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บทคัดยอ
บทความฉบับนี้ นําเสนอการศึกษาสมรรถนะ
ของเครื่องตะบันน้ํา โดยตัวเรือนของเครื่องตะบันน้ํา
จะทําจากทอพีวีซี ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้คือ ขนาดเสน
ผ า นศู น ย ก ลางของถั ง ลมทํ า การทดลองที่ 0.0508,
0.0762 และ 0.1016 เมตร ความสูงของเฮดน้ํา
ทางเขาทําการทดลองที่ 2, 2.5 และ 3 เมตร และระยะ
กดสปริ ง ของวาล ว กระตุ น ทํ า การทดลองที่ 0.025,
0.03 และ 0.035 เมตร โดยเดิมสปริงยาว 0.155 เมตร
เมื่อกําหนดใหเฮดทางออกคงที่โดยเทากับ 15 เมตร
จากการศึกษาพบวา เมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ถังลมใหญขึ้น ความสูงของเฮดน้ําทางเขาสูงขึ้น และ
ระยะกดสปริงของวาลวกระตุนมากขึ้น อัตราการไหล
ของน้ําที่ทางออกจะสูงขึ้นตามไปดวย
Abstract
This article presents a study on the
performance of hydraulic ram pump which is
made from PVC pipe. The studied variables are
as follows. The diameters of air chamber were
0.0508, 0.0762 and 0.1016 meters. The heights
of water inlet head were 2, 2.5 and 3 meters.
And, the lengths of pre-compressed impulse

waste valve spring were 0.025, 0.03 and 0.035
meters. Initially, the length of spring was set to
0.155 meters with a constant of outlet water
head at 15 meters. The result of study shows
that as the diameter of air chamber, the height of
water inlet head and the length of precompressed spring increase, the water flow rate
at the outlet also increases.
1. บทนํา
เครื่ อ งตะบั น น้ํ า เป น อุ ป กรณ อ ย า งหนึ่ ง ที่
สามารถนําพลังงานน้ํามาใชในการสงน้ําจากที่ต่ําไปที่
สูงโดยการใชหลักการของวอเตอร แฮมเมอร (water
hammer) เครื่องตะบันน้ําจะมีประสิทธิภาพต่ํา แต
ข อ ดี คื อ มี ก ลไกเคลื่ อ นไหวน อ ยชิ้ น ไม ใ ช ไ ฟฟ า ใช
งบประมาณในการสร า งน อ ย และ ไม ต อ งการการ
บํา รุง รัก ษามากนัก สามารถนํ า มาใชกับ การเกษตร
เชน สู บน้ํา เขา นาหรือใชในครั ว เรือน จึง เหมาะที่จะ
ประยุกตนํามาใชในชนบทที่หางไกลความเจริญ หรือ
ในทองที่ที่ไมมีไฟฟาใช บัญญัติ นิยมวาส [1] ได
แนะนําไดอะแกรมของเครื่องตะบันน้ําดังรูปที่ 1

จากรูปที่ 1 เมื่อ H คือความสูงของเฮดน้ํา
ทางเขา Hd คือความสูงของเฮดน้ําทางออก Waste
valve คือวาลวน้ําทิ้งและเปนวาลวกระตุนการทํางาน
Delivery valve คือวาลว ที่ทําใหเกิดการสงน้ําไปยังถัง
น้ําดานบน Air chamber คือถังลมที่ใชในการสราง
ความดันเพื่อใชในการสงน้ํา Drive pipe คือทอสงน้ํา
จากแหลงน้ํามายังชุดเครื่องตะบันน้ํา
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รูปที่ 1 ไดอะแกรมของเครื่องตะบันน้ํา

เมื่ อ น้ํ า ไหลจากแหล ง น้ํ า ทางเข า ที่ มี เ ฮดน้ํ า
ทางเขา H เขาสูทอสงน้ํา (drive pipe) ความเร็วของ
น้ําที่ไหลลนออกทางวาลวน้ําทิ้งจะคอยๆ เพิ่มขึ้น โดย
สามารถหาไดจากสมการ Unsteady
Bernoulli
Equation สําหรับ incompressible fluid ที่มีความ
หนาแนนคงที่ ไดดังสมการที่ 1 ตอไปนี้
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เมื่อสภาวะที่ 1 คือ ตําแหนง บริเวณผิวหน า
ของน้ําในแหลงน้ํา และ สภาวะที่ 2 คือ ตําแหนงกอน
เขาสูวาลวน้ําทิ้ง โดยสามารถจะแกสมการเพื่อหา V2
ไดดังตอไปนี้
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(2)

