
   

 

 

เอกสารเผยแพร 

 

เรื่อง 

 

คูมือ 

การออกแบบโครงการไฟฟาพลังน้ำ 

ขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในประเทศไทย 

 

 

ของ 

 

นายเธยีรชัย สิทธินันทน 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

 

 

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิศวกรเช่ียวชาญ ดานพลังงานทดแทน เลขที่ 180  
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กระทรวงพลังงาน



   

คำนำ 

โครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เปนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังน้ำซึ่งเปน

พลังงานไฟฟาที่สะอาดและเปนพลังงานหมุนเวียนมีใชไมรู จบ สามารถนำมาใชประโยชนกับชีวิตประจำวันของ

ประชาชนในชนบทที่ขาดโอกาสในการนำพลังงานไฟฟามาใชเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทที่

หางไกลจากชุมชนเมือง 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนหนวยงานหลักในการศึกษากอสรางและ

บริหารโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก ซึ่งมีบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ของ พพ. เขามามีสวน

รวมและปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการฯ มาอยางตอเนื่องแตยงัขาดคูมือในการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเห็นความสำคัญในการพัฒนางานโครงการไฟฟา

พลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากใหเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูใหกับ

บุคลากรและระดับขีดความสามารถของบุคลากรของกรมอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทำคูมือการออกแบบโครงการไฟฟา

พลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูดานพลังงานทดแทน ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพรแกเจาหนาที่ พพ. และผูสนใจใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตอไป 
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                           วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

กองพัฒนาพลังงานทดแทน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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บทนำ 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนหนวยงานหลักในการศึกษากอสรางและบริหาร

โครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก ซึ่งมีบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ของกรมฯ เขามามีสวนรวมและ

ปฏบิัติงานในสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการฯ มาอยางตอเนื่องแตยังขาดคูมือในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปน

ระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเห็นความสำคัญในการพัฒนางานโครงการไฟฟา

พลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากใหเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูใหกับ

บุคลากรและระดับขีดความสามารถของบุคลากรของกรมอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทำคูมือในดานตาง ๆ ของโครงการ

ไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก ประกอบดวย คูมอืตาง ๆ ดังนี้ 

1. คูมือการศึกษาวางแผนและศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็ก

มาก 

2. คูมือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและกระบวนการมีสวนรวม 

3. คูมือการออกแบบโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 

4. คูมือการออกแบบโรงไฟฟาพลังนำ้ทายเข่ือน 

5. คูมือการวางแผนกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 

6. คูมือการติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ำและระบบควบคุม 

7. คูมือการติดตั้งระบบควบคุมโรงไฟฟาระยะไกล 

8. คูมือการเดินเครื่องและบำรุงรักษา 

คูมือการออกแบบโครงการไฟฟาพลังน้ำเลมนี้เปนองคความรูงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ

กอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพ่ือนำไปใชในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรและ

การนำไปใชงานไดอยางตอเนื่องในอนาคต โดยแบงเปน 10 บท ดังนี ้

บทที ่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

บทที่  2 งานออกแบบเขื่อน/ฝายและอาคารประกอบ 

บทที่  3 งานออกแบบระบบสงน้ำเขาโรงไฟฟา 

บทที่  4 งานออกแบบโรงไฟฟาและระบบสายสงไฟฟา  

บทที่  5 มาตรฐานและหลักเกณฑงานออกแบบโครงสราง 

บทที่  6 เกณฑกำหนดการคำนวณออกแบบดานเครื่องกล-ไฟฟา 

บทที่  7 การจัดทำแบบรายละเอียดและการจัดกลุมสัญญางานกอสราง 

บทที่  8 การจัดเตรียมขอกำหนดรายละเอียด 

บทที่  9 การประมาณราคาและแผนงานกอสราง 

บทที่  10  การจัดเตรียมเอกสารการประมูล
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บทที ่1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

องคประกอบโครงการ -  เขื่อนกั้นนํ้าหรือฝายยกระดับนํ้า (dam or weir) 

- อาคารรับนํ้าเขาโรงไฟฟา (Intake) 

- อาคารดักตะกอนทราย (Sand Excluder) 

- ทอชักนํ้าหรือคลองชักนํ้า (Headrace) 

- อาคารลดแรงดัน (Head Pond, Head Tank, 

Forebay, Surge Tank) 

- ทอสงนํ้า (Penstock) 

- โรงไฟฟา (Powerhouse) 

- คลองทายนํ้า (Tailrace) 

- ลานไกไฟฟา (Switch Yard) 

- สายสงไฟฟาแรงสูง (Transmission Line) 

- เครื่องจักรกลไฟฟา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังงานไฟฟา 

P
G
 = 9.81 x Q

R
 x H

e
 x e

T
 x e

G
  

P
G
 = กําลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต) 

Q
R
 = ปริมาณนํ้าออกแบบ (ลบ.ม./วินาที) 

H
e
 = ความสูงหัวนํ้าออกแบบ (เมตร) 

e
T
 = ประสิทธิภาพเครื่องกังหันนํ้า  

e
G
 = ประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดไฟฟา  

E   =  P x NH   
E  =  พลังงานไฟฟาที่ผลิตได ในแตละวัน  
  (กิโลวัตต - ชั่วโมง) 
P    = กําลังผลิตในแตละวัน (กิโลวัตต) 
NH  = จํานวนชั่วโมงที่เดินเครื่องกังหันนํ้าในแตละวัน 

1 กิโลวัตต คือ 1,000 วัตต 

1 หนวย หรือ 1 ยูนิต หรือ 1 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
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ทอชักนํ้า 
ฝาย 

ทอสงนํ้า 

อาคารลดแรงดัน 

ทางระบายทายนํ้า 

โรงไฟฟาพลังนํ้า 

ทอชักนํ้า 

ฝาย 

อาคารดักตะกอน 
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อาคารลดแรงดัน 

ทอสงนํ้า 

แนวสายสงไฟฟา 

ลานไกไฟฟา 

โรงไฟฟาพลังนํ้า 

ทางระบายทายนํ้า 

เขื่อนกั้นน้ํา 

เขื่อนหวยแมผง(พะเยา) เขื่อนคิรธีาร(จันทบุรี) 

เขื่อนแมมาว(เชยีงใหม) เขื่อนลําพระเพลิง(นครราชสีมา) 
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ฝายแมกืมหลวง (เชียงใหม) ฝายบอแกว(เชียงใหม) 

ฝายแมตืน (เชียงใหม) ฝายลําปลอก (ตรัง) 

ฝายกั้นนํ้า 

อาคารรับนํ้า (Intake) 

อาคารดักตะกอน 

(Sand Excluder) 

ฝาย (Weir) อาคารรับนํ้า 

(Intake) 

ประตูระบายทราย 

(Sand Sluice) 

อาคารดักตะกอน 

(Sand Excluder) 

ประตูระบายทราย

(Sand Sluice) 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทอชักนํ้าคลองลาํปลอก(ตรัง) 

ทอชักนํ้าแมตืน(เชียงใหม) 

คลองชักนํ้า ทอชักนํ้า  

คลองชักนํ้าแมฮองสอน 

คลองชักนํ้าหวยแมสอด(ตาก) 

บอพักนํ้า (Head Pond , Forebay , Surge Tank) 

บอพักนํ้า Forebay ลําสินธุ 

บอพักนํ้า Surge Tank แมกืมหลวง 
บอพักนํ้า Head Pond หวยน้ําขุน 
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ทอสงนํ้า 

ทอสงนํา้เขื่อนหวยประทาวบน 

ทอสงนํา้โครงการแมสะเรียง  

ทอสงนํ้า (Penstock) 

โรงไฟฟา (Powerhouse) คลองทายนํ้า (Tailrace) ลานไกไฟฟา (Switch Yard) 

โรงไฟฟาพลังนํ้าแมสะเรียง คลองทายนํ้าหวยยะโม 

ลานไก ลําสินธุ 
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Pelton Turbine Crossflow Turbine 

Kaplan Turbine Francis Turbine 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Turbine) 
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บทที ่2 งานออกแบบเขื่อน/ฝายและอาคารประกอบ 

การออกแบบเขื่อน (DAM) 

เขื่อนดินถม Earth fill Dams 
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เขื่อนหินทิ้ง (Rock fill Dams) 

 
 

การออกแบบเขื่อน (DAM) 

ปจจัยพิจารณาออกแบบเขื่อน 

- มีแหลงนํ้าตนทุนมากและความสูงหัวนํ้าเพียงพอที่

ผลิตกระแสไฟฟาไดอยางคุมทุน 

- มีภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยาฐานราก

เหมาะสม 

- มีนโยบายการใชประโยชนและแหลงเงินสนับสนุน

ที่เพียงพอ 

- มีผูเชี ่ยวชาญหลายสาขามารวมศึกษาออกแบบ

และพิจารณาผลกระทบดานตางๆ 

- มีเทคนิควิธีกอสรางท่ีถูกตอง 

- มีการบํารุงรักษาและการใชประโยชนไดคุมเหนือ

นํ้าตองไม 
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งานออกแบบเขื่อน 

เกณฑการออกแบบเขื่อนเก็บกักนํ้าประเภทเข่ือนดิน (Embankment Dam)   

1. ลาดเขื่อน ฐานราก และไหลเขาตองมั่นคงแข็งแรงทั้งในระหวางการกอสรางและทุกกรณีที่เขื่อน

เก็บกักนํ้าไวใชงาน 

2. ความส ู งของ เข ื ่ อนต  องปลอดภ ัย ไม  ให น ํ ้ า ไหลข  ามส ัน เข ื ่ อนจากการ เก ็ บก ั กน ํ ้ า   

ที่เกิดจากคลื่นลม และแผนดินไหว และการกําหนดขนาดของอาคารระบายนํ้าลนที่ตองระบายนํ้าไดเพียงพอในฤดูนํ้า

หลาก 

3. ลาดเขื่อนดานเหนือนํ้าตองแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย จากการกัดเซาะของแรงกระแทกของคลื่นลม 

และลาดเข่ือนดานทายนํ้า ตองปองกันการกัดเซาะ เนื่องจากลมและฝน 

4. ตองควบคุมปริมาณและความเร็วของนํ้าที่ไหลซึมผานตัวเขื่อน ฐานราก และไหลเขา เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดการกัดเซาะตัวเขื่อนและดินฐานรากไมใหเกิด Boiling และ Piping ดานทายเข่ือน 

การออกแบบขนาดเขื่อน (Dam Dimension) 

1. ความกวางของสันเขื่อน (Crest Width) 

ความกวางของสันเขื่อนขึ้นกับสัดสวนความสูงของเขื่อน และปริมาณของวัสดุถมตัวเขื่อน รวมทั้งตอง

มีความกวางเพียงพอที่ใชเปนถนนสัญจรของยานพาหนะที่ใชขนสงเครื่องจักรเครื่องมือ และวัสดุในการซอมแซม

ปรับปรุงเข่ือน ความกวางของสันเข่ือนหลักและเขื่อนปดชองเขาตํ่าใช 8.00 เมตร 

2. ความสูงของเขื่อนดิน (Dam Height) 

ความสูงของเขื่อน คิดความสูงจากระดับสันเขื่อนถึงระดับทองนํ้าตํ่าสุด 

3. ความสูงของเขื่อนเผื่อการทรุดตัว (Crest Camber) 

เนื่องจากการทรุดตัวของดินแกนเขื่อนและชั้นดินฐานรากจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและใชเวลานาน กวา

จะสิ้นสุดการทรุดตัว การออกแบบเผื่อการทรุดตัวของตัวเขื่อนเนื่องจากนํ้าหนักตัวเองคํานวณไดจากสมการที่ (2-1) 

เปน Empirical Formula ที่เสนอโดย H.H THOMAS 1976 แตจะตองไมนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ของความสูงเขื่อน 

ตามคําแนะนําของ USBR (จากหนังสือ Design of Small Dams, Therd Edition, 1987) 

S = 10 (0.0166H-1.11)     (2-1) 

 เมื่อ S = การทรุดตัวท่ีเกิดขึ้นภายหลังเข่ือนสรางเสร็จแลว, เมตร 

H = ความสูงเข่ือน, เมตร 

 การคำนวณการเผื่อความสูงจะใชหนาตัดเขื่อนที่สูงที่สุด โดยระยะเผื่อความสูงของสันเขื่อนนี ้จะ

ลดลงเปนสัดสวนกับความสูงของตัวเขื่อนจนมีคาเปนศูนยที่ไหลเขาทั้งสองดาน 

4. การกําหนดระยะพนนํ้าของสันเขื่อน (Freeboard) 

 ความสูงของสันเขื่อนตองเพียงพอปองกันไมใหน้ำในอางเก็บน้ำไหลลนผานสันเขื่อน การออกแบบ

พิจารณาความสูงของระดับสันเขื่อน ที่ยังไมเผื่อการทรุดตัวกับระดับน้ำสูงสุด ไดมีการคำนวณจากผลบวกของระยะ

ตาง ๆ ดังนี ้

 HF  h + hw + he/2 + ha + hi      (2-2) 
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โดยที ่ HF = ระยะพนน้ำจากระดับเก็บกักถึงระดับสันเข่ือน,   เมตร 

 H        = ระดับน้ำขึ้นสูงสุด (Flood Surcharge) ในขณะระบายน้ำผานอาคาร 

 ระบายน้ำลน (Spillway) ดวยปริมาณที่ออกแบบไว, เมตร 

 hw = ความสูงคลื่นจากแรงลม, เมตร 

 he = ความสูงของคลื่นเนื่องจากผลกระทบของแผนดินไหว 

 ha = ความสูงของระดับน้ำ เนื่องจากความผิดพลาดในการควบคุมบานระบาย 

 ใชคามาตรฐานเทากับ 0.50 เมตร ในกรณีที่ทางระบายน้ำลนเปนแบบ 

 บานบังคับ (Gated Spillway)   

 hi = ความสูงเผื่อ Safety ตามชนิดของเข่ือน ใชคามาตรฐานเทากับ 1.00 เมตร 

    สำหรับเข่ือนดินและเขื่อนดิน-หินถม 

 ความสูงคลื่นจากแรงลมซึ่งรวม Wave Runup แลว ( hw) คำนวณไดจากสูตรของ Stevenson ดัง

สมการตอไปนี ้

 กรณี F  32  กม. ;     hw     = 0.032 (V.F)1/2 + 0.76-0.27 (F)1/4     (2-3) 

 กรณี F  32  กม. ;     hw     = 0.032 (V.F)1/2    (2-4) 

 V = ความเร็วลม, กม./ชั่วโมง 

 F = Fetch Length, กม. 

