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หมวดที่ 7 : มอเตอรและตัวขับ 
(Motor & Drive) 

 
 
 

ชุดการจัดแสดงที ่22 
ปมประสิทธิภาพสูง 

 (Energy-Efficient Pump) 
 

                      
                       
1. หลักการของเทคโนโลยี  
 

ปม หรือ เครื่องสูบ เปนเครื่องมือกลที่ทําหนาที่ชวยสงผานพลังงานจากตนกําลังไปยังของเหลว
เพ่ือทําใหของเหลวเคลื่อนที่จากตําแหนงหน่ึงไปยังอีกตําแหนงหน่ึงที่อยูสูงกวา หรือในระยะทางที่ไกล
ออกไป ซ่ึงพลังงานตนกําลังที่นํามาเพิ่มใหแกของเหลวนั้นอาจไดมาจากเครื่องยนต มอเตอร แรงลม แรง
คน หรือพลังงานจากแหลงอ่ืนๆ  

 
ประเภทของปมอาจแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

 
• ปมที่ทํางานโดยอาศัยการเพิ่มพลังงานใหแกของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุด        

ศูนยกลาง (Dynamic) ไดแก ปมแรงเหวี่ยง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ปมหอยโขง    
(Centrifugal Pump) เปนตน 

 
• ปมที่ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลว (Positive Displacement) ไดแก ปมแบบ

โรตารี่ (Rotary Pump) , ปมแบบลูกสูบ (Reciprocating Pump) เปนตน 
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รูปที่ 1 ปมแรงเหวี่ยง หรือ ปมหอยโขง (Centrifugal Pump) 
 
 

       
 

      รูปที่ 2 ปมแบบโรตารี่ (Rotary Pump)                รูปที่ 3 ปมแบบลูกสูบ (Reciprocating Pump) 
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ทฤษฎีเบื้องตนของปม 

 ความดันและเฮด 

ในการศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของปม จําเปนตองทราบทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับของเหลว 
ความดัน และหัวนํ้าหรือเฮดของปม ดังน้ี 

1. ความดันของบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) 

คืออัตราสวนระหวางน้ําหนักของบรรยากาศตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่บนผิวโลก ซ่ึงลักษณะการวัด
ความดันมี 2 แบบ คือ ความดันจากบาโรมิเตอร (Barometer Pressure) และความดันจากเกจ (Gauge 
Pressure) 

 
 

รูปที่ 4  ความดันบรรยากาศ 

จากรูปที่ 4 ความดันของบรรยากาศมีคาศูนยอยางแทจริงหรือไมมีความดันเลยซึ่งเกิดขึ้นไดโดย
การดูดอากาศออกหมดจนเปนสูญญากาศที่แทจริงเรียกวา ความดันศูนยสมบูรณ (Absolute Zero 
Pressure) คาความดันใด ๆ ที่วัดจากคาความดันพ้ืนฐานนี้เรียกวา ความดันสมบูรณ (Absolute 
Pressure, Pabs) รวมทั้งความดันของบรรยากาศซึ่งมีคาประมาณเทากับ 101.325 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร 
(kN/m 2 ) หรือ 14.7 ปอนดตอตารางนิ้วก็เปนความดันสมบูรณดวย แตเน่ืองจากวาอุปกรณที่ใชวัด
เรียกวา บาโรมิเตอร (Barometer) คาความกดดันของบรรยากาศที่วัดไดจึงเรียกวา ความดันจากบาโร
มิเตอร (Barometer Pressure, Pb) 
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 อุปกรณที่ใชวัดความดันโดยทั่วๆ ไปเปนเคร่ืองมือสําหรับวัดคาที่แตกตางไปจากความกดดัน
ของบรรยากาศ คาที่วัดไดเรียก ความดันจากเกจ (Gauge Pressure, Pb) ซ่ึงอาจมีคาไดทั้งบวกและลบ 
จากภาพจะเห็นไดวาสามารถเปลี่ยนความดันจากเกจใหเปนความดันสมบูรณไดโดย 
  ความดันสมบูรณ = ความดันจากบาโรมิเตอร + ความดันจากเกจ 

        Pabs = Pb + Pg 

  คาความกดดันของบรรยากาศหรือความกดดันจากบาโรมิเตอร 

        Pb = 1013 – 0.1055 EL 

 ในเม่ือ Pb เปนความดันของบรรยากาศมีหนวยเปนมิลลิบาร หน่ึงมิลลิบาร เทากับ 0.0145 
ปอนด/ตารางนิ้ว หรือคิดเปนความสูงของแทงน้ําที่ 4 C° ไดเทากับ 0.010197 เมตร และ EL เปนระดับ
ความสูงของพื้นผิวที่ตองการทราบความกดดันเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางมีหนวยเปนเมตร 

ในการคํานวณเกี่ยวกับการติดตั้งปม คาความกดดันของบรรยากาศที่ใชมีหนวยเปนความสูงของ
แทงนํ้าหรือเฮดเปนเมตรคาดังกลาวจะคํานวณไดจากสมการ 

        Hp = 10.33 – 0.00108EL 

 โดย Hp เปนความกดดันบรรยากาศเทียบใหเปนความสูงของแทงนํ้าที่ 4 C° มีหนวยเปนเมตร 

 

2. เฮดความดัน (Pressure Head, Hp)  

คาความดันนอกจากจะบอกเปนแรงตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่ เชน นิวตนัตอตารางเมตร (N/m 2 ) หรือ
ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) แลว ถาเปนความดันของของเหลวก็มักจะนิยมบอกเปนแทงความสูงของ
ของเหลวที่จะกอใหเกิดความดันที่กําหนดบนผิวหนาซึง่รองรับแทงของเหลวนั้น ความดันซ่ึงบอกเปน
แทงความสูงของของเหลวนี้เรียกวา เฮดความดัน (Pressure Head) 

ความสัมพันธระหวางความดัน p และเฮดความดัน Hp คือ 

   Hp = 
γ

p
= 

g
p
ρ
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เม่ือ 
 γ = นํ้าหนักจําเพาะ 
 ρ = ความหนาแนนของของเหลว 
 g = ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก 

 

3. เฮดความเร็ว (Velocity Head, Hv)  

ของเหลวท่ีไหลในทอหรือทางน้ําเปดดวยความเร็วใด ๆ น้ันมีพลังงานจลนอยู พลังงานในสวนนี้
เม่ือบอกในรูปของเฮดคือ 

   Hv = 
g

v
2

2
 

เม่ือ 

v = ความเร็วของการไหล 
g = ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก 

เฮดความเร็วอาจใหคําจํากัดความไดอีกอยางหน่ึงวา เปนความสูงที่ของเหลวตกลงมาดวย    
แรงดึงดูดของโลกจนไดความเร็วเทากับความเร็วในการไหลของของเหลวนั้น 

 

4. เฮดสถิตย (Static Head, Hs)  

ในการทํางานของปมโดยทั่ว ๆ ไป ของเหลวจะถูกเพิ่มพลังงานเพื่อใหมันไหลจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งซึ่งอยูสูงกวา ความดันซ่ึงคิดเปนแทงความสูงของของเหลวที่กระทําตอศูนยกลางของปมทั้ง
ทางดานดูดและดานจายในขณะที่ความเร็วของการไหลผานระบบเปนศูนยเรียกวา เฮดสถิตย (Static 
Head) 
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รูปที่ 5  เฮดสถิตยกรณีตาง ๆ 

ตามรูปที่ 5 (ภาพซายมือ) ระยะทางในแนวดิ่งที่บอกเปนแทงความสูงของของเหลว หรือเฮดจาก
ศูนยกลางของปมถึงปลายของทอจายเรียกวา เฮดสถิตยดานจาย (Static Discharge Head) 

ระยะจากจุดศูนยกลางของปมถึงระดับผิวของของเหลวที่ปลายของทอดูดซึ่งอยูสูงกวา (ภาพ
กลาง) เรียกวา เฮดสถิตยดานดูด (Static Suction Head) ถาผิวของของเหลวอยูต่ํากวา (ภาพขวามือ) 
และความดันที่ศูนยกลางของปมจะมีคาเปนลบ ในกรณีน้ีจะเรียกวา ระยะดูดยก (Static Suction Lift)  

เฮดสถิตยรวม (Total Static Head) ก็คือผลตางทางพีชคณิตของเฮดสถิตยดานจาย (Static 
Discharge Head) กับเฮดสถิตยดานดูด (Static Suction Head) คาดังกลาวนี้เปนเฮดต่ําสุดที่ปมจะตอง
เพ่ิมใหแกของเหลวกอนที่จะมีการไหลเกิดขึ้น 

5. เฮดความฝด (Friction Head, Hf)  

ในขณะที่ของเหลวไหลผานระบบทอทั้งดานดูดและจายพลังงานหรือเฮดในการไหลสวนหนึ่งจะ
สูญเสียไปเนื่องจากความฝดระหวางของเหลวกับผนังของทอและสวนประกอบตางๆ ซ่ึงเราเรียกวา เฮด
ความฝด (Friction Head)  