เมื่อ L คือ ความยาวของทอสงน้ํา และ
ในขณะที่ความเร็วของน้ําที่ไหลลนออกทางวาลวน้ํา
ทิ้งมีคาสูงพอที่จะทําใหวาลวน้ําทิ้งปดตัวเองลง ก็จะ
กอใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา water hammer ซึ่ง
จะทําใหความดันของน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถดันน้ํา
ผานวาลวจาย (Delivery valve) ซึ่งมีลักษณะเปน
วาลวกันกลับ (check valve) หลังจากน้ําเขาสูถังลม
(Air Chamber) อากาศที่อยูภายในถังลมจะเกิดการ
อัดตัวและดันน้ําผานทอสง Delivery Pipe) ไปยัง
แหลงเก็บน้ําที่ทางออก
Phyo Min Than [2] ไดศึกษาสมรรถนะการ
ทํ า งานของเครื่ อ งตะบัน น้ํา โดยมี คา เฮดน้ํ า ทางเข า
1.524 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอน้ํา
ทางเข า 0.0762
เมตร ถั ง ลมมี ข นาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 0.1524 เมตร และสูง 0.4572 เมตร เฮด
น้ําทางออก 9.144 เมตร จากการทดลองพบวา อัตรา
การไหลของน้ําทางเขา 1.24x10-3 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที และอัตราการไหลของน้ํา ทางออก 1.05x10-5
ลู ก บาศก เ มตรต อ วิ น าที คิ ด เป น ค า ประสิ ท ธิ ภ าพ
เทากับ 60 %
Shuaibu Ndache MOHAMMED [3] ได
ศึกษาสมรรถนะการทํางานของเครื่องตะบันน้ํา โดยมี
คาเฮดน้ําทางเขา 1.5 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของทอน้ําทางเขา 0.025 เมตร เฮดน้ําทางออก 2.87
เมตร จากการทดลองพบว า อั ต ราการไหลของน้ํ า
ทางออก 3.83x10-5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที คิดเปนคา
ประสิทธิภาพเทากับ 57.3 %

2. อุปกรณที่ใชในการทดลอง
ชุดเครื่องตะบันน้ําที่ใชในการทดลองประกอบ
ไปดวย 3 สวนหลักคือ
1. ตัวเรือนปม สรางโดยการนําของอมาตอ
เข ากับขอตอสามทางโดยใชท อพีวีซีขนาด 0.0508
เมตร ที่มีความยาว 0.19 เมตร มาตอเขาดวยกันแลว
สวนดานบนใชขอตอลดมาตอเขากับขอตอสามทาง
เพื่อจะไดติดตั้งกับถังลม (Air chamber) ดังแสดงใน
รูปที่ 2

รูปที่ 3 ถังลม

3. วาลวน้ําทิ้ง จะมีสปริงเปนตัวสรางแรงดัน
สําหรับดันน้ําเขาไปในถังลม โดยมีลักษณะดังรูปที่ 4
ตอไปนี้

รูปที่ 2 ตัวเรือนปม

2. ถังลม สรางโดยการนําทอพีวีซียาว 1 เมตร
ตอเขากับฝาอุดทอแลวนํ าขอตอลดมาตอเขากับอีก
ดานหนึ่งของทอพีวีซีตอกับทอสามทางขนาด 0.0254
เมตร เปนทางออกของน้ําแลวนําวาลวกันกลับตอเขา
อีกดานแลวตอเขากับขอลดเพื่อนําไปตอกับตัวเรือน
ปม ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 4 วาลวน้ําทิ้ง

