
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา  4 ชั่วโมง

สาระส�าคัญ
 พลงังานน�า้สามารถท�าให้วตัถตุ่าง ๆ  เคลือ่นทีห่รอืหมนุได้ จงึมกีารน�าพลงังานน�า้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดย
ใช้หลกัการถ่ายโอนพลงังานน�า้จากแหล่งกกัเก็บน�า้ไปยงักงัหนัน�า้ทีต่่อกบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าท่ีอยูใ่นระดบัต�า่กว่า
แหล่งน�้า เพื่อเปลี่ยนพลังงานศักย์ของน�้าให้เป็นพลังงานจลน์โดยการหมุนของใบกังหัน จากนั้นน�าไปหมุนแกน
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
 การออกแบบกังหันน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปแบบและจ�านวนของใบพัดแรงของน�้าที่
กระท�ากับใบพัด รวมถึงวัสดุที่ใช้สร้างใบพัด 
 ในการสร้างแบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าจ�าเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงาน และการ
ออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การวัดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกังหันน�้าสามารถท�าได้
โดยการเปรียบเทียบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานที่ต่อเข้ากับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ซึ่งสามารถน�า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ส�าหรับการวิเคราะห์และการแปลความหมายเพื่อจะน�าไปใช้งานต่อไป 

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี*

1. อธิบายพลังงานจลน์ พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งน�า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที ่
เหมาะสม

2. อ่าน แปลความหมาย และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน�า
เสนอ

1. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ฉายเพื่อน�าไปสู่การสร้างต้นแบบและ
แบบจ�าลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบ
จ�าลองความคิดและการรายงานผล

หมายเหตุ: *ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (T) ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์ (E) ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

สว่างไสว
ด้วยสายน�้า

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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สาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

- พลังงานจลน์เป็นพลังงานของ
วัตถุที่เคลื่อนที่ ขึ้นกับมวลและ
อัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์เป็น
พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ ขึ้นกับ
ต�าแหน่งของวัตถุ

- กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า
พลังงานรวมของวัตถุไม่สูญหาย 
แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่ง
ไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้  พลังงาน
ศักย์และพลังงานจลน์ของวัตถุมี
การถ่ายโอนพลังงานระหว่างกัน
ได้ ในท�านองเดียวกัน พลังงาน
รวมของระบบอาจเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง
ได้ เช่น พลังงานกลเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน 
ความร้อน พลังงานเคมีเป็น
พลังงานแสง

- พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า 
และพลังงานความร้อน ซึ่งได้มา
จากแหล่งพลังงานในธรรมชาติ
หลายแห่ง เช่น พลังงานลม  
พลังงานน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
ปิโตรเลียม พลังงานนิวเคลียร์ 
เป็นต้น

- พลังงานที่น�ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ จะต้องมีปริมาณมาก
เพียงพอ จึงสามารถใช้พลังงาน
นั้นท�างานได้ เช่น พลังงานน�้า
เหนือเขื่อนจะถ่ายโอนพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ไป
หมุนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า

- การน�าเสนอข้อมูลในรูปตารางเป็นวิธี
การน�าเสนอข้อมูลที่นิยมกันอย่างแพร่
หลาย เพราะมีความละเอียด  เป็น
ระเบียบ สามารถแสดงข้อมูลได้เป็น
จ�านวนมาก และแบ่งประเภทของข้อมูล
ได้หลายประเภทอย่างเป็นระบบ มีความ
ชัดเจนสะดวกต่อการค�านวณค่าต่าง ๆ
ทางสถิติ

- การน�าเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่ง
เป็นการน�าเสนอที่ใช้แผนภูมิที่แสดง
ด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสูง หรือ
ความยาวของแท่งแทนปริมาณของข้อมูล 
แผนภูมิแท่งนิยมใช้ในการน�าเสนอเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล  แผนภูมิแท่งมีหลาย
แบบ เช่น แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว และ
แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน

- การน�าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูป
วงกลมเป็นการน�าเสนอข้อมูลที่ใช้พื้นที่
รูปวงกลมหนึ่งวงแทนปริมาณข้อมูล
ทั้งหมด และแบ่งพื้นที่ในวงกลมจาก
จุดศูนย์กลางออกเป็นส่วนของวงกลม
ย่อย ๆ ตามส่วนของปริมาณข้อมูลที่น�า
เสนอ แล้วเขียนตัวเลขแสดงข้อมูลก�ากับ
ไว้ ในทางปฏิบัติถ้าข้อมูลที่ต้องการน�า
เสนอเป็นปริมาณที่มาก เรานิยมแสดง
ปริมาณข้อมูลเหล่านั้นเป็นรูปร้อยละของ
ปริมาณข้อมูลทั้งหมด 

