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ก 

คำนำ 

กระทรวงพลังงาน ไดวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ ที ่ใหความสำคัญใน 3 ดาน 

ประกอบดวย (1) ดานความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองตอปริมาณความตองการพลังงาน

ที่สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง 

รวมถึงการกระจายสัดสวนของเชื้อเพลิงใหมีความเหมาะสม (2) ดานเศรษฐกิจ ( Economy) ที่ตองคำนึงถึงตนทุน

พลังงานที่มีความเหมาะสม และไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว รวมถึง

สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (3) ดานสิ่งแวดลอม ( Ecology) เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

ภายในประเทศดวยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดย

หนึ่งในแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ คือแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 

(Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) ซึ่งจะใหความสำคัญในการสงเสริมการผลิตพลังงานจาก

วัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยูภายในประเทศใหไดเต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงาน

ทดแทนดวยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชนรวมในมิติดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมแกชุมชน งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง 

อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เปนโครงการที่อยูในแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดใหใชพลังงานทดแทนใหไดรอยละ 

30 ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย 

การจัดทำรายงานฉบับนี้ เปนผลงานลำดับที่ 1 ของการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิศวกร

เชี่ยวชาญ ดานพลังงานทดแทน เลขที่ 180 กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปนการนำเอาความรูในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมพัฒนาพลังงาน 1 และใน

ฐานะกรรมการตรวจรับพัสด ุมารวบรวมไว เพื่อใหผูสนใจใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

ขอขอบคุณนายชางหัวหนาผูควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ ่มกำลังผลิต 

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ที่ชวยดูแลงานกอสรางโครงการจนแลวเสร็จ และขอขอบคุณผูบริหาร กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ใหโอกาสในการจัดทำผลงานฉบับนี ้
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดจัดตั ้งสถานีสำรวจอุทกวิทยาและ

อุตุนิยมวิทยา บริเวณจังหวัดแมฮองสอน มาตั้งแตป พ.ศ.2506 จากสถิติขอมูลที่ไดปรากฏวาแมน้ำแมสะมาดเปน

แมน้ำสายใหญสายหนึ่งเปนที่สองของจังหวัดแมฮองสอน กำเนิดในทิวเขาสูง สามารถพัฒนาเปนแหลงผลิตไฟฟาได

อยางเหมาะสม จึงไดทำการสำรวจแผนที่และจัดทำเปนโครงการกอสรางขึ้นในป พ.ศ.2509 และตอมาสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจแหงชาติ ใหจัดโครงการนี้เขามาอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนท่ี 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2510 

นอกจากนี้ ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ในตำแหนงประธานกรรมการพัฒนาภาคเหนือ ไดอนุมัติ

เงินจำนวน 500,000 บาท จากงบพัฒนาภาคเหนือใหเปนคาสายสงแรงสูงของโครงการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2510 

อีกดวย 

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน เปนโครงการแรกที ่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน (เดิมชื่อสำนักงานพลังงานแหงชาติ) ไดพัฒนาใชในจังหวัดแมฮองสอน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานพิจารณาแลวเห็นวา จังหวัดแมฮองสอน เปนจังหวัดชายแดนที่กันดาร หากรัฐบาลจะพัฒนาโครงการ

ไฟฟาพลังน้ำ เพ่ือใหไดมาซึ่งพลังงานไฟฟาราคาถูก สำหรับจังหวัดนี้แลว จะเปนการกระตุนใหมีการพัฒนาดานการอยู

ดีกินดี การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรมจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดนี้ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (พพ.)จึงได

เสนอโครงการนี้ใหรัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ไดเห็นชอบและมอบหมายใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงานดำเนินการกอสรางไดตั้งแตป 2511 โดยเริ่มจายกระแสไฟฟาใหแกประชาชนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2515 

เปนตนมา 

จากการที ่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานพลังงาน (พพ.)ไดดำเนินการพัฒนา

พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตลอดมา ซึ่งไฟฟาถือเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะเปนกลไกผลักดันใหเกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นยอมเปนปจจัยสะทอนถึงการพัฒนา และการ

เจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย ขณะเดียวกันกระบวนการผลิต และจัดหาพลังงานไฟฟาให

เพียงพอกับความตองการของประชาชนใหมีระบบไฟฟาที่มั่นคงเชื่อถือได มีราคาที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมซึ่งถือเปนสิ่งที่สำคัญยิ่ง พลังน้ำเปนพลังงานที่สะอาด และลดการนำเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ 

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนเปนโครงการที่ไดผลิตกระแสไฟฟามาตั้งแต พ.ศ.2515  จึงเห็นสมควรที่จะมีการ

พัฒนาปรับปรุงโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังน้ำ  เพื่อใหใชประโยชนจากน้ำและ

การบริหารจัดการน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตไฟฟากอนที่จะนำไปใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ 

ตอมาในปงบประมาณ 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการกอสรางปรับปรุงระบบสงน้ำ

และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 2,005 กิโลวัตต โดยเริ่มดำเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 20 

มกราคม 2559 แลวเสร็จในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
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1.2 สภาพปญหาและเหตุผลความจำเปน 

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน กอสรางแลวเสร็จและเริ่มผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต 15 มกราคม 

พ.ศ. 2515  จนถึงป พ.ศ. 2558 มีอายุการใชงานยาวนานถึง 43 ป  จากการสำรวจภาคสนามไดพบสภาพปญหาของ

โครงการดังนี้ 

(1) ดานการบำรุงรักษาและซอมแซม 

ในปจจุบันโครงการไดดำเนินการซอมแซมและบำรุงรักษาประจำปมาโดยตลอด เชน ในป พ.ศ.2548 

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนไดดำเนินการซอมแซมคลองสงน้ำ ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา

พรอมอุปกรณ เปนตน แตอยางไรก็ตามจากการรายงานขอมูลเบ้ืองตนดานคาใชจายในการดำเนินการบำรุงรักษา และ

รายไดจากการจำหนายพลังงานไฟฟาตั้งแตปงบประมาณ 2530-2546 ดังแสดงในรูปที่ 1-1 และเมื่อนำคาใชจายจาก

การดำเนินการและบำรุงรักษา และรายไดจากการผลิตพลังงานไฟฟามาพิจารณาเปรียบเทียบ (ยกเวนปงบประมาณ 

2539) พบวา คาดำเนินการและบำรุงรักษาเฉลี่ยรอยละ 53 ของรายไดของการจำหนายพลังงานไฟฟา 
  

 
 

รูปที่ 1-1  แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายและรายไดของโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

 

(2) ปญหาของโครงสรางอาคาร 

สภาพของโครงสรางอาคารสวนใหญอยูในสภาพที่ดี เนื่องจากมีการบำรุงรักษาซอมแซมอยาง

สม่ำเสมอ ปญหาสวนใหญจะอยูที่ระบบคลองสงน้ำ ซึ่งแตกราวเนื่องจากอายุการใชงานทำใหน้ำรั่วซึมเกิดการทรุดตัว

ของดินทำใหคลองสงน้ำทรุดตัวแตกราวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเกิดดินสไลด และใบไมตกลงไปในคลองสงน้ำกีดขวางการ

ไหลของน้ำ ทำใหน้ำไหลเขาเครื่องกังหันน้ำไมทัน ตองหยุดการเดินเครื่อง  
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(3) ดานปญหาน้ำทวม 

จากการสำรวจเบื้องตนในลำน้ำแมสะมาด ตั้งแตเขื่อนแมฮองสอนจนถึงจุดบรรจบแมน้ำแมสะมาด

กับแมน้ำปาย สามารถสรุปอาคารโครงสรางท่ีกอสรางในลำน้ำ ไดดังนี ้

1)  เขื่อนแมฮองสอน กอสรางโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานแลวเสร็จป พ.ศ.

2515 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการผลิตกระแสไฟฟา 

2)  ฝายตำขอน กอสรางโดยกรมชลประทานแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2534  ตั้งอยูดานทายน้ำของที่ตั้ง

โรงไฟฟาพลังน้ำประมาณ 1.0-1.5 กิโลเมตร 

ในชวงวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2548 ไดเกิดฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ตนน้ำแมสะมาด  เนื่องจาก

อิทธิพลของพายุโซนรอน “วีเซนเต” เกิดน้ำหลากอยางรุนแรงและรวดเร็วไหลเขาทวมพื้นที ่เกษตรกรรม และ

บานเรือนที่อยูริมแมน้ำแมสะมาด บริเวณตำบลผาบอง โดยเฉพาะในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 ปริมาณน้ำหลาก

ไมสามารถระบายผานฝายตำขอนไดทัน จึงทำใหน้ำเออทนไหลยอนกลับมาทางดานเหนือน้ำเขาทวมโรงไฟฟาพลังน้ำ

แมฮองสอน โดยมีความสูงของน้ำเหนือพื้นธรณีโรงไฟฟาประมาณ 20 เซนติเมตร เปนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไดกอ

ความเสียหายใหแกพ้ืนที่เกษตรกรรม ดังแสดงในรูปที่ 1-2 และ รูปที่ 1-3 

 

      

 

      

รูปแสดงสภาพน้ำทวมในโรงไฟฟาแมฮองสอน 

ความสูงของน้ำประมาณ 0.20 เมตร  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2548 

รูปที่ 1-2 แสดงภาพน้ำทวมในโรงไฟฟา  



4 

รูปที่ 1-3 แสดงภาพน้ำทายน้ำของโรงไฟฟา และพื้นที่เกษตรกรรม 

(4) ปญหาการผลิตพลังงานไฟฟา 

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน มีเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา จำนวน 1 ชุด มีขนาด

กำลังผลิตติดตั้ง 850 กิโลวัตต แตในปจจุบันโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน  ผลิตไดไมเกิน 700 กิโลวัตต (ขอมูลป พ.ศ. 

2552-2555)  ผลิตพลังงานไฟฟาในป 2554 ได 3,709,740 กิโลวัตต–ชั่วโมง สวนการทดสอบหาประสิทธิภาพของ

เครื่องกังหันน้ำไดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ไดประสิทธิภาพของเครื่องกังหันน้ำสูงสุดที่รอยละ 81.83 

และมีประสิทธิภาพรวมสูงสุดที่รอยละ 78.56 สรุปไดดังแสดงในตารางที่ 1-1 ถึงตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-4 ปญหาที่

เกิดขึ้นกับโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน คือ เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟาปจจุบันมีประสิทธิภาพต่ำกวาที่เคย

ผลิตไดทำใหไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเต็มตามศักยภาพประกอบกับอุปกรณดานชลศาสตร คลองสงน้ำและ

อุปกรณเสริมอื่น ๆ บางสวนมีการชำรุดตองมีการซอมแซมบอยครั้ง รวมทั้งปญหาดินสไลด เศษใบไมที่กีดขวางทำให

ตองมีการหยุดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟา 

         หนวย : กิโลวัตต-ชั่วโมง 
ป พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

2552 401,060 316,570 292,610 223,790 213,640 - - - - 690 270,690 245,160 1,964,210 

2553 372,360 247,310 197,990 103,970 124,680 181,690 305,740 404,990 373,930 425,550 419,390 320,400 3,478,000 

2554 272,510 146,720 168,950 171,640 402,620 345,850 444,500 223,590 333,450 357,450 435,320 407,140 3,709,740 

2555 428610 275330 262436 248710 281260 402180 418410 ยงัไมบันทึก 2,316,936 

ตารางที่ 1-1  การผลิตพลังงานไฟฟาโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

 

 

     

 

      

สภาพการไหลของน้ำที่ฝายตำขอน ดานทายน้ำของ

โรงไฟฟาพลังน้ำ (19  กันยายน 2548) 

สภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกน้ำทวมในเขตตำบลผา

บอง 
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ตารางที ่1-2 ผลทดสอบประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

(ณ 20 กันยายน 2555) 
 

 
 

รูปที่1-4 กราฟแสดงประสิทธิภาพของเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟา 

1.3 วัตถุประสงคโครงการ 

1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต ซึ่งเปนพลังงานทดแทน เปนการเพ่ิมสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนของประเทศ และลดการใชเชื้อเพลิงท่ีตองนำเขาจากตางประเทศ 

 G/V P Q H1 H2 P.F. T/G ef

(%) (kW) (m
3
/s) (m) (m) (cos Ө) A B C A B C (%)

28 100 0.70 30 3.65 0.909 3.085 3.116 3.086 23.77 14.9 22.63 43.28

39 200 1.10 30 3.58 0.845 3.13 3.16 3.13 41.1 36.7 45.0 55.19

46 300 1.40 29 3.53 0.989 3.126 3.156 3.124 57.5 51.2 59.9 67.15

53 400 1.70 29 3.44 0.999 3.128 3.154 3.125 74.7 70.6 77.5 73.94

61 500 2.10 28 3.40 0.999 3.126 3.15 3.124 92.5 88.0 96.3 77.30

71 600 2.65 27 3.35 0.996 3.11 3.14 3.11 114.4 108.0 117.9 76.05

85 700 3.10 26 3.30 0.967 3.11 3.14 3.11 133.8 130.8 138.8 78.56
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2) เพื่อเพิ่มการใชทรัพยากรน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการผลิตพลังงานไฟฟาสะอาด ไม
เกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

3) ประชาชนไดใชกระแสไฟฟา สำหรับไฟฟาแสงสวาง และเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนอยาง
พอเพียง และสงเสริมการเปนเมืองทองเที่ยวแหงหนึ่งของประเทศ  

4) ลดการสูญเสียในระบบสายสงไฟฟา และเสริมสรางความมั่นคงในระบบสายสงของประเทศ 

5) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาของจังหวัดแมฮองสอนใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับจังหวัดอื่น  

6) ลดภาวะโลกรอนจากสภาวะเรือนกระจกและการปลอยกาซ CO2  

1.4 ที่ตั้งโครงการ  

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตั ้งอยู ที ่ประมาณเสนรุ ง 2,120,115.859 N และเสนแวง 

394,478.115 E  ตามแผนที่มาตราสวน 1:50000 (ระวางที่ 4547 II,4647 III WGS 84) ในเขตตำบลผาบอง อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน ดังแสดงตำแหนงที่ตั้งโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ในรูปที ่1-5 
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รูปที่1-5 แสดงตำแหนงท่ีตั้งโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

1.5 ลักษณะโครงการ  

ประกอบดวยฝายน้ำลนเดิม ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ปดกั้นลำน้ำแมสะมาด เพ่ือยกระดับน้ำ สันฝาย 

ยาว 36 เมตร สูงจากทองน้ำ 10 เมตร โดยมีอาคารควบคุมติดตั้งบานประตูขนาด 2.60 x 1.50 เมตร เพ่ือผันน้ำ ผาน
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บออาคารสลายพลังงาน (Stilling Basin)และสงน้ำไปตามคลองสงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Headrace Canal) แบบมี

ฝาปด เปนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ที ่ทายคลองมีอาคารพักน้ำ (Forebay) และมีบานประตูเหล็กสำหรับ

ควบคุมการสงน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ผานทอเหล็กสงน้ำแรงดันสูง  (Penstock) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.70 เมตร 

มีความยาวประมาณ 69 เมตร ความสูงหัวน้ำในการผลิตไฟฟา 29.44 เมตร ปริมาณน้ำออกแบบ 8.205 ลูกบาศก

เมตรตอวินาที เขาสูอาคารโรงไฟฟา (Power House) ซึ่งติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ ชนิด Francis Turbine ขนาดกำลัง

ผลิต 2005 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาด 2591 kVA แรงดันไฟฟา 3300 V อยางละ 1 เครื่อง ผลิตพลังงานไฟฟา

ไดประมาณปละ 6.219 ลานหนวย และมีสายสงแรงสูงขนาด 22 kV เพ่ือนำเอาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดปอนเขาสูระบบ

จำหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีรายละเอียดแสดงตำแหนงอาคารตาง ๆ ดัง

รูปที่ 1-6  

 

 

รูปที่ 1-6 ภาพแสดงตำแหนงอาคารตาง ๆ งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต                              

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

สภาพอุทกวิทยา 

พ้ืนที่รับน้ำฝน เหนือที่ตั้งฝาย    156-5,530  ตร.กม. 

ปริมาณน้ำฝนรายป     1,150-1,250   มม. 

ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยปละ (ป พ.ศ. 2505-2526)  155.88 ลาน   ลบ.ม 

ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยปละ (ป พ.ศ. 2523-2552) 150.28 ลาน  ลบ.ม 
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อางเก็บน้ำ 

พ้ืนที่อางเก็บน้ำ     12,400   ตร.ม. 

ปริมาณน้ำที่ระดับ    +247   ม.รทก. 

ความจุของอางเก็บน้ำ     21,400   ลบ.ม. 

ฝาย (WEIR) 

ฝาย สันฝายชนิด OGEE    คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระดับสันฝาย     +249.40  ม.รทก. 

ปริมาตรฝาย     3,900   ลบ.ม. 

ความยาวสันฝาย     36   ม. 

ความสูงฝาย     10   ม. 

ทางน้ำเขา ขนาด      2.6 x 1.50  ม. 

ประตูระบายทราย ขนาด     3.0 x 1.70  ม. 

อาคารสลายพลังงาน (STILLING BASIN) 

ชนิด       REINFORCED CONCRETE  

กวาง       2.60-350   ม. 

สูง       2.00-2.50   ม. 

ยาว       26.00    ม. 

ระดับอาคาร     +246.00   ม. 

รางชักน้ำ (HEADRACE) 

ชนิด                REINFORCED CONCRETE LINING 

ขนาดกวาง      3.50   ม. 

ลึก       1.90   ม. 

ยาว       2,985   ม. 

