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รายงานเล่มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้มาทดแทนเครื่ องสู บ
น้ าเดิมของโรงงาน เพื่อลดระยะเวลาในการสู บน้ าเสี ยออกจากถังเก็บแอลกอฮอล์ และลดต้นทุนใน
การซื้ อเครื่ องสู บน้ า โดยการสร้างชิ้นงานจริ งเพื่อนามาทดสอบและสรุ ปผล โดยผลจากการทดสอบ
เครื่ องสู บน้ าจากวัส ดุ เหลื อใช้พ บว่า อัตราการไหลของเครื่ องสู บ น้ าอยู่ที่ 42.6 ลิ ตร/นาที และเฮด
สู งสุ ดอยูท่ ี่ 7 เมตร โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เป็ นต้นกาลังของเครื่ องสู บน้ า ประโยชน์ของการศึกษา
โดยการทดสอบเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้ สามารถประหยัดเวลาในการสู บน้ าได้ 85% จากเครื่ อง
สู บน้ าเดิมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 30 % เครื่ องสู บน้ ามีขนาดที่เล็กสามารถใช้งานได้คล่องตัว
มากขึ้นและสร้างมาจากสิ่ งของที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมามีประโยชน์
คาสาคัญ : เครื่ องสู บน้ า/วัสดุเหลือใช้/ประหยัดเวลา
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บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตความสามารถของโครงการ
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 แยกประเภทตามลักษณะการขับดันของเหลวในเครื่ องสู บ
2.2 การทางานของเครื่ องสู บน้ าแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง
2.3 ลักษณะและการทางานของเครื่ องสู บน้ าแรงเหวีย่ ง (Centrifugal)
2.4 ลักษณะใบพัดของเครื่ องสู บน้ าแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง
2.5 กฎการแปรผัน และกฎความคล้า ยของพัด ลมและเครื่ องสู บ น้ า
2.6 กาลังและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บ
2.7 เฮดเครื่ องสู บน้ า
2.8 หลักการทางานมอเตอร์ กระแสตรง
2.9 ความเร็ วจาเพาะ
2.10 สู ตรคานวณหาการลดระยะเวลาสู บน้ าและลดต้นทุน
2.11 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
3.8 จัดทาเอกสารโครงงาน
3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 อัตราการไหลเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
4.2 แบบจากเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง
4.3 เปรี ยบเทียบสเปกเครื่ องสู บน้ า
4.4 กราฟอัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
4.5 เปรี ยบเทียบราคาเครื่ องสู บน้ า
4.6 คานวณประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บน้ า
4.7 กราฟเครื่ องสู บน้ าและประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บน้ า
4.8 ความเร็ วจาเพาะ
บทที่ 5 สรุ ปผลโครงการและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องาวิจยั
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ตารางเปรี ยบเทียบหน่วยวัดเกจวัดแรงดัน
และตัวอย่างกราฟประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ า
ภาคผนวก ข แสดงรายการคานวณ
ประวัติผจู ้ ดั ทา
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ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบเครื่ องสู บน้ าแต่ละชนิด
ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
ตารางที่ 3.2 วัสดุที่มีอยู่
ตารางที่ 3.3 ราคาเครื่ องสู บน้ าจากร้านค้า
ตารางที่ 3.4 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ตารางที่ 4.1 ตารางรายละเอียดเครื่ องฉี ดน้ า (k 2.14)
ตารางที่ 4.2 ตารางราคาเครื่ องสู บน้ า
ตารางที่ 4.3 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
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รู ปที่ 2.1 การจาแนกประเภทของเครื่ องสู บน้ า
รู ปที่ 2.2 ทิศทางการไหลของของเหลว
ขณะผ่านออกจากใบพัด (Impeller) ของเครื่ องสู บน้ าแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง
รู ปที่ 2.3 แบบหอยโข่ง (Volute Type)
รู ปที่ 2.4 แบบมีครี บผันน้ า (Diffuser Type)
รู ปที่ 2.5 แบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type)
รู ปที่ 2.6 ประเภทกังหันแนวตั้ง (Vertical Turbine Type)
รู ปที่ 2.7 แบบการไหลแบบผสม (Mixed Flow)
รู ปที่ 2.8 แบบแกนโฟล (Axial Flow)
รู ปที่ 2.9 ลักษณะใบพัดของเครื่ องสู บน้ าแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง
รู ปที่ 2.10 แสดงโครงสร้างทัว่ ไปของมอเตอร์ กระแสตรง
รู ปที่ 3 ภาพสัญลักษณ์บริ ษทั อู่ไทเส็ ง จากัด (มหาชน)
รู ปที่ 3.1 ชุดตัวล็อคมอเตอร์ และหน้าแปลน
รู ปที่ 3.2 มอเตอร์พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
รู ปที่ 3.3 แผ่นใบพัดและครี บใบพัด
รู ปที่ 3.4 ห้องสู บน้ าและแผ่นประกบด้านล่าง
รู ปที่ 3.5 เข็มขัดลัดท่อและอุปกรณ์ในการยึดโครงสร้าง
รู ปที่ 3.6 แบตเตอรี่ (Battery) 12 โวลต์
รู ปที่ 3.7 เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
รู ปที่ 3.8 สายไฟยาว 1 เมตร
รู ปที่ 3.9 แบตเตอรี่ 12โวลต์
รู ปที่ 3.10 เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
รู ปที่ 3.11 ต่อสายไฟจากแบตไปยังมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
รู ปที่ 3.12 มอเตอร์ จะทาการหมุนและสู บน้ า
รู ปที่ 3.13 ฐานและห้องสู บน้ า
รู ปที่ 3.14 ชุดล็อคมอเตอร์พดั ลมแอร์
รู ปที่ 3.15 ใบพัดในห้องดูดน้ า
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รู ปที่ 3.16 แบบจากการประกอบเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
รู ปที่ 3.17 แบบฉบับเต็มของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
รู ปที่ 3.18 ภาพจาลองลักษณะการหมุนของน้ า
รู ปที่ 3.19 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) น้ าและเทปพันเกลียว
รู ปที่ 3.20 มัลติมิเตอร์และเครื่ องหรี่ ไฟ (Dimmer)
รู ปที่ 3.21 ถังขนาด 20 ลิตร และ ตราชัง่ กิโลกรัม
รู ปที่ 3.22 บอลวาล์วข้อต่อตรงเกลียวในและท่อพีวซี ี
รู ปที่ 3.23 เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
รู ปที่ 3.24 การทดสอบที่อตั ราการไหล 42.6 ลิตร/นาที
รู ปที่ 3.25 การทดสอบที่อตั ราการไหล 30 ลิตร/นาที
รู ปที่ 3.26 การทดสอบที่อตั ราการไหล 20.1 ลิตร/นาที
รู ปที่ 3.27 การทดสอบที่อตั ราการไหล 9.9 ลิตร/นาที
รู ปที่ 4.1 ส่ วนประกอบของเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง
รู ปที่ 4.2 เครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง
รู ปที่ 4.3 ถังเก็บแอลกอฮอล์ (Alcohol)
รู ปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลกับเวลาของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
รู ปที่ 4.5 กราฟประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ า
รู ปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วจาเพาะและรู ปแบบของใบพัดที่เหมาะสม
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั ญหาขยะนับเป็ นปั ญหาใหญ่อย่างหนึ่ งที่ เราต้องเผชิ ญในยุคปั จจุบ นั ในแต่ละวันมี ของ
เหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริ โภคเป็ นจานวนมาก จนดูประหนึ่ งว่าสักวันอาจจะเกิดการ
ขยะล้นโลกก็เป็ นได้ ในแต่ละประเทศมีข้ นั ตอนในการกาจัดขยะที่แตกต่างกัน บ้างฝั งกลบ บ้างเผา
กาจัด ซึ่ งแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้แทบทั้งสิ้ น ยิ่งในขยะที่มีสารพิษ
ปลอมปนอยูอ่ าจจะถึงขั้นไปเช่าพื้นที่ในประเทศด้อยพัฒนา เพื่อฝังกลบขยะกันเลยทีเดียว ขยะบาง
ประเภทก็สร้างปั ญหาให้มนุ ษย์ และโลกในระยะยาวเพราะไม่สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ วแต่ตอ้ งใช้ เวลานานนับร้อยนับพันปี เพื่อการย่อยสลายเช่นพวกพลาสติกต่างๆ
เครื่ องปั๊ มน้ า เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยส่ งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิ ดไปยังของเหลว เพื่อทา
ให้ของเหลวเคลื่อนที่จาก ตาแหน่งหนึ่ งไป ยังอีก ตาแหน่งหนึ่ งที่อยูส่ ู งกว่า หรื อในระยะทางที่ไกล
ออกไป โดยจุดเริ่ มต้นของเครื่ องปั๊ มน้ านี้ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ก่อนคริ สตศักราช
ซึ่ งในช่ วงเริ่ มแรกมีการใช้พลังงาน ที่ได้จากมนุ ษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่ น
พลังงานจากลม และน้ าเป็ นแหล่ งต้นกาเนิ ด ซึ่ งในช่ วงแรกเพี ยง เพื่ อการอุ ป โภคบริ โภคและท า
การเกษตรเท่านั้นในปั จจุบนั เครื่ องปั๊ มน้ าจัดเป็ นอุปกรณ์เครื่ องมืออีกชนิดหนึ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องมนุ ษ ย์อ ย่า งมาก เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยจัด ส่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค
การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการบาบัดน้ าเสี ย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม ที่ดีให้กบั
มนุ ษ ย์ ซึ่ งวิวฒั นาการของเครื่ องปั๊ มน้ าในปั จจุ บ นั ได้เปลี่ ยนไปจากเดิ ม ที่ ใช้พ ลังงานจาก แหล่ ง
ธรรมชาติมาเป็ น การใช้พลังงานจากไอน้ า จากเครื่ องยนต์ และที่ นิยมกันมากคื อ การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เนื่องจากความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
เครื่ องสู บน้ าอุตสาหกรรม กลับสามารถสร้างประโยชน์ได้เพิ่มเติม ในกรณี ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ทางด้านน้ าท่วม โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครและพื้นที่ ต่าง ๆ กลับให้ความสลักสาคัญ โดยนา
เครื่ องสู บ น้ าอุ ตสาหกรรมเข้ามามี ส่ วนช่ วยเหลื อ ในการสู บน้ าพร้ อมกับ ปั๊ มน้ าออกจากพื้นที่ ใน
บริ เวณที่ เกิ ดน้ าท่วมแบบเฉี ยบพลัน ทาให้อาจช่ วยเหลื อและแก้ไขต่าง ๆ เกี่ ยวข้องภัยน้ าท่วมที่จะ
อุบตั ิข้ ึนได้ในทุก ๆ เวลา ก็เพราะว่าเครื่ องปั๊ มน้ าอุตสาหกรรมหลากหลายรุ่ น มีคุณสมบัติที่ตรงตัว
เพื่อช่ วยสู บน้ าในปริ มาณมากและทาการะบายน้ าออกไปสู่ ทะเลได้อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น ซึ่ งในส่ วน
ของการเอาปั๊ มน้ าอุตสาหกรรมมาใช้งานนั้น เมื่อมีการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจ ตลอดกระทัง่ รับรู ้
ได้ถึงคุณภาพ หรื อชนิดของเครื่ องปั๊มน้ าอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้อง ต่อการเอามาใช้งานในแต่
ละแบบอย่าง คุณก็จะพบว่าเครื่ องสู บน้ าอุตสาหกรรมบางรุ่ น กลับมีความดันในการนาไปใช้งานได้
แบบเหนือชั้นและเกินคาด
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จากที่บริ ษทั อู่ไทยเส็ ง จากัด (มหาชน) จะต้องจัดทาถังเก็บแอลกอฮอล์ และในการสร้างถัง
นั้นจะมีคราบสกปรกจากรอยเชื่ อมตามจุดต่างๆ จะต้องนาถังเก็บแอลกอฮอล์นอนขนานกับพื้นเพื่อ
ทาความสะอาดภายในจะต้องล้างด้วยน้ าเปล่าฉี ดทาความอะอาดและขัดพื้นผิวถังก่อน และจะต้อง
ดู ดน้ าในถัง ออกมา 1 รอบ หลัง จากนั้น จะต้องทากรดทิ้ งไว้ป ระมาณ 15 นาที หลังจาก 15 นาที
จะต้องทาการล้างด้วยน้ าเปล่าอี ก 1 ครั้ ง และทาการสู บน้ าออกซึ่ งที่ ฉีดน้ านั้นเป็ นแบบแรงดันสู ง
และได้มีการชารุ ดเสี ยหายจึงใช้งานได้ไม่สะดวก ทาให้ในขณะสู บน้ าออกเสี ยเวลาในการขยับสาย
สู บน้ า จึงได้จดั ทาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลื อใช้ข้ ึนมาเพื่อสู บน้ าเสี ยออกจากในถังเก็บแอลกอฮอล์
อี ก ทั้ง ยัง น าวัส ดุ เหลื อ ใช้ จากในบ้าน หรื อ หาจากร้ า นขายของเก่ ามาใช้ ง าน และช่ ว ยประหยัด
ทรัพยากรอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อเป็ นการสร้างเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
1.2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการสู บน้ า
1.2.3 เพื่อลดต้นทุนในการซื้ อเครื่ องสู บน้ า
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ศึกษากระบวนการผลิตถังเก็บแอลกอฮอล์ บริ ษทั อู่ไทยเส็ ง จากัด มหาชน และหลักการ
ทางานของเครื่ องสู บน้ า
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ประหยัดเวลาเวลาในการสู บน้ า
1.4.2 ลดต้นทุนในการซื้ อเครื่ องสู บน้ าใหม่
1.4.3 เป็ นการสร้างของจากวัสดุเหลือใช้
1.4.4 ทางานได้คล่องตัวมากขึ้น
1.4.5 มีขนาดเล็กน้ าหนักเบา