- การน�าเสนอข้อมลูในรปูแบบกราฟเส้น
เป็นการน�าเสนอข้อมลูเพือ่แสดงการ
เปล่ียนแปลงของข้อมลูตามล�าดบัก่อนหลัง
ของเวลาทีข้่อมลูนัน้ ๆ เกดิขึน้  ท�าให้เหน็
การเปล่ียนแปลงเกีย่วกบัข้อมลู และช่วยให้ 
เหน็แนวโน้มตลอดจนความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
ระหว่างข้อมลูซึง่สามารถน�าไปใช้ในการ
พยากรณ์เกีย่วกบัข้อมลูนัน้

- การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธี
การตามกระบวนการเทคโนโลยี 
เพื่อให้ผู้เรียนท�างานอย่างเป็น 
กระบวนการ สามารถย้อนกลับ
มาแก้ไขได้ง่าย

- การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธี
การต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นอีก เช่น กลไกและการควบคุม 
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

- การเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะ
สมกับการใช้งาน ควรพิจารณา
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น รูปร่าง สี 
พื้นผิว ความแข็ง ความเหนียว  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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 กรอบแนวคิด

จุดประสงค์ของกิจกรรม

 1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานของ
กังหันน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้า  

 2. ออกแบบและสร้างแบบจ�าลองกังหันน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

S: วิทยาศาสตร์ *
- พลังงานจลน์และพลังงานศักย์

- การถ่ายโอนพลังงาน

E: วิศวกรรมศาสตร์
- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 (การสร้างแบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า)

T: เทคโนโลยี
- การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

M: คณิตศาสตร์
- การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม

- การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน�าเสนอ

สว่างไสวด้วยสายน�้า

* เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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วัสดุอุปกรณ์

ที่ รายการ
จ�านวน

ต่อกลุ่ม
ที่ รายการ

จ�านวน

ต่อกลุ่ม

1 ฝาขวดน�้าพลาสติก 15 อัน 9 ชุดถังน�้าส�าเร็จรูป 1 ชุด

2 ช้อนพลาสติก 10 อัน 10 โวลต์มิเตอร์ หรือมัลติมิเตอร์ 1 ชุด

3

พลาสติกลูกฟูก หนา 3 มิลลิเมตร 

ขนาด 60 เซนติเมตร x 120 

เซนติเมตร 

1 แผ่น 11 ปืนกาว 1 อัน

4 ไม้เสียบลูกชิ้น 10 อัน 12 กรรไกร 1 เล่ม

5
พลาสติกเจาะรูส�าหรับเสียบ

ใบพัด แบบ 6 รู และ 8 รู 

อย่างละ 

1 อัน
13 คัตเตอร์ 1 อัน

6 ฐานกังหันน�้าส�าเร็จรูป 1 ชุด 14 เทปกาว 1 ม้วน

7 เจเนอเรเตอร์ขนาดเล็ก  1 ตัว 15 ไม้บรรทัด 1 อัน

8 หลอด LED 1 ดวง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ขั้นระบุปัญหา
 1. ครนู�าเข้าสูบ่ทเรยีนโดยให้นกัเรยีนดภูาพหรอืวดีทิศัน์เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากพลงังานน�า้ในรปูแบบ

ต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานน�้าที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น เขื่อนผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง เขื่อนภูมิพล
 2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดในการน�าพลังงานน�้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน�้า ซึ่งศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ 1

  ควรได้ข้อสรุปว่า  
   การผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน�า้จะใช้หลักการปล่อยน�า้จากอ่างเกบ็น�า้เหนอืเข่ือนซึง่อยูใ่นระดบัทีส่งู

กว่า มพีลงังานศกัย์สะสมมากกว่าเมือ่เทยีบกบัน�า้ท้ายเขือ่นโดยให้น�า้ไหลไปตามอุโมงค์ส่งน�า้ไปยงักงัหนั
ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานศักย์ไปเป็นพลังงานจลน์ เมื่อ
กงัหนัหมนุจะท�าให้แกนของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าทีต่ดิอยูก่บัแกนของกังหนัหมนุตามไปด้วย เกิดการเปลีย่น
พลงังานจลน์ของการหมนุของแกนเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าและส่งออกไปตามสายส่งไฟฟ้า 
โดยก�าลังไฟฟ้าที่ได้จะแปรตามความเร็วรอบการหมุนของกังหันและขนาดของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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 3. ครูสมมติสถานการณ์ที่ท้าทาย 
  “นกัเรยีนอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านทีห่่างไกล ระบบสายส่งไฟฟ้ายงัไปไม่ถงึ ท�าให้ไม่มพีลงังานไฟฟ้าใช้ แต่ใกล้

หมู่บ้านนั้นมีน�้าตกไหลตลอดทั้งปี ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่าจะน�าพลังงานจากน�้ามาใช้ผลิต
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานในหมู่บ้านได้อย่างไร” 

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก�าหนดให้โดยใช้ประเด็นค�าถามดังตัวอย่าง
  - จากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้ สามารถสรุปเป็นปัญหาหรือความต้องการได้อย่างไร

