บทที่ 7
พลังงานน้ํา
น้ําเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและหมุนเวียนใหใชอยางไมมีวันหมด น้ําถือเปนปจจัย
ที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยใชประโยชนจากน้ําทั้งการ
บริโภคและอุปโภค
นอกจากนีย้ ังใชน้ําเปนแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาเพือ่ ทดแทนการใช
เชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ พลังงานที่ไดจากน้ําเปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ
จึงทําใหทวั่ โลกมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานน้ําเพื่อผลิตไฟฟา อยางไรก็ตามในปจจุบนั เมื่อ
เปรียบเทียบกับการบริโภคพลังงานทั้งโลกแลว การบริโภคพลังงานจากน้ํามีประมาณรอยละ 3
เทานั้น สาเหตุอาจเกิดจากความแตกตางของลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละพื้นที่ ซึ่งเปนขอจํากัด
ในการสรางเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา การใชพลังงานจากน้ําหากไมใชน้ําจาก
แหลงธรรมชาติแลวอาจเกิดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดลอมอื่นได เชน การสรางเขื่อน ซึ่งจะตอง
เสียพื้นที่ปาไมและสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาตอพืน้ ที่บริเวณนั้นเปนอยางมาก

7.1 วัฏจักรของน้ํา
โลกมีบริเวณที่เปนมหาสมุทรประกอบอยูถึง 3 ใน 4 สวน พลังงานจากแสงอาทิตยเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนเปนวัฏจักรของน้ําขึ้น จากปริมาณพลังงานแสงอาทิตยที่สงมายัง
โลก 140,000 x 1012 วัตต หรือ 140,000 เทระวัตต พลังงานแสงอาทิตยจํานวน 40,000 เทระวัตต
หรือประมาณรอยละ 23 ของพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด ถูกใชในการเกิดวัฏจักรของน้ํา (Ristinen
& Kraushaar. 1999 : 126) เมื่อน้ําบนโลกไดรับพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย จะทําใหน้ําบน
ผิวโลกตามแหลงตางๆ ทั้งในหวย หนอง คลอง บึง ทะเล และมหาสมุทร ระเหยกลายเปนไอน้ําและ
ลอยขึ้นไปในอากาศ เมื่อไอน้ําลอยสูเบื้องบนแลว จะไดรับความเย็นและกลั่นตัวกลายเปนละอองน้าํ
เล็กๆ ลอยจับตัวกันเปนกลุม เมฆ เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นจะกลัน่ ตัวกลายเปนหยด
น้ําตกลงสูพื้นโลก
และจะเกิดกระบวนการเชนนี้ซ้ําแลวซ้ําเลาเปนวัฏจักรหมุนเวียนตอเนื่องกัน
ตลอดเวลา เรียกวา วัฏจักรธรรมชาติของน้ํา ซึ่งทําใหมีน้ําเกิดขึ้นบนผิวโลกอยางสม่ําเสมอ
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ภาพที่ 7.1 แสดงวัฏจักรของน้ําและการประยุกตใชพลังงานจากน้ํา
ที่มา (Ristinen & Kraushaar. 1999 : 128)
น้ําฝนที่ตกลงสูพื้นโลก บางสวนอาจตกลงในแหลงกักเก็บธรรมชาติที่อยูบนที่สูง หรือ
ตกลงมาในแหลงกักเก็บที่มนุษยสรางขึ้นเชน ฝาย เขื่อน เปนตน แหลงกักเก็บน้ําเหลานี้จะเปน
แหลงสะสมพลังงานของน้ําในรูปของพลังงานศักย ซึ่งถาเปนแหลงกักเก็บที่อยูบนที่สูงน้ําจะไหล
ลงสูพื้นดานลางเปนลักษณะของน้ําตกจะทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานตามธรรมชาติ โดย
พลังงานศักยจะเปลี่ยนเปนพลังงานจลน ซึ่งมนุษยสามารถนําเอาพลังงานจลนที่เกิดขึ้นนี้ไปผลิต
กระแสไฟฟาได โดยหลักการนี้มนุษยจึงไดสรางแหลงกักเก็บน้ําดังกลาวเพื่อใชพลังงานจากน้ําไป
ผลิตกระแสไฟฟา วัฏจักรของน้ําและตัวอยางการประยุกตใชพลังงานจากน้ําแสดงในภาพที่ 7.1

7.2 กําลังและพลังงานของน้ํา
การประยุกตใชพลังงานจากน้ําที่อยูในแหลงกักเก็บที่อยูส ูงอยางเชน น้าํ ตก หรือเขื่อน ซึ่ง
น้ําสะสมพลังงานอยูในรูปของพลังงานศักยนั้น สามารถคํานวณไดโดยสูตร
E p = mgH

(7.1)
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เมื่อ Ep คือ พลังงานศักยของน้ํา (J)
m คือ มวลของน้ํา (kg)
g คือ คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (มีคาคงที่ 9.8
m/s2 หรืออาจใชคาประมาณ 10 m/s2 เพื่อสะดวกตอการคํานวณ)
และ H คือ ความสูงในแนวดิ่งของแหลงน้าํ เหนือระดับอางอิง (m)
จากสมการการคํานวณคาพลังงานศักยของน้ํา (7.1) ถาตองการคํานวณหาคาพลังงานศักย
ของน้ําที่มีอยูท ั้งโลกเพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟา โดยประมาณวาจากแหลงน้ําทัง้ หมดบนโลกมี
ประมาณ 1017 กิโลกรัม และคาเฉลี่ยความสูงของแหลงน้ําทั้งหลายอยูส ูงเหนือระดับน้ําทะเล 800
เมตร จะไดวาคาพลังงานจากน้ําประมาณ 8 x 1020 จูล หรือประมาณ 200,000 เทระวัตตชั่วโมงตอป
ซึ่งมีคาประมาณ 2 เทาของพลังงานตอปที่บริโภคกันทั้งโลก (Boyle. 1996 : 188)
ในบางครั้งอาจมีการใชปริมาณอีกประเภทหนึ่งเพื่ออธิบายคาพลังงาน เนื่องจากพลังงาน
ที่ไดจากน้ํานัน้ เปนลักษณะของพลังงานที่ถูกปลอยออกมาอยางตอเนือ่ งเชน พลังงานจากน้ําตกหรือ
พลังงานที่เกิดจากการปลอยน้ําของเขื่อน จึงมักใชอธิบายเปนคาพลังงานตอหนวยเวลาที่เรียกวา
กําลัง (power) ซึ่งกําลังของน้ําที่เกิดขึน้ จะขึ้นอยูกับอัตราการไหลของน้ํา (flow rate) เปนกิโลกรัม
ตอวินาที หรือโดยทั่วไปมักใชเปน ปริมาตรการไหล (volume flow) เปนลูกบาศกเมตรตอวินาที
จากสมการ (7.1) ถาเปลี่ยนคาพลังงานใหอยูในรูปของกําลัง หรือคาพลังงานตอหนึ่ง
หนวยเวลาจะไดวากําลังของน้ําขนาด 1 ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัม จะมีคาเทากับ
P = (1000Q) ×10 H

