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Abstract 
The purpose of the research is to study the mechanism of single-cycle steam water pump which 

uses the same condenser and storage tank.  The study evaluates effect of temperature and volume of 
cooling water on the vacuum pressure.  The experiment consisted of different conditions of cooling 
temperature with the condenser tank volume 204 Liter and steam tank volume 17 Liter at 2 m. The cooling 
temperature and volume of cooling water were at 15, 20, 25, and 30 ◦C and 2, 3, 4, and 5 Liter, respectively 
at suction heads 2 m. The results show that, the higher vacuum pressure in condenser tank is achievable by 
decreasing cooling water temperature and increase the volume of cooling water.  Furthermore, the mixed 
temperature at 5 Liter of cooling water under cooling water temperature 15 ◦C is 64.36 ◦C resulting in the 
highest vacuum pressure obtained up to 74.96 kPa. Therefore, reducing the cooling temperature and 
increasing the amount of cooling water result in a higher vacuum pressure.  Increasing the amount of cooling 
water resulted in three times the effect on mixing temperature than reducing the cooling temperature. This 
will result in increasing suction height of the steam water pump. 

Keywords: Mixing Temperature, Vacuum Pressure, Cooling Water Temperature, Cooling Water Amount, 
Steam Water Pump 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการทำงานของระบบสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำแบบการทำงานรอบเดียว ซึ่งใชถัง

ควบแนนและถังเก็บน้ำเปนถังเดียวกัน โดยศึกษาอุณหภูมิและปริมาณน้ำหลอเย็นที่สงผลตอความดันสุญญากาศ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถังควบแนน (อุณหภูมิผสม) โดยถังควบแนนปริมาตร 204 ลิตร และถังผลิตไอน้ำปริมาตร 17 ลิตร 
ทำการทดลองท่ีระดับความสูงในการสูบน้ำ 2 เมตร เพื่อศึกษาหลักการทำงานของระบบ และปรับอุณหภูมิน้ำหลอเย็น 15, 20, 
25 และ 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำหลอเย็น 2, 3, 4 และ 5 ลิตร ที่ความสูงในการสูบน้ำ 2 เมตร ตามลำดับ พบวา การทำ
ใหแรงดันสุญญากาศในถังควบแนนสูงข้ึนไดโดยการลดอุณหภูมิของน้ำหลอเย็นและเพิ่มปริมาณน้ำหลอเย็น คืออุณหภูมิผสมใน
ถังควบแนนจากน้ำหลอเย็น 5 ลิตร ที่ อุณหภูมิน้ำหลอเย็น 15 องศาเซลเซียส คือ 64.36 องศาเซลเซียส สงผลใหแรงดัน
สุญญากาศสูงสุดที่ไดคือ 74.96 kPa ดังนั้นการลดอุณหภูมิน้ำหลอเย็น และการเพิ่มปริมาณน้ำหลอเย็นสงผลใหความดัน
สุญญากาศมีคามากขึ้นตาม โดยการเพิ่มปริมาณของน้ำหลอเย็นสงผลตออุณหภูมิผสมมากกวาการลดอุณหภูมิน้ำหลอเย็นถึง 3 
เทา ซึ่งจะสงผลใหความสูงในการสูบน้ำของปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำเพ่ิมขึ้น 

คำสำคัญ: อุณหภูมิผสม  ความดันสุญญากาศ  อุณหภูมิน้ำหลอเย็น  ปริมาณน้ำหลอเย็น  ปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำ 

บทนำ 
ในปจจุบันปญหาที่พบมากที่สุดของเกษตรกรคือการขาดการชลประทานที่ดี สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 

