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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ 
มีการพฒันาอุตสาหกรรม การคา้ งานบริการ เเละ การคมนาคมอยู่เสมอ ท าให้ประชาชนจากเมือง
ชนบทสนใจเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่ท่ีเจริญแลว้ในเมืองใหญ่นั้นมีการเติบโตของอุตสาหกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอยา่งรวดเร็วเป็นศูนยก์ลางของความเจริญรุ่งเรืองดงันั้นชุมชนเมือง
จึงเป็นท่ีตอ้งการของประชาชนจากเมืองชนบทตอ้งการเขา้มา ท างาน เปิดกิจการคา้ขาย ลดลงทุน
อสังหาริมทรัพย ์ส่งผลให้เกิดความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเพิ่มมากข้ึนคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัใน
ชุมชนเมืองท่ีได้รับความนิยมมาก มีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างจากบ้าน และ ยงัมีพื้นท่ี
ส่วนกลางท่ี เพิ่ม ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู ้พ ักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม เช่น เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หอ้งฟิตเนต ห้องนัง่เล่น สระวา่ยน ้า เป็นตน้ จากการปฏิบติังานพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อย
ท่ีสุดคือปัญหาเก่ียวกบัสระวา่ยน ้ า ไม่สะอาด  เช่น  น ้ ามีสีเขียว ในสระว่ายน ้ าเกิดตะไคร่น ้ า และ มี
ส่ิงแปลกปลอมตกลงมาในสระวา่ยน ้ า สาเหตุเกิดจากพื้นท่ีของสระวา่ยน ้ าตกแต่งเป็นสวนหยอ่มใช้
ตน้ไมห้ลายชนิดตกแต่งตามตามขอบสระว่ายน ้ าท าให้ใบไมต้กลงไปในสระวา่ยน ้ าเป็นสาเหตุให้
ระบบกรองน ้ าท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากภายในระบบกรองเป็นถุงผา้เม่ือมีส่ิง
แปลกปลอมไปติดอยูม่ากเกินไปท าใหป๊ั้มน ้ าท างานหนกัข้ึน แรงดูดของป๊ัมน ้ าลดลงไม่เพียงพอท่ีจะ
ดูดส่ิงแปลกปลอมในสระวา่ยน ้ าไดห้มดและยงัส่งผลให้ระบบหมุนเวียนน ้ าประสิทธิภาพลดลงท า
ใหน้ ้าในสระวา่ยน ้าเน่าน ้าเป็นสีเขียวท าใหเ้กิดตะไคร่ 
 จากการฝึกสหกิจศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา จึงเลือกท าหัวขอ้เร่ือง แกไ้ขปัญหาการ
พฒันาระบบกรองน ้ าของสระวา่ยน ้ าแบบสกิมเมอร์ ท่ี คอนโด เดอะ ไพรเวซ่ี ประชาอุทิศ คอนโดท่ี
ฝึกสหกิจศึกษานั้น ไดม้อบหมายให้ดูแลควบคุมระบบต่างๆเช่น ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า และ 
ระบบเตือนภยั เป็นตน้ และ ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตั้งอยู่ภายในคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภยัพร้อมใช้งาน แลว้ยงัมีหน้าท่ีซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในคอนโดมิเนียมตามหลกั
วิศวกรรมผ่านการควบคุมของหัวหน้าช่าง และ ย ังได้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด
ห้องปฏิบติัการ และ พื้นท่ีส่วนกลาง เช่น สระว่ายน ้ า เป็นตน้ จากการปฏิบติังาน พบปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดมาจากระบบกรองน ้ าดงันั้น จึงเลือกพฒันาระบบกรองน ้ าของสระว่ายโดยการออกแบบ
และ สร้างอุปกรณ์การกรองข้ึนมา 2 ช้ิน เพื่อลดภาระของกรองสระว่ายเดิมท่ีมีอยู่แร้ว ดงันั้นจึง
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมกรองน ้ าสระข้ึนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี1 เป็นตวักรองเดิมวสัดุ
ท ามาจากผา้มีความละเอียดมากใชด้กัส่ิงสกปรกทั้งหมดกรองส่วนท่ี1 น้ีส าคญัท่ีสุดของระบบกรอง
น ้าเพราะน ้าไหลผา่นกรองส่วนน้ีก่อนเขา้ไปสู่ระบบหมุนเวยีนน ้า 
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 ส่วนท่ี2 เป็นช้ินงานท่ีสร้างข้ึนมาเป็นตวักรองเสริมท่ีสร้างข้ึนมาใหม่เพื่อลดภาระของกรองส่วนท่ี1 
โดยการเพิ่มความหยาบข้ึนวสัดุท่ีใช้ท าตวักรองท ามาจากตาข่ายสแตนเลส เกรด 304 ขนาดของรู 
กวา้ง 1 มิลลิเมตร ยาว 1 มิลลิเมตร ส่วนท่ี3 ก็เป็นช้ินงานท่ีสร้างข้ึน ตวักรองเสริมท่ีมีความหยาบ
มากท่ีสุดวสัดุท ามาจากสแตนเลสเจาะรู เกรด 304 มีเส้นผา่นศูนยก์ลางของรู 8 มิลลิเมตร กรองส่วน
ท่ี3 สร้างข้ึนเพื่อรับภาระในการดกัส่ิงสกปรกมากท่ีสุดเพราะกรองส่วนท่ี3 ท ามาจากวสัดุท่ีแข็งแรง
ท่ีสุดเม่ือกรองส่วนท่ี1 ไดรั้บภาระลดลง ท าใหเ้พิ่มระยะเวลาการท างานกรองสระวา่ยน ้านานข้ึนจาก
เดิม 1 อาทิตยต์อ้งถอดกรองออกมาลา้งท าความสะอาด 2 คร้ังหลงัจากติดตั้งตวัเสริมกรองสระวา่ย
น ้ าเขา้ไป 1 อาทิตยถ์อดกรองออกมาลา้งเพียงแค่ 1 คร้ัง ท าให้ลดการใช้น ้ ายาท าความสะอาด และ 
ยงัเพิ่มยะเวลาการท าท างานของสระวา่ยน ้ าท างานไดน้านข้ึนและยืดอายุการใช้งานของกรองสระ
ว่ายน ้ าได้นานข้ึนแล้วยงัท าให้ป๊ัมสระว่ายน ้ าและกรองสระว่ายน ้ าท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 
 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมกรองจ านวน 2 ช้ินงานคือ อุปกรณ์ช้ินท่ี1 ท ามาจากสแตน
เลสเจาะรูเกรด 304 ขนาดของรูท่ีเจาะมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 มิลลิเมตร  และ อุปกรณ์ช้ินท่ี2 ท ามาจาก 
สแตนเลสเกรด 304 มีขนาดกวา้ง 1 มิลลิเมตร และความยาว 1 มิลลิเมตร  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 ออกแบบและสร้างตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้าท่ีใชก้บัระบบกรองน ้าแบบสกิมเมอร์   
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบกรองน ้าแบบสกิมเมอร์               
 1.4.2 ประหยดัสารเคมีในการท าความสะอาดกรองสระวา่ยน ้าแบบสกิมเมอร์ 
1.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงที ่1.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค. 63 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล      

ก าหนดโครงเร่ือง      

ระบุสาเหตุของปัญหา      

เก็บรวบรวมขอ้มูล      

คน้หาวธีิการแกปั้ญหา      

สรุปผลโครงงาน      

 



 
 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสแตนเลส      
 สแตนเลสสตีล คือ โลหะผสม (Ferrous Alloy) ระหว่างเหล็กกบัสารหลายชนิด ท่ีส าคญั 
คือ สารโครเม่ียมอยา่งนอ้ย 10% ท่ีท าใหเ้หล็กกลายเป็นโลหะผสม ท่ีสามารถทนการกดักร่อน และ 
ทนสนิมทั้งจากธรรมชาติ และ จากส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนสแตนเลส แบ่งออกไดม้ากกวา่ 150 
ชนิด และ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ 8 กลุ่มด้วยกันข้ึนอยู่กับส่วนผสมของธาตุต่างๆ ท่ีท าให้มี
คุณสมบติับางอย่างท่ีแตกต่างกนัไป การเลือกใช้ตอ้งพิจารณาจากคุณสมบติั และความเหมาะสม
ของงานดว้ย ส่วนผสมท่ีท าให้งานมีคุณสมบติัแตกต่างกนัหลกัๆ มีดงัน้ีสารโครเม่ียมเป็นสารผสม
หลกัท่ีจะท าให้เหล็กมีคุณสมบติัในการทนทานต่อการเกิดสนิม และ การกดักร่อนต่างๆ สารนิเก้ิล
ช่วยเสริมความตา้นทานในการเกิดสนิม และท าให้สแตนเลสไม่ดูดแม่เหล็กสารโมลิดินั่ม ท าให ้
สแตนเลส มีความตา้นทานในการเกิดสนิมสูงข้ึน และ ความคงทนต่อสารเคมี เช่น คลอรีน เป็นตน้ 
สารคาร์บอน   เป็นตวัเพิ่มความแข็งให้กับสแตนเลส ถ้ามีคาร์บอนน้อย สแตนเลสก็จะมีความ
เหนียวเพิ่มข้ึนแทน 
ตารางท่ี 2.1 องคป์ระกอบทางเคมีแบ่งประเภทสแตนเลส 
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2.1.1 สแตนเลส ที่นิยมใช้ 
2.1.1.1 สแตนเลสเกรด 304 (SUS 304) เป็นสแตนเลสท่ีมีสารโครเม่ียมอยู่ 18% และ นิเกิลอยู่ 8% 
บางท่ีเรียกวา่ สแตนเลส 18/8 ซ่ึงจะไม่มีสารโมลิดินัม่ มีคาร์บอนต ่า และเป็นสแตนเลสท่ีทนต่อการ
เกิดสนิม (Oxidation) และทนการกดักร่อนต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี (Corrosion) เน่ืองจากมีสารนิเกิลจึง
ท าให้แม่เหล็กดูดไม่ติด  มีคาร์บอนด์ ต ่าจึงมีความเหนียวสูง สามารถใช้กบัการป้ัมข้ึนรูปสูงๆ ได ้
เช่น การท าอ่างซิงค์หรือภาชนะในครัวต่าง ๆ เพราะสามารถทนความร้อนไดดี้ เช่น หมอ้ กระทะ 
เป็นตน้ 
2.1.1.2 สแตนเลสเกรด 316 (SUS 316) เป็นสแตนเลส ท่ีนิยมใชร้องลงมาจากเกรด 304  เป็น สแตน
เลสสตีล ท่ีมีส่วนผสมคลา้ยกบัเกรดSUS 304 แต่เกรด 316 จะมีส่วนผสมของ สารโมลิดินัม่ เพิ่มเขา้
ไปท าให้สแตนเลสเกรดน้ี สามารถทนต่อการเกิดสนิม และ การกัดกร่อนได้สูงกว่าเกรด 304 
โดยเฉพาะการทนต่อสารคลอรีน ( Warm Chlorine Enviromentle ) จึงนิยมใช้ในงานท าอุปกรณ์
ต่างๆ ในห้องแลป ส่วนงานอุตสหกรรมอาหาร อุตสหกรรมสารเคมีต่างๆ อุปกรณ์เรือ จนถึง
ประเภทงานสปริง ท่ีตอ้งให้ทนสนิม โดยการลดคาร์บอนลงจาก 0.08% ลงมาเหลือ 0.03% ท าให้ส
แตนเลสเหนียวข้ึนจนสามารถเป็นสปริงได ้เป็นเกรด SUS 316 L (Low Carbon) 
2.1.1.3 สแตนเลสเกรด 430 (SUS 430) เป็นสแตนเลสท่ีคลา้ย เกรด 304 แต่จะไม่มีสารนิเกิล จึงท า
ให้แม่เหล็กดูดติด แต่จะไม่ติดขนาดเหล็ก แต่ยงัมีคุณสมบติัในการป้องกนัสนิมไดดี้ แมจ้ะไม่เท่า
เกรด 304 แต่เกรดน้ีจะมีคาร์บอนด์สูงถึง 0.12% จึงมีความแข็งแกร่งสูงกวา่สแตนเลสเกรด 304 และ 
316  เหมาะส าหรับงานท่ีรับแรงสูงกวา่ เพราะปรูกสแตนเลสมกัจะมีความเหนียวมากกวา่ความแข็ง 
ในกรณีท่ีสารคาร์บอนสูงกว่า 0.15% จะกลายเป็นเกรด 420 ซ่ึงมีความแข็งท่ีเหมาะส าหรับท า
อุปกรณ์ชุดครัวในเร่ืองการตดัหัน่ต่าง ๆ เช่น ท ามีดต่าง ๆ เป็นตน้การท าสกรูน๊อตสแตนเลสจะนิยม
ใช้เกรด SUS 304 เพื่อมีความคงทนต่อส่ิงแวดล้อมไดดี้พอสมควร ส่วนเกรด SUS 316 จะนิยมใช้
กบังานในอุตสหกรรมเคมี ในห้องแลป หรือในทอ้งทะเล ส่วนสกรูปลายสวา่นท่ีเป็นสแตนเลสจะ
เป็นเกรด SUS 410 เพราะมีความแขง็พอใช ้และเกรด 304 หรือเกรด 316 ใชไ้ม่ได ้เพราะมีความแข็ง
ไม่พอ แต่ความสามารถในการทนสนิมจะนอ้ยกวา่ 
2.1.1.4 สแตนเลสด เกรด 201 เป็นเกรดสแตนเลสพื้นฐานส าหรับผลิตเคร่ืองใช้ภายในบ้าน เช่น 
ตะแกรง ถาดจดัเป็นสแตนเลสกลุ่มโครม-แมงกานีส ท่ีมีนิเกิล และโครเมียม ต ่ากวา่กลุ่ม 304 และ
316 แต่ยงัมีสภาพความเป็น ออสเทนไนด์เหมือนเกรด 304 ก็เน่ืองจากการเติมธาตุแมงกานีสลงไป  
สแตนเลสกลุ่มน้ี มีคุณสมบติั แข็ง และทนต่อการกดักร่อนไดดี้ แม่เหล็กดูดไม่ติด ในสภาพปกติ 
และ เน่ืองจากมีความแข็งน่ีเอง จึงเป็นขอ้ดีส าหรับ การลดการสะบดั ในกรณีไปใช้งานเป็นเพลา 
ต่าง ๆ แต่ไม่เหมาะส าหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการแพทย  ์และ 
งานผลิตสินคา้ ฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ เช่น บานพบั และกลอนประตูเกรดล่าง 
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2.1.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัตะแกรงแผ่นเจาะรูกลม 
 สแตนเลสเจาะรูแบบเจาะรูกลมเป็นหน่ึงในสินคา้ยอดนิยมของเราท่ีขายดีท่ีสุดเพราะรูกลม
มีอเนกประสงคม์ากมายตะแกรงรูกลมราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรูรูปแบบอ่ืนประหยดัและมีความ
หลากหลายในการใชง้านสามารถทนการกดักร่อนและไม่เกิดสนิม 

