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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีศึกษาผลกระทบของสกรูแบบอาคีเมดีสท่ีมีต่อ

สมรรถนะของเคร่ืองสูบน ้าแบบไหลตามแนวแกนขนาดเล็ก อุปกรณ์การ
ทดลองประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน 40 mm 
ความยาว 1.2 m ใบพดัแบบไหลตามแนวแกนชนิด 3 ครีบ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางใบพดั 36 mm ใช้มอเตอร์ 24 VDC 150 W เป็นตน้ก าลงัท าการ
เปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตามแนวแกนท่ีไม่มีเพลาสกรู 
(SAFP) และเคร่ืองสูบน ้าแบบไหลตามแนวแกนท่ีมีเพลาสกรูแบบอาคีเม
ดีส (SAFP30) โดยเพลาสกรูแบบอาคีเมดีส ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง     
26 mm ระยะพิตซ์ 30 mm ติดตั้งอยูท่ี่ต  าแหน่งก่ึงกลางของท่อทางดูด ท า
การทดลองในช่วงความเร็วรอบ 2,800 - 3,400 RPM เพ่ิมข้ึนคร้ังละ 100 
RPM ท่ีระยะยกน ้ า (เฮด) 0.25 และ 0.50 m จากผลการทดลองพบว่า 
SAFP30 ให้อตัราการสูบ, ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ และประสิทธิภาพสูงกว่า 
SAFP คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 70.35, 40.76 และ 43.93 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: เคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตามแนวแกน, สกรูแบบอาคีเมดีส, 
สมรรถนะ 
 

Abstract 
  This research examined the effect of Archimedes screw on 
performance of the small axial flow pump. The experimental equipment 
consisted of the pump with an inner diameter of 40 mm, length of 1.2 
m, 3 blades of axial flow impeller and impeller diameter 36 mm. An 
electric motor 24 VDC 150 Watt was used as a main drive. The 
experimental investigation had compared between the axial flow pump 
without Archimedes screw (SAFP) and the axial flow pump with 
Archimedes screw (SAFP30). The Archimedes screw with 26 mm 
diameter and 30 mm pitch was installed in the middle of the suction 
pipe. The experimental conditions of the head at 0.25 and 0.50 m and 
the rotational speeds in the range of 2,800 – 3,400 RPM with the 

increment of 100 RPM were tested. From the experimental results, it 
was found that the SAFP30 had the average volume flow rate, the 
average power consumption and the average efficiency, higher than 
SAFP for 70.35, 40.76 and 43.93 % respectively. 
  
