โครงการทดลองระบบน้ําหยดโซลาเซลอัตโนมัติ
ระบบน้ําหยดโซลาเซลอัตโนมัติ เปนระบบน้ําที่จะสรางขึ้นสําหรับใชในสวนอินทผลั มนิ่มนุ ช
วั ตถุ ป ระสงค(ห ลั ก ที่ส รางมี ๓ ประการ ดั งนี้ ๑. เพื่อ ประหยั ด เวลา ๒. เพื่ อ ประหยั ด น้ํา ๓. เพื่ อ
ประหยัดแรงงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจวัตถุประสงค(ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขออธิบายเหตุผลและประโยชน(เพิ่ม
แตละขอดังนี้
๑. เพื่อประหยัดเวลา ตนเหตุท่ตี องประหยัดเวลาก็คือ การทําการเกษตรจําเปนตองมีการ
ทํางานที่เกี่ยวของหลายอยาง เชน การใหน้ํา การดูแลหญา การใสปุ6ย การดูแลศัตรูพืช การจัดการ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร เปนตน การทํางานแตละอยางตองใชเวลาในการทํา จะใชเวลามากนอยก็
ขึ้นอยูกับจํานวนพืชที่ตองดูแล การจะทํางานตางๆที่กลาวมาใหทันทั้งหมดโดยใชแรงงานและเงินใหนอย
ที่สุดนั้น ตองมีการศึกษาเรียนรูในแตละงานใหถองแท จากนั้นจึงวางแผนและดําเนินการตามแผนที่วาง
ไว จากการศึก ษาเรียนรูของสวนอินทผลัมนิ่มนุชพบวา งานเกษตรในสวนบางงานสามารถบริหาร
จัดการรวมกันได เชน การใหน้ําสามารถใสปุ6ยไปกับใหน้ําไดและการใหน้ําโดยระบบน้ําหยดทําใหหญา
บริเวณที่ไมมีน้ําหยดไมเจริญเติบโต ทําใหลดเวลา ลดเงินคาเชื้อเพลิงและคาแรงงานในการตัดหญา
และมีเวลาในการดูแลศัตรูพืชและจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในสวนได อีกทั้งยังสามารถปลูก
พืชอยางอื่นผสมผสานเพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมไดอีกดวย การประหยัดเวลาจึงทําใหประหยัดเงินและ
สามารถบริหารจัดการสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ประหยัดน้ํา ป<จจุบันนี้ฝนไมคอยตกจึงทําใหปริมาณน้ําที่กักเก็บไวในอางเก็บน้ํามีนอย จึง
จายใหทําการเกษตรไดในจํานวนจํากัด จึงจําเปนตองมีการประหยัดน้ําในการทําการเกษตร แตเดิม
สวนอินทผลัมนิ่มนุชใหน้ําพืชตางๆในสวนดวยการใชมอเตอร(ไฟฟ?าหมุนป<@มหอยโขงสงน้ําไปตามสายยาง
ขนาด ๑ นิ้ว แลววางปลายสายใหน้ําที่สูบมาตามสายราดลงบริเวณโคนตนพืชที่ตองการใหน้ํา จากการ
สังเกตพบวาการใหน้ําดังกลาวแมจะไดน้ํามากก็จริงแตน้ําจะไหลนองไปตามความลาดเอียงของพื้นที่
ไมไดอยูเฉพาะบริเวณโคนตนพืชที่ตองการใหน้ํา ทําใหหญาบริเวณที่น้ําไหลไปถึงเจริญเติบโตไดดี จึง
ตองเสียเวลาเสียเงินในการตัดหญามากขึ้น อีกทั้งตองใชเวลามากเพราะตองลากสายไปวางยังจุดตางๆ
