การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
A Study of Effect of Air Chamber on Solar Pumping System
นิเวช เจียมออน1* และธนิท เรืองรุงชัยกุล 1
Niwetch Jeam-on1* and Tanit Ruangrungchaikul1
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เลขที่ 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1 Sustainable Development Technology, Science and Technology, Thammasat University
99 Moo 18, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang,
Pathum Thani Province 12120

1Corresponding

author: Tel.: 091 756 2417. E-mail address: jenoon27@gmail.com

Received: 15 November 2021, Revised: 18 December 2021, Accepted: 28 December 2021, Published online: 30 April 2022

Abstract
This research was conducted to study the influence of air chambers on solar pumping systems,
which tested on a reciprocating pump. The system is powered by solar panels, which generate electricity
and supply it through the battery to the pump. The experiment was performed by adjusting the size of
the air chamber, which can divide into four experimental sets, including set 1) diameter 2.5 inches, height
50 centimeters; set 2) diameter 2.5 inches, height 70 centimeters; set 3) diameter 3 inches, height 50
centimeters; and set 4) diameter 3 inches, height. 70 centimeters. Each set was tested by measuring
water flow rate and pressure in the piping system for both single and twin pipe air chambers, compared
to a set without an air chamber. The study found that the system with a single-pipe air chamber of 2.5inches diameter and 70-centimeters height had the maximum water flow rate and pressure, which
increased by 5.28% and 40%, respectively, compared to the system without an air chamber.
Keywords: Solar pumping system, air chamber

บทคัดยอ
การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งทำการ
ทดสอบกับเครื่องสูบน้ำแบบสูบชัก ใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานซึ่งจายผานแบตเตอรี่ไปยังเครื่อง
สูบน้ำ ทำการทดลองโดยปรับเปลี่ยนขนาดของทอพักอากาศ โดยแบงออกเปน 4 ชุดทดลอง คือ ชุดที่ 1) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร ชุดที่ 2) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร ชุดที่ 3)
ขนาดเสนผา นศูน ยกลาง 3 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร และ ชุดที่ 4) ขนาดเสน ผา นศูน ยกลาง 3 นิ้ว ความสูง 70
เซนติเมตร โดยแตละชุดทำการทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำในระบบ ท้งั แบบติดตั้งทอพักอากาศแบบทอ
เดี่ยวและทอคู เปรียบเทียบกับชุดที่ไมไดติดตั้งทอพักอากาศ จากการศึกษาพบวาการติดตั้งทอพักอากาศขนาดเสนผาน
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ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร แบบทอเดี่ยวมีปริมาณอัตราการไหลของน้ำและแรงดันเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดย
เพิ่มขึ้น รอยละ 5.28 และ รอยละ 40 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไมไดติดตั้งทอพักอากาศ
คำสำคัญ: ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย, ทอพักอากาศ

