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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2553
รถมอเตอรไซคสูบน้ําได เพื่อความสะดวกในงานการเกษตร

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ
2. ประเภทผลงาน

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ชื่อผูประดิษฐ
4.1 นายพิสิฐ พุมสุวรรณ
4.2 นางสาวจตุภรณ เหลาพร
4.3 นายกิตติพร วอลีมาเเย

แผนกวิชา สัตวศาสตร
แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชั้น ปวส 2 (หัวหนา)
ชั้น ปวช 2
ชั้น ปวช 2

5. ชื่อครูที่ปรึกษา
5.1 นายสราวุธ เย็นเอง
5.2 นายสุรชัย สมันตรัฐ
6. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ

ตําแหนงครูชํานาญการ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ศิษยเกาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ภาพขณะทดสอบประสิทธิภาพในการสูบน้ํา

ภาพขณะทดสอบประสิทธิภาพในการสูบน้ํา
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7. บทคัดยอ
การสรางรถมอเตอรไซคสูบน้ําตนแบบ เปนการดัดแปลงระบบเครื่องยนตของรถมอเตอรไซค
สองจังหวะใหสามารถทําหนาที่สูบน้ําได นอกเหนือจากการขับขี่ สิ่งประดิษฐดังกลาวผานการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานทั้งดานความสามารถในการสูบน้ําได และดานความสะดวกในการใชงาน อีกทั้ง
ไดศึกษาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และตนทุนที่ใชในการสูบน้ํา และไดนําไปขยายผล เผยแพรความรูไปสู
เกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น ขั้นตอนในการดําเนินงาน มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สรางรถมอเตอรไซค
สูบน้ําตนแบบ ขั้นที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน ขั้นที่ 3 ศึกษาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และตนทุนที่
ใชในการสูบน้ํา และ ขั้นที่ 4 เผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น ผลการศึกษา
พบวา
รถมอเตอรไซคสูบน้ําตนแบบที่สรางขึ้น สามารถทําหนาที่ไดทั้งการขับขี่ไปยังที่ตาง ๆ และยัง
สามารถสูบน้ําเพื่องานการเกษตรได สิ่งประดิษฐดังกลาวใชวัสดุเกาที่ตามรานเศษเหล็กเกือบทั้งสิ้น ใช
ตนทุนในการสรางระบบการทํางานเพียง 3,910 บาท (ไมรวมราคารถมอเตอรไซค) ระบบการสูบดังกลาว
สามารถสูบน้ําได (ความเร็วรอบ 1,500 รอบ / นาที) เทากับ 214 ลิตรตอนาที ระบบการสูบดังกลาว
สามารถปฏิบัติงานสูบน้ําในพื้นที่หางไกลแหลงไฟฟาไดสะดวก รวดเร็วกวาการปฏิบัติงานดวยใชปมน้ํา
ไดโวไฟฟาแบบจุม เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการทํางานที่สภาพงานเดียวกัน ซึ่งรถมอเตอรไซคสูบน้ํา
สามารถทํางานเสร็จสิ้นภายในเวลา 16 นาที ในขณะที่การทํางานดวยไดโวไฟฟาแบบจุมใชเวลาถึง 27
นาที การทํางานของเครื่อง ในเวลา 1 ชั่วโมง ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 0.71 ลิตร หรือ ซึ่งใชตนทุนในการสูบน้ํา
1 ลูกบาศกเมตร เปนเงินเพียง 1.93 บาท ผลงานสิ่งประดิษฐไดเผยแพรในทองถิ่น ชุมชนนอกสถานศึกษา
จํานวน 3 ครั้ง สถานที่เผยแพร คือ คือ ศูนยการเรียนรูโครงการพระราชดําริ จังหวัดสตูล โดยเผยแพรกับ
คณะหมอดินอาสาประจําอําเภอควนโดน นักเรียน / ครูโรงเรียนบานบันจอ และคณะหมอดินอาสา จังหวัด
ตรัง รวมทั้งสิ้น 185 คน นอกจากนี้รถมอเตอรไซคสูบน้ํายังสามารถใชประโยชนในงานการเกษตรอื่น ๆ
ไดอีก เชน สูบน้ําเพื่อใชลางรถ ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ไดอยางสะดวก
โดยไมตองเสียเวลาเดินสายไฟเพื่อติดตั้งเครื่อง
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8. ขอมูลทั่วไป
8.1 ลักษณะทั่วไป
เปนผลิตภัณฑที่คิดคนขึ้นใหม
 เปนผลิตภัณฑที่พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม
8.2 แบบรางระบบการทํางานของรถมอเตอรไซคสูบน้ํา

+

แบตเตอรี่
เปดสวิทซมอเตอรไซค
จายไฟฟา

สตารทเครื่อง

พูเลหเครื่องยนตทํางาน (หมุน)

