การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิติ้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว: กรณีศึกษาบานทาแปน หลวงพระบาง
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บทคัดยอ
บทความฉบับนี้นําเสนอกรณีศึกษาของการใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
พลังงานน้ําขนาดจิ๋ว (Pico hydro) ณ หมูบานทาแปน เมืองหลวงพระ
บาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวบานสามารถผลิต
กระแสไฟฟาใชไดเองจากแหลงน้ําที่มีในหมูบานโดยแตละครัวเรือนจะ
ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วสําหรับผลิตไฟฟาใชใน
ครั วเรื อน ภาระทางไฟฟ าส วนใหญ คื อ หลอดไฟขนาด 5-100W และ
โทรทัศนสี จากการสํารวจพฤติกรรมการใชไฟฟาพบวาสวนใหญจะใช
ไฟฟาในชวงเวลาประมาณ 18:00 - 07:00 น. ซึ่งการใชไฟฟาของ
ชาวบานมักพบปญหาแรงดันไฟฟาไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ตัวเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของ Pico hydro มักเกิดความเสียหายเมื่อทํางานโดยไมมี
ภาระทางไฟฟา หรือมีภาระทางไฟฟาต่ํากวาขนาดกําลังการผลิตจริง
จากปญหาดังกลาวทีมวิจัยไดออกแบบระบบควบคุมแรงดันไฟฟา และ
ได ส รา งเครื่ อ งควบคุ มฯ ต น แบบ และได นํ า ไปติ ดตั้ ง ทดสอบ พบว า
เครื่องควบคุมฯ สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี อุปกรณ
ไฟฟาสามารถใชงานไดตามปกติ แกปญหาหลอดไฟขาด และตัวเครื่อง
กําเนิดไฟฟาไมเกิดความเสียหายกรณีที่ไมมีภาระทางไฟฟา
Abstract
This paper presents the case study of Pico hydro power
generation (PHP), operation problems and solutions at Ban
Thapan, Luang Pha Bang, Lao PDR. The villager can produce
electricity them self in each household by using PHP. The load
demand almost is lighting lamp 5-100 W and color TV. From the
electricity using behavior observation found that villager use the
energy during 18.00 pm -07.00 am of the day, the system operates
* Corresponding author
สาขาพลังงานทดแทน

over night. The main problem of the system is often lamp damage
as cause from unstable voltage out put from PHP. The generator of
PHP often damage cause from operates with out load or lower load
demand. Form these reasons, the research team design and
construct PHP controller prototype. All controllers have testing at
Thapan and show very successfully working, no lamp and
generator damaged.
1. บทนํา
ประเทศลาวเปนประเทศที่มีศักยภาพของพลังงานน้ําสูงที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการสํารวจพบวาศักยภาพพลังงาน
น้ําในลาวมีไมต่ํากวา 22,500 MW ซึ่งมีเพียง 2% ของศักยภาพเทานั้น
ที่ไดรับการพัฒนาและนํามาใชง าน ปจจุบันประชาชนลาวมีไฟฟาใช
เพียง 10% [1] ซึ่งถือวาต่ํามาก รัฐบาลไมสามารถที่จะจัดหาไฟฟา
ใหกับประชาชนไดอยางเพียงพอ ทําใหประชาชนลาวตองแสวงหาดวย
ตนเอง โดยอาศั ย แหล ง พลั ง งานทดแทนซึ่ ง มี อ ยู อ ย า งมหาศาล
ภายในประเทศคือพลังงานน้ํา จากการสํารวจที่หมูบานทาแปน เมือง
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคณะวิจัย
ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน (SERT) Asia Europe Renewable
Energy Consortium Agency และเจาหนาที่จากการไฟฟาลาว พบวา
หมู บ า นนี้ ยั ง ไม มี ไ ฟฟ า จากสายส ง เข า ถึ ง ภายในหมู บ า นมี จํ า นวน
ประชากรประมาณ 130 คน จํานวน 50 หลังคาเรือน สวนใหญรอยละ
70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 20 ประกอบอาชีพรับจางและอีก
รอยละ 10 รับราชการชาวบานสามารถผลิตกระแสไฟฟาใชไดเองจาก
ทรัพ ยากรแหลง น้ํ า ที่มีในหมูบา นโดยแตล ะครัว เรือ นจะติดตั้ ง เครื่อ ง
กําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วเพื่อผลิตไฟฟาใชแตละครัวเรือนของ
ตนเอง
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2. หลักการทํางานและสวนประกอบในระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
น้ําขนาดจิ๋ว
ระบบผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว (Pico Hydro Power
System) โดยทั่วไปจะหมายถึงระบบผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงาน
น้ําหมุนกังหันที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) โดยกําลังการ
ผลิตไฟฟาสูงสุดที่ประมาณ 5 กิโลวัตต ไฟฟาที่ไดเปนกระแสสลับ
220V/50Hz หรือ110V/60Hz ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึง
สามารถนําไปใชงานกับอุปกรณไฟฟาทั่วๆ ไปได เชน หลอดไฟแสง
สวาง วิทยุ และโทรทัศนทั้งนี้อาจออกแบบใหสามารถใชประโยชนระบบ
ในรูปของพลังงานกลโดยตรงไดเชนกัน เพื่อนําไปใชงานอื่นๆ เชน ใชกับ
เครื่องสีขาว เปนตน [2]
สวนประกอบหลักของระบบผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว
ไดแก แหลงน้ําปอน (Water supply) บอหรืออางเก็บน้ํา (Reservoir)
ทอสงน้ํา (Penstock pipe) ชุดกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟา (Turbine
& Generator) ชุดควบคุมแรงดันไฟฟา (Electronic controller) ภาระ
ทางกล (Mechanical load) ระบบสงไฟฟา (Distribution system) และ
ภาระทางไฟฟาของระบบ (Consumer loads) ดังรูปที่ 1

เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วมีหลายชนิด การเลือกใช
ชนิดของ Pico hydro ใหเหมาะสมขึ้นอยูกับสภาพแหลงน้ํา เฮด (Head)
และอัตราการไหลของน้ํา ความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่
เลื อ กใช นอกจากนี้ ยัง ขึ้น อยูกั บ สภาวะภู มิอ ากาศซึ่ ง เป น ตัว กํ า หนด
ปริมาณน้ําในชวงเวลาตางๆ Pico hydro ทุกแบบจะมีคุณสมบัติของ
กําลัง-ความเร็วรอบ และประสิทธิภาพ-ความเร็วรอบ ซึ่งระบบจะทํางาน
ไดอยางมีป ระสิท ธิภาพไดจะขึ้นอยูกับตัวแปรหลักคือ ความเร็วรอบ
เฮด และอัตราการไหล [3] Pico hydro สามารถแบงออกเปนชนิดตางๆ
ไดตามชนิดของกังหัน เฮด และขนาดกําลังการผลิตไฟฟาดังตารางที่ 1
4. เงินลงทุนของระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว
เงินลงทุนของ Pico hydro อยูที่ประมาณ 3 บาท/วัตต (เซลล
แสงอาทิตย 150 - 200 บาท/วัตต) ราคานี้ยังไมรวมเครื่องควบคุมซึ่งอยู
ที่ประมาณ 1 บาท/วัตต ดังนั้นราคาของระบบจึงอยูที่ประมาณ 5 - 10
บาท/วัตต (รวมราคาคาติดตั้งและอุปกรณอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของ
แหลงน้ํา อายุการใชงานของระบบประมาณ 5 ป 1,000 กีบ ≈ 5 บาท)
ราคาของ Pico hydro จากกรณีศึกษาของประเทศลาวแสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ราคาตอวัตตของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว
รูปที่ 1 ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว [2]
3. เทคโนโลยีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดจิ๋ว
ตารางที่ 1 ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว [3,4]
Turbine
type
Impulse

Reaction

Head classification & Power capacity
Medium (10 - 50m)
Low (< 10m)
High (> 50m)
Crossflow
Tinny Pelton
Tinny Crossflow
Wheels (Peltric
≈ 200W for
Set) up to 5kW
Battery charging
Tinny Turgo (up to Variation Turgo
Variation Turgo
1kW)
(7kW)
(7kW)
Multi-jet Pelton
Multi-jet Pelton
Francis
Francis (spiral case)
Propeller (up to 1kW)
Kaplan
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5. กรณีศึกษาบานทาแปน
ตารางที่ 2 ระบบ Pico hydro ที่ติดตั้งใชงานในหมูบานทาแปน
Capacity
(kW)
0.2
0.3
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0