บทนำ
เครื่องสูบน้ำเปนเครื่องใชที่มีกันมากสำหรับบานพักอาศัยโดยทั่วไป เพื่อใชสูบน้ำจากแหลงน้ำเพื่อใชในครัวเรือน
เพื่อการอุปโภค บริโภค และใชในการปลูกพืชเพื่อใหทันตอความตองการน้ำ และไดปริมาณน้ำตามความตองการของพืช
ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร สวนใหญอยูในพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึง จะนิยมใชเครื่องยนตเปนตนกำลังซึ่งใชพลังงานจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยูอยางจำกัด และมักสรางปญหามลพิษดานตาง ๆ และแนวโนมของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลจะ
เพิ่มขึ้น บางทองที่ที่ตองการใชเครื่องสูบน้ำดวยไฟฟาก็มีขอจำกัดใชงานไดเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีสายสงถึง สวนบริเวณที่ไมมี
สายสง หางไกลระบบสายสงไฟฟาหลายกิโลเมตรแตมีความตองการน้ำเพื่อใชในครัวเรือนหรือเพื่อใชในกิจกรรมทางการเกษตร
จะไมสามารถสูบน้ำดวยระบบสูบน้ำไฟฟาได หรือ จะขอตอระบบไฟฟาจะตองเสียคาใชจายในการติดตั้งระบบสายสงไฟฟา
สูงขึ้น พลังงานแสงอาทิตยเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถนำมาผลิตไฟฟาเพื่อใชในการสูบน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่ไมมไี ฟฟา
เขาถึง [1] ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยจึงเปนที่สนใจและถูกนำมาใชงานเพิ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตยมีอุปกรณมากขึ้น และมีการใชงานหลากหลายขึ้นตามความเหมาะสมของแตละประเภทงาน
ทอพักอากาศ (แอรแว) เปนสวนของอุปกรณตอเพิ่มของระบบสูบน้ำตอจากเครื่องสูบน้ำทางดานสงน้ำออก การ
ใชเครื่องสูบน้ำสงน้ำไปใชงานหรือไปยังถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยูในระดับที่สูงและระยะทางการสงที่ยาวไกลจะทำใหมอเตอร
ไฟฟาเสียหาย บอยครั้งตองมีคาใชจายในการซอมบำรุงรักษา และไดแรงดันน้ำนอยระยะเวลาในการสูบน้ำก็นานอาจไมทันตอ
ความตองการใชน้ำสงผลใหขาดแคลนน้ำใชได [2] ทอพักอากาศคืออุปกรณชวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำที่เกษตรกรใช
ทอ พีวีซี ขนาด 2.5 นิ้ว 3 นิ้ว หรือใหญกวานั้นมาตอในแนวตั้งโดยปดปลายทอไวแลวตอเขากับทอสงน้ำที่มีขนาดเล็กกวา
การติดตั้งทอพักอากาศ อาจใชหนึ่งหรือสองทอก็ได ระยะหางหรือขนาดของทอพักอากาศยังไมไดมีแบบเฉพาะ มีการใช
งานที่หลากหลายแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ รวมถึงมีการศึกษาทดลองทอพักอากาศกับปมหอยโขงโดยใชไฟฟา 220
โวลตมีผลใหอัตราการไหลของน้ำสูงขึ้น [3] กลุมวิสาหกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกสปลอดสารพิษ ชวงหนาแลงใชน้ำในแปลงผัก
จำนวนมากสงผลใหระบบสูบน้ำทำงานหนัก สูบน้ำไดนอย มีการชำรุดเสียหายเสียคาใชจายเพิ่ม แกไขโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ปมน้ำโดยอาศัยหลักการแอรแวเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำทำใหไดปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น [4] การนำเอาพลังงาน
แสงอาทิตยมาปรับใชในดานตางๆ รวมถึงการสูบน้ำประสิทธิภาพสูงจนอยูในระดับที่สามารถนำไปใชประโยชนไดโดยมีความคุม
ทุนทางเศรษฐกิจบางสถานที่และบางโอกาส [5] แตยังขาดขอมูลเพื่อใชในการเปรียบเทียบประกอบในการตัดสินใจเลือกใชปมน้ำ
พลังงานแสงอาทิตยติดตั้งทอพักอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช โดยงานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดเล็กซึ่งมีแบตเตอรี่ชวยเก็บสำรองไฟโดยศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอการใชงานของระบบสูบน้ำดังกลาว

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขนาดของทอพักอากาศที่สงผลตอการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
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ขอบเขตงานวิจัย
1) ศึกษาทอพักอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร
2) ทดสอบการใชงานโดยวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำจากเครื่องสูบน้ำสูบชัก

วิธีการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย โดยศึกษาผลกระทบของเสนผาน
ศูนยกลาง ความสูงของทอพักอากาศที่สงผลตออัตราการไหลและแรงดันของน้ำไดแบงการศึกษาเปนชวงดังนี้
ชวงที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลเบื้องตน
ชวงที่ 2 จัดเตรียม และ ติดตั้งทอพักอากาศเขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ชวงที่ 3 ทดสอบระบบในพื้นท่ศี ึกษา
ชวงที่ 4 วิเคราะหขอมูลทางดานเทคนิค และ สรุปผลการทดลอง
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน
ทำการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ผลกระทบของเสนผาน
ศูนยกลาง ความสูง ของทอพักอากาศที่สงผลตออัตราการไหลของน้ำ การใหน้ำพืช เครื่องมือสำหรับวัดคาตางๆ และทฤษฎีอื่น ๆ
จากเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. จัดเตรียมและติดตั้งทอพักอากาศ เขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
นำขอมูลจากการศึกษาเบื้องตนมาใชในการศึกษาระบบ ทอพักอากาศ เขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมี
ขั้นตอนในการออกแบบดังน้ี
การศึกษานี้ ใชพื้นที่บริเวณแปลงเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ในการ
ติดตั้งระบบ (ภาพที่ 1) เพื่อทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยผูวิจัยเลือกใชเครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump) ที่ใชกับ
ไฟฟากระแสตรงแบบมีแบตเตอรี่สำรองไฟ โดยใชมอเตอรกำลังไฟฟาขนาด 500 วัตต แรงดันไฟฟา 24 โวลต (ภาพที่ 2) ระบบ
ทอน้ำใชทอสงน้ำ พีวีซี ขนาด 1 นิ้ว เพื่อสงน้ำเขา และออกจากเครื่องสูบน้ำ แลวลดขนาดทอจายลงเหลือ ¾ นิ้วเปนทอสำหรับ
จายน้ำไปใชงาน

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2 เครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump)
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การศึกษานี้ทำการศึกษาทอพักอากาศ (ภาพที่ 3) โดยติดตั้งกับเครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump) ดานสงน้ำ
ออกกอนสงน้ำไปใชงาน แบงออกเปน 4 ชุดทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร
2) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร
3) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร
4) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้วิ ความสูง 70 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ทอพักอากาศ (ที่ใชในการศึกษา)
3. ติดตั้งระบบในพื้นที่ศึกษา
การติดต้งั ระบบในพื้นที่ศึกษา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้ง
ทอพักอากาศ คือ เครื่องสูบน้ำสูบชัก (ภาพที่ 4) ทดสอบแบบที่หนึ่ง ไมไดใสทอพักอากาศ แบบที่สอง ใสทอพักอากาศ 1
ทอ แบบที่สาม ใสทอพักอากาศ 2 ทอ โดยติดตั้งทอพักอากาศดานสงน้ำออกระยะหางจากเครื่องสูบน้ำ 2.5 เมตร และ
ระยะหางระหวางทอพักอากาศทั้ง 2 ทออยูที่ 20 เซนติเมตร

ภาพที่ 4 เครื่องสูบน้ำสูบชักแบบไมใสทอพักอากาศ ใสทอพักอากาศ 1 ทอ และ ใสทอพักอากาศ 2 ทอ
4. ทดสอบระบบ
หลังจากติดตั้งทอพักอากาศ เขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ผูวิจัยทำการเก็บขอมูล อัตราการไหลของน้ำ
และแรงดันน้ำในเสนทางทอสงน้ำออกจากทอพักอากาศ พรอมวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาในระบบโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
การทดสอบระบบของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำสูบชัก แบบมี
แบตเตอรี่สำรองไฟ โดยทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำในระบบของเคร่ืองสูบน้ำ ทุก 2 นาที จำนวน 3 ครั้ง
โดยติดตั้งมิเตอรน้ำและเกจวัดแรงดัน (ภาพที่ 5) หาคา เฉลี่ย แลวนำไปเขียนกราฟระหวางแรงดันน้ำ กับอัตราการไหล
ของน้ำ พรอมกับวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา (ภาพที่ 6) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการทำงานของทอพักอากาศที่มีตอ
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เปรียบเทียบกับการไมใสทอพักอากาศ ซึ่งเก็บขอมูลแบบเดียวกันโดยถอดทอพักอากาศ
ออกจากระบบสูบน้ำแลวทำการทดลองเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 5 มิเตอรวัดปริมาณน้ำและเกจวัดแรงดันน้ำ

