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บทที1่
บทนา
1.1

ความเป็ นมาและความสาคัญของเนื้ อหา
นา้ เป็ นสิ่งที่สาคัญในหลายๆด้ าน ทั้งทางด้ านการใช้ ชีวิตประจาวันและด้ านการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นเป็ นประเทศที่มีอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรเป็ นสินค้ า
หลักทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งการเกษตรกรรมส่วนมากจะต้ องพึ่งพาการ
รดนา้ ที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่ดี แต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้นสภาวการณ์ของนา้ มีปริมาณไม่เพียงพอ การ
ใช้ นา้ ให้ พอเหมาะแก่การใช้ ในด้ านต่าง ๆจึงมีความจาเป็ นเพื่อเป็ นการรักษาปริมาณนา้ ที่มีอยู่ให้ เพียงพอและ
พอใช้ ตลอดไป ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ มีการใช้ นา้ ที่เหมาะสมและคุ้มค่าให้
มากที่สดุ จึงเป็ นสิ่งที่ค่าควรแก่การศึกษา
ระบบรดนา้ ต้ นไม้ อตั โนมัติโดยใช้ ค่าความชื้นดินเป็ นตัวควบคุม นั้นเป็ นการศึกษาถึงวิธกี ารการใช้ นา้ ที่
เหมาะสมในการรดนา้ ให้ แก่ต้นไม้ หรือใช้ ในการรดนา้ ให้ แก่พืชผลทางการเกษตรโดยการใช้ ความชื้นในดินเป็ น
ตัวแปรในการควบคุมระบบการรดนา้ ให้ เป็ นแบบอัตโนมัติ ระบบรดนา้ ต้ นไม้ อตั โนมัติน้ ีจะช่วยแบ่งเบาภาระใน
การดูแลการรดนา้ ให้ แก่ต้นไม้ หรื อพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งยังสามารถใช้ ปริมาณนา้ ได้ เหมาะสมกับต้ นไม้
หรือพืชผลทางการเกษตรตามสภาพของดินอีกด้ วย
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ศึกษาระบบการรดนา้ ต้ นไม้ แบบอัตโนมัติโดยใช้ ความชื้นในดินเป็ นตัวแปรในการควบคุมการทางาน
ของระบบให้ มีการทางานแบบอัตโนมัติ
1.3 ขอบเขตงานวิจยั
สร้ างระบบการรดนา้ ต้ นไม้ แบบอัตโนมัติโดยใช้ ความชื้นในดินเป็ นข้ อมูลในการควบคุมการทางาน
การทดสอบการทางานจะทาการจาลองค่าสภาวะความชื้นของดินที่จะเป็ นข้ อมูลในการควบคุมระบบ เพื่อให้ มี
การสั่งการให้ ระบบทางานเปิ ดการรดนา้ หรือสั่งให้ ระบบหยุดการรดนา้
ระบบการทางานจะใช้ การควบคุม
มอเตอร์ของปั๊มนา้ ในการรดนา้ โดยใช้ หัวสปริงเกอร์เป็ นอุปกรณ์ในการจ่ายนา้ สาหรับรดนา้ และสาหรับการวัด
ค่าความชื้นดินจะใช้ เซนเซอร์วัดความชื้นในดินโดยตั้งค่าความชื้นดินในการสั่งให้ ทางานอยู่ท่ปี ระมาณ 15 % 25 % และตั้งค่าในการสั่งให้ หยุดทางานอยู่ท่ปี ระมาณ 50 % - 80 %

2

1.4 วิธีการดาเนินการวิจยั
1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการระบบการควบคุมแบบต่างๆ ทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับการออกแบบระบบการควบคุม รวมถึงศึกษาการทางานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุม เช่น
เซนเซอร์วัดความชื้นดิน แผงระบบการควบคุม ปั๊มนา้ หรือหัวรดนา้ สปริงเกอร์ เป็ นต้ น
1.4.2 ออกแบบระบบรดนา้ ต้ นไม้ แบบอัตโนมัติโดยใช้ ค่าความชื้นในดินเป็ นข้ อมูลในการควบคุมสั่ง
การทางาน ระบบการทางานจะแบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนหลักๆ คือ
1.4.2.1 ส่วนระบบควบคุมการทางาน คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์พร้ อมจอแสดงค่าการ
ทางาน
1.4.2.2 ส่วนระบบการทางานรดนา้ ซึ่งจะประกอบด้ วยอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการรดนา้
ต้ นไม้ เช่น ปั้มนา้ หรือ หัวสปริงเกอร์ เป็ นต้ น
1.4.2.3 ส่วนระบบเซนเซอร์ คือ ตัวเซนเซอร์วัดความชื้นดิน
1.4.3 ทาการทดสอบเซนเซอร์วัดค่าความชื้นของดิน โดยทาการทดสอบค่าความชื้นของดินในสภาพ
ต่างๆ แล้ วนาผลการทดสอบไปวิเคราะห์เพื่อหาความชื้นของดินที่เหมาะสมในการตั้งค่าทางานของระบบ
1.4.4 ออกแบบแผนการทดสอบระบบโดยจะแบ่งโซนในการวัดค่าความชื้นเป็ น 3 โซน ระบบจะ
ทางานเมื่อมีค่าความชื้นต่ากว่าหรือเท่ากับค่าที่ต้งั ไว้ ให้ ระบบทางาน และระบบจะหยุดทางานเมื่อมีค่าความชื้น
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าที่ต้งั ไว้ ให้ ระบบหยุดทางาน
1.4.5 สร้ างระบบรดนา้ ต้ นไม้ อตั โนมัติตามที่ได้ ออกแบบไว้ โดยทาการสร้ างส่วนหลักของการทางาน
ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนระบบควบคุมการทางาน ส่วนระบบการทางานรดนา้ และส่วนระบบเซนเซอร์ จากนั้นจึงทา
การรวมทุกส่วนการทางานเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นระบบรดนา้ ต้ นไม้ อตั โนมัติ
1.4.6 นาระบบที่ได้ สร้ างนั้นไปทดสอบตามแผนการทดสอบที่ได้ ออกแบบไว้ พร้ อมทั้งเก็บผลการ
ทดสอบรวมถึงการปรับค่าความชื้นให้ เหมาะสมเพื่อดูถึงค่าการใช้ ปริมาณนา้
1.4.7 สรุปผลการทางานของระบบพร้ อมจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลที่ได้
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1.5 แผนการดาเนินงานตลอดงานวิจยั
ตารางที่ 1.1 แผนการดาเนินงานตลอดงานวิจยั
ส.ค.
ก.ย.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2559 2559
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการระบบการควบคุม
แบบต่างๆ
2.ออกแบบระบบรดนา้ ต้ นไม้ แบบ
อัตโนมัติโดยใช้ ค่าความชื้นในดิน
3.ทาการทดสอบเซนเซอร์วัดค่า
ความชื้นของดิน โดยทาการทดสอบ
ค่าความชื้นของดินในสภาพต่างๆ
4.ออกแบบแผนการทดสอบระบบ
โดยจะแบ่งโซนในการวัดค่าความชื้น
เป็ น 3 โซน
5. สร้ างระบบรดนา้ ต้ นไม้ อตั โนมัติ
ตามที่ได้ ออกแบบไว้
6. นาระบบรดนา้ อัตโนมัติท่ไี ด้ สร้ าง
ไปทดสอบตามแผนการทดสอบที่ได้
ออกแบบไว้ และเก็บผลการทดสอบ
7. สรุปผลการทางานของระบบพร้ อม
จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลที่ได้

ต.ค.
2559

พ.ย.
2559

ธ.ค.
2559

ม.ค.
2560

ก.พ.
2560

มี.ค.
2560

เม.ย
2560

พ.ค.
2560

มิ.ย
2560

ก.ค.
2560
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1.6 ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.6.1 พัฒนาระบบการรดนา้ ต้ นไม้ ให้ ทางานแบบอัตโนมัติ แบ่งเบาภาระในเรื่องการดูแลการรดนา้ แก่
ต้ นไม้ หรือพืชผลการการเกษตร
1.6.2 พัฒนาระบบการรดนา้ ต้ นไม้ ให้ ใช้ นา้ ได้ อย่างเหมาะสมตามความชื้นของดิน ทาให้ เกิดการใช้ นา้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกินความจาเป็ น
1.6.3 สร้ างจิตสานึกการอนุรักษ์นา้ ให้ กบั สังคม
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บทที่ 2
ทฤษฎี
2.1 ระบบควบคุม
ระบบควบคุม (Control) เป็ นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในที่น้ ี การควบคุม
หมายถึง การควบคุมระบบพลศาสตร์ ให้ มีค่าเอาท์พุต ที่ต้องการ โดยการป้ อนค่าอินพุตที่เหมาะสมให้ กบั
ระบบ ตัวอย่างที่เห็นได้ ท่วั ไป เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องของเครื่องปรับอากาศ หรือ แม้ แต่ลูกลอยในโถ
ส้ วมที่เปิ ดนา้ ปิ ดนา้ โดยอัตโนมัติเมื่อนา้ หมดและนา้ เต็ม
การควบคุมการขับเคลื่อนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ก็ถือเป็ นการควบคุมชนิดหนึ่ ง โดยผู้ขับขี่เป็ นผู้
ควบคุมทิศทางและความเร็ว ซึ่งระบบควบคุมประเภทที่ต้องมีคนเข้ ามาเกี่ยวข้ องนี้ถือว่าเป็ น ระบบควบคุมไม่
อัตโนมัติ (Manual Control) แต่ทฤษฎีระบบควบคุมจะครอบคลุมเฉพาะการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) เท่านั้น เช่น ร ะบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Cruise Control)ระบบ
ควบคุมยังอาจแบ่งออกได้ เป็ นระบบควบคุมวงเปิ ด (Open-Loop Control) คือ ระบบ ควบคุมที่ไม่ได้ ใช้
สัญญาณจากเอาท์ พุต มาบ่งชี้ถึงลักษณะการควบคุม ส่วนระบบควบคุมวงปิ ด (Closed-Loop Control) หรือ
ระบบป้ อนกลับ (Feedback Control) นั้นจะใช้ ค่าที่วัดจากเอาท์พุต มาคานวณค่าการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจ
แบ่งได้ ตามคุณลักษณะของระบบ เช่น เป็ นเชิงเส้ น (Linear) ไม่เป็ นเชิงเส้ น (Nonlinear) แปรเปลี่ยนตาม
เวลา (Time-Varying) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time-Invariant) และเวลาต่อเนื่อง (Continuous
Time) เวลาไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Time)

