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 บทความฉบับนี้นําเสนอการออกแบบระบบผลิตไฟฟากระแสสลับแบบผสมผสานจากกังหันน้ําและเซลลแสงอาทิตยขนาด

พิกัดสูงสุด 5 kW สําหรับการติดตั้งจริงเพ่ือจายพลังงานไฟฟาใหกับอาคารเรียนพระราชทานในพ้ืนท่ีโรงเรียนบรรณโศภิษฐ     
จ.นานในชวงเวลาทําการเรียนการสอนประมาณ 8 ชั่วโมง โดยพลังงานท่ีไดจากน้ําและแสงอาทิตยจะเปนตนกําลังเพ่ือผลิตและ
จายกําลังไฟฟาใหกับโหลดโดยตรงและถามีพลังงานเหลือก็จะนําไปประจุไวท่ีแบตเตอรรี่ เพ่ือจายไฟฟาใหกับโหลดอาคารเรียน
ตลอดเวลา  การออกแบบใชการผลิตไฟฟาแบบผสมผสานจากเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดกังหันน้ําทํางานรวมกับเซลลแสงอาทิตย
จะทําใหระบบมีความเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น และยังสามารถลดคาใชจายดานคาไฟฟาไดอีกดวยเน่ืองจากพลังงานจากน้ําและ
พลังงานจากแสงอาทิตย  เปนพลังงานไดเปลา ไมมีตนทุนคาเชื้อเพลิงและยังเปนพลังงานทดแทนในอนาคตที่ไมมีการทําลาย
ธรรมชาติสามารถชวยลดการนําเขาพลังงานไฟฟาของประเทศ   ระบบไฟฟาท่ีออกแบบในงานวิจัยนี้จะถูกควบคุมแบบ

อัตโนมัติ และใชโปรแกรมHommerจําลองการออกแบบและวิเคราะหระบบกอนการนําไปกอสรางระบบจริงโดยที่ผลวิเคราะห
จากโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบท่ีออกแบบสามารถผลิตกําลังไฟฟาเพ่ือจายโหลดไดตามพิกัดท่ีออกแบบและหากจะมีการเพ่ิม

ขีดความสามารถของระบบผลิตนี้ใหสูงขึ้นตองอาศัยแหลงตนกําลังผลิตไฟฟาจากแหลงอื่นมาตอเพ่ิมใหกับระบบ 
คําสําคัญ: กังหันน้ํา, เซลลแสงอาทิตย, โปรแกรมHommer 
 
1. บทนํา 
      ในสภาวะปจจุบันพลังงานที่มีใชอยูเขาสูสภาวะลดลงอยางรวดเร็วถึงบางพ้ืนท่ีถึงขั้นขาดแคลนจึงเปนเหตุทําใหมีราคา
สูง  สงผลกระทบโดยตรงกับกลไกการพัฒนาประเทศ รวมท้ังกอใหเกิดปญหาการเกิดสภาวะโลกรอนในปจจุบัน พลังงาน
ทดแทนจากแหลงตางๆไดถูกคิดคนและนํามาใชเพ่ือทดแทนพลังงานหลักเชนพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม พลังงาน       
ชีวมวล เปนตน พลังงานทดแทนตางๆ เหลานี้ไดถูกนํามาใชงานกันบางสวนแลว แตก็มีขอจํากัดอยูท่ีพลังงานเหลานี้ไมมี
ประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะจายกําลังใหกับโหลดอยางตอเนื่อง เหตุเพราะพลังงานทดแทนไมมีความแนนอนและไมสามารถท่ีจะไป
ควบคุมธรรมชาติได 
 ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานจากพลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตยแบบมีแบตเตอรี่สํารองขึ้นมา (Micro Hydro 
Turbine - PV-Battery - Hybrid System) เปนระบบผลิตไฟฟาท่ีในตางประเทศไดมีการพัฒนาและใชมาในระยะหนึ่งแลวและ
ยังคงพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน แตในตางประเทศการออกแบบจะเปนแบบเฉพาะทางซึ่งมีความแตกตางกันท้ังใน
ดานภูมิประเทศ การใชงานและลักษณะของระบบไฟฟา  การท่ีจะนําระบบผลิตไฟฟาแบบไฮบริดจจากตางประเทศมาใชใน
ประเทศไทยจึงไมเหมาะสมดานภูมิศาสตรและสภาพแวดลอม   ดังนั้นจึงจําเปนตองวิจัยและพัฒนาสรางระบบที่เหมาะสมกับ
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ประเทศไทยในแตละพ้ืนท่ีขึ้นมา  ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานเปนการรวมเอาพลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตยรวมท้ัง
แบตเตอรี่ดวยกัน  ระบบผลิตไฟฟาแบบไฮบริดจแบบขนาน(Parallel Hybrid System) จะเปนแบบที่เลือกนํามาใชในการ