จนกวาจะทั่วบริเวณสวน จากการทดสอบพบวาการรดน้ําดวยสายยางรดน้ําขนาด ๑ นิ้ว ใหกับตน
อินทผลัมที่เริ่มปลูกจํานวน ๕๖ ตน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ตองใชเวลารดน้ําประมาณ ๓ ชั่วโมง ขอเสีย
อีกอยางของการใหน้ําแบบนี้ก็คือตองใหน้ําในปริมาณที่มากเพื่อที่จะใหน้ําชุมอยูในดินเปนเวลานาน ทํา
ใหไมตองรดน้ําบอย เพราะการรดดวยวิธีน้ีแตละครั้งผูรดน้ําตองลากสายยางซึ่งทําใหเหนื่อยมาก แต
๑

แมวาจะใหน้ําไวมากเพียงใด ความตองการน้ําของพืชก็มีความจํากัดอยู มีน้ํามากไมใชพืชจะดูดน้ําเขา
ไปมาก เพราะรากของพืชใชระบบการซึมน้ําเขาไป แมน้ําในดินจะมากเพียงใดการซึมน้ําของรากพืชก็
จะรับการซึมน้ําในจํานวนเทาที่พืชนั้นตองการ การมีนํ้าชุมอยูในดินมากเกินไปยังอาจทําใหรากพืชเนา
ไดอีกดวย ดังนั้น การใหน้ําดวยระบบน้ําหยดจึงทําใหประหยัดน้ํา และทําใหพืชไดรับน้ําอยางพอดีและ
สม่ําเสมอ ซึ่งจะสงผลใหพืชเจริญเติบโตไดดี
๓. ประหยัดแรงงาน ตามธรรมดาการใหน้ําตองใชคนหรือแรงงานในการลากสายยาง บางราย
ก็ลากเอง บางรายก็ตองจางแรงงาน ถาจางแรงงานก็ตองจายเงิน ถาทําเองก็ตองใชเวลาในการรดน้ํา
ไมสามารถไปจัดการอยางอื่นได อาจจะตองจางแรงงานไปทํางานอยางอื่นนั้นแทนซึ่งก็ตองจายเงิน
คาจางแรงงาน การประหยัดแรงงานจึงคือการประหยัดเงินนั่นเอง ระบบน้ําหยดน้ําจะไหลไปตามสาย
และไปหยดตรงบริเวณหัวน้ําหยดซึ่งจะวางไวที่ท่เี หมาะสมบริเวณโคนตนพืชทุกตน ไมตองเสียเวลาลาก
สายทุกครั้ง ลากเพียงในการติดตั้งครั้งแรกเทานั้น หลังจากนั้นก็เพียงแคเดินปรับหัวน้ําหยดใหน้ําออก
พอดี หรือตรวจสอบการหยดของน้ําเทานั้น ไมตองใชแรงมากเหมือนการลากสายยาง ระบบน้ําหยดจึง
มีประโยชน(ในการประหยัดแรงงานซึ่งก็คือการประหยัดเงิน และยังอาจหมายถึงการเพิ่มเงินเพิ่มรายได
อีกหากเอาเวลาที่ไมตองลากสายยางนั้นไปปลูกพืชหรือทําอยางอื่นใหมีรายไดเพิ่ม
หลังจากไดทราบเกี่ยวกับเหตุผลและประโยชน(ไปแลวตอไปนี้จะไดกลาวถึงอุปกรณ(ระบบน้ํา
หยดโซลาเซลอัตโนมัติวามีอะไรบางและจะอธิบายถึงการเลือกซื้อและการทํางานของอุปกรณ(แตละ
อยางควบคูไปดวย อุปกรณ(ระบบน้ําโซลาเซลอัตโนมัติของสวนอินทผลัมนิ่มนุชมีดังนี้
๑. แผงโซลาเซล ขอตอ และสายไฟ
การเลือกซื้อแผงโซลาเซลจําเปนตองศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับแผงโซลาเซลให
เขาใจพอสมควรอยางนอยตองรูจักชนิดของแผง เชน แผงแบบโมโน แผงแบบโพลี่ แผง
แบบอะมอร(ฟ<ส แรงดันไฟฟ?า ทั้งขณะตออุปกรณ(ใชงาน (Operating Voltage) และไมได
