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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจยันีมี้เป้าหมายเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพกงัหนันํา้แกนตัง้แบบลดแรงเสียดทานโดยกงัหนันํา้จะถูกออกแบบให้มีความ

เหมาะสมสําหรับติดตัง้ในคลองชลประทานท่ีมีความเร็วการไหลต่ํามีการพฒันาให้กลไกการเปิด-ปิดใบพดัให้สามารถทํางานและเร่ิม

ออกตวัได้เร็วขึน้กว่าแบบเก่า โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบพัดโดยกังหันนํา้จะมีหลกัการทํางานดงันี ้เม่ือนํา้ไหลผ่านใบพัด

ใบพดัจะเปิดขึน้เพ่ือรับพลงังานจากการไหลเม่ืออยู่ในทิศทางตามนํา้และจะถกูปิดลงให้ขนานกบัการไหลเม่ือหมนุไปอยู่ในทิศทางทวน

นํา้ กังหนันํา้ได้ถูกทําการทดสอบในแบบจําลองคลองชลประทานดาดคอนกรีตมีความกว้างของก้นคลอง0.8 เมตร ความลกึนํา้0.3 

เมตรภายในห้องทดลองชลศาสตร์ ในการทดลองกงัหนันํา้นีไ้ด้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของใบพดัชนิดโค้ง ขนาดความกว้าง 0.1 

เมตร× ความยาว0.3 เมตร มีรัศมีความโค้ง 0.15 เมตร เปรียบเทียบกบัใบพดัชนิดตรงขนาดความกว้าง 0.1 เมตร ×ความยาว 0.3 เมตร

ได้ทําการทดสอบกังหันท่ีความเร็วกระแสนํา้เท่ากับ 0.28,0.43,0.51,0.57,0.60,0.64,0.67,0.73 เมตรต่อวินาทีตามลําดบัจากการ

ทดลองพบว่าใบพัดชนิดโค้งมีประสิทธิภาพสูงกว่าใบพัดชนิดตรง ประสิทธิภาพกังหันใบพัดชนิดโค้งได้สูงสุด 72 เปอร์เซ็นต์เม่ือ

เปรียบเทียบกบัใบพดัชนิดตรงได้ประสิทธิภาพสงูสดุท่ี 56เปอร์เซน็ต์ 

Abstract 

This research aims to develop the performance of a vertical axial with friction reduction.  

Thewater turbinewas specially designed to suitable for irrigation canal. The turbine mechanism was improved to operate 

and start faster than the previous version by changing the shape of the blade. The operation of the turbine is defined as 

follow.A flip- able blade will automatically rise-up when in a direction of the flow and lower down when in reverse-flow 

direction. The turbine was tested in irrigation canal model in side hydraulic laboratory.   In the experiment, an efficiency 

of a curve blade with dimensions of 0.1 width x 0.3 length x 0.15 radius was determined. A straight blade was testedIn 

order to compare the result. Both blade shapes were tested at the flow velocity of 0.28, 0.43, 0.51, 0.57, 0.6, 0.64, 0.67, 

0.73 meters/second consequently. From the experiment result, the curve blade shows higher efficiency than the straight 

blade with the maximum efficiency of 72 and 56 percent.  
Keyword: Water turbine, Hydro power, Computational Fluid Dynamics. 
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คาํนํา 

ทรัพยากรนํา้เป็นแหล่งเชือ้เพลิงธรรมชาติหมนุเวียน พลงังานนํา้ (Renewable Natural Resource) โดยแตกต่างจากแหล่ง

เชือ้เพลิงธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ ซึง่มีปริมาณจํากดั เช่น นํา้มนั ก๊าซ และถ่านหิน เป็นต้น จากวฏัจกัรอทุกวิทยา เม่ือฝนตกลงมา นํา้ฝน

ส่วนหนึ่งจะถูกเก็บกักตามท่ีลุ่มต่างๆ ทัง้บนพืน้ดินและตามใบไม้ต่างๆ และซมึลงสู่ใต้ดิน โดยนํา้ส่วนเกินก็จะไหลลงสู่แม่นํา้ และใน

