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บทคัดยอ 
 

โครงงานวิทยานิพนธเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิไดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ

ชวยนวดกลามเนื้อ  ลดความเม่ือยลาของบุคคลทัว่ไป  รวมทั้งผูพิการทางดานการเคล่ือนไหวซ่ึงผู

พิการเหลานี้ไมสามารถชวยเหลือตวัเองได  เม่ือผูพิการไดรับการบําบดัดวยเคร่ืองนวดกลามเนื้อ

ระบบน้ําวนปรับอุณหภูมิไดนี้แลว  จะทําใหกลามเนื้อของผูพิการแข็งแรงข้ึน  กอนการใชงานของ

เคร่ืองนี้ตองทําการเปดเคร่ืองโดยใชเวลา  100  นาที  เพื่อใหน้ํามีอุณหภูมิที่  40 oC เม่ือไดน้ําใน

อุณหภูมิที่ตองการแลวจึงลงไปทําการบําบัด 

 เคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิไดนี้มีอุปกรณที่สําคัญคือ  ปมน้ําแบบหอยโขง 

(Centrifucal Pump)  ขนาด  1  Hp  ทอทางดูดและทางสงมีขนาด  1”  ดูดน้ําจากถังผานเคร่ือง

ทําความรอนแบบตอตรงขนาดเสนผานศนูยกลาง  2”  ทําความรอนดวยระบบไฟฟาความยาว   
0.58 ม.   220  V  กําลังสูงสุด  1000 W  สามารถทําความรอนไดสูงสุด  80 oC  ควบคมุอุณหภูมิ

ดวยเทอรโมสตัส  (Thermostat)  เพื่อสงน้ํากลับเขาสูถังน้ําวนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง  1 ม.  

อยูขอบอางทั้ง 2 ขาง  ควบคุมความเร็วของน้ําไดดวยการปรับแตงวาลว 

 
 

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ข 

Abstract 

 

 This  project  of  a Jacuzzy muscle  massage machine with temperature control 

is therapeutic  heat. The  first  objective  for  reduce  muscle  spasm  and  joint  stiffness, 

old man and deformed. The machine must operate and worm up about  100 minute and 

keep temperature of water circulate with 40oc.  

 The configuration and component is circular fiberglass  1 m diameter 0.5 m 

height, with water circulate by pump (Centrifugal pump)  1 hp, 1x1 inch for suction and 

discharge line, power of heat exchanger 1000 W, control temperature by thermostat.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

            
 



 ค 

สารบัญ 

    

                 หนา 

                             

บทคัดยอภาษาไทย                                             ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ                                                       ข  

สารบัญ      ค  

สารบัญรูปประกอบ       ฉ 

สารบัญตาราง   ช        

รายการสัญลักษณ                       ซ 

บทที่ 1  บทนํา           1   

             1.1  ความสําคัญและที่มา                                 1 

             1.2  วัตถุประสงค      3                           

             1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                                                                               3  

บทที่  2  ทฤษฎีทีเ่กีย่วของ           4 

             2.1  การรักษาดวยความรอน          4 

      2.1.1  แหลงกําเนิดความรอน          4 

      2.1.2  การถายเทความรอน                      4 

      2.1.3  ผลทางสรีรวิทยาทางความรอน         5 

      2.1.4  ปฏิกิริยาหางไกลทีเ่กิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน        5 

      2.1.5  ธาราบําบัด                       6                             

  2.2  กระบวนการทํางานของเคร่ือง          6    

  2.3  สวนที่เปนอาง           7   

.         2.3.1  ใยแกว              8 

      2.3.2  การผลิตช้ินงานใยแกวดวยมือ                                 9 

             2.4  สวนทีเ่ปนปมน้ํา                      10 

          2.4.1  ลักษณะและการทํางานของปม        10         

                     2.4.2  การแยกประเภทของปม         11     

 

 



 ง 

สารบัญ  ( ตอ ) 

 

                                                หนา 

          2.4.3  การประมาณขนาดปมน้ํา        13 

     2.4.4  การแปลงหนวยที่สําคัญ           15 

          2.4.5  กําลังงานที่ตองการและประสิทธิภาพของปม      16 

             2.5  สวนทีเ่ปนเคร่ืองทําความรอน         17 

    2.5.1  เคร่ืองทําความรอนแบบใชกาซ          18 

    2.5.2  เคร่ืองทําน้ําอุนใชไฟฟา        18 

             2.6  ความกดดนั          25 

    2.6.1  ความกดดนัของ ของเหลว          26 

2.7   ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของเกี่ยวกบัการหาอัตราการไหล      26 

2.8   ความรอน           27 

                     2.8.1  ปริมาณความรอน         27 

                     2.8.2  ความรอนจําเพาะ         29 

                     2.8.3  อุปกรณนิรภัยเคร่ืองทําน้ํารอน       29 

                     2.8.4  กฎธรรมชาติของการไหล        29 

บทที่  3  การดําเนนิโครงการ และการคํานวณ                               31 

              3.1  การออกแบบเคร่ืองนวดกลามเนื้อระบบน้ําวนปรับอุณหภูมิได     31  

        3.1.1  ข้ันตอนการออกแบบ                                 

31 

              3.2  การคํานวณหาปริมาตรของถังช้ันใน                               32 

              3.3  คํานวณหาปริมาตรน้ําของถังช้ันนอก       33 

              3.4  การคํานวณหาความดันของน้ําภายในอาง         34 

              3.5  การหาความรอนจําเพาะของน้ําในอาง         34 

              3.6  การคํานวณหาปริมาณความรอน         35 

              3.7  การคํานวณหาอัตราของการไหล        36 

บทที่  4  วิธีการและผลการทดลอง         38 

              4.1  สวนประกอบและระบบการทํางาน        38 

   4.2  วิธีการในการทดลอง         38 



 จ 

สารบัญ  ( ตอ ) 

                                     หนา 

                     4.2.1  อุปกรณในการทดลอง        39 

             4.2.2  การทดลองเปดวาลวที่  25%        40 

          4.2.3  การทดลองเปดวาลวที่  50%          42 

         4.2.4  การทดลองเปดวาลวที่  75%         44 

         4.2.5  การทดลองเปดวาลวที่  100%       46 

         4.2.6  ผลการทดลอง                                                                                      48 

              4.3  การทดลองโดยการถายน้ําทิ้งออกจากถัง      49 

บทที่  5  สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ        50 

             5.1  สรุปผลการทดลอง                     50 

      5.2  ขอเสนอแนะในการทําโครงการ                                                                        51 

เอกสารอางอิง            52 

ภาคผนวก             53 

            ก.  คุณสมบัติของน้ํา และคาความรอนจําเพาะของวัสด ุ      53 

            ข.  แสดงรายการของวัสด ุ         56 

            ค.  แสดงแบบแสดงช้ินสวนของเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิได         

59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฉ 

                                                  สารบญัรูปภาพประกอบ 

 

รูปที ่                     หนา 

      2.1    อางใยแกว                                                                                                             7 

      2.2    เคร่ืองทําความรอน                                                                                                 7 

      2.3    ปมน้ํา                                                                                                                    7 

2.4    การผลิตใยแกวดวยมือ                                                                                         10                                

2.5    ปมแบบหอยโขง  (Centrifugal)                               12 

2.6    การติดตั้งปมน้ํา                        13 

2.7    ลักษณะปมน้ํา                      13 

      2.8    ฮีตเตอรแบบกระบอกรัด                    19 

2.9    เคร่ืองทําความรอน          20 

2.10  ชุดควบคุมอุณหภูมิ          21 

4.1    ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  25 %                            41 

4.2    ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  50 %                            43 

4.3    ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  75 %                            45 

4.4    ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  100 %                            47 

4.5    สรุปความสัมพนัธของอุณหภูมิน้ําและเวลา                              48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ช 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่             หนา 

 2.1  วัสดุฉนวนสําหรับหุมทอ         23 
 4.1  ปมน้ําแบบหอยโขง  (Centrifugal)          38 

 4.2  การทดลองการเปดวาลวที่  25%         40 

 4.3  การทดลองการเปดวาลวที่  50%         42 

 4.4  การทดลองการเปดวาลวที่  75%         44 

 4.5  การทดลองการเปดวาลวที่  100 %        46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ซ 

รายการสัญลักษณ 

 

c  คาความรอนจําเพาะของมวลสาร 

         d                      เสนผานศูนยกลางใน 

         D  เสนผานศนูยกลางนอก 

e  ความหนาแนนของของเหลว 

g  อัตราเรงของโลก 

         G  ปริมาณที่ตองการใหความรอน 

h  ความสูง (ความลึก) 

l  ความยาวของทอ 

M  มวลของน้ํา 

N  ประสิทธิภาพของเคร่ืองทําความรอน 

p  ความกดดัน 

q  ความรอนจําเพาะ 

Q  อัตราสูบของปม 

t  เวลา 

TDH  ประสิทธิภาพรวม 

T1  อุณหภูมิเร่ิมตน 

T2  อุณหภูมิสุดทาย 

u  น้ําหนักจําเพาะของของเหลว 

V  ความเร็วของการไหล 

whp  แรงมาทางทฤษฎี 

∆T  ผลตางของอุณหภูมิ 

 
 
 

 

 

 



                                                  1 

 

 

บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

คนพิการ  คือ  คนที่มีความบกพรองทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและจิตใจซ่ึงจะทําใหมี

ขอจํากัดในการเรียนรู  การส่ือความหมาย  การพูด  ฟง  อานและเขียนการทํากิจวัตรประจําวัน  การ

ประกอบอาชีพ  การสรางสัมพันธภาพกับคนภายในสังคม  ซ่ึงคนหนึ่งอาจจะมีความบกพรองและมี

ขีดจํากัดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได  ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

พ.ศ. 2534  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ [1] 

- คนพิการทางการมองเหน็ 

- คนพิการทางการไดยนิหรือการส่ือความหมาย 

- คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 

- คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

- คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

สําหรับผูพิการทางดานรางกายหรือการเคล่ือนไหวนั้นไดแก  คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรอง

ของรางกายที่มองเห็นไดอยางชัดเจน และไมมีความสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได  

หรือ  คนที่มีความสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวมือ  แขน  ขา  ลําตัว  อันเนื่องมาจากแขน

หรือขาขาด  อัมพาตหรือออนแรง  โรคขอ  หรืออาการปวดเร้ือรัง  รวมทั้งโรคเร้ือรังของระบบการ

ทํางานอ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือดํารงชีวิตในสังคมเยื่อง

คนปกติไดซ่ึงจําเปนจะตองมีการกระตุนดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมหากบุคคลที่มีความ

บกพรอง ทางกายหรือสุขภาพยังมีอายุนอยก็งายตอการกระตุนและวิธีการกระตุนกลามเนื้อเพ่ือให

เลือด และลมเกิดการไหลเวียนในกลามเนื้อของรางกายไดดีอีกวธีิหนึ่ง คือการอาบน้ําอุนหรือการลงไป

แชในอางน้ําอุน 

 

การใชความรอนบําบัดในการรักษาผูปวยมีประโยชนหลายประการ  ไดแก 

- ลดอาการปวดและลดอาการอักเสบ 

- ลดอาการขอแข็งฝด 
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- ลดการเกร็งของกลามเนื้อ 

- เพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อรอบขอ  ทําใหสามารถเหยียดยืดเอ็นและเนื้อเยื่อรอบขอ 

- เพื่อเพิ่มพิสัยการเคล่ือนไหวของขอไดงายข้ึน 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใหความรอนและเทคนิคการใชมีหลายแบบ  การเลือกใชอุปกรณชนิดใด

ข้ึนอยูกับตําแหนง  ความลึกของเนื้อเยื่อที่มีพยาธิสภาพ  และระยะการอักเสบ  ความรอนตื้นชวยลด

อาการปวดและอาการขอฝดแข็ง กรณีผูปวยอยูในโรงพยาบาลการออกกําลังกายในอางน้ําอุนจะชวย

ลดอัตราการเจ็บปวย  ปองกันขอยึดติด  และเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อสามารถขยับแขนขาได

อยางมีอิสระโดยไมรูสึกเจ็บปวด  โดยทั่วไปแลวจะใชเวลาประมาณ  20-30  นาที  สําหรับการแช

น้ําอุนทั้งตัว  อุณหภูมิของน้ําไมควรเกิน  38.9 oC [2]  เพื่อปองกันผิวหนังไหมฟอง  และปองกันไมให

อุณหภูมิแกนกลางของรางกาย (Core Temperature) สูงมากเกินไป 

        จากอดีตจนถึงปจจุบันประชากรของประเทศกลายเปนผูทุพลภาพตั้งแตการเปนโดยกําเนิดและ

เกิดจากการไดรับอุบัติเหตุเปนจาํนวนเพิ่มมากข้ึน อันเปนผลสืบเนื่องตอไปทําใหประเทศขาดประชากร

ที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหสามารถพัฒนาข้ึนไดไปสวนหนึ่งจึงมีความสําคัญ และ

จําเปนตองมีการฟนฟูใหผูประสบเหตุที่ทุพลภาพเหลานั้นสามารถกลับมาทํางานไดอยางเปนปกติหรือ

บําบัดใหผูปวยเหลานั้นสามรถที่จะเคล่ือนไหวเองได สําหรับบุคคลที่บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ

นั้นมีอยูหลายรูปแบบแตที่สําคัญคือ สวนที่เคล่ือนไหวไมแข็งแรงพอที่จะชวยเหลือตัวเองไดซ่ึงเปนผล

มาจากการที่ระบบเสนเอ็น และกลามเนื้อมีการทํางานที่ไมเปนปกติซ่ึงจําเปนตองมีการกระตุนดวย

วิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมหากบุกคลที่มีดวามบกพรองทางกายหรือสุขภาพที่มีอายุนอยก็งายในการ

กระตุนกลามเนื้อ โดยจะตองใชกระบวนการบําบัดที่ตองสามารถกระตุนการทํางานของกลามเนื้อได

ทั้งหมด  และเกิดการผอนคลายกลามเนื้อดวยไปในตัว 

         ดังนั้นการบําบัดและ ฟนฟูกลามเนื้อดวยแรงดันน้ําที่สามารถปรับอุณหภูมิไดจึงเปนทางเลือกที่

