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บทคัดย่อ 

การออกแบบและสร้างชดุหวัพน่ในทอ่ทางดดูของเคร่ืองสบูนํา้สําหรับการเกษตร โดยทัว่ไปเคร่ืองสบู

นํา้สําหรับการเกษตรจะสามารถสบูนํา้ได้ท่ีระดบัความลึกประมาณ 3 ถึง 4 เมตร จนถึง 10 เมตร ได้ทําการ

ออกแบบท่อให้นํา้ไหลกลบัเข้าชดุหวัพ่นขณะทําการสบูนํา้ ซึ่งกําหนดใช้ท่อไว้ 2 ขนาด คือ ขนาด 2 นิว้ และ 

2.5 นิว้ เพ่ือทําการเปรียบเทียบกบัคา่ท่ี ไมใ่ช้ทอ่ไหลกลบั จากการทดลองสบูนํา้ท่ีความเร็วรอบ 1,200 1,400 

และ 1,600 รอบตอ่นาที โดยใช้เคร่ืองยนต์ต้นกําลงัขนาด 11 แรงม้า สบูเดียว 4 จงัหวะ ในการขบัเคร่ืองสบู

นํา้ ผลการทดลองพบว่า ท่อไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ ท่ีการใช้งาน 8 ชัว่โมงต่อวนั เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

(1ฤด)ู เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบไม่ใช้ท่อไหลกลบั (61,430 บาท/ 1 ฤด)ู ท่ีอตัราการไหล 20,476.8 ลบ.ม/ 1

ฤด ู และท่อไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ (58,320บาท/1ฤด)ู ท่ีอตัราการไหล 20,995.20 ลบ.ม/1ฤด ูจะทําให้ลด

อตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง ถึง 3,110 บาท / 1 ฤด ูเม่ือเปรียบเทียบกับต้นแบบท่ีไม่มีการติดตัง้ท่อ

ไหลกลบั 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to design and fabricate the injector of the suction pipe 

of water pump for agriculture. In general, water pumps for agriculture were able to pump water at 

a depth of about 3 to 4 meters up to 10 meters. The experiment has been designed to use water 

flow back into the nozzle during pumping. Which the two pipe sizes 2 inches and 2.5 inches for 

comparison with no use return pipe. The experiment has used pumping speed of 1,200, 1,400 

and 1,600 rpm driven by 11 hp diesel engine, single-cylinder four-stroke. The result be shown 

return flow pipe of 2.5 inches used to worked at 8 hours per day for a period of three months (one 

rice crop season) the result shown with non-tube return flow pipe are 61,430 Baht / 

1 season, compared with used return pipe 2.5 inches are 58,320 Baht / 1 season. The conclusion 
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be shown used return pipe 2.5 inches saved fuel consumption and cost of fuel are about 

3,110 Baht / 1 season, compared with the non-return pipe prototype that is being installed.  
Keywords:   Ejector, Flow rate, Return pipe 

Email address: masterdecha_kmitl@hotmail.co.th 

 

คาํนํา 

เน่ืองจากปัจจบุนั เกษตรกรต้องประสบปัญหาในทกุๆชว่งของฤดกูาลทําการเกษตรกรรม  เช่น ระดบั

นํา้ตืน้เขิน และระยะทางคอ่ยข้างไกลจากระยะการติดตัง้ปัม้นํา้ ซึ่งปัญหาดงักล่าวเหล่านีจ้ะพบในพืน้ท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และ บริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีราบสงู ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยจะทดนํา้สู่นาข้าวในพืน้ท่ีดอนโดยใช้เคร่ืองสูบนํา้แบบหอยโข่ง และเคร่ืองสูบนํา้ท่อพญานาค 

เคร่ืองสูบท่ีติดตัง้ในพืน้ท่ีดอน มี 2 รูปแบบดงันี ้คือ 1) การวางท่อดดู ท่ีเจาะลงพืน้ดินหรือบ่อบาดาล และ   