ความลาดชัน     1:750    ม. 
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อาคารพักน้ำ (FOREBAY) 

ชนิด                 REINFORCED CONCRETE 

ขนาดกวาง      8.0   ม. 

ยาว       45.0   ม. 

ลึก       7.0 – 11.0  ม. 

ทอสงน้ำ (PENSTOCK) 

ชนิด      (STEEL LINER)ทอเหล็กเหนียวทนแรงดัน  

เสนผาศูนยกลางภายใน    1.70   ม. 

ความยาว         69.0   ม. 

ฐานรับ      CONCRETE PIER  

โรงไฟฟา (POWER HOUSE)  

ชนิด       REINFORCED CONCRETE  

ขนาด กวาง*ยาว      15.00 x 25.0  ม. 

สูง       12.0   ม. 

ระดับพื้นของโรงไฟฟา    +217.80  ม.รทก. 

เครื่องกังหันน้ำ (TURBINE) 

แบบ         Francis (Horizontal Shaft)  

ขนาดกำลังผลิตตอเครื่อง    2,005   กิโลวัตต 

จำนวน      1   เครื่อง 

ความสูงหัวน้ำสุทธ ิ    29.44   ม. 

อัตราการไหล     8.205   ลบ.ม./วินาที 

เครื่องกำเนิดไฟฟา (GENERATOR) 

แบบ       ซิงโครนัส กระแสสลับ 3 เฟส 

ขนาด      2,666    กิโลโวลต-แอมป 

แรงเคลื่อนไฟฟา     3,300   โวลต 

ความถี่      50    เฮิรตซ 
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หมอแปลงไฟฟา (TRANSFORMER) 

ชนิด       Outdoor,  

       Oil-immersed,  

    Self-cooled, 3-Phaseติดตั้งบนดาดฟาของอาคารโรงไฟฟา 

ขนาดแรงดัน     22,000 – 3,500  โวลต 

ความถี่      50    เฮิรทซ 

1.6 งบประมาณโครงการ 

งบประมาณโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

รวมทั้งสิ้น 308,152,464 บาท แบงเปน 3 สัญญา คือ 

1) คากอสรางโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิม

กำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน วงเงินสัญญา 

208,990,000 บาท ระยะเวลาสัญญา 720 วัน 

2) คาจางจัดหาและติดตั้ง เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา พรอมสวนประกอบอื่น (งาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน วงเงินสัญญา 87,158,990 บาท ระยะเวลาสัญญา 730 วัน      

3) งานวาจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการ

ไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน วงเงินสัญญา 12,003,474 บาท ระยะเวลา

สัญญา 720 วัน 

1.7 แผนการดำเนนิงานกอสรางโครงการ  

งานกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและ

เพ่ิมกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ระยะเวลาดำเนินการ

กอสรางโครงการ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561)  

1.8 ประโยชนโครงการ  

1) สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณปละ 6.219 ลานหนวย ( เดิม 5 ปยอนหลังผลิตพลังงาน

ไฟฟาไดไมเกิน 4.5 ลานหนวยตอป โดยในบางปผลิตไดไมเกิน 1 ลานหนวย เนื่องจากมีการซอมแซมระบบ ) 

2) เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนของประเทศ และเพ่ิมความมั่นคงดานพลังงาน 

3) ลดการสูญเสียในระบบสายสงไฟฟา และเสริมสรางความมั่นคงในระบบสายสงของประเทศ 

4) เกิดการจางแรงงานในทองถ่ินชวงการกอสรางโครงการ 

5) ลดภาวะโลกรอนจากสภาวะเรือนกระจกและการปลอยกาซ CO2 ไดถึง 3,489.33 tCO2 
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บทท่ี 2 

ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการปรับปรุงโครงการ 

2.1 ความรูทางวิชาการ 

ในการวางแผนงานและกำหนดแนวทางปรับปรุงโครงการจะตองพิจารณาในดานวิศวกรรมและดาน

สังคม ซึ่งตองคำนึงถึงความตองการใชน้ำของราษฎรในชวงระหวางทำการกอสราง เพราะราษฎรตองการใชน้ำตลอด

ทั้งป ทั้งนี้หากมีการกอสรางรื้อถอนคลองสงน้ำเดิมจะสงผลทำใหราษฎรขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค   

บริโภค และกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งจะตองออกแบบและกอสรางใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดตามวัตถุประสงค และ

เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ทั้งนี้ไดนำใชความรูเชิงวิศวกรรมมาประยุกตใชสำหรับการ

ปฏิบัติงานในหลาย ๆ ดาน กลาวคือ 

1) ความรูดานอุทกวิทยา - อุตุนิยมวิทยา ตองศึกษาถึงปริมาณน้ำที่จะใชในการเดินเครื่องผลิต

กระแสไฟฟา มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 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 
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6) ความรูดานการบริหาร ตองมีความรูดานการบริหาร เพื่อนำมาใชดานการบริหารโครงการฯ ทั้ง

ดานแผนงานงบประมาณ แผนงานกอสราง การบริหารงานบุคคล การบริหารงานดานพัสดุ การบริหารสัญญาจาง 

ฯลฯ เพ่ือใหการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

7) ความรูดานกฎหมาย ตองมีความรูทางดานกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เชน กฎหมายปาไม 

กฎหมายดานที่ดิน การขอใชที่ดิน เพื่อนำมาประยุกตใชงานไดอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งไมกอใหเกิดโทษ

ตอผูปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

8) ความรูดานจิตวิทยามวลชน เพื่อประโยชนในการชี้แจง ทำความเขาใจกับราษฎรผูมีสวนไดสวน

เสียกับโครงการใหทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ สิ ่งที่ราษฎรจะไดรับจากการดำเนินงานของโครงการ การ

ประสานความรวมมือกับผู นำชุมชนและราษฎรเจาของพื้นที ่ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบรื่น รวดเร็วและไมมีอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

9) ความรูดานรัฐศาสตร เพื่อใหสามารถดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปนไปตามที่กำหนดไว แมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือปจจัยอื่น ๆ ก็สามารถปรับเปลี่ยน 

ยืดหยุนไปตามสถานการณไดอยางเหมาะสมกลมกลืนทั้งฝายการเมือง ขาราชการ และผูนำทองถ่ิน 

10) ความรูทางดานการตรวจสอบและวิเคราะห เพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพของงานกอสรางทั้งใน

ดานงานเหล็กรูปพรรณ งานดินขุดและดินถม ใหสามารถดำเนินการกอสรางใหไดคุณภาพตามแบบรายละเอียด

ทางดานวิศวกรรมและมีความมั่นคงแข็งแรงถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

2.2 หลักเกณฑในการคำนวณออกแบบการปรับปรุงโครงการ 

การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑในการคำนวณออกแบบ เพ่ือกำหนดรูปราง ลักษณะ ชนิด 

ประเภท และขนาดของสิ่งกอสรางและสวนประกอบตาง ๆ ในองคประกอบของโครงการ ดังตอไปนี ้

1) การผันน้ำระหวางกอสราง การปรับปรุงองคประกอบโรงไฟฟาพลังน้ำตองพิจารณาการผันน้ำ

ระหวางกอสรางเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับการจัดสรรน้ำชลประทานหรือการใชน้ำที่เปนอยู ซึ่งจะมีผลตอดานราคา

โครงการและกระทบตอระยะเวลางานกอสราง ในการพิจารณาวางแผนงานผันน้ำระหวางกอสราง จะตองคำนึงถึง

องคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

- องคประกอบโครงการ 

- ปริมาณน้ำที่ปลอย 

- ชวงเวลาในการผันน้ำ 

- แนวทางการผันน้ำ 

2) ฝาย ที่ตั ้งฝายจะตองอยู บนสวนตรงของลำน้ำเพื ่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและปญหาตะกอน 

ความกว างของฝายจะตองพอเพียงในการระบายน้ำนอง และพอเพียงสำหรับอาคารร ับน้ำเข าท อผันน้ำ 

รวมทั้งการผันน้ำในระหวางกอสราง ประกอบดวย ฝาย (gravity weir) เปนมวลคอนกรีต (mass concrete) มีหิน

ประมาณรอยละ 40 ของปริมาตรตัวฝาย ความลาดดานเหนือน้ำและทายน้ำประมาณ 1:1 อาคารสลายพลังงาน พื้น

ฝายดานเหนือน้ำและทายน้ำ (Apron) ผนังกันดิน (Retaining Wall) อาคารรับตะกอนทรายและอาคารรับน้ำเปน

คอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบขนาดฝายและอาคารประกอบสามารถกระทำไดโดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี ้
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(1) ความยาวฝาย ความยาวฝายขึ้นอยูกับปริมาณน้ำหลากออกแบบในรอบ 100 ป และความ

สูงของระดับน้ำสูงสุดเหนือสันฝาย (Head on the crest) โดยคำนวณจากสมการดังนี ้

Q = CLH3/2      (1) 

ในที่นี ้  Q = ปริมาณน้ำนองออกแบบ ลบ.ม./วินาท ี

L = ความยาวสันฝาย เมตร 

H = ความสูงของระดับน้ำนองเหนือสันฝาย (Head on the crest), เมตร 

C = สัมประสิทธิ์   =     1.84 

(2) ความสูงฝาย การออกแบบฝายไมไดมีวัตถุประสงคจะเก็บกักน้ำ แตจะออกแบบใหมีความสูง 

พอเหมาะที่จะทำใหมีระดับน้ำหนาฝายเพียงพอตอการสงน้ำเขาอาคารรับและทอผันน้ำที่รับแรงดัน และมีความเร็ว

การไหลของน้ำต่ำพอที่ทำใหตะกอนตกกอนที่ปริมาณน้ำจะไหลเขาทอผันน้ำ โดยกำหนดความสูงต่ำสุดไวที่ 2 เมตร 

เพ่ือรับการตกตะกอนกอนที่จะระบายผานประตูระบายทราย ความสูงของฝายคำนวณจากสมการดังนี ้

Wh = ES + D + S       (2) 

ในที่นี้ Wh = ความสูงฝาย   เมตร 

ES = ความสูงพ้ืนฝาย   เมตร 

  (ความสูงจากพื้นถึงระดับทางเขาทอผันน้ำ  

  มีความสูงไมนอยกวา 0.5 เมตร) 

D = เสนผาศูนยกลางทอผันน้ำ เมตร 

S = ความสูงของน้ำหลังทอ เมตร 

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

V = ความเร็วน้ำในทอที่ปริมาณน้ำออกแบบ  เมตร/วินาที 

g = ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก เมตร/วินาที2 



15 

 

(3) ขนาดทอผันน้ำ เสนผาศูนยกลางทอผันน้ำคำนวณจากความเร็วน้ำในทอของปริมาณน้ำ

ออกแบบ มีความเร็วที่ไมทำใหเกิดตะกอนตกในทอโดยมีความเร็วตั้งแต 1.75-2.0 เมตร ตอวินาที  

(4) ขนาดของอาคารสลายพลังงาน (Apron Slab) ความยาวของพื้นหนาและทายฝายจะตองมี

ความยาวเพียงพอที่จะปองกันการเกิด piping กับฐานรากของฝาย โดยในการวิเคราะหความยาวของฐานฝายจาก 

weighted creep rate ความหนาของพ้ืนฐานฝายดานเหนือน้ำใชประมาณ 0.30 เมตร ในสวนดานทายน้ำไดพิจารณา

ความหนาของพ้ืนฐานฝายที่มีน้ำหนักปองกันแรงยกตัวได 

(5) กำแพงกันดิน ความสูงของกำแพงกันดินขึ้นอยูกับระดับน้ำนองออกแบบที่ระบายผานฝาย

โดยผนังกันดินจะสูงกวาระดับน้ำนองไมนอยกวา 1 เมตร ท้ังในดานเหนือฝายและดานทายฝาย 

3) อาคารรับน้ำ เปนการออกแบบโดยมีวัตถุประสงคคือ  

(1) เพื ่อระบายน้ำสวนเกินที ่เขาทอผันน้ำใหลนผานอาคารระบายน้ำลนดานขาง (Side 

spillway)  

(2) เปนที่ดักตะกอนทรายที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 0.2 มม. 

อาคารรับน้ำเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดออกแบบขนาดอาคารรับน้ำใหมีความเร็วน้ำ 0.15 

เมตรตอวินาที (โดยความเร็วดังกลาวจะไมทำใหเกิดจากเคลื่อนตัวของตะกอนทองน้ำ) ในการคำนวณความกวางและ

ความยาวของอาคารรับน้ำ ไดคำนึงถึงการตกของตะกอนขนาด 0.2 มิลลิเมตร โดยใชสมการดังนี ้

L = k(DU/W)      (3) 

ในที่นี้ L = ความยาวอาคารรับน้ำ, เมตร 

D = ความลึกของน้ำ, เมตร 

U = ความเร็วเฉลี่ยของน้ำในอาคารรับน้ำ, เมตร/วินาท ี

W = ความเร็วการตกตะกอนทรายขนาด 0.2 มม. 
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 = 0.02   เมตร/วินาท ี

k = สัมประสิทธิ์ความปลอดภัย 

4) ระบบผันน้ำ เปนการสงน้ำไปตามเสนระดับจากอาคารรับน้ำไปยังอาคารลดแรงดัน (Surge 

Tank) และเชื่อมตอกับทอสงน้ำตอไปยังเครื่องกังหันน้ำ ระบบผันน้ำ มี 2 แบบ กลาวคือ 

(1)  รางเปดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม (Bench Flume)  

(2) ทอเหล็กกลมหุมคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใชเมื่อผานพื้นที่ลาดชันสูงที่จะมีการกัดเซาะและ

พังทลาย ซึ่งในแบบทอกลมจะทำใหซอมแซมและบำรุงรักษานอยกวา 

ตามแนวรางเปดคอนกรีตแบบสี่เหลี่ยม จะมีถนนเพ่ือใชในการกอสรางและบำรุงรักษา โดยขนาดของ

รางเปดแบบสี่เหลี่ยมจะคำนวณโดยใชสมการดังนี ้

Q = (AR2/3 S1/2)/n      (4) 

ในที่นี้ Q = ปริมาณน้ำออกแบบ, ลบ.ม./วินาท ี

n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระ  =  0.017  

A = พ้ืนที่การไหลของน้ำ, ตร.ม. 

R = รัศมีดานชลศาสตร, เมตร 

S = ความลาดเอียงของรางเปด โดยท่ีความเร็วของน้ำในรางเปด 

  อยูระหวาง 1.50 – 2.00 ม./วินาที เพ่ือไมใหเกิดการตกตะกอน 

การไหลของน้ำในทอเหล็กกลมซึ่งเปนแบบรับแรงดัน โดยสามารถใชสมการขางตนมาคำนวณหา

ความเร็วของน้ำ โดยที่ความลาดของการสูญเสียหัวน้ำไมมากกวา 1:300 และใหคาสัมประสิทธิ์ของความขรุขระ   (n) 

= 0.013 ก็จะสามารถคำนวณหาขนาดเสนผาศูนยกลางทอได โดยความหนาของทอเหล็กคำนวณจากสมการดังนี้ 

t = 
400

085D
      (5) 

ในที่นี้ t = ความหนาของเหล็ก, มม. 

D = เสนผาศูนยกลางของทอเหล็กผันน้ำ, มม. 

5) อาคารรับน้ำจากรางเปด (Forebay)  เนื่องจากระบบผันน้ำเปนแบบรางเปดเขาทอสงน้ำไดถูก

ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค 

(1) เพ่ือรับการตกตะกอนกอนเขาทอสงน้ำ 

(2) ในกรณีที่ปดเครื่องกังหันน้ำก็ทำหนาที่เปนอาคารระบายน้ำออกทางระบายน้ำลนดานขาง 

เพ่ือลดแรงดันในทอสงน้ำ 

(3) ใหมีความลึกของน้ำเพียงพอสำหรับรับน้ำจากรางเปดแบบสี ่เหลี ่ยมเขาทอสงน้ำแบบ 

รับแรงดัน 
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รูปแบบทั่วไปของอาคารรับน้ำจากรางเปด ไดกำหนดความกวางไมนอยกวา อาคารรับน้ำเขารางเปด

ที่ฝาย โดยความสูงของอาคารจะขึ้นอยูกับความลึกต่ำสุดที่สามารถสงน้ำเขาทอสงน้ำ แบบรับแรงดันได โดยคำนวณ

จากสมการดังนี้ 

S = 0.5 VD0.5      (6) 

ในที่นี้ S = ความลึกต่ำสุดที่สงน้ำเขาทอสงน้ำแบบรับแรงดันได, เมตร 

V = ความเร็วน้ำในทอสงน้ำ, เมตร/วินาที 

D = เสนผาศูนยกลางทอสงน้ำ, เมตร 

6) อาคารลดแรงดัน (Surge Tank) ตั้งอยูที่จุดสิ้นสุดทอผันน้ำ และเปนจุดเริ่มตนของทอเหล็กสง

น้ำ อาคารลดแรงดันจะทำหนาที่ลดแรงดันในทอผันน้ำ และทอสงน้ำ เมื่อปดเครื่องกังหันน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของอาคารลดแรงดันจะเปน 4 เทาของเสนผาศูนยกลางทอผันน้ำ ความสูงของอาคารลดแรงดันคำนวณจากระดับน้ำ

ขึ้นสูงสุดและลดต่ำสุดที่เกิดข้ึนในตัวอาคาร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาการเปด-ปด เครื่องกังหันน้ำสั้นกวา 
4

1
 ของเวลาการ

ไหลในทอผันน้ำ ความสูงของระดับน้ำคำนวณจากสมการดังนี ้

ความสูงน้ำสูงสุด (Su) = Z - 
3

2
hf 

ความสูงน้ำต่ำสุด (Sd) = Z + 
6

1
hf 

Z = V 
1/2

gF

Lf








 

F = 
Hn hfg 

 vf L 0.75
2

 

Hn = H – hf - 
2g

v
2

 

ในที่นี้ f = พ้ืนท่ีหนาตัดทอผันน้ำ, ตร.ม. 

