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  ก  

คำนำ 

พลังงานเปนปจจัยที่สำคัญปจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สงผลใหประเทศไทย

หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองสรางความมั่นคงทางพลังงานควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจดานอื ่น ๆ ดังนั้น การพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ ซึ่งเปนพลังงานทดแทนที่สำคัญจึงเปนการสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ

อีกแนวทางหนึ่ง 

 ไฟฟาพลังน้ำเปนพลังงานสะอาด มีการผลิตพลังงานไฟฟาหมุนเวียนที่ใชไดอยางยั่งยืนมีผลกระทบ

สิ่งแวดลอมนอย และไมพึ่งพาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมากเปนการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ำในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูหางไกล เปนการกระจายแหลงผลิตไฟฟาออกไปในหลายพื้นที่เพ่ือตอบสนองความ

ตองการใชไฟฟาพื้นที่ตาง ๆ เปนกลไกผลักดันใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา ใหมีความ

เจริญเติบโตในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางม่ังคงในอนาคต 

งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำขอกำหนดรายละเอียด โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก

มาก (กำลังผลิต 20-200 กิโลวัตต) ดำเนินการเพื่อใชศักยภาพพลังงานน้ำ ซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยูในประเทศ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดทดแทนการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซลิ ซึ่งกอปญหาดานสิ่งแวดลอมและปญหาโลกรอน 

การจัดทำรายงานฉบับนี้ เปนผลงานลำดับที่ 2 ของการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิศวกร

เชี่ยวชาญ ดานพลังงานทดแทน เลขที่ 180 กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปนการนำเอาความรูจากการกำกับดูแลในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาพลังงาน 1 และ

การปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรโยธามารวบรวมไว เพ่ือใหผูสนใจใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

ขอขอบคุณผูบริหาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ใหโอกาสในการจัดทำผลงาน

ฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 และ 6 ไดวางเปาหมายที่จะขยายไฟฟาไปสูชนบท

อยางกวางขวาง แตการขยายสายสงไฟฟาจากระบบไปสูหมูบานชนบทหางไกลที่อยูอยางกระจัดกระจายและมีภาวะ

เศรษฐกิจต่ำนั้นไมเหมาะสมทั้งดานวิชาการและเศรษฐกิจ การพัฒนาแหลงพลังงานธรรมชาติซึ่งมีอยูในพื้นที่ และมี

ราคาไมสูงกวามาใชแทนเปนวิธีที่เหมาะสมกวา ทั้งยังชวยลดการซื้อพลังงานจากตางประเทศอีกดวย 

หลังจากป พ.ศ.2531 เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(สำนักงานพลังงาน

แหงชาติเดิม) ไดประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาและผลิตเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟาในประเทศได 2 ชนิด คือ ชนิด 

CROSS FLOW ที่ใชกับแหลงน้ำที่มีความแตกตางของระดับน้ำต่ำคือระหวาง 3- 100 เมตร และชนิด PELTON ที่ใช

กับแหลงน้ำที่มีความแตกตางของระดับน้ำสูงกวา คือ ตั้งแต 50 เมตร ข้ึนไป และปจจุบันไดพัฒนาเครื่องกังหันน้ำชนิด 

2 Jet Turgo Turbine  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 85% และสูงกวาเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ที่ พพ. เคยใชงาน 

ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงไมเกิน 55% เทานั้น รวมทั้งไดพัฒนาและผลิตเครื่องควบคุมความเร็วชนิดอิเลกทรอนิกสได

สำเร็จ พรอมกับไดปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟาที่ผลิตในประเทศไทย ใหสามารถใชกับเครื่องกังหันน้ำได จึงเปนผลให

เครื่องจักรผลิตไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กเกือบทุกชิ้นสวนสามารถผลิตขึ้นไดในประเทศไทย ในราคาที่ต่ำกวาเครื่องขนาด

เดียวกันที่สั่งมาจากตางประเทศกวาครึ่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังงายตอการบำรุงรักษา พอที่จะใหชางระดับชาวบาน

ควบคุมดูแลได โดยเจาหนาที่ของ พพ. ใหคำแนะนำ 

โครงการไฟฟาพลังน้ำบานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน กำลังผลิตติดตั้ง 

40 กิโลวัตต จายกระแสไฟฟาใหกับราษฎรในพื้นที่บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

ประมาณ 62 หลังคาเรือน และสำนักสงฆแกวทียาเพอ ประชากรเปนชาวเขาเผาปเกอะญอ สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  เปนถิ่นทุรกันดาร ราษฎรประสบปญหาไมมีไฟฟาใช เนื่องจากไฟฟายังขยายเขตเขาไปไมถึง สำนักสงฆ

แกวทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน จึงไดขอรับการสนับสนุนโครงการมายังกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซึ่ง พพ. ไดดำเนินการสำรวจและพิจารณาศักยภาพของโครงการแลวเห็นวามี

ความเหมาะสม จึงไดพัฒนาโครงการในเวลาตอมา 

1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1) เพื่อจัดหาแหลงผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังน้ำ ใหกับราษฎรในชนบทที่หางไกล เพื่อเปนปจจัย
กอใหเกิดผลผลิต รายได และยกฐานะของราษฎรในชนบทใหสูงข้ึน  

2) หลังจากพัฒนาโครงการแลว ราษฎรในพื้นที่บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ประมาณ 62 หลังคาเรือน และสำนักสงฆแกวทียาเพอ มีพลังงานไฟฟาใช 

3) ประหยัดเงนิตราตางประเทศ ในการนำเขาพลังงานและเครื่องจักรจากตางประเทศ 

4) เสริมสรางการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการบริหารทองถิ่น 

5) สรางความรวมมือระหวางประชาชนตอประชาชนและประชาชนตอรัฐในการรวมกันพัฒนา
ประเทศ  
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6) สรางจิตสำนึกใหประชาชนรวมมือรวมใจกัน ในการทำงานพัฒนาทองถิ่นและรวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7) ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและปาไม เปนการใชทรัพยากรในทองถ่ินได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8) ลดภาวะโลกรอนจากสภาวะเรือนกระจกและการปลอยกาซ CO2  

1.3 ที่ตั้งโครงการ  

โครงการไฟฟาพลังน้ำบานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน มีฝายกั้นน้ำ

ตั้งอยูทีพิ่กัด 821723 ในแผนที่ 1 : 50,000 ระวางแผนที่ 544 I (WGS 84)  

1.4 ลักษณะโครงการ  

องคประกอบหลักของโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก (โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน) 

ประกอบดวย 

 ฝาย (Weir) 

 ระบบชักน้ำ (Headrace) 

 ระบบสงน้ำ (Penstock) 

 อาคารโรงไฟฟา (Power house) 

 ระบบสายสงไฟฟา (Transmission Line) 

สภาพอุทกวิทยา 

พ้ืนที่รับน้ำฝน เหนือที่ตั้งฝาย    4  ตร.กม. 

ปริมาณที่ใชออกแบบ    100    ลิตร/วินาท ี

ฝาย (WEIR) 

ฝาย       คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความยาวสันฝาย     9.00   ม. 

ความสูงฝาย     1.50   ม. 

อาคารรับน้ำ ขนาด      1.20 x 1.00  ม. 

ประตูระบายทราย ขนาด     0.80 x 0.80  ม. 

 (HEADRACE) 

ชนิด                ทอ PVC 

เสนผาศูนยกลางภายใน    300   มม. 

ยาว       500   ม. 
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ทอสงน้ำ (PENSTOCK) 

ชนิด       ทอ PVC  

เสนผาศูนยกลางภายใน    300   มม. 

ความยาว         129   ม. 

โรงไฟฟา (POWER HOUSE)  

ชนิด       คอนกรีตโครงเหล็กหลังคา  

ขนาด กวาง*ยาว      7.00 x 7.00  ม. 

สูง       5.80   ม. 

เครื่องกังหันน้ำ (TURBINE) 

แบบ         Turgo  

ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง    40   กิโลวัตต 

จำนวน      1   เครื่อง 

ความสูงหัวน้ำสุทธ ิ    69   ม. 

อัตราการไหล     100   ลิตร/วินาที 

เครื่องกำเนิดไฟฟา (GENERATOR) 

แบบ       ซิงโครนัส กระแสสลับ 3 เฟส 

ขนาด      50    กิโลโวลต-แอมป 

แรงเคลื่อนไฟฟา     380   โวลต 

ความถี่      50    เฮิรตซ 

1.5 งบประมาณโครงการ 

โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,677,300 บาท แบงเปนรายการ ดังนี ้

1) จัดซื้อวัสดุกอสรางฝาย อาคารโรงไฟฟาระบบสงน้ำ และสวนประกอบอ่ืน ๆ  วงเงินงบประมาณ  

2,215,0000 บาท ระยะเวลาสงมอบวัสดุ 45 วัน 

2) จัดซื ้อว ัสดุกอสรางเสาไฟ สายสงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณประกอบ วงเงิน

งบประมาณ  1,811,800 บาท ระยะเวลาสงมอบวัสดุ 45 วัน 

3) คาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอม วงเงนิงบประมาณ 1,650,500 บาท ระยะเวลา

สงมอบ 240 วัน      
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1.6 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2559)  

1.7 ผลประโยชนของโครงการ  

1) ราษฎรในพื้นที่โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน มีพลังงานไฟฟาใช จำนวน 62 หลังคาเรือน 

2) สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณปละ 72,000 หนวย คิดเปน 0.0160 เทียบเทาพันตัน

น้ำมันดิบ (ktoe) 

3) เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนของประเทศ และเพ่ิมความมั่นคงดานพลังงาน 

4) ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและปาไม   

5) ลดภาวะโลกรอนจากสภาวะเรือนกระจกและการปลอยกาซ CO2 
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บทท่ี 2 

ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดำเนินการ 

2.1 ความรูทางวิชาการ 

การศึกษาออกแบบโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก จะตองพิจารณาทั้งดานวิศวกรรมและดาน

สังคม ทั้งนี้ไดนำใชความรูเชิงวิศวกรรมมาประยุกตใชสำหรับการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ดาน กลาวคือ 

1) ความรูดานอุทกวิทยา - อุตุนิยมวิทยา ตองศึกษาถึงปริมาณน้ำที่จะใชในการเดินเครื่องผลิต

กระแสไฟฟา มีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทิศทางการไหลของน้ำ ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยแตละเดือน แตละปมีจำนวนมาก

นอยเพียงใด ซึ่งผูขอรับการประเมินไดรวมกับทีมงานที่ปรึกษาวางแผนงานใหสอดคลองกับงานกอสราง เพื่อปองกัน

ความเสียหายที ่จะเกิดขึ้นและเพื่อใชพิจารณาการกอสรางอาคารผันน้ำระหวางการกอสราง ซึ่งจะมีผลตอการ

ดำเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ เชน การกอสรางคลองสงน้ำ การกอสรางบอรับน้ำ และการกอสรางอาคารโรงไฟฟา และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ เปนตน 

2) ความรูดานวิศวกรรมธรณี ตองมีความรูเกี ่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของดินและหินฐานรากมี

ความรูเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ความสามารถในการยอมใหน้ำซึมผานได (K) ของดินฐานราก 

ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลในการดำเนินการ สั่งการ ตรวจสอบ และควบคุมการปรับปรุงฐานรากของอาคาร ทั้งอาคาร

