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3. ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
น้ําเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตกรุงเทพมหานครไดมีการวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาความ
เนาเสียของน้ําอยางตอเนื่องโดยการกอสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
เคหะชุมชนที่มีอยูเดิม ตลอดจนดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ ทั้งนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มมาก
ขึ้นและเพิ่มการบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบบําบัดน้ําเสียมีหลายรูปแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เปนระบบบําบัดน้ําเสียหนึ่งซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน
ใหไดคุณภาพน้ําตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนดโดยอาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่
ติดตั้งแบบทุนลอยหรือยึดติดกับแทนก็ได เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลิน ทรียเพื่อที่
สามารถนําไปใชยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติสามารถลด
ปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในรูปของคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดรอยละ 80
โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทําหนา
เพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ํา ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยางทั่วถึง
นอกจากนี้เครื่องเติมอากาศยังทําใหเกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย ออกซิเจนละลายในน้ํา และน้ําเสีย
เพื่อไมใหเกิดปญหาการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหราย (Algae) มากเกินไปดังนั้นอุปกรณที่สําคัญของ
ระบบเติมอากาศ ไดแก เครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหออกซิเจนผสมในน้ํา
การทํางานของเครื่องเติมอากาศตองอาศัยพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อน ซึ่งคาพลังงานไฟฟา ใน
ปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และตองสูญเสียทรัพยากรตาง ๆ ในการผลิตกระแสไฟฟา การนําหลักการการใช
พลังงานแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อ ใชกับเครื่องเติมอากาศในน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเปน
อุปกรณที่ใชในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟาที่กําลังเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน เนื่องจากเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบกับการใชงานในปจจุบันที่เพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหตนทุนหรือราคาของโซลาเซลลมีราคาถูกลงนั่นเอง ดวยเหตุนี้ไมวาจะเปนงานเล็กๆสําหรับใช
ในบานเรือนก็ดี หรืองานใหญๆสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี ตางก็มีการติดตั้งและใชงานโซลาเซลลในรูปแบบ
ตางๆ มากขึ้น ทั้งติดตั้งเพื่อเปนแหลงพลังงานสํารอง หรือแมแตติดตั้งเพื่อเปนระบบพลังงานหลัก ระบบบําบัด
น้ําเสียโดยใชเครื่องกลเติมอากาศการเติมอากาศวิธีนี้จําเปนตองมีพลังงานมาเกี่ยวของ แตถาไมมีการควบคุมที่ดี
ก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปลาประโยชน
3.1 ความรูทางวิชาการ
การควบคุมการใชและบํารุงรักษาเครื่องเติมอากาศแบบใชพลังงานแสงอาทิตยนั้นจําเปนที่จะตอง
ศึกษาถึงรายละเอียดและหลักการทํางานของระบบเติมอากาศดวยพลังงานแสงอาทิตยกอนเพื่อใหการทํางาน
ของเครื่องเติมอากาศแบบใชพลังงานแสงอาทิตยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียอันอาจจะเกิดกับ
วัสดุ-อุปกรณ และเครื่องจักรกลที่ใช รวมถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเองดวย
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3.1.1 แผงเซลลแสงอาทิตย(Solar Module) กระบวนการของเซลลแสงอาทิตยคือการผลิตไฟฟา
จากแสง ความสําคัญของกระบวนการนี้คือการใชสารกึ่งตัวนําที่สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเพื่อปลอย
ประจุไฟฟาซึ่งเปนอนุภาคเมื่อมีแสงอาทิตยตกกระทบเซลลแสงอาทิตยจะเกิดการสรางพาหะนําไฟฟา
ประจุลบและบวกขึ้น ไดแก อิเล็กตรอนและโฮล โครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทําหนาที่สรางสนามไฟฟาภายใน
เซลล เพื่อแยกพาหะนําไฟฟาชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบและพาหะนําไฟฟาชนิดโฮลไปที่ขั้วบวกปกติที่ฐานจะใช
สารกึ่งตัวนําชนิดพี ขั้วไฟฟาดานหลังจึงเปนขั้วบวก สวนดานรับแสงใชสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น ขั้วไฟฟาจึงเปนขั้ว
ลบ ทําใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟาทั้งสองเมื่อตอใหครบวงจรไฟฟาจะเกิดกระแสไฟฟาไหล
หลักการทํางานของสารกึ่งตัวนําที่ใชกันมากในเซลลแสงอาทิตยคือซิลิกอนซึ่งเปนองคประกอบที่พบโดยทั่วไป
ในทราย สารกึ่งตัวนําดังกลาวมี2 ชั้น ชั้นหนึ่งถูกชารจที่ขั้วบวก อีกชั้นหนึ่งถูกชารจที่ขั้วลบ เมื่อแสงสองมายัง
สารกึ่งตัวนําสนามไฟฟาที่แลนผานจะตัดกันทําใหไฟฟาลื่นไหลทําใหเกิดกระแสไฟฟายิ่งแสงสองแรงมากเทาใด
ไฟฟาก็ลื่นไหลมากขึ้นโครงสรางทั้งหมดของแผงเซลลแสงอาทิตยถูกเคลือบดวยสารสีดําที่ออกแบบมาเพื่อดูด
ซับแสงอาทิตยSolar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอยาง เชน เซลลแสงอาทิตย เซลลสุริยะ หรือเซลล
photovoltaic ซึ่งตางก็มีที่มาจากคําวา Photovoltaic โดยแยกออกเปน photo หมายถึง แสง และ volt
