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Abstract 
This research was conducted to study the usage of a solar-powered propeller pump, which used 

a 2-horsepower electric motor to drive a 5-inch diameter propeller pump. The experiment used 18 
panels of 94-watts solar module with a total installed power of 1,692 watts, without a battery backup. 
The electricity generated from the solar panels will be supplied to the inverter to convert the DC power 
into AC power (220 volts, 3 phases), and then supplied to the electric motor for driving the propeller 
pump. The study showed that the 2-horsepower motor has sufficient power for driving a 5-inch diameter 
propeller pump. The system can operate from about 400 watts per square meter of solar intensity. The 
average water flow rate is 10.38 cubic meters per hour. The flow rate of water is directly proportional to 
the intensity of the solar radiation and changes with the time of day. Changing the motor to be a smaller 
size helps to save on the cost of the motor, solar panels, and the inverter. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการใชงานเครื่องสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตย ที่ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 

2 แรงมา ขับทอพญานาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว การทดลองใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 94 วัตต จำนวน 18 แผง 
มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,692 วัตต และเปนระบบที่ไมมีแบตเตอรี่สำรองไฟฟา กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย
จะจายไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟาเพื่อแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ (แรงดัน 220 โวลต 3 เฟส) และจาย
ตอไปยังมอเตอรไฟฟาที่เปนตนกำลังในการขับเคลื่อนทอพญานาค ผลการวิจัยพบวา มอเตอรขนาด 2 แรงมามีกำลังเพียงพอ
สำหรับขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำทอพญานาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว โดยสามารถทำงานไดตั้งแตที่ความเขมแสงอาทิตย
ประมาณ 400 วัตตตอตารางเมตร มีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยเทากับ 10.38 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยอัตราการไหลของ
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น้ำแปรผันตรงกับความเขมแสงอาทิตยและจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาของชวงวัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนมอเตอรใหมีขนาดเล็กลง
ชวยใหสามารถประหยัดตนทุนคาใชจายของมอเตอร แผงเซลลแสงอาทิตย และเครื่องแปลงกระแสไฟฟาลงได 

คำสำคัญ: สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย, ทอพญานาค 

บทนำ 
น้ำเปนปจจัยสำคัญสำหรับการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญมีความจำเปนตองเรงสูบน้ำ เพื่อใหทันเวลา

กอนที่น้ำจะแหง ซึ่งเครื่องสูบน้ำที่นิยมใชเพื่อการเกษตรมีหลายชนิด ไดแก เครื่องสูบหอยโขง เครื่องสูบบาดาล ทอสูบน้ำ
พญานาค สำหรับพื้นที่ทำนาในเขตชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุมในเขตภาคกลาง เกษตรกรนิยมใชเครื่องสูบน้ำทอ
พญานาคเนื่องจากสามารถสูบน้ำไดในปริมาณมาก ซึ่งเกษตรกรจะติดตั้งทอสูบน้ำพญานาคกับเครื่องยนต ซึ่งมีตนทุน
คาใชจายในเรื่องของคาน้ำมันเช้ือเพลิงเปนจำนวนมาก และยังมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากควันไอเสีย เนื่องจากการ
เผาไหมเช้ือเพลิง ซึ่งปจจุบันเกษตรกรไดนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยมาใชมากข้ึนและมีผลการศึกษาวิจัยหลายเรื่อง
ที่ชี้ใหเห็นวาการใชเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยมีความคุมคาตอการลงทุน อาทิเชน การศึกษาการประยุกตใชระบบ
พลังงานแสงอาทิตยแบบเคลื่อนยาย สำหรับการสูบน้ำเพื่อการเกษตร [1] การศึกษาระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย
สำหรับเครื ่องสูบน้ำหอยโขง [2] การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ
การเกษตร [3] อยางไรก็ตาม การใชงานเครื่องสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยยังไมแพรหลายนัก ทั้งนี้สวนหนึ่งเปน
ผลเนื่องมาจากยังขาดขอมูลทั้งทางดานเทคนิค และความคุมคาทางเศรษฐศาสตรตอการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความสนใจที ่จะศึกษาในประเด็นดังกลาว ประกอบกับการใชงานที่ผานมา มีการใชงานทอสูบน้ำ
พญานาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว กับมอเตอรขนาด 3 แรงมา [3] สงผลใหตนทุนคาใชจายเริ่มตนคอนขางสูง ทั้งใน
สวนของมอเตอร แผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะลดตนทุนดังกลาวลงโดยปรับ
ลดขนาดมอเตอรใหเล็กลง ซึ่งจะไดทำการศึกษาทดสอบการใชงานเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชงานให
เหมาะสมตอไป 