โรงไฟฟา บอพักน้ำ และคลองสงน้ำ รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการกอสราง ตลอดจนความรูเก่ียวกับคุณสมบัติ

ของดิน หิน ประเภทตาง ๆ ที่จะสามารถนำมาใชในงานกอสรางวามีความเหมาะสมเพียงใดที่จะนำมาใชสำหรับงาน

กอสรางในแตละงานได 

3) ความรูดานวิศวกรรมสำรวจ เพื่อใชในการพิจารณาเลือกภูมิประเทศที่จะใชเปนสถานที่กอสราง

ไดอยางเหมาะสม อันจะกอประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ดาน รวมทั้งใชในการควบคุมและตรวจสอบความถูกตองของ

ระดับตาง ๆ ของงานกอสรางใหเปนตามรูปแบบที่กำหนดไว เนื่องจากระดับของทอสงน้ำและระดับของเครื่องกังหัน

น้ำ มีผลอยางมากเกี่ยวกับกำลังผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาวาจะสามารถผลิต

พลังงานไฟฟาไดตามที่ออกแบบหรือไม 

4) ความรูดานแบบแปลน เพ่ือจะไดทราบถึงรูปแบบ ประเภท ขนาด มิติที่เหมาะสมของอาคารที่ใช

ในงานวิศวกรรมและสามารถคำนวณปริมาณงาน คำนวณราคาคากอสรางไดใกลเคียงกับความเปนจริง และ

งบประมาณที่ไดรับ ตลอดจนใชในการดำเนินงาน ควบคุม ตรวจสอบความถูกตองของการกอสรางวาเปนไปตามแบบ

แปลนที่กำหนดไวหรือไม 

5) ความรูดานสถาปตยกรรมจะตองมีความรูเกี่ยวกับการวางผัง (Lay - Out) การกำหนดพื้นที่ใช

สอยของอาคารในสวนตาง ๆ ของโครงการใหเหมาะสม สวยงาม เขากับสภาพภูมิประเทศ 

6) ความรูดานการบริหาร ตองมีความรูดานการบริหาร เพื่อนำมาใชดานการบริหารโครงการฯ ทั้ง

ดานแผนงานงบประมาณ แผนงานกอสราง การบริหารงานบุคคล การบริหารงานดานพัสดุ การบริหารสัญญาจาง 

ฯลฯ เพ่ือใหการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
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7) ความรูดานกฎหมาย ตองมีความรูทางดานกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เชน กฎหมายปาไม 

กฎหมายดานที่ดิน การขอใชที่ดิน เพื่อนำมาประยุกตใชงานไดอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งไมกอใหเกิดโทษ

ตอผูปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

8) ความรูดานจิตวิทยามวลชน เพื่อประโยชนในการชี้แจงราษฎรในพื้นที่ ใหทราบถึงผลได ผลเสีย

ในการกอสรางโครงการ 

9) ความรูดานรัฐศาสตร เพื่อประโยชนในการประสานงานกับราษฎรในพื้นที่ และหนวยงานใน

พ้ืนที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งราษฎรจะตองมีสวนรวมในการกอสราง โดยจัดหาแรงงาน และวัสดุกอสรางในทองถ่ินสมทบ   

10) ความรูทางดานการตรวจสอบและวิเคราะห เพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพของงานกอสรางทั้งใน

ดานงานเหล็กรูปพรรณ งานดินขุดและดินถม ใหสามารถดำเนินการกอสรางใหไดคุณภาพตามแบบรายละเอียด

ทางดานวิศวกรรมและมีความมั่นคงแข็งแรงถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

2.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก (ไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน) 

หลักเกณฑในการกำหนดเพื่อคัดเลือกหมูบาน และสถานที่เหมาะสมในการกอสรางโครงการไฟฟา

พลังน้ำขนาดเล็กมาก มีดังนี ้

1) แหลงน้ำจะตองมีปริมาณน้ำไหลมากพอสมควรและตลอดป 

2) บริเวณที่ตั ้งโครงการที่จะพัฒนาโครงการ จะตองหางไกลจากหมูบาน หนวยงานหรือพื้นที่จาย

ไฟฟาไมควรเกิน 10 กิโลเมตร เนื่องจากหากมีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร จะตองใชสายสงไฟฟายาว เกิดความสูญเสีย

ในสายสงมาก  

3) พื้นที่ที ่จะพัฒนาโครงการอยูหางไกลจากระบบสงไฟฟาของการการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งหาก

กอสรางสายสงไฟฟาไปสูพื้นที่ดังกลาวไมสามารถดำเนินการไดหรือมีคาลงทุนสูงและไมคุม 

4) บริเวณที่จะพัฒนาโครงการมีความเหมาะสม เชน ที่ตั้งฝายและโรงไฟฟามีความเหมาะสม หากมี

เหมืองฝายเดิมอยูแลวก็ยิ่งควรแกการสนับสนุน เนื่องจากสามารถประหยัดงบประมาณคากอสรางได 

5) ราษฎรหรือหนวยงานใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการ  และมีความตองการอยางแทจริง

สามารถรวมมือ ออกแรงงานทำการกอสรางโครงการ และจัดหาวัสดุที่หาไดในทองถิ่น  เชน  หิน กรวด ทราย ฯลฯ 

6) ราษฎรหรือหนวยงานยินดีที่จะรับมอบโครงการหลังจากกอสรางแลวเสร็จ เพ่ือดำเนินการควบคุม

และ บริหารการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา 

2.3 หลักเกณฑการศึกษาและวิเคราะหขนาดและองคประกอบของโครงการเบื้องตน 

ในงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก จะกำหนดองคประกอบ

โครงการและสวนประกอบ เบ้ืองตน ดังนี ้

1) ดานอุทกวิทยา การวิเคราะหปริมาณน้ำทา ปริมาณน้ำหลาก 

2) ดานวิศวกรรม มีการกำหนดหลักเกณฑในดานตาง ๆ ดังนี ้
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(1)  งานโยธา 

- ฝายน้ำลน และอาคารประกอบ 

- อาคารรับน้ำ 

- ทอชักน้ำ 

- ทอสงน้ำ 

- โรงไฟฟา 

(2)  ขอกำหนดดานไฟฟาพลังน้ำ 

(3)  อุปกรณชลศาสตร 

(4)  เครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ำ 

(5)  ระบบสายสงไฟฟา 

2.3.1 หลักเกณฑดานอุทกวิทยา 

การกำหนดหลักเกณฑดานอุทกวิทยามีวัตถุประสงคเพื่อประเมินน้ำทา และน้ำหลากของโครงการ  

ซึ่งโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก สวนใหญเปนโครงการที่อยูหางไกล ทุรกันดาร ไมมีสถานีวัดน้ำ ทำใหการใช

ขอมูลที่มีอยูจำกัดเพียง 1-2 ป ขอมูลจึงไมอาจสะทอนถึงน้ำหลากในอีก 15 ปขางหนาได ดังนั้น งานไฟฟาพลังน้ำ

ขนาดเล็กมาก โดยทั่วไปจะประเมินปริมาณน้ำนองท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นมากที่สุด โดยวิธีการคำนวณหาปริมาณน้ำนอง

จากกราฟ ที่จัดทำไวใน คูมืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย โดย ปราโมทย ไมกลัด 

 

การวัดอัตราการไหลของลำน้ำตองเก็บขอมูลจากการวัดปริมาณน้ำในลำน้ำจริง และการเก็บขอมูล

ควรทำในฤดูที่มีปริมาณน้ำนอยที่สุด ในการวัดอัตราการไหลของน้ำควรหลีกเลี่ยงบริเวณน้ำลึกหรือน้ำเชี่ยวกราก 

เพราะอาจเกิดอันตรายและขอมูลที่วัดไดอาจผิดพลาด การวัดอัตราการไหลสามารถทำไดหลายวิธีดังนี ้

1) วิธีตวงปริมาณ Bucket Method วิธีนี้เหมาะสมกับการวัดอัตราการไหลของน้ำที่มีอัตรานอย ๆ 

ไมสามารถใชเครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ำไดสะดวก เชน ปริมาณน้ำที่ไหลรินในลำธาร หรือลำน้ำในชวงฤดูแลง 

ปริมาณน้ำนอยกวา 50 ลิตรตอวินาที ในการวัดจะตองใช ถังตวงน้ำ นาิกาจับเวลา และวัสดุอุปกรณในการกั้นน้ำ 

กอนจะดำเนินการไปวัดอัตราการไหลโดยวิธีนี้ จะตองมีการสอบเทียบปริมาตรของถังที่ใชตวงน้ำ วิธีการที่งายที่สุดคือ

น้ำ 1 ลิตร หนัก 1 กิโลกรัม 
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รูปที่ 2-1 แสดงการตรวจวัดโดยวิธีตวงปริมาณ 

การคำนวณอัตราการไหล 

 Q = Vo/t 

 Q  =  อัตราการไหล หนวย ลิตร/วินาท,ี ลูกบาศกเมตร/วินาที 

 Vo  =  ปริมาตรของน้ำที่รองรับเก็บไวได หนวย ลิตร, ลูกบาศกเมตร 

    อาจชั่งน้ำหนักเปนกิโลกรัม แลวมาแปลงเปนปริมาตร 

 t  =  ชวงเวลาที่ใชรองรับเก็บน้ำ หนวย วินาท ี

2) การใชทุนลอย Float method เปนวิธีการตรวจวัดความเร็วของน้ำแบบงาย ๆ ที่มีหลักการคือ 

การสังเกตจากวัตถุที่ลอยบนผิวน้ำในทางน้ำวาเคลื่อนที่ไปเปนระยะทางที่กำหนดในเวลาเทาใด ทำใหทราบความเร็ว

กระแสน้ำ เปนระยะทางตอเวลา ซึ่งวิธีนี้ไดผลการตรวจวัดเปนคาโดยประมาณเทานั้น การวัดวิธีนี้เหมาะกับการ

ตรวจวัดเบื ้องตน เมื ่อไมมีเครื่องมือตรวจวัด หรือเปนการประเมินเบื้องตน เพื่อการเลือกใชเครื่องมือตรวจวัดที่

เหมาะสมตอไป หรือใชในกรณีที่ไมสามารถใชเครื่องมืออยางอ่ืนตรวจวัดในทางน้ำนั้นได เชน น้ำสกปรกมาก มีตะกอน

หรือมีวัตถุลอยมากับน้ำมาก เปนตน 

การตรวจวัดโดยใชทุนลอยที่ใชงานกันมี 3 ลักษณะคือ 

(1) Surface float ตัวทุนลอยที่ใชในการวัดเปนวัตถุอะไรก็ไดที่ลอยน้ำได เชน ลูกบอล กลอง 

แทงไมหรือทอนไมสั้นๆ หรือแมแต ผลไม วัชพืชน้ำ เปนตน โดยตัวทุนควรจมน้ำนอยกวา 25 % ของขนาดความสูงทุน 

(2) Double float จากการที่เราทราบแลววาความเร็วเฉลี่ยของการไหลในทางน้ำจะอยูที่

ระดับ 0.6 ของความลึกจากจากผิวน้ำ ดังนั้นจึงติดตั้งทุนเปน 2 ตัวเขาดวยกัน ตัวหนึ่งเปนทุนลอยที่ผิวน้ำ อีกตัวเปน