  ควรได้ข้อสรุปว่า 
   ต้องการผลติไฟฟ้าใช้ในหมูบ้่าน โดยใช้ประโยชน์จากน�า้ตกทีไ่หลตลอดทัง้ปี โดยสร้างเป็นแบบจ�าลอง

กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดจากวัสดุที่ก�าหนดให้

  - ในการสร้างแบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า ควรมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง

  ควรได้ข้อสรุปว่า 
   ความรูท่ี้เกีย่วข้องต่อการสร้าง เช่น หลกัการผลติกระแสไฟฟ้า หลกัการท�างานของกังหันน�า้ รปูแบบ

ของกังหันน�้า วัสดุอุปกรณ์

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
 5. ครูให้นักเรียนดูภาพหรือวีดิทัศน์ของกังหันน�้ารูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น แบงกี (Bangi)  

เพลตัน (Pelton) ฟรานซิส (Francis) แล้วร่วมกันอภิปรายถึงรูปแบบของกังหันน�้า โดยศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากใบความรู้ที่ 2 

  ควรได้ข้อสรุปว่า 
   กังหันน�้าจะถูกออกแบบให้มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะของไหลของกระแสน�้า เช่น ความสูง

ของหัวน�้า ทิศทางการรับน�้า พื้นที่รับน�้า ลักษณะและจ�านวนใบพัด ดังนั้น การออกแบบกังหันน�้าของ
นักเรียนจึงควรค�านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย

 6. ครูก�าหนดเงื่อนไขให้นักเรียนเพิ่มเติมว่าใช้ชุดถังน�้าส�าเร็จรูปในการจ�าลองการไหลของน�้า โดย
ก�าหนดความสูงของระดับน�้าจากผิวน�้าในถังถึงจุดท่ีน�้ากระทบกับกังหันท่ีระยะ 0.6 เมตร, 1.0 เมตร 
และ 1.5 เมตร

 7. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส�ารวจอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้เพื่อน�า
มาใช้สร้างแบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า

 8. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ระดมความคดิเพ่ือรวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างกงัหนัน�า้ผลติไฟฟ้า เพือ่
ให้ผลติไฟฟ้าได้มากทีส่ดุจากอปุกรณ์ทีก่�าหนดให้ เช่น รูปแบบของกงัหนัน�า้ จ�านวนแกนใบพดั วสัดทุีใ่ช้
ท�าใบพัด ความแข็งแรงของกังหันน�้า ความสูงของระดับน�้าที่ปล่อยลงมากระทบกังหันน�้า และให้แต่ละ
กลุม่เลอืกวธิกีารสร้างกงัหนัน�า้ทีต้่องการจากข้อมลูทีร่วบรวมได้ โดยค�านงึถงึทรัพยากรทีมี่อยู ่เช่น วสัดุ
ที่เลือกใช้มีความเหมาะสม วิธีการสร้างไม่ยากเกินไปและสามารถสร้างได้ในเวลาที่ก�าหนด 
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ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
 9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าจากการข้อมูลและแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ 

ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 
 10. ครูให้นักเรียนวางแผนและลงมือสร้างกังหันน�้าตามที่ออกแบบไว้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสร้าง 

กงัหนัน�า้ให้สมบูรณ์ได้ภายในเวลาทีก่�าหนด ให้นกัเรยีนท�านอกเวลาเรยีนเพือ่ให้มกีงัหนัน�า้ทีพ่ร้อมส�าหรบั
ทดสอบประสิทธิภาพกังหันน�้าในตอนต่อไป

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
 11. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบการท�างานของกังหันน�้าว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ โดยใช ้

โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากเจเนอเรเตอร์ พร้อมกับบันทึกข้อมูลการทดสอบ 

  หมายเหต ุในการวดัค่าความต่างศกัย์ทีถ่กูต้องควรน�าตัวต้านทานไปต่ออนกุรมกบัหลอด LED แล้ววดัค่าความต่างศกัย์
ที่ตกคร่อมกับตัวต้านทาน 

ภาพการต่อวงจรกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

 12. ครใูห้นกัเรยีนปรบัปรงุชิน้งานโดยใช้ผลการทดสอบตามข้อ 10 เป็นข้อมลูในการหาแนวทางการปรบัปรงุ
เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน แล้วน�าไปทดสอบการท�างานอีกคร้ังพร้อมบันทึกข้อมูล ในกรณีที่นักเรียน 
ไม่พบแนวทางปรับปรุงชิ้นงาน ครูอาจใช้ค�าถามกระตุ้นให้เห็นถึงแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งปัญหาที่
อาจพบและแนวทางปรับปรุงแก้ไขแสดง ดังตารางต่อไปนี้

