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การวิจัยเรื่อง การจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้ นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนของโครงการ
สวมหมวกใส่ ร องเท้ า ให้ ภู เ ขาหั วโล้ น จั ง หวั ด น่ า น เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร(Action Research) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้จัดการน้้าส้าหรับการท้าการเกษตรบนพื้นที่สูงของ
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่มเกษตรกรตาม
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ้านวน 1 ราย
ในพื้นที่บ้านงอบกลาง ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ แก่ แบบบันทึก
ข้อมูลผลการด้าเนินงานตามขั้นตอนของการศึกษาวิจัย และน้ามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในประเด็นส้าคัญ ท้า
การสังเคราะห์ข้อมูล แล้วน้ามาเสนอในเชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการน้้าส้าหรับท้าการเกษตรบนพื้นที่ที่ท้าการศึกษานี้มีความจ้าเป็นต้องใช้
แรงดันน้้าที่สูง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันมากกว่า 60 องศา หากมีการติดตั้งระบบปั้มน้้าพลังงาน
ทดแทนและระบบท่อส่งน้้าแบบทั่วไปจะท้าให้แรงดันน้้าไม่เพียงพอที่จะส่งน้้าขึ้นไปเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้้าได้ และ
อาจท้าให้มอเตอร์ของปั้มน้้าไหม้และเสียหายได้ ดัง นั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการติ ดตั้งระบบแอร์แว เพื่อช่วยเพิ่ม
แรงดันของน้้าให้มากขึ้นจนท้าให้สามารถส่งน้้าไปตามท่อที่มีความลาดชั้นสูงจนไปถึงถังเก็บน้้าได้ รวมถึงเป็น
การลดการสึกหลอของปั้มน้้าได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของปั้มน้้าไปในตัว
ค้าส้าคัญ การจัดการน้้า, การเกษตรบนพื้นที่สูง, พลังงานทดแทน
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Pumping Systems of the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain Project in
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Abstract
The agricultural water management on highland by renewable energy water pumping
systems of the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain Project in Nan Province
seemed to be action research. The purposes of the research seemed to develop renewable
energy water pumping systems for the agricultural water management of the Wearing Hats,
Putting on Shoes on Bald Mountain Project in Nan Province. The population used in
the research were agricultural groups of the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald
Mountain Project in Nan Province, and the sample by using the sampling technique known
as purposive sampling was 1 agriculturist or farmer of Ban Ngop Klang, Ngop Sub-district,
Thung Chang District, Nan Province. The research instruments were data recording forms with
analyzing cohesion in main issues, synthesizing data, and presenting descriptive information.
The findings of the research indicated that, for the agricultural water
management on highland, it was found that high water pressure seemed to be needed
because of gradient more than 60 C. If renewable energy water pumping systems and
pipeline systems were equipped, they will cause low water pressure which cannot transfer
water to a pond and water pump motors may be damaged; therefore, it’s necessary that
the systems of Air Were should be equipped to increase water pressure so that water can
be transferred to a pond through pipes with high gradients, including reducing wear and tear
on water pumps and extending the lifespans of water pumps.
Keywords: Water Management, Agriculture on Highland, Renewable Energy
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บทที่ 1
บทน้า
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ชัน และเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้าสายส้าคัญ มีล้าห้วย
จ้านวนมากเป็นน้้าสาขาของแม่น้าน่าน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช
เชิงเดี่ยวและไม้ผลบนพื้นที่ภูเขาสูงของจังหวัดน่าน เกษตรกรมักประสบปัญหาในการจัดการระบบน้้าซึ่งแหล่ง
น้้าส่วนมากจะอยู่ต่้ากว่าพื้นที่เพาะปลูก ท้าให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก ทั้งพลังงานน้้ามัน พลังงานไฟฟ้าที่
น้ามาใช้ในการผลิตในกิจกรรมต่างๆทางการเกษตร การใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่จ้าเป็นโดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดขึ้น
ใหม่ได้ไม่สิ้นสุดสามารถน้าแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cell)
พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันเป็นพลังงานที่ได้จากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์หรือเรียกว่า พลังงาน
ฟอสซิส ซึ่งถูกน้ามาใช้งานจากอดีตเป็นเวลานาน จากสถิติของกระทรวงพลังงาน และสถิติพลังงานภาพรวม
ของโลก พลังงานนี้จะมีใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี หากพลังงานนี้หมดลงการน้าพลังงานสะอาด หรือพลังงาน
ทดแทนรูปแบบอื่นมาใช้งานแทนได ้แหล่งที่มาอาจเป็นการน้าพลัง งานที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาเปลี่ยนเป็ น
พลังงานไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยได้อาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อที่จะน้ามาใช้ เป็นแหล่ง
พลังงานเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงานฟอสซิลที่อาจหมดไป ดังนั้นพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติ จึงเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้สถานการณ์พลังงาน มีแนวโน้มเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
การน้าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาประยุกต์ใช้กับระบบปั๊มชักสูบน้้าด้วย
มอเตอร์มาสูบน้้าเข้าสวนไร่นา ท้าให้ประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ใช้กับปั๊มน้้าแบบเดิมที่ใช่กันอยู่ทั่วไป
แต่เนื่องจากเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องปั๊มน้้าที่ใช้สูบน้้าใช้ไปยังพื้นที่ท้าการเกษตรบนพื้นที่ สูง
ดังนั้นการวิจัยการจัดการระบบสูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส้าหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชนบท หรือระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
ผู้ศึกษามีความสนใจที่ต้องพัฒนาการออกแบบระบบชุดปั๊มน้้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบ
โดยสามารถน้าไปใช้จริงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้ในการจัดการน้้าส้าหรับการท้าการเกษตรบนพื้นที่สูง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับระบบปั๊มชักสูบน้้าด้วยมอเตอร์ ระบบแผงโซล่าเซลล์ ระบบท่อส่ง
น้้าและท่อเพิ่มแรงดันน้้า(แอร์แว)
ในการพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้จัดการน้้าส้าหรับการท้า
เกษตรบนพื้นที่สูง
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้งานในการท้าเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้รูปแบบการจัดการน้้าในการท้าเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากต้ารา เอกสารคู่มือ แนวทาง และรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส้าคัญ น้าเสนอเนื้อหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระบบปั้มน้้า
2. ระบบโซล่าเซลล์
3. คอนโทรลชาร์จ
4. แบตเตอรี่
5. ระบบแอร์แว
6. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ระบบปั้มน้้า
ปั๊มน้้า เป็นอุป กรณ์ที่ช่วยส่ งผ่านพลัง งานจากแหล่ ง ต้นก้าเนิดไปยัง ของเหลว เพื่อท้า ให้ของเหลว
เคลื่อนที่จาก ต้าแหน่งหนึ่งไป ยังอีก ต้าแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่า หรือในระยะทางที่ไกลออกไป โดยจุดเริ่มต้นของ
เครื่องปั๊มน้้านี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ก่อนคริสตศักราช ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีการใช้พลังงาน ที่
ได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากลม และน้้าเป็นแหล่งต้นก้าเนิด ซึ่งใน
ช่วงแรกเพียง เพื่อการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตรในปัจจุบันปั๊มน้้าจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่
มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการบ้าบัดน้้าเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม ที่ดี ให้กับมนุษย์ ซึ่ง
วิวัฒนาการของปั๊มน้้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยการใช้พลังงานจากแหล่งธรรมชาติ คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงมาเป็นระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่น้ามาใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสูบน้้า
ในระบบการเกษตร ครัวเรือน อื่นๆ ท้าให้สามารถใช้โซล่าเซลล์กับระบบสูบน้้าหมู่บ้าน ชุ มชน อาคาร ไม่ต้อง
ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปั๊มน้้าในทุกระบบทั้ง 1 เฟส หรือ 3 เฟส โดยสามารถสูบน้้าได้
จากทั้ ง บ่ อ น้้ า สระ หนอง คลอง บึ ง หรื อ บ่ อ น้้ า บาดาล แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ท้ า หน้ า ที่ แ ปลงพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์สูบน้้า สูบน้้าจากแหล่งน้้าเก็บบนหอถังสูง
หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้
ปั๊ ม น้้า แบบสู บ ชั ก หรื อ ปั๊ ม น้้า แบบชั ก ปั๊ ม น้้ า ประเภทนี้ จ ะประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ ตั ว
มอเตอร์ ที่ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นและตั ว ปั๊ ม ที่ ท้า หน้ า ที่ สู บ ดึ ง น้้า ท้างานด้วยการชักลูกสูบเลื่อนไปมา และมี
วาล์วเปิดปิดน้้าเข้าออกจากลูกสูบเป็นการเพิ่มแรงดันน้้าโดยตรง ปั๊มชนิดนี้ใช้ในการสูบน้้าที่ความลึกประมาณ
8 -12 เมตร โดยจะใช้งานร่วมกับมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนลูกสูบ อัตราการไหลของน้้าจะอยู่
ตั้งแต่ 1,500 -25,000 L/H ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของลูกสูบ การส่ง น้้าขึ้นที่สูง ที่ลาดชัน ที่เป็นเขา ปั๊มชัก
สามารถส่ง/สูบน้้า ในความสูงแนวดิ่งได้ 40-50 เมตร , แนวลาดชัน 45 องศา ได้ 300-400 เมตร และแนวราบ
ได้ 1 กิโลเมตร
ข้ อ ดี ข องปั๊ ม ชนิ ด นี้ คื อ มี ก้า ลั ง ในการดึ ง สู ง หรื อ เหมาะสมกั บ การดึ ง น้้า จากที่ ต่้า ขึ้ น ที่ สู ง หรื อ
บ่ อ น้้า ที่ มี ค วามลึ ก มาก (ประมาณ 8 – 12 เมตรจากระดั บ พื้ น ดิ น ซึ่ ง ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดของมอเตอร์
และขนาดของก้ า นสู บ ) ส่ ว นก้า ลั ง หรื อ แรงม้ า นั้ น ก็ แ ล้ ว แต่ ม อเตอร์ ที่ ใ ช้ กั บ ปั้ ม น้้า ข้ อ เสี ย เป็ น เรื่ อ ง

