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บทคัดยอ
ปญหาจากภัยแลงในภาคการเกษตร และความตองการ
ใชน้ําในชุมชนที่กระแสไฟฟาเขาไปไมถึง ทําใหเกิดแนวคิดใน
การวิจัยและพัฒนาระบบสูบน้ํา
ดวยพลังความรอนจาก
แสงอาทิตย
เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการสูบน้ํา
นอกเหนือจากระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย ระบบสูบน้ําจาก กังหันลม และระบบสูบน้ําดวย
เครื่องยนต การวิจัยและพัฒนาระบบสูบน้ําที่ออกแบบนี้ อาศัย
การทํางานรวมกันระหวางแผงรับความรอนพลังงานแสงอาทิตย
แบบแผนเรียบขนาด 4 ตารางเมตร รวมกับ ปมไดอะแฟรม
ถังพัก ถังจายน้ํายา และระบบระบายความรอน
ซึ่งใชสาร
ไอโซเพนเทนเปนสารทํางาน ระบบสูบน้ํานี้สามารถสูบน้ําขึ้นที่
สูงได 6-10 เมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 2,000-2,500 ลิตร/วัน ที่คา
พลังงานแสงอาทิตย 3.90-4.10 kWh/m2/Day การทํางานของ
ระบบเปนไปโดยอัตโนมัติ ไมตองใชไฟฟามาควบคุม จะอาศัย
ความดันและอุณหภูมิของสารทํางาน มาควบคุมการทํางาน ทํา
ใหระบบสูบน้ํานี้มีประสิทธิภาพสูง และทํางานไดโดยไมตอง
อาศัยพลังงานอื่นใดนอกจากพลังงานแสงอาทิตย
Abstract
To overcome the drought period in the agriculture
section and the usage of water in the community where
the electricity is not available, so we have made research
and development the solar thermal water pumping system
to be alternative besides the other systems such as PV,
wind and gasoline engine for water pumping system. This
system comprises of flat plate solar collectors 4
sq.m., supply tank, storage tank, diaphragm pump and
condenser for cooling system that use isopentane as the
working fluid. It can pump up 6-10 meters head and
flowrate about 2,000-2,500 liters/day. Another advantage
is that it can automatically operate, be controlled by
pressure and temperature without electric power which
can achieve energy conservation.