นอกจากตองพึ่งปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยธรรมชาติซึ่งมีความไมแนนอน เกษตรกรยังตองมีการสูบน้ำเพื่อใชการเกษตรอยูตลอด 
โดยทั่วไปในปจจุบันจะมีเครื่องสูบน้ำ 3 ประเภทคือ เครื่องสูบน้ำที่ใชไฟฟา เครื่องสูบน้ำใชเครื่องยนตพลังงานฟอสซิล และ
เครื่องสูบน้ำใชพลังงานจากแสงอาทิตย ในการสูบน้ำขึ้นจากบออยูตลอดเวลา เครื่องสูบน้ำที่ใชไฟฟายังประสบปญหาเรื่องสาย
สงไฟฟาที่ยังจำกัดพื้นที่ซึ่งในถิ่นทุรกันดารที่ไมมีสายสงไฟฟายังประสบปญหาในปจจุบัน เครื่องสูบน้ำใชเครื่องยนตพลังงาน
ฟอสซิล ยังกอใหเกิดมลภาวะใหกับโลก สวนเครื่องสูบน้ำใชท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยยังมีตนทุนตอหนวยในราคาสูงอยู การสูบน้ำ
เพื่อการเกษตรสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการจะตองมีน้ำเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกไดตลอดป คือ
ตองมีน้ำ 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไร โดยประมาณ [1] ระบบปมน้ำพลังงานความรอน (Thermal water 
pump) อาศัยหลักการของการปมน้ำ และการไหลเวียนน้ำโดย การประยุกตใชพลังงานความรอนมาใชในการปมน้ำและการ
หมุนเวียนของไหลดวยกำลังไอน้ำ สามารถรับและคายความรอนไดดี โดยการหมุนเวียนน้ำรอนผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน ใชรังสีอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอน [2] ปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำโดยใชน้ำหลอเย็นโดยตรง ซึ่งเปนระบบปมน้ำ
พลังงานความรอนประเภทหนึ่ง จึงเปนทางเลือกใหมในการสูบน้ำ โดยหลักการทำงานที่เรียบงายชิ้นสวนนอยและใชงานงาย 
การกอสรางที่ไมยุงยาก ไมมีช้ินสวนที่เคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับปมลูกสูบ ชวยประหยัดพลังงานโดยใชความรอนเหลือทิ้งเพื่อผลิต
ไอน้ำและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชน้ำเปนของเหลวเปนสารใชงานของระบบ เราอาจใชปมน้เีพ่ือผลิตน้ำรอนฤดูหนาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใชพลังงานมาจากวัสดุที่เหลือใช การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรปมขนาด 10 ลิตรน้ี ระบบเปรียบไดกับ
ระบบ von OPPEN และ CHANDWALKER ถาใชวัสดุเหลือใชมาทำเชื้อเพลิง ปมชนิดนี้อาจประหยัดกวา [3] ปจจุบันไดมีการ
สรางเครื่องตนแบบปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำแบบอัตโนมัติขึ้นมาโดยจะมีการสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำหลายรอบการทำงาน หลาย
รูปแบบ ขนาดถังเล็กตองใชพลังงานความรอนคอนขางสิ้นเปลือง ปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำที่ใชพลังงานไฟฟาจากมิเตอร 3,000 
วัตต แสดงใหเห็นวาการเพิ่มกำลังไฟฟาที่ปอนระบบ ทำใหระบบสูบน้ำไดมากขึ้น กำลังไฟฟาสูบน้ำได 227 ลิตร และเพิ่มความ
สูงในการสูบน้ำทำใหประสิทธิภาพปมสูงขึ้นตามทำไดสูงสุดที่ 4.85 เมตร [4] ไดมีการทดสอบปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำพลังงาน
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ความรอนจากถานไมระบบสามารถหมุนเวียนน้ำได 9.5 ลิตรตอรอบขนาดถังควบแนนน้ำขนาด 9 ลิตร ทำการทดลองภายใน
ระยะเวลา 1 ช่วัโมง โดยสามารถสรุปไดคือ ปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำพลังงานความรอนจากถานไมสามารถผลิตน้ำรอนไดเทากับ 
66.5 ลิตร อุณหภูมิน้ำรอนที่ไดเฉลี่ย 41.76 องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาแตละรอบมีความแตกตางกัน เนื่องจากปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ปอนใหกับระบบมีความแตกตางกัน และเนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ปอนใหกับระบบมีความไมสม่ำเสมอทำให
ปริมาณความรอนที่ไดไมคงที่สงผลใหการผลิตไอน้ำไมเพียงพอรวมถึงระยะเวลาตอรอบเพิ่มขึ้นดวย [5] ตัวแปรที่มีผลตอการ
ทำงานของระบบ คือ อุณหภูมิน้ำภายในถังควบแนน และอุณหภูมิน้ำที่เติมใหแกถังผลิตไอน้ำ ซึ่งจำนวนรอบการทำงานของ
ระบบจะเพิ่ม และลดการใชพลังงานจากฮีตเตอร ถาอุณหภูมิน้ำที่เติมเขาไปมีคาสูงกวาอุณหภูมิน้ำสิ่งแวดลอม [6] แตระดับ
ความสูงของระบบก็ยังไมเพิ่มขึ้น ระดับความสูงในการสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น สงผลใหจำนวนรอบในการสูบน้ำลดลง เมื่อจำนวนรอบ
ลดลงปริมาณน้ำที่สูบไดทั้งหมดก็ลดลงตาม สวนประสิทธิภาพปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำจะเพิ่มขึ้นตามพลังงานที่ใชในการสูบน้ำ
และตามความสูงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่มระดับความสูงในการสูบน้ำจะสงผลอยางมากในการเพิ่มประสิทธิภาพปมสูบน้ำดวย
กำลังไอน้ำใหสูงขึ้น [7] ไดทดลองผลของการประยุกตปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำโดยทำงานรอบเดียว ใชพลังงานเช้ือเพลิงจากชีว
มวลโดยเฉพาะเศษไมที่ไดจากการตัดไม โดยใชความสูงในการสูบน้ำที่ระดับความสูงดานสูบน้ำที่ 3 เมตร ใชน้ำหลอเย็นปริมาณ 
3 ลิตร ปริมาตรถังสูบน้ำที่ 0.204 ลูกบาศกเมตร จะพบวามีสภาพพรอมใชงาน และสามารถสูบน้ำไดปริมาณ 203 ลิตรตอรอบ 
ความดันสุญญากาศท่ีใชในการสูบน้ำสามารถทำไดถึง 120 กิโลปาสคาล การทำงานของปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำใชระยะเวลาใน
การทดลอง 1.15- 2 ช่วัโมง และสามารถนำน้ำไปใชงานหรือปลอยใสถังเก็บน้ำตอไปเพื่อรอการใชงานได ใชเวลาในการทดลอง
นาน เนื่องจากตองทำใหอุณหภูมิถังควบแนนมีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส และหลอเย็นดวยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เพ่ือใหไดความดันสุญญากาศท่ีเหมาะสม สามารถเอาชนะความสูงในการสูบน้ำได [4]  