ของอั ต ราการสึ ก หรอที่ ม ากกว่ า ปั๊ ม น้้า แบบหอยโข่ ง ซึ่ ง ต้ อ งการดู แ ลบ้า รุ ง รั ก ษาหรื อ อั ด น้้า มั น หล่ อ ลื่ น
เป็ น พั ก ๆ

ภาพที่ 1 แสดงภาพปั๊ ม น้้า แบบสู บ ชั ก หรื อ ปั๊ ม น้า้ แบบชั ก
2. ระบบโซล่าเซลล์
ความหมายของ Solar Cell หรือ PV
Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์
photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากค้าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt
หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมค้าแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มี
ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี
ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา จนกระทั่ง ใน ปี ค.ศ. 1954 จึง มีการประดิษฐ์เซลล์
แสงอาทิตย์ และได้ถูกน้าไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุป
ได้ว่า
เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน้า เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์
(Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium
Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็ นพาหะน้าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็ นประจุไ ฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิ ด
แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน้าขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ท้าให้สามารถท้างานได้
ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งตามวัสดุที่ใช้เป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ
1.เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือที่
รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell
2.ชนิดผลึกรวม(Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก
3. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นฟิล์ม
บางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้้าหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10%
และยังมีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน้าอื่นๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ , แคดเมียม เทลเลอ
ไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม
(Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25%
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวน้า สารกึ่งตัวน้าที่ราคาถูกที่สุดและมีมาก
ที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกน้ามาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยน้าซิลิคอนมาถลุงและผ่านขั้นตอนการท้าให้

บริสุทธิ์จนกระทั่งท้าให้เป็นผลึก จากนั้นน้ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดย
เมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัสจะเป็นสารกึ่งตัวน้าชนิดเอ็น (เพราะน้าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อ
เติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวน้าชนิดพี (เพราะน้าไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อน้าสารกึ่ง
ตัวน้าชนิดพีและเอ็นมาต่อกันจะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่าง
เป็นแผ่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึม
ที่มีการน้าไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ไ ด้พื้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วน
ขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว
หลักการท้างานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะน้าไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น
ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะท้าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะน้า
ไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะน้าไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวน้าชนิดพี
ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวน้าชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึง เป็นขั้วลบ) ท้าให้เกิด
แรงดั น ไฟฟ้ า แบบกระแสตรงที่ ขั้ ว ไฟฟ้ า ทั้ ง สอง เมื่ อ ต่ อ ให้ ค รบวงจรไฟฟ้ า จะเกิ ด กระแสไฟฟ้ า ไหลขึ้ น
ตัวอย่างเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จะให้กระแสไฟฟ้าประมาณ 2 -3
แอมแปร์ และให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6 โวลต์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่
มากนัก ดังนั้นเพื่อให้ได้ก้าลังไฟฟ้ามากเพียงพอส้าหรับใช้งาน จึงมีการน้าเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อ
กันเป็น เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ว่า
ต้องการกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า

ภาพที่ 2 แสดงภาพแผงโซล่าเซลล์
3. คอนโทรลชาร์จ
เครื่องควบคุมการชาร์จออกแบบมาเพื่อชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่เพื่อประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่ง ขึ้น
อีกทั้ง ยังป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่บางช่วงก็สูง บางช่วงก็ต่้า และป้องกันแรงดันสูง
เกินไป เพราะแสงตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ ไม่สม่้าเสมอกันตลอดทั้งวัน จึง ท้าให้กระแสและแรงดันที่ผลิตได้
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประสิทธิภาพจึงไม่ดีเท่าที่ควร ที่ส้าคัญคือ จะท้าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้น
ลงเครื่ อ งควบคุ ม การชาร์ จ จะต่ อ ระหว่า งแผงโซลาร์ เ ซลล์ กั บ แบตเตอรี่ หรือ อุ ปกรณ์ไ ฟฟ้า โดยจะดู ว่ า
แรงดันไฟฟ้า ในแบตเตอรี่ว่าอยู่ในระดั บใด ถ้าอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าที่ตั้งไว้ เครื่องควบคุมการชาร์จ จะท้าการ
ปลดโหลด ออกจากระบบโดยทันที (Load disconnect) เพื่อป้องกันการคลายประจุของแบตเตอรี่ที่มาก
เกินไป และอาจท้าให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น ส่วนใหญ่จะตั้งค่าแรงดันการปลดโหลด ไว้ที่ประมาณ 11.5 โวลท์
ส้าหรับแรงดันระบบที่ 12 โวลท์ นอกจากนี้เครื่องควบคุมการชาร์จ ก็จะต่อการท้างานของโหลดใหม่ (Load

