บันทึกคน (อยาก) ทาเกษตร # 5
เครื่ องสูบนา้ พลังงานแสงอาทิตย์

เมืองไทยจะว่าไปก็เป็ นเมืองที่มีแดดจัด
คนไทยคุ้นเคยกับการอยูท่ ่ามกลางแสงแดด นาความร้ อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ตากเสื ้อผ้ า ตากอาหารนานาชนิด มาตังแต่
้ อดีต
จนเมื่อมีการคิดค้ นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่เรี ยกว่า “โซล่าเซลล์” การใช้ ประโยชน์จาก
แสงแดดจึงพัฒนาไปอย่างมากมาย
รวมถึงการนามาใช้ ในภาคการเกษตร โดยเฉพาะระบบการสูบและส่งน ้า
วันนี ้ เราลองมาคุยเรื่ องเครื่ องสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์กนั
ทาความรู้ จักอุปกรณ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
- “เครื่ องสูบน ้า” หรื อ “ปั๊ มน ้า” เป็ นเครื่ องมือกลที่ถกู พัฒนาขึ ้นมาในยุคเกษตรสมัยใหม่ ทาหน้ าที่เพิ่มพลังงาน
ให้ แก่ของเหลวเพื่อให้ ไหลผ่านระบบท่อจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ ในตาเหน่งที่อยูส่ งู กว่าหรื อในระยะทางที่ไกล
ออกไปตามต้ องการ ปั๊ มน ้าที่มกั ใช้ กนั ในภาคการเกษตรมี 4 ประเภท คือ
3.ปั๊ มจุม่ /แช่

1.ปั๊ มหอยโข่ง

4.ปั๊ มซับเมอร์ ส

2.ปั๊ มชัก

รูปแสดงปั๊ ม 4 ประเภทที่มกั ใช้ ในภาคการเกษตร (ที่มา เว็บไซต์เกษตรพอเพียงดอทคอม)
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- เมื่อกล่าวถึง “ระบบการสูบน ้า” โดยทัว่ ไป จะประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ตัวเครื่ องสูบน ้า เครื่ อง
ต้ นกาลัง และ แหล่งพลังงาน
แหล่งพลังงาน

- พลังงานไฟฟ้ า
- น ้ามันเชื ้อเพลิง
- ฯลฯ

เครื่ องต้ นกาลัง

- มอเตอร์ ไฟฟ้ า (AC/DC)
- เครื่ องยนต์
- ฯลฯ

เครื่ องสูบน ้า

- แบบหอยโข่ง - แบบลูกสูบชัก
- แบบจุ่ม/แช่ - แบบซัมเมอร์ ส
- ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น “ปั๊ มหอยโข่ง AC” คือ เครื่ องสูบน ้าแบบหอยโข่งที่ใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้าเป็ นตัวหมุนใบพัด ใช้ ไฟฟ้า
กระแสสลับ AC เป็ นแหล่งพลังงาน หรื อ “ปั๊ มแช่ DC” คือ เครื่ องสูบน ้าแบบแช่ใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้าเป็ นตัวหมุนใบพัด ใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง DC เป็ นแหล่งพลังงาน หรื อ “ปั๊ มชักติดเครื่ องยนต์” คือ เครื่ องสูบน ้าแบบชักใช้ เครื่ องยนต์เป็ นตัว
ขับเคลื่อนลูกสูบ ใช้ น ้ามันเบนซิลเป็ นแหล่งพลังงาน เป็ นต้ น
- “ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current : AC)” เป็ นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจาก
แหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ โดยมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตลอดเวลา ต่างจาก “ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct
Current : DC)” ที่ไหลไปในทิศทางเดียว ไม่ไหลกลับ
ไฟฟ้ากระแสสลับ ได้ แก่ ไฟฟ้าที่ใช้ ตามบ้ านที่มีแรงดัน 220V หรื อ 110V ส่วนไฟฟ้ากระแสตรง ได้ แก่ ไฟฟ้าที่
ได้ จากแบตเตอรี่ รถยนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ มือถือ ฯลฯ ซึง่ ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจากแผงโซล่าเซลล์จะเป็ นไฟฟ้า
กระแสตรงเพียงอย่างเดียว
ดังนัน้ มอเตอร์ ไฟฟ้า AC คือ มอเตอร์ ที่ใช้ ไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นแหล่งพลังงาน ส่วน มอเตอร์ ไฟฟ้า DC คือ
มอเตอร์ ที่ใช้ ไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นแหล่งพลังงาน
สองรู ปแบบการนาแสงแดดมาใช้
การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ งานโดยทัว่ ไปมีอปุ กรณ์ ที่เกี่ยวข้ องหลักๆ 4 ส่วน คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ ากระแสตรง) เครื่ องควบคุม การประจุ (เพื่ อ ควบคุม การเก็ บ และจ่า ยไฟฟ้ า) แบตเตอรี่ (เพื่ อ เก็ บ
กระแสไฟฟ้าไว้ ใช้ ในตอนที่ไม่มีแสงแดด) และ เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า (เพื่อปรับจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้า
กระแสสลับสาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านทัว่ ไป)
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แผงเซลล์แสงอาทิตย์

เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า
แปลงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ใช้ กบั เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทัว่ ไป

เครื่ องควบคุมการประจุ

แบตเตอรี่
วงจรการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ งานโดยทัว่ ไป
(ที่มาของรูป http://www.hightechscience.org/Solar_System_Set-up_1a.gif)
ในภาคการเกษตร ระบบการสูบน ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเลือกใช้ ได้ สองรูปแบบ คือ
- ใช้ กบั ระบบทัว่ ไป คือ ใช้ ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้ กบั ปั ม้ น ้าที่ใช้ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีขาย
ทัว่ ไป ระบบนี ้สามารถใช้ กบั เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ ด้วย
- ใช้ ระบบต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ตรงไปยัง เครื่ องสูบน ้า (ที่ใช้ ไฟฟ้ากระแสตรง) เพื่อสูบน ้าจากบ่อบาดาล
หรื อแหล่งน ้าที่มี นาไปเก็บไว้ บนถังพักน ้าหรื อส่งไปใช้ ในแปลง ในกรณีที่ต้องการการทางานที่สม่าเสมออาจต่อพ่วงกับ
แบตเตอรี่ เพิ่มเข้ าไปเป็ นอุปกรณ์เสริมได้

ระบบทัว่ ไป

ระบบต่อตรง

ข้ อดี
- ใช้ กบั อุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าได้ หลากหลาย
- สามารถใช้ ปั๊มได้ ตลอดเวลา (หากแบตเตอรี่ มีการ
เก็บไฟฟ้าไว้ เพียงพอ)
- ประหยัดค่าใช้ จา่ ยด้ านอุปกรณ์ชิ ้นอื่นๆ ลงไปมาก
และการทางานไม่ซบั ซ้ อนเกษตรกรทัว่ ไปก็สามารถ
ติดตังใช้
้ เองได้
- การสูญเสียพลังงานในระบบน้ อย
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ข้ อเสีย
- เกิดการสูญเสียพลังงานในระบบ
- เสียค่าใช้ จา่ ยด้ านอุปกรณ์คอ่ นข้ างมาก
- ใช้ สาหรับปั๊ มน ้าได้ อย่างเดียวไม่สามารถ
น าไฟฟ้ าไปใช้ กับ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าในบ้ า น
อย่างอื่นๆ ได้
- ต้ องมีระบบเก็บกักน ้าไว้ ใช้ ยามต้ องการ

