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ค้าน้า 
 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้ ใช้ส าหรับการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกังหันสูบน้ าแบบ
ทุ่นลอยเพื่อประโยชน์ อย่างบูรณาการตามแนวพระราชด าริ” ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ และความช่วยเหลือในการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช,) โดยคู่มือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีกังหัน  
สูบน้ าแบบทุ่นลอยเพ่ือประโยชน์ อย่างบูรณาการตามแนวพระราชด าริ  
ให้กับชาวบ้านชุมชนวัดก าแพงมณี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานกังหันสูบน้ าแบบทุ่นลอย 
เล่มนี้ ได้แบ่งออกเป็น หลักการ เหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ
ของเครื่อง วิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเบื้องต้น  
 คณะผู้ด าเนินงานหวังว่าคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อชาวบ้านชุมชนวัดก าแพงมณี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก และผู้สนใจในเทคโนโลยีกังหันสูบน้ าแบบทุ ่นลอย เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการใช้พลังงานสืบไป 
  

                         คณะผู้ด าเนินงาน 
                         2558 
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หลักการ เหตุผล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

หลักการและเหตุผล 

จากวิกฤติทางด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  พลังงานทดแทนจึง

เป็นทางออกที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่ประสบปัญหาทางด้านพลังงานอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มีทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมากมาย ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นพลังงานได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี

แหล่งน้ าจากธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลองมากมาย เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

เช่น ทางด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม และอ่ืนๆอีก

มากมาย พลังงานจากน้ าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ พลังงาน

น้ าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้

ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น พลังงานน้ าจากเขื่อนเพ่ือใช้ในการผลติไฟฟ้า ระหัดวิดน้ า 

กังหันน้ าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น 

การพัฒนาด้านพลังงานน้ านั้น ได้สอดคล้องกับโครงการ  กังหันชัยพัฒนา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกังหันน้ าเพ่ือบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีการ

เติมอากาศ ท างานโดย การหมุนปั่น เพ่ือเติมอากาศให้น้ าเสียกลายเป็นน้ าดี  

สามารถประยุกต์ใช้บ าบัดน้ าเสียจากการอุปโภคของประชาชน น้ าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ิมออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทางการเกษตร ซึ่ง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายในการศึกษาวิจัยและพัฒนา

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ทรงพระราชทานพระราชด าริวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ 

ตลอดจนทรงแก้ปัญหาส าคัญ  ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาน้ าท่วม และ

ปัญหาน้ า เน่าเสีย กระทั่งก่อให้ เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

มากมาย  ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2529  ว่า  “…หลักส าคัญว่าต้องมีน้ าบริโภค น้ าใช้ น้ าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่า

ชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามี

ไฟฟ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้...” 

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทางวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้มีแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนากังหัน
น้ าสูบน้ าแบบทุ่นลอย ณ วดัก าแพงมณี  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็นวัดที่มีพ้ืนที่
ติดกับแม่น้ าน่านซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของทางภาคเหนือของประเทศ ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางด้านน้ าเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันต่อบริเวณวัดและชุมชน
โดยรอบ โดยการจะน าน้ าขึ้นมาใช้ได้นั้น จ าเป็นที่ จะต้องใช้เครื่องสูบน้ าในการสูบ
น้ าจากแม่น้ าขึ้นมาใช้ แต่พบว่าในแต่ละเดือนต้องสิ้นเปลืองไปกับค่าไฟฟ้าที่ใช้กับ
เครื่องสูบน้ า ทางวัดก าแพงมณีจึงมีแนวความคิดในการที่จะน าพลังงานน้ าจาก
แม่น้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้างกังหันน้ าสูบน้ าแบบทุ่นลอย ใช้พลังงาน
จากกระแสน้ าในการหมุนกังหันน้ าเพ่ือการสูบน้ า แต่พบว่าด้วยระดับของแม่น้ ากับ
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ความสูงของบริเวณวัดมีความสูงต่างกันถึง 15-20 เมตร และกระแสน้ าที่ไหลช้า ท า
ให้กังหันน้ าไม่สามารถสูบน้ าขึ้นมาถึงบริเวณวัดได้ 

 โดยกังหันน้ าตัวแรก (รูปที่ 1) ที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นมามีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.6 เมตร กว้าง 1 เมตร ใบกังหันเป็นแบบใบตรงจ านวนใบ 6 ใบ กินน้ าลึก 

