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บทคัดย่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราทดส่งก�ำลังทีเ่ หมาะสมกับอัตราการไหลของจักรยานสูบน�ำ้ ของปัม๊ แบบสูบชัก
ขนาด 1 นิ้ว ที่มีอัตราการจ่ายน�้ำ 1,700 ลูกบาศก์เมตร/นาที โดยมีโครงสร้างจักรยานต้นก�ำลังขนาด กว้าง 1.10 เมตร
ยาว 1.90 เมตร สูง 0.85 เมตร ประกอบด้วยชุดพูลเล่ย์เพลาขับยาว 1 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์ขนาด 4, 6,
8, 10, 12, 14 และ 16 นิ้ว บนเพลาเดียวกัน ส่งก�ำลังขับพูลเล่ย์ไปยังปั๊มซึ่งมีขนาดพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
มีชุดท่อส่งจ่ายน�้ำหลักยาว 8 เมตร เป็นท่อพีวีซีโดยที่ความยาวช่วงแรกยาว 4 เมตรจากตัวปั๊มมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่อ 1 นิ้ว และลดขนาดเป็นครึ่งนิ้วช่วงหลัง 4 เมตร จากนั้นติดตั้งท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดครึ่งนิ้วสูงจากท่อหลัก
1 เมตร แบบมีหัวสปริงเกอร์ที่ปลายท่อจ�ำนวน 8 หัว แต่ละหัวห่างกัน 1 เมตร ระหว่างท่อหัวสปริงเกอร์ห่าง 0.5 เมตร
ติดตั้งเกจวัดแรงดันน�้ำสูงจากท่อหลัก 0.5 เมตร ทั้งหมด 8 จุด วัดเริ่มจากทางออกปั๊มเป็นจุดที่ 1 ไปถึงทางปลายเป็นจุด
ที่ 8 ตามล�ำดับ ใช้คนปั่นเป็นต้นก�ำลังในการปั่นจักรยานโดยการปรับเปลี่ยนอัตราทดการส่งก�ำลัง 1 : 2 ถึง 1 : 8 ความเร็ว
ในการปั่นใช้เครื่องมือวัดความเร็วรอบแบบเซ็นเซอร์ เป็นตัวตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยที่ 0.4 – 0.7 เมตร/วินาที ผลแรงดัน
น�้ำจากเกจวัดแรงดัน 8 จุด และการกระจายตัวของน�้ำที่หัวสปริงเกอร์ จากผลการทดลองหาอัตราทดที่เหมาะสมจะอยู่ที่
พูลเล่ย์ตัวขับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 12 นิ้ว ต่อตัวตามเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว โดยใช้ความเร็วเฉลี่ยในการปั่นที่ 0.5
เมตร/วินาที ต้นก�ำลังของคนปัน่ ไม่ออกแรงมาก น�ำ้ ทีอ่ อกจากหัวสปริงเกอร์กระจายแต่ละหัวได้พนื้ ทีห่ วั ละ 1 ตารางเมตร
โดยน�้ำกระจายพื้นที่ได้ทั้งหมด 8 ตารางเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 นาที ก็เปียกชุ่มทั่วถึงกันได้ดี
ค�ำส�ำคัญ : อัตราทดส่งก�ำลังที่เหมาะสม อัตราการไหลของปั๊มสูบแบบชัก

Abstract

The relation between the appropriate transmission ratio and the flow rate of the bicycle
water pump of 1 inch size stroke pump with water supply rate of 1,700 m3/min. was studied. The
bicycle power structure was 1.10 meters length, 1.90 meters width, and 0.85 meters height, which
consisted of a 1 meter length of pulley drive shaft with 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 inches of diameter
on the same shaft, driving power to the pump with 2-inch diameter pulley. The main water supply
pipeline was 8-meter length PVC. In the first 4 meter, the diameter was 1 inch and the pipe’s
diameter was reduced to ½ inch after 4 meters. Then, the ½ diameter was set up above the main
1 meter pipe with a sprinkler at the end of 8 heads tube. Each head was approximately 1 meter apart
from each other. The space between the sprinkler head tubes was 0.5 meters, where installed
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high-pressure water gauge along the PVC pipe, 0.5 meters/point, totally 8 points. Man power was used
to drive the bicycle which gear ratio from 1:2 to 1:8. The drive speed was measured by sensor at the
average speed of 0.4 – 0.7 m/s. Data were recorded on water pressure from all 8 water gauges and
water distribution of sprinklers. The results showed that the appropriate transmission ratio consisted
of 10 – 12 inch driving pulley and 2-inch following pulley, with the average speed of 0.5 m/s. Water
distribution from each sprinkler head was 1 m2, totally 8 m2 from 8 sprinkler heads. It took about
1 – 2 minutes to make soil soak well.
Keyword : Appropriate transmission ratio, pump stroke flow rate