เปดสวิทซพูเลหปมน้ํา

แมเหล็กคอยแมกนิติกจับกับพูเลเครื่องยนต

พูเลไปหมุนสายพานที่เชื่อมตอกับ
แกนใบพัดของปมหอยโขง

น้ําถูกดูดผานใบพัดของปมหอยโขง

ภาพที่ 2 ภาพแบบรางระบบการทํางานของรถมอเตอรไซคสูบน้ํา

ใบพัดของปมหอยโขงหมุนและดูด
น้ําในหองสุญญากาศ
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9. ที่มาของการประดิษฐ
การสูบน้ําออกจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อ การเตรียมน้ําในบอเลี้ยงปลา การเปลี่ยนถาย
น้ําระหวางการเลี้ยงปลา การจับสัตวน้ําเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง ซึ่งการสูบน้ําตองอาศัยการทํางานของเครื่อง
สูบน้ํา เครื่องสูบน้ํามีหลายปะเภท ไดแก เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องสูบน้ําไดโว ปมน้ําอัตโนมัติ
สําหรับในบอเลี้ยงสัตวน้ําขนาดเล็กนิยมใชเครื่องสูบน้ําไดโว ซึ่ งเปนเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก การทํางาน
อาศัยพลังงานไฟฟา โดยสงกระแสไฟฟาไปยังมอเตอรไฟฟา และทําใหใบพัดหมุน การหมุนของใบพัดทํา
ใหสามารถดูดน้ําผานเขามายังตัวเครื่องได เครื่องไดโวนิยมใชสูบน้ําใบบอขนาดเล็ก บอปูน ในโรงเพาะ
ฟก การใชงานทําไดสะดวก สามารถพกพาไปยังที่ตาง ๆ ได และการติดตั้งเพื่อการใชงานทําไดรวดเร็ว คือ
ตอสายยางเขากับตัวเครื่องไดโว จากนั้นนําเครื่องจุมลงในน้ําที่ตองการจะสูบน้ํานําสายยางอีกดานหนึง่ วาง
ลงในตําแหนงที่ตองการระบายน้ําออก จากนั้นเสียบปลั๊ก เครื่องก็จะทํางาน แตจากประสบการทํางานดวย
เครือ่ งดังกลาว ผูวิจัยมองเห็นปญหาการทํางานของเครื่อง 2 ประการ คือ ประการแรก คือ การทํางานเพื่อ
การสูบน้ําในพื้นที่หางไกลจากแหลงจายไฟฟา มักไมสะดวก ไมคลองตัว เนื่องจากตองเดินสายไฟใน
ระยะทางไกล แตก ารติด ตั้งเครื่องสูบน้ําประจําที่ในพื้น ที่หางไกลนั้น ก็ไมสะดวกในกรณีที่ตองการ
เคลื่อนยายเครื่อง ทําใหตองใชเวลามากในการทํางาน อีกทั้งเครื่องประจําที่ซึ่งติดตั้งไวนั้นก็มีโอกาสสูญ
หายจากการถูกลักขโมยได ประการที่สอง คือ การนําไดโวมาใชงานเปนเวลานาน สายไฟจะติดอยูกับได
โวซึ่งตองจุมลงในน้ําขณะเครื่องทํางาน หากสายไฟเกิดการฉีกขาดระหวางการทํางานของเครื่อง จะเกิด
อันตรายตอผูใชงาน และสัตวน้ําได
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดคําถามวิจัย คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถปฏิบัติงานสูบน้ําในพื้นที่
หางไกลไดอยางสะดวก และคลองตัว และสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได จากคําถามดังกลาว
จึงเกิดแนวคิดวาระบบการทํางานของเครื่องยนตรถมอเตอรไซคนาจะดัดแปลงใหสามารถทํางานเพื่อการ
สูบน้ําได โดยอาศัยกําลังจากการหมุนของพูเลหพัดลมระบายความรอนของเครื่องมอเตอรไซค 2 จังหวะ
มาใชในการขับเคลื่อนกําลังในการหมุนใบพัดเพื่อการสูบน้ําของปมน้ําหอยโขง เพื่อทดแทนระบบกําลัง
จากมอเตอรไฟฟา ซึ่งจากคําถามดังกลาวผูวิจัยคิดวานาจะมีความเปน ไปไดในการดัด แปลงระบบรถ
มอเตอรไซคใหสามารถสูบน้ําได เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการใชงานดานการเกษตร และงานดาน
การประมง ชวยใหการทํางานคลองตัว ยนระยะเวลาในการทํางาน ชวยปองกันการลักขโมย อุปกรณสูบ
น้ํา ที่ ติ ด ตั้ งประจํ า ที่ เป น การเพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บรถมอเตอร ไ ซค ทํ า ให ใ ชง านได หลากหลายมากขึ้ น
นอกเหนือจากการขับขี่ อีกทั้งยังชวยประหยัดคาใชจายในการซื้อเครื่องสูบน้ํา
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10. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นํามาใชในการประดิษฐคิดคน
ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ํา ในบรรดาเครื่องสูบน้ําที่หลากหลายนั้น เครื่อง
สูบน้ําโวลูท (หรือที่รูจักกันแพรหลายในประเทศไทย หรืออีกชื่อหนึ่งคือเครื่องสูบหอยโขง (volute pump)
