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บทคัดยอ  

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว (Pico Hydro Power Station) เปนระบบที่อาศัยแรงดันจากน้ําที่ถูก 

ปลอยลงจากที่สูงไปปนกังหนัน้ําเพื่อขับเครื่องปนไฟ ซึง่พลังงานที่ไดเปนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ไมมีมลพิษ 
ไมทําลายระบบนิเวศ ชวยแกไข และ บรรเทาปญหาการขาดแคลนพลังงานในเขตชนบทที่ยังไมมีไฟฟาใชเปนอยาง
ดีการประยุกตใชปมหอยโขงที่มีการกลับทิศทางการไหลของน้ํา (Centrifugal Pump Running in Reverse 
Operation as Hydro-Turbine) นับเปนทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการนําไปใชเปนกังหนัน้ําสําหรับโรงไฟฟา 
พลังน้ําขนาดจิ๋ว เนื่องจากมีราคาถูก การติดต้ังดูแลรักษางาย และ ปมหอยโขงไดมีการผลิตออกมาหลายขนาด ทํา
ใหสามารถควบคุมชวงการทํางานของระดับแรงดันน้ํา และ อัตราการไหลที่กวางขึ้น บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
นําเสนอผลการทดลองและประเมินสมรรถนะของปมหอยโขงขนาด 65-40-264 (All dimensions in mm.) ที่มีการ
กลับทิศทางการไหลของน้ําเพื่อทํางานในโหมดของกังหันน้ํา โดยทดลองกับแหลงน้ําที่มีแรงดันระหวาง 100 - 150 
kN/m2 จากผลการทดลองพบวาปมหอยโขงที่ทํางานในโหมดของกังหันน้ํา สามารถทํางานไดดีโดยมีคา 

ประสิทธิภาพสูงสุด ( maxη ) เทากับ 40.89 % ที่อัตราการไหล 0.279 m3/min และ เฮดครอมปมเมื่อใชเปนกังหันมี
คาเทากับ 15.78 m โดยกราฟสมรรถนะของปมหอยโขงที่ทํางานในโหมดของกังหันน้ํา มีลักษณะเหมือนกราฟ

สมรรถนะของกังหันน้ําจริงคอืคาประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของน้ําไหลผานปมจนถึง
คาสูงสุด หลังจากนั้นจะมีคาลดลง เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึน้ 
คําหลัก: โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดจิ๋ว, กังหันน้ํา, ปมหอยโขง, พลังงานหมนุเวียน, การประยุกตใชปมเปนกังหันน้ํา 
 

Abstract 

Pico hydro-power plant is the very small hydro power station which utilizes the energy from falling 
water. It is considered as an environmental friendly energy technology since it produces no pollution to 
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the environment. Pico-hydro technologies are the technology that suitable to be used to provide electricity 
to isolated communities where the electricity grid is not available. Using pump as turbine (PAT) is 
attractive because this technology is relatively simple machines with no special designing while their 
installation, commissioning and maintenance are easy and cheap. Besides of that, the production of 
centrifugal pump is a mass production with various types and sizes, which make it available for a wide 
range of heads and flows. The aims of this research are to present results and determine performance of 
a small centrifugal pump model 65-40-264 (All dimensions in mm.) working as turbine. This experiment 
performed on water pressure between 100 - 150 kN/m2. The results showed that the small centrifugal 
pump running in reverse operation as turbine achieves maximum efficiency of about 40.89% with the flow 
rate of 0.279 m3/min and head of about 15.78 mH2O. The performance curve of pumps as turbines are 
similar to that of conventional reaction turbines, where efficiency increased when increasing the flow rate 
of water through the pump until the maximum efficiency is reached. Then the efficiency is reduced when 
the flow rate increased. 
Keywords: Pico Hydro Power Station, Hydro Turbine, Centrifugal Pump, Renewable Energy, Pump as 
Turbine.  