ปัญหาที่พบ สาเหตุที่เป็นไปได้ แนวทางแก้ไข

1. กังหันน�้าผลิตไฟฟ้า
ไม่ได้

- ความเร็วในการหมุนน้อย
- สายไฟที่ต่อกับขั้วบวกและขั้วลบ

จากโวลต์มิเตอร์เกิดการลัดวงจร 
- ปรับมิเตอร์ไปยังหน่วยวัดที่ไม ่

ถูกต้อง

- พิจารณาจ�านวนใบพัดที่ท�าให้กังหันน�้าหมุน
ได้ความเร็วมากที่สุด

- ปรับระยะห่างระหว่างจุดที่วัดค่าความต่าง
ศักย์ของขั้วบวกและขั้วลบให้มากขึ้น 

โวลตมิเตอร

หลอด LED

ตัวตานทาน

เจนเนอเรเตอร
G

V
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ปัญหาที่พบ สาเหตุที่เป็นไปได้ แนวทางแก้ไข

2. กังหันน�้าผลิตไฟฟ้า
ได้น้อย

- กังหันน�้ามีอัตราเร็วในการหมุน
น้อย

- ปรับเปลี่ยนความยาวของแกนใบพัด
- ปรับเปลี่ยนวัสดุส�าหรับท�าใบพัดให้มีพื้นที่

ในการรับน�้ามากที่สุด
- พิจารณามุมของใบพัดที่รองรับแรงจากการ

ตกกระทบของน�้าให้เป็นมุมที่ท�าให้กังหัน
น�้าหมุนได้เร็วที่สุด

3. ค่าความต่างศักย์
ที่วัดได้แต่ละครั้ง
แตกต่างกันมาก

- ปริมาณของน�้าที่ตกกระทบกับ
กังหันน�้าไม่คงที่ และมีต�าแหน่ง
ไม่แน่นอน

- ระยะความสูงของการปล่อยน�้า
แต่ละครั้งไม่เท่ากัน

- พิจารณาชุดถังน�้าว่าสามารถปล่อยน�้าใน
ปริมาณที่เท่ากันและตกกระทบกับใบพัด
ของกังหันน�้าในต�าแหน่งเดิมทุกครั้งหรือไม่

- ก�าหนดระยะความสูงของถังน�้าให้เท่ากัน
ทุกครั้ง

 13. ครใูห้นกัเรยีนน�าเสนอผลการทดสอบตามข้อ 11 พร้อมทัง้อ่าน แปลความหมายและวเิคราะห์ข้อมลู โดย
อาจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต่างศักย์และความสูงแล้วอภิปราย
ร่วมกันในกลุ่ม

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
 14. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอแบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้น โดยน�าเสนอแนวคิดใน

การสร้าง รูปแบบของกังหัน เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งผลการทดสอบและการปรับปรุงแก้ไข 
กังหันน�้าจนมีประสิทธิผลมากที่สุด 

 15. ครแูละนกัเรยีนประเมนิผลและอภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการสร้างกังหันน�า้เพือ่ให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด และแนวทางการสร้างกังหันน�้าผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้งานจริง

  ควรได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า เช่น 
   1) จ�านวนแกนของใบพัด จะมีผลต่อการหมุนท่ีต่อเน่ือง เนื่องจากหากต้องการให้ได้ค่าความ 

ต่างศักย์ได้สูงนั้น ต้องท�าให้กังหันหมุนได้เร็วและต่อเนื่องมากท่ีสุด ซ่ึงหากจ�านวนแกนของใบพัดน้อย
เกินไป เช่น 4 แกน เมื่อน�้าตกกระทบกับแกนที่ 1 แล้วเกิดการหมุนด้วยแรงของน�้าและความเฉื่อยของ
แกน อาจไม่มีแรงในการหมุนมากพอท่ีท�าให้แกนท่ี 2 หมุนมาตรงกับต�าแหน่งท่ีน�้าตกกระทบ เพราะ
ระยะห่างระหว่างสองแกนนีม้ากเกนิไป (90 องศา) ดังนัน้จึงต้องเพ่ิมจ�านวนของแกนใบพดัให้มากขึน้ แต่
ไม่มข้ีอก�าหนดทีแ่น่นอนว่าต้องเป็นจ�านวนเท่าใด เพราะต้องพิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ  ท่ีมผีลต่อการหมุนของ
กังหันด้วย เช่น น�้าหนักของกังหัน ความยาวแกนของกังหัน  การมีใบพัดจ�านวนมากขึ้นจะท�าให้กังหัน
มีโมเมนต์ของความเฉื่อยมากขึ้นด้วย หากแรงจากน�้าที่ไหลมีค่าน้อยลงบางช่วงก็จะยังท�าให้ไบพัดหมุน
ต่อไปได้เล็กน้อยด้วยความเฉื่อยนั้นเอง  
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   2) ความยาวแกนของใบพัด ถ้าแกนใบพัดยาวมากขึ้นจะท�าให้ใบพัดหมุนได้ง่ายข้ึน ซ่ึงอธิบายได้ด้วยหลักการ
ของคาน เราจะพบว่าเมื่อแกนมีใบพัดยาว แม้น�้าปริมาณน้อยและไหลไม่เร็ว ก็สามารถท�าให้ใบพัดหมุนได้ง่าย แต่
ถ้าใบพัดสั้นลง แรงจากน�้าจะต้องมากขึ้นใบพัดจึงจะหมุนได้ และในการออกแบบควรพิจารณาต�าแหน่งและวิธีการ
ติดตั้งกังหันด้วย เพราะถ้าใบพัดยาวอาจจะไม่สะดวกในการติดตั้ง

