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บทที่ 2 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 
 
 พลังงานจากธรรมชาติในปจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบ เราสามารถนําพลังงาน
ธรรมชาติเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนไดมากมาย จึงมีแนวคิดท่ีจะสรางเครื่องกําเนิดไฟฟา
แมเหล็กถาวรตามแนวแกนสําหรับกังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟาสลับขนาดเล็ก โดยใชพลังงานน้ําซึ่ง
เปนพลังงานหมุนเวียนมาชวยในกระบวนการทํางานของกังหันน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
 
2.1  ประเภทของพลังงาน [1] 
 
 พลังงานแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
 
 2.1.1  พลังงานส้ินเปลือง (Nonrenewable energy) 
 คือ แหลงพลังงานท่ีเม่ือใชหมดแลวไมสามารถสรางขึ้นมาใหม หรือหามาทดแทนโดย
ธรรมชาติไดทันความตองการในเวลาอันรวดเร็ว ตองใชเวลานานกวารอยลานปที่จะสรางขึ้นมาอีก
ได และมีปริมาณจํากัด ชื่อท่ีใชแทนพลังงานกลุมนี้จึงมีท้ังพลังงานฟอสซิล และพลังงานท่ีใชแลว
หมดไป ตัวอยางของพลังงาน ไดแก น้ํามันดิบ(ปโตรเลียม) ถานหิน กาซธรรมชาติ และพลังงาน
นิวเคลียร(แรยูเรเนียม) 
 
 2.1.2  พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) 
 คือ แหลงพลังงานท่ีไดจากธรรมชาติรอบตัวเราหามาใชไดไมมีวันหมด ซึ่งสามารถสราง
ทดแทนไดในชวงเวลาสั้นๆโดยธรรมชาติหลังจากมีการใชไป จึงมีหลายชื่อท่ีใชเรียกไดแก พลังงาน
ทดแทน พลังงานใชไมหมด  พลังงานสะอาด และพลังงานสีเขียว  เนื่องจากไมทําใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมนั่นเอง ตัวอยางของพลังงานไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา พลังงาน
คลื่นในทะเล พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานชีวมวล พลังงานความรอนใตพิภพ 
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2.2  พลังงานนํ้า [2] 
 
 น้ําเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและหมุนเวียนใหใชอยางไมมีวันหมด น้ําถือเปนปจจัยท่ี
สําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยใชประโยชนจากน้ําท้ังการ
บริโภคและอุปโภค นอกจากนี้ยังใชน้ําเปนแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาเพ่ือทดแทนการใช
เชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ พลังงานท่ีไดจากน้ําเปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกดิมลพิษทางอากาศ 
จึงทําใหทั่วโลกมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานน้ําเพ่ือผลิตไฟฟา อยางไรก็ตามในปจจุบันเม่ือ
เปรียบเทียบกับการบริโภคพลังงานท้ังโลกแลว การบริโภคพลังงานจากน้ํามีประมาณรอยละ3
เทานั้น สาเหตุอาจเกิดจากความแตกตางของลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละพ้ืนท่ี ซึ่งเปนขอจํากัด
ในการสรางเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา การใชพลังงานจากน้ําหากไมใชน้ําจาก
แหลงธรรมชาติแลวอาจเกิดผลกระทบในเร่ืองของสิ่งแวดลอมอื่นได เชน การสรางเขื่อน ซึ่งจะตอง
เสียพ้ืนที่ปาไม และสงผลกระทบตอระบบนิเวศตอพ้ืนท่ีบริเวณนั้นเปนอยางมาก 
 
 2.2.1  วัฏจักรของน้ํา 
 โลกมีบริเวณที่เปนมหาสมุทรประกอบอยูถึง3ใน4สวน พลังงานจากแสงอาทิตยเปน
สาเหตุท่ีทําใหเกิดการหมุนเวียนเปนวัฏจักรของน้ําขึ้นน้ําลง เมื่อน้ําบนโลกไดรับพลังงานความรอน
จากแสงอาทิตยจะทําใหน้ําบนผิวโลกตามแหลงตางๆท้ังในหวย หนอง คลอง บึง ทะเล และ
มหาสมุทร ระเหยกลายเปนไอน้ําและลอยขึ้นไปในอากาศ เม่ือไอน้ําลอยสูเบ้ืองบนแลว จะไดรับ
ความเย็นและกลั่นตัวกลายเปนละอองน้ําเล็กๆลอยจับตัวกันเปนกลุมเมฆ เม่ือจับตัวกันมากขึ้นและ
กระทบความเย็นจะกลั่นตัวกลายเปนหยดน้ําตกลงสูพื้นโลก และจะเกิดกระบวนการเชนนี้ซ้ําแลว
ซ้ําเลาเปนวัฏจักรหมุนเวียนตอเนื่องกันตลอดเวลา เรียกวา วัฏจักรธรรมชาติของน้ํา ซึ่งทําใหมีน้ํา
เกิดขึ้นบนผิวโลกอยางสมํ่าเสมอ 
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ภาพที่ 2.1  วัฏจักรของน้ําและการประยกุตใชพลังงานจากน้ํา 
 