เหมาะสมในการทํางาน  เนื่องจากแรงดันน้ําที่ฉีดเขาไปจะชวยในการกระตุนกลามเนื้อ และชวยฟนฟู

กลามเนื้อ  สวนน้ําอุนที่ไดจากเคร่ืองทําความรอนจะชวยในการผอนคลายกลามเนื้อโดยทั่วไปแลว

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบําบัดที่จะทําใหรูสึกอุนสบายและชวยผอนคลายกลามเนือ้จะอยูที่อุณหภูมิ  

35-40 oC [2] 

   ดวยเหตุนี้การวิจัยเคร่ืองนวดตัว เพื่อบําบัดดวยแรงดันจากน้ําอุนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือบําบัดทาง

การแพทย  สามารถใชในสถานพยาบาล  สถานบําบัดคนพิการ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหหรือ

สามารถใชภายในบานได  โดยมีราคาในการจัดสรางตัวเคร่ืองที่ไมสูงมาก  และผูปวยสามารถใชดวย

ตนเองเนื่องจากมีโครงสรางที่ไมสูงมาก  มีความปลอดภัยในการใชงาน    รวมทั้งการควบคุมการ
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ทํางานของเคร่ืองไมซับซอน   และมีขนาดที่ไมใหญโตเกินไปสามรถเคล่ือนยายไดอยางสะดวกเนื้อที่

ในการทํางาน 

ไมกวางนกัจึงสะดวกในการใชงานและจดัเก็บ 

 

1.2 วัตถุประสงค 

       1.  เพื่อสรางเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิไดสําหรับคนพิการ 

       2. นําความรูมาประยุกตในการออกแบบ และทดสอบการใชงานของเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบ                                  

น้ําวนปรับอุณหภูมิที่ไดสรางข้ึน 

       3.  ชวยกระตุนกลามเนื้อของคนที่พิการไดดีกวาเดิม 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.  สามารถนําเคร่ืองที่สรางข้ึนไปใชชวยเหลือคนพิการได 

        2.  ไดเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิทีมี่ราคาถูกได 

        3.  สงเสริมใหเยาวชนที่พกิารทางการเคล่ือนไหวมีการพัฒนาทางกลามเนื้อและรางกาย 

        4.  เปนผลงานส่ิงประดิษฐที่สามารถใชงานไดจริง 

        5.  ทําใหวิทยาเขตมีช่ือเสียงและเปนทีย่อมรับของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

2.1  การรักษาดวยความรอน [2] 

 เปนที่รูจักกันมาตั้งแตสมัยโบราณวาความรอนใชลดอาการเจ็บปวดได  แหลงของความรอน

ในสมัยกอนไดแก  แสงอาทิตย  บอน้ํารอนที่ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  ตอมาเม่ือวิทยาศาสตร

เจริญกาวหนาข้ึนจึงไดมีการประดิษฐและคิดทําความรอนข้ึนมาเพื่อรักษา  ระยะแรกก็ใชกระเปาน้ํา

รอน  กระเปาไฟฟา  ตอมาก็มีเคร่ืองมือความรอนที่ใชรักษาอาการเจ็บปวดไดดียิ่งข้ึน  เชน  Infrared, 

Ultrasound, Shortwave  เปนตน 

 

2.1.1  แหลงกําเนิดความรอน 

  1. ปฏิกิริยาเคมี  ความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี  ไดแก   การเผาไหมหรือ 

Oxidation  ของไม  กาซ  น้ํามัน  ถานหิน  หรือความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในรางกาย 

  2.  กระแสไฟฟา  เม่ือกระแสไฟฟาวิ่งผานวัตถุที่มีความตานทานก็จะทําใหเกิดความ

รอนข้ึน  เชน  เคร่ืองทําความรอน  เคร่ืองปงขนนปง  เตารีด  หลอดไฟ  และพวก  High Frequency 

Curent 

  3.    พลังงานกล  ไดแก  การถกูเสียดสี  การกด  หรือการเคาะ 

 

2.1.2  การถายเทความรอน 

  พลังงานทางความรอนสามารถเปล่ียนจากที่แหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่งไดโดย 4 วิธีคือ 

  1.  การนํา  (Conduction)  แบบนีพ้ลังงานความรอนจะถายเทจากวัตถุที่รอนไปยัง

วัตถทุี่เย็นโดยวิธี  Molecullar collision  เชน  โลหะขางหนึ่งเผาไฟใหรอนโลหะอีกขางหนึ่งจะรอนตาม 

  2.  การพา  (Convection)  การถายเทความรอนแบบนี้เกิดข้ึนโดยการเคล่ือนที่ของ

มวลสาร  เชน  เม่ือหองถูกทําใหรอนโดยเตาผิง  อากาศที่อยูใกล ๆ กับเตาผิงจะอุนและขยายตัว  

จากนั้นจะถูกดันข้ึนโดยอากาศที่เย็นกวา 

  3.  การแผรังสี  (Radiation)  การถายเทความรอนแบบนี้ไดแกการดดูซึมพลังงาน

ของการแผรังสีไปเปนความรอน  เชน  โลกไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย 

  4.  การเปล่ียนแปลง  (Conversion)  การถายเทความรอนแบบนี้  ไดแก  การ

เปล่ียนแปลงพลังงานชนิดอ่ืนไปเปนความรอน  ไดแก  พวก  Ultrasound,  Shortwave 
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2.1.3  ผลทางสรีรวิทยาของความรอน 

  เม่ือความรอนผานสูรางกาย  คร้ังแรกจะทําใหอุณหภูมิรางกายสวนนั้นสูงข้ึน  ซ่ึงจะ

เปนผลทําใหเมตาบอลิซึมเพิ่มข้ึน  และ  Metabolic  Products  จะเพิ่มข้ึนดวย  คารบอนไดออกไซด

ซ่ึงเปนผลของ  Metabolic  Products  จะเปนตัวทําใหเสนเลือดฝอยเกิดการขยายตัว 

  ผลเฉพาะที่ของความรอน  เม่ือความรอนเพิ่มข้ึนในเนื้อเยื่อจะทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของ Fibrous tissue  ในเสนเอ็น  เอ็นหุมขอ  และแผลเปน  

(Scar)  คือ  เนื้อเยื่อพวกนี้จะยืดไดงายเม่ือโดนความรอน  ในการใหความรอนที่เสนประสาทสวน

ปลายจะทําให  Pain  threshould  เพิ่มข้ึนในบริเวณเสนประสาทนั้นไปเล้ียง  ความรอนยังทําใหความ

ไวของ  Muscle  spindle  ตอแรงยืดลดลงนอกจากนี้ความรอนยังทําใหการทํางานของ  Golgi 

tendon organ  เพิ่มข้ึน 

  การไหลเวียนของเลือดจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของ  Arteriolar  และ  

Capillary  การเปล่ียนแปลงนี้เกิดผลโดยตรงของการที่มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนและผลของกลไกรีเฟลกซ  

นอกจากนี้ความรอนยังทําให  Permeability  ผนังของหลอดเลือดฝอยเพิ่มข้ึน  เมตาบอลิซึมของ

เนื้อเยื่อและ  Chemical  reaction  เพิ่มข้ึน 

 

2.1.4  ปฏิกิริยาหางไกลท่ีเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

  ถาใหความรอนสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย  จะทําใหการไหลเวียนของเลือดเพิ่มข้ึน

ตอสวนอ่ืนของรางกายได  การใหความรอนบริเวณหนาทอง  จะทําใหเกิดการคลายตัวของกลามเนื้อ

เรียบของลําไส  ซ่ึงจะทําให  Peristalsis ลดลง และยังทําใหกลามเนื้อของมดลูกคลายตัว 

ผลทางสรีรวทิยาของความรอนที่ใชในการรักษาและขอบงใช 

1. ความรอนทําใหความยืดตวั (Extensibility) ของเนื้อเยือ่ Collagen เพิ่มข้ึน 

2. ความรอนทําใหความฝดแข็งของขอลดลง 

3. ความรอนทําใหอาการปวดลดลง 

4. ความรอนทําใหอาการเกร็ง (Spasm) ของกลามเนื้อลดลง 

5. ความรอนทําใหการไหลเวยีนของเลือดเพิ่มข้ึน 

6. ความรอนชวยในการ  Resolution  ของการอักเสบ  การบวม  และ  exudates 
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กล ไกของความรอนในการลดปวด 

1. Gate theory ของ Melzack และ Wall 

2. ผลของ Endorphin ที่เพิ่มข้ึน 

3. เพิ่ม Pain threshold ของเสนประสาท 

ปจจยัที่มีผลตอการกระจายของอุณหภูมิ 

1. Relative heating หมายถึงความรอนจะไปเกิดที่จดุใดจุดหนึ่งในเนื้อเยื่อ 

2. คุณสมบตัิของเนื้อเยื่อ 

3. ความรอนจําเพาะของเนื้อเยื่อ 

4. ส่ือการนําความรอนของเนื้อเยื่อ 

 

2.1.5  ธาราบําบัด (Hydrotherapy)  [2] 

                       Hydrotherapy หมายถึง การรักษาโดยใชน้ํา ซ่ึงอาจเปนน้ํารอน น้ําเย็น หรือไอน้ําก็ได 

ตามหลักของ Archimedes ที่พบวาเม่ือรางกายจุมลงในน้ําบางสวนหรือทั้งหมด จะมีแรงตานตอ

รางกายเทากับน้ําหนักของน้ํา ที่ถูกแทนที่ ซ่ึงหลักอันนี้มีประโยชนในการรักษาคนไขที่ตองการใหเดิน

แบบ Partial weight bearing โดยใหคนไขเดินในน้ํา ถาตองการลงน้ําหนักมากก็ใหเดินในที่ตื้น ถา

ตองการลงน้ําหนักนอยก็ใหเดินในที่ลึก นอกจากนี้การออกกําลังในน้ําก็จะใชแรงนอยกวาการออก

กําลังธรรมดา ซ่ึงมีประโยชนสําหรับกลามเนื้อที่ไมคอยแข็งแรง 

  อุณหภูมิของน้ําที่ใชในการรักษาโดยทั่ว ๆ ไป จะข้ึนอยูกับโรคที่ตองการรักษา ถา

ตองการรักษาโรคแผลเร้ือรังหรือไฟลวกก็จะใชอุณหภูมิของน้ําต่ํา      เชน 30 -36 oC  ถาตองการรักษา 

โรคขอติดหลัง กระดูกหัก หรือโรคขออักเสบ ก็จ 0ะใชอุณหภูมิสูง เชน 041 - 43 oC  สาเหตทุี่ตองใชน้ําที่มี

อุณหภูมิสูงเพราะตองการผลของความรอนไปลดอาการปวด และทําใหการออกกําลังเพื่อชวยในการ

เคล่ือนไหวของของายข้ึน 

 

2.2  กระบวนการทํางานของเคร่ืองนวดกลามเน้ือแบบนํ้าวนปรับอุณหภูมิได 

        ในกระบวนการทํางานของเคร่ืองมีหลักการทํางานคือ  ในระบบการทํางานเคร่ืองจะแบงออกเปน  

3  สวนคือสวนที่เปนอางที่ใชใสน้ํา สวนที่เปนเคร่ืองทําความรอน  สวนที่เปนปมน้ํา   โดยที่น้ําในระบบ

จะหมุนเวียนเพื่อปรับอุณหภูมิที่สมํ่าเสมอกันตลอดเวลาในการทํางาน 
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รูปที่ 2.1  อางน้ําชนิดใยแกว (Fiber Glass) 

 

 
 

              รูปที่ 2.2  เคร่ืองทําความรอน                                                    รูปที่ 2.3  ปมน้ํา  

 

2.3  สวนท่ีเปนอางนํ้า 

        ลักษณะโดยท่ัวไป 

    เปนถังใยแกวที่มี 2 ช้ัน    ช้ันดานในมีไวเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บน้ําเพื่อลงไปแชบําบัดมี

ความกวางของถังเปน  1500  มม.  มีความหนาเทากับ  5 มม.   ภายในจะมีรูเพื่อประกอบเขากับทอ

เจ็ทจํานวน  6  หัวเพื่อจายน้ําที่มีแรงดันเขาไป  และสรางน้ําวนใหเกิดข้ึนภายในถัง 

ถังช้ันที่ 2  จะมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับน้ําที่ลนออกมาจากอางช้ันในมีความกวางของช้ัน นอกเทากับ  

2000  มม.  หนา 5 มม.  ความสูงของถังเทากับ  500  มม.  มีรูเพื่อประกอบเขากับทอที่ตอมาจาก

เคร่ืองทําความรอนเพื่อจายน้ําเขา มีรูเพื่อทําการระบายออกวนกลับเขาสูมอเตอรปมน้ํา 
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        2.3.1  ใยแกว ( Fiberglass )  

               บางคนรูจัก "ใยแกว" วาเปนวัสดุผสมหรือพลาสติกเสริมแรงใชผลิตเปนหลังคารถกระบะ 

หรืออางอาบน้ํา แตแทจริงแลว "ใยแกว"  ก็คือ "เสนใยแกว" มีความหมาย ที่แปลตรงตัว เสนใยแกวถูก

นําไปใชเปนวัสดุชวยเสริมแรงใหกับพลาสติกเรซิน และข้ึนรูป เปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน หลังคารถ

กระบะ อางอาบน้ํา เรือ ช้ินสวนเคร่ืองบินเล็ก ถังน้ําขนาด ใหญ ช้ินสวนรถแขง ผลิตภัณฑคอนกรีต

เสริมใยแกว (Glass Reinforced Concrete, GRC) เปนตน นอกจากสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึง

ไดสูงมากแลว เสนใยแกวยังมีสมบัติดาน การเปนฉนวนความรอน ถูกใชเปนฉนวนในเตา ตูเย็น หรือ

วัสดุกอสราง นอกจากนั้น เสนใยแกวสามารถทอเปนผืนผา เย็บเปนช้ิน และดวยโครงสรางที่ทําให 