ถือเปนเครื่องสูบน้ําที่ไดรับการพัฒนากาวหนามากที่สุด เพราะวาสามารถสูบน้ําไดในอัตราที่สูง และมีการ
ใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก
10.1 ประเภทปมน้ํา
10.1.1 ปมโยก เปนปมที่ใชในการสูบน้ําจากบอหรือแหลงน้ํา ที่ความลึกประมาณ 8 -12
เมตร โดยใชแรงคนในการโยกดาม ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง อัตราการไหลของน้ําขึ้นกับแรงโยก
สามารถสูบน้ําใสถังหรือตอสายยาง เหมาะกับงานกลางแจงที่ไมตองการปริมาณน้ํามากและตองการ
ประหยัดพลังงาน
10.1.2 ปมชัก ปมชนิดนี้ใชในการสูบน้ําที่ความลึกประมาณ 8 -12 เมตร โดยจะใชงาน
รวมกับมอเตอรหรือเครื่องยนตในการขับเคลื่อนลูกสูบ อัตราการไหลของน้ําจะอยูตั้งแต 1,500 -25,000
L/H ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับขนาดของลูกสูบ การสงน้ําขึ้นที่สูง ที่ลาดชัน ที่เปนเขา ปมชักสามารถสง/สูบน้ํา ใน
ความสูงแนวดิ่งได 40-50 เมตร แนวลาดชัน 45 องศา ได 300-400 เมตร และแนวราบ ได 1 กิโลเมตร ปม
ชัก VR มีแรงดัน 6 Bar สามารถนําไปคํานวณ เพื่อแบงหัวจายน้ําเขา sprinkle ได ในแงพลังงานทางเลือก
อุปกรณที่หมุนไดและมีรอบชาจะสามารถใชกับปมชัก เพื่อสูบน้ําได เชน กังหันลม จักรยาน Solar Cell
โดยแปลงเปนไฟ D.C.
10.1.3 ปมหอยโขง การทํางานของปมจะทําการสูบน้ําโดยใชระบบใบพัด ความเร็วรอบ
สูง จะไดปริมาณน้ํามาก อัตราการไหลอยูที่ 20,000 – 45,000 L/H ขึ้นกับขนาดและลักษณะใบพัด Total
Head 15-20 เมตร ถาเปนหอยโขงรุน 2 ใบพัด 3 ใบพัด Head จะมากขึ้น หลักการทํางาน คือ เมื่อใบพัดใน
เครื่องสูบหมุน ความดันของน้ําจะเพิ่มมากขึ้น เพราะแรงหนีศูนยกลางน้ําจะถูกเหวี่ยงออกจากบริเวณ
ศูนยกลางการหมุนอยางตอเนื่อง
10.1.4 ปมจุม (Submersible Pumps) ปมจุมกําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง
หลังเนื่องจากไมตองการติดตั้ง ไมตองมีการลอน้ํา (Priming) กอนใช ไมมีปญหา คาวิเตชั่น (Cavitation)
นอกจากนี้ปมจุมในปจจุบันยังมีมอเตอรจุมน้ํา และแมคคานิคอลซีลที่มีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งราคาปมจุมที่
ต่ําลงทําใหปมจุมไดรับความนิยม
10.1.5 ปมอื่นๆ นอกจากปมน้ําใชใบพัดที่กลาวขางตนแลว ยังมีปมชนิดอื่น เชน ปมชัก
ปมโรตารี่ ปมเฟอง ปมใบพัดเฟอง (Regenerative) ปมสุญญากาศ ปม เจ็ท ปม air lift pump ซึ่งสวนใหญจะ
ใชกับงานพิเศษ ในการใชงานทั่วไปนั้น ปมน้ําแบบใบพัดโดยเฉพาะปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยแบบหอยโขง
(Volute) จะมีใชแพรหลายมากที่สุด
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10.2 การวัดผลการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ขั้นตอนในการทดสอบผลการทํางานของเครื่องสูบ
น้ํามีดังนี้
10.2.1 การเตรียมการทั่วไป ปฏิบัติโดยกอนเปดเครื่องที่แผงควบคุม ตรวจสอบใหแนใจ
กอนวาเบรกเกอรของเครื่องสูบแตละตัวปดอยู เปดเบรกเกอร ฯลฯ ของเครื่องสูบน้ําแตละเครื่องตอนจะ
ทดสอบ ดูใหแนใจวามีกระดาษพอในเครื่องบันทึกผล จากนั้นใหทดสอบการพิมพเพื่อตรวจสอบสภาพ
เครื่องพิมพ ตรวจสอบสภาพการทํางานของ Electromagnetic flow meter เครื่องบันทึกระดับน้ําสําหรับ
Flow meter ชนิดฝาย และ Pressure transmitter แยกถังน้ํา V-1 ออกเปน 2 ถังโดยใชผนังดานใน การเชื่อม
ถังทั้งสองเขาดวยกันใหเปดวาลวของทอเชื่อมระหวางถังน้ํา V-1 a และ b ปดวาลวระบาย (drain valve)
ของถังน้ํา V-1 และ สงน้ําเขาถัง V-1 และเติมน้ําใหเติมแผนกั้นภายใน
10.2.2 การทดสอบการทํางานของเครื่องสูบแบบจมน้ําโดยใช Flow meter ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ติดตั้งฝายสามเหลี่ยมมุม 60 องศา เพื่อใชในการทดสอบผลการทํางานของ
เครื่องสูบแบบจมน้ํา สําหรับการติดตั้งแผนฝาย จัดใหผิวหนาของแผนฝายอยูในแนวนอน
(2) วัดความสูงเพื่อติดตั้งเกจวัดแรงดันการระบายของเครื่องสูบแบบจมน้ํา
(3) การทํางานของวาลว สําหรับการทดสอบการทํางานของเครื่องสูบแบบจมน้ํา
