
ความเป็นมา
โซลาร์เซลล์สูบน ้าเพ่ือการเกษตร แบบรถเข็น 

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจากอาสาสมัครพลังงาน

ชุมชน เพ่ือน าไปใช้ทดแทนการสูบน ้าด้วยน ้ามัน 

สาเหตุที่ติดตั้งระบบนี้บนรถเข็นเพ่ือให้สะดวกต่อการ

เคลื่อนย้ายไปใช้ในการสูบน า้ทางการเกษตรในไร่สวน

ระบบสูบน ้าโซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ลงทุน

ครั้งเดียวแต่ใช้ได้นาน และประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงาน เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือท าการ

ขับมอเตอร์ให้ท างานสามารถสูบน ้า สะดวกสบายต่อ

การน าน า้มาใช้ อีกทัง้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

หลักการท างานของรถเข็น
สูบน า้พลงังานแสงอาทิตย์

เพ่ือการเกษตร
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ 

จะ เกิดการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์  เป็น

พลังงานไฟฟา้ซึ่งสามารถต่อกระแสไฟฟา้ดังกล่าว

ไปใช้งานเครื่องสูบน ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้ 

โดยไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจากแผงจะเป็นไฟฟ้า

กระแสตรง และจะมีประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน

สูงทีสุ่ดในช่วงเวลากลางวันทีม่ีแสงแดด

1. รถเข็น
2. แผงโซลาร์เซลล์ 

280-330 วัตต์ 24 โวลท์ 
3. มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง

250 วัตต์ 24 โวลท์                  
4. ปั้ มชักสูบน า้ได้ 

3,000 ลิตร/ชัว่โมง 
5. ชุดพูลเลย์ทดรอบ
6. สายพานร่อง A เบอร์ 36
7. เหล็กฉาก 1 น้ิว
8. เหล็กกล่อง 1/2 น้ิว 
9. เหล็กกล่อง 1 น้ิว 
10. น็อต 2 หุน ยาว
11. น็อตตัวผู ้– ตัวเมีย เบอร์ 14
12. ตู้พลาสติกกันน า้
13. สายไฟ THW สีแดง

ขนาด 2x1.5 ตร.มม. 
14. สายไฟ THW สีด า

ขนาด 2x1.5 ตร.มม. 
15. เบรกเกอร์ 15 A พร้อมกล่อง
16. หางปลา
17. สายยางแข็งดูดน า้ ขนาด 1 น้ิว
18. หัวกะโหลก 6 หุน    
19. ต่อตรงเกลียวนอก 1 น้ิว 
20. วัสดุอืน่ๆ ได้แก่ เคเบิลไทร์, เทปพัน

สายไฟ สกรู เป็นต้น

1 คัน

1 แผง

1 เครือ่ง

1 ตัว  
1 ชุด
2 เส้น
2 เมตร
2.52 เมตร
1.75 เมตร
2 ตัว
8 ตัว
1 ตู้

5 เมตร

5 เมตร
1 ชุด
10 ตัว
10 เมตร
1 ตัว
2 ตัว

วิธีประกอบ

1 . ประกอบชุดเสาฐานแผงโซลาร์ เซลล์ ด้านบนใช้ เหล็กฉากเป็น
ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์ โดยใช้น๊อตยึดเสาเข้ากับรถเข็น

2. ยึดติดแท่นรองและปั้ มน า้เข้ากับรถเข็น ประกอบชุดพูลเลย์ทดรอบเข้า
กับปั้ มน า้ แล้วติดตัง้มอเตอร์บนแท่นและใส่สายพาน

3. ใช้สกรูหรือน็อต ยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับฐานรองรับให้แน่น 

4. ใช้สกรูยึดกล่องกันน า้เข้ากับเสาเหล็กที่เป็นฐานรองรับแผงเสาใดก็ได้ 
แล้วติดตัง้เบรกเกอร์ในกล่อง

5. ต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับเบรกเกอร์ และต่อสายไฟจาก
เบรกเกอร์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟา้ของปั้ มน ้าให้แน่น โดยให้สายไฟขั้วบวก
(+)เป็นสีแดง และขัว้ลบ (-) เป็นสีด า เสมอ