 2.2.2  ประเภทของพลังงานน้ํา 
 มนุษยใชพลังงานจากน้ําจากแหลงตางๆในรูปแบบที่แตกตางกัน แตมีวัตถุประสงคหลัก
เหมือนกันคือ การผลิตไฟฟา ดังนั้นการแบงประเภทของพลังงานน้ําในท่ีนี้จะแบงตามลักษณะ และ
รูปแบบการเกิดพลังงานจากน้ํา ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ พลังงานคลื่น พลังงานน้ําขึ้น
น้ําลง และพลังงานน้ําตกหรือพลังงานน้ําจากเขื่อน 
  
 2.2.3  พลังงานน้ําตกหรือพลังงานน้ําจากเข่ือน 
 พลังงานท่ีไดรับจากน้ําตกหรือพลังงานน้ําจากเขื่อน(Hydro energy) เปนพลังงานท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนพลังงานศักยของน้ําซึ่งอยูในแหลงท่ีอยูสูงกวาระดับอางอิงใหกลายเปนพลงังานจลน
ในรูปแบบของน้ําท่ีตกจากที่สูงลงสูที่ตํ่าตามธรรมชาติดวยแรงโนมถวงของโลก โดยถาเปนการ
ไหลตกลงมาของน้ําจากแหลงธรรมชาติจะเรียกวาเปนพลังงานน้ําตก การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้าํ
อาศัยการเปลี่ยนรูปของพลังงานจลนจากการไหลเชี่ยวของน้ําในแมน้ําหรือการตกจากท่ีสูงของ
น้ําตกไปเปนพลังงานไฟฟาโดยผานกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา พลังงานน้ําที่ไดจะขึ้นอยูกับ
ความสูงของน้ําและอัตราการไหลของน้ําท่ีถูกปลอยออกมา ดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานน้ําจึงจําเปนตองเลือกบริเวณท่ีเหมาะสม 
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 2.2.4  กําลังและพลังงานของน้ํา 
 การประยุกตใชพลังงานจากน้ําที่อยูในแหลงกักเก็บท่ีอยูสูงอยางเชน น้ําตก หรอืเขือ่น ซึง่
น้ําสะสมพลังงานอยูในรูปของพลังงานศักยนั้น สามารถคํานวณไดโดยสูตร 

   퐸   =      푚푔퐻     (2.1) 
โดยท่ี 퐸  คือ พลังงานศกัยของน้ํา(J) 
          푚  คือ มวลของน้ํา (kg) 
   푔   คือ คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก   
   (มีคาคงท่ี 9.8 m/s2 หรืออาจใชคาประมาณ 10 m/s2 เพ่ือสะดวกตอการคํานวณ) 
           H   คือ ความสูงในแนวดิ่งของแหลงน้ําเหนือระดับอางอิง(m) 
 ในบางครั้งอาจมีการใชปริมาณอีกประเภทหนึ่งเพ่ืออธิบายคาพลังงาน เนื่องจากพลังงาน
ท่ีไดจากน้ํานั้นเปนลักษณะของพลังงานท่ีถูกปลอยออกมาอยางตอเนื่องเชน พลังงานจากน้าํตกหรอื
พลังงานท่ีเกิดจากการปลอยน้ําของเขื่อน จึงมักใชอธิบายเปนคาพลังงานตอหนวยเวลาท่ีเรียกวา 
กําลัง(Power) ซึ่งกําลังของน้ําท่ีเกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับอัตราการไหลของน้ํา(Flow rate)เปนกิโลกรัมตอ
วินาที หรือโดยท่ัวไปมักใชเปนปริมาตรการไหล(Volume flow)เปนลูกบาศกเมตรตอวินาที 
 จากสมการ(2.1)ถาเปลี่ยนคาพลังงานใหอยูในรูปของกําลัง หรือคาพลังงานตอหนึง่หนวย
เวลาจะไดวากําลังของน้ําขนาด 1 ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัม จะมีคาเทากับ  