Amount
1
1
3
7
4
2
1

Power
(kW)
0.2
0.3
1.5
7.0
6.0
4.0
3.0

Head
(m)
2
2
4
5
5
6
13

Flow rate
(l/s)
10
10
12
15
18
20
21

Efficiency
(%)
29.56
25.99
31.86
33.98
31.15
23.79
28.68

ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจการใชงานของระบบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วภายในหมูบานทาแปน พบวา
ชาวบานแตละครัวเรือนมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสวนตัวสําหรับผลิตไฟฟา
ใชเองในครัวเรือน โดยเปนการลงทุนของแตละครัวเรือนเอง จากการ
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สํารวจพบวามีการติดตั้งระบบ Pico hydro จํานวน 19 เครื่อง กําลังการ
ผลิตรวมทั้งสิ้น 22 kW ซึ่งแตละเครื่องมีขนาดตางกันขึ้นอยูกับปริมาณ
ความตองการใชไฟฟาและงบประมาณของแตละครัวเรือนดังตารางที่ 2
ระบบที่ใชงานอยูทําการติดตั้งอยางงายๆ ใชภูมิปญญาทองถิ่น โดยการ
ดัดแปลงกังหันของระบบ Pico hydro ดวยการใชใบพัดเรือหางยาวเพื่อ
เพิ่ม head ใหกับระบบ ในระบบไมมีการติดตั้งชุดควบคุมแรงดันไฟฟา
รวมถึงระบบความปลอดภัยอื่นๆ แตอยางไร
5.1 ปญหาของการใชงาน Pico hydro
จากการสํารวจพฤติกรรมการใชไฟฟาพบวาชาวบานสวนใหญไม
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟา เนื่องจากสวนมากไมไดเรียน
หนังสือ ลักษณะการใชงาน Pico hydro ของชาวบานมีลักษณะที่
นาสนใจคือ ชาวบานจะใชไฟฟาในชวงเวลาประมาณ 18:00 - 21:00 น
ซึ่งเปนเวลาที่เสร็จจากภารกิจการทํางานประจําวัน แตละครอบครัวที่มี
เครื่องกําเนิดไฟฟาก็จะเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยวิธีการเปดประตูน้ํา
ใหน้ําไหลผานกังหันของเครื่อง Pico hydro หลังจากเดินเครื่องแลว
ชาวบานก็ใชกระแสไฟฟา ไปตลอดทั้ง คืน โดยปลอยใหเ ครื่อ งกํา เนิ ด
ไฟฟาทํางานตลอดเวลาจนถึงรุงเชาของวันใหม (18:00 -07:00 น) ซึ่ง
ชาวบานจะออกไปปฏิบัติภารกิจประจําวัน ชาวบานจะปดเครื่องใชไฟฟา
ตางๆ ภายในบาน จากนั้นก็จะหยุดการทํางานของ Pico hydro โดยการ
ปดประตูกั้นน้ํา เพื่อไมใหน้ําไหลผานกังหันทําใหระบบหยุดการทํางาน

สายไฟ
Pico hydro

ประตูน้ํา

Reservoir

ทอสงน้ํา

จากลักษณะของการใชงานดังกลาวการใชไฟฟาของชาวบานพบ
ปญหาคือ หลอดไฟขาดบ อ ย สาเหตุ มาจากแรงดั น ไฟฟา ไมส ม่ํา เสมอ
เนื่องจากไมมีอุป กรณควบคุมแรงดันไฟฟา นอกจากนี้ยังเกิดปญหา
อื่นๆ เชน ในเวลาที่ไมมีการใชอุปกรณไฟฟา (No loads) ชาวบาน
จะตองยกระบบ Pico hydro หลบจากน้ํา หรือตองปดประตูสงน้ํา เพื่อ
ไม ใ ห เ กิ ด ความเสีย หายต อ เครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ า เพราะเครื่ อ งกํา เนิ ด
ไฟฟามีอุณหภูมิสูง หรือ Pico hydro เกิดความเสียหายเมื่อมีภาระทาง
ไฟฟาต่ํากวาขนาดกําลังการผลิตจริง นอกจากนี้ยังพบปญหาเรื่องความ
ปลอดภัยขณะใชงานระบบ เมื่อชาวบา นตองลงไปในน้ําเพื่อเปด/ปด
ประตูน้ํา พบวาเคยมีอุบัติเหตุชาวบานถูกไฟฟาซ็อตจนเสียชีวิต
5.2 การแกปญหาของการใชงาน Pico hydro
เพื่อแกปญหาดังกลาวทีมงานวิจัยจาก SERT รวมกับ Institut für
Solare Energieversorgungstechnik (ISET) จากประเทศเยอรมัน
และบริ ษั ท ลี โ อลิ ค ส ประเทศไทย ทํ า การพั ฒ นาเครื่ อ งควบคุ ม
แรงดันไฟฟาและ Dummy load สําหรับ Pico hydro และทําการติดตั้ง
ในหมูบานทาแปน เบื้องตนไดสรางเครื่องควบคุมฯ ตนแบบจํานวน 3
เครื่อง โดย 2 เครื่องเปนการพัฒนารวมกันของ SERT & ISET และ 1
เครื่องพัฒนาโดยบริษัทลีโอลิคส ผลจากการทดสอบเครื่องควบคุม
ตนแบบพบวาสามารถแกปญหาดังกลาวได ในระยะที่สองจึงไดทําการ
ติดตั้งเพิ่มอีก 15 เครื่อง และจะทําการประเมินผลการใชงานระบบใน
ระยะยาวตอไป (ในบทความฉบับนี้จะไมขอกลาวถึง)
ผลจากการทดสอบและใช ง านจริ ง พบว า เครื่ อ งควบคุ ม
แรงดันไฟฟา สามารถทนแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาสูงสุดขนาด
ตั้งแต (In put 0-600V, 0-11A/AC) ตามลําดับ Controller สามารถปรับ
คากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระทางไฟฟา(Out
put, 220V/AC) กระแสไฟฟาขาออก (Out put) ขึ้นอยูกับภาระทาง
ไฟฟา เมื่อนําเครื่องใชไฟฟามาตอเพื่อใชงานก็ไมมีผลคางเคียงใดๆ
อุปกรณไฟฟาสามารถใชงานไดตามปกติ ปองกันไมใหกระแสไฟฟา
ไหลผานอุปกรณไฟฟามากเกิน (Over supply) ชวยไมใหหลอดไฟขาด
โดยชาวบานไมจําเปนตองปดประตูน้ําเพื่อหยุดการทํางานของระบบ
สามารถปลอยใหระบบทํางานไดตามปกติ กรณีที่ไมมีภาระทางไฟฟา
กระแสไฟฟาจะจายใหกับเครื่องควบคุม ซึ่งเปรียบเหมือนเปน Dump
Load และเครื่องควบคุมสามารถควบคุมจํานวนรอบการหมุนของเครื่อง
กํา เนิด ไฟฟ าให ชา ลงไดทํา ใหผ ลิต กระแสไฟฟ าได นอ ยลงแกป ญหา
เครื่องกําเนิดไฟฟามีอุณหภูมิสูง ซึ่งสาเหตุที่เครื่องกําเนิดไฟฟารอน
เพราะกระแสไฟฟาที่ผลิตไดซึ่งไมถูกนําไปใชงานจะถูกเปลี่ยนรูปเปน
พลังงานความรอนและถายเทความรอนใหกับขดลวด ลักษณะของการ
ติดตั้งระบบ Pico Hydro ที่บานทาแปนแสดงตามรูปที่ 3, 4 ตามลําดับ

