสามารถปลูกพืชฤดูแลงไดอยางเต็มศักยภาพ

Abstract

        The purpose of this research is to study the integrated water resources management of Klong Si-Yad        The purpose of this research is to study the integrated water resources management of Klong Si-Yad 

reservoir for irrigation and hydropower. WUSMO program and HEC-3 program were used as a tool to simulate 
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water demand for irrigation and hydropower system respectively. In case of the power capacity of micro-hydropower, 

885 kilowatt (kW) is built at the terminal structure and its construction cost is 66.23 million baht, the electrical capacity 

will be 6,409,000 kilowatt - hour per year (kWh/y).  The energy benefit of the project is equal to 14.83 million baht 

per year, which is calculated as saving cost of natural gas import about 2.93 million baht per year. Furthermore, the 

analysis of economic feasibility evaluated the net present value (NPV), benefit cost ratio (B/C), economic internal 

rate of return (EIRR) and financial internal rate of return (FIRR) at 8 percent (%) discount rate; the values are 38.26 rate of return (EIRR) and financial internal rate of return (FIRR) at 8 percent (%) discount rate; the values are 38.26 

million baht, 1.28, 12.30 percent (%), and 11.35 percent (%) respectively. Consequently, the project should reduce 

the amount of carbon dioxide released by electricity producing process to 3,717 metric tons of CO2, which is calculated 

as the value of greenhouse gas is 636,960 baht per year. Based on the results, dry season area reduction curve 

(DSAR curve) can be used as a guide to recommend the annual planning of cultivated area during the dry season. 

Moreover, DSAR curve should help users manage the cultivation during the dry season most efficient.  

คําหลัก :คําหลัก : การบริหารจัดการนํ้า (WATER RESOURCES MANAGEMENT) / ไฟฟาพลังนํ้า(HYDROPOWER) / 

อางเก็บนํ้าคลองสียัด (KLONG SI-YAD RESERVIOR)

บทนํา

        ประเทศไทยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลักทางดานการเกษตรกรรม ซึ่งตองอาศัยทรัพยากรนํ้า 

ในการเพาะปลูกอันมีผลตอปริมาณและคุณภาพของผลิตผลดานการเกษตร ทําใหความตองการใชทรัพยากรนํ้ามีมาก 

ขึ้นตามลําดับ การกอสรางแหลงเก็บกักนํ้าใหมๆเปนไปไดยากยิ่งขึ้นเนื่องจากไดมีการเลือกสถานที่กอสรางแหลงเก็บ 

กักนํ้าที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมไปเกือบหมดสิ้นแลว และสถานที่ที่จะสามารถกอสรางแหลงเก็บกักนํ้าที่ยัง 

คงเหลืออยูก็มักจะประสบปญหาที่ไมเหมาะสมทางดานเทคนิคหรือไมก็อยูในเขตปาสงวนแหงชาติหรือปาอนุรักษ 

หรือเปนพื้นที่ที่ราษฎรเขาไปจับจองทํากินอยูเปนจํานวนมาก สถานการณดังกลาวกอใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้า 

ในปที่เกิดภัยแลงขึ้นและกอใหเกิดปญหาความขัดแยงในการใชนํ้า ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรนํ้าจากแหลงเก็บกักนํ้าที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนการนําเขื่อนหรืออางเก็บ 

ที่สรางเสร็จแลวมาติดตั้ง Small – Micro Hydro Power เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา เพราะนอกจากผลประโยชนที่ไดรับ 

โดยตรงจากคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดแลว โครงการไฟฟาพลังนํ้ายังสามารถเปนปจจัยเสริมตอเศรษฐกิจของประเทศ 

ในดานคุณภาพชีวิตของเกษตรได โดยใชเปนแหลงพลังงานสนับสนุนการสูบนํ้าเพื่อการเกษตรในชวงเวลาหรือพื้นที่ 

ที่ไมสามารถสงนํ้าไดตามปกติ การสูบนํ้าเพื่อการจัดการนํ้าทั้งดานบรรเทาอุทกภัยและการขาดแคลนนํ้า การสูบนํ้า 

เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือใชไฟฟาพลังนํ้าเปนไฟฟาเอื้ออาทรในครัวเรือน ก็จะสามารถเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนได้ 

