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บทคัดย่อ
กรมทรัพยากรน้ําเป็น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ อนุรักษ์ ฟื้น ฟู
พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ําโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ แต่เนื่องด้วยแหล่งน้ําธรรมชาติ ที่กรมทรัพยากรน้ํารับผิดชอบอยู่
ส่วนใหญ่อยู่ในที่ลุ่มต่ํา น้ํามีระดับต่ํากว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของเกษตรกร ดังนั้นโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
น้ําธรรมชาติ/พื้นที่ชุ่มน้ําใดๆ ยังไม่สามารถตอบสนองกิจกรรมการใช้น้ําในด้านต่างๆให้กับเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่เกษตร
น้ําฝนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การเลือกพิจารณาปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถใช้ในพื้นที่
ชนบท ที่ระบบไฟฟ้าแรงสูง เข้าไม่ถึง (Off Grid) และสามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าแรงสูงได้ (Hybrid Inverter Solar Pump) ทํา
ให้ประหยัดและลดภาระค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 30 เมื่อใช้เวลาเท่ากัน ดังนั้นการพิจาณาการเลือกระบบสถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทจึงมีความจําเป็นสําหรับการพัฒนาในพื้นที่เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน)
คําสําคัญ : แหล่งน้ําธรรมชาติ น้ํามีระดับต่ํากว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของเกษตรกร, สูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์,
ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ.........

ABSTRACT
Department of Water Resource (DWR), Ministry of Resources and Environment was established
with water resources conservation rehabilitation development and keep water balancing for ecosystem.
Natural water resources always are in the lower area. It is hard to bring water for activities in rainfed
agricultural area with high efficiency.
The Improvement of Solar Pumping Station can be used in the rural area that have not high
voltage (Off Grid) and also can be used with high voltage (Hybrid Inverter Solar Pump) too. It can save
energy more than 30. So, The Improvement of Solar Pumping Station is very important for
development of rainfed agricultural areas.
Keywords : Natural water resources always are in the lower area, Solar Pumping Station, save energy
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1. บทนํา
ปัจจุบันพลังงาน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติเป็นต้น ส่วนพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงาน
ที่ได้จากไม้ แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น ประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้พลังงานเพื่อ
การเกษตรเป็นจํานวนมาก คือการสูบน้ําเข้าสู่พื้นที่เกษตรมีต้นทุนค่าพลังงานค่าน้ํามัน ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น การเลือกพิจารณา
ปรับ ปรุงระบบสถานี สู บ น้ํ าด้ วยพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ทํ าให้ ป ระหยั ดค่ า ใช้ จ่า ย ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต และยั งเป็ น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อม บทความนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อเป็น แนวทางการพิ จารณาเลือกระบบสถานี สูบ น้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้
เหมาะสม และเปรียบเทียบพลังงานต้นทุนที่ใช้กับระบบสูบน้ํา

2.อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 องค์ประกอบระบบสถานีสูบน้ํา
โครงการสถานีสูบ น้ําเป็นโครงการสูบ ส่งน้ําดิบ ปริมาณมากๆ ส่งให้กับแหล่งน้ําต้นทุ น ของระบบประปาหมู่บ้ าน
(โครงข่ายน้ําระดับตําบล) เพื่ออุปโภคบริโภค ปศุสัตว์ และส่งน้ําให้เกษตรกรสําหรับการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ ไม้ผล หรือส่งน้ํา
ไปยังแหล่งน้ําอื่นเพื่อรักษาระบบนิเวศหรือเพื่อการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูแล้ง ที่เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ําทั้งในด้านด้าน
อุปโภคบริโภค และการเกษตร มีองค์ประกอบหลักคือ 1) สถานีสูบน้ํา (Pump Station) 2) ท่อส่งน้ํา (Pipeline) 3) แหล่งน้ํา
ต้นทุน (Storage Reservoir) 4) พลังงานต้นทุน (Energy)
2.1.1 สถานีสบู น้ํา และชนิดเครื่องสูบน้ํา (Pump Station)
ประเภทของสถานีสูบน้ํา ที่ใช้กันส่วนใหญ่ มี 2 รูปแบบได้แก่
1) สถานีสูบน้ําแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) ระบบนี้จะชักน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา หนอง บึง เข้าสู่สถานีสูบน้ํา
ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านคลองชักน้ําสู่บ่อพักน้ําซึ่งก่อสร้างด้วย กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นระหว่าง คลองชักน้ําและพื้น
ของสถานี สู บ น้ํ าซึ่ งมี ระดั บ เดี ยวกั บ คลองชั ก น้ํ า จากนั้ น จึ งสู บ น้ํ าเข้ าสู่ พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ ด้ วยเครื่ องสู บ น้ํ าแบบหอยโข่ ง
(Centrifugal pump) หรือเครื่องสูบน้ําแบบแนวนอน (Horizontal Centrifugal Pump) มีมอเตอร์และเครื่องสูบจะติดตั้งอยู่ใน
บ่อข้างเคียงบ่อพักน้ํา รูปที่ 1
2) สถานีสูบน้ําแบบบ่อเปียก (Wet Pit) ระบบนี้จะชักน้ําจากจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา หนอง บึง เข้าสู่สถานี
สูบน้ําด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านคลองชักน้ําสู่บ่อพักน้ําใต้โรงสูบน้ํา จากนั้นจึงสูบน้ําโดยเครื่องสูบน้ําชนิดมีแกนหมุนอยู่ใน
แนวดิ่ งซึ่งติดตั้งอยู่บ นพื้ น โรงสูบ ด้านบนระดับ เดียวกับ พื้ น ดิน ส่วนตั วเครื่องสูบ น้ําจะจมอยู่ในบ่ อพั ก (Vertical Turbine
Pump) เข้าสู่พื้นที่รับประโยชน์ รูปที่ 2
2.1.2 ท่อส่งน้ํา (Pipeline)
1) วิธีส่งน้ําเข้าพื้นที่ได้รับประโยชน์ สถานีสูบน้ําอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้ําในด้านต่างๆ มีวิธีดังนี้
1.1) โดยใช้ระบบส่งน้ําด้วยท่อส่งน้ํารับแรงดันโดยอาศัยแรงดันน้ํา (Water Pressure) จากเครื่องสูบน้ํา ส่งน้ํา
พื้นที่เป้าหมาย
1.2) โดยใช้ระบบส่งน้ําด้วยท่อส่งน้ํารับแรงดันโดยอาศัยแรงดันน้ํา (Water Pressure) ส่งขึ้นบ่อพักน้ํา (Head
Thank) เพื่อลดความรุนแรงของน้ํา บ่อพักน้ําควรตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของพื้นที่ ก่อนปล่อยน้ําไหลลงคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง (Gravity) หรือส่งด้วยท่อน้ําด้วยแรงดัน (Pressure Pipe) ตามตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติท่อ ตารางที่
1 และตารางที่ 2
2) การวิเคราะห์ชลศาสตร์ของทางเลือกระบบสูบส่ง
ในการวิเคราะห์ ท างชลศาสตร์ของระบบสูบ ส่งน้ําจะใช้สมการความสัมพัน ธ์ระหว่างความดัน (Pressure)
ความเร็ว (Velocity) และระยะสูบส่ง (Head) โดยสมการที่ใช้ในการคํานวณมีดังต่อไปนี้
2.1) Continuity Equation
Q =
VA
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รูปที่ 1 ภาพแสดงระบบสูบน้ําด้วยสถานีสูบน้ําแบบบ่อแห้ง(Dry Pit) โดยเครื่องสูบน้ําแบบแนวนอน (Horizontal Centrifugal
pump)
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รูปที่ 2 ภาพแสดงระบบสูบน้ําด้วยสถานีสูบน้ําแบบบ่อเปียก (Wet Pit) โดยเครื่องสูบน้ําชนิดมีแกนหมุนอยู่ในแนวดิ่ง
(Vertical Turbine Pump)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของท่อส่งน้ํารับแรงดันสูง
คุณสมบัติ

ท่ อเอช ดี พี อี

ท่ อ พี วี ซี

นํ้าหนักท่อ

เบา

เบา

การขนส่ง

นํ้าหนักเบา บรรทุก ได้มากกว ่า
สะดวกในการขนส่ง สามารถ
สอดท่อขนาดเล็ก ลงในท่อ
ขนาดใหญ่ได้สําหรับท่อเล็ก
กว ่า 100 มม.
ได้ 25-50 เท่าของเส้นผ่า
ศูนย์กลางท่อ
C= 150

การโค้งงอ

การไหลของนํ้าในท่อ(ค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของ Hazen William)
ความเร็ วของคลื่นความ
200 - 400 เมตร/วินาที
ดันนํ้าในท่อ
การทนแรงดันสู งสุ ด
16 บาร์
ทนอุณหภูมสิ ู งสุ ด
อายุการใช้งานสู งสุ ด
ผิวภายในท่อ
ความทนทานต่อสารเคมี
การวางท่อในพื้นดิน

ท่ อเหล็ก

เหมือนท่อ เอช ดี พี อี แต่
ไม ่สามารถขดเป็ นม้วนได้

หนักกว ่าท่อเอช ดี พี อี และ
พีวซี ี 3-4 เท่า
ต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในการยก
และจัดวางโดยต้องระมัดระวัง
เป็ นพิเศษเพราะท่อมักแตกหัก
ได้งา่ ย

หนักกว ่าท่อเอช ดี พี อี และพีวซี ี
7-8 เท่า
นํ้าหนักมาก ต้องจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ในการยกและจัดวาง

ได้เล็กน้อย

ไม ่ได้ เปราะ แตกง่าย

ไม ่ได้

C= 140

C= 100

C = 100

200 - 400 เมตร/วินาที

600 - 800 เมตร/วินาที

1,000 - 1,200 เมตร/วินาที

8.5 - 13.5 บาร์

25 บาร์

50 บาร์

30 ถึง 45 c
10 - 20 ปี
มีคา่ WATER ABSORETION
.= 2% จับคราบหิ นปูน
ไม ่สามารถทนการกัดกร่อนของ
สารเคมี
ต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในการยกและ
จัดวางต้องเปิ ดหน้าดินให้กว้าง
เพื่อทําการเชื่อมต่อท่อในร่องดิน
30% (ไม ่รวมค่าเสี ยหายของ
ท่อซึ่งแตกหักได้งา่ ย)