จากปญหาดังกลาวระบบไมสามารถสูบน้ำที่ความสงูมากขึ้นได เพ่ือทำใหอุณหภูมิในถังควบแนนในขณะเกิดความดนั
สุญญากาศลดลง และทำใหเกิดความดันสุญญากาศเพ่ิมข้ึน เพื่อเอาชนะความสูงในการสูบน้ำไดตามท่ีตองการ ดังน้ัน ในการวิจัย
น้ีจึงทำการทดลองใชน้ำหลอเย็นที่อุณหภูมิ และปริมาณน้ำหลอเย็นที่แตกตางกัน 
หลักการทำงานของระบบปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำ 

หลักการทำงานของระบบปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำแบบการทำงานรอบเดียว 1. ชวงผลิตความรอนและขับดันอากาศ 
เริ่มตนเปด วาลวตัว ที่ 1 กับ วาลวตัวที่ 2 และปด วาลวตัวที่ 3 เมื่อน้ำในถังผลิตไอน้ำซึ่งบรรจุน้ำ 3 ลิตร ไดรับความรอนจาก
แกสหุงตม จนกระทั่งมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะเกิดไอน้ำขึ้นภายในถังผลิตไอน้ำ และเคลื่อนผานทอสงไอน้ำ และ วาลว
ตัวที่ 1 ไปยังดานบนของถังควบแนน และขับดันอากาศออกทางดานลางผานวาลวตัวที่ 2 ดังภาพที่ 1(a) 2. ชวงระบายไอ เมื่อ
ไอน้ำที่มีอุณภูมิเพ่ิมขึ้นจนถึง 100 องศาเซลเซียส ไอน้ำจะเขามาแทนที่อากาศภายในถังควบแนนจนอากาศไหลผานวาลว 2 จน
อากาศไหลออกหมดเนื่องจากที่อุณภูมิเทากันไอน้ำจะมีความหนาแนนนอยกวาอากาศ จึงลอยอยูที ่สูงและไลอากาศออก
ทางดานลางของถังควบแนน ดังนั้นภายในถังควบแนนจะมีความดันเทากับความดันบรรยากาศ ดังภาพที่ 1(b) 3. ชวงหลอเย็น 
เมื่ออุณหภูมิภายในถังควบแนนเทากับ 100 องศาเซลเซียส จะไมมีอากาศเหลืออยูภายใน เติมน้ำหลอเย็นที่ระดับความสูง
มากกวาในถังหลอเย็นที่เตรียมไวก็จะถูกเปดใหไหลเขาสูถังควบแนนดวยคาแรงโนมถวงโลก ผานวาลวตัวที่ 3 ดังภาพที่ 1(c) 4. 
ชวงสูบน้ำ เมื่อน้ำหลอเย็นไหลเขาถังควบแนนดวยแรงโนมถวงของโลกที่มีไอน้ำอุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียสจึงเกิดการควบแนน
ภายในถังจนเกิดเปนสุญญากาศ และเริ่มสูบน้ำจากถังพักน้ำขึ้นมายังถังควบแนนเพื่อนำไปใชงานหรือปลอยใสถังเก็บน้ำตอไป
เพ่ือรอการใชงานไดดังภาพที่ 1(d) 
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ภาพท่ี 1 (a) ชวงผลิตความรอนและขับดันอากาศ 