 ความสูงคลื่นจากผลกระทบของแผนดินไหว (he) จะพิจารณาจากสูตรของ Seiichi Sato ดังนี ้

  he = K.E
g.H o

2
      (2-5) 

เมื่อ K = คา Seismic Coefficient ในแนวราบ 

  E = Period ของคลื่นแผนดินไหว, วินาท ี

 HO = ความลึกของน้ำในอางหนาเขื่อน, เมตร 

 g = ความเรงจากแรงดึงดูดโลก, เมตร/วินาที2  

ระดับสันเข่ือน  HF + ระดับน้ำเก็บกัก     (2-6) 

 HF = ระยะพนน้ำนับจากระดับเก็บกักถึงสันเขื่อน, เมตร 

หินทิ้งลาดเขื่อนดานเหนือนํ้า (UPSTREAM RIPRAP) 

 เพื่อปองกันลาดเขื่อนดานอางเก็บน้ำที่จะถูกกัดเซาะเนื่องจากแรงกระแทกของคลื่นลม ทำใหลาด

เขื่อนเสียหาย ขนาดของหินทิ้งแสดงในตารางที่ 2-1 
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ความสูง

คล่ืน 

(ม.) 

ขนาดของหินทิ้ง (ม.) 

3H : 1V slope 2H : 1V slope 

D50 D100 D50 D100 

0.5 0.19 0.27 0.21 0.30 

1.0 0.37 0.55 0.42 0.63 

1.5 0.55 0.82 0.63 0.95 

2.0 0.73 1.10 0.84 1.26 

2.5 0.92 1.38 1.05 1.58 
 

 

รองแกนเขื่อน (CUTOFF TRENCH) 

ความลึกของรองแกนเขื่อนตองลึกถึงระดับชั้นหินแข็ง (Fresh Rock) ตลอดความยาวของสันเขื่อน 

ความกวางของทองรองแกนกำหนดใหความกวางพอที่เครื่องจักรเครื่องมือทำงานไดสะดวก ความกวางจะตองไมนอย

กวา 6.00 เมตร หรือตามระยะการออกแบบปรับปรุงฐานราก อยางไรก็ตามความกวางของรองแกนสามารถคำนวณได

ตามคำแนะนำของ USBR, 1987 (จากหนังสอื Design of Small Dams หนา 206) จากสมการดังนี้ 

w = h – d > 20 ฟุต      (2-8) 

 เมื่อ w = ความกวางทองรองแกน, ฟุต 

  h = ความลึกน้ำวัดจากระดับผิวดินถึงระดับเก็บกักน้ำ, ฟุต 

  d = ความลึก Cutoff Trench วัดจากผิวดินถึงรองแกน, ฟุต 

การปองกันลาดเขื่อนดานทายนํ้า (DOWNSTREAM PROTECTION)  

 เปนการปองกันการกัดเซาะเนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงบนลาดเขื่อน จะกำหนดใหมีการเรียงหินบนลาด

ทายน้ำของเขื่อน โดยจะเรียงหินหนาไมนอยกวา 0.30 เมตร วางบนกรวดทรายรองพื้นหนาไมนอยกวา  0.15 เมตร 

ตามคำแนะนำของ USBR (1987) 

การคํานวณปริมาณนํ้าไหลผานตัวเขื่อนและฐานราก (SEEPAGE ANALYSIS)   

การคำนวณอัตราการไหลของน้ำผานตัวกลางพรุนหรือมวลดินทำไดโดยการเขียน Flow net หรือ

การวิเคราะหดวยวิธี Finite Element ซึ่งลวนแตอาศัยพื้นฐานของสมการการไหลของน้ำผานตัวกลางพรุนที่เรียกวา 

Laplace Equation เม่ือพิจารณาการไหลใน 2 มิติ คือแกน X และ Y 

0
y

h
K

x

h
K

2

2

y2

2

x 






     (2-9) 

เมื่อ Kx, Ky = สัมประสิทธิ์การซึมน้ำของดินหรือหินในแนวราบและแนวดิ่งตามลำดับ 

  h = ศักยหรือความดันน้ำรวม ณ จุดท่ีพิจารณา 

สำหรับดินที่บดอัดเปนตัวเขื่อน จะมีคาสัมประสิทธิ์ของการซึมน้ำไมเทากันระหวางแนวราบและ

แนวดิ่ง โดยจะใชอัตราสวน 

 

ตารางที่  2-1  แสดงขนาดของหินทิ้งตามขอกําหนดของ US Army Corps of Engineers (1984) 
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Kx/Ky = 4 : 1 สำหรับดินที่บดอัดดวยรถบดตีนแกะ  (Sheepfoot)  

    ซึ่งทำใหมีคาสัมประสิทธิ์ของความซึมนำ้รวมเปน  Ke โดย 

Ke = yx .KK       (2-10) 

เพ่ือใชในการคำนวณปริมาณน้ำที่ซึมผานตัวเขื่อน 

 ในกรณีที่คำนวณจาก Flow net ดังแสดงในรูปที่ 2-2 ปริมาณการไหลของน้ำตอหนึ่งหนวยของ

ความยาวเขื่อนจะเทากับ 

 Q = Ke.h. Nf

Ne
       (2-11) 

 เมื่อ Ke = คาความซึมน้ำรวมของดิน 

  h = ความตางศักยระหวางเหนือน้ำและทายน้ำ 

  Nf = จำนวน Flow Channel 

  Ne = จำนวน Equipotential Space 

 

 

รูปที่ 2-2  การคำนวณหาอัตราการไหลซึมโดย Flow Net 

FILTER TRANSITION และ ROCKFILL DRAIN 

 FILTER TRANSITION และ ROCKFILL DRAIN สวนประกอบทั้งสองสวน มีหนาที่ระบายน้ำที่ไหล

ซึมออกมาจากตัวเขื่อน และบางสวนจากฐานรากออกไปจากตัวเขื่อน นอกจากนี้ยังปองกันไมใหอนุภาคละเอียดของ

ดินถูกน้ำไหลพัดพาออกไป ซึ่งจะเปนสาเหตุทำใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา Piping ขึ้นและนำไปสูการวิบัติของเขื่อน

ตอไป ปริมาณน้ำดังกลาวจะนำมาคำนวณหาขนาดความหนาของ Filter Transition และ Rockfill Drain ซึ่งการ

ทำงานของ Filter Transition และ Rockfill Drain มีการทำงานเปน 2 ลักษณะ คือ Chimney Drain และ Blanket 

Drain ตามวิธีของ Cedergren (1972) โดยพิจารณาจากรูปที ่ 2-3 
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1. Chimney Drain 

 จากทฤษฎีของ Darcy, Q =  kia ความหนาที่ตองการของชั้นกรอง เพื่อที่จะระบายน้ำจากตัวเขื่อน

ได 

  Q1 = 
K h A

L

f c c

c

. .
      (2-12) 

Ac = 
cf

c1

.hK

.LQ
       (2-13) 

 เมื่อ Kf = คาสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำของวัสดุกรอง, เมตร/วินาที 

Q1 = ปริมาณน้ำไหลผานตัวเขื่อน, ลบ.ม./วินาที 

Ac = ความหนาของ Chimney Drain, เมตร 

hc = ความสูงของน้ำใน Chimney Drain, เมตร 

  Lc = ระยะทางท่ีน้ำไหลผาน Chimney Drain, เมตร 

2. Blanket Drain 

 ความหนาที่ตองการอยางนอยที่สุด  เพ่ือระบายน้ำจากตัวเขื่อน และฐานรากได 

 (Q1 + Q2) = Qb  = 
K h A

L

f b b

b

. .
     (2-14) 

 เพราะฉะนั้น Ab = 
Q L

K h

b b

f b

.

.
       (2-15) 

 เมื่อ Kf = คาสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำของวัสดุกรอง, เมตร/วินาที 

  Qb = ปริมาณน้ำไหลผานตัวเข่ือนและฐานรากที่ไหลเขาสู  

    Blanket Drain, ลบ.ม./วินาที 

  Ab = ความหนาของ Blanket Drain, เมตร 

  Lb = ความยาวของ Blanket Drain, เมตร 

  hb = ความสูงของน้ำใน Blanket Drain, เมตร  

 ความหนาของชั้นกรองของ Chimney Drain และ Blanket Drain สวนใหญที่ใชกวางอยางนอย

ประมาณ 1.50-2.00 เมตร เนื่องจากความสะดวกในการกอสรางดวยการบดอัดดวยรถบดขนาดเล็ก และเผื่อความ

หนาที่อาจจะเกิดการอุดตันในบางสวน 

 สำหรับระดับบนสุดของ Chimney Drain กำหนดไวที่ระดับน้ำเก็บกัก ทั้งนี้เพื่อตองการใหเปนสวน

ปลอดภัย ในกรณีท่ีมีการถมดินไมดีอาจจะมีน้ำไหลซึมมาตามแนวราบได Chimney Drain จะทำหนาทีร่ับน้ำในสวนนี้

ไวโดยไมใหเกิดอันตรายตอตัวเขื่อน   

 สำหรับสัดสวนคละ (Gradation) ของ Chimney และ Blanket Drain เพื่อใหชั้นกรองสามารถรับ

น้ำที่ซึมผานตัวเข่ือนและฐานรากใหไหลออกมารวมกันในบริเวณท่ีเตรียมไวโดยไมใหเกิดอันตรายจากการกัดเซาะ หรือ

เกิดความดันน้ำสูงจนเกิดการกัดเซาะในดินตัวเข่ือนหรือทางดานทายเข่ือน ดังนี ้

- Piping Requirement คือขนาดของวัสดุกรอง (หรือชองวางระหวางเม็ด) ตองมีขนาดเล็กพอท่ีจะ

ปองกันไมใหเม็ดดินของตัวเข่ือนและฐานราก ถูกกัดเซาะและไหลตามน้ำที่ซึมผานออกมาได 
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- Drainage Requirement คอืขนาดของวัสดุกรอง (หรือชองวางระหวางเม็ด) จะตองใหญพอที่จะ

ยอมใหน้ำไหลซึมออกไดสะดวก 

 เพราะฉะนั้นวัสดุที่ใชทำชั้นกรองจะถูกจำกัดดวยขนาดคละที่ตองพอเหมาะ ที่จะทำหนาที่ตามความ

ตองการดังกลาวได  โดยใชเกณฑกำหนดของ USBR (1987) ดังตอไปนี ้

1) D15 ของ Filter    5 (Drainage Requirement) (2-16) 

 D15 ของ Base Material  

2) D15 ของ Filter   5 (Piping Requirement) (2-17) 

 D85 ของ Base Material  

3) D85 ของ Filter     2 (Drainage Requirement) (2-18) 

 Max. Opening ของ Pipe Drain  
 

4) วัสดุที่ผานตะแกรงเบอร 200 (0.074 มม.) ตองไมเกิน 5% 

5)  ขนาดใหญสุดของ Filter ตองไมเกิน 3 นิ้ว และมีเปอรเซ็นตของทรายไมนอยกวารอยละ 40 

เพ่ือปองกันการเกิด Segregation 

6) โคงขนาดเม็ดดินของ Filter (Grain - Size  Curve) ควรจะขนานกับ Base Material 

7) Coefficient of Uniformity (Cu)  มีคาอยูระหวาง 1.5 ถึง 8  

8) Coefficient of Curvature (Cc) มีคาอยูระหวาง 1 ถึง 3 

 เมื่อ D15 = ขนาดเสนผาศูนยกลางของวัสดุที่เปอรเซน็ตผานตะแกรง 15% 

  D85 = ขนาดเสนผาศูนยกลางของวัสดุที่เปอรเซน็ตผานตะแกรง 85% 

 และ US Corps of Engineers (1984) ไดแนะนำเกี่ยวกับขนาดคละของหินทิ้ง โดยพิจารณาตาม

เกณฑกำหนดในการออกแบบชั้นกรอง (Filter Criteria) ดังนี ้

 D15 ของ Riprap   5 D85 ของ Bedding    (2-19) 
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รูปที่ 2-3 แสดงรูปแบบการหาความหนาของ Chimney Drain และ Blanket Drain 

การวิเคราะหความม่ันคงของลาดเขื่อน (SLOPE STABILITY ANALYSIS) 

 การวิเคราะหความมั ่นคงของลาดเขื ่อน (Slope Stability Analysis) จะทำการว ิเคราะห หา

อัตราสวนความปลอดภัยตอการเลื่อนตัว (Factor of Safety against Sliding) การวิเคราะหหาอัตราสวนปลอดภัย

ดังกลาวจะกระทำใน 3 กรณี คือ  

- กรณีท่ีกอสรางเข่ือนเสร็จใหม (End of Construction)  

- กรณีมีน้ำเต็มอางฯ (Full of Reservoir)  

- กรณีน้ำในอางฯ ลดลงอยางรวดเร็ว (Rapid Drawdown) 

 

วิธีการวิเคราะหหาคา Factor of Safety (F.S.) 

วิธีการวิเคราะหหาคา Factor of Safety (F.S.) วิธีการวิเคราะหหาคา F.S. ของเขื่อนดินจะใชตามวิธี 

Simplified Bishop Method โดยการสมมติรูปของผิวการเคลื ่อนพังเปนสวนโคงของวงกลม โดยการตัดมวลดิน

ออกเปนชั้น ๆ ตามแนวดิ่งและพิจารณาสมดุลของแรงและโมเมนตจากมวลดิน ดังแสดงในรูปที่ 2-4 และคาอัตราสวน

ปลอดภัย (FS) สามารถหาไดดังนี ้
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รูปที่ 2-4 สมมติฐานของแรงตามวิธี Simplified Bishop 

  FS = 







 





 








 

n

1i

i

n

1i

R

Cs.W.a
isinW.