วตัถุประสงค 
เพ่ือศึกษาการทำงานของเครื่องสบูนำ้ทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
1) ศึกษาเครื่องสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว
2) ใชมอเตอรขนาดไมเกิน 2 แรงมา เปนตนกำลังในการขับทอพญานาค
3) ศึกษาการทำงานจริงในแปลงทดลอง
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วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน

ทำการศึกษาขอมูลที่เกี ่ยวของ ไดแก ขอมูลพลังงานแสงอาทิตย ป มสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ตดิตั้งระบบสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตย
นำขอมูลจากการศึกษาเบื้องตนมาใชในการออกแบบระบบเคร่ืองสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยและทำการ

ติดต้ังระบบสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตย การศึกษานี้ทำการศึกษาทอสูบน้ำพญานาคขนาด 5 นิ้ว ความ
ยาว 14 ฟุต ตอกับมอเตอรเครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงมา และใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 94 วัตต จำนวน 18 
แผง (ตออนุกรมกัน ชุดละ 6 แผง แลวนำมาตอขนานกัน 3 ชุด) โดยติดตั้งในแปลงเกษตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต บริเวณสระน้ำเพ่ือทดสอบสูบน้ำจากคลองสงน้ำดานนอกแปลงเกษตรเขา
มายังสระน้ำที่ระดับความสูงของการสูบน้ำประมาณ 150 เซนติเมตร ซึ่งแผนผังการติดตั้งระบบแสดงดังภาพที่ 1 โดยมี
อุปกรณการทดลองดังภาพที่ 2-9 

ภาพที่ 1 แผนผังการทำงานของระบบ 

ภาพที่ 2  แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Amorphous Silicon ขนาด 94 วัตต (Calyxo) 
จำนวน 18 แผง (ตอแบบผสม โดยตออนุกรม 6 แผง แลวตอขนานกัน 3 ชุด) 



61

ภาพที่ 3  มอเตอรไฟฟาขนาด 2 แรงมา  
(มิตซูบิชิ รุน ซุปเปอรไลน เจ ซ่ีรี่ย แรงดันไฟฟา 220/380 โวลต 3 เฟส) 

ภาพที่ 4 เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ย่ีหอ Novem 

ภาพที่ 5 ตูควบคุม สำหรบัควบคุมระบบไฟฟาของเคร่ืองสบูน้ำ 

ภาพที่ 6 ทอสูบน้ำพญานาคขนาดรอบชาขนาด 5 นิ้ว ความยาว 14 ฟตุ 
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ภาพที่ 7 มาตรวัดการไหลแบบ Ultrasonic 
(TUF-2000M TM-1(DN50-700mm) 

ภาพท่ี 8 เคร่ืองวัดพลังงานแสงอาทิตย Solar Power Mete 
(TENMARS TM -750) 

ภาพที่ 9 การตออปุกรณเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำ 

3. ทดสอบการทำงานระบบสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตย
หลังจากติดตั้งระบบสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยแลว ผูวิจัยทำการทดสอบระบบเพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลที่จำเปนตอการศึกษาแลวนำมาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป โดยเก็บขอมูลดังนี ้
1) คากระแสไฟฟา อานคาจาก Module Inverter
2) คาแรงดันไฟฟา อานคาจาก Module Inverter
3) คาความเขมแสงอาทิตยใชเครื่องวัดความเขมแสงอาทิตย
4) วัดอัตราการไหลของน้ำที ่สูบได ทำการเก็บโดยวัดปริมาณการไหลจากมาตรวัดน้ำ Ultrasonic ในทุกๆ

