
บทที่ 3 

พลังงานน้ํา 
 

บทนํา 

 

 พลังงานน้ํา คือ พลังงานท่ีไดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักยและพลังงานจลนของน้ําให

เปนพลังงานกล พลังงานน้ําจัดเปนพลังงานจากดวงอาทิตยทางออมเหมือนกับพลังงานหมุนเวียนสวน

ใหญ น้ํานอกจากจะนําไปใชประโยชนในการอุปโภคและบริโภคแลวยังเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญอีก

ดวย น้ําจึงจัดเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนเพราะการนําน้ําไปใชเพ่ือผลิตพลังงานแลวน้ําก็ยังมีสภาพ

เหมือนเดิมสามารถนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆไดเชนการชลประทาน การอุปโภคและบริโภค วัฏจักรของ

น้ําจะหมุนเวียนไปตราบเทาท่ียังมีดวงอาทิตยอยู การนําพลังงานน้ํามาใชประโยชนมีวิวัฒนาการมา

เปนเวลานานกวา 2000 ป เริ่มจากการนําพลังงานน้ําไปขับเคลื่อนลอน้ํา (Water Wheel) เพ่ือ

นํามาใชในการเกษตร และการดํารงชีพ ซ่ึงเปนรูปแบบของการใชพลังงานในยุคแรกๆ เพ่ือลดงานจาก

คนและสัตว การนําลอน้ํามาใชเม่ือใดไมมีหลักฐานปรากฏแนนอน การพัฒนาพลังงานน้ําเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องจนกระท่ังในป ค.ศ. 1800 ไดเริ่มมีการพัฒนานําพลังงานน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา โรงไฟฟา

พลังงานน้ําแหงแรกสรางท่ีเมืองแอปเพลตัน (Appleton) มลรัฐวิสคอนชิน (Wisconsin) ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1882 เปนโรงไฟฟาขนาด 12.5 กิโลวัตต นับแตนั้นมาโรงไฟฟาพลังงานน้ําก็

แพรหลายไปในประเทศตางๆ ท่ัวโลก เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํามีการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําสามารถหมุนดวย

ความเร็วรอบสูงถึง 1500 รอบตอนาที และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 80 - 90 

 

ความหมายของน้ํา 

 

 น้ํา เปนของเหลวชนิดหนึ่ง ท่ีมีอยูมากท่ีสุดบนผิวโลก และเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดท่ีมนุษยรูจัก เราสามารถพบน้ําไดในหลายๆ สถานท่ี อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา 

หวย หนอง คลอง บึง และในหลายๆ รูปแบบ เชน น้ําแข็ง หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอน้ํา 

 น้ํามีรูปแบบและสถานะเปนของเหลว แตน้ําก็ยังมีในรูปของสถานะของแข็งท่ีเรียกวาน้ําแข็ง 

และสถานะแกสท่ี เรียกวาไอน้ํา น้ําปริมาณประมาณ 1.460 เพตะตัน ปกคลุมรอยละ 71 บน

พ้ืนผิวโลก สวนมากในมหาสมุทรและในแหลงน้ําแหงใหญท่ัวไป และน้ํารอยละ 1.6 อยูภายใตหินหรือ

พ้ืนดินท่ียังมีน้ําแข็งอยู และอีกรอยละ 0.001 อยูในอากาศในรูปแบบของไอน้ําและกอนเมฆซ่ึงเปน
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ลักษณะของสวนของของแข็งและ ของเหลวลอยอยูบนอากาศและเกิดการตกตะกอน น้ําบนโลก

บางสวนถูกบรรจุลงในสิ่งของตาง ๆ ท่ีเกิดโดยธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึนบนโลก อยางเชน อาง

เก็บน้ํา ในรางกายของสัตวและพืช ผลิตภัณฑตาง ๆ และรานอาหาร 

  น้ําในมหาสมุทรมีอยูมากถึงรอยละ 97 ของพ้ืนผิวน้ําท้ังหมดบนโลก ธารน้ําแข็งและน้ําแข็ง

ข้ัวโลกอีกรอยละ 2.4 และท่ีเหลือคือน้ําท่ีอยูบนพ้ืนดินเชน แมน้ํา ทะเลสาบ บอน้ํา อีกรอยละ 0.6  

น้ําเคลื่อนท่ีอยางตอเนื่องผานวัฏจักรของการกลายเปนไอหรือการคายน้ํา การตกลงมาเปนฝน และ

การไหลของน้ําซ่ึงโดยปกติจะไหลไปสูทะเล ลมเปน ตัวพาไอน้ําผานเหนือพ้ืนดินในอัตราท่ีเทา ๆ กัน

เชนเดียวกับการไหลออกสูทะเล น้ําบางสวนถูกกักขังไวเปนเวลาหลายยุคหลายสมัยในรูปแบบของ

น้ําแข็งข้ัวโลก ธารน้ําแข็ง น้ําท่ีอยูตามหินหรือดิน หรือในทะเลสาบ บางครั้งอาจมีการหาน้ําสะอาดมา

เลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนดิน น้ําใสและสะอาดนั้นเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

  น้ํามีสมบัติเปนตัวทําละลายท่ีดีมาก จึงไมคอยพบน้ําบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ดังนั้นน้ําสะอาดท่ี

เหมาะสมตอการบริโภคของมนุษยจึงเปนทรัพยากรท่ีมีคา ยิ่ง ในบางประเทศปญหาการขาดแคลนน้ํา

เปนปญหาใหญท่ีสงผลกระทบตอสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยางกวางขวาง 

 

รูปแบบของน้ํา  

 

 น้ํามีหลายรูปแบบ เชน ไอน้ําบนเมฆบนทองฟา กอนน้ําแข็งในทะเล ธารน้ําแข็งบนภูเขา 

น้ําบาดาลใตดิน ฯลฯ น้ําเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สถานะ และสถานท่ีของมันตลอดเวลา โดยผาน

กระบวนการกลายเปนไอ ตกลงสูพ้ืนดิน ซึม ชะลาง และไหล กอใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําบนผิว

โลกเรียกวาวัฏจักรของน้ํา 

  เนื่องจากการตกลงมาของน้ํามีความสําคัญอยางยิ่งตอการเกษตรและตอมนุษยโดย ท่ัวไป 

มนุษยจึงเรียกการตกลงมาของน้ําแบบตางๆ ดวยชื่อเฉพาะตัว ฝน ลูกเห็บ หมอก และน้ําคางเปนการ

ตกลงมาของน้ําท่ีพบได ท่ัวโลก แตหิมะและน้ําคางแข็งมีเฉพาะในประเทศเขตหนาว รุงเปน

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเม่ือละอองน้ําในอากาศตองแสงอาทิตยในมุมท่ีเหมาะสม น้ําทามีความสําคัญ

ตอมนุษยไมแพการตกลงมาของน้ํา มนุษยใชการชลประทานผันน้ําจากแมน้ําและแหลงน้ําจืดอ่ืนๆ มา

ใชในการเกษตร แมน้ําและทะเลเปนเสนทางคมนาคมสําคัญท่ีเปดโอกาสมนุษยไดทองเท่ียวและทํา 

การคาขาย การชะลางและการกัดกรอนพ้ืนดินของน้ําทําใหเกิดภูมิประเทศ อาทิ หุบเขาและ

สามเหลี่ยมปากแมน้ํา ซ่ึงเปนท่ีราบท่ีมีดินอุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเพาะปลูกและการตั้งถ่ินฐาน 

ของมนุษย น้ํายังซึมผานดินลงสูทางน้ําใตดิน น้ําใตดินเหลานี้จะไหลกลับไปอยูเหนือพ้ืนดินทางธารน้ํา 

หรือในบางภูมิประเทศเปนธารน้ํารอนหรือน้ําพุรอน มนุษยรูจักนําน้ําใตดินมาใชโดยการสรางบอน้ํา 
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  เนื่องจากน้ําเปนตัวทําละลายพ้ืนฐาน สามารถละลายสารได ท้ัง 3 สถานะ ท้ัง กาซ 

ของเหลว และของแข็ง เพราะฉะนั้นเราจึงหาน้ําบริสุทธิ์ไดยาก เพราะน้ําท่ัวไปมีกาซ เกลือ และสาร