100 ถึง 300 c
10 - 30 ปี
เป็ นสนิ มและจับคราบหิ นปูน

40 ถึง 60 c
มากกว ่า 50 ปี
ไม ่เป็ นสนิ มและไม ่จับคราบ
หิ นปูน
ทนต่อสารเคมี กรด ด่าง ได้ดี

0 ถึง 60 c
10 - 20 ปี
ไม ่เป็ นสนิ มและไม ่จับคราบ
หิ นปูน
ทนต่อสารเคมี กรด ด่างได้ดี
ยกเว้นสารละลายบางอย่าง
เชื่อมท่อบนดินแล้วจึงดันท่อลง ปกติเชื่อมในร่องดิน
ในร่องดินภายหลังได้

ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งและติดตั้ง 10%
เทียบกับมูลค่า(ไม ่รวมอุปกรณ์
อื่น ๆ เชน่ ปั๊ มวาล์ว ฯลฯ)
การต่อท่อ
Bult Wdlding รอยเชื่อมเป็ น
เนื้ อเดียวกัน โดยสมบูรณ์ไม ่มี
การรั่วไหล
การติดตั้ง
ง่ายและรวดเร็ ว
การซ่อมแซม
ตัดเปลี่ยนท่อ
Water Hammer ที่เกิด
น้อย
การทนต่อ Water Hammer
มาก
การใช้งานในสภาพที่ดินมี
น้อยมาก หรื ออาจไม ่มี
การทรุ ดตัว
การใช้งานในสภาพที่แนวท่อมี ใช้อุปกรณ์ขอ้ ต่อน้อยมาก เนื่ อง
การเปลี่ยนระดับหรื อทิศทางบ่อย จากตัวท่อสามารถโค้งงอได้
ตามธรรมชาติ
การทน IMPACT
สู ง
การทนต่อแสงแดด
มาก

ท่ อซีเมนต์ ใยหิน

10%

ไม ่สามารถทนการกัดกร่อนของ
สารเคมี
ต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในการยกและ
จัดวางต้องเปิ ดหน้าดินให้กว้าง
เพื่อทําการเชื่อมต่อท่อในร่องดิน
30%

ใช้ขอ้ ต่อและกาว อาจมีการ ใช้ขอ้ ต่อซึ่งจะทําให้มอี ตั รา
รั่วไหล
การรัว่ ไหล

ใช้หน้าแปลนเชื่อมต่อด้วยกัน,
ราคาแพง

ง่าย
ตัดเปลี่ยนท่อ
มากกว ่าท่อ PE
น้อย
ท่อและข้อต่อจะแตกร้าว
ได้งา่ ย
สามารถโค้งงอได้เล็กน้อย
ใช้ขอ้ ต่อมาก

ต้องใช้อุปกรณ์ขอ้ ต่อมากทําให้
มีโอกาสที่จะเกิดรอยแตกรั่วสู ง

ยาก
เชื่อม
มาก
มาก
รอยเชื่อมต่อของท่ออาจจะรั่ว
หรื อร้าว
ไม ่สามารถโค้งงอได้ ใช้ขอ้ ต่อ
มาก

ตํ่า
น้อย

ตํ่า
ตํ่า

สู ง
มาก

ยาก
ใช้ Gibault
มาก
น้อย
ท่อและข้อต่อแตกร้าวได้งา่ ย
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของท่อส่งน้ําด้วยแรงดัน
คุณสมบัติ
1. ชนิ ดของท่อ
2. องค์ประกอบ
3. มาตรฐาน
4. กระบวนการผลิต
5. ขนาดท่อ
6. นํ้าหนัก
7. ความยาวมาตรฐาน
8. ผิวภายในท่อ
9. สัมประสิ ทธิ์ แรง
เสี ยดทาน
10. การเชื่อมต่อ

11. อายุการใช้งาน
12. การโค้งงอ
13. การรั่วซึม

ท่ อ PROPIPE

GRP PIPE

ท่อเทอร์ โมพลาสติกเสริ มเหล็กกล้า ท่อพลาสติกเสริ มใยแก้ว
พลาสติก พีอี เสริ มเหล็กกล้า
วัสดุคอมโพสิ ท
(Composite material)
ASTM F2435-15 และ มอก.2764 ASTM D3262
กระบวนการอัดรี ดและเชื่อมแบบ เทคนิ คการหล่อด้วยแรง
พันเกลียว
เหวีย่ งหนี ศูนย์
300 - 3000 มม.
300 - 2400 มม.
เบากว ่าทุกชนิ ด
หนักกว ่าท่อพีอี ประมาณ 2 เท่า
12 เมตร หรื อตามที่ตกลง
6 เมตร
ผิวภายในท่อเรี ยบลื่น ไม่เป็ นสนิ ม ผิวภายในท่อไม ่เป็ นสนิ ม
ไม ่จับคราบหิ นปูน
ไม ่จับคราบหิ นปูน
C = 150
C = 150

ท่อเทอร์ โมพลาสติก
พลาสติกพีอีเนื้ อเดียวกับท่อ
(Homogenous Plastic)
EN 13476
กระบวนการอัดรี ดและ
เชื่อมแบบพันเกลียว
300 - 3000 มม.
เบา
12 เมตร หรื อตามที่ตกลง
ผิวภายในท่อเรี ยบลื่นไม่เป็ น
สนิ ม ไม่จับคราบหิ นปูน
C = 150

ท่อปูน
ปูนซิเมนต์ปอร์ ตแลนด์ หิ น
ทรายหยาบ และเหล็กเสริ ม
มอก. 128-2528
บรรจุคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม
อัดเข้าเป็ นรู ปท่อในแบบ
300 - 3600 มม.
หนักกว ่าท่อเอชดีพีอี 10 เท่า
1 - 5 เมตร
ผิวภายในท่อขรุ ขระ เมือ่ ใช้
ไปนาน ๆ จะเกิดการสึ กกร่อน
C = 155

ใช้แคล้มรัดท่อ PE หรื อ เชื่อม
โดยวิธี Electro Fusion เป็ นเนื้ อ
เดียวกัน
50 ปี
ได้ประมาณ 50 เท่า ของ CD
การเชื่อมต่อโดยวิธี Electro Fusion
รอยเชื่อมเป็ นเนื้ อเดียวกันกับท่อ
ถือว ่าเป็ นการเชื่อมที่ไม ่มีการรั่วซึม

ใช้วธิ ี เชื่อมโดย Hand
Extrusion รอยเชื่อมเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน
50 ปี
ได้ประมาณ 50 เท่า ของ CD
การเชื่อมโดยวิธี Extrusion
ถือว ่าเป็ นการเชื่อมที่ไม ่มีการ
รั่วซึม

ท่อต่อชนิ ดปากระฆัง ยาแนว
ด้วยปูนซีเมนต์ทุก ๆ เมตร

ใช้แหวนยาง

ขึ้นอยูก่ บั อายุของแหวนยาง
น้อย
การทรุ ดตัวของท่อจากนํ้าหนัก
บรรทุกการขยายตัวของท่อ
เนื่ องจากอุณหภูมิ อาจจะ
ทําให้รอยต่อรั่วซึม
14. การทนต่อสารเคมี
ทนต่อสารเคมี กรด ด่างได้ดี
ความสามารถในการต้านทาน
สารเคมี ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบท่อ
ในแต่ละขัน้
15. การทนต่อแรงกระแทก สู ง
น้อย
16. การวางท่อ
เชื่อมท่อบนดินแล้วจึงวางท่อลงใน จะต้องมีการปรับให้ระดับมี
ร่องดินภายหลังได้ หรื อเชื่อมท่อ ความราบเรี ยบเพียงพอต่อ
ในร่องดินก็ได้
การวางท่อ
17. การซ่อมท่อ
ด้วยวิธีเชื่อม Electro และ Hand
ข้อต่อแบบ Socket
18. การทนต่อแรงกดทับ
19. นํ้าหนักต่อเมตร
(เทียบกับท่อ Propipe)
20. ระยะเวลาในการ
ก ่อสร้างทั้งโครงการ

CORRUGATED PIPE ท่ อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม ่น้อยกว ่า 0.4 Mpa
SN 8
เบากว ่าท่อทุกชนิ ด เพราะได้โครง มาก
เหล็กชว่ ยความแข็งแรงจึงประหยัด
เนื้ อพลาสติก
น้อย (สามารถผลิตความยาวท่อได้ มาก
ถึง 12 เมตร/ท่อน)

10 - 20 ปี
ไม ่ได้
ตามสภาพดินที่เกิดการ
ทรุ ดตัว อาจทําให้รอยต่อหลุด
หรื อหักออกจากกัน เกิดการ
รั่วซึมสู ง
ทนต่อสารเคมี กรด ด่างได้ดี ไม ่สามารถทนต่อการกัดกร่อน

สู ง
ปานกลาง
เชื่อมท่อบนดินแล้วจึงวางท่อ ทําการเชื่อมต่อบริ เวณใน
ลงในร่องดินภายหลังได้ ร่องดิน
ด้วยวิธีการเชื่อม Hard
Extrude
SN 2 ถึง SN 8
เบา

ซ่อมโดยใช้ปูนซีเมนต์ ทราย
หิ น
ดีมาก
หนักมาก

น้อย

มาก

7

เมื่อ

Q =
อัตราการไหล, ลบ.ม./วินาที
V
=
ความเร็ว, เมตร/วินาที
A
=
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ, ตร.ม.
2.2) Energy Equation
P
Z1  1 
γ

V12
P
V2
 Z p  Z 2  2  2  h L  h min
2g
γ 2g

เมื่อ

Z
=
ค่าระดับเหนือจุดอ้างอิง, ม.
P
=
ความดัน, กิโลนิวตัน/ตร.ม.
V
=
ความเร็ว, ม./วินาที

=
น้ําหนักจําเพาะของน้ํา, กิโลนิวตัน/ลบ.ม.
g
=
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก, 9.81 ม./วินาที2
hL =
การสูญเสียเฮดในท่อ, ม.
hmin =
ความดันต่ําสุดที่กําหนด ณ จุดปล่อยน้ํา, ม.
ZP =
ค่าระยะการสูบส่งของเครื่องสูบน้ํา, ม.
2.3) Hazen-Williams Formula
I
=
10.666 C-1.85 D-4.87 Q1.85
เมื่อ
I
=
ความลาดชลศาสตร์, เมตร/เมตร
C
=
Hazen-William Coefficient ซึ่ ง ขึ้น อยู่ กั บ ความเรีย บของผนั งท่ อ สํ า หรับ ท่ อ
เหล็กและท่อเหล็กหุ้มคอนกรีต กําหนด C = 120 สําหรับ ท่ อโพลีเอทิลีนและ
ท่อพีวีซี กําหนด C = 130 ซึ่งค่านี้คิดเผื่อการสูญ เสียเนื่องจากข้อต่อวาล์วและ
อุปกรณ์ท่ออื่นๆ แล้ว
D
=
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ, เมตร
Q =
อัตราการไหล, ลบ.ม./วินาที
2.4) กําลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา

เมื่อ

KW =

QH
102

KW
Q
H


กิโลวัตต์ของมอเตอร์
อัตรการไหล, ลิตร/วินาที
ระยะสูบส่งของเครื่องสูบน้ํา, เมตร
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา, เช่น 0.75 เป็นต้น

=
=
=
=

3) ชนิดของท่อส่งน้ํา
3.1) ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี - ค่าลงทุนต่ําและสามารถใช้กับข้อต่อได้หลายประเภท
- กําลังรับแรงดัดสูงสามารถใช้กับวัสดุรองรับหรือรองพื้นได้หลายชนิดและทนแรงดัน
ใช้งานสูงๆ ได้
- ท่อเหล็กเหนียวปกติจะไม่พังเนื่องจากการเปราะ
- สามารถผลิตข้อต่อที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่ต้องการได้
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ข้อเสีย -

อุณหภูมิสูงหรือแสงอุลตร้าไวโอเล็ตจะไม่มีผลกระทบต่อท่อ
หากใช้การต่อเชื่อมท่อ ก็ไม่จําเป็นต้องมีแท่นคอนกรีตรับแรง (Thrust Blocks)
หากการเคลือบเพื่อป้องกันท่อไม่ดีหรือไม่มีระบบป้องกันสนิมที่เหมาะสมผนังด้าน
นอกของท่อก็จะผุกร่อนได้
- ต้องออกแบบให้รับแรงดันต่ํากว่าบรรยากาศที่เกี่ยวข้องได้ (Negative Pressure)
- ท่อที่มีความยาวมากและเคลือบภายในหรือภายนอกด้วยคอนกรีต ต้องวางท่ออย่าง
เหมาะสมเพื่อป้องกันการแตกของมอตาร์
2) ท่อโพลิเอธิลีน (Polyethylene Pipe)
ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง คือ ท่อที่ทําด้วยโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี - มีความอ่อนตัวแต่แข็งแรงและทนต่อการแตกหัก
- ทนทานต่อการกัดกร่อนทุกรูปแบบ
- เบาและง่ายต่อการติดตั้ง
- ง่ายต่อการตัดต่อท่อในสนาม
ข้อเสีย - ต้องมีการรองพื้นและถมดินกลับโดยวิธีที่มีคณ
ุ ภาพสูงกว่าท่อที่มีความแข็งแรง
มากกว่า
- เพื่อให้รับแรงได้มากขึ้น ความหนาท่อต้องมากขึ้น ทําให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ลดลง
- กําลังรับแรงลดลง เมื่ออุณหภูมิและเวลาการใช้งานมากขึ้น
- หากตากแดดเป็นเวลานานท่ออาจเสื่อมเนื่องจากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต
- ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวสูง
- ต้องมี Tracing wire เพื่อหาตําแหน่งท่อในอนาคต
- ไม่ส่งผ่านเสียงการรั่ว
- ราคาแพง
3) ท่อพีวีซี
ท่อพีวีซี คือ ท่อที่ทําขึ้นจากโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติไซเซอร์
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี - น้ําหนักเบา ง่ายต่อการขึ้นลงและวางท่อ
- ง่ายต่อการต่อท่อ เช่น ใช้แหวนยาง
- ข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Joint) สามารถรับการเบี่ยงมุมได้เล็กน้อย
- ทนทานต่อการขัดสี สารเคมีและการกัดกร่อน
ข้อเสีย - ขนาดที่ผลิตขายทั่วไป 16-400 มม.
- กําลังรับแรงลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- การวางท่อต้องทําอย่างระมัดระวัง และการรองพื้นหรือการถมดินกลับต้องมีการ
ควบคุมอย่างดี
- หากตากแดดเป็นเวลานานแสงอุลตร้าไวโอเล็ตจะทําให้ท่อเสื่อมได้
- อาจเกิดการลอยของท่อหากออกแบบไม่ดี
- การหาตําแหน่งท่อหรือการตรวจสอบการรั่วไหลทําได้ยาก
- ต้องมีแท่นคอนกรีตรับแรงหรือการดึงรั้งท่อที่เหมาะสมเพื่อรับ Thrust Force
2.1.3 แหล่งน้ําต้นทุน
แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) ทางน้ําไหล เช่น แม่น้ํา ลําน้ํา ลําห้วย คลอง มีการไหลของน้ําตลอดเวลา และระดับน้ํามีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อัตราลาดเท (Slope) ลาดชันตามธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างผิวน้ําและตลิ่ง ในฤดูแล้งแตกต่างมาก ในฤดูฝนน้ําอาจท่วมได้
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2) แหล่งน้ําปิด เช่น อ่างเก็บน้ํา หนองน้ํา บึง กุด สระน้ํา หรือพรุ เป็นจุดต่ําสุดเพื่อรองรับน้ําท่าที่ไหลลงมา
รวมกัน ความสูงระหว่างผิวน้ําและตลิ่งไม่มากนัก
2.1.4 พลังงานต้นทุน
โครงการสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการสูบส่งน้ําต้นทุนปริมาณมากๆดังนั้นพลังงานต้นทุนที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ําในปัจจุบัน มีดังนี้
1)พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสิ้นเปลือง มีค่าใช่จ่ายและเป็นต้นทุนในการผลิต เป็นไฟฟ้าแรงสูง 3
เฟส 4 สาย แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ การใช้งานในพื้นที่ชนบทอาจทําได้ลําบาก ด้วยความต้องการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตรเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะสม คุ้มค่าการลงทุน เนื่องจากมีค่าลงทุนเรื่องการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และค่าใช้ไฟฟ้ารายเดือน ดังนั้นการที่รัฐจะลงทุน กลุ่มเกษตรกรต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํามารองรับ
ระบบ เรื่องค่าไฟฟ้าและเพื่อการดูแลรักษา
2)พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ทําหน้าที่แปลงพลังงานแสอาทิตย์ที่ได้รับเป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรง และอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ไปขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊ม
สูบน้ํา สามารถสูบน้ําทั้งจากแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล อินเวอเตอร์โดยทั่วไป คือ ไม่สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องรับ แรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่น อน และบางครั้ง
จําเป็นต้องใช้จํานวนแผงโซล่ามากเกินความจําเป็น และทําให้ต้นทุนสูงขึ้นปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ําแบบประหยัด
Solar Pump Inverter เป็ น อิ น เวอร์ เตอร์ สํ า หรั บ ปั๊ ม น้ํ า ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ ร่ ว มกั บ แบตเตอรี่ และสามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking)
มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ มีข้อดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดี
(1) พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีวันหมด แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้งานอยู่ ทั้ง น้ํามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
ล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีมีจํากัด ต่างจากดวงอาทิตย์ที่จะยังคงอยู่ในจักรวาล
(2)เป็ นแหล่งพลังงานสะอาดไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นกระแสไฟฟ้ า
โดยตรง ต่างจากการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องเผาน้ํามัน เผาถ่านหิ น แล้วปั่ นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ําซึ่งก่อให้ เกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งมลภาวะทางเสียง
(3) สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่เล็กๆ เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 100 kW ขึ้นไป
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ลักษณะพื้นฐานได้เหมือนกัน ประสิทธิภาพเท่ากัน ต่างจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังน้ํา การเผาเชื้อเพลิง
พลังงานปรมาณู ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะขึ้นกับขนาดของระบบ
(4) ผลิตที่ไหนใช้ที่นั่นระบบไฟฟ้าปกตินั้นแหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานมักอยู่คนละที่ตั้งกัน และจะต้องมีระบบทํา
การส่ง แต่เซลล์แสงอาทิตย์จะต่างจากระบบไฟฟ้าปกติ คือ สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่จะใช้งานได้ หรือจะติดบนหลังคา
บ้าน เพื่อสร้างไฟฟ้าใช้เองในบ้านเลย
ข้อเสีย
(1) ความเข้มของแสงและอุณหภูมิจะส่งผลกระทบต่อกระไฟฟ้าที่ผลิต ถ้าความเข้มของแสงลดลงจะทําให้กระแสไฟ
ลดลง ถ้าความเข้มของแสงมากขึ้นจะทําให้กระแสไฟมากตามขึ้น
(2) ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จะแปรผันตามสภาพอากาศ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ input ขึ้น อยู่กับสภาพอากาศ
(ความเข้มแสงอาทิตย์) ดังนั้น output จึงแปรผันตามไปด้วย
(3)ไม่สามารถเก็บไฟฟ้าไว้ได้ กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแสงอาทิตย์ ดังนั้นการออกแบบระบบหากจําเป็น
จะต้องมีการผสมกับไฟฟ้าปกติ (Hybrid Inverter Solar Pump) หรือแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลาที่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่จ่าย
กระแสไฟ