1 ชั่วโมง โดยทำการเก็บคาอัตราการไหลของน้ำ ในชวงเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. 
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4. วิเคราะหขอมูล
จากขอมูลการทดลองที ่ได นำมาทำการวิเคราะหผลการทำงานของระบบสูบน้ำทอพญานาค โดยเปรียบเทียบ

ความสัมพันธของความเขมแสงอาทิตยกับกำลังไฟฟาของระบบและอัตราการไหลของน้ำในรูปแบบของกราฟ ดังน้ี 
1) ความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับกำลังไฟฟา
2) ความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยและอัตราการไหลของนำ้ตามชวงเวลาของวัน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
เครื่องสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยที่ใชในการศึกษานี้ ประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 94 วัตต 

จำนวน 18 แผง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,692 วัตต ตอกันแบบผสม (ตออนุกรมกัน 6 แผง แลวนำมาตอขนานกันจำนวน 3 
ชุด) เพื่อจายไฟใหกับมอเตอรไฟฟาขนาด 2 แรงมาแรงดัน 220 โวลต 3 เฟส ซึ่งเปนตนกำลังสำหรับขับทอสูบน้ำพญานาค
ขนาด 5 นิ้ว การศึกษาโดยเก็บขอมูลการทดลองทุกๆ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน (ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564) ชวงเวลา
ตั้งแต 9.00 ถึง 16.00 น. พบวาการใชมอเตอรขนาด 2 แรงมา เพียงพอตอการใชงานเพ่ือขับเครื่องสูบน้ำทอพญานาคขนาด 
5 นิ้ว ดังขอมูลในตารางท่ี 1 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของการทดลอง 3 วัน โดยเครื่องสูบน้ำทอพญานาคสามารถสูบน้ำไดเต็มกำลังท่ี 
484 วัตต (กำลังสูงสุดที่ระบบฯ ตองการ) ตั้งแตที่ความเขมแสงอาทิตยประมาณ 500 วัตตตอตารางเมตร ถึงแมวาที่ความเขม
แสงอาทิตยที่สูงขึ้น จะทำใหแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาไดมากข้ึนก็ตาม แตเครื่องสูบนำ้ทอพญานาคขนาด 5 นิ้ว 
ตองการกำลังขับเพียง 484 วัตต ทำใหกำลังไฟฟาของระบบฯ ที่วัดไดคงที่สูงสุดที่ 484 วัตต อางอิงจากขอมูลงานวิจัย การ
ประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร [3] ที่ไดทำการศึกษาการประเมิน
ความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดใชมอเตอรขนาด 3 แรงมา และใชแผงเซลล
แสงอาทิตยรวม 2,850 วัตต เปนตนกำลังของทอสูบพญานาคขนาด 5 นิ้ว ซึ่งการศึกษาดังกลาวพบวามีความคุมคาตอการ
ลงทุน โดยสามารถนำมาใชทดแทนเครื่องสูบน้ำทอพญานาคเดิมที่ใชทอขนาด 8 นิ้ว ขับโดยใชเครื่องยนตดีเซลเปนตนกำลัง 
ซึ่งตองเสียคาใชจายน้ำมันเชื้อเพลิงมาก โดยระบบสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวสามารถสูบน้ำไดเพียงพอ
กับความตองการ อยางไรก็ตามทางผูวิจัยที่กลาวถึง [3] ไมไดศึกษาขอมูลเชิงเทคนิคเก่ียวกับปริมาณนำ้ที่สูบได ขอมูลท่ีใชใน
การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรไดมาจากการสัมภาษณเกษตรกรผูใชงานระบบเทานั้น ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี
เห็นไดชัดเจนวามอเตอรขนาด 2 แรงมา (ประมาณ 1,500 วัตต) มีกำลังเพียงพอในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำทอพญานาค
ขนาด 5 นิ้ว จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเครื่องสูบน้ำทอพญานาคขนาด 5 นิ้ว ตองการกำลังในการขับเคลื่อนเพียง 
484 วัตต เทานั้น ซึ่งการปรับลดขนาดมอเตอรลงจาก 3 แรงมา เปน 2 แรงมา ชวยประหยัดตนทุนคามอเตอร คาแผงเซลล
แสงอาทิตย และเครื่องแปลงกระแสไฟฟาลงได  