ในระบบสูบนํ้าโดยทั่วๆ ไป การเสียเฮดเนื่องจากความฝดอาจเกิดขึ้นไดหลายจุดดังรูปที่ 6 
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การเสียเฮดทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับอัตราการไหลผานระบบทอซ่ึงมีคาเพิ่มขึ้นเม่ืออัตราการไหล
เพ่ิมขึ้น ดังนั้นขณะที่ปมกําลังทํางาน ระยะดูดยกรวมที่เกิดขึ้นจริงจะเทากับระยะดูดยก (Static Suction 
Lift) รวมกับเฮดความฝดทางดานดูดทั้งหมดตั้งแต จุดที่ 1 ถึง จุด 5 ในกรณีที่ของเหลวทางดานดูดอยูสูง
กวาศูนยกลางของปม เฮดดานดูดรวม (Total Static Head) ที่เกิดขึ้นจริงจึงเทากับเฮดสถิตยดานดูด 
(Static Suction Head) 

 

สําหรับทางดานจายก็เชนเดียวกัน คืออาจจะรวมการเสียเฮดที่จุดที่ 6 ถึง 9 เขาดวยกันเปน
เฮดความฝด และเฮดรวมดานจาย (Total Discharge Head) ที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่ปมการทํางานจะ
เทากับเฮดสถิตยดานจายรวมกับเฮดความเสียดทานทั้งหมดทางดานจาย 

 
 

รูปที่ 6  การสูญเสียเฮด 

 
          จุดที่ 1 เปนการเสียเฮดความเร็วเนื่องจากการไหลเขาทอ (Entrance loss) ซ่ึงขึ้นอยูกับ 
                    รูปทรงและอุปกรณที่ปลายทอดูด 
          จุดที่ 2 เปนการเสียเฮดเนื่องจากความฝดระหวางของเหลวกับผนังทอ 
 จุดที่ 3 เปนการเสียเฮดเนื่องจากมีการเปลี่ยนทศิทางการไหล 
 จุดที่ 4 เปนการเสียเฮดในเสนทอเหมือนจุดที่ 2 
              จุดที่ 5 เปนการเสียเฮดที่อุปกรณทางดานดูดของปมลบดวยเฮดความฝดทั้งหมด 
                    ทางดานดูด 
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6. เฮดรวม (Total Head, Hr)  

เฮดรวมของน้ํา ณ จุดใดจุดหนึ่ง ก็คือพลังงานทั้งหมดของน้ําที่บอกในรูปของเฮดของน้ํา ณ จุดนั้นๆ  

  ∴ เฮดรวม = เฮดความดัน + เฮดความเร็ว + เฮดสถิตย 

    Hr = Hp + Hv + Hs = z
g

vp
×+

γ 2

2
 

      เฮดสถิตย = z = ความสงูของของเหลว 

  

 ความแตกตางระหวางเฮดรวมของ 2 จุด ในกรณีที่ไมมีการเพิ่มพลังงานใหแกของเหลวก็คือเฮด
ความฝดระหวาง 2 จุดนั้น ดังน้ันเฮดความฝดระหวางจุดที่ 1 และจุดที่ 2 

   Hf12 = 21

2
2

2
121
22

zz
g

v
g

vpp
−+−+

γ
−

γ
 

 ในกรณีที่จุดที่ 1 อยูที่ทางเขาของปม และจุดที่ 2 อยูที่ทางออกของปม เฮดที่เพ่ิมขึ้นก็คือเฮดที่
ปมใหแกนํ้า เฮดที่เพ่ิมขึ้นนี้ เรียกวา เฮดของปม (Total Dynamic Head หรือ Total Discharge 
Head, HTDH) 

    HTDH = HT2 – HT1 + HT 

           =
T

Hz
g

vp
z

g
vp

+++
γ

−++
γ 1

2
11

2

2
22

22
 

 ในกรณีที่ HT นอยมากถือวาเปนศูนย และระดับทางเขาและออกของปมอยูในระดับเดียวกัน  

        z1 = z2 

             HTDH   = 
g
vvpp
2

2
1

2
212 −

+
γ

−
 

             = HP2 – HP1 + Hv2 - Hv1 
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 กําลังงานที่มอเตอรใหแกปม และที่ปมใหแกนํ้า 

 กําลังงานหมายถึง อัตราการทํางานตอหน่ึงหนวยเวลา หนวยของกําลังงานที่นิยมใช
ทั่วไป ไดแก แรงมาและวัตต ซ่ึง 1 แรงมา = 746 วัตต (745.7 วัตต) หรือนิวตันเมตรตอวินาที หรือ 
550 ฟุตปอนดตอวินาที 

 