โดยใช Flow meter นั้น จะตองดูใหแนใจวาการดูดน้ําของเครื่องสูบจะไมทําใหระดับน้ําเปลี่ยนแปลงไป
มา ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ เปดวาลวของทอเชื่อมจากถังน้ํา V-1 เพื่อตอเชื่อมถังน้ํา a และ b ปดวาลวระบาย
น้ําของถัง V-1 สงน้ําไปยังถัง V—1 ตอไปยังแผนกั้นภายใน ปดวาลวระบายของถังวัดระดับฝาย V-2 ปด
วาลวแตละตัวของของเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-2 ที่ดานสง เปดวาลวของเกจวัดแรงดันระบาย และ ปดวาลว
ที่ทอระบายเพื่อใหแรงดันแสดงที่ทอทางออก
(4) การเดินเครื่องสูบแบบจมน้ํา ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ เปดเครื่องสูบแบบจมน้ํา
P-2 แลวหยุดเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4 ปรับชองที่วาลวของเกจวัดแรงดันระบายเพื่อลดความสั่นสะเทือน
จากแรงดัน เปดวาลวระบายที่ทอแรงดันระบาย และหลังจากปลอยอากาศออกจากทอแลวใหปดวาลวเดิม
เสีย คอย ๆ เปดวาลวสกัดของวาลวแตละตัวดานสงน้ําของเครื่องสูบแบบจมน้ํา แลวตั้งคาใหน้ําไหลตาม
กําลังที่ออกแบบ ระหวางนั้นใหดูที่ Flow meter
(5) ทดสอบการทํางานของวาลว ปฏิบัติต ามขั้น ตอน คือ เปดและปด วาลว ทั้งสี่
ชนิดโดยอิสระที่ดานสงของเครื่องสูบจมน้ํา P-2 และเปลี่ยนชองวาลวจากปดสนิทเปน เปด เต็มที่ที่ 5
ระดับ ตอนนี้ใหอานกําลังการระบายของเครื่องสูบบน Flow meter และขณะเดียวกันใหวัดแรงดันบนเกจ
วัดแรงดันการระบายแลวบันทึกผลที่ได ปรับชองวาลวสกัดที่ดานสงของวาลว แลวประบชองวาลวสกัด ดู
ที่ Flow meter และตั้งคาไปที่ระดับการไหลซึ่งออกแบบไว
(6) การวัดอัตราการไหล ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ปรับชองวาลวสกัดที่ดานสงของ
เครื่องสูบแบบจมน้ํา P-2 และตั้งคาอัตราการไหลไปที่ 5 ระดับ โดยดูที่ Flow meter เมื่อกระแสการไหล
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คงที่แลว ใหอานคาการไหลบน Flow meter และ Electromagnetic flow meter และในเวลาเดียวกันใหวัด
แรงดันบนเกจวัดแรงดัน การระบาย แลวบัน ทึกอัตราการไหลและแรงดัน เมื่อเริ่มไหลคงที่ ใหวัดและ
บันทึกระดับน้ําตนทางของแผนฝายของถังวัดฝาย V—2 วัดและบันทึกระดับน้ําของถังน้ํา V-1 เมื่ออัตรา
การไหลเริ่มคงที่ และบันทึกแรงดันไฟฟา กระแสไฟ และกําลังไฟเมื่ออัตราการไหลขางตนเริ่มคงที่
10.2.3 ทดสอบการทํางานของเครื่องสูบหอยโขง ปฏิบัติ ดังนี้
(1) เมื่อใชฝายสามเหลี่ยมมุม 60 องศา หรือฝายสี่เหลี่ยมผืนผาทดสอบการทํางาน
ของเครื่องสูบหอยโขง จัดฝายดวยการปรับใหมีอัตราการไหลที่วัด ในการติดตั้งแผนฝายจะตองแนใจวา
วางแผนฝายใหอยูในแนวนอน
(2) วัดความสูงที่ติดตั้งเกจวัดแรงดันทั้งดานดูดและดานสงของเครื่องสูบหอยโขง
(3) การทํางานของวาลว ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ในการทดสอบการทํางานของ
เครื่องสูบหอยโขง ใหปลอยวาลวระหวางทอเชื่อมแผนกั้นดานในของถังน้ํา V-1 ใหสนิท ดูไมใหระดับน้ํา
เกิดความปรวนแปรเมื่อเครื่องสูบเริ่มดูดน้ําขึ้น ปดวาลวระบายของถังน้ํา V-1 สงน้ําไปยังถังน้ํา V-1 และ
เติมน้ําใหเต็มความสูงของแผนกั้นดานใน ปดวาลวระบายของถังวัดระดับฝาย V-2 ปดวาลวแตละตัวของ
เครื่องสูบหอยโขงที่ดานสง เปดวาลวของเกจวัดแรงดัน เปดวาลวระบายของทอดูด และเปดวาลวสงน้ําไป
ยังทอดูดเพื่อเติมน้ําเขาทอดานดูด เมื่อน้ําถูกระบายออกจากวาลวระบายของทอเกจวัดแรงดัน ใหปดวาลว
สงน้ํา และปดวาลวระบบของทอเกจวัดแรงดัน ปดวาลวระบายของทอเกจวัดแรงดันที่ดานสง
(4) เริ่มเดินเครื่องสูบน้ํา ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ เปดเครื่องสูบหอยโขง P-1 ปด
เครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4 ปรับชองวาลวของเกจวัดแรงดัน เพื่อปองกันไมใ หเกิด ความสั่น สะเทือนจาก
แรงดัน เปดวาลวระบายของทอเกจวัดแรงดัน และหลังจากปลอยอากาศออกจากทอแลว ใหปดวาลวเดิม
เสีย คอย ๆ เปดวาลวสกัดของวาลวแตละตัวที่ดานสงของเครื่องสูบหอยโขง P-1 แลวตั้งกําลังการไหล