ตออุปกรณ(ใชงาน (Open Circuit Voltage) กระแสไฟฟ?าขณะตออุปกรณ(ใชงาน
(Operating Current) และไมไดตออุปกรณ(ใชงาน (Short Circuit Current) ของแผงแตละ
อยาง และจํานวนวัตต( เพื่อเปนขอมูลในการเลือกซื้ออุปกรณ(อยางอื่น เชน ป<@มโซลา อุปกรณ(เพิ่ม-ลด
แรงดันไฟอัตโนมัติ เปนตน แผงโซลาเซลที่จะใชในระบบน้ําโซลาเซลอัตโนมัติของสวนอินทผลัมนิ่มนุช
เปนแบบโพลี่ ขนาด ๑๔๐ วัตต( แรงดั นไฟฟ?าขณะใชงาน ๑๗.๒ โวลท( ขณะไมใชงาน ๒๑.๖ โวลท(
กระแสไฟฟ?าขณะตออุปกรณ(ใชงาน ๘.๑๔ แอมแปร( ขณะไมตออุปกรณ(ใชงาน ๙.๐๕ แอมแปร( จํานวน
๒ แผง ราคาแผงละ ๔,๔๐๐ บาท รวม ๒ แผง เปนเงิน ๘,๘๐๐ บาท การตอแผงสองแผงรวมกันจะตอ
๒

แบบขนานเพื่อใหแรงดันอยูที่ ๑๗.๒ โวลท( (เมื่อเชื่อมกับสายไฟแรงดันจะ
ลดลงเหลือ ประมาณ ๑๒ โวลท() แตจะใหกระแสเพิ่มขึ้นเปน ๑๖.๒๘
แอมแปร(
( ๘.๑๔ + ๘.๑๔ แอมแปร() สาเหตุที่ตองตอแบบขนานก็เพื่อตองการใช
งานกับป<@มโซลาที่ใชแรงดันไฟ ๑๒ โวลท( กระแสไฟ ๘.๐ แอมแปร( แตชวง
สตาร(ทป<@มจะกินกระแสเพิ่มมากอีกประมาณเทาตัว จึงตองใชแผงโซลาเซล
๒ แผงและตอแบบขนาน แผงโซลาเซลทําหนาที่เปลี่ยนแสงแดดใหเปนแหลงพลังงานงานไฟฟ?าแรงดัน
๑๒ โวลท(
๒. วงจรเพิ่ม-ลดแรงดันไฟอัตโนมัติ (Buck-Boost Converter)
แรงดันไฟและกระแสไฟจากแผงโซลาเซลขึ้นอยูกับความเขมของแสงแดด ในวันหนึ่งความเขม
ของแสงแดดจะไมคงที่ เชน ตอนเชาหรือตอนเย็นแสงแดดจะออนแรงดันและกระแสไฟจากโซลาเซล
จะนอย หรือแมแตเวลากลางวันอาจมีเมฆบังก็ทําใหแรงดันและ
กระแสไฟจากโซลาเซลลดไดเชนกัน การที่แรงดันและกระแสไฟ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้มีผลตอป<@มโซลา จึงจําเปนตองใชวงจรเพิ่ม-ลด
แรงดันอัตโนมัติเขามาชวยทําใหแรงดันไฟคงที่ เชน ตั้งแรงดันไฟ
ไวที่ ๑๒ โวลท( เมื่อไฟจากแผงโซลาเซลมาไมถึง ๑๒ โวลท(มันจะ
ปรับเพิ่มใหถึง ๑๒ โวลท( หากมาเกิน ๑๒ โวลท( มันจะลดใหเหลือ
๑๒ โวลท( ระบบน้ําหยดโซลาเซลอั ตโนมั ติข องสวนอินทผลั มนิ่มนุ ช เลือ กใชวงจรเพิ่ม-ลดแรงดั น
อัตโนมัติ รุน Buck-Boost Converter 5-32V tp 1-27V 10A 130W CC/CV เพราะมันมีความเหมาะสม
กับแผงโซลาเซลและป<@มโซลา
ยังมีแผนวงจรที่สามารถนํามาประยุกต(ใชกับระบบน้ําหยดโซลาเซลไดอีก ไดแก วงจร Buck
หรือ Step Down คือ วงจรสําหรับลดแรงดันไฟลง เชน จาก ๓๖ โวลท( เหลือ ๑๒ โวลท( มีทั้งที่สามารถ
ปรับแรงดันและกระแสคงที่ไดและไมได หากเลือกวงจร Buck ที่สามารถปรับแรงดันและกระแสคงที่ได