 

รูปท่ี 2.1 สแตนเลสเจาะรูกลม  

2.1.2.1 แผ่นตะแกรงเจาะรูกลมทีนิ่ยมใช้  
 รูปแบบรู(Hole Patterns) คือ รูปแบบของแผน่เจาะรู ส่วนหวัและส่วนทา้ยของแผน่ตะแกรง
เจาะรูกลม ลายสลบั 60 องศา ( Round Perforations Staggered Pitch 60 Degree )แผน่สแตนเลสเจาะ
รูมี 5 ขนาด รูขนาด 1 มิลลิเมตร แผน่สแตนเลสเจาะรู รูขนาด  2 มิลลิเมตร แผน่สแตนเลส เจาะรู รู
ขนาด 5 มิลลิเมตร แผน่สแตนเลส เจาะรู รูขนาด 8 มิลลิเมตร แผน่สแตนเลส เจาะรู และ รูขนาด 10 
มิลลิเมตร  

 
รูปท่ี 2.2 แบบของรูสแตนเลส 
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ตารางท่ี 2.2 ขนาดแผน่ตะแกรงเจาะรูกลม 
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2.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสระว่ายน า้ 
2.2.1 สระว่ายน า้ระบบสกมิเมอร์ 
 สระวา่ยน ้ าระบบสกิมเมอร์ (Skimmer) มีรูปแบบการสร้างและติดตั้งโดยไม่มีถงัส ารองน ้ า
จึงประหยดัพื้นท่ีและค่าใช้จ่ายในการท าถงัส ารองน ้ าและเม่ือไม่มีถงัส ารองน ้ าการท างานของสระ
วา่ยน ้ าระบบสกิมเมอร์จะดูดน ้ าในสระช่วงบนผิวน ้ าพร้อมกบัส่ิงสกปรกและเศษซากต่างๆเขาไป
ผา่นระบบการกรองก่อนท่ีจะถูกส่งกลบัไปยงัสระวา่ยน ้ า ระดบัน ้ าของสระสกิมเมอร์ จึงจ าเป็นตอ้ง
ต ่ากว่าขอบสระ 15-20 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการส ารองน ้ าเวลาคนลงเล่น และมีกระบวนการ
หมุนเวียนน ้ าท่ีไดม้าตรฐานดา้นจ่ายน ้าและดา้นดูดน ้าตอ้งอยูต่รงกนัขา้มกนัเพื่อให้การหมุนเวยีนน ้ า
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเม่ือเปิดใช้งานไปซักระยะจะเกิดคราบท่ีระดบัน ้ าและอาจมีสารแขวนลอย
ตกคา้งตามมุมของสระวา่ยน ้า 

 

รูปท่ี 2.3 แบบสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์ 

 

รูปท่ี 2.4 สระวา่ยน ้าสกิมเมอร์  
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2.2.2 สระว่ายน า้ระบบน า้ล้น 
 สระว่ายน ้ าระบบน ้ าลน้ (Over Flow) คือ การน าน ้ าในสระไปบ าบดัฆ่าเช้ือโรค โดยให้น ้ า
ลน้ออกมาขอบสระแล้วผ่านรางรอบๆ ของขอบสระไปรวมท่ี (Surge Tank) แล้วใช้ป๊ัมน ้ าดูดเขา้
ผ่านเคร่ืองกรอง (Filter) กลับสู่สระอีกคร้ัง ข้อดี ท าให้ดูแผ่นน ้ าตึงขอบสระสวย ซ่ึงนิยมใช้ใน
ประเทศไทย ขอ้เสีย ท าใหเ้กิดการหมกัหมมของเศษส่ิงสกปรกบริเวณรางน ้ าของขอบสระ ซ่ึงมกัจะ
ใช้ (Granate Grill) ปิดเอาไว ้หรือใช้กรวดเป็นตวัปิดความสกปรก เม่ือคุย้กรวดออกจะเห็นเหมือน
ท่อระบายน ้าตอ้งมี ( Surge Tank ) เป็นการเพิ่มความยุง่ยากในการก่อสร้าง 

 

รูปท่ี 2.5 ภาพแบบสระวา่ยน ้าระบบน ้าลน้ 

 

รูปท่ี 2.6 ภาพจริงสระวา่ยน ้าระบบน ้าลน้ 
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2.2.3 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบบ าบัดสระว่ายน า้  
2.2.3.1 ระบบคลอรีน (Chlorine) เป็นระบบฆ่าเช้ือโรคท่ีนิยมใช้กันมาก เพราะมีราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าพอสมควรคลอรีนท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดมกัอยู่ในรูปของเหลวเม็ด
และ ผง แค่ละลายลงในสระวา่ยน ้ าก็สามารถฆ่าเช้ือโรคไดแ้ลว้ แต่ค่า (PH) ของน ้ าในสระวา่ยน ้ าท่ี
เหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 7.2-7.8 หากมีค่าสูงแสดงวา่น ้ ามีความเป็นด่าง ควรเติมกรดเพื่อปรับสภาพ
น ้ า และหากน ้ าในสระมีค่า (PH) ต ่า คือ ความเป็นกรดสูง ก็ตอ้งเติมสารท่ีเป็นด่างจ าพวก บบัเปอร์    
( Buffer ) หรือ โซดาแอช ( Soda Ash ) เพื่อปรับสภาพน ้ าให้เป็นกลาง คลอรีนเป็นสารท่ีท าให้เกิด
ความระคายเคืองกบัผิวหนงัได ้ดงันั้นการละลายคลอรีนจึงควรท าในช่วงเยน็ หลงัจากใช้สระเสร็จ
แลว้ และควรเปิดป๊ัมใหร้ะบบท างานไวอ้ยา่งนอ้ย 6-8 ชัว่โมง 
2.2.3.2 ระบบเกลือ ( Salt Water ) คือระบบใชน้ ้ าเกลือในการสร้างคลอรีนให้แก่สระวา่ยน ้ าปัจจุบนั
มีการคน้พบวธีิการใหม่ เพื่อควบคุมความสะอาดของน ้ าดว้ยระบบเกลือ ซ่ึงมีความปลอดภยักวา่การ
ใช้คลอรีนแบบเดิม โดยอาศยัเคร่ืองฟอกน ้ าบรรจุเกลือท่ีมีสมรรถนะสูงเรียกว่า (Salt-Chlorinator) 
สามารถรักษาน ้ าในสระให้สะอาดเหมือนน ้ าในทะเลแต่ความเค็มนอ้ยกวา่น ้ าทะเลประมาณ 10 เท่า 
เน่ืองจากเกลือท่ีใช้เป็นสารท่ีได้จากธรรมชาติจึงไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ  ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มทั้งยงัช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนให้กบัผิวหนงัอีกดว้ย แต่ราคาติดตั้งเร่ิมแรกจะสูงและมีความ
เป็นด่าง จึงท าให้น ้ าในสระมีรสกร่อยเล็กน้อยขอ้ดีของสระน ้ าระบบเกลือคือ เป็นมิตรต่อผิวหนัง 
และ ดีต่อผิวหนงัทุกเพศทุกวยัทั้งยงัประหยดัค่าสารเคมี เพราะเกลือมีราคาถูกกวา่คลอรีนประหยดั
ค่าแรงงานในการดูแลรักษาเน่ืองจากไม่ตอ้งเติมเกลือบ่อยเหมือนคลอรีนไม่มีส่ิงปนเป้ือนท่ีสกปรก
เจือปนในสระวา่ยน ้าไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ 
2.2.3.3  ระบบโอโซน เป็นระบบท่ีน าก๊าซโอโซนซ่ึงผลิตจากเคร่ืองอดัอากาศมาบ าบดัน ้ าในสระ
เป็นระบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพค่อนขา้งสูงและไม่มีสารตกคา้งในน ้ าระบบโอโซนจะมีระยะเวลา
ในการฆ่าเช้ือโรคสั้นกวา่ระบบอ่ืนและมีราคาติดตั้งสูงมากระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง สามารถ
ออกซิไดซ์สารอินทรีย ์เช่น เสมหะ ปัสสาวะ ข้ีไคล และ สารอนินทรีย ์เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด ์
เหล็ก แมงกานีส ซ่ึงพบไดโ้ดยทัว่ไปในสระว่ายน ้ า ให้ตกตะกอน ท าให้น ้ าดูใสข้ึนเม่ือผ่านระบบ
กรองและช่วยปรับสมดุล กรด-เบส ไดอี้กทางหน่ึง เม่ือเติมโอโซนลงในน ้ าจะไม่ท าให้ความเป็น
กรด-เบสของน ้าเปล่ียนแปลงซ่ึงต่างจากการใชค้ลอรีนท่ีจะลดค่า PH ท าให้ตอ้งเติมน ้ ายาช่วยเพิ่มค่า 
PH อยู่เร่ือย ๆ เพราะฉะนั้นการใช้โอโซนจึงช่วยประหยดัน ้ ายาปรับความเป็น กรด-เบส ของน ้ า 
ส าหรับสระวา่ยน ้ าในร่มก๊าซคลอรีนท่ีระเหยจากน ้ าจะกดักร่อนสีและโครงสร้างของอาคาร แต่ก๊าซ
โอโซนซ่ึงผลิตไดจ้ากก๊าซออกซิเจนซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปตามอากาศจะถูกสลายก่อนจ่ายเขา้สู่สระจึงไม่กดั
กร่อนและไม่ตอ้งจดัหาสารเคมีมาเติมท าใหส้ะดวก ประหยดัในการใชง้านเป็นอยา่งมาก 
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2.2.4 ความรู้ทัว่ไปการดูแลสระว่ายน า้ 
2.2.4.1 เปิดใช้งานให้ถูกจงัหวะเวลา  สระวา่ยน ้ าส่วนใหญ่มกัจะอยูก่ลางแจง้ ซ่ึงก็คงหนีไม่พน้ฝุ่ น 
และเศษใบไมใ้บหญา้ท่ีติดมากบัสายลม ดงันั้นคงดีกวา่ถา้เราจะคลุมผา้ใบปิดสระน ้ าไวใ้นคราวท่ีมี
มรสุม หรือเขา้สู่ฤดูท่ีมีความเส่ียงจะกระทบกบัสระวา่ยน ้าของเรามากท่ีสุด เพื่อป้องกนัไม่ให้น ้ าฝน 
ฝุ่ น และเศษสกปรกท่ีปลิวมากบัสายลมแรง ๆ ตกลงมาในสระวา่ยน ้ าจนน ้ าสกปรก กระทัง่เขา้ฤดูท่ี
ทอ้งฟ้าแจ่มใส ลมเอ่ือย ๆ ปลอดภยัต่อความสะอาดของสระวา่ยน ้ า ก็ค่อยเปิดผา้ท่ีคลุมสระน ้าเอาไว ้
โดยก่อนเปิดผา้คลุมควรท าความสะอาดพื้นท่ีรอบ ๆ สระให้หมดจดก่อน เพื่อป้องกนัไม่ให้มีเศษ
สกปรกท่ีเกล่ือนกลาดอยูแ่ถวนั้นกระเด็นลงสระได ้
2.2.4.2 ตรวจสอบการร่ัวไหลสระว่ายน ้ า  เป็นเร่ืองปกติท่ีระดับน ้ าในสระจะลดลงเพราะถูก
แสงแดดและอากาศท าใหร้ะเหยไป แต่เราเองก็ควรสังเกตระดบัน ้าท่ีลดลงดว้ย หากระดบัน ้าในสระ
ลดฮวบฮาบผดิปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สระน ้าจะเกิดอาการร่ัวไหล ดงันั้นก็ควรรีบตรวจสอบ โดยเติม
น ้ าลงในกะละมงั แบบไร้หูห้ิวดว้ยยิ่งดี พร้อมกนันั้นก็ขีดท าเคร่ืองหมายวดัระดบัน ้ าทั้งดา้นในและ
ดา้นนอกกะละมงั แลว้น าไปลอยในสระ ปล่อยทิ้งไวส้ัก 2-3 วนั จึงค่อยมาดูระดบัน ้ าอีกคร้ัง หาก
ระดบัน ้ าในกะละมงัและในสระลดลงไปในระดบัเท่า ๆ กนั แสดงวา่น ้ าในสระลดลงเพราะระเหย
ออกไป ไม่ไดเ้กิดอาการร่ัวแต่อยา่งใด ทวา่หากระดบัน ้ าในสระลดน้อยลงกวา่ระดบัน ้ าในกะละมงั 
แสดงวา่สระน ้ามีรูร่ัวเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน เพฉาะนั้นควรถ่ายน ้าออก แลว้ตรวจสอบรอยร่ัวโดยด่วน
ท่ีสุด 
2.2.4.3 ซูเปอร์คลอรีน  หากสระวา่ยน ้ าท่ีบา้นฉุนกล่ินคลอรีนแรงมาก อยา่งน้ีตอ้งปฏิบติัการซูเปอร์
คลอรีน หรือการเติมคลอรีนลงในสระเกินปกติ 2-3 เท่าโดยประมาณ เพื่อท าการช็อกคลอรีน เพื่อ
ก าจดัแอมโมเนียและสารปนเป้ือนท่ีอยู่ในสระน ้ า รวมทั้งตะใคร่น ้ าท่ีตกคา้งอยู่ในสระว่ายน ้ า ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีก็เป็นตวัการท่ีท าใหส้ระวา่ยน ้ามีกล่ินไม่พึงประสงคน์ัน่เอง 
2.2.4.4 วดัระดบัค่า pH น ้ าในสระเสมอ ระดบัค่า pH ท่ีเหมาะสมของน ้ าในสระควรอยูร่ะหวา่ง 7.2-
7.8 ถึงจะสะอาดและปลอดภยัส าหรับผูใ้ช้สระ ดงันั้นคุณก็ไม่ควรมองขา้มค่า pH ของน ้ าในสระ
เด็ดขาด หรือถา้จะให้ดีควรตรวจเช็กค่า pH น ้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือช่วงท่ีมีคนเล่นน ้ าเยอะ 
สังเกตเห็นวา่น ้ าเปล่ียนสี โดยสามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบค่า pH ของน ้ าท่ีมีจ  าหน่ายทัว่ไปไดเ้ลย 
(ราคาประมาณ 1,000-2,000 บาท) 
2.2.4.5 ระดบัน ้ าในสระตอ้งไม่ต ่ากวา่ระดบัสกิมเมอร์ ส าหรับสระน ้าระบบสกิมเมอร์ ท่ีมีช่องกรอง
เศษสกปรกบนผิวน ้ า และคอยดูดน ้ าให้ไหลวนภายในสระตอ้งหมัน่เช็กระดบัน ้ าในสระให้ไม่ต ่า
กว่าระดบัสกิมเมอร์เพราะหากระดบัน ้ าต ่ากว่าสกิมเมอร์ มีความเป็นไปได้สูงว่าป๊ัมน ้ าอาจช ารุด
เสียหาย จึงไม่สามารถดูดน ้าเขา้สระไดต้ามปกติ 
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2.2.4.6 ดูแลสภาพการใช้งานของฮีทป๊ัม ฮีทป๊ัมในสระว่ายน ้ าจะช่วยปรับอุณหภูมิให้น ้ าในสระมี
ความพอดีกบัอุณหภูมิในร่างกายเรา ซ่ึงตวัฮีทป๊ัมเองก็ตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดดว้ย 
โดยควรตรวจเช็กสภาพการใช้งานของฮีทป๊ัมเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า
อุณหภูมิของน ้ ามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ควรให้ช่างเขา้มาตรวจเช็กสภาพการใช้งานโดย
ด่วน 
2.2.4.7 ท าความสะอาดเคร่ืองกรอง  เคร่ืองกรองท่ีใช้ในสระว่ายน ้ ามีอยู่ด้วยกนั 3 ระบบ ซ่ึงก็คือ 
ระบบกรองผา้ ระบบกรองทราย และระบบกรองแบบกระดาษ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นระบบแบบไหน ก็
ควรตรวจสอบสภาพการใชง้านของเคร่ืองกรอง พร้อมทั้งท าความสะอาดของเคร่ืองกรองตามวธีิท า
ความสะอาดของชนิดเคร่ืองกรองของแต่ละระบบอยูเ่สมอ เพื่อรักษาความใสสะอาดของน ้ าให้น่า
วา่ยน ้ าเล่นอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีควรเดินเคร่ืองกรองอยา่งนอ้ยวนัละ 12 ชัว่โมงเป็นอยา่งต ่า หรือหาก
วนัไหนมีคนลงเล่นน ้ามากเกินปกติ ก็ควรเดินเคร่ืองกรองน ้านานข้ึนตามไปดว้ย 
2.2.4.8 ขดัถูกระเบ้ืองสระวายน ้ าทุกสัปดาห์  กระเบ้ืองและผนงัสระว่ายน ้ า หากไม่ไดรั้บการดูแล
อย่างสม ่าเสมอก็คงจะมีตะใคร่น ้ าเกาะอยูเ่ต็มไปหมด ซ่ึงนอกจากจะท าให้สระว่ายน ้ าสกปรกแลว้ 
ยงัอาจเกิดความล่ืน เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชส้ระอีกต่างหาก ดงันั้นทางท่ีดีก็ควรท าความสะอาดสระวา่ย
น ้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยใช้เคร่ืองดูดตะกอนส าหรับท าความสะอาดสระว่ายน ้ า เลือกใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพสระวา่ยน ้ าของคุณเองดว้ย ส่วนผนงัสระวา่ยน ้า หากเป็นคอนกรีต หรือกระเบ้ือง 
สามารถใชแ้ปรงขนแขง็ท าความสะอาดไดเ้ลย แต่ถา้เป็นกระเบ้ืองไวนิลหรือไฟเบอร์กลาส แนะน า
ใหใ้ชฟ้องน ้านุ่ม ๆ ท าความสะอาดก็พอ 
2.2.4.9 ดูแลขอบสระวา่ยน ้าและดูแลภายในสระวา่ยน ้า ไปแลว้ก็อยา่ลืมพื้นท่ีบริเวณรอบสระวา่ยน ้ า
ดว้ย โดยเฉพาะขอบสระว่ายน ้ าท่ีมกัจะมีเศษฝุ่ น และเศษใบไมแ้ห้งเกะกะอยูต่ลอด ซ่ึงวิธีท าความ
สะอาดขอบสระคุณสามารถท าไดโ้ดยใชไ้มด้า้มยาวช้อนเศษใบไมแ้ละส่ิงสกปรกออกจากสระให้
หมด พร้อมทั้งขดัถูบริเวณขอบสระทุก ๆ 2-3 วนั 
2.3 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเคร่ืองมือวดัการไหล  
 เคร่ืองมือวดัการไหล หรือ Flow ของทุกชนิดท่ีไหลหรือเคล่ือนท่ีได ้ไม่วา่จะเป็นของเหลว 
(Liquid Flow) ลม (Air Flow) แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งส้ิน ในงานอุตสาหกรรม ของ
ไหลดงักล่าวถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวตัถุดิบหรือแหล่งพลงังานท่ีส าคญั
สถานะของของไหลซ่ึงหากไม่มีการควบคุมหรือบงัคบัให้ไหลไปในทิศทางท่ีต้องการย่อมไม่
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เราจึงขอน าเสนออุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมของไหลดงักล่าวให้
เหมาะสมดงัน้ี ชนิดท่ีเป็นสวิทช์ เปิด-ปิด (On-Off)  และ ชนิดท่ีเป็น โฟลวเ์ซนเซอร์ (Flow Sensor) 
เคร่ืองส่งสัญญาณการไหล (Flow Transmitter) หรือ เคร่ืองวดัการไหล (Flow Meter) ท่ีสามารถ
แสดงค่าได ้การปรับเทียบ (Calibration) การปรับเทียบสามารถถูกแสดงไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นการ
เปรียบเทียบของการวดัจากเคร่ืองมือวดัระหวา่งค่าท่ียอมรับได ้แต่ไม่ไดถู้กก าหนดความถูกตอ้ง กบั
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มาตรฐานการวดัท่ีทราบค่าความถูกตอ้ง การใชง้านเคร่ืองมือวดัท่ีไม่ไดถู้กปรับเทียบมีความเส่ียงท่ี
ท าให้เกิดความไม่ถูกตอ้งจากการวดัและเขา้ใจผิดในผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละการตดัสินใจท่ีผิดพลาดการ
ปรับเทียบเป็นการจดัเตรียมเพื่อความเช่ือใจในการวดัและเป็นหลกัประกนัไดว้า่เคร่ืองมือวดัมีความ
ถูกตอ้งตรงความตอ้งการ ท าใหผ้ลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตท างานตรงกบัรายละเอียดท่ีก าหนด
ไว ้การปรับเทียบสามารถท าได้ในหลาย ๆ สถานท่ี ซ่ึงอาจด าเนินการโดยผูใ้ช้งาน ผูผ้ลิต หรือ
หอ้งปฏิบติัการ 