สาขาพลังงานทดแทน

1. บทนํา
ระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรโดยทั่วไป จะทําการสูบน้ํา
ไปเก็บในถังสูงเพื่อเก็บสํารองเอาไวใชงาน การสูบน้ําไปเก็บใน
ที่สูงนั้นจะตองใชไฟฟาจายไปที่ปม เพื่อขับเคลื่อนน้ําใหขึ้นไปสู
ที่สูงได การจายน้ําปริมาณมาก ๆ จะตองใชพลังงานไฟฟา
มากตามไปดวย ดังนั้นเมื่อมีความตองการใชระบบสูบน้ําเพื่อ
การเกษตรในที่หางไกลชุมชนที่ไฟฟาเขาไปไมถึง และมุงเนน
ใหระบบทํางานโดยอัตโนมัติ ไมตองอาศัยไฟฟาจากภายนอก
เชนการนําพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน มาใชเพื่อการ
สูบน้ําโดยไมใชพลังงานไฟฟาเลย ถือวาเปนระบบสูบน้ําอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ใชพลังงานแสงอาทิตย
ซึ่งมีอยูมากมายใน
ประเทศ
การสู บน้ํ า ในป จจุบัน มี การใช พลัง งานรู ป แบบอื่ น เช น
พลังงานลม ซึ่งตองติดตั้งในพื้นที่จํากัดในบริเวณที่มีลมเทานั้น
แตการพัฒนาระบบสูบน้ําโดยใชพลังงานแสงอาทิตย สามารถใช
มาใช
งานได ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง การนํา พลั ง งานแสงอาทิ ตย
ประโยชนในการสูบน้ําของงานวิจัยนี้ อาศัยความรอนที่ผลิตได
จากแผงรั บ แสงอาทิ ต ย มาถ า ยเทให กั บ สารไอโซเพนเทน
(C5H12) ที่มีจุดเดือดต่ํา (ประมาณ 27 oC ที่ความดันบรรยากาศ)
เมื่อสารดังกลาว ไดรับความรอนในปริมาณที่ไดออกแบบไวจะ
เกิดการเดือดและขยายตัว ความดันที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวนี้
จะถูกสงผานไปยังปมไดอะแฟรม ทําใหปมไดอะแฟรมทํางาน
น้ําจะถูกสูบขึ้นไปเก็บไวที่ถังเก็บน้ําดานบน เพื่อนําน้ําไปใชงาน
ตอไป
2. หลักการทํางานและสวนประกอบของระบบ
ระบบสูบน้ําดวยพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยนี้ ได
เลือกใชสารไอโซเพนเทน เปนสารทํางาน (Working fluid) ใน
การเปลี่ยนความรอนจากแสงอาทิตย ใหเปนแรงดันเพื่อใชขับ
ปมในการสูบน้ํา ระบบนี้มีการทํางานตามรูปที่ 1 โดยเริ่มจาก
สารไอโซเพนเทนเหลว ซึ่งบรรจุอยูในถังเก็บขนาดประมาณ
100 ลิตร สวนหนึ่งของสารทํางานดังกลาว จะไหลเขาไปอยูใน
แผงรับความรอนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4m2 เมื่อแผงดังกลาวไดรับ
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ความรอนจากดวงอาทิตยจะทําใหสารไอโซเพนเทน เกิดการ
เดือดกลายเปนไอที่ความดันสูงและมีปริมาตรมากขึ้น จากนั้นไอ
ที่มีอุณหภูมิและความดันสูง จะถูกสงผานระบบทอที่ตอไปยังปม
ไดอะแฟรม ความดันดังกลาวจะขับใหแผนไดอะแฟรมเคลื่อนที่
ทําใหเกิดการสูบน้ําขึ้นไปเก็บในถังที่สูงได จากนั้นสารไอโซเพน
เทน ความดันต่ําจะไหลออกจากปมไดอะแฟรม ผานไปเขาชุด
ระบายความรอน
เพื่อควบแนนไอของสารดังกลาวใหเปน
ของเหลวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นของเหลวจะถูกสงกลับมายัง
ถังเก็บสารไอโซเพนเทน เพื่อนํามาตมในรอบถัดไป ระบบ
ดังกลาวจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ตลอดเวลาที่มีแสงอาทิตย
จนกระทั่งความเขมแสงอาทิตยไมเพียงพอ จึงหยุดทํางานเอง
โดยอัตโนมัติ

3. การคํานวณที่ใชในการออกแบบระบบ
สิ่งที่เราตองการคือปริมาณน้ํา
และความสูงของน้ําที่
ตองการสูบขึ้นไปเก็บ โดยออกแบบอุปกรณตางๆตามรูปที่1 ให
มีความสัมพันธและเหมาะสม โดยขั้นตอนแรกจะตองทดสอบ
หาคาความสัมพันธของอุปกรณที่นํามาตอรวม เชน อุณหภูมิ
และความดันของสารไอโซเพนเทน ภายในแผงรับความรอน
พลังงานแสงอาทิตย ปริมาณสารที่เดือดที่ความดันและอุณหภูมิ
ตางๆ ความดันที่เขาและออกจากปมน้ํา และอุณหภูมิที่ใช
สําหรับควบแนน จากขอมูลความสัมพันธที่เกิดขึ้นในแงของการ
ถายเทความรอน ที่อุปกรณตาง ๆ ของระบบ นํามาใชในการ
ออกแบบขนาดของระบบสูบน้ําตามปริมาตร และความสูงของ
น้ําที่ตองการตอไป
สําหรับชุดทดสอบแบบแรก มีการออกแบบ ใหสูบน้ําขึ้น
ไปเก็บในถังสูงประมาณ 6 เมตร และมีปริมาณน้ําที่สูบได
ประมาณ 2,500 ลิตร/วัน การคํานวณออกแบบจะตองทราบ
ขอกําหนดของปมไดอะแฟรมกอน วาจะตองใชสารตัวกลางที่
ปริมาณและความดันเทาไร
โดยอาศัยกราฟของปมลม
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการทํางานของระบบ

รูปที่ 2 สวนประกอบของระบบปมน้ําพลังงานแสงอาทิตยโดยใช
แผงความรอน

สาขาพลังงานทดแทน

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของน้ํา
ความดันของอากาศ และระยะยกของน้ํา
ช ว งเวลาการทํ า งานของระบบสู บ น้ํ า นี้ ป ระมาณ 7
ชั่วโมง/วัน (9.00–16.00น.)
โดยมีอัตราการไหลเฉลี่ยของ
น้ํา ประมาณ 6 ลิตร/นาที จากรูปที่ 3 เปน Spec. ของปมลมที่
นํามาดัดแปลง เพื่อหาอัตราการไหลของน้ําดังกลาว โดยสมมุติ
ใหอากาศที่ไหลผานปมไดอะแฟรมมีความดัน 30 psig จาก
กราฟไดแสดงวาปมน้ํานี้สามารถขับดันน้ําขึ้นไปไดสูงกวา 15
เมตร โดยใช อ ากาศเป น ตั ว กลางในการขั บ ดั น น้ํ า แต ใ นการ
ทดสอบระบบจริงจะใชสารไอโซเพนเทน ซึ่งมีคุณสมบัติตางจาก
อากาศ โดยสารชนิด นี้ มี จุ ด เดื อ ดต่ํ า กวา อุ ณ หภู มิ บ รรยากาศ
ดังนั้นจึงตองกําหนดสภาวะของไอโซเพนเทนในแผงรับความ
รอนพลังแสงอาทิตย
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สภาวะ1: ที่ 27 oC ความดัน 0 psig จะไดคา hf=146.178
kJ/kg., V = 608.722 kg/m3 (ของเหลว)
สภาวะ 2: ที่ 63.89 oC ความดัน 30 psig จะไดคา
hg = 544.633 kJ/kg., V = 8.746 kg/m3 (กาซ)
จากกราฟแสดงประสิทธิภาพของปม
ที่อัตราการสูบของน้ํา
ดังกลาว จะใชอัตราการไหลของอากาศที่ขับปมประมาณ 0.85
m3/hr แตสารทํางานในที่นี้ใชสารไอโซเพนเทน ที่สภาวะ 2 ที่
ความดัน 30 psig และอุณหภูมิ 63.89 oC จะตองใช
ปริมาตรสารทํางานเทากับปริมาตรของอากาศ คือ 0.85 m3/hr
(0.236L/s)
T1 = 63.89 oC (147 F, 44.696 Psia) จะไดคา
hg = 544.633 kJ/kg., V = 8.746 kg/m3 (กาซ)
ที่สภาวะนี้ จะมีอัตราการไหลของมวลสารไอโซเพนเทน เปน
= 8.746 * 0.85 kg/hr
= 7.434
kg/hr
o

m

= 0.00206

kg/s

ดังนั้นพลังงานที่สารไอโซเพนเทนตองใชในการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวไปสูสถานะของกาซ สามารถคํานวณไดจาก
o

Qrequire = m ∆h
= 0.00206*(544.633-146.178)
= 0.821 kW

(1)

ใหความเขมแสงแดดที่ผานกระจกตกลงบนแผงเฉลี่ยเทากับ
640 W/m2 ขนาด 4 m2 ใหแผงมีคา absorptance = 0.92
ดังนั้น พลังงานที่ไดรับ
Qreceive = 640*4*0.92/1000
= 2.355 kW
พิจารณาความสูญเสียความรอนที่แผง 40%
= 0.4*2.355
= 0.942 kW
ดังนั้น จะมีพลังงานความรอนที่สารทํางานไดรับ
= 2.355 – 0.942
=1.413 kW
คาพลังงานความรอนที่สารทํางานไดรับ จะเปนคาเฉลี่ย
ของแสงแดดที่ 800 W/m2 (ผานกระจกเปน 640 W/ m2)
ซึ่งเปนคาที่มากกวาคาความรอนที่สารทํางานใชในการระเหยตัว
จาก สภาวะที่ 1 ไปสภาวะที่ 2 เนื่องจากในการทํางานจริง
ความรอนสวนหนึ่งจะใชอุนสารทํางานในถังเก็บ ดังนั้นในการ
ทดสอบเบื้องตนจึงใชพื้นที่ของแผงรับความรอนขนาด 4 m2