2) การวางท่อดดูในคลองชลประทานท่ีมีอยู่ ระดบัของเฮดโดยทัว่ไปโดยประมาณคือ 10 - 30 เมตร (สํานกั

ชลประทานท่ี 5, 2553)  วิธีการให้นํา้ดงักล่าวต้องใช้พลงังานมากในการขบัเคล่ือนเคร่ืองสบูจึงต้องใช้นํา้มนั

มากและทําให้สิน้เปลืองเชือ้เพลิง ในปี พ.ศ. 2553 ผลการสอบถามเกษตรกรเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิง 

สําหรับการทํางานของเคร่ืองจกัรเป็นระยะ 8-12 ชัว่โมงต่อวนัพบว่า คา่ใช้จ่ายในการทํางาน โดยเฉล่ีย คือ 

300 บาทต่อวัน หรือประมาณ 27,000 บาท ต่อ 3 เดือน (ราคานํา้มันช่วงท่ีทําการสอบถามอยู่ท่ีลิตรละ

ประมาณ 28 – 30 บาท) 

ในการศกึษานีเ้ป็นการออกแบบและสร้างชุดหวัพ่นสําหรับใช้กับเคร่ืองสูบแบบหอยโข่งสําหรับงาน

ชลประทานเพ่ือชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยของการสบูนํา้โดยการลดเฮดรวม ผลกระทบของเคร่ืองสบูแบบสบูลึก 

ท่ีเฮดรวมลดลงจะส่งผลให้การใช้นํา้มันเชือ้เพลิงลดลงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิงสําหรับ

ค่าใช้จ่ายในการสูบนํา้ ซึ่งช่วยลดรายจ่ายของเกษตรลงได้ โดยใช้เคร่ืองสูบนํา้จากการลดต้นทุนการผลิต 

(วิศณ,ุ 2009) 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือการออกแบบและสร้างชุดหวัพ่นในท่อทางดดูของเคร่ืองสูบนํา้สําหรับการเกษตร เพ่ือให้เป็น

ต้นแบบ และสามารถนําไปใช้งานได้จริง 

 

อุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย  

ชดุหวัพ่น, เคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่งขนาด 4 นิว้ ×4 นิว้ เคร่ืองยนต์เล็ก ขนาด 11 แรงม้า, เคร่ืองวดั

ความเร็วรอบ, เคร่ืองวดัอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง, นาฬิกาจบัเวลา, ท่อไหลกลบัขนาด 2 นิว้ และ

ขนาด 2.5 นิว้, ฝายสามเหล่ียม 

 

วิธีการออกแบบสร้างชุดพ่น 
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จากข้อมลูได้ออกแบบสร้างชดุพน่ (ดงัแสงในรูปท่ี 1.) และอปุกรณ์ตามแนวทางท่ีเหมาะสมได้แก่ 

1.) ท่อดูดสําหรับใช้กับเคร่ืองสูบนํา้ทางการเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ 4.00 นิว้ 

(10.16 ซม.)  ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางภายนอก  4.16 นิว้ (10.56 ซม.) และความหนาของทอ่ขนาด 0.6 ซม. 

2.) หน้าแปลนท่ีใช้กบัท่อดดูขนาด 4.00 นิว้ (10.16 ซม.)   มีความหนา 0.6 ซม. เส้นผ่าศนูย์กลาง

ของหน้าแปลน 18 ซม.ทําการเจาะรูตรงจดุศนูย์กลางขนาด 10.5 ซม. 

3.) ท่อไหลกลบั ขนาด 2.00 นิว้ (10.16 ซม.) และขนาด 2.5 นิว้ (6.35ซม.) ซึ่งเป็นท่อสําหรับให้นํา้

ไหลกลบัเข้าไปในทอ่ดดู ตามท่ีออกแบบไว้ในข้อท่ี 1  

4.) คอคอด ซึ่งสร้างให้มีขนาดพอดีกบัท่อดดูให้ท่อดดูแบบคอคอด โดยมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง

ภายใน 2.00 นิว้ (5.08 ซม.)  และขนาดภายนอกเป็น 4.00 นิว้ (10.16 ซม.)  