1. บทนํา 

ประเทศไทยมีแหลงน้ําตามธรรมชาติเปน 
จํานวนมาก เชน น้ําตกขนาดเล็ก แมน้ําสายตางๆ 
หรือ แหลงเก็บน้ําที่มนุษยสรางขึ้นแบบงายๆ เชน 
ฝาย  เขื่อนขนาดเล็ก ประตูน้ําตางๆ แตโดยทั่วไปแลว
แหลงน้ํา เหลานี้มักมีระดับน้ําไมสูงมากนัก นอกจากนี้
อัตราการ ไหลของน้ําในแหลงน้ําเหลานี้ยังไมคงที่โดย
จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล การจะใชประโยชนของ
พลังงานจากแหลงน้ําเหลานี้ ก็คือการนํากังหันน้ํา
ขนาดเล็กมาติดต้ังเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ปญหาของ
การใชกังหันน้ําสําหรับผลิตกระแสไฟฟาในแหลงน้ํา
เหลานี้ก็คือ การออกแบบกังหันน้ํายังมีความซับซอน 
และ การ  ผลิตภายในประเทศก็มีอยูอยางจํากัด
เนื่องจากราคาสูง อีกอยางกังหันน้ําที่มีการผลิต
ออกมาสวนมาก จะ ออกแบบใหมีความเหมาะสม
สําหรับแหลงน้ําที่มี ศักยภาพเฉพาะ ทางเลือกของ
การแกไขปญหาดังกลาวคือ  การประยุกตใชปมหอย
โขงทําหนาที่เปนกังหันน้ําแทน เพราะหลักการทํางาน
พื้นฐาน และ สวนประกอบสรางของกังหันน้ําแรง

ปฏิกิริยา (Reaction turbine) มีความคลายคลึงกับปม 

 

หอยโขงหมุนกลับทิศทาง การใชปมทํางานในโหมด
ของกังหันน้ํา (Pumps Working as Turbines) เริ่มมี
การศึกษาเมื่อประมาณป ค.ศ. 1930 [1] ตอมามีการ
ประยุกต ใช เทคโนโลยีนี้ เพื่ อลดตนทุนการผลิต
กระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก [2] การ
ประยุกต ใช เทคโนโลยีป ม เปนกั งหันน้ํ าสํ าหรับ 
โรงไฟฟา พลังน้ําขนาดจิ๋วยังมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้นสําหรับ ชุมชนหางไกลที่มีเงื่อนไขใกลกับแหลง
น้ํา เชน แมน้ํา ในฟารม และ ในระบบชลประทาน [3-

4] ทั้งนี้ตนทุนการผลิตไฟฟาจากการใชปมหอยโขง
ขนาดเล็กเปนกังหันน้ํา (Small Centrifugal Pumps 
as Turbines) อยูที่ US$ 140/kW [5] 

งานวิจัยที่ผานมาไดอธิบายคุณลักษณะ และ 
ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพสูงสุดของการ
ทํางานในโหมดปม และ กังหันน้ําบนพื้นฐานขอมูลที่
ไดจากการทดลอง และ การวิเคราะหทางทฤษฎี [6-9] 
นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชพลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณ (CFD) เพื่อทํานายประสิทธิภาพของปมหอย
โขงที่ทํางานในโหมดกังหันน้ํา [10, 11] นอกจากการ
ยืนยันความถูกตองของ CFD เทียบกับขอมูลการ
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ทดลองแลว ผลการศึกษาเหลานั้นพบวายังมีความ
คลาดเคลื่อนสูง [12] และเมื่อศึกษาปมหอยโขงขนาด
เล็กชนิด Centrifugal Volute-Pump เมื่อทํางานเปน
กังหันน้ําจะใหคาประสิทธิภาพเทียบเทา หรือ สูงกวา

ประสิทธิภาพของการทํางานในโหมดปม และ มี

ศักยภาพดีกวาปมชนิด Centrifugal Diffuser-Pump 
[13] 

เนื่ อ งจากป ม เ มื่ อทํ า ง าน เป นกั งหั นน้ํ า 
พฤติกรรมของมันจะเปล่ียนไปทําใหการทํานายหา

ประสิทธิภาพมีความยุงยาก และ ขอมูลการทดลองปม
เปนกังหันน้ํา ยังมีไมเพียงพอกับความหลากหลาย

