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กำรพัฒนำกำลักน้ ำส ำหรับครัวเรือนในพื้นที่ขนำดเล็ก 
Siphon Development for Small Households 

 
วรวุฒิ บุตรดี1 ภาคิณ มณีโชติ1เสนห่์ วงโสภา1*และวัชรพงษ์ ไม้แดง1 

1*สาขาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 62000 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษากาลักน้ าที่เหมาะสมกับครัวเรือนในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก โดยงานวิจัยวัด
อัตราการไหลของปริมาณน้ าในความสูงแต่ละระดับและหาประสิทธิภาพในการไหลของน้ าเพื่อไปใช้ในแปลงสวนกะเพา 
โหระพา แมงลัก หรือผักสวนครัวอื่น ๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กหรือในพื้นที่ 2 แปลงโดยทดลองแปลงสาธิตในสวนพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรมีขั้นตอนในการท าวิจัย คือ การศึกษาข้อมูล ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าการออกแบบ
ระบบ ด าเนินการทดลอง/ ทดสอบแก้ไข/ ปรับปรุงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลวิจัย ผลการวิจัยพบว่า เครื่องพัฒนากาลักน้ าท่ี
ท าการทดลอง มีอัตราการไหลของน้ าขนาดท่อ 4 หุน โดยมีอัตราการไหล เฉลี่ย 7.02 วินาทีต่อน้ า 1 ลิตร โดยใช้ความสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร และมีอัตราการไหลเฉลี่ย 8.21 วินทีต่อน้ า 1 ลิตรโดยใช้ความสูงประมาณ  120 เซนติเมตร และจาก
การท าการทดสอบอัตราการไหลของน้ า ด้วยเครื่องพัฒนากาลักน้ าเพื่อการวัดอัตราการไหลของน้ าในความสูงแต่ละระดับ  
และมีการไหลของน้ าอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเพิ่มระดับความสูงของถังและการน าระบบสุญญากาศมาช่วยใช้ในกาลักน้ า  เพื่อ
น าไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกโดยไม่ต้องอาศัยน้ าเช้ือเพลิงและไฟฟ้า รวมทั้งการใช้เครื่องตะตันแบบกาลักน้ า ที่สามารถเพิ่ม
อัตราการไหลของน้ า และแอร์แวร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในครั้งต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ:ระบบสบูน้ า,กาลักน้ า,พญาแร้งให้น้ า  

 

บทน ำ 
พลังงานเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงในชีวิตประจ าวันสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆได้

หลากหลาย เช่น พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ แต่ในปัจจุบันพลังงานส าคัญก าลังจะหมดลง  คือ
เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานที่น ามาใช้ยาก ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือยุ่งยากมากขึ้นจึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ปัญหาทาง
การเกษตรปัญหานี้จะทดแทนในขณะเดียวกันการขึ้นราคาน้ ามันที่สูงมากในปัจจุบันในการใช้เครื่องสูบน้ า ซึ่งจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เช่นน้ ามัน น้ าและไฟฟ้าเป็นต้นจากสาเหตุ
เหล่านี้คณะผู้จัดท าจึงแลเห็นความส าคัญของการเกษตรมาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจึงได้คิดท าโครงงานเรื่องพญาแร้งให้น้ า
ผลิตเพื่อศึกษาวิธีการดูดน้ าจากที่ต่ าขึ้นท่ีสูง เป็นต้น 

กาลักน้ า (อังกฤษ: syphon หรือ siphon) เป็นวิธีการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ าอย่างต่อเนื่องโดยผ่าน
ตัวกลางคือท่อ หลอด หรือสาย โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยแต่อย่างใด วิธีการท าโดยใช้หลอดหรือท่อน้ ามาเติมน้ าให้เต็ม
ปิดปลายหลอดทั้งสองข้างเอาไว้ให้แน่นและน าปลายหลอดข้างใดข้างหนึ่งใส่ลงไปในภาชนะที่ต้องการที่จะถ่ายเทน้ าออก และ
ปลายหลอดอีกข้างหนึ่งก็ใส่ไว้ในภาชนะที่รองรับและจะต้องต่ ากว่าภาชนะท่ีจะถ่ายน้ าออกเสมอ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ
น้ าและน้ าหนักของน้ าในหลอดจะดูดเอาน้ าจากปลายหลอดด้านที่สูงกว่าลงมาสู่ด้านท่ีต่ ากว่าท าให้เราถ่ายน้ าออกจากภาชนะ
ได้อย่างง่ายดาย ซึ้งภายในท่อหรือหลอดน้ าจะกระท ากันคล้ายสายโซ่ ที่เรียงร้อยไปด้วยน้ า ซึ่งจะดึงโมเลกุลน้ าด้วยกันตามกัน

