ประวัติและความเปนมาของโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนเจาพระยา
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนเจาพระยา ตั้งอยูที่ ๓๙๑ หมูที่ ๕ ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท เปนโครงการความรวมมือระหวางกรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาทายเขื่อนชลประทาน ซึ่ง
เปนการบูรณาการของการบริหารจัดการน้ําเพื่อชลประทานใหไดประโยชนสูงสุด โดยใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนแกนหลักในการพัฒนาโครงการ และมีกระทรวงพลังงานเปนผูสนับสนุนดานเทคนิค การ
วางแผนและการพัฒนา ตอมาในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลิต
แห ง ประเทศไทย ได ล งนาม “บั น ทึ ก ข อ ตกลงเห็ น ชอบร ว มกั น พั ฒ นาโรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า ท า ยเขื่ อ น
ชลประทาน” ระยะแรก ๖ เขื่อไดแก โรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนเจาพระยา ประกอบดวยเครื่องกําเนิด
ไฟฟาจํานวน ๒ เครื่อง กําลังผลิตเครื่องละ ๖.๒ เมกกะวัตต รวมกําลังผลิต ๑๒.๔ เมกกะวัตต โรงไฟฟา
พลังน้ําทายเขื่อนแมกลอง ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน ๒ เครื่อง กําลังผลิตเครื่องละ ๖ เมกกะ
วัตต รวมกําลังผลิต ๑๒ เมกกะวัตต โรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนนเรศวร ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟา
จํ า นวน ๑ เครื่ อ ง กํ า ลั ง ผลิ ต เครื่ อ งละ ๘ เมกกะวั ต ต โรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า ท า ยเขื่ อ นป า ศั ก ดิ์ ช ลสิ ท ธิ์
ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน ๑ เครื่อง กําลังผลิตเครื่องละ ๖.๗ เมกกะวัตต โรงไฟฟาพลังน้ํา
ทายเขื่อนขุนดานปราการชล ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน ๑ เครื่อง กําลังผลิตเครื่องละ ๑๐
เมกกะวัตต และโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนแควนอยบํารุงแดน ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน ๒
เครื่อง กําลังผลิตเครื่องละ ๓๐ เมกกะวัตต รวมกําลังผลิต ๓๐ เมกกะวัตต

โดยโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนเจาพระยานั้นอยูภายใตความรับผิดชอบของกองเดินเครื่อง

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนภูมิพล เริ่มเดินเครื่องเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเดินเครื่องจายโหลดเชิง
พาณิ ช ย (Commercial Operating Date: COD) ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศวั น
เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟาอยางเปนทางการในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๐:๐๐ น. เปน
ตนไป
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนเจาพระยา นับเปนอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนของ กฟผ. ที่แสดงถึงความตระหนักใสใจตอสิ่งแวดลอม และชุมชน ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ องคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) มีมติรับรองใหโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
ทายเขื่อนเจาพระยา เปนหนึ่งใน ๕ โครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทานของ กฟผ. ที่
สนั บ สนุ น ต อ การพั ฒนาที่ ยั่ งยื น ถื อเป น โครงการตามกลไกการพั ฒนาที่ สะอาดดา นพลั งงานประเภท
โรงไฟฟาพลังน้ําแหงแรกของหนวยงานภาครัฐ
บริษัทที่ดําเนินการกอสราง
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนเจาพระยามีมูลคาเงินลงทุนประมาณ ๙๑๐ ลานบาท ดําเนินการ
ก อ สร า งโดยกิ จ การร ว มค า บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เ วลอปเมนต (ITD) และบริ ษั ท SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED โดยเริ่มทําการกอสรางตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเมื่อโรงไฟฟาพลัง
น้ําทายเขื่อนเจาพระยากอสรางแลวเสร็จในป ฑ.ศ. ๒๕๕๓ จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟาสะอาดไดปละ
๖๑.๗๕ ลานหนวย ลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศไดปละ ๑๕ ลานลิตร และลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดไดปละ ๓๖,๕๑๘ ตัน อีกทั้งชุมชนในพื้นที่จะไดรับประโยชนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
พื้นที่รอบโรงไฟฟาในอัตรา ๒ สตางคตอหนวย รวมเปนเงินประมาณปละ ๑.๒๒ ลานบาท
ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลโรงไฟฟา
เขื่อนเจาพระยาเปนเขื่อนทดน้ํา (Diversion Dam) โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นแมน้ํา
เจาพระยา ตั้งอยูที่ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีระดับกักเก็บปกติ ๑๖.๕ เมตรจาก
ระดับทะเลกลาง ชองระบายน้ําควบคุมดวยประตูระบายบานโคงกวาง ๑๒.๕ เมตร กวาง ๗.๕ เมตร รวม
16 บาน พรอมเขื่อนดินปดกั้นลําน้ําเดิมยาว ๒๖๓.๕ เมตร สูง ๑๖ เมตร มีอาคารโรงไฟฟาที่ใชติดตั้ง
เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กอยูบริเวณลําน้ําเดิมฝงซายของตัวเขื่อนเจาพระยา
ขอมูลอุทกวิทยา
พื้นที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
ปริมาณน้ํานองสูงสุด
ความจุอางเก็บน้ํา
ระดับกักเก็บสูงสุด
ระดับกักเก็บปกติ