0.4 เมตร จากการน าไปใช้งานเมื่อต่อเข้าเครื่องสูบน้ า พบว่าไม่สามารถสูบน้ าขึ้น 

มาใช้ได้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กังหันน้ าตัวแรกที่ทางวัดสร้าง มีใบตรง 6 ใบ 

ต่อมาได้มีการน ากังหันน้ าตัวใหม่ (รูปที่ 2) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2 เมตร กว้าง 1.2 เมตร ใบกังหันเป็นแบบใบตรงจ านวนใบ 8 ใบ กินน้ าลึก 0.4 
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เมตร เมื่อน ามาต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ าพบว่าสามารถสูบน้ าขึ้นมาได้เพียง 5 เมตร ซ่ึง

พ้ืนที่ที่ใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคในบริเวณของวัดมีความสูงต่างจากแม่น้ า 15-20 เมตร  

 

 

 

 

รูปที่ 2 กังหันน้ าตัวที่ 2 มีใบตรง 8 ใบ 

จากข้อมูลขั้นต้นจึงได้มีแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนากังหัน

น้ าสูบน้ าแบบทุ่นลอย เพ่ือให้สามารถสูบน้ าจากแม่น้ าท่ีมีความเร็วของกระแสน้ าที่

ต่ าและมีระดับความสูงต่างกันระหว่างผิวน้ ากับริมฝั่งแม่น้ า 15-20 เมตรขึ้นมาใช้ได้ 

เพ่ือที่ทางวัดก าแพงมณีจะได้น าน้ าจากแม่น้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค และ

ยังสามารถสร้างพ้ืนที่ริมแม่น้ าของทางบริเวณวัด เพ่ือให้กลายเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทน ในการน าพลังงานจากกระแสน้ ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์ได ้ 

จากงานวิจัยของทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่องการออกแบบและ

พัฒนาระบบสูบน้ าโดยใช้กังหันน้ าแบบทุ่นลอย ที่ผ่านมานั้น ได้แบ่งผลการวิจัย
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ออกเป็น  2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ในการท างานวิจัย คือ การออกแบบและ

สร้างระบบสูบน้ าโดยใช้กังหันน้ าแบบทุ่นลอยและการศึกษาความคุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสูบน้ าโดยใช้กังหันน้ าแบบทุ่นลอยที่ท าการออกแบบ

การสร้างระบบสูบน้ าโดยใช้กังหันน้ าสูบน้ าแบบทุ่นลอย 

จากแบบที่ได้จากการค านวณ จึงท าการสร้างกังหันน้ าขึ้น โดยท าการ

แบ่งข้ันตอนในการสร้างออกเป็น การข้ึนโครงสร้าง การประกอบและการติดตั้ง 

และการวางระบบส่งน้ า 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงภาพจากการออกแบบระบบสูบน้ าโดยใช้กังหันน้ าแบบทุ่นลอย 
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รูปที่ 4 แสดงการขึ้นโครงสร้างกังหันน้ า 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  แสดงการประกอบและการติดตั้ง 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 กังหันน้ า (Turbine) คือเครื่องจักรที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานชลศาสตร์ 

จากการไหลของกระแสน้ า ไปเป็นพลังงานกล จากการหมุนของเพลากังหันซึ่ง

สามารถน าไปใช้เป็นต้นก าลังให้เครื่องจักรต่างๆได้กังหันน้ าแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ 

คือ กังหันน้ าแบบแรงกระแทกและกังหันน้ าแบบแรงสะท้อนกังหันน้ าแบบ

แรงกระแทก (Impulse Turbine or Tangential Water Wheel) 

 เครื่องกังหันน้ าชนิดอิมพัลส์จะเปลี่ยนรูปพลังงานจากการไหลทั้งหมด

เป็นพลังงานจลน์ของล าน้ าก่อนที่จะพุ่งเข้าปะทะกับลูกถ้วย การเปลี่ยนรูปของ

พลังงานศักย์เป็นพลังงานจลน์จะเกิดขึ้นได้ด้วยการให้น้ าไหลผ่านหัวฉีด โดยความ

ดันที่กระท าต่อล าน้ าทั้งก่อนและหลังจากกระทบกับลูกถ้วยแล้วมีค่าเท่ากัน และ

จากพลังงานจลน์ของน้ าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเชิงกลท าให้ใบพัดเคลื่อนที่และหมุน