(ลดคาใชจาย) อันเปนจะการเพิ่มประสิทธิภาพของอางเก็บนํ้าจากปจจุบันใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด และรายไดที่ 
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เพิ่มขึ้นของเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยขับดันเศรษฐกิจของประเทศ

ใหเจริญเติบโต

                อางเก็บนํ้าคลองสียัด ตั้งอยูบริเวณตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนโครงการ 

พัฒนาแหลงนํ้าในลุมนํ้าบางปะกงตอนลางโดยกอสรางเขื่อนดินปดกั้นคลองสียัด เพื่อเปนแหลงเก็บกักนํ้าและชวย 

บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณคลองสียัดตอนลาง ปจจุบันมีความจุ 420 ลานลูกบาศกเมตร สงนํ้าใหพื้นที่ชลประทาน 

182,000 ไร หากกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กที่ดานทายตัวเขื่อนโดยอาศัยปริมาณนํ้าที่ปลอยจากอาคารระบายนํ้า 

(RIVER OUTLET) ลงคลองสงนํ้าใหพื้นที่ชลประทาน โดยใชการบริหารจัดการนํ้ารวมของอางเก็บนํ้าคลองสียัด 

สําหรับการชลประทานและไฟฟาพลังนํ้าจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของอางเก็บนํ้าจากปจจุบันใหเกิดประโยชน 

วัตถุประสงค

        ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าของอางเก็บนํ้าคลองสียัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังมีรายละเอียด 

ของวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยดังนี้

       1.  เพื่อศึกษาศักยภาพความเปนไปไดของโรงไฟฟาพลังนํ้าสําหรับอางเก็บนํ้าคลองสียัด

       2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการอางเก็บนํ้าใหไดประโยชนสูงสุด ทั้งดานชลประทานและ 

การผลิตพลังงานไฟฟา

วิธีการศึกษา                           

                        การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดของการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าบริเวณทายอาง 

เก็บนํ้าคลองสียัด โดยใชแบบจําลอง WUSMO เพื่อจําลองหาความตองการนํ้าชลประทานและใชแบบจําลอง HEC-3 

จําลองระบบโรงไฟฟาเพื่อหาศักยภาพไฟฟาพลังนํ้าจากศักยภาพปริมาณนํ้าตนทุนที่มีอยูโดยไมกระทบผูใชนํ้าเดิม 

รวมทั้งดานเศรษฐศาสตร ดานการเงินและดานความออนไหวของโครงการ โดยแบงเปนกรณีศึกษาออกเปน 2  กรณี 

คือ กรณีศึกษาที่ 1 อางเก็บนํ้าเดิมมีปริมาตรเก็บกัก 325 ลาน ลบ.ม (ป พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2549) และ กรณีศึกษาที่ 2  

อางเก็บนํ้ามีปริมาตรเก็บกัก 420 ลาน ลบ.ม. (ป พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2555, หลังเพิ่มความจุอางเก็บนํ้าโดยการติดตั้งฝาย

ยางบนสันอาคารระบายนํ้าลน)

       1.  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

         ขอมูลอุทกวิทยาในลุมนํ้า ขอมูลภูมิอากาศของพื้นที่ในลุมนํ้า ขอมูลรายละเอียดตางๆของอางเก็บนํ้า  

ขอมูลความตองการใชนํ้าจากระบบอางเก็บนํ้าในดานตางๆ ไดแกดานการเกษตร ดานการอุปโภค-บริโภค ดานนิเวศน์ 

ของลํานํ้า และขอมูลคุณลักษณะของโรงฟาพลังนํ้า
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ภาพที่ 1  แสดงพื้นที่ชลประทานใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าคลองสียัด

       2.  การวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลอง WUSMO

         การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาปริมาณความตองการนํ้าชลประทานสําหรับการเกษตรในแตละเดือน 

ของอางเก็บนํ้า โดยใชโปรแกรม WUSMO Version5.0 สําหรับการคํานวณหาฝนใชการ การคํานวณหาปริมาณความ 

ตองการนํ้าชลประทานสําหรับการเกษตร เปรียบเทียบผลการคํานวณกับขอมูลปริมาณนํ้าที่ปลอยจากอางเก็บนํ้าสง 