รูปที่ 2.1 ระบบควบคุมการปล่อยจรวดและยานอวกาศ
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ระบบควบคุมเป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการควบคุมเอาต์พุตของกระบวนการที่ต้องการควบคุม
ตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศจะมีกระบวนการที่ใช้ ปรับความเย็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ของห้ องคงที่อยู่ในช่วงที่ผ้ ูใช้ ต้องการ ภาพง่ายๆ ของการควบคุมโดยพิจารณาจากรูปที่ 2.2 ระบบต้ องการที่จะ
ควบคุมระดับนา้ ในถังให้ คงที่ โดยกาหนดว่าระบบไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของนา้ ที่เข้ าถังได้ แต่
สามารถควบคุมอัตราการไหลออกของนา้ ได้ ดังนั้นเมื่อต้ องการควบคุมระดับนา้ ในถังจะสามารถทาได้ โดยการ
ปรับอัตราการไหลออกของนา้ ให้ สมั พันธ์กบั ระดับนา้ ในถั ง คือเมื่อระดับนา้ ในถังสูงกว่าจุดที่ต้องการ ระบบ
ต้ องเปิ ดให้ นา้ ไหลออกมากขึ้น และเมื่อระดับนา้ ต่ากว่าที่ต้องการ ระบบต้ องเปิ ดให้ นา้ ไหลออกน้ อยลง จะเห็น
ว่าระบบนี้เป็ นระบบที่ชค็ นควบคุมนั้นคือคนเปรียบเสมือนเป็ นตัวควบคุม (Controller) และวิธกี าร ควบคุม
คือการเป็ ดวาวล์ให้ นา้ ไหลออกมากหรือน้ อย

รูปที่ 2.2 การควบคุมระดับนา้ ในถังให้ คงที่
ในระบบควบคุมระบบแทนด้ วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามี ลูกศรเข้ าและออก โดยลูกศรเข้ าหมายถึง
สัญญาณอินพุต (input) หรือเป้ าหมาย (objectives) ลูกศรออกหมายถึงเอาต์พุต (output) หรือผล ลัพธ์
(results) ดังแสดงในรูปที่ 2.3
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ชนิดของระบบควบคุมสามารถแบ่งได้ ดังนี้
2.1.1 Static or Dynamic Systems ระบบคงตัวคือระบบที่สญ
ั ญาณออกที่เวลา t1 ขึ้นกับ
สัญญาณ เข้ าที่เวลา t1 เท่านั้ น และไม่ข้ นึ กับสัญญาณเข้ าในอดีตหรือในภายหน้ าอาจเรียกว่าเป็ น ระบบไม่มี
ความจา (zero-memory) เช่น วงจรตัวต้ านทาน (resistive network) ถ้ าสัญญาณออกขึ้นกับสัญญาณเข้ าใน
อดีตจะเรียกว่าระบบพลวัต และมีความจา (memory) ระบบที่ประกอบด้ วยส่วนประกอบซึ่งสามารถเก็บ
พลังงานได้ เรียกว่า ระบบพลวัต
2.1.2 Continuous-Time or Discrete-time Systems ระบบเวลาต่อเนื่อง (Continuous-Time
system) อธิบายได้ ด้วย สมการเชิงอนุพันธ์ คือสัญญาณเข้ า และสัญญาณออก มีค่าทุกเวลา ไม่ใช้ แต่ เฉพาะที่
ช่วงเวลาบางช่วง เนื่องจากเวลาเป็ นสิ่งต่อเนื่องกั นส่วนใหญ่ ระบบกายภาพเป็ นระบบเวลาต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตามเหตุการณ์ท่สี นใจ อาจเกิดในแต่ละช่วงของเวลา ถ้ าสัญญาณเข้ า และสัญญาณออกไม่เปลี่ยน แปลงใน
ระหว่างช่วงเวลาอาจวิเคราะห์ระบบเป็ นระบบเวลาดีสครีต (Discrete time system) และมีแบบจาลองของ
ระบบเป็ นสมการผลต่างสืบเนื่อง (difference equation)
2.1.3 Linear or Non-Linear Systemsระบบเชิงเส้ นอธิบายได้ ด้วย สมการเชิงอนุพันธ์ของ
สัญญาณ เข้ าและสัญญาณออกมีกาลังหนึ่งเท่านั้นและที่สาคัญที่สดุ คือ ระบบเป็ นไปตามทฤษฎีของการทับซ้ อน
(Superposition theorem) นั้นคือถ้ า y1(t) เป็ นสัญญาณออก เนื่องจากสัญญาณเข้ า r1(t) y2(t) เป็ น
สัญญาณออก เนื่องจากสัญญาณเข้ า r2(t) สัญญาณออกที่เกิดจากสัญญาณ r1(t) และ r2(t) รวมกันมีค่า
เท่ากับสัญญาณออก เนื่องจาก สัญญาณเข้ า r1(t)+r2(t) เนื่องจากภาวะไม่เชิงเส้ นอาจเกิดขึ้นได้ หลายวิธี และ
ไม่สามารถอธิบายด้ วยแบบจาลองทาง คณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ทฤษฎีของการทับซ้ อน จะใช้
กับ ระบบไม่เชิงเส้ นไม้ ได้ ภาวะไม่เชิงเส้ นอาจทาให้ เกิดผลหลายอย่างกับระบบ รวมถึงการแกว่งแบบกระตุ้น
ตัวเอง (self-excited oscillation) แต่บางครั้งภาวะไม่เชิงเส้ นถูกนามาใช้ ในระบบควบคุ มเช่น การควบคุม
แบบเปิ ด-ปิ ด (ONOFF control) ระบบจะเป็ นเชิงเส้ นถ้ าส่วนประกอบในระบบไม่เปลี่ยนลักษณะสมบัติไป
ตามขนาดของสัญญาณเข้ า อย่างไรก็ตามความเป็ นเชิงเส้ นเป็ นการประมาณเท่านั้น เนื่องจากส่วนประกอบจะ
เปลี่ยนลักษณะถ้ า สัญญาณเข้ าใหญ่มาก ดังนั้นเมื่อพูดถึงระบบเชิงเส้ นหมายถึงที่ขนาดปกติของสัญญาณ
2.1.4 Lumped or Distributed Parameters ระบบแบบพารามิเตอร์เป็ นกลุ่มก้ อน (Lumped
Parameters) อธิบายได้ ด้วยสมการอนุพันธ์ธรรมดาเงื่อนไขข้ อนี้เป็ นจริงถ้ าขนาดของระบบเล็กเมื่อเทียบ กับ
ความยาวคลื่น (wave length) ของความถี่ท่สี าคัญต่อระบบ ระบบแบบพารามิเตอร์กระจาย (Distributed
Parameters) แสดงโดยสมการอนุพันธ์ย่อยที่มีเวลา และพิกดั อวกาศ (space coordinates) เป็ นตัวแปรอิสระ
ตัวแปรที่สาคัญของระบบกระจายไปทั่วอวกาศ และขึ้นกับเวลาและพิกดั อวกาศ (space coordinates)
ใน
ระบบใหญ่ ๆ แบบจาลองของระบบอาจประกอบด้ วย พารามิเตอร์กลุ่มก้ อนและพารามิเตอร์กระจาย ในเวลา
เดียวกัน เช่น ระบบไฟฟ้ ากาลัง (Power system) ระบบโทรศัพท์ (Telephone system) ระบบสื่อสาร
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(Communication system) ซึ่งเครื่องมือที่สถานีเป็ นแบบพารามิเตอร์กลุ่มก้ อน แต่การติ ดต่อระหว่างสถานี
เป็ นแบบพารามิเตอร์กระจาย การวิเคราะห์ระบบสามารถแยกทาเป็ นคนละระบบได้
2.1.5 Time-Varying or Time-invariant Systems ระบบที่มีรูปแบบซึ่งเขียนได้ ด้วยสมการ
อนุพันธ์และมีสมั ประสิทธิ์เป็ นค่าคงตัวไม่แปรตามเวลา (time invariant) ระบบแบบคงที่ เกิดขึ้นเมื่อส่วน
ประกอบของระบบ และรูปแบบการต่อส่วนประกอบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้นระบบที่ไม่ข้ นึ กับ
สิ่งแวดล้ อมอาจพิจารณาว่าเป็ นแบบคงที่ได้ ส่วนระบบที่มีพารามิเตอร์ของสมการอนุพันธ์แปรตามเวลา
เรียกว่า ระบบแปรตามเวลาตัวอย่างของระบบที่แปรตามเวลาได้ แก่ ระบบควบคุมของเครื่องบินซึ่งพารามิเตอร์
มีค่าแตกต่างกันมากที่ระดับน้ํ าทะเลและที่ความสูง 40,000 ฟุต
2.1.6 Deterministic or Stochastic Systems ระบบดีเทอมินีสติกคือ ระบบที่พารามิเตอร์
และ สัญญาณเข้ ามีค่าแน่นอน(ไม่ส่มุ ) ส่วนระบบสโตคาสติกคือระบบที่มีลักษณะของ ความสุ่ม (randomness)
ในพารามิเตอร์หรือสัญญาณเข้ า
ระบบควบคุม (Control system) มีโครงสร้ าง 2 รูปแบบคือ
1)ระบบควบคุมแบบเปิ ด (Open loop control system) เป็ นระบบควบคุมที่ไม่มีนาเอาต์พุต
การ ป้ อนกลับมาเปรียบเทียบกับอินพุตจึงง่ายต่อการสร้ างและประหยัด แต่ ค่าเอ าต์พุตจะไม่มีผลต่อการ
ควบคุม ขบวนการของระบบดังแสดงในรูปที่ 2.3