Keywords: axial flow pump, Archimedes screw, performance 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันเคร่ืองสูบน ้ ามีหลายประเภทมีหลายลักษณะการ
น าไปใช้งานตามแต่วตัถุประสงคจ์ะเห็นไดว้่าเคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตาม
แนวแกนมีใชต้ามภาคเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมโดยหลกัการ
ท างานของเคร่ืองสูบน ้ าชนิดน้ีจะสูบของเหลวเขา้ผ่านช่องทางดูดโดย
แกนเพลาจะหมุนเพ่ือล าเลียงของเหลวไหลตามแนวแกนเพลา ส าหรับ
เคร่ืองสูบน ้าชนิดน้ีจะไดเ้ฮด (Head) ต ่าตรงกนัขา้มจะไดอ้ตัราการไหลสูง 
ดงันั้นเม่ือมีความตอ้งการอตัราการไหลเพ่ิมมากข้ึนจะตอ้งเพ่ิมความเร็ว
รอบให้สูงข้ึนไป ดงันั้นจึงส่งผลให้เคร่ืองสูบน ้าใชก้  าลงัไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเคร่ืองสูบน ้ าท่ีผ่านมาพบว่าไดมี้
การน าเสนอในหลายแนวทางดงัเช่น การทดสอบเคร่ืองสูบน ้ าดว้ยการมี
และไม่มีเพลาสกรูโดยด าเนินการสูบน ้ าท  าให้ทราบว่าประสิทธิภาพของ
เคร่ืองสูบน ้าแบบท่ีไม่มีสกรูคิดเป็นร้อยละ 8.4 ส่วนเคร่ืองสูบน ้ าแบบท่ีมี
เพลาสกรูคิดเป็นร้อยละ 12.9 จะเห็นไดว้่าเคร่ืองสูบน ้ าท่ีติดตั้งเพลาสกรู
สามารถให้ก าลงัของไหลเพ่ิมข้ึน [1] หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันาและ
ศึกษาผลกระทบจากมุมใบพดัของเคร่ืองสูบน ้ า พบว่าเม่ือต าแหน่งของ
ใบพดัท่ีมีการเปล่ียนไปทุก -15 องศา จะส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพ
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 37.4 ส่งผลให้อตัราการไหลเชิงปริมาตร
ลดลงเฉล่ียร้อยละ 31.25 เม่ือคิดการลงทุนและระยะเวลาคืนทุนดว้ยการ
เพ่ิมเคร่ืองสูบน ้ าเพ่ือให้ไดอ้ตัราการไหลเชิงปริมาตรใกลเ้คียงกนั พบว่า
ใบพดัท่ีถูกพฒันาข้ึนสามารถลดการใช้พลงังานลงได้ร้อยละ 57.05 [2] 
นอกจากน้ียงัมีการทดลองศึกษาผลกระทบของมุมเพลาสกรูโดยทดสอบ
ท่ีมุม 30, 45 และ 60 องศา พบว่าเม่ือด าเนินการติดตั้งเพลาสกรูท่ีท  ามุม 
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30, 45 และ 60 องศา มุมท่ี 30 องศาไดอ้ตัราการไหลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.5 
ขนาดมุม 30 องศา มีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีร้อยละ 12.9 โดยดีกว่ามุม 45
และ 60 องศา [3] ต่อมาไดมี้การศึกษาป๊ัมแบบแรงเหว่ียงโดยการติดตั้งตวั
เหน่ียวน าท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเพลาสกรูทางด้านทางดูดพบว่าสามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพไดสู้งข้ึนโดยการสูญเสียพลงังานภายในท่อเกิดจาก
แรงเสียดทานภายในท่อถา้สามารถลดแรงเสียดทานภายในท่อลงไดก้าร
ใช้ก  าลังในการดันของไหลก็จะน้อยลง [4] จากนั้ นได้มีการศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะระหวา่งใบพดั 2 และ 3 ครีบ ของเคร่ืองสูบน ้าแบบ
ไหลตามแนวแกนทั้งแบบมีและไม่มีเพลาสกรู พบวา่ใบพดัแบบ 3 ครีบ มี
อตัราการไหลและอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัสูงกว่าใบพดัแบบ 2 ครีบ 
และใบพดัแบบ 3 ครีบมีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียสูงกว่าใบพดัแบบ 2 ครีบ 
ทั้งแบบมีเพลาสกรูและไม่มีเพลาสกรู [5] 
 จากงานวิจยัต่างๆ ท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่าเพลาสกรูสามารถช่วย
เพ่ิมสมรรถนะให้กบัเคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตามแนวแกนได้จึงเป็นท่ีมา
ของงานวิจยัโดยในงานวิจยัมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาและทดลองเพลาสกรู
แบบอาคีเมดีสท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถนะของเคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตาม
แนวแกนท่ีไม่มีเพลาสกรู (SAFP) และ เคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตาม
แนวแกนท่ีมีเพลาสกรูแบบอาคีเมดีส (SAFP30) 

 

2. ทฤษฎใีนการวเิคราะห์ [6] 
ก าลงัของไหล (Fluid Power) สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี (1) 

P = ρgQ(TDH)F
   (1) 

PF  คือ ก าลงัของไหลท่ีเคร่ืองสูบน ้าท  าได ้(Watt) 

ρ  คือ ความหนาแน่นของน ้า (kg/m3) 
g  คือ ความเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (m/s2) 
Q  คือ อตัราการไหลเชิงปริมาตรของน ้ า (m3/s) 
TDH คือ Total discharge head (m) 
 

ประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี (2) 
PFη =
PE

     (2) 

η  คือ ประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า (%) 
PE  คือ ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัเคร่ืองสูบน ้า (Watt) 

 

3. ชุดทดลองและวธีิการทดลอง 
อุปกรณ์การทดลองประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตาม

แนวแกนขนาดเล็ก มีความยาว 1.2 m เส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอก 50 mm 
ภายใน 40 mm ใบพดั 3 ครีบ เส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดั 36 mm เพลาสกรู
แบบอาคีเมดีส ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 26 mm ระยะพิตซ์ 30 mm        

ความยาวรวม 300 mm ดังรูปท่ี 2 จากงานวิจัย [3] ท  าการปรับลด
อัตราส่วนจากของจริงลงมาด้วยอัตราส่วนระหว่างขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางภายในท่อต่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเกลียวสกรูเท่ากับ 
0.65 โดยติดตั้งอยูท่ี่ต  าแหน่งก่ึงกลางของท่อทางดูดท าการทดลองติดตั้ง
เคร่ืองสูบน ้ าท่ีบ่อทดลองขนาด 73 × 255 × 73 cm ท าการทดลองในช่วง
ความเร็วรอบ 2,800 - 3,400 RPM เพ่ิมข้ึนคร้ังละ 100 RPM ท่ีระยะยกน ้ า 
(เฮด) 0.25 และ 0.50 m วิธีการทดลองติดตั้ง SAFP30 และ SAFP ในชุด
รองรับเคร่ืองสูบน ้ าท่ีสามารถปรับระดบัในการหาเฮดส าหรับการวดัเฮด 
ด าเนินการโดยใช้เคร่ืองมือวดัระยะโดยวดัความสูงจากระดบัพ้ืนผิวน ้ า
จนถึงก่ึงกลางท่อทางออก เม่ือติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าพร้อมกบัปรับระดบัเฮด 
ตามท่ีได้ระบุไวแ้ล้วคือ 0.25 และ 0.50 m จากนั้นต่อสายไฟฟ้าชุดวดั
ก าลงัไฟฟ้าของมอเตอร์พร้อมกบัชุดสายวดัความเร็วรอบเช่ือมต่อเขา้กบั
ตูค้วบคุมท่ีมีหนา้จอแสดงผลค่าไฟฟ้าและความเร็วรอบ ดงัรูปท่ี 1 และ 3  
จากนั้นด าเนินการเปิดการท างานเคร่ืองสูบน ้ าเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ระบบประมาณ 20 นาที จากนั้นด าเนินการปรับความเร็วรอบสูงสุดท่ี
ก าหนดไวคื้อ 3,400 RPM จากนั้นท าการตรวจวดัอตัราการไหลดว้ยการ
ใช้บิกเกอร์ขนาด 2000 ml ด้วยการตวงน ้ าจากท่อทางออกของเคร่ืองสูบ
น ้ าพร้อมกับเร่ิมนับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอลทศนิยม 2 
ต  าแหน่ง เม่ือตรวจวดัเสร็จแล้วน าปริมาณน ้ าท่ีตวงมาชั่งน ้ าหนักบน
เคร่ืองชั่งดิจิตอลท่ีมีความละเอียด 0.1 g จากนั้นก็บนัทึกค่าก าลงัไฟฟ้า
และความเร็วรอบเม่ือบนัทึกค่าเรียบร้อยแลว้ให้ปรับความเร็วรอบลงคร้ัง
ละ 100 RPM แลว้ท าการวดัตามวิธีท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้จนถึงความเร็ว
รอบต ่าสุดท่ีได้ก  าหนดไวคื้อ 2,800 RPM โดยแต่ละความเร็วรอบให้
ทดลองและบนัทึกผลการทดลองจ านวน 5 คร้ัง เพ่ือหาค่าเฉล่ียของอตัรา
การสูบ, ก  าลงัไฟฟ้า และความเร็วรอบ ในแต่ละรอบจากนั้นน าค่าตวัแปร
ต่างๆน ามาวิเคราะห์หาอตัราการสูบ, ก าลงัไฟฟ้า และ ประสิทธิภาพของ 
SAFP และ SAFP30 