1. บทน�ำ

การสูบน�ำ้ ส่วนใหญ่ใช้พลังงานเป็นตัวช่วยในการขับปัม๊ แบบสูบชัก พลังงานรูปแบบหนึง่ คือพลังงานลม (http://24
webhost.com.) โดยอาศัยหลักการในการหมุนของกังหันแบบแนวนอนทีใ่ ช้วสั ดุในการจัดท�ำจากแหล่งชุมชน สร้างกังหัน
สูบน�้ำแบบพอเพียง (ปราโมทย์, 2552) การท�ำงานของกังหันลมสูบน�้ำขึ้นอยู่กับพลังงานลมเป็นหลัก กังหันลมสามารถ
หมุนรับลมได้รอบทิศทาง ท�ำงานได้ตลอดเวลาแม้ว่าความเร็วลมต�่ำมาก (3 กม./ชม.) โดยโครงขาตั้งมีความสูงมาตรฐาน
ซึง่ ส่วนใหญ่กำ� หนดความสูงไว้ที่ 15 เมตร นอกเหนือจากพลังงานลมแล้วยังมีการใช้พลังงานน�ำ้ ในการสูบน�ำ้ รังสรรค์ และ
คณะ (2554) ได้ศึกษาศักยภาพของพลังงานน�้ำในล�ำห้วยน�้ำก้อ โดยได้ออกแบบให้กังหันมีใบพัดที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
ขนาด 0.5 x 0.3 เมตร จ�ำนวน 9 ใบ แกนกังหันต่อเข้ากับมู่เล่ย์ ท�ำการทดสอบที่ความเร็วน�้ำ 0.53 เมตร/วินาที สามารถ
สูบน�้ำได้ปริมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสูบน�้ำได้สูง 50 เมตรจากระดับพื้นดิน งานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่าต้นก�ำลัง
ต่างๆ ในการขับปั๊มน�้ำเป็นพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีพลังงานจากคน โดยใช้จักรยาน
เป็นต้นก�ำลังขับปัม๊ น�ำ้ แบบสูบชัก ซึง่ ไม่ได้คำ� นึงถึงว่าควรจะใช้ตน้ ก�ำลังเท่าไร อัตราทดส่งก�ำลังเท่าไรทีจ่ ะไม่ตอ้ งใช้แรงมาก
ในการปั่นขับ ปริมาณน�้ำที่ออกมามากหรือน้อยส�ำหรับปั๊มแต่ละขนาดพร้อมกับระยะสูบส่งไปได้ไกลเท่าไร งานวิจัยนี้จึง
มีแนวคิดที่จะท�ำการปรับเปลี่ยนอัตราทดว่ามีผลต่ออัตราการไหลของปั๊มน�้ำแบบสูบชักในช่วงใดเหมาะสมส่งผลต่ออัตรา
การไหลสูงสุด โดยจะเป็นการต่อยอดจากงานวิจยั พลังงานจักรยาน (http://pineapple-eye.ac.th) ท�ำให้สามารถน�ำไป
ประยุกต์ตอ่ ปัม๊ ขนาดอืน่ ๆ ได้ และสร้างชุดอัตราทดทีไ่ ม่ตอ้ งออกแรงปัน่ มากในการสร้างจักรยานสูบน�ำ้ ของปัม๊ น�ำ้ แบบสูบ
ชักต่อไป
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2.2. วิวิธธีกีการทดลอง
ารทดลอง
2.1.การออกแบบโครงสร
างการหาอั
ตราทดส
งกําลังก�ดังำภาพที
่1 ่1
2.1 การออกแบบโครงสร้
างการหาอั
ตราทดส่
ลัง ดังภาพที