ตามที่ออกแบบ ในขณะเดียวกันใหดูที่ Electromagnetic flow meter
(5) วัดอัตราการไหล ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ชองวาลวสกัดที่ดานสงของเครื่องสูบ
หอยโขง P-1 แลวอานคาอัตราการไหลดวย Electro- magnetic flow meter และขณะเดียวกันก็ใหวัด
แรงดันดวยเกจวัดแรงดัน แลวบันทึก อัต ราการไหลและแรงดันไว เมื่อการไหลคงที่ ใหวัดและบันทึก
ระดับน้ําตนทางของแผนฝายในถังวัดระดับฝาย V-2 วัดและบันทึกระดับน้ําในถังน้ํา V-1 เมื่อการไหลคงที่
และบันทึกแรงดันไฟฟา กระแส กําลังไฟเมื่อการไหลคงที่
(6) ทดสอบการทํางานของความเร็วในการหมุนรอบที่ผันผวน อัตราความเร็วใน
การหมุนของมอเตอรในเครื่องสูบหอยโขงจะเปลี่ยนเปน 90% และ 80% โดยใชอินเวอรเตอร แลวทําการ
ทดสอบการทํางานตามที่กลาวขางตนอีกครั้ง
10.2.4 ทดสอบการทํางานของเครื่องสูบแบบกระบังลม เครื่องสูบแบบกระบังลมสามารถ
วัดการไหลไดดวย positive displacement ปฏิบัติ ดังนี้
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(1) เตรียมกระบอกวัดเพื่อวัดอัตราการไหลของเครื่องสูบกระบังลม
(2) วัดความสูงที่ใชในการติดตั้งเกจวัดแรงดันที่ดานสง
(3) การทํางานของวาลว ในการทดสอบการทํางานของเครื่องสูบกระบังลม จะตอง
ดูในแนใจวาการดูดน้ําของเครื่องสูบจะไมทําใหระดับน้ําปรวนแปร จากนั้นเปดวาลวของทอตอของถังน้ํา
V-1 ใหถัง a และ b ตอเชื่อมกัน ปดวาลวระบายของถังน้ํา V-1 สงน้ําไปยังถังน้ํา V-1 และเติมน้ําใหเต็ม
ความสูงของแผนกั้นดานใน ปดวาลวระบายของถังวัดระดับฝาย V-2 เปดวาลวของเกจวัดแรงดัน
(4) เริ่มเดินเครื่องสูบน้ํา ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ เปดเครื่องสูบกระบังลม P-3 และ
ปดเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4 ตั้งคาการเปด-ปดกระบังลมในเครื่องสูบใหอยูในระดับต่ําสุด ปรับชองวาลว
ของเกจวัดแรงดันเพื่อปองกันไมใหเกิดความสั่นสะเทือนจากแรงดัน
(5) การวัดอัตราการไหล จากการตั้งคาปด-เปดกระบังลมในเครื่องสูบ P-3 ไปที่ 5
ระดับ วัดอัตราการไหลดวยกระบอกวัด วิธีวัดที่ใชกระบอกจะเปนการวัดน้ําที่ปลอยออกมาในระยะ เวลา
หนึ่ง หรือวัดเวลาจนถึงชวงที่น้ําซึ่งปลอยออกมามีอัตราไหลคงที่ ในขณะเดียวกันใหวัดแรงดันดวยเกจวัด
แรงดัน แลวบันทึกอัตราการไหลและแรงดันไว และบันทึกแรงดันไฟฟา กระแสไฟ และกําลังไฟเมื่อน้ํา
ไหลคงที่
10.2.5 การทดสอบการทํ า งานของเครื่ อ งสู บ แบบจมน้ํ า โดยใช วิ ธี วั ด Positive
Displacement ปฏิบัติ ดังนี้
(1) การเตรียมการ โดยติดตั้งฝายสามเหลี่ยมมุม 60 องศา เพื่อทดสอบการทํางาน
ของเครื่องสูบแบบจมน้ํา ในการติดตั้งแผนฝาย จะตองดูใหแนใจวาวางแผนฝายไวในแนวนอน วัดความ
สูงที่ติดตั้งเกจวัดแรงดันทั้งดานระบายของเครื่องสูบแบบจมน้ํา
(2) การทํางานของวาลว ในการทดสอบการทํางานของเครื่องสูบแบบจมน้ําโดยใช
วิธีวัดดวย Positive displacement ใหปดแผนกั้นภายในถังน้ํา V-1 ใหสนิท ดวยการปดวาลวเชื่อมระหวาง
2 สวน เปดวาลวระบายที่ดาน P-4 ของถังน้ํา V-1 และลดระดับน้ําจนระดับน้ําในเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4
อยูต่ํา ปดวาลวระบายของถังน้ํา V-1 สงน้ําไปยังถังน้ํา V-1 และเติมน้ําใหเต็มความสูงของแผนกั้นดานใน
ปดวาลวระบายของถังวัดระดับฝาย V-2 เปดวาลวของเกจวัดแรงดัน ปดวาลวระบายของทอเกจวัดแรงดัน
ดานระบาย
(3) เริ่มเดินเครื่องเครื่องสูบแบบจมน้ํา ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ เปดเครื่องสูบแบบ
จมน้ํา P-2 และปดเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4 ปรับชองวาลวของเกจวัดแรงดันดานระบาย และดูไมใหเกิด
ความสั่นสะเทือนจากแรงดัน เปดวาลวระบายของทอเกจวัดแรงดัน และหลังจากปลอยอากาศออกจากทอ
แลว ใหปดวาลวเดิมเสีย คอย ๆ เปดวาลวสกัดภายในวาลวแตละตัวที่ดานสงของเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-1
แลวตั้งกําลังการไหลตามที่ออกแบบ

