
 การปรับปรุงความม่ันคง, ความน่าเชื่อถือและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการไฟฟ้าพลังนํ้า         
ขนาดเล็กมากในพ้ืนที่ชนบทของภาคเหนือของประเทศไทย โดย ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน 
(Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเด่ียว (Stand-Alone) ตอนที่ 4 

              
 

วิธีการวิจัย  
 การวิจัยน้ีใช้วิธีการผสมผสานซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพราะการศึกษาครั้งน้ีต้องการข้อมูล

ท่ีเป็นจริงเพ่ือสร้างโครงการที่เป็นจริง, เช่ือถือได้และย่ังยืน 
1. การออกแบบการวิจัย 
จากการศึกษาและการทบทวนงานวิจัยจากบทความที่แล้ว พบว่ายังไม่ได้รวบรวมข้อมูล รังสีแสงอาทิตย์

(Solar Radiation, SR) และ พลังงานลม (Wind Energy, WS)  ที่เพียงพอ นอกจากนี้ไม่ได้สํารวจความต้องการของ
ชาวบ้านและไม่ได้ทํานายความต้องการไฟฟ้าในอนาคต ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัยและใช้
วิธีการผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงใช้แบบสอบถามเพ่ือวัดความต้องการไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคตและการวิจัย
เชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ เช่น ความต้องการใช้เครื่องสูบนํ้า (WP) และ    
เครื่องตัดใบชา(TLCM) เน่ืองจากการศึกษาน้ีต้องการโครงการท่ีย่ังยืน ซ่ึงสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าทั้งหมด  
ในอนาคต โครงการน้ีต้องการแหล่งพลังงานทดแทน, ความต้องการใช้โหลด, ประเภทและขนาดของอุปกรณ์, ราคา
ส่วนประกอบพลังงานหมุนเวียน (REC), ข้อมูลหมู่บ้าน และข้อมูลไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมาก(Micro Hydropower, MH)   

1.1 พ้ืนที่ศึกษาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมากบ้านขุนปั๋ง 
โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมากบ้านขุนป๋ัง ต้ังอยู่ที่ หมู่บ้านขุนป๋ัง อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่        

(19 ° 11.0'N, 99 ° 17.0'E ) เป็นโครงการระบบพลังงานหมุนเวียน(พลังงานนํ้า) แบบเด่ียว (Stand-Alone) เน่ืองจาก
เว็บไซต์ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ภูเขาที่ ไม่สามารถเช่ือมต่อกับสายส่งกลางได้ ก่อต้ังข้ึนในปี 2554 โดย พพ . สนับสนุน              
มี 48 ครัวเรือน, โรงเรียนประถมและวัด ชนิดของกังหันนํ้าเป็นแบบ cross flow ที่มีความจุ 37 kW (รูปท่ี 3) ความจุ
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส คือ 35 กิโลวัตต์และความสูงหัวนํ้าสุทธิ 54.79 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 
headrace และความยาวคือ 400 มม. และ 800 ม. ตามลําดับ เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของ penstock อยู่ที่ 
300 มม. และ 150 ม. ตามลําดับ ความสูงและความยาวฝาย 1.5 เมตรและ 12 เมตรตามลําดับ (รูปที่ 1) ความยาว
ของสายส่งกําลังสูงคือ 1 กม. (รูปที่ 4) ความยาวของสายส่งตํ่าคือ 1 กม. (DEDE, 2017f)  

   
รูปที่ 1 ฝายโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมากบ้านขุนป๋ัง   

 



   
  รูปที่ 2 อาคารโรงไฟฟ้า     รูปที่ 3 เครื่องกังหันนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า             

 

   
รูปที่ 4 สายส่งไฟฟ้า   
            

 หมู่บ้านขุนป๋ัง(Khun Pang Village, KPV) (รูปที่ 5) เป็นหมู่บ้านท้องถ่ินในอําเภอพร้าว  95 กม. จากจังหวัด
เชียงใหม่ (Chaing Mai, CM) เป็นพื้นที่ ภูเขาท่ีอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาท่ีจัดการภูเขาป่าไม้และสัตว์ป่า 
(Mychiangmaitour, 2017)  KPV มีโรงเรียนประถม (รูปที่ 6) เรียกว่า "โรงเรียนบ้านขุนป๋ัง" มีนักเรียนประมาณ     
20 คนและมีครู (Gofundme, 2017) นอกจากนี้ยังมีวัด (รูปที่ 7)“ วัดขุนป๋ัง” (Mbendi, 2017) 

   
 

   
    รูปที่ 5 หมู่บ้านขุนป๋ัง 



   

   
           รูปที่ 6  โรงเรียนบ้านขุนป๋ัง   

 

   
        รูปที่ 7  วัดขุนป๋ัง   

 
 2. แนวทางการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีพิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัยและใช้วิธีการผสมผสานซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ          