ภาพที่ 1 โครงสร้างการหาอัตราทดส่งก�ำลังที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของปั๊มสูบแบบชัก
ภาพทีา่ 1งจัโครงสร
2.2.ออกแบบโครงสร
กรยานางการหาอัตราทดสงกําลังที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของปมสูบแบบชัก
2.2โครงสร
ออกแบบโครงสร้
งจักรยาน
างเปนเหล็กแปบาขนาดเส
นผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ใชเหล็กทั้งหมดยาวจํานวน 8 เมตร ตัวโครงมีความกวาง 1.10

_1
นเหล็
กแป๊ดับงภาพที
ขนาดเส้
เมตร ยาว 1.90 โครงสร้
เมตร สูางงเป็
0.85
เมตร
่ 2 นผ่านศูนย์กลาง 1 4 นิ้ว ใช้เหล็กทั้งหมดยาวจ�ำนวน 8 เมตร ตัวโครงมีความ
กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.90 เมตร สูง 0.85 เมตร ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างจักรยาน
ภาพที่ 2 โครงสรางจักรยาน
2.3 การออกแบบชุดอัตราทดส่งก�ำลัง
2.3. การออกแบบชุ
ดอัยต์ มีราทดส
งกําลัง 1 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.045 เมตร ที่พูลเล่ย์ตัวตามที่ปั๊มมีขนาดเส้นผ่าน
ชุดพูลเล่
ความยาวของเพลา

พูลเล2ยนิ้วมีคส่วามยาวของเพลา
นผานศูนยกลางบได้0.045
เมตรยวกัทีน่พทีูล่ขเลนาด
ยตัว4,ตามที
มีข12,
นาดเส
ผาน
ศูนย์ชุกดลาง
วนพูลเล่ย์ตัวขับมีเส้1นผ่เมตร
านศูนมีย์เกสลางสามารถปรั
บนเพลาเดี
6, 8,่ปม10,
14 นและ
ศูนยกลาง
สวนพู่ล3เลเป็ยตนัวตัขัวบขัมีบเรัสบนก�ผำาลันศูงมาจากจั
นยกลางสามารถปรั
16 นิ2้ว นิดั้วงภาพที
กรยานปั่น บไดบนเพลาเดียวกันที่ขนาด 4, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 นิ้ว
ดังภาพที่ 3 เปนตัวขับรับกําลังมาจากจักรยานปน
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วขับบทีรั่ บ1กํมกราคม
าลังมาจากจั
น

ภาพที
่ 3 ชุ่ 3ดอัชุตดราทดส่
งก�ำงลักํางลัง
ภาพที
อัตราทดส
2.4. การออกแบบชุ
การออกแบบชุดทท่ออน้น�ํา้ำและการวางท
2.4
และการวางท่ออ

ชุชุดดท่ทออน�น้้ำํายาว
ระยะห่าางกั
งกันน 11 เมตร
เมตร จะติ
จะติดดตัตั้ง้งหัหัววสปริ
สปริงงเกอร
เกอร์ไวไว้ททุกุกระยะตลอด
ระยะตลอด8 เมตร
ยาว 88 เมตร
เมตร โดยท่
โดยทอที่ต่อ ออกจากปั
ออกจากปม๊ ระยะห
8ทเมตร
ท่อออกจากทางออกจากปั
นศูน1ย์นิก้ลาง
ยาว และลดขนาดเป
4 เมตร และลดขนาดเป็
นครึ4่งนิเมตร
้วยาวติ4ดตัเมตร
ตั้ง นน้ํา
อออกจากทางออกจากป
มมีเสนผ๊มามีนศูเส้นนยผ่กาลาง
ว ยาว1 4นิ้วเมตร
นครึ่งนิ้วยาว
้งเกจวัติดดแรงดั
เกจวั
นน�้ำระหว่
หัวสปรินํงาเกอร์
ทุกระยะ น�ำไปวางบนแปลงปลู
กผักขนาด
1 ตารางเมตร
ดังภาพที่ 4
ระหวดแรงดั
างกลางทางเดิ
นหัาวงกลางทางเดิ
สปริงเกอรทนุกระยะ
ไปวางบนแปลงปลู
กผักขนาด 1 ตารางเมตร
ดังภาพที
่4