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แยกประเภทตามลักษณะการขับดันของเหลวในเครื่ องสู บ

รู ปที่ 2.1 การจาแนกประเภทของเครื่ องสู บน้ า 1
2.2 การทางานของเครื่ องสู บนา้ แบบแรงเหวี่ยงหนีศ้ ู นย์ กลาง
เครื่ องสู บ น้ าแบบนี้ ทางานโดยอาศัยการหมุ นของใบพัดหรื ออิ มเพลเลอร์ (Impeller)ที่
ได้รับ การถ่ ายเทก าลัง จากเครื่ อ งยนต์ต้น ก าลัง หรื อ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า เมื่ อใบพัดหมุ น พลัง งานจาก
เครื่ องยนต์ก็จะถู กถ่ายเทโดยการผลักดันของครี บใบพัด (Vane) ต่อของเหลวที่อยู่รอบๆทาให้เกิ ด
การไหลในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง (Tangential Flow) เมื่อมีการไหลในลักษณะดังกล่าวก็จะเกิ ด
แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลาง (Centrifugal Force) และเป็ นผลให้มีการไหลจากจุดศูนย์กลางของใบพัด
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ออกไปสู่ แนวเส้นรอบวงทุกทิศทาง (Radial Flow) ดังนั้นของเหลวที่ถูกใบพัดผลักดันออกมาก็จะมี
ทิศทางการไหลที่เป็ นผลรวมของแนวทั้งสอง ดังรู ปที่ 2.2
โดยหลักชลศาสตร์ เมื่อของเหลวถู กหมุนให้เกิ ดแรงหนี ศูนย์กลางความกดดันของของ
เหลวจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออยูห่ ่ างจากศูนย์กลางของใบพัดมากขึ้น เมื่อความเร็ วของใบพัดซึ่ งหมุนอยู่
ในภาชนะปิ ดมากพอ ความกดดันที่จุดศูนย์กลางก็จะต่ากว่าความกดดันของบรรยากาศ

รู ปที่ 2.2 ทิศทางการไหลของของเหลวขณะผ่านออกจากใบพัด (Impeller)
ของเครื่ องสู บน้ าแรงเหวีย่ งหนี้ศูนย์กลาง 1
หนี จุดศูนย์กลางที่แท้จริ งจึงมีทางให้ของเหลวไหลเข้าหรื อทางดู ด (Suction Opening)
อยูท่ ี่ศูนย์กลางใบพัดของเหลวที่ถูกดูดเข้าทางศูนย์กลาง เมื่อถูกผลักดันออกไปด้วยแรงผลักดันของ
ครี บใบพัดและแรงเหวี่ยงหนี จุดศูนย์กลาง ก็จะไหลออกมาตลอดแนวเส้ นรอบวง ดังนั้นใบพัดจึง
จาเป็ นต้องอยูใ่ นเรื อนเครื่ องสู บน้ า (Casing) เพื่อทาหน้าที่รวบรวมและผันของเหลวเหล่านี้ไปสู่ ทาง
จ่าย (Discharge Opening) เพื่อต่อเข้ากับท่อส่ งหรื อระบบใช้งานต่อไป ในการรวบรวมของเหลวที่
ถูกผลักดันออกมานี้จาเป็ นจะต้องเริ่ มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงของใบพัด ดังนั้นจะมีจุดหนึ่ง
ซึ่ งผนังภายในของเรื อนเครื่ องสู บน้ าเข้ามาชิ ดกับขอบของใบพัดมากจุดดังกล่าวนี้ เรี ยกว่าลี้ นของ
เรื อนเครื่ องสู บน้ า (Tongue Of The Casing) ลักษณะโดยทัว่ ไปของเรื อนเครื่ องสู บน้ าจะ ดังรู ปที่ 2.2
จากลิ้ น ของเรื อนเครื่ องสู บ น้ าไปตามทิ ศทางการหมุ นของใบพัด จะมี ของเหลวไหล
ออกมามากขึ้นตามความยาวของเส้นรอบวงของใบพัดที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้นช่องว่างซึ่ งเป็ นทางเดินของ
ของเหลวระหว่างผนังของเรื อนเครื่ องสู บน้ ากับใบพัด ก็จะต้องเพิ่มขนาดขึ้นด้วย โดยหลักการแล้ว
อัตราการเพิ่ ม พื้ นที่ หน้าตัดจะคงที่ เพื่ อให้ความเร็ วของการไหลสม่ าเสมอซึ่ งจะเป็ นผลให้มี ก าร
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สู ญ เสี ย พลัง งานน้ อ ยลงนั่น เองอย่า งไรก็ ต ามความเร็ ว ของการไหลจะลดลงเนื่ อ งจากพลังงาน
บางส่ วนถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงาน ศักย์ (Potential Energy) ในรู ปของความดัน (Pressure Head) แทน
2.3 ลักษณะและการทางานของเครื่ องสู บนา้ แบบแรงเหวีย่ ง (Centrifugal)
เครื่ องสู บน้ าแบบแรงเหวีย่ ง (Centrifugal) แบ่งได้เป็ น 6 แบบ ได้แก่
2.3.1 แบบหอยโข่ง (Volute Type)
เป็ นแบบพื้ นฐานของเครื่ องสู บ น้ าประเภทนี้ คื อของเหลวที่ ไหลเข้ามาสู่ ศูนย์กลางของ
ใบพัดมีทิศขนานกับแกนของเพลา แล้วไหลออกทามุม 90 องศา กับ ทิศทางที่ไหลเข้า (รู ปที่ 2.3) ที่
มีเรื อนปั้ มช่องทางเดินของของเหลวช่องเดียว (a) และสองช่อง (b)