ตารางที่1 ขอมูลกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยของทอสูบน้ำพญานาคขนาด 5 นิ้ว 
เวลา กระแสไฟฟา 

(A) 
แรงดันไฟฟา 

(V) 
กำลังไฟฟา 

(W) 
ความเขมแสงอาทิตย 

(W/m2) 
9:00 น. 2.2 220 484 546.67 
10:00 น. 2.2 220 484 662.67 
11:00 น. 2.2 220 484 796.67 
12:00 น. 2.2 220 484 922.67 
13:00 น. 2.2 220 484 951.67 
14:00 น. 2.2 220 484 825.33 
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15:00 น. 2.2 220 484 595.00 
16:00 น. 1.8 193.33 348 236.00 

ขอมูลการทดลองทอสูบน้ำพญานาคพลังงานแสงอาทติยที่ทำการทดลอง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 แสดงดังภาพ
ที่ 10 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับอัตราการไหลของน้ำตามชวงเวลาของวัน ซึ่งพบวาอัตราการไหล
ของน้ำแปรผันตรงกับความเขมแสงอาทิตยและจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาของวัน โดยจะมีคาความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย
สูงสุดในชวงเวลา 12.00-13.00 น. ซึ ่งจะใหอัตราการไหลสูงสุดที ่ประมาณ12 ลูกบาศกเมตรตอชั ่วโมง (ความเขม
แสงอาทิตย ประมาณ 1,000 วัตตตอตารางเมตร) โดยระบบจะสามารถทำงานไดตั้งแตชวงเวลา 09.00-15.00 น. และหยุด
ทำงานที่เวลา 16.00 น. มีอัตราการไหลเฉลี่ยอยูที่ 10.45 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

ภาพท่ี 10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับอัตราการไหลของน้ำ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 

ชุดการทดลองทอสูบน้ำพญานาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว ที่ทำการทดลอง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 
แสดงดังภาพที่ 11 มีความสอดคลองไปในทิศทางเดยีวกันกับวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 คืออัตราการไหลของน้ำแปรผันตรงกับ
ความเขมแสงอาทิตยและจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาของวัน โดยจะมีคาความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยสูงสุดในชวงเวลา 12.00-
13.00 น. โดยระบบจะสามารถทำงานไดตั้งแตชวงเวลา 09.00-15.00 น. และหยุดทำงานที่เวลา 16.00 น. เชนกัน มีอัตรา
การไหลเฉลี่ยอยูที่ 10.33 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับอัตราการไหลของนํา้ตามชวงเวลา
วันท่ี 25 ตุลาคม 2564

ความเขมแสงอาทิตย (วัตตตอตารางเมตร) อัตราการไหลของน้ํา (ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง)
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ภาพท่ี 11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับอัตราการไหลของน้ำ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

ชุดการทดลองทอสูบน้ำพญานาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้วที่ทำการทดลอง ณ วันท่ ี27 ตุลาคม 2564 แสดง
ดังภาพที่ 12 มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับวันที่ทำการทดลอง 2 วันที่ไดกลาวไปขางตน คืออัตราการไหลของน้ำ
แปรผันตรงกับความเขมแสงอาทิตยและจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาของวัน แตจะมีคาความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยสูงสุดใน
ชวงเวลา 12.00-14.00 น. โดยระบบจะสามารถทำงานไดต้ังแตชวงเวลา 09.00 น. และหยุดทำงานท่ีเวลา 16.00 น. เชนกัน 
มีอัตราการไหลเฉลี่ยอยูที่ 10.34 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

ภาพท่ี 12 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับอัตราการไหลของน้ำ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
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เวลา

กราฟแสดงความสมัพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกบัอัตราการไหลของนํา้ตามชวงเวลา
วันท่ี 26 ตุลาคม 2564