reconnect) ถ้าแบตเตอรี่มีค่าแรงดันที่เพิ่มขึ้นตามที่ตั้งไว้ เช่น ค่าจะตั้งไว้ที่ 12.6 โวลท์ ส้าหรับแรงดันระบบ
12 โวลท์เป็นต้นแรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยทั่วไป (Regulation Voltage) จะมีค่า 14.3 โวลท์ ส้าหรับ
ระบบ 12 โวลท์ เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จจนเต็ม ถ้าปล่อยแบตเตอรี่ทิ้ง ไว้ แรงดันของแบตเตอรี่จะลดลง ดังนั้น
เครื่องควบคุมการชาร์จ จะชาร์จรักษาระดับแรงดัน ในแบตเตอรี่ให้คงที่อยู่เสมอ (Float Voltage) มีค่า 13.7
โวลท์ ส้าหรับระบบ 12 โวลท์เครื่องควบคุมการชาร์จโดยทั่วไป จะท้างานแบบ เพาล์วิทมอดูเลชั่น (Pulse
Width Modulation – PWM) คือใช้ลูกคลื่นไฟฟ้าในช่วงสั้น ในการชาร์จประจุไ ฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องควบคุมการชาร์จ แบบเอ็มพีพีที ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อน้ามาต่อ เข้ากับระบบแล้ว
จะท้าให้ประสิทธิภาพโดยรวม สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะแบตเตอรี่ท้าการเก็บ และจ่ายประจุไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเครื่องควบคุมการชาร์จ แบบเอ็มพีพีที จะท้าให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้า จากแผงโซลาร์เซลล์ ที่จะส่งไปยังแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น ถึง 40 เปอร์เซนต์ ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ เมื่อ
แบตเตอรี่มีค่าแรงดันต่้า หรือแสงแดดในวันนั้นมีค่าเข้มแสงไม่มา

ภาพที่ 3 แสดงภาพคอนโทรลชาร์จ
4. แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ (อังกฤษ: Battery) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้าเคมี หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มี
การเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้ก้าลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า [1] แบตเตอรี่มี ขั้วบวก(อัง กฤษ: cathode) และ ขั้ว
ลบ (อัง กฤษ: anode) ขั้วที่มีเครื่องหมายบวกจะมีพลัง งานศักย์ไ ฟฟ้าสูง กว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบ ขั้วที่ มี
เครื่องหมายลบคือแหล่งที่มาของอิเล็กตรอนที่เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไหลและ
ส่ ง มอบพลั ง งานให้ กั บ อุ ป กรณ์ ภ ายนอก เมื่ อ แบตเตอรี่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ วงจรภายนอก สาร อิ เ ล็ ก โทรไลต์ มี
ความสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยท้าตัวเป็นไอออน ยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมีท้างานแล้วเสร็จในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ห่าง
กัน เป็นการส่งมอบพลังงานให้กับวงจรภายนอก การเคลื่อนไหวของไอออนเหล่านั้นที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ท้าให้
เกิ ด กระแสไหลออกจากแบตเตอรี่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน ในอดี ต ค้ า ว่ า "แบตเตอรี่ " หมายถึ ง เฉพาะอุ ป กรณ์ ที่
ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ แต่การใช้งานได้มีการพัฒนาให้รวมถึงอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์
เดียวแบตเตอรี่ปฐมภูมิจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวหรือ "ใช้แล้วทิ้ง"; วัสดุที่ใช้ท้าขั้วไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถาวรในช่วงปล่อยประจุออก ตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ที่ใช้ส้าหรับ ไฟฉาย และอีกหลาย
อุปกรณ์พกพา แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (แบตเตอรี่ประจุใหม่ได้) สามารถดิสชาร์จและชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง ในการนี้
องค์ประกอบเดิมของขั้วไฟฟ้าสามารถเรียกคืนสภาพเดิมได้โดยกระแสย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ตะกั่ว
กรด ที่ใช้ในยานพาหนะและแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ที่ใช้ส้าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้

ภาพที่ 4 แสดงภาพแบตเตอรี่
5. ระบบแอร์แว
หลักการท้างานของแอร์แว คือ อากาศที่มากับน้้าจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว เมื่ออากาศถูกดันเข้ามา
มากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้้าในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกัน
ไปมา เป็นผลให้เกิดแรงดันน้้าในท่อส่งน้้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 % สามารถส่งน้้าไประยะทางไกลๆหรือ
ที่ในสูงได้ ใช้เวลาในการสูบน้้าน้อยลง ท้าให้ประหยัดพลังงาน ชะลอการสึกหลอของมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์
ได้ และถ้าจะเพิ่มระยะทางในการส่งน้้าไปไกลกว่าเดิมก็สามารถท้าได้โดยการเพิ่มความยาวของท่อแอร์แวให้
ยาวขึ้น