ทุนจมในตำแหนงความลึก 0.6 ของความลึกน้ำ วิธีนี้ไมเหมาะกับทางน้ำที่มีสิ่งกีดขวาง 

(3) Rod float เปนการดัดแปลงทุนลอยแบบ Double float มาใชทอนไม หรือทอ PVC ที่
ถวงน้ำหนักที่ปลายลางเพื่อใหเกิดการลอยตัวในแนวดิ่ง โดยตำแหนงปลายทุนจมน้ำในระดับ 75 – 95 % ของความ
ลึกน้ำ วิธีนี้เหมาะกับทางน้ำรูปสี่เหลี่ยมที่มีการไหลคอนขางราบเรียบและไมมีสิ่งกีดขวางในทางน้ำ 
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รูปที่ 2-2 แสดงการตรวจวัดโดยใชทุนลอย 

วิธีการตรวจวัด  

(1) เลือกตำแหนงการตรวจวัดในทางน้ำบริเวณที่มีแนวตรง การไหลไมปนปวนมาก หนาตัด
ทางน้ำคอนขางสมมาตร  

(2) กำหนดจุดเริ่มตนการวัด ตำแหนง 1 จุดสิ้นสุดการตรวจวัดตำแหนง 2 ใหหางกันมีระยะ L 
ประมาณ 10 - 20 เมตร 

(3) โดยทั่วไปมักปลอยทุนลอยในตำแหนงที่กึ ่งกลางหนาตัดของทางน้ำ แตหากทางน้ำขนาด
ใหญอาจกำหนดที่ตำแหนงอื่น ๆ ที่หางตลิ่งพอสมควร โดยจุดปลอยหรือสังเกตครั้งแรกใหอยูเหนือตำแหนงสังเกต 1 
ออกไปพอสมควร เม่ือทุนลอยไหลมาถึงตำแหนง 1 เริ่มจับเวลาเปนเวลา t0 พอวัตถุสังเกตไหลถึงตำแหนง 2 หยุดจับ
เวลา เปนเวลา t1 ซึ่งแนวการเคลื่อนที่ของทุนลอยนั้นเปนอิสระขึ้นกับเคลื่อนตัวของน้ำที่ไมสามารถกำหนดหรือ
ควบคุมได 

(4) จะไดขอมูลระยะเวลาที่ทุนลอยเคลื่อนที่จากจากตำแหนง 1 ไปยังตำแหนง 2 ระยะทาง L 
เปนเวลา t = t1 – t0 

(5) ตรวจวัดแตละตำแหนงประมาณ 10 ครั้งเพ่ือนำผลการตรวจวัดมาหาคาเฉลี่ยเพ่ือลดความ
ผิดพลาด และคาเฉลี่ยของแตละแนวจะเปนความเร็วเฉลี่ยของการไหลในทางน้ำ 
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คำนวณอัตราการไหลโดยการใชทุนลอย 

Vfloat  = L/t 

V   = C. Vfloat 

Q   = C. V 

 V   =  ความเร็วเฉลี่ยการไหล หนวย ม./วินาที 

Vfloat  =  ความเร็วการไหลที่วัดจากทุนลอย หนวย ม./วินาที 

 L  =  ระยะทางระหวางตำแหนงสังเกต 2 ตำแหนง หนวย ม. 

 t  =  เวลาที่วัตถุสังเกตเคลื่อนจาก 2 ตำแหนงสังเกต หนวย วินาท ี

 Q  =  อัตราการไหล หนวย ม.3/วินาท ี

 A  =  หนาตัดเฉลี่ยของทางน้ำชวงท่ีตรวจวัด หนวย ม.2 

 C  =  คาสัมประสิทธิข์องการไหลเฉลี่ยของหนาตัดการไหลเมื่อเทียบกับ 

    การไหลที่วัดไดจากทุนลอย 

คาสัมประสิทธิ์ที่ใชในการตรวจวัดกับทุนลอยแบบตาง ๆ 

(1) กรณีการใช Surface float นั้น U.S. Bureau of Reclamation ไดกำหนดคาสัมประสิทธิ์
ของความเร็วเฉลี่ย ดังแสดงใน ตารางที่ 2-1 

ความลึกของน้ำ (ม.) 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.70 3.60 4.50 6.00 
สัมประสิทธิ์  C 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 

ตารางที่ 2-1 คาสัมประสิทธิ์การไหล การตรวจวัดโดย Floating Method 

(2) กรณีการใช Rod float กำหนดคาสัมประสิทธขิองความเร็วเฉลี่ยแสดงใน ตารางท่ี 2-2 

y/d 0.10 0.25 0.50 0.75 0.95 
C 0.86 0.88 0.90 0.94 0.98 

ตารางที่ 2-2 คาสัมประสิทธิก์ารไหล การตรวจวัดโดย Rod float 

หมายเหต ุ: เมื่อ d = ความลึกของน้ำในทางน้ำ และ y = ความยาวของ Rod float 
และ Hydraulic radius (R) ของทางน้ำควรมีคา 0.50 < R < 2.50 ม. 
ความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดโดยการใชทุนลอย 

(1) ไมสามารถควบคุมใหทุนลอย ไหลในแนวหรือตำแหนงที่ตองการในทางน้ำได 

(2) คาสัมประสิทธิ์การไหล C ยอมใหมีความผิดพลาดได 10 – 20 % เพราะในสภาพทางน้ำ
จริงในระดับความลึกของการไหลที่เทากัน แตขนาดความกวางของทางน้ำที่ตางกันยอมทำใหคาสัมประสิทธิ์การไหล C 
แตกตางกัน วิธีการตรวจวัดนี้จึงใหคาโดยประมาณเทานั้น 

(3) หากพื้นที่หนาตัดการไหลเฉลี่ย A มีความผิดพลาด ผลการคำนวณก็ยิ่งผิดพลาด 
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3) Weir method โดยทั่วไปจะใชวิธีนี้ตอเมื่อไมสามารถใชเครื่องวัดกระแสน้ำ โดยสวนใหญใชใน

ลำน้ำขนาดเล็ก ฝายเปนอาคารชลศาสตร ที ่สรางขึ ้นเพื ่อบังคับกระแสน้ำ ฝายสวนใหญจะเปนรูปสามเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยมผืนผา และสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีขอ 

 
รูปที่ 2-3 แสดงประเภทของการหาอัตราการไหลวิธี Weir method 

การคำนวณหาปริมาณน้ำ 

(1) ฝายสามเหลี่ยม ( v – notch หรือ Thompson weir ) 

สูตรท่ัวไป : Q  =  C. 

 

รูปที่ 2-4 แสดงฝายสามเหลี่ยม ( v – notch หรือ Thompson weir ) 

(2) ฝายสี่เหลี่ยมผืนผา 

สูตรท่ัวไป Q  =  C . b . h 3/2 

 
รูปที่ 2-5 แสดงฝายสี่เหลี่ยมผืนผา 
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(3) ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู ( Cipoletti weir ) 

สูตรท่ัวไป Q  =  1.86 . b . h 3/2 

 

 
รูปที่ 2-6 แสดงฝายสี่เหลี่ยมคางหมู ( Cipoletti weir ) 

การตั้งฝายสันคม 

-  การกำหนดแนวตาง ๆ ใหถูกตอง ( ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของสันฝาย ) 

-  สวนใหญทำจากเหล็กแผน บางครั้งก็ใชคอนกรีตหรือไม 

-  กอสรางสันฝายใหญถูกตองตามที่ระบุในขอกำหนดรายละเอียด และขอบดานคม (1-3) ตองอยู
ดานเหนือน้ำ 

-  ตรวจสอบใหแนใจวาเปนการไหลแบบอิสระ 

-  ระวังอยาใหมีการรั่วผานตัวฝาย 

4) เครื่องมือวัดความเร็วน้ำ Current meter เครื่องมือวัดความเร็วน้ำมี 2 ชนิด คือ เครื่องมือวัด

ความเร็วน้ำแบบกรวยหมุน ( cup-type current meter ) และเครื่องมือวัดความเร็วแบบใบพัด ( propeller type 

current meter ) 

(1) เครื่องมือวัดความเร็วน้ำแบบกรวยหมุน ( cup- type current meter ) มีทั้งแบบใชใน
หองปฏิบัติการ หรือใชในคลองหรือรองน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเครื่องมือวัดความเร็วน้ำจะติดอยูกับเสากลมที่สามารถวัดไดท่ี
ความลึกน้ำตาง ๆ และแบบที่ใชในแมน้ำหรือคลองขนาดใหญ ซึ่งจะมีทุนน้ำหนักถวงและตัวเครื่องจะผูกยึดโยงดวย
ลวดสลิงท่ีสามารถวัดไดท่ีความลึกน้ำตาง ๆ เชนกัน 

 

รูปที่ 2-7 แสดงเครื่องมือวัดความเร็วน้ำแบบกรวยหมุน ( cup- type current meter ) 
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(2) เครื่องมือวัดความเร็วน้ำแบบใบพัด ( propeller-type current meter ) มีทั้งแบบที่ใชวัด
ความเร็วน้ำไมมากจะมีใบพัดขนาดเล็ก ๆ และแบบที่ใชวัดความเร็วน้ำมาก ซึ่งมีหลักการวัดความเร็วน้ำเหมือนกับ
เครื่องมือวัดความเร็วน้ำแบบกรวยหมุน แตใบพัดจะหมุนรอบแกนเพลาที่วางอยูในแนวนอนและลักษณะเครื่องมือมี
ความทนทานกวาเครื่องมือวัดความเร็วน้ำแบบกรวยหมุน 

 

รูปที่ 2-8 แสดงเครื่องมือวัดความเร็วน้ำแบบใบพัด ( propeller-type current meter ) 

2.3.2 หลักเกณฑดานวิศวกรรม 

1. ฝายน้ำลนและอาคารประกอบ 

องคประกอบของฝายน้ำลนและอาคารประกอบ ประกอบดวย ตัวฝาย (Weir) อาคารรับน้ำ (Intake 
Structure) ประตูระบายทราย (Sluice Gate) และทอรับน้ำ  

1.1 ฝายน้ำลน ตำแหนงท่ีตั้งควรเลือกบริเวณที่แคบเพ่ือประหยัดคากอสราง และควรเลือกอยูในชวง
ทางตรงของลำน้ำ ผิวดานนอกตัวฝายกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนโครงสรางดานในกอสรางดวยกรวดผสม
ซีเมนต เพ่ือประหยัดคากอสราง ความลาดชนัฝายดานเหนือน้ำเทากับ 1:0.5 สวนความลาดชันฝายดานทายน้ำเทากับ 
1:1 โดยประมาณ 

1.2 อาคารรับน้ำ ตำแหนงอาคารอยู ฝ งซายหรือขวาของฝายน้ำลนนั ้นก็ได ขึ ้นอยู กับสภาพ 
ภูมิประเทศที่เหมาะสมของทอชักน้ำ อาคารรับน้ำจะตองตั้งอยูบริเวณที่สามารถหลีกเลี่ยงปญหาตะกอนตกทับถมปด
ทางน้ำเขาได อาคารรับน้ำสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.3 ประตูระบายทราย ทำหนาที่ระบายตะกอนที่รับถมหนาตัวฝาย และบริเวณปากทางเขาอาคาร
รับน้ำ ประตูระบายทรายกำหนดใหมี 2 แหง ค ือ บริเวณกลางตัวฝายซึ ่งเปนบานไม และบริเวณอาคาร 
รับน้ำซึ่งเปนบานเหล็ก 

1.4 ทอชักนำ้ ทำหนาที่รับน้ำจากอาคารรับน้ำสงตอไปยังทอสงน้ำเขาโรงไฟฟา 

2. ขอกำหนดดานวิศวกรรมของฝายน้ำลน 

ในการออกแบบเบื้องตนฝายน้ำลน และองคประกอบ มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