 

รูปท่ี 2.7 เคร่ืองวดัการไหลแบบทุ่น (Piston Type Flow Switch) 
 สวิทช์การไหลแบบทุ่น ภายในขอ้ต่อของตวัสวิทช์การไหลจะบรรจุทุ่นท่ีเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระเม่ือเกิดการไหล ทุ่นจะถูกดนัให้มาอยูใ่นต าแหน่งท่ีของเหลวสามารถไหลผา่นออกไปไดซ่ึ้งท่ี
ตวัทุ่นนั้นจะมีแม่เหล็กติดไวท้  าให้ทุ่นไปกระตุน้ รีดสวิทช์ ( Reed Switch ) ให้เปล่ียนสภาวะการ
ท างานเม่ือไม่มีการไหลทุ่นจะกลบัไปอยู่ในต าแหน่งเดิมด้วยแรงผลกัขอแม่เหล็ก สวิทช์การไหล
แบบทุ่นเหมาะส าหรับอตัราการไหลต ่า เหมาะกบัทุกประเภทอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการควบคุมการ
เปิด-ปิดป๊ัมน ้าแบบอตัโนมติั 

 

รูปท่ี 2.8 เคร่ืองวดัอตัราการไหลของวตัถุดิบ ( Coriolis Mass Flow Meter ) 
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 เคร่ืองวดัอตัราการไหลของวตัถุดิบแบบวดัแรงโคริออลิส คือ สุดยอดของเซนเซอร์วดัอตัรา
ไหลและปริมาณการไหล ท่ีมีความแม่นย  าสูงท่ีสุดในปัจจุบนั คือ 0.1% มากกว่าเซนเซอร์การไหล
ทุกชนิด ทั้งยงัสามารถวดัค่าความหนาแน่นของของเหลวหรือของไหลท่ีวดัได้ เคร่ืองวดัความ
หนาแน่น (Density Meter) สามารถใชก้บัของไหลไดเ้กือบทุกชนิด และ เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชเ้ป็น
เคร่ืองมาสเตอร์ในการสอบเทียบเซนเซอร์ชนิดอ่ืนๆนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารท่ีตอ้งการความ
แม่นย  าสูงในการผสมของเหลวเช่นอุตสาหกรรมนม น ้าหวาน เคร่ืองด่ืมชาเขียว เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.9 เซนเซอร์วดัอตัราการไหลแบบชนิดเขม็ 

 คือ เซนเซอร์วดัอตัราการไหลแบบชนิดเข็ม เพื่อแสดงค่าเฉพาะค่าอตัราการไหลโดยดูจาก
สเกลท่ีอยู่บนหน้าปัดของเซนเซอร์ เหมาะส าหรับของเหลวทุกชนิด เช่น น ้ า น ้ ามนัเป็นตน้ บางรุ่น
สามารถใชว้ดัลม และ แก๊สไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาให้สามารถส่งสัญญาณ 4-20 m ADC 
และ หรือ สัญญาณ ( Pulse ) เพื่อน าสัญญาณท่ีไดไ้ปแปลงเป็นค่าอตัราการไหลและปริมาณการไหล
ท่ีหนา้จอแยกหรือเขา้ ( PLC ) ไดอี้กดว้ย 

 

รูปท่ี 2.10 มิเตอร์วดัการไหลของน ้ามนั (Oil Flow Meter) 
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 มิเตอร์วดัการไหลของน ้ามนั ( Oil Flow Meter ) คือ เซนเซอร์วดัอตัราการไหลและปริมาณ
การไหลของน ้ ามนัทุกชนิด เช่น น ้ ามนัดีเซล เบนซิน ไบโอดีเซล เป็นตน้ มีทั้งลกัษณะเป็นมาตรวดั
ปริมาณน ้ ามนัอยา่งเดียว หรือ แบบเป็นตวัเลขดิจิตอลสามารถแสดงค่าอตัราการไหลพร้อมปริมาณ
การไหลใหเ้ลือกใชง้าน อีกดว้ย 

 

รูปท่ี 2.11 มิเตอร์วดัการไหลในล ารางเปิด (Open Channel Flow Meter) 

 มิเตอร์วดัการไหลในล ารางเปิดคือ.เซนเซอร์วดัอตัราการไหล และ ปริมาณการไหลของ
ของเหลว ใช้วดัในรางน ้ า หรือ รางระบายน ้ า ท่ีไม่ใช่ท่อ โดยใช้หลกัการคล่ืนเสียงอลัตร้าโซนิค
เหมาะส าหรับโรงงานท่ีท าระบบ ISO หรือตอ้งการทราบอตัราการไหลและปริมาณการไหลของน ้ า
เสียก่อนระบายส่งแม่น ้าหรือคลอง เพื่อท ารายงานต่อผูต้รวจสอบ 

 

รูปท่ี 2.12 มิเตอร์วดัการไหลแบบ Ultrasonic Clamp On (Ultrasonic Clamp On Flow Meter) 

 เคร่ืองวดัอตัราการไหลแบบอุลตร้าโซนิคชนิดรัดท่อ คือ เซนเซอร์อตัราการไหล และ
ปริมาณการไหลแบบไม่ต้องตัดต่อท่อยี่ห้อแรกของโลกจ าหน่ายมานานกว่า 50 ปี  ยี่ห้อเดิม 
(Controlotron) ปัจจุบนัคือ ( SIEMENS ) ติดตั้งใชง้านง่ายเพียงแค่น าเซนเซอร์ไปรัดกบัท่อภายนอก
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เท่านั้น ใช้หลกัการคล่ืนเสียงอลัตร้าโซนิคยิงทะลุผ่านท่อ มีทั้งรุ่นมือถือเหมาะส าหรับงานสนาม 
(Portable Ultrasonic Clamp On Meter) โครงสร้างทนทานท่ีสุดในตลาด และรุ่นติดตั้งหน้าตู ้(Field 
Mount Ultrasonic Clamp On Meter) ให้เลือกใชง้าน สามารถวดัของเหลวไดเ้กือบทุกชนิด ไม่วา่ท่อ
จะเป็นโลหะ หรือ อโลหะ ยกเวน้ท่อปูนซีเมนต ์

  

รูปท่ี 2.13 มิเตอร์วดัการไหลแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Flow Meter) 