F = พื้นที่หนาตัดอาคารลดแรงดัน, ตร.ม. 

g = ความเรงของโลก 9.81 เมตร/วินาที2 

hf = ความสูญเสียในทอผันน้ำ, เมตร 

Su = ระดับน้ำสูงสุดในอาคารลดแรงดัน, เมตร 

Sd = ระดับน้ำสูงสุดในอาคารลดแรงดัน, เมตร 

L = ความยาวของทอผันน้ำ, เมตร 

V = ความเร็วในทอผันน้ำ, เมตร/วินาท ี
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Z = ระดับน้ำสูงสุดในอาคารลดแรงดันไมคิดความสูญเสียในทอ, เมตร 

H = ความสูงหัวน้ำรวม  

 =  ระดับน้ำที่อาคารรับน้ำ – ระดับน้ำทายน้ำ,  เมตร 

สมการการคำนวณพื้นที ่หนาตัดอาคารลดแรงดัน (F) ขางตน มีสมมติฐานวาความยาวทอสงน้ำ 

(penstock) จากอาคารลดแรงดันถึงเครื ่องกันหันน้ำคอนขางสั ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับความยาวของทอผันน้ำ 

(Haedrace) ในสมการนี้จึงคดิวาเกิดความสูญเสียในทอสงน้ำนอย 

ความสูงของอาคารลดแรงดัน คำนวณโดยใชสมการดังนี ้

H = Su + Sd + Hf1 + S + D + F + E   (7) 

ในที่นี้  H = ความสูงของอาคารลดแรงดนั  เมตร 

S = ความลึกน้ำต่ำสุดที่สงน้ำเขาทอสงน้ำแบบรับแรงดันได เมตร 

 = 0.5 V D  

V = ความเร็วของน้ำในทอสงน้ำ เมตร/วินาที 

D = เสนผาศูนยกลางของทอสงน้ำ เมตร 

F = ความสูงพนน้ำ (Free Board) = 1 เมตร 

E = ระยะแนวดิ่งจากพื้นอาคารลดแรงดันถึงระดับพื้นทางเขาทอ, เมตร 

ความหนาของอาคารลดแรงดันคำนวณจากสมการดังนี ้

t = PD/(2e) + ET     (8) 

ในที่นี้ t = ความหนาของอาคารลดแรงดันแบบทอเหล็ก  ซม. 

P = แรงดันน้ำ  กก./ตร.ซม. 

D = เสนผาศูนยกลางของอาคารลดแรงดนั  ซม. 

 = แรงดันเหล็กที่ยอมรับ  กก./ตร.ซม. 

e = ประสิทธิภาพของรอยเชื่อม 

ET = ความหนาสำหรับการกัดกรอน 

 = 0.2  ซม. 
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7) ทอสงน้ำ (Penstock) เปนทอรับแรงดันสูงรับน้ำจากอาคารลดแรงดัน ไปยังเครื่องกังหันน้ำใน

อาคารโรงไฟฟา ทอสงน้ำจะเปนทอเหล็กวางอยูบนตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก (Pier) และ Anchor Block และยึดดวย 

Ring Girder หรืออาจจะทำการฝงดินข้ึนอยูกับสภาพพื้นที ่  

การวางทอสงน้ำมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี ้

(1) แนวทอสงน้ำจะเปนแนวตรงสั้นที่สุด 

(2) แนวทอสงน้ำควรวางบนสันของพ้ืนที่ เพ่ือปองกันไมใหมีน้ำไหลมากัดเซาะฐานทอสงน้ำ 

(3) ฐานของทอสงน้ำ ตองมีการออกแบบใหแข็งแรงมั่นคงที่จะรับแรงที่กระทำได 

ในการออกแบบทอสงน้ำจะออกแบบโดยอางอิงตาม USBR Design Standard No.7 โดยพิจารณา

ถึงแรงตาง ๆ ดังนี ้

- Static Water Pressure 

- Water Hammer 

- Beam Stress / Combine Stress 

- Temperature Stress  
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 การออกแบบทางชลศาสตร  

ในการออกแบบทางชลศาสตรของทอสงน้ำ (Penstock) จะตองศกึษาถึงสิ่งตอไปนี ้

1) การคำนวณทางชลศาสตรของทอสงน้ำแรงดันสูง 

2) ความเร็วของน้ำในทอ 

3) การสูญเสียพลังงานในทอ (Losses) ณ จุดตาง ๆ ของทอ 

4) การเกิด Water Hammer ที่สภาวะตางๆ ของระดับเก็บกักน้ำ และปริมาณการปลอยน้ำ
ผลิตกระแสไฟฟา 

การสูญเสียหัวน้ำรวม (Head loss) ในทอสงน้ำ สูตรที่ใชคำนวณ 

HL = hf + he + hb + ht + ho 

โดยที ่ HL = ความสูญเสียหัวน้ำรวมทั้งหมด, ม. 

hf = ความสูญเสียรวมเนื่องจากแรงเสียดทานในทอ, ม. 

 = f
2gD

Lv2

 

he = ความสูญเสียปากทางเขา (Entrance Loss), ม. 

 = Ke
2g

v2

 

hb = ความสูญเสียเนื่องจากมุมโคงตางๆ 

 = Kb
2g

v2

 

ht = ความสูญเสียเนื่องจาก Trashracks, ม. 

 = Kt
2g

v2

 

hO = ความสูญเสียปากทางออก, ม. 

 = KO 
2g

v2

 

L = ความยาวเสนทอทั้งหมด, ม. 

v = ความเร็วของน้ำไหลในทอ, ม./วินาท ี

g = อัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวง = 9.81 ม./วินาที2 

D = เสนผาศูนยกลางภายในของทอ, ม. 
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f = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานการไหล 

 = 124.5
1/3

2

D

n  

n = สัมประสิทธิ์ของ Manning 

  - สำหรับทอคอนกรีต n = 0.015 

  - สำหรับทอเหล็ก n = 0.013 

Kt = สัมประสิทธิ์การสูญเสียของ Trashrack  

 = 1.45-0.45 (An/Ag)-(An/Ag)2 

An = Net area through the rack bars, ม.2 

Ag = Gross area of racks and supports, ม.2 

Vn = Velocity through the net Trashrack area, ม./วินาที 

Ke = สัมประสิทธิ์การสูญเสียท่ีปากทางเขา 

 = (1/C2)-1 

C = สัมประสิทธิ์ของอัตราการไหล (Coefficient of discharge) 

 

Coefficients of Discharge and Loss Coefficients for Conduit Entrances 

 Items Coefficient  C Loss Coefficient K 
  Max. Min. Ave. Max. Min. Ave. 
(a) Gate in thin wall unsuppressed contraction  0.70 0.60 0.63 1.80 1.00 1.50 
(b) Gate in thin wall-bottom and sides 

suppressed 
.81 .68 .70 1.20 0.50 1.00 

(c) Gate in thin wall-corners rounded .95 .71 .82 1.00 .10 0.50 
(d) Square-cornered entrances .85 .77 .82 .70 .40 .50 
(e) Slightly rounded entrances .92 .79 .90 .60 .18 .23 
(f) Fully rounded entrances  .96 .88 .95 .27 .08 .10 
(g) Circular bellmouth entrances .98 .95 .98 .10 .04 .05 
(h) Square bellmouth entrances .97 .91 .93 .20 .07 .16 
(i) Inward projecting entrances .80 .72 .75 .93 .56 .80 

  
Kb = สัมประสิทธิ์การสูญเสียของ Bend (ดูรูปที่ 2-1) 

Ko = สัมประสิทธิ์การสูญเสียของท่ีปากทางออก = 1.0   
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รูปที่ 2-1 Bend Loss Coefficients 
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การวิเคราะห Water Hammer 

  สูตรท่ีใชในการคำนวณ 

U = 
tE/ED1

1E

p
 

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 

การออกแบบโครงสราง 

ความเคน (Design stress) 

ความเคนที่ยอมใหในการออกแบบทอเหล็กรับแรงดัน จะใชตามขอกำหนด ดังนี้ 

- ความเคนดึง  1,500 กก./ซม.2 

- ความเคนเฉือน  850 กก./ซม.2 
- ความเคนอัด  1,500 กก./ซม.2 

- Bearing Stress  2,550 กก./ซม.2 

- Yield Stress  2,600 กก./ซม.2 

 ความหนาทอสงน้ำ 

 ความหนาของทอสงน้ำ จะตองพิจารณาจาก The Maximum Combine Stress ซึ่งไดจากผลรวมของ 
Shear Stress, Longitudinal Stress และ Circumferential Stress และการเกิด Vacuum ภายในทอสงน้ำ 

- ความเคนดึง (Tensile Stress) 

ซึ่งหาไดจากแรงดันภายในทอสงน้ำ และสามารถคำนวณไดจากสมการ 

 = 
)ct(2

HD


 

เมื่อ  = ความเคนดึง, กก./ซม.2  

H = แรงดันน้ำสูงสุดภายในทอ, กก./ซม.2 

D = ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน, ซม. 

t = ความหนาทอ, ซม. 

c = Comoston และ Abrasion ของทอเหล็กที่ยอมให, ซม. 
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- ความเคนดัด (Bending Stress) 

ความเคนดัดตามความยาวทอในแตละชวง Support สามารถคำนวณไดโดยใชสมการ 

 = 
z

M
 

เมื่อ  = ความเคนดัด, กก./ซม.2  

M = โมเมนตตัดที่เกิดขึ้น, กก.-ซม. 

z = Section Modules ของทอเหล็ก, ซม.3 

- Bucking Stress 

สามารถคำนวณไดจากสมการ 

S = C (0.6 E) 
r

t
 

เมื่อ S = Critical bucking stress, กก./ซม.2 

C = คาสัมประสิทธิ์ซึ่งเปนคาที่คงที่ จะอยูระหวาง 0.2-0.26 

E = Modules of Elasticity ของทอ, กก./ซม.2 

t = ความหนาทอ, ซม. 

r = รัศมีของทอ, ซม. 

- Stiffener Rings 

Stiffener Rings จะใชในกรณีท่ีใชเสริมความแข็งแรงใหกับผนังทอเหล็ก 

- กรณีท่ี Penstock อยูภายใตแรง Uniform external pressure 

- กรณีท่ี Penstock ถูกรองรับโดย Sliding-type Ring girders ที่ Penstock ถูกฝงใน
คอนกรีตและอยูภายใตแรงดันลอยตัว 

ขอตอ 

ขอตอของทอชักน้ำ บริเวณที่แนวทอเปลี่ยนแนวจากแนวเดิม ไมวาจะเปน แนวดิ่ง หรือแนวราบ ขอตอ
จะตองถูกออกแบบใหสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นภายในทอไดอยางปลอดภัย ขอตอของทอเหล็กแตละสวน จะตองมีมุม
เบี่ยงเบน ไมเกิน 5-10 องศา และคารัศมีความโคงจะตองไมเกิน 3-5 เทาของขนาดเสนผาศูนยกลาง 

Expansion joints 

Expansion joints ของทอสงน้ำจะอยูระหวางตอมอ หรือจุดโยงยึด Anchors ซึ่งเปนจุดที่เตรียมใหเมื่อมี
การขยายตัวตามยาวของทอสงน้ำ เนื่องจากอุณหภูมิและแรงดันในทอสงน้ำ 

Wye Branch 

Wye branch อยูตรงบริเวณจุดแยกของทอสงน้ำกอนเขาโรงไฟฟา ซึ่งออกแบบเปนทางแยกสองทาง ซึ่ง
จะตองมีความปลอดภัยทางดานโครงสรางและทอเหล็ก 
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Ring Girder Supports 

Ring Girder ของทอเหล็กสงน้ำออกแบบเปนแบบ Sliding-Type เพ่ือรองรับน้ำหนักของทอน้ำภายในทอ 
และแรงกระทำภายในทอสงน้ำโดยจะอางอิงตาม USBR Design Standard No.7 

 Friction Coefficients 

คาสัมประสิทธิ์ความฝดของฐานรากในการออกแบบรายละเอียดมีดังนี้ 

Concrete on earth = 0.50 

Concrete on rock = 0.70 

Anchor Blocks 

การออกแบบ Anchor blocks จะใหอยูบริเวณตำแหนงตาง ๆ ดังนี ้

- บริเวณที่ หรือ จุดที่แนวทอสงน้ำเปลี่ยนแนวทาง แนวราบ และแนวดิ่ง 

- บริเวณตำแหนงของ Wye branch 

- บริเวณทางออกจาก Surge tank 

การหาน้ำหนักที่กระทำตอ Anchor Block สามารถหาไดจากสมการ 

- น้ำหนักเนื่องจากอุณหภูมิ 

pt = W E As  t 

เมื่อ pt = น้ำหนักเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 

w = Temperature Elongation Constant for Steel 

As = พื้นที่หนาตัดของทอเหล็ก, ซม.2 

t = อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง, OC 

E = Modulus of Elasticity of steel 

- แรงเนื่องจากการปดเปดของวาลว 

สามารถหาสมการไดดังนี้ 

Pw = Aw Ht 

เมื่อ Aw = Net area ของ Penstock 

Ht = Total head ของแนวทอ Penstock 

ในการออกแบบ Anchor Block จำเปนจะตองทำการตรวจสอบคา 

- ตรวจสอบ Overturning ของ Anchor 

- ความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานราก 

- ตรวจสอบ Sliding ของ Anchor 
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8) อาคารระบายทายน้ำ (Tailrace) เปนทางน้ำทายโรงไฟฟา ซึ่งรับน้ำจากเครื่องกังหันน้ำแลว

ปลอยลงสูลำน้ำเดิม อาคารทายน้ำจะตองวางรูปแบบใหมีสภาวะการไหลของน้ำสอดคลองกับสภาพลำน้ำเดิม เพื่อลด

ปญหาทางดานชลศาสตร 

การออกแบบทางชลศาสตร  

อาคารระบายทายน้ำจะตองออกแบบใหมีพื้นที่หนาตัดของตัวอาคารที่สามารถรองรับปริมาณน้ำ
ออกแบบไดอยางเพียงพอ 

ปริมาณน้ำไหลผานอาคารระบายทายน้ำ กำหนดจากสมการขางลาง ดังนี้ 

Q = 
n

1
2

1

3

2

SAR  

โดยที ่ Q = ปริมาณน้ำไหลผานอาคารทายน้ำ, ม.3 /วินาท ี

n = Roughness Coefficient 

 = 0.015 (สำหรับพ้ืนคอนกรีต) 

A = พ้ืนที่หนาตัดอาคารทายน้ำ, ม.2 

y = ความลึกน้ำในอาคารทายน้ำ, ม. 

R = Hydraulic Radius, ม. 

 = A/P 

P = เสนขอบเปยก, ม. 

S = ลาดของอาคารระบาย 

ในการออกแบบอาคารทายน้ำ ระดับทายน้ำจะตองพิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ
ดานทายน้ำของอาคารทายน้ำใหอยูในระดับที่ปลอดภัยไมเกิด Cavitations ซึ่งจะเปนอันตรายตอกังหันน้ำ 

การออกแบบโครงสราง 

โครงสรางของอาคารทายน้ำออกแบบเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือเปนทางระบายน้ำจากตัว
อาคารโรงไฟฟาไปยังลำน้ำเดิม ในการออกแบบจะตองพิจารณาน้ำหนักที่กระทำตอโครงสราง อาคารทายน้ำดังนี้ 

1) น้ำหนักบรรทุกคงท่ี 

2) น้ำหนักบรรทุกจร 

3) แรงดันดิน 

4) แรงดันน้ำ 
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9) โรงไฟฟา ทอสงน้ำไดสงน้ำเขาเครื่องกังหันน้ำที่ตั ้งอยูในตัวโรงไฟฟา โดยโรงไฟฟาจะประกอบดวย 

กังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา อุปกรณปองกันและควบคุม และอุปกรณชวยเสริมอื่น ๆ ลานไกไฟฟาซึ่งอยู ติดกับ

ดานขางของโรงไฟฟาประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณอื่น ๆ โรงไฟฟาเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในโรงไฟฟาประกอบดวยพ้ืนที่ตาง ๆ ดังนี้ 

- พ้ืนที่สำหรับกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟา 

- พ้ืนที่สำหรับประกอบ และซอมบำรุงรักษาอุปกรณ 

- หองควบคุม 

- สำนักงาน 

- หองสวิทชเกียร 

- หองแบตเตอรี่ 

- หองเก็บของ 

- หองเก็บน้ำมัน 

- หองน้ำ 

- พ้ืนที่สำหรับสายเคเบิล 

10) ถนนเขาหัวงาน ที่ใชในการกอสรางและดูแลบำรุงรักษาโครงการจะเชื่อมตอจากถนนสายหลัก

ไปยังโรงไฟฟาและจะมีที่ตอจากโรงไฟฟาเพื่อใชในการกอสรางและบำรุงรักษาทอผันน้ำ  

11) เครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา และอุปกรณไฟฟา ในการเลือกชนิดของเครื่องกังหันน้ำ 

(Turbine) เคร ื ่องกำเนิดไฟฟา (Generator) และอุปกรณไฟฟาที ่เหมาะสมกับงานไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก 

ไดกำหนดเกณฑการเลือกดังนี้  

ชนิดของเครื่องกังหันน้ำ  แบงได 3 ชนิด หลัก ๆ ดังนี้ 

- กังหันน้ำใบพัด (Propeller or axial flow turbine) แบงเปน 

* ชนิดใบพัดปรับไมได (Fixed blade propeller turbine or Kaplan turbine) 

* ชนิดใบพัดปรับได (Adjustable blade propeller turbine or Tabular turbine) 

-   กังหันแรงสะทอน (Reaction turbine) แบงเปน 

* ชนิดที่ทิศทางการไหลเขาของน้ำในใบพัดตั้งฉากกับใบพัด (Radial flow) ซึ่งมีชื่อเรียกวา 
กังหันฟรานซสิ (Francis)  

* ชนิดท่ีทิศทางการไหลเขาของน้ำในใบพัดอยูในแนวทแยงมุม (Diagonal flow) ซึ่งมีชื่อ
เรียกวา Deriaz 
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- กังหันน้ำแรงกระแทก (Impulse turbine) แบงเปน 

* Cross - flow  เปนชนิดที่มีกำลังผลิตและหัวน้ำต่ำ 

* Turgo - type เปนชนิดที่มีกำลังผลิตและหัวนำ้ปานกลาง 

* Pelton type  เปนชนิดที่มีกำลังผลิตและหัวนำ้สูง 

 นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาชนิดของเครื่องกังหันน้ำจากคาความเร็วจำเพาะ (Specific Speed) ดังนี้ 
 

เครื่องกังหันน้ำ หัวน้ำออกแบบ ความเร็วจำเพาะ 
 (เมตร) (m-kW) 
เครื่องกังหันน้ำใบพัด (Propeller) 3 – 40 300 – 1,000 
เครื่องกังหันน้ำฟรานซิส (Francis) 25 – 500 50 – 400 
เครื่องกังหันน้ำแรงกระแทก (Impulse) 150 – 1,800 12 – 80 

 

ขนาดเครื่องกังหันน้ำเบื้องตน  คำนวณขนาดของเครื่องกังหันน้ำเบื้องตนเพื่อใหสามารถกำหนดขนาดของโรงไฟฟา
ประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ  ดังนี้ 

HD  - หัวน้ำออกแบบ (Designed head) ม.  