ภาพที่ 4 ชุดท่อน�้ำและการวางท่อ

ภาพที่ 4 ชุดทอน้ําและการวางทอ

3. ผลการทดลอง
3. ผลการทดลอง
ท�ำการรวบรวมผลการวิเคราะห์แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้

ทํ3.1
าการรวบรวมผลการวิ
เคราะหแบงได 2 ด้ำากันบก�ดัำงลันีงในการปั
้
ผลการวิเคราะห์จากการกระจายของน�
่นจักรยาน
3.1
ํากัลบะจุกําดลักังบในการป
นจักรยาน
3.2ผลการวิ
ผลการวิเคราะห
เคราะห์จจากการกระจายของน้
ากอัตราทด ความดันแต่
ก�ำลังในการปั
่นจักรยาน
3.2 ผลการวิเคราะหจากอัตราทด ความดันแตละจุดกับกําลังในการปนจักรยาน

ตารางที่ 1 การกระจายตัวของน้ําที่อัตราทดของพูลเลยขนาด 1:2 – 1:5 ในการทดสอบที่ระดับความเร็วเฉลี่ย
ในการปน 0.4 – 0.7 m/s
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ความเร็วเฉลี่ยที่ใช
ในการปน(m/s)

1:2

การกระจายตัวของน้ําที่หวั สปริงเกอร ทีอ่ ัตราทดตางๆ ของพูลเลยตัวตามตอตัวขับ
1:3
1:4

1:5
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ตารางที่ 1 การกระจายตัวของน�้ำที่อัตราทดของพูลเล่ย์ขนาด 1:2 – 1:5 ในการทดสอบที่ระดับ
		 ความเร็วเฉลี่ยในการปั่น 0.4 – 0.7 m/s
ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้			การกระจายตัวของน�้ำที่หัวสปริงเกอร์ ที่อัตราทดต่างๆ ของพูลเล่ย์ตัวตามต่อตัวขับ
ในการปั่น		
1:2			
1:3			
1:4			
1:5
(m/s)
น้อย พอใช้
ดี
น้อย พอใช้ ดี
น้อย พอใช้ ดี
น้อย พอใช้
0.4
/			
/			
/				
/
0.42
/			
/				
/			
/
0.44
/				
/			
/			
/
0.46
/				
/			
/				
0.5
/				
/				
/			
0.6
/					
/			
/			
0.7
/					
/			
/			

ดี

/
/
/
/

ตารางที่ 2 การกระจายตัวของน�้ำที่อัตราทดของพูลเล่ย์ขนาด 1:6 – 1:8 ในการทดสอบที่ระดับ
		 ความเร็วเฉลี่ยในการปั่น 0.4 – 0.7 m/s
ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ 		
การกระจายตัวของน�้ำที่หัวสปริงเกอร์ ที่อัตราทดต่างๆ ของพูลเล่ย์ตัวตามต่อตัวขับ
ในการปั่น		
1:6			
1:7			
1:8
(m/s)
น้อย
พอใช้
ดี
น้อย
พอใช้
ดี
น้อย
พอใช้
0.4		
/				
/			
0.42		
/				
/			
0.44		
/				
/			
0.46			
/			
/			
0.5			
/			
/			
0.6			
/			
/			
0.7			
/			
/			
หมายเหตุ: น้อย หมายถึง น�้ำกระจายออกจากหัวสปริงเกอร์ได้ไม่ถึงครึ่งตารางเมตร
พอใช้ หมายถึง น�้ำกระจายออกจากหัวสปริงเกอร์ได้ครึ่งตารางเมตร
ดี
หมายถึง น�้ำกระจายออกจากหัวสปริงเกอร์ได้หนึ่งตารางเมตร

ดี
/
/
/
/
/
/
/

3.1 ผลการวิเคราะห์จากการกระจายของน�้ำกับก�ำลังในการปั่นจักรยาน

จากตารางที่ 1-2 การเปรียบเทียบพูลเล่ย์ขนาดต่างๆ ในการทดรอบที่ระดับความเร็วในการปั่น 0.4-0.7 เมตร/
วินาที พบว่าอัตราทดในการส่งก�ำลังอยู่ในช่วงที่ 10 - 12 นิ้ว ต่อ 2 นิ้ว ส�ำหรับปั๊มน�้ำแบบสูบชักขนาด 1 นิ้วและความเร็ว
ในการปั่นจักรยานอยู่ที่ 0.5 เมตร/วินาที จะได้ปริมาณน�้ำที่กระจายได้ดีซึ่งใช้ก�ำลังในการปั่นไม่มากคือไม่กินก�ำลังในการ
ปั่นจักรยานส�ำหรับผู้ปั่น จากผลการวิเคราะห์ข้อนี้จึงส่งผลให้น�ำมาวิเคราะห์ในข้อต่อไป