9

(4) วัดอัตราการไหล โดยปรับชองวาลวสกัดที่ดานสงของเครื่องสูบแบบจมน้ํา P-2
แลว ตั้ง คาการไหลไป 5 ระดั บ เมื่ อน้ํา เริ่ มไหลคงที่ แลว ใหอา นระดั บน้ํา ในถัง V-1 ทั้ ง 2 ดา น และ
ขณะเดียวกันก็ใหวัดแรงดันดวยเกจวัดแรงดันดานระบาย แลวระดับน้ําและแรงดันไว เมื่อระดับน้ําดาน
เครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4 ของถัง V-1 สูงขึ้นจนถึงระดับที่ลนแผนกั้นดานในให ปดเครื่องสูบแบบจมน้ํา P2 ชั่วคราวและเปดเครื่องสูบ P-4 สงน้ําจากเครื่องสูบ P-4 ไปยัง P-2 เครื่องสูบแบบจมน้ํา P-4 จะหยุด
ทํางานอัตโนมัติตามระดับน้ํา ดังนั้นเมื่อเครื่องสูบหยุดทํางานใหเริ่มวัดระดับน้ําตามขอ 1) ใหม และวัด
อัตราการไหลของทั้ง 5 ระดับและบันทึกขอมูลไว
10.2.6 การวิเคราะหผลการทํางานของเครื่องสูบน้ํา โดยคํานวณหาอัตราการไหลโดยใช
วิธีคํานวณฝายจากขอมูลที่บันทึกระดับน้ําในฝายแตละครั้งไว จากขอมูลที่บันทึกระดับน้ําแรงดันระบาย
ของถังในการไหลแตละครั้ง ใหคํานวณหาแรงดันระบายรวมดวย คํานวณหากําลังมอเตอรไฟฟาขาออก
(electric motor output) จากแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาในการไหลแตละครั้ง คํานวณหา
Pump Input จากอัตราการไหลและแรงดันในการระบาย (สําหรับเครื่องสูบแบบกระบังลม ไมตองนํา
Pump input และประสิทธิภาพของเครื่องสูบมาใชในการคํานวณดวย) คํานวณหาประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องสูบน้ําจาก Electric motor output และ pump input และกําหนดจุดตามผลที่ไดลงในกราฟ และ
ลากเสนโคงแสดงการทํางานของเครื่องสูบน้ํา
10.2.7 ผลการทํางานเมื่อสิ้นสุดการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ใหเปดวาลว
ระบายของถังน้ําแตละถังแลวปลอยน้ําออกใหถังแหง ปดเบรกเกอรของเครื่องสูบทุกตัว และตรวจสอบ
สภาพของกระดาษบันทึกขอมูลในเครื่องบันทึก
11. วัตถุประสงคในการใชประโยชนของประดิษฐ
11.1 เพื่อสรางระบบการทํางานของรถมอเตอรไซคใหสามารถสูบน้ําได โดยรถมอเตอรไซคยัง
ทําหนาที่ขับขี่ไดเชนเดิม เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการใชงานดานการเกษตร และงานดานการ
ประมง เพื่อใหการทํางานคลองตัว และยนระยะเวลาในการทํางาน
11.2 เพื่อ ชว ยลดป ญหา หรือป องกั น การลั ก ขโมย อุป กรณ เครื่ องสู บน้ํ าที่ติ ด ตั้ง ประจํา ที่
เนื่องจากรถมอเตอรไซคสูบน้ําสามารถขับขี่ไปเก็บยังที่ปลอดภัยได
11.3 เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับรถมอเตอรไซค คือ ทําใหใชงานไดหลากหลายขึ้น นอกเหนือจากการ
ขับขี่
11.4 เพื่อประหยัด คาใชจายในการซื้อเครื่องสูบน้ํา และประหยัด คาใชจายในระหวางการ
ปฏิบัติงาน
11.5 เพื่อสงเสริมอาชีพใหมไปสูก ลุม นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง เกษตรกร หรือผูสนใจ โดย
การเผยแพรไปสูช ุมชน ทองถิ่นใกลเคียงสถานศึกษา เปนการสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว
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12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
การประดิษฐรถมอเตอรไซคสูบน้ําเพื่องานการเกษตร เปนการดัดแปลงรถมอเตอรไซคใ ห
สามารถสูบน้ําไดโดยอาศัยกําลังของเครื่องยนตมอเตอรไซค โดยผานทางพูเลยของคอมเพรสเซอรแอร ซึ่ง
นํามาติดตั้งแทนใบพัดระบายความรอนของรถมอเตอรไซค สงกําลังตอไปยังปมน้ํา (อยูทางซายของรถ
มอเตอรไซค การสงกําลังจากเครื่องรถไปยังปมน้ําผานทางสายพาน 2 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนทิศการหมุน
ของเครื่องจากทวนเข็มนาฬิกาเปนแบบตามเข็มนาฬิกาทําใหหอยโขงทํางาน (หอยโขงหมุนตามเข็ม)
การทํางานของเครื่องมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องรถมอเตอรไซค (110 ซีซี 3.17 แรงมา) ระบบ
การสูบดังกลาว สามารถสูบน้ําได (ความเร็วรอบ 1,500 รอบ / นาที) เทากับ 214 ลิตรตอนาที และสามารถ
สูบน้ําได 314 ลิตร ตอนาที เมื่อเดินเครื่องในระดับ 3 (2,000-2,500 รอบ / นาที) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูบน้ํา
ไดใกลเคียงกับเครื่องยนตสูบน้ําอเนกประสงค อีกทั้งระบบการสูบดังกลาวสามารถปฏิบัติงานสูบน้ําใน
พื้น ที่หางไกลแหลงไฟฟาไดส ะดวก รวดเร็วกวาการปฏิบัติงานดว ยใชปมน้ําไดโวไฟฟาแบบจุม เมื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการทํางานที่สภาพงานเดียวกัน ซึ่งรถมอเตอรไซคสูบน้ําสามารถทํางานเสร็จสิ้น
ภายในเวลา 16 นาที ในขณะที่การทํางานดวยไดโวไฟฟาแบบจุมใชเวลาถึง 27 นาที การทํางานของเครื่อง
ในเวลา 1 ชั่วโมง ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 0.71 ลิตร หรือ ซึ่งใชตนทุนในการสูบน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร เปนเงิน
เพียง 1.93 บาท
การใชรถมอเตอรไซคสูบน้ํา ชวยใหสามารถปฏิบัติงานสูบน้ําไดในพื้นที่หางไกล หรือพื้นที่ ๆ
เขาถึงไดยาก การทํางานก็สะดวก รวดเร็วกวาการใชเครื่องสูบน้ําแบบประจําที่ สามารถใชประโยชนใน
งานการเกษตร ไดแก รดน้ําตนไมในพื้นที่สวน ไรนา หรือรดน้ําโดยตอเขากับระบบสปริงเกอร สูบน้ําเพื่อ
จับสัตวน้ํา หรือเพื่อทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ไดอยางสะดวก
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13. ขั้นตอนการประดิษฐและการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ
13.1 วัสดุ อุปกรณ สําหรับการผลิตรถมอเตอรไซคสูบน้ํา
13.1.1 ซูซูกิมือสอง
13.1.2 คอมเพรสเซอรแอรรถยนต มือ2
13.1.3 โครงปมน้ําหอยโขง มือ 2 ไมมีมอเตอร
13.1.4 สายพาน เบอร 18
13.1.5 สายยางเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ชนิดแข็ง
13.1.6 สายยางเสนผานศูนยกลาง ¾ นิ้วชนิดออน
13.1.7 ฟุตวาลว
13.1.8 เข็มขัดรัดสายยางขนาด 1 นิ้ว
13.1.9 เข็มขัดรัดสายยางขนาด ¾ นิ้ว
13.1.10 เหล็กเสนขนาด ¾ นิ้ว
13.1.11 แผนเหล็ก
13.1.12 เครื่องเชื่อมไฟฟา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
2
3
3
1
2
2
2
1
5