QD - อัตราการไหลออกแบบ (Designed discharge) ลบ.ม./วินาที  

P - จำนวนขั้วเครื่องกำเนิดไฟฟา (Number of generator poles) ขั้ว  

GP  -  ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator output) กิโลโวลตแอมป 

PT  -  ขนาดเครื่องกังหันน้ำ (Turbine unit capacity)  กิโลวัตต  

V  -  แรงดันไฟฟา (Rated voltage) โวลต  

f   -  ความถี่ (A.C. frequency, Hz) เฮริตซ  

N  -  ความเร็วรอบ (Rotational speed) รอบ/นาที   

NS  -  ความเร็วจำเพาะ (Trial specific speed) ม.-กิโลวัตต  

NSP -  ความเร็วจำเพาะเครื่องกังหันแบบใบพัด ม.-กิโลวัตต 

  (Highest practical specific speed - Propeller)  

NSF  - ความเร็วจำเพาะเครื่องกังหันแบบฟรานซิส ม.-กิโลวัตต 

  (Highest practical specific speed - Francis) 

N = 120 * f/P   รอบตอนาที 

NS = N * PT0.5/HD(5/4) * N ม. - กิโลวัตต 

NSP = 2100/HD0.5N  ม. - กิโลวัตต 

NSF = 1900/HD0.5  ม. - กิโลวัตต 

PG = PT/Power Factor กิโลโวลตแอมป 
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ขอจำกัดของเครื่องกังหันน้ำ  จะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดประเภทของเครื่องกังหันน้ำที่เหมาะสมกับลักษณะการใช
งาน 

กรณีที่ 1 กังหันน้ำใบพัด (Propeller Turbine) 

- หัวน้ำออกแบบ (Design Head)   3 < HD < 40 

- ความเร็วจำเพาะ (Practical Specific Speed)  300 < NSP < 1,000 

กรณีที่ 2 กังหันน้ำใบพัดหรือฟรานซสิ (Propeller or Francis Turbine) 

- หัวน้ำออกแบบ (Design Head)   25 < HD < 40 

- ความเร็วจำเพาะ (Practical Specific Speed) 300   < NSP < 1,000 

       50 < NSF < 400 

กรณีที่ 3 กังหันน้ำฟรานซิส (Francis Turbine) 

- หัวน้ำออกแบบ (Design Head)   25 < HD < 500 

-   ความเร็วจำเพาะ (Practical Specific Speed) 50 < NSF < 400 

กรณีที่ 4 กังหันน้ำฟรานซิสหรือกังหันน้ำแรงกระแทก (Francis or Impulse Turbine) 

-  หัวน้ำออกแบบ (Design Head)   150 < HD < 500 

- ความเร็วจำเพาะ (Practical Specific Speed) 50< NSF < 400 

       12 < NS < 80 

กรณีที่ 5 กังหันน้ำแรงกระแทก (Impulse Turbine) 

- หัวน้ำออกแบบ (Design Head)   150 < HD < 1,800 

- ความเร็วจำเพาะ (Practical Specific Speed) 12 < NS < 80 

การเลือกชนิดของเครื่องกังหันน้ำ จากคาตาง ๆ ที ่คำนวณไดและคาความสูงหัวน้ำออกแบบ (HD) คาความเร็ว
จำเพาะสามารถนำไปคัดเลือกชนิดของเครื่องกังหันน้ำ  

ขั้นที่ 1 พิจารณาความสูงหัวน้ำออกแบบ, HD (Design Head) ตรวจสอบคาหัวน้ำออกแบบ ซึ่ง
สามารถเลือกชนิดของกังหันน้ำประกอบดวยเครื่องกังหันน้ำชนิดตาง ๆ ดังนี ้

1) Propeller 

2) Propeller or Francis 

3) Francis 

4) Francis or Impulse 

5) Impulse 

สำหรับกรณีที่คาความสูงหัวน้ำออกแบบตรงกับกรณี 1, 2 หรือ 3 นั้นใหคำนวณหาคา NSF และ 
NSP แลวพิจารณาตามที่ระบุไวในข้ันท่ี 2 
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สวนกรณีที ่ความสูงหัวน้ำออกแบบตรงกับกรณี 4 ใหหาคา NS แลวพิจารณาตามเกณฑของเครื ่อง
กังหันน้ำที่ระบุในข้ันที่ 3 

ขั ้นที ่   2  พิจารณาคา Highest Practical Specific Speed (HPSS) สำหร ับ NSP หร ือ NSF 
พิจารณาคา NSP และ NSF ตามเกณฑของเครื่องกันหันน้ำในแตละประเภท 

ขั้นที่  3  พิจารณาคาความเร็วจำเพาะ (Specific Speed, NS) คา NS ควรจะอยูในชวงของเครื่อง
กังหันน้ำที่ระบุในขอ (3) และไมมากกวาคาสูงสุดของ NSF หรือ NSP  

ในการเลือกชนิดของเครื่องกังหันน้ำ นอกจากโดยการคำนวณจากคาความเร็วจำเพาะ และคาความ
สูงหัวน้ำออกแบบแลว ยังสามารถเลือกชนิดเครื่องกังหันน้ำไดจากความสัมพันธความสูงหัวน้ำออกแบบ อัตราการไหล
สูงสุด และกำลังผลิตติดตั้งดังแสดงในรูปที่ 2-2 การศึกษากำหนดจำนวนและขนาดของเครื่องกังหันน้ำจะตองมีความ
เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ออกแบบและปริมาณน้ำต่ำสุดในชวงฤดูแลง เพ่ือทำใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดตลอดป
รวมทั้งการพิจารณาคาลงทุน คาซอมและบำรุงรักษาต่ำ 

12) เครื่องกำเนิดไฟฟา (GENERATOR) 

ขนาดกำลังผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟา จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเครื ่องกำเนิดไฟฟา พิกัด ของชุดกังหันน้ำ 
(Turbine rated output) และคาตัวประกอบกำลัง (Power factor) ของเครื่องกำเนิดไฟฟาตามสูตรการคำนวณดังนี ้

PG = 
G

G

Pf

effxPT
 

โดยที ่ PG = กำลังทางดานจายออกของเครื่องกำเนิดไฟฟา กิโลโวลตแอมแปร 

PT = กำลังทางดานจายออกของชุดกังหันน้ำ (Turbine) กิโลวัตต 

effG = ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟา 

pfG = คาตัวประกอบกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟา (ไมต่ำกวา 0.85) 

ความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟา จะกำหนดจากความเร็วของชุดกังหันน้ำ (Turbine) โดยดูไดจากคามาตรฐานของ
ความเร็วรอบของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟาที ่ตอกับชุดกังหันน้ำ (Turbine) ซึ่งสูตรที่ใชในการคำนวณความเร็วรอบจะ
สามารถหาไดจาก 

n = 
P

fx120
 

โดยที ่ n = ความเร็วรอบ มีหนวยเปน รอบตอนาที 

f = ความถี่ตามมาตรฐานการไฟฟา จะมีคาเทากับ 50 เฮิรตซ 

P = จำนวนขั้วภายในเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟา จะมีดวยกัน 2 ชนิด คือ เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบเหนี่ยวนำ (Induction Generator) 
และเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโคนัส (Synchronous Generator)  

ชนิดของแกนเครื่องกำเนิดไฟฟา จะตองพิจารณาชนิดของแกนเครื่องกำเนิดไฟฟาใหมีความสอดคลองกับชนิดและ
ความเร็วรอบของกังหันน้ำ  
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หมอแปลงไฟฟา (TRANSFORMER) หมอแปลงไฟฟาจะติดตั้งระหวางชุดเครื่องกำเนิดไฟฟากับสายสงแรงสูงโดยจะตอง
มีเกณฑการศึกษา และคัดเลือกดังตอไปนี้ 

- ชนิดของหมอแปลงไฟฟา จะออกแบบชนิดคู สาย ระบบแรงดันไฟฟาที ่เหมาะสมและ
สอดคลองกับระบบแรงดันไฟฟาที่ใชในทองถ่ินนั้น ๆ 

- ขนาดกำลังผลิต (kVA)  จะตองมีคาสอดคลองกับขนาดกำลังพิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟา ซึ่ง
โดยทั่วไปจำนวนหมอแปลงไฟฟากับเครื่องกำเนิดไฟฟาจะมีจำนวนที่เทากัน 

- ตำแหนงที ่ติดตั ้งหมอแปลงไฟฟาจะขึ ้นอยู กับลักษณะของโรงไฟฟาและการติดตั ้งของ
อุปกรณตาง ๆ  

2.3 วิเคราะหแนวทางการปรับปรุงโครงการ 

การวิเคราะหเพื่อกำหนดลักษณะแนวทางในการปรับปรุงโครงการ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งใหสงูข้ึน 

สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเต็มศักยภาพ สรุปไดดังนี ้

1) หัวน้ำออกแบบ สำหรับระดับน้ำที่นำมาเลือกเพื่อใชคำนวณหัวน้ำออกแบบ ไดพิจารณาโดยใช

ขอมูลระดับน้ำที่ระดับเก็บกัก +249.40 ม.รทก.  และระดับน้ำที่บอพักน้ำ +244.00 ม.รทก. สวนระดับน้ำดานทาย

อาคารทายโรงไฟฟากำหนดระดับน้ำไวที่ระดับ +214.00 ม.รทก. จากขอมูลงานสำรวจสภาพภูมิประเทศ นำมา

วิเคราะหหาโอกาสการเกิดท่ีชวงเวลาตาง ๆ   

2) ปริมาณน้ำออกแบบในแตละทางเลือก ปริมาณน้ำออกแบบที่นำมาใชคำนวณกำลังผลิตติดตั้ง

ของโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนไดใชขอมูล Flow Duration Curve ของปริมาณน้ำทา ณ ที่ตั้งฝายโครงการไฟฟา

พลังน้ำแมฮองสอน วิเคราะหไดจากขอมูลปริมาณน้ำทารายเดือนในชวงระยะเวลา 30 ป ผลการวิเคราะหแสดงไดดัง

ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2 ทำการพิจารณาที่โอกาสการเกิดรอยละ 10, 15, 20, 30 และ 40 ของชวงเวลาการเกิดน้ำ

ระบาย การวิเคราะหโคงปริมาณน้ำทาและชวงเวลาการเกิด มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงโอกาสการเกิดปริมาณ

น้ำทาในอัตราตาง ๆ ของแตละเดือนวามีโอกาสการเกิดขึ้นคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของเวลา เพ่ือใชในการวิเคราะหปริมาณ

น้ำออกแบบ กำลังผลิตติดตั้ง และพลังงานไฟฟา 

 

โอกาสการเกิด(รอยละ) 10 20 30 40 
ปริมาณน้ำออกแบบ (ลบ.ม./วินาที) 12.480 8.205 5.148 3.533 

 

ตารางที่ 2-1  ปริมาณน้ำออกแบบของโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 
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รูปที่ 2-2  Flow Duration Curve ของปริมาณน้ำทาบริเวณท่ีตั้งโครงการแมฮองสอน 

3) อาคารรับน้ำ  ปรับปรุงใหสอดคลองกับปริมาณน้ำออกแบบที่ไหลออกสูคลองชักน้ำหรือทอชักน้ำ 

ดวยอัตราความเร็วของการไหลท่ีต่ำพอที่จะเกิดการตกตะกอนในอาคารดักตะกอน 

4) คลองชักน้ำ   

การปรับปรุงคลองชักน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและแกไขปญหาเศษใบไม และดินถลมใหกับโรงไฟฟา

พลังน้ำแมฮองสอน โดยกำหนดไว 2 แนวทางคือ 

4.1) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนแบบทอชักน้ำ โดยจะใชทอ

มาแทนระบบคลองสงน้ำเดิม ออกแบบไวใหมีความเร็วในทอประมาณ 1.20-2.5 ม./วินาที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

สงน้ำทำใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเต็มกำลังผลิตติดตั้ง 

4.2)  การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนแบบรางชักน้ำ โดยจะใชราง

แบบมีฝาปดมาแทนระบบคลองสงน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงน้ำทำใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเต็มกำลัง

ผลิตติดตั้ง 

5) อาคารลดแรงดัน  

5.1)  Surge Tank เปนอาคารลดแรงดันตั้งอยูที ่จุดสิ้นสุดทอเหล็กชักน้ำ และเปนจุดเริ่มตนของ

ทอเหล็ก อาคารลดแรงดันจะทำหนาที่ลดแรงดันในทอชักน้ำและทอสงน้ำ เมื่อปดเครื่องกังหันน้ำฉับพลัน  

5.2) Head Tank เปนอาคารลดแรงดัน ที่เก็บน้ำกอนไหลสูทอสงน้ำรวมทั้งดักตะกอนที่จะเขาสู

ทอสงน้ำ และลดแรงดนัน้ำที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องกังหันน้ำ ออกแบบไวคูกับอาคารรางชักน้ำ เนื่องจากรางชักน้ำ

และอาคาร Head tank จะมีระดับน้ำไมตางกัน   
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6)  ทอสงน้ำ ออกแบบเปนทอรับน้ำแรงดันสูงที ่ตอจากอาคารรับแรงดันไปยังเครื ่องกังหันน้ำ 

ออกแบบไวทีค่วามเร็วเหมาะสม 2.5-3.5 ม./วินาที  

7) เครื ่องกังหันน้ำ ในการเลือกชนิดของเครื ่องกังหันน้ำที ่เหมาะสม ไดพิจารณาจากกราฟ

ความสัมพันธระหวางหัวน้ำออกแบบและปริมาณน้ำออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ซึ่งจากการวิเคราะหไดเครื่องกัน

หันน้ำแบบ Francis Turbine เครื่องกังหันน้ำชนิดนี้สามารถปรับความผันแปรของความสูงหัวน้ำและปริมาณน้ำที่ไหล

ผานกังหัน โดยชวงความสูงหัวน้ำที่สามารถเดินเครื่องไดจะอยูในชวงระหวางรอยละ 65 ถึง 125 ของความสูงหัวน้ำ

ออกแบบ สวนชวงปริมาณน้ำที่เครื่องกังหันน้ำสามารถทำงานไดอยูในชวงรอยละ 30 ถึง 100 ของปริมาณน้ำออกแบบ 

ถาน้ำที่ผานกังหันมีปริมาณนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณน้ำออกแบบ เครื่องกังหันน้ำจะไมทำงาน 

8) กำลังผลิตติดตั้ง เปนกำลังผลิตไฟฟาสูงสุดที่โรงไฟฟาจะผลิตไดซึ่งจะผันแปรตามหัวน้ำออกแบบ

และปริมาณน้ำออกแบบ โดยกำหนดทางเลือกปริมาณน้ำออกแบบของโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนที่รอยละ 10, 

15, 20, 30 และ 40 คัดเลือกกำลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม นำมาวิเคราะหพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากการระบายน้ำผาน

เครื่องกำเนิดไฟฟา การประมาณราคาโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก และการวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการดาน

เศรษฐศาสตร เพ่ือคัดเลือกกำลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมตอไป  

 
 

รูปที่ 2-3 ประเภทของเครื่องกังหันน้ำที่มีกำลังผลิตไมเกิน 100 เมกะวัตต 
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2.4 หลักเกณฑการวิเคราะหพลังงานไฟฟา 

การวิเคราะหศักยภาพของโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก อันไดแก กำลังผลิตติดตั้งและพลังงาน

ไฟฟานั้น จะขึ้นอยูกับคาปริมาณความสูงหัวน้ำและปริมาณน้ำออกแบบของแตละทางเลือก โดยมีหลักเกณฑการ

วิเคราะหดังนี้ 

1) กำลังผลิตติดตั้ง การหากำลังผลิตติดตั้งของโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กสามารถคำนวณจาก

สมการดังตอไปนี ้

PT = 9.81 x Qd x Hd x eT x eG  

เมื่อ PT = กำลังผลิตติดตั้ง   กิโลวัตต 

Qd = ปริมาณน้ำออกแบบ   ม.3/วินาท ี  

Hd = ความสูงหัวน้ำออกแบบ  ม. 

eT = ประสิทธิภาพเครื่องกังหันน้ำ = 0.88 

eG = ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟา = 0.93 

2) ความสูงหัวน้ำออกแบบ การหาความสูงหัวน้ำออกแบบสามารถคำนวณไดจากสมการตอไปนี้ 

Hd  =  2/3(NWL-LWL)+LWL-TWL-HL 

เมื่อ Hd  = ความสูงหัวน้ำออกแบบ  ม. 