5.) หวัฉีด มีหน้าท่ีเพ่ือสง่นํา้มาจากทอ่ดดูขนาดของ หวัฉีด เทา่กบั 0.05 นิว้ (0.1276 ซม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1. แบบของชดุพน่ (Vortex Ventures Inc, 1998) 

 

การตดิตัง้การทดลอง 

             รูปแบบการติดตัง้ทัง้หมดในการศึกษาครัง้นีแ้สดงในรูปท่ี 2 การทดลองแบ่งออกโดยตําแหน่งของ 

ejector และการเปล่ียนแปลงความเร็วรอบของเคร่ืองสบูนํา้ ระยะดดูยกในการทดลองติดตัง้ท่ีความลึก 3.04 

เมตร การติดตัง้เคร่ืองสูบนํา้แบบสูบลึกประกอบด้วยเคร่ืองสบูนํา้มาตรฐานทัว่ไปขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ท่อ

เหล็ก สําหรับใช้เป็นท่อดดูติดตัง้เข้ากบัฟุตวาล์ว เช่ือมตอ่กบัหน้าแปลน ข้องอ 4 นิว้ ทํามมุ 90 องศา ติดตัง้

เกจสญุญากาศ สองตวัทําหน้าท่ีวดัความดนัของท่อดดู โดยมีเกจวดัความดนัทําหน้าท่ีวดัความดนัทางออก

ของปัม้นํา้ และวดัอตัราการไหลของนํา้ด้วยฝายสามเหล่ียม 

1 

2 

3 

4 
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 การทดลองแบ่งออกเป็นการใช้และไม่ใช้ท่อไหลกลบั โดยสูบนํา้ท่ีความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ต้น

กําลงั 1,200, 1,400 และ 1,600 รอบตอ่นาที ทําการทดลองจํานวน 3 ซํา้ เปรียบเทียบระหว่างการไม่ใช้ท่อ

ไหลกลบักบัการใช้ท่อไหลกลบัขนาด 2 นิว้ และขนาด 2.5 นิว้ อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ในเคร่ืองสบู 1) ท่อด้านจ่าย, 

2) ทอ่แยก 3 ทาง, 3) ข้อลดขนาด 4x2 , 4) เกจวาล์ว, 5) ท่อไหลหลบั, 6) เกจวดัความดนั, 7) ชดุพ่น, 8) เกจ

สญุญากาศ, 9) ทอ่ดดู, 10) ฟตุวาล์ว 

 

รูปท่ี 2.  การติดตัง้เคร่ืองสบูกบัชดุพน่และอปุกรณ์ตา่งๆ 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศกึษาผลของการนําชดุพน่เข้ามาเป็นอปุกรณ์สว่นหนึ่งของเคร่ืองสบูนัน้ เม่ือเปรียบเทียบหา

คา่  

1) ความสญูเสียรวม (เมตร) เฮดรวมของนํา้ ณ จดุใดจดุหนึ่ง ก็คือพลงังานทัง้หมดของนํา้ท่ีบอกใน

รูปของเฮดของนํา้ ณ จดุนัน้ ๆ  

                                                LSPvU hhhhH +++=                                                     (1) 

เม่ือ  

Hu 

Hv 

Hp 

Hs 

HL 

= 

= 

= 

= 

= 

เฮดของเคร่ืองสบูนํา้หรือเฮดรวม (เมตร) 

เฮดความเร็ว (เมตร) 

เฮดความดนั (เมตร) 

เฮดสถิต (เมตร) 

เฮดความฝืด (เมตร) 

            

        2) แรงม้านํา้ (แรงม้า) เป็นพลงังานท่ีเคร่ืองสบูให้แก่ของเหลว (Power output) ในหน่วยของแรงม้า 

ซึง่คํานวณได้จากสมการ (Tyler G. Hicks and T.W. Edwards, 1971) 

     Whp = 
550
QHγ                         (2) 