ผลิตภัณฑทําจาก เสนใยแกวมีชองวางภายใน ที่ถูกดักเก็บไวทําใหมีความสามารถในการปองกัน

ความรอนไดดี เหมาะที่จะทําผาหนุนดานในเพื่อเปนฉนวนที่ดีเชนเดียวกับที่ใชกับตูเย็นหรือเส้ือหนาว 

ผาจากเสนใยแกวไมมีการดูดซึมน้ําใชเปนผากันน้ําไมเกิดการหดตัวและไมเกิดผลเสียจากน้ํา  

            เสนใยเสริมความแข็งแรง  ไดแก เสนใยแกวมีขนาด       และความยาวหลากหลาย

ขนาด  

เสนใยอาจยาวเหมือนเสนดายยาวมากไปจนถึงเสนใยทีส้ั่นมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น เสนใยแกว

ผลิตจากสวนประกอบของทรายแกว หินปูน หินฟนมา เติมกรดบอริก และสารเติมแตงอ่ืนๆ ถูก

หลอมเหลวภายใน เตาไฟฟาที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 oC ซ่ึงหากมีการควบคุมคุณภาพสวนผสม 

เปนอยางดี ใหมีความบริสุทธ์ิ ก็ไมจําเปนตองทําใหเปนลูกแกวเพื่อคัดเลือกลูกแกวที่ดี มาหลอมเปน

น้ําแกวใหมอีกคร้ัง หลังจากนั้น จะเขาสูกระบวนการรีดเปนเสนใยยาว โดยเสนใยถูกดึงออกจากหัวรีด     

และถูกมวน เก็บดวยความเร็วที่สูงกวาความเร็วของใยแกวที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซ่ึงเทากับเปนการ

ยืดดึงในขณะที่เสนใยยังออนตัว ไดเสนใยขนาด เล็กลงกอนการแข็งตัว  เสนใยยาวนี้มักนิยมใชทํา

ผามาน หากตองการทําเปนเสนใยส้ัน     ก็จะถูกตัดดวยแรงลมใหมีความยาวแตกตางกันออกไป ซ่ึง

นิยมนําไป ทําผลิตภัณฑเทปหรือผาในงานอุตสาหกรรมเพื่อปองกันเสียงอุณหภูมิและไฟ 

           "ใยแกว" ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รูจักทั่วไป ในการทําหลังคารถกระบะ หรือช้ินสวนที่

ตองการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนําช้ินสวนตนแบบมาขัดผิวดานนอกดวย ข้ีผ้ึงถอดแบบ วางผา

ใยแกวบนช้ินสวนตนแบบ ทาดวยเรซินที่ผสมตัวทําใหแข็งใหมีความหนา ตามตองการ เม่ือเรซินแข็ง

ตัวแลวดึงช้ินสวนใยแกวออกจากช้ินสวนตนแบบ นํามาขัด แตงผิวดานนอกใหเรียบรอย การสราง

ช้ินสวนใยแกวจากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกตางจากวิธีที่ใชแมพิมพ ซ่ึงเหมาะ

สําหรับช้ินสวนจํานวนมาก แตมีข้ันตอน ยุงยากกวาวิธีแรก โดยเราตองสรางแมพิมพข้ึนมาจากช้ินสวน

ตนแบบเสียกอน       เม่ือไดแมพิมพ แลวจึงนํามาสรางช้ินสวนใยแกว ที่ตองการ ช้ินสวนที่สรางข้ึนมา
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มีความสวยงามเหมือนกับ ตนแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ตองการ

โดยเพิ่มความหนาของใยแกวหลาย ๆ ช้ัน 

                    ใยแกวผลิตข้ึนจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ดวงตา 

ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและใสอุปกรณปองกนั ในขณะที่ทํา ช้ินสวนจาก

ใยแกว 

            สารปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาการเกาะตัวเปนตาขายของ UP-resin ที่เกิดข้ึนไดโดยทําให 

Double Bond ของโมเลกุลที่ยังเหลือแตกออก  แลวทําใหปฏิกิริยาตัวกันใหมเปนตาขาย  ซ่ึงจะทําให

แข็งตัวโดยใชความรอน  หรือใช Hardener  กับสารเรงปฏิกิริยา  ซ่ึงเรียกรวมๆวา  “สารปฏิกิริยา”  ใน

การใชความรอนกับสารปฏิกิริยาจะทําให  Styrene  เปนปฏิกิริยา  Polymerisation เปน  Polystyrene  

โดยจะมี  Unsatursted  Polyester ผสมอยูดวยการทําให  UP-resin  แข็งตัวเปน  Copomerrisatoin  

โดยจัดอยูในกลุมของ  Polycondensation  ตัวเรงจะเปนสาเหตุให  Hardener  สลายตัวเชนเดียวกับ

ความรอน กรรมวิธีทําให  UP-resin แข็งตัวแบงออกตามชนิดของสารปฏิกิริยา 

  

 2.3.2  การผลิตช้ินงานใยแกวดวยมือ 

             การทําช้ินงานใยแกวดวยมือสามารถทําช้ินงานไดทุกขนาด  รวมทั้งช้ินงานยาก ๆ ซ่ึง

โดยปกติจะตองใชสารปกปดผิวใหทนตอดินฟาอากาศ  และสารเคมี  ซ่ึงมีผิวปดบนผิวละเอียด  และ

ผิว Gelcoat ผิวละเอียดจะใชพูกันหรือปนพนลงบนผิวของสารกันติดแมแบบ  ความหนาของผิว

ละเอียดโดยปกติจะใช 0.3-0.6  มม.  และที่ผิวละเอียดนี้สามารถใสสีลงไปไดตามความตองการ  

สําหรับช้ินงานที่ตองการความแข็งแรงสูง  ใหวางใยแกวหรือใยเคมีลงบนผิวละเอียด  ขณะที่ยังไม

แข็งตัว 

  ในการเคลือบข้ันตอไปจะใช  Resin  ทาและปูใยแกวสลับกันไปมาการทา  Resin ใหใชพูกัน

หรือปนพนขอสําคัญของการใชใยแกวแบบเปนผืนวางลงบนผิว  Resin  ที่ทาไวจะตองระวังไมใหมี

ฟองอากาศขังอยูโดยใชพูกันหรือลูกกล้ิง 

          การเคลือบดวยมือปกติจะทําใหมีความหนาอยูระหวาง  2-10  มม.  เพื่อปองกัน  Resin  ที่ผิว

ดานหลังที่แหงไมสนิท  เนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนจะตองทาผิวปดดวย Resin ที่ทําใหแหงดวย

อากาศ 
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การเคลือบผิวดวยมือมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

   1.  ทาสารกันติดที่แมแบบ  ปลอยใหแหง 

   2.  ทาผิวละเอียด 

   3.  หลังจากที่ผิวเร่ิมปฏิกิริยาเหนยีวตวั  ทา Resin  พรอมทั้งปะวัสดเุสริมความแข็งแรงทับลง 

   4.  ทาผิวสุดทายดวย  Resin  ชนิดที่แหงในอากาศ 

      5.  หลังจากแข็งตัวโดยประมาณ 10 นาทีแลว  ก็ใหถอดออกจากแบบทําความสะอาด    เคร่ืองทํา   

ความเรียบรอยช้ินงาน 

      6.  ทําใหแหงเพิ่มเติม 

 

 
 

รูปที่ 2.4 ระบบควบคุมการทํางาน 

 

 การทําการเคลือบดวยมือจะตองทาํงานอยางมีระบบ  วัสดุเสริมความแข็งแรงจะตองไมใชวิธีตอ

ชนแตจะตองหวีใหขอบตอบางและวางตอกัน  3-5  มม.  แมแบบทําใยแกวแบบทํางานดวยมือสวน 

มากจะมีโครงสรางเบาเพราะใชกับช้ินงานจํานวนนอยช้ิน และการทํางานมีแรงกระทํานอยแมแบบใย

แกวจะทําดวยไมหรือปูนพลาสเตอร 

 

2.4  สวนท่ีเปนปมนํ้า 

       ในการใชงานปมน้ํา   บางคร้ังเราอาจจะประสบปญหาการเลือกขนาดของปมน้ําใหเหมาะสมกับ

สภาพการใช หากตองการปมน้ําใหไดความสูงรวมทัง้หมด hp (m)     เม่ือตองการอัตราการไหลของน้ํา

เปน Q (m3/s) 
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       2.4.1  ลักษณะและการทํางานของปม 

           ปมหรือเคร่ืองสูบ  อาจใหคําจํากัดความไดวา  เปนเคร่ืองมือกลที่ชวยเพิ่มพลังงานใหแก

ของเหลว  เพื่อใหของเหลวนั้นไหลผานระบบทอปดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งไดตามความตองการ  

พลังงานที่เพิ่มใหแกของเหลวนัน้อาจมาจากเคร่ืองยนต  มอเตอร  แรงลม  หรือพลังงานจากแหลงอ่ืนก็

ได 

 

       2.4.2  การแยกประเภทของปม 

           ปจจุบันไดมีการผลิตปมออกมามากมายหลายชนิด และมีการเรียกช่ือแตกตางกัน

ออกไป การแยกประเภทของปมแบงออกเปน  2  แบบดวยกัน คือ  

                1.  แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานใหแกของเหลว  หรือการไหลของของเหลวในปม  

ซ่ึงไดแก 

              -  ประเภทเซนติฟูกอล (Centrifugal) เพิ่มพลังงานใหแกของเหลวโดยอาศัยแรง

เหวี่ยงหนีศนูยกลาง 

          -  ประเภทโรตาร่ี (Rotary) เพิ่มพลังงานโดยอาศยัการหมุนของฟนเฟองรอแกนกลาง 

 -  ประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating) เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการอัดโดยตรงในกระ 

บอกสูบ 

 -  นอกแบบ (Special) เปนปมทีมี่ลักษณะพิเศษ 

                   2.  แยกประเภทตามลักษณะการขับดันของเหลวในเคร่ืองสูบแบงออกเปน       2 

ประเภทดวยกันคือ 

   ก.  ทํางานโดยไมอาศัยหลักการแทนที่ของเหลว   

   ข.  ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวในหองสูบ   ดวยการเคล่ือนที่ของช้ินสวน 

เคร่ืองสูบ 

 

การทํางานของปมนํ้าแบบหอยโขง (Centrifugal) 

          ปมแบบนี้ทํางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดหรืออิมเพลเลอร (Impeller) ที่ไดรับการถายเท

กําลังจากเคร่ืองยนตหรือมอเตอรไฟฟา  เม่ือใบพัดหมุนพลังงานจากเคร่ืองยนตจะถูกถายเทโดยการ

ผลักดันของครีบใบพัด (Vane) ตอของเหลวที่อยูรอบๆทําใหเกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเสนรอบวง 

(Centrifugal Force) และเปนผลใหเกิดการไหลจากจุดศูนยกลางของใบพัดออกไปสูแนวเสนรอบวง

ทุกทิศทาง ดังนั้นของเหลวที่ถูกใบพัดผลักดันออกมาก็จะมีทิศทางการไหลที่เปนผลรวมของแนวทั้ง

สอง 
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         โดยหลักชลศาสตร  เม่ือของเหลวถูกหมุนใหเกิดแรงหนีจุดศูนยกลาง  ความกดดันของของเหลว

จะมีคามากข้ึนเม่ืออยูหางจากจุดศูนยกลางมากข้ึน  เม่ือความเร็วของใบพัดซ่ึงหมุนอยูในภาชนะปด

มากพอความกดดันของจุดศูนยกลางจะต่ํากวาความกดดันของบรรยากาศ ดังนั้นปมแบบอาศัยแรง

เหวี่ยงหนีจุดศูนยกลางจึงมีทางใหของเหลวไหลเขาหรือทางดูดอยูที่ศูนยกลางใบพัด 

         ของเหลวที่ถูกกดเขาสูศูนยกลาง เม่ือถูกผลักดันออกไปดวยแรงผลักดันของครีบใบพัดและแรง

เหวี่ยงหนีจุดศูนยกลาง  ก็จะไหลออกมาตลอดแนวเสนรอบวง  ดังนั้นใบพัดจึงจําเปนตองอยูในเรือน

ปม (Casing) เพื่อทําหนาที่รวบรวมและผันน้ําเหลานี้ไปสูทางจาย  เพื่อตอเขากับทอสงหรือระบบใช

งานตอไป  ในการรวบรวมของเหลวที่ถูกผลักดันออกมานี้จําเปนจะตองเร่ิมที่จุดใดจุดหนึ่งบนเสนรอบ 

วงของใบพัด  ดังนั้นจะมีจุดหนึ่งซ่ึงผนังภายในของเรือนปมเขามาชิดกับขอบใบพัดมากที่สุด  จุด

ดังกลาวนี้เรียกวาล้ินของเรือนปม (Tongue of the Casing)   

         จากล้ินของเรือนปมจะเปนไปตามทิศทางการหมุนของใบพัด  จะมีของเหลวไหลออกมามากข้ึน

ตามความยาวเสนรอบวงของใบพัดที่เพิ่มข้ึน  ดังนั้นชองวางซ่ึงเปนทางเดินของเหลวระหวางผนังของ

เรือนปมกับใบพัดก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดวย โดยหลักการแลวอัตราการเพิ่มข้ึนของพื้นที่หนาตัดจะคงที ่

เพื่อใหการไหลสมํ่าเสมอซ่ึงจะเปนผลทําใหพลังงานสูญเสียนอยลงนั่นเอง อยางไรก็ตามความเร็วของ

การไหลจะลดลง เนื่องจากพลังงานบางสวนจะเปล่ียนมาอยูในรูปพลังงานศักย  ในรูปของความดัน

แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 ปมแบบหอยโขง 
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ตําแหนงการติดตั้งของปมนํ้า 

          เพื่อใหปมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานยาวนาน  ปมน้ําควรจะ

ไดรับการติดตั้งที่เหมาะสม  วางอยูบนแทนที่มีความแข็งแรงเหมาะสมที่ตั้งของปมน้ําควรมีคุณสมบัติ

ดัง ตอไปนี้ 

  1.  สถานที่ตั้งควรอยูในสถานที่  ที่สามารถเขาไปตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และซอมบํารุงไดงาย 

