บันทึกคน (อยาก) ทาเกษตร # 6
ใช้ แรงคน ใช้ พลังลม เพื่อสูบนา้

ตอนที่แล้ วเราพูดถึงการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน ้า
นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานกล ที่มาจากแรงคน หรื อ แรงลม ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั
การสูบน ้าในภาคการเกษตรได้ เช่นกัน
เอาเข้ าจริงๆ การสร้ างเครื่ องมือสูบน ้าในอดีต ก็เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ พลังงานกลเป็ นหลัก (ใช้ แรงคน ใช้ แรงลม
หรื อใช้ แรงน ้าเอง) เช่น “ชงโลง” (บางถิ่นเรี ยก โชงโลง คันโซ่ กะโช้ ) หรื อ “หลุก” (ระหัดวิดน ้าขนาดใหญ่)

ชงโลง (ภาพจาก http://www.reurnthai.com/index.php?
action=dlattach;topic=4826.0;attach=26709;image)

หลุก (ภาพจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures7/l7-181.jpg)

แต่ปัจจุบนั เครื่ องมือแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การใช้ งาน เพราะแหล่งน ้าที่หายากขึ ้น ต้ องส่งน ้าไปไกลขึ ้น
หรื อ สูงขึ ้นกว่าเดิม จากแค่การผันน ้าในระดับผิวดินไปใช้ ต้ องปรับมาเป็ นการดูดน ้าจากบ่อน ้าหรื อแหล่งน ้าที่อยูล่ ึก มา
ใช้ ในแปลงที่อยูส่ งู หรื อ นาไปเก็บไว้ ในถังพัก
เมื่อความต้ องการมากขึ ้น ก็จาเป็ นต้ องพัฒนาเครื่ องมือให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นไปด้ วย
เป็ นที่มาของนวัตกรรมการสูบน ้าด้ วยแรงกล (ทังใช้
้ แรงคน แรงลม แรงน ้า ฯลฯ) หลากหลายรูปแบบ
สาหรับเนื ้อหาในตอนนี ้ เรามาลองดูกนั ว่า การใช้ แรงคนกับการใช้ แรงลมสูบน ้า มีหลักการอย่างไร และมี
เครื่ องไม้ เครื่ องมืออะไรบ้ าง
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1. ใช้ แรงคนสูบนา้ นวัตกรรมจากทฤษฎีแรงดันอากาศ
อากาศรอบตัว เรามี ค วามดัน บรรยากาศประมาณ 1 บาร์ หรื อ ประมาณ 14.7 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ ว้ หรื อ
ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ความดัน 1 บาร์ สามารถส่งน ้าได้ สงู ประมาณ 10 เมตร ในทางกลับกัน หากนาท่อที่เป็ นสุญญากาศ (แรงดัน
เป็ น 0 บาร์ ) จุม่ ลงในน ้า แรงดันภายนอกที่อยูร่ อบๆ จะดันน ้าเข้ ามาในท่อจนสูงขึ ้นไป 10 เมตร เช่นกัน
หลักการนีเ้ อง ถูกนามาประดิษฐ์ เ ครื่ องมื อสาหรั บสูบนา้ ด้ วยแรงคน โดยใช้ การเคลื่ อนที่ ของลูกสูบ ทาให้
ภายในห้ องสูบมีแรงดันต่ากว่าบรรยากาศภายนอก เกิดแรง "ดูด" ทาให้ ความดันบรรยากาศภายนอกผลักดันน ้าเข้ าไป
ในห้ องสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาก็จะเกิดการผลักน ้าออกไป
เปรี ยบเทียบง่ายๆ ลองนึกถึงเข็มฉีดยา เมื่อดึงเข็มออกมาภายในหลอดจะมีแรงดันต่ากว่าบรรยากาศทาให้ ดดู
น ้าขึ ้นมาในหลอดฉีดยาได้
การสูบน ้าด้ วยลูกสูบชัก ก็ใช้ หลักการเช่นนี ้เอง และเครื่ องมือแบบลูกสูบชักก็ถกู นาไปพัฒนาเป็ นเครื่ องสูบน ้า
ด้ วยแรงคนในหลายลักษณะ เช่น
1.1 เครื่ องสูบนา้ แบบใช้ มือโยก
เป็ นเครื่ องสูบน ้าที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่ชนบท มีการใช้ กนั มานาน เครื่ องมือ ลักษณะนี ้มีประสิทธิภาพการ
สูบนา้ ได้ ไม่เ กิน 8 เมตร (ตามทฤษฎี แล้ วควรดูดนา้ ได้ ลึก 10 เมตร เนื่องจากความดันบรรยากาศระดับพืน้ ผิวโลก
สามารถดันน ้าในท่อสุญญากาศได้ สงู 10 เมตร แต่เพราะมีการสูญเสียประสิทธิภาพในเครื่ องมือ ดังนัน้ เครื่ องสูบน ้าใน
ลักษณะนี ้ หากไปติดตังยั
้ ง สถานที่ที่มีความดันบรรยากาศต่า เช่น บนภูเขาสูง ความสามารถในการดูดน้ อยก็ จ ะ
น้ อยลงไปด้ วย)