รู ปที่ 2.3 แบบหอยโข่ง (Volute Type)  
1

2.3.2 แบบมีครี บผันน้ า (Diffuser Type)
จะมี ล ัก ษณะรู ป ร่ างภายนอกเหมื อนแบบหอยโข่ ง แต่ ภ ายในจะมี ค รี บ ผัน น้ า (Guide
Vanes) เพิ่มมา ซึ่ งครี บดังกล่าวจะช่วยให้ของเหลวที่ถูกผลักออกมาจากตัวปั้ มไหลเข้าสู่ ช่องทางเดิน
ที่เป็ นส่ วนโค้งได้ดี ทาให้สูญเสี ยพลังงานน้อยลง (รู ปที่ 2.4) ซึ่ งมีครี บช่วยให้การเปลี่ยนทิศทางของ
ของไหลในห้องสู บสม่าเสมอ

รู ปที่ 2.4 แบบมีครี บผันน้ า (Diffuser Type) 1
2.3.3 แบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type) หรื อ Vortex , Periphery หรื อ Regenerative Turbine
ลักษณะพิเศษของปั้ มแบบนี้ คือใบพัดจะเป็ นแผ่นแบกลมมีความหนา ครี บของใบพัด
เกิ ดจากการเซาะร่ องบนขอบของแผ่นใบพัด ทาให้เกิ ดเป็ นแผ่นครี บแคบ ๆ และสั้นในแนวรั ศมี
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ขณะที่ของเหลวไหลเข้ามาสู่ ช่องว่างระหว่างครี บของใบพัด ของเหลวจะถูกเหวีย่ งออกด้วยแรงหนี
ศูนย์ไปกระทบกับผนังของเครื่ องและกลับเข้าสู่ ช่องว่างระหว่างใบพัดอีก ซึ่ งจะเกิดซ้ าๆ กันจนกว่า
จะถึงช่องจ่ายออก ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพลังงานศักย์ของของเหลวให้มากขึ้น (รู ปที่ 2.5)

รู ปที่ 2.5 แบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type) 1
2.3.4 ประเภทกังหันแนวตั้ง (Vertical Turbine Type)
ปั้ มแบบนี้ เดิ ม ผลิ ตเพื่ อใช้ในการสู บ น้ าบาดาล ซึ่ งบ่ อบาดาลลึ ก มากปั้ มชุ ดเดี ย วไม่ มี
พลังงานศักย์พอ จึงออกแบบให้ใบพัดและเรื อนปั้ มต่อเข้าด้วยกันหลายชุดโดยอาศัยเพลาหมุนใบพัด
เดี ยวกัน เรื อนปั้ ม (Casing) ดัดแปลงให้รับน้ าจาใบพัดแล้วส่ งขึ้ นไปสู่ ทางดู ดของใบพัดตัวบนได้
และเนื่ องจากลักษณะของเรื อนปั้ มแตกต่างจากแบบหอยโข่ง (Volute) ชื่ อของส่ วนนี้ จึงเปลี่ ยนไป
เรี ยกว่าโบร์ ล (Bowl) (รู ปที่ 2.6)

รู ปที่ 2.6 ประเภทกังหันแนวตั้ง (Vertical Turbine Type) 9
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2.3.5 แบบการไหลแบบผสม (Mixed Flow)
ปั้ มแบบนี้ เรี ยกตามลักษณะของใบพัด หรื อทิ ศทางการไหลของของเหลวจากใบพัด
โดยใบพัดจะเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยอาศัยทั้งแรงเหวีย่ งหนี ศูนย์กลางและแรงผลักดันของ
แผ่นใบพัดในแนวขนานกับแกนของเพลา ของเหลวที่ไหลออกจะทามุม 45 ถึง 80 องศากับแกนของ
เพลา ปั้ มแบบนี้ จะให้Head น้อย แต่ อัตราสู บสู งกว่าแบบ Radial Flow ใบพัดแบบ Mixed Flow ใช้
กันมากในแบบVertical Turbine (รู ปที่ 2.7)

รู ปที่ 2.7 แบบการไหลแบบผสม (Mixed Flow) 9
2.3.6 แบบแกนโฟล (Axial Flow)
ของเหลวที่ไหลเข้าและออกจะมีทิศขนานกับแกนของเพลา แรงที่เพิ่มพลังงาน
ให้ของเหลวเป็ นแรงผลักดันในทิศการไหลเพียงอย่างเดียว ไม่มีแรงหนีศูนย์กลาง ปั้ มแบบนี้ มี Head
ตั้ง แต่ 50ซม. ถึ ง 7 เมตร ต่ อ ใบพัด 1 ชุ ด อัต ราการสู บ อาจมากได้ถึ ง 100,000 ลบ.ม.ต่ อ ชั่วโมง
ความเร็ วใบพัด 1,160 รอบ/นาทีหรื อมากกว่า