                                                 
*
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มาโดยอาศัยพันธะไฮโดรเจน นั้นเอง ทั้งนี้ได้มีการทดลองในระบบสุญญากาศโดยสูบอากาศออกท าให้พบว่า กาลักน้ ายังคง
สามารถท างานได้ดังเดิม แสดงว่า กาลักน้ าไม่ได้อาศัยแรงดันอากาศ แต่อาศัยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลและน้ าหนักของ
ของเหลวนั้นๆกาลักน้ าจะมีรูปแบบที่ตายตัวคือตั้งอยู่บนฐานเหล็กซึ่งไม่สามารถปรับระดับได้นั้นหมายความว่าถ้าน้ ามีระดับ
ต่ าลงก็จะไม่สามารถปรับระดับถังได้ ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพในการดูดน้ าน้อยลงไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้นการพัฒนากาลักน้ า
เพื่อท่ีจะแก้จุดด้อยในข้อน้ีได้ ถ้าน้ ามีระดับที่สูงขึ้น หรือ ต่ าลงก็จะสามารถปรับระดับให้พอดีได้ และเครื่องการพัฒนากาลักน้ า
นี้ยังสามารถพัฒนาได้อีกหลายหลาย เช่น ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เพื่อดูค่าปริมาณน้ าท่ีไหลว่าคงที่หรือไม ่
 

ศูนย์พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ และมีพื้นท่ีใน
การปลูกอ้อย  ข้าวโพด มะนาว โหระพา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยจึงคิดอยากการพัฒนากาลักน้ าส าหรับครัวเรือนใน
พื้นที่ขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นแบบไว้ขยายผลสู่ชมชนและประชาชนทุกคนท่ีสนใจในกาลักน้ า 

 
วิธีกำรวิจัย 

การศึกษากาลักน้ าท่ีเหมาะสมกับครัวเรือนในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัย ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ สมมตุิฐานและขอบเขตของการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี ้
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.เพื่อออกแบบและพัฒนากาลักน้ าเพื่อส าหรับครัวเรือนในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
  2. เพื่อหาประสิทธิภาพของกาลักน้ าท่ีสามารถใช้งานส าหรับพื้นท่ีขนาดเล็ก 
 

 สมมุติฐำน 
  1. กาลักน้ าสามารถปรับระดับความสูงได้ 60 - 120  ซม. 
  2. อัตราการไหลของน้ าไม่ต่ ากว่า 5 ลิตร/นาที 
  

ขอบเขตงำนวิจัย 
  1. ประชากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2. กลุ่มตัวอย่าง  นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
   3.  การทดสอบการไหลของปรมิาณน้ าในแตล่ะ ระดับไม่เกิน 2.5 เมตรในศูนย์พลังงานมหาวิทยาลัยราช
ภัฎก าแพงเพชร 
  4. อุปกรณ์และวัสดตุ่างๆที่น ามาใช้ ถัง 200 ลิตร 1 ลูก รอกส าหรับเลื่อน ข้ึน-ลง ท่อ pvcและข้อต่ออื่นๆ 
เช่น สามทาง ข้องอ ต่อตรง  
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วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 1)  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 2)  ออกแบบเครื่องการพัฒนากาลักน้ า 
 3)  วัสดุและอุปกรณ์การท าเครื่องการพัฒนากาลักน้ า 
 4)  ทดสอบประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

ภำพที ่1 แผนผังด าเนินงาน 
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แบบและขนำดของเครื่องพัฒนำกำลักน้ ำ 

 
ภำพที่2รูปแบบของเครื่องกาลักน้ า 

 
จากภาพท่ี 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบตัวโครงสร้างให้ดูคลา้ยคลึงกับเสาชิงช้าเพื่อให้สามารถปรับระดับความสูงต่ าของ