(ภาพจาก http://static1-velaeasy.readyplanet.com/www.pattanasinudon.com/images/content/original-1412651543465.jpg)
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ในกรณีต้องการสูบน ้าลึกกว่า 6.5 เมตร (สาหรับบ่อน ้าลึก หรื อ บ่อบาดาล) มักใช้ เครื่ องสูบน ้าแบบที่วางลูกสูบ
ในแหล่งน ้า เครื่ องสูบน ้าลักษณะนี ้จะเปลี่ยนจากการดูดน ้า เป็ นการดันน ้าขึ ้นมาตามท่อส่ง โดยทัว่ ไปสามารถส่งได้ สงู
มากกว่า 10 เมตร ยิ่งลึกมากก็ยิ่งต้ องใช้ แรงดันลูกสูบเพื่อดันน ้าขึ ้นมากตามไปด้ วย ซึ่งสามารถผ่อนแรงการดันลูกสูบ
โดยใช้ การต่อด้ ามจับโยกให้ ยาวขึ ้น (ใช้ หลักการคานดีดคานงัด)
1.2 เครื่ องสูบนา้ แบบกรรเชียง (Rower pump)
มีการออกแบบต่างจากเครื่ องสูบน ้าแบบมือโยก กระบอกสูบมักจะอยู่ในตาแหน่งเหนือพื ้นดินและเหนือกว่า
ระดับนา้ ของแหล่งนา้ เป็ นการทางานด้ วยแรงชัก จากแขนและกล้ ามเนือ้ หลัง ใช้ หลักการทางานโดยลดแรงดันใน
ตัวเครื่ องสูบน ้าให้ น้อยลงกว่าแรงดันของบรรยากาศเพื่อดันน ้าเข้ ามาในเครื่ องสูบน ้า

(ภาพจาก http://en.howtopedia.org/images/e/eb/
Human_pump02a.gif)

(ภาพจาก http://mcc.org/stories/looking-back-mccsearly-years-bangladesh)

เครื่ องสูบน ้าชนิดนี ้มือจับจะยึดติดโดยตรงกับคันชักลูกสูบตาแหน่งการใช้ งานใช้ ได้ ทงการยื
ั้
นและการนัง่ ช่วง
ชักของลูกสูบที่เหมาะสมประมาณ 100 ซม.จะสูบน ้าได้ 45-90 ลิตรต่อนาที สามารถสูบน ้าจากความลึก 8 เมตร ส่งขึ ้น
ไปได้ สงู 2.4 เมตร
1.3 เครื่ องสูบนา้ แบบเหยียบ (Treadle pump)
เป็ นเครื่ องสูบน ้าจากบ่อน ้าตื ้นเพื่อนาไปใช้ ในการเกษตร และใช้ สบู น ้าจากผิวดินเพื่อยกระดับไปยังพื ้นที่ที่สูง
กว่าได้ ดี เครื่ องสูบน ้าแบบเหยียบเปลี่ยนน ้าหนักตัวคนร่วมกับกลไกคานดีดคานงัดเป็ นกาลังกลในการขยับลูกสูบขึ ้นลง
ทาให้ กระบอกสูบทาหน้ าที่เป็ นทังตั
้ ดดูดและตัวส่งน ้า โดยมีการทางานร่วมกับเช็ควาล์วสองตัว (ทางน ้าเข้ าและทางน ้า
ออก) ปริ มาณน ้าที่สูบได้ จึงเป็ นสองเท่าเมื่อเทียบกับเครื่ องสูบน ้ากระบอกสูบเดียว ในกรณีที่ต้องการยกระดับน ้าให้
สูงขึน้ ไม่มาก (เช่น สูบนา้ ที่ ท่วมขังออกไปจากแปลงนา) จะใช้ แรงเหยียบไม่ม ากจึ ง สามารถเพิ่มพืน้ ที่ หน้ าตัดของ
กระบอกสูบใหญ่ขึ ้น เพื่อให้ สบู น ้าออกไปในปริมาณมากๆ ได้
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(ภาพจาก http://www.appropedia.org/images/d/dc/
MECH_425_-_Treadle_pump_operating_principles.jpg)