รู ปที่ 2.8 แบบแกนโฟล (Axial Flow) 9
2.4 ลักษณะใบพัดของเครื่ องสู บนา้ แบบแรงเหวีย่ งหนี้ศูนย์ กลาง
เนื่ องจากว่าใบพัดของเครื่ องสู บน้ าแบบแรงเหวี่ยงหนี้ ศูนย์กลางได้รับการออกแบบให้
เหมาะสมกับการใช้งานมากมายหลายชนิ ด การจาแนกประเภทอาจจะพิจารณาได้จากลักษณะของ
แผ่น ใบพัด จานประกับ (Shroud) ลัก ษณะการไหลของของเหลวเข้าและออกจากใบพัด หรื อ
วัตถุประสงค์การใช้งานของมัน ใบพัดที่ได้รับการแยกประเภทตามหลักการข้างต้นมีดงั นี้
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รู ปที่ 2.9 ลักษณะใบพัดของเครื่ องสู บน้ าแบบแรงเหวีย่ งหนี้ศูนย์กลาง 1
1. ใบพัด เปิ ด (Open Impeller) โดยทั่ว ๆไปแล้ ว ครี บ ของใบพัด จะยึ ด ติ ด อยู่ก ับ จาน
ประกับ (Shroud) สาหรับใบพัดที่จดั อยูใ่ นประเภทนี้ จะมีแผ่นครี บบางส่ วนยื่นออกมาจากจาน คือ
รัศมีของจานจะเล็กกว่ารัศมีของใบพัด ดังรู ป a
2. ใบพัดกึ่งเปิ ด (Semi - Open Impeller) เป็ นแบบที่รัศมีของจานประกับเท่ากับรัศมีของ
ใบพัด ใบพัดประเภทนี้มีจานประกับเพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งของใบพัดจะไม่มีฝาปิ ด ดังรู ป b
3. ใบพัดปิ ด (Closed Impeller) (รู ป c และ d) เป็ นแบบที่ใบพัดปิ ดอยูด่ ว้ ยจานประกับ 2
แผ่นในรู ป c มีทางให้ของเหลวไหลเข้าหรื อทางดูดเพียงด้านเดียว เรี ยกว่าเป็ นแบบใบพัดปิ ดดูดด้าน
เดี ยว(Closed ,Single suction Impeller)ส าหรับรู ป d มีทางดู ด 2 ด้านเรี ยกว่าเป็ นแบบใบพัดปิ ดดู ด
สองด้าน(Closed ,Double Suction Impeller)
4. เปเปอร์ ส ต๊อก (Paper-Stock Impeller) (รู ป e) เป็ นใบพัดที่ ไ ด้รับ การออกแบบเป็ น
พิเศษให้ใช้กบั ของเหลวที่มีความข้นเหลว (Consistency) สู งเดีมทีเดี ยวใบพัดแบบนี้ ออกแบบไว้ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ ต่อมานามาใช้กบั ของเหลวอื่นด้วยแต่ก็ยงั เรี ยกชื่อเดิมอยู่
5. โปรเพลเรอ (Propeller) (รู ป f) เป็ นใบพัด ที่ เพิ่ ม พลัง งานให้ แ ก่ ข องเหลวโดยการ
ผลักดันในทิ ศทางเดี ยวกันกับทิ ศทางการไหลมาเข้าสู่ ใบพัดเพียงอย่างเดี ยวไม่มีแรงเหวี่ยงหนี จุด
ศูนย์กลาง เครื่ องสู บน้ าที่มีใบพัดประเภทนี้เรี ยกว่า Axial Flow Pump
6. แบบผสม (Mixed Flow) (รู ป g) เป็ นแบบที่ของเหลวไหลเข้าสู่ ใบพัดในแนวขนาน
กับแกนของเพลาแต่ตอนไหลออกจะทามุม 45 องศา ถึง 80 องศา กับทิศทางเดิ ม กล่าวคือการขับ
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ดัน ของเหลวมี ท้ ัง แรงขับ ดัน ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การไหลเข้า สู่ ใ บพัด และแรงเหวี่ ย งหนี จุ ด
ศูนย์กลาง
7. เรเดี ยลโฟล (Radial Flow) เป็ นใบพัดแบบที่ของเหลวถู กดันออกไปโดยอาศัยแรง
เหวีย่ งหนีจุดศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว ทิศทางการไหลออกทามุมฉากกับการไหลเข้า 1
2.5 กฎการแปรผั น และกฎความคล้ า ยของพั ด ลมและเครื่ อ งสู บ นา้
อัต ราไหลของของไหลจะแปรผัน ตามความเร็ ว รอบของเครื่ อ งสู บ น้ า ความดัน
สู ญ เสี ย ในท่ อ น้ า ที ่ ต ่ อ อยู ่ ก ับ เครื ่ อ งสู บ น้ า จะแปรผัน ตามก าลัง สองของความเร็ ว ของ
กระแส (ความเร็ ว ) นั่น คื อ แปรผัน ตามอัต ราไหลกาลัง สองนั่น เอง ดัง นั้ น หากความเร็ ว
รอบเปลี่ ย นแปลง ความดัน จะแปรผัน ตามกาลัง สองของความเร็ ว รอบและกาลัง ขับ เพลา
จะแปรผัน ตามก าลัง สามของความเร็ ว รอบ ความสั ม พัน ธ์ น้ี เรี ย กว่ า กฎการแปรผัน ซึ่ ง
แสดงได้ด้ว ยสู ต รต่ อ ไปนี้
P1  n1 
 
P2  n2 

V1 n1

V2 n2

2

W1 V1 P1  n1 
 .  
W2 V2 P2  n2 

3

ในสู ต รข้า งต้น V 1 , V 2 แทนอัต ราไหล n 1 , n 2 แทนความเร็ ว รอบ P 1 , P 2
แทนความดัน W 1 , W 2 แทนก าลัง ขับ เพลานอกจากนี้ เมื่ อ เดิ น เครื่ อ งเครื ่ อ งสู บ น้ า ที ่ มี
ลัก ษณะคล้า ยกัน ภายใต้ส ภาวะที่ ค ล้า ยกัน (เช่ น จุ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ) และสมมติ ว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสู บ น้ า เท่ า เดิ ม แล้ว การไหลภายในเครื ่ อ งสู บ น้ า ทั้ ง หมดจะมี
ลัก ษณะคล้า ยกัน โดยความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง D ความเร็ ว รอบ n กับ
อัต ราไหล ความดัน และกาลัง ขับ เพลาจะคานวณได้จ ากสู ต รต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง เรี ย กว่ า กฎความ
คล้า ยของเครื่ อ งสู บ น้ า
V1 n1  D1 



V2 n2  D2 

3

2

P1  n1   D1 
   
P2  n2   D2 

2

3

W1  n1   D1 
   
W2  n2   D2 

5

กฎการแปรผัน และกฎความคล้า ยบอกเราว่ า หากเรามี เ ครื่ อ งสู บ น้ า หรื อ พัด ลมที่ มี กาลัง
มากเกิ น ไป (มี ข นาดใหญ่ เ กิ น ไป) ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารลดขนาดท่ อ ลมหรื อ ท่ อ น้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
แรงต้า นมากขึ้ น เท่ า นั้ น แต่ ห ากเราเปลี ่ ย นขนาดของพัด ลมหรื อ เครื ่ อ งสู บ น้ า (ใบพัด )
หรื อ ความเร็ ว รอบ ก็ ส ามารถลดการใช้ พ ลัง งานลงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอี ก ด้ว ย วิ ธี ก ารนี้
เป็ นกลวิ ธี อ นุ รั ก ษ์ พ ลัง งานที ่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ งในการเลื อ กใช้ห รื อ ดัด แปลงอุ ป กรณ์ ที่
ทางานด้ว ยของไหล  2
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ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบเครื่ องสู บน้ าแต่ละชนิด 3
ชนิดเครื่ องสู บน้ า
ข้อดี
1 การไหลของของไหลเป็ นแบบต่อเนื่อง และ
ราบเรี ยบ
2 ทางานได้ที่อตั ราความเร็ วรอบสู ง
เครื่ องสู บน้ าแรงเหวีย่ ง 3 ขนาดเล็กและมีน้ าหนักเบากว่า
4 ราคาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งต่า

เครื่ องสู บน้ าโรตารี่

เครื่ องสู บน้ าลูกสู บชัก

เครื่ องสู บน้ าพิเศษ

1 สู บจ่ายในลักษณะต่อเนื่องในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหัวน้ า
2 การทางานมีประสิ ทธิภาพ
3 มีการทางานในลักษณะของPositive Action
4 ใช้ได้ดีในของเหลวที่มีความหนืดสู ง
1 ใช้ได้ในงานที่มีอตั ราการไหลต่าหัวน้ าสู งๆ
2 ใช้ได้ในกรณี ที่ของไหลมีสิ่งสกปรกเจือปน
1 ใช้สาหรับงานที่มีการออกแบบเฉพาะ
- แบบCanned มี คุณสมบัติ คือ สามารถ
ป้ องกันการ
รั่วไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์
- แบบ Intermediate Temperature ใช้ในการ
ขับดันของไหลที่มีอุณหภูมิสูง 300 องศา
- แบบ Turbo ใช้กบั งานที่ตอ้ งการความดัน
ด้านปล่อยสู ง
- แบบ Cantilever จะติดตั้งในแนวดิ่งใช้กบั
งานที่ไม่ตอ้ งการให้ชุดแบริ่ งหรื อชิ้นส่ วน
ภายในสัมผัสกับของไหลที่ใช้ในการสู บ
- แบบ Vertical Turbine ใช้กบั งานสู บน้ า
บาดาลที่มีความลึกมากๆ

ข้อเสี ย
1 ใช้งานกับของเหลวที่มีของแข็งเจือ
ปนไม่ได้
2 ประสิ ทธิ ภาพต่าหากการทางานจริ ง
ต่างไปจากการทางานที่กาหนดมากๆ
3 ต้องมีระบบไล่ลมออกจากเครื่ อง
สู บตอนเริ่ มทางาน
1 เกิดการเสี ยหายได้ง่ายหากของไหล
มีส่ิ งสกปรกเจือปน
2 การสึ กหรอของเฟื่ องทาให้
ประสิ ทธิภาพลดลง
ํ
3 ที่ความเร็ วต่าประสิ
ทธิ ภาพจะต่า
1 ราคาสู งและค่าใช้จ่ายบารุ งรักษาสู ง
2 การไหลภายในไม่ราบเรี ยบ
3 มีการสัน่ สะเทือนและเสี ยงจากการ
ทางานสู ง
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2.6 กาลังและประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู บ

Pin = Pout

from a motor or an engine

Pout =  Qg H

= ความหนาแน่นของน้ า (kg/ m3 )
Q = อัตราการไหลหน่วยเป็ น ( m3 / s )
g = ความโน้มถ่วงพื้นผิว ( m / s 2 )
H = ความสู งรวมของน้ า (m)






สู ตรคานวณหาประสิ ทธิภาพ  η  Pout 100%  Qg H 100% 


Pin
Pout

η

Pin

Pin



คือ กาลังทางกลขาเข้า (kW)
คือ กาลังจากการไหลขาออก (kW)
คือ ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บ (%)  4