  2.  ไมตากแดดตากฝน  ควนติดตัง้ในที่ ที่มีอากาศถายเทไมเปยกช้ืน 

 3.  ควรอยูใกลระดับน้ําหรือของเหลวที่ตองการสูบมากทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      รูปที่ 2.6  การติดตั้งปมน้ําผานระบบใหความรอน 

  2.4.3 การประมาณขนาดปมนํ้า         

  ในการใชงานปมน้ํา บางคร้ังเราอาจจะประสบปญหาการเลือกขนาดของปมน้ําใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน  หากตองการปมน้ําใหไดความสูงรวมทั้งหมด  hp  (m)  เม่ือตองการอัตราการไหล

ของน้ําเปน Q (m3/s) จะคํานวณไดอยางไร 
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สมมุติวาการปมน้ํามีลักษณะการใชงานดังรูปตอไปนี ้

  

รูปที่ 2.7 ลักษณะปมน้ํา 

 

เราสามารถจะคํานวณกําลังของปมที่ตองใชเพื่อการปมน้าํใหไดความสูง hp ดังสมการตอไปนี.้ 

                                                       P  =  9810 x hp x Q                                                   2.1 

เม่ือ 

            P           กําลังของปมน้ําที่ตองการหนวย W 

            9810     น้ําหนักจําเพาะของน้ําหนวย N/m3 

            Q                   อัตราการไหลของน้ําหนวย m3/s 

 

         P  ที่คํานวณไดจากสมการดังกลาวเปนกําลังทีต่องใชในการขับปมน้ําซ่ึงตองนําไปเลือกซ้ือ

มอเตอรมาขับปมอีกตอหนึ่งในการเลือกซ้ือมอเตอรเราจะเลือกขนาดที่สูงกลวาคา P ที่คํานวณได   

เพราะการใชงานมอเตอรไฟฟาจะมีการสูญเสียตาง ๆ  เกดิข้ึน     โดยสามารถเขียนเปนสมการได

ดังตอไปนี ้

 

                                             Pmotor = P/Eff motor      2.2 

  เม่ือ 

            Pmotor        กําลังของมอเตอรที่ตองการใชงาน หนวย W 

            Eff motor      ประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟา 
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ตัวอยาง 

         หากเราตองการปมน้ําใหไดอัตราการไหล 0.1 m3/s โดยมี Head  (ความสูงของน้ําที่ตองการปม)  

เปน 10 m และมอเตอรมีประสิทธิภาพ 70 % จงหาแรงมาของมอเตอรที่ตองการใชงาน 

 

                           หา  P  จาก 

                                                       P       =     9810 x 10 x 0.1 = 9810 W 

                                                       Pmotor  =     P/Eff motor 

                                                       Pmotor  =     9810/0.7  =  14014.28 W 

 จากการแปลงหนวย  746 W  = 1 แรงมา    ดังนั้นมอเตอรที่ตองการใชงานมีขนาด       

14014.28 / 746  = 18.78  หรือประมาณ 20 แรงมา  

 2.4.4  การแปลงหนวยท่ีสําคัญ 

     1000  ลิตร   =  1  ลูกบาศกเมตร 

     1  แกลลอน   =  3.785  ลิตร 

      1  ลูกบาศกฟตุ   =  28.3  ลิตร 

     1  ลูกบาศกเมตร   =  35.3  ลูกบาศกฟุต 

       1  ลูกบาศกเมตร   =  264  แกลลอน 

     1  ฟุต  =  0.3048  เมตร 

     746  วัตต   =  1 แรงมา 

   จากสมการขางตน อัตราการไหล  Q ของน้ําที่ตองการใหปมน้ําทํางานนั้น เราสามารถคํานวณ 

Q ไดจากสมการตอไปนี ้

 

       VAQ =                                                              2.3 

   เม่ือ        

    Q   อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ห น ว ย m3/s 

    V    ความเร็วของน้ําที่ ไหลในทอที่ตอออกจาก                

       ปมน้ํา หนวยเปน m/s   

    A           พื้นที่หนาตัดทอตอออกจากปมน้ําหนวย m2  

            การประมาณคา hp หรือความสูงของน้ําที่ตองการใหปมน้ําทํางานไดนั้นจริง ๆ แลวจะมีการ
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คํานวณที่ซับซอนและยุงยากแตหากตองการเพียงคาประมาณ ก็จะสามารถ กําหนดให hp มีคา

เทากับความสูงของน้ําทั้งหมดที่วัดจากปมจนไปถึงถังเก็บ (ในการคํานวณจริง ๆ  จะตองคํานึงถึง

ความสูญเสียตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนระหวางการไหล เชน การเสียดทานของของไหลในทอ การสูญเสียกําลัง

งานที่ขอตอ ขอลดตาง ๆ )   การประมาณดังกลาวนี้ก็จะเพียงพอที่จะเปนแนวทางใหเราสามารถ

เลือกใชงานปมไดวา ไมควรจะเล็กกวาขนาดเทาไร 

 2.4.6  กําลังงานท่ีตองการและประสิทธิภาพของปมนํ้า 

   กําลังงานหมายถึงการทํางานในหนึ่งหนวยเวลา หนวยของกําลังงานที่นิยมใชทั่วๆไป คือ

แรงมา หนึ่งแรงมามีคาเทากับ 745.7 วัตต ( 745.7 N-m/s ) หรือ 550 ฟุต – ปอนดตอวินาที 

  กําลังงานที่ใชในการคํานวณเกีย่วกับปมมีอยูสองอยางดวยกัน คือ 

  1)  แรงมาทางทฤษฏี ( Theoretical  Horsepower ) หรือบางคร้ังเรียกวา Water 

Horsepower, Whp เปนจํานวนแรงมาที่ปมน้ําจะตองเพิ่มใหแกของเหลว เพื่อใหของเหลวไหลผาน

ระบบดวยอัตราที่กําหนด คา Whp คํานวณไดจากสูตร  

 

   
550
.. TDHQWhn γ

=                                                 2.4 

 

 เม่ือ Whp   แรงมาทางทฤษฎี      ( Water Horsepower ) 

  γ        น้ําหนักจําเพาะ              ( Specific weight )                 

ของเหลวมีหนวยเปนปอนดตอตารางฟุต                

 Q                 อัตราการสูบของปม เปน ลบ.ฟุต ตอวนิาท ี

 TDH               เฮดรวมของปม ( Total Dynamic Head ) เปน

ฟุต          

  ในกรณีที่ของเหลวเปนน้ํา และอัตราการสูบมีหนวยเปนอเมริกันแกลลอนตอนาที      

( gpm ) และ TDH มีหนวยเปนฟุต แรงมาทางทฤษฎีจะคํานวณไดโดยสูตร 

 

   Whp   =     
3960

TDHgpm ⋅                                                        2.4 

 

 

  สําหรับระบบเมตริกซ่ึงอัตราสูบมีหนวยเปน ลบ.เมตร ตอช่ัวโมง และ TDH มีหนวยเปน

เมตร 
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273
TDHQWhp ⋅

=                                                               2.5 

 

  2)   แรงมาของตนกําลัง  ( Brake Horsepower, Bhp. ) เปนกําลังงานที่มอเตอร หรือ

เคร่ืองยนตตนกําลังขับเคล่ือนปมหรือใหแกปมน้ํา กลาวอีกนัยหนึ่งเปนกําลังที่ใชขับเคล่ือนปมน้ํา

เพื่อใหปมเพิ่มกําลังงานใหแกของเหลวเทากับ Whp. ดังนั้น  

   

   Bhp  =   Whp                                                             2.6 

  

                   

   ในกรณีที่ตนกําลังเปนมอเตอร พลังงานไฟฟาที่มอเตอรตองการเปนกิโลวตัต 

(kW) คํานวณไดจาก 

 

kW   =   0.746 Bhp                                              2.7 

                   

                 เม่ือ  

         ประสิทธิภาพรวม  =  ประสิทธิภาพของปม  x  ประสิทธิภาพของมอเตอร 

 

2.5  สวนท่ีเปนเคร่ืองทําความรอน 

   เคร่ืองทําความรอนแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ เคร่ืองทําความรอนแบบใชกาซ  และเคร่ืองทํา

ความรอนแบบใชไฟฟา 

เหตุผลที่เลือกใชเคร่ืองทําน้ํารอนแบบใชพลังงานไฟฟาเนื่องจากพลังงานที่นํามาแปรเปน

พลังงานความรอนสามารถจัดหาไดงาย  และมีราคาถูกอุปกรณของเคร่ืองมีราคาถูกและหาไดงาย

ตามทองตลาด ขนาดของเคร่ืองทําความรอนมีขนาดเล็กสามารถเคล่ือนยายไดงาย 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพของปมน้ํา 

ประสิทธิภาพของมอเตอร 



                                                  18 

 2.5.1  เคร่ืองทําความรอนแบบใชกาซ 

 มีการใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันคือเช้ือเพลิงที่ไดมาจะมีราคาถกูกวาเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ 

มีความปลอดภัยพอสมควร กาซที่นํามาใชไดแก  กาซ  lpg  และกาซที่ไดจากถานหิน  เคร่ืองมีขนาด

ใหญพอสมควร แบงออกเปน  3  ชนิด 

- ชนิดหมอตม 

- ชนิดน้ําผาน 

- ชนิดไหลเวยีน 

 

2.5.2  เคร่ืองทํานํ้าอุนใชไฟฟา 

                  เคร่ืองทําน้ํารอนใชไฟฟา  มีหลักการทํางานคลายกับเคร่ืองทําน้ํารอนใชกาชแตกตาง     เฉพาะ

ในสวนประกอบเทานั้น  เคร่ืองทําน้ํารอนใชไฟฟาเปนเคร่ืองที่สะอาดไมมีปลองระบายควันจากการเผา

ไหมออก  พลังงานหางาย  ส้ินเปลืองโสหุยต่ํา  ไมเปลืองสถานที่ติดตั้ง           และมีประสิทธิภาพสูง

ถึง  

85 – 95 %  ดังนั้นเคร่ืองทําน้ํารอนใชไฟฟาจึงเปนทีน่ิยมใชแพรหลายในอาคารที่อยูอาศัย  เคร่ืองทํา

น้ํารอนมีหลายลักษณะแตก็ใชขดลวดความตานทานใหความรอนเชนเดียวกัน  กระแสไฟฟาทีไ่หล

ผานจะทําใหเกิดความรอนและถกูถายเทสูน้ําที่ขดลวดจุมอยู 

 

   ก.  ชนิดเคร่ืองทําน้ําอุน 

   เคร่ืองทําความอุนใชไฟฟาสามารถแบงออกไดเปน  3  ชนิดดวยกันคือ 

    -   เคร่ืองทําน้ําอุนชนิดหมอตมมีฉนวนหุม   เคร่ืองทําน้ําอุนชนิดนี้มีฉนวนหุมผนังดานนอก

ของหมอตม  ผนังหมอตมทําจากทองแดงหากเปนหมอตมที่ใชกับน้ําความกดดันสูงผนังหมอตมจาก

เหล็กอาบสังกะสีถัดจากฉนวนจะเปนเปลือกและฝาครอบหมอตม  เคร่ืองทําความรอนชนิดนี้เปนไป

โดยอัตโนมัติเพียงปรับตั้งอุณหภูมิใหไดตามความตองการ เทอรโมสตัสจะเปนตัวควบคุมอุณหภูมิและ

การทํางานของเคร่ืองทั้งหมด 

   -   เคร่ืองทําน้ําอุนชนิดหมอตมไมมีฉนวนหุม   เคร่ืองทําความรอนชนิดนี้ผนังหมอตมจะไม

มีผนังหุมกับการสูญเสียความรอน  แตปริมาณความรอนที่สูญเสียไปมีจํานวนนอยน้ํารอนถูกปลอย

ออกมาใชงานกอน  เม่ืออุณหภูมิลดลงมาถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว  เคร่ืองทําความรอนจะทํางานขณะ

กระแสไฟฟาไหลผานขดลาดความตานทาน    หลักการทํางานงายเม่ือเทียบกับแบบมีฉนวนหุม  

เพียงแตเติมน้ําใหเต็มหมอกอนเทานั้น 
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   -  เคร่ืองทําน้ําอุนชนิดน้ําผานเคร่ืองทําน้ําอุนชนิดนี้มีความส้ินเปลืองมากกวา  เพราะวา

น้ําไหลผานแลวจะรอนทันที ดังนั้นจึงตองการกําลังไฟฟามากหมอตมมีขนาดเล็กถายเทความ รอน

อยางรวดเร็ว  น้ําไหลผานดวยปริมาณจํากัด  เพื่อใหน้ํารอนทั่วถึงกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8  ฮีตเตอรแบบกระบอกรัด 

 

  ข.  หลักการทําน้ําอุนใชไฟฟา 

   กระแสไฟฟาเปนพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชทําน้ํารอนกันมาก  น้ําจะรอนเม่ือ

ปลอยกระแสไฟผานขดลวดความตานทานที่จุมอยูในหมอตม  ขดลวดความตานทานจุมอยูภายใน

สวนภายนอกหมอตมมีฉนวนหุมเอาไวเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนไปจากน้ํา  ทอน้ําเย็นเขาหมอ

ตมจะตออยูสวนลางของหมอใกลกับขดลวดความตานทาน  และจัดใหน้ําหมุนวนรอบๆ  ขดลวดจะได

รอนเร็วข้ึน  การควบคุมปริมาณความรอน  ทําโดยผูใชคือหมุนปุมปรับที่ติดอยูดานนอกของเคร่ือง  

ขนาดเคร่ืองทําน้ํารอนดวยไฟฟามี 1 กิโลวัตต 2 กิโลวัตต และ 3 กิโลวัตต เฉพาะผูใชคนเดียวเทานั้น  

หากจํานวนผูใชมากกวานี้อาจมีปริมาณเกินขนาด 3 กิโลวัตต  มีความตองการกระแสไฟฟาราว 15 A  

ซ่ึงเปนภาระตอวงจรไฟฟาในอาคารมาก หากเลือกเคร่ืองทําน้ํารอนขนาด 3 กิโลวัตต  จะใชกับวงจรใน

บานเพียงเคร่ืองเดียวเทานั้น 
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รูปที่  2.9  เคร่ืองทําความรอน 