2.2 การศึกษาความต้องการใช้น้ําและปริมาณน้ําที่สูญเสีย
2.2.1 ความต้องการใช้น้ํา
การคํานวณหาปริมาณความต้องการใช้น้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง ควรจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค
และน้ําสําหรับ สัตว์เลี้ยงเป็น ลําดับแรก จากนั้น น้ําที่เหลือจึงนําไปใช้ในการเพาะปลูกเช่น ปลูกพืชผัก ไร สวน เป็นต้น ซึ่ง
การศึกษาความต้องการใช้น้ํา ประกอบด้วย
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1) ความต้องการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
วิเคราะห์จากข้อมูลจํานวนประชากรผู้ใช้น้ําในเขตพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอัตราการใช้
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งคนเราใช้ประมาณ 100 ลิตร/คน/วัน ในพื้นที่ชนบท และ 200 ลิตร/คน/วัน ในเขตชุมชน
2) ความต้องการน้ําเพื่อการปศุสัตว์
พิจารณาปริมาณน้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว์์ตลอดทั้งปี คือ 12 เดือน อัตราการใช้น้ํา วัว 50 ลิตร/ตัว/วัน ควาย
50 ลิตร/ตัว/วัน หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน ไก่ 0.15 ลิตร/ตัว/วัน เป็ด 0.15 ลิตร/ตัว/วัน
2.2.2 ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหย
ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหย คือ ปริมาณน้ําในสระเก็บน้ํา หนองน้ําหรือบึง ธรรมชาติที่ถูกความร้อนจาก
แสงอาทิตย์เผาผลาญแล้วระเหยเป็นไอไปในอากาศคิดเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 6 เดือน คือระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม
ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหยคิดได้ดังนี้
EVP = E×RA / 2000
EVP = ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหย มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
RA
= พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก (ตารางเมตร)
E
= อัตราการระเหย (มิลลิเมตร)
ในกรณี ที่ มีข ้อมู ล ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหยที่ สถานี ที่ ตั้งอยู่บ ริเวณข้างเคีย งพื้ น ที่ โครงการ
สามารถคํานวณอัตราการระเหย (E) ได้ โดยคูณด้วยสัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหย 0.70 และพิจารณาปริมาณการระเหย 6
เดือน คือ ระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม
2.2.3 ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม
ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม คือ ปริมาณน้ําที่สูญเสียโดยการไหลซึมไปตามชั้นดิน โดยคิดเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้ง 6 เดือน คือระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคมปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม หาได้ดังนี้
SL = S×RA / 2000
SL
= ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม (ลูกบาศก์เมตร)
RA
= พื้นที่ผิวที่ระดับเก็บกัก (ตารางเมตร)
S
= อัตราการรั่วซึม (มิลลิเมตร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อัตราการรั่วซึมเท่ากับ 2.0 มิลลิเมตรต่อวัน ในฤดูแล้ง และใช้อัตราการรั่วซึมเท่ากับ 1.0
มิลลิเมตรต่อวันในฤดูฝน
2.2.4 ปริมาณน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ปริมาณน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ คิดน้ําคงเหลือเพื่อรักษาระบบนิเวศไว้ 20% ของความจุที่ระดับเก็บกัก
โดยมีรายละเอียดการศึกษา
2.2.5 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรม
การศึกษาความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรม หรือความต้องการน้ําเพื่อการชลประทาน จะหมายถึง ปริมาณน้ํา
ที่ต้องส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงการสูญเสียในระบบส่งน้ํา โดยปริมาณความต้องการน้ําเพื่อการชลประทานจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดดิน ฤดูกาล วิธีการเพาะปลูก ปริมาณฝน และประสิทธิภาพของระบบส่งน้ํา เป็นต้น ในการคํานวณ
ปริมาณน้ําต้องการเพื่อการชลประทานประกอบด้วยขั้นตอนหลักในการคํานวณดังนี้
1) การคํานวณปริมาณการใช้น้ําของพืช
ในการคํานวณปริมาณการใช้น้ําของพืช ได้แบ่งวิธีการคํานวณตามลักษณะการปลูกและลักษณะการใช้น้ําของ
พืชที่แตกต่างกันเป็น 2 กรณี คือ ปริมาณการใช้น้ําของข้าว และปริมาณการใช้น้ําของพืชชนิดอื่นๆ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง
และพืชผัก
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1.1)