อ่ืนๆ ละลายปนอยู สวนมากท่ีพบคือ ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด โซเดียมคลอไรด ซัลเฟอรได

ออกไซด ฯ น้ําจากแหลงตางๆ จึงมีสี กลิ่น และรสตางกันไป เพ่ือความอยูรอด มนุษยและสัตวได

พัฒนาประสาทสัมผัสเพ่ือแยกแยะน้ําท่ีดื่มไดและดื่มไมได ยกตัวอยางเชน สัตวบกสวนมากจะไมดื่มน้ํา

ทะเลท่ีมีรสเค็มและน้ําในบึงท่ีมีกลิ่นเนาเหม็น แตจะชอบน้ําบริสุทธิ์ท่ีมาจากน้ําพุหรือทางน้ําใตดิน 

  น้ําเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติและหมุนเวียนใหใชอยางไมมีวันหมด น้ําถือเปนปจจัย ท่ี

สําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยใชประโยชนจากน้ําท้ังการ

บริโภคและอุปโภค นอกจากนี้ยังใชน้ําเปนแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาเพ่ือทดแทนการใชเชื้อ เพลิง

จากซากดึกดําบรรพ พลังงานท่ีไดจากน้ําเปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ จึงทําให

ท่ัวโลกมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานน้ําเพ่ือผลิตไฟฟา 

 

วัฏจักรของน้ํา 

 

 น้ําโดยธรรมชาติแลวจะมีการหมุนเวียนการเคลื่อนไหลจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่งท้ังทาง

แนวราบและแนวดิ่งของพ้ืนดินตลอดจนการแผกระจายของน้ําบนพ้ืนดินคุณสมบัติของน้ําท้ังทาง

ฟสิกสและเคมีปฏิกิริยาของน้ําตอสิ่งแวดลอมตลอดจนความสัมพันธของน้ํากับสิ่งมีชีวิตท้ังหลายนับวา

เปนคําจํากัดความของศาสตรท่ีเก่ียวกับวิชาอุทกวิทยาซ่ึงเนนใหเห็นบอเกิดของน้ําวามาจากไหนมา

อยางไรไปอยูท่ีใดบางและหายไปไหนกลายเปนอะไรอันเปนบอเกิดหรือวัฏจักรหรือกระบวนการของ

น้ํานั่นเองกลาวคือมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่งไดมีจุดเริ่มตนและตําแหนง

ท่ีสิ้นสุดซ่ึงจะพออธิบายข้ันตอนได ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 วัฏจักรของน้ําและการประยุกตใชพลังงานจากน้ํา 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 634) 

 

  ข้ันท่ี 1 น้ําจากแมน้ํา ลําคลองมหาสมุทร ฯลฯ ระเหยกลายเปนไอ เนื่องดวยธรรมชาติ

ของลม ความรอนหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร น้ําจะกลายเปนไอลอยข้ึนสู เบื้องบนใน

บรรยากาศท่ีหอหุมโลก และลอยข้ึนสูงเรื่อย ๆ  

   ข้ันท่ี 2 เม่ือไอน้ําลอยตัวสูงข้ึน อุณหภูมิก็จะลดลงเปลี่ยนสภาวะจากไอน้ํา กลายเปน

เมฆเกาะรวมตัวกันเปนกลุมเคลื่อนไหวไปตามลมซ่ึงอาจจะสูงข้ึนอีก ขณะท่ีอุณหภูมิของเมฆลดลงถึง

จุดหนึ่งเกิดการรวมตัวเกาะกัน น้ําหนักตัวเพ่ิมกลายเปนฝนตกลงมายังพ้ืนโลก 

   ข้ันท่ี 3  ขณะเม่ือฝนตกลงสูพ้ืนโลก หากกระทบกับความเย็นเพ่ิมข้ึนอีกเม็ดฝนก็จะ

รวมตัวกลายเปนหิมะ หรือเกล็ดน้ําแข็ง ท่ีเรียกวาลูกเห็บ ตกลงมายังพ้ืนโลก เม่ือกระทบกับอุณหภูมิ

บนพ้ืนโลกท่ีอุนก็กลายเปนน้ํา รวมกับน้ําฝนบางสวนท่ีตกลงมายังพ้ืนดิน ไหลรวมกันกลายเปนลํา

คลอง ลําธาร แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร ซ่ึงบางสวนก็จะไหลซึมลงสูพ้ืนดินลึกลงไปกลายเปนน้ําใตดิน 

หรือน้ําบาดาล น้ําพุ น้ําบางสวนเม่ือไดรับความรอนก็จะระเหยลอยข้ึนเปนไอไปสูอากาศหรือบางสวน

ถูกดูดซึมโดยพืช และกลายเปนไอน้ําระเหยออกไปสูอากาศหมุนเวียนกันเชนนี้ตลอดไป  
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   ท้ัง 3 ข้ันตอนขางบนนี้เปนวัฎจักรการหมุนเวียนของน้ําจากข้ันตอนท่ี 1, 2 และ 3 

ตามลําดับแลวหมุนกลับไปสูสภาวะตามข้ันตอนเดิมเชนนี้อีก และเปนเชนนี้ตลอดไป ปริมาณของน้ํา

ในวัฏจักรแตละข้ันตอนนั้น อาจไมแนนอนตายตัวท้ังนี้แลวแตอุณหภูมิ ลมฟา อากาศ ฤดูกาล ความ

กดดัน ของอากาศ ภูมิประเทศเปนสําคัญ อยางไรก็ตามผลของวัฏจักรดังกลาวนี้จะกอใหเกิดน้ําท่ีมี

สภาวะหลายอยางอยูในแหลงตาง ๆ กัน และมนุษยสามารถนําเอาแหลงน้ําเหลานี้ มาปรับปรุงใหเปน

น้ําสะอาดใชอุปโภคบริโภค ซ่ึงจะไดน้ําจากอากาศในรูปน้ําฝน น้ําผิวดินจากแมน้ําลําคลอง ตลอดจน

น้ําใตดินและน้ําบาดาลแลวแตกรณี ดังนี้ เปนตน 

  แหลงน้ําธรรมชาตินับวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอันหนึ่งของมนุษยโลกเพราะน้ําเปน

สิ่งจําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดน้ําชวยในการยอยอาหารชวยในการหมุนเวียนโลหิต

ชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกายชวยรักษาความเปนกรดดางของรางกายและชวยในการ

ควบคุมอุณหภูมิของรางกายของสิ่งมีชีวิตใหใกลเคียงกับสิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิตนั้นๆอาศัยอยูจากวัฏจักร

ของน้ําทําใหเราสามารถแบงแหลงน้ําธรรมชาติออกเปน 3 แหลงท่ีสําคัญดวยกันคือ น้ําฝน น้ําผิวดิน 

และน้ําใตดิน 

 

ประโยชนจากน้ํา  

 

 นอกเหนือจากผลประโยชนทางดานการผลิตไฟฟาแลว น้ําท่ีกักเก็บไวในฤดูฝนจะเกิด

ประโยชนทางดานบรรเทาอุทกภัยไดสวนหนึ่ง และในฤดูแลงสามารถปลอยน้ําท่ีเก็บกักไวใหเกิด

ประโยชนทางดานชลประทาน เปนแหลงเพาะพันธุปลา นอกจากนี้ เข่ือนเปนแหลงทองเท่ียว และ

ประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีตั้งโครงการมีความสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงประโยชนหลักๆ มีดังนี้ 

  1) พลังงานน้ําเปนพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดไมหมดสิ้น คือ เม่ือ

ใชพลังงานของน้ําสวนหนึ่งไปแลวน้ําสวนนั้นก็จะไหลลงสูทะเลและน้ําในทะเลเม่ือไดรับพลังงานจาก

แสงอาทิตยก็จะระเหยกลายเปนไอน้ํา เม่ือไอน้ํารวมตัวเปนเมฆจะตกลงมาเปนฝนหมุนเวียนกลับมา

ทําใหเราสามารถใชพลังงานน้ําไดตลอดไปไมหมดสิ้น 

   2) เครื่องกลพลังงานน้ําสามารถเริ่มดําเนินการผลิตพลังงานไดในเวลาอันรวดเร็วและ

ควบคุมใหผลิตกําลังงานออกมาไดใกลเคียงกับความตองการ อีกท้ังยังมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง

มากชิ้นสวนของเครื่องกลพลังงานน้ําสวนใหญจะมีความคงทนและมีอายุการใชงานนานกวา

เครื่องจักรกลอยางอ่ืน 

   3) เม่ือนําพลังงานน้ําไปใชแลว น้ํายังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมทําใหสามารถนําไปใช

ประโยชนอยางอ่ืนไดอีก เชน เพ่ือการชลประทาน การรักษาระดับน้ําในแมน้ําใหไหลลึกพอแกการ

เดินเรือ เปนตน 
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   4) การสรางเข่ือนเพ่ือกักเก็บและทดน้ําใหสูงข้ึน สามารถชวยกักน้ําเอาไวใชในชวงท่ีไมมี

ฝนตก ทําใหไดแหลงน้ําขนาดใหญสามารถใชเลี้ยงสัตวน้ําหรือใชเปนสถานท่ีทองเท่ียวไดและยังชวย

รักษาระบบนิเวศของแมน้ําไดโดยการปลอยน้ําจากเข่ือนเพ่ือไลน้ําโสโครกในแมน้ําท่ีเกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใชไลน้ําเค็มซ่ึงข้ึนมาจากทะเลก็ได 

 

เข่ือน 

 

 เข่ือน เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญสําหรับก้ันทางน้ํา เพ่ือใชในการเก็บกักน้ําและปองกัน

อุทกภัยรวมถึงผลิตกระแสไฟฟา สวนบนของเข่ือนจะประกอบไปดวยสวนท่ีเรียกวาทางน้ําลน สําหรับ

ใหน้ําท่ีสูงกวาระดับท่ีตองการไหลผานมาท่ีฝงปลายน้ํา มากกวาครึ่งหนึ่งของแมน้ําสายหลักท่ัวโลกจะ

มีเข่ือนก้ันไวเพ่ือใช ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง 

 ประโยชนของเข่ือนท่ีสําคัญ คือ เพ่ือกักเก็บน้ํา โดยเก็บน้ําจากชวงฤดูน้ําหลากและปลอยน้ํา

ใชในการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในชวงขาดแคลนน้ํา เข่ือนยังคงใชสําหรับปองกันน้ําทวมฉับพลัน

ในฤดูท่ีน้ําไหลหลากอีกทางหนึ่ง โดยเข่ือนจะทําหนาท่ีชะลอความเร็วของน้ํา ใหน้ําไหลผานไดเฉพาะ

ตามปริมาณท่ีเหมาะสม ในปจจุบันเข่ือนมีหนาท่ีหลักอีกดานคือการผลิตกระแสไฟฟา โดยพลังงาน

ไฟฟาสวน หนึ่งในประเทศไทยมาจากการปนไฟจากเข่ือน นอกจากนี้เข่ือนบางแหงใชเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เชน การลองเรือ หรือ การตกปลา 

 อยางไรก็ตามเข่ือนมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก การปดก้ันทางน้ําทําใหสิ่งมีชีวิตในน้ํา

บางชนิด เชน ปลาแซลมอน ไมสามารถวายไปตามกระแสน้ําเพ่ือวางไขไดในชวงฤดูขยายพันธุ เข่ือน

ยังคงปดก้ันทางน้ําทําใหการเดินทางทางเรือไมสามารถเคลื่อนท่ีผานได ปญหาของการสรางเข่ือนท่ีมี

ยังรวมถึงพ้ืนท่ีบานเรือนและปาไมท่ีอยู บริเวณเหนือเข่ือน จะถูกทวมจมอยูใตน้ําไมสามารถใชงานได 

 วัตถุประสงคในการสรางเข่ือน มี 2 ประเภทใหญๆดังนี้ 

   1) วัตถุประสงคเฉพาะเพียงอยางเดียว (Single Purpose) 

    1.1) การชลประทาน 

    1.2) การอุปโภค บริโภค 

    1.3) การผลิตกระแสไฟฟา 

  2) เพ่ือการอเนกประสงค (Multipurpose) 

    2.1) การชลประทาน (Irrigation) 

    2.2) การระบายน้ํา (Drainage) 

    2.3) การบรรเทาอุทกภัย (Flood Control) 

    2.4) การผลิตกระแสไฟฟา (Hydro Power Generation) 
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    2.5) การคมนาคม (Navigation) 

    2.6) การประมง (Fishery) 

    2.7) การทองเท่ียว (Tourism) 

    2.8) การไลน้ําเค็ม (Salinity Control) 

 

ชนิดของเข่ือน 

 

 1) เข่ือนคอนกรีต เปนเข่ือนเก็บกักน้ําซ่ึงกอสรางดวยวัสดุคอนกรีต 

  1.1) เข่ือนฐานแผ (Gravity Dam) มีลักษณะรูปหนาตัดเปนสามเหลี่ยม  มีความลาดชัน

ดานหนาเข่ือน  0 ถึง 0.3 องศา การลาดชันดานหลังเข่ือน  0.75 ถึง 0.85 องศา ซ่ึงการออกแบบจะ

ใหมีความลาดชันมากนอยเทาใด  จะตองพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ คือ  การยุบตัว การเลื่อน

ของเข่ือน  ซ่ึงอาจเกิดจากแรงภายนอก เชน แรงดันจากน้ําแข็ง  แรงจากโคลนตม  เปนตน  เข่ือน

แบบนี้อาศัยน้ําหนักคอนกรีตของตัวเข่ือนรองรับตาง ๆ ท่ีกระทําบนเข่ือน  ตัวเข่ือนจะตองหนาใหญ  

ตองใชคอนกรีตมาก ขอดีของเข่ือนชนิดนี้คือ การออกแบบงาย การติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรสะดวก 

สามารถทําใหคงอยูในสภาพดี  มีความปลอดภัยสูง สวนขอเสียคือ  จะตองใชหินท่ีดีในกาทํารากฐาน

เข่ือน  ตองใชวัสดุเปนจํานวนมาก  คาขนสงสูง  มีปริมาณงานมากทําใหคากอสรางสูง 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 เข่ือนคอนกรีตแบบฐานแผ 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 642) 
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  1.2) เข่ือนโคง  (Arch Dam)  มีลักษณะเปนรูปโคง  อาศัยแรงกดของความโคงจากตัว

เข่ือนรับแรงตาง ๆ ท่ีกระทําบนเข่ือนแลวถายแรงเหลานี้ไปยังฐานเข่ือนและบนฐานเข่ือน การสราง

เข่ือนชนิดนี้คิดคํานวณจากสูตรทรงกระบอกธรรมดา มีความสูงเกินกวา 60 เมตร สวนมากจะกอสราง

ตรงจุดท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดแคบ  และมีหินรากฐานท่ีแข็งแรง แตลักษณะพ้ืนท่ีเชนนี้หายาก จึงจําเปนตอง

มีการปรับฐานรากใหมีความแข็งแรงข้ึนกอนแลวจึงสรางเข่ือน ข้ึนภายหลัง ขอดีของเข่ือนชนิดนี้คือ 

ตัวเข่ือนใชคอนกรีตนอยและบางกวา จึงทําใหราคาคากอสรางถูกกวาเข่ือนกราวิตี้ ขอเสียของเข่ือน

ชนิดนี้คือ  การออกแบบและการดําเนินงานกอสรางยุงยาก การกอสรางทางน้ําลนในตัวเข่ือนทําได

ยากกวาแบบอ่ืน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 เข่ือนคอนกรีตแบบโคง 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 643) 

 

  1.3) เข่ือนกลวงหรือเข่ือนครีบ (Hollow or Buttress Dam) มีลักษณะเปนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ดานหนาจะมีผนังก้ันน้ําอาจเปนแบบเรียบ หรือแบบโคงก็ได ดานหลังเปนคอนกรีตคํ้าผนัง

ก้ันน้ําจะเปนตัวรับแรงดันของน้ําแลวถายแรงไป ยังฐานรากเข่ือน ขอดี เข่ือนชนิดนี้ใชปริมาณ
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คอนกรีตนอยกวาเข่ือนกราวิตี้รอยละ 20 – 30 จึงทําใหราคาถูก ขอเสีย มีความปลอดภัยนอยและไม

นิยมสรางใหมีความสูงมากนัก 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 เข่ือนคอนกรีตแบบกลวงหรือแบบครีบ 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 643) 

 

