สวัสดีคะ

พบกับ “สาระนารูเ รือ่ งน้ํา” บน website ของกรมทรัพยากรน้ําอีกครัง้ นะคะ ซึง่ เรามี
เรือ่ งราวทีน่ า สนใจเกีย่ วกับทรัพยากรน้ําและสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ สาระความรูต า งๆทีน่ า สนใจมาฝาก
เหมือนเชนเคยคะ ครัง้ นีพ้ บกับเรือ่ ง “พลังงานน้าํ : พลังทดแทน” ซึง่ ในปจจุบนั พลังงานจากน้าํ มันและถานหิน
ยังคงเปนแหลงพลังงานหลักของโลก โดยนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิง่ แวดลอม
ดังนัน้ พลังงานน้าํ จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะชวยแกไขปญหาขาดแคลนพลังงานไดในอนาคต ถาหากทานผูอ า นมี
ขอเสนอแนะใด หรือมีเรือ่ งราวทีน่ า สนใจเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และตองการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพือ่ เปนการสรางองคความรูใ หกบั พวกเราชาว ทน. ก็สงขอมูลมาไดที่ E – mail Address :
dearboy3489@hotmail.com พบกันใหมคราวหนากับเรือ่ งราวดีๆ มีสาระเหมือนเชนเคยใน
“สาระนารูเ รือ่ งน้ํา” คะ
18 มีนาคม 2553
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พลังงานน้ํา