                 푃    =      (1000푄) × 10퐻                            (2.2) 
โดยท่ี 푃 คือ กาํลังของน้ํา (W) 
    Q คือ ปริมาตรการไหล (m3/s) 
หรือถาตองการทําใหหนวยของกําลังของน้ําเปนกโิลวัตต(kW)สมการ (2.2) จะไดเปน 

푃    =      10 푄퐻     (2.3) 
 นอกจากนี้ในการใชพลังงานจากน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา โดยเฉพาะการใชกังหันน้ํา
ประเภทหัวฉีด ซึ่งจะตองมีการบังคับน้ําใหพุงเปนลําเพื่อฉีดเขาไปที่กังหัน สิ่งท่ีจะตองคํานึงถึง
นอกจากระดับความสูงของระดับน้ําแลว ยังตองพิจารณาถึงความเร็วของน้ํา(Water Speed) และ
อัตราการไหลของน้ํา ซึ่งจะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ 
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 พิจารณาจากกฎทรงพลังงาน(Energy Conservation) จะไดวาน้ําเม่ือตกลงมาพลังงานศักย
ของน้ําจะเปลี่ยนเปนพลังงานจลนท้ังหมด ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

   퐸       =      퐸       (2.4) 
   푚푔퐻 =      푚푣         (2.5) 

푣       =     2푔퐻        (2.6) 
 นั่นคือความเร็วของน้ําหาคาไดจาก 

 푣        =     √20퐻          (2.7) 
 พิจารณาการไหลของลําน้ําที่พุงผานพ้ืนท่ีหนาตัด 퐴 ดวยความเร็ว 푣 จะไดปริมาตรของ
การไหลของน้ํา  

   푄        =     퐴푣       (2.8) 
 ดังนั้นเม่ือแทนคาสมการ(2.7)ใน(2.8) จะไดความสัมพันธระหวางปริมาตรการไหล 
พ้ืนที่หนาตัดของลําน้ํา และระดับความสูง คือ 

   푄        =     퐴 ×  √20퐻    (2.9) 
 

2.3  กังหันน้ํา [2] 
 
 กังหันน้ํา เปนอุปกรณท่ีถูกพัฒนาจากวงลอน้ํา ซึ่งเดิมใชสําหรับการทดน้ําและโมแปง ใน
ปค.ศ.1832 วิศวกรชาวฝร่ังเศสชื่อเบนอยต ฟูเนรองซ (Benoit Fourneyron) ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนากังหันน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานน้ําไปเปนพลังงานกล โดยเรียกชื่อวา
กังหันน้ําของฟูเนรองซ (Fourneyron’s turbine) หลังจากที่วงลอน้ําไมเคยมีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงมากวา 2,000 ปกอนหนานี้ 
 จุดนี้นับเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนากังหันน้ํา ในปจจุบันกังหันน้ําไดถูก
พัฒนาให มีขนาดและรูปรางท่ีแตกตางกันมากมายและมีประสิทธิภาพสูง  กังหันน้ํา เปน
สวนประกอบที่สําคัญท่ีสุดของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา เพราะจะทําหนาท่ีในการเปลี่ยนพลังงานจลน
ของน้ําไปเปนพลังงานกล โดยการทําใหใบพัดของกังหันน้ําเกิดการหมุน สงผลใหแกนของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาท่ีเชื่อมตออยูหมุนตาม และสามารถผลิตไฟฟาออกมาได 



9 

 

 พลังงานท่ีสามารถแปลงไดจากกังหันน้ําเปนสัดสวนระหวางผลคูณของระดับหัวน้าํ และ
ปริมาณน้ําไหล เขียนเปนสมการไดดังนี้ 

          푃       =       휌푔푄퐻      (2.10) 
เมือ่  푃  คือ กําลังงานกลท่ีกังหันน้ําผลติได (W) 
           คือ ประสิทธิภาพของกังหันน้ํา (%) 
        휌  คือ ความหนาแนนของน้ํา (kg/m3) 
  푔  คือ คาแรงโนมถวงของโลก (m/s2)  
  Q  คือ อัตราการไหลของน้ํา (m3/s) 
  퐻 คือ ความสูงของหัวน้ํา (m) 
โดยท่ัวไปกังหันน้ําแบงเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภท คอื 
 