เพลาของวงล้อต่อไป เครื่องกังหันน้ าชนิดอิมพัลส์จะใช้งานได้ดีภายในสภาวะการ

ท างานที่เฮดสูงและอัตราการไหลต่ า โดยเฮดของแหล่งน้ าควรมีค่าระหว่าง 600-2000 เมตร 

 ลักษณะการท างานของเครื่องกังหันน้ าชนิดอิมพัลส์แสดงดังรูปที่ 1 โดย

เครื่องกังหันน้ าชนิดนี้สามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องกังหันน้ าชนิดเพลตัน 

เนื่องจากในปี ค.ศ.1880 วิศวกรชาวอเมริกาชื่อ เลสเตอร์ เอ เพลตัน (Lester A. 

Pelton) ได้พัฒนาเครื่องกังหันน้ าชนิดอิมพัลส์ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพ่รหลายให้

D 
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สามารถท างานภายใต้เฮดสูงๆได้ ซึ่งลูกถ้วยครึ่งวงกลม ควรมีจ านวนอยู่ระหว่าง 

18-22 ลูกถ้วย แต่ไม่ควรต่ ากว่า 15 ลูกถ้วย 

 

 

 

 

 

 

               รูปที่ 6 ลักษณะการท างานของเครื่องกังหันน้ าชนิดเพลตัน                           

                         (ที่มา : เครื่องจักรกลของไหล) 

ส่วนประกอบของกังหันน า้แบบทุ่นลอย 
 

กังหันน้ าแบบทุ่นลอย ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ 
 

 

หัวฉีด 

(nozzle) 

ล้าน ้า 

(water 

jet) 

d 

ลูกถ้วย 

แนวการหมุน       

ของลูกถ้วย 

(pitch circle) 

D = เส้นผ่านศูนย์กลางของแนวการหมุนของลูกถ้วย 

d = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้าน ้า 

กงัหนัน ้ า 
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รูปที่ 7 ส่วนประกอบต่างๆของกังหันน้ าแบบทุ่นลอย 

 
 
 
 

ป้ัมชกัสูบน ้ า 

ชุดเฟืองทดรอบ 

ถงัพลาสติกขนาด 200 ลิตร 

แพ

ไม ้
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ขั นตอนการใช้งานกังหันน ้าแบบทุ่นลอย 

1. ติดตั้งกังหันแบบทุ่นลอยในบริเวณท่ีมีน้ าไหลแรง 

 

 

 

 

 

2. ต่อปั้มชักสูบน้ าเข้ากับชุดเฟืองทดรอบ ตามความแรง ระยะทางและความ

สูงของน้ าตามต้องการ 
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3. เติมน้ าเข้าปั้มชักสูบน้ า 

 

 

 

 

 

4. ต่อสายยางจากปั้มแล้วน าน้ าไปใช้ได้ทันที 
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การดูแลรักษากังหันน ้าแบบทุ่นลอยเบื องตน้ 

1. ท าความสะอาดใบกังหันอย่างเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2. คอยน าเศษขยะที่ลอยมาติดแพไม้ออก เพราะอาจจะข้าไปรบกวนการ

ท างานของกังหันได้ 
3. หากชุดเฟืองทดรอบ ชุดลูกปืนแกนกังหันและปั้มชักสูบน้ ามีอาการฝืดให้

หยอดน้ ามันหล่อลื่น 
4. ถ้ากังหันน้ าไม่หมุนให้ท าการทดรอบชุดเฟืองใหม่ เพื่อให้รอบเบาลงแต่ก็จะ

ส่งผลให้ได้น้ าปริมาณท่ีน้อยลง 
5. ช่วงฤดนู้ าหลากควรเก็บกังหันน้ าแบบทุ่นลอยให้ใกล้ฝั่งไว้ และใช้เชือกมัด

รั้งไว้ให้มั่นคง  
6. ช่วงหน้าแล้งจนน้ าไม่ไหล ให้ยกกังหันน้ าเก็บไว้บนบกในที่ร่ม เพื่อป้องกัน

การเสื่อมสภาพ 
7. ตรวจดูถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร อย่างสม่ าเสมอ หากพบการรั่วของถัง

ให้น าถังใหม่มาเปลี่ยนทันที 
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