1. กําลังงานที่มอเตอรใหแกปม วัดไดจากแรงหมุนของมอเตอรและความเร็วรอบของมอเตอรดัง    
สมการ 

    Wi = 
( )

(sec)
min

rev
mr

min
revn

kg
NewtonN

.Fkg
f

f 60
2819 ×π×××  

        = 1.0277 
sec

mNFrn −  

        = 1.0277 Frn  Watts 

เม่ือ 

n = ความเร็วรอบตอนาท ี
F = แรงหมุนวัดที่ปลายของมอเตอรไดนาโมมิเตอร (กิโลกรมั) 
r = ความยาวของแขนหมุนของไดนาโมมิเตอร (เมตร) 
Wi = กําลังงานที่มอเตอรใหแกปม (วัตต) 

 
 ในกรณีที่คาแรงหมุน T = FXr สามารถอานคาไดโดยตรงและมีหนวยเปนนิวตัน–เมตร 

    Wi = T(N-m)
min

radiannπ× 2  (ไมมีหนวย) 
sec

min
60

×  

                               = 0.10476 Tn (N-m) /sec = 0.10476 Tn  Watts 
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2. กําลังงานที่ปมใหแกนํ้า หรือกําลังงานของน้ํา หาไดจากอัตราการไหลของน้ําและความดันที่

เพ่ิมขึ้นดังสมการ 

   Wo = P ×2cm

kgf Q
( ) 2 3

2 3

N Newtonlt cm m min4×9.81 ×10 × ×
min kg m 10 lt 60 secf

 

        = 1.635PQ
sec

mN −  = 1.635 PQ Watts 

เม่ือ 

Q = อัตราการไหลของน้ํา (ลิตร-นาที) 

P = ความดันที่เพ่ิมขึ้น (กก./ซม.2) 

 = ความดันทอสง-ความดันทอดูด 

Wo =           กําลังงานที่มอเตอรใหกับนํ้า (วตัต) 
   
 
 3. ประสิทธิภาพของปม ( η ) 

   

 ประสิทธิภาพของปม = พลังงานที่ปมใหแกนํ้า/พลังงานที่มอเตอรใหแกนํ้า 

        η= 
i

o
W

W
 

Wo อาจเรียกวาเปน แรงมาทางทฤษฎี (Theoretical Horsepower หรือ Water Horsepower ; Whp )  

Wi อาจเรียกวาเปน แรงมาตนกําลัง (Brake  Horsepower  ; Bhp ) ดังน้ัน ประสิทธิภาพของปมจะเทากับ 

                                        η= 
Bhp

hpW
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การใชพลังงานไฟฟาของปม 
 
 เม่ือใชมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังในการขับปม กําลังทางกลของมอเตอร (Motor Output Power) 
จะเทากับแรงมาตนกําลังของปม (Brake Horsepower) ดังน้ัน สมการแสดงความสัมพันธของการใช
พลังงานสําหรับมอเตอรไฟฟาที่ขับปม คือ 

หนวยระบบ IP : 

กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอรที่ขับปม (Input Power ; HP)  

  =           พมอเตอรประสิทธิภา  xพปมประสิทธิภา  x3960
(Ft) TDH ความดัน  x(GPM) ลอัตราการไห

      

หนวยระบบ SI : 

กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอรที่ขับปม (Input Power ; HP)  

  =           พมอเตอรประสิทธิภา  xพปมประสิทธิภา  x273
(m) TDH ความดัน  x/h)(m ลอัตราการไห 3

      

                             

 เม่ือพิจารณาจากสมการขางตนแลวจะเห็นวา การใชพลังงานของปมขึ้นอยูกับหลายปจจัย
ดวยกัน อยางไรก็ตาม การเลือกขนาดและประเภทของปมรวมถึงการใชงานปมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามจุดใชงานที่เหมาะสม จะชวยใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดเปนอยางมาก 
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คุณลักษณะของปมแบบตางๆ 
 
 การพิจารณาเลือกใชปมอยางเหมาะสม มีความจําเปนที่จะตองเขาใจในคุณลักษณะของปมแบบ
ตางๆ ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 

1. คุณลักษณะของปมหอยโขง (Centrifugal Pump) 

 

1.1 ปมทํางานชดุเดียว  

 ในการทํางานของปมหอยโขง การหมุนของใบพัดทําใหเกิดแรงเหวี่ยงไปผลักดันใหของเหลวไหล
ตลอดแนวเสนรอบวงเรือนปม จะทําหนาที่รวบรวมของเหลวไปสูทางออก ทําใหของเหลวมีเฮดรวม 
(Total Dynamic Head, HTDH) และทางออกของของไหลออกจะทํามุม 90 องศากับทางของเหลวไหลเขา 
ย่ิงใบพัดหมุนเร็วก็ย่ิงตองใชพลังงานมาก ทําใหเฮดสูงและของเหลวไหลในอัตราที่สูงขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 7  ปมหอยโขง (Centrifugal Pump) 