 
รูปท่ี 1 Schematic diagram ของอุปกรณ์ทดลอง 

 

 
รูปท่ี 2 มุมและขนาดของเพลาสกรู  
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รูปท่ี 3 ชุดทดลองเคร่ืองสูบน ้าแบบไหลตามแนวแกนเพลา 

 

4. ผลการทดลอง 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย น้ี  เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราการสูบ , 
ก าลงัไฟฟ้า และประสิทธิภาพ SAFP และ SAFP30 โดยมีความเร็วรอบ
อยูใ่นช่วง 2,800 - 3,400 RPM และระยะยกน ้ า (เฮด) 0.25 และ 0.50 m 
จากการทดสอบมีผลตามล าดบัดงัน้ี 
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รูปท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการสูบกบัความเร็วรอบ 

 
จากรูปท่ี 4 เปรียบเทียบอตัราการสูบระหว่าง SAFP และ SAFP30 จะเห็น
ได้ว่าท่ีทุกๆความเร็วรอบอตัราการสูบจะเพ่ิมข้ึนจากการทดลองท่ีเฮด 
0.25 m  ความเร็วรอบสูงสุด 3,400 RPM ส่งผลให้ SAFP มีอตัราการสูบ 
40.47 LPM ส่วน SAFP30 มีอตัราการสูบ 53.83 LPM ขณะท่ีความเร็ว
รอบ 2,800 RPM ท่ี SAFP มีอตัราการสูบ 21.31 LPM ขณะเดียวกนั 
SAFP30 มีอตัราการสูบ 38.123 LPM จากนั้นด าเนินการปรับระดบัดว้ย
การเพ่ิมเฮดให้สูงข้ึนเป็น 0.50 m พบวา่ท่ีความเร็วรอบ 3,400 RPM ท าให้ 
SAFP มีอตัราการสูบ 21.18 LPM และ SAFP30 มีอตัราการสูบ 35.12 
LPM ขณะท่ีความเร็วรอบ 2,800 RPM จะเห็นไดว้า่ SAFP มีอตัราการสูบ
อยูท่ี่ 1.41 LPM ส่วน SAFP30 มีอตัราการสูบ 18.63 LPM  การติดตั้งเพลา
สกรูสามารถเพ่ิมอตัราสูบไดม้ากข้ึนเน่ืองจากของเหลวจะไหลเขา้สู่ใบพดั
จนเกิดการผลักดันของใบพัดเข้าสู่ด้านในท่อแล้วไหลไปตามแนว
แกนเพลาเม่ือไม่ติดตั้งเพลาสกรูจะเกิดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน
ภายในท่อส่งผลให้อตัราการสูบลดลงแต่เม่ือมีการติดตั้งเพลาสกรูเม่ือของ

เหลวไหลเขา้ด้านในท่อเกลียวจะช่วยผลกัดนัของเหลวได้เพ่ิมมากข้ึน 
จากการทดลองพบวา่ SAFP30 สามารถเพ่ิมอตัราการสูบไดสู้งกว่า SAFP 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 70.35 
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รูปท่ี 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งก าลงัไฟฟ้ากบัความเร็วรอบ 

 