(7.2)

เมื่อ P คือ กําลัง วัตต (W)
Q คือ ปริมาตรการไหล ลูกบาศกเมตรตอวินาที (m3/s)
หรือถาตองการทําใหหนวยของกําลังเปน กิโลวัตต (kW) สมการ (7.2) จะไดเปน
P = 10QH

(7.3)

นอกจากนี้ในการใชพลังงานจากน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยเฉพาะการใชกังหันน้ํา
ประเภทหัวฉีดซึ่งจะตองมีการบังคับน้ําใหพุงเปนลําเพื่อฉีดเขาไปที่กังหัน
สิ่งที่จะตองคํานึงถึง
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นอกจากระดับความสูงของระดับน้ําแลว ยังตองพิจารณาถึงความเร็วของน้ํา (water speed) และ
อัตราการไหลของน้ํา ซึ่งจะไดความสัมพันธดังตอไปนี้
พิจารณาจากกฎทรงพลังงาน (energy conservation) จะไดวาน้ําเมื่อตกลงมาพลังงานศักย
ของน้ําจะเปลีย่ นเปนพลังงานจลนทั้งหมด ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้
E p = Ek

(7.4)

1
mgH = mv 2
2

(7.5)

v 2 = 2 gH

(7.6)

นั่นคือความเร็วของน้ําหาคาไดจาก

v = 20 H

(7.7)

พิจารณาการไหลของลําน้ําที่พุงผานพื้นทีห่ นาตัด A ดวยความเร็ว v จะไดปริมาตรของ
การไหลของน้าํ
Q = Av

(7.8)

ดังนั้นเมื่อแทนคาสมการ (7.7) ใน (7.8) จะไดความสัมพันธระหวางปริมาตรการไหล
พื้นที่หนาตัดของลําน้ํา และระดับความสูง คือ
Q = A × 20 H

(7.9)

นั่นคือปริมาตรการไหลของน้ําจะแปรผันโดยตรงกับขนาดพื้นที่หนาตัดของลําน้ํา และ
ระดับความสูงของแหลงน้ํา
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7.3 ประเภทของพลังงานน้ํา
มนุษยใชพลังงานจากน้ําจากแหลงตางๆ ในรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน แตมีวัตถุประสงคหลัก
เหมือนกันคือการผลิตไฟฟา ดังนั้นการแบงประเภทของพลังงานน้ําในที่นี้จะแบงตามลักษณะและ
รูปแบบการเกิดพลังงานจากน้ํา ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้
7.3.1 พลังงานน้ําตกหรือพลังงานน้ําจากเขื่อน
ไมมีใครทราบแนชัดวา การประดิษฐวงลอน้ํา (water wheel) เพื่อนําเอาพลังงาน
จากน้ํามาใชประโยชนนนั้ เกิดขึ้นครั้งแรกตัง้ แตเมื่อใด แตการใชพลังงานน้ําสําหรับการทดน้ําหรือ
การชลประทานมีมานานกวา 5,000 ปแลว (Boyle. 1996 : 191) และวิวัฒนาการตอมาของการใช
พลังงานน้ําคือการนําพลังงานน้ํามาเปลี่ยนรูปเปนพลังงานกลเพื่อใชในการโมแปงและสูบน้ํา แตใน
ปจจุบันถูกใชสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานที่ไดรบั จากน้ําตกหรือพลังงานน้ําจากเขื่อน (hydro energy) เปนพลังงานที่เกิด
จากการเปลี่ยนพลังงานศักยของน้ําซึ่งอยูในแหลงที่อยูสงู กวาระดับอางอิงใหกลายเปนพลังงานจลน
ในรูปแบบของน้ําที่ตกที่ตกจากที่สูงลงสูที่ต่ําตามธรรมชาติดวยแรงโนมถวงของโลก โดยถาเปน
การไหลตกลงมาของน้ําจากแหลงธรรมชาติจะเรียกวาเปนพลังงานน้ําตก และถาเปนน้ําที่ตกลงมา
จากแหลงที่มนุษยสรางขึ้นหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เพื่อกักเก็บน้ําในลักษณะของเขื่อนเรียกวา
เปนพลังงานน้าํ จากเขื่อน เชน น้ําตกที่เกิดจากการสรางเขื่อนกั้นน้ํา น้ําตกจากทะเลสาบบนเทือกเขา
ลงสูหุบเขา กระแสน้ําในแมน้ําที่ไหลตกหนาผา เปนตน การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําอาศัยการ
เปลี่ยนรูปของพลังงานจลนจากการไหลเชีย่ วของน้ําในแมน้ํา หรือการตกจากที่สูงของน้ําตกไปเปน
พลังงานไฟฟาโดยผานกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา พลังงานน้ําที่ไดจะขึ้นอยูกับความสูงของน้ํา
และอัตราการไหลของน้ําทีถ่ ูกปลอยออกมา ดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจึงจําเปน
ตองเลือกบริเวณที่เหมาะสม ทําใหการลงทุนสรางเขื่อนตองใชงบประมาณคอนขางมาก แตอยางไร
ก็ตามผลจากการสํารวจ พบวาทัว่ โลกยังใชพลังงานจากน้ํามาผลิตกระแสไฟฟากวาการใชแหลง
พลังงานทดแทนจากประเภทอื่น
จากการสํารวจพบวาทัว่ โลกมีการใชพลังงานจากน้ําเพื่อเปนแหลงพลังงานในการผลิต
กระแสไฟฟาเมื่อป ค.ศ. 2002 รวมกําลังการผลิตประมาณ 740 จิกะวัตต ซึ่งขอมูลนี้อาจมีความ
คลาดเคลื่อนไปบางเล็กนอย เพราะมีการกระจายของระบบผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําขนาด
เล็กไปตามแหลงตางๆ หรือเปนของเอกชน จึงอาจทําใหขาดขอมูลในสวนนีไ้ ป (Boyle. 2004 : 154)
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อยางไรก็ตามพลังงานไฟฟาที่ใชกันอยูทั่วโลกซึ่งไดจากการผลิตจากพลังงานน้ํา คิดเปนประมาณ
รอยละ 25 เทานั้น ซึ่งถือวายังคอนขางนอยเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟาทัว่ โลก
โดยจากขอมูลเมื่อป ค.ศ. 2003 พบวา 5 ประเทศอันดับแรก ที่มีการใชไฟฟาจากพลังงานน้ํามาก
ที่สุดของโลกไดแก บราซิลรอยละ 11.6 แคนาดารอยละ 11.5 จีนรอยละ 10.8 สหรัฐอเมริการอยละ
10.2 และรัสเซียรอยละ 6.0 (British Petroleum. 2004. On-line)
นอกจากนี้ยังมีการใชพลังงานน้ําอีกรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยพลังงานจลนของกระแสน้ําที่
ไหลเชี่ยว เนื่องจากกระแสน้าํ ที่มีความเร็วมากพลังงานทีไ่ ดจะมากตามไปดวย พลังงานจากกระแส
น้ํานี้สามารถนํามาใชผลิตไฟฟา ในปจจุบนั แหลงน้ําที่มลี ักษณะอยางนี้มีไมมากเพราะแหลงน้ําที่มี
ลักษณะนี้คอนขางหายากที่มอี ยูเชน ที่แมน้ําฟลอริดาในสหรัฐอเมริกา มีการติดตั้งกังหันน้ําจํานวน
200 ตัว เพื่อดักทางไหลของน้ํา ทําใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 1,000 เมกะวัตต
7.3.2 พลังงานน้ําขึน้ น้ําลง
การขึ้นลงของน้ําเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลา เปนธรรมชาติที่มนุษย
สามารถทํานายไดคอนขางแมนยําทั้งในมิติของเวลาและศักยภาพของพลังงานที่พึงได การขึ้นลง
ของน้ําเกิดจากอิทธิพลของพลังงานจลนและพลังงานศักยจากการเคลื่อนที่ของโลก และดวงจันทร
สวนดวงอาทิตยมีผลเพียงเล็กนอยเทานั้น (Shepherd & Shepherd. 1998 : 208) รูปแบบของการ
ประยุกตใชพลังงานจากการขึ้นลงของน้ํา ดังแสดงในภาพที่ 7.2