M

tanU)(WbiC.

   (2-20) 

   M = [Cosi. + Sini.tan)] /FS    (2-21) 

โดยที ่ FS = อัตราสวนปลอดภัย (Factor of Safety) 

  n = จำนวนชิ้นมวลดิน (Total Number of Slice) 
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  bi = ความกวางของมวลดินแตละชิ้น (Width of The Slice) 

  hi = ความสูงของมวลดินแตละชิ้น (Average Height of The Slice) 

  c = ความเหนียวของดิน (Cohesion of Soil) 

   = มุมของความเสียดทานภายในของดิน (Internal Friction Angle of Soil) 

  i = มุมเอียงของเสนสัมผัส (Angle of Inclination) 

  W = น้ำหนักของของมวลดินแตละชิ้น (Total Weight of ith Slice) 

  U = แรงดันน้ำที่กระทำตอผิวเคลื่อนของมวลดินชิ้นใด ๆ 

  Cs = สัมประสิทธิ์ความสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 

  R = รัศมีของวงกลมของการเคลื่อนพัง 

  ai = แขนของโมเมนต 

คุณสมบัติดินที่นํามาออกแบบตัวเขื่อน 

คุณสมบัติดินที่นำมาออกแบบตัวเข่ือน 

1. คุณสมบัติของดิน ใน Core Zone 

การวิเคราะหคุณสมบัติของดินที่จะนำมาออกแบบตัวเขื่อนนั้น จะนำตัวอยางดินมาจากแหลงบอยืม

ดินมาดำเนินการทดสอบ เพ่ือหาคุณสมบัติดินและวิเคราะหออกแบบตัวเขื่อนตามรายละเอียดดังนี ้

 คุณสมบัติตาง ๆ ของดินที่จะนำมาออกแบบเปน  Core  Zone  เชน  Unit  Weight และ Shear 

Strength ของดิน ซึ่งประกอบดวยคา Cohesion และคา Angle  of  Internal Friction  โดยจะใชผลการทดสอบที่

บริษัทที่ปรึกษาเปนผูดำเนินการจัดทำการทดสอบขึ้น 

 ในการหาคา  Shear Strength  ที ่จะนำมาใชในการออกแบบเขื ่อนจะใชคา Triaxial Test การ

ทดสอบ Triaxial Test จะตองมีการวัด  Pore Pressure  ที ่เกิดขึ ้นในตัวอยางดวยเมื่อนำมาพิจารณาคา Shear 

Strength ของดินในสภาพตาง ๆ  โดยกำหนดการทดลอง เปน 2 กรณี คอื 

1)  UU  - Test จะนำผลจากกรณีนี้มาคำนวณ ในกรณ ีEnd of Construction  

(รายละเอียดดูจากหัวขอการวิเคราะหความมั่นคงของลาดเขื่อน) 

2) CU - Test จะนำผลจากกรณีนี้มาคำนวณ ในกรณี Steady Stage Seepage  

หรือ Full of Reservoir และในกรณี Rapid Drawdown 

2. คุณสมบัติของหินใน Rockfill Zone 

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของหิน จากแหลงหินมีคุณสมบัติเหมาะสมในการกอสราง  สวนใหญหินจาก

แหลงตาง ๆ ในโครงการเปนหินปูน สำหรับคุณสมบัติดานกำลังรับแรงเฉือนของหิน หรือคา Angle of Internal 

Friction ซึ่งมีความสัมพันธกับชนิด ขนาดคละ และอัตราสวนชองวางของหิน  โดยแสดงไวในรูปที่ 2-5 ซึ่งแสดง

ความสัมพันธระหวางคา Void Ratio กับคา tan  ของหินชนิดตาง ๆ (จากหนังสือ Geotechnical Engineering 

Vol II, 1980 “Rockfill Dam in Japan” by Eishiro Mikuni) โดยหินปูนจะมีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับหินชนิด

อ่ืน ๆ 

คากำลังรับแรงเฉือนของหินมีความสัมพันธกับ Normal Stress แตเปนความสัมพันธที ่ไมเปน

เสนตรง โดยมีแนวโนมของคากำลังรับแรงเฉือนลดลงเมื่อ Normal Stress เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามความสัมพันธขึ้นกับ
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ชนิดของหิน ดังแสดงในรูปที่ 2-6 (จากหนังสือ Ranking Lecture “Reflections on Design Decision of Practical 

Significance to Embankment Dam V.F.B. De Mello Geotechique 27 No. 3, 1977) 

 

รูปที่  2-5  รูปแสดงความสัมพันธระหวาง Void Ratio และมุมเสียดทานภายในของหินชนิดตาง ๆ 
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รูปที่  2-6  รูปแสดงความสัมพันธระหวาง Shear  Stress และ Normal Stress ของหินชนิดตาง ๆ 

เกณฑกําหนดเสถียรภาพของลาดเขื่อน (ALLOWABLE FACTOR OF SAFETY) 

การกำหนดคา Minimum  Allowable  Factor  of  Safety ของโครงการในกรณีตาง ๆ จะกำหนด

ตามเกณฑแสดงในตารางท่ี  2-2 

 
กรณี 

 
กรณีเข่ือนที่ทำการวิเคราะห 

 
ระดับน้ำในอางเก็บน้ำ 

Min Allowable F.S 
ลาดเข่ือน 

ดานเหนือน้ำ 
ลาดเข่ือน 

ดานทายน้ำ 
1 
 
2 
 
 
3 

เขื่อนสรางเสร็จใหมยังไมเก็บกักน้ำ 
ไมคดิแผนดินไหว 
เขื่อนเก็บกักน้ำ 

-  ไมคดิแผนดินไหว 
-  คิดแผนดินไหว ( k = 0.1) 

เขื่อนเก็บกักน้ำลดระดับอยางรวดเร็ว 
-  ไมคดิแผนดินไหว 
-  คิดแผนดินไหว ( k = 0.1) 

- 
 
 

ระดับน้ำเก็บกัก 
ระดับน้ำเก็บกัก 

 
ร.น.ก.-ร.น.ต. 
ร.น.ก.-ร.น.ต. 

1.25 
 
 

1.5 
1.25 

 
1.25 

1 

1.25 
 
 

1.5 
1.25 

 
- 
- 

ตารางที่ 2-2  เกณฑกำหนดเสถียรภาพของลาดเข่ือน (Allowable Factor of  Safety) 

 

 

 

 



 

22 

การกําหนดคา SEISMIC COEFFICIENT 

การกำหนดคา SEISMIC COEFFICIENT ใน

การออกแบบและการวิเคราะหเสถียรภาพของเข่ือน

เก็บกักน้ำ และอาคารประกอบอื่นๆ ที่รองรับแรง

แผนดินไหว จำเปนตองพิจารณาตามเกณฑของ

กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน 

ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารใน

การตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 

2550 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งแบงเปน

บริเวณตามกฎกระทรวงดังนี ้

1) “บริเวณเฝาระวัง” หมายความวา พื้นที่

หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว 

ไดแก จังหวัดกระบี ่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง 

สงขลา และราษฏรธานี 

2) “บริเวณที่ 1” หมายความวา พื้นที่หรือ

บริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบจาก

แผนดินไหวระยะไกล ไดแก กร ุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

3) “บริเวณที่ 2” หมายความวา พื้นที่หรือ

บริเวณที่อยูใกลรอยเลื่อนที่อาจไดรับผลกระทบจาก

แผนดินไหว ไดแก กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม 

ตาก นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลำปาง และ

ลำพูน 

อุปกรณมาตรวัดพฤติกรรมเขื่อนเก็บกักนํ้า (DAM INSTRUMENTATION) 

อุปกรณมาตรวัดที่ติดตั้งที่ตัวเขื่อนและบริเวณใกลเคียง มีความสำคัญมากตอการเตือนภัยและการ

คาดคะเนพฤติกรรมของตัวเข่ือนขณะทำการกอสรางและภายหลังจากกอสรางเสร็จและใชงานแลว เนื่องจากการติดตั้ง

อุปกรณมาตรวัดตาง ๆ มีจุดประสงคเพื่อเตือนภัยดานความปลอดภัยของตัวเขื ่อนและเก็บรวบรวมขอมูล และ

ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับสมมุติฐานในการออกแบบและวิธีการคำนวณวามีความถูกตองเพียงไร เพื่อนำไป

ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน อุปกรณมาตรวัดชนิดตาง ๆ ที่ไดพิจารณาติดตั้งท่ีเข่ือนแหงนี้ ประกอบดวย 

1) Piezometers เพ่ือใชวัดความดันน้ำที่จุดตาง ๆ ในตัวเข่ือนและฐานราก 

2) Observation Wells เพื่อใชวัดระดับน้ำทายเขื่อนและบนฐานยัน 

3) Surface Settlement Point และ Reference Benchmark เพื่อใชวัดการเคลื่อนตัวที่ผิวเขื่อน

ในบริเวณลาดเขื่อนและสันเข่ือน 

4) อาคารวัดน้ำ  เพ่ือใชวัดอัตราการไหลของน้ำผานเข่ือน 
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Piezometer 

Observation Well 
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อาคารวัดน้ำ 
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เกณฑกําหนดปรับปรุงฐานรากเขื่อน (DAM FOUNDATION IMPROVEMENT) 

การออกแบบฐานรากตัวเขื่อน มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ำ (Seepage) ผานฐานราก

ไมใหเกินเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และไมกอใหเกิดการผุดของน้ำ (Piping) ที่ผิวดินทายเขื่อน อันเนื่องมาจากแรงดนั

น้ำในฐานราก ซึ่งจะสงผลตอกำลังตานทานแรงเฉือน (Shear Strength) การแปรเปลี่ยนรูป (Deformation) การทรุด

ตัวหรือ การยุบตัว ตลอดจนเกิดสภาพการเปนของไหล (Liquefaction) ในสวนใดสวนหนึ่งของฐานราก โดยพิจารณา

จาก Hydraulic Gradient และ Velocity ที่เกิดขึ้นบริเวณทายเขื่อน เปรียบเทียบกับ Critical Hydraulic Gradient 

และ Critical Velocity ใหอยูในเกณฑที่ปลอดภัยและยอมรับได โดยจะแยกการพิจารณาออกเปน 2 ระดับ คือ 

1) ในชั้นดินหรือชั้น Overburden การออกแบบจะกำหนดใหมีการขุดลอกชั้นดิน Overburden ใน

รอง Core Trench ออกใหหมด รวมไปถึงชั้นหินออนและผุมากดวย  โดยจะใหผิวลางของรอง Core Trench วางบน

ชั้นหินพืดที่คอนขางจะ Fresh หรือ Slightly Weathered หรือ ถึงชั้นที่แข็งพอที่จะสามารถปรับปรุงใหแข็งแรงและ

ทึบน้ำได 

2) การปองกันน้ำลอดใตเขื่อนในหินฐานรากพื้นรองแกน (Bottom of Core Trench) ลงไปนั้น จะ

พิจารณาปรับปรุงฐานรากใหแนนทึบมากที่สุด  เพื่อลดความเร็ว  และแรงดันของน้ำที่ซึมผานฐานรากที่อาจกอใหเกิด

อันตรายตอดานทายเข่ือน
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การออกแบบฝาย (WEIR) 

ฝาย คือ อาคารทดนํ้าประเภทหนึ่งสรางขึ้นทางตนนํ้าของลํานํ้าธรรมชาติ ทําหนาที่ทดนํ้าที่ไหลมา

ตามลํานํ้าใหมีระดับสูง จนสามารถไหลเขาคลองสงนํ้าไดตามปริมาณท่ีตองการ 

การเลือกที่ตั้งฝายมี 3 ประเด็นหลักไดแก 

5. ลักษณะภูมิประเทศ ควรเปนในตําแหนงที่มีลํานํ้าที่แคบที่สุด เพื่อประหยัดคากอสรางตัวฝาย 

บริเวณเหนือนํ้าจากแนวกั้นฝายควรเปนบริเวณที่สามารถกอสรางอาคารรับนํ้าเพื่อสงนํ้าไปยังโรงไฟฟาได หลีกเลี่ยง

บริเวณพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับชุมชน และหลีกเลี่ยงบริเวณที่จะมีตะกอนทับถมมาก และบริเวณท่ีคุณภาพของนํ้าเสียนํ้า

ที่เก็บกักไมสะอาด พ้ืนที่เหนือนํ้าตองไมเกิดผลกระทบจากจากนํ้าเทอ 

6. ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางธรณีวิทยาฐานรากควรมีลักษณะธรณีวทิยาฐานรากเปนหิน

แข็ง หลีกเลี่ยงบริเวณที่เปนดินเหนียวออน หรือตะกอนทราย กรวดเม็ดละเอียด ทรายละเอียดที่มีสภาพหลวม อาจ

เกิดปญหาการทรุดตัวของชั้นดิน  และการเคลื่อนท่ีของเม็ดดินเนื่องจากแรงซึมผานนํ้า และการกัดเซาะ การออกแบบ

ฝายอาจตองออกแบบเพิ่มเพื่อชวยเพิ่มเสถียรภาพของตัวฝาย เชน การเพิ่มความยาวของทางนํานํ้าเขาฝาย  การขุด

รองแกน และการเพ่ิมความยาวของ Stilling Basin เปนตน 

7. แหลงวัสดุกอสราง ควรเลือกกอสรางที่หาวัสดุกอสรางไดงาย เชน บอยืมหินถม และหินทิ้ง มวล

รวมคอนกรีต เชน ทราย กรวด หินยอย เปนตน 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝายผาบอง (โครงการไฟฟาพลังนํา้แมฮองสอน) 
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ดานเหนือฝาย 

ทางรับนํ้าเขา 

อาคารสลายพลังงาน 

ประตูระบายทราย 

กําแพงขาง 

สันฝาย 
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งานออกแบบฝายและอาคารประกอบ 

การออกแบบความยาวสันฝาย 

การคำนวณออกแบบความยาวสันฝาย จะใชปริมาณน้ำหลากที่รอบ 100 ป ซึ่งไดจากการวิเคราะห

ขอมูลทางอุทกวิทยามาคำนวณ โดยคำนวณไดจากสมการตอไปนี้ (Design of Small Dams, ของ USBR 1987 หนา 

365) 

  Q = CL Ho
3/2      (2-23) 

โดยที ่ Q = ปริมาณน้ำไหลผานสันฝาย (195.270 ม.3/วินาที) 

  C = Discharge Coefficient 

  L = ความยาวประสิทธิผลของสันฝาย, ม. 