นํ้าใหพื้นที่ชลประทานจํานวน 182,000 ไร

       3.  การวิเคราะหศักยภาพทางไฟฟาพลังนํ้า

                   โดยใชแบบจําลอง Hec-3 ชวยในการวิเคราะหสมดุลนํ้าของอางเก็บนํ้า จากขอมูลปริมาณนํ้าไหลเขา 

อางเก็บนํ้า ปริมาณความตองการนํ้ารายเดือน และขอมูลโคงความจุของอางเก็บนํ้า จําลองระบบอางเก็บนํ้า หาปริมาณ 

นํ้าที่ปลอยออกจากอางเก็บนํ้าเพื่อนําไปใชในกิจกรรมตางๆ  และจําลองระบบโรงไฟฟาโดยมีปริมาณนํ้าที่เก็บกักใน 

อางเก็บนํ้า (หรือระดับนํ้า) เปนตัวแปรที่สําคัญ ในการคํานวณหาพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาโดยใช 

พลังนํ้านั้น มีผลมาจากสมการอันเนื่องจากความสัมพันธระหวางอัตราการไหลกับความตางของระดับนํ้าดานหนา 

และดานทายอางเก็บนํ้าสุทธิไดดังสมการตอไปนี้
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พลังงานไฟฟาในแตละเดือนคํานวณไดจาก

ภาพที่ 2 แสดง Schematic Diagram  ของ HEC-3 Reservior Simulation

 

              

ภาพที่ 3 แสดงตําแหนงสถานที่กอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าบริเวณทายอางเก็บนํ้าคลองสียัด

       4.  วิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงิน

       การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงินของโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวาใหผลตอบแทน 

ดานเศรษฐกิจแกสังคมสวนรวมมากนอยเพียงใด คุมคากับการใชทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากัดหรือไม เพื่อ 

ใหการใชทรัพยากรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และกอใหเกิดผลประโยชนแกประเทศชาติและสังคม

       5.  การวิเคราะหความออนไหว

       การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ เปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร 

อันเกิดขึ้นเนื่องจากความไมแนนอนของตนทุน และผลประโยชนของการบริหาร ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ 
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ผลและวิจารณ

       ผล

                              ในการศึกษาการใชนํ้าเพื่อการชลประทานซึ่งอาศัยนํ้าตนทุนจากอางเก็บนํ้าคลองสียัดโดยพื้นที่ชลประทาน 

ที่ใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าคลองสียัดประกอบดวย พื้นที่ชลประทานทาลาด (เดิม) 138,000 ไร และพื้นที่ชลประทาน 

ทาลาดขยาย 44,000 ไร รวมพื้นที่ เทากับ 182,000 ไร โดยการวิเคราะหหาความตองการใชนํ้าในแตละเดือนตามปฏิทิน 

การปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแลง ดวยแบบจําลอง WUSMOโดยหลังจากนําเขาขอมูลใสในแบบจําลองครบเรียบรอยและ 

คํานวณประมวลผลแลว กอนที่จะนําแบบจําลองไปประยุกตใชงานไดมีการสอบเทียบแบบจําลองโดยใชขอมูลประมาณ 

นํ้าที่ไดจากการตรวจวัดที่ ปตร.ปากคลองสงนํ้าสายใหญทาลาด โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบ 

กับผลที่ไดจากแบบจําลอง และตรวจพิสูจนแบบจําลอง กับการตรวจวัดป พ.ศ. 2554

 

                (ก)                                                          (ข)

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลการสอบเทียบแบบจําลอง (ก) และแสดงผลการสอบทานแบบจําลอง (ข)

ผลแบบจําลอง HEC-3

       การจําลองการบริหารจัดการอางเก็บนํ้าดวยแบบจําลอง HEC-3 ใหสอดคลองการบริหารจัดการอางเก็บนํ้า 

เพื่อการชลประทานโดยหลังจากนําเขาขอมูลใสในแบบจําลองครบเรียบรอยและคํานวณประมวลผลแลว กอนที่จะ 

นําผลที่ไดจากแบบจําลองไปไปใชงานในแบบจําลองระบบโรงไฟฟา ไดมีการสอบเทียบแบบจําลอง ซึ่งการสอบเทียบ 

แบบจําลองนั้นเลือกใชขอมูลระดับนํ้าและปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าคลองสียัดรายเดือนจากการตรวจวัดระหวางป 