ภาพที่ 7.2 แสดงลักษณะการใชพลังงานน้าํ ขึ้นน้ําลง
ที่มา (Shepherd & Shepherd. 1998 : 212)
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high tide

R
low tide
ภาพที่ 7.3 แสดงการหาคาพลังงานน้ําขึ้นน้าํ ลง
การหาคาพลังงานจากน้ําขึน้ น้ําลงสามารถหาไดดังนี้ จากภาพที่ 7.3 ถาให R เปนความ
แตกตางระหวางระดับความสูงของน้ําในแองทั้งสองและ A เปนพื้นที่ผิวหนาของแองน้ํา จะไดวา
ปริมาตรของน้ําที่ขึ้นลง = AR

(7.10)

ถาน้ํามีความหนาแนนเปน ρ จะไดวา
มวลของน้ําที่ขึ้นลง = ARρ

(7.11)

นั่นคือแรงที่เกิดจากการถายเทน้ําจากแองหนึ่งไปสูอีกแองหนึ่ง (F) มีคาเปน
F = ARρg

(7.12)

พลังงานที่เกิดขึ้นสามารถหาคาไดจากงานในการถายเทน้าํ
R 1
E = ARρ g = ρgAR 2
2 2

(7.13)

สําหรับหลักการทั่วไปในการเปลี่ยนพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงใหเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัย
ความแตกตางระหวางระดับความสูงของน้ําในแหลง 2 แหลงที่เชื่อมตอกัน โดยแหลงหนึ่งจะมี
ลักษณะเหมือนเปนอางเก็บน้ํา ดังนั้นในขณะทีน่ ้ําขึ้นน้ําจะไหลเขาไปสูอางเก็บน้าํ นี้และเมื่อน้ําลง
น้ําจะไหลออกจากอางเก็บน้ํานี้ การไหลเขาและไหลออกของน้ําจากอางเก็บน้ําจะถูกบังคับใหไหล
ผานกังหันน้ําที่ตอเชื่อมกับเครื่องกําเนิดไฟฟา เมื่อกังหันน้ําไดรับแรงดันจากน้ําจะเกิดการหมุนและ
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ทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตไฟฟาออกมาได ซึ่งมีหลักการคลายกับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานน้ําตก แตที่แตกตางกันคือลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ํา อยางไรก็ตามพลังงานที่
ไดจากการขึ้นลงของน้ํานี้ จะไมคอยสม่ําเสมอและมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมากในชวงการขึ้นลง
ของน้ํา ดังนัน้ การออกแบบระบบเพื่อใหสามารถควบคุมอัตราการไหลเขาออกในอางเก็บน้ําจึงตอง
มีการออกแบบใหเหมาะสมซึ่งจะชวยทําใหไดพลังงานจากพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงสม่ําเสมอดีขึ้น
แนวความคิดในการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงเกิดขึ้นมานานกวารอยปแลว แต
ดวยเหตุผลหลายประการที่ทาํ ใหไมสามารถดําเนินการได จนกระทั่งในชวงระหวางป 1961-1967
โรงไฟฟาพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงที่ปากน้ําของแมน้ําลารองซ (La Rance) ประเทศฝรั่งเศส ถูกสรางขึ้น
เปนแหงแรกโดยมีความยาว 720 เมตร ประกอบดวยกังหันน้ําแบบสองทาง (reversible turbines)
จํานวน 24 ชุดแตละชุดมีขนาด 10 เมกกะวัตต และสามารถรองรับระดับการขึ้นลงของน้ําไดสูงสุด
ถึง 12 เมตร แตโดยปกติคาเฉลี่ยความสูงของระดับน้ําจะอยูที่ประมาณ 5 เมตร (Boyle. 1996 : 242)
ในอีกหลายแหงใน
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งและดําเนินการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําขึ้นน้าํ ลง
หลายประเทศทั่วโลก เชน อังกฤษ แคนาดา รัสเซีย ออสเตรเลียเปนตน ในปจจุบนั ทั่วโลกมีศักยภาพ
กําลังการผลิตอยูประมาณ 120 จิกะวัตต (Boyle. 1996 : 258)
7.3.3 พลังงานคลื่น
คลื่น (wave) เปนพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่มีลมพัดผานพื้นผิวของ
ทะเลหรือมหาสมุทร ดังนั้นขนาดของคลื่นที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับความเร็วลมที่พดั ผานบริเวณนั้น
การเคลื่อนที่ของคลื่นจะมีลักษณะเปนคลื่นซายน (sinusoidal wave) ซึ่งมีปริมาณพื้นฐานทางฟสิกส
ที่ควรรูคือ ความยาวคลื่น (wavelength, λ ) ความถี่ของคลื่น (frequency, f) ความเร็วของคลื่น
(velocity, v) และความสูงของคลื่น (amplitude, a) ดังแสดงในภาพที่ 7.4 ความสัมพันธและการ
คํานวณปริมาณตางๆ เกีย่ วกับคลื่น มีดังตอไปนี้
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ภาพที่ 7.4 แสดงลักษณะของคลื่นน้ําที่เปนรูปคลื่นซายน
ที่มา (Shepherd & Shepherd. 1998 : 220)
ความสัมพันธของปริมาณตางๆ ของคลื่น สามารถหาไดจากสูตรตอไปนี้
(7.14)

v = λf

ถาให T คือ คาบ ซึ่งเปนสวนกลับกับความถี่ นั่นคือ T = 1
f

สมการ (7.14) สามารถเขียนไดเปน
v=

λ

(7.15)

T

คาความถี่เชิงมุม (angular frequency, ω ) ของคลื่น สามารถหาไดจาก
ω = 2πf =

2π
T

(7.16)

ในกรณีที่ความสูงของคลื่น มีคามากกวาความลึกของทะเลมากๆ คาความยาวคลื่น
จะสามารถหาไดจาก
λ=

2πg

ω2

(7.17)
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จากสมการ (7.16) และ (7.17) จะไดวา
2πλ
g