การสูบน ้าด้ วยแสงอาทิตย์ระบบทัว่ ไป คือ การเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ให้ อยู่ในรูปพลังงานไฟฟ้า เมื่อต้ องการ
ใช้ งานก็นาพลังงานไฟฟ้ามาแปลงเป็ นพลังงานกลเพื่อดูดและส่งน ้าออกไป แต่การสูบน ้าด้ วยแสงอาทิตย์ระบบต่อตรง
เป็ นการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ให้ อยู่ในรูปพลังงานศักย์ (น ้าถูกเก็บไว้ ในที่สงู ) เมื่อต้ องการใช้ น ้าก็ปล่อยออกมาจาก
ถังเก็บน ้า ไม่วา่ แบบใดก็มีข้อดีข้อด้ อยด้ วยกันทังคู
้ ่
หากติดตังระบบโซล่
้
าเซลล์ภายในบ้ าน การใช้ ระบบทั่วไปดูจะมีความคุ้มค่ามากกว่าเพราะสามารถใช้ กับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ หลากหลาย หากติดตังในสวนที
้
่อยูห่ า่ งไกล ต้ องการเพียงแค่ปั๊มน ้ามาใช้ ในแปลงเพาะปลูก การ
ใช้ ระบบต่อตรงก็ดจู ะเหมาะสมกว่า ลงทุนน้ อยกว่า (แต่ถ้าต้ องลงทุนก่อสร้ างถังเก็บน ้าที่อยู่สงู จากพื ้นดินเพิ่มเติม ก็คง
ต้ องมานัง่ คิดคานวณดูวา่ แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน)
แต่ไม่วา่ จะใช้ แบบใด เราต้ องมีความเข้ าใจพื ้นฐานของการออกแบบระบบ เช่น ในระบบปั๊ มน ้าต่อตรง แผงโซ
ล่าเซลล์ต้องให้ พลังงานไฟฟ้าเพียงพอกับการเดินปั๊ มน ้า และปั๊ มน ้าก็ต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะสูบและส่งน ้าได้
ตามต้ องการ หรื อ ในระบบทัว่ ไปก็ต้องคานวณความต้ องการใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทังหมด
้
เพื่อนามาออกแบบเครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่ องควบคุมการประจุ และแผงโซล่าเซลล์ที่มีความเหมาะสม
ในกรณี ต้องใช้ แผงโซล่าเซลล์ห ลายแผงมาต่อพ่วงกัน ก็ต้องรู้ วิธีการต่อพ่วงแผ่นที่ถูกต้ อง ไปจนถึงควรเข้ า
ใจความแตกต่างของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแบบ ระบบสูบน ้าแบบใช้ โซล่าเซลล์แบบต่อตรง มักใช้ การต่อแบบอนุกรม
แผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ ได้ แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) และกาลังไฟฟ้า (วัตต์) ใกล้ เคียงกับเครื่ องสูบน ้าที่ใช้
แผงโซล่าเซลล์ที่วางขายในท้ องตลาดราคาอาจแตกต่างกันไปบ้ างตามยี่ห้อ แต่การทางานโดยทัว่ ไปไม่ค่อย
แตกต่างกัน ที่เห็นบ่อยๆ มี 2 แบบ คือ
- อะมอร์ ฟัส (Amorphous) แผงโซล่าเซลล์ที่มีความไวแสงสูง สามารถทางานได้ แม้ ฝนตกหรื อมีหมอกจัด
จึงถูกใช้ ในเครื่ องคิดเลขซึ่งสามารถรับได้ แม้ กระทัง่ แสงจากหลอดไฟนีออนตามบ้ าน ข้ อเสียคือ หาอุปกรณ์ ต่อพ่วง
ยาก มีราคาแพง น ้าหนักมาก กินพื ้นที่มาก แตกง่าย อายุการใช้ งานประมาณ 5 ปี
- คริ สตัลไลน์ (Crystalline) เป็ นแผงโซล่าเซลล์ที่พบเห็นทัว่ ไป มีทงแบบผลึ
ั้
กเดี่ยว หรื อ โมโนคริ สตัลไลน์
(mono crystalline) และ แบบผลึกรวม หรื อ โพลีคริ สตัลไลน์ (poly crystalline) ทังสองแบบคุ
้
ณภาพไม่แตกต่างกัน
แต่ที่ขนาดกาลังวัตต์เท่ากัน แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริ สตัลไลน์ จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 10% เหมาะสาหรับ
การติดตังที
้ ่ต้องการประหยัดพื ้นที่ ส่วนแบบโพลีคริ สตัลไลน์ มีราคาถูกกว่าประมาณ 10% แผงชนิดนี ้ หาอุปกรณ์ต่อ
พ่วงได้ ง่าย ราคาถูก อายุการใช้ งานยาวนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้ พื ้นที่น้อย น ้าหนักน้ อย แต่มีข้อเสียคือ ทางานได้ ไม่
ดีในสภาพอากาศปิ ด