   = L-2 (NKP + Ka) HO 

  L = ความยาวทั้งหมดของสันฝาย (ไมรวมความหนาของตอมอ), ม. 

  Ka = Abutment Contraction Coefficient = 0.10 

  Kp = Pier Contraction Coefficient = 0.01  

  N = จำนวนตอมอ  

  Ho = Total Head เหนือสันฝาย, ม. 

   = ho + ha 

  ho  = ความลึกน้ำเหนือสันฝาย, ม. 

  ha  = 
2g

V 2
a หรือ Approach Velocity Head, ม. 

  Va  = 
)h(P

q

o
หรือ Approach Velocity, ม./วินาที 

  q = CHo
3/2, ม.3/วินาที/ม. 

  P = ความสูงระหวางสันฝายถึงพ้ืนหินเรียง, ม. 

 

หมายเหต ุ

1) คา Coefficient of Discharge (C)  จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราสวนระหวาง 
Ho

P
  ในกรณีที่อัตราการไหล

ของนํ้าเปน Free Flow คา C สามารถหาไดจากกราฟดัง รูปท่ี 2-9 แตถาอัตราการไหลของนํ้าเปน Submerged Flow จะตองหาคา 

Correction Factor จากกราฟดัง รูปที่ 2-10 ไปคูณกับคา C กรณี Free Flow 

2) คา Ho ไมรวมการสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทาน ใน Approach Channel, การสูญเสียเฮดตรงทางเขาและการ

สูญเสียเฮดใน Transition ถาการออกแบบดังกลาว เกิดการสูญเสียอยางสําคัญจะตองรวมการสูญเสียเหลานั้นไวใน Ho ดวย 
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รูปที่ 2-9 แสดง Discharge Coefficients ท่ี Head ตาง ๆ กันกรณีการไหลของนํ้าเปนแบบ Free Flow 
 (MODIFIED FROM DESIGN OF SMALL DAMS ของ USBR, 1987 หนา 370) 
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การออกแบบความสูงสันฝาย 

การออกแบบฝายไมไดมีวัตถุประสงคจะเก็บกักนํ้า แตจะออกแบบใหมีความสูง พอเหมาะที่จะทําให

มีระดับนํ้าหนาฝายเพียงพอตอการสงนํ้าเขาอาคารรับนํ้าและทอผันนํ้าที่รับแรงดัน และมีความเร็วการไหลของนํ้าตํ่า

พอที่ทําใหตะกอนตกกอนที่ปริมาณนํ้าจะไหลเขาทอชักนํ้า  

ความสูงตํ่าสุดของสันฝายคํานวณจากสมการดังนี ้

  Wh = ES + D + S      (2-24) 

โดยที ่ Wh = ความสูงฝาย, ม. 

  ES = ความสูงพ้ืนฝาย, ม. 

    (ความสูงจากพื้นถึงระดับทางเขาทอชักนํ้า มีความสูงไมนอยกวา 0.5 ม.)

  D = ขนาดทอผันนํ้า, ม. 

  S = ความสูงของนํ้าหลังทอ, ม. 

   = 1.5 V2/2g + 0.1 หรือ 0.2 D (จะใชคามาก) 

  V = ความเร็วนํ้าในทอที่ปริมาณนํ้าออกแบบ, ม./วินาที 

  g = ความเรงเนือ่งจากแรงโนมถวงของโลก, ม./วินาที2 

 

 

รูปที่ 2-10 แสดง Ratio of Discharge Coefficients กรณีการไหลของนํ้าเปนแบบ Submerged Flow 

(DESIGN OF SMALL DAMS ของ USBR, 1987 หนา 374) 
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รูปรางของสันฝายน้ำลน เปนแบบ Ogee ดังแสดงในรูปที่ 2-11 การคำนวณรูปราง Ogee Crest 

กำหนดจากสมการขางลางดังนี ้

  Y = 
1.85

0.85
O

X

2H
       (2-25) 

 โดยที ่ Y = ระยะ Coordinate ตามแกน y, ม. 

  X = ระยะ Coordinate ตามแกน x, ม. 

  Ho  = Total design head, ม. 

การออกแบบฝายไมไดมีวัตถุประสงคจะเก็บกักน้ำ แตจะออกแบบใหมีความสูง พอเหมาะที่จะทำให

กำหนด Slope ที่ต่ำจากจุดสัมผัสโคง Ogee เทากับ 1:0.8 (จากหนังสือ Open Channel Hydraulic ของ VEN TE 

CHOW หนา 323) และรัศมี R1, R2, H1, H2 มีคาเทากับ 0.5Ho, 0.2Ho, 0.17Ho และ 0.282Ho ตามลำดับ (จาก The 

Wes-Standard Spillway Shapes ของ U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station) สวนรัศมี R3 ซึ่ง

เปนรัศมีของโคงที่ฐาน Ogee กำหนดไมนอยกวา H/4 โดยที่ H เปนความสูงของฝายและ  มีคาอยูระหวาง 40-60 

องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 
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รูปที่ 2-11 แสดงรายละเอียด Ogee Crest 

(DESIGN OF SMALL DAMS ของ USBR, 1987 หนา 366) 

 

การออกแบบอาคารสลายพลังนํ้า   

การออกแบบอาคารสลายพลังน้ำ (STILLING BASIN) 

   2

1

y

y
 = 0.5 ( 2

1)Fr(81 - 1)     (2-26) 

 โดยที ่ y2 = ความลึกน้ำภายหลังเกิด Hydraulic Jump, ม. 

  y1 = ความลึกน้ำที่จุดเริ่มเขา Basin, ม. 

  Fr1 = Froude Number ที่จุดเริ่มเขา Basin 

   =  1

1

V

gy
 

  V1 = ความเร็วกระแสน้ำท่ีจุดเริ่มเขา Basin, ม./วินาท ี

ความหมายตาง ๆ ตามสมการ แสดงไวในรูปที่ 2-12 สำหรับความสูงกำแพง Stilling Basin จะ

กำหนดจากสมการดังนี้ 

  HB = FB + y2       (2-27) 

 โดยที ่ HB = ความสูงกำแพง Stilling Basin, ม. 

  FB = ระยะเผื่อลน Freeboard, ม. 

   = 0.1 (V1 + y2) 

  V1 = ความเร็วกระแสน้ำไหลเขา Basin, ม./วินาท ี

  y2 = ความสูงของ Hydraulic Jump, ม. 
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รูปที่ 2-12 แสดงการเกิด Hydraulic Jump 

 

Type I (Fr=1.7-2.5) 

 

Type II (Fr >4.5) 
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Type III (Fr>4.5, v<=60 ft/s) 

 

 

Type IV (Fr=2.5-4.5) 
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Type VII  
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ความหนาของพื้นฝายดานทายนํ้า  

การตรวจสอบความหนาของพ้ืนทายฝาย ณ จุดตาง ๆ เพ่ือตรวจสอบวาความหนาของพ้ืนทายฝายจะ

หนักพอที่จะตาน Uplift Pressure ไดอยางปลอดภัย 

 โดยทั่วไปน้ำหนักของพื้นฝาย = Uplift Pressure 

 คา Safety Factor  = 1.3 

 ดังนั้น น้ำหนักพ้ืน  = 1.3 ของ Uplift Pressure 

  ซึ่งเทากับ  = 1.3 WU 
 

 

 

 

 

ความม่ันคงของอาคาร  

รูปแบบของอาคารชลศาสตรตาง ๆ จะตองมีการตรวจสอบทางชลศาสตรเพื่อที่อาคารจะสามารถ

ระบายน้ำไดเพียงพอกับความตองการและตองตรวจสอบความมั่นคงของอาคารใหมีความปลอดภัยและความมั่นคง 

ดังตอไปนี้ 

1. สำหรับอาคารชลศาสตร (Hydraulic Structures) ตองมีการตรวจสอบขนาดใหพอเพียงกับ

ปริมาณน้ำสูงสุดไหลผาน ซึ่งจะตองเทากับปริมาณน้ำที่ใชในการออกแบบ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพการไหลของน้ำใหอยู

ในสภาพปกติ 
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2. อาคารตองมีความตานทานตอการพลิกคว่ำ (Overturning) โดยมีสัดสวนความปลอดภัย 2.00 

สำหรับสภาพปกติ (ไมมีแรงเนื่องจากแผนดินไหว) 

 
. .

. .
 

3. อาคารตองมีความตานทานตอการเลื่อนไหล (Sliding) โดยมีสัดสวนความปลอดภัย 1.50 สำหรับ

สภาพปกติ (ไมมีแรงเนื่องจากแผนดินไหว)  

 

4.  อาคารตองมีความตานทานการลอยตัว (Floating) โดยมีสัดสวนความปลอดภัย 1.30 

𝐹. 𝑆.  𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =  
𝜀𝑊

𝜀𝑈
 

5. ใตพื้นและดานขางอาคารตองไมเกิดแรงดันน้ำมากเกินกำหนดจนเปนเหตุใหน้ำพัดพาเอาเม็ดดิน

หลุดหนีไป (Piping) และเกิดการกัดเซาะจนเปนโพรงภายใตพ้ืนอาคาร (Undermining) 
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การกัดเซาะพื้นทองนํ้าและดานขาง  

การกัดเซาะพื้นทองน้ำและดานขาง ในหัวขอนี้จะเนนเฉพาะการกัดเซาะบนพื้นทองน้ำและดานขาง

อาคารในสวนที่ไมมีคอนกรีตดาดคลอง และยังอยูในขอบเขตอิทธิพลทางชลศาสตร เชน ยังมีความปนปวนการไหล 

(Turbulent Flow) มีคลื่นน้ำ และยังมีความเร็วพอที่จะทำความเสียหายได ดังนั้น การปองกันการกัดเซาะจะใชวิธีปู

หินเรียง (Rock Riprap) หนาไมนอยกวา 0.25 เมตร ทับบนชั ้นกรวดและทรายหยาบซึ่งตอจากปลายพื้นที ่เปน

คอนกรีตใหยาวพอจนพนเขตอันตราย 

การรั่วซึมผานอาคารและฐานราก  

การรั่วซึมผานอาคารและฐานราก (SEEPAGE) ในหัวขอนี้จะไมมีการพิจารณาการรั่วซึมของน้ำผาน

ตัวอาคาร เพราะไดใชคอนกรีตเปนตัวอาคาร ดังนั้นจะพิจารณาเฉพาะการรั่วซึมภายใตฐานรากเทานั้น ซึ่งเปนการ

พิจารณาถึงความปลอดภัยตอแรงดันน้ำ ยกขึ้น (Uplift Pressure) และปลอดภัยตอการพัดพาเอาเม็ดวัสดุใตฐานหนี

ออกไป (Piping) โดยจะใช "Weighted Creep Theory" ของ Lane เปนเกณฑกำหนด ซึ่งในขั้นตนนี้ตองยึดหลักการ

หรือขอกำหนดของ Lane ตอไปนี้ 

1. กำหนดให Weighted Creep Distance เปนระยะทางรวมของน้ำซึมไปตามผิวสัมผัสระหวาง

อาคารกับดินฐานราก ซึ่งจะเทากับผลรวมระยะทาง       น้ำซึมแนวตั้ง (ตองมีมุมชันกวา 45) กับหนึ่งในสาม (1/3) 

ของระยะทางในแนวนอน (ตองมีมุมราบกวา 45) 

2. กำหนดให Weighted Creep Ratio = (Weighted Creep Distance)/(ความแตกตางระดับน้ำ

ดานเหนือกับทายน้ำ) 

3.  การกำหนดความปลอดภัยจาก Piping ตองมีการออกแบบฐานรากของอาคารใหมี Weighted 

Creep Distance ยาวเพียงพอเพ่ือใหมี Weighted     Creep Ratio เหมาะสมกับดินฐานรากชนิดตางๆ ดังตอไปนี ้

4.  หลักการของ Lane ในขอ 1. 2. และ 3. ขางตนนั้นจะมีผลเฉพาะในกรณีที่เสนทางเดินของน้ำ 

(Percolation Path) ตองเดินไปตามผิวสัมผัสระหวางอาคารกับดินฐานรากเทานั้น โดยไมมีการลัดทางเดิน (Short 

Path) เชนในกรณีที่ใหระยะหางกันระหวาง Cutoff wall หรือเข็มพืดนอยกวา 2 เทาของความลึกของ Cutoff wall 

หรือเข็มพืด ดังนี้เปนตน 

แรงดันนํ้าใตฐาน  

ฐานรากของอาคารทุกแหงจะออกแบบใหมีน้ำหนักและแรงตานทานตอแรงดันน้ำยกขึ ้น (Uplift 

Pressure) ภายใตฐานรากไดทุก ๆ กรณี โดยคำนึงถึงสภาพการณตาง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำที่จะทำใหเกิด

มีแรงดันใตฐานมากที่สุด ซึ่งเกณฑกำหนดการออกแบบความปลอดภัยจะนำ Weighted Creep Theory ของ Lane 

และใชหลักการที่กำหนดไวแลว คำนวณหาแรงดันน้ำยกขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่ง ภายใตฐานรากนั้นไดทุกจุด ทั้งนี้แลวแต

ความตองการจะวิเคราะหตรงจุดใด แสดงตัวอยางวิธีการวิเคราะหตอไปนี ้
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ถาให  H = Weighted Creep distance ในแนวนอน 

 และ V = Weighted Creep distance ในแนวตั้ง 

ดังนั้น ผลรวมของ Weighted Creep Distance =   V
3
H      (2-45)  

  V
3
H   =   4(3)1515

3
303030 







  = 72 

 ถาให H = ความแตกตางระดับน้ำดานเหนือน้ำกับทายน้ำ  = 20 

 เพราะฉะนั้น Weighted Creep Ratio  =   
H

 V
3
H

 = 
20
72   = 3.6 

 จะเห็นไดวาฐานรากของอาคารตามสัดสวนดังรูปขางตนนี้จะมีความปลอดภัยจาก Piping ได ตอง

สรางอาคารบนดินฐานรากที่มีคาของ Weighted Creep Ratio นอยกวา 3.6 ตามที่ไดกำหนดเปนเกณฑไวแลว 