2.7 เฮด (Head)
การเข้าใจถึ งพลังงานของของไหลเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการวิเคราะห์ การทางานและการ
กาหนดขนาดของเครื่ องสู บน้ าพลังงานของของไหลประกอบด้วยพลังงานสามส่ วนคือ พลังงาน
เนื่ องจากความดันของของไหล พลังงานจลน์เนื่ องจากความเร็ วของของไหล และพลังงานศัก ย์
เนื่องจากความสู ง พลังงานทั้งสามส่ วนนี้จะมีหน่วยในการคานวณเป็ นหน่วย จูล (J) เมื่อนาพลังงาน
ของไหลมาคานวณเทียบกับน้ าหนักของของไหลจะมีหน่ วยเป็ นความสู งของของไหลและเรี ยกว่า
เฮด มี ห น่ ว ยเป็ นเมตร (m) ในะบบ SI หรื อ นิ้ ว (in) ในระบบอัง กฤษ เฮดทั้ง หมดที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ ในระบบเครื่ องสู บ น้ าน้ าหรื อ Total Dynamic Head (TDH) ประกอบด้วย พลังงานสาม
ส่ วนของของไหลของไหลที่กล่าวมาข้างต้นและพลังงานที่สูญเสี ยไปในระหว่างการไหล กล่าวคือ
เฮดความดัน เฮดความเร็ ว เฮดความสู ง และเฮดการสู ญเสี ยรวม 7 
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2.8 หลักการทางานมอเตอร์ กระแสตรง
มอเตอร์ ก ระแสตรงจะมี ห ลัก การท างานโดยวิ ธี ก ารผ่ า นกระแสให้ ก ับ ขดลวดใน
สนามแม่เหล็ก ซึ่ งจะทาให้เกิ ดแรงแม่เหล็ก โดยส่ วนของแรงนี้ จะขึ้นอยูก่ บั กระแสและกาลังของ
สนามแม่เหล็ก

รู ปที่ 2.10 แสดงโครงสร้างทัว่ ไปของมอเตอร์ กระแสตรง 10
จากในรู ปทางเดิ นของฟลัก๊ ซ์แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็กจะเกิดจากแท่งแม่เหล็กเฟอร์
ไรต์ 2 ชิ้นที่ข้ ึนรู ปเป็ นแบบโค้งยึดติดกับตัวถังได้พอดี เพื่อที่จะให้เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งเข้าสู่ ใจกลาง
ของมอเตอร์ ได้ ดังนั้นความเข้มของแม่เหล็กจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดความหนาของแม่เหล็กด้วย ซึ่ งส่ งผล
ให้ฟลั้กซ์แม่เหล็กวิ่งไปบนตัวถังโลหะ กระแสไฟฟ้ าในขดลวดที่พนั กับทุ่นโรเตอร์ ก็จะทาให้เกิ ด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า และต้านกับสนามแม่เหล็กถาวร จึงเกิ ดเป็ นแรงบิดเพื่อที่จะหมุนทุ่นโรเตอร์
ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามแม่เหล็กที่มีแรงมากกว่า กระแสก็จะไหลผ่านไปยังทุ่น
โรเตอร์ โดยผ่านแปรงถ่าน ซึ่ งจะสัมผัสกับแหวนตัวนาในทุ่นโรเตอร์ และแหวนคอมมิวเตเตอร์ ซึ่ ง
จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 เซกเมนต์เพื่อที่จะทาหน้าที่นากระแสเข้าขดลวดนั้นเอง 5
2.8.1 การหาค่าวัตต์ไฟฟ้า
ค่าวัตต์ไฟฟ้ า หมายถึ งหน่วยของกาลังไฟฟ้ า หรื อ P (Power) หรื อกาลังจะเท่ากับงานมี
หน่ วยเป็ นจูล ( w ) ต่อวินาที ( t ) P = W / t เมื่อ W = qv และเมื่อ q เป็ นประจุไฟฟ้ าที่มีหน่ วยเป็ น
คูลอมบ์ ดังนั้น P จะมีสูตรหลายอย่างคือ P = IV = I2 R = V2/R มีหน่ วยเป็ น วัตต์ หรื อ จูลต่อวินาที
6
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2.9 ความเร็วจาเพาะ
ค่าความเร็ วจาเพาะ  N s  เป็ นตัวกาหนดรู ปร่ างของใบพัดและชนิดของเครื่ องสู บน้ า ซึ่ ง
มีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วจาเพาะและรู ปแบบของใบพัดที่เหมาะสมดังในภาพที่
2-4 โดยค่าความเร็ วจาเพาะหาได้จากสมการ
1

NQ 2
(gH)

3
4

 Ns

รู ปที่ 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วจาเพาะและรู ปแบบของใบพัดที่เหมาะสม 11
2.10 สู ตรคานวณหาการลดระยะเวลาสู บนา้ และลดต้ นทุน
คานวณหาระยะเวลาสู บน้ า
(เวลาเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง  เวลาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้-เวลาจริ ง)  100%
คานวณหาการลดต้นทุน
(ราคาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้  ราคาเครื องสู บน้ าจากร้านค้า)  100%
2.11 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เครื่ องปั้ มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Water pump)
นายณรงค์ แกวทรัพย์ รหัส 50223207007-3
นายเอกพงษ์ วงษ์ฟ้าเลื่อน รหัส 50223207037-0
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(Rajamangala University of Technology Lanna Tak) 2010
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เครื่ องสู บ น้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ซ่ ึ งประกอบด้วยวงจรทบระดับแรงดันควบคุ มแบบ
ป้ อนกลับด้วยเทคนิ คพัลส์ วิดธ์ มอดู เลชั่นเพื่อทบระดับแรงดันไฟฟ้ าจาก 10 โวลต์ ถึ ง 17.5 โวลต์
เป็ น 24 โวลต์ เพื่ อใช้ในการขับปั้ มน้ าที่ ขนาดพิกดั 24 โวลต์ 60 วัตต์ โดยใช้เซลล์แสงอาทิ ตย์ 50
วัตต์ จานวน 2 แผงต่อขนานเป็ นแหล่งจ่ายพลังงานด้านอินพุตของวงจรทบระดับแรงดัน ซึ่ งได้ผล
การทดสอบที่สาคัญดังนี้ ทาการทดสอบทางไฟฟ้ าโดยวงจรทบระดับแรงดันสามารถคงค่าแรงดัน
เอาต์พุ ตที่ 24 โวลต์ได้ ทาการทดสอบทางกลสามารถนาแรงดันเอาต์พุ ตที่ ได้จากวงจรทบระดับ
แรงดันไปขับปั้ มน้ าทดสอบปั้ มน้ าโดยการปั้ มไปกักเก็บบนถังน้ าขนาด 200 ลิ ตรจานวน 2 ถังใช้
เวลา 2 ชัว โมงได้ป ริ ม าณน้ า 404.57 ลิ ต ร และจากการวิเคราะห์ เชิ งเศรษฐศาสตร์ ก รณี ที่ 1 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณน้ าจะใช้ได้ถึงระยะเวลา 3 ปี กับอีก 3 เดือนและกรณี ที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบกบ
การใช้ไฟฟ้าจะใช้ได้ถึงระยะเวลา 15 ปี 8

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั อู่ไทเส็ ง จากัด (มหาชน) ที่อยู่ ตาบล ท่าไม้ อาเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

รู ปที่ 3 ภาพสัญลักษณ์บริ ษทั อู่ไทเส็ ง จากัด (มหาชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
ออกแบบจัดทาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลื่อใช้
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
บริ ษทั มหาชนจากัด ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ตาแหน่ ง วิศวกรการด้านเทคนิ ค (Technical Engineering) หน้าที่ วางแผน ออกแบบ
และปรับปรุ งกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้น โดยใช้เวลาและต้นทุนในการผลิตลดลง
3.5 ชื่อและตาแหน่งของที่ปรึ กษา
คุณ ประพัฒน์ พูนขะโร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงงาน
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
4 มกราคม 2560 ถึง 21 เมษายน 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงการ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน หัวหน้าและวิศวกรที่รับผิดชอบในส่ วนงานพบว่าการทาความ
สะอาดถังโดยใช้เครื่ อง ฉี ดน้ าแรงดันสู งเพียงเครื่ องเดียวและมีสภาพเก่า ทางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ
ทาให้ทางานได้ชา้ ลงและยังต้องดูดน้ าออกจากถังทาให้เสี ยเวลาในการทาความสะอาดถัง
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
เนื่ องจากเครื่ องฉี ดน้ าในการทาความสะอาดถังมี สภาพเก่ าและมี ใส้กรองท าให้มีเศษ
คราบรอยเชื่ อมหรื อผงต่างๆอุดตัน จะต้องทาการฉี ดล้างถังและสู บน้ าออกจากถังโดยมีเครื่ องฉี ดน้ า
เพียงเครื่ องเดียวและต้องเสี ยเวลาในการสู บน้ าออกจากถังอีกทาให้เสี ยเวลาในการทาความสะอาดถัง
จึงได้ออกแบบและจัดทาเครื่ องสู บน้ าขึ้น
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3.7.3 ขั้นตอนและการเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเครื่ องสู บน้ า
3.7.3.1 ชุดตัวล็อคมอเตอร์และหน้าแปลน
3.7.3.1.1 ชุดล็อคมอเตอร์ทาจากท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 76 mm สู ง 90
mm ตัดเป็ นช่องขนาด 30  65 mm จานวน 4 ช่อง เพื่อลองรับขนาดมอเตอร์
3.7.3.1.2 หน้าแปลนทาจากท่อPVCขนาดความหนา 8 mm นามาตัดและให้ความ
ร้อนจน PVC อ่อนตัวและดัดท่อ PVC จนเป็ นแผ่นเรี ยบขนาด 110 110 mm เจาะรู ที่มุมทั้ง 4 ด้าน
ขนาด 7 mm และเจาะรู ที่ก่ ึงกลางแผ่น ขนาด 8 mm สาหรับรับแกนมอเตอร์