(รูปภาพจาก http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/image2555/206.jpg)
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ระบบสูบนา้ พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบต่ อตรง)
แม้ วา่ การสูบน ้าด้ วยแสงอาทิตย์มีหลายแบบ หลายวิธี และมีอปุ กรณ์เครื่ องมือแตกต่างกันไป แต่ระบบเครื่ อง
สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง น่าจะเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยมากกว่า เนื่องจากลงทุนเริ่มต้ นไม่มาก
หากเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่เหมาะสม ก็นา่ จะเพียงพอต่อการใช้ งานในแปลง
ในระบบต่อตรงนัน้ ปั๊ มน ้าที่นามาต่อกับแผงโซล่าเซลล์จะเป็ นปั๊ มแบบ DC มีทงประเภทจุ
ั้
ม่ ใต้ น ้า แบบจุม่ บ่อ
บาดาล แบบไดอะแฟรม และแบบลูกสูบชัก จะเลือกใช้ แบบไหนก็ให้ พิจารณาจากปริ มาณน ้า ความสามารถในการดูด
น ้าลึก และความดันน ้าที่ต้องการเช่นเดียวกับเครื่ องสูบน ้าทัว่ ไป
ข้ อควรระวังคือ เครื่ องสูบน ้า DC มักเจอปั ญหามอเตอร์ มีความร้ อนสูงจนบางครัง้ ไหม้ เสียหาย สาเหตุหลักๆ
คือ การใช้ เครื่ องสูบน ้าที่มีกาลังต่าไปใช้ กบั การสูบและส่งน ้าที่ต้องการกาลังสูง และ การใช้ แรงดันไฟฟ้าน้ อยกว่าหรื อ
สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าใช้ งานของมอเตอร์ การต่อพ่วงแบตเตอรี่ ที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าใช้ งานของมอเตอร์
เป็ นแนวทางหนึง่ ในการลดปั ญหาความร้ อนในมอเตอร์
เรามาลองไล่เรี ยงดูตวั อย่างปั ม้ น ้า DC เหล่านี ้
1. ปั๊ มไดอะแฟรม/ปั๊ มโรตารี่ DC
ปั๊ มแบบนี ้มีตงแต่
ั ้ ขนาดเล็กๆ (เช่น ปั๊ มฉีดน ้ากระจกรถยนต์ DC 4-6V) ไปจนถึงปั๊ มขนาดใหญ่ที่สามารถดูดน ้า
ได้ ลกึ เกือบ 10 เมตร ส่งได้ สงู กว่า 30 เมตร (เช่น ปั๊ มโม่ปนู DC 24 V) ราคามีตงแต่
ั ้ ร้อยกว่าบาท ไปจนถึงหลายพันบาท
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานได้ หลายอย่าง เช่น ใช้ เป็ นปั๊ มพ่นสะพายหลัง พ่นหมอก ใช้ สบู น ้าเลี ้ยงสัตว์ ระบบเปิ ด-ปิ ด
ในบ่อปลา ใช้ สบู น ้าออกจากท้ องเรื อ ใช้ สบู น ้าจากผิวดินไปเก็บบนถังพัก เป็ นต้ น
ปั๊ มฉีดกระจกรถยนต์
http://www.opel.in.th/index.php?action=dlattach
;topic=12081.0;attach=38409;image