   3) วัสดุที่ใช้ท�าใบพัด จะมีผลต่อน�้าหนักของตัวกังหัน หากใช้วัสดุที่มีน�้าหนักมากเกินไป หรือมวลมากเกินไป ก็
จะท�าให้กังหันเริ่มหมุนได้ยากและหมุนช้าเพราะมีความเฉ่ือยมาก แต่ถ้าใช้วัสดุท่ีเบาเกินไป ก็จะมีผลต่อความแข็ง
แรงของกังหัน 

   4) มมุของใบพดัทีร่องรบัการตกกระทบของน�า้ ควรเอยีงท�ามมุกบัแนวระดับเลก็น้อยเพือ่ให้น�า้สามารถไหลผ่าน
ใบพัดไปได้ และเกิดแรงผลักให้กังหันหมุน 

   5) ลักษณะของใบพัด ควรมีลักษณะโค้งงอ คล้ายถ้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงในการหมุนกังหันมากกว่าเมื่อเทียบ
กับใบพัดแบบเรียบ และควรให้มีขนาดพื้นที่หน้าตัดของใบพัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่น�้าตกกระทบเพื่อไม่ให้เกิดการ 
สูญเสียพลังงาน 

 16. ครูและนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติมร่วมกันเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า 
  ควรได้ข้อสรุปว่า
   1) นอกจากปัจจัยเรื่องความสูงของระดับน�้าที่ปล่อยลงมาให้กระทบกับกังหันน�้าแล้ว ปริมาณและความเร็ว 

ของน�้าก็มีผลต่อการความเร็วในการหมุนของกังหันน�้าด้วย ซึ่งอาจท�าได้โดยการเปลี่ยนขนาดท่อปล่อยน�้าให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น

   2) ในการใช้งานจริงนั้น จะวัดประสิทธิภาพการท�างานของกังหันน�า้ด้วยก�าลังไฟฟ้า (P) ซึ่งจากการทดลองนี้
เมื่อได้ค่าความต่างศักย์ (V) และทราบค่าความต้านทาน (R) ในวงจร ก็สามารถค�านวณค่าก�าลังไฟฟ้าได้จากสมการ  
P = V2/R    

 17. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น�ามาใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน 
  ควรได้ข้อสรุปว่า
   หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่เมื่อปล่อยน�้าออกจากถังที่อยู่ระดับสูงกว่า ลงมากระทบกับกังหัน

ที่อยู่ระดับต�่ากว่า พลังงานศักย์ของน�้าในถังจะถ่ายโอนให้กับกังหันน�้าท�าให้กังหันน�้าเคล่ือนท่ีโดยการหมุนรอบ
แกน เมื่อกังหันหมุนจะท�าให้แกนของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ติดอยู่กับกังหันหมุนตาม เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจาก
พลังงานจลน์ของการหมุนของแกนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การวัดประเมินผล

รายการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คะแนน

1. การออกแบบกังหันน�้าเพื่อแก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ใบบันทึกกิจกรรมและ
แบบประเมินชิ้นงาน

20

2. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานศักย์และ
พลังงานจลน์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของกังหันน�้าเพื่อผลิต
ไฟฟ้า  

ใบบันทึกกิจกรรม 20

3. การทดสอบและการน�าเสนอผลการท�างานของกังหันน�้าเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า    

ใบบันทึกกิจกรรมและ
แบบประเมินชิ้นงาน

20

4. ความส�าเร็จของชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน 15

5. การน�าเสนอผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน 15

6. การท�างานเป็นกลุ่ม แบบประเมินชิ้นงาน 10

รายการประเมิน
ระดับ

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1)

1. การออกแบบกังหัน
น�้าเพื่อแก้ปัญหาตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนด

แบบร่างกังหนัน�า้มคีวาม
ชดัเจน สามารถสือ่สารให้
ผูอ้ืน่เข้าใจได้  และแสดง
เหตผุลในการเลอืกสร้าง 
ชิน้งานและการเลอืกใช้วสัดุ
ได้อย่างสมเหตสุมผล และ
ครบถ้วน   

แบบร่างกังหันน�้าสามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้    
แต่แสดงเหตุผลในการ
เลือกสร้างชิ้นงานและ
เลือกใช้วัสดุได้ไม่ครบ
ถ้วน

แบบร่างกังหันน�้าไม่ 
สามารถสือ่สารให้ผูอ้ืน่
เข้าใจได้  และไม่สามารถ
แสดงเหตุผลในการเลือก
สร้างชิ้นงานและการ
เลือกใช้วัสดุได้