            เม่ือ     

Whp = พลงังานท่ีเคร่ืองสบูให้แก่ของเหลว (แรงม้า) 

γ  = นํา้หนกัจําเพาะของของเหลว (กิโลนิวตนั/ลกูบาศก์เมตร) 

Q = อตัราการสบู (ลกูบาศก์เมตร/วินาที) 

H = Total head (เมตร)  

 

3) แรงม้าเบรก (แรงม้า) เป็นกําลงังานท่ีเคร่ืองสบูได้จากเคร่ืองยนต์ (Power input) หรือเคร่ืองยนต์

ในหนว่ยของแรงม้า เพ่ือให้เพิ่มพลงังานให้กบัของเหลว  

Bhp = 
Eff

SqGrTDHQ
×
××

237
                              (3) 

      เม่ือ 

Bhp = กําลงังานท่ีเคร่ืองสบูได้จากเคร่ืองยนต์ (แรงม้า) 

Q    = อตัราการไหลของนํา้ (ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที) 

TDH = เฮดรวม (Total Dynamic Head, เมตร) 

SqGr = ความถ่วงจําเพาะของของเหลว 
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Eff   = ประสิทธิภาพของเคร่ืองสบู % 

 

7) อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาที) การวดัอตัราการไหลด้วยฝายวดันํา้รูปตวัวี 90o (V-Notch Weir) 

(Q) เป็นฝายท่ีมีช่องเปิดเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉากโดยสันฝายทัง้สองข้างทํามุม 45o กับแนวดิ่ง ฝาย

สามเหล่ียมเป็นฝายวดัอตัราการไหลของนํา้ท่ีให้ความละเอียดถกูต้องดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับอตัราการ

ไหลน้อย ๆ ซึง่ปริมาณนํา้สามารถคํานวณได้จากสตูร 

                   Q = 0.013H 5/2                                        (4)           

เม่ือ 

Q = อตัราการไหลผา่นฝาย (l/s) 

H = เฮดหรือความลกึของนํา้เหนือยอดสามเหล่ียมของสนั

ฝาย (cm) 

 

8) อตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลิง (ลบ.ซม./วินาที) การใช้นํา้มนัเชือ้เพลิงวดัโดยใช้เคร่ืองมือภายใน 5 

นาทีและคา่ Shuting off ของเชือ้เพลิงและรวบรวมการใช้เชือ้เพลิงในทดสอบแตล่ะครัง้ 

จากการทดลองพบว่าการใช้ท่อไหลกลบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั เม่ือเปรียบเทียบกับ

การไม่ใช้ท่อไหลกลบั ซึ่งพิจารณาจาก ตวัแปรตา่งๆข้างต้น โดยท่ีการใช้ท่อไหลกลบัขนาด 2 นิว้ให้คา่ความ

สญูเสียในทอ่ต่ําท่ีสดุ ให้ประสิทธิภาพแรงม้าสงูท่ีสดุและมีอตัราการสิน้เปลืองต่ําสดุ (ตารางท่ี 1) ซึ่งแตกตา่ง

จากชดุควบคมุ และการใช้ทอ่ไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ ทัง้นี ้ในการทดลองพบว่าการลดขนาดของท่อไหลกลบั

ให้น้อยกว่าขนาด 2 นิว้มีผลให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํา้สูงขึน้ โดยเทียบกบัการทดลองแบบตา่งๆ ใน

ระยะการเวลาการเก็บผล 5 นาที เช็คระดบัจากอตัราการไหล การสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ของระบบ 

 จากการศึกษาผลของการทดลอง ท่ีความเร็วรอบต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ 

พบว่าความเร็วรอบไม่มีผลต่อความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของ ใช้ หรือ ไม่ใช้ท่อไหลกับ แต่มีผลต่อ 

ประสิทธิภาพของระบบ โดยรวม คือมีการเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง เม่ือเปล่ียนความเร็วรอบ (ตารางท่ี 2) เม่ือได้ผล