INPUT

OUTPUT
PROCESS

รูปที่ 2.3 แผนภาพระบบเปิ ด
2) ระบบควบคุมแบบปิ ด (Close loop control system) เป็ นระบบควบคุมที่มีการป้ อนกลับ
(Feedback) โดยนาเอาเอาต์พุตมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุต ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะถือเป็ น ความ
ผิดพลาด เพื่อเอาสัญญาณนี้ป้อนเข้ าระบบแล้ วตัวควบคุมจะนาไปสร้ างสัญญาณควบคุมใหม่ เพื่อลดความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบดังแสดงในรูปที่ 2.4
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INPUT

OUTPUT
PROCESS

FEEDBACK

รูปที่ 2.4 แผนภาพระบบปิ ด
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ กระบวนการที่เราต้ องการควบคุมมีคุณ
ลักษณะที่ต้องการ 3 อย่างต่อไปนี้ตรงตามข้ อกาหนดคือ
- Transient Response เป็ นการตอบสนองของเอาทต์พุต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุต โดยเป็ น ช่วง
สภาวะของการเปลื่ยนแปลงก่อนเข้ าสู่สภาวะคงที่
- Steady-State Response เป็ นสภาวะหลังจาก Transient response เป็ นสภาพที่ผลการตอบ สนอง
เกือบได้ ตามคาสั่งหรือตามความต้ องการ สาหรับระบบที่เสถียรเท่านั้น
- Stability ระบบที่เสถียรคือระบบที่ให้ เอาต์พุตที่มีค่าจากัดเมื่อ ป้ อนอินพุทที่มีค่าจากัดให้ กบั ระบบ
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2.2 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของทฤษฎีระบบควบคุม
ระบบควบคุมในยุคโบราณ การใช้ ระบบควบคุมวงปิ ด นั้นมีมาแต่โบราณกาล ตัวอย่างเช่น นาฬิกานา้
ของกรีก ซึ่งมีการใช้ ลูกลอยในการควบคุมระดับนา้ ในถัง อุปกรณ์ท่ถี ือว่าเป็ นจุดเริ่มต้ น ของการใช้ ระบบ
ควบคุมป้ อนกลับในวงการอุตสาหกรรม ก็คือ ลูกเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Governor หรือเรียก FlyBall Governor) ในการควบคุมความเร็วในการหมุน เครื่องจักรไอนา้ ที่ประดิษฐ์ ข้ นึ โดย เจมส์ วัตต์ ในปี ค.ศ.
1788

รูปที่ 2.5 ลูกลอย(ballcock) รูปแบบหนึ่งที่ใช้ ในการควบคุมระดับนา้ ในถังเก็บนา้
2.2.1 จุดกาเนิดของทฤษฎีระบบควบคุม
ในยุคก่อนหน้ านี้ การออกแบบระบบควบคุมต่าง ๆ นั้น เป็ นไปในลักษณะลองผิดลองถูก ไม่ได้ มีการใช้
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบแต่อย่างใด จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 1840 นักดาราศาสตร์ชาว
อังกฤษ จอร์จ แอรี ได้ ประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมทิศทางของกล้ องดูดาว โดยอุปกรณ์น้ ีจะหมุนกล้ องดูดาว เพื่อ
ชดเชยกับการหมุนของโลกโดยอัตโนมัติ ในระหว่างการออกแบบ
แอรีได้ สงั เกตถึงความไม่เสถียร
(Instability) ของระบบป้ อนกลับ จึงใช้ สมการเชิงอนุพันธ์ในการจาลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบนี้เป็ นหัวใจสาคัญของทฤษฎีระบบควบคุม
2.2.2 ทฤษฎีเสถียรภาพ
ในปี ค.ศ. 1868 เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์ เป็ นบุคคลแรก ที่ทาการศึกษาถึงเสถียรภาพของ ลูกเหวี่ยง
หนีศูนย์กลางของ เจมส์ วัตต์ โดยใช้ แบบจาลองสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้ น ทฤษฎีเสถียรภาพของระบบเชิงเส้ น
ของแมกซ์เวลล์น้ ี พิจารณาเสถียรภาพของระบบจาก รากของสมการคุณลักษณะ (Characteristic Equation)
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ของระบบ ต่อมาในปี ค.ศ. 1892 เลียปูนอฟ ได้ ทาการศึกษาถึงเสถียรภาพของระบบไม่เป็ นเขิงเส้ น และสร้ าง
ทฤษฎีเสถียรภาพของเลียปูนอฟ (Lyapunov Stability) แต่ทฤษฎีของเลียปูนอฟนี้เป็ นทฤษฎีท่สี าคัญที่ไม่ได้
รับความสนใจ จนกระทั่งหลายสิบปี ต่อมา

รูปที่ 2.6 ลูกเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

แสดงหลักการทางานของลูกเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่เมื่อเครื่องจักรหมุนเร็วเกินกว่าค่าที่ต้องการลูกตุ้มจะ
เบนออกจากแกนกลางส่งผลให้ ล้ ินควบคุมไอนา้ ปล่อยไอนา้ น้ อยลง ในทางกลับกันถ้ าเครื่องยนต์หมุนช้ าเกินไป
ลูกตุ้มจะหุบเข้ าหาแกนกลางส่งผลให้ ล้ ินควบคุมไอนา้ ปล่อยไอนา้ เข้ าสู่เครื่องจักรมากขึ้น
2.2.3 ระบบควบคุมแบบดั้งเดิม
ระบบควบคุมแบบดั้งเดิม (Classical Control) หมายถึง ระบบควบคุมที่ออกแบบและวิเคราะห์บน
โดเมนความถี่ (หรือโดเมนการแปลงฟูรีเย ) และโดเมนการแปลงลาปลาส โดยการใช้ แบบจาลองในรูป
ของ ฟังก์ชันส่งผ่าน (Transfer Function) โดยไม่ได้ ใช้ ข้อมูลรายละเอียดของไดนามิกส์ภายในของระบบ
(Internal System Dynamic)
พัฒนาการของทฤษฎีระบบควบคุมในช่วงนี้น้ัน ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ งานในทางทหารและ
ทางระบบสื่อสาร อันเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่สอง และ การขยายตัวของโครงข่ายสื่อสารโทรศัพท์
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2.2.4 พัฒนาการเพือ่ ใช้งานในระบบโครงข่ายโทรศัพท์
ในช่วงยุคที่มีการขยายตัวของระบบสื่อสารโทรศัพท์น้ัน ระบบสื่อสารทางไกลมีความจาเป็ นต้ องใช้
อุปกรณ์ขยายสัญญาณด้ วยหลอดสุญญากาศ ในปี ค.ศ. 1927 แนวความคิดและประโยชน์ของระบบป้ อนกลับ
แบบลบ ได้ ถูกนาเสนอในรูปของ อุปกรณ์ขยายสัญญาณป้ อนกลับแบบลบ (Negative Feedback Amplifier)
โดย เอช. เอส. แบล็ก แต่การวิเคราะห์เสถียรภาพของ ระบบขยายสัญญาณตามทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ โดยใช้
วิธขี อง เราท์- ฮิวรวิทซ์ (Routh-Hurwitz) นั้นเป็ นไปได้ ยาก เนื่องจากความซับซ้ อนของระบบ วิศวกรสื่อสาร
ของ Bell Telephone Laboratories จึงได้ นาเสนอการวิเคราะห์บนโดเมนความถี่ โดยในปี ค.ศ. 1932 แฮร์ร่ี
ไนควิสต์นาเสนอ เกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ (Nyquist Stability Criterion) ซึ่งใช้ วิธกี ารพล็อตกราฟเชิง
ขั้ว ของผลตอบสนองความถี่ตลอดวงรอบ (Loop Frequency Response) ของระบบ ต่อมาในปี ค.ศ.
1940 เฮนดริค โบดี ได้ นาเสนอวิธกี ารวิเคราะห์เสถียรภาพโดยขอบเขตอัตราขยาย (Gain Margin) และ
ขอบเขตมุม (Phase Margin) จากกราฟระหว่างขนาดและมุม (Phase) ของผลตอบสนองความถี่ เรียกว่า โบดี
พล็อต (Bode Plot)