 มิเตอร์วดัการไหลแบบเทอร์ไบน์ คือ เซนเซอร์วดัปริมาณการไหลแบบมาตรวดัน ้ า (Water 
Flow Meter) หรือ ของเหลว เพื่อแสดงให้ทราบถึงปริมาณของเหลวท่ีไหลผ่านเซนเซอร์ ชนิดน้ี
ราคาประหยดัท่ีสุดในบรรดา เซนเซอร์วดัการไหล ทั้งหมด บางรุ่นสามารถใชว้ดัน ้ ามนัไวไฟ (Oil 
Flow Meter) ไดอี้กดว้ย 

 

  

รูปท่ี 2.14 มิเตอร์วดัการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) 

 มิเตอร์วดัการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) คือ เซนเซอร์วดั
อตัราการไหลและปริมาณการไหลของของเหลวเท่านั้น บางคร้ังเรียกสั้นๆ ว่า อีเล็คโทรแม็กนีติค
โฟลวมิ์เตอร์ ซ่ึงเป็นช่ือทบัศพัท์ช่ือเต็มบางคนเรียกสั้นๆวา่ แม็กนีติคโฟลวมิ์เตอร์ (Magnetic Flow 
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Meter) ใช้หลกัการสร้างสนามแม่เหล็ก และให้ของเหลวท่ีมีค่าความน าไฟฟ้ามากกว่า 5 ไมโครซี
เมนส์ข้ึนไปไหลผา่น เหมาะส าหรับ น ้า น ้าเสีย นม เบียร์ และ สารเคมี ไม่สามารถใชว้ดัน ้ามนัได ้ 

  

รูปท่ี 2.15 สวทิช์การไหลแบบใชค้วามร้อน (Thermal Flow Switch) 

 สวิทช์การไหลแบบใช้ความร้อน คือ สวิทช์การไหลแบบใช้หลกัการน าพาความร้อนเม่ือ
ของเหลวท่ีไหลมาผ่านตวัเซนเซอร์ ปลายเซนเซอร์จะสร้างความร้อนข้ึนหากของเหลวไหลมา
สัมผสัเซนเซอร์จะส่งสัญญาณออกมาเป็นลกัษณะสวิทช์เพื่อเตือนให้ทราบว่ามีของเหลวไหลผา่น
มาเหมาะส าหรับงานท่ีไม่สามารถใช้เซนเซอร์แบบใบพัดได้เพราะขนาดท่อเล็กหรือแรงดัน
ของเหลวสูงอาจะท าให้ใบพดัเสียหายไดแ้ต่ไม่เหมาะกบัของเหลวท่ีมีความร้อนสูง เพราะมีผลต่อ
ตวัเซนเซอร์โดยตรง 

 

รูปท่ี 2.16 สวทิช์การไหลแบบใบพดั (Paddle Type Flow Switch) 

 สวทิช์การไหลแบบใบพดั คือ สวทิช์วดัการไหลแบบใชก้า้นใบพดัติดตั้งโดยเสียบเขา้ไปใน
ท่อเหมาะส าหรับการวดัของเหลวเท่านั้นเพื่อใชเ้ตือนหรือควบคุมการไหลของของเหลวให้ทราบวา่
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มีการไหลหรือไม่มีเพียงเท่านั้นเอา้ทพ์ุทเป็นรีเลย ์ราคาจึงประหยดัท่ีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นป้องกนั
การระเบิดใหเ้ลือกใชง้าน 

 

รูปท่ี 2.17 สวทิช์การไหลส าหรับผงเมล็ดแบบใชเ้สียง (Acoustic Grain Flow Switch) 

 สวิทช์การไหลส าหรับผงเมล็ดแบบใชเ้สียง คือ สวิทช์วดัการไหลแบบใชค้ล่ืนเสียงส่งผา่น
ท่อล าเลียงวตัถุผงเมด็ (Solid Flow Swith) ท่ีไหลตามท่อดว้ยแรงดูดหรือแรงเป่าของโบวเ์วอร์วา่วตัถุ
มีการไหลหรือไม่ ติดตั้งใชง้านง่ายๆ เพียงน าสวิทช์ไปรัดกบัท่อเท่านั้น มีเอา้ทพ์ุทเป็นรีเลย ์ในส่วน
ของยีห่อ้ NOHKEN คือ ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงจากญ่ีปุ่น 
2.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เม่ือได้รับอนุมติัให้ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่
แล้ว ควรมี การติดตามว่าวิธีการใหม่ท่ีน าไปใช้นั้นสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ควรมีการ
ตรวจสอบ เป็นระยะเพื่อจะไดท้ราบปัญหาตลอดเวลา และสามารถประเมินผลโดยรวมจากวิธีการ
ท างาน ใหม่ได้ ในระยะเร่ิมแรกของการน าวิธีการท างานใหม่ไปใช้นั้ นมกัจะมีปัญหาของการ 
ปรับเปล่ียนการเรียนรู้ การแกไ้ขความเคยชินเก่าๆ อุปกรณ์ท่ีออกแบบไวไ้ม่สามารถท างานได ้อยา่ง
มีประสิทธิผล และระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั อาจส่งผลให้เกิด ความไม่
เช่ือมัน่ในวิธีการใหม่ท่ีคิดข้ึน ซ่ึงเม่ือมีการติดตามดูแลอย่างใกลชิ้ดจะท าให้แกไ้ข ขอ้บกพร่องได้
อยา่งทนัท่วงที การศึกษางานปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการมาชา้นาน และเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีสามารถใชไ้ดก้บัอุตสาหกรรมทัว่ไป เพื่อพฒันาวิธีการ
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพ เพิ่มอตัราผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต เป็นการใชท้รัพยากรต่างๆ ใหไ้ด ้
ประโยชน์สูงสุด โดยมีการลงทุนหรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  
2.4.1 ขอ้เด่นของการศึกษางาน 
การศึกษางานและการปรับปรุงงานมีขอ้เด่นหลายประการท่ีท าให้ถูกเลือกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เพื่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต จุดเด่นต่าง ๆ พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
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 2.4.1.1 การศึกษางาน เป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตท่ีเห็นผลเร็ว ช่วยให้ประหยดัหรือไดผ้ล ตอบ
แทนเพิ่มข้ึนทนัทีท่ีน าไปปฏิบติั 
 2.4.1.2 การศึกษางาน เป็นส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองของงานเพิ่มข้ึน ท าให้รู้จกั 
องค์ประกอบของงาน ส่วนท่ีอาจเกิดปัญหา มีอันตรายหรือมีข้อพลิกแพลงท่ีจะต้อง ให้ความ
ระมัดระว ัง หรือให้ความสนใจเป็นพิ เศษ ท าให้ มีการก าหนดจุดท่ีควร ระมัดระวังเพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานท างานไดดี้ข้ึน 
 2.4.1.3 การศึกษางาน  เป็นวิ ธีการท่ี มีขั้ นตอนอย่างเป็นระบบ ท าให้ ไม่มองข้าม
องคป์ระกอบ ของงานยอ่ยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ไม่วา่จะเป็นการศึกษาวธีิเพื่อปรับ ปรุง
งานท่ีท าอยูเ่ดิมใหดี้ข้ึน หรือเพื่อก าหนดวธีิการหรือมาตรฐานปฏิบติัการใหม่  
 2.4.1.4 การศึกษางาน เป็นวิธีการท่ีท าให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
การผลิตและวางแผนการปฏิบติัการต่างๆเป็นเร่ืองของความพยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการ ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน หรือออกแบบอุปกรณ์ช่วยบางอยา่ง ซ่ึงเป็นการ
ลงทุน ลงแรงต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิอ่ืน ๆ 
 2.4.1.5 การศึกษางาน สามารถกระท าไดเ้องโดยพนกังาน หรือบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 2.4.1.6 หลกัการของการศึกษางานสามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บังานทุกประเภท 
2.4.2 การก าหนดเป็นมาตรฐาน(STANDARDIZATION) 
 เม่ือไดพ้ฒันาและปรับปรุงวิธีการท างานจนเห็นวา่เป็นวธีิการท างานท่ีดีกวา่แลว้ ควรท าการ 
บนัทึกขอ้มูลส าคญั ๆ ไวใ้นแบบฟอร์มมาตรฐาน หรือท่ีเรียกว่า แบบฝึกหัดมาตรฐาน (Standard 
Practice Sheet) แบบฟอร์มน้ีนอกจากจะใชเ้ป็นหลกัฐานการอา้งอิงแลว้ ยงัสามารถใช้เป็น เอกสาร
ค าแนะน าในการท างาน  (Work Instruction Sheet) ส าหรับฝึกหัดพนกังานให้ท าในวิธีท่ีถูกตอ้งได้
ด้วยอย่าลืมว่าวิธีการท างาน ย่อมข้ึนกับสภาพการท างานท่ีก าหนดให้  หากสภาพเง่ือนไข 
เปล่ียนแปลงไปอาจท าให้วิธีการท างานเปล่ียนไปและมีผลท าให้เวลามาตรฐานส าหรับงาน นั้นๆ 
ผิดไปจากเดิม หากไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานก็จะไม่สามารถระบุความคลาดเคล่ือนท่ี เกิดข้ึน
ได ้เพราะการเปล่ียนแปลงอาจเกิดข้ึนอย่างชา้ ๆ ค่อยเป็นค่อยไปจนไม่ทนัสังเกตเห็น ดงันั้น ควรมี
การตรวจสอบดูสภาพการท างานต่างๆ เป็นระยะ เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน งานท่ีตั้งไวว้่ายงัคง
สภาพเดิมหรือไม่ เช่น ความตึงของสายพาน ความเร็วของเคร่ืองจกัร คุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุดิบ 
เป็นตน้ หากพบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมก็ควรมีการแก้ไข หรือท าการศึกษาเพื่อก าหนด
มาตรฐานใหม่ 
2.4.2.1  การก าหนดเป็นมาตรฐาน 
แบบฟอร์มท่ีใช้ส าหรับเก็บบนัทึกขอ้มูลเพื่อการจดัท าเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานนั้น ประกอบ 
ดว้ยแบบฟอร์ม 3 ชนิด คือ 
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1. แบบฝึกหัดมาตรฐาน  (Standard Practice Sheet) เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้บันทึกขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานเพื่อใช ้เป็นค าสั่งงานมาตรฐาน เอกสารค าแนะน าในการท างาน(Work Instruction Sheet) 
อาจดดัแปลงมาจากแผนภูมิการ วิเคราะห์งานหรือแผนภูมิมือขวามือซ้าย (Operation Chart หรือ 
Right and Lef1 Hand Chart) ก็ได ้โดยตดัสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ออก และควรระบุเวลามาตรฐาน 
ของงานไวด้ว้ย  
2. เอกสารสภาพงานมาตรฐาน (Standard Job Condition Sheet) เป็นแบบฟอร์มท่ีบนัทึกรายละเอียด
ของการปฏิบติั จุดนั้น ๆ เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น การจดัวางของช้ินส่วนงาน บริเวณ
ปฏิบติังาน อาจมีการระบุขั้นตอนของการปฏิบติังานอยา่งคร่าว ๆ ไวด้ว้ย  
3. เอกสารสภาพงานทั่วไป (General Job Condition Sheet) เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้บนัทึกสภาพการ
ท างานโดยทั่วไป และต าแหน่งสถานีงานต่าง ๆ โดยสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตทั้ งหมด 
แบบฟอร์ม น้ีจะบอกรายละเอียดของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ สภาพเง่ือนไขการท างาน และ 
เส้นทางการไหล หรือการล าเลียงของวตัถุดิบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต  
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษา  
2.5.1 การเช่ือมสเตนเลส AISI 304 กบัวสัดุเงิน โดยใช้นีโอดิเมียมแย๊กเลเซอร์ 
 ท่ีมา : การเช่ือมสเตนเลส AISI 304 กบัวสัดุเงิน โดยใชนี้โอดิเมียมแยก๊เลเซอร์ ดร. สุกญัญา 
เตซะไตรภพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ และโฟตอนนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีการ
 เช่ือมสแตนเลส AISI 304 กบวสัดุเงิน โดยใช้นีโอดิเมียมแย๊กเลเซอร์ในลกัษณะของต่อ
(Butt Joint) โดยใช้พลัล์เลเซอร์รูปส่ีเหล่ียม พบว่าการเช่ือมของวสัดุต่างชนิดให้ลกัษณะรอยเช่ือม
ความลึก ความกวา้ง และลักษณะทั่วไปท่ีซับซ้อนกว่าการเช่ือมวสัดุชนิดเดียวกัน เน่ืองด้วย
คุณสมบติัทางวสัดุ การตอบสนองต่อพลงังานตกกระทบเลเซอร์ท่ีแตกต่างกนัของวสัดุเงิน และ 
สแตนเลส วสัดุเงินมีความยากในการเช่ือมมากกวาวสัดุสแตนเลส เน่ืองด้วยมีการสะท้อนแสง
เลเซอร์ ค่าการน าไฟฟ้าฟ้าและค่าการกระจายความร้อน (Thermal Diffusivity) ท่ีสูง ถึงแมน้วา่จะมี
ค่าอุณหภูมิการหลอมละลายท่ีต ่ากว่า แต่เม่ือน าวสัดุเงินมาเช่ือมกบัวสัดุสแตนเลส โดยก าหนดให้
อตัราส่วนพลงังานเลเซอร์ตกกระทบฝ่ังสแตนเลสและวสัดุเงินท่ีเท่ากนัคือ 50% วสัดุเงินให้การ
เช่ือมท่ีง่ายข้ึน กล่าวคือ ใช้พลังงานงานตกกระทบท่ีน้อยกว่าให้รอยเช่ือมท่ีลึกและกวา้งข้ึน แต่
ใหผ้ลเสียเร่ืองการกระจายของโลหะท่ีขอบบนของวสัดุเงินและส่วนวสัดุสแตนเลสมีรอยเช่ือมท่ีต้ืน
และแคบกวา่เดิม แต่เม่ือเพิ่มพลงังานเลเซอร์ตกกระทบฝ่ังวสัดุสแตนเลสเป็น 75% รอยเช่ือมท่ีฝ่ังส
แตนเลสมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ส่วนดา้นวสัดุเงินมีฟองอากาศท่ีรอยต่อระหวา่งรอยเช่ือมประกบวสัดุเงิน 
2.5.2 การออกแบบและการสร้างชุดทดลองเพ่ือศึกษาลกัษณะการไหลของของไหล 
 ท่ีมา : การออกแบบและการสร้างชุดทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการไหลของของไหล      
นาย ภาคภูมิ ศรีรมมร่ืน สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยั ศรินครินทรวโิรฒ 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการไหลของของไหลเม่ือของไหลไหลผ่านท่อลดขนาดและ
ท่อเพิ่มขนาดโดยใช้น ้ าและอากาศเป็นสารตวักลางในการทดลองท่ีอตัราการไหลกบั 30 และ 35 
ลิตรต่อนาทีและทดลองท่ีอตัราการไหลของอากาศท่ี 28 และ 33.6 ลิตรต่อนาทีในการทดลองจะใช้
เคร่ืองมือวดัความเร็วของของไหลโดยเทคนิคการถ่ายเทจากแสงเลเซอร์และอนุภาคผสมเขา้ไปใน
ของไหลเพื่อศึกษาความเร็วและทิศทางของของไหลโดยท าการขอเคร่ืองมือวดัความเร็วของของ
ไหลโดยเทคนิคการถ่ายเทภาพจากแสงเลเซอร์จะอาศยัการสะทอ้นของแสงเลเซอร์ท่ีสะทอ้นกบั
อนุภาคพร้อมกนัถ่ายภาพอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้ทราบถึงลกัษณะการไหลของของไหลท่ีอยูใ่นท่อ
จากการทดลองพบวา่เม่ือของไหลไหลผา่นท่อเพิ่มขนาดความเร็วของของไหลจะลดลงและจะเกิด
การหมุนวนของของไหลในบริเวณขอบขอบ การทดสอบ(Test Section) ข้ึนดว้ยและเม่ือของไหล
ไหลผ่านท่อลดขนาดพบว่าความเร็วของของไหลจะเพิ่มข้ึนและมีการหมุนวนของของไหลใน
บริเวณขอบ บา้งเล็กน้อยซ่ึงผลการทดลองท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวดัความเร็วของของไหลโดยเทคนิค
การถ่ายเทภาพจากแสงเลเซอร์จะเป็นลกัษณะการไหลในบริเวณระนาบท่ีแสงเลเซอร์ฉายไปกระทบ
กบัอนุภาคท่ีอยูใ่นระนาบเดียวกนักบัแสงเลเซอร์ทั้งหมด 
2.5.3 แนวทางการจัดการสระว่ายน า้คอนโดมเนียม 
 ท่ีมา : การออกแบบและการสร้างชุดทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการไหลของของไหล 
นางสาว ปัญจารีย์ ธาราโชคติบรูณ์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 ศึกษาสภาพการใช้และการบ ารุงรักษาสระว่ายน ้ า เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จดัการต่อไป โดยเลือกสระว่ายน ้ าในคอนโดมิเนียมของบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั 
มหาชน (LPN) เป็นกรณีศึกษา ในจ านวนคอนโดมิเนียมของบริษทั LPN ทั้งส้ิน 47 โครงการ พบวา่
มีสระวา่ยน ้า 36 โครงการ สระวา่ยน ้าแต่ละโครงการมีรูปแบบและขนาดของสระวา่ยน ้าแตกต่างกนั 
ส่วนอายกุารใชง้านเป็นไปตามอายอุาคารคือ 1 ปี ถึง 19 ปี ทั้งน้ีพบวา่มีผูใ้ชส้ระวา่ยน ้านอ้ยและผูใ้ช้
มกัท าผดิระเบียบ จากการศึกษาพบวา่จะมีการจา้งบริษทัภายนอกดูแลท าความสะอาดในสระวา่ยน ้ า 
ใชช่้างประจ าอาคารดูแลงานระบบทัว่ไป แม่บา้นดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ ส่วนเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสระว่ายน ้ า มีทั้งเจา้หน้าท่ีประจ าสระและบุคคลอ่ืน เช่น นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา แม่บา้น 
หรือแมแ้ต่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั และมีถึง 11 โครงการท่ีไม่มีเจา้หน้าท่ีประจ าเพียงอาศยั
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในห้องโถงดูแลทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในส่วนค่าใช้จ่าย 
ประกอบดว้ยค่าบ ารุงรักษา ค่าจา้ง และค่าสารเคมี มีตั้งแต่ 30 ถึง 69 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน 
ซ่ึงแปรผนัไปตามอายุอาคาร ปัญหาท่ีพบ แบ่งได้เป็น ปัญหาด้านงานระบบ สถาปัตยกรรม และ
อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงปัญหาจะมากข้ึนตามอายุการใชง้านของสระวา่ยน ้ า และการใชง้านผิด
ระเบียบ จึงสรุปไดว้า่เหตุท่ีสระวา่ยน ้ าทรุดโทรมตามอายกุารใชง้าน ท าให้ปัญหาในการบ ารุงรักษา
จะเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูงข้ึนเกินงบประมาณท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
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ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หากจะเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพิ่มข้ึนก็จะมีปัญหา เน่ืองจากมีผูใ้ชส้ระว่ายน ้ า
นอ้ย 
2.5.4 การวจัิยเคร่ืองกรองน า้ส าหรับบ่อเลีย้งปลา 
 ท่ีมา : การวิจัยเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับบ่อเล้ียงปลา นาย ชัยวฒัน์ ฑีฆวานิช สาขาวิชา 
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 การวิจยัเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับบ่อเล้ียงปลาสวยงามมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบเคร่ือง
กรอกน ้ าส าหรับบ่อเล้ียงปลา เพื่อพฒันาเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับบ่อปลา 3 ดา้น คือหน้าท่ีใชส้อยและ
ความสะดวกสบายในการใชง้าน ดา้นรูปทรง ความสวยงาม และความแข็งแรงของโครงสร้างและ
ดา้นความปลอดภยัและการบ ารุงรักษา และเพื่อหาระดบัคุณภาพน ้ าท่ีกรองจากเคร่ืองท่ีออกแบบ
พฒันาข้ึน กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีสัมภาษณ์เพื่อทราบปัญหาน ามาสรุปใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูใ้ช ้
ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายในเขตจตุจกัร กรุงเทพฯ จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบ สัมภาษณ์เพื่อน ามาสรุป ออกแบบ ผลิตหุ่นตน้แบบ เพื่อประเมินคุณภาพและทดสอบ
คุณภาพน ้ าโดยผูท้รงคุณวุฒิ วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจยั
สรุปวา่ 1. ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ผูป้ระเมินเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับบ่อเล่ียงปลาสวยงามใน
ลกัษณะการพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีคุณภาพในระดบัมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านหน้าท่ีใช้สอยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 และด้านความปลอดภยั และการบ ารุงรักษามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และด้าน
รูปทรงความสวยงามและความแข็งแรงของโครงสร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ผลการประเมิน
คุณภาพของน ้ าท่ีกรองจากเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับบ่อเล้ียงปลา ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ์
ก าหนดทุกเกณฑ์ โดยมีค่า X-test CHI-SQUARE ทดสอบคุณภาพน ้ า 30 คร้ัง สามารถกรอง
ปนเป้ือนและตะกอนแขวนลอย มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
2.5.5 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน า้เสียแบบใช้ออกซิเจน 
 ท่ีมา : การวจิยัประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียแบบใชอ้อกซิเจน นาย สกล ขขุนัธิน 
สาขาวชิา มธัยมศึกษามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ า
เสียแบบใช้ออกซิเจน ในรูปของการลดปริมาณสารอินทรีย ์และสารแขวนลอยในน ้ าเสีย 2 เพื่อ
พฒันาบทปฏิบติัการ เร่ือง การบ าบดัน ้ าเสีย ให้มีคุณภาพในระดบัดี และ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ เจตคติต่อทรัพยากร
น ้ าของ นักเรียนหลงัการใช้บทปฏิบติัการ เร่ือง การบ าบดัน ้ าเสียแหล่งขอ้มูลในการวิจยัมีดงัน้ี 1 
แหล่งน ้ าท่ีใช้วิเคราะห์คุณภาพน ้ า ใชน้ ้ าทิ้งรวมจากอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ ์2 การศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบติัการและการศึกษา ผลการเรียนรู้ ใชน้กัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนภทัรพิทยาจารย ์อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก เป็นแหล่งขอ้มูล 
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การศึกษาคุณภาพน ้ ากระท าโดย วดัค่าคุณภาพน ้ าตามค่าพารามิเตอร์ 6 ตวั ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ ค่า
ความเป็น กรด-ด่าง ค่าดีโอ ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าน ้ ามนั และ ไขมนั และค่าของแขง็แขวนลอย แลว้ 
น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีก าหนด ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของ บท
ปฏิบัติการกระท าโดยการเทียบค่าสัดส่วนระหว่างค่าเฉล่ียของค่าร้อยละของคะแนนจาก บท
ปฏิบติัการ 5 บท (E1) กบัค่าร้อยละของคะแนนการสอบภาพรวม (E2) ส าหรับการศึกษาผลการ 
เรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน กระท าโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างคะแนนก่อนเรียนกบั 
คะแนนหลงัเรียนของผลการเรียนรู้แต่ละดา้น  
 