หมายถึงแรงดันไฟฟา เมื่อรวมคําแลวหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มี
ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรงและจะถูกแยกเปนประจุไฟฟาบวกและ
ลบเพื่อใหเกิดแรงดันไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของเซลลแสงอาทิตยเมื่อนําขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยตอเขากับ ชุด
อุปกรณไฟฟากระแสตรง กระแสไฟฟาจะไหลเขาสูอุปกรณเหลานั้น ทําใหสามารถทํางานได โครงสรางที่นิยม
มากที่สุด ไดแก รอยตอพีเอ็นของสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน
จึงถูกนํามาสรางเซลลแสงอาทิตย โดยนําซิลิคอนมาถลุงและผานขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์จนกระทั่งทําใหเปน
ผลึกจากนั้นนํามาผานกระบวนการแพรซึมสารเจือปนเพื่อสรางรอยตอพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัสจะ
เปนสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (เพราะนําไฟฟาดวยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอนจะเปนสาร
กึ่งตัวนําชนิดพี (เพราะนําไฟฟาดวยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อนําสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็นมาตอกันจะ
เกิดรอยตอพีเอ็นขึ้น ผิวดานรับแสงจะมีชั้นแพรซึมที่มีการนําไฟฟา ขั้วไฟฟาดานหนาที่รับแสงจะมีลักษณะคลาย
กางปลาเพื่อใหไดพื้นที่รับแสงมากที่สุด สวนขั้วไฟฟาดานหลังเปนขั้วโลหะเต็มพื้นผิวแผงเซลลแสงอาทิตย
(Solar Module) ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนไฟฟากระแสตรงและมี
หนวยเปนวัตต (Watt) มีการนําแผงเซลลแสงอาทิตยหลายๆ เซลลมาตอกันเปนแถวหรือเปนชุด S( olar Array)
เพื่อใหไดพลังงานไฟฟาใชงานตามที่ตองการโดยการตอกันแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟาและการตอกันแบบ
ขนานจะเพิ่มพลังงานไฟฟาหากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรแตกตางกันก็จะมีผลใหปริมาณของคาเฉลี่ยพลังงาน
สูงสุดในหนึ่งวันไมเทากันดวย
คํานวณจํานวนชั่งโมงในการทํางานของเครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตีน้ํา (Paddle Wheel) ใน
แตละวัน สามารถคํานวณหาไดดงนี้
เซลลแสงอาทิตยทใ่ี ชมขี นาด 320 วัตต ใชจํานวน 3 แผง/ชุด
เครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตี ใชพลังงานไฟฟา 370 Watt
320 (W) x 3 แผง = 960 (W) x 4 (hr) เนื่องจากจะทําการชารจได 4 ถึง 5 ชัว่ โมง / วัน
= 3,840 Watt-hr
= 3,840 Watt-hr / 370 Watt = 10.38 hr
ดังนั้นเครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตีน้ําจะทํางานได = 10.38 hr/ วัน
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ในลักษณะเดียวกัน
เครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวง (Jet Aerator)ใชพลังงานไฟฟา560 Watt
320 (W) x 3 แผง = 960 (W) x 4 (hr) เนื่องจากจะทําการชารจได 4 ถึง 5 ชั่วโมง/วัน
= 3,840 Watt-hr
= 3,840 Watt-hr / 560 Watt = 6.86hr/วัน
ดังนั้นเครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวงจะทํางานได = 6.86hr/วัน
การควบคุมการใชและบํารุงรักษาแผงเซลลแสงอาทิตย มีดังนี้ อายุการใชงานแผงเซลลแสงอาทิตย
โดยทั่วไปยาวนานกวา 20 ป การควบคุมการใชงานและการบํารุงรักษาก็งาย เพียงแตคอยดูแลวามีสิ่งสกปรก
ตกคางบนแผงเซลลหรือไม เชน ฝุน มูลนก ใบไม ถาพบวา มีสิ่งสกปรกก็ใชน้ําลางทําความสะอาด ปละ 1-2
ครั้งก็เพียงพอ หามใชน้ํายาพิเศษลางหรือ ใชกระดาษทรายขัดผิวกระจกโดยเด็ดขาด เมื่อเวลาฝนตกน้ําฝนจะ
ชวยชําละลางแผงเซลลได ตามธรรมชาติ
3.1.2เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทําหนาที่ประจุกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจาก
แผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่
เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจายกระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่ดวย ดังนั้นการทํางานของ
เครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่จนเต็มแลวจะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟา
และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจายกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟา กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงดวย
ระบบพลังงานแสงอาทิตยท่ีจะใชเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟา ใชในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟาไวใน
แบตเตอรี่เทานั้นแผงโซลาเซลลทํางานผลิตไฟฟากระแสตรงออกมาในบางครั้งแสงที่ตกกระทบแผงโซลาเซลล
อาจจะไมสม่ําเสมอกันตลอดทั้งวันจึงทําใหกระแสไฟฟาและแรงดันที่ผลิตไดจากแผงโซลาเซลลเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาทําใหบางชวงก็สูงบางชวงก็ต่ําเปนเหตุใหแรงดันและกระแสไฟฟาไมคงที่ ดังนั้นการชารจประจุไฟฟา
ของแผงโซลาเซลลโดยตรงกับแบตเตอรี่จึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและที่สําคัญคือจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่จะสั้นลงอีกดวยเพราะแรงดันที่ผลิตจากแผงโซลาเซลลบางครั้งก็สูงเกินกวาคาแรงดันที่จะทําการ
ชารจแบตเตอรี่ อุปกรณที่ทําหนาที่ควบคุมการชารจจึงถูกออกแบบมาเพื่อทําใหการชารจไฟฟาเขาแบตเตอรี่
นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังปองกันการเสียหายที่เกิดจากการชารจแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงเกินไป
สําหรับเครื่องควบคุมการชารจ เราจะคํานวณหาคากระแสไฟฟาจากตัวแปรที่จะเปนตัวกําหนดคือ
ขนาดวัตตของแผงโซลาเซลลและโหลดที่จะนํามาตอเขากับเครื่องควบคุมการชารจ ดังนี้
A=W/V
A (แอมป)= ขนาดความตองการกระแสไฟฟาของเครื่องควบคุมการชารจ
W (วัตต) =ขนาดวัตตของแผงโซลาเซลลที่เลือกใช 320 วัตต
V (โวลต) =แรงดันไฟฟา 24 โวลต (DC)
แทนคาในสมการ
A =320 (วัตต) / 24(โวลต)
= 13.33แอมปหรือประมาณ 14 แอมป
ใหใชเครื่องควบคุมการชารจกระแสไฟฟาแบบอัตโนมัติ 12/24 โวลต (DC) ขนาด 20 แอมป
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3.1.3 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทําหนาที่แปลงกระแสไฟฟาจากกระแสตรง (DC) ที่
ผลิตไดจาก แผงเซลลแสงอาทิตย ใหเปนพลังงานไฟฟากระแสสลับ (AC) เพื่อใหสามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟา
กระแสสลับ ระบบ Stand Alone ( off grid ) นั้นคือระบบที่ทํางานดวยตัวของมันเอง เปนระบบปดที่ไมมี
ไฟฟาของการไฟฟาเขามาเกี่ยวของ ระบบนี้จะมีการใชแบตเตอรรี่มาสํารองไฟ คือเมื่อแผง เซลลแสงอาทิตย รับ
พลังงานจากแสงแดดแลวจะสงไปที่ตัว โซลาชารตคอนโทรลเลอร (Solar Charge Controller) เพื่อจํากัด
กระแสชารตและแรงดันใหพอเหมาะ สําหรับแบตเตอรรี่ที่ทําการชารต จนกระทั่งเต็ม
การใชอินเวอรเตอร ควรสังเกตวาเกิดความรอนผิดปกติหรือไม ถาพบวาเกิดความรอนหรือมีเสียง
ดังผิดปกติใหรีบตัดไฟฟาออกจากอินเวอรเตอรและตรวจหาสาเหตุและแกไขใหใชงานไดตอไป
3.1.4แบตเตอรี่ (Battery) แบตเตอรี่ที่เหมาะสําหรับใชงานกับระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
มากที่สุดคือ แบตเตอรี่แบบจายประจุสูง (Deep discharge battery) เพราะถูกออกแบบใหสามารถจาย
พลังงานปริมาณมากหรือนอยไดอยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ โดยไมเกิดความเสียหาย เราจะสามารถใชไฟฟาที่
เก็บอยูในแบตเตอรี่นี้ไดอยางตอเนื่องถึง 80%โดยแบตเตอรี่ไมไดรับความเสียหาย ซึ่งตางจากแบตเตอรี่รถยนต
ที่ถูกออกแบบใหจายพลังงานสูงใน ชวงเวลาสั้นๆ ถาใชไฟฟามากกวา 20-30% ของพลังงานที่เก็บอยู จะทํา
ใหอายุการใชงานสั้นลง
สูตรที่ใชในการคํานวณหาความจุของแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่สามารถใชงานโหลดได
การหาขนาดความจุของแบตเตอรี่ (Ah) = กําลังไฟฟาของโหลด (W) x ระยะเวลาที่ตองการใชโหลด (hr)
แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ (v) x ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
โดยมีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แบบธรรมดา
= 0.60
และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แบบ Deep Cycle = 0.80
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ําขนาด 0.5 แรงมา หรือประมาณ 370 วัตต
เครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวง (Jet Aerator) ขนาด 0.67 แรงมา หรือประมาณ 500 วัตต
Ah คือ แอมป-ชั่วโมง หรือ Amp-hour
W คือ วัตต (Watts)
hrคือ ชัง่ โมง (hour)
V คือ โวลท(Volt)
ดังนั้นเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ําและแบบเพลากลวง สามารถคํานวณหาความจุของ
แบตเตอรี่และระยะเวลาที่สามารถใชงานโหลดไดดังนี้
ขนาดความจุของแบตเตอรี่ (Ah) =กําลังไฟฟาของโหลด (W) x ระยะเวลาที่ตองการใชโหลด (hr)
แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ (v) x ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
=370(W) x 8 (hr) / 24 (V) x 0.80
=154.17 (Ah)
เครื่องเติมอากาศทั้งสองแบบใชแบตเตอรี่แบบDeep Cycle ขนาด 200 แอมป-ชั่วโมง
การใชงานและดูแลบํารุงรักษาแบตเตอรี่เปนแบตเตอรี่ในกลุม Deep Cycle Battery ควร
ตรวจสอบระดับน้ํากลั่นอยางนอยเดือนละครั้งเพื่อใหแบตเตอรี่มี อายุการใชงานยาวนาน สามารถจาย
กระแสไฟฟาไดคงที่เปนระยะเวลานานและสามารถชารจกลับไดงายสําหรับในระบบที่มีการใชแบตเตอรี่ชนิดใช
น้ํากลั่นหามใชไฟฟาจนแบตเตอรี่หมด และตองคอยหมั่นเติมน้ํากลั่นและเช็ดทําความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่
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3.1.5เครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวง (Jet Aerator) เปนเครื่องเติมอากาศชนิด
Horizontal Aspirating Aeratorอาศัยกําลังจากมอเตอรไฟฟาซึ่งติดตั้งอยูบนทุนลอยน้ําเชื่อมตอกับใบพัดผาน
แกนเพลาเพื่อหมุนตีน้ํา ทําการเติมอากาศโดยดูดอากาศเหนือผิวน้ําสงผานแกนทอกลวง ซึ่งตอเขากับใบพัด
และหมุนขับโดยมอเตอรไฟฟาที่ติดตั้งอยูเหนือน้ํา การหมุนขับใบพัดใหดันน้ําจะทําใหเกิดความดันที่แตกตางทํา
ใหอากาศเหนือผิวน้ําถูกดูดเขามาในแกนทอกลวง และผานใบพัดแบบไมอุดตัน และหัวจายแบบฟองอากาศ
ละเอียดเขาไปในน้ําทําใหเกิดการไหลปนปวนขึ้นภายในน้ํา อากาศภายนอกจะถูกดูดผานเขามาภายในบริเวณ
แกนเพลา ทําใหเกิดฟองอากาศในน้ําจํานวนมาก จึงเหมาะสําหรับ เติมอากาศ และเพิ่มการไหลเวียนของน้ํา
3.1.6 เครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตีน้ํา (Paddle Wheel) เปนเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ํา
ใชมอเตอรเกียรขับเคลื่อนใบพัดใหหมุนเพื่อตีน้ําที่ผิวน้ํา ทําใหเกิดการเติมอากาศในแนวระนาบและเกิดการ
เคลื่อนที่ของผิวน้ํา ฟองอากาศเล็กๆ ที่เกิดจากการตีน้ําจากใบพัดจะชวยเพิ่ม ปริมาณคาออกซิเจนในน้ําใหมาก
ขึ้น จึงเหมาะสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกึ่งธรรมชาติ
3.1.7 วงจรชุดควบคุมการทํางานของเครื่องเติมอากาศแบบใชพลังงานแสงอาทิตย