2.2.5 พัฒนาการเพือ่ การใช้งานทางด้านการทหาร
ปัญหาหลายปญหาในทางหทาร เช่น ปัญหาการนาร่องการเดินเรืออัตโนมัติ ปัญหาการเล็งเป้ าโดย
อัตโนมัติ นั้นเป็ นแรงผลักดันสาคัญให้ เกิดการพัฒนาการทางทฤษฎีระบบควบคุมที่สาคัญหลายอย่าง ใน
ปี ค.ศ. 1922 มินอร์สกี (N.Minorsky)ได้ กาหนดและวิเคราะห์กฎของระบบควบคุมพีไอดี หรือ สัดส่วนปริพันธ์ -อนุพันธ์ (Proportional-Integral-Derivative) ซึ่งยังเป็ นที่นิยมใช้ อย่างกว้ างขวางในปัจจุบัน เพื่อใช้
ในการนาร่องการเดินเรือ ปัญหาที่สาคัญในช่วงนั้นคือ การเล็งเป้ าของปื นจากเรือหรือเครื่องบิน ซึ่งในปี ค.ศ.
1934 ฮาเซน (H.L.Hzen)ได้ บัญญัติคาสาหรับประเภทปัญหาการควบคุมกลไกนี้ว่า
กลไกเซอร์
โว (Servomechanisms) การวิเคราะห์และออกแบบนั้นก็ใช้ วิธกี ารบนโดเมนความถี่ จนกระทั่งในปี ค .ศ.
1948 อีแวนส์ (W. R. Evans) ซึ่งทางานกับปัญหาทางด้ านการนาร่องและควบคุมเส้ นทางบิน ซึ่งส่วนใหญ่น้ัน
เป็ นระบบที่ไม่เสถียร ได้ ประสบกับปญหาการวิเคราะห์เสถียรภาพบนโดเมนของความถี่ จึงได้ หันกลับไปศึกษา
ถึงรากของสมการคุณลักษณะ ซึ่งเป็ นวิธกี ารวิเคราะห์บนโดเมนการแปลงลาปลาส และได้ พัฒนาวิธี ทางเดิน
ราก (Root Locus) ในการออกแบบระบบ

2.2.6 ระบบควบคุมสมัยใหม่
ระบบควบคุมสมัยใหม่ (Modern Control) หมายถึง ระบบควบคุมที่ไม่ได้ ใช้ เทคนิคในการออกแบบ
แบบดั้งเดิม คือ จากรากของสมการคุณลักษณะ และอยู่บนโดเมนความถี่ แต่เป็ นการออกแบบ โดยมีพ้ ืนฐาน
จากแบบจาลองสมการอนุพันธ์ของไดนามิกส์ของระบบ และเป็ นการออกแบบอยู่บนโดเมนเวลา
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แรงผลักดันของพัฒนาการจากระบบควบคุมแบบดั้งเดิม มาสู่ระบบควบคุมสมัยใหม่น้ ี มีอยู่หลัก ๆ สอง
ประการคือ
ข้ อจากัดของระบบควบคุมแบบดั้งเดิมต่องานด้ านอวกาศยาน จากความสาเร็จในการส่งดาวเทียมสปุ
ตนิก 1 ของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1957 นั้นกระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวของการประยุกต์ใช้ งานทางด้ าน
อวกาศยาน ความสาเร็จของโซเวียตนั้นเนื่องมาจากพัฒนาการทางด้ านทฤษฎีระบบควบคุมแบบไม่เป็ นเชิงเส้ น
ซึ่งไม่ได้ รับความสนใจมากนักจากประเทศตะวันตก เนื่องจ ากความล้ มเหลวในการใช้ เทคนิคต่าง ๆ ของระบบ
ควบคุมแบบดั้งเดิม กับงานด้ านอวกาศยาน ซึ่งระบบส่วนใหญ่น้ัน เป็ นระบบหลายตัวแปรแบบไม่เป็ นเชิงเส้ น
(Nonlinear Multivariable System) จึงมีการหันกลับมาพิจารณาการวิเคราะห์จากปัญหาดั้งเดิม ในรูปของ
แบบจาลองสมการอนุพันธ์ของระบบ

2.2.7 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กบั งานระบบควบคุม
ระบบควบคุมดิจิตอล
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ มีส่วนสาคัญในการพัฒนาทฤษฎีต่างๆ ของระบบควบคุม เนื่องจากทาให้
สามารถสร้ างอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถทางานซับซ้ อนได้ รวมทั้งการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยคานวณในการ
ออกแบบกฎของการควบคุม ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบควบคุมแบบต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย
ด้ วยเหตุดังกล่าว จึงมีการพัฒนาทฤษฎีระบบควบคุม จากหลายแง่มุม
จากความพยายามในการใช้ คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็ นดิจิทลั เพื่อการควบคุมระบบซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ น
ระบบอนาล็อก จึงส่งผลให้ มีการพัฒนาทางทฤษฎีระบบควบคุมดิจิทลั (Digital Control) โดยในปี ค.ศ.
1952 จอห์น รากัซซินี (J.R. Ragazzini) , แฟรงคลิน (G Franklin) และ ซาเดห์ (L.A. Zadeh ผู้คิดค้ นฟัซซี่
ลอจิก ) ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้ พัฒนาทฤษฎีระบบแบบชักข้ อมูล (Sampled Data Systems) การใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมนั้น ครั้งแรกในปี ค .ศ. 1959 ที่ โรงกลั่นนา้ มัน
พอร์ต อาเธอร์ (Port Arthur) ในรัฐเทกซัส
นอกจากนั้นแล้ วแนวความคิดของการควบคุมที่ซับซ้ อนขึ้นโดยมีการรวม ข้ อกาหนดความต้ องการ
ทางด้ านประสิทธิภาพ (Performance) ในการออกแบบระบบควบคุม ซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมแบบเหมาะสม
ที่สดุ (Optimal Control) รากฐานของทฤษฎีระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สดุ นี้มีมายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ.
1696 จากหลักของความเหมาะสมที่สดุ (Principle of Optimality)
ในปัญหา บราคิสโตโครน (Brachistochrone Curve)และแคลคูลัสของการแปรผัน (Calculus of Variations)
ในปี ค.ศ.1957ริชาร์ด เบลแมน ได้ ประยุกต์ใช้ วิธกี าร กาหนดการพลวัต ของเขาในการแก้ ปัญหาระบบควบคุม
แบบเหมาะสมที่สดุ แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ต่อมาในปี ค.ศ. 1958 พอนเทรียกิน (L.S. Pontryagin) ได้
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พัฒนา หลักการมากที่สดุ (Maximum Principle หรือบางครั้งก็เรียก Minimum Principle) สาหรับแก้ ปัญหา
ในรูปของแคลคูลัสของการแปรผัน แบบเวลาต่อเนื่อง
การสังเกตถึงผลกระทบของ สัญญาณรบกวน ต่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมนั้นมีมาตั้งแต่ในช่วง
ระบบควบคุมยุคดั้งเดิม เช่นในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง ในการพัฒนาระบบควบคุมสาหรับเรดาร์ติด
เครื่องบิน เพื่อควบคุมการยิง ที่ ห้ องทดลองเรดิเอชัน (Radiation Lab) ที่ เอ็มไอที , ฮอลล์ (A.C. Hall) ได้
ประสบปัญหาในการออกแบบ เขาได้ สงั เกตถึงผลกระทบจากการออกแบบที่ไม่ได้ คานึงถึงสัญญาณรบกวนต่อ
ประสิทธิภาพของระบบ ถึงแม้ ว่าจะมีการคานึงถึงผลกระทบของสัญญาณรบกวน แต่กไ็ ม่ได้ มีการใช้ แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณรบกวนในการวิเคราะห์แต่อย่างใด จนกระทั่ง นอร์เบิร์ต วีนเนอร์ ได้ จาลอง
สัญญาณรบกวน โดยใช้ แบบจาลองกระบวนการสตอแคสติก หรือ แบบจาลองทางสถิติ แบบเวลาต่อเนื่อง ใน
การพัฒนาระบบเล็งเป้ าและควบคุมการยิง ปื นต่อต้ านอากาศยาน โดยใช้ ข้อมูล จากเรดาร์ ซึ่งงานของเขาได้ ถูก
เก็บเป็ นความลับ จนถึงปี ค.ศ. 1949 ในช่วงเดียวกันในปี ค.ศ. 1941 คอลโมโกรอฟ ก็ได้ ทาการพัฒนา
แบบจาลองสาหรับระบบเวลาไม่ต่อเนื่องขึ้น ระบบควบคุมที่ใช้ แบบจาลองสคอแคสติกนี้ในการวิเคราะห์ จะ
เรียกว่า ระบบควบคุมสตอแคสติก (Stochastic control)
การวิเคราะห์และควบคุมระบบบนโดเมนเวลา โดยใช้ แบบจาลอง ตัวแปรสถานะ หรือ แบบจาลอง
ปริภมู ิสถานะ (State Space) นั้นเป็ นหัวใจของทฤษฎีระบบควบคุมสมัยใหม่ รูดอล์ฟ อีมิว คาลมาน และ
Bellman นั้นถือได้ ว่าเป็ นบุคคลที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาทฤษฎีระบบควบคุมโดยใช้ แบบจาลองตัวแปร
สถานะนี้ โดยที่ในปี ค.ศ. 1960 คาลมานได้ นาทฤษฎีเสถียรภาพของ เลียปูนอฟ มาใช้ ในการออกแบบระบบ
ซึ่งเป็ นผลให้ ผลงานของ เลียปูนอฟ กลับมาได้ รับความสนใจ นอกจากนี้แนวทางใหม่น้ ียังสามารถตอบคาถาม
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวระบบได้ ได้ แก่
สภาพควบคุมได้ (Controllability) สภาพสังเกต
ได้ (Observability) ผลสัมฤทธิ์เล็กสุดเฉพาะกลุ่ม (Minimal Realization) และยังนาไปสู่การออกแบบตัว
ควบคุมแบบใหม่ เช่น การวางขั้ว (Pole Placement) ตัวควบคุมอิงตัวสังเกต (Observer-Based Controller)
และตัวควบคุมกาลังสองเชิงเส้ นเหมาะที่สดุ (Optimal Linear Quadratic Regulator) คาลมานได้ พัฒนาวิธกี าร
ออกแบบระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สดุ จากแบบจาลองปริภมู ิสถานะ ในรูปของปัญหา ระบบเชิงเส้ นคงค่า
แบบเหมาะสมที่สดุ ตามสมการกาลังสอง หรือ LQR (Linear Quadratic Regulator) ในปี เดียวกันนี้ คาลมาน
ได้ นาเสนอผลงานของเขาในการประยุกต์ใช้ แบบจาลองตัวแปรสถานะนี้เข้ ากับแนวความคิดทางด้ านสตอแค
สติกของวีนเนอร์ และคิดค้ นสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อ ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter) ขึ้นมา โดยการใช้ งาน
จริงครั้งแรกของตัวกรองคาลมาน นั้นได้ ถูกประยุกต์เป็ นส่วนหนึ่งของระบบนาร่องใน โครงการอพอลโล ตั้งแต่
นั้นมาตัวกรองคาลมาน ก็ได้ ถูกประยุกต์ใช้ งานอย่างกว้ างขวางในปัจจุบัน
ในปัจจุบันแนวทางการวิเคราะห์และควบคุมระบบบนโดเมนเวลา โดยใช้ แบบจาลองตัวแปรสถานะ
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั งานวิศวกรรมห้ วงอากาศอวกาศ (Aerospace Engineering)การควบคุมกระบวนการ
(Process Control) และเศษฐมิติ (Econometrics)
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รูปที่ 2.7 เซกเวย์ (Segway)