ปั๊ มน ้า DC 12 V

ปั๊ มโม่ปนู DC 24V

http://upic.me/i/ts/p4l91.jpg

http://h.lnwfile.com/_/h/_raw/nz/vw/9i.jpg
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ข้ อดีของปั๊ มแบบนี ้คือ ราคาถูก หาซื ้อง่าย มีให้ เลือกหลายรุ่นหลายแบบ ให้ แรงดันน ้าค่อนข้ างดี (ส่งไปได้ ไกล)
แต่มกั จะดูดน ้าได้ ไม่ลกึ ปริมาณน ้าที่สบู ได้ ปานกลาง (ขึ ้นกับขนาดปั๊ ม)
2. ปั๊ มชักขับเคลื่อนด้ วยมอเตอร์ DC
มีลกั ษณะคล้ ายกับปั๊ มชักทัว่ ไป เพียงแต่เปลี่ยนตัวมอเตอร์ ที่ขบั ลูกสูบในห้ องเครื่ องสูบ จากมอเตอร์
กระแสสลับทัว่ ไป เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้า DC โดยทัว่ ไปจะใช้ กระแสไฟฟ้ามากกว่าปั๊ มไดอะแฟรม/ปั๊ มโรตารี่ DC ทาให้ แผง
โซล่าเซลล์ที่นามาต่อกับปั๊ มต้ องมีขนาดใหญ่ขึ ้น เพื่อให้ กาลังไฟฟ้าวัตต์สงู ขึ ้น (อย่างน้ อย 200 W ขึ ้นไป) ตัวมอเตอร์
DC มีทงแบบ
ั้
12V และ 24 V

ปั ม้ ชัก DC

มอเตอร์ DC ต่อกับปั ม้ หอยโขง

http://www.mygreengardens.com/wpcontent/uploads/2013/03/Water-Pump-002.jpg

http://image.goosiam.com/imgupload/k/dp75NnbLVKQS.jpg

เมื่อรวมราคาทังตั
้ วชุดลูกสูบชักและมอเตอร์ DC แล้ ว ปั ม้ ชนิดนี ้จะมีราคาสูงกว่าปั๊ มไดอะแฟรม/ปั๊ มโรตารี่ และ
ปั๊ มจุม่ /ปั๊ มแช่พอสมควร แต่ข้อดีของปั ม้ ชนิดนี ้คือ สามารถดูดได้ ลึกประมาณ 10 เมตร ส่งน ้าได้ คอ่ นข้ างสูง ใช้ รอบต่า
สูบน ้าได้ ปริมาณคุ้มพลังงานที่เสียไป สามารถดัดแปลงตัวมอเตอร์ ไปติดตังกั
้ บชุดปั๊ มอื่นๆ ได้ เช่น ปั๊ มหอยโข่ง (ถ้ า
กาลังของมอเตอร์ เพียงพอต่อการใช้ งาน)
3. ปั๊ มจุ่ม ปั ้มแช่ DC
เป็ นปั๊ มที่เน้ นการส่งน ้าปริมาณมากๆ จากจุดหนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ ที่ตา่ งระดับกันไม่มาก หรื อ ใช้ สาหรับการสูบ
เพื่อระบายน ้าออกจากแปลง ดูดน ้าออกจากบ่อปลา เป็ นต้ น
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ราคาปั๊ มมีตงแต่
ั ้ หลักร้ อยไปจนถึงหลักพันบาท สามารถสูบน ้าปริมาณน้ อยๆ (เช่น ปั๊ มตู้ปลา) ไปจนถึงดูดและ
ส่งน ้าได้ ปริมาณมากกว่าหลายพันลิตรต่อชัว่ โมง

(ที่มาของรูป http://www.thaiwatersystem.com/category/180/ปั๊ มสูบน ้า-ปั๊ มแช่)