ออกแบบ  การทํางานคือเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบกังหันน้ําสามารถจายไฟฟาใหกับภาระทางไฟฟาไดโดยตรง แผงเซลล

แสงอาทิตยและระบบแบตเตอรี่ตออนุกรมเขากับเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง (Bi-Directional Inverter) ซึ่งตอเขากับ
ภาระทางไฟฟา ในชวงที่มีความตองการไฟฟาตํ่า ไฟฟาท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยถูกประจุใหกับแบตเตอรี่ ไฟฟาท่ีเหลือ
จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาดีเซลถูกประจุเขาแบตเตอรี่โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง การออกแบบระบบผลิตพลังงาน
ทดแทนในงานวิจัยนี้ไดเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ซึ่งเปนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีหางไกล
และยังเปนโรงเรียนท่ีไดอยูในโครงการโรงเรียนพระราชทาน ซึ่งสภาพพ้ืนท่ีของโรงเรียนอยูติดกับแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีปริมาณ
น้ําไหลผานตลอดท้ังป  มีการกักเก็บน้ําไวใชในงานเกษตรกรรมจึงมีผลพลอยไดในการนําน้ํามาเปนพลังงานผลิตไฟฟา 
2. การศึกษาขอมูลระบบ 
 การศึกษาขอมูลในการออกแบบระบบจะตองมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของพื้นท่ีในการออกแบบโดยที่ตองมี

ขอมูลการใชพลังงานโหลดไฟฟา  ขอมูลพิกัดของที่ตั้ง  แหลงพลังงานน้ําท่ีจะสามารถนํามาผลิตไฟฟา  โดยที่ขอมูลจะนํามา
บันทึกคาในโปรแกรม Hommer เพ่ือใชในการชวยออกแบบระบบและจําลองการทํางานของระบบที่สรางขึ้น 
2.1 ระบบพลงังานนํ้า 
 การประยุกตใชพลังงานจากน้ําท่ีอยูในแหลงกักเก็บท่ีอยูสูงอยางเชนน้ําตกหรือเขื่อนซึ่งน้ําสะสมพลังงานอยูในรูปของ

พลังงานศักยนั้น  
                                                                                                     (1) 

 
รูปท่ี 1 โมเดลสมการเครื่องกําเนิดฟาพลังน้ํา 

  
 1. Velocity of Water (m/s)                                                   (2) 
 
 2. Water Starting Time (S)                                                 (3) 
         
 3. Classical Transfer Function                                             (4) 
 
 4. Turbine Gain                                                               (5) 
 
 5. Power Turbine                                                                (6) 
      

2.2 ระบบพลังงานแสงอาทิตย(Photovoltaic) 

เซลลแสงอาทิตย คือส่ิงประดิษฐกรรมทางอิเลคทรอนิกสท่ีสรางขึ้นจากสารกึ่งตัวนํา ซึ่งสามารถเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย 
เปนพลังงานไฟฟาโดยตรงและไฟฟาท่ีไดนั้นจะเปนกระแสตรง (Direct Current) จัดวาเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่ง 
(Renewable Energy) สะอาดและไมสรางมลภาวะใดๆ ขณะใชงาน เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

พบวา เซลลแสงอาทิตยจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงท่ีสุดในชวงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมในการนําเซลล
แสงอาทิตยมาใชผลิตไฟฟา เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวัน 
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                                             ตารางที่1 แสดงคาประกอบคุณภาพ(Quality Factor)         
 
 
 
 
 
 
 
3. การออกแบบดวยโปรแกรม Hommer 
 ในการออกแบบระบบดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้นคาขอมูลโหลดจริงเพ่ือท่ีจะนํามาใชเปนโหลดโปรไฟลแลวใหโปรแกรม

ประมวลผลการทํางาน  ในสวนการออกแบบระบบและจําลองการทํางานของระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ําจะตองทราบขอมูล
อัตราไหลของแหลงน้ํา  ความสูงของหัวน้ํา เพ่ือนําคามาปอนเปนขอมูลในสวนของเครื่องกําเนิดไฟฟา สําหรับขอมูลเซลล
แสงอาทิตยนั้นจะตองทราบพิกัดของพ้ืนท่ีตั้งโครงการตามพิกัดท่ีตั้งจริงในแผนที่เพ่ือใหแสดงตามความสามารถในการผลิต

ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยใหสัมพันธกับโหลดไฟฟาในแตละชวงเวลา  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ฐานขอมูลศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของพ้ืนที่โดยโปรแกรมHommer 
 