NWL = ระดับน้ำเก็บกักปกติ   ม. รทก. 

LWL = ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด   ม. รทก. 

TWL = ระดับน้ำทายโรงไฟฟาที่ปริมาณน้ำออกแบบ   ม. รทก. 

HL = ความสูญเสียหัวน้ำรวม   ม. 

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./วินาท ี

g = อัตราการเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเทากับ 9.81 ม./วินาที2 

D = เสนผานศูนยกลางภายในของทอ   ม. 

gD2

LV
f

2
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f = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานการไหล 

 = 124.5 n2/D1/3  

n = สัมประสิทธิ์ของความขรุขระ 

 = 0.013 สำหรับทอคอนกรีต 

 = 0.012 สำหรับทอเหล็ก 

he  = ความสูญเสียที่ปากทางเขา   ม. 

 =  

Ke = สัมประสิทธิ์ความสูญเสียท่ีปากทางเขา เทากับ 1.0 

ho = ความสูญเสียที่ปากทางออก   ม. 

 =  

Ko = ความสูญเสียท่ีปากทางออก เทากับ 0.50 

hm = ความสูญเสียรองคิดเปนรอยละ 5 ของ hf เปนการสูญเสีย 

  เนื่องจากอุปกรณการเปลี่ยนทิศทางการไหลการเปลี่ยน 

  ขนาดทอเปนตน ม.  

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

ทอสงน้ำมีคาประมาณ 2.5-3.5 ลบ.ม./วินาที 

3) ปริมาณน้ำออกแบบ  จะพิจารณาจากปริมาณน้ำที ่ระบายออกจากโครงการ เพื่อสนองความ

ตองการใชน้ำในกิจกรรมตาง ๆ ในการคำนวณปริมาณน้ำที่ระบายออกจากโครงการ สามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ

สมดุลของอางเก็บน้ำดังนี้ 

Si = Si-1 + (Ii – Qi – Ei) * t 

เมื่อ Si = ปริมาตรเก็บกักที่ชวงเวลาพิจารณา i  

Si-1 = ปริมาตรเก็บกักที่ชวงเวลาพิจารณา i-1 

Ii = ปริมาณน้ำทาที่ไหลเขาอางทั้งหมดที่ชวงเวลา i 

Qi = ปริมาณน้ำทาที่ระบายออกจากอางที่ชวงเวลา i 

Ei = ปริมาณการสูญเสียท้ังหมดจากอางเก็บน้ำในชวงเวลา i 

t = ชวงเวลาจาก i ถึง i-1 

กรณขีองโครงการไฟฟาพลังน้ำประเภท Run-of-river Type มีปริมาตรเก็บกักน้ำนอย ดังนั้นปริมาณ

น้ำที่ไหลเขาฝายมีคาเทากับปริมาณน้ำที่ระบายออกจากฝาย หรือเทากับผลรวมของปริมาณน้ำที่ไหลไปสูโรงไฟฟาและ

ปริมาณน้ำที่ไหลขามสันฝายนั่นเอง 
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4) พลังงานไฟฟา การวิเคราะหพลังงานไฟฟาที่ผลิตได คำนวณไดจากสมการ 

E = 9.81 x Q x Hd x eT x eG x NH 

เมือ่ E = พลังงานไฟฟาที่ผลิตได   กิโลวัตต-ชม. 

Q = ปริมาณน้ำที่ปลอยผานเครื่องผลิตกระแสไฟฟา   ม.3/วินาท ี

Hd = ความสูงหัวน้ำออกแบบ   ม.  

eT = ประสิทธิภาพเครื่องกังหันน้ำ = 0.88 

eG = ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟา = 0.93 

NH = จำนวนชั่วโมงที่เดินเครื่องกังหันน้ำ   ชั่วโมง 

หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาเพ่ือวิเคราะหหาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมีดังนี้ 

(1) ปริมาณน้ำสูงสุดทีไ่หลผานเครื่องกำเนิดไฟฟาตองมีคาไมเกินปริมาณน้ำออกแบบ 

(2) ปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผานเครื่องกำเนิดไฟฟาตองมีคาไมต่ำกวารอยละ 30 ของปริมาณน้ำ

ออกแบบ 
 

 

 

 

 

2.5 ผลการวิเคราะหกำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟา  

การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน แบบรางชักน้ำ 

การเพิ่มอัตราการไหลน้ำนอกจากการออกแบบอาคารชักน้ำเปนชนิดทอชักน้ำแลว ก็ยังสามารถ

ออกแบบอาคารชักน้ำเปนอาคารประเภทรางชักน้ำที่มีฝาปดซึ่งมีความมั่งคงแข็งแรง ปองกันดินสไลดเศษใบไมและสิ่ง

กีดขวางได เชนกัน และการออกแบบเปนรางชักน้ำก็ยังสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของโครงการ  

การวิเคราะหพลังงานไฟฟาในแตละทางเลือกโดยใชหลักเกณฑการศึกษา และวิธีการหาพลังงาน

ไฟฟาดังกลาวไวแลวในหัวขอที ่ผานมา ทางเลือกในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็กไดพิจารณาปริมาณน้ำ

ออกแบบจำนวน 4 ทางเลือก อันไดแก ปริมาณน้ำทาออกแบบที่รอยละ 10, 20, 30 และ 40 ของชวงเวลาการเกิด

น้ำทา สรุปทางเลือกและผลการวิเคราะหพลังงานไฟฟากรณรีางชักน้ำไดกำลังผลิตติดตั้งระหวาง 879-3,258 กิโลวัตต 

ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยระหวาง 4.045-7.495 ลานหนวยตอปแสดงดังตารางที่ 2-2 (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-3 

ถึงตารางท่ี 2-6 และภาคผนวก) 

ลำดับท่ี 
ปริมาณน้ำออกแบบ 

(ม.3/วินาที) 

รางชักน้ำ 
( กวางxสูง, ม.

xม.) 

ทอสงน้ำ 

( , ม.) 

กำลังผลิต
ติดตั้ง 

(กิโลวัตต) 

พลังงานไฟฟา 
(ลานหนวย) 

1 Q40% = 3.533   3.00 X 1.40 1.0-1.3 879-921 4.045-4.254 
2 Q30% = 5.148   3.00 X 1.70 1.3-1.5 1,312-1,340 5.192-5.302 
3 Q20% = 8.205   3.50 X 1.90 1.7-1.9 2,093-2,142 6.493-6.643 
4 Q10% = 12.48   4.00 X 2.20 2.0-2.3 3,205-3,258 7.373-7.495 

 

ตารางที่ 2-2 สรุปแนวทางเลือกการปรับปรุงและเพ่ิมกำลังผลิตโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนแบบรางชักน้ำ 
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2.6 การคัดเลือกกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 

1) การประมาณราคาในแตละทางเลือก 

การประมาณราคาคาปรับปรุงโครงการประเมินจากปริมาณงานออกแบบที่ไดจัดเตรียมขึ้น ของ 

องคประกอบตาง ๆ ของโครงการ ซึ่งประกอบดวยคาปรับปรุงระบบสงน้ำ (Headrace) ถังลดความดัน (Surge Tank) 

บอพักน้ำ (Forebay) และทอสงน้ำเขาโรงไฟฟา (Penstock) ราคาของระบบผลิต และสวนสงเสริมพลังงานไฟฟา

ประกอบดวย อาคารโรงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาของระบบผลิตไฟฟา และระบบสงไฟฟา นอกจากนี้ยังรวมคาใชจาย

ในการเตรียมงานกอสรางใชจายเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม คาบริหารงานกอสรางโครงการ คาวิศวกรรม และคาใชจาย

เผื่อขาด-เหลือ (แบบเบื้องตนระบบสงน้ำแบบรางชักน้ำแสดงดังรูปที่ 2-4 ถึงรูปที่ 2-6 ) 

1.1) ราคาตอหนวย 

ราคาตอหนวยของงานกอสรางของแตละทองที่แตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับตัวแปรหลายอยาง 

ตัวแปรที่สำคัญ ไดแก ราคาวัสดุ ราคาเครื่องจักร ระยะทางขนสงวัสดุ คาจางแรงงานตลอดจนวิธีการในการกอสราง 

ราคาตอหนวยของงานกิจกรรมกอสรางแตละอยางที่ใชในการวิเคราะห ไดคิดจากราคารวมของวัสดุ 

คาแรงงาน คาเครื่องจักร-เครื่องมือ คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาอุปกรณตาง ๆ คาขนสง ตลอดจนภาษี และกำไร

ของผูรับเหมากอสรางโดยใชสถิติจากโครงการกอสรางตาง ๆ ของงานลักษณะเดียวกันที่ดำเนินการมาแลวของสวน

ราชการตาง ๆ เชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรม

ชลประทาน เปนตน ทั้งนี้โดยปรับเปนราคาฐานที่ป พ.ศ.2555 

รายการราคาตอหนวยของงานกอสรางลักษณะตาง ๆ ที่ใชสำหรับการประมาณราคาคาปรับปรุง

โครงการ แสดงไวในตารางที่ 2-7 

รายการ หนวย ราคาตอหนวย (บาท) 

1. งานขุดลอกหนาดิน ลบ.ม. 27 
2. งานขุดดิน ลบ.ม. 60 
3. งานขุดหิน ลบ.ม. 250 
4. งานดินถมบดอัด ลบ.ม. 232.2 
5. งานคอนกรีตโครงสราง ลบ.ม. 6,017 
6. งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 1,891 
7. งานถนนเขาโครงการ ม. 900 
8. งานหินเรียง ลบ.ม. 735 
9. งานเหล็ก ตัน 50,000 

 

 

ตารางที่  2-7 ราคาตอหนวยที่ใชในการประมาณราคาโครงการ 
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1.2) ราคาเครื่องจักรกลไฟฟา 

การประมาณราคาของเครื่องจักรกล-ไฟฟา จะประมาณจากโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กที่

กอสรางแลวเสร็จของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พลังงานและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย แลวปรับราคาเปนราคาฐานปที่ พ.ศ.2555 เปนราคารวมของกังหันน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา  

1.3) การแบงหมวดคาใชจายและคาใชจายอื่น ๆ 

ในการประมาณราคาคาปรับปรุงไดแบงหมวดคาใชจายตามลักษณะองคประกอบของโครงการ และมี

การประมาณราคาคาใชจายอื่น ๆ เชน คาเตรียมงานกอสราง คาใชจายเพื่อรักษาสภาพแวดลอม คาบริหาร โครงการ 

คาวิศวกรรม และคาเผื่อขาดเหลือ เปนตน 

การประมาณราคาโครงการไดพิจารณาราคางานตามลักษณะประเภทของงานดานตาง ๆ ดังนี ้

1) งานเตรียมงานกอสราง เปนงานจัดเตรียมสงอำนวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนจัดเตรียมพ้ืนที่

บริเวณที่จะเขาไปกอสราง และสถานที่เก็บวัสดุระหวางกอสรางเพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) งานโยธา ประกอบดวย งานกอสรางทอชักน้ำ รางชักน้ำ อาคารลดแรงดัน บอพักน้ำ ทอสงน้ำ 

โรงไฟฟา และถนน 

3) งานอุปกรณชลศาสตร ประกอบดวย งานประตูระบาย และงานทอสงน้ำแรงดัน 

4) งานเครื่องจักรกลไฟฟา ประกอบดวย เครื่องกังหันน้ำ อุปกรณควบคุม (Turbine & Governor) 

เครื่องกำเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา (Generator & Transformer) 

5) ระบบสายสงไฟฟา ประกอบดวย หมอแปลงปรับแรงดนัไฟฟา เสาไฟฟา และสายสงไฟฟาแรงสูง 

จากโรงไฟฟาไปยังจุดเชื่อมโยงระบบจำหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

6) คาวิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมงาน เพื่อเปนคาใชจายของวิศวกรออกแบบ ควบคุมงานกอสราง 

และคาใชจายอ่ืน ๆ ในระหวางกอสราง คิด 8 เปอรเซ็นตของงานในหัวขอ (2) ถึงหัวขอ (5) 

7) คาดำเนินการในสวนของกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษพลังงาน คิดในอัตรา 3 เปอรเซ็นตของ

งานในขอ (2) ถึงหัวขอ (5) 

8) ราคาสำรองเผื่อขาด เพ่ือเปนคาใชจายสำรองของงานตาง ๆ เชน งานโยธา งานเครื่องกล ไฟฟา 

งานระบบสายสงไฟฟา และคาควบคุมดำเนินงาน คดิ 10 เปอรเซน็ตของราคางานทุกประเภท 

2) การวิเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสม 

การวิเคราะหทางเลือกที ่เหมาะสม ทำการวิเคราะหโดยใชมูลคาของตนทุนการกอสรางและ

ผลประโยชนของโครงการอันเกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟาของแตละทางเลือกมาทำการวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจเพื่อ

เปรียบเทียบผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในทางเลือกหลัก 2 กรณี คือ กรณีทอชักน้ำ และกรณรีางชักน้ำ โดยมี

การกำหนดรายละเอียดวิธีการวิเคราะหดังนี ้
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2.1) หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห   

1) การกำหนดสมมติฐานการวิเคราะห 

-  ใชอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่รอยละ 8  

-  อายุของโครงการทางเศรษฐกิจ   

 อายุโครงการทางเศรษฐกิจ (ไมรวมระยะเวลากอสรางโครงการ)        30    ป 

 อุปกรณไฟฟาและเครื่องกลไฟฟา                                   15    ป 

 อุปกรณชลศาสตร                                           15    ป 

 สายสงไฟฟา                                              30    ป 

-  คาใชจายในการดำเนินงาน  และบำรุงรักษา 

 งานโยธา (โรงไฟฟา)         1.0%   ของมูลคากอสรางโรงไฟฟา 

 งานอุปกรณไฟฟาและเครื่องกลไฟฟา    2.5%   ของมูลคางานอุปกรณเครื่องกล 

             ไฟฟา              

 งานสายสงไฟฟา                             1.0%   ของมูลคางานสายสงไฟฟา 

-  การวิเคราะหดานเศรษฐกิจของโครงการ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี ้

 มูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net Present Value : NPV)   

 อัตราสวนของผลประโยชนตอคาลงทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio)  

 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  (Economic Internal Rate of  Return : EIRR) 

 ตนทุนพลังงานไฟฟา (Average Incremental Cost  : AIC) 

2)  การประมาณราคาโครงการ 

ราคาของโครงการในแตละทางเลือก ใชระยะเวลากอสราง 3 ป โดยมีเงินลงทุนและคาใชจายในการ

ดำเนินงานแตละป ทั้งนี้ราคาที่กำหนดเปนการใชราคาป 2555 และทำการปรับคาเปนราคาทางเศรษฐกิจ โดยใชตัว

ปรับคาทางการเงินเปนคาทางเศรษฐกิจ (Ahmed, Sadig. Shadow Prices for Economic Appraisal of Projects: 

An Application to Thailand. World Bank Staff Working Paper, No. 609., 1983.) ดังตอไปนี้ 

-  งานโยธา    ตัวปรับคา  =  0.88 

-  งานอุปกรณชลศาสตร-เครื่องกลไฟฟา ตัวปรับคา  =  0.90 

-  งานสายสงไฟฟา   ตัวปรับคา   =  0.90 
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2.2) ผลประโยชนดานไฟฟา    

การผลิตไฟฟาพลังน้ำ เพื่อวัตถุประสงคในการทดแทนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยการ

ประเมินผลประโยชนดานพลังงานไฟฟาของโครงการผลิตไฟฟา จะใชวิธีตนทุนเปรียบเทียบ (Alternative cost 

approach) สำหรับโครงการนี้ไดศึกษาโดยเปรียบเทียบกับโรงไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine) ที่ใชน้ำมันดีเซลเปน

เชื้อเพลิง โดยสามารถสรุปรายละเอียดในการประเมินผลประโยชนดังนี ้

-   อายุการใชงาน โรงไฟฟากังหันกาซ 20 ป ระยะเวลากอสราง 3 ป 

-   คากอสรางโรงไฟฟากังหันกาซ ไดจากคากอสรางจริงของโรงไฟฟากังหันกาซของการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย โดยมีกำลังติดตั้ง 171 เมกะวัตต คิดเปนคากอสรางตอกิโลวัตตเทากับ 15,563 บาท/กิโลวัตต 

และคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเทากับ 13,515 บาท/กิโลวัตต เนื่องจากเปนราคาป 2526 จึงปรับราคาดวยอัตราเงิน

เฟอ (อัตราเงินเฟอทั่วไป ป 2526-2554) ใหเปนราคาป 2555 คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเทากับ 35,902 บาท/

กิโลวัตต 

- คาดำเนินการและบำรุงรักษา รอยละ 3 ของคาลงทุนกอสราง 

- เชื้อเพลิง 

 ราคาน้ำมันดีเซล                        = 25.16 บาท/ลิตร (ราคาน้ำมันดีเซล 

     หนาโรงกลั่น ไมรวมภาษี ป.2555)   

 อัตราสิ้นเปลือง                          = 0.324 ลิตร/กิโลวัตต.ชม. 

 ราคาตนทุนของเชื้อเพลิงตอหนวย   = 8.77   บาท/กิโลวัตต.ชม. 