T=

(7.18)

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสมการ (7.14)-(7.18) จะไดวา คาความเร็วของผิวคลื่น
สามารถเขียนไดเปน
v=

ωλ g gT
λ
= =
=g
2π ω 2π
2πg

(7.19)

คาพลังงานของคลื่นตอหนึ่งหนวยความยาวคลื่นมีหนวยเปนจูลตอเมตร (J/m) ซึ่ง
เกิดจากผลรวมของพลังงานศักยและพลังงานจลนของคลื่น สามารถหาไดจาก
W =

ρgH 2

(7.20)

8

เมื่อ ρ คือ ความหนาแนนของน้ํา (kg/m3)
และ H คือ ระยะความสูงจากทองคลื่นถึงสันคลื่น = 2a
ดังนั้นพลังงานของคลื่นที่มีความยาวคลื่น
W=

λ

จะมีคาเปน

ρgH 2 λ
8

(7.21)

จากสมการ (7.16), (7.17) และ (7.21) จะไดคาพลังงานรวมตอหนึ่งหนวยคลื่นเปน
W=

หรือ

=

πρg 2 H 2
4ω 2
1
ρg 2 H 2T 2
16π

(7.22)
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คาพลังงานของคลื่นจะขึ้นอยูกับความเร็วของคลื่นและขนาดความสูงของคลื่น โดยการ
ประมาณการจากทฤษฎีสามารถกลาวไดวาคลื่นที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝง ยาว 100 กิโลเมตรสามารถ
ใชผลิตไฟฟาไดประมาณ 2,000 เมกะวัตต โดยเปนการประเมินคาพลังงานที่จะไดจากคลื่นเฉพาะ
แถบชายฝง สวนนอกชายฝงออกไปการใชพลังงานคลื่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟาทําไดคอนขางยาก
เพราะถึงแมในเขตทะเลลึกจะมีพลังงานคลื่นมหาศาล แตการนําเอาพลังงานคลื่นในบริเวณดังกลาว
มาใชประโยชนจะตองมีการสรางสถานีเพื่อผลิตไฟฟากลางทะเลลึกซึ่งเปนงานที่มีความยุงยากและ
ซับซอนมากและตองใชทุนอยางมหาศาล

7.4 โรงไฟฟาพลังงานน้ํา
โรงไฟฟาพลังงานน้ําที่จะกลาวในหัวขอนี้ เปนโรงไฟฟาที่เกิดขึ้นเพือ่ รองรับระบบการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําจากแหลงที่เปนแหลงธรรมชาติที่อยูบนพืน้ โลกทั่วๆไป เชน ลําหวย
ลําธาร และเขื่อนตางๆ ไมรวมถึงโรงไฟฟาที่เกิดจากพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงหรือพลังงานคลื่น โดยจะ
กลาวถึงประเภทและสวนประกอบตางๆ ของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา ดังตอไปนี้
7.4.1 ประเภทของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
การแบงประเภทของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา มักจะยึดเอาปริมาณน้ําที่มีอยูหรือที่ตอง
ใชกับโรงไฟฟาพลังงานน้ํานัน้ โดยแบงออกเปน 3 ประเภท (วัฒนา ถาวร. 2543 : 35-41) คือ
7.4.1.1 โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบไมมีอางเก็บน้ํา (run of river) เปนโรงไฟฟา ที่
สรางขึ้นเพื่อผลิตไฟฟาโดยการบังคับทิศทางการไหลของน้ํา จากแหลงน้ําเล็กๆ เชนตามลําหวย ลํา
ธารหรือฝายตางๆ ใหมารวมตัวกันและไหลผานทอหรือรางน้ําที่จัดทําไว และใชแรงดันของน้ําซึ่ง
ตกจากตําแหนงที่สูงมาหมุนกังหันซึ่งตอกับแกนหมุนของเครื่องกําเนิดไฟฟา ลักษณะของโรงไฟฟา
พลังงานน้ําแบบไมมีอางเก็บน้ํา ดังแสดงในภาพที่ 7.5
7.4.1.2 โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบมีอางเก็บน้ํา (storage regulation development)
เปนโรงไฟฟาที่ทําหนาที่ผลิตไฟฟา โดยการใชพลังงานน้ําที่มีอยูซึ่งอาจเปนแหลงธรรมชาติหรือเกิด
จากการสรางขึ้นมาเองในลักษณะของเขื่อน ดังแสดงในภาพที่ 7.6 ซึ่งน้ําที่มีอยูในอางหรือเขื่อนจะมี
ปริมาณมากพอที่จะถูกปลอยออกมาเพื่อผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา ในประเทศไทยโรงไฟฟาแบบนี้
ถูกใชเปนหลักในการผลิตกระแสไฟฟาเพราะเปนระบบทีม่ ีความมั่นคงในการผลิตและจายไฟสูง
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ภาพที่ 7.5 แสดงลักษณะโรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบไมมีอา งเก็บน้ํา
ที่มา (วัฒนา ถาวร. 2543 : 35)

ภาพที่ 7.6 แสดงลักษณะโรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบมีอางเก็บน้ํา
ที่มา (วัฒนา ถาวร. 2543 : 36)
7.4.1.3 โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบสูบน้ํากลับ (pumped storage plant) โรงไฟฟา
แบบนี้ถูกสรางบนพื้นฐานความคิดในการจัดการกระแสไฟฟาสวนเกิน เพราะโดยปกติการใชไฟฟา
ในชวงกลางคืนที่คอนดึกไปแลวจะมีการใชไฟฟาลดลงแตกําลังการผลิตไฟฟายังคงเทาเดิม ทําให
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เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟา โรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบสูบน้ํากลับเปนโรงไฟฟาที่มีอางเก็บน้ําสอง
สวนคือ อางเก็บน้ําสวนบน (upper reservoir) และอางเก็บน้ําสวนลาง (lower reservoir) น้ําจะถูก
ปลอยจากอางเก็บน้ําสวนบนลงมาเพื่อหมุนกังหันและเครือ่ งกําเนิดไฟฟาเมื่อตองการผลิตไฟฟา ดัง
แสดงในภาพที่ 7.7 และในชวงที่ความตองการใชไฟฟาต่ําหรือนอยลง จะใชไฟฟาที่เหลือจายใหกบั
ปมน้ําขนาดใหญที่ติดตั้งอยูใ นอางเก็บน้ําสวนลาง เพื่อสูบน้ําจากอางเก็บน้ําสวนลางนี้กลับขึ้นไป
เก็บไวที่อางเก็บน้ําสวนบนเพื่อใชในการผลิตไฟฟาตอไป