พ.ศ.2544 ถึงป พ.ศ.2555 ทําการเทียบผลที่ไดกับผลจากแบบจําลอง HEC-3 (กรณีศึกษาที่ 1. ปพ.ศ.2544 ถึงป พ.ศ.2549) 

และ (กรณีศึกษาที่ 2. ป พ.ศ.2550 ถึงป พ.ศ.2555)
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                (ก)                                                                       (ข)
ภาพที่ 5  ตัวอยางผลการตรวจสอบปริมาณนํ้าในอาง (ก) และระดับนํ้า (ข) ระหวางตรวจวัดจริงและแบบจําลองป พ.ศ.2555

ศักยภาพในการผลิตไฟฟา

        ในการวิเคราะหศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาของโครงการอางเก็บนํ้าคลองสียัด โดยนําพลังงานนํ้า 

ที่ไดจากการระบายนํ้าผานอาคารระบายนํ้าสงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูกดานทายอาง โดยนําขอมูลอัตราการไหลมาเขียน 

เสนโคงปริมาณการไหล-ชวงเวลากราฟ (Flow Duration Curves) ดังภาพที่ 6 โดยใชขอมูลปริมาณนํ้าที่ระบายผาน 

อาคารระบายนํ้ารายวัน ณ จุดที่ตั้งทายอางเก็บนํ้าจํานวน 12  ป ตั้งแต พ.ศ. 2544-2555 หาขนาดกําลังติดตั้งที่เหมาะสม 

เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับปอนใสในแบบจําลองระบบไฟฟาของแบบจําลอง HEC-3

ภาพที่ 6  กราฟแสดงเปอรเซ็นตชวงการเกิดของปริมาณนํ้าระบายทายอางเก็บนํ้าคลองสียัด

                         อนึ่ง ในการผลิตไฟฟาพลังนํ้านั้น จะตองมีปริมาณนํ้าและความสูงนํ้าที่เหมาะสมเพื่อหมุนกังหันนํ้า ซึ่ง 

โดยทั่วไปจะกําหนดใหปริมาณนํ้าใชการไมนอย 30% ของปริมาณนํ้าออกแบบ และความสูงนํ้าใชการประมา 60-75% 

ของความสูงออกแบบ จากกราฟพบวาปริมาณนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบ 10.50 ลบ.ม./วินาที และมีความสูง 

ของนํ้าสําหรับการผลิตไฟฟาพลังนํ้าประมาณ 11.25 เมตร กําลังผลิตติดตั้ง 885 กิโลวัตต และควรมีการติดตั้งกังหัน 

นํ้ามากกวา 1 ชุดไวรองรับปริมาณนํ้าตางๆ จึงเลือกใชขนาด 3.50 ลบ.ม./วินาที จํานวน 3 ชุด ซึ่งพบวากังหันนํ้าประเภท 

Reaction ชนิด Kaplan มีความเหมาะสมมากที่สุด
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       (2)   ดานผลประโยชนตอสิ่งแวดลอม ในการศึกษาพบวาในแตละปมูลคาคารบอนไดออกไซดที่ลดลง 

ในกรณีศึกษาตางๆ คิดคาราคากาซเรือนกระจกโดยคิดคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกจากการ 

ผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ป 2552 เทากับ 0.5812 kg CO2 /kW-hr (ขอมูลจากองคการบริหารจัดการกาซ 

เรือนกระจก) ราคา CERs เทากับ 4 ยูโร/ตัน CO2 ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่ 42.75 บาท/ยูโร สามารถ 

วิเคราะหมูลคาของการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในการผลิตไฟฟาไดเทากับ 0.0993852 บาท/kW-hr ผลสรุปได 

ดังนี้ กรณีศึกษาที่ 1. ชวยลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 2,559.54 kg CO2 คาราคากาซเรือน 

กระจก 438,587 บาทตอป สําหรับในกรณีศึกษาที่ 2. ชวยลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 

3,717.22 kg CO2  คิดเปนคาราคากาซเรือนกระจก  636,960 บาทตอป  

ผลวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร การเงิน และความออนไหว

                        ในการวิเคราะหผลประโยชนทางทางเศรษฐศาสตรและการเงินสําหรับโครงการไฟฟาพลังนํ้าไดประเมิน 

ผลประโยชนโครงการโดยมีอายุการใชงานโรงไฟฟา 30 ป ระยะเวลากอสราง 1 ป ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