ภาพท่ี 1 (b) ชวงระบายไอ 
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ภาพท่ี 1 (c) ชวงหลอเย็น 

ภาพท่ี 1 (d) ชวงสูบน้ำ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ปริมาณความรอนที่จายใหระบบ [8] 

Q = mCp∆T (1)
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เมื่อ 
 Q 
m 
Cp 
∆T 

 = ปริมาณความรอน (กิโลจูล) 
 = มวลของน้ำ (กิโลกรัม)  
 = คาความจุความรอนจำเพาะของน้ำ (กิโลจูลตอกิโลกรัม องศาเซลเซียส) 
 = อุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนไป (องศาเซลเซียส) 

สมดุลพลังงานในถังขับควบแนนสามารถหาไดจากสมการ [9] 

𝑚 , ℎ , − ℎ . + 𝑚 , 𝐶 , , (100 − 𝑇 )=𝑚 (ℎ , − ℎ , )+ 𝑚 ℎ ,  (2) 

เมื่อ𝑚 ,ℎ ,  ℎ .ℎ ,ℎ ,𝑇𝑚𝑚𝑚 ,𝐶 , ,

= มวลของไอน้ำภายในถังควบแนน (กิโลกรัม) 
= เอนทัลปของไอน้ำภายในถังควบแนนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซยีส (กิโลจูลตอกิโลกรมั) 
= เอนทัลปของน้ำภายในถังควบแนนที่อุณหภูมิ 𝑇  (กิโลจูลตอกิโลกรัม) 
= เอนทลัปของน้ำหลอเย็น (กิโลจลูตอกิโลกรัม) 
= คาความรอนแฝงของการเปลี่ยนสถานะจากน้ำเปนไอที่อุณหภูมิ 𝑇  (กิโลจูลตอกิโลกรัม) 
= อุณหภูมผิสมภายในถังควบแนน (องศาเซลเซียส) 
= มวลของน้ำหลอเย็น (กิโลกรมั)  
= มวลของน้ำที่ระเหยเปนไอภายในถังควบแนน (กิโลกรัม)  
= มวลของน้ำในถังควบแนน (กิโลกรัม)     
= คาความจุความรอนของน้ำภายในถังควบแนน (กิโลจูลตอกิโลกรมั องศาเซลเซียส)  

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผสมและความดันสุญญากาศภายในถังควบแนนของปมสูบน้ำดวยกำลังไอ

น้ำแบบการทำงานรอบเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำหลอเย็นและอุณหภูมิน้ำหลอเย็น ที่เอาชนะความสูงในการสูบน้ำ
ของปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำที่ความสูงตามความลึกของบอน้ำได 

วิธีการวิจัย 
ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำแบบการทำงานรอบเดียว ไดแก อุณหภูมิ

แวดลอม, อุณหภูมิถังควบแนน, อุณหภูมิถังผลิตไอน้ำ, อุณหภูมิถังพักน้ำ และความดันภายในถังควบแนน  โดยมีการปฏิบัติงาน
ในการทดลองปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำ โดยใชน้ำหลอเย็นที่อุณหภูมิ และปริมาณที่แตกตางกัน ตามลำดับดังน้ี 1. ถังควบแนน/
ถังเก็บน้ำ ปริมาตรในการบรรจุน้ำ 204 ลิตร 2. ถังผลิตปริมาตรในของถัง 17.18 ลิตร 3. ถังพักน้ำ ปริมาตรในการบรรจุน้ำ 
265.9  ลิตร 4. ทอสงไอน้ำขนาด ½ น้ิว  5. ทอสูบน้ำขนาด 1 ½ น้ิว และ 6. วาลวควบคุมแรงดัน 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางอุปกรณการทดลอง 

ภาพท่ี 3 จุดวัดอุณหภูมิ 
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1) ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ประกอบดวยชุดเตาสำหรับใหความรอนแกน้ำ ถังควบแนน ถังพักน้ำและถังผลิตไอน้ำตาม
โครงสรางอุปกรณการทดลองตามภาพที่ 2 และจุดวัดอุณหภูมิตามภาพที่ 3 

2) ติดต้ังทอสงไอน้ำทอสูบน้ำวาลวตาง ๆ รวมทั้งสายวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความดัน
3) ติดต้ังเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความดัน
4) ติดต้ังทอทางดานสูบน้ำที่ระดับความสูงท่ี 2 เมตร
5) เตรียมน้ำเขาถังพักน้ำ (แหลงน้ำ) ปริมาณ 260 ลิตร
6) เติมน้ำเขาถังผลิตไอน้ำปริมาณ 3 ลิตร ปดวาลวทั้งระบบ
7) เติมน้ำหลอเย็นไวที่ถังหลอเย็นปริมาณ 2 ลิตร อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
8) เติมน้ำเขาไปในทอสูบน้ำที่ฟุตวาลวใหเต็มเพื่อเปนน้ำลอ
9) ใหความรอนกับระบบโดยใชแกสหุงตม เพ่ือตมน้ำที่ถังผลิตไอน้ำระหวางน้ีตองเปดวาลวที่และวาลวที่ 2 ที่ดานลาง

ถังควบแนนไวตลอดเพ่ือไลอากาศภายในถังควบแนน 
10) รอจนอุณหภูมิไอน้ำภายในถังควบแนนเทากับ 100 องศาเซลเซียส
11) ปดวาลวที่ 1 จากถังผลิตไอน้ำเพ่ือไมใหไอน้ำเขาถังควบแนนอีก
12) เปดวาลวที่ 4 ถังผลิตไอน้ำเพ่ือระบายไอน้ำจากถังผลิตไอน้ำ
13) ปดวาลวที่ 2 ระบายไอน้ำที่ดานลางถังควบแนน
14) เปดวาลวที่ 5 ระหวางถังควบแนนและถังพักน้ำ
15) เปดวาลวที่ 3 น้ำหลอเย็นและปดวาลวที่ 3 เมื่อน้ำหลอเย็นไหลเขาถังควบแนนตามคาที่ตั้งไว
16) รอจนถังควบแนนหยุดสูบน้ำ ดูไดจากความดันภายในถังควบแนน
17) บันทึกคาดวยเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความดัน
18) นำน้ำที่ไดจากถังควบแนนมาวัดปริมาณทุกครั้ง
19) นำผลไปวิเคราะห
20) ทำการทดลองซ้ำตั้งแตขั้นตอนที่ 5 ถึงขั้นตอนที่ 19 แตเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเปน 20, 25 และ 30

องศาเซลเซียส 
21) ทำการทดลองซ้ำตั้งแตขั้นตอนที่ 5 ถึงข้ันตอนที่ 19 แตเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำหลอเย็นเปน 3, 4 และ 5 ลิตร
22) ทำการทดลองซ้ำอยางละ 3 ครั้ง ทุกตัวแปร
23) นำผลการทดลองท่ีไดมาทำการวิเคราะหเปรียบเทียบและสรุปผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการทำงานของปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำแบบการทำงานรอบเดียว ที่ความสูงในการสูบน้ำ 2 

เมตร ปริมาณน้ำหลอเย็น 5 ลิตรและที่อุณหภูมิน้ำหลอเย็นที่ 15 องศาเซลเซียส แผนผังของกระบวนการสูบน้ำไดอธิบายไวที่ 
กราฟความสัมพันธระหวางความดันกับปริมาณของระบบแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3  กราฟความสัมพันธระหวางความดันกับปริมาตรของระบบ 

1) จุดที่ 1-2 เปนชวงใหความรอนแกน้ำปริมาณ 3 ลิตร ในถังผลิตไอน้ำดวยแกสหุงตม อยางตอเนื่องจนกระทั่งน้ำมี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ โดยขั้นตอนน้ีจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที

2) จุดที่ 2-3 เปนชวงไอน้ำไหลสูถังควบแนน เมื่อถังผลิตไอน้ำไดความรอนจนกระทั่งน้ำมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เมื่อใหความรอนจน อุณหภูมิของของน้ำจะไมเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงแตปริมาณไอน้ำจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เปน
การผลิตไอน้ำ โดยขั้นตอนน้ีจะใชเวลาประมาณ 10-20 นาที

3) จุดที่ 3-4 เปนชวงหลอเย็น เมื่อถังควบแนนมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงวาไมมีอากาศภายในถังควบแนน
แลว จึงเติมน้ำหลอเย็นที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ปริมาณ 5 ลิตร เขาสูถังควบแนนดวยแรงโนมถวงของโลก ทำให
อุณหภูมิในถังควบแนนลดลงและเกิดเปนความดันสุญญากาศ โดยขั้นตอนน้ีจะใชเวลาประมาณ 70-90 นาที

4) จุดที่ 4-4’ เปนชวงสูบน้ำ การผสมไอน้ำและน้ำหลอเย็นทำใหเกิดการควบแนน และเกิดความดันสุญญากาศภายในถัง
ควบแนน ระบบจึงสูบน้ำจากถังพักน้ำขึ้นมายังถังควบแนน จนความดันสุญญากาศไมสามารถเอาชนะความสูงและ
การสูญเสียความดันในทอและขอตอจึงหยุดสูบน้ำ แตความดันยังไมเทากับความดันบรรยากาศ โดยขั้นตอนนี้จะใช
เวลาประมาณ 2-5 นาที

5) จุดที่ 4’-1 เปนชวงที่สมดุลความดัน หลังจากการสูบน้ำยังคงมีความดันสุญญากาศเหลืออยูในระบบ แตยังไมเพียง
พอที่จะเอาชนะความสูงในการสูบน้ำได ดังนั้นจึงเปดวาลวใหความดันภายในระบบมีคาใกลเคียงกับความดัน
บรรยากาศ เพ่ือนำน้ำไปใชงานหรือปลอยใสถังเก็บน้ำเพื่อรอการใชงานตอไป โดยขั้นตอนน้ีจะใชเวลาประมาณ 25-35
นาที
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ภาพท่ี 4 ความสมัพันธอณุหภูมแิวดลอม และอณุหภมูิถังผลติไอน้ำ 

ภาพท่ี 5 การถายเทความรอนของอุณหภูมภิายในถังควบแนน 

ภาพท่ี 6 ความสัมพันธระหวางความดันสญุญากาศภายในถังควบแนนและอุณหภูมเิฉลี่ยในถังควบแนน 
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จากภาพที่ 4 - 6  เปนการผลทดลองการสูบน้ำที่ระดับความสูงในการสูบน้ำ 2 เมตร ปริมาณน้ำหลอเย็น 5 ลิตร 
และอุณหภูมิน้ำหลอเย็นที่ 15 องศาเซลเซียส เมื่อเมื่อ TA คือ อุณหภูมิแวดลอม และ Tboiler คือ อุณหภูมิน้ำภายในถังผลิตไอ
น้ำ การใหความรอนของถังผลิตไอน้ำ ดวยพลังงานความรอนจากแกสหุงต ปริมาณพลังงานที่ใชขึ ้นอยูกับมวลเชื้อเพลิงที่
ปอนเขาระบบ การวิเคราะหการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในถังผลิตไอน้ำแสดงไดดังภาพที่ 4 เมื่อน้ำภายในถังผลิตไอน้ำไดรับ
การถายเทความรอนจากเริ่มตนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จนน้ำในถังมอีุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส พลังงานความ
รอนที่ใชในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำดังสมการที่ 1 เปนการใหความรอนในชวงเริ่มตน หลักจากนั้นเมื่ออุณหภูมิน้ำมีคา 
100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำจะไมเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากที่ความดันบรรยากาศมีจุดเดือดที่คา 100 องศาเซลเซียส ทำให
ในชวงที่อุณหภูมิน้ำหยุดอยูที่ 100 องศาเซลเซียส ทำใหลดพลังงานความรอนที่ปอนเขาระบบ เน่ืองจากการใชพลังงานความ
รอนเพ่ือรักษาระดับของอุณหภูมิของน้ำใหคงที่ ปจจัยที่ทำใหเกิดความสูญเสียความรอนในชวงการใหความรอนกับน้ำภายใน
ถัง สงผลใหระยะเวลาในการใหความรอนเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสูญเสียความรอนมากขึ้น ระยะเวลาในการใหความรอนก็
เพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