2. การทดสอบและ
การน�าเสนอผลการ
ท�างานของกังหันน�้า
เพื่อผลิตไฟฟ้า    

น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ที่เหมาะสม  และสามารถ
เขียนกราฟแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างค่าความ
ต่างศักย์และความสูงได้
ถูกต้อง

น�าเสนอข้อมูลในรูป
แบบที่เหมาะสม  แต่ไม่
สามารถเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความต่างศักย์และความ
สูงได้ถูกต้อง

น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ที่ไม่เหมาะสม  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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รายการประเมิน
ระดับ

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1)

3. ความส�าเรจ็ของช้ินงาน สร้างกังหันน�้าตามที่
ออกแบบไว้ได้ส�าเร็จ และ
สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนด

สร้างกังหันน�้าตามที่
ออกแบบไว้ได้ส�าเร็จ  
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้

ไม่สามารถสร้างกังหัน
น�้าตามที่ออกแบบไว้ได้
ส�าเร็จ

4. การน�าเสนอผลงาน น�าเสนอผลงานได้น่าสนใจ 
สื่อสารได้อย่างชัดเจนและ
เป็นขั้นตอน ให้ข้อมูล 
ครบถ้วน 

น�าเสนอผลงานได้น่า
สนใจ แต่อาจให้ข้อมูลไม่
ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน 

การน�าเสนอผลงานขาด
ความน่าสนใจ  ให้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 

5. การท�างานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม และแต่ละ
คนปฏิบัติตามบทบาท
ของตนเอง  สมาชิกกลุ่ม
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท�ากิจกรรม การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและ
การแก้ปัญหา   

มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม แต่สมาชิก
บางส่วนอาจละเลย
การปฏิบัติตามบทบาท
ของตนเอง และ/หรือ
ไม่มีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการแก้
ปัญหา  

ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม และ/หรือ
สมาชิกกลุ่มไม่ร่วมมือกัน
ในการท�ากิจกรรม  การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแก้ปัญหา  

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนได้ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม
 1. วัสดุทดแทนในการสร้างกังหันน�้า มีดังนี้

วัสดุ วัสดุทดแทน

ชุดเจนเนอเรเตอร์ขนาดเล็กพร้อมหลอด LED มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 3 โวลต์

พลาสติกเจาะรูส�าหรับเสียบใบพัด ไม้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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 2. ครูอาจจัดกิจกรรมแข่งขันในห้องเรียนได้โดยตัดสินจากค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้สูงที่สุด 
 3. ครูอาจเพิ่มเติมประเด็นการวัดและประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์  โดยให้นักเรียนทั้งห้องร่วมกัน

ให้คะแนนว่ากังหันน�้าผลิตไฟฟ้าของกลุ่มใดที่ท�างานได้และมีรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีความสวยงาม 
ประณีตมากที่สุด

 4. เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมอาจมากกว่า 4 ชั่วโมง และสามารถจัดในกิจกรรมชุมนุม หรือรายวิชา 
เพิ่มเติมได้

   ใบพัดที่ท�าจากช้อนพลาสติก ใบพัดที่ท�าจากฝาขวดน�้าพลาสติก

   ใบพัดที่ท�าจากพลาสติกลูกฟูก ใบพัดที่ท�าจากฝาขวดน�้าพลาสติก 
    และฐานจากไม้

แบบจ�าลองกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าจากวัสดุต่าง ๆ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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 5. ครูควรเน้นย�้าเรื่องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์มีคมของนักเรียน
 6. จัดชุดทดสอบการท�างานของกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าดังภาพต่อไปนี้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เล่ม 1 สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ใบความรู้ เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังน�้า
 4. ภาพน�้าตกซึ่งมีความสูงต่างกัน
 5. ภาพหรือวีดิทัศน์การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน�้า

วัดความสูงจากระดับที่ปล่อยน�้าถึงจุดที่น�้า
กระทบกับกังหัน ที่ระยะ 0.6 เมตร 1.0 เมตร 
และ 1.5 เมตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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แนวค�าตอบใบบนัทึกกิจกรรม

 1. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปเป็นปัญหาหรือความต้องการได้ดังนี้
  แนวค�าตอบ ต้องการผลิตไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน โดยใช้ประโยชน์จากน�้าตกที่ไหลตลอดทั้งปี โดยสร้างเป็นแบบจ�าลอง

กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดจากวัสดุที่ก�าหนดให้

 2. บนัทกึแนวคดิในการสร้างแบบจ�าลองกงัหันน�า้ผลิตไฟฟ้าเป็นภาพและระบรุายละเอยีด เช่น รูปร่างของใบพดั จ�านวน
ใบพัด วัสดุที่เลือกใช้สร้างใบพัด พร้อมให้เหตุผลประกอบ

ใบพัด ใช้ฝาขวดน�้าพลาสติก 
เพราะมีน�้าหนักเบา สร้างง่าย  
และรองรับน�้าที่ไหลตก 
กระทบได้ดี

ฐาน ท�าจากไม้เนื่องจากม ี
ความแข็งแรงและหาได้ง่าย

แกนของใบพัด ท�าจากไม้เสียบ 
ลูกชิ้น และมีจ�านวน 8 แกน 
เนื่องจากท�าให้กังหันหมุน 
ได้ต่อเนื่อง

ภาพการออกแบบกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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 3. บันทึกผลการทดสอบการท�างานของกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า 

   ลักษณะกังหัน ..................................................................................................................................