 2) เข่ือนถม (Embankment Dam) เปนเข่ือนท่ีสรางดวยราคาคอนขางประหยัด เพราะ

สามารถหาวัสดุท่ีจะนํามาใชในการกอสราง ซ่ึงมีอยูตามธรรมชาติในท่ีท่ีกอสรางได เชน หิน ทราย ดิน

เหนียว ฐานรากของเข่ือนไมจําเปนตองปรับสภาพใหดีเทากับเข่ือนคอนกรีต แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

   2.1) เข่ือนหินถม  (Rock Fill Dam)  ประกอบดวยหินเปนสวนใหญ  โดยจะมีผนังก้ัน

น้ําซึมท้ังดานเหนือน้ํา และดานทาน้ํา  ซ่ึงจะเปนผนังคอนกรีตหรือดินก็ได  แตเนื่องจากหินท่ีนําไปถม

เข่ือน  จะจมอัดลงไปกับผนังก้ันน้ําซึมนี้ จึงนิยมใชเปนแบบดินเหนียวมากกวา  และทางดานเหนือน้ํา

มักนิยมใชวัสดุท่ีสามารถปรับตัวได เชน  แอสฟลท สําหรับการออกแบบเข่ือนถมหินนี้ จะตอง

พิจารณาความม่ันคงของความลาดของเข่ือน ความปลอดภัยในดานการเลื่อน  การอัดและการจมของ

วัสดุท่ีใชในการกอสราง  การซึมของน้ําผานผนังกันซึม  การเก็บกักน้ําไวในอางจะตองไมลนอาง  

คาใชจายในการสรางทางน้ําลน  และอุโมงคจะสูงเม่ือเทียบกับเข่ือนประเภทอ่ืน เพราะไมสามารถ

สรางทางน้ําลนในตัวเข่ือนได  เพ่ือเปนการประหยัดควรพยายามหาทางใชวัสดุท่ีขุดออกมาเพ่ือ

กอสรางอุโมงค และสวนประกอบของเข่ือนในการสรางตัวเข่ือนใหไดมากท่ีสุด 

   2.2) เข่ือนดินถม (Earth Dam) คือ เข่ือนท่ีใชดินถมเปนสวนใหญมีแกนกลางของเข่ือน

เปนดินเหนียวมีคุณสมบัติ และลักษณะการออกแบบคลายกับเข่ือนหินถม 
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ภาพท่ี 3.5 เข่ือนถม 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 644) 

 

โรงไฟฟาพลังงานน้ํา 

 
 หลักการผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา คือ เปลี่ยนพลังงานศักยของน้ําใหเปนพลังงานไฟฟา ทําได

โดยอาศัยวิธีการสรางเข่ือนปดก้ันแมนน้ําไวเปนอางเก็บน้ํา ใหมีระดับน้ําสูงจนมีปริมาณและแรงดัน

เพียงพอท่ีจะสงผานทอน้ําไปหมุนกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาซ่ึงอยูในโรงไฟฟาทายน้ําท่ีระดับต่ํา

กวาเพ่ือผลิตไฟฟา องคประกอบหลักของโรงไฟฟาพลังงานน้ํามี 5 องคประกอบหลัก คือ 

  1) เข่ือนกักเก็บน้ํา (Storage dam) เข่ือนกักเก็บน้ําถูกสรางเพ่ือก้ันแมน้ํา เพ่ือเก็บน้ําไวอาง

เก็บน้ําเหนือเข่ือน เข่ือนกักเก็บน้ําจะตองมีปริมาณน้ําและระดับน้ําสูงเพียงพอเพ่ือใชในการผลิตไฟฟา 

  2) ทอสงน้ําเขาโรงไฟฟา (Penstock) มีหนาท่ีรับน้ําจากอาคารรับน้ํา และสงตอไปยังเครื่อง

กังหันน้ําท่ีติดตั้งอยูในโรงไฟฟา ทอสงน้ําสวนใหญเปนทอเหล็กเหนียวซ่ึงอาจฝงตัวอยูใตดินหรืออาจ

ติดตั้งอยูในเข่ือน เชน เข่ือนภูมิพล หรือวางกลางแจง ซ่ึงจะตองมีแทนรับและฐานรองรับ 

  3) กังหันน้ํา (Water turbine) เปนใบพัดท่ีรับแรงดันจากน้ํา ทําใหใบพัดหมุนรอบแกน

เปลี่ยนพลังงานจลนของน้ําใหเปนพลังงานกล 

  4) เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) มีหนาทีผลิตพลังงานไฟฟา โดยมีเพลาตอจากกังหันน้ํา 

เม่ือกังหันหมุนเพลาเครื่องกําเนิดไฟฟาก็จะหมุน ทําใหเกิดการเหนี่ยวนําภายในเครื่องกําเนิดไฟฟา 

เปลี่ยนพลังงานกลใหเปนพลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใชสําหรับโรงไฟฟาพลังงานน้ําสวนใหญ

จะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบแกนตั้ง 

  5) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) มีหนาท่ีปรับแรงดันไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานน้ําให

สูงข้ึนเทากับแรงดันไฟฟาในสายสงรวม เพ่ือสงจายไปยังผูใชไฟฟา 
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ประเภทของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา 

 
  การจัดแบงประเภทของโรงไฟฟาพลังงานน้ําจัดแบงไดหลายวิธี ข้ึนกับลักษณะการจัดแบง

แบบตางๆ เชน แบงตามลักษณะการไหลของน้ํา การดําเนินการผลิตไฟฟา การกอสรางเข่ือน ขนาด

ของโรงไฟฟา และความสูงของหัวน้ํา ซ่ึงแบงไดตามลักษณะดังนี้ 

 1) แบงตามลกัษณะการไหลของน้ํา (Hydraulic Features) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

   1.1 ) โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบดั่งเดิม (Convectional Plat) เปนโรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ี

แรงดันน้ําเกิดจากการไหลของน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ หรือแลงกักเก็บโดยใชหลักการเปลี่ยนแปลง

พลังงานศักยจากแหลงเก็บน้ําใหเปนพลังงานกล 

   1.2) โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบสูบกลับ (Pumped - Storage Plant) เปนโรงไฟฟา

พลังงานน้ําท่ีใชวิธีการสูบน้ําจากอางน้ําท่ีอยูตอนลางในชวงเวลาท่ีมีความตองการไฟฟาต่ํา (Off Peak)

ข้ึนไปเก็บไวในอางน้ําตอนบน และนําน้ําท่ีเก็บไวมาเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในชวงท่ีมีการใชไฟฟาสูงสุด 

(On Peak) 

   1.3) โรงไฟฟาแบบพลังงานแบบสูบข้ึน-สูบลง (Tidal Power Plant) เปนโรงไฟฟา

พลังงานน้ําท่ีใชชวงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําเนื่องจากน้ําข้ึน-น้ําลงมาผลิตไฟฟา 

 2) แบงตามลักษณะการดําเนินการผลิตไฟฟา (Based on Operation) แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 

  2.1) โรงไฟฟาท่ีผลิตไฟฟาตลอดวันเปนหลัก (Base Load Plant) เปนโรงไฟฟาพลังงาน

น้ําท่ีผลิตและเดินเครื่องตลอดเวลาเพ่ือผลิตไฟฟาท้ังหมดและบางสวน โรงไฟฟาพลังงานน้ําประเภทนี้

แหลงน้ําจะตองเปนแมน้ําขนาดใหญมีน้ําไหลตลอดป 

   2.2) โรงไฟฟาท่ีผลิตกระแสไฟฟาในความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Load Plant) เปน

โรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีผลิตและเดินเครื่องในชวงเวลาท่ีมีความตองการไฟฟาสูงสุด โรงไฟฟาประเภทนี้

สามารถเดินเครื่องและหยุดเครื่องไดตลอดเวลา 

  3) แบงตามลักษณะการกอสรางเข่ือน (Dam Construction Features) แบงออกเปน 3 

ประเภท คือ 
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   3.1) โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบมีทางน้ํา (Run - Off - River Plant) เปนโรงไฟฟา

พลังงานน้ําท่ีอาศัยการไหลของน้ําตามธรรมชาติจากแมน้ําไปยังกังหันน้ําโดยตรง โดยใชทอน้ําสั้นๆ 

และเข่ือนก้ันน้ํา 

   3.2) โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบเข่ือนระหวางหุบเขา (Valley - Dam Plant) โรงไฟฟา