 วิธีวิเคราะหหาแรงดันน้ำยกขึ้น (Uplift Pressure) ที่ใตพื้นตรงจุด A และ B จะคำนวณหาไดโดย

ทฤษฎีการสูญเสียพลังแรงดันของน้ำจาก Head Water ไปทางดานทายน้ำ ดังนี้ 

(1) Uplift Pressure ที่จุด A  = 25 - 
72
20  (15+15+30/3) 

     = 13.9 ตัน/เมตร2 

 (2) Uplift Pressure ที่จุด B = 25 - 
72
20  (15+15+(60/3)+3+3) 

     = 9.4 ตัน/เมตร2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขื่อน/ฝาย 
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Weighted Creep Ratio เหมาะสมกับดินฐานรากชนดิตางๆ 

ลำดับท่ี ชนิดดินฐานราก Weighted- Creep 
Ratio 

1 ทรายละเอียดมากหรือดินตะกอนทราย (Very fine sand or silt) 8.5 
2 ทรายละเอียด (Fine sand)  7.0 
3 ทรายขนาดปานกลาง (Medium sand) 6.0 
4 ทรายหยาบ (Coarse sand) 5.0 
5 กรวดละเอียด (Fine gravel) 4.0 
6 กรวดขนาดปานกลาง (Medium gravel) 3.5 
7 กรวดหยาบปนหินเล็ก (Coarse gravel including cobbles) 3.0 
8 หินใหญมีทั้งหินเล็กและกรวดปนบาง(Boulders with some cobbles and 

gravel) 
2.5 

9 ดินเหนียวชนิดไมแนน (Soft clay) 3.0 
10 ดินเหนียวแนนปานกลาง (Medium clay) 2.0 
11 ดินเหนียวคอนขางแนนมาก (Hard clay) 1.8 
12 ดนิเหนียวแนนมาก (Very hard clay or hardpan) 1.6 
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บทที ่3 งานออกแบบระบบสงน้ำเขาโรงไฟฟา 

อาคารดักตะกอนทราย (SAND EXCLUDER) 

อาคารดักตะกอน เปนอาคารสวนที่เปลี่ยนความเร็วของการไหลของน้ำใหชาลง เพ่ือใหสารแขวนลอย

และตะกอนบางสวนตกตะกอนลงในอาคาร และระบายทิ้งไปโดยใชประตูระบายทราย (Sand Sluice Gate) ตอไป 

อุปกรณประกอบ 

ภายในอาคารดักตะกอนทราย ควรติดตั้งอุปกรณประกอบ ดังนี ้

1) Stoplogs เปนอุปกรณดานงานเครื่องกลใชสำหรับปดทางน้ำ เมื่อตองการบำรุงรักษาบานระบาย 

Sluice Gate และ Trashrack การเปดปดจะใชระบบ Manual ในการคำนวณออก Stoplogs จะตองพิจารณาถึง 

-  แรงดันของน้ำที่กระทำตอ Stoplogs 

- น้ำหนักของ Stoplogs 

-   การติดตั้ง Stoplogs 

2) ตะแกรงกันสวะ (Trashrack) ติดตั้งอยูบริเวณดานหนาของทอชักน้ำ ทำหนาที่กั้นไมใหสวะไหล

ตามน้ำเขาไปในทอชักน้ำ โดยออกแบบใหสะดวกตอการบำรุงรักษา สามารถถอดออกและยกติดตั้งได วัสดุที่ใช

ประกอบสวนใหญเปน Stainless Steel หรือเหล็กอาบสังกะสี การเปดปดจะใชระบบ Manual 

3)  บานระบาย (Sluice Gate) เปนอุปกรณที่ติดตั้งเพ่ือเปดปดทอชักน้ำ (Headrace) เพ่ือประโยชน

สำหรับบำรุงรักษา การเปดปดของบานระบาย จะใชระบบไฟฟา โดยมีอุปกรณควบคุมอยูท่ีโรงไฟฟาของโครงการ เพ่ือ

สะดวกในการควบคุมปริมาณน้ำ 

4)  ประตูระบายทราย (Sand Sluice Gate) ติดตั้งเพ่ือใชในการระบายตะกอนทรายที่ตกตะกอนลง

ภายในอาคาร โดยใชความเร็วการไหลของน้ำชวยในการระบาย 

5)  เครื่องมือวัดระดับน้ำ (Water Level)  เปนอุปกรณที่ใชวัดระดับน้ำ เพื่อใชพิจารณาในการเปด

ปดบานระบาย (Sluice Gate) เพ่ือควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลเขาไปยังระบบทอของโครงการ  

6)  อาคารระบายน้ำลน (Spillway) เปนอาคารที่ระบายน้ำสวนเกิน 
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ตะแกรงกันสวะ อาคารดักตะกอน 

บานระบาย ประตูระบายทราย 
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การออกแบบอาคารดักตะกอนทราย 

 

ตัวอยาง 

ปริมาณน้ำออกแบบ    Q = 1 ลบ.ม./วินาท ี

ออกแบบคลองชักน้ำมีความเร็วในการไหล   V = 0.60  ม./วินาที 

พ้ืนที่หนาตัดการไหลของน้ำในคลองชักน้ำ  A = Q/A   

        = 1.67 ตร.ม. 

สมมุติใหพ้ืนที่หนาตัดการไหลผานอาคารตกตะกอน As = 5A 

        = 8.35 ตร.ม.  

ความเร็วในการไหลในอาคารตกตะกอน  Vs = Q/As 

        = 0.119 ม./วินาที 

ความเร็วของน้ำที่ทำใหตะกอนตกจม Vc 

ขนาดตะกอน > 1 มม.  ความเร็วของน้ำที่ทำใหตกตะกอน  0.36 ม./วินาที 

ขนาดตะกอน > 0.5 มม. ความเร็วของน้ำที่ทำใหตกตะกอน  0.31 ม./วินาท ี

ขนาดตะกอน > 0.1 มม.  ความเร็วของน้ำที่ทำใหตกตะกอน  0.17 ม./วินาที 

การออกแบบอาคารดักตะกอนทรายมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) อาคารดักตะกอนทราย ไดออกแบบใหมีความยาวและความกวางของอาคารที่ทำใหตะกอนทราย

ที่ถูกพัดพามากับปริมาณน้ำที่จะเขาสูอาคารรับน้ำ สามารถตกตะกอนลงในอางดักตะกอนทรายกอนจะถึงปากทางเขา

ทอชักน้ำ ซึ่งตะกอนทรายที่ตกลงในอาคารดักตะกอนทรายจะถูกระบายทิ้งออกไปทางทอระบายทรายโดยการเปด

บานประตูระบายทรายในชวงเวลาที่สมควร 

(2) ความยาวของอาคารดักตะกอนทรายไดคำนวณโดยใชสูตร 

 L = 
H . V

W
       (3-1) 
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เมื่อ L = ความยาวของอาคารดักตะกอน, ม. 

  H = ความลึกของอาคารดักตะกอน, ม. 

  V = ความเร็วของน้ำในอาคาร (Flow-through Velocity, ม./วินาที)  

โดยจะตองมีคานอยกวา Critical Velocity (Vc) ซึ่งเปนความเร็ว 

ที่จะไมทำใหตะกอนทรายตกลงในอาคารดักตะกอนทราย 

  Vc = a d   , ซม./วินาที     (3-2) 

ซึ่ง d = ขนาดเสนผาศูนยกลางของตะกอนทรายท่ีถูกพัดพา, มม. 

  a = คาคงที่ (Constant) ซึ่งข้ึนอยูกับขนาด d ดังนี ้

  a = 36 เม่ือ d > 1 มม. 

  a = 44 เม่ือ 1 มม. > d > 0.1 มม. และ 

  a = 51 เม่ือ d < 0.1 มม. 

  w = ความเร็วเฉลี่ยในการตกตะกอน (Mean    

                                Settling Velocity), ม./วินาที 

   = w0-w 
  w0 = ความเร็วการตกตะกอนในน้ำนิ่ง    

                                (Settling Velocity in Settling Water), ม./วินาท ี

Laminar Flow Condition, Rek < 1 

  w0 = (S-1) 18

gd2

       (3-3) 

Turbulent Flow Condition, Rek > 2,300 

w0     =     
4 gd

(S-1)
3 C

      (3-4) 

ในที่นี้  Rek =   Ow d


     

Rek = Reynolds number 

d = ขนาดเสนผาศูนยกลางของตะกอน (Grain Size Diameter) 
  = Kinematic viscosity (0.0132 cm2/sec ที ่100 C) 

S = ความถวงจำเพาะของตะกอน (Density of  Grain, 2.6-2.7 gm/CC.) 

g = อัตราเรงเนื่องจากความถวง (Gravity Acceleration, 981 cm/sec2) 

  C = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของตะกอน  

(Drag Coefficient of Grains, 0.5) 

  w = aV 

a = 
0.132

H
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Re = VD/  

  V = ความเร็วเฉลี่ยของการไหลที่รับตะกอน, ม./วินาที 

D = เสนผาศูนยกลางเทียบเทาของหนาที่ตัดที่ระดับตะกอน, ม. = 4A/P 

A = พ้ืนที่หนาตัดที่รับตะกอน, ม.2 

P = ความยาวของเสนขอบเปยก, ม. 

(3) ความกวางของอาคารดักตะกอนทรายคำนวณโดยใชสูตร 

B =       
Q

H . V
        (3-5) 

เมื่อ B = ความกวางของอาคารดักตะกอน, ม. 

  H = ความลึกของอาคารดักตะกอน, ม. 

  V = ความเร็วของน้ำในอาคาร, ม./วินาที 

  Q = ปริมาณน้ำออกแบบของเครื่องกังหันน้ำ 

ทอชกันํ้าหรือคลองชักนํ้า (HEADRACE) 

คลองสงน้ำ 

คลองสงน้ำ มีสิ่งท่ีตองพิจารณาดังนี้ 

1. เกณฑกำหนด และหลักการทั่วไปสำหรับวางแนวคลองหรือระบบสงน้ำ 

1) วางแนวคลองไปตามระดับชั้นความสูง (Contour) ของพื้นที่ โดยใหแนวคลองลัดเลาะไปตาม

สันเนิน  

2) การวางแนวจะใชหลักเกณฑ ใหความลาดตามยาวของกนคลองขนานไปกับความลาดเฉลี่ย

ของพ้ืนดินเดิมมากที่สุดเทาที่จะทำได แตความลาดกนคลองดังกลาวนั้นตองเปนไปตามเกณฑการออกแบบ 

3) หลีกเลี่ยงไมใหแนวคลองผานไปในพ้ืนที่ที่จะทำใหเกิดผลกระทบตอชุมชน ศาสนสถานอาคาร

ที่พักอาศัย และพื้นที่ที่จะไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยยากและยังไมมีความจำเปน 

4) ในกรณทีี่แนวคลองตองตัดผานถนน หรือลำน้ำธรรมชาติจะวางแนวศูนยกลางคลองตั้งฉากกับ

ถนนหรือลำน้ำ หรือถากรณีจำเปนใหวางแนวคลองทำมุม SKEW ไดแตไมเกิน 30
5) รัศมีความโคงตามแนวศูนยกลางคลองคอนกรีตจะตองไมนอยกวา 3 เทาของความกวางของ

ผิวน้ำในคลองที่ระดับความจุสูงสุดหรือที่ระดับ F.S.L  

6) จะหลีกเลี่ยงการวางแนวคลองไมใหผานที่ลุม ซึ่งจะตองถมดินสูงกวาพื้นดินเดิมเกิน 5 เมตร 

ยกเวนในกรณทีี่จำเปนจะพิจารณาเลือกใชอาคารท่ีเหมาะสมมาแทนการถมดินใหเปนคลอง 

7) จะหลีกเลี่ยงการวางแนวคลองไมใหผานที่สูง ซึ่งจะตองขุดดินลึกเกิน 5 เมตร 

8) จะหลีกเลี่ยงการวางแนวคลองไมใหผานพื้นที่ลุ มบาง ดอนบาง สลับกันอยูเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดแองขังน้ำขางคลอง 
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2. การหาสัดสวน ขนาด หรือมิติของคลองสงน้ำ 

การหามิติของคลองสงน้ำเพื่อใหคลองมีประสิทธิภาพสงน้ำไดตามปริมาณความตองการใชน้ำสูงสุด 

ดังนั้นจะใชเกณฑกำหนดตอไปนี้สำหรับออกแบบคลองสงน้ำ  

1)  การหาขนาดหนาตัดคลองชวงใดจะหาไดจากปริมาณน้ำของคลองชวงนั ้น โดยใชสูตร 

Manning ดังตอไปนี้ 

 Q = 
1

n
   AR 2/3 S1/2      (3-6) 

    เมื่อ Q = อัตราการไหลของน้ำในคลอง, ม.3/วินาท ี

 A = พื้นที่หนาตัดของน้ำ, ม.2 

 n = คาสัมประสิทธิ์ความฝดผิวคอนกรีตดาดคลอง  

  = 0.018 สำหรับคลองดาดคอนกรีต 

  = 0.030 สำหรับคลองทิ้งน้ำปลายคลองสงน้ำ 

 R = A/P   

ซึ่ง P = ความยาวตามเสนสัมผัสน้ำกับผิวคอนกรีตดาดคลอง, ม. 

