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การทดลองใชก้งัหนัน ้า:  
คน้หาวธิสูีบน ้าแบบตน้ทุนต า่เพือ่การเกษตร 

 

โดย โธมสั ซงิเกอร ์

ทีป่รกึษาดา้นเทคนิคจากมูลนิธ ิเรนทร ีจ.เชยีงใหม่  

 [หมายเหตบุรรณาธกิาร: มูลนิธเิรนทรเีป็นองคก์รระดบัชาวบา้นขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทย ทีอ่ทุศิตนเพือ่
ชว่ยเหลอืเด็กและชมุชนทีด่อ้ยโอกาส นอกจากการจดัการดแูลบา้นเด็ก, โครงการอปุถมัภเ์ด็กและกจิกรรมเพือ่สงัคม
ขนาดเล็กหลายแห่ง มูลนิธเิรนทรยีงัตอ้งพบกบัปัญหาความตอ้งการปัจจยัขัน้พืน้ฐานเชน่การเขา้ถงึน า้ดืม่ทีส่ะอาด 
และชว่ยมองหาทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม] 

ความพยายามคร ัง้แรก 

ขณะทีเ่ราเร ิม่มองหาวธิกีารทีย่ ัง่ยนืและใชพ้ลงังานทางเลอืกในการสบูน า้มาใชน้ั้น ทมีงานของเราเร ิม่ “ทดลองเลน่ๆ”
กบัแนวคดิของการใชก้งัหนัน า้เพือ่สบูน า้เพือ่การชลประทานไปยงัพืน้ทีเ่พาะปลกูทีอ่ยูใ่นระดบัความชนัไม่มากนัก โดย
เร ิม่แรกน้ันเราเร ิม่ตน้ดว้ยการวจิยัและทดสอบเคร ือ่งสบูน า้ทีเ่รยีกวา่ สลงิปัม๊ (Sling Pump) แตก็่เลกิลม้ไปหลงัจาก
การทดสอบโดยใชอ้ปุกรณต์น้แบบทีม่อียูห่ลายอยา่ง สิง่ทีท่า้ทายไดแ้กค่วามยากในการประกอบอปุกรณเ์อง คา่ใชจ้า่ย 
อปุกรณพ์เิศษทีต่อ้งใช ้และสดุทา้ยคอืประสทิธภิาพในการท างาน 

ภาพที ่1  กงัหนัน า้ที่ใชใ้นแมน่ า้ใกล้ๆ  (ซา้ย) เพื่อสบูน า้ขึน้เนินไปใชส้  าหรบัการปลกูตน้ไม ้(ขวา)  ระดบัความชนั: ~6 ม.;  ระยะทาง 
~50 ม. 

http://www.cigmaproducts.com/pumps.html#top


เมือ่รูว้า่อปุกรณส์บูน า้ทกุอยา่งมคีวามเหมาะสมและการใชง้านแตกตา่งกนัไป เราจงึตดัสนิใจเปลีย่นไปอกีทางและเร ิม่
มองหากงัหนัสบูน า้ ดว้ยวธิกีารออกแบบทีม่อียูห่ลายอยา่ง เราจงึตดัสนิใจก าหนดเป้าหมายและขอ้ตกลงวา่การ
ออกแบบทีเ่หมาะสมควรมตีน้ทนุต ่า ประกอบง่าย ดแูลรกัษาง่าย และตดิตัง้ไดร้วดเรว็ส าหรบัคนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีม่นี ้าไหล 
วตัถปุระสงคโ์ดยรวมคอืชว่ยเกษตรกรทีอ่ยูใ่กลแ้ม่น า้หรอืล าธารเล็กๆทีจ่ะสามารถสง่น า้ไปใชส้ าหรบัพชืผลทีป่ลกูไว ้
โดยไม่ตอ้งใชเ้คร ือ่งสบูน า้ทีใ่ชไ้ฟฟ้าหรอืน า้มนั รวมถงึเป็นการชว่ยลดการใชแ้รงงานคนดว้ย 

เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งเร ิม่ทกุอยา่งเองทัง้หมด เราจงึไดไ้ปหาดทูีร่า้นขายอปุกรณไ์ฟฟ้าและเคร ือ่งมอืชา่งแลว้ตดัสนิใจซือ้ปัม๊
ลกูสบูขนาดเล็ก (ภาพที ่2) ในราคาประมาณ 2,400 บาท รวมถงึชดุอะไหลส่ ารองทีม่ซีลี สายรดั และลูกสบูเป็น
จ านวนเงนิ 260 บาท 

ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการออกแบบลอ้ทีส่ามารถขบัเคลือ่นปัม๊ลกูสบูได ้โดยอาศยัการไหลของกระแสน า้ในล าธารเล็กๆ
เทา่น้ัน การออกแบบอนัแรกของเรามาจากลอ้จกัรยานเกา่ทีม่อียูแ่ลว้ โดยเราตดิถงัทีใ่ชแ้ลว้ 14 อนัทีล่อ้นี ้(ภาพที ่1) 
จดุทีน่ า้ออกน้ันเราตอ่สายยางรดน า้ไว ้สว่นจดุทีน่ า้เขา้น้ันเขา้มาจากล าธารโดยตรง ตอนแรกน้ัน รปูแบบทีเ่ราท าขึน้นี้

ท าใหอ้ากาศเขา้ไปได ้เราจงึน าตะแกรงและถงัทีเ่จาะรไูวม้าเป็นตวัชว่ยใหร้ะดบัน า้ทรงตวั (ภาพที ่1) อตัราการไหลของ
น า้ในการทดลองนีอ้ยูท่ีป่ระมาณ 0.6 ถงึ 0.8 ม/วนิาท ีซ ึง่ถอืวา่ไม่ชา้และไม่เรว็เกนิไป สว่นระดบัความสงูจากปัม๊ไปยงั
ถงัเก็บน า้บนเนินคอืประมาณ 6 เมตร โดยมรีะยะทางประมาณ 50 เมตร เราค านวนไดค้รา่วๆคอื 3 ลติรตอ่อตัราน า้
ไหล 1 นาท ีซ ึง่มากเกนิพอเมือ่พจิารณาวา่ปัม๊นีจ้ะตอ้งท างานตลอด 24 ช ัว่โมง (ประมาณ 4,500 ลติรตอ่วนั) ในแง่
ของคา่ใชจ้า่ยน้ัน ตอ้งขึน้อยู่กบัวสัดอุปุกรณท์ีม่อียู ่แตเ่ราค า นวณคา่ใชจ้า่ยรปูแบบทีเ่ราท านีไ้วท้ี ่4,000 บาท 

 

ภาพที ่2 ป๊ัมลกูสบู1 นิว้จากรา้นราคาประมาณ 2,400  



การปรบัปรุงการออกแบบ 

แมว้า่ตน้แบบของเราจะท างานไดด้ใีนภาพรวม แตเ่รารูส้กึวา่น่าจะท าการปรบัปรงุใหด้ขีึน้ในสว่นของถงัทีใ่ชใ้นการ
ขบัเคลือ่นดว้ยลอ้ เราจงึไดด้ดัแปลงลอ้ทีท่ ามาจากเคร ือ่งมว้นเก็บสายยางธรรมดาทีใ่ชก้บัทอ่พ่นสารเคมขีนาด ¼ นิว้ 
เคร ือ่งมว้นเก็บสายยางนีร้าคา 500 บาท และมาพรอ้มกบัตลบัลกูปืน, ตวัโครงเหล็ก และทีจ่บัส าหรบัหมุนสายยาง เพือ่
ตอ้งการใหล้อ้หมุนดว้ยกระแสน า้จากล าธารเราจงึเช ือ่มแผ่นเหล็ก (ความหนาประมาณ 2 มม.) ระหวา่งดา้นขา้งทีป่กติ
ใชเ้ก็บสายยางไดเ้หมอืนเดมิ (ภาพที ่3) 