จากรูปท่ี 5 พิจารณาการใชก้  าลงัไฟฟ้าระหว่าง SAFP และ SAFP30 ท่ีเฮด 
0.25 m ท่ีความเร็วรอบ 3,400 RPM จะเห็นวา่ SAFP ใชก้  าลงัไฟฟ้า 28.06 
W ขณะท่ี SAFP30 ใช้ก  าลงัไฟฟ้า 42.13 W และท่ีความเร็วรอบ 2,800 
RPM พบวา่ SAFP ใช้ก  าลงัไฟฟ้า 20.13 W ส่วน SAFP30 ใช้ก  าลงัไฟฟ้า 
31.42 W และท่ีเฮด 0.50 m ความเร็วรอบ 3,400 RPM ส่งผลให้ SAFP ใช้
ก  าลังไฟฟ้า 30.64 W ส่วน SAFP30 ใช้ก  าลังไฟฟ้า 41.10 W ขณะท่ี
ความเร็วรอบ 2,800 RPM ท าให้ SAFP ใช้ก  าลงัไฟฟ้า 23.24 W โดยท่ี
SAFP30 ใช้ก  าลงัไฟฟ้า 31.41 W การติดตั้งเพลาสกรูส่งผลให้การใช้
ก  าลงัไฟฟ้าสูงข้ึนเน่ืองจากเพลาสกรูมีภาระในการพลกัดนัของเหลวมาก
ข้ีนตามอตัราการสูบและเฮดท่ีสูงข้ึนจึงส่งผลให้ใชก้  าลงัไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดย
จะเห็นไดว้า่ SAFP30 ใชก้  าลงัไฟฟ้าสูงกว่า SAFP คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
40.76 
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รูปท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพกบัความเร็วรอบ 

 

จากรูปท่ี 6 SAFP และ SAFP30 ท่ีช่วงความเร็วรอบ 2,800 - 3,400 RPM 
เฮด 0.25 และ 0.50 m จากการทดลองประสิทธิภาพสูงสุดของระบบสูบ
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อยู่ท่ีความเร็วรอบท่ี 3,300 RPM โดยเฮด 0.25 และ 0.50 m SAFP30 
ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีท าได้คิดเป็นร้อยละ 9.65 และ 8.38 ส่วน SAFP 
ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีท าได้คิดเป็นร้อยละ 7.73 และ 5.15 จากการติดตั้ง
เพลาสกรูท่ีก่ึงกลางท่อทางดูดส่งผลให้อตัราการสูบสูงข้ึนคิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 70.35 ส าหรับการใชก้  าลงัไฟฟ้าคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 40.76 โดย
จะส่งผลให้ SAFP30 มีประสิทธิภาพสูงกวา่ SAFP คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
43.93 
 
 

5. สรุป 
จากการทดลองการศึกษาเปรียบเทียบการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระหวา่งเคร่ืองสูบน ้าแบบไหลตามแนวแกนท่ีไม่มีเพลาสกรู (SAFP) และ
เค ร่ืองสูบน ้ าแบบไหลตามแนวแกนท่ีมี เพลาสกรูแบบอาคีเมดีส 
(SAFP30) โดยมีขนาดผ่านศูนยก์ลางภายนอก 50 mm และเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางภายใน 40 mm ความยาว 1.2 m ใบพดัแบบไหลตามแนวแกน
ชนิด 3 ครีบ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดั 36 mm ใช้มอเตอร์ 24 VDC 
150 W เป็นตน้ก าลงัโดยมีการติดตั้งเพลาสกรูแบบอาคีเมดีสขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 26 mm ระยะพิตซ์ 30 mm ความยาวรวม 300 mm ติดตั้งอยู่
ท่ีต  าแหน่งก่ึงกลางของท่อทางดูดท าการทดลองในช่วงความเร็วรอบ 
2,800 - 3,400 RPM เพ่ิมข้ึนคร้ังละ 100 RPM ท่ีระยะยกน ้ า (เฮด) 0.25 
และ 0.50 m จากการทดสอบพบวา่ 
1. โดยในทุกๆความเร็วรอบ SAFP30 สามารถเพ่ิมอัตราการสูบได้
มากกวา่ SAFP คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 70.35  
2. การใช้ก  าลังไฟฟ้าเม่ือมีการติดตั้ งเพลาสกรูพร้อมกับระดับเฮดท่ี
แตกต่างกันส่งผลให้ SAFP30 ใช้ก  าลังไฟฟ้าสูงกว่า SAFP คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 40.76 
3. จากการตรวจวดัอตัราการสูบร่วมกับการใช้ก  าลงัไฟฟ้าจะเห็นได้ว่า
ประสิทธิภาพของระบบสูบ SAFP30 มีประสิทธิภาพสูงกว่า SAFP คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 43.93  
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