ของปม ดังนั้น การทดลองเพื่อประเมินสมรรถนะของ

ปมจึงมีความจําเปนในการเลือกปมใหเหมาะสมกับ
แหลงน้ําตาม ธรรมชาติ บทความนี้จึงมีจุดมุงหมาย
เพื่อนําเสนอผลการทดลองและประเมินสมรรถนะของ
ปมหอยโขงขนาดเล็กที่มีการกลับทิศทางการไหลของ
น้ําเพื่อ ทํางานในโหมดของกังหันน้ํา (Pump Running 
in Reverse Operation as Turbine) 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงทดลอง 
(Experimental Research) เพื่อประเมินหาสมรรถนะ
การทํางานของปมเมื่อใชหมุนกลับทิศทางเปนกังหัน
น้ํา โดยทําการทดสอบปมหอยโขงประเภท End 
Suction Centrifugal Pumps ที่มีใบพัดแบบปด 

 

(Closed Impeller) ขนาด 65-40-264 (All dimensions 

in mm.) จากขอมูลผูผลิตปมมีอัตราการไหลสูงสุด 

0.40 m3/min และ เฮด (Head) สูงสุดของปมเทากับ 
12 m  

2.1. เครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง 

ชุดทดลองที่ใชในการดําเนินการทดสอบสรางขึ้น
โ ด ย มี ลั ก ษณ ะ เ ป น แ ห ล ง น้ํ า เ ที ย ม ใ น ร ะ ดั บ
หองปฏิบัติการ ที่ประกอบดวย อางกักเก็บน้ําที่มี
ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนปมหมุนกลับ
ทิศทางเปนกังหันน้ํา โดยปมจายน้ําใชมอเตอรขนาด 
10 HP ที่อัตราการไหลสูงสุด 2.50 m3/min ทําหนาที่
เปนตัวจายน้ําใหกับชุดทดลอง ผานวาลวที่ติดต้ังทอ
ดานสงเปนตัวควบคุมอัตราการไหล และ ระดับน้ํา
ตามที่ตองการอัตราการไหลของน้ําผานกังหันสามารถ
ประเมินไดจากน้ําไหลผาน  Weir (V-notch Weir 90๐) 

ปมหอยโขงขนาดเล็กไดติดต้ังเขากับชุดทดลองใน
โหมดน้ําไหลกลับทิศทาง เปนกังหันน้ํา (Reverse 

Operation) สําหรับแรงบิดเพลาของปมสามารถวัดได
จากเครื่องวัดแรงบิดแบบเชือกรัด (Rope Brake) ที่
ดัดแปลงจากอุปกรณที่มีอยู ความเร็วรอบที่เพลาวัด
ดวยเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) และความ
ดันที่ทางเขา-ทางออกกังหันวัดดวยมาตรวัดความดัน 
(Pressure Gauge) ขนาด  0 หา 6 bar โดยอุปกรณ
ทั้งหมดติดต้ังรวมเปนชุด ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนผังอุปกรณของชดุทดลอง 

 

2.2. ทฤษฎ ี

กําลังน้ําทางทฤษฎีที่ใชขับกังหันสามารถ 
คํานวณไดดังนี้ 

HQPW ..γ=                      (1) 

เมื่อ 

WP  = กําลังน้ําทางทฤษฎี (Watt) 

Q  = อัตราการไหลของน้ํา (m3/sec) 

H  = เฮดคลอมกังหันสุทธิ (m) 

γ  = น้ําหนักจําเพาะของน้ํา (N/m3) 

 

เฮดคลอมกังหันสุทธิสามารถคํานวณไดจาก
สมการ 

( )21

2
2

2
121

2
ZZ

g
VVppH −+

−
+

−
=

γ
 (2) 

เมื่อ 

1Z , 2Z = ระดับความสูงที่หนาแปลนทางเขา   
และ ทางออก (m) 

1V , 2V = ความเร็วน้ําที่หนาแปลนทางเขา 
และ ทางออก (m/sec) 

1p , 1p = ความดันที่หนาแปลนทางเขา และ 
ทางออก (N/m2) 

g = คาแรงโนมถวงของโลก (m/sec2) 

 