 
 

 

   บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
   ส ำนกังำน  : คอนโด เดอะ ไพรเวซ่ี ประชำอุทิศ-สุขสวสัด์ิ ( Condo The Privacy 

Pracha Uthit-Suksawat ) ถ.ประชำอุทิศ แขวง รำษฎร์บูรณะ เขต
รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140 

   รำยละเอียดบริษทั : บริหำรจดักำรเงินส่วนกลำง ใช้จ่ำยในกำรดูแล บ ำรุงรักษำทรัพยสิ์น
ส่วนกลำงให้คงอยู่ในสภำพท่ียงัใช้งำน เป็นตวัแทนในกำรเจำ้หน้ำท่ี
รักษำควำมปลอดภัย หรือ บริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย      
จำ้งแม่บำ้น คนสวน 

                โทรศพัท ์  :  094-129-8889 
 

 

รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้ง คอนโด เดอะ ไพรเวซ่ี ประชำอุทิศ 
 

 

รูปท่ี 3.2 สัญลกัษณ์บริษทั 
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3.2 ลกัษณะของสถานทีป่ฏิบัติงาน 
 กำรจดักำรดูแลทรัพยสิ์นส่วนกลำงทั้งหมด วำงแผนงบประมำณค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ รวมถึงกำร
หำผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นส่วนกลำง ด ำเนินกำรจดัประชุมในวำระต่ำงๆ เช่น กำรจดัประชุม
ใหญ่ประจ ำปี  และ จัดกิจกรรมเพื่อกำรอำศัยอยู่ร่วมกันของลูกบ้ำนผู ้พ ักอำศัย จัดท ำกำร
ประชำสัมพนัธ์ และ ส่ือสำรประกำศข่ำวสำรต่ำงๆ กำรจดักำรทรัพยสิ์นส่วนกลำงเป็นส่วนงำนหลกั
ส ำคญัของนิติบุคคลคอนโด เพรำะพื้นท่ีส่วนกลำงเป็นพื้นท่ีส่วนรวมขนำดใหญ่ มีคนใชเ้ป็นจ ำนวน
มำก กำรท่ีฝ่ำยจดักำรฯ เขำ้มำท ำหนำ้ท่ีในส่วนน้ีเพื่อกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้ม และ กำรรักษำสภำพ
กำรอยูอ่ำศยัให้ย ัง่ยนืในระยะยำว และ มีสภำพท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ต ำแหน่งงำนในบริษทั เดอะ ไพรเวซ่ี ประชำอุทิศ 

 

ผงัองคก์ร 

นำย สมนึก เคลือวลัย ์

ต ำแหน่ง ผูบ้ริหำรบริษทั 

นำงสำว ศิรภทัร พวงจ ำปำ 

ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำร 

นำย ดสักร มำ้แม 

ต ำแหน่ง หวัหนำ้ช่ำง 

  

นำย สันติภำพ แซม้ำ้ 

ต ำแหน่ง วศิวกรกำรจดักำรระบบ 

  

นำย ธีรพงษ ์เนำน่ิม 

ต ำแหน่ง ช่ำงช่อมบ ำรุง 

  



25 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย     
 ต ำแหน่งท่ีนกัศึกษำไดรั้บผดิชอบช่ำงประจ ำอำคำรมีหนำ้ท่ีควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่ำงๆ
ท่ีติดตั้งอยู่ภำยในอำคำรตรวจเช็ค และ ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ภำยในอำคำรตำมแผนกำร
ท ำงำน คอยบนัทึกกำรท ำงำนของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ในตวัอำคำรเพื่อปองกนัควำมเสียหำย และ
แก้ไขได้ทนัท่วงที และยงัรักษำควำมสะอำดของห้องปฏิบติักำร พื้นท่ีส่วนกลำง เช่น ห้องกล้อง
วงจรปิด หอ้งไฟฟ้ำ หอ้งควบคุมน ้ำ สระวำยน ้ ำ เป็นตน้ และยงัคอยตรวจเช็ค และ ซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่ำงๆ ภำยในห้องพกัอำศยั ตำมท่ีไดรั้บแจง้จำกผูอ้ยูอ่ำศยัคอยประสำนงำนกบัเจำ้หน้ำท่ีอำคำรอ่ืนๆ
เช่น พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั พนกังำนรักษำควำมสะอำด และ ยงัตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ผูรั้บเหมำท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนในอำคำรเพื่อใหก้ำรบริกำร กำรซ่อมแซม เป็นไปดว้ยควำมรวดเร็ว 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ : นำงสำว ศิรภทัร พวงจ ำปำ 
 ต ำแหน่ง  : ผูจ้ดักำร 
 แผนก   : นิติบุคคล 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังำน  : วนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 
 ส้ินสุดกำรปฏิบติังำน : วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2563 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 