ท่ีสดุก็ไหลลงสูท่ะเล สําหรับนํา้ท่ีไหลลงสูใ่ต้ดิน บางสว่นก็ถกูขงัอยู่ใต้ชัน้ดินเป็นนํา้บาดาล บางสว่นก็ไหลกลบัลงสูแ่มนํ่า้ นํา้ท่ีอยู่บนผิว

ดินในท่ีตา่งๆ และในทะเล จะระเหยกลายเป็นไอนํา้ ซึง่รวมถึงการคายนํา้ของพืชด้วย และเม่ือมีสภาวะท่ีเหมาะสม ไอนํา้เหล่านัน้ก็จะ

รวมตวัเป็นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดนํา้ตกลงมาเป็นฝน วนเวียนตามวฏัจกัรอย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

กงัหนันํา้ เป็นอปุกรณ์ท่ีถูกพฒันาจากวงล้อนํา้ซึง่เดิมใช้สําหรับการทดนํา้และโมแ่ป้ง ในปี ค.ศ. 1832 วิศวกรชาวฝร่ังเศสช่ือ

เบนอย์ตฟูเนรองซ์ (Benoit Fourneyron) ประสบความสําเร็จในการพฒันากงัหนันํา้ท่ีมีประสิทธิภาพสงูในการเปลี่ยนพลงังานนํา้ไป

เป็นพลงังานกล โดยเรียกช่ือวา่กงัหนันํา้ของฟเูนรองซ์ (Fourneyron’s turbine) หลงัจากท่ีวงล้อนํา้ไมเ่คยมีการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลง

มากวา่ 2,000 ปีก่อนหน้านี ้(Boyle. 1996 : 194) จดุนีน้บัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีสําคญัอย่างย่ิงในการพฒันากงัหนันํา้ ในปัจจุบนักงัหนันํา้ได้

ถูกพัฒนาให้มีขนาดและรูปร่างท่ีแตกต่างกันมากมายและมีประสิทธิภาพสูง กังหันนํา้เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของโรงไฟฟ้า

พลงังานนํา้เพราะจะทําหน้าท่ีในการเปลี่ยนพลงังานจลน์ของนํา้ไปเป็นพลงังานกล โดยการทําให้ใบพดัของกงัหนันํา้เกิดการหมนุส่งผล

ให้แกนของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีเช่ือมตอ่อยู่หมนุตาม และสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้ โดยทัว่ไปกนัหนันํา้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 

ประเภทคือกงัหนันํา้ประเภทหวัฉีดและกงัหนันํา้ประเภทแรงปฏิกิริยา 

ในงานวิจยันีทํ้าการพฒันากงัหนันํา้แกนตัง้แบบลดแรงเสียดทานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีหลกัการทํางานโดย กงัหนันํา้

จะเปลี่ยนพลงังานของกระแสนํา้ท่ีไหลเข้าสู่กังหันมาเป็นพลงังานกล กังหันนีจ้ะจมอยู่ในนํา้ มีแกนตัง้ฉากกับพืน้โลก การหมุนของ

กงัหนัจะทําให้เกิดการเปิด-ปิดของใบพดั ซึง่ใบพดัด้านท่ีหมนุตามกระแสนํา้จะตัง้เปิดรับพลงังานการไหลจากกระแสนํา้ ใบพดัท่ีตัง้ขึน้

จะทําหน้าท่ีเปลี่ยนพลงังานท่ีรับมาจากกระแสนํา้เป็นการหมนุของกงัหนั ในขณะเดียวกนัใบพดัด้านท่ีหมนุทวนกระแสนํา้จะพบัลงเพ่ือ

ลดการรับพลงังานของกระแสนํา้โดยตรง และได้พฒันาใบพดัให้มีลกัษณะโค้งทําให้สามารถรับแรงได้มากขึน้ เน่ืองจากวสัดท่ีุเปลี่ยน

จากเดิมคือเหล็ก งานวิจยันีจ้ะเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์คาร์บอนในการทําใบพดัทําให้นํา้หนกัเบากว่าเหล็กทําให้สามารถเปิด-ปิดใบได้เร็ว

มากขึน้ทําให้กงัหนัสามารถหมนุได้อย่างตอ่เน่ือง 

กงัหนันํา้แกนตัง้แบบลดแรงเสียดทาน คือ กงัหนัท่ีมีแนวแกนของกงัหนั (แกนหมนุ) ตัง้ฉากกบัพืน้โลก โดยท่ีใบพดัของกงัหนั