 S = ความลาดชันของทองคลอง (แนวตั้งตอแนวราบ) โดยคิดการไหล 

                          ของน้ำแบบ Uniform Flow 

คลองชักนำ้ 
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2) ใชสัดสวนของความกวางกนคลอง (B) ตอความลึกของน้ำ (D) ระหวาง 1 ถึง 2 

3) ระยะพนน้ำ (Freeboard) สำหรับคลองสงน้ำที่เปนคลองดาดคอนกรีต จะตองดาดคอนกรีต

ใหพนระดับน้ำในคลอง (ระดับ F.S.L) ขึ้นไประยะหนึ่ง ซึ่งจะเรียกระยะนี้วา “ระยะพนน้ำคลอง” สำหรับในสวนของ

ระดับหลังคันคลองที่อยูเหนือระดับน้ำ F.S.L จะเรียกกวา “ระยะพนน้ำหลังคัน” ซึ่งระยะพนน้ำ ดังกลาวขึ้นอยูกับ

ปริมาณน้ำในคลอง ดังแสดงไวในตาราง โดยกำหนดไวเปนคาต่ำสุด (Minimum)  

ปริมาณนํ้า ระยะพนนํ้าคลอง ระยะพนนํ้าหลังคัน 

(ม.3/วินาที) (เมตร) (เมตร) 

นอยกวา 1 0.15 0.45 

1.0-2.5 0.20 0.60 

2.5-5.0 0.25 0.70 

5.0-7.5 0.30 0.80 

7.5-10.0 0.35 0.85 

10.0-12.0 0.35 0.90 

หมายเหตุ : ระยะพนน้ำที่แสดงไวขางตนนี้ไดนำมาจาก U.S.B.R. (Design of Small     

  Canal Structures และ Design Standard No. 3, Canals and  

  Related Structures) 

 

 
fb = ระยะพนคลอง 

fe = ระยะพนน้ำหลังคัน 

 

4) ความหนาของคอนกรีตดาดคลอง และระยะหางของรอยตอแผนคอนกรีต จะกำหนดความ

หนาของคอนกรีตดาดคลองใหเปนไปตามตารางดังนี ้
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ปริมาณนํ้า ความหนาคอนกรีต ปกขางคลอง ระยะหางรอยตอแผนคอนกรีต 

(ม.3/วินาที) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (เมตร) 

นอยกวา 2.5 6 15 3 

2.5-10 8 20 3 

มากกวา 10 10 25 3 

5) ระบบระบายน้ำสำหรับลดความดันและวัสดุกรอง (Weepholes and Filters) ในกรณีที่

ระดับกนคลองอยูต่ำกวาระดับดินเดิมตั้งแต 60 ซม. ขึ้นไป จะมี Weepholes และ Filter ฝงไวใตแผนคอนกรีตดาด

คลองที่กนและดานขางคลองทุก ๆ ระยะไมเกิน 3.00 เมตร และใหอยูก่ึงกลางระหวางรอยตอแผนคอนกรีต  

6) ลาดกนคลอง กำหนดจากความลาดเทของพ้ืนท่ีจริงตามแนวคลองสงน้ำ 

ทอชกัน้ำ 

เกณฑในการออกแบบทั่วไปของทอชักน้ำ มีดังนี ้

1)    การวางแนวทอชักน้ำจะวางตามแนวเสนระดับ 

2)    ความเร็วที่เหมาะสมของน้ำในทอชักน้ำประมาณ 1.2-1.8 เมตร/วินาที 

3)    ความสูญเสียหัวน้ำในทอชักน้ำควรประมาณรอยละ 5 ของความสูงหัวน้ำ 

การออกแบบทางชลศาสตร 

การออกแบบทางชลศาสตร คำนวณสวนที่เปนอาคารประกอบทอสงน้ำในชวงท่ีมีการไหลแบบภายใต

แรงดันเปนลักษณะการไหลที่เต็มพ้ืนที่หนาตัดของทอหรืออุโมงค  
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สมการพลังงาน (ENERGY EQUATION) 

สมการพลังงาน (ENERGY EQUATION) จากรูปขางตนพลังงานการไหล มีอยู 3 สวน ไดแก 

1)   พลังงานศักย (Potential Energy) คือ พลังงานที่เปรียบเทียบความตางระดับที่กึ่งกลางทอหรือ

อุโมงคกับระดับอางอิง (Datum, Z) 

2)   พลังงานความดัน (Pressure Energy) คือ พลังงานเนื่องจากความดันการไหลภายในทอหรือ

อุโมงคโดยวัดเปรียบเทียบกับกึ่งกลางทอ วัดคาเปนความสูงของการไหล y คำนวณจากคา  

P

 

3)    พลังงานจลน (Kinetic Energy) คือ พลังงานจากการไหลของน้ำในทอ วัดคาในรูปของ 
2g

V 2

 

โดยผลรวมของพลังงานศักย พลังงานความดันและพลังงานจลน เขียนรวมเปนเสนระดับพลังงาน (Energy Grade 

Line) E.G.L สวนผลรวมของพลังงานศักยและพลังงานความดัน เขียนรวมเปนเสนระดับชลศาสตร (Hydraulic Grade 

Line) H.G.L. 

 

แสดงการไหลในทอ/อุโมงค 
                          (จากหนังสือ Chow,V.T., Open-Channel Hydraulics, New York : Mc Graw-Hill, 1959) 

   สมการที่ใชวิเคราะหการไหลคงที่ประกอบดวย 
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สรุปเปนสมการพลังงานระหวางหนาตัดทั้ง 2 จุด ไดดังนี้ 

 Z1 + 


1
P

 + 
2g

V 2

1   = Z2 + 


2
P

 + 
2g

V 2

2
+ Head losses   (3-7) 

เมื่อ Head losses คือ การสูญเสียพลังงานทั้งหมดในระบบ 

การคำนวณหาขนาดพ้ืนที่หนาตัดทอที่เหมาะสม จะเลือกใชทฤษฎีของ Bernoulli มาวิเคราะห

พฤติกรรมการไหล และการคำนวณทางดานชลศาสตรทอสงน้ำนี้จะดำเนินการตามที่กลาวไวใน Design of Small 

Dam, USBR ดังนี้ 

 HT  = ht+he+hf+hb+hc+hex+hg+hext (3-8)  

เมื่อ HT  = Total Head  losses   

 ht  = Trashrack  losses   

 he  = Entrance losses     

 hf  = Friction losses    

      hb = Bend  losses     

 hc  = Contraction losses   

 hex  = Expansion  losses   

 hg  = Gate  losses   

 hext = Exit losses     

 hc  = Contraction losses   

 hex  = Expansion  losses   

 hg  = Gate  losses   

 hext = Exit losses  

หรือ HT  = KT 
2g

V 2

       (3-9) 

เมื่อ KT  = Total  losses Coefficient 

   = Kt+Ke+Kf+Kb+Kc+Kex+Kg + Kext           

 Kt  = Trashrack Loss Coefficient 

 Ke  = Entrance Loss Coefficient  

 Kf  = Friction Loss Coefficient 

 Kb  = Bend Loss Coefficient 

 Kc  = Contraction Loss Coefficient 

 Kex  = Expansion Loss Coefficient 

 Kg        = Gate Loss Coefficient 

 Kext = Exit Loss Coefficient 

 V  = ความเรว็ของน้ำที่ไหลผานทอสงน้ำ เปน เมตร/วินาที 

 g  = Gravitational acceleration = 9.81 ม./วินาที2 
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การคำนวณหา Head Losses ตาง ๆ มีรายละเอียดอางอิงตาม Design of Small Dam, USBR 

(1987), หนา 456 ดังนี้   

Trashrack Losses 

การคำนวณ Trashrack Losses (ht) 

          ht = 
g2

V.K 2
t       (3-10) 

  kt = 1.45 - 0.45 
ag

an  - 
2

ag

an








 

  kt = Trashrack Loss Coefficient 

  an = net area through the rack bars. 

  ag = gross area of the racks and supports 

  V = Velocity through the net trashrack area 

  g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 

Entrance Losses   

การคำนวณ Entrance Losses  (he) 

          he = 
g2

V.K 2

e        (3-11) 

           Ke = (
2C

1
-1) 

เมื่อ    Ke = Entrance Loss Coefficient แสดงในตารางท่ี 3-1 

  C = Coefficient of discharge แสดงในตารางที่ 3-1 

  V = ความเร็วน้ำที่ปากทางเขาเปน เมตร/วินาที 

  g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 

   Description 
Coefficient  C Loss coefficient  Ke 

Maximum Minimum Average Maximum Minimum Average 

a. Gate in thin wall-un suppressed contraction 0.70 0.60 0.63 1.80 1.00 1.50 

b. Gate in thin wall-bottom and sides   suppressed 0.81 0.68 0.70 1.20 0.50 1.00 

c. Gate in thin wall- corners rounded 0.95 0.71 0.82 1.00 0.10 0.50 

d. Square-corners  entrances 0.85 0.77 0.82 0.70 0.40 0.50 

e. Slightly rounded entrances 0.92 0.79 0.90 0.60 0.18 0.23 

f. Fully rounded entrances r/D > 0.15     0.96 0.88 0.95 0.27 0.08 0.10 

g. Circular bellmount entrances 0.98 0.95 0.98 0.10 0.04 0.05 

h. Square bellmouth entrances 0.97 0.91 0.93 0.20 0.07 0.16 

i. Inward projecting entrances 0.80 0.72 0.75 0.93 0.56 0.80 
 

ตารางที่ 3-1  Coefficient of discharge and loss coefficient for conduit entrances 

(จากหนังสือ Design of Small Dams ของ USBR, 1987 หนา 458) 
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Friction Losses 

การคำนวณ Friction Losses (hf) โดยทั่วไปจะใชสมการของ Darcy-Weisbach ตามรูปสมการดังนี้ 

          hf = f
D

L

2g

V2

       (3-12) 

เมื่อ      hf = Losses เนื่องจากแรงเสียดทาน 

   f = Friction loss coefficient 

   L = ความยาวทอ/อุโมงค 

   D = ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ/อุโมงค 

   V = ความเร็วของนํ้าในทอ/อุโมงค 

   g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 

เนื่องจากคา f มีความไมแนนอน แปรผันตามองคประกอบตาง ๆ เชน ผิวสัมผัสความขรุขระผนังทอ 

คา Renold Number เปนตน ดังนั้นในการออกแบบจะไมสะดวก จึงไดเลือกใชคา Coefficient of roughness ของ 

Manning หรือคา n แทน โดยการประยุกตสมการการไหลของน้ำในทอ ดังนี้ 

  V = 2
1

3
2

SR
n

1       (3-13) 

  Sf = 1  
4/3R

22vn  

แต   hf = Sf x L   =  2g x n2 x 4/3R

L
 x 





2g

V2

  

          hf = 
4/3

2

R

L19.612n
x 

2g

V2

     (3-14) 

ชนิดของทอ/อุโมงค Maximum valve Minimum valve 

Concrete pipe or cast-in-place conduit 0.014 0.008 

Steel pipe with welded joints 0.012 0.008 

Unlined rock tunnel 0.035 0.020 

ตารางที่ 3-2 แสดงคาสัมประสิทธิค์วามขรุขระ Manning N 

(จากหนังสือ Design of Small Dams, USBR, 1987 หนา 457) 

Bend Losses 

การคำนวณ Bend Losses (hb) 

            hb =  
g2

VK 2

b        (3-15) 
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 เม่ือ    Kb = Bend Loss Coefficient ดังแสดงในรูปที่ 3-2 

  V = ความเร็วน้ำในทอ เปน เมตร/วินาที 

  g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3-2  แสดงคา Bend loss Coefficient 

(จากหนังสือ Design of Small Dams ของ USBR, 1987 หนา 459) 

Contraction Losses 

การคำนวณ Contraction Losses (hc) 

  hc =  
g2

)VV(K 2

1

2

2c


      (3-16) 

            Kc      =     Contraction Loss Coefficient จะมีคาระหวาง 0.1 ถึง 0.5  

Kc มีคาเทากับ 0.1 เม่ือรูปรางของ Transition คอยๆ 

เปลี่ยนแปลงไปทีละนอยๆ และมีคาเทากับ 0.5 เม่ือรูปรางของ      

                            Transition เปลี่ยนแปลงไปทันที ในการออกแบบจะใชคา Kc   

                            = 0.10 และกำหนดใหมุมที่ผวิทอภายในเบนจากแนว  

                            ศูนยกลางทอ (Contraction Angle,  ) มีคาไมเกินคาท่ี กำหนดใหดังนี้ 

         tan   =    
V

gD
 หรือ      =    tan-1

V

gD
 

เมื่อ D = คาเฉลี่ยของเสนผาศูนยกลาง  เปนเมตร 

 V1  = ความเร็วน้ำในทอกอนเกิด Contraction เปน เมตร/วินาที 

 V2     = ความเร็วน้ำในทอหลังเกิด Contraction เปน เมตร/วินาที 

 V = คาเฉลี่ยของความเร็วน้ำในทอ เปน เมตร/วินาท ี

       = มุมที่ผิวภายในทอเบนจากแนวศูนยกลางทอ เปน องศา  

 g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 
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Expansion Losses   

การคำนวณ Expansion Losses  (hex) 

   hex  =  
2g

)V(VK
2

2

2

1ex


      (3-17) 

เมื่อ Kex  = Expansion Loss Coefficient ดังแสดงในตารางที่ 3-3 

 

Flare Angle, 

 
2o 5o 10o 12o 15o 20o 25o 30o 40o 50o 60o 

Kex 0.03 0.04 0.08 0.10 0.16 0.31 0.40 0.49 0.60 0.67 0.72 

ตารางที่  3-3  แสดงความสัมพันธระหวางคามุมที่ผายออกและคา Kex 

(จากหนังสือ Design of Small Dams ของ USBR, 1987 หนา 458) 

ในทางปฏิบัติการออกแบบ Transition ชนิด Expansion Flow นี ้จะกำหนดใหมีคามุมผายออก 

Flare angle,  มีคาไมเกิน 10 องศา โดยกำหนดใหคา Flare angle,  มีคาตามสูตรท่ีกำหนดไวดังนี ้

  tan   < 
2V

gD
 

หรือ       = tan-1

2V

gD
 

เมื่อ D = คาเฉลี่ยของเสนผาศูนยกลางเปนเมตร 

 V1 = ความเร็วน้ำในทอกอน Expansion เปน เมตร/วินาที 

 V2 = ความเร็วน้ำในทอหลัง Expansion เปน เมตร/วินาท ี

 V = คาเฉลี่ยของความเร็วน้ำในทอ เปน เมตร/วินาที 

  = มุมที่ผิวภายในทอเบนจากแนวศนูยกลางทอ เปนองศา 

 g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 

Exit Losses    

การคาํนวณ Exit Losses  (hext) 

            hext    =   
2g

VK 2

ext        (3-19) 