นอกจากนี ้เรายงัไดต้อ่ทอ่ PE ขนาด ½ นิว้ทีปั่ม๊น า้และสามารถเร ิม่น าน า้มารดตน้มะม่วงหมิพานตท์ีอ่ยูห่่างจากแหลง่
น า้ไป 100 เมตร ระดบัความชนัน้ันใกลเ้คยีงกบัสถานทีแ่รก (ระดบัความชนัสะสมประมาณ 6 เมตร) และอตัราการไหล 

ของสายน า้ก็มคีา่ใกลเ้คยีงกนั เห็นไดช้ดัโดยทนัทวีา่ระยะทางท าใหปั้ม๊น า้ท างานหนักเกนิไป ดว้ยการเพิม่แรงกดดนักบั
ปัม๊ลกูสบู จนบางคร ัง้ท าใหปั้ม๊หยดุท างานไปเลย และเป็นเชน่เดยีวกนันีเ้มือ่มกีารยกทอ่ในระดบัทีส่งูขึน้อกี เน่ืองจาก
เราไม่สามารถควบคมุอตัราการไหลของล าธาร จงึมขีอ้จ ากดัทีจ่ะเพิม่อตัราการท างานใหม้ากขึน้ได ้แตก็่ถอืวา่เราได ้
ประสบความส าเรจ็ในการน าน า้สง่ไปรดตน้ไมอ้ยา่งเพยีงพอในแตล่ะวนั โดยรวมแลว้ รูปแบบอปุกรณนี์ม้รีาคาทีถ่กูกวา่ 
และมพีืน้ผวิทีม่ากกวา่จงึชว่ยใหท้อ่สง่น า้ขนาดยาวกวา่สามารถสบูน า้ไปยงัระดบัความชนัทีม่ากกวา่ได ้

ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิ 

สิง่ทีเ่ป็นขอ้สงัเกตคอืการทีก่งัหนักบัปัม๊น า้ตอ้งอยูใ่นน า้น้ันเป็นปัญหาส าคญัทีจ่ะตอ้งแกไ้ขใหไ้ด ้ทีว่า่เป็นปัญหาเพราะ
ตวัของปัม๊น า้น้ันไม่สามารถแชใ่ตน้ า้ไดเ้น่ืองจากการออกแบบทีม่มีา โดยสว่นใบพดัจะตอ้งอยูล่กึในน า้พอทีจ่ะหมุนได ้
อยา่งเต็มที ่หลงัจากทดลองอยูห่ลายคร ัง้ เราจงึสามารถหาต าแหน่งสมดลุทีเ่หมาะสมได ้

 

ภาพที ่3 ปรบัปรุงแบบจากอนัเดมิโดยใชโ้ครงเครือ่งมว้นเก็บสายยางและเช่ือมใบพดัเหลก็ 



นอกจากนี ้เน่ืองจากล าธารทีน่ี่ไม่ไดไ้หลแรงมากนัก เราจงึตอ้งท าชอ่งทางน า้เล็กๆเพือ่ชว่ยผนัน า้ โดยชอ่งน า้นีจ้ะท า
ใหอ้ตัราการไหลของน า้สม ่าเสมอและเป็นจดุปลอดภยัทีจ่ะเดนิเคร ือ่งสบูน า้ (ภาพที ่4) และสดุทา้ย เราพบวา่ในพืน้ที่

เหลา่นีท้ีม่คีวามตอ้งการน า้เพือ่การชลประทาน เราสามารถน าเคร ือ่งสบูน า้มาวางในล าธารไดไ้ม่ยาก จงึท าใหส้ะดวก
ตอ่การใชม้าก 