2.1 ฝายน้ำลน การไหลผานฝายกำหนดแบบ Free Overflow โดยมีขอกำหนดดังนี ้
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ความยาวของฝายน้ำลน ความยาวของฝายข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้ำหลาก และระดับ
น้ำที่ยอมใหสูงข้ึนเนื่องจากปริมาณน้ำหลาก โดยคำนวณจากสมการ 

  Q = 1.90LH1.5 

โดยที ่ Q = ปริมาณน้ำหลากออกแบบ (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

  L = ความยาวฝายน้ำลน (เมตร) 

  H = ระดับน้ำที่ยอมใหสูงขึ้นหนาฝาย (เมตร) 

ความสูงฝาย เนื่องจากฝายน้ำลนออกแบบเพ่ือผันน้ำเขาโรงไฟฟาเทานั้น ฝายจึงถูกสรางใหสูงเพ่ือให
ทอรับน้ำสามารถรับน้ำในลักษณะเต็มทอ และเพื่อรองรับตะกอนไมใหไหลเขาผานเขาทอรับน้ำได ดังนั้นจึงกำหนด
ความสูงของฝายไมนอยกวา 1.50 เมตร 

2.2 อาคารรับน้ำ กำหนดใหมีขนาดที่จะสามารถรับตะกอน และรับปริมาณน้ำใหเพียงพอกับปริมาณ
น้ำที่ไหลเขาทอสงน้ำ สามารถคำนวณความยาวของที่รับตะกอนไดจากสมการ 

  L =    

โดยที ่ L = ความยาวบริเวณรับตะกอนทราย (เมตร) 

  Q = ปริมาณน้ำไหลเขา (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

  B = ความกวางบริเวณรับตะกอนทราย (เมตร) 

  W = ความเร็วตะกอนขณะน้ำไหล (เมตรตอวินาที) 

2.3 ทอรับน้ำเขา เพื ่อปองกันการเกิดการตกตะกอนในทอน้ำ กำหนดความเร็วของน้ำในทอ  
1.0-2.0 เมตรตอวินาท ี

2.4 อาคารดักตะกอนทราย จะตองออกแบบใหมีความยาวและความกวางของอาคารที่ทำใหตะกอน
ทรายที่ถูกพัดพามากับปริมาณน้ำที่จะเขาสูอาคารรับน้ำ สามารถตกตะกอนลงในอางดักตะกอนทรายกอนจะถึงปาก
ทางเขาทอชักน้ำ ซึ่งตะกอนทรายท่ีตกลงในอาคารดักตะกอนทรายจะถูกระบายทิ้งออกไปทางทอระบายทรายโดยการ
เปดบานประตูระบายทรายในชวงเวลาที่สมควร 

 

- ความยาวของอาคารดักตะกอนทรายไดคำนวณโดยใชสูตร  

  L =  H . V

W
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d

เมื่อ     L = ความยาวของอาคารดักตะกอน, ม. 

  H = ความลึกของอาคารดักตะกอน, ม. 

  V = ความเร็วของน้ำในอาคาร (Flow-through Velocity,  

    ม./วินาที) โดยจะตองมีคานอยกวา Critical Velocity (Vc)  

    ซึ่งเปนความเร็วที่จะไมทำใหตะกอนทรายตกลงในอาคารดักตะกอนทราย 

  Vc = a        ซม./วินาที 

ซึ่ง     d = ขนาดเสนผาศูนยกลางของตะกอนทรายที่ถูกพัดพา, มม. 

  a = คาคงที่ (Constant) ซึ่งขึ้นอยูกับขนาด d ดังนี้ 

  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./วินาที 

Laminar Flow Condition, Rek < 1 

  w0 = (S-1)  
18

gd2

  

Turbulent Flow Condition, Rek > 2,300 

  w0 = 
4 gd

(S-1)
3 C

  

ในที่นี้  Rek =  Ow d


 

  Rek = Reynolds number 

  d = ขนาดเสนผาศูนยกลางของตะกอน (Grain Size Diameter) 

    = Kinematic viscosity (0.0132 cm2/sec ที่ 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 
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  a = 0.132

H
  

  Re = VD/  

  V = ความเร็วเฉลี่ยของการไหลที่รับตะกอน, ม./วินาท ี

  D = เสนผาศูนยกลางเทียบเทาของหนาที่ตัดที่ระดับตะกอน, ม. = 4A/P 

  A = พ้ืนที่หนาตัดที่รับตะกอน, ม.2 

  P = ความยาวของเสนขอบเปยก, ม. 

- ความกวางของอาคารดักตะกอนทรายคำนวณโดยใชสูตร 

  B = 
Q

H . V
  

เมื่อ     B = ความกวางของอาคารดักตะกอน, ม. 

  H = ความลึกของอาคารดักตะกอน, ม. 

  V = ความเร็วของน้ำในอาคาร, ม./วินาที 

  Q = ปริมาณน้ำออกแบบของเครื่องกังหันน้ำ 

3. ทอชักน้ำ (Headrace) 

3.1 องคประกอบของทอชักน้ำ (Headrace) เปนทอรับแรงดันต่ำ ซึ่งใชลำเลียงน้ำจากอาคารรับน้ำ
ที่ตัวฝายน้ำลน ไปยังทอสงน้ำเขาโรงไฟฟา (Penstock) ในที่นี้พิจารณาเลือกใชเปนทอชักน้ำได 2 ชนิด คือ ทอพีวีซี 
และทอเหล็ก เปนทางลำเลียงน้ำแทนคลองสงน้ำแบบเปด เนื่องจากคลองสงน้ำแบบเปดมักจะมีปญหาการกัดเซาะเมื่อ
ผานภูมิประเทศที่มีความลาดชัน ซึ่งทำใหเกิดการตกตะกอนของหนาดิน และขยะใบไมตาง ๆ ในทางน้ำทำใหตองมี
การขุดลอกคลองบอยครั้ง ท้ังนี้จะพิจารณาเปรียบเทียบเลือกชนิดทอชักน้ำจากราคาคากอสรางเปนหลัก 

ทอชักน้ำพีวีซี ที่ใชในการออกแบบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน คือ 200, 250, 300 และ 400 
มิลลิเมตร และเนื่องจากทอชักน้ำจะวางไปตามเสนระดับภูมิประเทศที่ใกลเคียงกันจึงมีความดันในทอต่ำ ดังนั้นจึง
พิจารณาใชทอพีวีซีช้ันคณุภาพ 8.5 โดยกำหนดใหความดันใชงานปลอดภัยไมเกิน 6 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ
ความสูงน้ำไมเกิน 60 เมตร เปนทอที่ใชลำเลียงน้ำไปยังทอสงน้ำเขาโรงไฟฟา 

ทอชักน้ำเหล็ก ที่ใชในการออกแบบ จะใชในกรณวีางแนวทอไปตามไหลเขาที่มีระดับใกลเคยีงกันเปน
ลำดับแรก เพ่ือลดงานขุดชวงทอตัดผานลำหวยหรือรองเขากจ็ะมีฐานเสาคอนกรีตรองรับน้ำในชวงดังกลาว 

3.2 ขนาดทอชักน้ำ เปนทอรับแรงดันต่ำ มีปริมาณน้ำไหลเต็มทอ โดยกำหนดใหความเร็วที่
เหมาะสมของน้ำในทอเทากับ 1.0-2.0 เมตรตอวินาที เพ่ือหลีกเลี่ยงการตกตะกอนในทอชักน้ำ คำนวณหาขนาดทอชัก
น้ำจากสมการ 

  Q = VA 

โดยที ่ Q = ปริมาณน้ำไหลออกแบบ (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

  V = ความเร็วการไหลในทอ (เมตรตอวินาที) 

  A = พ้ืนที่หนาตัดการไหลเต็มทอ (ตารางเมตร) 
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ความสูญเสียหัวน้ำในทอชักน้ำสวนใหญเกิดจากความฝดเนื่องจากความยาวของทอ (Major loss) 
ทางเขาและทางออก สำหรับความสูญเสียหัวน้ำจากการหักโคงของแนวทอและการเปลี่ยนแนวทอ ถือเปนสวนนอย
ของความสูญเสียหัวน้ำทั้งหมด ดังนั้นจึงกำหนดความสูญเสียหัวน้ำสวนนอย (Minor loss) ประมาณ 5 เปอรเซ็นต 
โดยสมการที่ใชคำนวณความสูญเสียหัวน้ำ มีดังนี ้

  HL = 1.05hf 

โดยที ่ HL = ความสูญเสียหัวน้ำทั้งหมด (เมตร) 

  hf = ความสูญเสียหัวน้ำเนื่องจากความฝด (เมตร) 

การสูญเสียพลังงานเนื่องจากความฝดในทอ (Friction Head Loss) สามารถคำนวณ Friction Head 
Loss ของระบบทอโดยใชสูตร Hazen-Williams ดังนี ้

  hf = 
. ∗ . ∗

. ∗ .   

โดยที ่ hf = การสูญเสียหัวน้ำ เนื่องจากความฝดในทอ (เมตร) 

  Q = อัตราการไหลของน้ำในทอ (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

  L = ความยาวทอ (เมตร) 

  C = Hazen-Williams Coefficient ดังตารางที่ 2-3 

  D = ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในทอ (เมตร) 

ชนิดของทอ คาสัมประสิทธิ์ 

(C) 

ชนิดของทอ คาสัมประสิทธิ์ 

(C) 

ทอเหล็กกลาเชื่อมตะเข็บ 140 ทอดาดยางมะตอย 140 

ทอเหล็กกลาใชงานแลว 20 ป 100 ทอคอนกรีตอัดแรง 130 

ทอเหล็กหลอใหม 130 ทอพลาสติก 150 

ทอเหล็กหลอใชงานแลว 20 ป 100 ทอเหล็กเหนียวดาดดวยสีน้ำมันดิน 150 

ทอดาดดวยซีเมนต 140 ทอซีเมนตใยหิน 130 

ตารางที่ 2-3 คาสัมประสิทธิ์ (C) ของ Hazen-Williams 

3.3 อุปกรณลดแรงดัน (Pressure Relief Valves) 

อุปกรณลดแรงดันในทอจะทำหนาที ่ลดแรงดันในทอสงน ้ำ (Penstock) ในกรณีที ่  Turbine  
มีการปดและเปดเครื่องอยางทันทีทันใด 
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4. สงน้ำ (Penstock) 

4.1 องคประกอบของทอสงนำ้ ทอสงนำ้ (Penstock) เปนทอท่ีทนตอแรงดงัของนำ้สงูกวาทอชกันำ้ เนือ่งจากมกีารลด
ระดับของทอลงอยางรวดเร็ว ทอสงน้ำจะฝงไปตามสภาพภูมิประเทศ บริเวณตอนปลายทอสงน้ำจะมีฐานคอนกรีต
รองรับทอกอนเขาโรงไฟฟา  

4.2 ขนาดทอสงน้ำ ขอกำหนดดานวิศวกรรมของชนิดและขนาดทอพีวีซีที ่ใช เปนทอส งน้ำ  
จะขึ้นอยูกับความดันของน้ำที่เกิดขึ้น ชั้นคุณภาพของทอที่นำมาพิจารณามี ดังนี ้

ชั้นคุณภาพ 

ความดันทดสอบ ความดันใชงานที่ปลอดภัย 

กก./ตร.ซม. 
เทียบเทาความสูงของน้ำ

โดยประมาณ (ม.) 
กก./ตร.ซม. 