ภาพที่ 7.7 แสดงลักษณะโรงไฟฟาพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
ที่มา (วัฒนา ถาวร. 2543 : 37)
7.4.2 สวนประกอบของโรงไฟฟาพลังน้าํ
โรงไฟฟาพลังงานน้ํามีสวนประกอบที่ควรรูจักดังตอไปนี้
7.4.2.1 อาคารรับน้ํา (power intake) คืออาคารสําหรับรับน้ําที่ไหลจากอางลงสูทอ
ที่อยูภายในตัวอาคาร เพื่อนําพลังงานน้ําไปหมุนกังหันและหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา ภายในตัวอาคาร
จะมีหองควบคุมระบบการไหลของน้ําและระบบการผลิตไฟฟา อาคารรับน้ําโดยทัว่ ไปจะถูกสราง
ไวใกลๆ ตัวเขือ่ น
7.4.2.2 ตะแกรง (screen) เปนอุปกรณที่ใชปองกันเศษไม หรือวัตถุใดๆ ที่จะผาน
เขาไปทําใหเกิดการอุดตันของทอสงน้ํา หรือสรางความเสียหายใหกับกังหัน ขนาดของชองตะแกรง
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จะตองไมเล็กหรือใหญเกินไป เพราะถาเล็กจะมีผลตอปริมาณน้ําและอัตราการไหลของน้ําภายใน
ทอสงน้ําจะลดลง แตถาใหญเกินไปจะไมสามารถปองกันวัตถุที่มีขนาดใหญได
7.4.2.3 อุโมงคเหนือน้ํา (headrace) เปนชองสําหรับใหน้ําไหลเขามายังทอสงน้ําอยู
ภายในตัวเขื่อน อุโมงคนี้จะอยูในตัวอาคารรับน้ํามีพื้นที่หนาตัดเปนรูปเกือกมาหรือวงกลม ทําดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
7.4.2.4 ทอสงน้ํา (penstock) เปนทอสําหรับรับน้ําจากเหนือเขื่อนและสงตอไปยัง
อาคารรับน้ํา เพื่อหมุนกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟา
7.4.2.5 อาคารลดแรงดันน้ํา (surge tank) เปนอาคารที่สรางขึ้นเพื่อควบคุมแรงดัน
ของน้ําที่จะอัดใสภายในทอสงน้ํา ซึ่งอาจทําใหทอหรือหัวฉีดน้ําเสียหายได โดยทัว่ ไปจะสรางอยู
ระหวางตัวเขื่อนกับอาคารรับน้ําแตโรงไฟฟาที่อยูใกลกับตัวเขื่อนอยูแ ลว ก็ไมจําเปนตองมีอาคารลด
แรงดันน้ํานี้
7.4.2.6 ประตูน้ํา (wicket gate or guide vane) เปนบานประตูทคี่ วบคุมการไหล
ของน้ําที่จะไหลเขาไปหมุนใบพัดของกังหัน ควบคุมโดยการปดหรือเปดประตูน้ํานีใ้ หน้ําไหลผาน
เขาไปยังทอสงน้ําในอัตราทีเ่ หมาะสม
7.4.2.7 กังหันน้ํา (water turbine) เปนตัวรับแรงดันของน้ําที่ไหลมาจากทอสงน้ํา
โดยแรงดันนี้จะทําหนาที่ฉดี หรือผลักดันใหกังหันหมุน ทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถผลิตไฟฟา
ออกมาได กังหันเปนสวนประกอบที่สําคัญของโรงไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หัวขอตอไป
7.4.2.8 ทอรับน้ํา (draft tube) เปนทอรับน้ําหลังจากที่น้ําผานออกมาจากกังหัน
เพื่อนําน้ําออกไปยังทายน้ํา ทอรับน้ํานี้จะอยูบริเวณสวนหลังของกังหัน
7.4.2.9 ทางน้ําลน (spill way) คือทางระบายน้ําออกจากอางเก็บน้ํา ในกรณีทนี่ ้ํา
ในอางมีระดับสูงเกินไป ทางน้ําลนจะตองมีขนาดใหญพอที่จะใหปริมาณน้ําสูงสุดที่ระบายออก
สามารถระบายออกไดทนั เพือ่ ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเขื่อน
7.4.2.10 เครื่องกําเนิดไฟฟา (generator) เปนอุปกรณสําหรับเปลี่ยนพลังงานกล
จากการหมุนของกังหันมาเปนพลังงานไฟฟา โดยใชหลักการของขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก
7.4.2.11 หมอแปลง (transformer) เปนอุปกรณไฟฟาที่ใชสําหรับแปลงแรงดัน
ไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหเปนไฟฟาที่มแี รงดันสูงเพื่อสงเขาสูระบบสายสงตอไป
ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งและสวนประกอบของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา ดังแสดงในภาพที่
7.8 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภาคตัดขวางของระบบโรงไฟฟาพลังงานน้ําของเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ
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ภาพที่ 7.8 แสดงภาคตัดขวางของระบบโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
ที่มา (แผนพับเขื่อนสิริกิติ์. 2546)