 

โดยทั่วไปการทํางานของปมหอยโขงที่ไมไดมีการควบคุมความดัน มีความสัมพันธตามกฎของเครื่อง
สูบนํ้า (Affinity Law’s) ดังน้ี 

  -อัตราการไหลเปนอัตราสวนโดยตรงกับความเร็วรอบของปม 
 -เฮดน้ํารวมเปนอัตราสวนกําลังสองของความเร็วรอบของปม 
 -พลังงานที่ใชเปนอัตราสวนกําลังสามของความเร็วรอบของปม 
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สมรรถนะของปมหอยโขงโดยทั่วไปจะเปนไปตามกราฟตอไปน้ี 

                                         
รูปที่ 8  กราฟสมรรถนะ (Pump Performance Curve) ของปมหอยโขง 

 
สังเกตจากกราฟสมรรถนะดังรูปที่ 8 ขางตน จะเห็นวาปมจะมีสมรรถนะสูงสุด (จุด BEP) เม่ือคา
อัตราการไหลอยูที่ประมาณ 0.6 เทาของอัตราการไหลสูงสุดของปม (Qmax) 
 

1.2 ปมหลายชุดตอแบบอนุกรมหรือขนาน  

 ปมแตละตัวมีสมรรถนะการทํางานที่แตกตางกัน แมวาปม 2 ตัวเปนขนาดเดียวกันแตเสนผาน
ศูนยกลางของใบพัดตางกันจะใหเฮดและอัตราการไหลที่ไมเทากัน โดยปมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
นอยกวาจะใหเฮดและอัตราการไหลต่ํากวาปมที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา ณ ความเร็วรอบท่ีเทากัน
  

 การตอปมมากกวาหนึ่งชุดอนุกรมกัน ทําใหสามารถเพิ่มความดัน หรือ เฮดของปม อาทิ กรณี
การใชปมแบบ Multi-Stage เปนตน ในทํานองเดียวกัน สําหรับการตอปมมากกวาหนึ่งชุดขนานกัน จะ
ทําใหสามารถเพิ่มอัตราการไหลรวม ซ่ึงสามารถพิจารณาหลักการดังกลาว ไดตามรูปที่ 9 ดังน้ี 
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รูปที่ 9 กราฟสมรรถนะของปมชุดเดียว ปมตอขนานกันสองชุด และปมตอขนานกัน 3 ชุด 

 จากกราฟรูปที่ 9 จะเห็นไดวาที่เฮดเทากัน การเดินปมขนาดเทากันขนานกัน 2 ชุดจะทํา
ใหไดอัตราการไหลเปน 2 เทา และการเดินปมขนาดเทากัน 3 ชุดขนานกันจะทําใหไดอัตราการไหล
เปน 3 เทา 

 นอกจากนี้ จุดทํางานของปม (Operating Point) ในสภาวะใดๆ ก็ตามจะเปนจุดตัด
ระหวางเสนกราฟสมรรถนะ (Pump Performance Curve) และเสนกราฟของระบบ (System Curve) 
เสมอ ดังน้ันการวิเคราะหปรากฎการณตางๆ ของปมวาทํางานอยางเหมาะสมหรือไม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเดินปมหลายชุดขนานกัน จึงตองอาศัยการพิจารณาจากเสนกราฟสมรรถนะของปมวา
จุดทํางานของปมอยูที่จุดใด และกรณีใดที่อาจสงผลตอการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากการ
ทํางานที่ประสิทธิภาพต่ําของปมแตละตัว 

 อยางไรก็ตามการเดินปมขนาดเล็กขนานกันหลายชุดสําหรับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภาระการใชงาน จะประหยัดพลังงานมากกวาการเดินปมขนาดใหญเพียงชุดเดียว 
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2. คุณลักษณะของปมแบบสูบชัก (Reciprocating Pump) 

  
 ปมแบบน้ีประกอบดวยกระบอกสูบซ่ึงเคลื่อนที่ไปมาเปนเสนตรง โดยการหมุนของแกนซึ่งมีกาน
สูบแบบเดียวกับเครื่องยนตสูบชัก โดยการจัดระบบวาลวปด-เปด ใหสัมพันธกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
ซ่ึงทําใหของเหลวถูกดูดเขาไปยังชองวางของกระบอกสูบและลูกสูบโดยผานวาลวตัวหน่ึงและเมื่อลูกสูบ
เดินกลับ ของเหลวน้ีก็จะไหลออกไป โดยผานวาลวอีกตัวหน่ึง ทําใหสามารถผลักดันของเหลวออกไปได
ทั้งดานหนาและดานหลังลูกสูบ 