ปริมาณการใช้น้ําของข้าว
ปริมาณการใช้น้ําของข้าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น วิธีการเพาะปลูก (นาดํา/นาหว่าน) ชนิด
ดิน ฤดูกาล พันธุ์ข้าว สภาพภูมิอากาศ ซึ่งแบ่งเป็นปริมาณความต้องการน้ําด้านต่าง ๆ ตามรูปที่ 3 ดังนี้
(1)
ปริม าณน้ํ าใช้ ในการเตรียมแปลง จะขึ้ น กั บ วิธีก ารเพาะปลู ก กรณี ใช้ น าดํ ากํา หนดให้
เท่ากับ 200 มิลลิเมตร
(2)
ปริมาณน้ําเพื่อการตกกล้า ปริมาณน้ําเพื่อการเตรียมแปลงกล้าและการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้า เท่ากับ 200 มิลลิเมตร
(3)
ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว (หลังจากปักดําหรือหว่าน)
คํานวณได้จากสมการ
ET
=
Kc.ETp
โดย ET
=
ปริมาณการใช้น้ําของข้าว (มม./วัน)
Kc
=
สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของข้าว
ETp
=
ปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง (มม./วัน)
(4)
ปริมาณน้ําที่ซึมลงไปในดิน (Percolation) เนื่องจากในการปลูกข้าวจําเป็นต้องมีน้ําขังอยู่
ในแปลงนาในระดับที่เหมาะสม จึงมีปริมาณน้ําส่วนหนึ่งที่ซึมลึกลงไปในดินไม่สามารถนํามาใช้ได้ กําหนดให้อัตราการซึมลึก
เท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรต่อวัน
1.2) ปริมาณการใช้น้ําของพืชชนิดอื่น
การคํานวณปริมาณความต้องการน้ําของพืชชนิดอื่น จะคํานวณเฉพาะปริมาณการใช้น้ําเพื่อการ
เจริญเติบโต โดยใช้สมการดังนี้
ET
=
Kc.ETp
โดย ET
=
ปริมาณการใช้น้ําของพืช (มม./วัน)
Kc
=
สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช
ETp
=
ปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง (มม./วัน)
1.3) ปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall)
ปริมาณฝนใช้การ หมายถึง ปริมาณฝนที่สามารถใช้ประโยชน์โดยการทดแทนปริมาณน้ําชลประทานที่ต้องส่ง
ให้แก่พืชได้ ปริมาณฝนใช้การสําหรับพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเนื่องจากวิธีการเพาะปลูกต่างกัน สําหรับการปลูกข้าว
ปริ ม าณฝนใช้ ก ารเป็ น ปริ ม าณฝนที่ ต กในแปลงนาแล้ ว ไม่ เกิ ด การไหลล้ น ออก การคํ า นวณฝนใช้ ก ารด้ ว ยแบบจํ า ลอง
คณิ ต ศาสตร์ WUSMO (Water Use Study Model) ทํ า การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ปริ ม าณ ฝนที่ ส ามารถนํ า มาใช้ แ ทน
น้ําชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น้ําของพืช และความสูงของคันนา
กล่าวคือ หากมีการเก็บน้ําชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่ํา เมื่อฝนตกลงมากสามารถที่จะเก็บน้ําฝนไว้ในแปลงนาได้มาก
เป็นต้น ดังนั้นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่าสัปดาห์ที่มีฝนตกมาก และยังขึ้นอยู่กับปริมาณ
ฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆอีกด้วย ข้อมูลน้ําฝนที่ใช้ในพื้นที่ศึกษาคือสถานีตรวจวัดน้ําฝน เป็นข้อมูลน้ําฝนรายวันย้อนหลัง 30 ปี
เป็นสถานีดัชนี
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รูปที่ 3 แสดงระดับน้ําในแปลงเพาะปลูกที่ระดับต่าง ๆ
สําหรับระดับน้ําในแปลงนากําหนดไว้ 3 ระดับดังนี้
1. ระดับน้ําต่ําสุดในแปลงนาก่อนการให้น้ําชลประทาน (STMIN)
=
45
มม.
2. ระดับน้ําในแปลงนาหลังการให้น้ําชลประทาน (STO)
=
90
มม.
3. ระดับน้ําในแปลงนาสูงสุดหลังจากฝนตก (STMAX)
= 125
มม.
ถ้าฝนตกและระดับน้ําในแปลงนาสูงกว่า 125 มม. แล้ว ปริมาณฝนที่ทําให้ระดับน้ําในแปลงนาสูงกว่า 125 มม. จะ
ไหลล้นออกนั้นเป็นปริมาณน้ําท่า (Runoff) และระดับน้ําในแปลงนาจะลดลง เนื่องจากการใช้น้ําของพืช การระเหยและรั่วซึม
จากแปลงนา เป็นต้น สําหรับพืชอื่น ๆ เช่น พืชไร่ และผักก็หาปริมาณฝนใช้การในลักษณะเช่นเดียวกับข้าว แต่เนื่องจากพืช
เหล่านี้ไม่ยอมให้น้ําท่วมขังบนผิวดินได้ ดังนั้นระดับน้ําในแปลงเพาะปลูกจึงมีค่าเป็นลบ ซึ่งหมายถึงระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับผิว
ดินและเป็นระดับในเขตรากพืช
3) ประสิทธิภาพการชลประทาน : ประสิทธิภาพการชลประทาน สามารถคํานวณได้จากสมการดังนี้
= ปริมาณน้ําที่พืชต้องการใช้ตามทฤษฎี + ปริมาณน้ําที่รั่วซึม - ปริมาณฝนใช้การ
ปริมาณน้ําที่ส่งให้
1.4) ปริมาณน้ําชลประทานที่พืชต้องการ: ปริมาณน้ําชลประทานที่ต้องการจากหัวงานมีค่าเท่ากับ
= ปริมาณน้ําที่พืชต้องการใช้ตามทฤษฎี + ปริมาณน้ําที่รั่วซึม - ปริมาณฝนใช้การ
ประสิทธิภาพการชลประทาน
3.ผลการศึกษาทางเลือก
3.1 การศึกษาทางเลือกตําแหน่งที่ตั้งสถานีสูบน้ําจากแหล่งน้ําต้นทุน
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีแหล่งน้ําต้นทุน (น้ําผิวดิน) ที่สําคัญ 2 แหล่ง คือ แม่น้ํา หรือทางน้ํา
ไหล และแหล่งน้ําธรรมชาติ ประเภท หนอง บึง หรือ อ่างเก็บน้ํา สําหรับสูบน้ํามาเพิ่มเติมให้แก่แหล่งเก็บกักน้ําของของระบบ
ประปาหมู่บ้าน (โครงข่ายน้ําระดับตําบล) และส่งน้ําให้เกษตรกรสําหรับการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ ไม้ผล หรือส่งน้ําไปยังแหล่ง
น้ําอื่นๆที่ไม่มีน้ําต้นทุน (สระน้ําฝน) เพื่อรักษาระบบนิเวศหรือเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นแนวคิดในการพิจารณาเลือกตําแหน่ง
ที่ตั้งของสถานีสูบน้ํา จะพิจารณาจากที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของทางราชการเป็นอันดับแรก
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดซื้อที่ดินหรือการเวนคืนที่ดินจากราษฎร ซึ่งลักษณะของที่ดินที่จะนํามาพิจารณานี้จะต้องอยู่ใกล้กับ
แหล่งน้ํามากที่สุด และมีขนาดเพียงพอสําหรับการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมองค์ประกอบต่างๆ เช่น บ้านพักพนักงานควบคุม
มีทางเข้าออกสะดวกในการบํารุงรักษา และมีถนนสําหรับวางท่อส่งน้ําไปยังพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ขั้นตอนในการ
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พิจารณาเลือกตําแหน่งที่ตั้งของสถานีสูบน้ําจากแหล่งน้ําต้นทุน ต้องทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการ
สํารวจจริงเพื่อนํามาพิจารณากําหนดตําแหน่งที่ตั้งของสถานีสูบน้ําที่เหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 การพิจารณาตําแหน่งที่ตั้งของสถานีสูบน้ําจากแม่น้ํา หรือทางน้ําไหล
ในการพิจารณาตําแหน่งที่ตั้งของสถานีสูบน้ําจากแม่น้ํา หรือทางน้ําไหล จะมีทางเลือกที่ค่อนข้างจํากัด
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของที่ดินตามแนวแม่น้ํา ความสูงของตลิ่ง และค่าความลาดเอียง (Slope) มีถนนทางเข้าที่
สะดวกที่สุด สําหรับการบํารุงรักษาและการวางท่อส่งน้ําไปยังพื้นที่รับประโยชน์ ทําให้ต้นทุนค่าก่อสร้างต่ํา ใช้ที่ดินในการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําประมาณ 50 x 100 เมตร
3.1.2 การพิจารณาตําแหน่งที่ตั้งของสถานีสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ประเภท หนอง บึง หรือ อ่างเก็บน้ํา
โดยปกติแหล่งน้ําธรรมชาติ ประเภท หนอง บึง หรือ อ่างเก็บน้ํา จะมีทางเลือกค่อนข้างมากแม่น้ํา เพราะ
จะมีที่ดิน และถนนสาธารณประโยชน์โดยรอบ สภาพภูมิประเทศระหว่างพื้นดินและระดับน้ําไม่ต่างกันมากนัก ทําให้ต้นทุนค่า
ก่อสร้างต่ํา
การพิจารณาความเหมาะสม ของตําแหน่งที่ตั้งระหว่างการก่อสร้างสถานีสูบน้ําจากแหล่งน้ําทั้ง 2 ประเภท
คือประเภทแม่น้ํา หรือทางน้ําไหล และประเภทหนอง บึง หรือ อ่างเก็บน้ําประกอบด้วย
1) ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางชลศาสตร์ของสถานีสูบน้ําที่ตั้งอยู่ติดกัน
2) ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําถูกกว่า เนื่องจากมีระยะทางสูบส่งน้ําที่สั้น
3) ลดปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อชุมชนที่ท่อส่งน้ําผ่าน
3.2 การพิจารณารูปแบบของสถานีสูบน้ํา และชนิดของเครื่องสูบน้ํา
เนื่องจากสถานีสูบน้ําเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการที่มีความสําคัญสําหรับการส่งน้ําด้วยระบบท่อใน
ระยะทางไกลๆและมีการจ่ายน้ําไปยังแหล่งเก็บกักน้ําตามแนวท่อส่งน้ํา การพิจารณารูปแบบของสถานีสูบน้ํามีปัจจัยหลักที่จะ
นํามาพิจารณา ได้แก่ สภาพภูมิประเทศของตําแหน่งที่ตั้ง วิธีการสูบส่งที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องสูบน้ําสามารถทํางานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานในการสูบส่งอย่างคุ้มค่า นอกจากนั้นรูปแบบของสถานีสูบน้ําจะต้องใช้งานได้ง่าย
การบํารุงรักษาต่ํา เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของบุคลากรที่จะทําหน้าที่ในการดูแลและบํารุงรักษา การพิจารณา
รูปแบบของสถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําของโครงการสูบน้ําตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถจําแนกตาม
ตําแหน่งที่ตั้งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
3.2.1รูปแบบสถานีสูบน้ําและเครื่องสูบน้ําจากแม่น้ํา หรือทางน้ําไหล
การศึกษาเปรียบเทียบจากปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อรูปแบบของสถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําที่จะ
นํามาพิจารณาประกอบด้วย ลักษณะพื้นที่โครงการ ราคาค่าก่อสร้าง การใช้งานและการควบคุมระบบ
1) ลักษณะพื้นที่โครงการ
สภาพพื้นที่ที่จะทําการก่อสร้างสถานีสูบน้ําจากแม่น้ํา มีลักษณะเป็นพื้นที่แคบและยาวตามแนวริมฝั่งแม่น้ํา
ตลิ่งจะมีความลาดชันมาก และมีความผันแปรของระดับน้ําในแม่น้ําค่อนข้างสูง คือ จะมีระดับต่ํามากในหน้าแล้งและระดับสูง
มากในหน้าฝน จากลักษณะเช่นนี้รูปแบบของสถานีสูบน้ํา และชนิดของเครื่องสูบน้ํา ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในโครงการ
บริเวณริมฝั่งแม่น้ํา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
(1) รูปแบบของสถานีสูบน้ําแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) เครื่องสูบน้ําชนิด Horizontal Centrifugal Pump
สถานี สู บ น้ํ า แบบ Dry Pit ชนิ ด เครื่ อ งสู บ น้ํ า อยู่ สู ง กว่ า หรื อ เท่ า กั บ ระดั บ น้ํ า ใช้ เครื่ อ งสู บ น้ํ า แบบ
Horizontal Centrifugal Pump เป็นเครื่องสูบน้ําที่ใช้เป็นแบบ Horizontal Centrifugal Pump ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
สู ง และราคาค่ อ นข้ า งถู ก เมื่ อ เที ย บกั บ Vertical Turbine แต่ ถ้ า ใช้ แ บบ Vertical Centrifugal Pump ราคาก็ จ ะสู ง ขึ้ น
ค่อนข้างมาก แต่จะได้เปรียบในเรื่องพื้นที่ติดตั้ง ซึ่งจะต้องการพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้อย ข้อเสียของสถานีสูบน้ําแบบนี้
คือ เครื่องสูบน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ํา ดังนั้นในการสูบจึงต้องมีการล่อน้ํา (Priming) และค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ําค่อนข้างแพง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระดับน้ําที่จะสูบอยู่ต่ํามากจะต้องกดพื้นสถานีสูบลงไปลึกมาก ตามความต้องการตามค่า NPSH
ของเครื่องสูบน้ํา และอาจเสี่ยงต่อการเกิด น้ําท่วมห้องเครื่องสูบน้ําได้
(2) รูปแบบของสถานีสูบน้ําแบบบ่อเปียก (Wet Pit) เครื่องสูบน้ําชนิด Vertical Turbine Pump
สถานีสูบน้ําแบบ Wet Pit ชนิดเครื่องสูบน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับน้ํา ใช้เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine
สถานีสูบน้ําแบบนี้มีข้อดี คือ ใบพัดเครื่องสูบน้ําจมอยู่ในน้ําตลอดเวลาสามารถทําการสูบน้ําได้โดยปราศจากปัญหาการล่อน้ํา
(Priming) สําหรับสถานีสูบที่ใช้เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine โครงสร้างของอาคารที่อยู่ต่ํากว่าระดับพื้นดิน มีขนาด
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เล็ก เพราะไม่ต้องมีโครงสร้างเพื่อวางเครื่องสูบน้ําและชุดขับ เนื่องจากชุดขับของเครื่องสูบน้ําเช่นมอเตอร์หรือเครื่องยนต์จะ
อยู่เหนือเครื่องสูบ ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้
2) ราคาค่าก่อสร้าง
ในการเปรียบเทียบด้านราคาของสถานีสูบน้ําจะพิจารณาร่วมกับชนิดของเครื่องสูบน้ําในแต่ละรูปแบบ
ประกอบไปด้วย เพื่อให้ผลการเปรียบเทียบสามารถนํามาประกอบการพิจารณาได้ครบถ้วน ซึ่งการเปรียบเทียบจะจําแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ โดยจะพิจารณาเฉพาะสถานีสูบน้ําแบบ Dry Pit และ Wet Pit เท่านั้น ส่วนเครื่องสูบน้ําจะพิจารณา
เปรียบเทียบเครื่องสูบน้ําชนิด Vertical Turbine และชนิด Horizontal Centrifugal โดยมีผลการเปรียบเทียบดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบราคาสถานีสูบน้ําและเครื่องสูบน้ํา
ที่

รายละเอียด

1
2

สถานีสูบน้ําแบบ Dry Pit
Horizontal Centrifugal Pump
2,240,00
213,000

สถานีสูบน้ําแบบ Wet Pit
Vertical Turbine Pump
3,200,000
-

เครื่องสูบน้ําและมอเตอร์ (บาท)
ท่อและอุปกรณ์ด้านดูด (บาท)
(ท่อทางดูด+ประตูน้ํา+Foot Valve)
3 ระบบล่อน้ํา (บาท)
20,000
4 ระบบระบายอากาศจากสถานีสูบน้ํา (บาท)
80,000
20,000
รวม (บาท)
2,553,000
3,220,000
5 งานโครงสร้าง
7,120,000
6,380,000
รวมทั้งสิ้น
9,673,000
9,600,000
ที่ ม า : งานศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ด โครงการสู บ น้ํ า เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ห นองน้ํ า ธรรมชาติ จั ง หวั ด
นครราชสีมา , บริษัท โปรเกรส จํากัด 2545
3) การใช้งานและการควบคุมระบบ
เนื่องจากพื้นที่โครงการที่มีสถานีสูบน้ํา อยู่บริเวณแหล่งน้ําต้นทุน และแนวท่อ ถึงพื้นที่เป้าหมายซึ่งอาจ
อยู่ห่างไกล ทางเลือกรูปแบบของสถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อาจไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ในท้องถิ่นก็จะเป็นปัญหาในการทํางานในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เช่น การใช้สถานีสูบชนิดเครื่องสูบตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําที่อาจ
ต้องมีการ Priming ก่อนที่จะทําการเดินเครื่องสูบน้ําในช่วงระดับน้ําต่ําๆ หรือ Foot Valve เกิดรั่ว เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของ
สถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างๆกัน ดังแสดงในตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 5
ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงข้อดี-ข้อเสียของสถานีสูบน้ําแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) ชนิดเครื่องสูบน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ําใช้เครื่องสูบน้ําแบบ
Horizontal Centrifugal Pump
ข้อดี
1.เข้าถึงเครื่องสูบน้ําและซ่อมแซมได้สะดวก
2.สายไฟต่างๆ มีระยะทางสั้น
3.ต้องการความสูงของอาคารต่ํา
4.การซ่อมแซมสามารถทําได้โดยไม่ต้องถอดมอเตอร์