ชุดเครื่องตะบันน้ําที่ประกอบเสร็จแลวแสดง
ไดดังรูปที่ 5 ตอไปนี้

รูปที่ 5 ชุดเครื่องตะบันน้ําที่ประกอบเสร็จแลว

3. วิธีการทดลอง
การทดลองจะมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประกอบชุดถังลม (Air chamber) ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.0508 เมตร และอุปกรณตางๆ
เขากับตัวเรือนปม
2. วางถังบรรจุน้ํา 0.200 ลูกบาศกเมตร ที่
ระดับความสูง 2 เมตร
3. ปรับระยะความยาวของสปริงวาลวน้ําทิ้ง
ที่ระดับ 0.12 เมตร (ระยะกดสปริง 0.035 เมตร)
4. เปดวาลวใหน้ําจากถังไหลผานทอสงน้ํา
เขาสูตัวเรือนปม
5. วาลวน้ําทิ้งจะกระตุนตัวเองใหทํางาน
6. ปมเริ่มทํางาน
7. ให เ ครื่ อ งไฮดรอลิ ค แรม ป ม ทํ า งาน
ประมาณ 2 นาที เพื่อทําการไลอากาศออกจากทอ

8. วัดอัตราการไหลที่ทางออก (Qout) ของน้ํา
ที่ไหลผา นทอสงน้ํา ที่ ระดับสูง 15
เมตร โดยใช
กระบอกรองรับน้ําและจับเวลาและวัดอัตราการไหลที่
ทางเขา (Qin) ของน้ําที่ไหลเขาผานทอสงน้ํากอนเขา
ตัวเครื่องไฮดรอลิคแรม ปม โดยใชกระบอกรองรับน้ํา
และจับเวลา
9. ทําการทดลองที่ระยะความยาวของสปริง
0.125 เมตร และ 0.13 เมตร โดยทําการทดลอง
เหมือนกับขอ 2 ถึง 8
10. ปรับตั้งระดับความสูงของถังน้ําทางเขา
2.5 เมตร และ 3เมตร และทําการทดลองเหมือนกับขอ
3 ถึง 9
11. ทําซ้ําการทดลองกับถังลมที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.0762 และ 0.1016 เมตร

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองเมื่อถังลมมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.0508, 0.0762 และ 0.1016 เมตร แสดง
ไดดังตารางที่ 1, 2 และ 3 ตอไปนี้

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเมื่อถังลมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.0508 เมตร

ตารางที่ 3 ผลการทดลองเมื่อถังลมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.1016 เมตร
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0.12

2

7.05 x10-3 0.26 x10-3 27.66

0.12

2

7.05 x10-3 0.35 x10-3 37.23

0.12

2.5

8.38 x10-3 0.55 x10-3 39.38

0.12

2.5

8.38 x10-3 1.1 x10-3 78.76

0.12

3

9.71 x10-3 1.1 x10-3 56.64

0.12

3

9.71 x10-3 1.5 x10-3 77.24

0.125

2

7.05 x10-3 0.21 x10-3 22.34

0.125

2

7.05 x10-3 0.3 x10-3 31.91

0.125

2.5

8.38 x10-3 0.48 x10-3 34.37

0.125

2.5

8.38 x10-3 0.8 x10-3 57.28

0.125

3

9.71 x10-3 0.9 x10-3 46.34

0.125

3

9.71 x10-3 1.4 x10-3 72.09

0.13

2

7.05 x10-3 0.2 x10-3 21.28

0.13

2

7.05 x10-3

0.13

2.5

8.38 x10-3 0.4 x10-3 28.64

0.13

2.5

8.38 x10-3 0.5 x10-3 35.80

0.13

3

9.71 x10-3 0.5 x10-3 25.75

0.13

3

9.71 x10-3 0.65 x10-3 33.47

ตารางที่ 2 ผลการทดลองเมื่อถังลมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.0762 เมตร
ความยาวสปริง

Hin
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Eff.