คัน
อัน
อัน
เสน
เมตร
เมตร
ชุด
ชุด
ชุด
เสน
แผน
ชุด
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13.2 ขั้นตอนการประดิษฐ
ขั้นที่ 1 การสรางรถมอเตอรไซคสูบน้ําตนแบบ
13.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับรูปแบบของ
เครื่องสูบน้ํา และระบบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ระบบการทํางานของรถมอเตอรไซคสองจังหวะ
13.2.2 ศึ ก ษาปญหา ความตอ งการของเกษตรกรในการปฏิบัติ งานดานการเกษตรที่
เกี่ยวของกับการใชงานของเครื่องสูบน้ํา
13.2.3 ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการสรางระบบการสูบน้ําดว ยเครื่องยนตข อง
มอเตอรไซค
13.2.4 ออกแบบรางระบบการสูบน้ําดวยเครื่องยนตของมอเตอรไซค
13.2.5 ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง
13.2.6 ปรับปรุงแบบราง ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
13.2.7 สรางระบบสูบน้ําตนแบบดวยเครื่องยนตมอเตอรไซค
นํารถมอเตอรไซคที่เตรียมไวมาดัดแปลงโดยการเปดฝาดานซายซึ่งเปนดานเขาเกียร
แลวดัดแปลงโดยเพิ่มมูเลยเขาไปเพื่อใหสามารถสงกําลังผานสายพานไปยังคอมเพรสเซอรแอรรถยนตที่
ดัดแปลงไวแลวดานหลังของคอมเพลสเซอรแอรไดติดตั้งมูเลยไวดวยเพื่อสงกําลังตอไปยังปมน้ําหอยโขง
ที่ดัดแปลงเตรียมไว แลว โดยผานทางสายพาน เพิ่มสวิต ซไฟกระแสตรง 12 โวลตจ ากแบตเตอรี่ข อง
มอเตอรไซคเพื่อสงกระแสไฟไปยังมูเลยของคอมเพรสเซอรแอร เมื่อเราตองการใหปมน้ําทํางานในขณะที่
จอดรถมอเตอรไซคไวใกลแหลงน้ําที่จะใชในงานการเกษตรของเกษตรกร
ขั้นที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถมอเตอรไซคสูบน้ําภาคสนาม
ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถมอเตอรไซคสูบน้ํา ไดแก ความสามารถใน
การสูบน้ําได ระยะเวลาที่ใชในการสูบน้ํา และ ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช และ ทดสอบความสะดวกใน
การใชงาน โดยศึกษาขอมูลตาง ๆ ของรถมอเตอรไซคสูบน้ํา ไดแก กําลัง (แรงมา-HP) ปริมาตรประบอก
สูบ แหลงพลังงาน เสนผาศูนยก ลางทอน้ํา และ ความสามารถเฉลี่ยในการสูบน้ํา (ลิตร/นาที) จากนั้น
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง ระหวางการทํางานของรถมอเตอรไซคสูบน้ํา เปรียบเทียบ
กับปมน้ําไดโวไฟฟาแบบจุม โดยเปรียบเทียบทัง้ ดานความสามารถในการสูบน้ําได และดานความสะดวก
ในการใชงานของทั้งสองรูปแบบ และปรับปรุงแกไขระบบการทํางานจนสมบูรณ
ขั้นที่ 3. การศึกษาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และตนทุนที่ใชในการสูบน้ํา
การศึกษาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และตนทุนที่ใชในการสูบน้ําดวยระบบเครื่องยนต
ของรถมอเตอรไซคสูบน้ํา โดยทดสอบกับน้ํามันเบนซิน 1 ลิตร ที่ราคาของน้ํามันเบนซิน 35 บาท ตอ ลิตร
ซึ่งทดสอบการทํางานของเครื่องที่ชวงความเร็วรอบ 1,500 ถึง 1,800 รอบ / นาที คาที่ใชวัด ไดแก ปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช (ลิตร/1 ชั่วโมง) เวลาที่ใชในการสูบน้ําเมือ่ มีน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร (นาที-วินาที) เวลา