7.5 กังหันน้ํา
กังหันน้ํา เปนอุปกรณทถี่ ูกพัฒนาจากวงลอน้ําซึ่งเดิมใชสําหรับการทดน้ําและโมแปง
ในป ค.ศ. 1832 วิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อเบนอยต ฟูเนรองซ (Benoit Fourneyron) ประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนากังหันน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานน้ําไปเปนพลังงานกล โดยเรียกชือ่
วากังหันน้ําของฟูเนรองซ (Fourneyron’s turbine)
หลังจากทีว่ งลอน้ําไมเคยมีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงมากวา 2,000 ปกอนหนานี้ (Boyle. 1996 : 194) จุดนีน้ ับเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการพัฒนากังหันน้ํา ในปจจุบันกังหันน้ําไดถูกพัฒนาใหมีขนาดและรูปรางที่แตกตางกันมากมาย
และมีประสิทธิภาพสูง กังหันน้ําเปนสวนประกอบที่สาํ คัญที่สุดของโรงไฟฟาพลังงานน้ําเพราะจะ
ทําหนาที่ในการเปลี่ยนพลังงานจลนของน้าํ ไปเปนพลังงานกล โดยการทําใหใบพัดของกังหันน้าํ
เกิดการหมุนสงผลใหแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เชื่อมตออยูหมุนตาม และสามารถผลิตไฟฟา
ออกมาได โดยทั่วไปกันหันน้ําแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภทคือ
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7.5.1 กังหันน้าํ ประเภทหัวฉีด
กังหันน้ําประเภทหัวฉีด (impulse turbine) หรือกังหันน้ําแบบแรงกระแทก
กังหันน้ําแบบนี้มักใชกับเขื่อนหรืออางเก็บน้ําที่มีหัวน้ําสูง เพราะตองอาศัยแรงฉีดหรือแรงกระแทก
ของน้ําที่ไหลมาจากทอสงน้าํ ที่รับน้ํามาจากเขื่อน น้ําทีไ่ หลลงมาตามทอสงน้ําจะถูกลดขนาดมายัง
หัวฉีดกอนจะถูกฉีดเขาไปทีต่ ัวของกังหันน้ํา ลําน้ําที่พุงผานหัวฉีดจะมีแรงและความเร็วสูง ดังนัน้
เมื่อกระแทกเขาใบพัดหรือวงลอของกังหันน้ําจะทําใหกงั หันน้ําเกิดการหมุนได การควบคุมการ
หมุนของกังหันน้ําสามารถทําไดโดยการปรับขนาดของหัวฉีด ซึ่งเสมือนเปนการปรับปริมาณน้ําให
มากหรือนอยไดตามตองการ กังหันน้ําประเภทนี้สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก
7.5.1.1 กังหันน้ําแบงกี (banki turbine) กังหันน้ําประเภทนี้เหมาะสําหรับแหลงน้ํา
ที่มีหัวน้ําต่ํา (low head) และตองการกําลังการผลิตคอนขางนอย ซึ่งปจจุบันไมคอยนิยมใชแลว
7.5.1.2 กังหันน้ําเพลตัน (pelton turbine) กังหันน้ําชนิดนีไ้ ดรับการพัฒนามาตั้งแต
ป ค.ศ. 1880 โดยเลสเตอร เพลตัน (Lester Pelton) รูปแบบของกังหันน้ํานี้ ถูกออกแบบโดยใชถวย
รับน้ําซึ่งติดอยูใ นวงลอภายในตัวกังหันเปนแบบถวยคู ดังแสดงในภาพที่ 7.9 และสามารถใชกับลํา
น้ําที่ผานหัวฉีดมากกวา 1 ชอง โดยอาจมีจํานวนถึง 4 ชองก็ได ซึ่งจะทําใหไดรับกําลังเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ขนาดของกังหันน้ําเทาเดิม โดยทั่วไปกังหันน้ํานี้เหมาะสําหรับการผลิตไฟฟาจากแหลงน้ําที่
มีระดับของหัวน้ําสูง (high head) ซึ่งสูงกวา 250 เมตร หรืออาจนอยกวาก็ไดในกรณีที่เปนระบบเล็ก
การทําใหกังหันน้ําชนิดนี้หมุนอาจใชความเร็วของลําน้ําที่ผานหัวฉีดทีไ่ มตองมีความเร็วสูงนัก โดย
เมื่อความสัมพันธระหวางความเร็วของการหมุนของ
ประสิทธิภาพของกังหันน้ําชนิดนี้จะดีที่สดุ
วงลอถวยเปนครึ่งหนึ่งของความเร็วของลําน้ําที่ฉีดเขาไป (Boyle. 1996 : 205-206)
7.5.1.3 กังหันน้ําเทอรโก (turgo turbine) เปนกังหันน้ําที่ถูกพัฒนาขึ้นจากกังหัน
น้ําแบบเพลตัน เมื่อประมาณป ค.ศ. 1920 โดยภายในตัวกังหันน้ํานี้จะใชถวยรับน้ําแบบเดีย่ วและ
คอนขางตื้นแทนถวยรับน้ําแบบคูในกังหันน้ําแบบเพลตัน ดังแสดงในภาพที่ 7.10 กังหันน้ําประเภท
นี้เหมาะสําหรับแหลงน้ําที่มหี ัวน้ําที่มีระดับความสูงปานกลาง (medium head) เพราะสามารถใชกับ
ลําน้ําที่ผานหัวฉีดซึ่งมีความเร็วไมมากนัก
และมีความสามารถในการรับปริมาณน้ําไดมากกวา
กังหันน้ําเพลตัน โดยประสิทธิภาพของกังหันน้ําจะดีที่สดุ เมื่อความเร็วของการหมุนของวงลอถวย
เปนครึ่งหนึ่งของความเร็วของลําน้ําที่ฉีดเขาไปเหมือนกับกรณีของกังหันน้ําแบบเพลตัน (Boyle.
1996 : 207)
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ภาพที่ 7.9 แสดงตัวอยางของกังหันน้ําเพลตัน
ที่มา (Hydro Energy. 2003. On-line)

ภาพที่ 7.10 แสดงตัวอยางกังหันน้ําเทอรโก
ที่มา (Kansas Wind Power. 2005. On-line)
7.5.2 กังหันน้าํ ประเภทแรงปฏิกิริยา
กังหันน้ําประเภทแรงปฏิกิรยิ า (reaction turbine) เปนกังหันน้ําที่ตองอาศัย
แรงดันของน้ํา ซึ่งเกิดจากความแตกตางของระดับน้ําทีอ่ ยูดานหนาและดานทายของกังหันน้ํามาทํา
ใหใบพัดของกังหันเกิดการหมุน น้ําที่เขาไปในตัวกังหันจะแทรกเขาไปในชองระหวางใบพัดเต็ม
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ทุกชองพรอมกันทําใหตัวกังหันน้ําทั้งหมดจะจมอยูในน้ํา กังหันน้ําประเภทนี้เหมาะสําหรับการใช
กับแหลงน้ําทีม่ ีหัวน้ําต่ําถึงปานกลาง โดยทัว่ ไปที่นยิ มใชอยูจะแบงออกเปน 3 ชนิดไดแก
7.5.2.1 กังหันน้ําฟรานซิส (francis turbine) กังหันน้ําชนิดนี้เปนกังหันน้ําที่นิยมใช
กันอยางแพรหลายเพราะสามารถใชกับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหัวน้ําตั้งแต 2 ถึงกวา 300
เมตร (Boyle. 2004 : 164) หลักการทํางานของกังหันน้าํ แบบฟรานซิสคือ น้ําที่ถูกสงเขามาจากทอ
สงน้ําจะไหลเขาสูทอกนหอยที่ประกอบอยูรอบๆ ตัวกังหัน ทอกนหอยจะมีขนาดของพื้นที่หนาตัด
เล็กลงตามความยาวของทอเพื่อตองการทําใหน้ํามีแรงดันและความเร็วในการไหลมากขึ้น ภายใน
ทอกนหอยจะมีน้ําเต็มอยูตลอดเวลา น้ําที่ไหลในทอกนหอยจะแทรกตัวผานลิ้นนําน้ําเขา (guide
vane) เพื่อเขาสูตัวกังหันน้ําทําใหวงลอของกังหันน้ําเกิดการหมุนได ลิ้นนําน้ําเขาสามารถปรับแตง
มุมใหปดหรือเปดไดมากนอยตามความตองการ ทําหนาที่คลายหัวฉีดของกังหันน้ําแบบเพลตัน น้ํา
ซึ่งถายพลังงานจลนใหกับใบพัดกังหันน้ําแลวจะไหลลงสูทอรับน้ําที่อยูดานลางตอไป กังหันน้าํ
แบบฟรานซิสมีทั้งแบบแกนตั้งและแกนนอน ซึ่งการเลือกใชจะขึน้ อยูกับการออกแบบและขนาด
ของโรงไฟฟาแตโดยทัว่ ไปจะนิยมใชแบบแกนตั้งมากกวา ลักษณะของกังหันน้ําฟรานซิสดังแสดง
ในภาพที่ 7.11

ภาพที่ 7.11 แสดงตัวอยางกังหันน้ําฟรานซิส
ที่มา (Hydro Energy. 2003. On-line)
7.5.2.2 กังหันน้ําเคปแลน (kaplan turbine) เปนกังหันน้ําที่มีลักษณะเหมือนใบพัด
ดังแสดงในภาพที่ 7.12 เหมาะกับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหัวน้ําต่ําตั้งแต 1 ถึง 70 เมตร
(วัฒนา ถาวร. 2543 : 43) และมีหลักการทํางานโดยใหน้ําจะไหลผานใบพัดในทิศขนานกับแกนของ
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กังหันน้ํา โดยใบพัดของกังหันน้ําเคปแลนสามารถปรับมุมเพื่อรับแรงอัดหรือแรงฉีดของน้ําโดย
อัตโนมัติซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมความเร็วในการหมุนของกังหันน้ําได