 

  สวนประกอบเคร่ืองทําน้ํารอนใชไฟฟา 

         สวนประกอบเคร่ืองทําน้ํารอนใชไฟฟาชนิดหมอตม  มีดังนีค้ือ 

1.   เปลือกหมอตมและฝาครอบ 

2.   ฉนวน 

3.   ทอจายน้ําเย็นเขาหมอตม 

4.   แทงแอโนด 

5.   ขดลวดความตานทาน 

6.   หมอตมของเคร่ืองทําน้ํารอนใชไฟฟาเหมือนกับหมอตมใชกาช  มีการเคลือบผิว

ปองกันการกัดกรอนของน้ํารอน  หมอตมอาจมีรูที่ดานบนหรือดานลาง  เพื่อตอทอน้ําเย็นเขาและน้ํา

รอนออกพรอมกับมีวาลวระบายความกดดันติดตั้งอยูดานบนหรือดานขาง  มีขดลวดความตานทานจุม

อยูและวาลวระบายน้ําติดอยูกนถัง  เพื่อระบายน้ําออกจากหมอตม 

7.   เทอรโมสตัสจะติดตั้งไวบนเคร่ืองทําน้ํารอน  เพื่อเร่ิมจายและปดกั้นการไหลของ

กระแสไฟฟาเขาสูขดลวด ความตานทาน   และปรับใหอุณหภูมิของน้ําในหมอตมรอนตามตองการ  

เทอรโมสตสัเปนตัวรับรูอุณหภูมิภายนอกและในหมอตม  เคร่ืองทําน้ํารอนบางชนิดจะใชเทอรโมสตัสที่

มีกระเปาะรับอุณหภูมิสอดอยูภายในหมอตม เพื่อประสิทธิผลในการควบคุมอุณหภูมิของน้ํารอน 
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รูปที่ 2.10 ชุดควบคุมอุณหภูมิ 

 

8.  อุปกรณควบคุมจํากัดอุณหภูมิสูง  เคร่ืองทําน้ํารอนดวยไฟฟาทั้งหลายจะมีอุปกรณ

ควบคุมจํากัดอุณหภูมิสูง  จุดประสงคเพื่อหยุดการไหลของกระแสไฟฟาเขาสูวงจรขดลวดความ

ตานทาน  เพื่อใหอุณหภูมิของน้ําเทากับที่ตั้งไว  อุปกรณชนิดนี้เปนอุปกรณนิรภัยที่ใชปองกันอุณหภูมิ

ของน้ําไมใหสูงเกินไป  เนื่องจากการเสียหายของเทอรโมสตัสหรือขดลวดความตานทานร่ัวลงดิน 

9  ขดลวดความตานทาน  ขดลวดความตานทานจะเปนตัวใหความรอนแกน้ําเม่ือปลอย

กระแสไฟฟาไหลผาน ขดลวดนี้จุมสัมผัสอยูกับน้าํทําใหน้ํารอนเร็วและมีประสิทธิภาพการถายเทความ

รอนสูงกอนใชตองเติมน้ําใหเต็มหมอเสียกอน  เพื่อปองกันการไหมเสียหายของขอลวดขดลวดความ

ตานทานแบงออกได 2 ชนิด 

(1)  ชนิดถอดเปล่ียนขดได สามารถถอดไดโดยไมตองระบายน้ําออกจากหมอตม  

สวนประกอบของขดลวดมีตวัความตานทานที่ทําจากลวดนิกเกิลโครม  พันเปนเกลียวางอยูในฉนวน  

ทนไฟ  และสอดอยูในทอทองแดงบางอีกช้ันหนึ่ง 

(2)   ชนิดถอดเปล่ียนขดไมได  ประกอบดวยขดลวดตานทานนิกเกิลโครมวางอยูใน

ฉนวนและสอดติดกับทอทองแดง  ทอจะดัดงอเปนรูปทรงและบัดกรีเขากับข้ัวตอ 

 

            ระบบทอจายน้ํารอน  ถังเก็บน้ํารอนหรืออุปกรณน้ํารอนตองจัดการการหุมฉนวนเพื่อ

ปองกันการสูญเสียความรอนของน้ําที่ผานผนังออกสูบรรยากาศภายนอก  ชวยใหอุณหภูมิของน้ํายัง

คงที่ตามความตองการ  ลดการเสียเปลาของความรอนและประหยัดคาใชจายในการทําความรอน 
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  สาเหตุการสูญเสียความรอน 

  ความรอนจะไหลจากสะสารที่มีอุณหภูมิสูงกวา ไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา  ผล

จากปรากฏการณดังกลาวเรียกวา  การสูญเสียความรอน  (Heat Loss)  การสูญเสียความรอนจะ

เกิดข้ึนตอเนื่องกันไป  จนกระทั่งสสารทั้งสองมีอุณหภูมิที่เทากัน  เพื่อลดการสูญเสียความรอนดังกลาว

ตองจัดการหุมฉนวน  (Thermal  Insulation) ปองกันการถายเทความรอน  ความรอนที่สงถายไปยัง

อีกสวนหนึ่งไดเรียกวา  การถายเทความรอน  แบงออกเปน 3 ประเภท  คือ  การถายเทความรอนดวย

การนํา  การพา  และการแผกระจายของความรอน  การหุมฉนวนจะหยุดการสูญเสียความรอนจาก

การนํา  การพาออกสูบรรยากาศภายนอกได 

 

   คุณสมบัตวิัสดุฉนวน 

 คุณสมบัติสําคญัของวัสดุฉนวนกันความรอนซ่ึงนํามาหุมทอ มีดังนี ้

 -   การนําความรอนต่ําวัสดุที่ใชตองมีความตานทานของการไหลผานความ

รอนเปนตัวนําที่เลวเพื่อลดการนําความรอนจากผิวทอที่อุนไปยังสวนที่เย็นกวา ขณะเดียวกัน วัสดุนี้  

ตองลดการสูญเสียความรอนจากการแผกระจายความรอนและการพาความรอนไดดี 

 -    มีความพรุน  เปนคุณสมบตัิที่สําคญัมากอันหนึ่ง  เพราะฉนวนกนัความรอน

ตองทําใหอากาศนิ่งสงบไดหากอากาศภายนอกสงบนิ่ง ผลของการหุมฉนวนจะดีซ่ึงความพรุนของ 

โครงสรางเนื้อฉนวนชวยดักอากาศรอบ ๆ ใหสงบนิ่ง 

 -   ไมติดไฟหรือลุกไหม เพื่อปองกันการเสียหายของระบบทอ และอุปกรณอ่ืนๆ 

เนื่องจากฉนวนที่ใชหุมจะมีพื้นผิวที่ติดกับทอที่มีความรอนสูง 

 -   น้ําหนักเบา  ตองไมเพิ่มน้ําหนักของทอใหเพิ่มข้ึนมากเกินไป  โดยเฉพาะทอ

ที่ยึดติดแขวนกบัเพดาน 

 -  มีความตานทานตอการเกิดเช้ือรา  เช้ือราเกิดจากการดูดความช้ืนของวัสดุ

ฉนวนหากมีความช้ืนมากไมควรเลือกวัสดุที่ทําจากสารอินทรีย แตควรเลือกวัสดุที่เปนพวกอนินทรีย  

เชน  ใยแกว  แอสเบสตอส 

 -   มีความตานทานตอการกัดหรือทําลายของสัตวหากวัสดุฉนวนทําจากหนัง

สัตว  ไม  หรือสารอินทรียอ่ืน ๆ  อาจเกิดความเสียหาย   ตองพิจารณาตอการเลือกใชใหเหมาะสม 

 -  ไมดูดความช้ืนหรืออมน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการหุมฉนวนนอกอาคาร  เซลล

ของวัสดุฉนวนอาจกักน้ําหากอากาศสงบนิ่งน้ําจะสงบนิ่ง และเปนผลเสียหายตอฉนวน   

ลดประสิทธิภาพของการหุมฉนวน เพราะน้ําจะดูดซับความรอนถายเทออกสูอากาศภายนอก  มากกวา

ฉนวนที่แหง  ฉนวนใยแกว  ใยหิน  ไมกอก  เสนใยแร สามารถใชหุมฉนวนนอกอาคารได 
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 -   มีผิวเรียบ  จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทความรอนสามารถทาสี ได

สะดวก 

 -   การใชงานงายสะดวกตอการนํามาหุมถอดเปล่ียนไดโดยไมยุงยาก  เม่ือตอง 

การซอมแซม 

 

วัสดุฉนวนสําหรับหุมทอ 

 

ตารางที่  2.1  วัสดุฉนวนสําหรับหุมทอ 

 

ชนิดวัสดุฉนวน การใชงาน 

วัสดุแบบผงหรือเสนใยหลวม ๆ เชน แผน

ไมกา  ใยแกว 

วัสดุยดืหยุน  เชน  ขนสัตว  ใยแกว  เสนใยแร 

 

 

วัสดุแกรง  เชน  ใยแกว  ใยหินเสนใยแร 

 

 

พลาสติก  เชน  โพลียูริเทน  โพลิสไตรีน  

แมกนเีซียม 

ใชหุมถังเก็บน้ําเยน็  น้ําเย็น  หรือหุมทอตองมี

เปลือกหุมฉนวนอีกช้ันหนึ่ง 

ลักษณะเปนหิน  มวนแบบมวนผาสําเร็จหรือ

สําเร็จรูป  ใชหุมฉนวนรอบทอหรือถังเก็บน้ํา

รอน  ถังเก็บน้ําทรงส่ีเหล่ียม 

แบบสําเร็จรูปเชน  ทํามาพอดีกับขนาดทอ  

หากเปนแบบแผนเรียบ  ใชหุมถังเกบ็นํารอน

หรือทอ 

ลักษณะเปนแถบ  ผืนหรือทํามาขนาดเฉพาะ

ทอใชหุมรูปทรงที่ไมเรียบไดดี  เชน  ผิวหมอ

ตม  ถังเกบ็น้ําขนาดใหญและวาลว 

 

 ประโยชนของนํ้าอุน [3] 

          น้ําอุน  อุณหภูมิของน้ําอุนจะถูกผสมระหวางน้ําเย็นและน้ํารอน  หรือน้ําอุนโดยไหลผาน

เคร่ืองทําน้ํารอน  ซ่ึงสามารถใชอาบลางมือลางหนา  ไดราว  35  oC  การอาบน้ําและแชน้ําอุนนาน ๆ 

จะทําใหรูขุมขนขยายตัวมากข้ึน  การขับถายของเสียออกจากรางกายไดดี  ผอนคลายความตึงเครียด

ของกลามเนื้อ  และคลายการปวดเม่ือย   การไหลเวียนของโลหิตในรางกายดีข้ึน  ลดความหยาบ

กรานของผิวหนัง  ผิวพรรณสวยงาม  การอาบน้ําอุนจะมีผลดีตอรางกายอยางยิ่งและมีประโยชนอยาง

ยิ่งสําหรับคนพิการ  เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุทําใหรางกายพิการโดยการถูกทับของเสนประสาท

ทําใหเดินหรือขยับแขนขาหรืออวัยวะตาง ๆ   ไมไดดังนั้นน้ําอุนจึงเปนสวนหนึ่งในการชวยคลาย
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เสนประสาทของผูปวยซ่ึงเปนการบําบัดอีกทางเลือก  หรือตัวชวยอีกอยางหนึ่งของผูพิการและสามารถ

ขับของเสียออกมาทางผิวหนังอีกดวย   เนื่องจากการขยายของรูขุมขนไดขับเหงื่อออกมาซ่ึงรวมทั้งของ

เสียตางอีกดวย 

 

ความถวงจําเพาะของนํ้า 

             น้ําบริสุทธ์ิเปนสสารมาตรฐาน  ซ่ึงมีน้ําหนักและปริมาตรใชเปนตัวเปรียบเทียบของสสารชนิด

อ่ืน ๆ  ในการหาความถวงจําเพาะ  ความถวงจําเพาะของน้ําเปนอัตราสวนระหวางความหนาแนนของ

สสารกับความหนาแนนของน้ําที่มีปริมาตรเทากันที่อุณหภูมิที่  4oC ความถวงจําเพาะมาตรฐานของ

น้ําเทากับ  1  สสารที่มีความถวงจําเพาะนอยกวาน้ําลอย  หากมีจํานวนมากกวาน้ําจะจม 

 

 คุณสมบัติของนํ้ารอน   

        น้ํามีน้ําหนักและเปล่ียนแปลง ไปตามอุณหภูมิ      ซ่ึงคุณสมบัติอันนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอการออกแบบและติดตั้งระบบน้ํารอน   ขณะเดียวกันก็มีผลตอการวางจุดปลอยน้ําโดยอาศัย

น้ําหนักของน้ํารวมทั้งความสูงของจุดปลอยน้ําและมีผลตออัตราการไหล    

            การคํานวณหาแรงและความกดดันน้ําภายในทอและถังเก็บน้ํา  จะใชความหนาแนนของน้ํา   

1,000  กก./ม.   นอกจากคุณสมบัตินี้ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพประกอบดวย 

 1.    น้ํา    1    ม 3   มีจํานวน     1,000   ลิตร 

 2.    น้ํา    1    ลิตร   หนัก         1,000   กรัม 

 น้ําบริสุทธ์ิจะไมมีกล่ินและรสที่ความกดดนับรรยากาศอุณหภูมิ    0 ๐C  และ   100 ๐C  มี

ลักษณะใสเปนของเหลวเกือบไมมีสี 

 

หลักการไหลเวียนของนํ้ารอน 

          ขณะที่น้ําในภาชนะไดรับความรอนจากแหลงใดแหลงหนึ่ง จะเกิดการไหลเวียนของน้ําข้ึนเอง

โดยธรรมชาติ  การไหลเวียนเกิดจากการความแตกตางของน้ําหนักน้ํา  น้ํารอนจะไหลข้ึนสูดานบน  

สวนน้ําเย็นจะไหลลงสูดานลาง 

         น้ําประกอบจากอนุภาคเล็กๆที่เรียกวาโมเลกุล  เม่ือน้ําไดรับความรอนโมเลกุลจะขยายตวัแลก