6. ใช้เคเบิลไทร์รัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

** ดูการใช้ประโยชน์จากแผงโซลาร์เซลล์ได้ที ่ 

ประโยชน์ของรถเข็นสูบน า้
พลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือการเกษตร
1. ใช้สูบน า้เพ่ือการเกษตรได้มากกว่า 12 ลูกบาศก์  
เมตรต่อวัน (กรณีไม่ติดตัง้แบตเตอรี)่

2. ลดค่าใช้จ่ายในการสูบน ้าได้มากกว่า 14,400 
บาทต่อปี (เปรียบเทียบกับการสูบน ้าด้วยน ้ามัน
ดีเซล)

3. สามารถดูดน ้าลึกได้ถึง 10 เมตร และส่งน ้าได้
ไกลถึง 50 เมตร

4. การเคลื่อนย้ายสะดวก น าเก็บเข้าที่ภายหลัง
เลิกใช้งานเป็นการป้องกันการสูญหาย

5. สะดวกในการน าไปติดตั้งเพ่ือสูบน ้าในพ้ืนที่
การเกษตรทีไ่ม่มีไฟฟา้ใช้

วัสดุประกอบ

แบบสร้างรถเข็นปั้ มชักแบบใช้โซลาร์เซลล์

แบบจ าลอง
ด้านข้าง

แบบจ าลองด้านหน้า ภาพแสดงการต่อวงจรเข้าแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์



ค าแนะน าในการใช้งาน

1. ขณะใช้งานให้หันแผงโซลาร์เซลล์ไปทาง
ทิศใต้ ท ามุมเอียงประมาณ 15-20 องศา

2. การติดต้ังหัวกะโหลก ให้ท ามุมต้ังฉากกับ
ผิวน า้จะช่วยให้ป้ัมน า้ท างานได้ดี

3. การติดต้ังแบตเตอรี่ จะช่วยยืดอายุการ
ใช้งานมอเตอร์ไฟฟา้และสามารถใช้งาน
ในช่วงไม่มีแสงอาทิตย์ได้ แต่แบตเตอรี่มี
ราคาสูงและต้องเปลี่ยนเมื่อครบอายุการ
ใช้งาน จึงต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า

4. หากต้องการใช้น ้ า ในช่วงเวลาที่ ไม่มี
แสงอาทิตย์หรือต้องการส่งน า้ในระยะไกล 
ควรติดต้ังหอถังสูงเพ่ือกักเก็บน า้ไว้ใช้ 