ภาพที่ 6 โวลตมิเตอรและแอมมิเตอร

5. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยทำการวิเคราะหขอมูลทางดานเทคนิค
นำคาอัตราการไหลของน้ำ แรงดันน้ำ กำลังไฟฟา (วิเคราะหหากำลังไฟฟาจากสูตร P = IV) ที่ไดจากการทดลอง ระหวาง
ชุดทดลองที่ใสทอพักอากาศ 1 ทอ กับ 2 ทอ และชุดทดลองที่ไมไดใสทอพักอากาศหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบผลการทำงาน
แสดงในรูปแบบกราฟ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องสูบน้ำสูบ ชัก ทำการศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ใชในการศึกษานี้ออกแบบทอพักอากาศ ใหสามารถติดตั้งไดกับเครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump) ดานสง
น้ำออกกอนสงน้ำไปใชในงานแบงออกเปน 4 ชุดทดลอง จากขอมูลอัตราการไหลของน้ำ แรงดันในระบบ และคากำลังไฟฟา ดัง
แสดงในตารางที่ 1 นำมาเขียนกราฟเปรียบเทียบอิทธิพลของทอพักที่ม ีตออัตราการไหลของน้ำในระบบจะเห็นไดดังนี้
(ภาพที่ 7-8 )
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ตารางที่ 1 ขอมูลอัตราการไหลของน้ำ แรงดันน้ำ และกำลังไฟฟา ของเครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตย
ติดตั้งทอพักอากาศ
เครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตย
เสนผานศูนยกลาง, ความยาว
ทอเดียว
สองทอ
กำลัง
ทอพัก
อัตรา
อัตรา
แรงดันน้ำ
แรงดัน
ไฟฟา
อากาศ
การไหลน้ำ
ในทอ
การไหลน้ำ น้ำในทอ
(inch)
(Litres/min)
(psi)
(Litres/min) (psi)
(W)
ไมมีทอพักอากาศ
25.33
5
25.33
5
144
2.5 นิ้ว, 50 ซม.
26.17
7
26.00
6
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
3.30
40.00
2.63
20.00 0.00
2.5 นิ้ว, 70 ซม.
26.67
7
26.33
6
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
5.28
40.00
3.95
20.00 0.00
3.0 นิ้ว, 50 ซม.
26.00
7
25.50
5
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
2.63
40.00
0.66
0.00
0.00
3.0 นิ้ว, 70 ซม.
26.17
6
26.00
5
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
3.30
20.00
2.63
0.00
0.00

ภาพที่ 7 อัตราการไหลของน้ำของเครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตยเมื่อติดตั้งทอพักอากาศ
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ผลการทดลองวัดอัตราการไหลของน้ำเปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลางและความสูงของทอพักอากาศ โดยใช
มิเตอรวัดปริมาณน้ำพบวา อัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้นทุกชุดทดลองทั้งแบบใส 1 ทอ และใส 2 ทอ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากนอย
แตกตางกัน โดยทอพักอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร ใส 1 ทอพักอากาศ ไดปริมาณน้ำมากกวา
ทอขนาดอื่นที่ 26.67 ลิตรตอนาที เพิ่มจากที่ไมใสทอพักอากาศที่มีอัตราการไหล 25.33 ลิตรตอนาที เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
5.28 โดยที่เครื่องสูบน้ำใชกำลังไฟฟาเทาเดิมที่ 144 วัตต จะเห็นไดวา การใสทอพักอากาศไมมีสวนชวยเรื่องลดพลังงานที่ใชแต
อยางใด แตชวยใหไดปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นวาควรติดตั้งทอพักอากาศเขากับระบบสูบน้ำที่ใชอยูเพื่อชวยเพิ่มอัตราการไหล
ของน้ำใหมากขึ้น