Solar Circuit

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.2.1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
3.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากระบบน้ําเสียชุมชน
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3.2.3 พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
3.3 แนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
อนาคตพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํากลับมาใชใหม ไมใชเรื่องเปนไปไมได เพราะเปนสิ่งจําเปน
และกําลังเกิดขึ้นจริงในปจจุบัน พลังงานหมุนเวียน อาทิ เชน พลังงานจากลม พลังงานจากคลื่นน้ําทะเล และ
พลังงานแสงอาทิตย เปนตน มีบทบาทสําคัญระดับโลกในการตอกรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สถิติเชนนี้คือขอพิสูจนที่เห็นไดชัดวาพลังงานหมุนเวียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางรวดเร็ว ถึงแมจะยังมี
ขอจํากัดอยูบางปจจัยหลักของการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน คือ ราคาที่ลดต่ําลงของพลังงานและทบวง
พลังงานโลกคาดการณวาราคาของพลังงานหมุนเวียนจะยิ่งต่ําลงเรื่อย ๆ ในอนาคต และอีกปจจัยที่สําคัญยิ่ง
กวา คือ นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนอนาคตที่สดใสของพลังงานหมุนเวียน คืออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนของเรา
ทุกคนเชนกัน
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่อง และขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักการระบายน้ํา โดยสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา ไดมีนโยบายในการจัดทําแผนการเกี่ยวกับ
การบําบัดน้ําเสีย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย เกิดจากบานเรือนและสถานประกอบการตางๆ ที่
ปลอยน้ําเสียลงสูคูน้ําลําคลอง และแหลงน้ําสาธารณะ ดังนั้น เพื่อกําจัดทําลายสิ่งปนเปอนในน้ําเสียใหหมดไป
หรือเหลือนอยที่สุดใหไดมาตรฐานที่กําหนดและไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมระบบเติมอากาศในน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตย เปนสวนหนึ่งสําหรับการบําบัดน้ําเสียในแหลงชุมชนนั้น นับวามีสวนสําคัญในการแกไข
ปญหา จากผลศึกษาถึงความเหมาะสมในการเลือกใชระบบจายพลังงานโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลง
พลังงานสําหรับเครื่องกลเติมอากาศที่ตองการนั้น มีการออกแบบใหเปนระบบที่ทํางานดวยตัวเองได เนื่องจาก
จะตองนําไปติดตั้งบริเวณที่มีน้ําเสียซึ่งอาจไมมีบานเรือนอยูใกลเคียง และอาจสงผลใหไมมีแหลงพลังงานในการ
เดินเครื่อง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองติดตั้งระบบจายพลังงานแสงอาทิตยเขาไปในเครื่องกลเติมอากาศนี้
จากการที่เครื่องกลเติมอากาศจะตองออกแบบใหสามารถติดตั้งลอยอยูบนน้ําได เครื่องดังกลาวจึงตองมีการ
ติดตั้งไวบนทุนพลาสติกลอยน้ําได ในสวนของระบบจายพลังงานจากแสงอาทิตย และตูควบคุมจะติดตั้งไวบนบก
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ศึกษา สํารวจ พิจารณาแบบรายละเอียดความเหมาะสมดานวิศวกรรม ในการบําบัดน้ําเสีย
โดยใชเครื่องเติมอากาศแบบใชพลังงานแสงอาทิตย
4.2.2 กําหนดรางขอบเขตของงาน(TOR)และรางเอกสารการประมูลจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบ
ใชพลังงานแสงอาทิตย
4.2.3 ควบคุมดูแลการติดตั้งเครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวงและเครื่องเติมอากาศผิวน้ํา
แบบกังหันตีน้ําโดยใชพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 72 เครื่องประจําโรงควบคุมคุณภาพน้ํา ในสังกัดกลุมงาน
ปฏิบัติการ 1(ดินแดง)รวมติดตอประสานงานกับชุมชนหนวยงานตางๆ กรณีที่มีการรองขอใหชวยดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวงและเครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตีน้ําใชพลังงานแสงอาทิตย
4.2.4 ดําเนินการจัดทําแผนการซอม เก็บขอมูล เพื่อใหอุปกรณ ชองเครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบ
เพลากลวงและเครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตีน้ําใชพลังงานแสงอาทิตย อยูในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพ
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4.2.5การติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ําตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของกรุงเทพมหานคร
4.2.6ลงพื้นที่สํารวจแหลงน้ําสาธารณะที่มีปญหาน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไข
4.2.7 ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหกับประชาชนผูที่สนใจเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ํา
เสียโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
5. ผูรวมดําเนินการ
นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร สัดสวนของผลงาน 10
วิศวกรสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ
สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา

%

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
ขั้นตอนการดําเนินงานของผูปฏิบัติจะเริ่มตั้งแตการเปนเจาหนาที่คณะกรรมการรางขอบเขตงาน
(TOR) ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนเครื่องจักรเติม
อากาศแกไขน้ําเนาเสียเพื่อลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทันทวงที
6.1ศึกษา
หาขอมูลเครื่องเติมอากาศ แบบใชพลังงานแสงอาทิตยพรอมอุปกรณควบคุม ขับเคลื่อน
มอเตอรไฟฟา ดําเนินการรางขอบเขตงาน (TOR) เครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวงขนาดมอเตอรไมนอย
กวา 0.67 แรงมา และขนาดมอเตอรไมนอยกวา 0.5 แรงมาพรอมอุปกรณตูควบคุมและแหลงจายไฟแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
6.2ทําการติดตั้งเครื่องเติมอากาศโดยใชพลังงานแสงอาทิตยพรอมอุปกรณควบคุม ขับเคลื่อน
มอเตอรไฟฟาจํานวน 72 เครื่องตามหนวยงานตาง ๆ ที่มีการขอความอนุเคราะหใหแกไขปญหาน้ําเนาเสียเชน
วัด ชุมชน และสวนสาธารณะ รวมถึงโรงควบคุมคุณภาพน้ําในสังกัดกลุมงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) เนื่องจาก
บางกรณีจะตองนําไปติดตั้งบริเวณที่มีน้ําเสียซึ่งอาจไมมีบานเรือนอยูใกลเคียง และอาจสงผลใหไมมีแหลง
พลังงานในการเดินเครื่อง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองติดตั้งระบบจายพลังงานจากโซลาเซลลเขาไปใน
เครื่องกลเติมอากาศ
6.3ดําเนินการปรับปรุงแกไข งานในการบํารุงรักษา ตรวจสอบเพื่อทําการหาจุดบกพรองจุดออน
ของผลการทํางาน แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อที่จะใหผลการทํางานนั้นไดดําเนินไปตามแผนและมาตรฐาน
6.4ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย เครื่องกลเติม
อากาศชุดนี้อาศัยหลักการในการนําออกซิเจนในอากาศมาผสมน้ําเนาเสียที่อยูในบริเวณนั้น โดยจะทําใหน้ํามี
การกระจายตัวเปนฟองเล็กๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับออกซิเจนของมวลน้ํา จากการสังเกตในภาคสนามใน
เบื้องตนพบวาเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยสามารถทําใหน้ําเปนเม็ดเล็กและกระจายตัวคอนขางดี
การทํางานของเครื่องกลเปนไปดวยดีเกิดเสียงรบกวนนอยอีกดวยในสวนของปริมาณออกซิเจนในน้ํา หลังจาก
การติดตั้งและเริ่มใชงานเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย เปนเวลา 10 วัน ไดมีการเก็บตัวอยางน้ํามา
ทดสอบเพื่อหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา จากผลการทดสอบพบวา มีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น
6.5ประสานงานกับชุมชนและหนวยงานตางๆ กรณีที่มีการรองขอใหชวยดําเนินการติดตั้งเครื่อง
เติมอากาศใตน้ําแบบเพลากลวงและเครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบกังหันตีน้ําใชพลังงานแสงอาทิตยเชนชุมชน
หนองอีแว เขตประเวศ ชุมชนวัดลานนาบุญ เขตลาดกระบังและสวนสราญรมย เขตพระนคร เปนตน
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6.6ศึกษาและพัฒนาการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยโดยการประยุกตใชระบบเซลล
แสงอาทิตยเพื่อใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
7. ผลสําเร็จของงาน
7.1หนวยงานไดรับประโยชนทั้งในดานการประหยัดคาไฟฟา และมลภาวะโลกรอน บรรเทาความ
เดือนรอนที่เกิดแกประชาชนใหอยูกับสภาพแวดลอมทางน้ําที่ดี
7.2 ชวยลดภาวะโลกรอน เพราะปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่เพิ่มขึ้นถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนและยังชวยลดอัตราคาไฟฟาใหกับหนวยงานที่ทําการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ
พลังงานแสงอาทิตย เชน โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงสองหอง 1 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยแบบ
เพลากลวงขนาดมอเตอร 0.75 แรงมา 24 โวลต (DC) จํานวน 20 เครื่อง โดยสามารถคิดคํานวณไดดังนี้
โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงสองหอง 1 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยแบบเพลา
กลวงขนาดมอเตอร 0.75 แรงมา 24 โวลต (DC) จํานวน 20 เครื่อง ดังนั้นจะสามารถประหยัดคาพลังงาน
ไฟฟาและชวยลดกาซเรือนกระจกไดดังนี้
เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยขนาด 0.75 แรงมา (650วัตต) จํานวน 20 เครื่อง
ทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน= 650 w x 20 เครื่อง x 8 ชั่วโมง/วัน = 104 kWh/วัน
ดังนั้นสามารถประหยัดการใชพลังงานไฟฟาได = 104 kWh/วันx365 (ป)= 37,960 kwh/ป
และชวยลดกาซเรือนกระจก
CO2Emission= ขอมูลกิจกรรม x คาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย (Emission Factor)
= (37,960kWh/ป)x (0.5813 kg CO2eq/kwh)
= 22,064.25 kg CO2eq / ป
จะชวยลด CO2Emission ลงได = 22.06 ton CO2eq / ป
สรุป เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยแบบเพลากลวง ขนาดมอเตอร 0.75 แรงมา 24 โวลต (DC)
จํานวน 20 เครื่อง จะชวยประหยัดการใชพลังงานไฟฟาได 37,960 kwh/ป และชวยลดกาซเรือนกระจกลงได
22.06 ton CO2eq / ป
7.3 ลดความเสี่ยงภัยและความสูญเสียเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟาในการทํางาน ชวยใหสถานที่
ทํางานมีความปลอดภัย และลดอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอเจาหนาที่ระหวางปฏิบัติงานเนื่องจากแหลง
พลังงานไฟฟาที่ไดเปนพลังงานสะอาดที่ไดมาจากแสงอาทิตย ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว ทําให
เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
7.4 เปนพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง สามารถนํามาใชอยางไมหมดสิ้นตามความตองการของ
เรา ไมมีมลพิษ ทําใหสามารถวางแผนการทํางานไดอยางตอเนื่อง โดยจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ
กอน หลัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.5 สามารถผลิตไฟฟาไดทุกหนทุกแหงที่มีแสงอาทิตยหรือในทองถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟาจากระบบ
สายสงเขาไปไมถึงไมตองการพึ่งพาอาศัยไฟฟาจากระบบสายสงของการไฟฟา
7.6พลังงานทดแทนอาจจะแกปญหาพลังงานไมไดทั้งหมด แตพลังงานทดแทนสามารถลดการ
พึ่งพากาซธรรมชาติและพลังงานฟอสซิลอื่นๆ ไดชวยเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานกระจายอยูตาม
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศลดปญหาระบบสายสงไปไมถึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแนนอนเปนการพัฒนาพลังงาน
อยางยั่งยืน