และสามารถปรับคาได หรือปรั บไมไดแตมีคาแรงดันและกระแสไฟเทากั บโซลาป<@มก็ส ามารถนํามา
ประยุกต(ใชได และ วงจร Boost หรือ Step Up คือ วงจรสําหรับเพิ่มแรงดันไฟขึ้น เชน เพิ่มจาก ๖
โวทล( เปน ๑๒ โวลท( มีทั้งที่สามารถปรับแรงดันและกระแสคงที่ไดและไมได หากเลือกวงจร Boost ที่
สามารถปรั บ แรงดั น และกระแสคงที่ ไ ดและสามารถปรั บ คาได หรือ ปรั บ ไมไดแตมี ค าแรงดั น และ
กระแสไฟเทากับโซลาป<@มก็สามารถนํามาประยุกต(ใชได
๓

๓. ป<@มโซลา
ป<@มโซลาเปนป<@มสูบน้ําใชไฟกระแสตรง มีทั้งขนาด ๑๒ โวลท( และ ๒๔ โวลท( ทอดูดและทอ
จายน้ํามีขนาดเทากัน มีตั้งแตสามหุน ถึงสี่หุน(ครึ่งนิ้ว) และก็มีทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติคือ
จะทํางานเมื่อเปpดกqอกน้ําและหยุดทํางานเมื่อปpดกqอกน้ํา ราคามีตั้งแตหลักรอยบาทถึงหลายพันบาท
การซื้อป<@มโซลาสิ่งที่ตองตรวจสอบก็คือ ใชแรงดันไฟเทาไร
กินกระแสไฟเทาไร(ทั้งต่ําสุดสูงสุด) ดูดน้ําไดลึกเทาไร สงน้ํา
ไดสูงเทาไร เปนระยะทางเทาไร เพื่อจะไดใชใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ทําการเกษตรของเราเอง ที่สวนอินทผลัมนิ่มนุชใชป<@ม
โซลา SEAFLO-51 ราคาป<@ม ๒,๗๙๐ บาท คาสง ๒๐๐ บาท คาโอนเงิน ๒๕ บาท รวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๕
บาท (รุนนี้เปนรุนอัตโนมัติแตระบบสูบน้ําโซลาเซลอัตโนมัตไิ มจําเปนตองใชป<@มโซลาอัตโนมัติ)
๔. ถังพักน้ํา
ถังพักน้ําเปนที่รองรับน้ําที่ป<@มโซลาสูบขึ้นมาเพื่อจายตามทอพีอไี ป
ยังแปลงเกษตร มีใหเลือกหลายขนาดแลวแตความจําเปนและงบประมาณ
ควรเปนถังที่มีสีทึบเพราะจะทําใหไมมีตะไครเกาะในถัง ซึ่งอาจทําใหเกิด
การอุดตันของตะไครน้ําในกรองน้ําหรือในหัวน้ําหยดได ถังน้ําที่ใชทดลองในครั้งนี้เปนถังเกาซึ่งมีอยูแลว
ความจุประมาณ ๑,๐๐๐ ลิตร ซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กแตถาหากทดลองใชแลวปรากฏวาเก็บน้ําไดนอยก็
สามารถจัดหาถังที่มีความจุมากกวานี้มาติดตั้งได แตการสรางหอถังก็ควรจะตองมีความแข็งแรงเพื่อ
รองรับถังพักน้ําที่มีความจุมากขึ้นดวย
๕. สวิทช(ลูกลอยไฟฟ?า
สวิทช(ลูกลอย (Float Switch) อุปกรณ(สําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะนํามาใชกับระบบน้ําหยดโซลาเซล
อัตโนมัติ มันจะเปนตัวตัดไฟจากแผงโซลาเซลที่ตอเชื่อมผานอุปกรณ(วงจรเพิ่ม-ลดแรงดันไฟอัตโนมัติ
และป<@มโซลา ทําใหป<@มโซลาหยุดทํางานเมื่อน้ําเต็มถัง คือเมื่อป<@มโซลาทํางานน้ําจะถูกสูบขึ้นถังพักน้ํา