รู ปที่ 3.1 ชุดตัวล็อคมอเตอร์ และหน้าแปลน
3.7.3.2. มอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
3.7.3.2.1 มอเตอร์พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศเป็ นมอเตอร์ กระแสตรง (DC) 12V ทา
หน้าที่ถ่ายเทกาลังไปยังใบพัดเพื่อให้ทาการหมุน

รู ปที่ 3.2 มอเตอร์พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
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3.7.3.3 แผ่นใบพัดและครี บใบพัด
3.7.3.3.1 แผ่นใบพัดจะมาคู่กบั ตัวมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
3.7.3.3.2 คลี บ ใบพัดท าจากท่ อ PVC ขนาด 75 mm หนา 8 mm น ามาตัดให้รัศ มี ข อง
ใบพัดเท่ากับรัศมีของแผ่นใบพัด ความสู งของใบพัด 8 mm

รู ปที่ 3.3 แผ่นใบพัดและครี บใบพัด
3.7.3.3 ห้องสู บน้ าและแผ่นประกบด้านล่าง
3.7.3.3.1 ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89 mm สู ง 30 mm สาหรับทาเป็ น
ห้องสู บน้ า
3.7.3.3.2 ท่อขนาด 18 mm ยาว 40 mm ติดเข้ากับห้องสู บน้ า เพื่อเป็ นท่อทางออกของน้ า
3.7.3.3.3 แผ่นประกบด้านล่างทาจากท่อPVCขนาดความหนา 8 mm นามาตัดและให้
ความร้อนจนPVCอ่อนตัวและดัดท่อ PVC จนเป็ นแผ่นเรี ยบขนาด 110  110 mm เจาะรู ที่มุมทั้ง 4
ด้านขนาด 7 mm และเจาะรู ที่ก่ ึงกลางแผ่น ขนาด 27 mm สาหรับเป็ นทางเข้าของน้ า

รู ปที่ 3.4 ห้องสู บน้ าและแผ่นประกบด้านล่าง
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3.7.3.4 เข็มขัดลัดท่อและอุปกรณ์ในการยึดโครงสร้าง
3.7.3.4.1 เข็ม ขัดลัดท่ อ PVC ขนาด 60-80 mm ท าหน้าที่ ล ัดตัวมอเตอร์ ก ับ ชุ ดตัวล็ อค
มอเตอร์ ไม่ให้เคลื่อนที่
3.7.3.4.2 สกรู ข นาด M 6  65 mm จ านวน 4 ตัว ส าหรั บ ยึ ด ห้ อ งสู บ น้ า กับ ชุ ด ล็ อ ด
มอเตอร์ เข้าด้วยกัน
3.7.3.4.3 น๊อต ขนาด M 6 เกลียว 1.5 เป็ นหัวน๊อตขอบบาง จานวน 4 ตัว สาหรับยึดห้อง
สู บน้ ากับชุดล็อดมอเตอร์ เข้าด้วยกัน
3.7.3.4.4 แหวนรอง M 6 จานวน 4 ตัวสาหรับรองน๊อตช่วยกระจายแรงและเพิ่มพื้นที่ใน
การยึดเกาะทาให้น็อตแน่นหนา

รู ปที่ 3.5 เข็มขัดลัดท่อและอุปกรณ์ในการยึดโครงสร้าง
3.7.3.5. แบตเตอรี่ (Battery) 12V อุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ พดั ลม

รู ปที่ 3.6 แบตเตอรี่ (Battery) 12V

20

3.7.4 ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.4.1 เตรี ยมเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
นาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้เตรี ยมรอต่อสายไฟ

รู ปที่ 3.7 เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.4.2 สายไฟยาว 1 m
สายไฟยาว 1 m ต่อสายไฟจากมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศเข้ากับ
แบตเตอรี่

รู ปที่ 3.8 สายไฟยาว 1 m
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3.7.4.3 แบตเตอรี่ (battery) 12 V
3.7.4.3.1 เป็ นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ

รู ปที่ 3.9 แบตเตอรี่ (battery) 12 V
3.7.4.4 วิธีการใช้งานเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.4.4.1 นาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้ลงในน้ าให้ส่วนทางดูดอยูใ่ นน้ าระดับน้ าไม่
ควรเกินตัวมอเตอร์

รู ปที่ 3.10 เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
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3.7.4.4.2 ต่อสายไฟจากแบตไปยังมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
กาลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จะส่ งผ่านสายไฟไปยังตัวมอเตอร์ พดั ของเครื่ องปรับอากาศ
เพื่อทาการหมุนใบพัดเพื่อผักดันของเหลว

รู ปที่ 3.11 ต่อสายไฟจากแบตไปยังมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
3.7.4.4.3 มอเตอร์ จะทาการหมุนและสู บน้ า
จากการทดสอบในระยะเวลา 1 นาที อัตราการไหลสู งสุ ดของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุ
เหลือใช้เท่ากับ 42.6 L/min

รู ปที่ 3.12 มอเตอร์ จะทาการหมุนและสู บน้ า
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3.7.5 แบบเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.5.1 แบบชุดห้องสู บน้ า

รู ปที่ 3.13 ฐานและห้องสู บน้ า
3.7.5.2 แบบชุดล็อคมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ

รู ปที่ 3.14 ชุดล็อคมอเตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ
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3.7.5.3 แบบแผ่นใบพัดและครี บใบพัด

รู ปที่ 3.15 ใบพัดในห้องดูดน้ า
3.7.5.4 แบบจากการประกอบเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้

รู ปที่ 3.16 แบบจากการประกอบเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
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3.7.5.5 แบบฉบับเต็มของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.5.5.1 ภาพ 3 มิติ จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 3.17 แบบฉบับเต็มของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.5.6 แบบแสดงลักษณะการหมุนของน้ าภายในเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.5.6.1 เป็ นภาพแสดงลักษณะการหมุนของน้ าภายในเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้ดว้ ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 3.18 ภาพจาลองลักษณะการหมุนของน้ า
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3.7.6 ราคาอุปกรณ์เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
อุปกรณ์

ราคา/บาท

180

มอเตอร์พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศ 12V

20
สายไฟ 1 m
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น้ ายาเชื่อมพลาสติกและอะคริ ลิค 100 cc

40
สกรู หกเหลี่ยม(เกลียวเต็ม) 4ชิ้น-M8x45 mm
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25
น๊อตหกเหลี่ยมบาง 4 ชิ้น-M8

10

แหวนรอง (Plain Washer) 4 ชิ้น
รวม

303 บาท

ตารางที่ 3.2 วัสดุที่มีอยู่
อุปกรณ์

ท่อ PVC ขนาด  80x370 mm

ท่อ PVC ขนาด  18x58 mm

ราคา
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จากตาราง 3.1 และ 3.2 เครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้มี ราคาอยูท่ ี่ 303 บาท
ตารางที่ 3.3 ราคาเครื่ องสู บน้ าจากร้านค้า
อุปกรณ์

ราคา/บาท

แรงดันไฟฟ้า DC 12V , 24V

980

ปริ มาณน้ า 16-30 L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 19 mm
ปั๊ มเส้นผ่าศูนย์กลาง 51 mm
สายไฟ 4 m
3.7.7 การทดสอบหาประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
3.7.7.1 เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
3.7.7.1.1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) น้ าและเทปพันเกลียวทาหน้าวัดแรงดัน
ของน้ าย่านในการวัดและหน่วยที่ใช้ 0-2 kg / cm 2 หรื อ 0-30 Psi และเทปพันเกลียวเพื่อไม่ให้
เกลียวแน่นมากขึ้นลดการรั่วซึ้ มของน้ าได้

รู ปที่ 3.19 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) น้ าและเทปพันเกลียว
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3.7.7.1.2 มัลติมิเตอร์และเครื่ องหรี่ ไฟ (Dimmer)
ใช้ว ดั แรงดัน และกระแสไฟฟ้ าที่ อ อกจากมอเตอร์ ห รื อ แบตเตอรี่ แ ละเครื่ อ งหรี่ ไ ฟ
(Dimmer) ทาหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้ าเป็ นตัวปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ในการต่อสายไฟเข้าเครื่ องหรี่
ไฟ (Dimmer) ทางเข้า (IN) เข้ากับแบตเตอรี่ ส่ วน ทางออก (Out) ต่อเข้ากับมอเตอร์