 

 ปมแบบน้ีจัดอยูในประเภทที่สามารถผลักดันของเหลวออกไปทางดานจายไดคงที่ (Positive 
Displacement) ไมวาความดันทางดานจายจะมากหรือนอยก็ตาม 

 

  
 

รูปที่ 10  ปมแบบสูบชัก 

 ปมแบบน้ีจะมีสมรรถนะการทํางานตามรูปที่ 11 ดานลางตอไปน้ี 

Time (T)  
 

รูปที่ 11  กราฟสมรรถนะการทํางานของปมสูบชัก 
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 ปมแบบน้ีการไหลของของเหลวและความดันจะเกิดขึ้นเปนชวง ๆ ตามจังหวะไปมาของลูกสูบ จึง
ตองมีหองอากาศเล็ก ๆ บนหัวสูบ เพ่ือใหอัตราการไหลและความดันเปนจังหวะนอยลง แตเพ่ือใหความ
ดันและอัตราการไหลสม่ําเสมอยิ่งขึ้น  

 

 การทํางานของแบบสูบชัก จะมีปริมาณของเหลวถูกผลักดัน (ไหล) ออกมาแนนอนไมวาความดัน
จายจะมากหรือนอย ปริมาณของเหลวที่ไหลจะขึ้นอยูกับความเร็วรอบปมและขนาดชองวางระหวาง
ลูกสูบและกระบอกสูบ 

 

 3. คุณลักษณะของปมเทอรไบน (Regenerative Turbine Pump) 

  

 ปมเทอรไบนเปนปมประเภทที่ใชแรงเหวี่ยง เชนเดียวกับปมหอยโขงแตใบพัดแทนที่จะมีลักษณะ
กอนหอยเหมือนปมหอยโขง จะเปนครีบแคบๆ สั้นๆ ในแนวรัศมีทางน้ําไหลเขาและออกจะอยูในระนาบ
เดียวกัน ตามรูปที่ 12 ดานลาง 

 

 ขณะท่ีใบพัดหมุน แรงเหวี่ยงของนํ้าจะทําใหนํ้าไหลออกไปจากครีบของใบพัดดานทอออกและ
เม่ือครีบใบพัดหมุนวนมาทางดานทอดูดน้ําก็จะไหลเขาไประหวางครีบของใบพัดและแรงเหวี่ยงก็จะ
ใหนํ้าที่ไหลเขาไปนี้ไหลออกทางดานทอออกอีกและเปนเชนน้ีติดตอไปเรื่อยๆ 

 

 
 

 
รูปที่ 12  ปมเทอรไบน 
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 กราฟสมรรถนะการทํางานของปมเทอรไบนคลายคลึงกับปมหอยโขงตามรูปที่ 13 ตอไปน้ี 
 
 

 
 

รูปที่ 13  กราฟสมรรถนะการทํางานของปมเทอรไบน 

  

4. ปมแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Pump) 

  

 ปมแบบไหลตามแนวแกนมีใบพัดทํามุมกับแนวแกน เม่ือแกนหมุนใบพัดจะผลักดันใหนํ้ามีความ
ดันและมีการไหลตัวดวยความเร็ว โดยนํ้าไหลเขาหาปม (ทอ) ตามแนวแกนของปมและไหลออกจากปม
ในทิศทางเดียวกัน หลังใบพัดจะมี Diffuser หรือ Guide Vane เปนตัวเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําและ
เปลี่ยนความเร็วสวนหนึ่งเปนความดันนํ้าที่ถูกใบพัดผลักดัน นอกจากจะไหลไปขางหนาแลวจะวนรอบ
แกนดวยแต Guide Vane จะเปลี่ยนทิศทางการไหลใหตรงตามแนวแกน 
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 ใบพัดของปมจะมี 3 แฉก บิดเปนมุมกับแนวแกนโดยใบพัดอาจปรับมุมกับแกนไดหรือมีมุม
ตายตัวปมแบบน้ีจะมี Specific Speed (N1) ระหวาง 1,300 ถึง 2,500 แตสวนใหญจะประมาณ 1,500 
สมรรถนะของปมจะเปนไปตามกราฟรูปที่ 15 โดยถาเพิ่มอัตราการไหล แรงดันของน้ําจะลดลงอยาง
รวดเร็วและตางจากปมแบบหอยโขง คือ ย่ิงอัตราการไหลต่ํา ย่ิงตองการแรงมามาก และถาอัตราการไหล
สูงมากอาจจะมีการสั่นสะเทือนมาก ฉะน้ันปมแบบน้ีจึงควรมีอัตราการไหลระหวาง 70–140% ของจุดที่
ออกแบบไดหรือจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  