แบบนี้จะสรางเข่ือนขวางก้ันลําน้ํา ทําใหเกิดทะเลสาบขนาดใหญเพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูฝนนําไปใชในฤดู

แลง 

   3.3) โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบครองแยก (Diversion Canal Plant) โรงไฟฟาแบบนี้น้ํา

จะไหลแยกจากแมน้ําใหญผานครองแยกหรือทอสงน้ําไปยังกังหัน โดยน้ําท่ีไหลออกจากกังหันจะไหล

ลงไปยังแมน้ําตอนทายน้ํา 

  4) แบงตามขนาดของโรงไฟฟา (Based on Capacity) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

   4.1) โรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดใหญ (High Capacity Power Plant) เปนโรงไฟฟา

พลังงานน้ําท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งสูงกวา 100 เมกะวัตตข้ึนไป 

   4.2) โรงไฟฟ าพลั งงานน้ํ าขนาดกลาง (Medium Capacity Power Plant) เปน

โรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีมีการผลิตติดตั้งระหวาง 10 ถึง 100 เมกะวัตต 

   4.3) โรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก (Mini Capacity Power Plant) เปนโรงไฟฟา

พลังงานน้ําท่ีมีกําลังติดตั้งต่ํากวา 10 เมกะวัตต 

 5) แบงตามความสูงของหัวน้ํา (Based on Effective Head of Water) แบงออกเปน 3 

ประเภท คือ 

   5.1) โรงไฟฟาหัวน้ําสูง (High Head Plant)เปนโรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีมีหัวน้ําสูงกวา 

50 เมตรข้ึนไป 

   5.2) โรงไฟฟาหัวน้ําปานกลาง (Medium Head Plant) เปนโรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีมีหัว

น้ําอยูระหวาง 15-50 เมตร 

   5.3) โรงไฟฟาหัวน้ําต่ํา (Low Head Plant) เปนโรงไฟฟาพลังงานน้ําท่ีมีหัวน้ําต่ํากวา 

15 เมตร 

 6) แบงลักษณะการบังคับน้ําเพ่ือผลิตไฟฟาออกเปน 4 แบบ ไดแก 

  6.1) โรงไฟฟาแบบมีน้ําไหลผานตลอดป (Run-of-river Hydro Plant) โรงไฟฟาแบบนี้

ไมมีอางเก็บน้ํา ผลิตไฟฟาดวยการใชน้ําท่ีไหลตามธรรมชาติของลําน้ํา หากน้ํามีปริมาณมากเกินกวา

โรงไฟฟาจะรับได ก็ตองท้ิงไป สวนใหญโรงไฟฟาแบบนี้ติดตั้งอยูกับเข่ือนผันน้ําชลประทาน ซ่ึงมีน้ํา

ไหลผานตลอดป การกําหนดกําลังผลิตติดตั้ง มักจะคิดจากอัตราการไหลของน้ําประจําปชวงตํ่าสุด 

เพ่ือท่ีจะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟาไดอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังปตัวอยางโรงไฟฟาประเภทนี้ ไดแก 

โรงไฟฟาเข่ือนผันน้ําเจาพระยา จังหวัดชัยนาท และเข่ือนผันน้ําวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพท่ี 3.6 เข่ือนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท 

ท่ีมา (ท็อปเท็นไทยแลนด, ม.ป.ป.) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.7 เข่ือนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ท่ีมา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

   6.2) โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บน้ําขนาดเล็ก (Regulating Pond Hydro Plant) เปน

โรงไฟฟาท่ีสามารถบังคับการไหลของน้ําไดในชวงสั้น ๆ เชน ประจําวัน หรือสัปดาห การผลิตไฟฟาจะ

สามารถควบคุมใหสอดคลองกับความตองการไดดีกวาแบบแรก แตอยูในชวงเวลาท่ีจํากัดตามขนาด

ของอางเก็บน้ําตัวอยางของโรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟาเข่ือนทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี และ

โรงไฟฟาขนาดเล็กบานสันติ จังหวัดยะลา 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 เข่ือนทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี 

ท่ีมา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

   6.3) โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บน้ํา ขนาดใหญ (Reservoir Hydro Plant) โรงไฟฟา

แบบนี้มีเข่ือนก้ันน้ําขนาดใหญและสูงก้ันขวางลําน้ําไว ทําใหเกิดเปนทะเลสาบใหญซ่ึงสามารถเก็บกัก

น้ําในฤดูฝนและนําไปใชในฤดูแลงไดโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญสวนมากในประเทศไทย จัดอยูใน

โรงไฟฟาประเภทนี้ เพราะมีประโยชนมาก สามารถควบคุมการใชน้ําในการผลิตกระแสไฟฟาเสริม

ในชวงท่ีมีความตองการไฟฟาสูงไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดป 
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ภาพท่ี 3.9 เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 

ท่ีมา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.10 เข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ 

ท่ีมา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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    6.4) โรงไฟฟาแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydro Plant) เปนโรงไฟฟาท่ีมี

เครื่องสูบน้ํา ซ่ึงสามารถสูบน้ําท่ีปลอยจากอางเก็บน้ําลงมาแลวนํากลับข้ึนไปเก็บไวในอางเก็บน้ําเพ่ือ

ใชผลิตกระแสไฟฟาไดอีกประโยชนของโรงไฟฟาชนิดนี้เกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟาในชวงเวลาท่ีมี

ความตองการใชไฟฟาตํ่า(เชนในเวลาเท่ียงคืน)ซ่ึงมีตนทุนถูก ไปใชในการสูบน้ําข้ึนไปกักเก็บไวในอาง

เก็บน้ํา เพ่ือนํามาใชผลิตกระแสไฟฟาในชวงท่ีมีความตองการใชไฟฟาสูงในชวงหัวคํ่าตัวอยางของ

โรงไฟฟาประเภทนี ้ไดแก โรงไฟฟาเข่ือนศรีนครินทร หนวยท่ี 4 ซ่ึงสามารถสูบน้ํากลับข้ึนไปเก็บไวใน

อางเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรได 

 

 
 

ภาพท่ี 3.11 เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

ท่ีมา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 

ข้ันตอนของการทํางานของโรงไฟฟาพลังน้ํา  

 

 ไฟฟาพลังน้ํา คือ ไฟฟาท่ีเกิดจากพลังน้ํา โดยใชพลังงานจลนของน้ําซ่ึงเกิดจากการปลอย

น้ําจากท่ีสูงหรือการไหลของน้ํา ซ่ึงโรงไฟฟาพลงังาน้ํามีข้ันตอนการผลิตไฟฟา ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 เก็บน้ําไวในอางน้ํา โดยการกอสรางเข่ือนเพ่ือใหระดับท่ีเก็บอยูสูงกวาโรงไฟฟา

ระดับน้ําท่ีแตกตางกันมากๆนี้ จะทําใหน้ําท่ีถูกปลอย ลงมามีแรงดันท่ีสูง 
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 ข้ันตอนท่ี 2 ปลอยน้ําลงมาตามทอ ไปยังอาคารโรงไฟฟาท่ีอยูต่ํากวา โดยควบคุมปริมาณน้ํา

ใหไดตามตองการ 

 ข้ันตอนท่ี 3 น้ําจะถูกสงเขาเครื่องกังหัน ผลักดันใบพัดของกังหันน้ํา ทําใหกังหันหมุนดวย

ความเร็วสูง 

 ข้ันตอนท่ี 4 เพลาของเครื่องกังหันท่ีตอเขากับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา จะหมุนทําให

เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนตามไปดวย เกิดการเหนี่ยวนําในเครื่องกําเนิดไฟฟา ไดพลังงานไฟฟาออกมา

ใช 
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ภาพท่ี 3.12 หลักการผลิตไฟฟาพลังน้ํา 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 640) 
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สวนประกอบของโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 

  โรงไฟฟาพลังงานน้ํามีสวนประกอบท่ีควรรูจักดังตอไปนี้ 

  1) อาคารรับน้ํา (Power Intake) คืออาคารสําหรับรับน้ําท่ีไหลจากอางลงสูทอท่ีอยู

ภายในตัวอาคาร เพ่ือนําพลังงานน้ําไปหมุนกังหันและหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา ภายในตัวอาคารจะมี