รูปที่ 3 การติดตั้ง Pico hydro อยางงายที่บานทาแปน
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Pico Hydro Power System
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B = Breaker
C = Controller
G = Generator
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L = Load (AC)

รูปที่ 3 ลักษณะการติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาของ SERT&ISET

Pico Hydro Power System
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ที่สนั บสนุนงบประมาณในการทํา วิ จัย และข อ มูล ทางเทคนิ ค ซึ่ง เป น
ประโยชนตอการทําวิจัยเปนอยางยิ่ง
เอกสารอางอิง
1. Douangvilay, B. “Renewable Energy Development in Lao
PDR,” Master of Science Independent Study, School of
Renewable Energy Technology, Naresuan University. 2000.
2. Maher, P. “Pico Hydro for Village Power: A Practical Manual
for Schemes up to 5 kW in Hilly Area,” UK Department for
International Development (DfID), May 2001.
3. Paish, O. “Small hydro power: technology and current
status,” Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 6
(2002), pp. 537–556.
4. Taylor, S. “Bundling Family-hydro under the CDM in Vietnam
and the Philippines,” 2nd UNIDO/IC-SHP Seminar on SHP
Cooperation among Developing Countries, 16-23 April 2004.

L

C

D

B = Breaker
C = Controller
G = Generator
L = Load (AC)
D = Dump Laod(AC)

รูปที่ 4 ลักษณะการติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาบริษัทลีโอนิคส
6. สรุป
ปญหาสวนใหญของการใชงานระบบไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วคือ
หลอดไฟขาดบอย สาเหตุมาจากแรงดันไฟฟาไมสม่ําเสมอเนื่องจากไมมี
อุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟา การเกิดความรอนสะสมที่ตัวเครื่องกําเนิด
ไฟฟาในกรณีที่ระบบไมมีภาระทางไฟฟา หรือภาระทางไฟฟามีขนาด
ต่ํ า กว า กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า การแก ป ญ หาทํ า โดยการพั ฒ นาเครื่ อ ง
ควบคุมแรงดันไฟฟา และนําไปติดตั้งใหกับชาวบาน จากการทดสอบ
การใชงานจริงพบวาสามารถแกปญหาหลอดไฟขาด ปองกันความ
เสียหายใหกับตัวเครื่องกําเนิดไฟฟาทําใหไมเกิดความเสียหายกรณีที่
ไมมีภาระทางไฟฟาไดเปนอยางดี
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