ชนิดนีจ้ะพบัเปิด-ปิดได้เพ่ือลดแรงเสียดทานกบัพลงังานการไหลของกระแสนํา้เม่ือหมนุย้อนกลบั ซึง่กงัหนัดงักล่าวสามารถนําไปใช้กบั

นํา้ท่ีมีความเร็วการไหลต่ําได้แตกตา่งกบักงัหนัชนิดอ่ืนท่ีต้องใช้ความเร็วการไหลของกระแสนํา้สงูในการทํางาน 

อศัวิน (2552) ได้ทําการทดสอบกังหันนํา้แบบหลุกต่ํา โดยทําการทดสอบกังหันท่ีมีใบพัดขนาด 0.3×0.4 m. มีเส้นผ่าน

ศนูย์กลางประมาณ 2 m. มีจํานวนใบพดัทัง้หมด 16 ใบ ตรงแกนกลางของกงัหนัต่อเพลาออกมายึดกบัมเูล่ขนาด 16 in. และทําการ

ติดตัง้ชดุสําหรับวดัแรงบิด โดยทําการลดจํานวนรอบกงัหนั และปรับตาชัง่ให้ตงึและวดัคา่บนัทกึผล 

การคํานวณแรงดนันํา้ท่ีกระทํากบัวตัถใุดๆ สามารถคํานวณได้จากสมการ 

 AhF cγ=          (1) 

เม่ือ 

F=แรงท่ีนํา้กระทําตอ่วตัถ ุ(kg) 

γ =หน่วยนํา้หนกัของนํา้ (1000  k/m^3 ) 

A=พืน้ท่ีท่ีสมัผสัแรงผลกั (m^2) 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

123 

ch =ความสงูระดบันํา้ท่ีสมัผสัวตัถ ุ(m) 

การคํานวณพลงังานท่ีได้จากแรงท่ีกระทํากบัใบกงัหนันํา้สามารถคํานวณได้จากสมการ 

 3

2
1 AVP ρ=          (2) 

เม่ือ 

P=พลงังานท่ีได้จากกระแสนํา้ (watt) 

การคํานวณพลงังานกลท่ีกงัหนัผลิตได้สามารถคํานวณได้จากสมการ 

FNRP π2=         (3) 

เม่ือ 

P=พลงังานท่ีได้วดัได้ (watt) 

F=ผลตา่งของนํา้หนกัท่ีใช้ดงึพเูล ่(N) 

N=จํานวนรอบของการหมนุ (rpm) 

R=รัศมีมเูล ่(m) 

การหาประสทิธิภาพของพลงังานท่ีได้จากกงัหนันํา้ สามารถคํานวณได้จากสมการ 

inoutp PPC /=          (4) 

เม่ือ 

pC =ประสิทธิภาพของกงัหนั  

outP =พลงังานท่ีวดัได้ (watt) 

inP =พลงังานท่ีได้จากกระแสนํา้ (watt) 

 

 

การหาอตัราสว่นความเร็วปลายใบ สามารถคํานวณได้จากสมการ 

 
Vw

RTSR ω×
=          (5) 

TSR  = อตัราสว่นความเร็วปลายใบ 

R     = รัศมีใบพัด (m.) 
ω      = ความเร็วรอบ (rpm) 

Vw    = ความเร็วการไหลของกระแสนํา้ (m/s) 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อปุกรณ์ 

การศกึษาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของใบพดักงัหนันํา้แกนตัง้ความเร็วต่ํานี ้ส่วนของกงัหนันํา้จะประกอบจากแกนกลางท่ีทํา

มาจากมู่เล่และมีเพลาเป็นตวัหมุนและจะมีวงล้อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.1 เมตรเพ่ือให้สายพานคล้องกับตวัวงล้อและปลายของ

สายพานทัง้สองด้านจะติดกับเคร่ืองชั่งนํา้หนักเพ่ือท่ีจะได้ทําการวดัแรงดึงของสายพานเม่ือทําการทดสอบกังหันนํา้ ส่วนใบพัดของ

กงัหนัจะมี 2 แบบ คือ ใบพดัโค้งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง 0.1 เมตร× ความยาว 0.3 เมตร มีรัศมีความโค้งเท่ากบั 0.15 