13

ที่ใชในการสูบน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (นาที-วินาที) ตนทุนในการสูบน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (บาท/ลูกบาศก
เมตร) และ ตนทุนในการสูบน้ํา 1 ชั่วโมง (บาท/ชั่วโมง) และปรับปรุงแกไขระบบการทํางานจนสมบูรณ
ขั้นที่ 4 การเผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐสูเกษตรกรในชุมชน และทองถิ่น
ผลงานสิ่งประดิษฐที่ผานการพัฒนาแลว นําไปเผยแพรสูเกษตรกรในชุมชน และ
ทองถิ่น ในพื้น ที่ใ กลเคียงสถานศึก ษา เพื่อสงเสริมอาชีพใหมไปสูกลุม นัก เรียน นักศึกษา ผูปกครอง
เกษตรกร หรือผูสนใจ
13.3 ขั้นตอนการใชงาน
13.1 บิดสวิทซกุญแจรถใหอยูในตําแหนงเปด เพื่อจายกระแสไฟฟาเลี้ยงระบบ
13.2 สตารเครื่องยนตดวยคันสตารท โดยสตารทในขณะเครื่องอยูในตําแหนงเกียรวาง
และตําแหนงสวิสทพูเลย อยูในตําแหนงปด
13.3 กดสวิสทพูเลย ใหอยูในตําแหนงเปด เพื่อใหปมน้ําทํางาน
13.4 ปรับระดับกําลังการสูบน้ํา ดวยคันเรงตามที่ตองการ 3 ระดับ คือ ปรับคันเรง อยูใน
ตําแหนงหมายเลข 1 การทํางานของเครื่อง คือ สูบน้ําได 142 ลิตร/นาที ปรับคันเรง อยูใ นตําแหนง
หมายเลข 2 การทํางานของเครื่อง คือ สูบน้ําได 214 ลิตร/นาที ปรับคันเรง อยูในตําแหนงหมายเลข 3 การ
ทํางานของเครื่อง คือ สูบน้ําได 374 ลิตร/นาที
13.5 ยึดคันเรงคางไวดวยสปริงลอกคันเรง ตรงตําแหนงหมายที่ตองการใหเครื่องทํางาน
13.6 เครื่องสูบน้ําทํางาน
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หาวัสดุ อุปกรณจากรานขาย
อะไหลมือสอง

ใสฝาครอบแกนเพลายึดจับกับ
ตัวเครื่อง ยึดจับดวยนอต
โครงรถมอเตอรไซค นําฝา
ครอบหองเครื่องออก

ประกอบแกนเพลาเพื่อจับ
พูเลหคอมเพรสเซอร ประกอบ
เขากับพูเลหเครื่องยนต

ขันลอคใหแนน

ประกอบเสื้อคอมเพรสเซอร
แอรจับฝาครอบแกนเพลา

ยึดจับดวยนอต ขันลอคใหแนน
ยึดจับดวยนอต ขันลอคใหแนน
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ใสคอยแมก
เนติกเขากับ
เสื้อ
คอมเพรสเ
ซอรแอร
ยึดจับดวยนอต ขันลอคใหแนน
ลอกคอย
แมกเนติก
ดวยปริ้น
ลอก

ประกอบ
แผนครัสซ
เขากับคอย
แมกเนติก

ยึดจับ
ดวยป
ริ้นลอก

ประกอบ
แผนครัส
ซ อันที่ 2

ติดตั้ง
ปมหอย
โขงมือ 2
ที่นํา
มอเตอร
ไฟฟา
ออก

ติดตั้ง
สายพาน
2 ชุด

ติดตั้งสาย
ยาง ใส
เข็มขัด
ลอคให
แนน
นําไปทดสอบประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4. ภาพแสดงขั้นตอนการสรางรถมอเตอรไซคสูบน้ํา
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14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐ
14.1 เปนอุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวกในการใชงานดานการเกษตร และงานดานการประมง
ชวยใหการทํางานคลองตัว และยนระยะเวลาในการทํางาน
14.2 เปนสิ่งประดิษฐทชี่ วยปองกันการลักขโมย อุปกรณเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้งประจําที่
14.3 เปนสิ่งประดิษฐที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับรถมอเตอรไซค นอกเหนือจากการขับขี่ โดยการนํารถ
มอเตอรไซคที่มีอยูแลวมาดัดแปลงใหสามารถทํางานไดหลากหลายขึ้น
14.4 ชวยประหยัดคาใชจายในการซื้อเครื่องสูบน้ํา ประหยัดคาใชจายในระหวางการปฏิบัติงาน
14.5 เปนแนวทางในการสรางอาชีพใหม ไปสูกลุม นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง หรือผูสนใจ เพื่อ
เปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว
14.6 เปนการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปขยายผล เผยแพรใหความรูแกเกษตรกร และผูสนใจ เพื่อให
เกษตรกรมีความรูในการประดิษฐ และสามารถดัดแปลงรถมอเตอรไซคที่มีอยูแลวใหสามารถทําหนาที่
สูบน้ําได ซึ่งชวยใหการทํางานคลองตัวขึ้น
15. วัสดุอุปกรณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
รถมอเตอรไซดซูซูกิมือสอง
คอมเพรสเซอรแอรรถยนต มือ2
ปมน้ําหอยโขง มือ 2
สายพาน
สายยางเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว
ชนิดแข็ง
สายยางเสนผานศูนยกลาง ¾ นิ้ว
ชนิดออน
ฟุตวาลว
เข็มขัดรัดสายยางขนาด 1 นิ้ว
เข็มขัดรัดสายยางขนาด ¾ นิ้ว
คาจางทําโครงเหล็ก

หนวย
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เสน
เมตร

จํานวน
1
1
1
2
3

ราคาตอหนวย
5,000
900
1,000
100
70

ราคา
5,000
900
1,000
200
210

เมตร

3

30

90

ตัว
ตัว
ตัว
ชิ้น

1
2
2
1

200
30
25
1,200
รวม

200
60
50
1,200
8,910

16. งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
16.1 จํานวน 8,910……บาท
16.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
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17. ลงนามผูรวมประดิษฐคิดคน
…………………………………………..ผูประดิษฐ (หัวหนา)
(นายพิสิฐ พุมสุวรรณ)
18. ลงนามครูที่ปรึกษา
………………………………………
(นายสราวุธ เย็นเอง)
ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการ
(ครูที่ปรึกษา)
19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อ รถมอเตอรไซคสูบน้ําไดเพื่อความสะดวกในงาน
การเกษตร เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ที่มีรายนาม
ขางตนจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………………)
ตําแหนง…………………………………….