เชิงคุณภาพ โครงการน้ีต้องการแหล่งพลังงานทดแทน, ความต้องการใช้โหลด, ประเภทและขนาดของอุปกรณ์, ราคา
ส่วนประกอบพลังงานหมุนเวียน (REC), ข้อมูลหมู่บ้าน และข้อมูลไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมาก การรวบรวมข้อมูล
โดยตรงใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ข้อมูลพลังงานนํ้าแสงอาทิตย์และลมถูกรวบรวมจากภาครัฐโดยตรงเน่ืองจาก      
เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ประเภทของแบบสอบถามที่ใช้คือการรวมกันของแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด (Thomas, 2013) 
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขและมีข้อมูลหมายเลขตัวแปร คําถามปิดท้ายจะใช้กับกล่องฟ้องและการ
จัดอันดับสเกล (Dawson, 2009) ในทางกลับกันคําถามปลายเปิดใช้สําหรับคําถามเช่น“ เท่าไหร่” และ“ ก่ีอัน?” 
(Dawson, 2009) แบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Bryman, 2015) ความต้องการไฟฟ้าถูกรวบรวมโดย      
การสํารวจแบบสอบถามเนื่องจากแบบสอบถามมีราคาถูกกว่ารวดเร็วและสะดวกย่ิงข้ึนสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Bryman, 2015; Sapford และ Jupp, 2006) 

 
 
 



การวิจัยครั้งน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เป็นแบบก่ึงโครงสร้างเพราะเป็นการสัมภาษณ์ที่พบบ่อยท่ีสุด 
(Dawson, 2009) และผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลเฉพาะและข้อมูลที่สําคัญกว่าที่จะเกิดข้ึนในระหว่างการสัมภาษณ์ 
(Dawson, 2009) ข้อมูลความต้องการโหลดในปัจจุบันและอนาคตถูกรวบรวมจากชาวบ้านโรงเรียนและวัดใน KPV 
โดยแบบสอบถาม (รูปที่ 8) 

 

 
รูปที่ 8 การประชุมและแจกแบบสอบถาม (Questionnaire Distribution)  

 

ความต้องการโหลดในอนาคตเช่น WP, โหลด TLCM และข้อมูลอ่ืน ๆ จาก KPV โรงเรียนและวัดถูกรวบรวม
โดยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การวิจัยคร้ังน้ีสัมภาษณ์หัวหน้าหมู่บ้านผู้นําครูและประธานพระภิกษุ (รูปที่ 9)  

 

           
รูปท่ี 9 การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview)   

 

การสร้างแบบจําลองระบบพลังงานแบบผสมผสานได้รับการพัฒนาสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันและการทํานาย
ภาระในอนาคต คําอธิบายเพ่ิมเติมของข้อมูลและการวิเคราะห์ได้รับในบทความที่ 5 นอกจากน้ียังมีการนําเสนอ     
การสร้างแบบจําลองสําหรับพลังงานต้นทุนและความน่าเชื่อถือของ HRES   

2.1 แบบจําลองการสํารวจในซอฟต์แวร์ของ HOMER   
HOMER เป็นโปรแกรมออกแบบระบบ RE อย่างกว้างขวางเพราะมันใช้งานง่ายและจําลองอย่างรวดเร็วใน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ที่ละเอียดอ่อนของ HRES (Sinha and Chandel, 2014) ก่อต้ังข้ึนจาก
ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและมีการใช้งานในกว่า 193 ประเทศ (Sinha and 
Chandel, 2014)  HOMER ต้องการ RES ความต้องการโหลดไฟฟ้าข้อมูลการปล่อยและต้นทุน REC และข้อมูล
จําเพาะเพ่ือป้อนเข้าในการจําลอง ซอฟต์แวร์รุ่นปี 8,760 ครอบคลุมตลอดทั้งปี ผลลัพธ์ของการจําลองจะแสดงเป็น
กราฟตารางและแผนผังซ่ึงแสดงต้นทุนปัจจุบันสุทธิต้นทุนพลังงานจํานวน REC เศษส่วนหมุนเวียน (RF) การผลิตไฟฟ้า
ของ HRES การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงและการปล่อยมลพิษ (HOMER, 2017) . 

 
 
 



3. ขั้นตอนการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการหาขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมของ HRES โดยโปรแกรมพลังงานของ HOMER  

เพ่ือเสริม MH ในฤดูแล้ง ข้ันแรกงานวิจัยน้ีรวบรวมและประเมินข้อมูลเช่นประชากรความต้องการไฟฟ้าในปัจจุบัน   
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตและการผลิตไฟฟ้าของระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบันคือ MH และข้อมูล SR และ 
WS ประการที่สองการวิจัยน้ีพิจารณาและเข้าใจถึงข้อ จํากัด ในปัจจุบันของระบบ MH แบบ Stand-Alone จากน้ัน 
จะใช้เทคนิค HRES โดยใช้เคร่ืองมือระบบพลังงาน (HOMER) 

ข้ันตอนของการวิจัย 
- พัฒนาข้อเสนอการวิจัย 
- พัฒนาเครื่องมือวิจัย 
- รวบรวมข้อมูลตามความต้องการของทรัพยากรตามฤดูกาลในด้านพลังงานน้ําลมและแสงอาทิตย์ 
- ใช้ข้อมูลเพ่ือหาปริมาณระดับอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าสําหรับ KPV, CM  
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- ออกแบบ HRES ที่คุ้มค่าและเช่ือถือได้โดยใช้พลังงานออกมาเพื่อชดเชยความต้องการท่ีขาดแคลน 
- พัฒนารายงานการวิจัย 
โดยตอนต่อไปจะกล่าวถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (ตอนที่5/7)    

 
 
 
                    นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร กพพ. 