เกิดการเคล่ือนที่สลับกนัไปมา  การเคล่ือนทีน่ี้เรียกวาการไหลเรียน  (Circulation)  หรือการพา  สาเหตุ

เกิดจากความแตกตางระหวางน้ํารอนและน้ําเยน็ 

กฎธรรมชาติของการไหลเวียน  การไหลเวียนของน้ํารอนในระบบจะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ

และมีขอสังเกตดังนี้คือ 
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ก. น้ํารอนจะเบากวาน้ําเย็น  และมีพฤติกรรมโนมเอียงในการลอยตัวข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ   

ข. อากาศจะถูกขับออกเม่ือน้ํารอนข้ึน  หากถูกกักเก็บอยูภายในทอเม่ือเปดกอกน้ําออก

จะเกิดเสียงดัง  และการไหลเวียนในระบบอาจหยุดชะงักลง  เพื่อใหการติดตั้งอยางเหมาะสม  จะตอง

มีการปลอยระบายอากาศออก  และตองมีการพิจารณาขอกําหนดดังนี้ 

-  ทอไหลเวียนจะตองส้ัน 

-  ทอทั้งหมดในระบบจะตองส้ันที่สุด 

-  ตองมีจุดตอนอยที่สุด 

-  ตองระมัดระวงัในการกรอทอหลังการตัด 

      

2.6  ความกดดัน 

   ความกดดันที่เปนอันตรายตอระบบน้ํารอนนี้   ตองมากกวาความกดดันใชงานของอุปกรณ และ

ทอที่ไดออกแบบไวเปนมาตรฐานแลว แมวาช้ินสวนเล็ก ๆ ของอุปกรณที่ออกแบบไวใหใชไดกับความ

กดดันสูง หากจะเลือกใชควรใชอุปกรณเหลานั้นทนตอความกดดันไดสูงกวาที่กําหนด รวมทั้งถังเก็บ

น้ํารอนดวย ปกติจะออกแบบใหรับความกดดันไมเกิน  861.845  กิโลปาสคาล ( 125 ปอนด / ตร.นิ้ว )  

หากความกดดันสูงมาก สวนที่เปนจุดออน ในระบบจะแตกระเปดเปนอันตรายตอผูใช นอกจากนี้การ

แตกเสียหายของระบบสวนใดสวนหนึ่งอาจมีผลมาจากการกัดกรอน และการที่อุปกรณเหลานั้นอยู

ภายใตอุณหภูมิสูงนาน ๆ ซ่ึงเปนตัวเรงระยะเวลาของการแตกเสียหายใหเร็วข้ึน 

       น้ําขยายตัวเม่ือรับความรอน ปริมาณรวมของการขยายตัวจะข้ึนอยูกับปริมาตรของน้ํา และ

อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน ปริมาณความหนาแนนของน้ําที่  4.4 ๐C เทากับ 1,000 kg/m3  และที่อุณหภูมิ      

60๐C  เทากับ 983.4 kg/m3  ถาน้ําปริมาตร 28.32 ลิตร ( 1 ลบ. ฟุต ) ไดมีความรอนจาก 4.4 - 60 ๐C  

ภายใตการควบคุมอุณหภูมิคงที่แลวน้ําจะขยายตัวข้ึน 1,000/983.4 เทากับ ลบ.ม. ดังนั้นหากอุณหภูมิ

เพิ่มข้ึน 55.6 ๐C จะพบวาขยายตัวเพิ่มข้ึน 1.68 %  หรือ 1/60 เทา ของปริมาตรคร้ังแรกกอนรับความ

รอน  ตามที่กลาวมาจะพบวาหากใชถังเก็บน้ํารอน  227  ลิตร การขยายตัวทั้งหมดของน้ํา เนื่องจาก

การใหความรอนที่อุณหภูมิเร่ิมตนเปน 4.4 ๐C ถึงอุณหภูมิปกติของน้ํารอนที่จายในระบบ   60 ๐C  จะ

ขยายตัวไดถึง  3.785  ลิตร  ( 1 แกลลอน )  คานี้ไดจากการคํานวณโดยคูณ  227  ลิตร  ดวย  

 

    2.6.1  ความกดดันของ ของเหลว  ( ความกดดันที่กนหรือดานขางของภาชนะ ) 

            เม่ือความลึกมากข้ึนความกดดนัในของเหลวก็จะยิ่งเพิ่มข้ึนตามความลึกดวย  ซ่ึงความ

กดดันนี้จะกระทําตอทกุทิศทางกัน  
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      hegp ⋅⋅=             2.8 

 

  P   =   ความกดดัน 

  g  =   ความเรงของโลก 

  e   =   ความหนาแนนของของเหลว 

  h   =   ความลึกของของเหลว 

 

 e  ความกดดัน  =   อัตราการเรงของโลก  x  ความหนาแนน  x  ความลึกของของเหลว  

เชน  การหาความกดดนัที่ความลึก  0.5  เมตร 

      =  1 kg/dm2  =  1000kg/m2 

  P   =    g . e . h     =   9.81 m/s2    x    1000 kg/m2   x   0.5 m 

     =   4905  kg/m .  s2 

     =   4905  Pa 

 

2.7 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการหาอัตราการไหล 

       หากระดับของเหลวในถังเก็บลดลง h ม. ในเวลา t วินาที โดยถังเก็บมีขนาดเสนผานศูนยกลาง   

D ม. และทอออกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง d ม. โดยในขณะทําการตรวจวัดอัตราการไหล ควรปด

วาลวของทอเขาเสียกอน โดยสามารถเขียนเปนสมการสําหรับหาอัตราการไหลดังนี้ 

 

hD
t

Q 2

4
π

=                                                            2.9 

 

 หากตองการหาความเร็วของการไหลของของเหลวในทอทางออก สามารถหาไดจากสมการ

ตอไปนี ้

 

    2

2

2

2

4

4
td

hD

dt

hDtV ==
π

π

                                      2.10 
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2.8  ความรอน 

        ความรอนเปนรูปพลังงานหนึ่ง  พลังงานหมายถึง ความสามารถในการทํางานจํานวนหนึ่ง

พลังงานสวนใหญจะไดจากการเรงโมเลกุลในวัตถุและทําใหโมเลกุลบางสวนเกิดความส่ันสะเทือนจะ

มีพลังงานความรอนเกิดข้ึน  หากเพิ่มอัตราความส่ันสะเทือนของโมเลกุลมากๆ 0ขาวของ 0แข็งจะ

กลายเปนของเหลว  หรือกลายเปนกาซไดเชน  น้ําแข็งเม่ือใหปริมาณความรอน  โมเลกุลจะส่ันและ

หลอมละลายตัวกลายเปนของเหลว  หากใหความรอนแกน้ํามากๆ  โมเลกุลจะส่ันเพิ่มข้ึน  แลวในที่สุด

จะเดือด  และกลายเปนไอ  อุปกรณที่ใชวัดอุณหภูมิไดแก  เทอรโมมิเตอร 

 

   2.8.1  ปริมาณความรอน 

           สสารเม่ือรับอุณหภูมิจะมีความรอนเกิดข้ึนจํานวนหนึ่ง จํานวนหรือปริมาณความรอนใน

สสารจะวัดเปนจูล  ( Joules, J ) ในระบบเมตริก หนวยความรอนหมายถึง  จํานวนของความรอนที่ให

มวลของน้ํา 1 หนวย มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน สวนระบบอังกฤษปริมาณความรอน 1 BTU หมายถึง น้ํา 1 lb 

มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 ๐F 

 ในระบบเมตริก ปริมาณความรอนวัดเปนแคลอร่ี 

  1 แคลอร่ี = น้ํา 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 oC หรือ 1000 มิลิกรัม ตอ 1๐C  

  ดังนั้นปริมาณความรอน ( แคลอร่ี )   = 1000 g. x 1๐C 

    = 1000 Cal 

  หรือ 1 กิโลแคลอร่ี หมายถึง ปริมาณความรอนนีท้ําใหน้ํามวล 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิ

เพิ่มข้ึน  1๐C 

 

 

 

 

 ในระบบเอสไอ. ปริมาณความรอน 1 Cal เทากบั 4.186 J 

 ปริมาณความรอนตองการใหน้ํา 1 ลิตร มีอุณหภูมิ 1๐C 

 =   4.186 J  X  1000 g  x  1๐C 

 =   4.186  J  หรือ  4.186  kJ 

 เม่ือ  4.186  kJ ทําใหน้ํา  1 ลิตร  อุณหภูมิเพิ่มข้ึน 100 ๐C   

 ปริมาณความรอนที่ตองการ  (kJ) 
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  Q   =    M.C∆T                                                                       

       =    4.186  x  M  x  ( t1 – t2 ) 

 

 เม่ือ   

    M   มวลของน้ําที่ใหความรอน , kg. 

  t1    อุณหภูมิสุดทายของน้ํารอน , ๐C 

  t2    อุณหภูมิเร่ิมตนกอนทําใหรอน ,๐C 

 

  ในทางกลับกนั  สามารถหาปริมาณความรอนที่ลดลงเนื่องจากถูกทําใหเย็นลงไดดังนั้น  

พลังงานความรอนที่ลดลง  กิโลจูล 

 

  4.186  x  M  x  ( t1 – t2 )                                           2.11 

                              เม่ือ 

  M   มวลของน้ําที่ใหความรอน , kg. 

  t1   อุณหภูมิน้ํารอน , ๐C 

  t2   อุณหภูมิของน้ํา หลังจากถูกหลอเยน็ ,1๐C 

 

 

 

 

 

 

2.8.2  ความรอนจําเพาะ ( Specific Heat ) 

   หมายถึง  ปริมาณความรอนที่ทําใหมวลสาร  1  กิโลกรัม  มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน  1 ๐C  

หนวยความรอนจําเพาะของน้ําจะเปน  4.186  kJ / kg ๐C  

 ดังนั้น ความรอนจําเพาะ  =  มวล x คาความรอนจําเพาะของมวลสาร x ผลตาง

อุณหภูมิ 

 

TCMQ ∆⋅=                                                    2.12 
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ขณะที่น้ําในภาชนะไดรับความรอน  จากแหลงใดแหลงหนึ่งจะเกิดการไหลเวยีนของน้ํา

ข้ึนเองโดยธรรมชาติ การไหลเวยีนเกิดจากความแตกตางของน้ําหนักน้ํา น้ํารอนจะไหลข้ึนสูงขางบน 

สวนน้ําเยน็กวาจะไหลลงสูดานลาง การไหลเวยีนเชนนีจ้ะเกิดตอเนื่องตลอดไป 

 

 2.8.3  อุปกรณนิรภัยเคร่ืองทํานํ้ารอน 

   เพื่อปองกันอันตรายทีจ่ะเกดิข้ึนตอเคร่ืองทําน้ํารอน, หมอเก็บน้ํารอน หรือระบบทอจาย

น้ํารอนจะตองจัดเตรียมอุปกรณนิรภัยไว เพื่อใชระบายความรอนและอุณหภูมิทีเ่พิ่มสูงข้ึนเกนิกําหนด 

 

 2.8.4  กฎธรรมชาติของการไหล 

   การไหลเวยีนของน้ํารอนในระบบจะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และมีขอสังเกตดังนี้คือ  

   1. น้ํารอนจะเบากวาน้ําเย็น  และมีพฤติกรรมโนมเอียงในการลอยข้ึน ดังนั้นทอที่

ประกอบเขากับระบบจะตองตอข้ึนจากเคร่ืองทําน้ํารอนไปยังถังเก็บน้ํารอน น้ําเย็นจะหนักกวา และจม

อยูสวนลางของถัง  ดังนั้นมันจะออกแรงดันน้ํากลับเขาเคร่ืองทําน้ํารอนอีกคร้ังหนึ่ง 

   2. อากาศจะถูกขับออกจากน้ําเม่ือน้ํารอนข้ึน หากถูกกักเก็บอยูในทอ เม่ือเปดใชน้ํารอน

จะมีเสียงดัง และการไหลเวียนในระบบอาจหยุดชะงักเพื่อใหการติดตั้งอยางเหมาะสม  จะตองมีกอก

ปลอยระบายอากาศออก และตองพิจารณาขอกําหนดดังนี้คือ 

   -    ทอไหลเวียนจะตองส้ัน 

   -   ทอทั้งหมดในระบบจะตองตรงที่สุด 

-   ตองมีจุดตอนอยที่สุด 

 -   ตองระมัดระวังในการกรอทอหลังการตัด 

 -   ขนาดทอที่ใชจะตองเทากับปากทางออกบนเคร่ืองทําน้าํรอน 

        การติดตั้งวาลวใด ๆ  เขากับทอไหลเวยีนเปนอันตรายอยางยิ่ง   เพราะอาจเผลอปดวาลว

เปนเหตุใหเกิดการระเบิด อุปกรณทําความรอนทุกชนิดจะตองมีวาลวนิรภัยติดตั้งอยูกับถังเก็บน้ํารอน

หรือเคร่ืองทําน้ํารอน เพื่อปองกันการขยายตัวของน้ําหรือไอน้ํา 

 

 

 

 

 



บทท่ี  3 

 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

 

3.1  การออกแบบเคร่ืองบําบัดระบบนํ้าวนปรับอุณหภูมิได 

       3.1.1  ขั้นตอนการออกแบบ 

           1. การออกแบบอางใยแกว    อางจะเปนแบบ 2 ช้ัน  ช้ันดานในเปนสวนของพื้นที่ในการ

แชบําบัด  ดานนอกจะเปนพื้นที่ในการดูดน้ําและวางทอสงจายน้ํา    มีพื้นที่ในการจักเก็บปมสูบน้ํา

และระบบทําความรอนของตัวเคร่ือง   บริเวณดานบนของอางจะมีช้ันเพื่อไวสําหรับวางตะแกรง 

           2. ปมสูบน้ํา     เปนปมแบบหอยโขงเนื่องจากไดรับการออกแบบใหเหมาะกบัการใชงาน

เกือบทกุประเภท      การทํางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดที่ไดรับพลังงานจากการขับของมอเตอร

ไฟฟาขนาด  1 Hp  ซ่ึงเหมาะกับการวางไวในพื้นที่จํากดั   และราคาของปมน้ําไมสูงมากเกนิไป 