9
8. การนําไปใชประโยชน
8.1เครื่องเติมอากาศใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยนี้สามารถนําไปใชประโยชนตอชุมชนได
โดยตรง ระบบดังกลาวชวยเพิ่มออกซิเจนในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพจากการตรวจสอบพบวา ระบบบําบัดน้ํา
เสียดวยพลังงานแสงอาทิตยดังกลาว เติมออกซิเจนในน้ําไดเพิ่มขึ้นจริง พลังงานแสงอาทิตยที่พัฒนาขึ้นนี้ไมตอง
ใชแหลงจายไฟจากภายนอกชวยใหการนําไปใชงานหรือการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียดวยพลังงานแสงอาทิตยได
งายไมตองเดินสายไฟฟาในระยะไกลชวยประหยัดพลังงานไฟฟาในการนําไปใชงานจริงเพราะใชแหลงกําเนิด
ไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยรวมกับแบตเตอรี่ซึ่งอาจเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการกอสรางโครงการบําบัด
น้ําเสียโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
8.2 สามารถนําไปใชเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาและไดพลังงานไฟฟาใชโดยตรง เซลลแสงอาทิตยเปน
แหลงพลังที่สะอาดไมกอใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอมไมมีอันตรายไมทําใหสภาวะแวดลอมเปนพิษเปน
พลังงานที่ไดมาเปลา ๆ และมีอยูโดยทั่วไป
8.3 เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตยนี้ไดนําไปติดตั้งใหกับชุมชนตาง ๆ ที่มีน้ําเนาเสียตาม
สวนสาธารณะ และวัดที่อยูริมคลองโดยไมตองเสียคาไฟฟาของชุมชนและวัด ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟาจาก
ภายนอกที่นับวันยิ่งแพงขึ้น
8.4 นําไปใชประโยชนเพื่อลดคาใชจายในการเสียคาไฟฟาใหกับโรงควบคุมคุณภาพน้ําตาง ๆ ใน
สังกัดกลุมงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา
8.5เนื่องจากแหลงพลังงานอื่นๆ ไมสามารถทดแทนได เชน น้ํามันและถานหิน จะกลายเปนสิ่งที่
หายากมากขึ้น แตพลังงานจากดวงอาทิตยกลับมีอยางไมจํากัดตราบใดที่มีแสงแดดสองลงมายังโลก เราก็
สามารถผลิตไฟฟาได
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
เครื่องเติมอากาศใตน้ําแบบใชพลังงานแสงอาทิตย ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความยุงยากในการ
ดําเนินการ ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหการติดตั้งเพื่อใชงานจริงเกิดปญหาและอุปสรรค สามารถแยกออกเปน
หัวขอไดดังนี้
9.1การตอของแผงพลังงานแสงอาทิตยที่ไมสม่ําเสมอ การเดินสายไฟและการสูญเสียในสายไฟ
จากการทดสอบประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตยที่ประกอบกันเปนแถวเทียบกับแผงพลังงาน
แสงอาทิตยเดี่ยว ๆ พบวาที่จํานวนแผงที่เทากันประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงที่ตอกันเปนแถว
มีคานอยกวาประสิทธิภาพของแผงเดี่ยว ๆ รวมกัน
9.2 อุปกรณภายในตูควบคุมมีทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับจึงตองมีความระมัดระวังในการ
เดินสายไฟและตองระมัดระวังในการตอสายไฟฟารวม
9.3เครื่องเติมอากาศใตน้ําที่ใชเปนแบบมอเตอรไฟฟากระแสตรง (DCMotor) ขนาด 0.75 แรงมา
24 โวลต ปญหาที่พบบอยคือ การสึกหรอของแปรงถาน (Brush) เพราะแปรงถานจะสัมผัสกับ คอมมิวเต
เตอร (Commutator) หรือเปนอุปกรณที่ทําหนาที่รับแรงดันไฟตรงจากแหลงจายและจายผานไปยัง
Commutator เพื่อใชในการตอวงจร จากการใชงานจริงพบวาแปรงถานที่เปลี่ยนใหมมีอายุการใชงานสั้นกวา
แปรงถานเดิมที่ติดมากับตัวมอเตอร ทําใหเกิดปญหาและเปนอุปสรรคในการเปลี่ยนแปรงถานเปนอยางมาก
เพราะการเปลี่ยนแตละครั้งมีความยุงยากบางสถานที่ตองใชเรือเพื่อนําเครื่องเติมอากาศเขาฝงและทําการยก
เครื่องเติมอากาศขึ้นเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงถาน (Brush)
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10. ขอเสนอแนะ
10.1จากผลการดําเนินงานที่ผานมา การตอของแผงพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ เก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟาที่จะนํา ไปใชงานอยางประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองตอแผงพลังงานแสงอาทิตยแบบแผงเดี่ยว ๆ รวมกัน
คือใชหนึ่งแผงตอหนึ่งคอนโทรลชารจ (control charger)ซึ่งจะทําใหแผงพลังงานแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพ
สูงสุดลดคาสูญเสียในสายไฟ ซึ่งมีผลทําใหพลังงานที่เก็บสะสมมีความสม่ําเสมอ
10.2ตูควบคุมมีอุปกรณไฟฟาที่ใชทั้งเปนแบบกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) ดังนั้น
อุปกรณภายในตูควบคุมควรเปนแบบใชกระแสตรง (DC) ทั้งหมด เพื่อสะดวกในการตอวงจรและการทํา PM
ในภายหลัง
10.3การเลือกแปรงถาน (Brush) ควรเลือกใชเกรดเดิมที่ติดมากับตัวมอเตอร เพราะมีผูผลิตบาง
รายอาจใชแปรงถานที่มีคุณภาพต่ําทําใหเกิด Losses และการสึกกรอนของแปรงถานสูง ทําใหอายุการใชงาน
สั้น ดังนั้นการเลือกแปรงถานควรตองคํานึงถึงเกรดที่เหมาะสมในการใชงานจริง
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………
ผูขอรับการประเมิน
.………../………/……………
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปน
จริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………….……….…

ผูรวมดําเนินการ
...….…../………/……………
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………..……………

