
สรุปแบบระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย�
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส�งเสริม



การบริหารจัดการน้ําด"วยระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย� 
1. ระบบสําหรับ แหล�งน้ําใต"ดิน
2. ระบบสําหรับ แหล�งน้ําผิวดิน
3. ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย� (แบบเคลื่อนที่ ผิวดิน)
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ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย�

ที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส�งเสริม



1. ภาพรวมระบบสําหรับ แหล�งน้ําใต"ดิน

ประกอบด"วย 4 ส�วน คือ

1. ถังเก็บน้ําขนาด 20 ลูกบาศก�เมตร 2. ป45มสูบน้ํา 3.แผงเซลล�แสงอาทิตย�

การมีส�วนร�วมของกลุ�มผู"ใช"น้ํา
ระบบท�อนําน้ําไปใช"และการบริหารจัดการกลุ�มผู"ใช"น้ํา 

ดําเนินการโดยเกษตรกรและองค�กรปกครองส�วนท"องถิ่น
3

 4.ป;ายและรั้ว

1.หอถังสูง 2.แชมเปญ 3.คสล. 4.ไฟเบอร�กลาส
มี 4 ชนิดถังเก็บน้ําให"เลือกใช"
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1.1 รูปถังเก็บน้ําขนาด 20 คิว ในระบบสูบน้ําพลงังานแสงอาทิตย�

2. ถังแชมเปญ

1. หอถังสูง 3. ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

4. ถังไฟเบอร�กลาส

** หอถังสูง,ถังแชมเปญ
และถังไฟเบอร�กลาส 
เป�นถังสําเร็จรูป
ขนย!ายมาติดตั้ง
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1.2 รูปป45มซับเมอร�ส (ป45มน้ําบาดาล)ในระบบสูบน้ําพลงังานแสงอาทิตย�

ป45มซับเมอร�ส (ป45มน้ําบาดาล)
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1.3 รูปป;ายและรั้ว ในระบบสูบน้ําพลงังานแสงอาทิตย�
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1.4 รูปแผงเซลล�แสงอาทิตย�และโครงสร"าง ในระบบสบูน้าํพลงังานแสงอาทิตย�

แผงและโครงสร"าง

โครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย�สู"ภัยแล"ง (ป>58)
พื้นที่ 56 จังหวัดในพื้นที่ประกาศภัยแล"ง
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1.4 โครงการสูบน้ําพลงังานแสงอาทิตย�สู"ภัยแล"ง
โครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย�สู"ภัยแล"ง (ป>58)

พื้นที่ 56 จังหวัดในพื้นที่ประกาศภัยแล"ง



2. ภาพรวมระบบสําหรับ แหล�งน้ําผิวดิน

1.สําหรับบ�อน้ํา สระ
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2. ภาพรวมระบบสําหรับ แหล�งน้ําผิวดิน

1.สําหรับบ�อน้ํา สระ ห"วย
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อบต.เมืองจัง จังหวัดน�าน (BG58)



2. ภาพรวมระบบสําหรับ แหล�งน้ําผิวดิน

2.สําหรับ ผันน้ําจาก คลอง แม�น้ํา
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คลองพระยาบันลือ
อบต.สิงหนาท จังหวัดอยุธยา (BG60)



3. ภาพรวมระบบสูบน้ําพลงังานแสงอาทิตย� (แบบเคลื่อนที่ ผิวดิน)

ประกอบด"วย 3 ส�วน คือ

1. รถขนส�งระบบ 2. ป45มสูบน้ํา 3.แผงเซลล�แสงอาทิตย�

การมีส�วนร�วมของกลุ�มผู"ใช"น้ํา
ระบบท�อนําน้ําไปใช"และการบริหารจัดการกลุ�มผู"ใช"น้ํา 

ดําเนินการโดยเกษตรกรและองค�กรปกครองส�วนท"องถิ่น
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ระบบสูบน้ําเคลื่อนที่  รูปแบบที่ 1
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 ระบบสูบน้ําเคลื่อนที่  รูปแบบที่ 2



15

3. ผลการดําเนินงาน
การส่งเสร ิมระบบสูบน ํ�าพลังงานแสงอาทติย ์งบประมาณกองทุนเพ ื�อส่งเสร ิมการอนุร ักษพ์ลังงาน 