สาขาพลังงานทดแทน

ไดออกแบบปริมาณสารทํางาน
ใหสามารถใชงานได
ตลอดวันประมาณ 100 ลิตร และบรรจุไวในถังกักเก็บ เนื่องจาก
การเดือดเปนไอของสารทํางาน ที่แผงรับความรอน จะมีความ
ดันและขยายตัวไหลผานเขาปมไดอะแฟรม ซึ่งมีวาลวปดเปด
สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของแผนไดอะแฟรม เมื่อสารทํางานไหล
ออกจากปมจะมีความดันต่ํา และไปควบแนนที่ชุดระบายความ
รอนดวยน้ําที่ไดจากการปม ไดของเหลวเก็บอยูในถังควบแนน
ซึ่งไดออกแบบใหถังควบแนน สามารถเก็บสารทํางานเหลวได
ประมาณ100 ลิตร เพราะในขณะทํางานความดันในถังควบแนน
จะมีความดันต่ํากวาความดันในถังกักเก็บจึงไมสามารถไหลเขา
ไปได ตองรอการปรับอุณหภูมิในตอนกลางคืนกอน
4. วิธีการทดลอง
ไดทําการประกอบอุปกรณตามที่ออกแบบไว โดยวัสดุที่
ใชจะเนนวัสดุที่มีอยูในทองตลาด เชน ขาตั้งเหล็ก ถังเก็บน้ํา
รวมทั้งระบบทอตางๆ
สวนปมไดอะแฟรมที่ใชสูบน้ําเปน
อุปกรณที่มีขายในประเทศ (นําเขาจากตางประเทศ) เนื่องจาก
เปนเทคโนโลยีที่งา ยและนํามาใชงานไดสะดวก สําหรับงานวิจัย
ในเบื้องตน
เพื่อหาความเปนไปไดในการสูบน้ําดวยแผงรับ
ความรอน รวมทั้งประสิทธิภาพที่ไดของระบบสูบน้ํานี้ ในสวน
ของการประกอบชุดอุปกรณ ตองมีความระมัดระวังในชวงขอตอ
ตาง ๆ เพื่อปองกันการรั่วซึมของสารทํางาน และในชวงการเติม
สารทํางานเขาไปในระบบ ตองทําการดูดความชื้น หรือเขมา
ควันตาง ๆ ที่เกิดจากการเชื่อมทอดวยปมสุญญากาศ เมื่อความ
ดันในระบบเปนสุญญากาศ จึงสามารถเติมสารทํางานเขาไปใน
ระบบได โดยเติมสารทํางานเขาสูถังกักเก็บประมาณ 100 ลิตร
การเติมสารทํางานควรเติมใหแลวเสร็จในชวงเชา หรือในชวงที่
แสงแดดออนในตอนเย็น
เพื่อลดอันตรายจากการเดือดและ
ความดันที่เกิดขึ้นในขณะเติมสารทํางาน ผลการทดลอง ปมน้ํา
จะเริ่มทํางานเมื่อเวลา 9.00 น. และสิ้นสุดเวลา 16.30 น. ซึ่ง
เปนเวลาที่แสงแดดออน ไมสามารถปมน้ําไดอีก ในชวงเชา
ความรอนที่ไดรับจากแผงจะนอย ทําใหสารทํางานเดือดไมดีพอ
(มีของเหลวปนอยู) จึงไดติดตั้งถังแยกไอเพิ่มเติม เพื่อปองกัน
ความเสียหายที่เกิดกับปมไดอะแฟรม และชวยใหการทํางาน
ของปมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการทดลองไดจดคา
อุณหภูมิ ความดัน ตามจุดวัดตาง ๆ ที่ไดแสดงไวในรูปที่ 4
พรอมทั้งอัตราการไหลของสารทํางานในระบบ และอัตราการ
ไหลของน้ําที่ไหลไปสูถังกักเก็บที่ความสูง 6 เมตร โดยขอมูลที่
จดไวจะใชคํานวณหาคาพลังงานที่เกิดขึ้นในจุดตางๆ เพื่อหาคา
สมดุลพลังงานที่เกิดขึ้นจริงในการทํางานของปมน้ํา
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การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางขอมูลตนแบบเครื่องปมน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ทําการทดลองในวันที่ 28 เมษายน 2546