ทําใหลูกลอยทั้ง ๒ ลูกคอย ๆ ลอยน้ํา โดยลูกลอยลูกลางจะลอยกอน ทําใหเชือกที่ผูกระหวางลูกลอย
ลูกลางกับลู กลอยลู กบนหยอนแตเชือ กที่ผูก ระหวางลูก ลอยลู กบนกับ สวิท ช(ยั งตึงอยู สวิทช(จะยั งคง
จายไฟไปยังป<@ม ทําใหป<@มยังสูบน้ําขึ้นถังอยู เมื่อน้ําเต็มถังจะทําใหลูกลอยลูกบนลอยขึ้นทําใหเชือกที่ผูก
ระหวางลูกลอยลูกบนกับสวิทช(หยอน จึงไมมีแรงดึงจากลูก
ลอยทั้ง ๒ ลูก มันจึงตัดไฟไมใหจายไปที่ป<@ม ป<@มจึงหยุดสูบน้ํา
ขึ้นไปในถังพักน้ํา ระหวางที่ป<@มหยุดทํางานน้ําก็จะไหลลงไปยัง
๔

ระบบน้ําหยดในแปลง น้ําในถังจึงคอยๆลดระดับลงมาทําลูกลอยทั้ง ๒ ลูกก็จะคอยๆหอยลงมาพรอม
กับทําใหเชือกที่ผูกอยูกับลูกลอยคอยๆตึง ขณะที่ลูกลอยลูกบนไมลอยน้ําและทําใหเชือกตึงนั้น ลูกลอย
ลูกลางจะยังลอยน้ําอยู สวิทช(จึงยังไมเชื่อมตอไฟไปยังป<@มโซลา เพราะน้ําหนักของลูกลอยลูกแรกไม
หนักพอที่จะดึ
จะดึงใหสวิทช(จายไฟ เมื่อระดับน้ําลดลงจนทําใหลูกลอยลูกลางลอยและทําใหเชือกตึง เมื่อ
เชือกที่ผูกอยูกับลูกลอยทั้งสองลูกตึงน้ําหนักของลูกลอยทั้ง ๒ ลูก จะดึงสวิทช(ใหทําการจายไฟใหกับ
ป<@ม ทําใหป<@มเริ่มสูบน้ําขึ้นไปในถังอีกครั
กครั้ง เมื่อสูบน้ําเต็มก็ตัด เมื่อน้ําลดลงจนลูกลอยลูกลางไมลอยน้ํา
ป<@มก็จะทําการสูบน้ําขึ้นถังอีก ระบบจะเปนอยูอยางนี้ตลอดเวลาที่มีแดด หากปรับหัวน้ําหยดใหน้ําหยด
ตลอดเวลา(แตตองพอดี
แตตองพอดีกับความตองการของพืช ไมมากไมนอยเกินไป)
ไป จะทําใหไมตองเสียเวลาปpดเปpด
ระบบน้ํา นอกจากจะไมเสียเวลาแลว สวิทช(ลูกลอยแบบ ๒ ลูกนี้ ทําใหป<@มไมตองรับภาระหนักมาก
เพราะสามารถกําหนดระดั บ น้ําที่จะทําใหป<@ มทํางานหรือไมทํ างานได โดยใชระยะหางการผู ก เชือ ก
ระหวางลูกลอยทั้ง ๒ ลูก เปนตัวควบคุมระดับน้ําที่ตองการใหป<@มทํางานและหยุดทํางาน
๖. กรองน้ํา
กรองน้ําเปนตัวกรองทรายหรือเศษวัสดุตาง ๆ ที่ปะปนมากับน้ําที่ป<@ม
โซลาสูบขึ้นมาเพื่อไมใหไปอุดตันที่หัวน้ําหยด ติดตั้งไวที่ทอเมนจายน้ํากอนที่จะ
จายไปยังหัวน้ําหยด แตถาที่ป<@มโซลามีตัวกรองใหอยูแลวก็อาจไมจําเปนตองใชตัว
กรองน้ําก็ได ตัวกรองน้ําตองหมั
หมั่นถอดกรองมาทําความสะอาด โดยมากจะถอด
ทําความสะอาดทุกวัน การทดลองครั้งนี้ใชกรองน้ําขนาด ๑ นิ้ว เพราะทอเมน
จายน้ําเปนขนาดหนึ่งนิ้ว
๗. ทอพีอี
ใชสําหรับรองรับการจายน้ําจากถังเก็บน้ําเพื่อสงเขาไปในแปลง
เกษตร มีหลายขนาดใหเลือกหลาย
หลายแลวแตความตองการ แตระบบน้ํา
หยดไมจําเปนตองใชสายที่ใหญมาก แตก็ไมควรจะเล็กเกินไป ทั้งนี้ก็ตอง