ข้อเสีย
1.อาจมีปัญหาน้ําท่วมมอเตอร์
2.ต้องมีอุปกรณ์ล่อน้ํา
3.ใช้พื้นที่มาก
4.สถานี สู บ น้ํ า จะมี ร าคาสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม พื้ น ที่
ทางเข้าออก, แสงสว่าง, การระบายอากาศ
5.ต้ อ งการการระบายอากาศเพื่ อ ลดความร้ อ น ของ
มอเตอร์
6.จํากัดทางเลือกของเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะใช้ กับการสูบ
แบบ Negative Suction (ค่า NPSH)
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ตารางที่ 5 แสดงข้อดี-ข้อเสียของสถานีสูบน้ําแบบบ่อเปียก (Wet Pit) และเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump
ข้ อดี
1.ใช้ พื ้นที่โรงสูบน้ อย อาคารโรงสูบมีขนาดไม่ใหญ่

ข้ อเสีย
1. อาคารโรงสูบ มี ค วามสูง มาก เพื่ อ ระยะในการดึ ง
เครื่ องสูบขึ ้น ทําให้ มีราคาค่าก่อสร้ างสูง
2.ระดับพื ้นที่ชนวางมอเตอร์
ั้
อยูเ่ หนือระดับนํ ้าท่วม
2.การตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่ องสูบทุกครัง้ จะต้ อง
ถอดมอเตอร์ และดึงเครื่ องสูบนํ ้าขึ ้น
3.ท่อดูดจมเสมอไม่ต้องมีการล่อนํ ้า และสามารถทําค่า 3.มี จํานวนแบริ่ งของเพลามาก ซึ่งอาจเป็ นปั ญ หาใน
การใช้ งานหากไม่ได้ ใช้ งานอย่างต่อเนื่อง
NPSH ที่ต้องการได้ ง่าย
4.เหมาะสมที่ สุ ด ในการติ ด ตั ง้ แบบลึ ก และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ ้าอย่างมาก
5.เครื่ องสูบนํ ้าแบบ Vertical Turbine จะมีความยืดหยุ่น
ในการทํางานโดยสามารถเพิ่มเฮดของเครื่ องสูบได้ โดย
การเพิ่ม Stage ของเครื่ องสูบ
3.2.2 รูปแบบสถานีสูบน้ําและเครื่องสูบน้ําแหล่งประเภท หนอง บึง หรืออ่างเก็บน้ํา
ในการศึกษาเปรียบเทียบมีปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการเลือกรูปแบบของสถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่อง
สูบน้ําเช่นเดียวกับการศึกษาเปรียบเทียบสถานีสูบน้ําจากแม่น้ําหรือทางน้ําไหล คือ ลักษณะพื้นที่โครงการ ราคาค่าก่อสร้าง
การใช้งานและการควบคุมระบบ
1) ลักษณะพื้นที่โครงการ
ลักษณะของพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ําจากแหล่งประเภท หนอง บึง หรืออ่างเก็บน้ําส่วนใหญ่จะอยู่ในที่
ลุ่ม เนื่องจากเป็นที่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําและเป็นจุดที่น้ําจากพื้นที่รับน้ําจะไหลมาลงอ่างเก็บน้ําในช่วงฤดูฝน ซึ่งถ้าหากสถานีสูบ
ตั้งอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สูงพอ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ําท่วมย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้นในการก่อสร้างจะต้องก่อสร้าง
สถานีสูบน้ําให้มีระดับสูงกว่าระดับดินเดิมประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งจะมีผลทําให้เครื่องสูบน้ํามีระยะดูด (Suction Lift) สูงขึ้น
อีก 1.50 เมตร ปั ญ หาที่ ต ามมาจะเกิด ขึ้ น เมื่ อระดั บ น้ํ า ในอ่ างเก็ บ น้ํ า มี ระดั บ ต่ํ า เครื่องสู บ น้ํ า จะไม่ ส ามารถทํ าการสู บ ได้
เนื่องจากข้อจํากัดของค่า NPSH (Net Positive Suction Head) ในส่วนของสถานีสูบน้ําแบบ Dry Pit ที่เครื่องสูบน้ําอยู่ใน
ระดับต่ํา ก็จะมีความเสี่ยงจากสภาพน้ําท่วมเช่นเดียวกัน แต่สามารถป้องกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อระดับการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําที่มีผลต่อการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ในขณะที่ระดับน้ําทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ํามีระดับต่ํา ดังนั้นในการพิจารณา
เปรียบเทียบรูปแบบและชนิดของเครื่องสูบน้ําจะกระทําเฉพาะสถานีสูบน้ําแบบ Wet Pit กับ Dry Pit เท่านั้น เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศและลักษณะของพื้นที่โครงการจะไม่มีผลต่อการทํางานของเครื่องสูบน้ํา รูปแบบสถานีสูบและชนิดของเครื่องสูบน้ํา
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
(1) รูปแบบของสถานีสูบน้ําแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) เครื่องสูบน้ําชนิด Horizontal Centrifugal Pump
สถานีสูบน้ําแบบ Dry Pit ชนิดเครื่องสูบอยู่สูงกว่าหรือต่ํากว่าระดับน้ํา ใช้เครื่องสูบน้ําแบบ Horizontal
Centrifugal Pump ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงและราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับ Vertical Turbine Pump ข้อเสียของสถานี
สูบน้ําแบบนี้ เฉพาะกรณีเครื่องสูบน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ํา ดังนั้นในการสูบจึงต้องมีการล่อน้ํา (Priming) และค่าก่อสร้างสถานี
สูบน้ําค่อนข้างแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระดับน้ําที่จะสูบอยู่ต่ํากว่าระดับพื้นมากๆ และอาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมห้อง
เครื่องสูบน้ําได้
(2) รูปแบบของสถานีสูบน้ําแบบบ่อเปียก (Wet Pit) เครื่องสูบน้ําชนิด Vertical Turbine Pump
สถานีสูบน้ําแบบ Wet Pit ชนิดเครื่องสูบน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับน้ํา ใช้เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine
Pump สถานีสูบน้ําแบบนี้มีข้อดี คือ ใบพัดเครื่องสูบน้ําจมอยู่ในน้ําตลอดเวลาสามารถทําการสูบน้ําได้โดยปราศจากปัญหาการ
ล่อน้ํา (Priming) สําหรับสถานีสูบที่ใช้เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine โครงสร้างของอาคารที่อยู่ต่ํากว่าระดับพื้นดิน มี
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ขนาดเล็ ก เพราะไม่ ต้ อ งมี โครงสร้างเพื่ อ วางเครื่อ งสู บ น้ํ า และชุ ด ขั บ เนื่ อ งจากชุ ด ขั บ ของเครื่อ งสู บ น้ํ า เช่ น มอเตอร์ห รือ
เครื่องยนต์จะอยู่เหนือเครื่องสูบ ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้
2) ราคาค่าก่อสร้าง
ในการเปรียบเที ยบด้ านราคาของสถานีสูบ น้ํ าจะศึกษารวมกับ ชนิ ด ของเครื่อ งสูบ น้ํ าในแต่ ล ะรูป แบบ
ประกอบไปด้วย เพื่อให้ผลการเปรียบเทียบสามารถนํามาประกอบการพิจารณาได้ครบถ้วน ซึ่งการเปรียบเทียบจะจําแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ โดยจะพิจารณาเฉพาะสถานีสูบน้ําแบบ Dry Pit และ Wet Pit เท่านั้น ส่วนเครื่องสูบน้ําจะพิจารณา
เปรียบเทียบเครื่องสูบน้ําชนิด Vertical Turbine, Horizontal Centrifugal Pump ผลการเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบราคาสถานีสูบน้ําและเครื่องสูบน้ํา
ลําดับ

รายละเอียด

1
2

สถานีสูบน้ําแบบ
Dry Pit
Vertical Turbine Pump Horizontal Centrifugal Pump
2,500,000
1,800,000
(ท่ อ
212,390
สถานีสูบน้ําแบบ Wet Pit

เครื่องสูบน้ําและมอเตอร์ (บาท)
ท่อและอุป กรณ์ ด้านดู ด (บาท)
ทางดูด + ประตูน้ํา + Foot Valve)
3
ระบบล่อน้ํา (บาท)
20,000
4
ระบบระบายอากาศจากสถานีสูบน้ํา (บาท)
20,000
80,000
รวม (บาท)
2,520,000
2,112,390
5
งานโครงสร้าง
2,037,390
2,182,133
รวมทั้งสิ้น (บาท)
4,557,390
4,294,523
ที่ ม า : งานศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ด โครงการสู บ น้ํ า เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ห นองน้ํ า ธรรมชาติ จั ง หวั ด
นครราชสีมา , บริษัท โปรเกรส จํากัด 2545
3) พิจารณาด้านการใช้งานและการควบคุมระบบ
จากสภาพของพื้นที่โครงการที่มีสถานีสูบน้ํา อยู่บริเวณแหล่งน้ําต้นทุนและตามอ่างเก็บน้ําในแนวท่อ ซึ่ง
อยู่ห่างไกล ทางเลือกรูปแบบของสถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ในท้องถิ่นก็จะเป็นปัญหาในการทํางานในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เช่น การใช้สถานีสูบชนิดเครื่องสูบตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําที่อาจ
ต้องมีการ Priming ก่อนที่จะทําการเดินเครื่องสูบน้ําในช่วงระดับน้ําต่ําๆ และ Foot Valve เกิดรั่ว เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของ
สถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างๆกัน ดังแสดงในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 8
ตารางที่ 7 แสดงข้อดี-ข้อเสียของสถานีสูบน้ําแบบบ่อเปียก (Wet Pit) และเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump
ข้อดี
1.ใช้พื้นที่โรงสูบน้อย อาคารโรงสูบมีขนาดไม่ใหญ่