ทอน้ํา
T6

ทอไอโซเพนเทน

P3

ถังเก็บน้ํา

Solar
Radiation
W/m2

T3

P2

ชุดแยกไอ

เวลา

ถังควบแนน
ทอจายน้ํา

T2

มิเตอรน้ํา

แผงรับ
ความรอน

ปมน้ําไดอะแฟรม

T8 , P8

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Water
P0 P2 P3 P8 H1 meter

9:00 328.0 27.20 50.30 30.90 30.50 29.30 28.00 25.00 28.00 0.80 1.20 0.10 1.20 0.0
T4

P0

T1

T7

0

9:30 435.8 27.70 63.80 31.20 31.90 31.60 30.00 28.00 32.00 0.80 1.50 0.20 1.40 0.0 197
10:00 543.7 29.30 61.50 37.00 32.20 31.20 32.00 30.00 34.00 0.80 1.60 0.20 1.40 0.0 298
10:30 640.4 27.70 79.70 47.10 31.90 31.90 34.00 32.00 38.00 0.80 1.80 0.40 1.70 3.0 515
11:00 737.0 28.10 87.50 54.10 33.50 34.10 36.00 34.00 44.00 0.80 1.90 0.50 1.80 8.0 731
11:30 797.5 28.60 91.30 56.40 29.90 34.30 36.00 34.00 52.00 0.80 1.90 0.50 1.80 11.0 888
12:00 858.0 29.30 94.60 59.10 33.50 36.30 36.00 36.00 54.00 0.80 2.00 0.50 1.90 14.0 1059

ถังกักเก็บน้ํายา
T5

ชุดแยกไอ
T1

รูปที่ 4 รูปแบบการทํางานของระบบสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย

12:30 868.5 30.2 97.1 61.8 36.0 38.4 38.0 36.0 56.0 0.9 2.1 0.6 2.0 18.0 1293
13:00 879.0 32.0 98.1 56.2 29.9 38.2 38.0 34.0 56.0

1

2.1 0.6 1.9 21.0 1490

13:30 907.5 33.1 89.3 57.0 34.5 38.0 38.0 36.0 54.0

1

2.0 0.6 1.9 24.0 1659

14:00 936.0 35.2 92.3 57.9 36.8 39.1 40.0 38.0 56.0

1

2.1 0.7 2.0 27.5 1838

14:30 826.0 37.0 77.0 51.9 36.7 37.5 40.0 38.0 52.0

1

2.0 0.7 1.9 30.0 2006

15:00 716.0 38.3 81.2 50.8 37.9 38.9 40.0 38.0 54.0

1

2.1 0.8 1.9 32.0 2134

15:30 445.6 37.9 62.4 42.4 33.6 33.8 40.0 38.0 52.0 0.7 2.1 0.8 1.8 34.0 2244
16:00 175.3 37.9 58.4 42.2 33.8 34.2 40.0 38.0 52.0 0.5 1.9 0.8 1.8 35.0 2272
16:30

/

5. ผลการทดลอง
การทดลองไดทดลองในชวงเดือน เมษายน - พฤษภาคม
2546 ผลการทดลองไดเลือกตัวอยาง ขอมูลดิบที่จดบันทึกไว
ของวันที่ 28 เมษายน 2546
T1 = อุณหภูมิของสารเหลวที่เขาแผงรับความรอน (oC)
T2 = อุณหภูมิของกาซที่ไหลออกจากแผงฯ (oC)
T3 = อุณหภูมิของกาซที่ไหลเขาถังควบแนน (oC)
T4 = อุณหภูมิของเหลวที่ไหลออกจากถังควบแนน (oC)
T5 = อุณหภูมิของกาซที่ไหลออกจากปม (oC)
T6 = อุณหภูมิของน้ําที่ออกจากถังควบแนน (oC)
T7 = อุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาถังควบแนน (oC)
T8 = อุณหภูมิภายในถังกักเก็บ (oC)
Tamb = อุณหภูมิอากาศภายนอก (oC)
P0 = ความดันของน้ําไหลออกจากปมไดอะแฟรม (bar.)
P2 = ความดันของกาซที่ไหลออกจากแผงฯ (bar.)
P3 = ความดันของกาซที่ไหลเขาถังควบแนน (bar.)
P8 = ความดันภายในถังกักเก็บ (bar.)
H1 = ระดับความสูงของสารทํางานที่กลั่นตัวภายในถัง
ควบแนน (cm.)