 
 

รูปที่ 14  ปมแบบไหลตามแนวแกน 

 กราฟสมรรถนะการทํางานของปมแบบไหลตามแนวแกนแสดงตามรูปที่ 15 ตอไปน้ี 

 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 7 : มอเตอรและตัวขับ (Motor & Drive) 

ชุดการจัดแสดงท่ี  22 : ปมประสทิธิภาพสูง (Energy - Efficient Pump) หนา 19 จาก 28 

 

 

 
 

รูปที่ 15  กราฟสมรรถนะการทํางานของปมแบบไหลตามแนวแกน 
 

 
สรุป  การพิจารณาเลือกปมแบบตางๆ นอกเหนือจากปจจัยดานความดัน และอัตราการไหลที่
ตองพิจารณาแลว ประสิทธิภาพที่คาความดันและอัตราการไหลตามคาออกแบบ เปนอีกขอหน่ึง
ที่ควรพิจารณาใหความสําคัญเชนเดียวกัน 
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ชุดการจัดแสดงท่ี  22 : ปมประสทิธิภาพสูง (Energy - Efficient Pump) หนา 20 จาก 28 

       2. การประยุกตใชงานเทคโนโลยี  
 

 สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 
 

จากกราฟสมรรถนะของปม (Pump Performance Curve) ดานลางตอไปน้ีจะเห็นไดวาการเลือก
ขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดปม (Impeller Size) ที่ไมเหมาะสมอาจทําใหประสิทธิภาพปมต่ํา
กวาที่ควรจะเปน 

 

                           
 

รูปที่ 16 กราฟสมรรถนะของปมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางและความเร็วรอบคาตางๆ 
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 จากรูปที่ 16 แสดงใหเห็นวาที่คาอัตราการไหลเทากัน หากเลือกปมในรุนที่เหมาะสม จะทําให
สามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน 
 
 จากรูปที่ 16 (a) อัตราการไหลที่ตองการเทากับ 20,000 GPM ขนาดใบพัดปม 32” ที่ความเร็ว
รอบ 1,170 rpm จะใหความดัน (เฮด) 385 ฟุต และใชกําลังงาน (BHP) เทากับ 2,300 HP ประสิทธิภาพ
ปม ~86%  
 

จากรูปที่ 16 (b) ที่อัตราการไหลเทากัน (20,000 GPM) ขนาดใบพัดปม 38” ที่ความเร็วรอบ 
710 rpm จะใหความดัน (เฮด) 225 ฟุต และใชกําลังงาน (BHP) เทากับ 1,250 HP ประสิทธิภาพปม 
~88.5% 
 
 ดังน้ัน กรณีลดขนาดใบพัดปม จะใหคาประสิทธิภาพต่ํากวาเม่ือเทียบกับการลดขนาดมอเตอรให
เหมาะสมกับภาระและใชงานกับใบพัดปมขนาดสูงสุด แตอยางไรก็ตามการลดขนาดใบพัดปมลงจะทําให
ความดัน (เฮด) อัตราการไหล และ กําลังขับลดลง ตามสมการกฎของปม (Affinity Laws) ดังตอไปน้ี 
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ใชในการประมาณอัตราการไหลในการออกแบบ เม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของปม (N) หรือขนาดเสน
ผานศูนยกลางของใบพัดปม (D) 
 
ใชในการประมาณความดัน (เฮด) ในการออกแบบ เม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของปม (N) หรือขนาดเสน
ผานศูนยกลางของใบพัดปม (D) 
  
ใชในการประมาณกําลังขับ (BHP) ในการออกแบบ เม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงของเหลว (ρ) ความเร็วรอบของปม (N) 
หรือขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดปม (D) 

 
 เม่ือพิจารณาจากสมการกฎของปม (Affinity Laws) ขางตน จะเห็นไดวา การลดความเร็วรอบ
ของมอเตอรปมเพ่ือการประหยัดพลังงานโดยอุปกรณปรับความเร็วรอบ (VSD) ในกรณีที่อัตราการไหลที่
ตองการมีคาลดลง มีคาเทียบเทาการลดขนาดใบพัดปม แตสิ่งที่ตองพิจารณาก็คือความยืดหยุนในการใช
งาน เน่ืองจาก VSD สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นไดดีกวาการลดขนาดใบพัด
ปมโดยการเจียรใบแมวาจะมีคาใชจายที่ต่ํากวาก็ตาม 
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 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน = 10-80% 