หลกัเกณฑก์ารถอดกรองออกมาท าความสะอาด 

หาสาเหตขุองปัญหา 

แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

วิธีการออกแบบอปุกรณเ์สรมิ 

วสัดทุี่ใชจ้ดัท าอปุกรณเ์สรมิ 

คูม่ือการใชเ้ครือ่งมือวดัอตัราการไหล 

วิธีการใชอ้ปุกรณเ์สรมิ 
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3.7.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการถอดกรองออกมาท าความสะอาด 
 เกณฑ์ในกำรถอดกรองสระว่ำยน ้ ำออกมำท ำควำมสะอำดของ คอนโด เดอะ ไพรเวซ่ี 
ประชำอุทิศ ไดม้ำจำกท ำกำรเก็บขอ้มูล และ ประสบกำรณ์ท ำงำนของพนกังำนเก่ียวกบัสระวำ่ยน ้ ำ
แลว้น ำมำเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัฝึกอบรมพนกังำนเก่ียวกบัสระวำ่ยน ้ ำไดก้  ำหนดค่ำขีดจ ำกดัอตัรำ
กำรไหลประมำณ 4.33 ลิตรต่อนำที หรือ ประมำณ 3 วนั ถอดลำ้งท ำควำมสะอำด 1 คร้ัง เน่ืองจำก
กำรเก็บขอ้มูลอตัรำกำรไหลจบัเวลำ 3 นำทีจะตอ้งน ำ ( 3× 4.33 = 13 ) ดงันั้น 3 นำทีอตัรำกำรไหล
ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 13 ลิตรต่อนำที ถำ้นอ้ยกวำ่น้ีจะตอ้งถอดออกมำลำ้งท ำควำมสะอำด 
 กำรท ำงำนของระบบกรองสระว่ำยน ้ ำแบบสกิมเมอร์จะดูดน ้ ำในสระช่วงบนผิวน ้ ำ พร้อม
กบัส่ิงสกปรกและเศษซำกต่ำงๆ เขำไปผ่ำนระบบกำรกรองก่อนท่ีจะถูกส่งกลบัไปยงัสระว่ำยน ้ ำ
พิจำรณำจำกกำรบนัทึกกำรท ำงำนของระบบกรองน ้ ำสระวำ่ยน ้ ำสกิมเมอร์จำกกำรวดัอตัรำกำรไหล
ของระบบหมุนเวียนน ้ ำหน่ึงสัปดำห์โดยกำรบนัทึกอตัรำกำรไหลเป็นเวลำ 3 นำทีวดัอตัรำกำรไหล
ทุกวนัช่วงเวลำท่ีวดัคือ 8.00 น.ถึงเวลำ 8.03 น. เพื่อหำว่ำในแต่ละวนัอตัรำกำรไหลลดลงเท่ำไหร่ 
และหำขีดจ ำกดัของกรองสระว่ำยน ้ ำ  เร่ิมวดัตั้งแต่วนัจนัทร์จนถึงวนัอำทิตยเ์ป็นระยะเวลำ 7 วนั 
ค่ำท่ีวดัไดใ้นวนัจนัทร์ คือ 15.96 ลิตร ผำ่นมำ 3 วนัอตัรำกำรไหลของน ้ ำก็ลดลงวดัไดเ้พียงแค่ 13.38 
ลิตร ในวนัท่ี 4 วดัอตัรำกำรไหลได้ 11.35 ลิตร ซ่ึงเกินขีดจ ำกัดของกองสระว่ำยน ้ ำท่ีก ำหนดไว้
ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งถอดกรองสระวำ่ยน ้ำออกมำท ำควำมสะอำดในวนัท่ี 3 วดัท่ีค่ำอตัรำกำรไหลของ
น ้ ำในสระได ้13.38 ลิตร เพรำะค่ำขีดจ ำกดัใกลเ้คียงกบัค่ำก ำหนดไวม้ำกท่ีสุด เน่ืองจำกกรองสระ
วำ่ยน ้ำอุดตนัไดง่้ำยเพรำะขอบสระวำ่ยน ้ ำตกแต่งดว้ยตน้ไมแ้ละพืชหลำยชนิดท ำให้ ใบไม ้หิน และ 
ดิน ตกลงไปในสระว่ำยน ้ ำส่ิงเหลำน้ีเป็นปัญหำหลักท่ีท ำให้ป้ัมน ้ ำท ำงำนหนักเพรำะดูดเอำส่ิง
แปลกปลอมเหล่ำน้ีเขำ้ไปเก็บในกรองสระวำยน ้ำส่ิงแปลงเล่ำน้ีไปขวำงทำงเดินของน ้ำ ท ำให้ป้ัมน ้ ำ
ท ำงำนไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภำพ  

 

รูปท่ี 3.5 แบบกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำแบบสกิมเมอร์ 
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 จำกกำรบนัทึกกำรท ำงำนของระบบหมุนเวียนน ้ ำภำยในสระพบปัญหำเกิดข้ึนท่ีตวักรอง
สระว่ำยน ้ ำ ดงันั้นจึงเลือกพฒันำตวักรองสระว่ำยน ้ ำให้มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพิ่มข้ึนโดยกำร
ออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์เสริมข้ึนจ ำนวน 2 ช้ิน เน่ืองจำกกรองเดิม ไดรั้บภำระหนกัเกินไปดงันั้น
จึงสร้ำงตวัเสริมกรองข้ึนอีก 2 ช้ิน เพื่อลดภำระของกรองเดิมท่ีมำกบัตวัเคร่ือง และ ท ำให้ตวักรอง
น ้ ำมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกข้ึนท ำให้กำรไหลของน ้ ำในสระหมุนเวียนไดดี้ข้ึนและท ำให้ตวั
กรองท ำงำนไดย้ำวนำนข้ึนเม่ือเทียบจำกของเดิม 1 สัปดำห์ตอ้งถอดกรองออกท ำควำมสะอำดถึง 2 
คร้ัง เม่ือติดตั้งอุปกรณ์เสริมกรองเขำ้ไปรวมกบักรองสระว่ำยน ้ ำเดิมแล้วส่งผลให้ระยะเวลำกำร
ท ำงำนของตวักรองน ้ ำเพิ่มข้ึนใน 1 สัปดำห์ถอดออกมำท ำควำมสะอำดเพียง 1 คร้ัง ลดจ ำนวนคร้ัง
ในกำรถอดออกมำท ำควำมสะอำด เพิ่มเวลำกำรท ำงำนของระบบกรองน ้ ำให้ยำวนำนข้ึนท ำให้
ระบบหมุนเวียนน ้ ำท ำงำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอและลดควำมเม่ือยลำ้ของพนกังำนท่ีตอ้งถอดออกมำท ำ
ควำมสะอำดอยูบ่่อยคร้ัง 

3.7.2 วธีิการออกแบบเคร่ืองกรองน า้สระวายน า้สกมิเมอร์ในโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป             
 กำรออกแบบตวัเสริมกรองสระวำ่ยน ้ำโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปกำรสร้ำงอุปกรณ์เสริมนั้น
เป็นส่วนส ำคญัมำกโดยจะตอ้งก ำหนดขนำดของช้ินส่วนโครงสร้ำงในแต่ละขนำดให้พอดีและ
เลือกใชว้สัดุท่ีเหมำะสมก่อนส่งไปจดัท ำอุปกรณ์เสริม 

 

รูปท่ี 3.6 แบบกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำแบบสกิมเมอร์ 

อปุกรณชิ์น้ท่ี 1 

อปุกรณชิ์น้ท่ี 2 

กรองเดิม 
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3.7.2.1 วิธีออกแบบอุปกรณ์ช้ินท่ี 1 ก ำหนดฐำนส่วนดำ้นบนของแบบอำ้งอิงจำกอุปกรณ์จริงของ
กรองเดิม ก ำหนดให้พอดีกบักรองเดิม เพรำะฐำนด้ำนบนจะเป็นตวัล็อคของกรองสระว่ำยน ้ ำให้
พอดีกบัตวัล็อคของเคร่ืองอุปกรณ์เสริมน้ีมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงวงนอก 240 มิลลิเมตร เส้นผำ่น
ศูนยก์ลำงวงในมีขนำด 201 มิลลิเมตร ควำมหนำ 1 มิลลิเมตร และ ตวักรองเสริมในแบบเป็นรูป
ทรงกระบอกมีเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 201 มิลลิเมตร ควำมสูง 170 มิลลิเมตร และ ตวัวสัดุเป็นแผ่น
สแตนเลสท่ีเจำะรูมีเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 8 มิลลิเมตร ควำมหนำ 0.7 มิลลิเมตร เม่ือเขียนแบบเสร็จ
สมบูรณ์จำกนั้นส่งไปจดัท ำช้ินงำน 

 

รูปท่ี 3.7 แบบและอุปกรณ์จริงดำ้นบนของกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำช้ินท่ี 1 

     

รูปท่ี 3.8 แบบและอุปกรณ์จริงดำ้นหนำ้ของกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำช้ินท่ี 1 
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รูปท่ี 3.9 แบบและอุปกรณ์จริงกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำช้ินท่ี 1 
3.7.3.3 วิธีออกแบบอุปกรณ์ช้ินท่ี 2 ก ำหนดส่วนดำ้นบนของแบบอำ้งอิงจำกอุปกรณ์จริงของกรอง
เดิม ก ำหนดให้พอดีกบักรองเดิม เพรำะฐำนดำ้นบนจะเป็นตวัล็อคของกรองสระวำ่ยน ้ ำให้พอดีกบั
ตัวล็อคของเคร่ืองอุปกรณ์เสริมน้ีมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงวงนอก 240 มิลลิเมตร เส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำงวงในมีขนำด 210 มิลลิเมตร และ ควำมหนำ 1 มิลลิเมตร ตวักรองเสริมในแบบเป็นรูป
ทรงกระบอกมีเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 210 มิลลิเมตร ควำมสูง 400 มิลลิเมตร และ ตวัวสัดุเป็นตำข่ำย 
สแตนเลสขนำดรูกวำ้ง 1 มิลลิเมตร ยำว 1 มิลลิเมตร มิลลิเมตร เม่ือเขียนแบบเสร็จสมบูรณ์จำกนั้น
ส่งไปจดัท ำช้ินงำน 

 

รูปท่ี 3.10 แบบและอุปกรณ์จริงดำ้นบนของกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำช้ินท่ี 2 
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รูปท่ี 3.11 แบบและอุปกรณ์จริงดำ้นหนำ้ของกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำช้ินท่ี 2 

 

รูปท่ี 3.12 แบบและอุปกรณ์จริงกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำช้ินท่ี 2 

3.7.2.8 กำรแบบกรองเดิมท่ีมำพร้อมกบัตวัเคร่ืองกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำแบบข้ึนเพื่อหำค่ำเฉล่ียสัดส่วน
ในกำรน ำไปใช้สร้ำงอุปกรณ์เสริมช้ินท่ี 1 และ 2 แบบกรองเดิม มีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงวงนอก 
250 มิลลิเมตร และ มีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงวงใน 220 มิลลิเมตร และมีควำมสูง 600 มิลลิเมต ตวั
วสัดุเป็นท ำมำจำกผำ้มีควำมละเอียดมำก  
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รูปท่ี 3.13 แบบกรองเดิมน ้ำสระวำ่ยน ้ำ 

3.7.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าตัวเสริมเคร่ืองกรองน า้สระว่ายน า้สกมิเมอร์ 
3.7.3.1 วสัดุท่ีใชท้  ำฐำนกรองดำ้นบนของตวักรองช้ินท่ี 1 และ 2 เป็นแผน่สแตนเลสเกรด304 (SUS 
304) มีคุณสมบติัทนต่อกำรเกิดสนิม และ ทนกำรกดักร่อนต่ำง ๆ ไดเ้ป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกมีสำรนิ
เก้ิลจึงท ำใหแ้ม่เหล็กดูดไม่ติดมีคำร์บอนด์ต ่ำจึงมีควำมเหนียวสูง สำมำรถใชก้บักำรป้ัมข้ึนรูปไดง่้ำย
ทนควำมร้อนไดดี้ และ ทนกำรกดักร่อนของสำรเคมีไดดี้ 

 
รูปท่ี 3.14 แผน่สแตนเลสเกรด 304 

3.7.3.2 กำรเลือกใช้วสัดุท่ีใช้ท  ำกรองดำ้นบนของตวักรองส่วนท่ี 1 เป็นแผ่นสแตนเลสเจำะรูกลม
และกำรเลือกขนำดรูแผ่นสแตนเลสจ ำเป็นตอ้งเลือกขนำดรูให้พอดีไม่เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่
จนเกินไปเพรำะถำ้หำกเลือกแผ่นสแตนเลสท่ีมีรูขนำดเล็กจะท ำให้ตวักรองอุดตนัได้เร็วท ำให้น ้ ำ
ไหลผำ่นช้ินงำนไดน้อ้ยลงถำ้หำกเลือกขนำดรูใหญ่เกินไปจะท ำใหเ้ศษขยะหลุดไปยงัช้ินงำนช้ินท่ี 2
ท ำให้ตวักรองช้ินท่ี 2 ตนัไดเ้ร็วดงันั้นจึงตอ้งเลือกขนำดแผ่นสแตนเลสให้พอดีวสัดุท่ีใช้จะท ำตวั
กรองส่วนท่ี 1 ก็เป็นแผ่นสแตนเลสเกรด 304 เป็นแผ่นสแตนเลสท่ีเจำะรูมีเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 8 
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มิลลิเมตร ควำมหนำ 0.7 มิลลิเมตร ตวัแผ่นสแตนเลสเกรด304 (SUS 304) มีคุณสมบติัทนต่อกำร
เกิดสนิม ทนกำรกดักร่อนต่ำง ๆ ไดดี้ และ ดกัเศษขยะต่ำงๆไดดี้สำมำรถใชก้บักำรป้ัมข้ึนรูปไดง่้ำย  

 
รูปท่ี 3.15 แผน่สแตนเลสเจำะรูเกรด 304 

3.7.3.3 วสัดุท่ีใช้จะท ำตัวกรองส่วนท่ี 2 เป็นมุ้งลวดสแตนเลสเกรด 304 มีขนำดของรูกวำ้ง 1 
มิลลิเมตร ยำว 1 มิลลิเมตร มุง้ลวดสแตนเลสเกรด 304 ทนทำน อำยุกำรใชง้ำนไดย้ำวนำน ทนทำน 
ไม่เป็นสนิม สำมำรถใช้งำนได ้ทั้งภำยใน และ ภำยนอกอำคำร เหมำะส ำหรับ ห้องครัว ท่ีตอ้งท ำ
ควำมสะอำด ช ำระลำ้งไดแ้ละ แหง้เร็ว  