 2.3.1  กังหันน้ําประเภทแรงปฏิกิริยา  (Reaction Turbine) 
 กังหันน้ําประเภทแรงปฏิกิริยา(Reaction  Turbine) เปนกังหันน้ําที่ตองอาศัยแรงดันของ
น้ํา ซึ่งเกิดจากความแตกตางของระดับน้ําท่ีอยูดานหนาและดานทายของกังหันน้ํามาทําใหใบพัด
ของกังหันเกิดการหมุน น้ําท่ีเขาไปในตัวกังหันจะแทรกเขาไปในชองระหวางใบพัดเต็มทุกชอง
พรอมกัน ทําใหตัวกังหันน้ําท้ังหมดจะจมอยูในน้ํา กังหันน้ําประเภทนี้เหมาะสําหรับการใชกับ
แหลงน้ําท่ีมีหัวน้ําตํ่าถึงปานกลาง โดยท่ัวไปท่ีนิยมใชอยูจะแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

- กังหันน้ําฟรานซิส (Francis Turbine)  กังหันน้ําชนิดนี้เปนกังหันน้ําที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายเพราะสามารถใชกับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหัวน้ําต้ังแต 2 ถึง 300 เมตร หลักการ
ทํางานของกังหันน้ําแบบฟรานซิส คือน้ําท่ีถูกสงเขามาจากทอสงน้ําจะไหลเขาสูทอกนหอยท่ี
ประกอบอยูรอบๆตัวกังหัน ทอกนหอยจะมีขนาดของพ้ืนท่ีหนาตัดเล็กลงตามความยาวของทอเพ่ือ
ตองการทําใหน้ํามีแรงดันและความเร็วในการไหลมากขึ้น ภายในทอกนหอยจะมีน้ําเต็มอยู
ตลอดเวลา น้ําท่ีไหลในทอกนหอยจะแทรกตัวผานลิ้นนําน้ําเขา (Guide  Vane) เพ่ือเขาสูตัวกงัหันน้าํ 
ทําใหวงลอของกังหันน้ําเกิดการหมุนได ลิ้นนําน้ําเขาสามารถปรับแตงมุมใหปดหรือเปดไดมาก
นอยตามความตองการ ทําหนาท่ีคลายหัวฉีดของกังหันน้ําแบบเพลตัน น้ําซึ่งถายพลังงานจลนใหกบั
ใบพัดกังหันน้ําแลวจะไหลลงสูทอรับน้ําที่อยูดานลางตอไป กังหันน้ําแบบฟรานซิสมีท้ังแบบแกน
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ต้ังและแกนนอน ซึ่งการเลือกใชจะขึ้นอยูกับการออกแบบและขนาดของโรงไฟฟาแตโดยท่ัวไปจะ
นิยมใชแบบแกนต้ังมากกวา 

 - กังหันน้ําคาปลาน (Kaplan Turbine)  เปนกังหันน้ําที่มีลักษณะเหมือนใบพัด เหมาะ
กับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหัวน้ําตํ่าตั้งแต 1 ถึง 70 เมตร และมีหลักการทํางานโดยใหน้ําจะ
ไหลผานใบพัดในทิศขนานกับแกนของกังหันน้ํา โดยใบพัดของกังหันน้ําคาปลานสามารถปรับมุม
เพ่ือรับแรงอัดหรือแรงฉีดของน้ําโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมความเรว็ในการหมุนของ
กังหันน้ําได 
 - กังหันน้ําเดเรียซ (Deriaz Turbine)  เปนกังหันน้ําท่ีมีลักษณะท่ัวไปคลายกับกังหันน้ํา
คาปลาน แตตางกันในสวนของรูปแบบของใบพัด ซึ่งคลายกับใบพัดของกังหันน้ํา ฟรานซิส กังหัน
น้ําชนิดนี้จะใชแรงดันน้ําท่ีเกิดจากการไหลของน้ําในทิศทางทแยงมุมกับแกนของกงัหันน้าํ และการ
ประยุกตใชจะเหมาะกับแหลงน้ําท่ีมีระดับความสูงของหัวน้ําสูงๆเพราะตองใชแรงดันน้าํท่ีมแีรงดัน
สูง 
  