รูปที่ 2.7 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของเพนดูลัมผกผันสามารถประยุกต์ใช้ กบั ระบบควบคุมการทรง
ตัวของพาหนะอย่าง เซกเวย์ (Segway) ได้

รูปที่ 2.8 หัวอ่านข้ อมูลของฮาร์ดดิสก์
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รูปที่ 2.8 อุปกรณ์ท่ตี ้ องการความแม่นยาและความละเอียดสูงอย่างหัวอ่านข้ อมูลของฮาร์ดดิสก์ จาเป็ น
ที่จะต้ องมีการออกแบบตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ทนทานต่อการรบกวนต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี อาทิเช่น การ
สั่นสะเทือน, ผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ าในระบบเกิน เป็ นต้ น

รูปที่ 2.9 อาซิโม
รูปที่ 2.9 ทฤษฎีระบบควบคุมมีส่วนสาคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ท่มี ี
ความซับซ้ อนสูงอย่างอาซิโม
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รูปที่ 2.10 อพอลโล่ 11

รูปที่ 2.10 ตัวกรองคาลมานนาร่อง ลูนาร์โมดูลของ อพอลโล่ 11 สู่พ้ ืนผิวดวงจันทร์

2.3 ความหมายและคานิยามของระบบควบคุม

สัญญานรบกวน
(Disturbance)

คาสั่ง

ระบบ (Process)

(Reference or Input )

ผลตอบสนอง
(Response or Output)

รูปที่ 2.11 ส่วนประกอบของระบบควบคุม

ระบบ (System) หมายถึง ส่วนหรือหน่อยที่ได้ รวบรวมสิ่งต่างๆเข้ าด้ วยกัน
ควบคุม (Control) หมายถึง การบังคับสั่งการ
ระบบควบคุม (Control System) หมายถึง ส่วนหรือหน่วยที่ได้ รวบรวมสิ่งต่างๆเข้ าด้ วยกันเพื่อใช้
บังคับหรือสั่งการ เพื่อให้ ส่งิ ใดสิ่งหนึ่งเป็ นไปตามความต้ องการ
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ตัวอย่างเช่น การควบคุมอุณหภูมิห้องด้ วยเครื่องปรับอากาศ

ความร้ อน

อุณหภูมิท่ตี ้ องการ

อุณหภูมิห้อง

เครื่องปรับอากาศ

(Reference or Input)

(Response or Output)

รูปที่ 2.12 การควบคุมอุณหภูมิห้องด้ วยเครื่องปรับอากาศ
หลักการของระบบคือ การทาความเย็นของเครื่องปรับอากาศ คือ การนาเอาความร้ อนจากที่ต้องการทา
ความเย็น (ในห้ อง)ถ่ายเทไปสู่ท่ี ที่ไม่ต้องการทาความเย็น (นอกอาคาร ) โดยผ่านตัวกลางคือ สารทาความ
เย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศ

2.4 รูปแบบของการควบคุม
2.4.1 ระบบควบคุมแบบวงจรเปิ ด (Open Loop Control)
ลักษณะทั่วไปของระบบควบคุมวงรอบเปิ ดจะเป็ นไปตามรูปที่ 2.13 ในการควบคุมแบบวงรอบเปิ ด ตัว
ควบคุม (Controller) จะส่งสัญญานป้ อน (Input)ให้ กบั สิ่งที่ต้องการควบคุม (Plant) ตามคาสั่งหรือสัญญาณ
อ้ างอิง (Command or Referent) ที่รับมา โดยที่ตัวควบคุมจะอนุมานว่าเมื่อสิ่งที่ต้องการควบคุมได้ รับสัญญาณ
ป้ อนแล้ วนั้น ก็จะผลิตเอาท์พุตหรือผลตอบสนอง (Response) ให้ ได้ ตามที่คาดหมายไว้ โดยที่ไม่ต้องทาการ
ตรวจสอบสัญญาณเอาท์พุตจริง ว่าเป็ นไปตามคาสั่งหรือไม่
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สัญญาณรบกวน
(Disturbance)
Process
คาสั่ง

อินพุต

(Command)

ผลตอบสนอง
Plant

Controller
(Input)

(Response)

รูปที่ 2.13 ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิ ด
ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีลักษณะการทางานเป็ นแบบวงรอบเปิ ด ได้ แก่ ตู้อบไมโครเวฟ ที่มีลักษณะการ
ปรับเปลี่ยนกาลังไฟฟ้ า โดยที่ไม่มีการตรวจสอบว่ากาลังไฟฟ้ าจริงที่ออกมาในรูปของสัญญาณไมโครเวฟนั้นว่า
เป็ นเท่าใดกันแน่ หรือออกมาได้ เท่ากับที่ปรับตั้งไว้ หรือไม่ ลักษณะการทางานจึงเป็ นวงรอบเปิ ด

2.4.2 ระบบควบคุมแบบวงจรปิ ด (Closed Loop Control)
สัญญาณรบกวน
(Disturbance)
Process
คาสั่ง

อินพุต

(Command)

ผลตอบสนอง
Plant

Controller
(Input)

Measurement
รูปที่ 2.14 ระบบควบคุมแบบวงรอบปิ ด

(Response)
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ลักษณะทั่วไปของระบบควบคุมแ บบวงรอบปิ ดจะเป็ นไปตามรูปที่ 2.14 ในการควบคุมแบบวงรอบ
ปิ ด ตัวควบคุม (Controller) จะทาการเปรียบเทียบสัญญาณอ้ างอิงหรือคาสั่ง (Referent or Command) กับ
สัญญาณเอาท์พุตหรือผลตอบสนอง (Output or Response) ที่ป้อนกลับมาโดยตัวตรวจจับ (Measurement or
Sensor) แล้ วนาไปสร้ างสัญญาณป้ อนหรืออินพุต (Input) ให้ กบั สิ่งที่ต้องการควบคุม (System Under
Controller or Plant ) เพื่อที่จะให้ ผลิตเอาท์พุตหรือผลตอบสนองให้ เป็ นไปตามสัญญาณอ้ าวอิงที่ต้องการ
(Command or Reference)
ระบบควบคุมแบบวงรอบปิ ดอาจจะเรียกได้ อกี อย่างหนึ่งว่า ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ (Feedback
Control System) ตามรูปที่ 2.15 ระบบนี้เป็ นระบบควบคุมที่พยายามรักษาเอาท์พุตให้ ได้ ตามต้ องการ โดย
การนาเอาสัญญาณเอาท์พุตมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอ้ างอิงที่ต้องการ แล้ วนาค่าความแตกต่างไปใช้ ในการ
ควบคุมสัญญาณป้ อนให้ กบั สิ่งที่ต้องการควบคุม

สัญญาณป้ อน
ค่าผิดพลาด
คาสั่งหรือสัญญาณ
(Input)
(error)
+
อ้ างอิง
Plant or
Controller
(Command or
Controlled
Reference)
System

เอาท์พุตหรือ
ผลตอบสนอง
(Output or
Response)

Measurement
รูปที่ 2.15 ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ

ตัวอย่างของอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีลักษณะการทางานเป็ นแบบวงรอบปิ ดได้ แก่ เตารีด ตู้เย็น หรือ
เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้ น เตารีดมีสวิตช์เป็ นไบเมทัลที่โก่งตัวเมื่ออุณหภูมิรอบๆตัวมันสูงขึ้น และใช้ การโก่ง
ตัวนี้เป็ นสวิทช์ตัดต่อการทางาน ของฮีตเตอร์ การทางานจึงเป็ นวงรอบปิ ด ส่วนตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศก็
เช่นกัน มีเทอร์โมสตัทเป็ นตัววัดอุณหภูมิภายในตู้และตัวเทอร์โมสตัทเองก็ เป็ นสวิทช์ควบคุมการตัดต่อ
คอมเพรสเซอร์ให้ ทางาน เมื่อคอมเพรสเซอร์ทางานก็ทาให้ เกิดความเย็น เป็ นไปตามที่เทอร์โมสตัทตั้ งค่าไว้
ลักษณะการทางานนี้เป็ นไปตามรูปที่ 2.16
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ความร้ อนในห้ อง
อุณหภูมิ