(ภาพจาก http://www.skipumps.com/
images/zimbabweuser1.jpg _05.jpg)

1.4 จักรยานสูบนา้
เป็ นการใช้ แรงคนปั่ นจักรยานเพื่ อดึง นา้ มาใช้ โดยทั่วไปมักใช้ ส่ง กาลัง การหมุน ของวงล้ อจัก รยานผ่า น
สายพานไปสู่เครื่ องสูบน ้าแบบลูกสูบชัก ทาให้ เครื่ องสูบน ้าทางานสูบน ้าจากแหล่งน ้าไปยังพื ้นที่ต้องการใช้ การเลือก
เครื่ องสูบน ้าแบบลูกสูบชักมาใช้ กบั จักรยานสูบน ้า นอกจากต้ องคานึงถึงปริ มาณน ้าและความดันของน ้าที่ต้องการแล้ ว
ยังต้ องคานึงถึงความสามารถของแรงงานคนที่ใช้ งานจริ งด้ วย เนื่องจากการสูบน ้าปริ มาณมากหรื อส่งไปยังแหล่งเก็บ
น ้าสูงๆ หากไม่มีระบบทดแรงที่ดีพอ ผู้ใช้ ต้องออกแรงปั่ นค่อนข้ างมาก อีกทังรอบของการหมุ
้
นของเครื่ องสูบน ้าแบบ
ลูกสูบชักก็มีผลต่อการสูบน ้า หากปั่ นด้ วยความเร็วไม่มากพอ ประสิทธิภาพการสูบน ้าจะน้ อยลงด้ วย

(ภาพจาก http://monmai.com/media/2012/07/bicyclenum.jpg)
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2. กังหันลมสูบนา้ นวัตกรรมเฉพาะพืน้ ที่
หากเข้ าใจหลักการของการสูบนา้ ด้ วยแรงกล ที่ใช้ ปัม้ ลูกสูบชักต่อพ่วงกับรถจักรยาน การใช้ กังหันลมเพื่อ
นามาสูบน ้าก็มีความคล้ ายคลึงกัน
เปลี่ยนจากใช้ แรงคนปั่ นจักรยานเพื่อไปหมุนตัวลูกสูบชัก มาเป็ นสร้ างกังหันลมเพื่อรับลมแล้ วเปลี่ยนการหมุน
ของกังหันลมมาเป็ นแรงกลไปหมุนตัวลูกสูบชักอีกที
นวัตกรรมแบบนี ้ ดูเหมือนจะไม่ซับซ้ อน แต่เอาเข้ าจริ งๆ การจะสร้ างกังหันลมให้ สามารถสูบนา้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพกลับเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายเลย
และไม่ใช่วา่ ทุกพื ้นที่จะใช้ กงั หันลมสูบน ้าได้ นวัตกรรมนี ้จึงเหมาะกับบางพื ้นที่จริงๆ
2.1 กังหันลมแบบไหนที่เหมาะสม
กังหันลมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กังหันลมแนวแกนนอน ที่มีใบพัดเป็ นตัวตังฉากกั
้
บแรงลม มีหรื อไม่มี
หางเสือเพื่อหมุนรับลมก็ได้ เป็ นกังหันลมที่ใช้ กนั แพร่หลาย และ กังหันลมแนวแกนตัง้ มีใบพัดและแกนหมุนตังฉากกั
้
บ
การเคลื่อนที่ของลม ทาให้ สามารถรับลมได้ ทกุ ทิศทาง และการหมุนแกนในแนวตังท
้ าให้ รูปแบบระบบส่งกาลังมีความ
ซับซ้ อนน้ อยกว่าการหมุนในแกนนอน แต่ข้อเสียคือประสิทธิภาพต่ากว่ากังหันลมแนวแกนนอน เนื่องจากเวลาลมพัด
มาใบพัดของกังหันลมแนวแกนตังจะต้
้ านรับลมไม่เท่ากันทุกใบเหมือนกับกังหันลมแนวแกนนอน