           3. เคร่ืองทําความรอน  เปนเคร่ืองทําความรอนแบบกระบอกรัด ขนาดความโต 2 นิ้ว

ระยะ ทางของน้ําไหลผาน 23  นิ้ว  ขนาดของเคร่ืองทําความรอน  4,000 W  220 V   

           4. ระบบทอสงจาย  ขนาดของทอตนทางมีขนาด  2      นิ้วโดยมีปมน้ําเปนตัวขับดนัน้ําให

ไหลไปตามทอผานวาลวเพื่อปรับความแรงของน้ํา  แลวแยกไปตามทอจายขนาด ½ นิ้ว   จํานวน 6 

ทอ ที่ปลายทางของการสงจาย 

 

3.2  การคํานวณหาปริมาตรของถังช้ันใน 

        เม่ือถังช้ันในมีเสนผานศนูยกลางขนาด  1.5  ม. ( 1500  มม.)   สูง  0.5  ม. (500 มม.)  สามารถ

หาปริมาตรของถังน้ําดานในดังนี ้

 

 จากสูตร 2.
4

dA π=                                                

   
4
500,1.π

=  

               =    0.785 x 1,500 2 

                                        =     441562.5  มม 2 
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 ปริมาตร             
4

. 2 hdA ×
=

π
 

 

    =   0.785 x 1,500 2 x 500 

    =   883125000.00 มม. 3 

 หรือ   

    =   0.785 x 1.50 2 x 0.5 

    =   0.88 ม 3 

 

 แปลงจาก ลูกบาศกเมตร เปนลูกบาศกฟตุ 

    =   0.88 x 3.531 x 10 2 

    =   31.07  ลูกบาศกฟุต 

 

 แปลงจากลูกบาศกฟุตเปนลิตร 

    =   31.07 x 2.832 x 10 1 

    =   879.9  ลิตร 

 

 ∴ เม่ือน้ําบริสุทธ์ิ 1 ลิตร หนัก 1000 กรัม ( 1 kg ) 

 

 

3.3  คํานวณหาปริมาตรนํ้าของถังช้ันนอก 

       สามารถหาปริมาตรน้ําของถังช้ันนอกเม่ือขนาดของถงัช้ันในมีขนาด 1.5 ม.  ถังช้ันนอกมีขนาด  

2.0  ม.  ความสูงของถัง  0.5  ม. 

 

 ปริมาณน้ําถังดานนอก 

 

 
4
.

4
. 22 dDV ππ

==  

   = ( (0.785 x 2.0 2)  - ( 0.785 x 1.50 2)) x 0.1 

   =  ( 3.14 – 1.766 ) x 0.1  

   =  0.137 ม 3 
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 แปลงเปนลูกบาศกฟุต 

   = 0.137x  3.531 x 10 1 

   = 4.837 ลูกบาศกฟุต 

 

 แปลงเปนลิตร  

   = 4.59 x 2.83 x 10 1 

   = 136.8 ลิตร 

 

 ปริมาณทั้งหมด 

   = ถังใน + ถังนอก  

   = 879.39 + 136.8 

   = 1,016.19 ลิตร 

 เม่ือน้ําบริสุทธ์ิ 1 ลิตรหนัก 1000 กรัม ( 1 kg ) 

 

 ∴ น้ํา 1,016.19 ลิตร มีน้ําหนกั 1,016.19 kg 

 

3.4  การคํานวณหาความดันของนํ้าภายในอาง 

        การหาความดันของน้ําภายในอางน้ําขนาด  1.5 ม.  สูง  0.5 ม.     ความดันของน้ําภายในอางลึก  

0.5  ม. 

 จากสมการที่ 2.8   P  =  g . e . h 

   P  =  9.81 m/s 2 x 998  kg/m 3 x 0.5 m 

              =  4,895.19 Pa 

 เม่ือ  

  P        ความกดดัน 

  g      อัตราเรงของโลก 

  e       ความหนาแนนของของเหลว 

  h       ความลึกของของเหลว 

           

   ความดนัภายในอางมีขนาดเทากับ      =    4,895.19 Pa 
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3.5  การคํานวณหาความรอนจําเพาะของนํ้าในอาง   

       การหาความรอนจําเพาะของน้ําในอาง      หาปริมาณความรอนที่จะทําใหน้ําจํานวน      

1,016.19  ลิตร ใหมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจาก  20oC – 40oC 

 

 จากสมการที่ 2.12  TCMQ ∆⋅=  

 เม่ือ 

  Q      ความรอนจําเพาะ 

  M      มวลของน้ํา 

   C      คาความรอนจําเพาะของมวลสาร 

  ∆T    ผลตางของอุณหภูมิ 

 

 ดังนั้นจากสมการที่  2.12 

  น้ํา 1 ลิตร   =  1000  กรัม      =     1กิโลกรัม 

  ความรอนจําเพาะของน้ํา  (c)   =  4.186  kJ/kg 0c 

                                        Q         =   1,016.19 x 4.186 x 20 

                      พลังงานความรอน                   =   85075.42  kJ 

 

สําหรับหนวยในอังกฤษจะได   

 1016.19  ลิตร / 4.54 ลิตร / แกลลอล =  223.83  แกลลอล  หรือ  1016.19 x 

0.22   =  223.83                   55.5 oC  =  100 oF 

 พลังงานความรอนที่ตองการ    =  223.8 gal  x  10  lb  100 oF 

  =   223,800  BTU 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  การคํานวณหาปริมาณความรอน 
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       ปริมาณความรอนที่น้ําไดรับและกระแสไฟฟาที่ใชเม่ือตองการใหน้ํา  1016.19  ลิตร  อุณหภูมิ

เพิ่มจาก  20-40  0C   

 

 จากสมการ  

  
n

TTG
Q

)(186.4 12⋅
=  

 

 เม่ือ   

  Q                ปริมาณความรอน 

  G                ปริมาณที่ตองการใหรอน 

  T2 ,T1            อุณหภูมิเร่ิมตน และ สุดทายของน้ํา 

  N                ประสิทธิภาพเคร่ืองทําความรอน ≈ 90.98 % 

  

 ปริมาณความรอนทีไ่ดรับ  

          
0.9

20)01,016.19(44.186 −×
=Q  

            =   94,528.25  kJ 

 กระแสไฟฟาที่ใช   

          
600,3
QA =  

           =   
3600

25.528,94  

          =   26.26  kw 

  

3.7  การคํานวณหาอัตราของการไหล 

       เม่ืออัตราของการไหลของการจายน้ําโดยวัดระดับของผิวหนาของ    ของเหลวในถังได 0.5 ม. 

ภายในระยะเวลา 7.12 นาที ถังทรงกระบอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 ม. ทอทางออกมีขนาด

ความโต  0.025  ม. 
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สมการการหาอัตราการไหล 

 

   hD
t

Q 2

4
π

=        

 

 สมการหาความการไหลในทอทางออก 

   2

2

td
hDV =       3.1 

 

 เม่ือ   

 D      =   1.5  m 

 h       =   0.5  m 

 t        =   427.2  s 

 d       =   0.025  m 

 

 

 จากสมการที่ 2.9 การหาอัตราการไหลของน้ําภายในถัง 

      hD
t

Q 2

4
π

=  

         =   5.05.1
2.4274

2 ××
×
π  

                                 =   0.003 m3/ s 

 

 จากสมการที่  3.2 การหาความเร็วการไหล 

 

 2

2

td
hDV =  

     =  
025.02.427
5.05.1 2

×
×  

ความเร็วของการไหลภายในทอ           =   4.21  m / s 

 

 



บทท่ี  4 

 

วิธีการและผลการทดลอง 

 

4.1  สวนประกอบและระบบการทํางาน 

        ปมน้ําแบบหอยโขง (Centrifugal) 

         รายละเอียดของปมน้ําแบบหอยโขง (Centrifugal) 

 

         ตารางที่  4.1  ปมน้ําแบบหอยโขง (Centrifugal) 

 

รายละเอียด ขนาด 

กําลัง  (Hp) 1  

แรงดัน (V) 220  

เฮดสูงสุด (m) 32  

ความถี่ (Hz) 50 

ปริมาณสูงสุด (L/min) 108  

กระแส (A) 5.1  

ขนาดทอเขา-ออก (inch) 1x1 

ความเร็วรอบ (rpm) 2850 

 

ฮีตเตอร   ขนาด  ø 2  นิ้ว  ยาว  20  นิ้ว  4000  วัตต  220 โวลต 

เทอรโมสตัส        10 A  250  VAC 

 

4.2  วิธีการในการทดลอง 

         ทดลองระบบทําความรอนและระบบการไหลเวยีนโดยการควบคุมอุณหภูมิของน้ําในระบบ  โดย

การปรับอุณหภูมิที่ชุดควบคุมอุณหภูมิไวที่  80 oC และควบคุมการไหลเวียนในการปรับปริมาตรของ

น้ําที่ทอปลายทางโดย Gate Valve   ปรับอัตราการไหลของน้ําที่  25%   50%  75%  100%    

ตามลําดับแลวจับเวลา เพื่อวัดอุณหภูมิวาวาสามารถเปล่ียนแปลงอุณหภูมิใหสูงข้ึนไดที่อุณหภูมิที่    

40 oC ภายในเวลาเทาไร  โดยชวงของการวัดอุณหภูมิแบงออกเปนชวงละ  5  นาที 
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4.2.1  อุปกรณในการทดลอง 

           1.  อางใยแกว (Fiberglass) พรอมระบบทําความรอน  

           2.   เทอรโมมิเตอร 

  3.  สมุดจดบันทึก          

  4.  นาฬิกาจับเวลา 
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4.2.2  การทดลองเปดวาลวนํ้าท่ี  25 % 

           โดยการปรับปริมาตรของทอทางออกที ่25 % อุณหภูมิเร่ิมตนที ่ 33 oC  อุณหภูมิของเคร่ืองทํา

ความรอนที ่ 80 oC 
 
ตารางที่  4.2  การทดลองการเปดวาลวน้ําที่  25% 

 

เวลา(นาที) อุณหภูมิ( 0C )  
5 33.5  
10 33.5  
15 34.0  
20 34.3  
25 34.5  
30 35.0  
35 35.0  
40 35.5  
45 36.0  
50 36.0  
55 36.5  
60 37.0  
65 37.3  
70 38.0  
75 38.3  
80 38.5  
85 39.0  
90 39.5  
95 39.5  
100 40.0  
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 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิของน้ํามีการเพิ่มข้ึนอยางชาๆ อยางตอเนื่องระยะเวลา

ทุกๆ  5-10  นาที อุณหภูมิของน้ําจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.5 oC ใชระยะเวลาในการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ

จาก 33 oC ถึงอุณหภูมิ  40 oC ภายใน 100 นาที  จากตารางของการทดลองสามารถนํามาเขียนเปน

กราฟไดดังรูปที่  4.1 
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รูปที่  4.1 กราฟความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  25 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิ  ( oC) 

เวลา (นาที) 
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4.2.3  การทดลองเปดวาลวนํ้าท่ี  50 % 
  โดยการปรับปริมาตรของทอทางออกที ่ 50 % อุณหภูมิเร่ิมตนที ่ 33 oC    อุณหภูมิของเคร่ือง

ทําความรอนที ่ 80 oC  
 

ตารางที่ 4.3  การทดลองการเปดวาลวน้ําที่  50% 

 

เวลา(นาที) อุณหภูมิ( oC ) 
5 33.2 

10 33.5 

15 34.0 

20 34.0 

25 34.3 

30 34.5 

35 35.0 

40 35.0 

45 35.5 

50 36.0 

55 36.2 

60 36.5 

65 36.5 

70 36.8 

75 37.0 

80 37.5 

85 38.0 

90 38.5 

95 39.0 

100 39.0 

105 39.3 

110 39.5 

115 40.0 
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        จากผลการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิของน้ํามีการเพิ่มข้ึนอยางชาๆ อยางตอเนื่องเชนเดียวกับ

การทดลองในคร้ังที่ 1 ระยะเวลาทุกๆ  5-10  นาที             อุณหภูมิของน้ําจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.5  oC  
ใชระยะเวลาในการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจาก 33 oC ถึงอุณหภูมิ  40  oC  ภายใน 115 นาที  จะเห็นได

วาเม่ือเปรียบเทียบกับการทดลองคร้ังที่ 1  แลวระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจะชากวาการเปด

ปริมาตรของวาลวที่ 25% จากตารางของการทดลองสามารถนํามาเขียนเปนกราฟไดดังรูปที่  4.2 
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รูปที่ 4.2  กราฟความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิ  ( oC) 

เวลา (นาที) 
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4.2.4  การทดลองคร้ังท่ี 3 

           โดยการปรับปริมาตรของทอทางออกที ่ 75 %  อุณหภูมิเร่ิมตนที ่ 33 oC   อุณหภูมิของเคร่ือง

ทําความรอนที ่ 80 oC 
 
ตารางที่ 4.4 การทดลองการเปดวาลวที่ 75% 

 

เวลา (นาที) อุณหภูมิ ( oC ) 

5 33.0 

10 33.5 

15 33.8 

20 34.0 

25 34.2 

30 34.5 

35 35.0 

40 35.3 

45 35.5 

50 36.0 

55 36.0 

60 36.5 

65 37.0 

70 37.0 

75 37.5 

80 38.0 

85 38.5 

90 38.8 

95 39.0 

95 39.0 

100 39.0 
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          จากผลการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิของน้ํามีการเพิ่มข้ึนอยางชาๆ ดังเชนการทดลองในคร้ัง

ที่ 1 และ 2  อยางตอเนื่องระยะเวลาทุกๆ  5-10  นาที       อุณหภูมิของน้ําจะเพิ่มข้ึนประมาณ  0.5  oC  

ใชระยะเวลาในการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจาก 33 oC ถึงอุณหภูมิ  40  oC ภายใน 125 นาที  จากตาราง

ของการทดลองจะเห็นไดวาการทดลองในคร้ังที่ 3 อุณหภูมิของน้ําจะเปล่ียนแปลงชากวาการทดลอง