โดย สาํนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มี 3 โครงการ คือ
 1) โครงการพลังงานชุมชนเพ ื�อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2558 
  - ระบบสบูนํ�าพลงังานแสงอาทิตย ์12 โครงการ (47ระบบ) ใน 12 จงัหวดั ใชง้บ 30 ลา้นบาท
(จากการดาํเนินโครงการทั�งหมด 33 โครงการ งบประมาณ 100 ลา้นบาท) 
 2) โครงการพลังงานชุมชนเพ ื�อชุมชนจัดการตนเองทางดา้นพลังงาน ปี 2560
  - ระบบสบูนํ�าพลงังานแสงอาทิตย ์13 โครงการ (95ระบบ)  ใน 10 จงัหวดั ใชง้บ 24 ลา้นบาท
(จากการดาํเนินโครงการทั�งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 64 ลา้นบาท)
 3) โครงการสูบน ํ�าพลังงานแสงอาทติยส์ู้ภยัแล้ง ปี 2559
   - สง่เสรมิทั�งหมด จาํนวน 846 ระบบ ใน 56 จงัหวดั ใชง้บ 520 ลา้นบาท 

เกษตร ประปา คสล. แชมเปญ หอสูง ไฟเบอร�กลาส DC AC/DC

ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ เครื่อง เครื่อง

842 751 91 306 165 118 121 70 772

1) คืน 4 ระบบ (all846)
2) ยี่ห!อป89ม DC -Lorentz
AC/DC -
Grundfos,Samking,AC-DC 
Thailand,Franklin และEbara

142 142 0 0 142
*แบบเคลื่อนที่ 5 ระบบ

3) เครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุ
1. บ�อน้ําบาดาล
(โครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย�สู!ภัย
แล!ง 
ปY2559)

2.แหล�งน้ําผิวดิน
(โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการ
ตนเองทางด!านพลังงาน ปY2558และ2560)

 -

ชนิดแหล�งน้ํา

จํานวน
โครงการ

1) ชนิดบ�อ 2) ชนิดถังเก็บน้ํา ขนาด 20 คิว



ผลประโยชน�ที่เกิดจากโครงการ

1. พื้นที่ภัยแล"งได"รับประโยชน� 2. ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย�

3. ประชาชนได"รับประโยชน�

- ติดตั้งระบบจํานวน 846 ระบบ 56 จังหวัดทั่วประเทศ- พื้นที่เกษตรได!รับประโยชน� 40,750 ไร_

- ทั้งหมด 9,571 ราย(ครัวเรือน)

4. ลดโลกร"อน
- เพิ่มการใช!พลังงานแสงอาทิตย� 2,115 กิโลวัตต�
- ลดกaาซเรือนกระจก 1,796 tCO2e/ปY 

5. เพิ่มมูลค�าการผลิตให"เกษตรกร
- เป�นเงิน 199 ล!านบาท/ปY 
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3. ผลการดําเนินงาน
3.1 โครงการสูบน ํ�าพลังงานแสงอาทติยส์ู้ภ ัยแล้ง

งบประมาณ 484 ล"านบาท สําหรับ 846 ระบบ
(กองทุนเพื่อส_งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน ประจําปY 2559 ผ_านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน)



1. โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด"านพลังงาน ป> 2558
- ผลประหยัด 148.5 toe/ปY
- พื้นที่โดดเด_น เช_น หนองบัวลําภู (อบต.หัวนา) เป�นต!นแบบในการจัดการพื้นที่และน้ําให!กลุ_มเกษตรอินทรีย� 

/อบต.เมืองจัง จังหวัดน_าน ผันน้ําเลี้ยงหม_อนไหม/ อบต.สิงหนาท จัดการน้ําเข!าพื้นที่เกษตร
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3. ผลการดําเนินงาน
3.2 โครงการพลังงานชุมชนเพ ื�อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน

2. โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด"านพลังงาน ป> 2560
- ผลประหยัด 48 toe/ปY
- พื้นที่โดดเด_น เช_น โครงการส_งเสริมการใช!พลังงาน

ทดแทนสู_การทําเกษตรแบบยั่งยืนตามรอยพ_อ จังหวัด
จันทบุรี/อบต.สิงหนาท จัดการน้ําเข!าพื้นที่เกษตร



ระบบสูบน้ําพลงังานแสงอาทิตย� เพื่อจัดการแหล�งน้ํา ลดต"นทุนการผลิตให"เกษตรกร

ขอบคุณคะ/คร ับ
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