 2.3.2   กังหันน้ําประเภทหัวฉดี (Impulse  Turbine) 
 กังหันน้ําประเภทหัวฉีด(Impulse Turbine) หรือกังหันน้ําแบบแรงกระแทก กังหันน้ํา
แบบนี้มักใชกับเขื่อนหรืออางเก็บน้ําท่ีมีหัวน้ําสูง เพราะตองอาศัยแรงฉีดหรือแรงกระแทกของน้ําท่ี
ไหลมาจากทอสงน้ําท่ีรับน้ํามาจากเขื่อน น้ําที่ไหลลงมาตามทอสงน้ําจะถูกลดขนาดมายังหัวฉีด
กอนจะถูกฉีดเขาไปท่ีตัวของกังหันน้ํา ลําน้ําที่พุงผานหัวฉีดจะมีแรงและความเร็วสูง ดังนั้นเม่ือ
กระแทกเขาใบพัดหรือวงลอของกังหันน้ําจะทําใหกังหันน้ําเกิดการหมุนได การควบคุมการหมุน
ของกังหันน้ําสามารถทําไดโดยการปรับขนาดของหัวฉีด ซึ่งเสมือนเปนการปรับปริมาณน้ําใหมาก
หรือนอยไดตามตองการ กังหันน้ําประเภทนี้สามารถแบงออกเปน 3 ชนิดไดแก 
 - กังหันน้ําแบงกี  (Banki Turbine)  กังหันน้ําประเภทนี้เหมาะสําหรับแหลงน้ําท่ีมีหัวน้ํา
ตํ่า(Low Head) และตองการกําลังการผลิตคอนขางนอย ซึ่งปจจุบันไมคอยนิยมใชแลว 
 - กังหันน้ําเพลตัน  (Pelton Turbine)  กังหันน้ําชนิดนี้ไดรับการพัฒนามาต้ังแตปค.ศ. 
1880 โดยเลสเตอร เพลตัน(Lester Pelton) รูปแบบของกังหันน้ํานี้ถูกออกแบบโดยใชถวยรับน้ํา ซึ่ง
ติดอยูในวงลอภายในตัวกังหันเปนแบบถวยคู และสามารถใชกับลําน้ําท่ีผานหัวฉีดมากกวา 1 ชอง 
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โดยอาจมีจํานวนถึง4ชองก็ได ซึ่งจะทําใหไดรับกําลังเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีขนาดของกังหันน้ําเทาเดิม 
โดยท่ัวไปกังหันน้ํานี้เหมาะสําหรับการผลิตไฟฟาจากแหลงน้ําท่ีมีระดับของหัวน้ําสูง(High Head) 
ซึ่งสูงกวา 250 เมตร หรืออาจนอยกวาก็ได ในกรณีท่ีเปนระบบเล็กการทําใหกังหันน้ําชนิดนี้หมุน
อาจใชความเร็วของลําน้ําท่ีผานหัวฉีดท่ีไมตองมีความเร็วสูงนัก โดยประสิทธิภาพของกังหันน้ํา
ชนิดนี้จะดีท่ีสุด เม่ือความสัมพันธระหวางความเร็วของการหมุนของวงลอถวยเปนคร่ึงหนึ่งของ
ความเร็วของลําน้ําที่ฉีดเขาไป 
 - กังหันน้ําเทอรโก  (Turgo Turbine)  เปนกังหันน้ําท่ีถูกพัฒนาขึ้นจากกังหันน้ําแบบเพล
ตัน เม่ือประมาณปค.ศ. 1920 โดยภายในตัวกังหันน้ํานี้จะใชถวยรับน้ําแบบเด่ียวและคอนขางต้ืน
แทนถวยรับน้ําแบบคูในกังหันน้ําแบบเพลตัน กังหันน้ําประเภทนี้เหมาะสําหรับแหลงน้ําที่มีหัวน้ํา
ท่ีมีระดับความสูงปานกลาง(Medium Head) เพราะสามารถใชกับลําน้ําท่ีผานหัวฉีดซึ่งมีความเร็วไม
มากนัก และมีความสามารถในการรับปริมาณน้ําไดมากกวากังหันน้ําเพลตัน โดยประสิทธิภาพของ
กังหันน้ําจะดีท่ีสุดเม่ือความเร็วของการหมุนของวงลอถวยเปนคร่ึงหนึ่งของความเร็วของลาํน้าํท่ีฉดี
เขาไปเหมือนกับกรณีของกังหันน้ําแบบเพลตัน 
 