ภาพที่ 8 แรงดันน้ำของเครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตยเมื่อติดตั้งทอพักอากาศ
ผลการทดลองเปรียบเทียบแรงดันของน้ำของทอพักอากาศขนาดตางๆ โดยใชเกจวัดแรงดันน้ำพบวา ทอพักอากาศ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร และทอพักอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว
ความสูง 50 เซนติเมตร แบบใส 1 ทอ มีแรงดันเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 7 psi เพิ่มจากที่ไมใสทอพักอากาศที่มีแรงดันที่ 5 psi เพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 40 ดังภาพที่ 8 ซ่งึ เห็นไดวาการใสทอพักอากาศเพิ่มเขาไปในระบบสูบน้ำมีผลดี ทำใหแรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้น แตการ
เพิ่มขึ้นจะมากนอยแตกตางกันออกไปในแตละชุดทดลอง เมื่อเปรียบเทียบทอพักอากาศแบบใส 1 ทอ กับ 2 ทอ จากผลทดลอง
ควรเลือกใชแบบ 1 ทอ เพราะชวยลดตนทุนลงได และไดแรงดันน้ำมากกวาแบบใสทอพักอากาศ 2 ทอ โดยที่เครื่องสูบน้ำใช
กำลังไฟฟาเทาเดิมที่ 144 วัตต ดังกลาวไปแลวขางตน
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สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของท อ พั ก อากาศที ่ ม ีต  อ ระบบสู บ น้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย โ ดยใช เ ครื ่ อ งสู บ น้ ำ สู บชัก
(Piston Pump) ติดตั้งทอพักอากาศดานสงน้ำออกกอนสงน้ำไปใชงาน โดยทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำใน
ระบบของเครื่องสูบน้ำ ทุก 2 นาที เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการทำงานของทอพักอากาศ และเก็บขอมูลแบบเดียวกันกับ
ระบบที่ไมมีทอพักอากาศ ผลการทดลองพบวา การใสทอพักสามารถชวยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำในระบบสูบน้ำได แตการ
เพิ่มขึ้นจะแตกตางกันออกไป โดยใชกำลังไฟฟาเทาเดิม ที่ 144 วัตต ซ่งึ การใสทอพักอากาศ 1 ทอเขาไปในระบบ ขนาดเสน
ผานศูนยกลางของทอพักอากาศ 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร มีปริมาณอัตราการไหลของน้ำและแรงดันเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด โดยมีอัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้น รอยละ 5.28 และแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่
ไมไดใสทอพักอากาศ

ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาโดยใชทอขนาดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดวาทอขนาดใดจะสามารถเพิ่มอัตราการ
ไหลของน้ำและแรงดันไดดีที่สุด
2) ควรมีการศึกษาโดยใชเครื่องสูบน้ำที่หลากหลายขึ้น เพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดวาเครื่องสูบน้ำชนิดใดขนาดใด
จะสามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำและแรงดันไดดีที่สุด
3) การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยนี้ ไดศึกษาชุดทดลองการจายน้ำ
จากเครื่องสูบน้ำผานไปยังทอพักอากาศแลวปลอยน้ำออกเทานั้น ไมไดจายน้ำไปใชงานจริง ควรมีการศึกษาโดยการตอน้ำ
ไปใชจริง เชนในระบบน้ำหยด หรือ ทดสอบสูบน้ำขึ้นถังสูง เพื่อใหไดขอมูลการใชงานจริงที่มากขึ้น ซึ่งจะสามารถเลือกใชให
ไดถูกตองเหมาะสมตอไป
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