2.3) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ 

จากการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโรงไฟฟาพลังน้ำ รางชักน้ำ ในแตละทางเลือก พบวาทางเลือกที่มี

ความคุมคาในการลงทุนสูงสุด คอื กรณยีอยที่ 3 ซึ่งมีเปอรเซ็นตน้ำออกแบบที่ระดับรอยละ 20 ปริมาณน้ำทาออกแบบ 

8.205 ลบ.ม./วินาที  ขนาดรางชักน้ำ 3.50 x 1.90 เมตร ขนาดทอสงน้ำ 1.70 เมตร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 

2,114.96 กิโลวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 6.56 ลานหนวย/ป ทั้งนี้ในทางเลือกดังกลาวมีมูลคาปจจุบันสุทธิ

(NPV)เทากับ 407.87 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน(BCR) เทากับ 3.03  อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

(EIRR)เทากับ รอยละ 34.23 และมีตนทุนพลังงานไฟฟาตอหนวยเทากับ  3.18 บาท โดยแสดงผลการวิเคราะหใน

ตารางที่ 2-8 และรูปที่ 2-7 

 
หมายเหตุ : 1/  อัตราสวนลดรอยละ 8 

ตารางที่ 2-8 สรุปดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน กรณีคลองชักน้ำ 

ปริมาณนําท่าออกแบบ กาํลงัผลิต พลงังานไฟฟ้า ต้นทุน ต้นทุน ผลประโยชน์ มูลคา่ อตัราส่วน อตัราผลตอบแทน

(ม
3
/วินาที) ติดตัง เฉลีย การเงิน เศรษฐกิจ (ล้านบาท/ปี) ปัจจบุนัสุทธิ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ

(กิโลวตัต์) (ล้านหน่วย/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 1/ ต่อต้นทุน(B/C)  1/ (EIRR)

Q40% = 3.533 ม.3/วินาที 921.22 4.25 131.93 122.70 38.32 238.72 2.77 27.80%

Q30% = 5.148 ม.3/วินาที 1328.76 5.26 158.10 147.03 47.56 309.25 2.91 30.41%

Q20% = 8.205 ม.3/วินาที 2114.96 6.56 196.67 182.90 59.83 407.87 3.03 34.23%

Q10% = 12.48 ม.3/วินาที 3227.49 7.42 264.27 245.77 68.62 459.04 2.70 32.54%
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รูปที ่2-7 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ แมฮองสอน กรณีรางชักน้ำ 

จากการศึกษาปรับปรุงและเพิ่มประสทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนในแตละทางเลือก สรุปวา 

กรณีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอนแบบรางชักน้ำ ใหอัตราผลตอบแทน EIRR = 

34.23 % สูงสุด ดังนั้นการปรับปรุงโครงการจะออกแบบอาคารชักน้ำเปนชนิดรางชักน้ำมีฝาปด ปริมาณน้ำออกแบบ 

8.205 ลบ.ม./วินาที และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาที่กำลังผลิตติดตั้ง 2,114.96 กิโลวัตต  

2.4) สรุปลักษณะโรงไฟฟาพลังน้ำที่คัดเลือก 

จากผลการวิเคราะหโครงการในหัวขอที ่ผานมา สามารถสรุปลักษณะและขนาดองคประกอบ

โครงการที่ตองปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนี ้

1) รางชักน้ำ 

- ขนาด กวาง x สูง   3.50 x 1.90  ม. 

- ความยาว (ตามแนวราง)  3,080   ม. 

2) ทอสงน้ำ  

- ชนิดทอ    ทอเหล็กเหนียวทนแรงดัน  

- ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน  Ø 1.70   ม. 

- ความยาว (ตามแนวทอ)  67   ม. 

3) โรงไฟฟา 

- ระดับพื้นที่อาคาร   +215.500  ม.รทก. 

- พ้ืนที่ใชสอย    240    ตร.ม. 

4) เครื่องกังหันน้ำ 

- ชนิด    Francis Turbine 

- ปริมาณน้ำออกแบบ   8.205  ลบ.ม./วินาท ี

- ความสูงหัวน้ำออกแบบ  32.10  ม. 

- กำลังผลิต    2,114   กิโลวัตต 

5) พลังงานไฟฟาผลิตไดเฉลี่ยตอป 6.560   ลานหนวย 

6) เงินลงทุนโครงการ (ป 2555)  196.67   ลานบาท 
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7) ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 

- อัตราสวนลด    8  เปอรเซ็นต 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  407.87  ลานบาท 

- ผลประโยชนตอทุน (B/C)  3.03  

- อัตราผลตอบแทน (EIRR)  34.23  เปอรเซน็ต 

8) ตนทุนทางการเงินตอหนวย  3.18  บาท/หนวย 
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บทท่ี 3 

แผนงานโครงการและการปรับแผนงานโครงการ  

3.1  แผนงานงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต  

โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการวาจางเปน 2 สัญญา ตามประเภทของผูรับจาง คือ 

(1) งานวาจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื ่น ๆ (งานปรับปรุง

ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

วงเงินสัญญา 208,990,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน 

(2) งานซื้อขายคาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง (งานปรับปรุง

ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

วงเงินสัญญา 87,158,990.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 730 วัน 

3.1.1 การวางแผนงานกอสราง (Construction Planning) 

การวางแผนงานกอสราง (Construction Planning) ผู ร ับจางจะตองดำเนินการจัดทำแผนงาน

กอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอ่ืน ๆ ใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลา 720 วัน ตามสัญญาและ

ดำเนินการใหเปนไปตามตามขอกำหนดของรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของสัญญาของผูรับจางกอสราง โดยที่

ปรึกษาควบคุมงานจะไดตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงาน กอนเสนอใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี ้

(1) ตองแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักรกลตาง ๆ สำหรับการทำงานขุดดิน การบดดิน ในงาน

กอสรางนี้ พรอมทั้งระบุขนาดประสิทธิภาพและกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักร โดยมีประสิทธิภาพไมนอยกวา 70 % และ

เครื่องจักรดังกลาวนี้ เปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจางเอาหรือเชา โดยมีหลักฐานแนชัดในการเชา โดยตองแนบเอกสาร 

หลักฐานกรรมสิทธิ์ดังกลาวมาประกอบเพ่ือพิจารณา  

(2) ผูรับจางจะตองมีความสามารถเขาปฏิบัติงานไดทันทีและจะตองขนยายและติดตั้ง เครื่องจักร

เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ใหแลวเสร็จสามารถใชงานไดภายใน 20 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหเริ่มทำงาน 

(3) ผูรับจางจะตองทำแผนการกอสราง ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรเพ่ือประกอบพิจารณา ดังนี้  

-  งานปรับปรุงรางชักน้ำ (Headrace) 

-  งานปรับปรุงอาคารพักน้ำ (Forebay)    

-  งานกอสรางทอสงน้ำ (Penstock) 

-  งานกอสรางโรงไฟฟา (Powerhouse) 
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แผนงานกอสรางหลัก 

การจัดทำแผนงานกอสรางหลัก จะประเมินผลการทำงานเทียบกับระยะเวลาสัญญา สวนใหญจะดู

มูลคาของงานเปนหลักแลวนำมาเขียนกราฟจะไดโคงรูปตัวเอส (S-Curve) ซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพรวมโครงการ ดัง

แสดงในแผนงานกอสรางหลัก (Main Schedule) และจะทำการกอสรางงานแตละกิจกรรมใหแลวเสร็จภายใน

กำหนดเวลา ตามเงื่อนไขของสัญญา โดยแบงเปนกลุมงาน ตาง ๆ ดังนี ้

1) งาน GROUP 1 General 

เปนงานจัดเตรียมสำนักงานชั่วคราวสำหรับผูควบคุมงานกอสราง เจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน และผูควบคุมงาน โดยจะตองดำเนินการกอสรางใหแลวเสร็จและจัดเตรียมอุปกรณและ

เครื่องใชสำนักงานใหมีความพรอมโดยเร็วที่สุด เพื่อใชเปนสำนักงานชั่วคราวและสถานที่ปฏิบัติการในการทำงานทั้ง

ดานงานเอกสาร การประชุม การสั่งการทั้งหมด  

2) งาน GROUP 2 WIER AND STILLING BASIN 

เปนงานปรับปรุงบริเวณฝายน้ำลนผาบอง โดยจะดำเนินการเปลี่ยนบานประตูน้ำ (Inlet Gate) และ

บานประตูระบายทราย (Sluice Gate) โดยตองเขาสำรวจรายละเอียดและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เพื่อให

สอดคลองที่วิธีการทำงานที่ตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพหนางาน และจะตองนำเสนอแนวคิดและวิธีการกอสราง ให

วิศวกรที่ปรึกษาพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนเริ่มการกอสราง โดยเฉพาะการออกแบบทำนบชั่วคราว (Coffer 

Dam) วิธีการผันน้ำขณะทำการกอสราง การเสนอวัสดุอุปกรณหลัก พรอมรายการคำนวณกอนที่จะการดำเนินการ 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมและมคีวามปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน  

3) งาน GROUP 3 ACCESS ROAD 2 LINES AND ASSOCIATED WORKS 

งาน Access Road 2 Lines and Associated Works ดำเนินการโดยจะทำการสำรวจ Alignment 

กอสรางเปนถนนลำเลียงชั่วคราวกอน และดำเนินการวางทอสงน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ชั่วคราว โดยการวางทอสง

น้ำชั่วคราวสำหรับราษฎร จะตองสามารถใชงานไดตลอดเวลาตั้งแตเริ่มดำเนินการกอสราง จนงานกอสรางคลองสงน้ำ

แลวเสร็จ หลังจากนั้นจะเริ่มกอสรางถนนใหเปนไปตามรูปแบบกอสราง โดยพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศโดยรอบ

ประกอบในการพิจารณาปรับแกแนวและระดับตามหลักวิศวกรรม แตตองระมัดระวังไมใหกระทบกับวิถีความเปนอยู

ของราษฎรที่จำเปนตองใชถนนดังกลาวในการสัญจร  

4) งาน GROUP 4 HEADRACE AND FOREBAY 

งาน Headrace and Forebay จะตองทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทั้งหมด ทั้งคลองสงน้ำเดิม 

และการวางแนวคลองตามแบบใหม แตในระหวางกอสรางจะตองมีน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคสำหรับ

ราษฎร ในชุมชนใกลเคียง จึงตองดำเนินการวางทอชั่วคราว PVC Farmer’s pipe ใหแลวเสร็จกอน จึงจะทำการทุบ

ทำลายแนวคลองชักน้ำเดิม และเริ่มการกอสรางคลองชักน้ำ Headrace Canal ใหม โดยปรับรูปแบบการระบายน้ำ

ตามแนวคลองใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในสนามใหสามารถใชงานไดจริง ทั้งนี้ งานในสวนนี้จะมีเนื้องานมาก

ที่สุดและใชเวลามากที่สุด สวนใหญเปนงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด 
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5) งาน GROUP 5 PENSTOCK 

งาน Penstock การจัดเตรียมวัสดุในการผลิตทอ Steel Liners จะตองขออนุมัติวัสดุลวงหนาและ

ตองใหคณะกรรมการตรวจการจางพรอมทั้งผูควบคุมงาน และที่ปรึกษาควบคุมงาน ตรวจสอบโรงงานกอน จึงจะเริ่ม

ดำเนินการผลิตได และเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระดับ และปรับแกแนวทอ Penstock จึงตองระมัดระวังในการวาง 

Alignment ใหม ใหสัมพันธกับอาคารโรงไฟฟาที่จะปรับปรุงใหม โดยไมใหกระทบกระเทือนกับการใชงานของอาคาร

โรงไฟฟาเดิม ทอ Penstock มีความสำคัญมาก เนื่องจากแรงดันที่กระทำตอทอสูง จึงมีการตรวจสอบการผลิต การ

รับรองคุณภาพ ตลอดจนการดำเนินการเชื่อมในสนาม และทดสอบรอยเชื่อมตาง ๆ  

6) งาน GROUP 6 POWERHOUSE AND TAILRACE 

งานกอสรางโรงไฟฟาและคลองระบายน้ำทายโรงไฟฟา (POWERHOUSE AND TAILRACE) จะตอง

ทำการตรวจสอบระดับและตำแหนงแนวทอใหถูกตอง จึงลงมือปรับสภาพพื้นที่กอสราง โดยการรื้อถอนลานไกไฟฟา

เดิม และขุดทำฐานราก ทั้งนี้ ตองระมัดระวังการไหลของดิน และการพังทะลายของลาดดิน แลวเรงเทคอนกรีตฐาน

ราก ไลตามลำดับขึ้นมาโดยเร็วที่สุด เพ่ือปองกันปญหาสภาพธรณีฐานรากเปลี่ยนแปลง 

ในระหวางการกอสรางพ้ืนชั้นตาง ๆ จะตองประสานงานกับบริษัทคูสัญญางานซื้อขายเครื่องกังหันน้ำ

และเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง เพื่อวางตำแหนง Block out แนว Cable Trench และการฝง

อุปกรณยึดตาง ๆ เพ่ือใหการติดตั้งเครื่องจักรในภายหลังไมเกิดปญหา เชนเดียวกับการเรงรดัทำหูชางคอนกรีต เพื่อให

บริษัทคูสัญญางานซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา เขาติดตั้งเครนภายในอาคารโรงไฟฟาใหแลวเสร็จ

กอนดำเนินการกอสรางพื้นหลังคาดาดฟา เพราะเปนเครื่องมือที่สำคัญในการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิด

ไฟฟา ซึ่งมีขนาดใหญในภายหลัง 
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ตารางที่ 3-1 แผนงานกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอ่ืน ๆ 

 (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) 
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3.1.2 การวางแผนงานจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง 

การวางแผนงานจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง ผูรับจาง

จะตองดำเนินการจัดทำแผนงานจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง ใหแลวเสร็จ

ตามกำหนดเวลา 730 วัน ตามสัญญา และผูรับจางจะตองขออนุมัติอุปกรณที่จะตองจัดหาใหเปนไปตามขอกำหนด

ของรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของสัญญา ตามที่ผู รับจางไดจัดทำรายการ พรอมระบุรายละเอียดยี่หอ ขนาด 

และระดับคุณภาพ ดังปรากฎใน Schedule 8 – Guaranteed and Informative data และเสนอใหกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี ้

 (1)   TURBINE AND GOVERNOR 

 (2)   INLET VALUE 

 (3)   MECHANICAL AUXILIARY EQUIPMENT 

 (4)   GENERATOR AND AUXILIARIES 

 (5)   AC STATION SERVICE TRANFORMERS & SWITCHBOARDS 

(6)   TRANSFORMER TERMINAL CUBICLES, GENERATOR TERMINAL CUBICLES, BUS DUCTS 

AND NEUTRAL CUBICLES 

 (7)   DC STATION SERVICES 

 (8)   CONTROL, PROTECTION AND ALARM SYSTEM 

 (9)   MAIN TRANSFORMER  

 (10) LINE PROTECTION AND SWITCHYARD EQUIPMENT 

 (11) COMMUNICATION SYSTEM 

 (12) GROUND SYSTEM 

(13) ELECTRIC AL AUXILIARY EQUIPMENT 

 โดยมีแผนงานหลัก เปนไปตามการแบงงวดงานตามเงื่อนไขของสัญญา ดังนี ้

- งวดที่ 1 จำนวนเงิน 60% ของวงเงิน เมื่อผูขายไดสงมอบอุปกรณเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิด

ไฟฟาพรอมอุปกรณ ถึงบริเวณสถานที่ติดตั้ง และคณะกรรมการไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

- งวดที่ 2 จำนวนเงิน 30% ของวงเงิน เมื่อผูขายไดดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื ่อง

กำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณแลวเสร็จ และคณะกรรมการไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

- งวดที่ 3 จำนวนเงนิ 10% ของวงเงิน เมื่อผูขายไดดำเนินการทดสอบเดินเครื่องและปฏิบัติงานอื่น

แลวเสร็จครบถวนตามสัญญา และคณะกรรมการไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
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ตารางที่ 3-2 แผนการจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง 

(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) 

3.2  การขยายระยะเวลาโครงการ  

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลัง

ผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ไปตามแผนงานที่ไดอนุมัติไว 

พบวามีความจำเปนตองแกไขแบบกอสราง และมีปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของแตละสัญญา ดังนี้ 

3.2.1 งานวาจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุง

ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

วงเงินสัญญา 208,990,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน ไดมีหนังสือสั่งเขางานตั้งแต วันที่ 20 มกราคม 

2559 กำหนดแลวเสร็จ 8 มกราคม 2561 มีความจำเปนตองแกไขแบบกอสราง และมีปญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงาน จึงมีความจำเปนในการขอขยายระยะเวลาโครงการ คือ 
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(1) บริษัทคู ส ัญญาจัดหาเครื ่องกังหันน้ำและเครื ่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ  ไดขอแกไข

เปลี่ยนแปลงระดับเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา เพื่อใหเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาสามารถผลิต

พลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงพิจารณาใหบริษัท

คูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ ดำเนินการแกไขแบบกอสรางดังกลาว โดยดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบกอสราง

งานโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมรายการคำนวณ และนำเสนอใหวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ ตรวจสอบ ตอมา 

วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ ไดดำเนินการตรวจสอบรายการคำนวณ พรอมแบบกอสรางอาคารโรงไฟฟาที่ตองการ

แกไขแลวปรากฏวา การเปลี ่ยนแปลงระดับดังกลาวมีความเปนไปไดในทางทฤษฎีที่จะทำใหเครื่องกังหันน้ำมี

ประสิทธิภาพตามสัญญา วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ จึงไมขัดของที่ บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ จะขอ

เปลี ่ยนแปลงระดับดังกลาว โดยจากเหตุผลดังกลาวทำใหตองมีการแกไขเปลี ่ยนแปลงแบบงานกอสราง เพื ่อให