2.4  ความเรว็จําเพาะ [3] 
 
 ความเร็วจําเพาะ(Specific Speed : 푛 ) เปนตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
ออกแบบ เพ่ือเปนตัวเชื่อมโยงระหวางประสิทธิภาพกับความเร็วรอบการทํางานของกังหันน้ํา โดย
ความเร็วจําเพาะสามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 

  푛     =      √
.         (2.11) 

เมือ่ 푛  คือ ความเร็วรอบของกังหัน(rpm) 
       P   คือ กําลังการผลิต (kW) 
       H   คือ ความสูงของหัวน้ํา (m) 
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ตารางที่ 2.1  คาความเร็วจําเพาะของกังหนัน้ําแตละชนดิ  

ชนดิของกังหันน้ํา ความเร็วจําเพาะ(rpm) 
Pelton 10  -  30 
Turgo 20  -  70 

Crossflow 20  -  200 
Francis 30  -  400 

Propeller  and  Kaplan 200 – 1000 
 
ตารางที่ 2.2  คาความเร็วจําเพาะของกังหนัน้ําแตละชนดิในรูปของฟงกชัน่ H  

ชนดิของกังหันน้ํา 
ความเร็วจําเพาะในรูปของ

ฟงกชันH (ns) 
Pelton(1 jet) 85.49/H0.243 

Francis 3763/H0.854 
Crossflow 513.25/H0.505 
Propeller 2702/H0.5 
Kaplan 2283/H0.486 
Bulb 1520.26/H0.2837 

 
2.5  เครื่องกําเนิดไฟฟา [4] 
 
 เครื่องกําเนิดไฟฟา(Generator) เปนเครื่องกลไฟฟาท่ีเปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงาน
ไฟฟา ซึ่งแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําท่ีเกิดขึ้นเปนไปตามกฎของเฟลมมิ่ง(Flaming’s law) และถาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงฟลักซแมเหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําขึ้น จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ 
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ปริมาณฟลั๊กซแมเหล็ก เปนไปตามกฎของฟาราเดย(Faraday’s law) ดังสมการท่ี 2.12 

   푒     =       푁 ∅                                           (2.12) 

เมือ่ 푒 คือ แรงเคลื่อนไฟฟา (V) 
      푁 คือ จํานวนรอบของขดลวด  
        ∅  คือ เสนแรงแมเหลก็ (Wb) 

       t  คือ  เวลา (s) 

 
ภาพที ่2.2  แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําท่ีเกิดจากการเคลือ่นที่ 
 
 จากภาพท่ี 2.2 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิดจากการเคลื่อนท่ีเมื่อเสนแรงแมเหล็ก
(B)ระหวางขั้วเหนือ(N)กับขั้วใต(S)อยูใกลกันแลวมีตัวนําไฟฟาตัดผานระหวางเสนแรงแมเหล็กใน
ทิศทางท่ีตั้งฉาก(u) จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา(e)ขึ้น เม่ือตัวนํานั้นครบวงจรจะทําใหเกิด
กระแส(i)ไหลในวงจร เม่ือ(B)คือ ความหนาแนนของเสนแรงแมเหล็ก(Wb/m2T) ซึ่งทิศทางของ
กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจะสามารถหาไดโดยกฎมือขวาของเฟลมม่ิง ดังภาพท่ี 2.3 
 

 
 

ภาพที่ 2.3  กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง 
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 สมมุติขดลวดมี N รอบและแตละรอบมีพื้นท่ี A ใหขดลวดหมุนดวยอัตราเร็วเชิงมุม()
รอบแกนที่ต้ังฉากกับสนามแมเหลก็ โดยที่ คือ มุมระหวางสนามแมเหลก็และเวกเตอรพ้ืนท่ีของ
ขดลวด  ฟลกัซแมเหลก็คือ 

        ∅        =    퐵퐴푐표푠휃     =       퐵퐴푐표푠휔푡      (2.13) 
 
แทนคาฟลกัซแมเหลก็ เพ่ือหาคาแรงเคลื่อนไฟฟาทีเ่กดิขึ้นได 
 

휀 =     −푁 
푑∅
푑푡     =     −푁퐴퐵

푑
푑푡

(푐표푠휔푡)    =     푁퐴퐵휔 sin 휔푡 

เมือ่ sin t = 1   
แรงเคลือ่นไฟฟาสูงสุดมีคา 
                                               max        =      NAB                                      (2.14) 
 