๑๑๙,๐๐๐
๒๓,๔๘๐
๖,๔๔๐
๑๔๔.๗
๑๘.๐
๑๖.๕

อาคารโรงไฟฟา
ประเภท
ความยาว
ความกวาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก
๔๐.๕
เมตร
๒๔
เมตร

ตารางกิโลเมตร
ลานลูกบาศกเมตรตอป
ลูกบาศกเมตรตอวินาที
ลานลูกบาศกเมตร
เมตร รทก.
เมตร รทก.

ความสูงจากพื้นดิน
เครื่องกังหัน
ประเภท
จํานวน
กําลังดานออกสูงสุด
ความเร็วรอบ
Runaway Speed
อัตราการไหลของน้ําผานเครือ่ งสูงสุด
ระดับน้ําเหนือเขื่อนสูงสุด
ระดับน้ําเหนือเขื่อนต่ําสุด
ระดับน้ําเหนือเขื่อนปกติ
ระดับทายน้ําสูงสุด
ระดับทายน้ําต่ําสุด
ระดับทายน้ําปกติ
ระดับเสนผานศูนยกลางของหนวยผลิต

๓๗.๔

เมตร

Bulb Turbine Type
๒
เครื่อง
๖,๔๐๐
กิโลวัตต
๑๒๕
รอบตอนาที
๓๕๐
รอบตอนาที
๙๙.๕๐
ลูกบาศกเมตรตอวินาที
๑๘.๐๐
เมตร รทก.
๑๓.๐๐
เมตร รทก.
๑๖.๕๐
เมตร รทก.
๑๐.๕๐
เมตร รทก.
๕.๕๐
เมตร รทก.
๗.๕๙
เมตร รทก.
๑.๐๐
เมตร รทก.

เครื่องกําเนิดไฟฟา
กําลังผลิตพิกัด
๗,๒๙๔
(กําลังผลิตขึ้นอยูกับกําลังดานออกของกังหัน)
ตัวประกอบกําลังไฟฟาที่พิกัด
๐.๘๕
ความถี่ไฟฟา
๕๐
แรงดันไฟฟาพิกัด
๖,๖๐๐
แรงดันไฟฟาเปลี่ยนแปลง
±๕
กระแสไฟฟาพิกัด
๖๓๘.๑
จํานวนเฟส/ขั้วแมเหล็ก
๓/๔๘

กิโลโวลต-แอมแปร
Lagging

เฮิรต
โวลต

%

แอมแปร
เฟส/ขั้วแมเหล็ก

ขดลวดสเตเตอร
ฉนวนขดลวด
แรงดันไฟฟากระตุน
กระแสไฟฟากระตุน
หมอแปลงไฟฟา
ชนิด
กําลังไฟฟาพิกัด
ความถี่ไฟฟา
พิกัดดานแรงสูง
แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา
ความคงทนตอแรงดันอิมพัลส
ชนิดของฉนวนไฟฟา
พิกัดดานแรงต่ํา
แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา
ความคงทนตอแรงดันอิมพัลส
ชนิดของฉนวนไฟฟา
การตอขดลวด
ชนิดของขดลวดตัวนํา

Star with the six end of winding
brought out suitable for grounded
connection
Class F
๑๔๓
โวลต
๕๐๕
แอมแปร
๓ เฟส, ๒ ขดลวด
ฉนวนน้ํามัน
ระบายความรอนดวยอากาศ
๗,๓๐๐
กิโลโวลต-แอมแปร
๕๐
เฮิรต
๒๒,๐๐๐
๑๙๑.๖
๑๕๐/๕๐
Class A

โวลต
แอมแปร
กิโลโวลต

๖,๖๐๐
๖๓๘.๖
๙๕/๒๖
Class A
YND1
ทองแดง

โวลต
แอมแปร
กิโลโวลต

โรงไฟฟาอเนกประสงค เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
๑. ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานสะอาด ใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. เพิ่ มความมั่ นคงใหกับระบบไฟฟาในจังหวัด ชัยนาท โดยเฉพาะอํา เภอสรรพยา และพื้น ที่
ใกลเคียง
๓. ลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ เทียบเทาน้ํามัน ๑๕ ลานลิตรตอป
๔. ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จากการเผาไหมเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดมลภาวะโลกรอน
๓๕,๐๐๐ ตันคารบอนไดออกไซดตอป
๕. สงเสริมการศึกษาวิจัยดานการผลิตไฟฟาจากพลังานหมุนเวียน
๖. เกิดการจางแรงงานในทองถิ่น
๗. เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเขื่อนเจาพระยา และจังหวัดชัยนาท
๘. กองทุนพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟาในอัตรา ๒ สตางคตอหนวย หรือประมาณปละ
๑.๒๒ ลานบาท