เมื่อ     hext = Exit  loss    เปน  เมตร 

  V = ความเร็วของนํ้าขณะออกจากทอ เปน เมตร/วินาที 

  Kext = 1.0 

     g = Gravitational acceleration = 9.81 เมตร/วินาที2 

  รูปหนาตัดท่ัวไปของทอชักน้ำ แสดงดงัรูปที่ 3-3 
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รูปที่ 3-3 แสดงรูปตัดของทอชักน้ำ (HEADRACE) 

 

ถังลดแรงดัน (SURGE TANK) 

ถังลดแรงดันติดตั้งอยูปลายสุดของอาคารชักน้ำ (Headrace) เพ่ือลดแรงดันน้ำในกรณีท่ีเกิด Water 

Hammer ถังลดความดันตองมีพื้นที่หนาตัดและขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงพอที่จะทำใหการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ

เมื่อเริ่มเดินหรือหยุดเครื่องกังหันมีคานอย ทำใหการควบคุมความเร็วของเครื่องกังหันน้ำทำไดสะดวก ถังลดแรงดัน

สวนใหญออกแบบและกอสรางใหเปนโครงสรางเหล็ก แปลนถังลดแรงดันและรูปตัดถังลดแรงดันแสดงไวใน รูปที่ 3-4 

และรูปที่ 3-5 

อุปกรณประกอบ ถังลดแรงดัน 

ถังลดแรงดันควรติดตั้งอุปกรณประกอบดังนี้ 

1)  เครื่องมือวัดระดับน้ำ ใชพิจารณาในการเปด-ปดบานระบาย เพื่อควบคุมปริมาณน้ำเมื่อเกิดการ

เดินเครื่องฉับพลัน 

2)  ประตูควบคุมน้ำกอนสงน้ำเขาทอสงน้ำเขาโรงไฟฟา (Penstock) 

3)  ประตูระบายทราย เพ่ือใชระบายตะกอนทรายที่ตกลงในถังลดแรงดัน 

4)  บันไดสำหรับข้ึนลงถังลดแรงดัน เพื่อใชในการบำรุงรักษา 
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ถังลดแรงดันโครงการแมสะเรยีง 
เครื่องมือวดัระดับน้ำ 

แนวทอระบายทราย 

บันได 

รูปที่ 3-4 แสดงแปลนของถังลดแรงดัน (SURGE TANK) 

แนวทอชักน้ำ 
ถังลดแรงดัน 

แนวทอสงน้ำ 
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การออกแบบทางชลศาสตรถังลดแรงดัน 

การออกแบบทางชลศาสตร 

1) ขนาดของถังลดแรงดัน คำนวณไดจากสมการตอไปนี้ 

F = 
g

V

2Hh

Lf 2

nf

      (3-20) 

Hn = H – hf - 2g

V2

 

โดยที ่ F = พ้ืนที่หนาตัดถังลดแรงดัน, ม.2 

   L = ความยาวของทอชักน้ำ, ม. 

 f  = พ้ืนที่หนาตัดของทอชักน้ำ, ม.2 

 V = ความเร็วน้ำในทอชักน้ำ, ม./วินาที 

 hf = ความสูญเสียในทอชักน้ำ, ม. 

 g = อัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวง = 9.81 ม./วินาที2 

 Hn = ความสูงหัวน้ำสุทธ,ิ ม. 

  H = ความสูงหัวน้ำรวม  

   =  ระดับน้ำที่อาคารรับน้ำ - ระดับน้ำทายน้ำ 

โดยที่ Safety Factor ไมนอยกวา 2.5 

รูปที่ 3-5 แสดงรูปตัดของถังลดแรงดัน ( SURGE TANK) 
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สมการการคำนวณพื้นที่หนาตัดถังลดแรงดันขางตน มีสมมติฐานวาความยาวทอสงน้ำ (Penstock) 

จากถังลดแรงดันถึงเครื่องกันหันน้ำคอนขางสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความยาวของทอชักน้ำ (Headrace) ในสมการนี้

จึงคิดวาเกิดความสูญเสียในทอสงน้ำนอย 

2) ความสูงของระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในตัวอาคาร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาการเปด-

ปดเครื่องกังหันน้ำสั้นกวา 
4

1  ของเวลาการไหลในทอชักน้ำ คำนวณไดจากสมการดังนี ้

ความสูงน้ำสูงสุด (Su) = Z - 
3

2
hf     (3-21) 

ความสูงน้ำต่ำสุด (Sd) = Z + 
6

1
hf     (3-22) 

Z = V 
1/2

gF

Lf








     (3-23) 

โดยที ่ Su    = ระดับน้ำสูงสุดในถังลดแรงดัน, ม. 

 Sd    = ระดับน้ำต่ำสุดในถังลดแรงดนั, ม. 

 Z = ระดับน้ำสูงสุดในถังลดแรงดันเมื่อไมคดิความสูญเสียในทอ, ม. 

 hf    = ความสูญเสียในทอชักน้ำ, ม. 

 V     = ความเร็วน้ำในทอชักน้ำ, ม./วินาที 

 L     = ความยาวทอชักน้ำ, ม. 

 f     =     พื้นท่ีหนาตัดทอผันน้ำ, ม.2 

 F = พ้ืนที่เหนาตัดถังลดแรงดัน, ม.2 

 g = อัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวง = 9.81 ม./วินาที2 
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3) ความสูงของถังลดแรงดัน คำนวณโดยใชสมการดังนี ้

  H = Su + Sd + hf + S + F + D + E    (3-24) 

โดยที ่ H = ความสูงของถังลดแรงดัน, ม. 

 Su = ระดับน้ำสูงสุดในถังลดแรงดัน, ม. 

 Sd = ระดับน้ำต่ำสุดในถังลดแรงดัน, ม. 

 hf = ความสูญเสียในทอชักน้ำ, ม. 

 S = ความลึกน้ำต่ำสุดที่สงน้ำเขาทอสงน้ำรับแรงดนั, เมตร 

  = 0.5 V D  

 V = ความเร็วของน้ำในทอสงน้ำ, ม./วินาท ี

            F = ความสูงพนน้ำ (Free Board) = 1 เมตร 

 D = เสนผาศูนยกลางของทอสงน้ำ, ม. 

 E = ระยะจากพ้ืนอาคารถึงระดบัพ้ืนทอสงน้ำ, ม. 

ทอสงน้ำ (PENSTOCK) 

ทอสงน้ำเขาโรงไฟฟา (Penstock) เลือกใชทอมวนเหล็กเหนียว ทอสงน้ำออกแบบใหสามารถรับ

แรงดันตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวทอ ไดแก แรงดันจลน แรงดันศกัย และ Water Hammer  

การวางทอสงน้ำเขาโรงไฟฟาจะวางบนหิน ทอสงนำ้จะวางตัวบนแทนคอนกรีตรับทอ โดยแทน

คอนกรีตรับทอออกแบบใหสามารถรับแรงทีเ่กิดขึ้นในทิศทางตางๆ ไดท้ังทางราบ ทางดิ่ง และแรงดันน้ำในทอ แปลน

และรูปตัดของทอสงน้ำแสดงไวในรูปที่ 3-6 ถึงรูปที่ 3-8 

การออกแบบทอสงน้ำจะออกแบบโดยอางอิงตาม USBR Design Standard No.7 และ AWWA 

MANUAL M11 โดยพิจารณาถึงแรงตางๆ ดังนี้ 

 Static Water Pressure 

 Water Hammer 

 Beam Stress / Combine Stress 

 Temperature Stress  
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รูปที่ 3-6 แสดงแปลนของทอสงนํ้า (PENSTOCK) 

รูปที่ 3-7 แสดง PROFILE ของทอสงนํ้า (PENSTOCK) 
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การออกแบบทางชลศาสตรทอสงน้ำ 

การออกแบบทางชลศาสตรของทอสงน้ำ (Penstock)  

จะตองศึกษาถึงสิ่งตอไปนี ้

1)  การคำนวณทางชลศาสตรของทอสงน้ำแรงดันสูง 

2)  ความเร็วของน้ำในทอ 

3)  การสูญเสียพลังงานในทอ (Losses) ณ จุดตางๆ ของทอ 

4)  การเกิด Water Hammer ที่สภาวะตางๆ ของระดับ 

เก็บกักน้ำ และปริมาณการปลอยน้ำผลิตกระแสไฟฟา 
 

การสูญเสียหัวน้ำรวมในทอสงน้ำ 

ออกแบบเชนเดียวกับทอชักน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-8 แสดงรูปตัดของทอสงน้ํา (PENSTOCK) 
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วอเตอรแฮมเมอร (Water Hammer) 

ปรากฏการณที่ความดันในทอมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและฉับพลัน สาเหตุที่ทำใหเกิดวอเตอร

แฮมเมอร คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการไหลในทออยางกะทันหัน 

สูตรท่ีใชในการคำนวณ (ปมและระบบสูบน้ำ รศ.ดร.วิบูลย บุญยธโรกุล) 

U =    
tEED

E

p/1

1


     (3-26) 

โดยที ่ U = Velocity of pressure wave along pipe, m/s 

  E = Modulus of elasticity of water, 2.07 x 106 kPa  

   = Density of water = 1,000 kg/m3 

  D = Diameter of pipe, m 

  Ep = Modulus of elasticity of pipe material, kg/m2 

  t = Thickness of pipe wall, m 

ถา L เปนความยาวของทอจากจุดที่ติดตั้งประตูน้ำไปถึงจุดที่จายน้ำเขาทอเปนเมตร ความดันท่ี

เกิดขึ้นเนื่องจาก Water Hammer จะมีคาสูงสุดเทากับสมการ (3-27) ถาปดประตูน้ำไมเกินเวลา วิกฤติ (Critical 

Time) Tc วินาที คือ 

  Tc     =  2L/U       (3-27) 

กรณีท่ีปดประตูน้ำโดยใชเวลามากกวา Tc ความดันเนื่องจาก Water Hammer จะลดลงหากไดจาก

สมการ 

  Pa = Tc/Ta x P      (3-28) 

โดย Pa เปนความดันในทอเมื่อปดประตูโดยใชเวลา Ta วินาที , P เปนความดันสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ

ปดประตูน้ำโดยใชเวลา Tc วินาที 

ความหนาทอสงน้ำ 

1)  ความหนาทอต่ำสุด 

  tmin = (D+508)/400      (3-29) 

 (Steel Pipe A guide for Design and Installation M11 AWWA) 

เมื่อ  D = ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน, ซม. 

  tmin = ความหนาทอต่ำสุด, ซม. 

2) ความเคนดึง (Tensile Stress) 

ซึ่งหาไดจากแรงดนัภายในทอสงน้ำ และสามารถคำนวณไดจากสมการ 

         = 
)ct(2

HD


      (3-30) 

เมื่อ   = ความเคนดึง, กก./ซม.2  

  H = แรงดนัน้ำสูงสุดภายในทอ, กก./ซม.2 

  D = ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน, ซม. 
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  tmin = ความหนาทอต่ำสุด, ซม. 

  c = Corrosion และ Abrasion ของทอเหล็กที่ยอมให, ซม. 

3) ความเคนดัด (Bending Stress) 

 ความเคนดัดตามความยาวทอในแตละชวง Support สามารถคำนวณไดโดยใชสมการ 

   = 
z

M
       (3-31) 

เมื่อ   = ความเคนดัด, กก./ซม.2  

  M = โมเมนตตัดท่ีเกิดขึ้น, กก.-ซม. 

  z = Section Modules ของทอเหล็ก, ซม.3 

4) เพ่ิมความหนาทอจากการกัดกรอน (Corrosion) 

 กำหนดคาการกัดกรอน (Corrosion) ของทอเนื่องจากเมื่อมีการใชงานไปซกัระยะทอสงน้ำจะเกิด

การสูญเสียเนื้อเหลก็เนื่องจากการกัดกรอนจากกระแสน้ำและตะกอนในทอ ดังนั้นจึงตองมีการเพ่ิมความหนาทอจาก

ที่คำนวณไว 2-4 มม. 

การออกแบบ Anchor blocks 

การออกแบบ Anchor blocks จะใหอยูบริเวณตำแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

- บริเวณที่ หรือ จุดที่แนวทอสงน้ำเปลี่ยนแนวทาง แนวราบ และแนวดิ่ง 

- บริเวณตำแหนงของ Wye branch 

- บริเวณทางออกจาก Surge tank 

- ตรวจสอบ Overturning ของ Anchor Block 

- ความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานราก 

- ตรวจสอบ Sliding ของ Anchor Block 
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บทที ่4 งานออกแบบโรงไฟฟาและระบบสายสงไฟฟา 

โรงไฟฟา 

โรงไฟฟา (POWERHOUSE) ตองตั้งอยูบนฐานรากหินแข็งที่ดี มีระดับพื้นอาคาร ปลอดภัยจาก

ระดับนํ้าทวมที่คาบความถี่ 100 ป ตัวอาคารโรงไฟฟามีพื้นที่ใชสอย ประกอบดวย หองเครื่องกังหันนํ้า หองควบคุม 

หองเก็บวัสดุ หองดีเซล หองสวิทชเกียร หองประชุม และหองนํ้า ตัวอาคารสรางเปนอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็ก  

ภายในโรงไฟฟาจะติดตั้งเครน (Overhead Travelling Crane) จํานวน 1 ชุด เพื่อใชประโยชนใน

การติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ  

ลานไกไฟฟา  

ลานไกไฟฟา (SWITCHYARD) หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบมีดังนี้ 

- ติดตั้งที่ตำแหนงใกลและระดับเดียวกับโรงไฟฟา 

- มีพ้ืนท่ีเพียงพอสำหรับการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอื่นๆ รวมไปถึงหมอแปลงไฟฟา ซึ่งจะเชื่อมตอกับ

สายสงขนาดแรงดัน 22 กิโลโวลท 

- พ้ืนที่สำหรับลานไกไฟฟาจะตองคลุมดวย Crushed Aggregate เพ่ือปองกันการเจริญเติบโตของ

พืช 

การกําหนดกําลังผลิตติดตั้ง 

กําลังผลิตติดตั้ง คํานวณจากสูตร 

P  =  9.81 Q Hntng    กิโลวัตต 

Standard Efficiency of Turbine Generator 

Output Turbine efficiency nt Generator efficiency ng Combined efficiency of 
turbine and generator 

n = nt x ng 

5 MW 88 96 84 

10 MW 89 96.5 86 

50 MW 90 97.5 88 

100 MW 90.5 98 89 

200 MW 91 98 89 

 

