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บทคดัยอ่ 
 

 ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ 3) สาธิตและประเมินทักษะความเข้าใจความพึงพอใจชุดสาธิตระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ การออกแบบเน้นการสูบน้้าได้หลากหลายพ้ืนที่โดยใช้รถเข็นเคลื่อนที่ใช้ปั๊ม
ชักในการสูบน้้าสามารถสูบน้้าลึกได้ไม่เกิน 8 เมตร สูบน้้าได้ปริมาณ 1 ,600 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้
แรงดันคงที่ที่ 24 โวลต์ ใช้เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายพลังงาน ใช้งานได้ 2.ระบบคือ
ระบบอัตโนมัติ ท้างานเมื่อแสงอาทิตย์เพียงพอต่อการท้างานของมอเตอร์ เมื่อแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ
ระบบจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ การท้างานจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถท้างานได้ 7.ชั่วโมงต่อวัน 
การท้างานจากแบตเตอรี่สามารถท้างานได้ 2.ชั่วโมง 30.นาทีต่อวัน  อีกระบบเป็นระบบการชาร์จ
แบตเตอรี่ตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ใช้เวลาในการชาร์จ 2.ชั่วโมง จากการสาธิตกับกลุ่มเป้าหมาย
พบว่า ด้านนักศึกษาที่เป็นวิทยากร ทีมงานนักศึกษาบรรยายร่วมกันเป็นอย่างดีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ด้านความรู้ความเข้าใจพบว่าก่อนรับการถ่ายทอดระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ที่ระดับน้อย และ
หลังรับการถ่ายทอดระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก และพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเข้าใจถึง
ความคุ้มค่าของเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจและการน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการใช้งานโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านคู่มือการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีรูปแบบสีสันที่สวยงามน่าสนใจอยู่ในระดับมาก  
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                                                    Abstract 
 

This project aims to, (1) design and develop the demonstration for mobile 
solar pumping system, (2).developmental testing the demonstration for mobile solar 
pumping system and (3) demonstrate, assess understanding skills and target group 
satisfaction. The design of project available easy moving for famer’s using. The pump 
can pumped the water with maximum depth of 8 meters, 1,600 liters/hour. This 
system powered by solar energy and storage energy with two battery 12 V. It had 
two controller for using: 1) Automatic system was run the motor DC when had 
enough intensity of the solar. If not enough the system will change to the used  
battery. Motor DC can operated continuously for 7 hours by using solar energy and 
for 2 house 30 minutes by using battery. 2) Charging system can operated 2 hours for 
charged full battery. The demonstration showed that we group was the highest level 
with teamwork. The understanding of target group showed that before transfer 
technology had least level but after had high level. The highest level is understand 
the cost of solar energy. Satisfaction and utilization the highest level is general 
usability. Finally, the handbook had got highest level in colorful of the from. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ปริญญานิพนธ์นี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดีคณะท้างานขอขอบคุณผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ.เนตราทิพย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาตราจารย์จารินี ม้าแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์
ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้การสนับสนุนและให้ค้าปรึกษาในการด้าเนินงานและ
ขอขอบคุณชาวบ้านชุมแสง ต้าบลทุ่งแสงทอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านยาง ต้าบล
หนองบอน อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมเสนอแนะแนวทางและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท้า
ปริญญานิพนธ์เสมอมา 

 ขอขอบคุณ อาจารย์สรรเพชร เพียรจัด ที่ให้ค้าแนะน้า ขอขอบคุณคุณตาจ้าเรียง เพียรจัด 
ที่ให้เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย สุดท้ายขอขอบคุณ
ครอบครัวที่ให้ก้าลังใจจนท้าให้ปริญญานิพนธ์นี้ส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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