ภาพที่ 5 แสดงภาพท่อระบบแอร์แว

ภาพที่ 6 แสดงภาพระบบการท้างานท่อระบบแอร์แว
6. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
“สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน” ที่ได้แนวคิดจากศาสตร์พระราชาเรื่องหลักการ
ต้นน้้า (ป่าไม้) กลางน้้า (เกษตรกรรม) และปลายน้้า (ประมง) โดยมีก้าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการ
ท้างาน ตลอดจนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติเพื่อน้าไปใช้เป็นแผนการท้างานร่วมกับเครือข่ายและ
เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการท้างานภายใต้โมเดลนี้ จะแบ่งพื้นที่ภูเขาหัวโล้นออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนยอดดอย
(ต้นน้้า) ส่วนกลางดอย (กลางน้้า) และส่วนเชิงดอย (ปลายน้้า)
ส่วนยอดดอย: ถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนที่สุด พื้นที่สีเขียวจะต้องเร่ง สร้างเสริมให้เกิดขึ้น
ตามแผนการท้างาน โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ จาก
ภาระงานที่ ต้ องปลู กป่ า ไม้ ยืน ต้ น เพื่อ เปลี่ย นพื้ น ที่จ ากการปลู กพื ช ไร่ ให้ เ ป็ นพื้ น ที่ ป่ าตามหลั ก การศาสตร์
พระราชา “ต้นน้้า คือ ป่าไม้” การท้างานในพื้นที่ส่วนนี้จึงเปรียบได้กับการสวมหมวกสีเขียวให้ภูเขาหัวโล้น
นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การชักชวนให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่มาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างป่าอาจไม่
สามารถท้าได้ง่ายตามหลักการที่ควรจะเป็น เนื่องจากการท้าไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพสร้างรายได้ของครอบครัว
เกษตรกร ทางออกในเรื่องนี้จึงควรเป็นวิธีที่ประนีประนอมโดยค้านึงถึงวิถีชีวิตและข้อมูลทางเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน การให้ความรู้ถึงประโยชน์ของป่าไม้ที่ให้ผลโดยตรงต่อครอบครัวเกษตรกร และการเข้าไปช่วยแก้ไข
ปัญหาในด้านรายได้เพื่อการยังชีพของครอบครัว จึงน่าจะเป็นกระบวนการที่สามารถน้ามาปฏิบัติจริงเพื่อให้
การท้างานในพื้นที่ส่วนนี้บรรลุจุดมุ่งหมายได้
ส่วนกลางดอย: พื้นที่ส่วนนี้ก้าหนดให้คงไว้เป็นส่วนพื้นที่ท้ากินของเกษตรกร ตามศาสตร์พระราชา
ถือเป็นพื้นที่ส่วน “กลางน้้า” ที่ควรกันไว้ส้าหรับการกสิกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ท้าไร่ข้าวโพดและยังขาด
ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการน้้า เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาด
ชัน น้้าฝนที่ตกตามฤดูกาลจะไหลลงสู่แหล่งน้้าหมด ดังนั้น เมื่อถึง หน้าแล้งปัญหาการขาดแคลนน้้าจึง พบได้
บ่อย การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชไร่ที่ถูกต้องและการบริหารจัดการน้้าจึง
ถือเป็นภาระงานที่ส้าคัญในล้าดับต่อไป
ส่วนเชิงดอย: พื้นที่เชิงเขาเมื่อเทียบกับส่วนบนแล้วผืนดินจะเก็บกักน้้าได้มากกว่า กระแสน้้าที่ไหล
บ่าจากบนดอยลงมาจะรวมกันเป็ นสายน้้า เล็กบ้างใหญ่บ้างท้าให้เกิดล้าน้้า ล้าห้วย หรือแม่น้า ไหลเป็นสาย
ไปสู่พื้นที่ราบต่อเนื่องไปจนถึงภาคกลาง พื้นที่ส่วนนี้เปรียบได้กับส่วน “ปลายน้้า” ควรจะอุดมสมบูรณ์กว่าส่วน
อื่นและเป็นพื้นที่เหมาะกับการประมง หากระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่