เทียบเทาความสูงของน้ำ

โดยประมาณ (ม.) 

5 10 100 5 50 

8.5 17 170 8.5 85 

13.5 27 270 13.5 135 

ตารางที่ 2-4 แสดงชั้นคุณภาพของทอ PVC 

หมายเหตุ : คาความดันใชงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีคาไมเกิน 50 เปอรเซ็นต ของคาความดันทดสอบ 

การคำนวณหาชั้นคุณภาพของทอสงน้ำ พิจารณาจากกรณีที่เกิด Water Hammer สำหรับการเปด
ปดประตูน้ำแบบ Uniform Gate โดยสมการคำนวณโดยประมาณ มีดังนี ้

   =  
  
- 

 

  
 =  

  
+

 

โดยที ่ ∆H’ = ความสูงของหัวน้ำที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากปดประตูน้ำ (เมตร) 

  ∆H = ความสูงของหัวน้ำที่ลดลงเนื่องจากเปดประตูน้ำ (เมตร) 

  H = ความสูงของหัวน้ำที่ประตูน้ำ (เมตร) 

   
 

=  

  L = ความยาวทอสงน้ำ (เมตร) 

  V = ความเร็วของน้ำในทอสงน้ำ (เมตรตอวินาที) 

  T = เวลาวิกฤตที่ปดเครื่องทันทีทันใด (วินาที) 

จากการคำนวณหาแรงดันน้ำที่เพิ่มข้ึน จะนำไปพิจารณาวาควรใชทอชนิดใดชั้นคุณภาพเทาใด กรณีที่
เล ือกใช ทอพีว ีซ ี เป นทอส งน ้ำ จะเล ือกใช ท อช ั ้นคุณภาพ 13.5 โดยกำหนดความดันใช งานปลอดภ ัยเกิน  
10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือความสูงน้ำไมเกิน 100 เมตร 
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ในกรณีที ่ความดันใชงานที ่ปลอดภัยสูงกวา 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จะพิจารณาใช 
ทอเหล็ก โดยความหนาขึ ้นอยูกับขนาดของทอ การคำนวณหาขนาดทอจะพิจารณาเชนเดียวกับทอชักน้ำ โดย
กำหนดใหความเร็วของน้ำในทอที่เหมาะสมเทากับ 2.0-4.0 เมตรตอวินาที 
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5. โรงไฟฟา 

โรงไฟฟา ประกอบดวย เครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา และอุปกรณควบคุมตาง ๆ โรงไฟฟาทำ
หนาที่ปองกันอุปกรณเหลานี้จาก แดด ลม ฝน 

5.1 ทีต้ั่งโรงไฟฟา ตัง้อยูรมิฝงทำใหสามารถระบายนำ้จากกังหนันำ้สูลำนำ้โดยตรง ดงันัน้ จงึไมตองมกีารปรบัปรงุทาง
ระบายทายน้ำ (Tailrace) 

5.2 ขนาดโรงไฟฟา ตองมีขนาดใหญพอที่จะบรรจุอุปกรณตาง ๆ และสามารถซอมแซมบำรุงรักษา
ได การกำหนดขนาดของโรงไฟฟาไดจากการศึกษาขอมูลโรงไฟฟาระดับหมูบานที่ไดกอสรางแลวในประเทศไทย เพ่ือ
หาความสัมพันธระหวางขนาดของโรงไฟฟาและกำลังผลิต ดังตารางท่ี 2-5 ซึ่งสรุปไดดังนี ้

กำลงัผลิต (กิโลวัตต) พื้นที่โรงไฟฟา (ตารางเมตร) 

นอยกวา 20 12 

21-80 20 

81-160 35 

161-240 50 

มากกวา 240 70 

ตารางที่ 2-5 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดของโรงไฟฟาและกำลังผลิต  

5.3 โครงสรางโรงไฟฟา ประกอบดวย ฐานราก พื้น ผนัง และหลังคา  

(1) ฐานรากและพื้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(2) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำหนาที่รองรับอุปกรณตาง ๆ และมีชองเปดเพื่อระบายน้ำจาก
กังหันน้ำสูลำน้ำโดยตรง 

(3) ผนัง ใชคอนกรีตบล็อกกอเปนผนัง มีประตูและหนาตาง 

(4) หลังคา โครงสรางเหล็ก มุงดวยกระเบื้องลอนคู 

6. ขอกำหนดดานไฟฟาพลังน้ำ 

การศกึษาศักยภาพดานไฟฟาพลังน้ำของโครงการ ไดศึกษาในดานตาง ๆ กลาวคือ  

6.1 ลกัษณะโครงการ รปูแบบโครงการโรงไฟฟาพลงันำ้ขนาดเลก็มาก กำหนดใหเปนแบบ Run-of-River 

6.2 ปริมาณน้ำออกแบบ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก จัดอยูนอกระบบสายสง 
(Isolated Project ) ในการพิจารณาเลือกปริมาณน้ำออกแบบ ตองพิจารณาถึงการผลิตกระแสไฟฟาที่ใหบริการกับ
ชุมชนอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องในชวง 8 เดือน และชวงฤดูแลงสามารถเดินเครื่องไดบางสวน โดยประชาชนใน
พื้นที่ตองลดการใชกระแสไฟฟา ดังนั้นปริมาณน้ำที่ไหลเขาฝายมีคาเทากับปริมาณน้ำที่ระบายออกจากฝาย หรือ
เทากับผลรวมของปริมาณน้ำที่ไหลไปสูโรงไฟฟาและปรมิาณน้ำที่ไหลขามสันฝายนั่นเอง 
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6.3 ความสูงหัวน้ำออกแบบ (Design Head) การศึกษาหัวน้ำออกแบบจะตองคำนึงถึงความสูญเสีย
หัวน้ำเนื่องจากความยาวทอ แนวของทอชักน้ำ ความสูงหัวน้ำออกแบบคำนวณได 

  Hd = HG – HL 

  HG = ความสูงหัวน้ำทั้งหมด เมตร 

  HL = ความสูญเสียหัวน้ำ จากทางเขา ความยาวทอ และความโคงของทอ เมตร 

ความสูญเสียหัวน้ำรวม จะพิจารณาเฉพาะความสูญเสียหัวน้ำที่เกิดจากแรงเสียดทาน และการ

เปลี่ยนแปลงขนาดในระบบทอและอุปกรณตาง ๆ ไดแก ของอ ประตูน้ำ เปนหลัก และความสูญเสียหัวน้ำรอง ซึ่งคิด

เปนรอยละ 5 ของความสูญเสียหัวน้ำหลัก ความสูญเสียรวมทั้งหมดสามารถคำนวณไดดังสมการตอไปนี ้

HL = hf + he + ho + hm  

 เมื่อ  HL = ความสูญเสียหัวน้ำรวมทั้งหมด   ม.  

hf  = ความสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานของทอ   ม. 

  =  

L = ความยาวเสนทอ   ม. 

V = ความเร็วของน้ำไหลในทอ   ม./วินาที 

g = อัตราการเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเทากับ 9.81 ม./วินาที2 

D = เสนผานศูนยกลางภายในของทอ   ม. 

f = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานการไหล 

 = 124.5 n2/D1/3  

n = สัมประสิทธิ์ของความขรุขระ 

 = 0.013 สำหรับทอคอนกรีต 

 = 0.012 สำหรับทอเหล็ก 

he  = ความสูญเสียที่ปากทางเขา   ม. 

 =  

Ke = สัมประสิทธิ์ความสูญเสียที่ปากทางเขา เทากับ 1.0 

ho = ความสูญเสียที่ปากทางออก   ม. 

 =  

Ko = ความสูญเสียที่ปากทางออก เทากับ 0.50 
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hm = ความสูญเสียรองคิดเปนรอยละ 5 ของ hf เปนการสูญเสียเนื่องจาก 

    อุปกรณการเปลี่ยนทิศทางการไหลการเปลี่ยนขนาดทอเปนตน ม. 

กำหนดความเร็วเบื ้องตนที ่เหมาะสมของทอชักน้ำมีคาประมาณ 1.2-2.5 ลบ.ม./วินาที และ 

ทอสงน้ำมีคาประมาณ 2.5-3.5 ลบ.ม./วินาที 

6.4 กำลังผลิตไฟฟาและพลังงานไฟฟา 

(1) การวิเคราะหกำลังผลิต เปนการศกึษาโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก แบบไมมีอางเก็บน้ำ 
(Run-of-river) ดังนั้นปริมาณน้ำที่ไหลเขาฝายมีคาเทากับปริมาณน้ำที่ระบายออก การวิเคราะหกำลังผลิตติดตั้งและ
พลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายป จึงตองใชขอมูลปริมาณน้ำทารายวัน โดยการประเมินจากสถานีดัชนีที่อยูใกลพื้นที่โครงการ
หรือลุมน้ำเดียวกัน การวิเคราะหกำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟาจะขึ้นอยูกับความสูงหัวน้ำและปริมาณน้ำออกแบบ 
สามารถคำนวณไดจากสมการตอไปนี ้

  P = 9.81 x Qd x Hd x eT x eG  

เมื่อ  P = กำลังผลิตที่ผลิตได กิโลวัตต 

  Qd = ปริมาณน้ำออกแบบ ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

  Hd = ความสูงหัวน้ำออกแบบ  เมตร     
   eT = ประสิทธิภาพเครื่องกังหันน้ำ   = 0.75 

  eG = ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟา  = 0.94 

(2) การวิเคราะหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายป จะประเมินพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตได จากพื้นที่
ใตกราฟของชวงเวลาโอกาสการเกิดปริมาณน้ำทา (Flow Duration Curve) ที่ปริมาณน้ำออกแบบ ดังแสดงในรูปที่  
2-10 โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือวิเคราะหหาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมีดังนี ้

- ปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผานเครื่องกำเนิดไฟฟาตองมีคาไมเกินปริมาณน้ำออกแบบ 

- ปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผานเครื่องกำเนิดไฟฟาตองมีคาไมต่ำกวารอยละ 30 ของปริมาณน้ำ
ออกแบบ 

การวิเคราะหพลังงานไฟฟาที่ผลิตได คำนวณไดจากสมการ 

  E = P x NH 

   = 9.81 x Hd x eT x eG x AT 

เมื่อ  E = พลังงานไฟฟาที่ผลิตได กิโลวัตต-ชั่วโมง 

  AT = ผลรวมพื้นที่ใตกราฟ ลูกบาศกเมตรตอวินาท-ีชั่วโมง 

   = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 
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รูปที่ 2-10 Flow Duration Curve 

7. อุปกรณชลศาสตร 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน ประกอบไปดวย อุปกรณชลศาสตรตาง ๆ เชน ประตูน้ำ ประตู
ระบายทราย วาลว เปนตน 

8. เครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ำ 

เครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ำประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟาใน
การเลือกชนิดของเครื่องกังหันน้ำจะตองพิจารณาดานตาง ๆ คือ 

8.1 ขนาดกำลังผลิตขึ้นกับความตองการพลังงานไฟฟาของหมูบานในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

8.2 ปริมาณน้ำและความสูงหัวน้ำออกแบบ 

8.3 การเลือกเครื่องกังหันน้ำควรคำนึงถึงชนิดที่มีอุปกรณชวยการเดินเครื่องนอย การเดินเครื่องงาย 