300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

41.6 55.5 38.2 34.1 34.1 40.0 36.0 50.0 0.5 1.8 0.8 1.6 35.5 2298

217

197

234

216

2-0*6 2 *( / )

197
157

171

169

179

168
128

101

110

28

26

0
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

%.

รูปที่ 5 ปริมาณน้ําที่สูบไดตอครึ่งชั่วโมงในรอบวัน
จากขอมูลดิบที่ได สามารถคํานวณคาพลังงานที่สารทํางาน
ไดรับแสดงผลในรูปของคาเอนทาลปและประสิทธิภาพการผลิต
ไอของสารทํางานในแผงรับความรอน ประสิทธิภาพทางความ
รอนของระบบฯ จะอยูในชวง 0.21-0.25% (คิดจากคาพลังงาน
ในการยกน้ําขึ้นที่สูงตอคาพลังงานงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบ)
6. สรุปผลการใชงาน
ระบบสูบน้ําดวยพลังความรอนจากแสงอาทิตยไดออกแบบ
โดยใชสารไอโซเพนเทนเปนสารทํางาน การใชงานในเบื้องตน
ไดผลเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง เนื่องจากสารดังกลาวทํางานไดดี
ตามที่คาดการไวทั้งปริมาณไอที่ผลิตได อุณหภูมิและความดันที่
ตองการจะสอดคลองกับความสูงของน้ําที่ตองการปมขึ้นไปเก็บ
ระบบดังกลาวสามารถทํางานได ในชวงเวลา 9.00 – 16.30 น.
และไดปริมาณน้ําในถังกักเก็บที่ระยะสูง 6 m. ประมาณ 2,298
ลิตรตอวัน โดยมีอตั ราการไหลเฉลีย่ ประมาณ 5.41 liter/min

สาขาพลังงานทดแทน
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ตามผลการทดลองวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 29
พฤษภาคม 2546 จะไดปริมาณน้ําที่สูบขึ้นไปเก็บไดประมาณ
2,500 ลิตรตอวัน
น้ําที่เก็บไวในถังสูงจะนําไปใชประโยชนในการเกษตรหรือ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยปริมาณน้ําที่สูบไดนี้จะสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันสําหรับครัวเรือนไดอยางเพียงพอ หรือ
ถานําไปใชเพื่อการเกษตรในระบบน้ําหยด ซึ่งจะเหมาะสําหรับ
พืชผักบางชนิดที่ไมตองการใหน้ําสัมผัสใบ ลําตน และสวนอื่น ๆ
ของตนพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาทําลายของเชื้อราและแบคทีเรีย
ระบบน้ําหยดเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
ประหยัดน้ําและ
ควบคุมวัชพืชไดงาย เชน การปลูกคะนาในแปลงทดลองของ
นักเรียนภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จากผลการทดลอง
สรุปวา
ระบบดังกลาวจะใชน้ําหยดในอัตราการไหลของน้ํา
4 ลิตรตอวันตอตน ดังนั้นถาใชปมน้ําแบบนี้จะสามารถปลูก
คะนาไดประมาณ 550 ตน/ชุด

สาขาพลังงานทดแทน

ชุดควบแนน
ถังเก็บ

ปมน้ํา

ถังพัก

วาลว

แยก

แหลง

ถังเก็บ
แผงน้ํา

รูปที่ 6 ไดอะแกรมการทํางานของระบบปมน้ําที่ไดพัฒนาแลว
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7. ภาคผนวก
รูปที่ 9 สวนประกอบที่สําคัญของระบบ

รูปที่ 7 ชุดประกอบระบบปมน้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบแรก
โดยใชสารไอโซเพนเทน

รูปที่ 8 ชุดประกอบระบบปมน้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบที่สอง
โดยใชสารไอโซเพนเทน

สาขาพลังงานทดแทน
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