เมตร วสัดท่ีุใช้ทําใบพดัคือไฟเบอร์คาร์บอน ดงัแสดงในรูป figure 1 และใบพดัตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ความกว้าง 0.1 เมตร× 
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ความยาว 0.3 เมตร วสัดท่ีุใช้ทําใบพดัคือเหลก็ดงัแสดงในรูป figure 2 เคร่ืองวดัความเร็วรอบสําหรับวดัความเร็วในการหมนุของวงล้อ

และแบบจําลองคลองชลประทานดาดคอนกรีตท่ีมีความกว้างของก้นคลองประมาณความกว้าง0.8 เมตร และมีความลกึนํา้ประมาณ

ขนาด0.3 เมตร 

 

 
Figure 1.curve blade 

 

 
Figure 2.straight blade 

 

วิธีการ 

 ติดตัง้ใบพดักบัแกนเพลาซึง่กงัหนันํา้นีจ้ะถกูติดตัง้ในแบบจําลองคลองชลประทานดาดคอนกรีต  ดงัแสดงในรูป figure 3 เม่ือ

ติดตัง้อปุกรณ์เรียบร้อยแล้ว จะทําการทดสอบกงัหนันํา้ด้วยการเปิดป๊ัมเพ่ือผนันํา้จากถงัเก็บนํา้เข้ามาสู่คลองชลประทานทดลองซึง่เรา

จะทําการทดสอบท่ีความเร็วในการไหลทัง้หมด 8 ค่า คือ 0.28,0.43,0.51,0.57,0.6,0.64,0.67,0.73 เมตรต่อวินาทีตามลําดบั ในการ

ทดลองแต่ละความเร็ว จะทําการวัดค่าแรงดึงของสายพานท่ีติดไว้กับเคร่ืองชั่งนํา้หนัก จะทําการเก็บค่าแรงดึงในแต่ละการไหล

ประมาณ 5 ครัง้หรือจนกวา่กงัหนันํา้จะไมห่มนุ แล้วจงึเปลี่ยนความเร็วเพ่ือทําการทดสอบตอ่ไป 
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Figure 3.Vertical turbinefriction reduces  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

จากการศกึษาประสิทธิภาพของใบพดักงัหนันํา้ ซึง่ในกรณีศกึษานีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ใบพดัท่ีทําจากเหล็กและใบพดัท่ี

ทําจากไฟเบอร์คาร์บอน ตามสมมติฐานท่ีเราได้ตัง้ไว้ตัง้แต่ต้นว่าใบพดัท่ีทําจากไฟเบอร์คาร์บอนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใบพดัท่ีทํา

จากเหลก็ ผลปรากฏว่า ใบพดัท่ีทําจากไฟเบอร์คาร์บอนนัน้มีประสิทธิภาพมากกว่าใบพดัเหล็ก ซึง่ใบพดัท่ีทํามาจากไฟเบอร์คาร์บอน

จะมีคณุสมบติั นํา้หนกัท่ีน้อยกว่าเหล็กแต่ความคงทนจะมากกว่าเหล็ก เป็นดงัแสดงใน graph 1. และ graph 2.ข้อมลูท่ีได้จากการ

ทดสอบกงัหนันํา้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ความกว้าง 0.1 ม. × ความยาว 0.3 ม. และมีรัศมีความโค้งเท่ากบั 0.15 ม. ท่ีทําการทดสอบ

ในแบบจําลองคลองชลประทาน ได้ทําการทดสอบทัง้หมด 8 ความเร็ว คือ 0.28, 0.43, 0.51และ0.57เมตรต่อวินาที พบว่า

ประสิทธิภาพสงูสดุ (Cp) ได้ประมาณ 72 % ท่ีความเร็วกระแสนํา้ 0.57เมตรต่อวินาทีเม่ือเปรียบเทียบใบพดัชนิดเก่าซึง่เป็นใบพดัตรง

รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวสัดท่ีุใช้ทําคือเหล็ก มีขนาด ความกว้าง 0.1 ม. × ความยาว 0.3 ม.ความเร็วในการทดสอบคือ 0.60,0.64,0.67 

และ0.73 ตามลําดบั ผลท่ีได้ประสิทธิภาพสงูสดุเท่ากบั 56% ท่ีความเร็วกระแสนํา้ 0.73 เมตรต่อวินาทีและข้อมลูการเปรียบเทียบค่า

พลงังานท่ีได้จากใบพดั เปรียบเทียบกบัค่าท่ีได้จากผลการทดลองของใบพดัโค้งกบัใบพดัตรงในห้องปฏิบติัการ ดงัแสดงใน graph 3.