ภาพที่ 7.12 แสดงตัวอยางกังหันน้ําเคปแลน
ที่มา (Hydro Energy. 2003. On-line)
7.5.2.3 กังหันน้ําเดเรียซ (deriaz turbine) เปนกังหันน้าํ ที่มีลักษณะทัว่ ไปคลายกับ
กังหันน้ําเคปแลนแตตางกันในสวนของรูปแบบของใบพัด ซึ่งคลายกับใบพัดของกังหันน้ําฟรานซิส
กังหันน้ําชนิดนี้จะใชแรงดันน้ําที่เกิดจากการไหลของน้ําในทิศทางทแยงมุมกับแกนของกังหันน้ํา
และการประยุกตใชจะเหมาะกับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหัวน้าํ สูงๆ เพราะตองใชแรงดันน้าํ ที่
มีแรงดันสูง ลักษณะของกังหันน้ําแบบเดเรียซแสดงไวในภาพที่ 7.13

ภาพที่ 7.13 แสดงตัวอยางกังหันน้ําเดเรียซ
ที่มา (Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2003. On-line)
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7.6 ประเทศไทยกับการใชพลังงานน้ํา
ประเทศไทยมีปริมาณน้ําที่สามารถใชหมุนเวียนภายในประเทศรายป (annual internal
renewable water resources) คอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียซึ่งถือวา
เปนทวีปที่มีปริมาณน้ําตอหัวต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลก โดยมีปริมาณน้ําหมุนเวียนในประเทศเฉลีย่
ไมถึง 2,000 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ซึ่งใกลเคียงกับอินเดียและปากีสถาน แตถานับรวมปริมาณ
น้ําที่ไดจากแมน้ําระหวางประเทศแลว จะมีปริมาณน้ําหมุนเวียนประมาณ 3,000 ลูกบาศกเมตรตอ
คนตอป ในขณะที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในประเทศไทยจัดอยูใ นเกณฑที่คอนขางนอย คือประมาณ
1,630 มิลลิเมตรตอป ดังนัน้ จากขอมูลปริมาณน้ําที่กลาวมาแลวนั้นจะเห็นวาศักยภาพของพลังงาน
น้ําของประเทศไทยถือวาอยูใ นเกณฑคอนขางต่ํา แตอยางไรก็ตามถึงแมปริมาณน้ําอยูเกณฑคอ น
ขางต่ําก็ไมเปนปญหาในการใชพลังงานจากน้ํา เพราะการใชพลังงานจากน้ํานัน้ เปนเพียง การนําเอา
พลังงานจากน้าํ ออกมาใช ไมไดเปนการทําใหเกิดการสิ้นเปลืองน้ําหรือทําใหน้ําหมดไป
ในปจจุบนั ประเทศไทยใชไฟฟาจากการผลิตดวยพลังงานน้ําประมาณรอยละ 5-6 ของ
ปริมาณการใชไฟฟาทั่วประเทศ พลังงานไฟฟาที่ไดจากพลังงานน้ําเปนเพียงแหลงผลิตไฟฟาเสริม
ใหกับระบบไฟฟาของประเทศในชวงที่มกี ารใชไฟฟาสูงหรือที่เรียกวา พีคโหลด (peak load) เพราะ
โรงไฟฟาจากพลังงานน้ํา มีความสามารถในการเดินเครื่องไดรวดเร็วและสามารถหยุดเดินเครื่อง
ไดทุกเวลาตามความตองการ ซึ่งตางกับโรงไฟฟาที่ใชซากดึกดําบรรพเปนเชื้อเพลิงตองใชเวลานาน
ในการเริ่มเดินเครื่อง สําหรับหนวยงานหลักของประเทศไทยที่ทําหนาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา
คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีโรงไฟฟาพลังงานน้ําที่อยูใ นความรับผิดชอบ 20 แหง
ทั่วประเทศ และมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.9 จิกะวัตต
ในสวนของรัฐบาลไทยไดมกี ารสงเสริมและสนับสนุน ใหมกี ารใชพลังงานน้ําเพื่อการ
ผลิตไฟฟา โดยไดกาํ หนดโครงการผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็กและขนาดจิว๋ (small/micro
hydropower) ซึ่งจะมีกําลังการผลิตรวม 350 เมกะวัตต ซึ่งจะมีโครงการยอยๆประกอบ เชน
โครงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาทายเขื่อนชลประทานที่มีอยูแลว โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เขื่อนไฟฟาพลังงานน้ํา และโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานน้ําแหงใหม สําหรับโครงการที่ได
เริ่มตนไปแลวเมื่อป พ.ศ. 2547 คือโครงการติดตั้งเครือ่ งผลิตไฟฟาทายเขื่อนและอาคารบังคับน้ํา
ของกรมชลประทาน จํานวน 33 แหงทัว่ ประเทศ ซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 154 เมกะวัตต (กชวรรณ
ธานีวัฒน. 2547 : 7-8) จากนโยบายนี้ผลพลอยไดที่จะติดตามมา คือการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก ซึ่งเดิมก็มีอยูบางแตยังไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร
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นั้นคือจะเปนการยกระดับใหเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เรียกวา เอส เอ็ม อี (SMEs) ตามนโยบาย
การสงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดยอมของรัฐบาลใหมีความเจริญเติบโตและยั่งยืนตอไป