8.4 ชนิดและประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟา 

การเลือกชนิดและขนาดของกังหันน้ำขึ้นกับความสูงหัวน้ำที่มีอยูและอัตราการไหล โดยทั่วไปกังหัน
น้ำชนิด Impulse เลือกใชกับแหลงน้ำที่มีความสูงหัวน้ำสูง และกังหันน้ำประเภท Reaction เลือกใชกับแหลงน้ำที่มี
ความสูงหัวน้ำต่ำ ประเภทชนิดของเครื่องกังหันน้ำขึ้นอยูกับปริมาณน้ำและความสูงหัวน้ำ และความสัมพันธระหวาง
ความเร็วจำเพาะกับขนาดเสนผานศูนยกลางจำเพาะแสดงในรูปที่ 2-11 
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รูปที่ 2-11 การเลือกประเภทเครื่องกังหันน้ำ 
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2.4 หลักเกณฑการประมาณราคา 

การประมาณราคาคากอสรางของโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก ไดประมาณราคาจากรูปแบบ

โครงสรางมาตรฐานทางดานวิศวกรรมท่ีกำหนดไวในหัวขอที่ 2.4 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี ้

2.4.1 การประมาณราคาเบื้องตนตามประเภทของงาน 

การประมาณราคาเบ้ืองตน เปนคาใชจายหลักของคาวัสดุประกอบดวย 

1)  งานเตรียมงานกอสราง เปนการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนการเคลียรพื้นที่

บริเวณที่จะเขาไปกอสราง และสถานที่เก็บวัสดุระหวางกอสรางเพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  งานโยธา ประกอบดวย งานกอสรางรายการสำคัญคือ ฝายน้ำลน ทอชักน้ำ ทอสงน้ำ และ

โรงไฟฟา 

3)  งานเครื่องจักรกลไฟฟาหลังน้ำ ประกอบดวย เครื่องกังหันน้ำ อุปกรณควบคุม (Turbine & 

Governor) เครื่องกำเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา (Generator & Transformer)  

4)  ระบบสายสงไฟฟา ประกอบดวย หมอแปลงปรับแรงดันไฟฟา เสาไฟฟา และสายสงจาก

โรงไฟฟาไปยังหมูบานบริเวณโครงการ 

สวนประกอบงานท่ีไมไดนำมาพิจารณารวมดวยในทีน่ี้เปนสิ่งท่ีเปนตัวแปรที่ควบคุมไมได ไดแก 

1)  คาดำเนินงาน เพื่อเปนคาใชจายของเจาหนาที่ที่ควบคุมงานกอสรางและคาใชจายอ่ืน ๆ ใน

ระหวางกอสราง 

2)  ราคาสำรองเผื่อขาดเพื่อเปนคาใชจายสำรองของานดานตางๆ เชน งานโยธา งานเครื่องกล 

ไฟฟา งานระบบสายสงไฟฟา  

2.4.2 การประมาณราคาหลักขององคประกอบตาง ๆ ของโครงการ 

ราคาหลัก ประกอบดวยงานสำคัญ ๆ คือ งานโยธา งานเครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ำ และระบบสายสง

ไฟฟา แยกเปนรายละเอียดของงานแตละประเภท ดังนี้ 

1) งานโยธา ประกอบดวย 

 (1) งานฝายน้ำลน คำนวณจากฝายที่ความยาว 15 เมตร ทีค่วามสูง 1.50 เมตร  

  ราคาฝายน้ำลน  = 5760.2x + 77939 บาท 

  ( x = ความยาวของฝาย หนวยเปน เมตร ) 

    (2) งานวางทอชักน้ำ แบงลักษณะของทอชักน้ำ ตามลักษณะการวางทอเปน 2 ลักษณะ คือ  

 -  วางอยูบนผิวดินตามความลาดชันของภูมิประเทศ      

  ทอ PVC Class 13.5 ขนาด 200  ราคารวมตอเมตร = 1,023  บาท 

ทอ PVC Class 13.5 ขนาด 250  ราคารวมตอเมตร = 1,515  บาท 

ทอ PVC Class 13.5 ขนาด 300  ราคารวมตอเมตร = 2,126  บาท 
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ทอ PVC Class 13.5 ขนาด 400  ราคารวมตอเมตร = 3,656  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 200  ราคารวมตอเมตร = 1,711  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 250  ราคารวมตอเมตร = 2,104  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 300  ราคารวมตอเมตร = 2,497  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 400  ราคารวมตอเมตร = 2,910  บาท 

-  วางทอผานลำหวย 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 200  ราคารวมตอเมตร = 2,606.68  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 250  ราคารวมตอเมตร = 3,091.83  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 300  ราคารวมตอเมตร = 3,577.14  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 400  ราคารวมตอเมตร = 4,167.06  บาท 

 (3) งานวางทอสงน้ำ คิดประมาณราคางานทอสงน้ำ เชนเดียวกับการวางทอชักน้ำ 

กรณีทอเหล็กจะวางไวเหนือผิวดิน โดยมีฐานรองรับทองทุก 6 เมตร ฝงทออยูใตผิวดิน โดยมีขนาด

ทอเทากับทอสงน้ำ ชนิดทอเหล็กพรอมฐานรองรับทอสงน้ำความยาว 1 เมตร  

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 200  ราคารวมตอเมตร = 5,657.85  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 250  ราคารวมตอเมตร = 6,521.90  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 300  ราคารวมตอเมตร = 7,438.64  บาท 

ทอเหล็กเหนียว ขนาด 400  ราคารวมตอเมตร = 8,999.10  บาท 

 (4) โรงไฟฟา คิดราคางานโรงไฟฟาตามรายละเอียดของงานประกอบโรงไฟฟาขนาดพื้นที่ 20 

ตารางเมตร ดังนี ้

(4.1)  งานขุดหินเพื่อทำฐานรากโรงไฟฟาลึกไมนอยกวา 1.00 ม. จากระดับผิวดินเดิมมี

ความลาดเอียง 45 องศา 

(4.2)  งานถม ปริมาณงานคิด 1.80 เทาของงานขุด 

(4.3)  โครงสรางโรงไฟฟาประกอบดวย 

  - ฐานราก ขนาด 0.20 ม. X 1.00 ม. X 1.0 ม. 

  - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 ม. 

  - หลังคา โครงสรางเหล็กมุงดวยกระเบื้องลองคู 

 จากปริมาณงานดังกลาว ประเมินราคาโรงไฟฟาตอตารางเมตรได 5,900 บาท 

 2) เครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ำ ประกอบดวย 
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 (1) เครื่องกังหันน้ำ (Turbine) อุปกรณควบคุม (Governor) จากการสอบถามราคาจากผูผลิต

ในประเทศ ประมาณราคาอุปกรณดังกลาวตามกำลังติดตั้ง ดังแสดงตารางที่ 2-6 

 (2) เครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) และหมอแปลงไฟฟา (Transformer) กำหนดไวเปนชอง

คือ 25, 50, 100 และ 200 kVA โดยประมาณราคาชวง 25-50 kVA เปน Low Voltage และ 100-200 kVA เปน 

High Voltage สรุปราคาดังแสดงตารางที่ 2-7 

 (3) ระบบสายสงไฟฟา ประกอบดวย เสาไฟฟา สายสงขนาด 220 โวลต และ Step Down 

Transformer เพื ่อเชื่อมโยงโรงไฟฟากับหมู บานโดยประเมินราคาอุปกรณตางๆ โดยสายสงขนาด 3.5 kV ราคา 

288,500 บาท ตอความยาว 1 กม.  

กำลังติดตั้ง 
เครื่องกังหันน้ำ 

(บาท) 
อุปกรณควบคุม 

(บาท) 
ราคาเฉลี่ย  

(บาท/กิโลวัตต) 
1.  5-25 กิโลวัตต 325,000 - 13,000 
2.  26-50 กิโลวัตต 650,000 - 13,000 
3.  51-100 กิโลวัตต 1,300,000 650,000 19,500 
4.  101-200 กิโลวัตต 2,600,000 1,200,000 19,500 

ตารางที่ 2-6 ประมาณราคาเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณควบคุม 

Range Generator 
(บาท) 

Control Cubicle 
(บาท) 

Step up Transformer 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

1.  5-25 kVA 300,000 100,000  - 400,000 

2.  26-50 kVA 500,000 100,000  - 600,000 

3.  51-100 kVA 900,000 150,000 75,000 1,125,000 

4.  101-200 kVA 1,400,000 150,000 150,000 1,700,000 

ตารางที่ 2-7 ประมาณราคาเครื่องกำเนิดไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา 

 ราคากังหันน้ำชนิด Cross Flow รวมไปถึงเครื่องกำเนิดไฟฟาและอุปกรณควบคุม จะประมาณการ
อยูที่ 31,000 บาท/กิโลวัตต โดยไมรวมคางานโยธา และระบบสายสงไฟฟา 

2.4.3 ราคารอง 

 ราคารองประกอบดวย คาเตรียมงานกอสราง คาควบคุมดำเนินงานและคาเผื่อเหลือเผื่อขาดของงาน
ตาง ๆ ซึ่งพิจารณาจากเปอรเซ็นตของราคางานหลักดังนี้ 

 - คาเตรียมงานกอสรางหรือตามความเหมาะสม  15 เปอรเซ็นตของราคางานหลัก  

 - คาควบคุมดำเนินงาน     10 เปอรเซ็นตของราคางานหลัก 

 - งานสำรองเผื่อขาด แยกคิดตามประเภทของงานตางๆ ในงานหลักดังนี้ 

  งานโยธา       15 เปอรเซ็นตของราคางานหลัก 

  งานอุปกรณชลศาสตรและเครื่องจักรกลไฟฟา  10 เปอรเซ็นตของราคางานหลัก 

  งานระบบสายสงไฟฟา     10 เปอรเซ็นตของราคางานหลัก 
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2.4.4  ระยะเวลาดำเนินการกอสราง 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน มีกำลังผลิตติดตั้งขนาดไมเกิน 200 กิโลวัตต สามารถที่จะ
ออกแบบและกอสรางไดในระยะเวลาสั้น กลาวคือใชเวลาในการกอสรางและติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ไดภายในระยะเวลา 
1 ป 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนและผลการดำเนินงานกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก  

ในการการดำเนินงานโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก (ไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน)  มีขั้นตอน

การดำเนินงาน สรุปไดดังนี ้

1) หนวยงานและราษฎรในพื้นที่ มีหนังสือขอสนับสนุนโครงการไฟฟาพลังน้ำ สงมาที่กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

2) พพ. จะสงเจาหนาที่เขาไปทำการสำรวจและตรวจสอบตามหลักเกณฑในการคัดเลือกโครงการ

ไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาก (ไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน) หากเขาหลักเกณฑ จะดำเนินการจัดทำขอมูลรายละเอียด ที่

จะตองใชในการออกแบบ เพ่ือกำหนดรายละเอียดโครงการ ตามภูมิประเทศที่ไดทำการสำรวจ  

3) การออกแบบรายละเอียดโครงการ 

(1) พิจารณาตรวจสอบขอมูลตาง ๆ หลายขอมูลอาทิเชน ความตองการปริมาณไฟฟาของ

ราษฎร ศักยภาพของพื้นที่ พื้นที่รับน้ำฝน สถิติขอมูลดานอุตุวิทยา อุทกวิทยาบริเวณพื้นที่พิจารณา ขอมูลดาน

ธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่ศึกษา รวมถึงการจัดทำแผนที่ การสำรวจที่ตั้งและแนวของสิ่งกอสรางตาง ๆ การสำรวจและ

การวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุฐานรากและวัสดุกอสราง ตลอดจนการตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ และสวนประกอบ

ที่จะใชในการกอสรางและจัดหาวัสดุกอสรางท่ีไมสามารถหาไดในทองถิ่น 

(2) จัดทำหลักเกณฑการออกแบบ โดยกำหนดใหมีขั้นตอน วิธีการ หลักการ และเกณฑในการ

คำนวณออกแบบ เพื่อกำหนดรูปราง ลักษณะ ชนิด ประเภท และขนาดของสิ่งกอสรางและสวนประกอบตาง ๆ ใน

องคประกอบของโครงการที่กำหนดตามการศึกษากำหนดรายละเอียดของโครงการ 

(3) ทำการคำนวณออกแบบ ตามลำดับขั้นตอน วิธีการ และหลักการที่กำหนด 

(4) ดำเนินการออกแบบรายละเอียด จัดทำขอกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบการ

กอสราง และ/หรือการจัดซื้อ โดยจะตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ตามความเหมาะสม จัดทำเปนแบบขนาด A3 

(5) ดำเนินการคำนวณปริมาณวัสดุที่ตองใช และประมาณราคาคาวัสดุกอสราง  

(6) ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อวัสดุกอสราง และ จัดหาเครื่องกังหันน้ำ

และเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ 

4) ประสานงานกับราษฎรในพื้นที่ และหนวยงานในพื้นที่ที ่เกี่ยวของ โดยราษฎรจัดหาแรงงาน 

และวัสดุกอสรางในทองถ่ินสมทบ 

5) พพ.จัดสงเจาหนาที ่เพื ่อใหคำแนะนำทางวิชาการและตรวจสอบการกอสรางและติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณผลิตไฟฟา 

6) ฝกอบรมราษฎรที่จะรับหนาที่ในการดูแลบำรุงรักษาโครงการ รวมทั้งจัดตั้งสหกรณหรือกลุมผูใช

ไฟฟา  
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3.1 ขั้นตอนในการออกแบบและกอสราง 

เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัด

แมฮองสอน เปดโอกาสใหราษฎรในพื้นที่รวมลงทุนเปนเจาของโครงการ ดำเนินการกอสรางโดยไมตองจายเงิน แตให

จัดหาแรงงาน และวัสดุกอสรางในทองถิ่นมาสมทบ สวน พพ. จะจัดหาวัสดุกอสรางที ่ไมสามารถหาไดในทองถิ่น 

รวมทั้งเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และระบบสายสงไฟฟา ดังนั้นการออกแบบและกอสราง

จะตองคำนึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี ้

- ลักษณะภูมิประเทศ สภาพหรือชนิดของดินและระดับดินตาง ๆ 

- สภาพตาง ๆ ในทองถิ่น เชน ดินฟาอากาศ พายุ ฝน ระดับน้ำใตดิน ความถี่ของการเกิดนำ้ทวม

และภัยพิบัติตาง ๆ ตลอดจนฤดูกาลของทองถ่ิน 

- วัสดุกอสรางในทองถิ่นที่จะมาสมทบ มีมากนอย ใกลไกลเพียงใด 

- ชางฝมือและแรงงานในทองถ่ินท่ีจะมาสมทบมจีำนวนมากนอยเพียงใด รวมทั้งมาตรฐานฝมือ 

- ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งวัฒนธรรมของทองถิ่น 

- ขนาดและสภาพพ้ืนที่ที่จะกอสรางมีที่วางพอที่จะวางกองวัสดุกอสรางและที่เตรียมงานกอสราง

ของชางหรือไม มีที่พักอาศัยใหกับเจาหนาที่ของ พพ.หรือไม 

- สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในทองถิ่น 

ขอมูลที่ทำการตรวจสอบขางตนนั้น จะนำมาประกอบการวิเคราะห การกำหนดรูปแบบองคประกอบ

ของโครงการ การคำนวณปริมาณงาน กำหนดวิธกีาร รูปแบบการกอสราง แผนงานกอสราง เปนตน 

1. การเตรียมการกอสราง 

เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน เปนการรวมแรงรวมใจกันในการกอสรางโครงการ

ระหวาง พพ.กับราษฎรในพื้นที ่ ดังนั ้นกอนที ่จะดำเนินการกอสรางจะตองประชุมผู นำชุมชน ราษฎรในชุมชน 

เจาหนาที่ของ พพ. เพื่อเตรียมงานกอสราง และทำความตกลงกันในการที่จะสงผูแทนในชุมชนมารวมเปนแรงงานใน

การกอสรางโดยผลัดเปลี่ยนกันไปตามกลุมบานและการนำวัสดุกอสรางที่หาไดในทองถิ่นเขามาสมทบเพื่อรวมกัน

ดำเนินการกอสราง 
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รูปที่ 3-1 แสดงบรรยากาศการประชุมเพ่ือเตรียมงานกอสราง 

 

 

รูปที่ 3-2 แสดงบรรยากาศการขนวัสดุกอสรางในทองถ่ินมาสมทบในงานกอสราง 
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2. ฝายน้ำลน (Weir) และอาคารประกอบ 

การออกแบบ 

โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

กำลังผลิตติดตั้ง 40 กิโลวัตต ออกแบบสำหรับเดินเครื ่องตลอดทั้งป นั่นหมายถึงการนำปริมาณน้ำนอยที ่สุดมา

ออกแบบ โดยมีจะตองมีน้ำไหลผานเครื่องกังหันน้ำ 100 ลิตรตอวินาที และจะตองมีน้ำไหลผานฝายเพื่อใชสำหรับให

ราษฎรที่ใชน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร และจะตองพิจารณาพื้นที่รับน้ำเพื่อนำมาคำนวณการเกิด

น้ำนองสูงสุดในชวงฤดูฝน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของฝาย ทั้งนี้ไดคำนวณออกแบบกำหนดความสูงของฝายที่ 

1.50 เมตร และยาว 9.00 เมตร โดยมีอาคารรับน้ำ ขนาด 1.20 x 1.00 ตร.ม. และมีประตูระบายทรายขนาด 0.80 x 

0.80 ตร.ม. 

การกอสราง 

การกอสรางจะตองสรางทางลำเลียงวัสดุกอสราง เครื่องจักร เครื่องมือตาง ๆ เขาสูหัวงานจุดที่

กอสรางฝาย การเขาสูหัวงานจำเปนจะตองปรับปรุงเสนทางลำเลียง เพ่ือใชเปนเสนทางเขา - ออก และการขนสงวัสดุ

กอสราง ซึ่งการดำเนินการกอสรางฝายควรจะดำเนินการในชวงฤดูแลงมีน้ำในลำหวยนอย ซึ่งจะทำใหผันน้ำระหวาง

ดำเนินการกอสรางงาย 

 

รูปที่ 3-3 แสดงการผันน้ำระหวางดำเนินการกอสรางฝาย 
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รูปที่ 3-4 แสดงการกอสรางฝาย 

 

 

รูปที่ 3-5 แสดงฝายที่กอสรางแลวเสร็จ 
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รูปที่ 3-6 แสดงทางน้ำเขาและประตูระบายทรายของฝายท่ีกอสรางแลวเสร็จ 

3. ทอชักน้ำ (Headrace) และ ทอสงน้ำ (Penstock) 

การออกแบบ 

การออกแบบทอใหมีปริมาณการไหลของน้ำในทอ 100 ลิตรตอวินาที เมื่อคำนวณแลวโครงการไฟฟา

พลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน สามารถใชทอขนาด 300 มม. ได

โดยไมเกิดความสูญเสียหัวน้ำในทอเกิน 5 เปอรเซ็นต ของความสูงหัวน้ำรวมและเนื่องจากทอที่ใชในโครงการไฟฟา

พลังน้ำขนาดเล็กมากเปนทอ PVC ดังนั้นจึงสามารถเลือกเกรดทอใหเหมาะกับความสูงหัวน้ำไดเลย โดยทอ PVC มี

เกรด 5.5, 8.5, และ 13.5 สามารถทนตอแรงดันน้ำได 55, 85, และ 135 เมตร ตามลำดับ 

การกอสราง 

ในการกอสรางระบบทอชักน้ำและทอสงน้ำจะใชแรงงานคนในการขุดดินเปนหลักเนื่องจากแนวทอ

จะอยูในจุดที่มีความลาดชันสูงเครื่องมือเครื่องจักรไมสามารถเขาถึงพื้นที่ได และในการจัดซื้อทอ PVC จะใชทอปาก

ระฆังพรอมแหวนยาง เวลาเชื่อมตอทอเพียงดันทอเขาเมื่อแหวนยางลงในรองก็สามารถตอทอไดงายๆ 
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รูปที่ 3-7 แสดงการใชแรงงานคนในการขุดดินวางทอชักน้ำและทอสงน้ำ 

 

 

รูปที่ 3-8 แสดงการใชแรงงานคนในการขนยายทอเพ่ือวางแนวทอชักน้ำและทอสงน้ำ 
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4. อาคารโรงไฟฟา (Power House) 

การออกแบบ 

การออกแบบอาคารโรงไฟฟา โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอ

สบเมย จังหวัดแมฮองสอน จะออกแบบเปนทรงจั่วสามเหลี่ยมขนาด 7.00 x 7.00 ตร.ม. มีพื้นที่ใชสอยเพียงพอที่เมื่อ

ติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาแลวมีพื้นที่เหลือพอที่ผูดูแลโรงไฟฟาสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก 

และออกแบบเปนโครงสรางเหล็กแบบงายๆ เพื่อใหราษฎรที่มารวมใชแรงงาน ซึ่งไมใชชางฝมือสามารถดำเนินการ

กอสรางได เพียงไดรับคำแนะนำจากเจาหนาที่ของ พพ. 

การกอสราง 

ในการกอสรางอาคารโรงไฟฟา จะตองหาพื้นที่ที่เปนที่ราบอยูใกลกับลำน้ำเดิมแตน้ำทวมไมถึง และ

สามารถใชรถขนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาเขาไปได การวางผังอาคารโรงไฟฟาจะตองตรวจสอบดูทิศทาง

ของแนวทอสงน้ำเขาโรงไฟฟาและตองตรวจสอบทิศทางของอาคารระบายทายน้ำดวย 

 

 

รูปที่ 3-9 แสดงการวางผังอาคารโรงไฟฟาตองตั้งฉากแนวทอสงน้ำ 
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รูปที่ 3-10 แสดงโครงสรางอาคารโรงไฟฟาเปนโครงเหล็กแบบงายๆ 

 

 

รูปที่ 3-11 แสดงอาคารโรงไฟฟาเมื่อกอสรางแลวเสร็จ 
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5. เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา (Turbine & Generator) 

การออกแบบ 

การออกแบบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียา

เพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน วิศวกรเครื่องกลไดออกแบบโดยเลือกใชเครื่องกังหันน้ำชนิด 

เทอรโก ความสูงหัวน้ำ 69 เมตร ปริมาณน้ำออกแบบ 100 ลิตรตอวินาที กำลังผลิตติดตั้ง 40 กิโลวัตต ใชระบบ

ควบคุมแบบอิเล็คทรอนิคสโหลดคอนโทรลเลอร 

การติดตั้ง 

หลังจากกอสรางอาคารโรงไฟฟาแลวเสร็จ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา

ซึ่งจะดำเนินการโดยเจาหนาที ่ของ พพ. แตจะใหราษฎรที่มีความรูทางดานเครื่องกล-ไฟฟา เรียนรูเทคนิคตาง ๆ 