   2.5.1  หลักการกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟา มี 2 วิธ ี
 - หลักการขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก 

 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.4  หลกัการขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก 

หลักการกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟาโดยวิธีการของขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก มีหลักการ
ดังนี้ ใหขั้วแมเหล็กอยูกับท่ีแลวนําขดลวดตัวนํามาวางระหวางขั้วแมเหล็ก จากนั้นนําพลังงานมา
หมุนขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก  ทําใหไดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําเกิดขึ้นท่ีขดลวดตัวนํานี้ 
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           - หลักการสนามแมเหล็กตดัผานขดลวด 

  
 
 
 
ภาพที ่2.5  หลกัการสนามแมเหล็กตัดผานขดลวด 
 
 หลักการกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟาโดยวิธีการของสนามแมเหล็กตัดผานขดลวดมีหลักการ
ดังนี้ ใหขดลวดลวดตัวนําอยูกับท่ีแลวหาพลังงานกลมาขับใหสนามแมเหล็กตัดผานขดลวดตัวนํา 
ทําใหไดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวเกิดขึ้นท่ีขดลวดตัวนํานี้ 
 
 2.5.2  ประเภทเครื่องกําเนิดไฟฟา 

  2.5.2.1  เครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสตรง (DC Generator) 
 

 

 
 
 
(ก) การทํางานของเครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสตรง         (ข) คลื่นสัญญาณ 
ภาพที่ 2.6  เครือ่งกําเนดิไฟฟากระแสตรง 
 
 หลักการเบ้ืองตนของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงประกอบดวยขดลวดเพียงขดเดียว
(2ตัวนํา) ซึ่งปลายทั้งสองตอเขากับซี่ทองแดงของคอมมิวเตเตอร เม่ือทําใหหมุนในสนามแมเหล็ก 
N-S จะทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับบนตัวนําท้ังสองของขดลวดตามกฎมือขวาของเฟรม-
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ม่ิง ขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับไหลมาถึงซี่คอมมิวเตเตอร(Commutator) ไฟฟากระแสสลบั
นี้ถูกเปลี่ยนใหเปนไฟฟากระแสตรงและไหลออกสูวงจรภายนอกโดยผานแปรงถาน(Brushes) 
 2.5.2.2  เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ (AC Generator) 
 
 
 
 
 
(ก) การทํางานของเครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ         (ข) คลื่นสัญญาณ 
ภาพที่ 2.7  เครือ่งกําเนดิไฟฟากระแสสลับ 
 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับมีลักษณะเดียวกันกับเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
ตางกันตรงท่ีปลายท้ังสองของขดลวดตอเขากับแหวนทองแดง เ ม่ือขณะท่ีแรงเคลื่อนไฟฟา
กระแสสลับไหลมาถึงวงแหวนลื่น(Slip Ring) แรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับนี้ไหลออกสูวงจร
ภายนอกโดยผานแปรงถาน(Brushes) 
  
 2.5.3  โครงสรางเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 

ในโครงงานวิศวกรรมนีส้วนประกอบของเครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสสลับจะเปนแบบ
แมเหลก็ถาวรตามแนวแกน(Axial Flux Permanent Magnet)สวนประกอบของเคร่ืองกําเนดิไฟฟา
กระแสสลับมสีวนประกอบท่ีสําคัญอยู 2 สวน  ไดแก 
 -  โรเตอร (Rotor) 
 -  สเตเตอร (Stator) 
 
 
 

ภาพที ่2.8  โครงสรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
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 จากความสัมพันธระหวาง ความเร็วรอบ ความถี่ และขั้วแมเหล็ก จึงสามารถคํานวณหา
ความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับไดดังสมการ 

   푁     =                (2.15) 
 

เมือ่ N  คือ ความเร็วรอบของโรเตอร (rpm) 
 f   คือ ความถี่ (Hz) 
 P  คือ จํานวนขั้วแมเหล็ก (Pole) 
 

2.5.4  พารามิเตอรการพันขดลวด (Coil-winding parameter)[5] 
 2.5.4.1  พิชแฟคเตอร (Pitch Factor or Coil Span Factor) 
          คือ อัตราสวนของแรงดันในมุมใดๆหารดวยแรงดันสูงสุดท่ีเหนี่ยวนําในระยะตั้ง