ข้อเสีย
1.อาคารโรงสูบจะต้องมีความสูงมาก เพื่อระยะในการดึง
เครื่ อ งสู บ ทํ า ให้ อ าคารมี ค วามสู ง มากและมี ร าคาค่ า
ก่อสร้างสูง
2.ระดับพื้นที่ชั้นวางมอเตอร์อยู่เหนือระดับ น้ําท่วม
2.การตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบทุกครั้งจะต้องถอด
มอเตอร์และดึงเครื่องสูบน้ําขึ้น
3.ท่อดูดจมเสมอไม่ต้องมีการล่อน้ํา และสามารถทําค่า 3.มีจํานวนแบริ่งของเพลามาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการ
NPSH ที่ต้องการได้ง่าย
ใช้งานหากไม่ได้ใช้งานอย่าง ต่อเนื่อง
4.เหมาะสมที่ สุ ด ในการติ ด ตั้ ง แบบลึ ก และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําอย่างมาก
5.เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine จะมีความยืดหยุ่น
ในการทํางานโดยสามารถเพิ่มเฮดของเครื่องสูบได้โดยการ
เพิ่ม Stage ของเครื่องสูบ
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ตารางที่ 8 แสดงข้อดี-ข้อเสียของสถานีสูบน้ําแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) ชนิดเครื่องสูบน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ําใช้เครื่องสูบน้ําแบบ
Horizontal Centrifugal Pump
ข้อดี
1.เข้าถึงเครื่องสูบน้ําและซ่อมแซมได้สะดวก
2.สายไฟต่างๆ มีระยะทางสั้น
3.ต้องการความสูงของอาคารต่ํา
4.การซ่อมแซมสามารถทําได้โดยไม่ต้องถอดมอเตอร์

ข้อเสีย
1.อาจมีปัญหาน้ําท่วมมอเตอร์
2.ต้องมีอุปกรณ์ล่อน้ํา
3.ความน่าเชื่อถือลดลงเนื่องจากต้องการล่อน้ํา
4.สถานี สู บ น้ํ า จะมี ร าคาสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม พื้ น ที่
ทางเข้าออก, แสงสว่าง, การระบายอากาศ
5.ต้องการการระบายอากาศเพื่อลดความร้อนของมอเตอร์
6.จํากัดทางเลือกของเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะใช้กับการสูบ
แบบ Negative Suction (เกี่ยวกับค่า NPSH)

3.3 ผลการประเมิ น ปริม าณความต้ องการใช้น้ํา กรณี ศึ กษารายงานการวางโครงการและศึกษาความเหมาะสมเบื้ องต้ น
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํากุดเสาธง-หนองไชยวาน-บึงกิว ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการประเมิ น ความต้ อ งการน้ํ า ด้ ว ยแบบจํ า ลอง WUSMO ประเมิ น ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ น้ํ า เพื่ อ
การเกษ ตรกรรม ห รื อ ป ริ ม าณ ค วาม ต้ อ งการใช้ น้ํ าเพื่ อการชลป ระท าน ใน กรณี พื้ น ที่ แห ล่ ง น้ํ าน้ํ ากุ ด เสาธง
หนองไชยวาน-บึงกิว ได้วางแผนระบบปลูกพืช ฤดูฝนและฤดูแล้ง ในพื้นที่ 1,500 ไร่ โดยในฤดูฝนได้เสนอให้ปลูกข้าว 1,200 ไร่
และในฤดูแล้งปลูกข้าวนาปรัง 500 ไร่ และปลูกพืชไร่ อ้อย มันสําปะหลัง และพืชผักตลอดทั้งปี ชนิดละ 100 ไร่ และสรุปเป็น
ปริมาณความต้องการใช้น้ําของพืชแต่ละชนิด หลังจากหักปริมาณน้ําฝนใช้การแล้ว จากนั้นจึงนํามาคํานวณปริมาณความ
ต้องการน้ําชลประทาน ผลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ํา สรุปได้ว่า ความต้องการน้ําเพื่อการชลประทานของพื้นที่รับ
ประโยชน์จากโครงการ ใช้น้ําเพื่อการเกษตรมีปริมาณทั้งสิ้น 1.83 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ดังแสดงรายละเอียดผลการประเมินใน
ตารางที่ 9 และตารางที่ 10
ตารางที่ 9 ผลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ําของพืชหลักตามแผนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่โครงการ
ชนิดพืช
ข้ าวนาปี
ข้ าวนาปรัง
อ้ อย
มันสําปะหลัง

พืชผัก

ช่วงเวลา
การปลูก
ฤดูฝน
ฤดูแล้ ง
ทังปี
้
ทังปี
้
100 (วัน)

ปริ มาณความต้ องการใช้ นํ ้า (ลบ.ม./ไร่)
รวม
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
0.00 128.00 212.00 198.00 156.00 11.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
705.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 325.00 410.00 425.00 225.00 1,415.00
302.00 245.00 213.00 191.00 182.00 101.00 75.00 45.00 0.00
0.00
21.00 312.00 1,687.00
132.00 112.00 108.00 95.00 35.00 15.00 12.00 0.00
0.00
0.00 142.00 152.00 803.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 76.00 80.00 53.00 25.00 234.00

ตารางที่ 10 ผลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรมรายเดือน
ปริมาณความต้องการใช้น้ํา (ล้าน ลบ.ม.)

ชนิดพืช

พื้นที่เพาะปลูก
(ไร่)

ข้าวนาปี

1200

-

0.15

0.25

0.24

0.19

0.01

-

-

-

-

-

-

0.85

ข้าวนาปรัง

500

0.02

-

-

-

-

-

-

-

0.16

0.21

0.21

0.11

0.71

อ้อย

100

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.00

-

-

0.00

0.03

0.17

มันสําปะหลัง

100

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.01

0.02

0.08

พืชผัก

100

-

-

-

-

-

-

-

-

0.01

0.01

0.01

0.00

0.02

0.06

0.19

0.29

0.27

0.21

0.02

0.01

0.00

0.17

0.21

0.23

0.16

1.83

รวม

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รวม
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3.4 การออกแบบระบบสูบน้ํา
การวางแผนระบบปลูกพืช ฤดูฝนและฤดูแล้ง ในพื้นที่ 1,500 ไร่ โดยในฤดูฝนได้เสนอให้ปลูกข้าว 1,200 ไร่ และในฤดู
แล้งปลูกข้าวนาปรัง 500 ไร่ และปลูกพืชไร่ อ้อย มันสําปะหลัง และพืชผักตลอดทั้งปี ชนิดละ 100 ไร่ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ํากุดเสาธง-หนองไชยวาน-บึงกิว ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และผลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ํา
จากตารางที่ 7 และตารางที่ 8 หลักการพิจารณาการออกแบบระบบสูบน้ํา ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
ก่อน โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการใช้น้ํารายเดือนในช่วงฤดูแล้งก่อนเป็นลําดับแรก เพื่อความประหยัดในค่าลงทุน
เพราะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ําท่าไหลเข้าแหล่งน้ํา จึงพิจารณาเลือกปริมาณความต้องการใช้น้ําในเดือน กุมภาพันธ์ มีอัตราการใช้
น้ํา 230,000 ลบ.ม./เดือน ลําดับต่อมาเป็นการเลือกช่วงเวลาการใช้งานเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันสามารถสูบ
น้ําโดยเฉลี่ยได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ต่างจากระบบสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถทํางานได้ทั้งวัน 24 ชั่วโมง (ระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้าเครื่องสูบน้ําจะมีขนาดเล็กกว่า) ดังนั้นการออกแบบระบบสูบน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับ
พลังงานไฟฟ้า (Hybrid Inverter Solar Pump) เพื่อให้ได้ปริมาณน้ําที่ต้องการโดย มีขั้นตอนดังนี้
1) กําหนดช่วงเวลาให้ระบบไฟฟ้าทํางานเวลา 10:00-14:00 รวม 4 ชั่วโมงช่วงเวลาที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์สูง
ในช่วงฤดูแล้งและให้ระบบไฟฟ้าทํางานเวลา 06:00-10:00 และ 14:00-18:00 รวม 8 ชั่วโมง รวมเวลาที่ทํางาน 12 ชั่วโมง/วัน
2) อัตราการสูบน้ํา 230,000 ลบ.ม./เดือน = 638.89 ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ 0.18 ลบ.ม./วินาที กรณีควรพิจารณา
ติดตั้งเครื่องสูบ น้ําจํานวน 2 เครื่องสูบ พร้อมกัน และควรมีเครื่องสํ ารอง 1 เครื่อง เพื่อความประหยัดและสะดวกในการ
บํารุงรักษา จัดหาอะไหล่ได้ง่าย ดังนั้น การออกแบบระบบสูบน้ําในอัตราการสูบไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม./ชั่วโมง
3) หาค่า TDH = Head loss ท่อดูด + Head loss ท่อส่ง + Head loss อื่นๆ + Total Static Head = 15 ม.
4) การเลือกปั๊มจาก Performance Pump Curve ที่อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม./ชั่วโมง และ H ไม่น้อย
กว่า 15 ม. ได้กําลังเครื่องสูบน้ํา 18.50 กิโลวัตต์ หรือ 25 แรงม้า ประสิทธิ์ภาพร้อยละ 80 เลือกใช้ปั๊ม จํานวน 3 เครื่อง
ทํางาน 2 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง
3.5เกณฑ์การพิจารณาทางเลือก
ในการเปรียบเทียบทางเลือก เพื่อกําหนดรูปแบบของระบบสูบส่งที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงการที่จะนําทรัพยากรน้ํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าดําเนินการต่ําสุด รวมทั้งสามารถ
สนองตอบความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างครบถ้วน
โดยมีปัจจัยที่จะนํามาพิจารณาประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้วิธี Weighted Average คือ มีการให้คะแนนความสําคัญ ของความเหมาะสมแต่ละด้าน
ต่างๆ กันไปตามความสําคัญในแต่ละด้าน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของระบบสถานีสูบน้ําได้ ตามตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 เกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมแต่ละด้าน
คะแนนน้ําหนัก
รวม
ตัวแปร
คะแนนความเหมาะสม (2)
(1)
(1) x (2)
(1) ด้านวิศวกรรม
5
1-5
5-25
(2) ด้านเศรษฐกิจสังคม
5
1-5
5-25
(3) ด้านเศรษฐศาสตร์
6
1-5
6-30
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม
4
1-5
4-20
รวม
20
4-20
20-100
1) ด้านวิศวกรรม
จะเป็นกําหนดรูปแบบและลักษณะวิธีการสูบส่ง ที่มีประสิทธิภาพในการนําทรัพยากรน้ํามาใช้ โดยมี
องค์ประกอบและรูปแบบที่ไม่สลับซับซ้อน สะดวกต่อการก่อสร้าง การใช้งานและการบํารุงรักษา โดยจะพิจารณาในด้าน
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ตัวแปร

คะแนนน้ําหนัก
(1)

คะแนนความเหมาะสม
(2)