เส้นประยาวจะแสดงพลังงานท่ีใบพัดสามารถสร้างได้  วงกลมจะแสดงถึงพลังงานท่ีได้ของใบพัดโค้งชนิดใหม่ สี่เหลี่ยมแสดงถึง

พลังงานท่ีได้ของใบพัดตรงชนิดใหม่ ส่วนเส้นทึบจะเป็นข้อมูลเก่าของใบพัดตรง (เศรษฐา สมจิตต์ชอบ) และเส้นประจุดเป็นการ

ประเมินจากข้อมลูเก่าเน่ืองจากข้อมลูเก่าไมไ่ด้อยู่ในช่วงความเร็วในการทดลองนี ้

 

 
Velocity 0.28 m/s Velocity 0.43 m/s 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

126 

 

 
 

Graph 1.The relationship between the performance (Cp) of curve blade turbine. 

 
 

 
 

Graph 2.The relationship between the performance (Cp) of straight blade turbine. 

 

 

Velocity 0.60 m/s Velocity 0.64 m/s 

Velocity 0.67 m/s Velocity 0.73 m/s 

Velocity 0.51 m/s Velocity 0.57 m/s 
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Graph 3. The graph shows the comparison of energy from straight blade and curve blade 

 

สรุป 

 จากการศกึษาครัง้นีทํ้าให้สามารถสรุปได้วา่ใบพดัโค้งท่ีทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์นัน้มีประสิทธิภาพสงูกว่าใบพดัตรงท่ีทํามา

จากเหลก็ เน่ืองจากไฟเบอร์คาร์บอนเป็นวสัดท่ีุเบากวา่เหลก็ ทําให้ใบพดัสามารถเปิด - ปิดหน้าตดัรับนํา้ได้เร็วกวา่ และช่วยให้การหมนุ

ของกังหันนํา้ให้เร็วมากขึน้ด้วย พลงังานท่ีได้จากใบพดัชนิดตรงท่ีทําจากเหล็กได้ค่าน้อยกว่าพลงังานท่ีได้จากใบพดัโค้งท่ีทําจากไฟ

เบอร์คาร์บอน กงัหนันํา้ชนิดใหม่ท่ีได้พฒันาขึน้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยทําการพัฒนาตวัเตะให้เปิด – ปิดได้อย่างต่อเน่ืองและ

รวดเร็วมากขึน้ เม่ือเทียบกบักงัหนันํา้แบบเก่าชนิดใบตรงเป็นผลงานของเศรษฐา สมจิตต์ชอบ(2554) ผลท่ีได้จากการทดลองก็ปรากฏ

วา่กงัหนัชนิดใหมท่ี่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์และมีระบบการเปิด – ปิด ท่ีดีขึน้นัน้มีพลงังานมากกว่ากงัหนันํา้แบบเก่า เม่ือเปรียบเทียบ

กงัหนันํา้แบบใหมแ่ละแบบเก่าท่ีมีใบพดัชนิดตรงเหมือนกนั พลงังานของใบพดัตรงชนิดใหมท่ี่ได้พฒันาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบ

เก่า เน่ืองจากระบบการเปิด – ปิด ของใบพดัตวัใหมน่ัน้ทําได้ดีกวา่ใบพดัเดิม โดยจะได้แรงท่ีกระทําตอ่ใบพดัเท่ากนั แต่ความเร็วในการ

ไหลท่ีใช้เปิด – ปิดจะต่ํากวา่ แม้ว่าการพฒันาใบพดัแบบใหม่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเก่า แต่พลงังานท่ีดงึออกมาได้นัน้ก็ยงัไม่

เตม็ท่ี สาเหตเุกิดจากการสญูเสียจากความร้อน  แรงเสียดทาน การบิดตวัของแกนกงัหนั  ทําให้พลงังานท่ีดงึออกมาได้นัน้มีคา่น้อยกว่า

พลงังานท่ีควรจะได้ 
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