ความเขมแสงอาทิตย (วัตตตอตารางเมตร) อัตราการไหลของน้ํา (ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง)
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกบัอัตราการไหลของนํ้าตามชวงเวลา
วันท่ี 27 ตุลาคม 2564

ความเขม้แสงอาทติย์ (วตัต์ต่อตารางเมตร) อตัราการไหลของนํา (ลกูบาศกเ์มตรต่อชวัโมง)
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จากภาพที่ 10-12 จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของน้ำและความเขมแสงอาทิตยในแตละวัน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาของแตละวัน ซึ่งในชวงเชาความเขมแสงอาทิตยยังต่ำ ทำให
สูบน้ำไดนอยและอัตราการไหลของน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในชวงสาย จนกระทั่งสูงที่สุดในชวงเที่ยงถึงบายโมง ซึ่งจะให
อัตราการไหลของน้ำสูงสุดที่ประมาณ 12 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่ความเขมแสงอาทิตยประมาณ 1,000 วัตตตอตาราง
เมตร จากนั้นอัตราการไหลจะคอยๆ ลดลงในชวงบายถึงเย็นโดยระบบสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยสามารถ
ทำงานที่ชวงเวลา 09.00 น. – 15.00 น. และหยุดทำงานที่เวลา 16.00 น. เนื่องจากมีความเขมแสงอาทิตยที่ไมเพียงพอ 
กลาวคือเมื่อมีความเขมแสงอาทิตยสูงข้ึนจะสงผลใหอัตราการไหลของนำ้ที่สูบไดเพ่ิมข้ึน แตถาความเขมแสงอาทิตยนอยลง
จะสงผลใหอัตราการไหลของน้ำที่สูบไดลงเชนกัน  

ความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับกำลังไฟฟาของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยที่ใชมอเตอรไฟฟา
ขนาด 2 แรงมา ขับทอพญานาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว แสดงดงัภาพที่ 13 ซึ่งพบวากำลังไฟฟาแปรผันตรงกับความ
เขมแสงอาทิตยกลาวคือกำลังไฟฟาจะเพิ่มข้ึนตามความเขมแสงอาทิตยที่เพิ่มข้ึน โดยความเขมแสงอาทิตยที่ประมาณ 500 
วัตตตอตารางเมตรข้ึนไป จะสามารถใหกำลังไฟฟาที่คงท่ีเต็มกำลังของเครื่องสูบน้ำทอพญานาคพลังงานแสงอาทิตยตองการ 
ซึ่งหากมีความเขมแสงอาทิตยที่สูงข้ึนกวานี้ กำลังไฟฟาของระบบฯ จะยังคงเทาเดิมที่ 484 วัตต แตหากความเขมแสงอาทิตย
นอยลง กำลังไฟฟาของระบบฯ จะลดลงตามความเขมแสงอาทิตย โดยที่ความเขมแสงอาทิตยต่ำกวา 300 วัตตตอตารางเมตร 
กำลังไฟฟาที่ผลิตไดจะไมเพียงพอตอการขับเครื่องสูบน้ำ ทำใหไมสามารถสูบน้ำขึ้นได ซึ่งปรากฎขึ้นในชวงเย็นของแตละวัน 
(16:00 น.) 

ภาพท่ี 13 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับกำลังไฟฟา 

ความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับอัตราการไหลของน้ำของเครื ่องสูบน้ำทอพญานาคพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร จากการทดลองทั้ง 3 วัน แสดงดังภาพที่ 14 (แสดงเฉพาะความเขมแสงอาทิตยที่เพียงพอตอ
การสูบน้ำ) ซึ่งพบวาระบบสามารถทำงานตั้งแตความเขมแสงอาทิตยที่ประมาณ 430 วัตตตอตารางเมตร (มีอัตราการไหล
ของน้ำต่ำกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย) โดยอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยเทากับ 10.38 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คอนขางสม่ำเสมอ
และใกลเคียงกัน และสามารถสูบน้ำไดสูงสุดที่อัตราการไหลประมาณ 12 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เมื่อความเขมแสงอาทิตย 

y = 0.0645x + 429.89
R² = 0.5152100
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกบักําลังไฟฟา
ทอสูบน้ําขนาด 5 น้ิว (วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564)