รู ปที่ 3.20 มัลติมิเตอร์และเครื่ องหรี่ ไฟ (Dimmer)
3.7.7.1.3 ถังขนาด 20 L และ ตราชัง่ กิโลกรัม
ถังขนาด 20 Lทาหน้าที่รองรับน้ าจากเครื่ องสู บน้ าเพื่อวัดปริ มาณน้ าถังเปล่ามีน้ าหนักอยู่
ที่ 1.1 kg และ ตราชัง่ กิโลกรัมใช้วดั น้ าหนักน้ าเพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณน้ า

รู ปที่ 3.21 ถังขนาด 20 L และ ตราชัง่ กิโลกรัม
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3.7.7.1.4 บอลวาล์วข้อต่อตรงเกลียวในและท่อ PVC
บอลวาล์วทาหน้าที่ปิดเปิ ดทางออกของน้ าและข้อต่อตรงเกลียวในเพื่อต่อกับเกจวัด
แรงดัน ท่อ PVC ขนาด 18 mm

รู ปที่ 3.22 บอลวาล์วข้อต่อตรงเกลียวในและท่อ PVC
3.7.8 ขั้นตอนการทดสอบหาประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บน้าจากวัสดุเหลือใช้
ในการทดสอบเครื่ องสู บน้ าแรงเหวีย่ งขนาดกลางจะทดสอบที่อตั ราการไหล 9.9 , 20.1 ,
30 , 42.6 L/min เพื่อหาเฮดหรื อระยะความสู งของน้ าโดยเทียบจากแรงดันจากเกจวัดแรงดัน

รู ปที่ 3.23 เครื่ องสู บน้าจากวัสดุเหลือใช้
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3.7.8.1 การทดสอบที่อตั ราการไหล 42.6 L/min
จากการทดสอบในเวลา 20 วินาทีอตั ราการอยูท่ ี่ 14.2 L คิดเป็ นนาทีจะได้ 42.6 L/min
ความดันสู งสุ ดอยูท่ ี่ 5 psi หรื อ 3.5 m

รู ปที่ 3.24 การทดสอบที่อตั ราการไหล 42.6 L/min
3.7.8.2 การทดสอบที่อตั ราการไหล 30 L/min
จากการทดสอบในเวลา 20 วินาทีอตั ราการอยูท่ ี่ 10 L คิดเป็ นนาทีจะได้ 30 L/min ความ
ดันสู งสุ ดอยูท่ ี่ 6 psi หรื อ 4.22 m

รู ปที่ 3.25 การทดสอบที่อตั ราการไหล 30 L/min
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3.7.8.3 การทดสอบที่อตั ราการไหล 20.1 L/min
จากการทดสอบในเวลา 20 วินาทีอตั ราการอยูท่ ี่ 6.7 L คิดเป็ นนาทีจะได้ 20.1 L/min
ความดันสู งสุ ดอยูท่ ี่ 7 psi หรื อ 4.92 m

รู ปที่ 3.26 การทดสอบที่อตั ราการไหล 20.1 L/min
3.7.8.4 การทดสอบที่อตั ราการไหล 9.9 L/min
จากการทดสอบในเวลา 20 วินาทีอตั ราการอยูท่ ี่ 3.3 L คิดเป็ นนาทีจะ 9.9 L/min ความ
ดันสู งสุ ดอยูท่ ี่ 8 psi หรื อ 5.62 m

รู ปที่ 3.27 การทดสอบที่อตั ราการไหล 9.9 L/min
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3.8 จัดทาเอกสารโครงงาน
จัดทาเอกสารโครงงานส่ งให้บริ ษทั และมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบและจัดทาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
ตารางที่ 3.4 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการและศึกษา
ข้อมูลของโครงการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. จัดทาเครื่ องเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือ
ใช้
5. จัดทาเอกสารเสนอพนักงานที่ปรึ กษา
6. ปรับปรุ งระบบ
7. จัดทาเอกสารโครงงาน
3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ดแวร์
1.โปรแกรมสาเร็ จรู ป
2.กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล (iPhone 6)
3.โน๊ตบุค๊ รุ่ น (Lenovo Y700)
4.นาฬิกาจับเวลา (iPhone 6)

เม.ย.60

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 อัตราการไหลเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
อัตราการไหลที่วดั จากการทดลองสู บน้ าได้ 42.6 L/min และ ใน 1 ชัว่ โมงสามารถสู บ
น้ าได้ 2556 L/hr.
4.2 แบบจากเครื่ องฉีดนา้ แรงดันสู ง
ส่ วนประกอบของเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง

รู ปที่ 4.1 ส่ วนประกอบของเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง
จาก ส่ วนประกอบที่ 7 จะเห็ นได้วา่ มีไส้กรองอยู่ ในการสู บน้ าออกจากถังจะมีตะกอนไป
อุดตันที่กรองของเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู งทาให้เสี ยเวลาในการสู บน้ าออก

รู ปที่ 4.2 เครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง
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ตารางที่ 4.1 ตารางรายละเอียดเครื่ องฉี ดน้ า k 2.14
รุ่ น

k 2.14

กาลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)

1/220/50

อัตราการไหล (ลิตร/ชัว่ โมง)

340

แรงดัน (bar)

100

อุณหภูมิน้ าเข้าสู งสุ ด (C)

40

กาลังมอเตอร์ (Watt)

1300

น้ าหนัก (Kg)

4.0

ขนาด LxWxH (mm)

236 x 165 x 472

4.3 เปรียบเทียบสเปกเครื่ องสู บนา้
4.3.1 เปรี ยบเทียบเวลาของเครื่ องสู บน้ า
อัตราการไหลของเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง มี อตั ราการไหลอยู่ที่ 340 L/hr. แต่เครื่ องสู บ
จากวัสดุเหลือใช้ มีอตั ราการไหลอยูท่ ี่ 2556 L/hr. คานวณใช้เวลาในการล้างถัง 20 นาที
จะใช้เครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง ฉี ดทาความสะอาดถัง เป็ นเวลา 20 นาที
อัตราการไหลของเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง อยูท่ ี่ 340 L/hr. คิดเป็ น 20 นาทีได้
340
 5.6L / min
60

จะมีน้ าอยูใ่ นทั้งหมด

5.67 L / min  20 min = 113.4 L

และใช้เวลาสู บน้ าออก

อีก 20 นาที
จากการทดลองเครื่ อ งสู บ น้ า จากวัส ดุ เหลื อ ใช้ สู บ น้ า ได้ 2556 L/hr. คิ ด เป็ นนาที ไ ด้
2556
 42.6 L / min สามารถสู บน้ าออกจากถังได้ 42.6 L / min 3 min = 127.8 L/min
60

เมื่อฉี ดน้ าทาความสะอาดด้านในถังเสร็ จแล้วก็จะนาเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้เข้าในถังและสู บ
น้ าออกจากถังเก็บแอลกอฮอล์ ทาให้ลดระยะเวลาการสู บน้ าได้ 85%
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รู ปที่ 4.3 ถังเก็บแอลกอฮอร์
4.4 อัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
เป็ นภาพแสดงอัตราการไหลของเครื่ องสู บน้าจากวัสดุเหลือใช้
ความสั ม พั น ธ์ ของอั ต ราการไหลกั บ เวลา

FLOW RATE(L)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

10

20

30

40

50

60

TIME(MINUTE)
รู ปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลกับเวลาของเครื่ องสู บนาจากวัสดุเหลือใช้

70
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4.5 เปรียบเทียบราคาเครื่ องสู บนา้
จากตารางที่ 3.1 จะเห็ นได้ว่าเครื่ องสู บน้าจากวัสดุเหลือใช้ มีราคาอยู่ที่ 303 บาท และ
เครื่ องสู บน้ าจากร้านค้ามีราคาอยูท่ ี่ 980 บาท สามารถลดต้นทุนได้ 30%
ตาราง 4.2 ตารางราคาเครื่ องสู บน้ า
ชนิดเครื่ องสู บน้ า
ราคา/บาท
เครื่ องสู บน้าจากวัสดุเหลือใช้
303

เครื่ องสู บน้ าไฟฟ้า (Electric Pump)
980

4.6 คานวณประสิ ทธิภาพปั๊ม
จากการทดลองหาค่าอัตราการไหลและเฮดของเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้จะนาค่าที่
ได้มาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจากสมการที่ (1)
η