7.7 ผลกระทบจากการใชพลังงานน้ํา
น้ําเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มนุษยจะขาดเสียมิได ประโยชนของน้ํามีมากมายมหาศาลแตใน
บางครั้งก็มีโทษบางเหมือนกัน หรือในบางโอกาสถึงกับทําลายชีวิตมนุษยไดเหมือนกัน อยางเชน
เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 คลื่นยักษซนึ ามิ ซึ่งเปนผลจากการเกิด
แผนดินไหวใตทะเลบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไดคราเอาชีวิตมนุษยไปกวาแสนราย
ดังนั้นการนําเอาพลังงานจากน้ํามาใชประโยชนจึงมีไดทงั้ ขอดีและขอเสีย ซึ่งจําแนกไดดังนี้
7.7.1 ขอดีของการใชพลังงานน้ํา
สําหรับขอดีของการประยุกตใชพลังงานน้าํ สามารถสรุปไดดังนี้
7.7.1.1 เนื่องจากน้ํามีวัฏจักรเปนธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อเราใชพลังงานจากน้าํ แลว
น้ําที่ถูกใชแลวจะถูกปลอยกลับไปสูแหลงธรรมชาติ จะมีการระเหยกลายเปนไอเมือ่ ไดรับพลังงาน
ความรอนจากดวงอาทิตย และเมื่อไอน้าํ รวมตัวเปนเมฆก็จะตกลงมาเปนน้ําฝนหมุนเวียนกลับมา
ทําใหเราสามารถใชพลังงานน้ําไดตลอดไปไมสิ้นสุด
7.7.1.2 การใชพลังงานจากน้ําเปนการใชเฉพาะสวนที่อยูในรูปพลังงาน ซึ่งไมใช
เปนเนื้อมวลสาร ดังนั้นเมือ่ ใชพลังงานไปแลวเนื้อมวลสารของน้ําก็ยงั คงเหลืออยู น้ําที่ถูกปลอย
ออกมายังมีปริมาณและคุณภาพเหมือนเดิม สามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นไดอกี มากมาย เชน
เพื่อการชลประทาน การเกษตร การอุปโภคบริโภค หรือรักษาระดับน้ําในแมน้ําใหมคี วามลึกพอตอ
การเดินเรือ เปนตน
7.7.1.3 การสรางเขื่อนเปนการเก็บกักน้ําเอาไวใชในชวงที่ไมมีฝนตก ทําใหได
แหลงน้ําขนาดใหญซึ่งสามารถประกอบอาชีพดานประมง หรือใชเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอน
หยอนใจได และในบางโอกาสก็ยังสามารถใชไลน้ําเสียในแมน้ําที่เกิดจากการปลอยของโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ หรือชวยไลน้ําทะเลในเวลาที่น้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมา
7.7.1.4 ระบบของพลังงานน้ําเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถดําเนินการ
ผลิตพลังงานไฟฟาไดในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถควบคุมใหผลิตพลังงานออกมาไดใกลเคียง
กับความตองการ ทําใหการผลิตและการใชพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

194
7.7.1.5 อุปกรณตางๆ ของระบบพลังงานน้ําสวนใหญจะมีความทนทานสูง มีอายุ
การใชงานนาน
7.7.1.6 คาใชจายในการดําเนินงาน ในการใชพลังงานน้ําคอนขางต่ําเพราะไมตอ ง
สิ้นเปลืองคาเชื้อเพลิง และเนื่องจากไมมกี ารปลอยมลพิษจึงไมตองจายคากําจัดมลพิษ
7.7.2 ขอเสียของการใชพลังงานน้ํา
สําหรับขอเสียของการประยุกตใชพลังงานน้ําสามารถสรุปไดดังนี้
7.7.2.1 ในการสรางเขือ่ นเพื่อกักเก็บน้ํานั้น จะตองมีการสูญเสียพื้นที่ปาไมเปน
บริเวณกวางซึง่ นับวันปาไมจะหมดลงไปทุกที และทําใหสัตวปาตองอพยพหนีน้ําทวม บางชนิดอาจ
สูญพันธุไปจากโลกเลยก็ได ซึ่งถือเปนการทําลายระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่บริเวณนั้นอยางรุนแรง
นอกจากนี้ยังทําใหชีวติ ความเปนอยูของคนในพืน้ ที่ตองเปลี่ยนไปจากเดิมดวย
7.7.2.2 ตองใชเงินลงทุนสูงในการสรางเขือ่ นหรือพัฒนาแหลงพลังงานน้ํา เพื่อให
ไดลักษณะภูมปิ ระเทศที่เหมาะสม เชน ตองการพื้นที่ทมี่ ีระดับทองน้าํ ลึกๆ สําหรับการสรางเขื่อน
สูงโดยที่มีความยาวไมมากนัก ซึ่งพื้นที่เหลานี้มักจะอยูใ นปาหรือชองเขาแคบๆ
7.7.2.3 เนื่องจากแหลงพลังงานน้ําสวนใหญอยูใ นที่หางไกลชุมชน จึงมักเกิด
ปญหาในเรื่องการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงาน รวมทั้งการซอมแซม การบํารุงรักษาสิ่งกอสรางและ
อุปกรณตางๆ ไมคอยสะดวกนักเพระการคมนาคมไมสะดวก
7.7.2.4 ในบางโอกาสอาจเกิดปญหาจากสภาวะของน้ําฝนที่ตกลงสูแหลงกักเก็บ
น้ํา มักมีความไมแนนอนทําใหเกิดผลกระทบตอการผลิตไฟฟาได
7.7.2.5 การที่แหลงพลังงานน้ําอยูหา งไกลจากชุมชน ทําใหตองลงทุนในเรื่องของ
สายสงไฟฟา และจะเกิดการสูญเสียพลังงานในสายสงดวย

7.8 บทสรุป
น้ําเปนแหลงพลังงานตามธรรมชาติซึ่งมีใหหมุนเวียนใชอยางไมมีวนั หมด พลังงานที่ได
จากน้ํามีอยูดว ยกันหลายรูปแบบเชน พลังงานจากน้ําตก พลังงานน้ําจากเขื่อน พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง
พลังงานจากคลื่นน้ํา เปนตน อุปกรณสําคัญในการเปลี่ยนพลังงานจลนของน้ํามาเปนพลังงานกลคือ
กังหันน้ํา ซึ่งมีอยูดวยกันหลักๆ 2 ประเภทคือ ประเภทหัวฉีดและประเภทแรงปฏิกิรยิ า การหมุนของ
กังหันน้ําจะทําใหแกนเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนตามและผลิตไฟฟาออกมา การใชพลังงาน
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จากน้ําไมทําใหเกิดการสูญเสียน้ําแตเปนการนําเอาพลังงานที่มีอยูในน้าํ มาใชงาน ดังนั้นถึงแมจะมี
ปริมาณน้ําไมมากหากมีความรูความสามารถก็สามารถนําเอาพลังงานจากน้ํามาใชได ประเทศไทย
เปนประเทศทีถ่ ือวามีศักยภาพน้ําคอนขางนอย แตหากมีการสงเสริมโรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก
ก็มีความเปนไปไดสูงที่จะชวยกันลดมลพิษจากโรงไฟฟาที่ใชซากดึกดําบรรพ และสรางความมั่นคง
ดานพลังงานใหกับประเทศ นอกจากนีย้ ังเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมกังหันน้ําและเครื่องกําเนิด
ไฟฟาขนาดเล็กอีกทางหนึ่งดวย

7.9 คําถามทบทวน
1. จงอธิบายถึงการเกิดวัฏจักรของน้ํา
2. จงอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานน้ําในการผลิตไฟฟา
3. จงบอกถึงประเภทของพลังงานน้ําตามลักษณะและรูปแบบการเกิดพลังงาน
4. จงอธิบายหลักการในการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําขึ้นน้ําลง
5. จงอธิบายหลักการในการผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่น
6. จงบอกถึงประเภทและลักษณะของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
7. จงบอกถึงประเภทหลักๆ และอธิบายหลักการทํางานของกังหันน้ําแตละประเภท
8. จงอธิบายความแตกตางในการทํางานของกังหันน้ําเพลตันและกังหันน้ําฟรานซิส
9. จงบอกถึงขอดีและขอเสียของการใชพลังงานน้ํา
10. จงวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากระบบพลังงานน้าํ ขนาดเล็ก
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร
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