เปนรูปแบบหนึง่ การสรางกําลังโดยการอาศัย
พลังงานของน้ําทีเ่ คลือ่ นที่ ปจจุบนั นีพ้ ลังงานน้ําสวนมากจะถูกใช
เพือ่ ใชในการผลิตไฟฟา นอกจากนีแ้ ลวพลังงานน้ํายังถูกนําไปใชใน
การชลประทาน การสี การทอผา และใชในโรงเลือ่ ย พลังงานของ
มวลน้ําทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ดถกู มนุษยนํามาใชมานานแลวนับศตวรรษ โดย
ไดมกี ารสรางกังหันน้ํา (Water Wheel) เพือ่ ใชในการงานตางๆ
ในอินเดีย และชาวโรมันก็ไดมกี ารประยุกตใชเพือ่ ใชในการโมแปง
จากเมล็ดพืชตางๆ สวนผูค นในจีนและตะวันออกไกลก็ไดมกี ารใช
พลังงานน้ําเพือ่ สราง Pot Wheel เพือ่ ใชในการวิดน้ําเพือ่ การ
ชลประทาน โดยในชวงทศวรรษ 1830 ซึง่ เปนยุคทีก่ ารสรางคลอง
เฟองฟูถึงขีดสุด
ก็ไดมีการประยุกตเอาพลังงานน้ํามาใชเพื่อ
ขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขา โดยอาศัยรางรถไฟที่ลาดเอียง
( Inclined Plane Railroad : Funicular ) โดยตัวอยางของการ
ประยุกตใชแบบนี้ อยูที่คลอง Tyrone ในไอรแลนดเหนืออยางไร
ก็ตามเนือ่ งจากการประยุกตใชพลังงานน้ําในยุคแรกนัน้ เปนการสงตอ
พลังงานโดยตรง ( Direct Mechanical Power Transmission )
ทําใหการใชพลังงานน้ําในยุคนั้นตองอยูใกลแหลงพลังงาน เชน
น้ําตก เปนตน ปจจุบันนี้ พลังงานน้ําไดถูกใชเพื่อการผลิตไฟฟา
ทําใหสามารถสงตอพลังงานไปใชในที่ทหี่ างจากแหลงน้ําได
พลังงานน้ําเกิดจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานศักยจาก
ความเรงเนือ่ งจากแรงดึงดูดของโลก การนําเอาพลังงานน้ํามาใช
การนําเอาพลังงานน้าํ มาใชประโยชนทาํ ไดโดยใหนา้ํ ไหลจากทีสู่ งลงสูที ต่่ าํ
พลังงานศักยของน้ําถูกเปลีย่ นเปนพลังงานจลน อุปกรณทใี่ ชใน
การเปลีย่ นนีค้ อื กังหันน้ํา (Turbines) น้ําทีม่ คี วามเร็วสูงจะผาน
เขาทอแลวใหพลังงานจลนแกกงั หันน้ํา ซึง่ หมุนขับเครือ่ งกําเนิด
ไฟฟา ในปจจุบนั พลังงานทีไ่ ดจากแหลงน้ําทีร่ จู กั กันโดยทัว่ ไปคือ
พลังงานน้ําตก พลังงานน้ําขึน้ น้ําลง พลังงานคลืน่
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1. พลังงานน้ําตก การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํานีท้ ําได
โดยอาศัยพลังงานของน้ําตก ออกจากน้ําตามธรรมชาติหรือน้ําตก
ทีเ่ กิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เชน น้ําตกทีเ่ กิดจากการ
สรางเขือ่ นกัน้ น้ํา น้ําตกจากทะเลสาบบนเทือกเขาสูห บุ เขากระแสน้ํา
ในแมน้ําไหลตกหนาผา เปนตน การสรางเขือ่ นกัน้ น้ําและใหน้ําตก
ไหลผานกังหันน้ําซึง่ ติดอยูบ นเครือ่ งกําเนิดไฟฟากําลังงานน้ําทีไ่ ด
จะขึน้ อยูก บั ความสูงของน้ําและอัตราการไหลของน้ําทีป่ ลอยลงมา
ดังนัน้ การผลิตพลังงานจากพลังงานนีจ้ ําเปนตองมีบริเวณทีเ่ หมาะสม
และการสรางเขือ่ นนัน้ จะตองลงทุนอยางมาก แตอยางไรก็ตามจาก
การสํารวจคาดวาทัว่ โลกสามารถผลิตกําลังไฟฟาจากกําลังน้ํามากกวา
พลังงานทดแทนประเภทอืน่
2. พลังงานน้ําขึน้ น้ําลง มีพนื้ ฐานมาจากพลังงานศักยและ
พลังงานจลนของระบบทีป่ ระกอบดวยดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร
จึงจัดเปนแหลงพลังงานประเภทใชแลวไมหมดไป สําหรับในการ
เปลีย่ นพลังงานน้ําขึน้ น้ําลงใหเปนพลังงานไฟฟา คือ เลือกแมน้ํา
หรืออาวทีม่ พี นื้ ทีเ่ ก็บน้ําไดมากและพิสยั ของน้ําขึน้ น้ําลงมีคา สูงแลว
สรางเขือ่ นทีป่ ากแมน้ําหรือปากอาว เพือ่ ใหเกิดเปนอางเก็บน้ําขึน้ มา
เมือ่ น้ําขึน้ จะไหลเขาสูอ า งเก็บน้ํา และเมือ่ น้ําลงน้ําจะไหลออกจาก
อางเก็บน้ํา การไหลเขาออกจากอางของน้ําตองควบคุมใหไหลผาน
กังหันน้ําทีต่ อเชือ่ มกับเครือ่ งกําเนิดไฟฟา เมือ่ กังหันน้ําหมุนก็จะได
ไฟฟาออกมาใชงานหลักการผลิตไฟฟาจากน้ําขึน้ น้ําลง มีหลักการ
เชนเดียวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําตก แตกําลังทีไ่ ดจาก
พลังงานน้ําขึน้ น้ําลงจะไมคอ ยสม่ําเสมอเปลีย่ นแปลงไปมากในชวง
ขึน้ ลงของน้ํา แตอาจจัดใหมพี นื้ ทีก่ กั น้ําเปนสองบริเวณหรือบริเวณ
พืน้ ทีเ่ ดียว โดยการจัดระบบการไหลของน้ําระหวางบริเวณบอสูง
และบอต่ํา และกักบริเวณภายนอกในชวงทีม่ กี ารขึน้ ลงของน้ําอยาง
เหมาะสม จะทําใหกําลังงานพลังงานน้ําขึน้ น้ําลงสม่ําเสมอดีขน้ึ
3. พลังงานคลืน่ เปนการเก็บเกีย่ วเอาพลังงานทีล่ มถายทอด
ใหกบั ผิวน้ําในมหาสมุทรเกิดเปนคลืน่ วิง่ เขาสูช ายฝง และเกาะแกง
ตางๆเครือ่ งผลิตไฟฟาพลังงานคลืน่ จะถูกออกแบบใหลอยตัวอยูบ น
ผิวน้ําบริเวณหนาอาวดานหนาทีห่ นั เขาหาคลืน่ การใชคลืน่ เพือ่ ผลิต
ไฟฟานัน้ ถาจะใหไดผลจะตองอยูใ นโซนทีม่ ยี อดคลืน่ เฉลีย่ อยูท ี่ 8
เมตร ซึง่ บริเวณนัน้ ตองมีแรงลมดวย แตจากการวัดความสูงของ
ยอดคลืน่ สูงสุดในประเทศไทยทีจ่ งั หวัดระนองพบวายอดคลืน่ สูงสุดเฉลีย่
อยูท ี่ 4 เมตรเทานัน้ ซึง่ ก็แนนอนวาดวยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