(ภาพจาก http://www.igreenspot.com/wp-content/uploads/helix-wind-turbine1.jpg)

นอกจากนี ้ จานวนใบพัดของกังหันลมก็มีผลต่อการใช้ งาน เช่น ถ้ าต้ องการผลิตไฟฟ้าที่ความเร็ วรอบสูง แรง
บิดต่า กังหันจะต้ องการจานวนใบพัดน้ อย และมักเป็ นกังหันแบบแนวแกนนอน แต่ถ้าเป็ นกังหันลม ซึ่งประยุกต์ใช้ เพื่อ
การสูบน ้า ซึ่งต้ องการแรงบิดสูงที่ความเร็ วรอบต่า กรณี เป็ นกังหันลมแนวนอนจะต้ องการจานวนใบพัดที่มากขึ ้น ถ้ า
เป็ นกังหันลมแนวตังก็
้ จะต้ องมีพื ้นที่รับลมเพียงพอที่จะสร้ างแรงฉุดเครื่ องสูบน ้าได้
นอกจากนีก้ ารกาหนดจานวนใบพัดยังต้ องคานึงถึงปั จจัยอื่นๆ เช่น นา้ หนักใบพัด ความสมดุลในการหมุน
การเกิดเสียงดัง และความสวยงาม เป็ นต้ น
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2.2 เลือกที่ตงั ้ กังหันลม
ในภาพรวมแล้ วพลังงานลมของประเทศไทยมีศกั ยภาพค่อนข้ างต่า ข้ อมูลจากแผนที่ศกั ยภาพพลังงานลมของ
ประเทศไทย ซึ่งจัดทาโดยกรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน ก็ระบุว่าพลังงานลมของเราไม่คอ่ ยเหมาะสมกับการผลิต
กระแสไฟฟ้าเหมือนต่างประเทศ
การใช้ พลังงานลมในประเทศไทยส่วนใหญ่จงึ มักเป็ นการออกแบบเพื่อใช้ ในการสูบน ้า
แต่การติดตังกั
้ งหันลมเพื่อใช้ สบู น ้าของเกษตรกรก็มกั จะมีข้อจากัดเรื่ องสถานที่ตงั ้ เพราะต้ องเลือกตังใกล้
้ กบั
แหล่งน ้าที่จะสูบขึ ้นมา (สระน ้า บ่อน ้า)
ดังนัน้ ก่อนสร้ างกังหันลมเราต้ องแน่ใจก่อนว่าติดตังแล้
้ วจะสามารถสูบน ้ามาใช้ ได้ จริง
สิ่งสาคัญประการแรกในการใช้ กัง หันลมสูบนา้ คือ ต้ องแน่ใจก่อนว่าลมในพื น้ ที่ของเกษตรกรมี ความเร็ ว
เพียงพอต่อการหมุน
หากเกษตรกรไม่มี เครื่ อ งวัดความเร็ วลม ก็ อาจใช้ เครื่ องมื อง่ ายๆ เพื่ อ
ประเมินความเร็วลม นันคื
้ อ ใช้ “ว่าวอีล้ มุ หรื อว่าวปั กเป้า” ที่มีพื ้นที่รับลมประมาณ
1,000 ตร.ซม. นาไปชักในบริ เวณที่ต้องการสร้ างกังหันลม ให้ ว่าวขึ ้นสูงในระดับ
เดียวกับความสูงกังหันลมที่ออกแบบไว้ เมื่อว่าวติดลมดีแล้ ว (ระวังอย่าให้ ว่าวขึ ้น
สูงจนติดลมบน) ให้ นาขวดน ้าใส่น ้า 1 ลิตร (มีน ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม) มาผูก
ไว้ ที่ปลายสายว่าว หากว่าวสามารถลากขวดน ้าไปได้ แสดงว่าบริ เวณนันลมมี
้
ความเร็ วมากกว่า 2.0 เมตร/วินาที ขึ ้นไป
ซึง่ เพียงพอที่จะหมุนกังหันลมไปสูบน ้าได้
2.3 การเลือกใช้ ระบบส่ งกาลังและเครื่ องสูบนา้
โดยปกติการใช้ กงั หันลมสูบน ้าจะนากังหันลมมาต่อพ่วงกับเครื่ องสูบน ้าประเภทลูกสูบชัก โดยมีระบบส่งกาลัง