(m)

(m)

(m3/s)

(m3/s)

(%)

0.12

2

7.05 x10-3 0.31 x10-3 32.98

0.12

2.5

8.38 x10-3 0.91 x10-3 65.16

0.12

3

9.71 x10-3 1.2 x10-3 61.79

0.125

2

7.05 x10-3 0.3 x10-3 31.91
-3

-3

0.125

2.5

8.38 x10 0.7 x10

50.12

0.125

3

9.71 x10-3 1 x10-3

51.49

0.13

2

7.05 x10-3 0.29 x10-3 30.85

0.13

2.5

8.38 x10-3 0.4 x10-3 28.64

0.13

3

9.71 x10-3 0.5 x10-3 25.75

-

-

จากตารางที่ 3 เมื่อทําการทดลองที่ระยะ
ความยาวสปริงเทากับ 0.13 เมตร และที่คาเฮดน้ํา
ทางเขาเทากับ 2 เมตรจะพบวาไมมีน้ําไหลออกทาง
ปลายดานบนดังนั้นอัตราการไหลที่ทางออก (Qout) จึง
ไมไดแสดงผลในตาราง
จากตารางที่ 1, 2 และ 3 คา Eff (%) คือ
ประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ํา โดยสามารถหาได
จากสมการที่ (3) ตอไปนี้
⎛ Qout H out
⎝ Qin H in

Eff(%)= ⎜⎜

⎞
⎟⎟ × 100%
⎠

(3)

เมื่อ Qout และ Hout คืออัตราการไหลและเฮด
น้ําที่ทางออก Qin และ Hin คืออัตราการไหลและเฮดน้ํา
ที่ทางเขา
จากขอมูลในตารางที่ 1,2 และ 3 นํามาเขียน
กราฟเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่

ทางออก (Qout) กับเฮดน้ําทางเขา (Hin) ไดดังรูปที่ 6, 7
และ 8 ตอไปนี้

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับเฮดน้ําทางเขา (Hin) เมื่อถังลม มี D= 0.0508 เมตร

0.155 เมตร) ก็จะใหคาอัตราการไหลที่ทางออกสูงขึ้น
ดวยเชนกัน

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับเฮดน้ําทางเขา (Hin) เมื่อถังลม มี D = 0.1016 เมตร

จากขอมูลในตารางที่ 1,2 และ 3 นํามาเขียน
กราฟเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่
ทางออก (Qout) กับความยาวสปริง ไดดังรูปที่ 9, 10
และ 11 ตอไปนี้

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับเฮดน้ําทางเขา (Hin) เมื่อถังลม มี D = 0.0762 เมตร

จากกราฟในรูปที่ 6, 7 และ 8 พบวาเมื่อเฮด
น้ําทางเขา (Hin) มีคาสูงขึ้นอัตราการไหลที่ทางออก
(Qout) ก็จะสูงตามไปดวย และพบวาเมื่อความยาว
สปริงลดลงหรือระยะกดสปริงของวาลวกระตุนสูงขึ้น
(เชนที่ความยาวสปริงเทากับ 0.12 เมตร ก็คือมีระยะ
กดสปริงเทากับ 0.035 เมตรเพราะเดิมสปริงยาว

รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับความยาวสปริง เมื่อถังลม มี D = 0.0508 เมตร

จากกราฟในรูปที่ 9, 10 และ 11 พบวาเมื่อ
ความยาวสปริงยาวขึ้น อัตราการไหลทางออกจะลด
ต่ําลง เนื่องจากที่ความยาวสปริงมาก ก็คือมีระยะกด
สปริงนอย ทําใหแรงกระทําของชุดวาลวที่ถูกขับดวย
สปริ ง จะกระทํ า ด ว ยแรงน อ ยลงตามไปด ว ย ทํ า ให
ปริม าณน้ํา ที่จ ะถู ก ขั บ ใหเ ข า ไปยั ง ถั ง ลมก็ มี ปริ ม าณ
น อ ยลงทํ า ให อั ต ราการไหลที่ ท างออกจึ ง ต่ํ า ลงเมื่ อ
ความยาวสปริงยาวขึ้น

จากขอมูลในตารางที่ 1,2 และ 3 นํามาเขียน
กราฟเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่
ทางออก (Qout) กับขนาดเสนผานศูนยกลางของถังลม
ไดดังรูปที่ 12,13 และ 14 ตอไปนี้

รูปที่ 12 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับขนาดเสนผานศูนยกลางของถังลม เมื่อเฮด
ทางเขา = 2 เมตร
รูปที่ 10 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับความยาวสปริง เมื่อถังลม มี D = 0.0762 เมตร