วันท่ี 25 ต.ค. 64 วันท่ี 26 ต.ค. 64 วันท่ี 27 ต.ค. 64
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สูงขึ้นที่ประมาณ 1,000 วัตตตอตารางเมตร โดยสามารถสูบน้ำไดประมาณ 68 ลูกบาศกเมตรตอวัน ตลอดชวงเวลาที่มี
ความเขมแสงอาทิตยเพียงพอใหเครื่องสูบน้ำทำงานได 

ภาพที่ 14 กราฟแสดงความสมัพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกบัอตัราการไหลของน้ำ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษานี้สามารถสรุปไดวามอเตอรขนาด 2 แรงมา มีกำลังเพียงพอในการขับทอพญานาคขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 5 นิ้ว มีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยอยูที ่ 10.38 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สามารถทำงานต้ังแตความเขม
แสงอาทิตยประมาณ 430 วัตตตอตารางเมตร และสามารถสูบน้ำไดสูงสุดที่อัตราการไหลประมาณ 12 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง เมื่อความเขมแสงอาทิตย สูงขึ้นที่ประมาณ 1,000 วัตตตอตารางเมตร โดยอัตราการไหลของน้ำแปรผันตรงกับความ
เขมแสงอาทิตยและจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาของวัน กลาวคอื เมื่อมีความเขมแสงอาทิตยสงูขึ้นจะสงผลใหอัตราการไหลของ
น้ำที่สูบไดเพิ่มข้ึน และเมื่อความเขมแสงอาทิตยนอยลงจะสงผลใหอัตราการไหลของน้ำที่สูบไดลดลงเชนกัน  

นอกจากนี้พบวาหากตองการปริมาณการสูบน้ำท่ี 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง การใชงานเครื่องสูบน้ำพญานาค
พลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5 นิ้ว ขับเคลื่อนดวยมอเตอรขนาด 2 แรงมา มีความเหมาะสมตอการทำงานซึ่งสามารถสูบน้ำ
ไดปริมาณที่มากตั้งแตความเขมแสงอาทิตยที่ต่ำๆ และสามารถสูบน้ำไดอยางสม่ำเสมอ โดยสามารถสูบน้ำไดประมาณ 68 
ลูกบาศกเมตรตอวัน ตลอดชวงเวลาที่มีความเขมแสงอาทิตยเพียงพอใหเครื่องสูบน้ำทำงานได 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรทำการทดลองโดยใชทอสูบน้ำขนาดอ่ืน ๆ เพิม่เติม เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของทอสูบขนาดตาง ๆ
2) ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยปรับเปลี่ยนแผงเซลลแสงอาทิตยเปนประเภทอื่น ๆ เชน Mono Crystalline

Silicon, Poly Crystalline Silicon เพื่อเปรยีบเทยีบการทำงานแตละระบบ 
3) จากการศึกษา พบวาขนาดทอ 5 นิ้ว ใชกำลังไฟฟาประมาณ 500 วตัตสามารถสูบน้ำไดดีดังนั้นจึงเล็งเห็นวามี

ความเปนไปไดท่ีจะใชมอเตอรขนาดเล็กลง (1 แรงมา) เพ่ือชวยลดตนทุนซ่ึงควรจะตองมีการศึกษาตอไป 

y = 0.0079x + 4.2977
R² = 0.9548

0

5

10

15

400 500 600 1000 1100 1200

อัต
รา

กา
รไห

ลข
อง

น้ํา
 (ล

กูบ
าศ

กเม
ตร

ตอ
ชั่ว

โม
ง)

700 800 900
ความเขมแสงอาทิตย (วัตตตอตารางเมตร)

กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางความเขมแสงอาทิตยกบัอัตราการไหลของนํ้า
ทอสูบนํ้าขนาด 5 น้ิว (วันท่ี 25-27 ตุลาคม 2564)

วันท่ี 25 ต.ค. 2564 วันท่ี 26 ต.ค. 2564 วันท่ี 27 ต.ค. 2564
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