-4-

ดวยพลังงานคลืน่ ในปจจุบนั นัน้ ยังคงไมสามารถใชในบานเราใหผลจริงจังได
ประโยชนของพลังงานน้ํา
พลังงานน้ํา มีประโยชนหลายอยางในการนํามาใช ดังนี้
- พลังงานน้ําเปนพลังงานหมุนเวียนทีส่ ามารถนํากลับมาใชใหม
ไดไมหมดสิน้ คือ เมือ่ ใชพลังงานของน้ําสวนหนึง่ ไปแลวน้ําสวนนัน้
จะไหลลงสูท ะเลและน้ําในทะเลเมือ่ ไดรบั พลังงานในทะเลเมือ่ ไดรบั
พลังงานจากแสงอาทิตยกจ็ ะระเหยกลายเปนไอน้ํา เมือ่ ไอน้ํารวมตัว
เปนเมฆจะตกลงมาเปนฝนหมุนเวียนกลับมาทําใหเราสามารถใช
พลังงานน้ําไดตลอดไปไมหมดสิน้
เครือ่ งกลพลังงานน้ําสามารถเริม่ ดําเนินการผลิตพลังงานไดในเวลาอันรวดเร็วและควบคุมใหผลิตกําลัง
งานออกมาไดใกลเคียงกับความตองการ อีกทัง้ ยังมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมาก ชิน้ สวนของเครือ่ งกล
พลังงานน้ําสวนใหญจะมีความคงทน และมีอายุการใชงานนานกวาเครือ่ งจักรกลอยางอืน่
-

- เมือ่ นําพลังงานน้ําไปใชแลว น้ํายังคงมีคณ
ุ ภาพเหมือนเดิมทําใหสามารถนําไปใชประโยชนอยางอืน่
ไดอกี เชน เพือ่ การชลประทาน การรักษาระดับน้ําในแมน้ําใหไหลลึกพอแกการเดินเรือ เปนตน
- การสรางเขือ่ นเพือ่ กักเก็บและทดน้ําใหสงู ขึน้ สามารถชวยกักน้ําเอาไวใชในชวงทีไ่ มมฝี นตก ทําใหได
แหลงน้ําขนาดใหญสามารถใชเลีย้ งสัตวน้ําหรือใชเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วได และยังชวยรักษาระบบนิเวศของ
แมน้ําไดโดยการปลอยน้ําจากเขือ่ นเพือ่ ไลน้ําโสโครกในแมน้ําทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ งั
สามารถใชไลน้ําเค็มซึง่ ขึน้ มาจากทะเลก็ได
แตพลังงานน้ํามีขอ เสียบางประการ เชน การพัฒนาแหลงพลังงานน้ําตองใชเงินลงทุนสูงและยังทําให
เสียพืน้ ทีข่ องปาไปบางสวน นอกจากนีพ้ ลังงานน้ํายังมีความไมแนนอนเกิดขึน้ เชน หนาแลงหรือกรณีทฝี่ น
ไมตกตองตามฤดูกาล และมักเกิดปญหาในเรือ่ งการจัดหาบุคลากรไปปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การซอมแซม บํารุง
รักษาสิง่ กอสราง และอุปกรณตา ง ๆ จะไมคอยสะดวกนัก เพราะสถานทีต่ งั้ อยูห า งไกลจากชุมชน
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