สนใจสามารถสอบถามไดท้ี่

ส านักส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

โทร 02-140-6325

รถเข็นสูบน า้
พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร

ส านกังาน

พลังงานจงัหวดั
สถานทีศึ่กษาดงูาน

1 กระบี่ 

075-623727

1. บ้านเขาค้อม หมู่ที่ 6 ต.เขาคราม อ.เมือง  

นางณัฐพร เหล่ชาย 093-6040609     

2 จันทบุรี 

039-301339

1. อบต.ตรอกนอง อ.ขลุง 

นายเมืองเริง บุญลาภ   097-0046317

2. อบต.ร าพัน อ.ท่าใหม่  

นางสาวดวงเดือน ศรีคงรักษ์   081-1616797

3 ชัยภูมิ 

044-812388

1. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์  

ส.อ.ภานุพันธุ์ เรืองสวัสด์ิ 094-8291554

2. อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต  

นายประเสริฐ แต่งทรัพย์ 081-3212218

3. รร.โคกสะอาดวิทยา  ครูประธาน ดวงค า 081-2619814

4. รร.เพชรวิทยาคาร  

ครูกนิษฐา ภูดวงจิตร 095-6540369

4 เชียงใหม่ 

053-112034

1. รร.แม่ออนวิทยาลัย ครูพิศมร 086-1873608

2. รร.สะเมิงพิทยาคม  ครูอนิรุทธ์ 092-3924179 

ส านกังาน

พลังงานจงัหวดั
สถานทีศึ่กษาดงูาน

5 ตรัง 

075-501131

1. ส านักงานพลังงานจงัหวัดตรัง 103 ม.6 ถ.ตรัง-ปะเหลียน 

ต.บ้านควน อ.เมือง   075-501131  

6 ตาก 

055-516857

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด  

คุณกานดา 098-0092084

2. กลุ่มน า้พริกบ้านสันพระบาท อ.บ้านตาก  

คุณมาลี 089-8724927

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านฉลอม อ.บ้านตาก  

คุณปราณี 098-7966401

7 นครปฐม 

034-340355-6

1. รร.ศาลาตึกวิทยา อ.ก าแพงแสน  ครูสุมันตา 081-3859111

2. รร.บัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน  ครูสุริยา 082-2978726

3. รร.เทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) อ.นครชัยศรี

ครูเมธินี 089-9192729

8 นครศรีธรรมราช 

075-355445

1. ทต. ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 075-772754

9 นราธิวาส 

073-642623

1. อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ 

นางสาววิชุดา กูลเกื้อ 090-4806645

10 พระนครศรีอยุธยา 

035-351292

1. ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กม.48 

ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  035-351292 

11 พะเยา 

054-480850

1. ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน บ้านอิงโค้ง  

นายบุญรอด ใจกว้าง  087-7891880

2. โรงไฟฟา้สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต า๊ พะเยา 5 MW 

นายพงษ์พันธ์ 088-0036078

3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

รองผู้อ านวยการ 087-1890783

4. ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนบ้านบัว  

นายปรีชา ใจบาล เบอร์โทร 085-7201658

12 มุกดาหาร 

042-611779

1. รร.เหล่าประชาอุทิศ ผอ.วินิจ พลธะรัตน์ 087-8558942

2. รร.ดงมอนวิทยาคม ผอ.ราชัน อาจวิชัย 081-7998496

13 ล าปาง 

054-265159

1. ทต.เกาะคา รองปลัดชวาล แก้วลือ 089-8515809

2. ทต.บ่อแฮ้ว ผอ.พงค์กร รัตนประเวศน์ 080-0330316

3. รร.เถินวิทยา ผอ.วิโรจ หลักมั่น 089-9587772

4. รร.โปง่หลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ผอ.พงศ์กิติ แก้วกิติ 086-1924018

5. รร.ทุ่งกว๋าววิทยา ผอ.ศานติกรศ์ิ วงค์เขียว 084-9486686

14 ศรีสะเกษ 

045-643953

1. รร.บึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์  

ครูนพรัตน์ 087-6775953 

15 สตูล 

074-724142

1. ส านักงานพลังงานจังหวัดสตูล 552 ม.2 ต.คลองขุด 

อ.เมือง  074-724142 

16 สุพรรณบุรี 

035-535616

1. กลุ่มนวัตวิถีต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก

นายสมยศ ภมรพล 081-8169497                                                     

17 สุรินทร์ 

044-558390

1. กลุ่มอนุรักษ์ปา่ห้วยไร่ปลายนา เลขที่ 141 ม.5 บ้านอุดม 

ต.ชุมแสง อ.จอมพระ คุณด าเกิง มุ่งดี 085-4186807

18 อ านาจเจริญ 

045-523173

1. รร.อนุบาลลืออ านาจ (ชุมชนเปอืยหัวดง) อ.ลืออ านาจ  

ครูสันทยา ประทุมชาติ 045-980350

19 อุตรดิตถ์ 

055-444157

1. รร.บ้านเหล่าปา่สา ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง  

ผู้อ านวยการ 086-2030305

2. รร.ท่าปลาประชาอุทิศ อ าเภอท่าปลา  

ครูสุชาติ ก่ิงกัลยา 087-1956655 

3. อบต.บ้านหม้อ อ าเภอพิชัย 

นายก อบต.บ้านหม้อ 080-7895454

ต้นทุนราคารวมการติดตั้ง
ประมาณ

15,000 - 20,000 บาท/ชุด
(ราคาจะเพ่ิมสูงขึน้ หากต้องการเพ่ิมแบตเตอรี)่

“มีพลังงาน มีความสุข”