 
 

 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 

o อาคารและโรงงานทั่วไปทีมี่การใชงานปมมอเตอรไฟฟาในกระบวนการตาง ๆ 
 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  
          ไมมี 
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3. ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลยี  

 
•  ตัวอยางคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของปม   
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4. กรณีศึกษา 
กรณีศึกษา   การอนุรักษพลังงานไฟฟาของปมสงนํ้าดวยการเจียรใบพัด 
รูปแบบธุรกิจ  กิจการผลิตเครื่องไฟฟา  
ปริมาณพลังงานที่ใชตอป    ไฟฟา           416,000   MWh 
          กาซ 13A (เทียบเปนนํ้ามันดิบ)            12,000    kL 
ผลิตภัณฑ วงจรรวมสารกึ่งตัวนํา      
ผลการประหยัดพลังงาน  

ลดพลังงานไฟฟาได 118 MWh/ป (อัตราที่ลดกําลังไฟฟาของปมลงได 20.8 %) 
ลดตนทุนได  1,560 พันเยน/ป  

ระยะเวลาคนืทุน    0.8 ป 
ความเปนมา     กระบวนการการลางดวยนํ้าบริสุทธิ์จะใชนํ้าเปนจํานวนมาก โครงการนี้จะลดการใช
กําลังไฟฟาสําหรับลําเลียงของไหล 

การดําเนินการ ผลจากการสํารวจเฮดที่จําเปนของปมสําหรับสงนํ้าผานActivated Carbon สําหรับผลิต
นํ้าบริสุทธิ์พบวาเฮดจริงที่จําเปนจริงๆมีคาเพียงประมาณ 50% ของคาที่ใชในปจจุบันเทานั้น 
ผลจากการสํารวจเฮดที่จําเปนของปม 
 

สภาพปจจุบัน หลังการปรับปรุง 
Activated 
Carbon 

No. 

อัตรา
การไหล
ขาออก
(m3/h) 

เฮดรวม
(m) 

กําลังไฟฟา
ของปม
(kW) 

อัตรา
การไหล
ขาออก
(m3/h) 

เฮดรวม
(m) 

กําลังไฟฟา
ของปม
(kW) 

เปาหมาย
การ

อนุรักษ
พลังงาน

(kW) 

No.1 120 33.5 19.1 120 18.5 8.5 8.5 
No.2 118 33.5 17.3 118 18.5 7.7 7.7 
No.3 125 32.5 16.6 125 18.5 7.2 7.2 
No.4 115 33.5 16.6 115 18.5 7.4 7.4 
No.5 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.6 100 32.5 15.2 100 18.5 6.5 6.5 
No.7 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.8 100 32.5 15.6 100 18.5 6.7 6.7 
รวม   131.6   74.8 56.8 
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ประมาณคากําลังไฟฟาหลงัปรับปรุงปม 
ผลจากการพิจารณาเพื่อหาวิธีการปรับปรุงปมที่เหมาะสม  ไดเลือกวิธีเจียรใบพัดของปม 
 

วิธีการปรบัปรุงปม 
ขอเสนอปรับปรุง เน้ือหาการปรับปรุง 

ใชอินเวอรเตอร 
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเพ่ือปรับปรุง

จุดเดินเครื่องใหเหมาะสมที่สุด 

เจียรใบพัด 
นําใบพัดของปมไปเจียรใหมีเสนผาน
ศูนยกลางลดลงเพื่อลดเฮดรวมลง 

เปลี่ยนปม 
เปลี่ยนไปใชปมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับจุด

สมรรถนะทีต่องการ 
 
 

ผลการพิจารณาวิธีการปรบัปรุงปม 

ขอเสนอ
ปรับปรุง 

มูลคา
ประสิทธผิล
(พันเยน/ป) 

มูลคาลงทุน
(พันเยน) 

ระยะคุมทุน
(ป) 

ระยะเวลา
กอสราง 

การประเมิน
โดยภาพรวม 

ใช
อินเวอรเตอร O(2,690) x(22,000) x(8.2) x x 

เจียรใบพัด ∆ (1,504) O (1,200) O (0.8) O O 
เปลี่ยนปม O (3,405) ∆ (14,300) O (4.7) O O 

 
 ประสิทธิภาพ 

ลดพลังงานไฟฟาได 118 MWh/ป (อัตราที่ลดกําลังไฟฟาของปมลงได 20.8 %) 
ลดตนทุนได  1,560 พันเยน/ป (ระยะเวลาคุมทุน 0.8 ป) 
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