หองควบคุมระบบการไหลของน้ําและระบบการผลิตไฟฟา อาคารรับน้ําโดยท่ัวไปจะถูกสรางไวใกลๆ 

ตัวเข่ือน 

  2) ตะแกรง (Screen) เปนอุปกรณท่ีใชปองกันเศษไม หรือวัตถุใดๆ ท่ีจะผานเขาไปทํา

ใหเกิดการอุดตันของทอสงน้ํา หรือสรางความเสียหายใหกับกังหัน 

  3) อุโมงคเหนือน้ํา (Headrace) เปนชองสําหรับใหน้ําไหลเขามายังทอสงน้ําอยูภายใน

ตัวเข่ือน อุโมงคนี้จะอยูในตัวอาคารรับน้ํามีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนรูปเกือกมาหรือวงกลม ทําดวยคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

  4) ทอสงน้ํา (Penstock) เปนทอสําหรับรับน้ําจากเหนือเข่ือนและสงตอไปยังอาคารรับ

น้ํา เพ่ือหมุนกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

  5) อาคารลดแรงดันน้ํา (Surge Tank) เปนอาคารท่ีสรางข้ึนเพ่ือควบคุมแรงดันของน้ําท่ี

จะอัดใสภายในทอสงน้ํา ซ่ึงอาจทําใหทอหรือหัวฉีดน้ําเสียหายได โดยท่ัวไปจะสรางอยูระหวางตัว

เข่ือนกับอาคารรับน้ําแตโรงไฟฟาท่ีอยูใกล กับตัวเข่ือนอยูแลว ก็ไมจําเปนตองมีอาคารลดแรงดันน้ํานี้ 

   6) ประตูน้ํา (Wicket Gate or Guide Vane) เปนบานประตูท่ีควบคุมการไหลของน้ําท่ี

จะไหลเขาไปหมุนใบพัดของกังหัน ควบคุมโดยการปดหรือเปดประตูน้ํานี้ใหน้ําไหลผานเขาไปยังทอสง

น้ําในอัตรา ท่ีเหมาะสม 

   7) กังหันน้ํา (Water Turbine) เปนตัวรับแรงดันของน้ําท่ีไหลมาจากทอสงน้ํา โดย

แรงดันนี้จะทําหนาท่ีฉีดหรือผลักดันใหกังหันหมุน ทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถผลิตไฟฟาออกมา

ได กังหันเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของโรงไฟฟาพลังน้ํา ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป 

   8) ทอรับน้ํา (Draft Tube) เปนทอรับน้ําหลังจากท่ีน้ําผานออกมาจากกังหัน เพ่ือนําน้ํา

ออกไปยังทายน้ํา ทอรับน้ํานี้จะอยูบริเวณสวนหลังของกังหัน 

   9) ทางน้ําลน (Spill Way) คือทางระบายน้ําออกจากอางเก็บน้ํา ในกรณีท่ีน้ําในอางมี

ระดับสูงเกินไป ทางน้ําลนจะตองมีขนาดใหญพอท่ีจะใหปริมาณน้ําสูงสุดท่ีระบายออก สามารถระบาย

ออกไดทันเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเข่ือน 

   10) เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เปนอุปกรณสําหรับเปลี่ยนพลังงานกลจากการ

หมุนของกังหันมาเปนพลังงานไฟฟา โดยใชหลักการของขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก 
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   11) หมอแปลง (Transformer) เปนอุปกรณไฟฟาท่ีใชสําหรับแปลงแรงดัน ไฟฟาท่ีผลิต

ไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหเปนไฟฟาท่ีมีแรงดันสูงเพ่ือสงเขาสูระบบสายสงตอไป 

 

หลักการทํางานของกังหันน้ํา 

 

 กังหันน้ําเปนตนกําลัง (Prime Mover) ท่ีเปลี่ยนแปลงพลังงานจลนของน้ําภายใตแรงดัน 

ใหเปนพลังงานกล สวนของกังหันท่ีหมุนภายใตแรงท่ีกระทําเรียกวาตัวหมุน (Runner) โดยแกนของ

ตัวหมุนจะตอเขากับแกนโรเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟา ถาพิจารณาจากลักษณะของแรงท่ีกระทําตอ

กังหันน้ําจะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ กังหันน้ําแบบแรงกระตุน (Impulse Turbine) และ

กังหันน้ําแบบแรงปฏิกิริยา (Reaction Turbine) 

  1) กังหันน้ําแบบแรงกระตุน 

   กังหันน้ําแบบแรงกระตุน ใชหลักการใหเกิดแรงกระแทกของน้ํากระทําตอใบพัดโดน

น้ําจะไหลผานเขาไปในหัวฉีดเพ่ือใหมีความเร็วสูงข้ึนกอนไหลมากระทบกับตัวหมุนขณะท่ีน้ําพุงเขาสู

ตัวหมุนจะเกิดแรงกระแทกผลักดันใหตัวหมุนเคลื่อนท่ีลักษณะตัวหมุนของกังหันน้ําแบบแรงกระแทก

มีลักษณะคลายชามอาง กังหันน้ําแบบแรงกระแทกอออกแบบมาเพ่ือเพ่ือใชกับเข่ือนท่ีมีหัวน้ําสูง  

  2) กังหันแบบแรงปฏิกิริยา 

   กังหันน้ําแบบแรงปฏิกิริยา  ใชหลักการขับเคลื่อนดวยแรงดันของน้ําท่ีกระทําดวย

ตรงตอใบพัดอยางตอเนื่อง ทําใหน้ําท่ีเขาสูตัวหมุนมีความดันสูง โดยน้ําท่ีเขาไปผลักกังหันและแทรก

ไปในชองวาระหวางใบพัดทุกชองพรอมกัน ทําใหเกิดแรงปฏิกิริยาดันใหกังหันหมุนกังหันแบบนี้

ออกแบบมาเพ่ือใชกับเข่ือนท่ีมีหัวน้ําต่ําและปานกลาง 

 

ประเภทของกังหันน้ํา 

 

  กังหันน้ําท่ีนิยมใชในปจจุบันใชหลักของแรงแบบแรงกระทําตอกังหันน้ําท้ังสองแบบคือแรง

กระตุน และแรงปฏิกิริยา ซ่ึงรูจักกันตามชื่อในทางการคามี 3 ชนิดคือ กังหันแบบเพลตัน (Pelton 

Turbine) กังหันแบบฟรานซิส (Francis Turbine) และกังหันแบบคาปลาน (Kaplan Turbine) 

  1) กังหันแบบเพลตัน (Pelton Turbine) 

   กังหันแบบเพลตัน เปนกังหันท่ีขับเคลื่อนดวยแรงแบบแรงกระตุน ใบพัดหรือตัวหมุน

ของกังหันน้ําชนิดนี้มีลักษณะคลายชามอาง เม่ีอน้ําไหลผานทอสงน้ําจะไหลผานหัวฉีดเพ่ือใหมี

ความเร็วสูงข้ึนแลวฉีดไปยังใบพัด  ทําใหเกิดแรงกระแทกกระทําตอใบพัดทําใหพัดหมุนหัวฉีดอาจมี
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มากกวา 1 ตัว กังหันชนิดนี้มีท้ังแบบแกนตั้งและแกนนอน เหมาะสําหรับใชงานกับโรงไฟฟาท่ีมีหัวน้ํา

สูงตั้งแต 100 เมตรขนไป แตมีปริมาณน้ํานอย กังหันแบบเพลตันแสดงดังภาพท่ี 3.16 

 

 
 

ภาพท่ี 3.13 กังหันแบบเพลตันวีล  

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 655) 
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 ภาพท่ี 3.14 การไหลของน้ําในกังหันแบบเพลตันวีล  

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 656) 

2) กังหันแบบฟรานซิส (Francis Turbine) 

                กังหันแบบฟรานซิส เปนกังหันแบบแรงปฏิกิริยา ตัวกังหันมีลักษณะคลายใบพัดของ

เครื่องสูบนําแบหอยโขง เม่ือน้ําสงมาจากทอน้ําจะไหลเขาสูทอกนหอยท่ีอยูรอบ ๆ ลอกังหันเพ่ือเพ่ิม

ความเร็วของน้ําเขาสูตัวกังหัน ตัวใบพัดสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสูงของหัวน้ํา เพลาท่ีตอ

ระหวางตัวกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟา อาจเปนเพลาตั้งหรือเพลานอนก็ไดหลังจากท่ีน้ําไหลผาน

กังหันแลวก็ไหลลงสูทอรับน้ํา  (Draft  Tube)  ท่ีอยูดานลาง กังหันน้ําชนิดนี้ใชไดกับโรงไฟฟาท่ีมีหัว

น้ําตั้งแต  10  เมตร ถึง  500  เมตร กังหันแบบฟรานซิสแสดงดังภาพท่ี 3.17    
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ภาพท่ี 3.15 การไหลของน้ําในกังหันแบบฟรานซิส 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 662) 
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ภาพท่ี 3.16 การไหลของน้ําในกังหันแบบฟรานซิส 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 665) 

 

 3) กังหันแบบคาปลาน (Kaplan Turbine) 

              กังหันแบบคาปลาน เปนกังหันแบบแรงปฏิกิริยา ตัวกังหันมีรูปรางคลายใบพัดเรือตัวใบ

ปรับเปลี่ยนไดตามปริมาณน้ําท่ีเปลี่ยนไป โดยมีมอเตอรควบคุมการทํางานซ่ึงสัมพันธกับการปรับลิ้น

นําน้ําเขา ประสิทธิภาพของกังหันแบบนี้จะสูงกวาแบบเพลตันและแบบฟรานซิสกังหันชนิดนี้เหมาะ

สําหรับโรงไฟฟาท่ีมีหัวน้ําต่ํากวา 30 เมตร แตมีปริมาณน้ําไหลผานมากกังหันแบบคาปลานแสดงดัง

ภาพท่ี 3.18 
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ภาพท่ี 3.17 กังหันแบบคาปลาน (Kaplan Turbine) 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 664) 

 
ภาพท่ี 3.18 การไหลของน้ําในกังหันคาปลาน (Kaplan Turbine) 

ท่ีมา (P. K. Nag, 2014, หนา 665) 
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ศักยภาพและการพัฒนาพลังงานน้ํา 

 

 ศักยภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟาพลังงานน้ําของโลก สามารถคํานวณไดจากปริมาณน้ําฝนท่ี

ตกลงมาเฉลี่ยท้ังปท่ัวโลกซ่ึงมีคาประมาณ 1017 กิโลกรัม โดยมีความสูงของระดับน้ําเฉลี่ยประมาณ 

800 เมตร ดังนั้นพลังน้ําท่ีสะสมอยูในรูปของพลังงานศักยตลอดปมีคา 8 x 1020 จูลถาคิดเปน

กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดมีคาประมาณ 200,000 เทอราวัตต – ชั่วโมงแตเนื่องจากขอจํากัดดานเทคนิค

ปริมาณน้ําท่ีมีอยูในโลกไมสามารถนํามาผลิตพลังงานไดท้ังหมด จากตัวเลขขางตนถาคิดวากําลังไฟฟา

ท่ีผลิตไดจากเพียงหนึ่งในสี่ของปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมาท่ัวโลก จะคํานวณไดวาศักยภาพของแหลงน้ํา

ท้ังหมดท่ัวโลกสามารถผลิตพลังงานไดตอปมีคา 50,000 เทอราวัตต – ชั่วโมง ปจจุบันมีโรงไฟฟา

พลังงานน้ําท่ีติดตั้งท่ัวโลกมีกําลังผลิตรวมประมาณ 630 จิกะวัตต ซ่ึงถาคิดเปนพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได

ตอปมีคาประมาณ 2,200 เทอราวัตต – ชั่วโมง เม่ือคิดประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟาพลังน้ํารวม

ประมาณรอยละ 40  

 

ศักยภาพและการพัฒนาพลังงานน้ําในประเทศไทย 

 

          ประเทศไทยไดเริ่มมีการใชพลังงานน้ําเพ่ือผลิตไฟฟาตั้งแต พ.ศ. 2448 โดยการสรางเข่ือน

ภูมิพล จังหวัดตาก  เปนโรงไฟฟาพลังงานน้ําแหงแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2507 เข่ือนภูมิพลเปน

เข่ือนอเนกประสงค  มีการใชประโยชนในการผลิตพลังงานไฟฟา และประโยชนในดานอ่ืน ๆ อีก  เชน

ดานชลประทานเก็บน้ําไวสงใหเข่ือนทดน้ําดานทายน้ําผันเขาคลองสงน้ําไปยังพ้ืนท่ีลุมเจาพระยา

ประมาณ 7.5 ลานไร  รวมท้ังชวยบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูฝนและเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ผล

พลอยไดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปนสถานท่ีทองเท่ียว) ประเทศไทยมีแหลงน้ําภายในประเทศ  

และท่ีไหลตามชายแดนกระจายตามภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศคิดเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ  513,115  

ตารางกิโลเมตร และมีศักยภาพในการผลิตไฟฟารวมท้ังสิ้นประมาณ 27,800 เมกะวัตต  

 ปจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟาพลังน้ําท่ีติดตั้งแลวรวมท้ังสิ้นประมาณ 2,922.30 เมกะวัตต

หรือคิดเปนรอยละ 10.51 ของศักยภาพในการผลิตพลังงานจากแหลงน้ําในประเทศท้ังหมด โดยมี

กําลังผลิตรวม 7,199.79 จิกะวัตต-ชั่วโมง ศักยภาพพลังน้ํ าในประเทศไทยท่ีใช ในการผลิต

กระแสไฟฟาจัดแบงตามขนาดเปน 3 ระดับ คือ  

  1) พลังน้ําขนาดใหญ ไดทําการศึกษาศักยภาพรวม 106โครงการมีกําลังผลิตรวม  

10,586  เมกะวตัต ผลิตพลังไฟฟาไดเฉลี่ยปละ 7,227.9 ลานกิโลวัตต – ชั่วโมง 
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  2) พลังน้ํ าขนาดเล็ก เปนโครงการการไฟฟาพลังน้ําท่ี มีขนาดตั้งแต 200-6,000  

กิโลวัตตปจจุบันมีการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็กไปแลวรวม 24 โครงการ มีกําลังผลิต

ติดตั้งรวม 38.38 เมกะวัตต ผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 7,227.9 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 

  3) พลังงานน้ําระดับหมูบานเปนโครงการไฟฟาพลังน้ําท่ีมีขนาดตั้งแต 0-200 กิโลวัตต 

ปจจุบันมีการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบานไปแลวรวม 71 โครงการ มีกําลังผลิตติดต้ัง

รวม 2,067.กิโลวัตต 

 

ตารางท่ี 3.1 โรงไฟฟาพลังน้ําในประเทศไทย 

ลําดับ โรงไฟฟา ประเภท 

กําลัง

ผลิต

ติดตั้ง 

ปท่ี

ติดตั้ง 
ท่ีอยู 

   
(MW) (พ.ศ.) 

 

1 เข่ือนภูมิพล 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

779.20 2507 
ลําน้ําปงบริเวณเขาแกว อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก 

2 เข่ือนสิริกิติ์ 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

500.0 2520 
ก้ันลําน้ํานาน ท่ีตําบลผาเลือด อําเภอทา

ปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

3 
เข่ือนอุบล

รัตน 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

25.20 2509 
ก้ันแมน้ําพองท่ีอําเภออุบลรัตน จังหวัด

ขอนแกน 

4 เข่ือนสิรินธร 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

36.00 2514 

ก้ันแมน้ําลําโดมนอยอันเปนสาขาของ

แมน้ํามูล บริเวณแกงแซนอย ตําบลชอง

เม็ก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี 

5 
เข่ือนจุฬา

ภรณ 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

40.00 2516 

ก้ันลําน้ําพรมบนเทือกเขาขุนพาย 

บริเวณท่ีเรียกวาภูหยวก ในทองท่ีตําบล

ทุงพระ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

6 เข่ือนน้ําพุง 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

6.000 2508 

ตั้งอยูบริเวณน้ําตกคําเพ่ิม ใกลทางหลวง

สายสกลนคร-กาฬสินธุ เขตอําเภอกุด

บาก จังหวัดสกลนคร 
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7 
เข่ือนศรี

นครินทร 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

720.0 2524 

สรางบนแมน้ําแควใหญบริเวณบานเจา

เณร ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

8 
เข่ือนวชิรา

ลงกรณ 

โรงไฟฟา

พลังน้ํา

ขนาดใหญ 

300.0 2529 

ตั้งอยูบนแมน้ําแควนอยในทองท่ีตําบล

ทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบรุี 

 

ลําดับ โรงไฟฟา ประเภท 
กําลังผลิต

ติดตั้ง 
ปท่ีติดตั้ง ท่ีอยู 

   
(MW) (พ.ศ.) 

