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บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาออกแบบสร้างและทดลองเครื่องต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
น้้าไหลส้าหรับชุมชนริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์โดยศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
ใบกังหันขนาด 20 เซนติเมตร ขนาด 30 เซนติเมตร และ ขนาด 40 เซนติเมตร โดยท้าทดลองการผลิต
ไฟฟ้าครั้งละ 1 ขนาด โดยท้าการปรับเปลี่ยนขนาดของใบกังหันทุก 3 วัน จากการทดลองและผลจาก
การการค้านวณตามสมการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ความเร็วกระแสน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาของจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ใบกังหันทั้ง 3 ขนาด ใบกังหันขนาด 20 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพมากที่สุด 15.13 % 
ใบกังหันขนาด 30 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพ 7.67 % ใบกังหันขนาด 40 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพ 
7.33 % โดยการน้าไฟฟ้าที่ผลิตได้มาท้าการชาร์จลงแบตเตอรี่ 12 โวลท์ 5 แอมป์ จนเต็ม ใบกังหันขนาด 
20 เซนติเมตร และ ใบกังหันขนาด 30 เซนติเมตร ใช้เวลาในการชาร์จ 8 ชั่วโมง ใบกังหันขนาด 40 
เซนติเมตร ใช้เวลาในการชาร์จ 10 ชั่วโมง ในขณะที่การชาร์จจากไฟฟ้าบ้านใช้เวลาในการชาร์จ 5 ชั่วโมง 
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบ้านได้ครั้งละ 0.3 kwhr ใน 1 วัน ใบกังหันขนาด 20 เซนติเมตร และใบ
กังหันขนาด 30 เซนติเมตร สามารถท้าการชาร์จได้ 3 ครั้ง ใบกังหันขนาด 40 เซนติเมตร สามารถท้า
การชาร์จได้ 2 ครั้ง ต้นทุนในการสร้าง เครื่องต้นแบบการผลิตไฟฟ้าที่ ใบกังหันขนาด 20 เซนติเมตร 
อยู่ที่ 10,000 บาท โดยมีอัตราการประหยัดพลังงานอยู่ที่ 1,149.75 บาท/ปี ใช้ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 
6 เดือน ใบกังหันขนาด 30 เซนติเมตร อยู่ที่ 10,200 บาท โดยมีอัตราการประหยัดพลังงานอยู่ที่ 
1,149.75บาท/ปี ใช้ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 8 เดือน ใบกังหันขนาด 40 เซนติเมตร อยู่ที่ 11,100 บาท
โดยมอัีตราการประหยัดพลังงานอยู่ที่ 766.5 บาท/ปี ใช้ระยะเวลาคืนทุน 14 ปี 4 เดือน 
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Abstract 
The objectives of this research are study,design,build and test Power 

prototype water for communities along the Chao Phraya River in Nakhon Sawan. This 
study the production of electrical energy using turbine blades, 20 cm, 30 cm and 40 
cm. The experiment the production of electricity of each 1 sizes. Make adjustments 
the size of turbine blades every 3 days. the primary study and calculate result based 
on mathematical, Using the speed of the water in the Chao Phraya River in Nakhon 
Sawan province. The experiments of the 3 turbine blades sizes, Turbine blades size 
20 cm most effective 15.13%,Turbine blades size 30 cm with 7.67% effective and 
turbine blades size 40 cm with 7.33% effective. The electrical energy that produce by 
to make battery charger to 12 volts 5 amp fully, turbine blades size 30 cm and 
turbine blades size 20 cm  a charge time of 8 hours, turbine blades size 40 cm a 
charge time of 10 hours. While the charging of electric home use charge time 5 hours 
to reduce energy consumption at the time of 0.3 kwhr in 1 day, turbine blades size 
20 cm and turbine blades size 30 cm can to make charging 3 times, the. turbine size 
40 cm can to make charging 2 times. The cost of the build prototype electricity 
production at a size of 20 cm at 10,000 Baht, The energy saving rate is 1149.75 baht/ 
year with a payback period of 8 years and 6 months. turbine blades size 30 cm at 
10,200 Baht, The energy saving rate is. 1149.75 baht/ year The payback period of 8 
years and 8 months. turbine blades size 40 cm at 11,100 baht, The energy saving rate 
is 766.5 baht / year with a payback period of 14 years and 4 months. 