        กรณีศึกษาที่ 1 จากการวิเคราะห ณ อัตราสวนลดเทากับรอยละ 8 พบวาโครงการมีศักยภาพความเปน 

ไปไดและมีความเหมาะสมคุมคาทางเศรษฐศาสตรและการเงินตํ่ากลาวคืออัตราผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตรและ 

ดานการเงิน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) เปนลบเทากับ -15.97 ลานบาทซึ่งมีคานอยกวา 0 อัตราผลตอบแทนทาง เศรษฐกิจ 

(EIRR) เทากับรอยละ 6.04 อัตราผลตอบแทนทางการเงิน(FIRR) เทากับรอยละ 5.22  ซึ่งมีคานอยกวาอัตราสวนลด 

ที่กําหนดไว และมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกรณีตนทุนเพิ่มขึ้นหรือผลประโยชนลดลงอยูในเกณฑที่สูง 

เพราะเมื่อศึกษาในสภาวะเลวรายที่สุด (ตนทุนเพิ่ม 10%, พลังงานไฟฟาลด 10%) พบมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปน 

ลบเทากับ -41.54 ลานบาทซึ่งมีคานอยกวา 0 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เทากับรอยละ 3.03 ซึ่งอัตราผล 

ตอบแทนตํ่ากวาอัตราสวนที่เลือกใช

       กรณีศึกษาที่ 2 จากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการเงินภายหลังเพิ่มความจุอางเก็บนํ้าไดผลการ 

วิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2



ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการเงิน กรณีศึกษาที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความออนไหว. กรณีศึกษาที่ 2

งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)      

        เนื่องจากโครงการจะมีลักษณะการลงทุนเพียงครั้งเดียวในปแรกและใหผลตอบแทนที่เทากันทุกป 

การหาคา PB สามารถทําไดโดยวิธี Dynamic method ซึ่งคํานวณระยะคืนทุนจะใชการคํานวณคาแบบสะสมจากมูลคา 

ปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ ซึ่งคิดที่อัตราสวนลด (discount rate) 8% พบวาโครงการตองใชเวลาคืนทุนนาน 15 ป

แนวทางการบริหารจัดการอางเก็บนํ้า

         จากการวิเคราะหศักยภาพของการเพาะปลูกในสภาพปจจุบัน ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ 

อางเก็บนํ้าใหมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชตลอดฤดูกาล โดยการสรางกราฟสําหรับกําหนดพื้นที่เพาะปลูก 
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ฤดูแลง (Dry Season Area Reduction Curve, DSAR Curve) ดังแสดงในภาพที่ 8

 

ภาพที่ 8 กราฟกําหนดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง

        วิจารณ

                       1.  โครงการชลประทานสวนใหญ โดยเฉพาะโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความ 

เหมาะสมตอการลงทุนไฟฟาพลังนํ้าคอนขางตํ่า ยกเวนโครงการชลประทานขนาดใหญบางโครงการ แตเนื่องจาก 

ไฟฟาพลังนํ้าเปนพลังงานหมุนเวียน ที่เปนประโยชนตอประเทศในระยะยาว ทั้งในดานความมั่นคง ประหยัดเงินตรา 

ตางประเทศในการซื้อเชื้อเพลิงธรรมชาติ และดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนประโยชนในดานการเกษตรและการบริหาร 

จัดการนํ้า ดังนั้น รัฐจึงควรพิจารณาดําเนินการตอไป

             2.  คาลงทุนอุปกรณกังหันนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนปจจัยสําคัญทําใหโครงการมีความเหมาะสม 

ตอการลงทุนตํ่า หากมีการพัฒนาอุปกรณดังกลาวภายในประเทศแทนการนําเขา โครงการเหลานั้นก็จะมีความเหมาะสม 

ตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น

        เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา และความไมสมบูรณของขอมูลจากโครงการชลประทานตางๆ การศึกษา 

นี้จึงยังไมครอบคลุมทุกประเด็น จึงควรดําเนินการศึกษาตอไป

สรุปและขอเสนอแนะ

        

       การศึกษาการบริหารจัดการนํ้ารวมของอางเก็บนํ้าคลองสียัดสําหรับการชลประทานและไฟฟาพลังนํ้า 