ฉากดังนี้ 

โดยท่ี 퐾   คือ Pitch factor 
E   คือ แรงดันในมุมใดๆ 
E1  คือ แรงดันในมุมตั้งฉากหรือแรงดันในระยะ Full Pitch 

               퐾    =        

                        =        

                       =   푐표푠       (2.16) 
เมือ่  คือ มุมระหวางระยะพิชของคอยล 

   ถาวางขดลวดแบบพิชเต็ม(Full Pitch) คา 퐾 = 1 และวางขดลวดแบบพิชเศษสวน 
ใหคิดคา 퐾  = 푐표푠 훽

2   
  2.5.4.2  การกระจายแฟคเตอร (Distribution Factor) 
   คือ อัตราสวนผลบวกทางเวกเตอรของ e.m.f. ท่ีกระจายอยูในรองตางกันตอ
ผลบวกทางเลขคณติของe.m.f.ในขดลวดท่ีอยูในรองเดียวกนั 
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                 퐾푑   =    
sin 푚 훼

2

푚 푠푖푛 훼
2

                    (2.17) 

เมือ่ m  คอื จํานวนรอง/ขั้ว/เฟส (slot/pole/phase) 
         คอื มุมระหวางรอง 2 รองที่ประชิดกัน 
 
 2.5.5  สมการแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา(Equation of induced e.m.f.) 

                                     퐸   =     4.44퐾 퐾 ∅푓푛              (2.18) 

เมือ่  Kp คือ Pitch Factor 
 Kd  คือ Distribution Factor 
   คือ จํานวนเสนแรงแมเหล็กตอขั้ว (Wb) 
 f    คือ ความถี่ของ e.m.f. (Hz) 
 n   คือ จํานวนรอบของขดลวดอาเมเจอร 
 
2.6   การสงกําลังดวยโซและสายพาน[6] 
 
 เนื่องจากกังหันน้ําหมุนชา จึงจําเปนตองมีการทดรอบในชุดสงถายกําลังเพ่ือใหเกิด
ความเร็วท่ีพอเหมาะกับความเร็วของชุดกําเนิดไฟฟา 
 
 2.6.1  ระบบทดรอบครั้งเดียว 
 ในการหาอัตราทด(I)ความเร็วเชิงมุมของมูเลยสําหรับระบบทดรอบครั้งเดียวนั้น หาได
จากโดยสมมติใหทางเพลาขับหมุนดวยความเร็วเชิงมุม 1 รอบตอวินาที เพลาตามหมุนดวยความเร็ว
เชิงมุม 2 รอบตอวินาที ขนาดรัศมีของมูเลยบนเพลา 1 และ 2 คือ r1 และ r2 โดยให v คือ
ความเร็วของสายพาน ดังภาพท่ี 2.9 
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ภาพที ่2.9  การสงกําลังระบบทดรอบครั้งเดียว 
 
                    푣     =     푟                 (2.19) 
                                                 v    =     v                                          (2.20) 
                           푟  =    푟                 (2.21) 
ดังนั้น อัตราการทดความเร็วเชิงมุม (I) 

              퐼 =    /  =  푟  /푟                  (2.22) 
 
 2.6.2  ระบบทดรอบหลายครั้ง  
 ในชุดสงถายกําลังของกังหันน้ําบางแบบไดใชระบบทดรอบสองครั้ง หรือมากกวา ซึง่ใน
การหาอัตราการทดรอบ ก็ทํานองเดียวกับระบบทดรอบครั้งเดียว ดังรูป 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.10  การสงถายกําลังระบบทดรอบหลายครั้ง 
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    푣     =    휔푟 

    푣    =    푣  

                               휔 푟   =     휔 푟  

เพราะฉะนัน้          휔   =    휔 /푟                 (2.23) 

                                                          푣   =    푣  

                                                                           푟   =    휔 푟  

                                                                        휔   =    휔 푟 /푟                             (2.24) 

แต                                               휔   =    휔  

เพราะฉะนัน้                휔   =    푟 휔 푟 / 푟 푟                             (2.25) 

อัตราการทดความเร็วชิงมุม (I) สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (2.26) – (2.29) 

                                                         퐼  =  휔 /휔                  (2.26) 

                                                        퐼   =  휔 /휔                             (2.27) 

                                   퐼 =  퐼 ∗ 퐼   =  휔 /휔                                                                  (2.28) 

                                                         퐼   = 푟 푟  /푟 푟                           (2.29) 