 
รูปท่ี 3.16 มุง้ลวดสแตนเลส เกรด 304 

3.7.4 คู่มือการใช้เคร่ืองมือวดัอตัราการไหล 
3.7.6.1 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอตัรำกำรไหลของสระวำ่ยน ้ ำแบบสกิมเมอร์คือ เคร่ืองมือวดัอตัรำกำรไหล
เชิงกลท่ีสำมำรถวดักำรไหลไดท้ั้งของเหลวและก๊ำซ ออกแบบโดยใช้ชุดกงัหันติดตั้งภำยในท่อท่ี
ของเหลวไหลผ่ำนท ำให้วงล้อใบพดัหมุน โดยทัว่ไปควำมเร็วท่ีใบพดัหมุน สำมำรถวดัได้ด้วย
หลกักำรแรงดนัไฟฟ้ำเหน่ียวน ำท่ีไดจ้ำกคอยล์ตรวจจบัแม่เหล็ก เม่ือใบพดัแต่ละใบเคล่ือนท่ีตดัผำ่น
คอยล์ตรวจจบัแม่เหล็กจะเกิดค่ำแรงดนัไฟฟ้ำทำงดำ้นน ้ ำเขำ้ออกมำมีลกัษณะเป็นพลัซ์ (Pulse) ควร
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เลือกใช้เซนเซอร์วดัอตัรำกำรไหลท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงมีควำมแข็งแรงทนทำนและคุม้ค่ำรำคำใน
กำรใชง้ำน 

 
รูปท่ี 3.17 หลกักำรท ำงำนของเซนเซอร์วดัอตัรำกำรไหลแบบใบพดั 

 
รูปท่ี 3.18 สวทิช์วดักำรไหลแบบใชก้ำ้นใบพดั 

รำยละเอียดของสวทิช์กำรไหลแบบใบพดัแสดงไล่ตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี 
ตำรำงท่ี 3.1 รำยละเอียดของสวทิช์กำรไหลแบบใบพดั 

ประเภทส่ือ ของเหลว 
อุณหภูมิในกำรท ำงำน -40 ~ + 150 ° C 
ควำมดนัในกำรท ำงำนมำตรฐำน 0.1 ~ 0.6 Mpa 
วสัดุตวัถงั                                     PA66 + กระจก 30% 
ปริมำณกำรเร่ิมตน้ใชง้ำน (นำที) 1.5 ลิตร / นำที 
ใชง้ำนไดรฟ์ขอ้มูล (สูงสุด)          30 ลิตร / นำที 
ควำมทุกขค์วำมดนั 1.2 Mpa 
ต ำแหน่งกำรติดตั้ง แนวตั้งหรือแนวนอน 
อตัรำกำรติดต่อสูงสุด 50 วตัต ์
แรงดนัไฟฟ้ำสลบัสูงสุด               300V 
กระแสไฟสลบัสูงสุด 0.5A 
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3.7.5.2 ตัวอ่ำนข้อมูลอัตรำกำรไหลหน้ำปัดดิจิตอลแบบพกพำยี่ห้อ เอำเซ็นเซอร์ (Ultsensor)          
รุ่น US211M Lite 

 

รูปท่ี 3.19 หนำ้ปัดดิจิตอลแบบพกพำยีห่อ้  
หนำ้ปัดดิจิตอลแบบพกพำยีห่อ้ เอำเซ็นเซอร์ (Ultsensor) รุ่น US211M Lite รำยละเอียดสเปคของ
หนำ้ปัดดิจิตอลแบบพกพำแสดงไล่ตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี 
ตำรำงท่ี 3.2 รำยละเอียดและสเปคของหนำ้ปัดดิจิตอลแบบพกพำ 

ขนำด 84×66×34 มิลลิเมตร 
แหล่งจ่ำยไฟ 5V DC (แบตเตอร่ี/อะแดปเตอร์ไฟ) 

 
ฟังกช์ัน่ 

1. แสดงอตัรำกำรไหล 
2. แสดงรวมปริมำณ 
3. แสดงอุณหภูมิ (C/F) 
4. แสดงเวลำท ำงำน (วนั) 

 
 

คุณสมบติั: 

1.ดิจิตอลมิเตอร์จอแสดงผลสำมำรถแสดง
ทนัทีกระแสเงินสด  
หน่วย L/Min หรือGal/Min, 
2.จอแสดงผลสะสมกระแสเงินสด,หน่วยL
หรือGAL,MAX 9999L. 
3.แสดงอุณหภูมิสภำพแวดลอ้มหรือของเหลว 
FหรือC 

ค ำอธิบำยรำยกำร 1.ช่วงอุณหภูมิ: 0 -99 องศำเซลเซียส 
2. ควำมถูกตอ้ง: +-1% 
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3.7.5 วธีิการใช้อุปกรณ์เสริม (Jig-Fixture) 
3.7.5.1 วธีิประกอบสวทิช์กำรไหล 
1.ใชเ้ทปพนัเกลียวพนัตรงเกลียวของสวทิช์กำรไหลทั้งหวัและทำ้ยจำกนั้นประกอบเขำ้กบัท่อ PVC 
ขนำด 2 น้ิวขนัใหแ้น่นทั้งสองดำ้น 

 

รูปท่ี 3.20 สวทิช์กำรไหลและขอ้ต่อท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว 
2. วดัขนำดท่อจำกของเดิมท่ีติดอยูก่บัตวัป๊ัมน ้ ำจำกนั้นตดัท่อ PVC ท่ีต่อหวัและทำ้ยของตวัเซ็นเซอร์
ให้พอดีกบัท่อเดิมท่ีติดตั้งอยูก่บัตวัเคร่ือง ท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว ท่ีติดตั้งกบัตวัเคร่ืองมีควำมยำว 30 
เซนติเมตร จำกนั้นใหต่้อท่อ PVC เขำ้กบัขอ้ต่อท่ีติดตั้งตวัเซ็นเซอร์วดัอตัรำกำรไหลและตดัให้ควำม
ยำวไม่เกิน 30 เซนติเมตร เท่ำกบัท่อเดิม ตอ้งตดัใหพ้อดีเท่ำนั้น ถำ้หำกตดัยำวกวำ่30 เซนติเมตรหรือ
สั้นกวำ่ 30 เซนติเมตร จะใส่กบัตวัเคร่ืองกรองน ้ำไม่ได ้

 

รูปท่ี 3.21 สวทิช์กำรไหลแบบใบพดั ท่ีติดตั้งกลบัตวัต่อตรงท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว 
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3. จำกนั้นประกอบตวัเซ็นเซอร์ท่ีติดตั้งเขำ้กบัท่อ PVC ขนำด 2 น้ิวเรียบร้อยแลว้ให้ติดตั้งเขำ้ไปยงั
ดำ้นดูดของป๊ัมน ้ำ 

 

รูปท่ี 3.22 สวทิช์กำรไหลแบบใบพดัท่ีติดตั้งไปท่ีตวัอุปกรณ์ป๊ัมน ้ำ 
4. ติดตั้ งหน้ำปัดดิจิตอลท่ีใช้อ่ำนอตัรำกำรไหลของเซนเซอร์วดัอตัรำกำรไหลแบบใบพดัท่ีใช้
รวบรวมขอ้ของมูลปริมำณน ้ ำท่ีไหลอยูใ่นท่อและเก็บขอมูลกำรไหลของน ้ ำก่อนปรับปรุงและหลงั
ปรับปรุงตวัอุปกรณ์เสริมกรองสระวำ่ยน ้ำ 

 

รูปท่ี 3.23 ประกอบหนำ้ปัดดิจิตอลแบบพกพำเขำ้กบัสวทิช์กำรไหลแบบใบพดั 
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3.7.5.2 วธีิกำรถอดตวักรองออกมำท ำควำมสะอำด 
 ก่อนจะท ำกำรเก็บขอ้มูลอตัรำกำรไหลนั้นจ ำเป็นตอ้งถอดกรองออกมำท ำควำมสะอำดก่อน
ทุกคร้ังเพื่อเก็บขอ้มูลอตัรำกำรไหลไดแ้ม่นย  ำและถูกตอ้งมำกท่ีสุด โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เปิดตูค้อนโทรลสระวำ่ยน ้ ำเพื่อควำมปลอดภยัในกำรถอดกรองสระวำ่ยน ้ำออกมำท ำควำมสะอำด
ควรปิดป๊ัมสระวำ่ยน ้ำก่อน โดยกำรปรับสวทิชตวัสีแดงใหไ้ปอยูต่รงรูปตวั  I  เพื่อปิดกำรท ำงำน
ของป๊ัม เม่ือป๊ัมสระวำ่ยน ้ำหยุดท ำงำนแลว้ใหไ้ปถอดตวักรองสระวำ่ยน ้ำออกจำกตวัเคร่ือง 

 

รูปท่ี 3.24 ตูค้วบคุมป๊ัมกรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
2. เปิดฝำครอบเคร่ืองสระวำ่ยน ้ ำสกิมเมอร์ ออกแลว้จะเห็นตวักรองของสระวำ่ยน ้ ำอยูด่ำ้นล่ำงของ
เครืองกรองสระวำ่ยน ้ำจำกนั้นใหน้ ำตวักรองออกมำโดยกำรจบัตวัล็อคท่ีใหย้ึดผำ้กรองแลว้ดึงข้ึนมำ
ตรงๆและพยำยำมอยำ่ใหล้็อคหลุดเพื่อไม่ใหเ้ศษขยะตกในตวัเคร่ืองได ้

 

รูปท่ี 3.25 ช่องใส่กรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
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3. น ำตวักรองออกมำเคร่ืองกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำเพื่อน ำไปลำ้งท ำควำมสะอำด 

 

รูปท่ี 3.26 กรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 

4. ลำ้งท ำควำมสะอำดดว้ยน ้ำเปล่ำใหใ้บไ้มแ้ละดินหลุดออกจำกตวักรอง  

 

รูปท่ี 3.27 วธีิลำ้งกรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
5. น ำผำ้กรองแช่น ้ ำยำท ำควำมสะอำดกรองไวป้ระมำณ 15 นำที เพื่อให้น ้ ำยำช่วยขจดัครำบท่ีติดอยู่
ในตวักรองสระวำ่ยน ้ำ และ ส่ิงสกปรกต่ำงๆ ท่ีฝังอยูใ่นผำ้กรองได ้ทั้ง ครำบเหลือง ครำบเขียว และ
เศษขยะต่ำงๆ  
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รูปท่ี 3.28 ถุงผำ้กรองสระวำ่ยน ้ำน ำมำแช่น ้ำยำลำ้ง 
6. ลำ้งท ำควำมสะอำดดว้ยผงซักฟอกและลำ้งน ้ ำเปล่ำให้สะอำดห้ำมให้น ้ ำยำตกคำ้งอยูก่บัผำ้กรอง
เพรำะเป็นอนัตรำยกบัผิวหนงั ดงันั้นกำรเติมน ้ ำยำเพื่อช่วยขจดัครำบก็ส ำคญัไม่แพก้นัในกำรดูแล
สระว่ำยน ้ ำ ไม่ว่ำจะสระวำ่ยน ้ ำพื้นผิวไหนๆ จะใช้คลอรีนหรือเป็นระบบสระเกลือ เม่ือระยะเวลำ
ผำ่นไป หำกมีกำรท ำควำมสะอำดท่ีไม่ละเอียดมำกพอ ก็อำจจะท ำให้เกิดครำบต่ำงๆตำมมำได ้ทั้ง
ครำบสำรเคมีกดัผิวของสระ ครำบเขียว หรือปัญหำน ้ ำในสระขุ่นมวั ไม่ใสสะอำด จนท ำให้รู้สึกไม่
อยำกลงเล่น กรองท่ีถูกวธีิคือส่ิงส ำคญั 

 

รูปท่ี 3.29 กำรซกัถุงผำ้กรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
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7. ประกอบกรองท่ีท ำควำมสะอำดเสร็จกลบัเขำ้ไปเหมือนเดิม 

 

รูปท่ี 3.30 กรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์อ 
8. ติดตั้งกรองตวัเดิมกบัเขำไปในเคร่ืองกรองน ้ำ 

 

รูปท่ี 3.31 ติดตั้งตวักรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
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9. เปิด Timer ให้ท ำงำนปกติท่ีตูค้วบคุมเหมือนเดิมโดยกำรปรับไปท่ีต ำแหน่งนำฬิกำปิดระบบให้
ท ำงำนปกติ 

 

รูปท่ี 3.32 ตูค้วบคุมป๊ัมกรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
10. เก็บรวบรวมขอ้มูลกำรระบบกรองน ้ำสระวำ่ยน ้ำแบบสกิมเมอร์เป็นเวลำ 1 สัปดำห์โดยกำรวดั
อตัรำกำรไหลเวลำ 8.00 น. ถึง 8.03น. ของทุกวนั 
3.7.5.2 ผลการรวมข้อมูลก่อนปรับปรุงอุปกรณ์เสริม 
ตำรำงท่ี 3.3 ผลกำรรวบรวมขอ้มูลอตัรำกำรไหลของกรองตวัเดิม  

ผลกำรรวบรวมขอ้มูลอตัรำกำรไหลกรองตวัเดิม  เก็บขอมูลเม่ือเวลำ 8.00-8.03น 
วนั วดัปริมำตร ( L ) 

จบัเวลำ 3 นำที 
วดัปริมำตร ( L ) 
จบัเวลำ 3 นำที 

 
จนัทร์ 

 

 
15.96 

 
องัคำร 

 

 
14.67 

 
พุธ 

 

 
13.38 

 
พฤหสับดี 

 

 
11.35 
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3.7.5.3 ติดตั้งตัวเสริมกรองเข้าไปพร้อมกบักรองตัวเดิม 

1.ถอดตวักรองออกมำท ำควำมสะอำดอีกคร้ังตำมขั้นตอน 6.2 แลว้แลว้ติดตั้งตวัเสริมกรองเขำ้ไป
พร้อมกบักรองตวัเดิม 