ในความเป็นจริงแล้วจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่ส่วนนี้ยังมีความลาดชันและเป็นลอนคลื่น อีกทั้งยังถูกใช้
งานจากคนในชุ ม ชนทั้ งเพื่ อ การเกษตร เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย และการประมงน้้ าจื ด ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่ง แวดล้อมเช่น การปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเกษตรท้าให้จ้านวนไม้ยืนต้นมีไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น
ปัญหาน้้าป่าหลากในฤดูฝนและน้้าแห้งขอดในฤดูแล้ง การใช้สารเคมีต่อเนื่องสะสมท้าให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้้า
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการประมงน้้าจืด การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างฝายชะลอน้้า
เพื่อลดก้าลังของกระแสน้้าหลากในฤดูฝน สร้างแหล่งกักเก็บน้้าขนาดเล็กและปลูกพืชชุ่มน้้าเพื่อรักษาดินให้อุ้ม
น้้า เป็ น การแก้ ปัญ หาน้้ าแล้ ง ในฤดู ร้ อ นอย่ า งยั่ง ยื น สนั บ สนุ นส่ ง เสริม และให้ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรกรในเรื่ อ ง
เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี เมื่อแหล่งน้้าสะอาดขึ้นและตะกอนดินที่ถูกกระแสน้้าพัดลงมา
ทับถมลดน้อยลง ปริมาณน้้าในแหล่งน้้ารวมถึง ปลาน้้าจืดสายพันธุ์ต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นเป็นผลพวงต่อเนื่อง
ท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้การประมงในพื้นที่ส่วนนี้เป็นผลดียิ่งขึ้น การท้างานในพื้นที่ส่วนนี้จึงเปรียบได้กับการสวม
รองเท้าให้ภูเขานั่นเอง
ระยะการท้างาน
แผนการท้างานภายใต้โมเดลนี้ คณะท้างานตั้งเป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติงานในเบื้องต้น ประมาณ 100 ไร่
โดยแบ่งการท้างานออกได้เป็น 2 ระยะคือ
1.ระยะชดเชย (ช่วง 1 – 3 ปีแรก): การปฏิบัติงานในระยะนี้จะต้องอาศัยเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวเกษตรกร คณะท้างานเข้าพูดคุยท้าความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ส่วนยอดดอยและเชิงดอย ใน
เรื่องหลักการเบื้องต้น แผนการท้างาน และแผนการช่วยเหลือในด้านการเงิน เมื่อเกษตรกรตกลงใจเข้าร่วมใน
การท้างานภายใต้โมเดลนี้ จะต้องท้าการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ท้ากินของตนเอง ในส่วนของพันธุ์ไ ม้และการ
ปลูกนั้นเกษตรกรเป็นผู้คัดเลือกและจัดการด้วยตนเอง คณะท้างานจัดหาเงินทดแทนรายได้ที่เกษตรกรเสียไป
จากการไม่ได้ปลูกพืชไร่ คิดเป็นจ้านวนเงิน 1,600 บาท ต่อไร่ ต่อปี
2.ระยะตอบแทน (ช่วง ปีที่ 4 – 5): การปฏิบัติงานในระยะนี้เป็นระยะติดตามผล
นับแต่เมื่อเกษตรกรตกลงเข้าร่วมในการท้างานภายใต้โมเดลนี้ จนกระทั่งไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้มีอายุล่วงเข้าปีที่ 4
เป็นต้นไปก็จะน้าต้นไม้เหล่านั้นเข้าสู่ “โครงการธนาคารต้นไม้” หรือ โครงการ Credit Carbon ซึ่งเกษตรกร
จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนที่มาจากการค้านวณโดยใช้เส้นรอบวงของต้นไม้เหล่านั้น
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
- ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ระบบเพิ่มแรงดันน้้าแอร์แว

รูปแบบการจัดการน้้าในการท้าเกษตร
บนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงาน
ทดแทน

บทที่ 3
วิธีการด้าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้ งานในการท้าเกษตรบนพื้นที่สูง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้ จัดการน้้าส้าหรับการท้า
เกษตรบนพื้นที่สูงและพัฒนารูปแบบการจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทน
ในพื้นที่โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน วิธีการด้าเนินการศึกษา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
รูปแบบของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
วิธีด้าเนินการวิจัย
สถานที่หรือพื้นที่ที่จะด้าเนินการวิจัย
การวิจัยการจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง ด้วยระบบสูบน้้าพลัง งานทดแทน ในพื้นที่แปลง
เกษตรกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ต้าบลงอบ อ้าเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าข้อมูลและศึกษาวิธีการวิเคราะห์ ผลความเป็นไปได้ในการสร้างระบบปั๊มน้้าโซล่า
เซลล์
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานระบบท่อส่งน้้าและระบบสูบน้้าด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อ
เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบท่อส่งน้้าและระบบสูบน้้าด้วยพลังงานทดแทน และน้ามาใช้ด้าเนินงานในพื้นที่โครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ต้าบลงอบ อ้าเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการออกแบบระบบปั๊มน้้าพลังงานทดแทนและระบบท่อส่งน้้า เพื่อออกแบบระบบปั๊มน้้า
พลัง งานทดแทนและระบบท่อส่งน้้าที่เหมาะสมกับ พื้ น ที่โครงการสวมหมวกใส่ร องเท้าให้ภูเขาหัว โล้น ต้าบลงอบ
อ้าเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัย เพื่อสรุปประเด็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และผลจากการปฏิบัติการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เริ่มจากการศึกษาดูงานระบบท่อส่งน้้า
และระบบสูบน้้าด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดน่าน และปฏิบัติการออกแบบระบบปั๊มน้้าพลังงานทดแทน
และระบบท่อส่งน้้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้ จากการด้าเนินงานต่ างๆทั้ง 4 ขั้ นตอนจะน้ามาวิเ คราะห์ร่ วมกั นเป็ นระยะๆ และการ
วิเ คราะห์ข้ อ มู ลโดยการตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล และภาษาที่ ใ ช้ จ้า แนกค้ าและประเด็ น ส้า คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาในครั้ งนี้ จัดแยกข้อมูลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในประเด็นส้าคัญ และจั ด
กลุ่มค้าและประเด็นส้าคัญ รวมทั้งท้าการสังเคราะห์ข้อมูล และน้าเสนอในเชิงพรรณนา