3.2 ผลการวิเคราะห์จากอัตราทดความดันแต่ละจุดกับก�ำลังในการปั่นจักรยาน

น�ำเอาอัตราทดในช่วงที่เป็น 1 : 5, 1 : 6 และ 1 : 7 โดยใช้ความเร็วในการปั่นเฉลี่ยที่ 0.46, 0.5 และ 0.6
เมตร/วินาที ท�ำการทดลองเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลโดยเช็คความดันจากเกจวัดแรงดันน�้ำที่ระยะท่อยาว 8 เมตร ก่อนที่
จะออกไปยังหัวสปริงเกอร์จ�ำนวน 8 หัวซึ่งจะได้ผลการทดลองเปรียบเทียบดังแสดงจากกราฟภาพที่ 5
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สปริงเกอรจํานวน 8 หัวซึ่งจะไดผลการทดลองเปรียบเทียบดังแสดงจากกราฟภาพที่ 5
0.19

ค่าความดันเฉลียภายในท่อ(kg/cm2)

0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
ความเร็ วเฉลืยที 0.46 m/s

0.12

ความเร็ วเฉลืยที 0.5 m/s

0.11

ความเร็ วเฉลืยที 0.6 m/s
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7
อัตราทด 1:5
อัตราทด 1:6
อัตราทด 1:7

0.1

จุดที 1

จุดที 2

จุดที 3

จุดที 4

จุดที 5

จุดที 6

จุดที 7

จุดที 8

จุดวัดความดันเฉลียภายในท่อ

ภาพที
่ 5 ่ กราฟแสดงการเปรี
ยบเที
ราทดกับบความเร็
ความเร็ววเฉลี
เฉลี่ยในการป
่ยในการปั
ภาพที
5 กราฟแสดงการเปรี
ยบเทียบความดั
ยบความดันนเฉลี
เฉลี่ย่ยและอัตราทดกั
น ่น
พบว
นในแต
ละจุลดะจุจะมี
คาใกล
เคียงกั
วามดั
นตกลงเล็
กนอยจากจุ
ดที่อยูหดาทีงออกไปจากป
พบว่าาโดยเฉลี
โดยเฉลี่ยแล
่ยแล้วความดั
วความดั
นในแต่
ดจะมี
ค่าใกล้
เคีนยจะมี
งกันคจะมี
ความดั
นตกลงเล็
กน้อยจากจุ
่อยู่ห่างออกไปมสง
กํจากปั
าลัง และยั
าที่อัตงราทดในการส
งกําลังที่ 1 : ง7ก�จะมี
งทุกนจุของน�
ดโดยใช
ลังที่ความเร็
๊มส่งก�งำพบว
ลัง และยั
พบว่าที่อัตราทดในการส่
ำลังแทีรงดั
่ 1 :น7ของน้
จะมีําแสูรงดั
้ำสูกงทุําลักงจุในการป
ดโดยใช้นกส�ำงลักํงาในการปั
่นส่งวก�สูำงลัจะมี
ง
แรงดั
น
มาก
แต
ใ
นทางปฎิ
บ
ต
ั
น
ิ
น
้
ั
เราใช
ก
า
ํ
ลั
ง
คนในการป
น

ซึ
ง
่
จะเช็
ค
ได
จ
ากความรู
ส

ก
ึ
พบว
า
ที
่
ค
วามเร็
ว
ในการป

น
ที
่
เ
หมาะสมควรอยู
ที่ความเร็วสูงจะมีแรงดันมาก แต่ในทางปฎิบัตินั้นเราใช้ก�ำลังคนในการปั่นซึ่งจะเช็คได้จากความรู้สึก พบว่าที่ความเร็วใน ที่
ประมาณ
เมตร/วินาที ไม่ทกี่ปินระมาณ
กําลังในการป
นและอันตาที
ราทดควรอยู
วง 1 : ่น5และอั
ถึง 7ตราทดควรอยู
เปนชวงที่คนป่ในช่
นไมวใงช1กํา:ลั5งมาก
การปั่นที0.5
่เหมาะสมควรอยู
0.5 เมตร/วิ
ไม่กินก�ำลัในช
งในการปั
ถึง 7 เป็น