 

รูปท่ี 3.33 ตวัเสริมกรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
2. ประกอบตวัเสริมกรองเขำ้ไปพร้อมกบักรองตวัเดิมแลว้น ำไปติดตั้งเขำ้กบัตวัเคร่ืองกรองน ้ำ 

 

รูปท่ี 3.34 ติดตั้งตวัเสริมกรองสระวำ่ยน ้ำเขำ้กบัตวักรองสระวำ่ยน ้ำสกิมเมอร์ 
3. จำกนั้นรวบรวมขอ้มูลกำรท ำงำนของระบบหมุนเวยีนน ้ ำ 1 สัปดำห์ดูขอ้แตกต่ำงก่อนติดกบัหลงั
ติดตวัเสริมกรองสระวำ่ยน ้ำ 
 
 
 

อปุกรณชิ์น้ท่ี 1 

อปุกรณชิ์น้ท่ี 2 

กรองเดิม 
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4. ผลกำรรวบรวมขอ้มูลอตัรำกำรไหลหลงัติดตั้งอุปกรณ์เสริม 
ตำรำงท่ี 3.4 ผลกำรรวบรวมขอ้มูลอตัรำกำรไหลของกรองท่ีติดตั้งตวัเสริมกรองสระวำ่ยน ้ำ  

ผลกำรรวบรวมขอ้มูลอตัรำกำรไหลหลงัติดตั้งตวัเสริมกรอง เก็บขอมูลเม่ือเวลำ 8.00-8.03น 
วนั วดัปริมำตร ( L ) 

จบัเวลำ 3 นำที 
วดัปริมำตร ( L ) 
จบัเวลำ 3 นำที 

 
จนัทร์ 

 

 
15.93 

 
องัคำร 

 

 
15.73 

 
พุธ 

 

 
15.35 

 
พฤหสับดี 

 

 
14.89 

 
ศุกร์ 

 

 
14.59 

 
เสำร์ 

 

 
14.29 

 
อำทิตย ์

 

 
13.82 

 
จนัทร์ 

 

 
12.65 
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3.8 อุปกรฌ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 1. แผน่สแตนเลสเกรด 304 ควำมหนำ 2 มิลลิเมตร  
 2. แผน่สแตนเลสเจำะรู เกรด 304ควำมหนำ 2 มิลลิเมตร  
 3. มุง้ลวดสแตนเลสควำมกวำ้ง 1 มิลลิเมตร ควำมกวำ้ง 1 มิลลิเมตร  
 4. สวติซ์วดัอตัรำกำรไหลแบบใบพดั 
 5. หนำ้ปัดดิจิตอลแบบพกพำ รุ่น US211M Lite 
 6. ท่อ PVC ขนำด 2 น้ิว  
 7. เทปพนัเกลียว 
 8. ตลบัเมตร 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการจดัท าตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้ าศึกษาตรวจสอบและสรุปผลแนว
ทางการทดลองโดยมีล าดบัการท าโครงการประกรอบดว้ยศึกษาประสิทธิภาพการท างานของตวั
เสริมกรองเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงตัวเสริมกรองสระว่ายน ้ า
แบบสกิมเมอร์ผูจ้ดัท าไดแ้บ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. การออกแบบตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้า 
 2. รวบรวมขอ้มูลการท างานก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้า 
 3. หาเปอร์เซ็นตข์องประสิทธิภาพกรองสระวา่ยน ้าก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 4. การหาประสิทธิภาพหลงัการปรับปรุง 
4.1 การออกแบบตัวเสริมกรองสระว่ายน า้ 
 จากการศึกษาระบบกรองสระว่ายน ้ าแบบสกิมเมอร์โดยค านึงถึงหลกัการท างานระบบ
หมุนเวียนน ้ าเพื่อพัฒนาให้ระบบกรองสระว่ายน ้ าท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยสร้าง
อุปกรณ์เสริม ข้ึนมา 2 ช้ินงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบกรองสระว่ายน ้ าให้
ท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ จากเดิมกรองสระว่ายน ้ ามีจ  านวนส่วนท่ีใช้ดกัส่ิงสกปรก 1 เม่ือ
ติดตั้ งอุปกรณ์เสริมเข้าไปในกรองเดิมท าให้ชั้ นท่ีใช้ดักส่ิงสกปรกเพิ่มเป็น 3 ส่วนส่งผลให้
ประสิทธิภาพการกรองเพิ่มข้ึน 

 
รูปท่ี 4.1 แบบตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์ 
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4.2 ผลการรวบรวมข้อมูลการท างาน ก่อน และ หลงั ปรับปรุงตัวเสริมสระว่ายน า้แบบสกมิเมอร์ 
ตารางท่ี 4.1 ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์ 

ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์เก็บขอ้มูลเม่ือเวลา 8.00 น. ถึง 8.03 น. 
วนั ก่อนปรับปรุงตวักรอง 1 ส่วน 

วดัปริมาตร ( L ) 
หลงัปรับปรุงตวักรอง 3 ส่วน 

วดัปริมาตร ( L ) 
จนัทร์ 15.96 15.93 
องัคาร 14.67 15.73 
พุธ 13.38 15.35 
พฤหสับดี 11.35 14.89 
ศุกร์ - 14.59 
เสาร์ - 14.29 
อาทิตย ์ - 13.82 
จนัทร์ - 12.65 
 

 

รูปท่ี 4.2 แผนภูมิแท่งขอ้มูลอตัราการไหลของสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์ 
หมายเหตุ เน่ืองจากมีการเก็บขอ้มูลวนัละคร้ังจึงไดค้่าประมาณการณ์ตามตารางค่าก าหนดการวดั
ปริมาณ (L) มีค่า 13.00 L เพราะฉะนั้นถา้ถึงค่าท่ีก าหนดจะตอ้งถอดกรองออกมาท าความสะอาด  

วันจันทร์ วันอังคาร วันพธุ
วัน

พฤหัสบดี
วันศกุร์ วันเสาร์

วัน
อาทติย์

วันจันทร์

กอ่นปรับปรงุ 15.96 14.67 13.38 11.35

หลังปรับปรงุ 15.93 15.73 15.35 14.89 14.59 14.29 13.82 12.65
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แผนภมูแิทง่ขอ้มลูอตัราการไหลของสระวา่ยน ้าสกมิเมอร์
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4.3 หาเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพกรองสระว่ายน า้ในแต่ละวนัก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
ตารางท่ี 4.2 ประสิทธิภาพการท างานของกรองสระวา่ยน ้าก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการท างานของกรองสระวา่ยน ้าก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 ก่อนปรับปรุงตวักรอง 1 ส่วน หลงัปรับปรุงตวักรอง 3 ส่วน 

วนั วดัปริมาตร ( L ) 
จบัเวลา3นาที 

เปอร์เซ็นต ์( % ) วดัปริมาตร ( L ) 
จบัเวลา3นาที 

เปอร์เซ็นต ์( % ) 

จนัทร์ 15.96 100.00 15.93 100.00 
องัคาร 14.67 91.92 15.73 98.74 
พุธ 13.38 83.83 15.35 96.36 
พฤหสับดี 11.35 71.11 14.89 93.47 
ศุกร์ - - 14.59 91.59 
เสาร์ - - 14.29 89.70 
อาทิตย ์ - - 13.82 86.75 
จนัทร์ - - 12.65 79.26 
 

 
รูปท่ี 4.3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นอตัราการไหลของสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์ 
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กราฟแสดงเปอร์เซ็นอตัราการไหลของสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง

กราฟแสดงเปอร์เซ็นตอ์ตัราการไหลของสระวา่ยน ้าสกิมเมอร์ 
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4.4 การหาประสิทธิภาพหลงัการปรับปรุง 
4.4.1 ตน้ทุนถอดกรองออกท าความสะอาด  
ตารางท่ี 4.3 ตน้ทุนการถอดกรองสระวา่ยน ้าออกท าความสะอาด 

รายการ จ านวน ราคา(บาท) 
1. ค่าแรง  1 ชม. 62.50 
2. คลอรีนกอ้น ( 200 กรัม ) 1 กอ้น 35 
3. ผงซกัฟอก  100 กรัม 6 
4. น ้ายาลา้งแผน่ผา้กรองสระวา่ยน ้า  HI-CLEAN  76 มิลลิลิตร 36.68 

รวม  140.18 
4.4.2 ตน้ทุนการสร้างตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้าแบบสกิมเมอร์ 
ตารางท่ี 4.4 ตน้ทุนการสร้างตวัเสริมกรองสระวา่ยน ้าแบบสกิมเมอร์ 

รายการ จ านวน ราคา(บาท) 
1. แผน่สแตนเลสเกรด 304 ขนาด กวา้ง 480 มิล 
ยาว 480 มิล 

1 แผน่ 450  

2. แผน่สแตนเลสเจาะรูเกรด 304 ขนาด กวา้ง 170 
มิล ยาว 500 มิล 

1 แผน่ 550  

3. มุง้ลวดสแตนเลสความกวา้ง 1 มิลลิเมตร 
 ความยาว 1 มิลลิเมตร 

1 เมตร 50  

4. ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว เกรด 8.5 1 เมตร 60  
5. ขอ้ต่อท่อขนาด 2 น้ิวตวัตรง 2  ตวั 40  
6. เทปพนัเกลียว 1 มว้น 20  
7. ค่าแรง 3 ชม. 200 

รวม  1,370 
 
 สระว่ายน ้ าท่ีคอนโด เดอะ ไพรเวซ่ี ประชาอุทิศ ท างานวนัละ 8 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการ
ถอดกรองออกมาท าความสะอาดคร้ังละ 140.18 บาท ก่อนปรับปรุงตวักรองสระว่ายน ้ า 1 เดือน 
ถอดกรองออกมาท าความสะอาด 10 คร้ัง รวมค่าใช้จ่าย อยู่ท่ีเดือนละ 10 ×140.18 เท่ากบั 1401.8 
บาท ต่อเดือน หลงัปรับปรุงตวักรองสระว่ายน ้ า 1 เดือน ถอดกรองออกมาท าความสะอาด 5 คร้ัง 
รวมค่าใชจ่้าย ต่อเดือนเท่ากบั 5×140.18 เท่ากบั 700.9 บาท ต่อเดือน ดนันั้นลดค่าใชจ่้ายไดเ้ดือนละ 
1401.8 – 700.9 เท่ากบั 700.9 บาทต่อเดือน หรือ คิดเท่ากบั (1401.8 – 700.9) × 100% เท่ากบั 50%
ต่อเดือน 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
  การศึกษาน้ีเป็นการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพของกรองสระวา่ย

น ้ าจากการปฏิบติังานพบปัญหาเกิดข้ึนท่ีตวักรองสระวา่ยน ้ า ดงันั้นจึงเลือกพฒันาตวักรองสระวา่ย

น ้ าให้มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มข้ึนโดยอิงหลกัเกณฑ์การดูแลสระวา่ยน ้ าของบริษทั ซ่ึงไดจ้าก

การเก็บขอ้มูล และไดจ้ากประสบการณ์ของพนกังานเก่ียวกบัสระวา่ยน ้ าแลว้น ามาเป็นแนวทางการ

ปฏิบติัฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัสระวา่ยน ้ าไดก้  าหนดค่าขีดจ ากดัอตัราการไหลประมาณ 4.33 ลิตร

ต่อนาที หรือ ประมาณ 3 วนัตอ้งถอดลา้งท าความสะอาด 1 คร้ัง เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลอตัราการ

ไหลจบัเวลา 3 นาทีจะตอ้งน า ( 3× 4.33 เท่ากบั 13 ) ดงันั้น 3 นาทีอตัราการไหลตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 13 

ลิตรต่อนาที ถา้นอ้ยกวา่น้ีจะตอ้งถอดออกมาลา้งท าความสะอาดทนัที จากการเก็บขอ้มูลท างานของ

สระวา่ยน ้ าก่อนปรับปรุงวนัท่ี 1 วดัอตัราการไหลได ้15.69 ลิตร หลงัท างานไปได ้ 3 วนั อตัราการ

ไหลของน ้าลดลงเหลือเพียงแค่ 13.38 ลิตร เทียบกบัหลงัปรับปรุงอุปกรณ์เสริมเขา้ไปในระบบกรอง

วนัท่ี 1 วดัได ้15.93 ลิตร หลงัท างานไปได้ 7 วนั วดัอตัราการไหลของน ้ าได ้13.82 ลิตร จะเห็นได้

วา่อุปกรณ์เสริมท่ีออกแบบมาเพื่อพฒันาระบบกรองน ้ าแบบสกิมเมอร์ส่งผลท าให้ระบบกรองน ้ า

เส่ือมสภาพช้าลง ก่อนปรับปรุงตวักรองสระว่ายน ้ า 1 เดือน ถอดกรองออกมาท าความสะอาด 10 

คร้ัง มีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีเดือนละ 1401.8 บาท หลังปรับปรุงตวักรองสระว่ายน ้ า 1 เดือน ถอดกรอง

ออกมาท าความสะอาด 5 คร้ัง ลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 700.9 บาท และการปรับตวัอุปกรณ์เสริม

กรองสระวา่ยน ้ าลดค่าใชจ่้ายในการท าความสะอาดกรอง 50% ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบกรองเพิ่มข้ึนส่งผลใหร้ะบบหมุนเวยีนน ้าท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพไปดว้ย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาอุปกรณ์เสริมเคร่ืองกรองน ้ าของระบบสระวา่ยน ้ าแบบสกิมเมอร์

โดยท าการสร้างอุปกรณ์เสริมข้ึนมาใหม่ 1 ช้ินงาน โดยใชว้สัดุสแตนเลสเกรด 304 เจาะรูขนาด 10 

มิลลิเมตร จากนั้นติดตั้งเขา้ไปในกรองท่ีพฒันาก่อนหนา้น้ีแลว้ท าการทดสอบกบัของแบบปรับปรุง

ในรายงานสหกิจเล่มน้ี คือ ท่ีมีขนาด 8 มิลลิเมตรและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรองวา่เพิ่มข้ึน

ก่ีเปอร์เซ็นต ์
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