ทดสอบครั้งที่
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)

ความสูง 0.6 เมตร ความสูง 1.0 เมตร ความสูง 1.5 เมตร

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

 4. บันทึกผลการทดสอบการท�างานของกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าหลังจากที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

   ลักษณะกังหัน ..................................................................................................................................

ทดสอบครั้งที่
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)

ความสูง 0.6 เมตร ความสูง 1.0 เมตร ความสูง 1.5 เมตร

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

47



 5. บันทึกแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกังหันน�้าเพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด มีดังนี้

  แนวค�าตอบ
   1. สร้างกังหันน�้าที่มีจ�านวนใบพัดที่เหมาะสมกับการหมุนที่ต่อเนื่อง 
   2. ปรับมุมของใบพัดให้เหมาะสมกับการรับแรงจากน�้า 
   3. ใช้วัสดุที่มีน�้าหนักเหมาะสมในการสร้างใบพัด 
   4. ใช้วัสดุส�าหรับท�าใบพัดให้มีพื้นที่ในการรับน�้ามากที่สุด

 6. สรปุหลกัการท�างานของกงัหนัน�า้ผลติไฟฟ้า และปัจจัยทีม่ผีลต่อการสร้างกงัหนัน�า้ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากทีส่ดุ

  แนวค�าตอบ หลักการท�างานของกังหันน�้าผลิตไฟฟ้า คือ เมื่อปล่อยน�้าจากถังซึ่งอยู่ระดับสูงกว่ากังหันน�้าให้ไหลมา
ตกกระทบกับใบพัดจะท�าให้กังหันน�้าหมุน เมื่อกังหันน�้าหมุนจะท�าให้แกนของเจนเนอเรเตอร์ที่ติดอยู่กับกังหันหมุน
ตาม ท�าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้  ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของกังหันน�้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความเร็วของ
น�า้ไหลตกกระทบกบัใบพดัของกงัหันน�า้ จ�านวนใบพัด วสัดุทีใ่ช้ท�าใบพัด  มมุของใบพัดทีท่�ากบัน�า้ทีต่กกระทบ พืน้ที่
ที่รองรับการตกกระทบของน�้า
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ใบความรู้ที่ 1

โรงไฟฟ้าพลังน�้า

การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน�้า
 หลายคนคงเคยได้ยินค�าว่า “ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว” กันมาบ้าง ค�านี้พบได้ที่ประเทศไทยของเรา เพราะประเทศไทย
เป็นประเทศทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยแหล่งน�า้และแม่น�า้ทีส่�าคญัมากมาย และในแหล่งน�า้กม็ทีรัพยากรหลากหลายทีส่ามารถให้
คนในท้องถิ่นประกอบอาชีพได้ และเพื่อเป็นการน�าน�้าในแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์มากขึ้น ปัจจุบันจึงมีการสร้างเขื่อนกัก
เก็บน�้า ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเกษตร นอกจากนั้นก็มีจุดประสงค์ในด้านอื่น ๆ เช่น เพื่อการอุปโภค
บริโภค เพื่อการประกอบอาชีพ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ใช้ป้องกันหรือบรรเทาอุทกภัย ใช้แก้ปัญหา
ภัยแล้ง ช่วยผลักดันน�้าเค็มในฤดูแล้ง รวมถึงใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 ประโยชน์ของการกักเก็บน�้าไว้ในเขื่อนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งและเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุก ๆ คน คือ การน�าน�้าในเขื่อน
มาใช้ผลิตไฟฟ้า จากภาพเขื่อนกักเก็บน�้าด้านล่าง เรามีวิธีการน�าน�้าในเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร

โรงไฟฟ้าพลังน�้า เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
(ภาพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
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การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน�้า
 การผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงัน�า้จะใช้หลกัการปล่อยน�า้จากอ่างเกบ็น�า้เหนอืเขือ่นซ่ึงอยูใ่นระดับสงูกว่าให้ไหลลงมาตาม
อโุมงค์ส่งน�า้ไปทีก่งัหนัของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าซึง่อยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่า เมือ่กงัหนัหมนุจะท�าให้แกนของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าท่ีตดิ
อยูห่มนุตามไปด้วย เกดิการเปลีย่นพลงังานจลน์ของการหมนุของแกนเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าและส่งออกไปตาม
สายส่งไฟฟ้านั่นเอง

ภาพการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังน�้า

  ชุดจ�าลองการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

 จากภาพด้านขวามือ ถ้าเราปล่อยน�้าจากที่สูงลงไปยังเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าที่อยู่ในระดับท่ี 
ต�่ากว่า พลังงานศักย์ของน�้าจะถ่ายโอนให้กับกังหันของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ท�าให้กังหันเคลื่อนที่
โดยการหมนุรอบแกน เมือ่กงัหนัหมนุจะท�าให้แกนของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าทีต่ดิอยูก่บักงัหนัหมนุตาม 
เกิดการเปลี่ยนพลังงานจลน์ของการหมุนของแกนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงถ้า
มีการติดตั้งโวลต์มิเตอร์ท่ีเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า จะสังเกตได้ว่าค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์จะมีการ
เปลี่ยนค่าไป ซึ่งก็คือมีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเอง

ระดับน้ำเหนือเขื่อน

เขื่อน

เครื่องกำเนิดไฟฟา สายสงไฟฟา

กังหันน้ำ

อุโมงคสงน้ำ

แมน้ำ

ระดับน้ำ
ทายเขื่อน

อางเก็บน้ำ
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 โรงไฟฟ้าพลังน�้าในปัจจุบันมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่มีก�าลังผลิตไฟฟ้า
มากกว่า 15 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก มีก�าลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ จนถึง 15 เมกะวัตต์
 จุดประสงค์หลักของโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก คือ ช่วยให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลระบบสายส่งไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน และช่วยแก้ปัญหาข้อจ�ากัดของโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้พื้นที่ในการกักเก็บน�้าเป็นบริเวณกว้าง โดยโรง
ไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็จะใช้น�า้ในล�าน�า้มาเป็นแหล่งในการผลิตไฟฟ้า โดยจะกัน้น�า้ไว้ในลักษณะของฝายกัน้น�า้ให้อยูใ่นระดบั
ที่สูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้า และจะปล่อยน�้าจากฝายกั้นน�้าให้ไหลไปที่โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า

 ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้าที่ส�าคัญ คือ สามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะเวลา
รวดเร็ว จึงเหมาะกับช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือ ช่วเวลา 09.00-22.00 น. นั่นเอง

เอกสารอ้างอิง:
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบัน.หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 

พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. 2556.
ภาพการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ดัดแปลงภาพจาก Intermediate Energy Infobook, The NEED Project,   

www.NEED.org
ภาพโรงไฟฟ้าพลังน�้า เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อาคารลดแรงดัน

ระบบสายสงไฟฟา

ทางออกของน้ำ

คลองหรือทอผันน้ำ

โรงไฟฟา
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ใบความรู้ที่ 2

รูปแบบของกังหันน�้า

 กังหันน�้า เป็นส่วนประกอบส�าคัญของโรงไฟฟ้าพลังน�้า เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์ให้
เป็นพลังงานกลในการหมุนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น 
แบบแบงกี (Bangi) แบบเพลตัน (Pelton) แบบฟรานซิส (Francis)         

กังหันน�้าแบบแบงกี (Bangi turbine)
 สามารถรับการไหลของน�้าได้ทั้งทิศทางแนวต้ังและแนวนอน  
โดยน�า้ทีผ่่านมาตามท่อจะไหลผ่านลิน้บังคับทิศทาง จากนัน้จะไหลปะทะ
กบัใบพดั ท�าให้ใบพดัหมนุและส่งก�าลงัไปยังเพลาของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
ที่ต่ออยู่กับใบพัด

กังหันน�้าแบบเพลตัน (Pelton turbine)
 สามารถรับการไหลของน�้าได้ทั้งทิศทางแนวตั้งและแนวนอน โดยน�้าจะไหลผ่านท่อส่ง
น�า้มาถึงหวัฉีดทีม่ขีนาดท่อเลก็ลง น�า้จะถกูบีบอดัให้มคีวามเรว็และแรงดันมาก แล้วฉดีไปยงั
ใบพดัท�าให้ใบพดัหมนุ เขือ่นในประเทศไทยทีใ่ช้กงัหนัรูปแบบนี ้เช่น เขือ่นจฬุาภรณ์ จังหวดั
ชัยภูมิ เขื่อนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

กังหันน�้าแบบฟรานซิส (Francis turbine)
 ใบพัดของกังหันจะเชื่อมต่อกับท่อรูปก้นหอยเพ่ือเพ่ิมความเร็วและแรงดัน
ของน�า้ให้สงูขึน้ แล้วใช้แรงดนัของน�า้ไปหมนุใบพดัเพือ่ผลิตกระไฟฟ้า เขือ่นผลติ
ไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้กงัหนัรปูแบบนี ้เช่น เขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก 
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่มาของภาพ :
ภาพกังหันน�้าแบบแบงกี   http://williamson.us.com
ภาพกังหันน�้าแบบเพลตัน  www.thingiverse.com/thing:88969
ภาพกังหันน�้าแบบฟรานซิส  http://www.hydroquebec.com/learning/hydroelectricite/types-turbines.html 
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