การใชอ้กีวธิหีน่ึง 

เน่ืองจากเราไดซ้ ือ้ปัม๊ลกูสบูมาแลว้ เราจงึตอ้งการทดลองระบบทีน่ าปัม๊ลกูสบูน้ันไปใชไ้ดเ้ลย คร ัง้นีเ้ราไดส้ ารวจความ
เป็นไปไดใ้นการใชร้ะบบแพลอยน า้ (ภาพที ่5) คา่ใชจ้า่ยของวธิกีารใหม่นีม้รีาคาสงูขึน้มากเพราะแพทีเ่ราใชไ้ม่มขีาย 

ในพืน้ที ่เน่ืองจากพืน้ทีนี่ย้งัไม่มกีารท าฟารม์กุง้กนัอยา่งแพรห่ลาย จงึตอ้งมกีารสัง่ซ ือ้แพทีส่ง่มาจากทางภาคใตข้อง
ประเทศ ราคาของแพ โครงสรา้ง ลอ้ และลกูปืนมรีาคาทีป่ระมาณ 12,000 บาท 

ภาพที่ 4  การผนัน า้และกงัหนัน า้ติดตัง้ในน า้ทีไ่หลชา้ๆ 

ภาพที ่3 รูปแบบแพลอยน า้ที่ดดัแปลงมาจากเครือ่งเตมิอากาศที่ใชใ้นฟารม์เลีย้งกุง้ 



ในการดดัแปลงระบบ เราไดเ้พิม่เฟืองโซไ่วด้า้นบนของแกนหมุนใบพายแลว้ตอ่เขา้กบัเฟืองโซท่ีข่นาดใหญก่วา่ทีต่ดิเขา้
กบัแกนหมุนสายพาน ถา้จ าไม่ผดิ เรามเีฟืองโซข่นาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 50 มม. ทีเ่พลาของปัม๊และเฟืองโซข่นาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 150 มมทีแ่กนหมุนของแพ  

เราไดท้ าการทดสอบระบบนีใ้นสถานทีอ่ืน่ ซ ึง่เป็นล าธารอกีทีห่น่ึงในชว่งฤดฝูน เราประเมนิการไหลของน า้ในล าธารนี้

ไวอ้ยา่งนอ้ยทีค่วามเรว็ 1.2–1.5 เมตร/วนิาท ีปัญหาหลกัทีเ่ราพบคอืการยดึแพลอยน า้ไวใ้หอ้ยูต่รงกลางของ
กระแสน า้ เสยีดายทีส่ายลวดเคเบลิทีเ่รายดืไวก้บัดา้นขา้งของรมิตลิง่ยงัท าใหแ้พขยบัไปมาและเคลือ่นออกจาก
กระแสน า้ ปัญหาอกีอยา่งหน่ึงของใบพายเตมิอากาศทีอ่อกแบบมาใชใ้นฟารม์กุง้คอืใบพายเหลา่นีม้รีเูพือ่ใหอ้ากาศ
ผ่าน ซึง่ไม่เป็นประโยชนนั์กเมือ่เราตอ้งการก าลงัใหไ้ดม้ากทีส่ดุจากการไหลของกระแสน า้ และในทา้ยทีส่ดุ เราพบกบั
ปัญหาในการท าใหแ้พนีอ้ยูน่ิ่งๆ เน่ืองจากความแรงของกระแสน า้ท าใหด้า้นหนา้ของแพจมลงน า้ไป  

สรุป 

จากการทดลองของพวกเราทีเ่ป็นเพยีงมอืสมคัรเลน่ ผมมั่นใจวา่เราสามารถหาแนวทางทีใ่ชต้น้ทนุต ่าเพือ่ตอบโจทย ์
ความตอ้งการในการสง่น า้ไปใชข้องเกษตรกรทีอ่ยูใ่กลก้บัแหลง่น า้ทีม่กีระแสน า้ไหลได ้

ภาพที ่6 การพยายามแกปั้ญหาใหแ้พอยูใ่หต้รงกบักระแสน า้ 