อุณหภูมิถังควบแนนมีจุดวัดอุณหภูมิ 3 จุด คือ บน กลาง และลาง คือ TTcon,1, TTcon,2  และ TTcon,3  ตามลำดับเมื่อ
อุณหภูมิน้ำภายในถังผลิตไอน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงคา 100 องศาเซลเซียส ไอน้ำจะไหลเขาสูถังควบแนน และเริ่มมีการถายเทความ
รอนใหถังควบแนนโดย จากจุดท่ีอยูดานบนของถังควบแนนจะไดรับความรอนกอน แลวหลังจากน้ันจะเคลื่อนที่ไปตรงกลางและ
ขางลางถังควบแนน ดังภาพที่ 5 TTcon,1, TTcon,2  และ TTcon,3  ไอน้ำจะคอย ๆ แลกเปลี่ยนความรอนกับถังควบแนน ซึ่งในชวง
เริ่มตนภายในถังควบแนนมีอากาศอยู สังเกตไดวาชวงแรก TTcon,2  และ TTcon,3 ไมมีการเปลี่ยนแปลง จนกวาไอน้ำจะไหลลงมา
สู TTcon,2  และ TTcon,3  ไอน้ำจะเคลื่อนที่ขับดันอากาศภายในถังควบแนนจากดานบนลงสูดานลาง ทำใหอุณหภูมิภายในถัง
ควบแนนมีคาสูงจากบนลงลาง เน่ืองไอน้ำมีคาความหนาแนนนอยกวาอากาศ จึงทำใหอากาศที่อยูในถังถูกขับดันดวยไอน้ำออก
ทางดานลางที่มีคาความหนาแนนมากกวา เมื่อไอน้ำแทนที่อากาศจนหมดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เมื่อถังควบแนนเตม็ไป
ดวยมวลไอน้ำ หลังจากนั้นอุณหภูมิภายในถังควบแนน จะลดลงเนื่องจากการเติมน้ำหลอเย็นเขาสูถังควบแนนที่ปริมาณ น้ำ 5 
ลิตร 15 องศาเซลเซียส ผสมกับไอน้ำในถังควบแนนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ 2 ทำใหอุณหภูมิภายในถัง
ควบแนนลดลงอยางรวดเร็ว กลายเปนอุณหภูมิผสม และเกิดเปนความดันสุญญากาศ ดังสมการ PV=mRT  เมื่ออุณหภูมิลดลง
ความดันก็จะลดลงตามท่ีปริมาตรและมวลคงท่ี ดังภาพที่ 6 เมื่อ PVacuum คือ ความดันสุญญากาศ, Tws คือ อุณหภูมิน้ำในถังพัก
น้ำ และ TTcon,av คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของถังควบแนน ดังน้ันเมื่อความดันบรรยากาศ (0 ความดันเกจ) หลังจากที่ไดรับความรอน
จนถึงจุดเดือด และถูกทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วในระบบปดจึงทำใหระบบเกิดเปนความดันสุญญากาศ 74.96 กิโลปาสคาล 
สูบน้ำจากถังพักน้ำเขาสู ถังควบแนน และจะหยุดน่ิงเมื่อความดันสุญญากาศไมสามารถเอาชนะความสูงในการสูบน้ำได 
เนื่องจากการสูญเสียความดันในทอและขอตอจึงหยุดนิ่งที่ความดันสุญญากาศ 26.6 กิโลปาสคาล สวนอุณหภูมิภายในถัง
ควบแนนก็จะลดลงถึงอุณหภูมิผสม ซึ่งอุณหภูมิผสมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณและอุณหภูมิน้ำหลอเย็น ปริมาณน้ำและ
อุณหภูมิน้ำที่สูบได 

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณน้ำหลอเย็น 
ไอน้ำภายในถังควบแนนที่ปริมาตร 204 ลิตร ถูกทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วจนไอน้ำเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 