ความเร็วน้ําที่ไหลผานกังหันคํานวณไดจาก
อัตราการไหลของน้ํา โดยอัตราการไหลของน้ําวัดได 
จาก น้ําไหลผาน Weir (V-notch Weir 90๐) [14] โดย
ที่ 

( ) 5.2

2
tan28.4 khCQ +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
θ             (3) 

Q = อัตราการไหลของน้ํา (m3/sec) 

C = สัมประสิทธิ์อัตราการไหล 

θ = มุมบากของ Weir (Degrees) 

h = ระดับน้ําใน V-notch Weir (m) 

k = สัมประสิทธิ์ปรับแกคาระดับน้ํา 
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แรงบิดเพลาของปมเปนกังหันน้ําสามารถ
คํานวณจากสมการของเครื่องวัดแรงบิดแบบ Rope 
Brake [13] ดังนี้ 

( ) RgmmT ..21 −=                     (4) 

เมื่อ 

1m , 2m = คาที่อานไดจากตาชั่งของ Rope 
Brake (Kg) 

g = คาแรงโนมถวงของโลก (m/sec2) 

R = รัศมีวงลอของ Rope Brake (m) 

 

ดังนั้น กําลังที่ปมเปนกังหันน้ําผลิตได คือ 

ω×= TPt              (5) 

60/2 nπω =             (6) 

 

โดยที่  

ω = ความเร็วเชิงมุม (rad/sec) 

n = คาความเร็วรอบของเพลา (rpm)  

 

ประสิทธิภาพของปมเปนกังหันน้ําสามารถ 
คํานวณไดดังแสดงในสมการที่ 6 

W

t
PAT P

P
=η   (7) 

2.3. การดําเนนิการทดลอง 

ติดต้ังเครื่องมือ และอุปกรณสําหรับดําเนินการ
ทดลองตางๆตามรูปที่ 1 และดําเนินการทดลองเพื่อหา
สมรรถนะของปมเปนกังหันน้ําตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เปดวาลวหมายเลข 2 ทางทอดานสงน้ําของ 
ปมจายน้ําหมายเลข 1 แลวกดสวิตชเพื่อใหเครื่องเริ่ม
ทํางาน 

2. ปรับวาลวหมายเลข 2 เพื่อใหไดระดับแรงดัน 

น้ําจายตามที่ตองการ (100 - 150 kN/m2) โดยสังเกต 
จากมาตรวัดความดัน (Pressure - gauge) หมายเลข 
3 

3. เพิ่ มภาร ะ เบรกให กั บป ม เป นกั งหั นน้ํ า 
(หมายเลข 6) จะพบวาระดับแรงดันน้ําจายจะลดต่ําลง
โดยสังเกตจากมาตรวัดความดัน หมายเลข 3 จากนั้น
ทําการปรับวาลวหมายเลข 2 เพื่อใหไดระดับแรงดัน
น้ํา จายมีคาเทากับคาที่ตองการตามขอ 2. 

4. ทําการบันทึกขอมูลเชน ภาระเบรก ความดัน

ที่ทางเขา และทางออกของปม ความเร็วรอบหมุน 
ระดับน้ําเหนือ Weir  

5. ทําการทดลองขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ําอีกครั้ง 
โดยเพิ่มภาระที่เบรก (หมายเลข 6) ขึ้นเรื่อยๆ จาก
ภาระต่ําสุดจนถึงคาสูงสุด ที่สามารถคงระดับแรงดัน 
น้ํา จายที่ได 

โดยในการทดสอบนี้ดําเนินการทดสอบที่
ระดับแรงดันน้ําจายทั้งหมด 6 คา คือ 100, 110, 120, 
130, 140 และ 150 kN/m2 ตามลําดับ 

3. ผลการทดลอง และ การวิเคราะหผล 

ผลการทดลองปมหอยโขงเมื่อใชหมุนกลับ
ทิศทางเปนกังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําจายที่ระดับ 
แรงดันน้ําจาย 100 – 150 kN/m2 เมื่อนํามาคํานวณ
เพื่อหาสมรรถนะพบวากราฟสมรรถนะที่ทุกระดับ
ความดันน้ําจายจะมีลักษณะคลายกันคือ เมื่ออัตราการ