+

โซลินอยวาล์ว +

อุณหภูมใิ น

คอมเพรสเซอร์

ห้ อง

สวิทชชช์
ที่ต้องการ

กระเปาะ

รูปที่ 2.16 ระบบอุณหภูมิของตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศ
พิจารณาระบบควบคุมกับการขับรถยนต์ ในรูปที่ 2.17 สามารถมองการขับรถยนต์น้ ีได้ 2 ลักษณะคือ
การควบคุมแบบวงรอบเปิ ด และการควบคุมแบบวงรอบปิ ด ถ้ ามองเฉพาะตัวรถยนต์ ลักษณะการควบ คุม
ความเร็วและทิศทางของรถยนต์จะเป็ นแบบวงรอบเปิ ด เพราะตัวรถยนต์เองไม่มี
การตรว จจับและบังคับ
ความเร็วและทิศทางด้ วยตัวของมันเองได้ มีเฉพาะตัวสั่งการคือพวงมาลัยใน การปรับเปลี่ยนทิศทางและ
คันเร่งสาหรับเร่งความเร็วเท่านั้น ลักษณะการทางานของรถยนต์จึงมองได้ ว่าเป็ นการควบคุมแบบวงรอบเปิ ด
แต่ถ้าหากพิจารณาเมื่อมีคนขับเข้ ามาด้ วยแล้ ว คนขับสามารถที่มองเห็นด้ านหน้ าของรถและสัมผัสได้ ถึง
ความเร็วและตัวคนขับเองก็เป็ นผู้บังคับและสั่งการ โดยใช้ เป้ าหมายในการเดินทางและความเร็วที่ต้องการขับ
เมื่อรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ าไปด้ วยจึงสามารถมอง ได้ ว่าการขับรถยนต์โดยพิจารณาคนขับเข้ าไปในวงรอบการ
ควบคุมด้ วยแล้ ว ระบบนี้จึงเป็ นระบบ ควบคุมแบบวงรอบปิ ด
คนขับ
+
-

ทิศทางที่จะไป
ความเร็ว
ที่ต้องการ

รถยนต์

+
-

สมอง

มือ

พวงมาลัย

เท้ า

คันเร่ง

การจราจร

เครื่อง +
ล้ อรถ

สายตา

ทิศทาง
ความเร็ว
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รูปที่ 2.17 การขับรถยนต์
ลักษณะการทางานของดีซีเซอร์โวมอเตอร์ตามรูปที่ 2.18 มีลักษณะที่ชัดเจนว่าเป็ นการ ควบคุมแบบ
วงรอบปิ ด สังเกตได้ จากการที่มีการตรวจจับและควบคุมทั้งตาแหน่งและความเร็วของมอเตอร์ด้วยการควบคุม
แรงดันที่จ่ายเข้ าที่ข้วั ของมอเตอร์

Speed

Computer
DAC

Power
Amplifier

Motor

Position

Encoder

รูปที่ 2.18 การควบคุมดีซีเซอร์โวมอเตอร์

2.5 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ท่ถี ูกนามาช์ในระบบควบคุมมีอยู่หลายรูปแบบด้ วยกันเช่น ฟังก์ช่ันถ่ าย
โอน(Transfer Function) สมการสเตท(State variables) เป็ นต้ น ในขั้นนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้ แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ในลักษณะของฟังก์ช่ันถ่ายโอนเท่านั้น
2.5.1 การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์(Mathematical Modeling)
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) ที่ใช้ ในระบบควบคุ มพื้นฐาน ของระบบใ ดๆ
สามารถหาได้ จาก
1) สมการความสัมพันธ์ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ของตัวแปรใดๆ แล้ วแปลงให้ อยู่ ในรูป
ฟังก์ช่ันเอส(s-domain) ด้ วยวิธกี ารแปลงลาปลาส (Laplace's Transform) ซึ่งในเบื้องต้ นอาจจะสร้ างขึ้นมา
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จากสมการความสัมพันธ์ท่มี ีหลายตัวแปร แล้ วทาให้ เหลือเพียงแค่สมการความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอินพุต
กับเอาท์พุตของระบบเท่านั้น สุดท้ายจึงจัดให้ อยู่ในรูปแบบของฟังก์ช่ันถ่าย โอน
2) ทดสอบผลตอบสนองของระบบด้ วยอินพุตอย่างใดอย่างหนึ่ง บันทึกผลตอบสนองที่ ได้
แล้ วนาไปหาสมการความสัมพันธ์ด้วยวิธกี ารของการแสดงตั วระบบ (System Identification) ที่ พบเจอบ่ อยๆ
ก็คือการทดสอบระบบด้ วยผลตอบสนองเชิงความถี่ แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ ไปสร้ างฟังก์ช่ัน ถ่ายโอนโดยตรง ซึ่งจะ
ได้ กล่าวถึงในภายในหลังในเรื่องของแผนภาพโบด
2.5.2 ฟังก์ช่ันถ่ายโอน (Transfer Function)
ฟังก์ช่ันถ่ายโอนสร้ าง ขึ้นมาจาก สมการความสัมพันธ์ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ แปลงสมการ
เหล่านั้นให้ อยู่ในรูปฟังก์ช่ันเอสด้ วยการแปลงลาปลาส (Laplace's Transform) ด้ วยค่า เริ่มต้ นเป็ นศูนย์ จัด
สมการความสัมพันธ์ให้ เหลือเพียงแค่ตวั แปรสองตัวคือตัวแปรอินพุทกับเอาท์พุทของระบบ ดังนั้นฟังก์ช่ั นถ่าย
โอนจึงหมายถึง แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ท่แี สดงความสัมพันธ์ ระหว่างอินพุทกับเอาท์ พุต โดยจะจากัดการ
พิจารณาเฉพาะกับระบบที่เป็ นเชิงเส้ นและไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเท่านั้น ดังรูปที่ 2.19
input
r(t)

Transfer Function

input
R(s)

Transfer Function
G(s)

Output
y(t)

Output
Y(s)

รูปที่ 2.19 ฟังก์ช่ันถ่ายโอน
2.6 บล็อกไดอะแกรม
การแทนระบบควบคุมด้ วยบล็อกไดอะแกรม เป็ นรูปแบบที่รวมเอาส่วนประกอบต่างๆ ของระบบที่มี
การเชื่อมต่อพารามิเตอร์กนั ภายใน ซึ่งการเชื่อมต่อพารามิเตอร์ต่างๆเหล่านี้จะมีลักษณะ เป็ นฟั งก์ช่ันถ่ายโอน
ย่อยหลายๆตั ว ส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ให้ แก่ กันและกันภายในระบบเอง รวมถึงมี การส่งสัญญาณเข้ าไปใน
ระบบและออกจากระบบด้ วยเช่นกัน การแทนระบบแบบนี้จะทาให้ เห็น ภาพรวมขอ งระบบทั้งระบบ รวมทั้ง
การเชื่อมต่อของสัญญาณต่ างๆภายในระบบ และยังสามารถยุบ รวมส่วนต่างๆให้ กระชับเพี่อให้ ง่ายต่ อการ
ออกแบบระบบควบคุมได้ อกี ด้ วย ส่วนประกอบหลักๆของ บล็อกไดอะแกรมมีด้วยกัน 3 อย่างคือ
1) ฟังก์ช่ันถ่ายโอน (transfer function)
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2) จุดรวมสัญญาณ (summing)
3) จุดตรวจวัดสัญญาณ (branching or sensing)
บล็อกไดอะแกรมจะเชื่อม ต่อกันด้ วยลูกศรซึ่งจะใช้ สาหรับกากับ ทิศทางการไหล ของข้ อมูลหรือ
สัญญาณภายในระบบ รูปที่ 2.20 แสดงลักษณะทั่วไปของ บล็อกไดอะแกรมของระบบ ควบคุมแบบปิ ด ที่
ประกอบด้ วยฟังก์ช่ันถ่ายโอนของ
1) ตัวปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณอินพุต ) (sA )
2) ตัวควบคุม ) (sG c)
3) สิ่งที่ต้องการควบคุม ) (sG p)
4) ตัวตรวจจับ ) (sH )
5) ตัวปรับเปลี่ยน สัญญาณเอาท์พุต ) (sZ)
ทุกฟังก์ช่ันถ่ายโอนเชื่อมต่อกันด้ วยลูกศรที่กากับทิศทางการไหลของ สัญญาณ รวมไปถึงมีการรวม
สัญญาณและตรวจจับสัญญาณ ในระบบควบคุมในทางปฏิบัติ ตัว ปรับเปลี่ยนสัญญาณอินพุ ตและเอาท์พุต
อาจจะไม่มีใช้ งานก็ได้ ระบบทั่วไปจึงมีฟั งก์ช่ันถ่ายโอน หลักๆเพียงแค่สามส่ วน สัญญาณอินพุตของระบบมี 2
สัญญาณคือ สัญญาณอ้ างอิงของระบบ r Y และ สัญญาณรบกวนของระบบ w สัญญาณเอาท์ พุตมีสญ
ั ญาณ
เดียวคือ q การทางานของระบบควบคุม ตามบล็อกไดอะแกรมนี้ ก็คือการทางานของระบบควบคุมแบบปิ ดที่
ได้ ศึกษามาแล้ วก่อนหน้ านี้ เพียงแต่ว่าจะเห็นบล็อกต่างๆเป็ นสมการทางคณิตศาสตร์และสามารถนาไปใช้ ใน
การคานวณต่างๆได้ อย่างชัดเจนต่อไป
Yr

A( s )

r

eˆ

+
−

Gc ( s )

m

+

+

G p (s)

y

Z (s)

q

b
H (s)