    จากขอมูลพิกัดท่ีตั้งของงานวิจัยอยูท่ีละติจูด19.43องศา ลองติจูด100.59ฟลิปดา โดยท่ีขอมูลศักยภาพในแตละพ้ืนท่ีจะ
ใหคาเฉล่ียไมเทากันและจะใหศักยภาพสําหรับนํามาผลิตพลังงานไฟฟา เพ่ือจายใหโหลดมีการใชโหลดเฉล่ีย5.14kWhr/day        
ซึ่งศักยภาพของแหลงพลังงานจากแสงอาทิตยในพ้ืนท่ีดังแสดงในรูปท่ี2 แสดงใหเห็นวาสามารถนํามาเปนตนกําลังพลังงานเพ่ือ
ผลิตไฟฟาไดตลอดป ซึ่งในเดือนเมษายนของทุกปจะไดคาสูงสุดคาเฉล่ียพลังงาน6.3kwh/day และคาตํ่าสุดอยูท่ีเดือน

พฤศจิกายนไดคาเฉล่ียพลังงาน 4.2kwh/day การท่ีจะนําพลังงานแสงอาทิตยจึงสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม  
  ขอมูลการใชกําลังไฟฟาของโหลดในแตละชวงเวลานั้นจะตองมีขอมูลครบทุกวันซึ่งจะบันทึกและรวบรวมเก็บไวเปน

ขอมูลรายเดือนและขอมูลรายปตอไป ซึ่งขอมูล Daily Profile จะแสดงคากราฟความตองการโหลดซึ่งคาท่ีโปรแกรม

คอมพิวเตอรไดoptimization ไดคาความตองการกําลังไฟฟาเฉล่ียท่ี 50.7kwh/day คาเฉล่ียของกําลังไฟฟาสูงสุดในแตละวัน 
3.65kw 

System Q 

PV module (Crystalline) 
PV array 
PV system (Grid-connected) 
PV system (Stand-alone) 
Hybrid system (PV/Diesel) 

0.85…0.95 
0.80…0.90 
0.60…0.75 
0.10…0.40 
0.40…0.60 
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รูปท่ี 3 Load Profile ในงานวิจัย 
   

ภายใตเง่ือนไขงานวิจัยท่ีจะตองใชพลังงานน้ํารวมกับเซลลแสงอาทิตย ขอมูลพลังงานน้ําท่ีจะเปนพารามิเตอรท่ีสําคัญอีก
สวนหนึ่งท่ีใชในการออกแบบระบบโดยที่คาอัตราการไหลของน้ําและอัตราความสูงของหัวน้ําท่ีใชกักเก็บน้ําใหอยูในรูปพลังงาน

ศักยแลวปลอยพลังน้ําไหลลงโดยที่พารามิเตอรเหลานี้จะเปนขอมูลท่ีจําเปนมากท่ีสุดเนื่องจากเปนเปนตัวตนกําลังใหพลังงาน

ขับเคล่ือนใบพัดเคร่ืองกําเนิดพลังงานน้ํา 
 

             
 

รูปท่ี 4 ขอมูลท่ีโปรแกรมชวยจําลองพลังงานของน้ําสําหรับนํามาผลิตไฟฟา 
 

จากขอมูลท่ีโปรแกรมไดOptimization ทําใหสามารถออกแบบขนาดพิกัดเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําและพิกัดขนาดแผง
เซลลแสงอาทิตยในงานวิจัย และเมื่อนํามาเชื่อมตอกับระบบใหทํางานรวมกันจะทําใหระบบที่ออกแบบนั้นเกิดเสถียรภาพสูงขึ้น
กวาการท่ีเลือกใชตนกําลังชนิดเดียว ดังแสดงในรูปท่ี5 โดยท่ีระบบที่ออกแบบเปนแบบผสมผสานกัน 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 5 การออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยแสงอาทิตย 
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4.ผลการออกแบบระบบ 
  การออกแบบระบบโดยที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทําใหสามารถจําลองผลการออกแบบ ซึ่ง

โปรแกรมท่ีเลือกใชเปนโปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบระบบจะตองมีขอมูลจริงตางๆในพ้ืนท่ี หากขอมูลท่ีนํามาปอนคาใน
โปรแกรมไมถูกตองจะสงผลทําใหคาท่ีโปรแกรมไดวิเคราะหนั้นคลาดเคล่ือนไป  ในการวิเคราะหสมรรถนะของตนกําลังพลังงาน
ทดแทนสามารถปรับเปล่ียนอุปกรณตนกําลังสําหรับผลิตไฟฟาใหไดตามท่ีตองการและชวยใหสามารถกําหนดคุณสมบัติของ

เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ํา(Hydro Turbine), ขนาดแผงเซลลแสงอาทิตย(Solar Cell) ,แบตเตอรรี่สํารองพลังงานของระบบ,คอน
เวอเตอร(Convertor)และคาองคประกอบรวมตางๆของระบบ 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 6 ผลการออกแบบระบบผลิตไฟฟาในงานวิจัย 

 
   ระบบที่ไดจําลองจากโปรแกรม Hommer จะพบวาในเวลากลางวันเมื่อมีพลังงานแสงอาทิตยจากธรรมชาติกระทบกับ

เซลลแสงอาทิตยจะสามารถผลิตกําลังไฟฟาประจุไวกับแบตเตอรี่ท่ีใชเก็บสํารองพลังงานและสวนหนึ่งก็จะมีพลังงานไฟฟาจาก

กังหันน้ํามาชวยประจุพลังงานไฟฟา ในเวลากลางวันเซลลแสงอาทิตยและเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําจะเปนตนกําลังหลัก
(Primary Source)จายโดยตรงใหกับโหลดและหากมีพลังงานเหลือก็จะนําพลังงานไปประจุเก็บไวกับแบตเตอรรี่สํารองเก็บไว 
และในเวลากลางคืนจะใชพลังงานจากแบตเตอรรี่มาแปลงเปนไฟฟากระแสสลับจายใหกับโหลดโดยตรง ซึ่งในงานวิจัยนี้พบวา
โหลดไฟฟาในเวลากลางคืนสวนใหญจะเนนหนักไปท่ีโหลดแสงสวางซึ่งใชกําลังไฟฟาไมมากนัก สามารถจายโหลดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและพลังงานน้ําก็จะเปนตนกําลังหลักไดตลอดวันหากมีการควบคุมการปลอยน้ําตลอด24ชั่วโมงและเพียงพอกับ
ความตองการของโหลดท่ีเปนระบบที่เปนแสงสวางและโหลดไฟฟากําลังพ้ืนฐานท่ีไมตองการคุณภาพทางไฟฟามากนัก 

 

  
 

รูปท่ี7 กราฟแสดงความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟาในชวงเวลา24ชั่วโมง 
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5. สรุป 
 จากการออกแบบทําใหสามารถหาขนาดของแผงเซลลแตละชนิดและอุปกรณประกอบหลักของระบบคือ เครื่องกําเนิด

ไฟฟาพลังงานน้ําพิกัด3,000w โดยแบงเปน3ตัวๆละ1,000w  และเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกผสมขนาด 2kW เครื่องแปลง

กระแสไฟฟาแบบสองทาง(bi-directional inverter) และแบตเตอรี่พิกัดแรงดันไฟฟา12V,200Ah จํานวน 10 ลูก    
      ความสามารถในการผลิตกําลังไฟฟาชวยจายใหกับอาคารเรียนตลอด24ชั่วโมงไดคาจากการผสานระบบระหวางพลังงานน้ํา
รวมกับเซลลแสงอาทิตยไดคาเฉล่ียประมาณ3กิโลวัตตเมื่อถูกนําไปจายโหลดสามารถทําการจายโหลดอยางตอเนื่องไดตลอดท้ัง
วัน ท้ังนี้เพราะไดมีการนําโปรแกรมมาชวยในการออกแบบและจําลองการทํางานของระบบเสมือนจริง และนอกจากนั้นยังมี
พลังงานไฟฟาท่ีเหลือจากการใชงานมาประจุสํารองไวในแบตเตอรรี่เพ่ือนํามาเปนแหลงจายเสริมในกรณีท่ีเซลลแสงอาทิตยผลิต

กําลังไดไมเพียงพอ หากในอนาคตอาคารเรียนมีความตองการการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้นตองทําการออกแบบใหมโดยเพ่ิม
แหลงจายพลังงานทดแทนแบบอื่นเชนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําหรือเพ่ิมแผงเซลลแสงอาทิตย 
  การออกแบบสรางระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานมีความแตกตางกันท้ังในดานภูมิประเทศ การใชงานและลักษณะของ

ระบบไฟฟาการท่ีจะนําระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานจากตางประเทศมาใชในประเทศไทยจึงไมเหมาะสมจากสภาพภูมิศาสตร

และสภาพแวดลอม   ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้นจะขึ้นมาตามความสามารถของศักยภาพพลังงานทดแทนของพื้นท่ี
นั้นๆและในอนาคตหลังจากการออกแบบระบบแลวจะถูกนําไปสรางระบบจริง เพ่ือวิเคราะหสมรรถนะเปรียบเทียบอีกครั้งเพ่ือจะ
ใหงานวิจัยนี้เปนตนแบบของการนําพลังงานทดแทนมาใชผลิตไฟฟาใชในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริตอไป 
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