จากการหมุนของใบพัดกังหันให้ กลายมาเป็ นแรงหมุนเครื่ องสูบน ้าได้
การออกแบบระบบส่งกาลังมีผลต่อประสิทธิภาพการสูบ น ้า หากมีการสูญเสียกาลังจากแกนใบพัดมายังแกน
หมุนของเครื่ องสูบน ้าน้ อย ก็จะทาให้ การสูบน ้ามีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยหลักการแล้ วการส่งกาลังโดยสายพานเป็ นการส่งกาลังแบบอ่อนตัวได้ มีข้อดีคือ ราคาถูกและใช้ งานง่าย
รับแรงกระตุกและการสัน่ สะเทือนได้ ดี ขณะใช้ งานไม่มีเสีย งดัง เหมาะสาหรับการส่งกาลังระหว่างเพลาที่อยู่ห่างกัน
มากๆ และค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษาต่า แต่ข้อเสียของการขับด้ วยสายพานคือ อัตราการทดที่ไม่แน่นอนนักเนื่องจาก
การไถลและต้ องมีการปรับระยะห่างระหว่างเพลาหรื อปรับแรงดึงในสายพานระหว่างการใช้ งาน และไม่อาจใช้ งานที่มี
อัตราทดสูงมากหรื อมีแรงบิดมากๆ ได้ เหมือนกับการส่งกาลังด้ วยโซ่ หรื อ ชุดเฟื องเกียร์
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นอกจากนี ้ การเลือกใช้ เครื่ องสูบน ้าที่เหมาะสมกับกังหันลมที่ติดตังก็
้ เป็ นเรื่ องสาคัญ ถ้ าเครื่ องสูบน ้ามีขนาด
ใหญ่ สูบน ้าจากที่ลกึ หรื อส่งไปยังที่สงู มากๆ ก็จาเป็ นต้ องใช้ แรงจากกังหันลมมากตามไปด้ วย หากกังหันลมที่ออกแบบ
มามีกาลังไม่พอก็จะทาให้ สูบนา้ ไม่ได้ ในทางกลับกันหากเลือกเครื่ องสูบนา้ ขนาดเล็ก แต่กังหันลมที่ออกแบบมามี
กาลังมากกว่าก็จะทาให้ สญ
ู เสียกาลังของกังหันลมไปโดยเปล่าประโยชน์
เราจึงควรเลือกเครื่ องสูบน ้าที่ใช้ งานก่อนออกแบบติดตังกั
้ งหันลม
2.4 การติดตัง้ กังหันลมสาหรั บสูบนา้
โดยทัว่ ไปเรามีทางเลือกสองระบบ คือ ระบบแรก ให้ กังหันลมผลิตไฟฟ้า (กระแสตรงหรื อกระแสสลับก็ได้ )
จากนันน
้ ้าไฟฟ้าไปเก็บไว้ ในแบตเตอรี่ หรื อ ต่อตรงมายังปั ม้ น ้า เพื่อสูบน ้ามาใช้ งาน หรื อ ระบบที่สองใช้ แรงจากกังหัน
ลมส่งมายังเครื่ องสูบน ้าโดยตรง
การสูบน ้าด้ วยระบบที่สองมักเป็ นที่นิยม โดยมีทงกั
ั ้ งหันลมแบบแกนแนวตังและแกนแนวนอน
้
และ เครื่ องสูบ
น ้าที่ใช้ ก็มกั เป็ นปั ม้ แบบลูกสูบชัก
ก่อนใช้ กงั หันลมเพื่อสูบน ้า ต้ องมัน่ ใจว่าสร้ างมาแล้ วสามารถใช้ งานได้ จริง ไม่วา่ จะกังหันลมจะเป็ นแบบใด ถ้ า
สามารถยกให้ ขึ ้นไปสูงจากพื ้นดินได้ ถึงระดับหนึง่ กังหันก็จะหมุนได้ อย่างต่อเนื่อง แต่การที่จะสามารถนาเอาพลังงานที่
เกิ ด จากการหมุน มาใช้ เ พื่ อ สูบ น า้ นัน้ ขึ น้ อยู่กับ หลายปั จ จัย เช่ น ลัก ษณะของใบกัง หัน ขนาดของพื น้ ที่ รั บ ลม