การทดลองดงันี ้สามารถนําไปเปรียบเทียบกบัการใช้งานจริง จะทําให้ลดอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง 

เม่ือใช้งานชดุหวัพ่นในท่อทางดดู โดยกําหนดขนาดท่อไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ ท่ีการใช้งาน 8 ชัว่โมง ตอ่วนั 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน(1ฤด)ู เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบไม่ใช้ท่อไหลกลบั ( 61,430 บาท/ 1 ฤด)ูท่ีอตัราการ

ไหล 20,476.8 ลบ.ม/ 1ฤด ู และท่อไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ (58,320บาท/1ฤด)ู ท่ีอตัราการไหล 20,995.20 

ลบ.ม/1ฤด ูจะทําให้ลดอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง ซึง่คดิเป็นคา่ใช้จา่ยด้านเชือ้เพลิง ถึง 3,110 บาท / 

1 ฤด ูโดยใช้การเพาะปลกูข้าวในหน้าแล้งเป็นเกณฑ์การทดลอง 
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ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองสบูนํา้ท่ีตําแหนง่ไมใ่ช้ทอ่ไหลกลบั ใช้ทอ่ไหลกลบัขนาด 2 นิว้ และใช้ทอ่

ไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ ท่ีแตกตา่งกนั 

รายการการทดลอง 
ไมใ่ช้ทอ่ไหล

กลบั 

ใช้ทอ่ไหลกลบั

ขนาด 2 นิว้ 

ใช้ทอ่ไหลกลบั

ขนาด 2.5 นิว้ 
CV % F -Test 

ความสญูเสียรวม (เมตร) 20.76b 22.51a 16.90c 8.13 ** 

แรงม้านํา้ (แรงม้า) 0.64a 0.69a 0.53b 8.27 ** 

แรงม้าเบรก  (แรงม้า) 0.75a 0.69a 0.53b 8.27 ** 

อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาที) 0.0079a 0.0078a 0.0081a 9.86 ** 

อตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลิง (ลบ.

ซม./วินาที) 
0.79a 0.79a 0.75b 2.44 ** 

หมายเหตุ : ความหมายของสญัลกัษณ์ตา่งกนัในคอลมัน์ (a,b,c) แสดงถึงความแตกตา่งกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิต*ิ*Significant at 1% level  *Significant at 5% level 

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองสบูนํา้ท่ีตําแหนง่ความเร็วท่ีแตกตา่งกนั 

ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) 1,200 1,400 1,600 

ความสญูเสียรวม (เมตร) 13.85c 19.57b 26.74a 

แรงม้านํา้ (แรงม้า) 0.23c 0.62b 1.00a 

แรงม้าเบรก  (แรงม้า) 0.24c 0.66b 1.06a 

อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาที) 0.0046c 0.0088b 0.0103a 

อตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลิง (ลบ.ซม./วินาที) 0.70c 0.75b 0.89a 

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ต่างกันในคอลมัน์ (a,b,c) แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิต ิ

 

สรุป 

 

จากผลการทดลอง การออกแบบและสร้างชดุหวัพ่นในท่อทางดดูของเคร่ืองสบูนํา้สําหรับการเกษตร

สามารถสรุปได้ว่าเม่ือใช้ ท่อไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ ท่ีการใช้งาน 8 ชัว่โมง ตอ่วนั เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

(1ฤด)ู เม่ือเปรียบเทียบกบัแบบไม่ใช้ท่อไหลกลบั (61,430 บาท/ 1 ฤด)ู ท่ีอตัราการไหล 20,476.8 ลบ.ม/ 1

ฤด ู และท่อไหลกลบัขนาด 2.5 นิว้ (58,320บาท/1ฤด)ู ท่ีอตัราการไหล 20,995.20 ลบ.ม/1ฤด ูจะทําให้ลด
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อตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง ถึง 3,110 บาท / 1 ฤด ูเม่ือเปรียบเทียบกับต้นแบบท่ีไม่มีการติดตัง้ท่อ

ไหลกลบั 
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