สอดคลองกับระดับเครื่องกังหันน้ำ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และเพื่อใหการผลิตพลังงานไฟฟาสามารถดำเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามหลักวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดสง

รายการคำนวณ พรอมแบบอาคารโรงไฟฟาฯ ท่ีตองการแกไขของสัญญาจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำฯ เพ่ือใหบริษัทผูรับจาง

งานกอสรางฯ ทราบ และผูรับจางงานกอสรางฯ ไมขัดของที่จะดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ โดยไดใหตรวจสอบแบบ

และปริมาณงานดังกลาวแลว พบวาจากการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบดังกลาวขางตน ทำใหมีปริมาณงานเพิ่ม-ลดจาก

สัญญาและสงผลใหวงเงินคากอสรางเปลี่ยนแปลงจาก 208,990,000.00 บาท เปน 208,989,227.74 บาท (ลดลง 

772.26 บาท) และตองขยายระยะเวลากอสรางออกไปอีก 369 วัน ทำใหกำหนดแลวเสร็จเปน 12 มกราคม 2562 

(2) เกิดเหตุอุทกภัย 2 ครั้ง  

- ครั้งที่ 1 เนื่องจากเหตุการณน้ำปาไหลหลากทะลักเขาทวมเพื่อที่กอสรางเมื่อคืนวันที่ 26 

พฤษภาคม 2561 สงผลกระทบทำใหพ้ืนที่การดำเนินงานกอสรางของโครงการไดรับความเสียหาย บริเวณฝาย รางชัก

น้ำ (Headrace) ทอสงน้ำ 1.20 m และอาคารโรงไฟฟา ซึ่งเหตุการณอุทกภัยไดเกิดในยามวิกาลอยางรวดเร็วและ

รุนแรง โดยมิอาจควบคุมได ต อมาไดมีประกาศจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด

แมฮองสอน เรื ่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแมฮองสอน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 วา

เหตุการณดังกลาวเปนภัยธรรมชาติ โดยผูรับจางฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยายเวลาอันเกิดจากเหตุอุทกภัยไว จาก

เหตุการณนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมกับ ผูรับจางกอสรางฯ และวิศวกรที่ปรึกษาฯ ได

พิจารณารวมกันแลว เห็นวาควรขยายระยะเวลาการกอสรางเนื่องจากเหตุการณดังกลาวเปนระยะเวลา 11 วัน (นับให

ตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 – 6 มิถุนายน 2561) 

- ครั้งที่ 2 เนื่องจากในชวงเดือน กรกฎาคม 2561 (11 กรกฎาคม 2561) ประเทศไทยไดรับ

อิทธิพลของพายุโซนรอน “เซินติญ” และพายุดีเปรสชั่น สงผลกระทบทำใหเกิดน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมอัน

เนื่องมาจากแรงกัดเซาะของมวลน้ำบริเวณพื้นที่งานกอสรางบริเวณอาคาร Forebay ทั้งนี้ยังสงผลใหปริมาณน้ำหลาก

ที่เกิดขึ้นในแมน้ำแมสะมาดมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและไมสามารถระบายผานฝายตำขอยไดทัน  จึงทำใหน้ำเออ

ลนไหลยอนกลับมาทางดานเหนือน้ำ ทำใหน้ำไหลเขาบริเวณพื้นที่การดำเนินงานกอสรางอาคารโรงไฟฟา และไม

สามารถระบายออกได จนกระทั้งระดับน้ำในแมน้ำแมสะมาดลดลง เปนไปตามประกาศจากกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 – 31 

กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองแมฮองสอน ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดวยเหตุผลดังกลาว ทำใหทางบริษัทผู

รับจาง ไมสามารถปฏิบัติงานไดในสภาพปกติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมกับ ผูรับจาง
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กอสรางฯ และวิศวกรที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณารวมกันแลว เห็นวาควรขยายระยะเวลาการกอสรางเนื่องจากเหตุการณ

ดังกลาวเปนระยะเวลา 21 วัน (นับใหตั้งแตวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2561) 

 จากเหตุอุทกภัยทั ้งสองเหตุการณ รวมการขอขยายระยะเวลากอสราง เนื ่องจากอุปสรรคจาก

อุทกภัย เปนระยะเวลารวม 32 วัน ทำใหกำหนดแลวเสร็จใหมเปนวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 

(3) หยุดปฏิบัติงานกอสรางอาคารโรงไฟฟา ชั่วคราว เนื่องจากงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม

กำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ไดดำเนินการวาจางเปน 2 

สัญญาตามประเภทของผูรับจาง ดังนั้น เมื่อดำเนินการกอสรางอาคารโรงไฟฟาจนถึงระดับท่ีจะทำการเทคอนกรีตหู

ชางรับรางเครนที่ใชสำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่อง (Overhead Travelling Crane) และผูรับจางกอสรางจะได

ดำเนินการตั้งนั่งรานเพ่ือเทคอนกรีตพื้นปดหลังคาซึ่งเปนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอไปนั้น วิศวกรที่ปรึกษาควบคุม

งานฯ ไดมีความเห็นวางานกอสรางอาคารโรงไฟฟาของโครงการนี้ หลังคาเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หากเทคอนกรีตปด

หลังคา อาจทำใหการติดตั้งเครนทำไมไดเนื่องจากระยะความสูงเหนือเครนมีไมเพียงพอ จะสงผลทำใหงานติดตั้ง

อุปกรณเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาไมได จึงจำเปนตองใหผูรับจางกอสรางฯ หยุดปฏบิัติงานกอสรางอาคาร

โรงไฟฟาไวชั่วคราว เพื่อใหบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ มาดำเนินการติดตั้งรางเครน โดยใหหยุดกอสราง

อาคารโรงไฟฟาเอาไวกอน ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เมื่อบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ ดำเนินการติดตั้ง

เครนแลวเสร็จ จะไดแจงผูรับจางกอสรางฯ เพื่อดำเนินการกอสรางตอไป ตอมาบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันนำ้ฯ 

ไดเขาดำเนินการติดตั้งเครน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 พรอมเคลื่อนยายเครื่องกำเนิดไฟฟา เขาไปในอาคารโรงไฟฟา 

แลวจึงคืนพื ้นที ่กอสรางดังกลาวใหโครงการฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดแจงใหเริ่ม

ดำเนินการกอสรางอาคารโรงไฟฟาตอไปไดในวันที่ 28 มกราคม 2562 จากเหตุดังกลาว รวมระยะเวลาการหยุดการ

กอสรางอาคารโรงไฟฟา 54 วัน จึงชดเชยเวลาดังกลาวให ทำใหกำหนดแลวเสร็จใหมเปนวันที่ 8 เมษายน 2562 

3.2.1 งานซื้อขายคาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง (งานปรับปรุง

ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

วงเงินสัญญา 87,158,990.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 730 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญา กำหนดเริ่มสัญญาตั้งแต 

วันที่ 22 มกราคม 2559 กำหนดแลวเสร็จ 20 มกราคม 2561 มีความจำเปนตองแกไขแบบกอสราง และมีปญหา 

อุปสรรคในการดำเนินงาน จึงมีความจำเปนในการขอขยายระยะเวลาโครงการ คอื 

(1) บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ  ไดสงอุปกรณถึง
โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนสถานที่ติดตั้ง เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2560 แตเนื่องจากอาคารโรงไฟฟายังดำเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน จึงใหบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ หยุดสัญญาชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เมื่องาน
กอสรางอาคารโรงไฟฟาแลวเสร็จ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดแจงใหบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่อง
กังหันน้ำฯ เขาดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำฯ ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 กำหนดสงมอบวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 

(2) เนื่องจากเหตุการณน้ำปาไหลหลากทะลักเขาทวมเพื่อที่กอสรางเมื ่อคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 
2561 สงผลกระทบทำใหพื้นที่การดำเนินงานกอสรางของโครงการไดรับความเสียหาย รวมถึงบริเวณโรงเก็บอุปกรณ 
ของบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ ซึ่งเปนที่เก็บอุปกรณเครื่องจักรตาง ๆ ในการผลิตกระแสไฟฟา หลังจาก
เหตุการณดังกลาว บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ ไดทำการยายอุปกรณบางสวนไปไวในที่ปลอดภัย และเรงทำ
การตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น พบวามีชิ้นงานบางสวนตองนำไปซอมแซมแกไข ซึ่งไดรวมกันตรวจสอบแลว พบวา
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ทุกอยางอยู ในเกณฑปลอดภัย คาดวาจะสามารถนำไปใชงานไดปกติ เมื่อบริษัทคู สัญญาจัดหาเครื ่องกังหันน้ำฯ 
ดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำฯ พรอมอุปกรณตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และทำงานลวงเลยไปจนถึงขั้นตอนของ
การทดสอบ กลับพบวามีอุปกรณอิเล็กทรอนิคบางชิ้น ไมสามารถใชงานได ทำใหงานทดสอบไมบรรลุผล เมื่อทำการ
สอบสวนหาสาเหตุพบวา เกิดจากความชื้นที่เปนผลจากเหตุอุทกภัยในครั้งนั้น ทำใหเกิดเหตุดังกลาว โดยเฉพาะอุปกรณ
เกี่ยวกับ Protection Relay จึงหารือรวมกันกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และที่ปรึกษาควบคุม
งานฯ โดยใหหยุดงานไวกอนตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 หลังจากนั้นบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำฯ ตองสง
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานได กลับไปซอมแซมยังตางประเทศผูผลิต พบวา บางชิ้นสวนสามารถซอมได บางชิ้นสวนไม
สามารถซอมได จะตองสั่งผลิตใหม จนไดอุปกรณดังกลาวกลับคืนมา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลาที่
ตองขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 175 วัน ทำใหกำหนดสงมอบเปนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
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บทท่ี 4 

สรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

4.1 งานวาจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ  

(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน 

4.1.1 ปญหา เนื่องจากแบบกอสรางอาคารโรงไฟฟาเดิม ไมสามารถติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ และอุปกรณผลิต

กระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สาเหต ุ  

บริษัทคู ส ัญญาจัดหาเครื ่องกังหันน้ำและเครื ่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ไดมีการขอแกไข
เปลี่ยนแปลงระดับเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา เนื่องจากแบบกอสรางอาคารโรงไฟฟาเดิม ไมสามารถติดตั้ง
เครื่องกังหันน้ำ และอุปกรณผลิตกระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดตรวจสอบจากผูผลิตหลายราย พบวามี
ความจำเปนตองแกไขแบบของอาคารโรงไฟฟาดังกลาว แตไมไดแกไขคา Net Head ของเดิม จึงไมถือวาเปนการแกไข
หลักการออกแบบที่สำคัญ เพื่อใหสามารถเดินเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การแกไข   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงใหผู ออกแบบยืนยัน และใหความเห็น ซึ่ง
ผูออกแบบไดใหความเห็น ไมขัดของตามที่ บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ 
เสนอ แตเห็นควรให บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ เปนผูดำเนินการจัดทำ
แบบกอสรางใหม และรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซึ่งบริษัทคูสัญญาฯก็ไมขัดของ และจัดทำแบบกอสรางเสนอให
ที่ปรึกษาควบคุมงานฯตรวจสอบ กอนสงมอบใหผูรับจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ดำเนินการกอสรางตามแบบกอสรางที่
แกไขตอไป  

บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ไดจัดทำรายละเอียดแบบ
งานโครงสรางท่ีตองแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมรายการคำนวณ และนำเสนอใหวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ ตรวจสอบ 
เพื่อใหแบบกอสรางท่ีตองการแกไขเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับแบบอาคารโรงไฟฟาเดิม และมีความมั่นคงแข็งแรงตาม
หลักวิศวกรรม และเพ่ือใหการผลิตพลังงานไฟฟาสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามหลัก
วิชาการ เมื่อผูรับจางงานวาจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ ไดตรวจสอบแลว 
พบวามีการเปลี่ยนแปลงแบบและปริมาณงานในบางรายการ ทำใหมูลคาสัญญาเปลี่ยนแปลงไป และมีผลตองานตาม
สัญญาเดิม ดังนี ้

- เนื ่องจากขนาดที ่ใหญขึ ้นของเครื ่องกำเนิดไฟฟา ทำให Center Line ของทอ Penstock 
เปลี ่ยนแปลงไปจากแนวเดิม 217.00 MSL. เปลี ่ยนเปน 215.50 MSL. ทำใหมีการขยับตำแหนงของแนวทอ 
Penstock และตำแหนง ของ Gate Valve ที่อาคาร Forebay 

- เปลี่ยนแปลงแบบโครงสรางบริเวณพ้ืนชั้นลางทั้งหมด 

- เปลี่ยนแปลงแบบบริเวณบอ Draft Tube เดิมไปจนถึงบริเวณทางเชื่อมดานทายน้ำของโรงไฟฟา
เดิม และบริเวณคลองทายน้ำ (Tailrace) บางสวน 
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- ขยายเวลากำหนดแลวเสร็จของสัญญากอสรางออกไป 12 เดือน ทำใหกำหนดแลวเสร็จใหมเปน
วันที่ 12 มกราคม 2562 

 

รูปที่ 4-1 แสดงรูปการวางเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ หลังจากงานแลวเสร็จ 
 

 

รูปที่ 4-2 แสดงตำแหนงและระดับของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ หลังจากงานแลวเสร็จ 
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4.1.2 ปญหาความลาชาของงาน เนื่องจาก อุปสรรคของอุทกภัย 2 ครั้ง 

สาเหต ุ

- ครั ้งแรก เนื ่องจากเหตุการณน้ำปาไหลหลากทะลักเขาทวมเพื ่อที ่กอสรางเมื ่อคืนวันที ่ 26 
พฤษภาคม 2561 สงผลกระทบทำใหพื้นที่การดำเนินงานกอสรางของโครงการไดรับความเสียหาย บริเวณฝาย รางชัก
น้ำ (Headrace) ทอสงน้ำ 1.20 m และอาคารโรงไฟฟา ซึ่งเหตุการณอุทกภัยไดเกิดในยามวิกาลอยางรวดเร็วและ
รุนแรง โดยมิอาจควบคุมได ต อมาไดมีประกาศจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด
แมฮองสอน เรื่อง เขตพื ้นที ่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแมฮองสอน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 วา
เหตุการณดังกลาวเปนภัยธรรมชาติ โดยผูรับจางฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยายเวลาอันเกิดจากเหตุอุทกภัยไว  

 

รูปที่ 4-3 สภาพหนางานหลังจากเกิดอุปสรรคจากอุทกภัย จากเหตุการณน้ำปาไหลหลากทะลัก 
เขาทวมเพ่ือที่กอสรางเมื่อคืนวันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 

- ผลจากเหตุการณดังกลาว ผูรับจางฯ มีความจำเปนตองดำเนินการซอมแซม และปรับปรุงพื้นที่
บริเวณที่เกิดผลกระทบ เพ่ือใหพื้นที่การดำเนนิงานกอสราง กลับสูสภาพปกติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานปรับปรุง
และซอมแซมพื้นที่ที ่ไดรับผลกระทบ สภาพอาคารในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักและฝนตกสะสม เปนเวลานานทำใหเกิด
อุปสรรคตอการกอสราง จากเหตุการณนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมกับผูรับจางกอสรางฯ 
และวิศวกรท่ีปรึกษาฯ ไดพิจารณารวมกันแลว เห็นวาควรขยายระยะเวลาการกอสรางเนื่องจากเหตุการณดังกลาวเปน
ระยะเวลา 11 วัน (นับใหตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 – 6 มิถุนายน 2561) 

- ครั้งที่ 2 เนื่องจากในชวงเดือน กรกฎาคม 2561 (11 กรกฎาคม 2561) ประเทศไทยไดรับอิทธิพล
ของพายุโซนรอน “เซินติญ” และพายุดีเปรสชั่น สงผลกระทบทำใหเกิดน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลม เนื่องมาจาก
แรงกัดเซาะของมวลน้ำบริเวณพื้นที่งานกอสรางบริเวณอาคาร Forebay ทั้งนี้ยังสงผลใหปริมาณน้ำหลากที่เกิดขึ้นใน
แมน้ำแมสะมาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและไมสามารถระบายผานฝายตำขอยไดทัน  จึงทำใหน้ำเออลนไหล
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ยอนกลับมาทางดานเหนือน้ำ ทำใหน้ำไหลเขาบริเวณพื้นที่การดำเนินงานกอสรางอาคารโรงไฟฟา และไมสามารถ
ระบายออกได จนกระทั ้งระดับน้ำในแมน้ำแมสะมาดลดลง เปนไปตามประกาศจากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสารธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 – 31 
กรกฎาคม 2561 ในพ้ืนที่อำเภอเมืองแมฮองสอน ลงวันที ่30 สิงหาคม 2561  

- ผลจากเหตุการณดังกลาว ผูรับจางฯ ไมสามารถปฏิบัติงานไดในสภาพปกติ ทำใหเกิดอุปสรรคตอ
การกอสราง จากเหตุการณนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมกับผูรับจางกอสรางฯ และวิศวกรที่
ปรึกษาฯ ไดพิจารณารวมกันแลว เห็นวาควรขยายระยะเวลาการกอสรางเนื่องจากเหตุการณดังกลาวเปนระยะเวลา 
21 วัน (นับใหตั้งแตวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2561) 

การแกไข   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดรวมประชุมกับวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ และ
ผูรับจางกอสรางฯ เพื่อสรุปรวบรวมขอมูล หาขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ขอ
ขยายระยะเวลาออกไป เปนอุปสรรคเนื่องจากอุทกภัย เปนระยะเวลารวม 32 วัน ทำใหกำหนดแลวเสร็จใหมเปนวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2562 

4.1.3 ปญหาความลาชาของงาน เนื่องจากลำดับขั้นตอนการทำงาน ในกรณี บริษทัคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำ

และเคร่ืองกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ขอเขาติดตั้งเครนในอาคารโรงไฟฟา (Overhead Travelling Crane) ใน

ระหวางกอสรางอาคารโรงไฟฟา 

สาเหต ุ

ปกติของการกอสรางทั่วไปนั้น ผูรับจางกอสรางฯ จะตองกอสรางอาคารโรงไฟฟาใหแลวเสร็จ และสง
มอบพื้นที่ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จากนั้น พพ.จะสงมอบพื้นที่ทั ้งหมดใหบริษัท
คูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ เขาใชพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณทั้งหมด  

แตในการดำเนินการกอสรางโครงการฯนี้ การดำเนินการในสวนของงานกอสรางอาคารโรงไฟฟา ได
ดำเนินการกอสรางจนถึงขั ้นตอนที่จะทำการเทคอนกรีตหูชางรับรางเครนที ่ใชสำหรับติดตั ้งและบำรุงรักษา 
(Overhead Travelling Crane) และผูรับจางกอสรางไดดำเนินการติดตั้งนั่งรานเพื่อเทคอนกรีตหลังคาซึ่งเปนพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กตอไป  

วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ ไดรวมพิจารณากับโครงการแลว มีความเห็นวางานกอสรางอาคาร
โรงไฟฟาโครงการนี้ มีลักษณะพิเศษในขั้นตอนการทำงาน เพราะสวนใหญอาคารโรงไฟฟาที่ติดตั้งเครนสำหรับใชยก
อุปกรณหนัก มักจะเปนหลังคาโครงเหล็กที่สามารถรื้อถอนได กรณจีำเปน หรือหากเปนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็
มักจะมีพื้นที่ในการใชเครื่องยกอุปกรณหนักพิเศษ เชน Folk Lift ขนาดใหญ หรือรถเครนขนาดใหญ ที่เขาติดตั้งหรือ 
ยกจากพื้น โดยจะตองมีพื้นที่เพียงพอ และพื้นที่ราบเรียบไมมีสิ่งกีดขวาง แตหลังคาอาคารโรงไฟฟาโครงการนี้ เปน
คอนกรีตเสริมเหล็กไมสามารถรื้อถอนได ประกอบกับพื้นไมราบเรียบ ทางเขาอาคารโรงไฟฟาไมสามารถเขาพื้นท่ี
ทำงานได เพราะตองรอการติดตั้ง Draft tube และเทคอนกรีตพื้นทางเขาอาคารโรงไฟฟากอน ดังนั้น การที่จะใหผู
รับจางกอสรางฯ ดำเนินการกอสรางอาคารโรงไฟฟาตอไป อาจทำใหเกิดความเสียหาย เนื่องจากการเทคอนกรีตปด
หลังคา อาจทำใหการติดตั้งเครนทำไมได และสงผลทำใหงานติดตั ้งอุปกรณเครื ่องกำเนิดไฟฟาพลังน้ำและการ
บำรุงรักษาทำไมไดในอนาคต จึงจำเปนตองใหผูรับจางกอสรางฯ หยุดงานกอสรางอาคารโรงไฟฟาไวชั่วคราว ตั้งแต
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
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รูปที่ 4-4 Mobile Crane ขณะติดตั้งเครนภายในอาคาร Overhead Travelling Crane 
 

 

รูปที่ 4-5 แสดงการติดตั้งเครนภายในอาคาร Overhead Travelling Crane กอนการเทคอนกรีตชั้นดาดฟา 

- ผลจากเหตุการณดังกลาว ผูรับจางฯ ตองหยุดงานกอสรางอาคารโรงไฟฟาชั่วคราว เพื่อใหกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน แจงบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอม
อุปกรณ ดำเนินการติดตั้งรางเครน โดยใหหยุดกอสรางอาคารโรงไฟฟาไวชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2561  

การแกไข   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดรวมประชุมหารือสรุปไดวา ใหแจงบริษัทคูสัญญา
จัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ดำเนินการติดตั้งรางเครนดังกลาวใหสมบูรณสามารถใชงาน
ได ซึ ่งบริษัทคู สัญญาจัดหาเครื ่องกังหันน้ำและเครื ่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ไดเขาดำเนินการติดตั ้งเครน             
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ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 พรอมเคลื่อนยายเครื่องกำเนิดไฟฟา เขาไปในอาคารโรงไฟฟา แลวจึงคืนพื้นที่กอสราง
ดังกลาวใหโครงการฯ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดรวมประชุมกับวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานฯ และ
ผูรับจางกอสรางฯ เพื่อสรุปรวบรวมขอมูล หาขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ขอ
ขยายระยะเวลาออกไป เปนอุปสรรคเนื่องจากสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลา 54 วัน ทำใหกำหนดแลวเสร็จใหม
เปนวันท่ี 8 เมษายน 2562 

 

รูปที่ 4-6 ภาพการวางเครื่องกำเนิดไฟฟาภายในอาคารโรงไฟฟา ในขณะกอสรางอาคาร 
เนื่องจากปญหาลำดับขั้นตอนในการนำอุปกรณดังกลาวเขาอาคาร 

 
4.2 สัญญาซื้อขายคาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง  

(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน 

4.2.1 ปญหา เนื่องจากแบบกอสรางอาคารโรงไฟฟาเดิม ไมสามารถติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ และอุปกรณผลิต

กระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สาเหต ุ  

เนื่องจากแบบกอสรางอาคารโรงไฟฟาเดิม ไมสามารถติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา
พรอมอุปกรณ และผลิตกระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดตรวจสอบจากผู ผลิตหลายราย พบวามีความ
จำเปนตองแกไขแบบดังกลาว หากตองการประสิทธิภาพสูงสุด แตไมไดแกไขคา Net Head ที่ 29.44 ม. จึงไมถือวาเปน
การแกไขหลักการออกแบบที่สำคัญ 
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การแกไข   

บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ จัดทำรายละเอียดแบบ
กอสรางอาคารโรงไฟฟา และจัดทำหนังสือขอปรับเปลี่ยนแบบกอสรางอาคารโรงไฟฟาใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน พิจารณา ดังนี ้

o ปรับเปลี่ยนระดับทอ Penstock ใหเหมาะสมกับขนาดของเครื่องกังหันน้ำ จาก 217.00 ม.รทก. 
เปน 215.50 ม.รทก. 

o เปลี่ยนระดับพื้น Tailrace เฉพาะสวนอาคารโรงไฟฟาที่หางจากแนวเพลาเครื่องกังหันน้ำไป 15 
เมตร จาก 212.5 ม.รทก. เปน 210.54 ม.รทก. 

o เปลี่ยนระดับพื้นอาคารโรงไฟฟา จาก 216.20 ม.รทก. เปน 218.80 ม.รทก. 

o ยายระดับสันคอนกรีตยกระดับน้ำทายน้ำจาก 213.20 ม.รทก. เปน 215.08 ม.รทก. โดยเลื่อน
ตำแหนงออกไปเปน 15 เมตร จากแนวเพลาของเครื่องกังหันน้ำ จากเดิม 10.25 เมตร จากแนวเพลาเครื่องกังหันน้ำ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงใหผู ออกแบบยืนยัน และใหความเห็น ซึ่ง
ผูออกแบบไดใหความเห็น ไมขัดของตามที่บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ
เสนอ แตเห็นควรใหบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณเปนผูดำเนินการจัดทำ
แบบกอสรางใหม และรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา
พรอมอุปกรณ ไดจัดทำแบบกอสรางเสนอใหท่ีวิศวกรปรึกษาควบคุมงานฯ ตรวจสอบ กอนสงมอบใหผูรับจางกอสราง
อาคารโรงไฟฟา ดำเนินการกอสรางตามแบบกอสรางที่แกไขตอไป 

 

รูปที่ 4-7 ภาพแสดงตำแหนงการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ หลังจากงานแลวเสร็จ 
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4.2.2 ปญหาความลาชาของงานที่เกิดจากอุปสรรคเนื่องจากผลกระทบจากเหตุอทุุกภัย 

สาเหต ุ  

เนื่องจากเหตุการณน้ำปาไหลหลากทะลักเขาทวมเพื่อที่กอสรางเมื่อคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 

สงผลกระทบทำใหพื้นที่การดำเนินงานกอสรางของโครงการไดรับความเสียหาย รวมถึงบริเวณโรงเก็บอุปกรณของ

บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ซึ่งเปนทีเ่ก็บอุปกรณของเครื่องจักรตาง ๆ ใน

การผลิตกระแสไฟฟา ตอมาไดมีประกาศจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง 

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแมฮองสอน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 วาเหตุการณดังกลาวเปนภัย

ธรรมชาติ โดยบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยาย

เวลาอันเกิดจากเหตุอุทกภัยไว  

หลังจากเหตุการณดังกลาว บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ 

ไดทำการยายอุปกรณบางสวนไปไวในที ่ปลอดภัย และเรงทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พบวามีชิ้นงาน

บางสวนตองนำไปซอมแซมแกไข ซึ่งไดรวมกันตรวจสอบแลว พบวาทุกอยางอยูในเกณฑปลอดภัย คาดวาจะสามารถ

นำไปใชงานไดปกต ิ

เมื่องานกอสรางอาคารโรงไฟฟาแลวเสร็จ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดมี

หนังสือแจงใหเขาดำเนินงานติดตั้งฯ ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และทำงานจนถึงข้ันตอนของการทดสอบ จึงพบวา

มีอุปกรณอิเลกทรอนิคบางชิ้น ไมสามารถใชงานได สาเหตุเกิดจากความชื้นที่เปนผลจากเหตุอุทกภัยในครั้งนั้น ทำให

เกิดเหตุดังกลาว โดยเฉพาะอุปกรณเกี่ยวกับ Protection Relay กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ได

รวมประชุมหารือสรุปไดวา ใหแจงบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ หยุดงานไว

กอนตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

การแกไข   

เมื่อพบวาเปนเหตุที่เกิดการความชื้น ซึ่งตองสงกลับไปแกไขซอมแซมยังบริษัทฯ ผูผลิตที่ตางประเทศ 

ทายที่สุด พบวาอุปกรณบางชิ้นสามารถซอมได บางชิ้นไมสามารถซอมได จึงตองสั่งผลิตใหม และอุปกรณดังกลาวได

สงกลับมาถึงโครงการเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ทำใหตองขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 175 วัน และกำหนด

สิ้นสุดสัญญาเปน 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ ได

ดำเนินการทดสอบและสามารถสงมอบงานให กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดในวันที ่ 23 

พฤศจิกายน 2562 ลาชากวากำหนดสิ้นสุดสัญญา รวม 3 วัน 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน เปนการวางแผนงานและบริหารสัญญา 2 สัญญา คืองานวาจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบ

สงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบล

ผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน และงานซื้อขายคาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และ

ติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งการประสานงานกันของท้ังสองสัญญาคอนขางยากลำบาก ดังนั้นเมื่อสัญญาหลัก คืองานกอสราง

ตองการรายละเอียดของแบบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา, การเจาะชองเดินสายไฟฟา, การทำ Block out 

สำหรับแทนเครื่อง, อุปกรณตาง ๆ ที่ตองยดึฝงในคอนกรีต โดยใหบริษัทคูสัญญาจัดหาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิด

ไฟฟาพรอมอุปกรณ เปนผูดำเนินการติดตั้ง จะตองใชเวลารอคอยคอนขางนาน ทำใหตองปรับแผนงานหลายครั้ง แต

ทายท่ีสุดงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ก็ดำเนินการจนแลวเสร็จและ

ไดมีพิธีเปดโครงการ เมื ่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปน

ประธาน พรอมดวยรองอธิบดี ผูแทนจังหวัดแมฮองสอน การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค และผูนำชุมชนเขา

รวมพิธีเปดโครงการ ซึ่งผลประโยชนของโครงการงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต จากเดิม 850 กิโลวัตต 

เปน 2,005 กิโลวัตต เปนการใชทรัพยากรน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนพลังงานสะอาด ไมเกิดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนของประเทศ และเพ่ิมความม่ันคงดานพลังงาน 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ดานการบริหารจัดการน้ำ 

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน ตำบลผาบอง อำเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน เปนโครงการที่ราษฎรมีความตองการใชน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม จึงตอง
คำนึงถึงราษฎรท่ีเปนเกษตรกรที่มีความจำเปนตองใชน้ำเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณตั้งแตหลังฝายผาบอง ที่
เปนจุดชักน้ำเขาคลองชักน้ำ ไปจนถึงบริเวณทายโรงไฟฟา ที่ยังคงมีความจำเปนตองใชน้ำในลำน้ำหลังฝายผาบอง 
เพราะหากใชน้ำสวนใหญหรือทั้งหมดในการผลิตกระแสไฟฟา จะทำใหไมมีน้ำลงไปสูลำน้ำแมสะมาด และทำใหราษฎร
บริเวณดงักลาวประสบปญหาไมมีน้ำเพ่ือการเกษตร จะนำไปสูการรองเรียน และปญหาการอยูรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีของ
โครงการ 

ดังนั้น ขอเสนอแนะในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ำ และในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ของราษฎรบริเวณหลังฝายผาบองจนถึงทายโรงไฟฟา จึงควรนำไปสูการประเมินน้ำในลำน้ำตอวัน เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณ และความเปนไปไดในการผลิตกระแสไฟฟา โดยวิธีการโดยสรุปดังน้ี 

- เปดน้ำเขาสูคลองชักน้ำของโครงการ ในปริมาณสูงสุดที่สามารถทำได แตตองใหมีน้ำลนที่ฝายอยู
เสมอ เพ่ือใหมีน้ำผานไปยังลำน้ำแมสะมาด ดานทายฝายผาบอง 
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- ผลิตกระแสไฟฟามากท่ีสุดท่ีทำได ตามปริมาณน้ำที่ผานเขามายังคลองชักน้ำ แตตองระมัดระวังให
น้ำลนที ่สันน้ำลนของอาคารบอพักน้ำ (Forebay) อยู เสมอ เพื่อเปนการการันตีปริมาณน้ำที ่เพียงพอตอการผลิต
กระแสไฟฟา ที่ความสูงหัวน้ำ (Effective Net Head) ในการออกแบบ 

5.2.2 ดานการบริหารสัญญางานกอสราง 

การดำเนินการกอสรางงานวาจางกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอ่ืน ๆ (งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน และสัญญาซื้อขายคาเครื ่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั ้ง (งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน) ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ได
ดำเนินการจนแลวเสร็จ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ แตพบขอควรแกไขในการประสานงานระหวางสองสัญญา
ในหลายๆกรณี ซึ่งการละเลย หรือลาชา จากสัญญาหนึ่งสัญญาใด ยอมมีผลกระทบกับการทำงานของอีกสัญญาหนึ่ง 
และนำไปสูความขัดแยง โดยเฉพาะในการกอสรางอาคารโรงไฟฟา ซึ่งแบบกอสรางตามสัญญา และแบบงานติดตั้ง ไมมี
รายละเอียดของการเจาะชองเดินสายไฟฟา, การทำ Block out สำหรับแทนเครื่อง, การฝงยึดอุปกรณตาง ๆ ดังนั้น 
ตองไดรับความเห็นชอบและยินยอมจากทั้งสองฝายในการดำเนินงาน เพื่อใหสามารถดำเนินการโครงการจนแลวเสร็จได 

ดังนั้น ขอเสนอแนะแนวทางแกไข คือ การควบรวมสัญญาการกอสรางอาคารโรงไฟฟา การวางทอ
แรงดันสูง (Penstock) งานเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง และงานที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องอุปกรณกำเนิดไฟฟาพลังน้ำไวในสัญญาเดียว ทั้งนี้ เพื่อใหการกอสรางอาคาร
โรงไฟฟา และการบริหารจัดการงานกอสรางอยูภายใตสัญญาฉบับเดียว โดยคาดวาจะสามารถลดปญหาขอขัดแยงใน
รูปแบบของงานสองสัญญาไดดีขึ้นกวาเดิม เชน หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกอสรางตาง ๆ ภายในอาคารโรงไฟฟา ก็
สามารถดำเนินการแกไขในสัญญาเดียว ทำใหไมตองเสียเวลาในการแกไขสัญญา และไมเปนเหตุใหเกิดการขยาย
ระยะเวลาสัญญา ทำใหโครงการแลวเสร็จในเวลาท่ีไดวางแผนงานไว 

นอกจากนั้น ยังลดปญหาเรื่อง การบริหารการเงินการลงทุนของสัญญาซื้อขายคาเครื่องกังหันน้ำและ
เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ และติดตั้ง ที่มักประสบปญหาเรื่องเวลาในการสั่งผลิต การขนสง การเฝารอการติดตั้ง
ในอาคารโรงไฟฟา และไมสัมพันธกับเงื่อนไขระยะเวลาทางการเงิน ทำใหตองรับภาระคาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากระยะเวลาของการทำงานท่ีไมสัมพันธกัน 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

ภาพแสดงผลการดำเนินงานกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน  

(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
พิธีเปดโครงการ โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมกับ 

ผูแทนจังหวัดแมฮองสอน 

 

 
ภาพหมูผูเขารวมพิธีเปดโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมกำลังผลิต) 



    

 

 
ผูเขารวมพิธีเปดเขาเยี่ยมชม โรงไฟฟาโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 

 

 

ผูเขารวมพิธีเปดเขาเยี่ยมชม โรงไฟฟาโครงการไฟฟาพลังน้ำแมฮองสอน 



    

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ภาพแสดงการปฏิบัติงานกอสราง ฝาย อาคารโรงไฟฟา  

ระบบสงน้ำ พรอมสวนประกอบอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































    

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ภาพแสดงการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องกังหันนำ้และ 

เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