ตัวถัง200ลิตรได้ โดยมีความสูงอยู่ท่ี 2.5 เมตร ความกว้างอยู่ท่ี 1 เมตร และเราใช้รอกโซ่ดึงส าหรับปรบัระดับความสูงต่ าของ
ถัง โดยตัวถัง200ลิตร จะเจาะรู้ทั้งหมด 2 รู้ 1 รู้ส าหรับเติมน้ า ใช้ท่อPVC ขนาด 1 นิ้ว และใช้ท่อ 3 ทางเพื่อแยกทางส าหรับ
ดูดน้ า และมีวาล์วเปิดปดิส าหรับเติมน้ า ส่วนท่อดดูน้ าใช้ท่อขนาด 4 หุน   และส่วนระบายน้ าออกใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว 2 เมตร
,ขนาด 1 นิ้ว 5 เมตร,ขนาด 4 หุน 5 เมตร ปลายท่อใช้วาล์วเปิด-ปิด วิธีใช้งานกาลักน้ าจะขั้นตอนดังนี ้

1.เปิดวาล์วน้ าด้านบนส าหรับเติมน้ า ปิดวาล์วน้ าตรงปลายท่อ เติมน้ าให้เต็มถัง 
2.ปิดวาวล์น้ าส าหรับเติมน้ า ค่อย  ๆ เปิดวาล์วน้ าตรงปลายท่อ 
3.เช็คตรงท่อปลายท่อที่จุ่มลงไปในน้ าว่ามีการดดูน้ าเข้าไปในถังหรอืไม่ 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการทดลองเก็บข้อมูลปริมาณอัตตราการไหลของน้ าในระดบัความสูง และตามระยะเวลาที่ก าหนดคือ 

5,10,15,20ที่ความสูง 60 เซนติเมตรและวัดอัตราการไหลของน้ าและปริมาณของน้ า 
 

ภำพกำรทดลอง 
 

        
 

     ภำพที่3เครื่องกาลักน้ า      ภำพที่4ตอนน้ าไหลของเครื่องกาลักน้ า 
 

ผลกำรทดลอง 
 
 

ครั้งท่ี 
 

เวลา 5 นาที 
(ลิตร) 

เวลา 10 นาที 
(ลิตร) 

เวลา 15 นาที 
(ลิตร) 

เวลา 20 นาที 
(ลิตร) 

อัตราการไหลของ
น้ า (นาที) 

ครั้งท่ี 1 
 

36.31 72.63 108.96 147.21 7.366  

ครั้งท่ี 2 
 

36.52 72.93 109.16 145.71 7.256 

ครั้งท่ี 3 
 

35.66 71.08 107.07 143.62  7.142 

 
ตำรำงที่ 1 ตารางการเก็บข้อมูลอตัตราปริมาณของน้ าในความสูง 60 เซนติเมตรจากพ้ืน 
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แสดงกรำฟจำกตำรำง 
 

 
กรำฟที่ 1เปรียบเทียบปริมาณน้ าในทุก ๆ  5 นาที 4รอบต่อครั้งมีทั้งหมด 4 ครั้ง 

 
จากกราฟท่ี 1 ผลการทดลองจะเห็นได้ว่ามคี่าที่แตกต่างกันไป ครั้งที่ 1 ใช้วลา 5 นาทีดึงน้ าได้ 36.31 ลิตร ใช้เวลา 

10 นาที่ดึงน้ าได้ 72.63 ลิตร ใช้เวลา 15 นาทีดึงน้ าได้ 108.96 ลิตร ใช้เวลา 20 นาทีดึงน้ าได้ 147.21 ลิตร โดยเฉลี่ยจะอยูท่ี 
7.366 ลิตรต่อนาทีซึ่งเป็นน้ าท่ีไมน่้อยเก็บครั้งท่ี 2 จะมีค่าข้อมลูอยูท่ี่ 36.52 โดยใช้เวลา 5 นาที และใช้เวลา 10 นาทีดึงน้ าได้ 
72.93 ลิตร ใช้เวลา 15 นาทีดึงน้ าได้ 108.96 ลิตร ใช้เวลา 20 นาทีดึงน้ าได้ 145.71 ลิตร โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7.256 ลิตร  ซึ่งมี
คา่แตกต่างจากครั้งท่ี 1 อยู่บ้างแต่ไม่มากและเก็บข้อมูลครั้งท่ี 3  ใช้เวลา 5 นาทีดึงน้ าได้ 35.66 ลิตร ใช้เวลา 15 นาทีดึงน้ าได้
71.08 ลิตร ใช้เวลา 20 นาทีดึงน้ าได้ 143.62 ลิตร โดยเฉลีย่จะอยู่ท่ี 7.142 จะมีค่าที่แตกต่างกันพอสมควรโดยค่าที่เก็บได้ 