ประสิทธิภาพของระบบส่งกาลัง และองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ
ในกรณีที่สร้ างกังหันลมไปแล้ วทางานสูบน ้าไม่ได้ มีแนวทางแก้ ไขคือ หากใบกังหันทามาแล้ ว ขยายไม่ได้ ก็
ต้ องเพิ่มความเร็ วลม (โดยการยกกังหันให้ สงู ขึ ้น) หรื อ ต่อแขนของใบกังหันให้ ยาวขึ ้น เพื่อให้ เกิดแรงบิดที่มากขึ ้นเพื่อ
เอาชนะภาระกาลังที่ต้องการใช้ งาน
อย่างไรก็ตามการสร้ างกังหันลมเพื่อสูบน ้า ค่อนข้ างเป็ นการลงทุนที่สูง โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพของ
แรงลมมี น้ อ ย และเมื่ อ คิ ด ต้ น ทุน ต่อ หน่ ว ยน า้ ที่ สูบ ได้ ก็ ยัง มี ค่า ที่ สูง กว่ า การใช้ น า้ มัน สูบ น า้ หรื อ ใช้ ไ ฟฟ้ าสูบ น า้
ค่อนข้ างมาก การนากังหันลมมาใช้ สูบนา้ จึงเหมาะกับพื ้นที่ที่มีความจาเป็ นจริ งๆ เช่น ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ งาน ไม่
ต้ องการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง อีกทังควรเป็
้
นพื ้นที่ที่มีลมค่อนข้ างแรง เช่น บริเวณช่องเขา หรื อ ที่โล่งริมน ้า เป็ นต้ น
2.5 ตัวอย่ างการใช้ พลังงานลมสูบนา้
1) การใช้ กังหันลมสูบนา้ ของ ศูนย์เรี ยนรู้ กังหันลมภาคอีสาน บ้ านหนองเลิง ต.แคนน้ อย อ.คาเขื่อนแก้ ว จ.
ยโสธร ซึง่ ประยุกต์รูปแบบกังหันลมแบบนาเกลือ (ใช้ ผ้ามาทาเป็ นใบพัด) มาติดตังกั
้ บเพลาและข้ อเหวี่ยง เพื่อส่งแรงไป
ยังเครื่ องสูบน ้าแบบลูกสูบชัก ทาการสูบน ้าจากบ่อน ้าขึ ้นมาใช้ งาน
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(ภาพจาก http://natee2007.thaiza.com/blog_view.php?blog_id=162850)

2) กังหันลมของศูนย์เรี ยนรู้ การทากังหันลมสูบน ้าและผลิตไฟฟ้าภาคใต้ ตอนล่าง ต.ท่าข้ าม อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง เป็ นกังหันลมแนวตังดั
้ ดแปลงจากถังน ้ามัน 200 ลิตร ใช้ ระบบส่งกาลังด้ วยเพลาโดยตรงไปยังเครื่ องสูบน ้าแบบ
ลูกสูบชัก (ที่มา : http://yongstar.thaiza.com/)

3) กังหันลมสูบน ้าของโรงเรี ยนวัดหนองคัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็ นกังหันลม
แนวตังท
้ าจากถังนา้ มัน 200 ลิตรผ่าครึ่ ง ส่งกาลังด้ วยเพลา การสูบนา้ ใน 1 วันจะได้
ประมาณ 1,000-1,500 ลู ก บาศก์ เ มตร (ที่ ม า :
http://www.manager.co.th/
QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000128004)
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