คร้ังที่ 1 และ 2 สามารถนํามาเขียนเปนกราฟไดดังรูปที่  4.3 
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รูปที่  4.3  กราฟความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  75 % 

เวลา (นาที) อุณหภูม ิ( oC ) 

105 39.2 

110 39.2 

115 39.5 

120 39.5 

125 40.0 

อุณหภูมิ  ( oC) 

เวลา (นาที) 
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4.2.5  การทดลองคร้ังท่ี 4 
           โดยการปรับปริมาตรของทอทางออกที่  100 %  อุณหภูมิเร่ิมตนที่  33 oC กราฟความดันของ

อุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  50 % อุณหภูมิของเคร่ืองทําความรอนที่  80 oC   
 
ตารางที่  4.5  ผลการทดลองเปดวาลวน้ําที่  100 % 

 

เวลา(นาที) อุณหภูมิ( oC ) 
5 33.0 

10 33.3 

15 33.5 

20 33.8 

25 34.0 

30 34.0 

35 34.5 

40 35.0 

45 35.0 

50 35.2 

55 35.5 

60 36.0 

65 36.5 

70 36.5 

75 37.0 

80 37.5 

85 37.5 

90 38.0 

95 38.3 

100 38.5 
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เวลา(นาที) อุณหภูมิ( oC ) 
105 38.5 

110 39.0 

120 39.0 

115 39.0 

125 39.5 

130 39.5 

135 40.0 

 

         จากผลการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิของน้ํามีการเพิ่มข้ึนอยางชาๆ ดังเชนการทดลองในคร้ังที่ 

1,2 และ 3  อยางตอเนื่องระยะเวลาทุกๆ  5-10  นาที อุณหภูมิของน้ําจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.5  oC  ใช

ระยะเวลาในการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจาก 33 oC  ถึงอุณหภูมิ  40  oC ภายใน 135 นาที  จากตาราง

ของการทดลองจะเห็นไดวาการทดลองในคร้ังที่ 4 อุณหภูมิของน้ําจะเปล่ียนแปลงชากวาการทดลอง

คร้ังที่ 1,2 และ 3  สามารถนํามาเขียนเปนกราฟไดดังรูปที่  4.4 
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รูปที่ 4.4 กราฟความสัมพนัธของอุณหภูมิน้ําและเวลาในการเปดวาลวที่  100 % 

อุณหภูมิ  ( oC) 

เวลา (นาที) 
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4.2.6  ผลการทดลอง 

          จากผลการทดลอง   ของเคร่ืองนวดกลามเนื้อเพื่อระบบน้ําวนปรับอุณหภูมิได     สําหรับคน

พิการในการทดลองโดยการเติมน้ําในถังปริมาณน้ําในถังจํานวน 800 ลิตร จํานวน 4 คร้ังโดยการ

ทดลองไดใชการทดลองแบบการปรับปริมาณน้ําโดย Gate Valve ที่ทอทางออกโดยปรับที่ 25% 50% 

75% และ 100% ตามลําดับแลวทําการวัดอุณหภูมิการเปล่ียนแปลงภายในถังทุก ๆ  5 นาทีน้ําในถังจะ

มีอุณหภูมิเร่ิมตนที่ 33 oC จากนั้นเราทําการเดินเคร่ืองเพื่อทําใหน้ําในถังมีอุณหภูมิสูงถึง 40 oC แลว

จดบันทึกจากผลการทดลอง และจากการจดบันทกึสามารถเขียนกราฟการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดดัง

รูปที่ 4.5 
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เป�ดวาล์วที� 25%
เป�ดวาล์วที� 50%
เป�ดวาล์วที� 75%
เป�ดวาล์วที� 100%

 
รูปที่ 4.5  กราฟแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําและเวลา 

 

        เห็นไดวาจากผลการทดลองการปรับปริมาณน้ําที่ 25% จะทําใหการเพิ่มความรอนของน้ําไดเร็ว

ที่สุดที่ระยะเวลา 100 นาที สวน 50% ที่ 115 นาที  75% ที่ 125 นาที  และ  100%  ที่  135  นาที  

 

 

อุณหภูมิ (oC) 

เวลา (นาที) 
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4.3  การทดลองโดยการถายนํ้าท้ิงออกจากถัง 

        จากการทดลอง    ในการถายน้ําทิ้งออกจากถังพบวา สามารถปลอยน้ําจํานวน  791.5  ลิตรผาน  

Ball  Valve  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  1  นิ้ว   สามารถถายน้ําทิ้งออกจากถังไดภายใน เวลาประมาณ  

20  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  5 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

         

         เคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิได สําหรับผูพิการนั้นเปนเคร่ืองสําหรับใชในการ

ฟนฟูกลามเนื้อดวยแรงดันน้ํา และน้ําอุน สามารถปรับความแรงของน้ํา และอุณหภูมิเพื่อใหเหมาะสม

สามารถเคล่ือนยายตัวเคร่ืองได มีขนาดที่พอเหมาะสําหรับผูใชสามารถนั่งเพื่อแช ขาหรือนอนแชทั้ง

รางกายได จาการออกแบบตัวเคร่ืองระบบการทําความรอนและการไหลเวียนของน้ําโดยอางอิงทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับอาง และปริมาณน้ําในการใชงาน 

         จากการปฏิบัติงานในการผลิตอางใยแกว และอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบของอาง ตามแบบที่

ออกแบบมา ในชวงแรกจะพบอุปสรรคเกี่ยวกับอางใยแกว เนื่องจาการผสมเรซินเขากับตัวเรงการ

แข็งตัว ตัวเรงการแข็งตัวที่ซ้ือมาไมมีคุณภาพที่ดีพอจึงเกิดการแข็งตัวของเรซินชา ทําใหเกิดการโปงตัว

เนื่องจากอากาศภายนอก การข้ึนรูปตัวแบบของถังทําไดยากเนื่องจากถังมีลักษณะกลมยากตอการดดั

ตัวแบบ อีกทั้งกล่ินของเรซินจะมีผลตอผูปฏิบัติงานโดยตรง ปญหาเกี่ยวกับเคร่ืองทําความรอน 

เนื่องจากตัวทําความรอนตามทองตลาดทั่วไปมีราคาคอนขางสูง และไมตรงกับความตองการ เคร่ือง

ทําความรอนเองก็เปนอุปกรณที่ใชกระแสสูงมีผลใหเกิดความรอนสูงที่เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ สวนที่

เกี่ยวกับปมทําใหไมมีปญหามากนักเพียงแตเกิดการร่ัวซึมในสวนของขอตอที่เปนทอ PVC จากการ

ลองเดินเคร่ือง 

 

5.1  สรุปผลการทดลอง 

        จากการทดลองเดินเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิได ในชวงแรกกอนจะใหผูที่

ตองการบําบัดลงไปทําการแชเราควรเปดวาลวน้ําที่  25 % กอนเพราะวาอุณหภูมิของน้ําจะรอนเร็ว

กวา  จากนั้นเม่ือไดอุณหภูมิที่ตองการแลวจึงทําการเปดวาลวที  100% การที่เราเลือกเปดวาลวที่ 

100% จะทําใหแรงดันของน้ํามากทําใหน้ําในอางเกิดวน    
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5.2  ขอเสนอแนะ 

        1.   ในการผลิตถังใยแกวควรใหแนใจวาจะไมมีน้ําร่ัวเขาไปภายในสวนของการเก็บอุปกรณ  ทํา

ความรอนและมอเตอรไฟฟาเนื่องจากอาจจะเกิดกระแสไฟฟาร่ัวเปนอันตรายกับผูใชเคร่ือง 

         2. ขนาดเสนผานศูนยกลางทอของเคร่ืองทําความรอนควรมีขนาดใหญ เชน ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 4 – 6 นิ้วเพื่อความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของเคร่ืองทําความรอนไดเร็วข้ึน  

3.  ในการจัดซ้ือช้ินสวนของอุปกรณในการผลิตหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของเคร่ือง ควร

ศึกษา หรือสอบถามจากผูที่มีความชํานาญ เพื่อการติดตั้งอยางเหมาะสม และลดคาใชจาย 

     4.  ในการตอทอภายในระบบควรใหมีสวนที่โคงงอนอยที่สุดเพื่อความสามารถในการไหลเวียน

ไดสะดวก 

5.  ในการเลือกฉนวนกันความรอนสําหรับใชในการหอหุมพื้นผิวของเคร่ืองทําความรอน ควร

ทําการศึกษาอยางละเอียด  เพื่อความถูกตองในการใชงาน  ฉนวนที่ใชจะตองมีพิกัดการใชงานที่เปน

ประเภททนตอความรอนสูง  เชน  ใยแกวแบบมวนผืน  หรือแผนแอสเบสตอสลอนแบบแผน 
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ภาคผนวก  ก. 

 

คุณสมบัติของน้ํา และคาความรอนจําเพาะของวัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ตารางที่  ก.1  คุณสมบัติของน้ําที่อุณหภูมิตางๆ 

 
 

อุณหภูมิ 
 

ความหนาแนน 
 

Viscosity (µ) 
 

Kinematic  Viscosity (υ) 

0C 0F gm/cm3 Slugs/ft3 Kg/m-sec Lbf-sec/ft2 m2/sec ft2/sec 
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68 

86 
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0.99987 

1.00000 

0.99999 

0.99973 

0.99913 

0.998 

0.996 

0.992 

0.988 

0.983 

0.978 

0.972 

0.965 

0.958 

 

1.940 

1.941 

1.941 

1.940 

1.940 

1.937 

1.932 

1.925 

1.917 

1.907 

1.897 

1.885 

1.872 

1.858 

1.794x10-3 

1.568 

1.519 

1.310 

1.145 

1.009 

0.800 

0.654 

0.549 

0.470 

0.407 

0.357 

0.317 

0.284x10-3 

3.746x10-5 

3.247 

3.127 

2.735 

2.391 

2.107 

1.670 

1.366 

1.146 

0.981 

0.850 

0.745 

0.662 

0.593 

1.794x10-6 

1.568 

1.519 

1.310 

1.146 

1.011 

0.803 

0.659 

0.556 

0.478 

0.416 

0.367 

0.329 

0.296x10-6 

 

1.930x10-5 

1.678 

1.634 

1.407 

1.233 

1.088 

0.864 

0.709 

0.598 

0.514 

0.448 

0.395 

0.353 

0.318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ตารางที่  ก.2  คาความรอนจําเพาะของวัสด ุ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสด ุ BTU /lb  oF kJ/kg oC 

น้ํา 1.000 4.186 

อลูมิเนียม 0.212 0.887 

เหล็กหลอ 0.130 0.544 

เหล็กกลาละมุน 0.120 0.502 

สังกะสี 0.095 0.397 

ทองแดง 0.092 0.385 

ดีบุก 0.058 0.234 

ตะกัว่ 0.030 0.125 

ปรอท 0.030 0.125 

อากาศ 0.250 0.045 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก  ข. 

 

แสดงรายการของวัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  ตาราง  ข.1  แสดงรายการวัสด ุ

 

ลําดับ รายการ จํานวน ขนาด หมายเหต ุ

1 ถังไพเบอรกลาส 1  ถัง 2 x 0.6 เมตร  

2 ปมน้ํา 1  ตวั 1 นิ้ว 1 Hp  

3 ฮีตเตอรกระบอกรัด + สายไฟ 4  ตวั 2  นิว้ x 5  นิ้ว  

4 ตระแกรงกนัล่ืน 1  ชุด 5.5 x 0.25 เมตร  

5 สีแหงเร็ว ( เคลือบเงา) 4  กระปอง  0.725 ลิตร  

6 สีรองพื้นแหงเร็ว 2  กระปอง 0.750  ลิตร  

7 สีรองพื้นกันสนิม 1  กระปอง 3.50  ลิตร  

8 สีเคลือบ (แดง) 1  กระปอง 3.50  ลิตร  

9 เล็คเกอร 2  กระปอง 0.950 ลิตร  

10 ทินเนอร 1 1 ปบ  

11 Gate  Valve 2  ตวั 1/2  นิ้ว  

12 Gate  Valve 3  ตวั 1 นิ้ว  

13 Ball    Valve 2  ตวั 1 นิ้ว  

14 ขอตอเกลียวนอก PVC 7  ตวั 1 นิ้ว  

15 ขอตอโคง PVC 3  ตวั 1 นิ้ว  

16 ขอตอลด PVC 2  ตัว 1 นิ้ว -1/2  นิ้ว  

17 ขอตองอเกลียวนอก 1  ตวั 1 นิ้ว  

18 ขอตอตรง 2  ตวั 1/2 นิ้ว  

19 ขอตอ 3 ทาง 2  ตวั 1/2 นิ้ว   

20 ทอ PVC 1  ทอน 1 นิ้ว  

21 ทอ PVC 1 ทอน  1/2 นิ้ว  

22 ทอยางเสริมใย 2 เมตร 1 นิว้  

23 ทอยางเสริมใย 4 เมตร 1 /2นิ้ว  

24 เทปพนัเกรียวทอ PVC 2 มวน -  



 
 

25 กาวยาง 1  กระปอง 450  กรัม  

ตาราง  ข.1  แสดงรายการวัสด ุ (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ขนาด หมายเหต ุ

26 น้ํายาประสานทอ 1  กระปอง 500  กรัม  

27 เหล็กเสน 7  เสน 1 นิ้ว x 2 นิว้ x 6 เมตร  

28 ลอยาง  (Free) 3  ลอ 6 นิ้ว  

29 ลอยาง  (Fix) 2  ลอ 6 นิ้ว  

30 เตาเสียบ 1  ตวั -  

31 ปล๊ักซ 3  ตวั -  

32 ตัวล็อคประต ู 4  ตวั  -  

33 บานพับ 4  ตัว 3 นิ้ว  

34 กระดาษทราย 1  เมตร เบอร 120   

35 กระดาษทราย 1  เมตร เบอร 150   

36 กระดาษทราย 1  เมตร เบอร 1000   

37 พลาสติกปดเหล็กกลอง 4  ตวั 1นิ้ว x 2 นิว้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค. 

 

  แบบแสดงช้ินสวนของเคร่ืองนวดกลามเนื้อแบบน้ําวนปรับอุณหภูมิได 
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