รูปที่ 2.20 ลักษณะทั่วไปของบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบปิ ด

2.7 กฎฟิ สิกส์
การวิเคราะห์การไหลของของไหล เป็ นการใช้ กฎพื้นฐานทางฟิ สิกส์ในการสร้ างสมการควบคุมต่างๆ
เพียงแต่ได้ ปรับแปลงกฎพื้นฐานเล็กน้ อยเพื่อให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของของไหล กฎพื้นฐานที่สาคัญ
สาหรับระบบการไหล (The Basic Laws for Flow System)
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รูปที่ 2.21 การไหลเข้ าออกปริมาตรควบคุมอย่างง่าย
2.7.1 กฎอนุรักษ์มวล (Conservation of Mass)
อัตราการเพิ่มขึ้นของมวลในปริมาตรควบคุม ย่อมเท่ากับอัตราสุทธิของการไหลเข้ าปริมาตรของมวล
2.7.2 กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้ น (Conservation of Linear Momentum)
อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมในปริมาตรควบคุมย่อมเท่ากับแรงที่กระทาต่อปริมาตรควบคุมบวกกับอัตรา
สุทธิของการไหลเข้ าปริมาตรควบคุมของโมเมนตัม
2.7.3 กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (Conservation of Angular Momentum)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเชิงมุมในปริมาตรควบคุม ย่อมเท่ากับแรงบิดที่กระทา ต่อปริมาตร
ควบคุมบวกกับอัตราสุทธิของการไหลเข้ าของโมเมนตัมเชิงมุมที่เข้ าสู่ปริมาตรควบคุมซึ่งมาพร้ อมกับการไหล
ตัวของมวลที่ผ่านเข้ าออกปริมาตรควบคุม

2.7.4 กฎอนุรักษ์พลังงาน (Conservation of Energy)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเชิงมุมในปริมาตรควบคุม ย่อมเท่ ากับอัตราการถ่ายโอนความร้ อน
และงานจากสิ่งแวดล้ อมเข้ าปริมาตรควบคุมบวกกับอัตราสุทธิของการไหลเข้ า
ของพลังงานที่เข้ าสู่ปริมาตรควบคุมซึ่งมาพร้ อมกับการไหลตัวของมวลที่ผ่านเข้ าออกปริมาตรควบคุม
2.8 สมการเบอร์นูลี (Bernoulli’s Equation)
สามารถกระทาได้ หลายวิธดี ังนี้
2.8.1 การสร้ างสมการเบอร์นูลีโดยการบัญญัติ
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พลังงานกลมี สามรูปแบบคือ
2.8.1.1 พลังงานที่อยู่ในรูปของความดัน (Pressure)
2.8.1.2 พลังงานที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน์ (Kinetic Energy)
2.8.1.3 พลังงานในรูปของแรงโน้ มถ่วงหรืออีกนัยหนึ่งพลังงานศักย์ (Potential Energy)
ผลรวมของพลังงานกลทั้งสามรูปแบบนี้จะมีค่าคงตัวตลอดกระบวนการ ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการ
คณิตศาสตร์ได้ ดังนี้
ρV2
P+
+ρgh=C
2

(2-1)

P1 ρV2
P2 V22
+
+h = + +h
γ 2g 1 γ 2g 2

(2-2)

2.8.2 การสร้ างสมการเบอร์นูลีโดยการอินทีเกรตสมการโมเมนตัมเชิงเส้ น
พิจารณาสมการขวามือเป็ นงานอันเนื่องจากแรงที่กระทาเป็ นระยะทาง ds (ได้ รับการอินทีเกรต ตลอด
แนว) และเป็ นแรงเนื่องมาจากแรงดันและแรงโน้ มถ่วง (โดยไม่มีแรงเสียดทานเพราะไม่คิดความฝื ด ) งานที่
ได้ จึงเปลี่ยนรูปและสะสมอยู่ในรูปของพลังงานศักย์อนั เนื่องจากแรงดันและ
แรงโน้ มถ่วงตามลาดับ (เพราะได้ สมมติว่าไม่มีความฝื ด ) ส่วนทางด้ านซ้ ายมือ หากย้ ายอนุพันธ์
ของเวลาไปหารอนุพันธ์ของระยะทางก็จะได้ ความเร็ว จึงสามารถเขียนสมการใหม่ได้ ว่า

d(MV)
. dS=
dt

(2-3)
d MV .V

ซึ่งเมื่อมวล M มีค่าคงตัวก็สามารถดึงออกจากเครื่องหมายอินทีเกรตแล้ วอินทีเกรตได้ ค่าออกเป็ น
MV2

ซึ่ง คือ พลังงานจลน์ เมื่อรวมทั้งสามพจน์เข้ าด้ วยกันก็จะได้ สมการเบอร์นูลีและสามารถจะตีความได้ ใน
ทานองเดียวกันกับวิธแี รก เป็ นที่น่าสนใจว่าวิธนี ้ ีแม้ จะมีคว ามยุ่งยากในเชิงคณิตศาสตร์และมีความยุ่งยากใน
การตีความ แต่กลับเป็ นวิธที ่นี ิยมใช้ กนั มากที่สดุ ทางกลศาสตร์ของไหลที่แพร่หลายกันอยู่
2
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2.8.3 การสร้ างสมการเบอร์นูลีโดยการลดรูปจากสมการพลังงาน
การสร้ างแบบที่สามเป็ นการลดรูปสมการอนุรักษ์พลังงานแบบเต็มรูปแบบลงมา ซึ่งสมการพลังงานเต็ม
รูปแบบสามารถเขียนได้ ดังนี้
P V2
q-ws -wfr = u+ + +gh
ρ 2

P V2
- u+ + +gh
ρ 2
out

(2-4)
in

หากเป็ นระบบที่อุณหภูมิคงที่ (ดังนั้น u1 =u2 ) และไม่มีงาน (ws =0) ไม่มีแรงเสียดทาน (wfr =0)
ดังนั้น
P1 V21
P2 V22
+ +h = + +h
γ 2g 1 γ 2g 2
การหาความเร็วของนา้ ที่ปลายท่อ
เป็ นแบบคงตัว และปราศจากแรงเสียดทาน

(V2 ) เป็ นฟังก์ชันของความสูงถังนา้

รูปที่ 2.22 การหาความเร็วของนา้ ที่จุด (V2 )

(2-5)

h สมมุติการไหล
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สมการของเบอร์นูลี :
P1 1 2
P2 1
+ V1 +gz1 = + V22 +gz2
ρ 2
ρ 2
แต่หน้ าตัด 1 และ 2
เหลือคือ

(2-6)

มีความดันเท่ากับบรรยากาศเพราะเปิ ดออกสู่บรรยากาศ จึงหักล้ างกันหมดไป ที่

V22 -V21 =2g z1 -z2 2gh

(2-7)

ซึ่งหากตั้งสมมุติฐานว่าถังมีขนาดใหญ่กว่าท่อมากก็อาจตัด V1 ทิ้งไปได้ และจะสามารถหาค่า V2 ได้
ทันที แต่หากไม่ต้องการใช้ สมมติฐานนั้นก็จาเป็ นต้ องหาอีกสมการหนึ่งมา “ปิ ด” ระบบตัวแปร สมการนั้นคือ
สมการอนุรักษ์มวลนั้นเอง
สมการอนุรักษ์มวล :
A1 V1 =A2 V2

(2-8)

โดยการใช้ สมการอนุรักษ์มวลในสมการเบอร์นูลี ได้ ผลลัพธ์ดังนี้
V22 =

2gh
1- A22 A21

(2-9)

พื้นที่หน้ าตัดของปลายท่อจะมีค่าน้ อยกว่าพื้นที่หน้ าตัดของถังเก็บมาก ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้ าตัด
ดังกล่าว จึงมีค่าน้ อยกว่า 1 มาก จึงสามารถตัดทิ้งได้ ดังนั้น
V2 ≈(2gh)1

2

(210)

2.9 กลศาสตร์ของของไหล
ของไหลสถิต คือ ของไหลที่อยู่น่ิงหรือไม่ไหล สมการพื้นฐานของของไหลสถิตได้ มาจากการทาสมดุล
ของแรงที่กระทาต่อของไหลอยู่น่ิงบนพื้นฐานของกฎข้ อสองของนิวตัน โดยเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
ดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure) ความดันเกจ (Gauge pressure) และความดันบรรยากาศ (Atmospheric
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pressure) โดยที่ความดันเกจ คือ ความดันของของไหลที่วัดเทียบกับความดันบรรยากาศ ความดันสมบูรณ์
คือ ความดันของของไหลที่วัดเมื่อเทียบกับความดันสุญญากาศ เขียนได้
(2-11)

P abs =P gauge +P(atm)

ความดันสมบูรณ์และความดันเกจที่เหนือความดันบรรยากาศมีเครื่องหมายบวก ความดันสุญญากาศ
เป็ นความดันต่าสุดและความดันเกจที่ต่ากว่าความดันบรรกาศมีเครื่องหมายเป็ นลบ หน่วยของความดันเกจ
เป็ น Pa(gauge) หรือ psig ส่วนความดันสมบูรณ์ Pa(abs) psia
ความดันบรรยากาศที่แท้ จริงแปรเปลี่ยนกับสถานที่และภูมิอากาศ โดยที่ความดันบรรยากาศใกล้ ผิวโลก
มีค่าประมาณ 92 kPa (abs) ถึง 105 kPa (abs) หรือจาก 13.8 psia ถึง 15.3 psia ความดันบรรยากาศ
มาตรฐานที่ระดับนา้ ทะเลเท่ากับ 101.3 kPa (abs) หรือ 14.69 psia ในการคานวณจะใช้ ค่าความดัน
บรรยากาศเท่ากับ 101 kPa (abs) หรือ 14.7 psia (กุญชร และคณะ : 2554)
2.9.1 คุณสมบัติเบื้องต้ นของของไหลที่เกี่ยวข้ องกับปั๊ม
2.9.1.1 ความหนาแน่น (Density, ρ) คืออัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร (ความ
หนาแน่นของนา้ เท่ากับ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ 4o C )
2.9.1.2 นา้ หนักจาเพาะ (Specific weight, γ) คืออัตราส่วนระหว่างนา้ หนักต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรค่านา้ หนักจาเพาะขึ้นอยู่กบั แรงดึงดูดของโลกและความหนาแน่น
γ=ρ g
เมื่อ