บทที่ 4
ผลการด้าเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าข้อมูลและศึกษาวิธีการวิเคราะห์ ผลความเป็นไปได้ในการสร้างระบบปั๊มน้้าโซล่าเซลล์
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานระบบท่อส่งน้้าและระบบสูบน้้าด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้ระบบท่อส่งน้้าและระบบสูบน้้าด้วยพลังงานทดแทน และน้ามาใช้ด้าเนินงานในพื้นที่โครงการ
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบสูบน้้าด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัว
ล้วน ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายเจริญ พานิช เป็นเกษตรกรเจ้าของพื้นที่

ในพื้นที่แปลงดังกล่าวมีการวางระบบน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรโดยการสร้างถึงเก็บน้้าไว้บนพื้นที่สูงของ
แปลงเกษตร เพื่อใช้เก็บน้้าปริมาณมากไว้ใช้ในการล่อเลี้ยงพืชทางการเกษตรในแปลง

พื้นที่แปลงเกษตรมีการใช้ระบบสูบน้้าแบบพลังงานโซล่าเซลล์และสามารถสูบน้้าจากแหล่งน้้าใน
บริเวณพื้นที่ส่งไปยังถังเก็บน้้าที่อยู่บริเวณด้านบนของพื้นที่ได้

ในพื้นที่แปลงเกษตรมีการท้าฝายชะลอน้้า เพื่อเป็นการเก็บน้้าไว้ในการเกษตรในฤดูแล้ง และ
สามารถสูบน้้าในฝ่ายชะลอน้้ามาเก็บไว้ยังถังเก็บน้้าได้

ลงพื้น ที่ ศึก ษาดู งานระบบส่ งน้้ า ด้ว ยท่ อ และการติ ด ตั้ง อุป กรณ์ เ พิ่ม แรงดัน น้้า ของกลุ่ม ป่า รั กษ์ น้ า
บ้านเชตวัน ต้าบลสันทะ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ในพื้นที่เกษตรของกลุ่มป่ารักษ์น้าบ้านเชตวัน มีการวางระบบส่งน้้าที่มีระยะทางที่ไกลมากกว่า 100
เมตร และมีความชันมากถึง 75 องศา มีการวางระบบจัดการน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรโดยการใช้เครื่องสูบน้้า
สูบน้้าจากน้้าที่ผุดออกมาจากล้าธารธรรมชาติและส่งน้้าขึ้นไปเก็บไว้บนถังเก็บน้้าที่อยู่บริเวณสูงของหมู่บ้าน
และสามารถน้าน้้าไปใช้ในการเกษตรได้ทั้งหมู่บ้าน

ระบบส่งน้้าใช้เพียงเครื่องสูบน้้า 2 ตัว และมีการเพิ่มแรงดันน้้าด้วยการติดตั้งปั้มท่อพักอากาศระบบ
ตะบันน้้าแนวนอน (แอร์แว) ท้าให้มีแรงดันน้้าในการส่งน้้าไปยังถึงเก็บน้้าที่อยู่บนพื้นที่สูงชั้นได้

สรุปผลการศึกษาดูงานทั้ง 2 พื้นที่
จากที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง 2 พื้นที่ พบว่ามีการบริหารจัดการน้้าเพื่อใช้การเกษตรที่แตกต่างกัน
ตามบริบทและสภาพภูมิประเทศ ท้าให้มีการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน และสามารถน้า
นวัตกรรมในทั้ง 2 พื้นที่มาพัฒนาระบบสูบน้้ามีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่สูงได้ โดย
การใช้ระบบสูบน้้าแบบพลังงานโซล่าเซลล์ในการสูบน้้าจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติส่งไปยังถังเก็บน้้าที่อยู่บน
พื้นที่สูงร่วมกับปั้มท่อพักอากาศระบบตะบันน้้าแนวนอน (แอร์แว) เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการส่งน้้าเป็นระยะๆ
ซึ่งจะช่วยให้เครื่องสูบน้้ามีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นลดการสึกหรอของเครื่องสูบน้้า ท้าให้พื้นที่การเกษตรมีน้าใช้
หล่อเลี้ยงพืชทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการออกแบบระบบปั๊มน้้าพลังงานทดแทนและระบบท่อส่งน้้า เพื่อออกแบบระบบปั๊ม
น้้าพลังงานทดแทนและระบบท่อส่งน้้าที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
ต้าบลงอบ อ้าเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ปฏิบัติการส้ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลระยะทางและความลาดชันของพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น้ามาใช้ในการออกแบบระบบปั๊มน้้าโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลระยะทางและ
ความลาดชันของพื้นที่ที่เก็บรวบรวมมาใช้ในการออกแบบระบบปั๊มน้้าโซล่าเซลล์

ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจพื้นที่และร่วมกันออกแบบและวางแปลนระบบปั้มน้้า
โซล่าเซลล์ตามข้อมูลที่ได้ท้าการวิเคราะห์เกี่ยวกับระยะทางและความลาดชันของพื้นที่