ดูความเขากันไดกับขอตอทอพีอีดวย การทดลองครั้งนี้ใชทอพีอีขนาด ๑
นิ้วเปนทอเมน สวนทอยอยใชขนาด ๔ หุน
๘. ขอตอทอพีอี
เปนตัวตอทอพีอีใหยาวขึ้นหรือใชแยกทอพีอไี ปยังจุดที่ตองการ ขอตอมี
หลายชนิด เชน ชนิดตอตรง ชนิดสามทาง ชนิดสี่ทาง ขอตอแบบมีการลดขนาด

๕

ขอตอแบบมีวาล(วปpดเปpดน้ํา เปนตน การทดลองครั้งนี้ขอตอที่ใชสวนมากคือขอตอสี่ทางขนาด ๑ นิ้ว
และขอตอสี่ทางขนาด ๔ หุน
๙. ตัวเจาะทอพีอี
ใชสําหรับเจาะทอพีอีเพื่อใสหัวน้ําหยด ตองเลือกซื้ออันที่ขนาดหัวเจาะเมื่อ
เจาะแลวพอดีกับเดือยของหัวปรับน้ําหยดที่จะใสเขาไป หัวน้ําหยดอาจเสียบกับทอ
โดยตรง หรืออาจจะตอผานสายไมโครหรือไสไกก็ได
๑๐. หัวน้ําหยดปรับได
เปนตัวจายน้ําใหกับตนพืช สามารถปรับปริมาณน้ําใหไหลมากนอยได หัวน้ํา
หยดแตละรุนจะจายน้ําไดในปริมาณที่ไมเทากัน การทดลองครั้งนี้เลือกหัวน้ําหยดที่
หยดไดประมาณ ๒ ลิตร ตอชั่วโมง การใชหัวน้ําหยดปรับไดมีขอดีคือสามารถปรับใหน้ําหยดไดเทากัน
แมวาพื้นที่ที่จะรดน้ําจะมีระดับสูงต่ําไมเทากัน
มีขอที่ควรคํานึงกอนซื้ออุปกรณ(ประเภททอพีอี ขอตอพีอี หัวน้ําหยด สายไมโครก็คือ ตองมี
ความแมยํ าเรื่องขนาดของอุ ป กรณ(เหลานั้น คือบางชนิด บอกขนาดเปนนิ้ว บางชนิด บอกขนาดเปน
มิลลิเมตร ทําใหเกิดความสับสนวาขนาดเปนมิลลิเมตรที่บอกไวนั้นเมื่อเทียบเปนนิ้วแลวคือขนาดเทาไร
เทาที่ไ ดศึก ษาเรีย นรูมาสรุ ป ไดวา ๑๖ มิล ลิเ มตร เทากั บ ๓ หุ น ๒๐ มิล ลิเ มตร เทากั บ ๔ หุ น ๒๕
มิลลิเมตร เทากับ ๖ หุน ๓๒ มิลลิเมตร เทากับ ๘ หุน (หรือ ๑ นิ้ว) หากไมมีความแมยําเกี่ยวกับขนาด
เปนมิลลิเมตรเทียบกับนิ้วแลวจะทําใหซื้ออุปกรณ(ผิดขนาด ทําใหใชงานไมไดและเกิดความสิ้นเปลือง
งบประมาณ
ระบบน้ําหยดโซลาเซลอัตโนมัติน้ียังคงเปนเพียงระบบที่จะดําเนินการทดลอง ขณะนีไ้ ดเริ่ม
จัดหาอุปกรณ(ไวเกือบครบแลว อุปกรณ(บางอยางทางรานอยูระหวางการสั่งซื้อคาดวาจะมาภายใน
เดือนกุมภาพันธ( ๒๕๖๐ แตถึงแมวาอุปกรณ(ตางๆมาครบแลวก็ตองสรางหอถังสูงพอสําหรับวางถังพัก
น้ําเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําซึ่งตองใชเวลานานพอสมควรแตคาดวานาจะดําเนินการแลวเสร็จและใชงานได
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ หลังจากไดไดทดลองแลวหากมีขอบกพรองก็ตองแกไขปรับปรุงใหใชงานได
ตามวัตถุประสงค(ที่ไดวางไวตอไป แตจากการศึกษาวิเคราะห(จากเอกสารแลวเห็นวามันมีความเปนไป
ไดคอนขางมาก
สวนอินทผลัมนิ่มนุช
๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๖