Pout
 Qg H
100% 
100% ………………………….. (1)
Pin
Pin

4.6.1 ที่อตั ราการไหล 42.6 L/min
POut   QgH  1000  0.00071 9.81 3.5 
Pin 

ประสิ ทธิ ภาพปั๊มที่ได้

72W
 0.072kW
1000
0.02437
η
100%  33.85%
0.072

8 9 

24.37
W  0.02437 kW
1000
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ตารางที่ 4.3 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
อัตราการไหล(L/min)
เฮดสู งสุ ดของเครื่ องสู บน้ า(m) ประสิ ทธิ ภพเครื่ องสู บน้ า(%)
42.6
3.5
33.85
30
4.22
28.75
20.1
4.92
22.78
9.9
5.62
12.64
4.7 กราฟปั๊มและประสิ ทธิภาพปั๊ ม
เป็ นกราฟแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการไหล เฮดหรื อความสู งของน้ าที่ได้
จากเกจวัดแรงดันน้ า และ ประสิ ทธิ ภาพปั๊ ม จากรู ปที่ 4.5 อัตราการไหล (Flow Rate) จะสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ า(Efficiency) เช่น ที่อตั ราการไหลสู งสุ ด 42.6 L/min ประสิ ทธิ ภาพจะอยูท่ ี่
33.85% ในขณะเดียวกันเมื่ออัตราการไหลสู งสุ ดอยูท่ ี่ 42.6 L/min เฮดความสู งของน้ าจะอยูท่ ี่ 3.5 m
ประสิทธิภาพเครื่ องสูบน ้า
8
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รู ปที่ 4.5 กราฟประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ า
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4.8 ความเร็ วจาเพาะ
จากการคานวณในภาคผนวก ข ความเร็ วจาเพาะ  N s  อยูท่ ี่ 387.1 จากรู ปที่ 4.6 จะเห็น
ได้วา่ ค่าที่คานวณอยูใ่ นช่วงของการไหลแบบแรงเหวีย่ งหนี้ศูนย์กลาง(Centrifugal Flow)

รู ปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วจาเพาะและรู ปแบบของใบพัดที่เหมาะสม

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องาวิจัย
หลังจากที่ได้ทาการสร้างเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้ทาให้บริ ษทั สามารถนาไปใช้ในการ
ทาความสะอาดถังและลดระยะเวลาได้ 85% ในการทาความสะอาดถังและยังสามารถลดต้นทุนใน
การซื้ อปั๊ มได้ 30% ปะสิ ทธิ ภาพปั๊ มอยู่ที่ 33.85% และรู ปแบบใบพัดเป็ นการไหลแบบแรงเหวี่ยง
(Centrifugal Flow)
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
- วัสดุอุปกรณ์เป็ นของเหลือใช้ มีสภาพไม่สวยงาม
- หาวัสดุที่เข้ากันได้ยาก
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
- ใบพัดที่ ใช้ในการสู บ น้ าไม่ควรสู งเกิ นท่อทางออกของน้ า จะท าให้ใบพัด และมอเตอร์
รับภาระหนักเกินไป
- ใบพัดควรอยูใ่ กล้กบั ทางเข้าของน้ า
- สายไฟฟ้าที่ใช้ไม่ควรยาวมากเกินไป
- ขนาดของใบพัดไม่ควรใหญ่เกินมอเตอร์
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มี ความช าน าญ ใน การใช้ โ ป รแกรมส าเร็ จรู ป , Microsoft World แล ะ Microsoft
PowerPoint เพิ่มมากขึ้น
- มีประสบการณ์ในการทางานจริ ง - สามารถให้นกั ศึกษารู ้ถึงปัญหาในการทางาน
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- แกนมอเตอร์ มีขนาดเล็กกว่ารู ของชุดเรื อนเครื่ องสู บน้ าทาให้มีแรงดันรั่วออกได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางเปรี ยบเทียบหน่วยวัดเกจวัดแรงดันและตัวอย่างกราฟประสิ ทธิภาพปั๊ม

ตารางเปรี ยบเทียบหน่วย
ตารางการเปรี ยบเทียบแรงดัน
ตารางเทียบแรงดัน
ตารางเทียบแรงดัน

ตารางเทียบแรงดัน

Kgf/ cm 2

Bar

Mpa Psi Kgf/ cm 2

Bar

Mpa Psi Kgf/ cm 2

0.50
0.51
1.00
1.02
2.00
2.04
3.00
3.06
4.00
4.08
5.00

0.49
0.50
0.98
1.00
1.96
2.00
2.94
3.00
3.92
4.00
4.90

0.049
0.050
0.098
0.100
0.196
0.200
0.294
0.300
0.392
0.400
0.490

9.00
9.81
10.00
14.71
15.00
19.61
20.00
24.52
25.00
34.32
35.00

0.900
0.981
0.100
1.471
1.500
1.961
0.200
2.452
2.500
3.432
3.500

7
7
14
15
28
29
43
44
57
58
71

9.18
10.00
10.20
15.00
15.30
20.00
20.39
25.00
25.49
35.00
35.69

131
142
145
213
218
284
290
355
363
498
508

200.00
203.94
250.00
254.93
300.00
305.91
350.00
356.90
400.00
407.88
500.00

Bar

Mpa

Psi

196.13
200.00
245.17
250.00
294.20
300.00
343.23
350.00
356.90
400.00
490.33

19.613
20.000
24.517
25.000
29.420
30.000
34.323
35.000
35.690
40.00
49.033

2844
2900
3555
3625
4266
4350
4977
5075
5688
5800
7110

ตารางเปรี ยบเทียบหน่วยแรงดันกับความสู งน้ า
Unit

Kpa

bar

Psi

Kg/ cm 2

mm H 2 O

in H 2 O

ft H 2 O mmHG

Kpa

1

0.01

0.145

0.0102

101.97

4.0147

0.3346 7.5006 0.0099

bar

100

1

14.05

1.0197

10197

401.47

33.456 750.06 0.9869

1

0.0703

703.07

27.68

2.3067 51.715

Psi

6.8947 0.0689

atm

0.068

Kgf/cm 2

98.067 0.9807 14.223

1

10.00

393.7

32.809 735.56 0.9678

mm H 2 O

0.0098 0.0001 0.0014

0.0001

1

0.0394

0.0033 0.0736 0.0001

in H 2 O

0.2491 0.0025 0.0361

0.0025

25.4

1

0.0833 1.8685 0.0025

ft H 2 O

2.9886 0.0299 0.4335

0.004

304.8

12

1

mmHG

0.1333

0.0193

0.004

13.595

0.5352

0.0446

1

0.0013

101.33 1.0133 14.696

1.0332

10.332

406.78

33.899

760

1

atm

0.013

22.422 0.0295

14.51 ปอนด์ หรื อ Psi จะมี ค่าเท่ ากับ 1 บาร์ หรื อ Bar ทั้ง2ค่าเป็ นหน่ วยวัดแรงดัน ใน
ระบบสากล SI ส่ วนปอนด์ที่บอกน้ าหนักมวลนั้น เป็ นหน่ วยของอังกฤษที่มีค่า 2.2 ปอนด์ เท่ากับ
1 กก.ในระบบ SI ส่ ว น 1 บาร์ ที่ เท่ า กับ 10 เมตร-น้ า นั้น คื อ หน่ ว ยบอกแรงดัน น้ า ของปั้ มน้ า ที่
สามารถ ส่ งแรงดันน้ าได้ที่ความสู ง ขนาดต่างๆกัน หรื ออีกอย่างหนึ่ งก็คือระดับความสู งของถังเก็บ
น้ าบนที่ สู งลงมาถึ งพื้น 10 เมตรจะได้แรงดันน้ าเท่ากับ 1 Bar หรื อ เท่ากับ 100 Kpa เรี ยกลักษณะ
การไหลตามแรงโน้มถ่วงแบบกราวิต้ ี
ลักษณะกราฟ ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ า (Pump Performance Curve)

ภาคผนวก ข
แสดงรายการคานวณ

1.หาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
ที่อตั ราการไหล 30 L/min
POut  H p  1000  0.0005  9.81 4.22 
Pin  8  9 

20.70
W  0.0207 kW
1000

72W
 0.072kW
1000

ประสิ ทธิ ภาพปั๊มที่ได้

η

0.0207
100%  28.75%
0.072

ที่อตั ราการไหล 20.1 L/min
POut  H p  1000  0.00034  9.81 4.92 

16.42
W  0.0164 kW
1000

72W
 0.072kW
1000
ประสิ ทธิ ภาพปั๊มที่ได้ η  0.0164 100%  22.78%
0.072
Pin  8  9 

ที่อตั ราการไหล 9.9 L/min
POut  H p  1000  0.000165  9.81 5.62 

9.10
W  0.0091kW
1000

72W
 0.072kW
1000
ประสิ ทธิ ภาพปั๊มที่ได้ η  0.0091 100%  12.64%
0.072
Pin  8  9 

2.หาความเร็ วจาเพาะของใบพัด
1

NQ 2
(gH)

N = รอบของมอเตอร์ (RPM)
Q = อัตราการไหล  m3 / min 
g = ค่าแรงโน้มท่วง 9.81  m / s 2 
H = เฮดความสู งของน้ า (m)

3
4

 Ns

ข้อมูลจากเครื่ องสู บน้ าจากวัสดุเหลือใช้
มอเตอร์พดั ลมแอร์ รอบ(N) = 4800 RPM อัตราการไหล(Q ) ที่วดั ได้= 0.0426 m3 / min
เฮด (H) = 3.5 m แรงโน้มถ่วง(g) = 9.81  m / s 2 
การคานวณความเร็ วจาเพาะ
1

4800  0.0426 2
(9.81  3.5)

ค่าความเร็ วจาเพาะ  N   387.16
s

3
4

 387.16
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