 
ตำรำงที่ 2 ตารางการเก็บข้อมูลอตัตราปริมาณของน้ าในความสูง 120 เซนติเมตรจากพ้ืน 

 
ครั้งท่ี 

 

เวลา 5 นาที 
(ลิตร) 

เวลา 10 นาที 
(ลิตร) 

เวลา 15 นาที 
(ลิตร) 

เวลา 20 นาที 
(ลิตร) 

อัตราการไหล
ของน้ า (นาที) 

ครั้งท่ี 1 
 

29.5 59.5 88.9 118.9 5.94 

ครั้งท่ี 2 

 

30 59 90 119.4 5.97 

ครั้งที่ 3 

 

29.6 58.6 87 116.8 5.84 
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แสดงกรำฟจำกตำรำง 

 
 

กรำฟที่ 2เปรียบเทียบปริมาณน้ าในทุก ๆ  5 นาที 4รอบต่อครั้งมีทั้งหมด 4 ครั้ง 

 
จากกราฟท่ี 2 ผลการทดลองจะเห็นได้ว่ามคี่าที่แตกต่างกันไป ครั้งที่ 1 ใช้วลา 5 นาทีดึงน้ าได้ 29.5 ลิตร ใช้เวลา 10 

นาทีดึงน้ าได้ 59.5 ลิตร ใช้เวลา 15 นาทีดึงน้ าได้ 88.9 ลิตร ใช้เวลา 20 นาทีดึงน้ าได้ 118.9 ลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.94 ลิตร
ต่อนาทีครั้งท่ี 2 มีค่าข้อมูลอยู่ท่ี 30ลิตร โดยใช้เวลา 5 นาทีแฃะใช้เวลา 10 นาทีดึงน้ า 59 ลิตร ใช้เวลา 15 นาทีดึงน้ าได้ 
119.4 ลิตรโดยเฉลี่ยของปรมิาณน้ าต่อนาที 5.97 ลิตร ซึ่งมีค่าแตกตา่งจากครั้งท่ี 1 อยู่บ้างแต่ไม่มากและเก็บข้อมลูครั้งท่ี 3 จะ
มีค่าที่แตกต่างกันค่าท่ีเก็บได้ 29.6ลิตร ในเวลา 5 นาที และใช้เวลา 10 นาทีดึงน้ าได้ 58.6 ลิตร ใช้เวลา 15 นาทีดึงน้ าได้ 87 
ลิตร ใช้เวลา 20 นาทีดึงน้ าได้ 116.8 ลิตร โดยเฉลีย่ของปริมาณน้ าต่อนาที 5.84 ลิตร 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