เพ่ือที่จะไดฝกอบรมเปนผูที่จะรับหนาที่ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงการตอไป 

 

รูปที่ 3-12 แสดงการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา 

6. สายสงไฟฟา (Transmission Line) 

การออกแบบระบบสายสงไฟฟา โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย 

อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน วิศวกรไฟฟาไดออกแบบโดยเลือกใชระบบสายสงไฟฟาแรงสูง  3.3 KV ยาว

ประมาณ 2 กิโลเมตร และระบบสายสงแรงต่ำยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
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รูปที่ 3-13 แสดงการปกเสาไฟฟา 

 

 

รูปที่ 3-14 แสดงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 
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รูปที่ 3-15 แสดงการเดินสายไฟของระบบสายสงไฟฟา 

 

 

รูปที่ 3-16 ภาพถายหมูในพิธีเปดโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ 

โดย รองอธิบดีหรอหยา จันทรัตนา เปนประธาน 
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บทท่ี 4 

สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

การศกึษา ออกแบบ และพฒันา โครงการไฟฟาพลงันำ้ขนาดเลก็มากในประเทศไทย สรปุปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน บานทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ได

ดังนี้ 

1. ปญหาดานขอมูลในการออกแบบ 

เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน สวนใหญอยูในพื้นท่ียอดดอย ปาเขา ถิ่นทุรกันดาร 

และแนวตะเข็บชายแดน มักประสบปญหาในการเก็บขอมูลตาง ๆ คือ 

- ขอมูลดานอุทกวิทยา ปริมาณน้ำฝน น้ำทา ทำใหการคำนวณปริมาณน้ำ สำหรับการ

ออกแบบฝาย และปริมาณน้ำสำหรับเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา ยุงยาก  

- ขอมูลทางดานภูมิศาสตร เชน แผนที่ 1: 50,000 มีความละเอียดไมเพียงพอ หรือไมมีเลย

ในบางพ้ืนที่เนื่องจากเปนพ้ืนที่ติดชายแดนระหวางประเทศ ทำใหจะตองสงทีมงานเขาสำรวจและจัดทำแผนที่สำหรับ

ออกแบบวางโครงการ 

 ขอเสนอแนะ 

จัดหาเครื่องมือในการสำรวจ ทั้งดานอุทกวิทยาและดานภูมิศาสตร ใหทันสมัยเพียงพอ พรอมทั้ง

จัดหาแผนที่ 1:50,000 และ 1:4,000 ที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส จากกรมแผนที่ทหารในทุกพื้นที่ เพื่อประหยัดเวลา

และงบประมาณในการสำรวจออกแบบ 

2. ปญหาในการกอสราง 

2.1. การขนสงวัสดุอุปกรณในการกอสราง 

โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน สวนใหญอยูในพื้นที่ยอดดอย ปาเขา ถิ่นทุรกันดาร และ

แนวตะเข็บชายแดน การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางคอนขางยากลำบาก เนื่องจากบางพื้นที่ไมมีทางรถยนตเขาถึง 

โดยเฉพาะการเดินทางในชวงฤดูฝน ประกอบกับรถยนตท่ีใชในโครงการมีสภาพเกา เมื่อใชงานหนักมาก ๆ รถยนตจะ

เสียหายไมสามารถใชงานได ตองซอมปรับปรุงใหมีสภาพที่สามารถใชงานได 

ขอเสนอแนะ 

การดำเนินการกอสรางควรทำในฤดูแลง และจัดหารถยนตใหมที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ขับเคลื่อน 4 ลอ ได เพ่ือจะไดขนวัสดุอุปกรณในการกอสราง ไดตามชวงเวลาที่ตองการ 
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รูปที่ 4-1 แสดงสภาพเสนทางที่ใชในการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง 

 

 

รูปที่ 4-2 แสดงสภาพรถยนตที่เกิดปญหาเมื่อตองใชงานหนัก 

 

2.2. ดานแรงงาน 

เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน เปนการรวมใชแรงงานจากราษฎรในพ้ืนที่ ทำให

ไมสามารถกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จหรือเรงงานได โดยเฉพาะในชวงฤดูทำนา ราษฎรสวนใหญที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมก็จะไปทำนา ทำใหไมมีแรงงานมาเขารวมงานกอสราง หรือถามีงานบุญประเพณีของหมูบานหรือชุมชนก็

จะไมมีแรงงานมาเขารวม 
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ขอเสนอแนะ 

การดำเนินการกอสรางควรทำในฤดูแลง และตรวจสอบชวงเวลาการจัดงานบุญประเพณีของ

หมูบาน กอนนัดหมายการเริ่มงานกอสราง 

2.3. ดานเครื่องจักร เครื่องมือ 

เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน เปนการรวมใชแรงงานจากราษฎรในพ้ืนที่ โดยใช

แรงงานคนเปนสวนใหญ ทำใหการดำเนินการกอสรางลาชาจากแผนงาน ไมทันฤดูกาล หากเปนการกอสรางฝายยิ่ง

ยากลำบากเพราะตองสูกับกระแสน้ำปาที่ไหลหลาก 

ขอเสนอแนะ 

จัดหาอุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับเปนเครื่องทุนแรงในการกอสราง เพื่อแบงเบาภาระ

แรงงานคน จะไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

รูปที่ 4-3 แสดงการรวมมือกันของราษฎรในการดำเนินการกอสรางฝาย 
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รูปที่ 4-4 แสดงหินใหญที่เปนอุปสรรคขัดขวางพ้ืนทีก่อสรางฝาย โดยใชแรงงานคนในการเคลื่อนยาย 

 

 

รูปที่ 4-5 แสดงหินท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางแนวทอสงน้ำ ตองใชคอนทุบสกัดออก 

 

 



  45  

3. ปญหาในการขออนญุาตใชพื้นที ่

การกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน สวนใหญอยูในพื้นปาสงวนแหงชาติ (พื้นที่ปาเพ่ือ

การอนุรักษ : โซน C)  ในอดีตดำเนินการกอสรางในพ้ืนที่ที่อยูในเขตพ้ืนที่ปาไม เจาหนาทีจ่ะไมเขมงวดในการใชพ้ืนที่ปา 

เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ำเปนประโยชนกับราษฎร บางครั้งอุทยานหรือหนวยพิทักษปาก็ใชไฟฟาจากโครงการดวย 

ตอมาเมื่อมีการบุกรุกปาไมเพ่ิมมากข้ึนการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ของกรมปาไม จึงเขมงวด

ขึ้น โดยจะตองดำเนินการขออนุญาตอยางเปนระบบ ทำใหเสียเวลาในการดำเนินการตั้งแตขออนุญาตจนถึงไดรับ

อนุญาต แลวจึงขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการได ถึงแมวาจะไมเขาขายโครงการที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (เนื ่องจากเปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำที่มีกำลังการผลิตไมถึง 200 กิโลวัตต) แตตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 วาดวยการทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงาน

ของรัฐ ท่ีตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 

กันยายน 2537) และกลไกการดำเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตาง ๆ ระบุวา โครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ำที่ไมเขาขายตองจัดทำรายงาน EIA และรายงาน IEE  ใหดำเนินการจัดทำรายการขอมูลดาน

สิ่งแวดลอม (Environmental Checklist) พรอมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เสนอกรมปาไม เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการเพิกถอนพ้ืนที่  

ดังนั้น การกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน จะตองมีการปฏิบัติตาม “ระเบียบกรมปา

ไม วาดวยการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชพ้ืนที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอื่น

ของสวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548” อยางเครงครัด สามารถสรุปได ดังนี ้ 

(1) ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ป.ส.17 พรอมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคำขอถึงสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด หรือหนวยงานที่กรมปาไมกำหนด ทองที่ที่ปาสงวนนั้นตั้งอยู โดยมีเอกสาร

ประกอบดังนี้ 

- รายละเอียดของโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณท่ีขอใชพ้ืนที ่

- แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราสวน 1:50,000 แสดงบริเวณท่ีขอใชพ้ืนท่ี 

- หนังสือแสดงวา เปนผูที ่ไดรับเปนผูที ่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแทนสวนราชการ หรือ

องคการของรัฐหรือสำเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงคและผู มีอำนาจลงชื ่อแทน 

นิติบุคคล ผูขออนุญาต  

- สำเนาทะเบยีนบานและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผูขอ/ผูมอบอำนาจ) 

- หนังสือแสดงการไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- บันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร 

- อื่น ๆ ที่เก่ียวของ ในที่นีร้วมถึงรายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist) 

(2)  เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกำหนด ไดรับคำขออนุญาต จะสงคำขอพรอมใหความเห็น 

ตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคำขออนุญาต 
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(3)  ผูวาราชการจังหวัด มอบหมายใหสำนักจัดการทรัพยากรปาไมประจำทองที่ หรือหนวยงานที่กรม

ปาไมกำหนด แตงตั้งเจาหนาที่และทำหนังสือถึงหนวยงานที่ขออนุญาต เพ่ือประสานงานชี้จุดสำรวจพ้ืนที่ศึกษาและสำรวจ

สภาพปารวมกัน ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคำขออนุญาต 

(4)  เจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพปา ตามแบบ ป.ส.18 พรอมใหความเห็นประกอบการ

ตรวจสอบสภาพปาตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 30 วันหลังจากตรวจสอบสภาพปาแลวเสร็จ 

(5)  ผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบ พิจารณาและเสนอความเห็นโดยตรงกลับมายังกรมปาไมภายใน 15 

วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแบบ ป.ส.18 

(6)  กรมปาไมพิจารณาและประมวลเรื ่องเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 

ออกหนังสืออนุญาตใหใชพื ้นที ่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื ่อประโยชนอยางอื ่นของสวนราชการหรือองคการ 

ของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามแบบ ป.ส.19 ใหแกผูวาราชการจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอมจังหว ัด และออกหนังสือแจ งผ ู ขออนุญาตใหเขาใช พื ้นที ่ตามขอบเขตที ่ได ร ับอนุญาต ภายในเขต 

ปาสงวนแหงชาต ิ

ขอเสนอแนะ 

(1) ตองดำเนินการจัดทำรายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist) พรอมมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม กอนการขออนุญาตใช
ประโยชนพ้ืนที่ โดยวาจางที่ปรึกษาดำเนินการ 

(2) ทำขอตกลงกับกรมปาไม ในการกำหนดระยะเวลาเพื่อขอทราบผลการใหอนุญาตหรือไม เนื่องจากมี
ผลตอการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำป 

4. ปญหาดานงบประมาณ 

(1) ในการดำเนินการจัดทำรายการขอมูลดานสิ ่งแวดลอม (Environmental Checklist) พรอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม จะตองใช
งบประมาณในการดำเนินการ 

(2) การจัดหาอุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับเปนเครื่องทุนแรงในการกอสราง เพื่อแบงเบา
ภาระแรงงานคน จะตองใชงบประมาณในการดำเนินการจัดหาอุปกรณดังกลาว 

ขอเสนอแนะ 

ตองขอความอนุเคราะหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ โดยชี้แจงเหตุผลความ
จำเปนในการท่ีตองใชงบประมาณ 
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รูปที่ 4-6 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไม ในการขอใชพื้นที่ 

ของสวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (ตามมาตรา 13 ทวิ)



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

รายงานผลการสำรวจขอมูลเบีอ้งตน 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แบบท่ีใชในการกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