เนื่องจากการสูญเสียพลังงานความรอนของไอน้ำในการเปลี่ยนสถานะ เปนเกิดเปนอุณหภูมิผสมระหวางไอน้ำที่ 100 องศา
เซลเซียส กับน้ำหลอเย็นที่ ปริมาณ 2, 3, 4 และ 5 ลิตร อุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 7 การเพ่ิม
ปริมาณน้ำหลอเย็นสงผลใหอุณหภูมิผสมลดลงจากสมการท่ี 2 เมื่อมวลของน้ำหลอเย็นมีคาเพ่ิมมากขึ้นการสญูเสียพลงังานความ
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รอนที่ทำใหไอน้ำเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว และของผสมก็มีมากขึ้นตามลำดับ ในสวนของ อุณหภูมิของน้ำหลอเย็นที่ลดลงก็
จะสงผลใหอุณหภูมิผสมลดลงตามเชนกัน ซึ่งการลดอุณหภูมิของน้ำหลอเย็นจะสูญเสียพลังงานมาก แตในทางตรงกันขามการ
เพิ่มปริมาณน้ำหลอเย็นจะสงผลใหอุณหภูมิผสมลดลงมากกวา 3 เทาของอุณหภูมิน้ำหลอเย็น โดยที่ R-Squared มีคามากกวา 
0.9 ทั ้ง 4 สมการในภาพที่ 7  ความรอนแฝงในการเปลี ่ยนสถานะของไอน้ำใหกลายเปนน้ำ ที่สงผลใหเกิดเปนความดัน
สุญญากาศดังภาพที่ 8 เมื่อปริมาณน้ำหลอเย็นเพิ่มน้ำ และมีอุณหภูมิต่ำ จะสามารถทำใหเกิดความดันสุญญากาศมากขึ้นตาม 
สงผลในระบบสามารถนำความดันสุญญากาศที่เกิดข้ึนไปสูบน้ำจากแหลงน้ำที่ระดับความสูงตาง ๆ ได โดยการเลือกอุณหภูมิน้ำ
หลอเย็นที่ปริมาณตาง ๆ ใหไดความดันสุญญากาศที่เหมาะสมกับระดับความสูงในการสูบน้ำ ในภาพที่ 8 แสดงสมการท่ีมีคา R-
Squared มีคามากกวา 0.9 ดังน้ันถาตองการเพิ่มความดันสุญญากาศใหมีคามากขึ้นสามารถเพิ่มปริมาณน้ำหลอเย็นใหมากกวา 
5 ลิตรได  

ภาพท่ี 7 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิผสมภายในถังควบแนนและปริมาณน้ำหลอเย็น 

ภาพท่ี 8 ความสัมพันธระหวางความดันสญุญากาศภายในถังควบแนนและปรมิาณน้ำหลอเย็น 

V2l y = 0.4786x + 71.859 R=0.998

V3l y = 0.3306x + 72.694 R=0.907

V4l y = 0.433x + 63.565 R=0.970

V5l y = 0.552x + 55.86 R=0.999
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สรุปผลการวิจัย 
ระบบปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำ แบบการทำงานรอบเดียว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในถังควบแนน ทำ

ใหเกิดความดันสุญญากาศ โดยท่ีอุณหภูมิและปริมาณของน้ำหลอเย็นสงผลโดยตรงกับความดันที่เกิดขึ้น ซึ่งอุณหภูมิของน้ำหลอเย็น
จะแปรผันกับความดัน และปริมาณของน้ำหลอเย็นจะแปรผกผันกับความดัน การทำนายหาอุณหภูมิและปริมาณของน้ำหลอเย็นที่
เหมาะสมดับความดันที่ใชในการสูบน้ำ โดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณน้ำหลอเย็นสามารถทำไดดี และสงผลไดมากวาการลดอุณหภูมิน้ำ
หลอเย็นถึง 3 เทา ดังน้ันเมื่อตองการใหเกิดความดันสุญญากาศมากข้ึนตองลดอุณหภูมิของน้ำหลอเย็น และเพ่ิมปริมาณน้ำหลอเย็น 

ขอเสนอแนะ 
ในการนำไปใชงานระบบปมสูบน้ำดวยกำลังไอน้ำ แบบการทำงานรอบเดียว โดยถังควบแนนปริมาตร 204 ลิตร โดย

อุณหภูมิน้ำหลอเย็น 15 องศาเซลเซียสและปริมาณน้ำหลอเย็น 5 ลิตร ไดอุณหภูมิผสมที่ 64.36 องศาเซลเซียส ความดัน
สุญญากาศที่ 74.96 กิโลปาสคาล ซึ่งสามารถสูบน้ำที่ความสูงในการสูบน้ำ 6 เมตรได 
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