รูปที่ 11 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับความยาวสปริง เมื่อถังลม มี D = 0.1016 เมตร

รูปที่ 13 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับขนาดเสนผานศูนยกลางของถังลม เมื่อเฮด
ทางเขา = 2.5 เมตร

จากกราฟในรูปที่ 12, 13 และ 14 พบวาเมื่อ
ขนาดเสนผานศูนยกลางของถังลมใหญขึ้น อัตราการ
ไหลทางออกจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อถังลมมีขนาด
เสนผานศูนยกลางใหญขึ้น
ก็จะทําใหมีปริมาณ
อากาศภายในถังลมมากขึ้น
เมื่อมีน้ําเขาสูถังลม
อากาศปริมาณมากกวาดังกลาว ก็จะสงผลใหเกิด
ความดันที่จะสงน้ําไปยังทางออกที่มากขึ้นดวยนั่นเอง

เปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานของเครื่อง
ตะบันน้ําไดดังตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบสมรรถนะ
พบวาที่คาอัตราสวนเฮดน้ําทางออกตอเฮดน้ําทางเขา
(Hout/Hin) เทากับ 6 คาอัตราสวนอัตราการไหล
ทางออกตออัตราการไหลทางเขา (Qout/Qin) จะสูงกวา
Phyo Min Than
[2] โดยมีคาเทากับ 0.13
เปรียบเทียบกับ 0.008 นั่นแสดงวาที่สภาวะเดียวกัน
อัตราการไหลทางออกของงานวิจัยนี้จะใหคาที่สูงกวา
อั น เนื่ อ งมาจากลั ก ษณะการกระตุ น ของวาล ว โดย
วาลวกระตุนจะใชสปริง แตในสวนของ Phyo Min
Than [2] จะใชลักษณะของมวลถวงน้ําหนัก จึงทํา
ใหการปดตัวกลับของวาลวน้ําทิ้งชากวาการคืนตัวของ
สปริง ทําใหรอบของการทํางานชากวา สงผลใหอัตรา
การไหลทางออกนอยกวาวาลวน้ําทิ้งที่ใชสปริงเปนตัว
ดันกลับใหเกิดการปดตัว

รูปที่ 14 ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลที่ทางออก (Qout)
กับขนาดเสนผานศูนยกลางของถังลม เมื่อเฮด
ทางเขา = 3 เมตร

ตารางที่ 4 สมรรถนะการทํางานของเครื่องตะบันน้ํา
บั ญ ญั ติ และ Phyo
Min Shuaibu
บรรเจิด
Than [2]
Ndache
MOHAMME
D [3]

5. สรุป
จากผลการทดลองพบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องตะบันน้ํามีคาสูงสุด เมื่อความยาวสปริงเทากับ
0.12 เมตร (ระยะกดสปริง เทากับ 0.035 เมตร) ถังลม
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1016 เมตร เมื่อเฮดน้ํา
ทางเขา 2.5 เมตร มีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.76 %
โดยมี ค า อั ต ราการไหลของน้ํ า ทางเข า 8.38x10-3
ลู ก บาศก เ มตรต อ วิ น าที และอั ต ราการไหลของน้ํ า
ทางออก 1.1x10-3 ลูกบาศกเมตรตอวินาที

Hout/Hin
Qout/Qin

Eff (%)

15
=6
2.5
1.1× 10 −3
8.38 × 10 −3

= 0.13
78.76

9.144
=6
1.524
1.05 × 10 −5
1.24 × 10 −3

= 0.008
60

2.87
= 1.9
1.5

57.3

เมื่อเปรียบเทีย บกับ Shuaibu
Ndache
MOHAMMED [3] พบวาคาอัตราสวนเฮดน้ําทางออก
ต อ เฮดน้ํ า ทางเข า (Hout/Hin) จะต่ํ า กว า มากคื อ 1.9

เมื่อ เที ย บกั บ 6
แต ไม ส ามารถเปรี ย บเทีย บค า
อั ต ราส ว นอั ต ราการไหลทางออกต อ อั ต ราการไหล
ทางเขา (Qout/Qin) ไดเนื่องจากไมมีคาอัตราการไหล
ของน้ําทางเขา
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