ปั๊ มจุม่ /ปั๊ มแช่ เป็ นปั ม้ ที่ใช้ งานง่าย เคลื่อนย้ ายง่าย น ้าหนักเบา ได้ ปริมาณน ้าเยอะ แต่ข้อเสียคือ ส่งน ้าได้ ไม่สงู
และ ต้ องแช่ตวั ปั๊ มไว้ ในน ้าตลอดเวลา
4. ปั๊ มซับเมิรส์ DC ดูดนา้ ลึก
ในกรณีที่ต้องสูบน ้าจากบ่อน ้าลึก (ลึกมากกว่า 15 เมตร) หรื อ บ่อบาดาล จาเป็ นต้ องใช้ ปั๊มน ้าที่เรี ยกว่า ปั ม้
ซับเมิรส์ เนื่องจากปั๊ มชนิดนี ้ สามารถสูบได้ ลกึ เกินกว่า 100 เมตร (ขึ ้นกับยี่ห้อและรุ่น) แต่ปั๊มชนิดนี ้มักมีราคาแพงมาก
ตังแต่
้ หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท หากเรามีสวนขนาดเล็ก หรื อ ใช้ น ้าไม่มากนัก การลงทุนติดตังปั
้ ๊ มชนิดนี ้อาจไม่คอ่ ย
คุ้มค่านัก
การใช้ ปั๊มซับเมิรส์ DC จึงเหมาะกับระบบสูบน ้าบาดาลที่ใช้
ร่วมกันหลายคน หรื อ เหมาะกับสวนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มี
ความจาเป็ นต้ องใช้ น ้าบาดาลเพียงอย่างเดียว เพราะระบบปั๊ มชนิดนี ้
นอกจากตัวปั๊ มจะแพงแล้ ว ยังต้ องมีการสร้ างถังพักน ้าเก็บไว้ และต้ อง
ใช้ แผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ด้วย

(ที่มาของรูป http://www.banksolar.com/14635812/submersible-pump-head-100m)
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นวัตกรรมการประยุกต์ ใช้ งาน
ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ งานในแปลงเกษตรได้ หลากหลายรู ปแบบ ตาม
ความคิดสร้ างสรรค์ของคนใช้ งาน หากลองไปค้ นหาในเว็บไซต์จะพบว่ามีการประยุกต์ใช้ ที่นา่ สนใจ อาทิเช่น
1) รถเข็นไฟฟ้านอนนา ผลงานของ พระครู วิมลปั ญญาคุณ เจ้ าอาวาสวัดป่ าศรี แสงธรรม บ้ านดงดิบ ต.ห้ วย
ยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (http://www.solarexpertshop.com/article/11ทึ่ง-พระนักประดิษฐ์ -โชว์ไอเดียสร้ าง
รถเข็นไฟฟ้าเพื่อใช้ ในทุ่งนา) ที่ดดั แปลงรถเข็นทัว่ ไปมาติดตังชุ
้ ดแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 285 วัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้า
DC 24V มาเก็บไว้ ในแบตเตอรี่ รถยนต์ แล้ วจึงแปลงไฟฟ้าเป็ น AC 220V เพื่อนาไปใช้ กบั เครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ
รถเข็นไฟฟ้านอนนาสามารถเคลื่อนย้ ายไปที่ไหน
ก็ ไ ด้ ในเวลาที่ ไ ม่ ใ ช้ ก็ เ ข็ น กลับ บ้ า นมาเก็ บ ได้ ไม่ต้ อ ง
ติ ด ตัง้ ถาวรและไม่ ต้ อ งกั ง วลการสู ญ หาย จุด เด่ น คื อ
สามารถติดตังปั
้ ๊ มน ้าที่สามารถสูบน ้าได้ 80 ลิตร ต่อนาที
ส่ง น า้ ขึน้ ที่ ค วามสูง ได้ 20 เมตร ดูด น า้ ลึก ได้ 8 เมตร
สามารถใช้ กบั ไฟส่องสว่างในตอนกลางคืนในเวลาที่ต้อง
นอนกลางทุ่ง นา หากเป็ นหลอดแอลอีดีประหยัดไฟจะ
สามารถใช้ ได้ ทงคื
ั ้ น รวมทังดู
้ โทรทัศน์ เปิ ดพัดลมได้ ด้วย
2) เรื อปั๊ มน ้า นวัตกรรมสูบน ้าของ ราชธานีอโศก ต.บุง่ ไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี โดยติดตังชุ
้ ดโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 320 วัตต์ (แผงโซล่าเซลล์ 90 วัตต์ 4 แผง) ไว้ ในเรื อขนาดเล็ก พร้ อมติดตังใช้
้ ปั๊มน ้า DC
12V
จ านวน 2 ชุ ด สามารถสู บ น า้ จากล าคลองเข้ าพื น้ ที่ ห รื อพื น้ ที่ ก ารเกษตรได้ อย่ า งสะดวก
(http://www.naturalenergyth.com/bp22_solar_rice.html)
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