 1. จากการทดสอบเครื่องพัฒนากาลักน้ าเพื่อการวดัอัตราการไหลของน้ าในความสูง60 เซนติเมตรจากพ้ืน โดยวัด
อัตราการไหลของน้ าท่ีขนาดท่อ 4 หุนโดยมีอตัราการไหลเฉลี่ย 7.2วินาทีต่อน้ า 1 ลิตร และความสูง 120 เซนติเมตรจากพ้ืน
โดยวัดอัตราการไหลของน้ าท่ีขนาดท่อ 4 หุนโดยมีอัตราการไหลเฉลีย่ 10.19วินาทีต่อน้ า 1 ลิตรจากการทดสอบอัตราการไหล
ของน้ า ด้วยเครื่องพัฒนากาลักน้ าเพื่อการวัดอัตราการไหลของน้ าในความสูงแตล่ะระดับ มีการไหลของน้ าอย่างต่อเนื่องและ
น้ าสามารถออกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเพิ่มระดับความสูงของถัง 
 เมื่อเปรยีบเทียบกับเครื่องต้นแบบกาลักน้ าเพื่อการเกษตร[1] จะมีอตัตราการไหลของน้ าได้ดีกว่าเพราะใช้ส าหรับ
พื้นที่การเกษตร โดยอัตตราการไหลของน้ าในท่อ 4 หุนคือ 4.06 วินาที ต่อน้ า 1 ลิตร ซึ่งแตกต่างจากเครื่องการพัฒนากาลัก
น้ าแค่เพียง 3.14 วินาที ซึ่งไม่ต่างกันมากนักเครื่องการพัฒนากาลักน้ านี้ยังใช้ต้นทุนไม่สูงเท่าเครื่องตน้แบบกาลักน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 2. จากข้อมูลการทดลองในเวลา 1 วันจะได้ปริมมาณของน้ าประมาณ 10080  ลิตร เหมาะส าหรับพื้นที่ขนาดเล็ก  
ซึ่งเหมาะสมกับพืชผักสวนครัว เชน่ พริก กระเพา โหระพา เป็นต้น  และสามารถท าเป็นระบบน้ าหยดได้และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เมื่อเปรยีบเทียบกับปัม๊สูบน้ าดีเซล ปั๊มสูบน้ าดีเซล จะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามัน  และเพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อน้ ามัน   กาลักน้ าจึงเป็นตัวเลือกท่ีในการดูดน้ าในพ้ืนท่ีขนาดเล็กและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดดูน้ า 
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3.ปัญหาอุปสรรคการรั่วตามข้อตอิต่างๆ ของเครื่องพัฒนากาลักน้ า ท าให้เวลาเก็บข้อมลู ท าให้น้ าไหลไมเ่ต็มอตัรา
เพราะการซื้อท่อในแต่ละร้านมีความหนาบางท่ีแตกต่างกันออกไป จงึท าให้ต้องวีธิการแก้ไข เพื่อท าให้ช้ินงานส าเร็จ 
       3.1 ปัญหาที่มักเกิดกับกาลักน้ า คือ รอยรั่วต่างๆ จากข้อต่อท่อหรือตัวถัง 

4. ข้อเสนอแนะ 
      4.1เครื่องพัฒนากาลักน้ า โดยเป็นพลังงานทางเลือกโดยไม่ต้องอาศัยน้ ามันเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้
ระบบสญุญากาศให้เป็นประโยชน ์

                   4.2 เครื่องตะบันแบบกาลักน้ า สามารถเพิม่อัตราการไหลของน้ า และแอร์แวร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานวิจัย
ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกำศ 
การศึกษากาลักน้ าที่เหมาะสมกับครัวเรือนในพื้นที่ขนาดเล็กครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี จากการให้ความอนุเคราะห์และ

ความช่วยเหลืออีกหลายฝ่าย ซึ่งผลจากการวิจัย ท าให้ทราบแนวทางในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ที่ดี จนกระทั่ง
งานวิจัยส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ในการสนันสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมท้ังพื้นที่ในการสร้างและเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้อซึ่งท าให้วิจัยมีความ
สมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 [1] สุนิษา กุลชาเตชภณ โชติพฤกษ์. (2559).เคร่ืองต้นแบบกำลักน้ ำเพ่ือกำรเกษตร.วิทยานิพนธ์โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

[2]  สุรเดช ศรีปรางค์ สุทธินันท์ สอิ้ง และกิตติชัย ถมเมืองปัก.(2559).ก๊อกระบบกำลักน้ ำ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง.จากhttp://www.thaiinvention.net (สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2562). 

[3]เจษฏา แบบอย่าง ล้อมพงศ์ แซ่เฉาธนิต มานสัพงศภัค เทียนมณแีละศุภชัย ทับทิม. (2560).กลุ่มวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ชุดผลิตไฟฟ้ำด้วยกำลักน้ ำ. 
จาก http://www.thaiinvention.net   (สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2562). 
   [4] ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2559).กำรผลิตและกำรใช้งำนระบบสูบน้ํำเชิงกล
ส ำหรับชุมชน. ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2562). 
 [5]ทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ และคณะ กำรศึกษำสมรรถนะเคร่ืองสูบน้ ำพลังน้ ำ.วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. 
 [6] นิรันดร์ สุวรรณสิทธ์ิ และ วิชัย ชัยเจริญชาติ กำรออกแบบและพัฒนำเคร่ืองสูบน้ ำพลังน้ ำ.ปริญญานิพนธ์ 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2543. 
 
 
 
 
 
 


	COVER2
	TREC12A402cover