ฝึกปฏิบัติการติดตั้งปั้มน้้ากับระบบแผงวงจรไฟฟ้าของระบบสูบน้้าพลังงานโซล่าเซลล์

ปฏิบัติการติดตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์กับปั้มน้้าและติดตั้งระบบท่อส่งน้้าในพื้นที่ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบปั้มน้้าโซล่าเซลล์ โดยมีการติดตั้งระบบส่งน้้าแอร์แวเพิ่มเข้ากับระบบท่อส่งน้้าหลักเพื่อเป็นการ
เพิ่มแรงดันน้้าให้สามารถส่งน้้าไปที่ถังเก็บน้้าที่อยู่บนพื้นที่สูงได้

สรุปผลการด้าเนินงานขั้นตอนที่ 3
จากการด้าเนินงานคณะผู้วิจัยได้เรียนรู้กระบวนการท้าระบบปั้มน้้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์และระบบ
ท่อส่งน้้าในพื้นที่สูง และได้มีการพัฒนาระบบท่อส่งน้้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการน้าเอาระบบแอร์แวเข้า
มาติดตั้ง ร่วมกับระบบท่อส่งน้้าด้วย ท้าให้แรงดันน้้าในท่อส่ง น้้าเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่ง น้้าไปตามท่อที่มี
ความลาดชั้นสูงจนไปถึงถังเก็บน้้าได้ รวมถึงเป็นการลดการสึกหลอของปั้มน้้าได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของ
ปั้มน้้าไปในตัว

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัย เพื่อสรุปประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และผล
จากการปฏิบัติการ
จากการด้าเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนที่ผ่านมาทางคณะผู้วิจัยได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการด้าเนินงาน
และการด้าเนินงาน โดยมีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แสดงความคิด เห็นของสมาชิกในคณะวิจัย รวมถึ ง มีการ
เสนอแนะเพิ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด้าเนินงานวิจัยในครั้งต่อไป

บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบสู บ น้้ า พลั ง งานทดแทนที่ ใ ช้ ง านในการท้ า เกษตรบนพื้ น ที่ สู ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้ จัดการน้้าส้าหรับการท้าเกษตร
บนพื้นที่สูงและพัฒนารูปแบบการจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนในพื้นที่
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น มีการน้าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาดังนี้
สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนที่ใช้ ในการจัดการน้้าส้าหรับการท้าเกษตรบนพื้นที่สูง
สรุปได้ดังนี้
จากการศึกษาและพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการจัดการน้้าส้าหรับการท้าเกษตรบน
พื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ ก ารเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสวมหมวกใส่ ร องเท้ า ให้ ภู เ ขาหั น โล้ น
ต้าบลงอบ อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า การจัดการน้้าในพื้นที่ดังกล่าวจ้าเป็นต้องใช้แรงดันน้้าที่สูง
กว่าพื้ นที่ทั่ วไป เนื่อ งจากพื้นที่ ดังกล่าวมี ความลาดชันมากกว่ าถึง 60 องศา หากมีก ารติ ดตั้ง ระบบปั้มน้้ า
พลังงานทดแทนและระบบท่อส่งน้้าแบบทั่วไปจะแรงดันน้้าไม่เพียงพอที่จะส่งน้้า ขึ้นไปเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้้าซึ่งอยู่
บนพื้นที่บนสุดของเชิงเขาได้ และยังท้าให้มอเตอร์ของปั้มน้้าไหม้และเสียหายได้ จึง จ้าเป็นต้องมีการติดตั้ง
ระบบแอร์แวเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันของน้้าให้มากขึ้นจนท้าให้สามารถส่งน้้าไปตามท่อที่มีความลาดชั้นสูงจนไปถึง
ถังเก็บน้้าได้ รวมถึงเป็นการลดการสึกหลอของปั้มน้้าได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของปั้มน้้าไปในตัว

ภาพที่ 7 แสดงภาพการใช้ระบบสูบน้าร่วมกับระบบท่อแอร์แว
ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทน สรุปได้ดังนี้
จากการด้าเนินงานพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการจัดการน้้าส้าหรับการท้าเกษตร
บนพื้นที่สูง ในพื้นที่ก ารเกษตรกรรมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเ ขาหันโล้ น

ต้าบลงอบ อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการน้้า เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง
ด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทน น้าเสนอเป็นรูปภาพดังนี้

ภาพที่ 8 แสดงภาพรูปแบบการจัดการน้้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยระบบสูบน้้าพลังงานทดแทน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาบริบทในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย
1. อาณาเขต ได้แก่ อาณาเขตติดต่อ พื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่ป่า
2. ลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ สัณฐานวิทยา ปฐพีวิทยา
3. ลักษณะภูมิอากาศ ได้แก่ การแสดงอุณหภูมิและปริมาณน้้าฝน
4. จ้านวนประชากร
5. โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา
6. เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต
7. ด้านสังคม กลุ่มองค์กรและเครือข่าย กลุ่มผู้น้า
8. ประเพณี พิธีกรรม ข้อห้าม กฎ ระเบียบของหมู่บ้านการใช้ประโยชน์จากป่า
9. ผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นและผู้น้าชุมชน ได้แก่ ข้อมูลผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่น
10. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพจากป่าไม้ของชุมชน