ช่วงที่คนปั่นไม่ใช้ก�ำลังมาก

4. อภิปรายผล

แบบเปนจักรยานปนขับสงกําลังไปขับปมน้ําแบบสูบชักขนาด 1 นิ้ว โดยการหาอัตราทดสงกําลัง ปมน้ําสงไปตามทอ
4. อภิปรูปรายผล

รดน้ําใชสปริรูปงเกอร
เปนนหัจัวกจะใช
เวลาประมาณ
- 2 นาที
ถึงทั้งหมดจากท
อความยาว
แบบเป็
รยานปั
่นขับส่งก�ำลั1งไปขั
บปั๊มสามารถรดน้
น�้ำแบบสูบชัํากแปลงผั
ขนาดก1ไดนิท้วั่วโดยการหาอั
ตราทดส่
งก�ำลั8ง ปัเมตร
๊มน�้ำกระจาย
ส่งไป

ตามท่อรดน�ำ้ ใช้สปริงเกอร์เป็นหัวจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 นาที สามารถรดน�ำ้ แปลงผักได้ทวั่ ถึงทัง้ หมดจากท่อความยาว
8 เมตร กระจายน�้ำได้ 8 ตารางเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาที ต่อ 1 ตารางเมตร พื้นที่ 8 ตารางเมตรใช้เวลาประมาณ
10 นาที ถ้าใช้แรงงานคนตักน�้ำมารดจะใช้เวลาในการรดแบบทั่วถึง 8 ตารางเมตรใช้เวลามากกว่า 10 นาที ซึ่งอัตราทดที่
เหมาะสมอยู่ที่พูเล่ย์ตัวขับที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 12 นิ้ว (ส�ำหรับจักรยาน) ต่อพูเล่ย์ตัวตามเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
(ส�ำหรับปั๊มน�้ำ) ความเร็วในการปั่นจักรยานที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.5 เมตร/วินาที ซึ่งไม่ต้องใช้ก�ำลังในการปั่นมาก และพบ
ว่าอัตราทดยิง่ สูงท�ำให้อตั ราการไหลดี ความดันน�ำ้ ทีจ่ ดุ แต่ละจุดสูงขึน้ แรงดันน�ำ้ ทีอ่ อกจากหัวสปริงเกอร์ดี แต่กำ� ลังในการ
ปัน่ จะต้องใช้กำ� ลังอย่างมากในการส่งก�ำลัง ส�ำหรับปัม๊ น�ำ้ แบบสูบชักขนาด 1 นิว้ ซึง่ เมือ่ ดูความสอดคล้องกับงานวิจยั กรณี
การศึกษาศักย์ภาพพลังงานน�ำ้ ในล�ำห้วยน�ำ้ ก้อ (รังสรรค์ และคณะ, 2554) ใช้ความเร็วของน�ำ้ ที่ 0.53 เมตร/วินาที เป็นต้น
ก�ำลังขับกังหันส่งก�ำลังไปขับปั๊มน�้ำให้สูบน�้ำได้
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5. เอกสารอ้างอิง

ปราโมทย์ ขอเหล็ก. 2552. กังหันลมสูบน�ำ้ แบบพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว. แบบเสนอรายงานการวิจยั ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อาชีวจังหวัดสมุทรสาคร ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
รังสรรค์ เพ็งพัด, สุพจน์ เกิดมี, เสาวนิตย์ แดงทองดี, พิณทิพย์ แก้วแถมทอง และไพทูรย์ บานเย็นงาม. 2554. การศึกษา
ศักยภาพพลังงานน�ำ้ ในล�ำห้วยน�ำ้ ก้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
http://pineapple-eye.ac.th/stm/index.php?g_node/155 : 2554. (สืบค้นวันที่ 31 มิถุนายน 2554).
http://24webhost.com/portfolio/web/usa/product_typel.html : 2557. (สืบค้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557).
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