ลงชื่อ.....................……………..……

………../…………/………….…

………../………/……………

(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายยุทธพร นิ่มสุวรรณ
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วิศวกรไฟฟาชํานาญการ (ดานควบคุมการใชหรือบํารุงรักษา)
ตําแหนงเลขที่ สจน.76 สังกัดกลุมงานปฏิบัติการ1(ดินแดง) สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชน้ํา Reuse (น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว)
หลักการและเหตุผล
กลุมงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา เปนหนวยงานทีม่ ี
ภารกิจดานการควบคุม กํากับ ตรวจสอบการเดินระบบ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตาม
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบบําบัดน้ําเสียที่กําหนด เพื่อคงสมรรถนะที่ดีทางกายภาพ
และรักษาระบบบําบัดน้ําเสียใหคงประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเชิงกลและไฟฟาทั้ง
ยังใหความอนุเคราะหกับหนวยงานตาง ๆ ที่รองขอใหชวยดําเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อชวยบรรเทา
ปญหาน้ําเนาเสียในชุมชน สวนสาธารณะ หรือแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ทําใหการ
ปฏิบัติงานของสํานักการระบายน้ําบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจและเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณปจจุบันการขยายตัวอยางรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพิ่มจํานวน
ประชากรอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการพลังงานภายในประเทศสูงขึ้นโดยตลอด และมีแนวโนมวาจะยังคง
เพิ่มขึ้นตอไปในอัตราสูงประเทศไทยมีแหลงพลังงานจํากัด นอกจากนั้นการสํารวจ และพัฒนาแหลงพลังงาน
ใหมๆในประเทศไมเพียงแตจะใชเงินลงทุนสูงมากเทานั้น แตยังทําใหเราตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา
จํานวนมหาศาล ทําใหเราตองกลับมาคิดและมองหาพลังงานทางเลือกที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน
การนําพลังงานหมุนเวียนตางๆ เปนพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถใชไดอยางไมสิ้นสุด
ความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงมีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ํา Reuse (น้ําเสียที่ผานการ
บําบัดแลว) สําหรับใชในโรงควบคุมคุณภาพน้ํา และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดพลังงานสิ้นเปลือง
และเปนการสนองตอบนโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน
การนําเอาพลังงานน้ํามาใชประโยชนควบคูกับการบําบัดน้ําเสียทําไดโดยการเปลี่ยนพลังงานจลนของ
น้ํา Reuse (น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว) ที่ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําใหเปนกระแสไฟฟา อุปกรณที่ใชในการเปลี่ยน
นี้คือ กังหันน้ํา (Turbines) น้ําที่มีความเร็วจะผานเขาทอแลวถายทอดพลังงานจลนเขาสูกังหันน้ํา ซึ่งจะไปหมุน
ขับเครื่องกําเนิดไฟฟาอีกทอดหนึ่ง น้ําตกที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เชน น้ําตกที่เกิดจากการปลอย
น้ําที่ผานการบําบัดแลวจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํา ใหน้ําตกไหลผานกังหันน้ําซึ่งติดอยูบนเครื่องกําเนิดไฟฟา
กําลังงานน้ําที่ไดจะขึ้นอยูกับความสูงของน้ําและอัตราการไหลของน้ําที่ปลอยลงมาพลังงานของมวลน้ําที่
เคลื่อนที่ไดถูกนํามาใช โดยไดมีการสรางกังหันน้ํา (Water Wheel) เพื่อใชในการงานตางๆ ปจจุบันพลังงานน้ํา
ไดถูกใชเพื่อการผลิตไฟฟา ทําใหสามารถสงตอพลังงานไปใชในที่ที่หางจากแหลงน้ําได
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วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. โรงควบคุมคุณภาพน้ําสามารถผลิตกระแสไฟฟาขึ้นใชไดเอง
2. เพื่อเปนแนวทางในการสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําครั้งตอไปในอนาคต
3. พัฒนาโรงควบคุมคุณภาพน้ําใหมีความสําคัญในดานการนําพลังงานทดแทนกลับมาใชใหม
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดงมีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได 350,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 199,107ลูกบาศกเมตร/วัน สามารถบําบัดน้ําเสีย
ไดเฉลี่ย12,965ลูกบาศกเมตร/วัน หรือประมาณ 0.15 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาในการนําไฟฟาพลังน้ํามาผลิตพลังงานไฟฟาในลักษณะพลังงานหมุนเวียนได
เชน แบงกี (Banki type)เปนแบบ ที่เหมาะกับน้ํา ที่มีหัว น้ําต่ํา ซึ่งปริมาณน้ําที่ปลอยออกมาจากจุดเก็บน้ํา
ไหลลงมาสูที่ต่ําตามทอสงน้ําไปยังจุดที่กังหันน้ําถูกติดตั้งไวน้ําที่มีแรงดันสูงจะสงตอพลังงานจลนหมุนกังหันน้ํา
และเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ตออยูกับเพลาหมุนของกังหันน้ําหรือกลายรูปเปนพลังงานกลที่จะถูกเปลี่ยนใหเปน
พลังงานไฟฟาตอไป
แบบแบง กี (Banki type) เหมาะกับ น้ํา ที่มีหัว น้ําต่ํา
Hydro Alternator

3
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
กรอบการวิเคราะห
ไฟฟาพลังน้ํา คือ ไฟฟาที่เกิดจากพลังน้ํา โดยใชพลังงานจลนของน้ําซึ่งเกิดจากการปลอยน้ําจากที่สูง
หรือการไหลของน้ํา ไปหมุนกังหันน้ํา (Turbine) และเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยพลังงานที่ไดจากไฟฟาพลังน้ํานี้
ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา ความแตกตางของระดับน้ํา และประสิทธิภาพของกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา
กําลังไฟฟาและพลังงานจากพลังน้ํา สามารถคํานวณไดจากสมการ ดังนี้
Ep = mgH

เมื่อ Epคือ พลังงานศักยของน้ํา (J)
mคือ มวลของน้ํา (kg)
g คือ คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (มีคาเทากับ 9.8 m / s2) ประมาณ 10m / s2
H คือ ความสูงในแนวดิ่งของแหลงน้ําเหนือระดับอางอิง (m)
ถาเปลี่ยนพลังงานใหอยูในรูปของกําลัง หรือคาพลังงานตอเนื่องหนวยเวลาจะไดวากําลังของน้ํา
ขนาด 1 ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัม จะมีคาเทากับ
P = (1,000Q) x 10H

เมื่อ Pคือ กําลัง วัตต (w)
Qคือปริมาตร การไหลของ น้ํา (m 3 /s)
หรือถาตองการทําใหหนวยของกําลังเปน กิโลวัตต (

kw)