รวม
(1) x (2)



ความยากง่ายในการก่อสร้าง

6

1-5

6-30



ความน่าเชื่อถือของระบบ

6

1-5

6-30



ความสะดวกในการบํารุงรักษา

3

1-5

3-15



ความยืดหยุ่นของระบบ

2

1-5

3-15



ความสอดคล้องกับโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

1-5

2-10

รวม

20

5-25

20-100

2) ด้านเศรษฐกิจสังคม
จะพิจารณาในขอบเขตของกิจกรรมการใช้น้ําของชุมชน โดยการจัดสรรน้ําและการพัฒนาโครงการจะต้อง
สอดคล้องและสนองตอบความต้องการของชุมชนในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นที่
โครงการโดยจะพิจารณาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งระดับชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทในพื้นที่โครงการ ได้ดังแสดงในตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 แนวคิดการประเมินคะแนนด้านเศรษฐกิจสังคม
ตัวแปร
สนองตอบได้เต็มพื้นที่รับประโยชน์
 สนองตอบได้เฉพาะส่วนในระดับ ปานกลาง
 สนองตอบได้เฉพาะส่วนในระดับต่ํา
 ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชน
รวม


คะแนนน้ําหนัก
(1)
7
6
5
2
20

คะแนนความ
เหมาะสม (2)
1-5
1-5
1-5
1-5
4-25

รวม
(1) x (2)
7-35
6-30
5-25
2-10
20-100

3) ด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยที่นํามาพิจารณา คือ ความรุนแรงของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ
ของแต่ละทางเลือก โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 14 เกณฑ์การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวแปร

คะแนนน้ําหนัก
(1)

คะแนนความ
เหมาะสม (2)

รวม
(1) x (2)

ผลกระทบด้านกายภาพ
 ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา
 ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ/คุณภาพชีวิต

5
5
5
5

1-5
1-5
1-5
1-5

5-25
5-25
5-25
5-25

รวม

20

4-20

20-100



20

4)

ด้านเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นการพิจารณาด้านผลประโยชน์ (Benefits) ที่จะ
ได้รับจากแนวทางเลือกต่างๆ ตลอดจน ค่าลงทุน (Investment Costs) ที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางเลือกนั้นๆ ตามเกณฑ์โดยทั่วไป
ถ้าแนวทางมีการลงทุนสูงก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงตามไปด้วย นอกจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้วทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีการ
พิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการด้วยว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ตัวชี้วัดในประเด็นนี้คือ ค่าอัตราผลตอบแทน
ภายในทางเศรษฐกิจ (EIRR) ของโครงการว่ามีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนของเงินทุน หรือค่าเสียโอกาสของเงินทุนหรือไม่
เพียงใด เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 15 มีแนวคิดพอสรุปได้ดังนี้
1) เงินลงทุน (Investment Costs) เงินลงทุนในแต่ละทางเลือก โดยแนวทางที่มีเงินลงทุนน้อยน่าจะเป็นแนวทางที่
มีโอกาสในการดําเนินการมากกว่าแนวทางที่มีเงินลงทุนสูง ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของข้อสมมุติฐานที่งบประมาณมีจํานวนจํากัด การ
พิจารณาจัดลําดับจะใช้เกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าว
2) ค่าดําเนินการและค่าบํารุงรักษา (O&M Costs) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าดําเนินการและค่าบํารุงรักษาของแผนทางเลือก
ต่าง ๆ ก็เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่จะพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายรายปีในกรณีที่ทางเลือกของ
โครงการมีค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้สูงก็จะเป็นภาระกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณาในตัวแปรนี้จะดูจาก
ความเหมาะสมมากสู่ความเหมาะสมน้อยโดยดูจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าบํารุงรักษาที่น้อยไปสู่ค่าใช้จ่ายที่มาก
3) ผลประโยชน์ (Benefits) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ จํานวนพื้นที่รับประโยชน์ทางด้านการเกษตรใน
แต่ละทางเลือก ประเมินมาในรูปของผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยมีสมมุติฐานที่จะจัดสรรน้ําอุปโภค-บริโภคเท่ากันทุกทางเลือก
4) ผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจ (EIRR) ตัวชี้วัดความเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ของแนวทางเลือกอีกตัวหนึ่ง
คือ EIRR การพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกจะพิจารณาค่า EIRR ในทางเลือกที่มีค่าสูงสุดและค่าที่มีลําดับรองลงมา
ตารางที่ 15 แนวคิดการประเมินคะแนนทางเศรษฐศาสตร์
ตัวแปร

คะแนนน้ําหนัก
(1)

คะแนนความเหมาะสม
(2)

รวม (1) x (2)

(1)

ค่าลงทุน

6

1-5

6-30

(2)

O&M

6

1-5

6-30

(3)

ผลประโยชน์

4

1-5

4-20

(4)

EIRR

4

1-5

4-20

20

4-20

20-100

รวม

4.บทสรุป และข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
ระบบสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานไฟฟ้า มีแหล่งน้ําต้นทุน (น้ําผิวดิน) ที่สําคัญ 2 แหล่ง คือ
แม่น้ํา หรือทางน้ําไหล และแหล่งน้ําธรรมชาติ ประเภท หนอง บึง หรือ อ่างเก็บน้ํา วัตถุประสงค์เพื่อสูบน้ําส่งให้แหล่งเก็บกัก
น้ํ า ของระบบประปาหมู่ บ้ า น (โครงข่า ยน้ํ า ระดั บ ตํ าบล) หรือ ส่ งน้ํ า ไปยัง แหล่ งน้ํ าอื่ น ๆที่ ไม่ มี น้ํ า ต้ น ทุ น (สระน้ํ าฝน) เพื่ อ
การเกษตร เช่น ปลูกพืชผักเศรษฐกิจ ไม้ผล และเพื่อรักษาระบบนิเวศหรือเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม
สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบจากปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อรูปแบบของสถานีสูบน้ําและชนิดของเครื่องสูบน้ําที่จะนํามา
พิจารณาประกอบตาม ลักษณะพื้นที่โครงการ ราคาค่าก่อสร้าง การใช้งานและการควบคุมระบบ สรุปได้ดังนี้
4.1 รูปแบบสถานีสูบน้ําและชนิดเครื่องสูบน้ํา
จากการพิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลของรูปแบบสถานีสูบน้ําและชนิดเครื่องสูบน้ําทั้ง 2 ประเภท ในด้านราคาค่า
ก่อสร้าง จะเห็นได้ว่า สถานีสูบน้ําแบบ Dry Pit เครื่องสูบน้ําชนิด Horizontal Centrifugal Pump จะมีความเหมาะสมเป็น
อั น ดั บ แรก เนื่ อ งจากมี ร าคาค่ า ก่ อ สร้ า งที่ ต่ํ า กว่ า สถานี สู บ น้ํ า แบบอื่ น รวมทั้ ง ในการใช้ ง านเครื่ อ งสู บ น้ํ า Horizontal
Centrifugal Pump สามารถที่จะใช้งานได้หลังจากที่หยุดการทํางานไปเป็นเวลานานและการบํารุงรักษาซ่อมแซมก็สามารถทํา
ได้ง่ายไม่ต้องถอดมอเตอร์และดึง Column ขึ้นจากน้ําเหมือนการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา Vertical Turbine Pump แต่เมื่อดู
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จากลักษณะของพื้นที่และการใช้งาน กรณีที่เป็นฝั่งแม่น้ํา ซึ่งมีระดับน้ําขึ้นลงและมีความต่างของระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดมาก
สถานี สู บ น้ํ า ควรเป็ น แบบ Wet Pit เครื่ อ งสู บ น้ํ า ชนิ ด Vertical Turbine จะเหมาะสมกว่ า เนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งมี ก ารล่ อ น้ํ า
(Priming) สามารถสูบเมื่อระดับน้ํามีการผันแปรมากๆ ได้และใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าสถานีสูบน้ําแบบอื่น และต้อง
คํานึงถึงดังนี้
1) ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีเนื้อที่เพียงพอ ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา และอาคารประกอบ
2) มีถนนสาธารณะเข้าถึงสถานีสูบน้ํา
3) ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางชลศาสตร์ของสถานีสูบน้ําที่ตั้งอยู่ติดกัน
4) จุดที่ตั้งสถานีสูบน้ําต้องใกล้พื้นที่เป้าหมายให้มากที่สุด เพื่อหยัดระบบท่อส่ง
5) หลีกเลี่ยงและลดปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อชุมชนที่ท่อส่งน้ําผ่าน
6) สถานีสูบน้ําควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําหลากและระดับน้ําท่วมถึง
4.2 ด้านพลังงาน
ระบบสถานีสูบน้ําสามารถออกแบบพลังงานได้ดังนี้
1) ระบบสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า สูบน้ําได้ปริมาณมาก ไม่มีเงื่อนไขด้านเวลา เหมาะสําหรับสูบส่งน้ําให้
เกษตรแปลงใหญ่ ทํานา และผันน้ําข้ามลุ่มน้ําสาขา ปริมาณความต้องการน้ํามากกว่า 625 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป
2) ระบบสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ําได้ไม่มาก เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านความเข้มของแสงอาทิตย์
เหมาะสําหรับสูบส่งน้ําให้แหล่งน้ําต้นทุนของระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อการเกษตร เช่น ปลูกพืชผักเศรษฐกิจ ไม้ผล และเพื่อ
รักษาระบบนิเวศหรือเพื่อการท่องเที่ยว ปริมาณความต้องการน้ําไม่เกิน 2,500 ลบ.ม./วัน (4ชม.) หรือ 625 ลบ.ม./ชม.
3) ระบบสถานีสูบน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Inverter Solar Pump)
เพื่อให้ได้ปริมาณน้ําที่ต้องการโดย สามารถประหยัดกระแสไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 30
4.2 ข้อเสนอแนะ
1) ระบบสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสําหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชาชนประสบปัญหาขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เกษตรน้ําฝน (นอกเขตพื้นที่ชลประทาน) และเหมาะสําหรับส่งน้ําสนับสนุนการทําพืชผัก
เศรษฐกิจ พืชผักสวนครัว ทดแทนการทํานาปรังในช่วงฤดูแล้ง
2) ปัจจุบันมีมาตรวัดปริมาณน้ําที่ส่งให้กับพื้นเป้าหมาย สามารถส่งสัญญาณ Online ผ่านเครื่องตู้ควบคุมไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC หรือมือถือได้ ทําให้สะดวกในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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