ตามศักยภาพของอางเก็บกอนการเพิ่มความจุอางและภายหลังการเพิ่มความจุอางเก็บนํ้าไดขอสรุปดังนี้
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       1.  การเพิ่มประสิทธิภาพของอางเก็บนํ้าโดยการสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าบริเวณทายตัวเขื่อนนั้น จากการ 

ศึกษาวิเคราะหประเมินศักยภาพความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าในกรณีศึกษาตางๆพบวาอางเก็บนํ้าคลอง

สียัดเดิมมีปริมาตรเก็บกักรวม 325 ลาน ลบ.ม. จะมีศักยภาพความเปนไปไดของโครงการตํ่าไมคุมคากับการลงทุน 

กลาวคืออัตราผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตรและดานการเงินตํ่าและมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในเกณฑ์

ที่สูงเพราะเมื่อศึกษาในสภาวะเลวรายที่สุด (ตนทุนเพิ่ม 10%, พลังงานไฟฟาลด 10%) อัตราผลตอบแทนตํ่ากวาอัตรา 

สวนที่เลือกใช และมีผลประโยชนสุทธิยังคงมีคาเปนลบ แตภายหลังปรับปรุงเพิ่มความจุอางเก็บนํ้าโดยมีปริมาตร 

เก็บกักรวม 420 ลาน ลบ.ม. พบวามีศักยภาพความเปนไปไดของโครงการสูงขึ้น ทําใหโครงการไดรับผลตอบแทนที่ 

คุมคากับการลงทุน กลาวคืออัตราผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตรและดานการเงินมีคามากกวาอัตราสวนลดที่กําหนดไว 

และมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในเกณฑที่ตํ่ามากนักเพราะเมื่อศึกษาในสภาวะเลวรายที่สุด (ตนทุนเพิ่ม 10%, 

พลังงานไฟฟาลด 10%) อัตราผลตอบแทนยังคงสูงกวาอัตราสวนที่เลือกใช และมีผลประโยชนสุทธิยังคงมีคาเปนบวก

        ดังนั้นอางเก็บคลองสียัดในสภาพปจจุบันสามารถใชประโยชนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเพื่อการชลประ- 

ทานที่มีอยูเดิมโดยการสรางโรงไฟฟาบริเวณทายอางเก็บนํ้าคลองสียัดขนาดกําลังผลิตติดตั้งของเทากับ 885 กิโลวัตต 

ผลิตกระแสไฟฟา คิดเปนพลังงานไฟฟาสุทธิ 6,409 ลานหนวยตอป สามารถสรางมูลคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 

14.828 ลานบาท คุมคาตอการลงทุน

       2.  การบริหารจัดการอางเก็บนํ้าของอางเก็บนํ้าคลองสียัดใหไดประโยชนสูงสุดทั้งดานชลประทานและ 

การผลิตพลังงานไฟฟาควรใชกราฟกําหนดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง (DSAR Curve) ชวยในการวางแผนกําหนดพื้นที่ 

เพาะปลูก จะทําใหสามารถทําการเกษตรไดอยางเต็มศักยภาพโดยมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูกตลอดฤดูกาล 

และสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดตลอดป

ขอเสนอแนะ      

                        เนื่องจากการพัฒนาไฟฟาพลังนํ้าในโครงการชลประทาน เปนประโยชนรองที่จะไดจากการจัดสรรนํ้า 

ชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน ประกอบกับเทคโนโลยีไฟฟาพลังนํ้าที่คอนขางทันสมัย 

ดังนั้น หนวยงานในกรมชลประทานที่มีอยูในปจจุบันจึงเพียงพอที่จะดําเนินการพัฒนาไฟฟาพลังนํ้าในโครงการ 

ชลประทานได ทั้งในกรณีที่เปนผูกํากับ (เอกชนดําเนินการ) หรือผูดําเนินการเอง โดยหนวยงานในโครงการชลประทาน 

(จังหวัด) และโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา ซึ่งรับผิดชอบโครงการชลประทานนั้นๆ จะเปนหนวยงานหลักในการ 

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น ดังนั้น ผลประโยชนของโครงการไฟฟา 

พลังนํ้าในโครงการชลประทาน จึงควรใหความสําคัญในกิจกรรมดานการเกษตรและการชลประทาน นอกเหนือจาก 

ผลประโยชนของประเทศในการลดพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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