 

9 เข่ือนทาทุงนา 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
39.00 2524 

ตั้งอยูบริเวณบานทาทุงนา 

ตําบลชองสะเดา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี 

10 เข่ือนแกงกระจาน 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
19.00 2517 

ก้ันแมน้ําเพชร ท่ีบริเวณเขาเจา 

เขาไมรวกประชิดกับตําบลแกง

กระจาน อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี 

11 เข่ือนบางลาง 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
72.00 2524 

ก้ันแมน้ําปตตานีท่ีบริเวณบาน

บางลาง ตําบลเข่ือนบางลาง 

อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

12 เข่ือนบานสันติ 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
1.275 2525 

ตําบลเจาะ อําเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา 

13 เข่ือนหวยกุม 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
1.060 2525 

ตั้งอยูบานปากหวยกุม ตําบล

หนองโพนงาม อําเภอเกษตร

สมบูรณ จ.ชัยภูมิ 

14 
เข่ือนแมงัด

สมบูรณชล 

โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
9.00 2529 

ก้ันลําน้ําแมงัด ท่ีบานใหม 

ตําบลชอแล อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

15 เข่ือนรัชชประภา 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
240.00 2530 

ก้ันลําน้ําคลองแสงท่ีบานเชี่ยว

หลาน ตําบลเขาพัง อําเภอบาน

ตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 
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16 เข่ือนปากมูล 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
136.00 2537 

ก้ันแมน้ํามูลท่ีบานหัวเหว 

อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี 

17 เข่ือนลําตะคอง 
โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดใหญ 
500.00 2537 

ตั้งระหวางอําเภอสีค้ิว และ

อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 

18 
เข่ือนบานขุน

กลาง 

โรงไฟฟาพลัง

น้ําขนาดเล็ก 
0.20 2527 

ตั้งอยูบนดอยอินทนนทเขต

ตําบลบานหลวง อําเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ท่ีมา (ไกรพัฒน จีนขจร, 2551, หนา 147 -151) 

 

ขอดีของการใชพลังงานน้ํา 

 

  1) เนื่องจากน้ํามีวัฏจักรเปนธรรมชาติ ดังนั้นเม่ือเราใชพลังงานจากน้ําแลว น้ําท่ีถูกใชแลว

จะถูกปลอยกลับไปสูแหลงธรรมชาติ จะมีการระเหยกลายเปนไอเม่ือไดรับพลังงาน ความรอนจากดวง

ลําดับ โรงไฟฟา ประเภท 
กําลังผลิต

ติดตั้ง 
ปท่ีติดตั้ง ท่ีอยู 

   
(MW) (พ.ศ.) 

 

19 
เข่ือนคลองชอง

กล่ํา 

โรงไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก 
0.020 2526 

ตั้งอยูท่ีตําบลหนองน้ําใส 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว 

20 เข่ือนบานยาง 
โรงไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก 
0.125 2517 

ตําบลแมงอน อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 

21 เข่ือนหวยกุยม่ัง 
โรงไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก 
0.10 2526 

ตั้งอยูท่ี ต.หินดาดอ.ทองผา

ภูมิ จ.กาญจนบุรี 

22 เข่ือนเจาพระยา 
โรงไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก 
12.00 2554 

ตั้งอยูท่ีบริเวณคุงบาง

กระเบียน หมูท่ี 3 ตําบล

บางหลวง อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท 
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อาทิตย และเม่ือไอน้ํารวมตัวเปนเมฆก็จะตกลงมาเปนน้ําฝนหมุนเวียนกลับมาทําใหเรา สามารถใช

พลังงานน้ําไดตลอดไปไมสิ้นสุด 

 2) การใชพลังงานจากน้ําเปนการใชเฉพาะสวนท่ีอยูในรูปพลังงาน ซ่ึงไมใชเปนเนื้อมวลสาร 

ดังนั้นเม่ือใชพลังงานไปแลวเนื้อมวลสารของน้ําก็ยังคงเหลืออยู น้ําท่ีถูกปลอยออกมายังมีปริมาณและ

คุณภาพเหมือนเดิม สามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนไดอีกมากมาย เชน เพ่ือการชลประทาน 

การเกษตร การอุปโภคบริโภค หรือรักษาระดับน้ําในแมน้ําใหมีความลึกพอตอการเดินเรือ เปนตน 

 3) การสรางเข่ือนเปนการเก็บกักน้ําเอาไวใชในชวงท่ีไมมีฝนตก ทําใหไดแหลงน้ําขนาดใหญ

ซ่ึงสามารถประกอบอาชีพดานประมง หรือใชเปนสถานท่ีทองเท่ียวพักผอนหยอนใจได และในบาง

โอกาสก็ยังสามารถใชไลน้ําเสียในแมน้ําท่ีเกิดจากการปลอยของโรงงาน อุตสาหกรรมตางๆ หรือชวย

ไลน้ําทะเลในเวลาท่ีน้ําทะเลหนุนสูงข้ึนมา 

 4) ระบบของพลังงานน้ําเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถดําเนินการผลิตพลังงาน

ไฟฟาไดในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถควบคุมใหผลิตพลังงานออกมาไดใกลเคียง กับความตองการ 

ทําใหการผลิตและการใชพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) อุปกรณตางๆ ของระบบพลังงานน้ําสวนใหญจะมีความทนทานสูง มีอายุการใชงานนาน 

 

ขอเสียของการใชพลังงานน้ํา 

 

  1) ในการสรางเข่ือนเพ่ือกักเก็บน้ํานั้น จะตองมีการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมเปน บริเวณกวางซ่ึง

นับวันปาไมจะหมดลงไปทุกที และทําใหสัตวปาตองอพยพหนีน้ําทวม บางชนิดอาจสูญพันธุไปจาก

โลกเลยก็ได ซ่ึงถือเปนการทําลายระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีบริเวณนั้นอยางรุนแรง นอกจากนี้ยังทํา

ใหชีวิตความเปนอยูของคนในพ้ืนท่ีตองเปลี่ยนไปจากเดิมดวย 

 2) ตองใชเงินลงทุนสูงในการสรางเข่ือนหรือพัฒนาแหลงพลังงานน้ํา เพ่ือใหไดลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีเหมาะสม เชน ตองการพ้ืนท่ีท่ีมีระดับทองน้ําลึกๆ สําหรับการสรางเข่ือนสูงโดยท่ีมีความ

ยาวไมมากนัก ซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานี้มักจะอยูในปาหรือชองเขาแคบๆ 

 3) เนื่องจากแหลง พลังงานน้ําสวนใหญอยูในท่ีหางไกลชุมชน จึงมักเกิดปญหาในเรื่องการ

จัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงาน รวมท้ังการซอมแซม การบํารุงรักษาสิ่งกอสรางและอุปกรณตางๆ ไมคอย

สะดวกนักเพระการคมนาคมไมสะดวก 
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แบบฝกหัดบทที่ 3 

 
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

 

 1.  จงอธิบายการเกิดวัฏจักรของน้ํา 

 2.  จงอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานของพลงังานน้ําในการผลิตไฟฟา 

 3. จงอธิบายองคประกอบของโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 4.  จงบอกประเภทของโรงไฟฟาพลังน้ําท่ีแบงตามลักษณะการกอสรางเข่ือน 

 5. จงบอกประเภทของโรงไฟฟาพลังน้ําท่ีอาศัยหลักการไหลของน้ํา 

 6. จงอธิบายหลักการทํางานโรงไฟฟาแบบสูบกลับ 

 7.  จงอธิบายกังหันน้ําแบงออกเปนก่ีประเภท อะไรบาง 

 8.  จงอธิบายความแตกตางในการทํางานของกังหันน้ําเพลตันและกังหันน้ําฟรานซิส 

 9.  จงอธิบายข้ันตอนของการทํางานของโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 10. จงบอกขอดีและขอเสียของการใชพลังงานน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