ไหลมีคาเพิ่มขึ้น เฮดครอมปมเปนกังหันน้ําจะมีคา 
เพิ่มขึ้นตาม สวนกําลังที่เพลาของปมในโหมดกังหันน้ํา 
จะมีคาเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของ

น้ําผานปม เนื่องจากกําลังของกังหันน้ําเปนอัตราสวน 
ขึ้นกับอัตราการไหลเชิงมวลตามหลักการโมเมนตัม 
ส วนคว ามสั มพั น ธ ร ะหว า ง อั ต ร าก า ร ไหลกั บ
ประสิทธิภาพพบวาคาประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของน้ําไหลผานปมจนถึง 
คาสูงสุด หลังจากนั้นจะมีคาลดลง แมวาจะเพิ่มอัตรา
การไหล นอกจากนี้ยังพบวากราฟแสดงสมรรถนะของ
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ปมเมื่อใชหมุนกลับทิศทางเปนกังหันน้ํายังมีลักษณะ 
คลายคลึงกับกราฟแสดงสมรรถนะของกังหันน้ําจริงอีก 
ดวย โดยกราฟแสดงสมรรถนะของปมเมื่อใชหมุนกลับ
ทิศทางเปนกังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําจาย 100 – 150 
kN/m2 ไดแสดงไวในรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 7 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของกราฟแสดง
สมรรถนะที่ทุกระดับความดัน (รูปที่ 2 – 7) พบวา
กําลังของปมเมื่อใชหมุนกลับทิศทางเปนกังหันน้ําที่
ผลิตไดจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันน้ําจายมีคาเพิ่มขึ้น 
แต อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพ
พบวาที่ระดับแรงดันน้ําจาย 140 kN/m2 มีศักยภาพ
เหมาะสมกวาแหลงน้ําระดับอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากให 
ประสิทธิภาพสูงสุด ( maxη ) คือ เทากับ 40.89 % ที่

อัตราการไหล 0.279 m3/min และ ระดับเฮดครอมปม
ในโหมดกังหันน้ําเทากับ 15.78 m โดยที่จุดดังกลาว

ปมในโหมดกังหันน้ําสามารถผลิตกําลังงานได 294.32 
Watt ดังแสดงในรูปที่ 6  

 

 

รูปที่ 2 กราฟสมรรถนะของปมหมุนกลับทิศทางเปน
กังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําคงที่ 100 kN/m2 

 

 

รูปที่ 3 กราฟสมรรถนะของปมหมุนกลับทิศทางเปน
กังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําคงที่ 110 kN/m2 

 

 

รูปที่ 4 กราฟสมรรถนะของปมหมุนกลับทิศทางเปน
กังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําคงที่ 120 kN/m2 

 

 

รูปที่ 5 กราฟสมรรถนะของปมหมุนกลับทิศทางเปน
กังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําคงที่ 130 kN/m2 
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รูปที่ 6 กราฟสมรรถนะของปมหมุนกลับทิศทางเปน
กังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําคงที่ 140 kN/m2 

 

 

รูปที่ 7 กราฟสมรรถนะของปมหมุนกลับทิศทางเปน
กังหันน้ําที่ระดับแรงดันน้ําคงที่ 150 kN/m2 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบวา ปมหอยโขงขนาด 
65-40-264 สามารถทํางานในโหมดของกังหันน้ํา 
(PAT) ไดเปนอยางดี การทํางานเชิงกลเรียบ และ

เงียบ ประสิทธิภาพสูงสุดของปมเมื่อใชเปนกังหันน้ํามี
คาอยู ใน ระดับที่นาพอใจ ( maxη  เทากับ 40.89 %) 

กราฟสมรรถนะของปมหอยโขงที่ทํางานในโหมดของ
กังหันน้ํา มีลักษณะคลายกราฟสมรรถนะของกังหันน้ํา
จริงคือ   คาประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น

ของอัตราการไหลของน้ําไหลผานปมจนถึงคาสูงสุด  

หลังจากนั้นจะมีคาลดลง เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น  

5. กิตติกรรมประกาศ 
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