P = 10 QH

พิจารณาจากกฎพลังงาน ( energy conservation) จะไดวาน้ําเมื่อตกลงมาพลังงานศักย
ของน้ําจะเปลี่ยนเปนพลังงานจลนทั้งหมด
Ep = Ek

mgH = ½ mv2

ความเร็วของน้ําหาคาไดจาก
พิจารณาการไหลของลําน้ําที่ผานพื้นที่หนาตัด

v 2 = 2gH

v = √20H

A ดวยความเร็ว Vจะไดอัตราการไหลของน้ํา

Q = Av

Q = A√20H

นําหลักการทํางานมาใชงานกับโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
หาอัตราการไหล

อัตราการไหล

(Q) =

(Q)

Q = A√20H

= (2 x 0.2)(√20 x 0.5)

1.26 ลูกบาศกเมตร/วินาที

4
หากําลังไฟฟา
=10x1.26x0.5
กําลังไฟฟา (
พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน

P =10 QH
P) = 6.3 กิโลวัตต
น้ํา คํานวณไดจาก
W = PT

เมื่อ W = ปริมาณพลังงานไฟฟา ( kwh)
P = กําลังไฟฟา ( kw)
T = ระยะเวลาในการผลิต ( h)
W = 6.3 x 1
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได ( W) =6.3 kwh
ดังนั้นโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ผลิตพลังงานไฟฟาจากน้ํา Reuse(น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว)
ไดเทากับ 6.3kwh หรือในหนึ่งเดือนสามารถชวยลดพลังงานไฟฟาไปไดประมาณ 4,536kwh
แนวคิด
ปจจุบันเรื่องพลังงานเปนปญหาใหญของโลกและนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงตอมวลมนุษยชาติมาก
ขึ้นทุกที เนื่องจากพลังงานที่ใชกันอยูนั้นเปนพลังงานสิ้นเปลือง ที่ใชแลวหมดไป ดังนั้นทั่วโลกจึงไดทําการศึก ษา
คนควา สํารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการนํา
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหมๆในดานพลังงานทดแทนเขามาใชตอไป พลังงานน้ํา (Hydropower)
เปนพลัง งาน หรือกําลังที่เกิดจากการไหลของ น้ํา ซึ่งเปนพลัง งาน ที่มีอานุภาพมาก พลังงานจลน
และพลังงานศักยของ น้ํา ซึ่งเกิดจากการไหลของ น้ํา และการปลอย น้ํา จากที่สูงแปลงเปนพลังงานกล
ขับเคลื่อนกังหัน น้ํา และเครื่องกําเนิดไฟฟาเรียกวาไฟฟา พลังงานน้ํา การแปลงรูปพลังงานขึ้นอยูกับ
ปจจัยสําคัญ คือ ความสูงของหั วน้ํา และความเร็ว ของน้ํา ขั้นตอนตางๆ มีการสูญเสีย ( loss) เชน
ความฝดของผิววัสดุที่ น้ํา ไหลผานการรั่วไหลขอ งน้ํา เปนตน พลังงานน้ําเปน พลังงานทดแทน หมายถึง
พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมากเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทน
จากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ํามัน
และทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถหมุนเวียนมา
ใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน
ขอเสนอ
เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําโดยใชน้ํา Reuse (น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว) นั้นยังเปน
โครงการในรูปแบบใหม จึงจําเปนตองหาผูมีความรูและความชํานาญในเรื่องดังกลาวเขามารวมศึกษา และ
พัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน โครงการที่เสนอแนะนี้เปนโครงการนํารองเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําครั้งตอไปในอนาคตนําเทคโนโลยีมาพัฒนาโรงควบคุมคุณภาพน้ําให
มีประสิทธิภาพ และความสําคัญในดานการนําพลังงานทดแทนกลับมาใชใหม เพื่อใหโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
สามารถผลิตกระแสไฟฟาขึ้นใชไดเอง

5
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
พลังงานน้ํา มีประโยชนหลายอยางในการนํามาใช ประโยชนหลักๆ มีดังนี้
1. เปนประโยชนดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุดของการผลิตพลังงาน นอกจากนี้พลังงานยังปราศจากสาร
กอมลพิษอื่น ๆ
2. ชวยลดภาวะโลกรอนจากการนําทรัพยากรจากธรรมชาติมาใชในการผลิตไฟฟา
3. เปนการอนุรักษทรัพยากรน้ํา นําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. โรงควบคุมคุณภาพน้ําสามารถลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาบางสวน
5. น้ํา Reuse เมื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาแลว น้ํายังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนอยางอื่นไดอีก เชน การรักษาระดับน้ําในคลอง รดน้ําตนไม และลางถนน
6. พลังงานน้ําสามารถเริ่มดําเนินการผลิตพลังงานไดในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงมาก ชิ้นสวนของเครื่องกลพลังงานน้ําสวนใหญจะมีความคงทน และมีอายุการใชงานนาน
7. ไมสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ไมมีควันเสียเขมา หรือกาซพิษ คาเก็บรักษาเชื้อเพลิง คาจํากัดของเสียจึงไมมี
คาใชจายในการดําเนินงานต่ําสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดดวยราคาถูกคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาต่ําประสิทธิภาพไมเปลี่ยนแปลงมากตามอายุการใชงานเพราะเครื่อ งกําเนิดไฟฟาหมุนดวย
ความเร็วต่ําอุณหภูมิใชงานต่ํา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง สามารถรับน้ําเสียได 350,000 ลูกบาศกเมตร/วัน มีปริมาณน้ําเสีย
เขาระบบเฉลี่ย 199,107ลูกบาศกเมตร/วัน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งสามารถนําน้ําที่ไหลผาน (น้ํา
Reuse) นํามาผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 6.3 กิโลวัตต-ชัว่ โมง (จากหัวขอกรอบการวิเคราะห)ซึ่งสามารถ
นําพลังงานไฟฟาที่ไดมาใชกับระบบไฟฟาแสงสวาง เชน แสงสวางภายในอาคาร แสงสวางพื้นทางเดิน และแสง
สวางรั้วโดยรอบ เปนตน และพลังงานทีไดเปนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดจากการนําพลังงานไฟฟาที่ไดมา
คํานวณสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก (CO2Emission) ไดประมาณ32 ton CO2eq / ป

(ลงชื่อ)
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