 



 

65 

 

พลังงานไฟฟา คํานวณจากสูตร 

E  =  P x NH  กิโลวตัต-ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางโครงการไฟฟาพลังน้ำหวยปะทาวบน 

อาคารระบายทายนํ้า 

ลักษณะภายในโรงไฟฟา Control room 

Diesel room 

Battery room 

ทางเขา 
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อาคารระบายทายนํ้า ทางเขา 

โรงไฟฟาพลังน้ำ โครงการหวยปะทาวบน 

ลักษณะภายในอาคารของโรงไฟฟาพลังน้ำ  
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ลักษณะภายในอาคารของโรงไฟฟาพลังน้ำ  

Diesel room 
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Control room 

Battery room 
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อาคารระบายทายนํ้า (TAILRACE) 

อาคารระบายทายนํ้า เปนทางนํ้าทายโรงไฟฟา ซึ่งรับนํ้าจากเครื่องกังหันนํ้าแลวปลอยลงลํานํ้าเดิม 

อาคารทายนํ้าจะตองวางรูปแบบใหมีสภาวะการไหลของนํ้าสอดคลองกับสภาพลํานํ้าเดิม เพื่อลดปญหาทางดานชล

ศาสตร 

การออกแบบทางชลศาสตร อาคารระบายทายนํ้า 

การออกแบบทางชลศาสตร อาคารระบายทายนํ้าจะตองออกแบบใหมีพื้นที่หนาตัดของตัวอาคารที่

สามารถรองรับปริมาณนํ้าออกแบบไดอยางเพียงพอ ปริมาณนํ้าไหลผานอาคารระบายทายนํ้า กําหนดจากสมการดังนี ้

   Q =

โดยที ่ Q =  ปริมาณน้ำไหลผานอาคารทายน้ำ, ม.3 /วินาท ี

 n = Roughness Coefficient 

  = 0.018 (สำหรับพ้ืนคอนกรีต) 

 A = พ้ืนที่หนาตัดอาคารทายน้ำ, ม.2 

 y = ความลึกน้ำในอาคารทายน้ำ, ม. 

 R = Hydraulic Radius, ม. 

  = A/P 

 P = เสนขอบเปยก, ม. 

 S = ลาดของอาคารระบาย 

 

อาคารระบายทายนํ้า 
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บทที ่5  มาตรฐานและหลักเกณฑงานออกแบบโครงสราง 

มาตรฐานที่ใชในงานออกแบบ 

AASHTO   ACI  AISC  ASME  

ASTM AW WA  TIS  USBR  วสท. (EIT)  

หนวยแรงที่ยอมให 

- แรงอัดประลัยของคอนกรีต 

- แรงที่ยอมใหของคอนกรีต 

- หนวยแรงยึดหนวงระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตที่ยอมให  

- หนวยแรงท่ียอมใหสำหรับเหล็กเสริมคอนกรีต 

- หนวยแรงท่ียอมใหสำหรับเหล็กรูปพรรณ 

เสถียรภาพอาคาร 

- การพลิกคว่ำ 

- การไหลเลื่อน 

- การลอยตัว 

- การรับน้ำหนักปลอดภัยของดินฐานราก 

การออกแบบอาคารตานทานแรงแผนดนิไหว 

 

น้ำหนักบรรทุกท่ีใชออกแบบ 

 น้ำหนักดินแหง   = 1,600  กก./ม.3 

 น้ำหนักน้ำ   = 1,000  กก./ม.3 

 น้ำหนักดินแหงบดอัดแนน  = 1,900  กก./ม.3 
 น้ำหนักดินเปยก (มีความชื้น) = 2,150  กก./ม.3  

 น้ำหนักคอนกรีตลวน  = 2,300  กก./ม.3 

 น้ำหนักคอนกรีตเสริมเหล็ก = 2,400  กก./ม.3 
 น้ำหนักของกรวดหรือหิน  = 2,000  กก./ม.3 

 น้ำหนักทรายแหง  = 1,700  กก./ม.3 

 น้ำหนักทรายเปยก  = 2,100  กก./ม.3 

 น้ำหนักเหล็กเหนียว  = 7,850  กก./ม.3 

 น้ำหนักเหล็กหลอ  = 7,350  กก./ม.3 
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หนวยแรงที่ยอมใหในการออกแบบ 

- คอนกรีต   fc' = 210  ksc. 

- เหล็กขอออย (SD 30)  Fy = 3,000  ksc. 

    fs = 1,500  ksc. 

- เหล็กกลม (SR 24) Fy = 2,400  ksc. 

    fs = 1,200  ksc 

- เหล็กรูปพรรณ Fy = 2,520  ksc. 

  หนวยแรงดึง   = 0.66Fy  

  หนวยแรงเฉือน  = 0.4Fy 

- การกำหนดระยะหางระหวางผิวของเหล็กเสริม 

- ระยะตอทาบของเหล็กเสริม 

- การปองกันเหล็กเสริมดวยความหนาของคอนกรีต 

- การเสริมเหล็กตานทานการยืดหดตัว 

- การงอเหล็กเสริม และรัศมีการงอเหล็กเสริม 

- รอยตอของคอนกรีต 

- การเชื่อมเหล็กรูปพรรณ 

มาตรฐาน ว.ส.ท. , ACI. 
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บทที ่6 เกณฑกำหนดการคำนวณออกแบบดานเครื่องกล-ไฟฟา 

อุปกรณเคร่ืองกล 

1. กังหันนํ้า (Turbine) 

2. ชุดควบคุมความเร็วรอบ (Governor) 

3. ประตูนํ้าดานทางเขาเครื่องกังหันนํ้า (Inlet Value) 

4. ระบบระบายความรอนดวยนํ้า (Cooling Water System) 

5. ระบบสูบนํ้าออกและระบายนํ้าทิ้ง (Dewatering & Drainage System) 

6. ระบบอัดอากาศ (Compressed Air System) 

7. เครนไฟฟา (Overhead Traveling Crane) 

8. อุปกรณดับเพลิง (Fire Fighting System) 

9. ระบบทําความเย็นและระบายอากาศ (Air Conditioning & Ventilation) 

10. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

 

อุปกรณไฟฟา 

ตองเปนมาตรฐานท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับ   

1. เครื่องกําเนิดไฟฟา 

2. หมอแปลงไฟฟา 

3. Switchgear 

4. ระบบจายไฟฟากําลัง (AC) 

5. ระบบจายไฟฟาควบคุม (DC) 

6. ตูควบคุมดานไฟฟา 

7. อุปกรณไฟฟาสําหรับลานไกไฟฟา 

8. อุปกรณไฟฟาอื่นๆ
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บทที ่7  การจัดทำแบบรายละเอียดและการจัดกลุมสัญญางานกอสราง 

การจัดทําแบบรายละเอียด 

การจัดทําแบบรายละเอียด (Drawing) ของโครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก จะประกอบดวย แผนที่ 

สัญลักษณ หมายเหตุทั่วไป ขอมูลอุตุนิยม และอุทกวิทยา ขอมูลหลุมเจาะธรณีวิทยาฐานราก แปลน รูปตัดแบบระบบ

ไฟฟา แบบระบบเครื่องกล และรายละเอียดตางๆ โดยแบบกอสรางทั้งหมด จะจัดทําเปนภาษาอังกฤษ 

ขนาดของแบบกอสราง 

ขนาดของแบบกอสรางของโครงการจะใชขนาดมาตรฐานของกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

คือ ขนาด A1 โดยตนฉบับจะเปนกระดาษไขที่มีนํ้าหนัก 90-115 กรัม/ตารางเมตร เขียนดวยหมึกสีดํา ภาษาที่ใชใน

แบบกอสรางจะใชภาษาอังกฤษ และตัวเลขเปนภาษาอารบิค ตัวหนังสือและตัวเลขจะใชตามความเหมาะสม เชน 80 

90 100 ฯลฯ  (ในการประกวดราคา และแนบสัญญากอสราง ใชแบบขนาด A3 ) 

Title Block 

Title Block แบบกอสรางตางๆ ของโครงการ จะใชชื่อของแบบกอสรางดังตัวอยาง 

บรรทัดแรก (1) จะเปนชื่อของกลุมสัญญาเชน CIVIL WORKS AND TRANSMISSION LINE 

บรรทัดที่สอง (2) จะเปนชื่อสวนประกอบที่สําคัญ เชน POWERHOUSE, PENSTOCKS 

บรรทัดที่สาม (3) จะบอกรายละเอียดของงาน เชน PLAN, PROFILE, SECTION, DETAILS เปนตน 

การเรียกชื่อแบบกอสราง 

รูปแบบ NMP =  NAM MAE PAPHI HYDROPOWER PROJECT 

PH = POWERHOUSE 01 = แผนที่ 1 

Civil work and Transmission Line 

Powerhous

Section 

NMP-PH-01 
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การจัดกลุมสัญญางานกอสราง 

การจัดกลุมสัญญา 

- สัญญาสวนที่ 1 งานโยธาและสายสงไฟฟาแรงสูง 

- สัญญาสวนที่ 2 งานอุปกรณเครื่องจักรกล-ไฟฟา 

รายละเอียดของกลุมสัญญา 

- หมายเลข 1 :  เอกสารประกวดราคา (Tender Documents) 

- หมายเลข 2 :  ขอกำหนดทางดานเทคนิค (Technical Specifications) 

- หมายเลข 3 :  แบบฟอรม ตารางปริมาณงานและราคา (Bid Form, Schedules of 

Quantities) 

- หมายเลข 4 :  แบบกอสราง (Drawings) 
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บทที ่8 การจัดเตรียมขอกำหนดรายละเอียด 

ขอเสนอดานเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS) 

1. ขอเสนอดานเทคนิคงานโยธา 

ขอเสนอดานเทคนิค คือ เอกสารซึ่งกลาวถึงความประสงค ความตองการของผูออกแบบ เจาของงาน 

หรือเจาของโครงการ เพื่อสื ่อสารไปยังบุคลากรผูที ่เกี ่ยวของในงานตางๆ เชน งานกอสราง งานผลิต งานพัฒนา

ซอฟตแวร ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนด ขอบเขตงาน อธิบายคำจำกัดความ นิยามที่ใชในงานนั้น มาตรฐานท่ี

ตองการใหใช ชนิด ขนาด และรายละเอียดของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการกอสรางหรือวิธีการ

ดำเนินงาน รวมถึงคณุภาพของฝมือ แรงงาน ความละเอียดและถูกตองในงานนั้น 

2. ขอเสนอดานเทคนิคงานโยธา 

รายละเอียดของขอเสนอดานเทคนิค ควรประกอบดวยงาน turbines and governors, inlet 

valve, tests for turbine, governor inlet valve and auxiliaries test, turbine model test, turbine field 

efficiency test, mechanical auxiliary equipment, tests for mechanical auxiliary equipment, generators 

and auxiliaries, ac station service transformers and ac switch board, transformer terminal cubicles, 

generator terminal cubicles,  bus ducts and neutral cubicles, dc station services, control, protection 

and alarm system, main transformers, line protection and switchyard equipment, single sideband 

transceiver (ssb) with antenna nd vhf/fm communication system, grounding system, electrical 

auxiliary equipment.  
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บทที ่9 การประมาณราคาและแผนงานกอสราง 

การประมาณราคาคากอสราง 

การประมาณราคาคากอสราง จะตองครอบคลุมองคประกอบงานทั้งหมดที่ระบุในแบบมาตรฐาน ท้ัง

งานกอสรางชั่วคราวและถาวร พรอมรายละเอียดที่สนับสนุนการประมาณราคาตางๆ เชน แหลงที่มาของราคาวัสดุ คา

ขนสงและแรงงาน ใบเสนอราคาและขอมูลรายละเอียดขอกําหนดดานเทคนิคของวัสดุตางๆ รายการวิธีการคิดปริมาณ

งานและราคาตอหนวย (Quantities and Unit costs) เปนตน ทั้งนี้เกณฑขอมูลและการคํานวณใหเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงาน

กอสราง โดยใชหลักเกณฑการคาํนวณราคากลางงานกอสรางประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน ดังนี ้

1. หลักเกณฑการคำนวณคางานตนทุน (Direct Cost) 

2. หลกัเกณฑการคำนวณคาใชจายในการดำเนินงานกอสราง (Indirect Cost) 

3. หลักเกณฑการคำนวณคาใชจายพิเศษตามขอกำหนดและคาใชจายอ่ืนที่จำเปนตองม ี

4. หลักเกณฑการสรุปคากอสรางเปนราคากลางและการจัดทำรายงาน 
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บทที ่10 การจัดเตรียมเอกสารการประมูล 

การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

การจัดเตรียมเอกสารประกวดที่เกี่ยวของกับเทคนิค วิธีการ คาใชจาย และเวลา ประกอบดวย

เอกสาร 3 สวน คือ 

1. แบบรายละเอียด (Detail Design) 

2. ขอกำหนดดานวิศวกรรม (Specification) 

3. รายการงานในตารางแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity)  ใหถูกตองและสอดคลองกันทั้ง 3 

สวน เพ่ือใหการบริหารสัญญาไมติดขัด หรือลดปญหาในการแกไขสัญญา 

การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา 

การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา มีดังนี ้

1. รายการงานในตารางแสดงปริมาณงานมีรายการครบถวนตามรายละเอียด 

2. แบบรายละเอียดมีรายการทางเทคนิค คุณสมบัติที่กำหนด และการอางอิงมาตรฐานของวัสดุ 

อุปกรณที่ใชหรือที่ระบุในแบบไมสอดคลองกับขอกำหนด 

3. หนวยวัดปริมาณงานในตารางแสดงปริมาณงานสอดคลองกับหนวยการวัดปริมาณงานและการ

จายเงินที่ระบุในขอกำหนดดานวิศวกรรมไมสอดคลองกัน 

การจัดทําเอกสารการประมูล 

การจัดทำเอกสารการประมูลจะตองดำเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขั้นตอนการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนะนำและกำหนดไว 
 

 