(2-12)

γ

คือ นา้ หนักจาเพาะ

ρ

คือ ความหนาแน่นของของเหลว เทียบกับนา้ (kg/m3)

g

คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
(m/s2)

มีค่าเท่ากับ 9.81

2.9.1.3 ความถ่วงจาเพาะ (Specific gravity) คืออัตราส่วนระหว่างนา้ หนักจาเพาะ (หรือความ
หนาแน่น ) ของวัตถุต่อนา้ หนักจาเพาะ (หรือความหนาแน่น ) ของนา้ ที่อุณหภูมิมาตรฐาน โดยปกติใช้ 4o C
หรือ 39.2o Fซึ่งความหนาแน่นของนา้ เท่ากับ 1.0
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2.9.1.4 ความหนืด (Viscosity, μ ) คือคุณสมบัติของไหลที่เนื่องมาจากการเกาะกันระหว่าง
โมเลกุลชนิดเดียวกัน (Cohesive) แล้ วก่อให้ เกิดความต้ านทานต่อการไหลขึ้น คุณสมบัติน้ ีจะมีผลหรือเกิดขึ้น
ได้ กต็ ่อเมื่อมีการไหลเท่านั้น ความข้ นเหนียวของของไหลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ้น
2.9.1.5 ความดันไอ (Vapor pressure) คือความดันที่เกิดจากโมเลกุลในรูปไออิ่มตัว
(Saturated vapor) เหนือผิวหน้ าของของเหลวที่อุณหภูมิท่กี าหนดให้ เมื่อความดันไอของของเหลวเท่ากับ
ความกดดันของบรรยากาศหรือความกดดันที่อยู่รอบ ๆ ของเหลวนั้นก็จะเดือด คุ ณสมบัติของของเหลวข้ อนี้มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการทางานของปั๊มทางด้ านดูด (Suction Side) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าของเหลวที่
ต้ องการสูบมีอุณหภูมิสงู หรือเป็ นของเหลวที่ระเหยได้ ง่าย ทั้งนี้เพราะว่าถ้ าความดันของของเหลวในปั๊มส่วนนี้
ลดลงจนถึงความดันไอแล้ วจะทาให้ ของเหลวเดื อดกลายเป็ นไอ และจะเป็ นผลให้ อตั ราการสูบของปั๊มลดลง
หรือไม่มีของเหลวไหลมาเข้ าปั๊มเลย ดังนั้นจึงต้ องกาหนดให้ ความดันภายในเรือนปั๊ม (Casing) สูงกว่าความ
ดันไอของของเหลวอยู่ตลอดเวลา
2.9.2 ความดันของของเหลว
การศึกษาการทางานของปั๊มจาเป็ นต้ องเข้ าใจสิ่งต่อไปนี้
2.9.2.1 ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) คืออัตราส่วนระหว่างนา้ หนักของ
บรรยากาศต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่บนโลก ความดันหนึ่งบรรยากาศเท่ากับ 10.324 kN/m2 หรือ 14.7 psi ความ
ดันที่ปรากฏบนเกจวัดความดัน คือ ความดันที่สงู กว่าความดันบรรยากาศ
2.9.2.2 ความดันศูนย์สมั บูรณ์ (Absolute zero pressure) คือความดันของบรรยากาศที่มีค่าศูนย์
อย่างแท้ จริงหรือไม่มีความดันเลยซึ่งเกิดขึ้นได้ โดยการดูดอากาศออกหมดจนเป็ นสุญญากาศที่แท้ จริง
2.9.2.3 ความดันสมบูรณ์ (Absolute pressure, Pabs ) คือค่าความดันใด ๆ ที่วัดจากความดัน
พื้นฐาน
2.9.3 เฮดของของเหลว
2.9.3.1เฮดความดัน (Pressure Head, H) คือค่าความดันของของเหลวที่บอกเป็ นแท่งความสูง
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน P และเฮดความดัน H คือ
P P
H= =
γ ρg
เมื่อ

H

คือ เฮดความดัน (m)

P

คือ ความดัน (kN/m2 )

γ

คือนา้ หนักจาเพาะ (N/m3)

(2-13)
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ρ

คือ ความหนาแน่นของของเหลว เทียบกับนา้ (kg/m3)

g

คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
9.81(m/s2)

มีค่าเท่ากับ

2.9.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV ) คือ ของเหลวที่ไหลในท่อหรือทางนา้ เปิ ดด้ วย
ความเร็วใด ๆ มีพลังงานจลน์อยู่ พลังงานส่วนนี้เมื่อบอกในรูปของเฮด คือ
V2(2-14)
HV =
2g
เมื่อ

Hv

คือ เฮดความเร็ว(m)

V

คือ ความเร็วของการไหล(m/s)

g

คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก มีค่าเท่ากับ 9.8(m/s2)

2.9.3.2 เฮดสถิต (Static Head) คือ ความสูงของระดับของเหลวเมื่อเทียบกับปั๊มความสูงด้ าน
จ่าย เรียกว่า เฮดสถิตด้ านจ่าย (Static Discharge Head) และด้ านดูดเรียกว่าเฮดสถิตด้ านดูด (Static Suction
Head) ทั้งสองด้ านรวมกันเรียกวว่า เฮดสถิตรวม (Total Static Head)
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รูปที่ 2.22 คาจากัดความของเฮดสถิต (Static Head)
2.9.3.3 เฮดความฝื ด (Friction Head, Hf ) คือ เฮดที่สญ
ู เสียไปในการไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง เนื่องจากความฝื ดระหว่างของเหลวกับผนังของท่อหรืออุปกรณ์ประกอบ

รูปที่ 2.23 ตาแหน่งที่เกิดการสูญเสียพลังงานหรือเฮดในระบบท่อและอุปกรณ์
การเสียเฮดหรือพลังงานเนื่องจากความฝื ด (Friction head loss) ในเส้ นท่อตรง คานวณได้ จากสูตรของ
Darcy-Weisbach คือ
L V2
hf=f. .
D 2g
เมื่อ

hf

คือ การเสียเฮดจากความฝื ด บอกเป็ นความสูงของของเหลว

f

คือ สัมประสิทธิ์ของความฝื ด

L

คือ ความยาวของท่อ

D

คือ ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ

V

คือ ความเร็วของการไหลในท่อ

(2-15)
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g

คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก

ค่าสัมประสิทธิ์ของความฝื ด f ขึ้นอยู่กบั ทั้งคุณสมบัติของท่อและลักษณะการไหลว่าเป็ นแบบใดกรณีเป็ น
ผนังท่อเรียบ (Hydraulically Smooth) หาได้ จากสูตรของ Hazen-Williams

1

Re f
=2 log
2.51
f

(2-16)

หรือได้จาก
1.325
e 5.74
[ln
+
3.7D Re0.9

(2-17)
2

การคานวณอัตราการไหลและการเสียเฮดในท่อโดยใช้ สตู รของ Darcy-Weisbach ร่วมกับ Moody
Diagram เป็ นวิธที ่ดี ีและมีความเชื่อถือสูง แต่ค่าความขรุขระของผนังท่อที่แท้ จริงหายาก และยังเปลี่ยนไปตาม
อายุใช้ งาน ดังนั้น Hazen-Williams จึงได้ คิดสูตร ที่เป็ นเอมไพริกอล มีชาร์ทสามารถนามาใช้ งานได้ สะดวก
ไม่ยุ่งยากเหมือนสูตรแรกและให้ ค่าถูกต้ องพอสมควร
สูตรของ Hazen-Williams ใช้ กบั ของเหลวที่เป็ นนา้ เท่านั้น สามารถเขียนให้ อยู่ในรูปสมการ
V=0.010 C R0.63 S0.54

(2-18)

และ
Q=3.587*10-6 C D2.63 S0.54
เมื่อ

V

คือ ความเร็วของการไหลในท่อ เป็ นเมตร/นาที

C

คือ สัมประสิทธิ์ซ่ึงขึ้นอยู่กบั ชนิดของท่อ

(2-19)
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R

คือ Hydraulic Radius เป็ น มม.

S

การเสียเฮดเนื่องจากความฝื ดต่อหนึ่งหน่วยความยาวของท่อ =

Q

อัตราการไหลผ่านท่อ เป็ นลิตรต่อวินาที

D

ขนาดของท่อ เป็ น มิลลิเมตร

hf
L

2.9.3.4 เฮดรวมของปั๊ม (Total Dynamic Head) หรือ Total Discharge Head (TDH) คือ
พลังงานทั้งหมดที่บอกในรูปของเฮดที่ป๊ัมจะต้ องเพิ่มให้ แก่ของเหลวเพื่อให้ ของเหลวนั้นไหลผ่านระบบท่อด้ วย
อัตราที่กาหนด หรือ
P2 -P1 V22 -V21
HTDH =
+
+ Z2 -Z1 +Hr
γ
2g
เมื่อ

HTDH

(2-20)

คือ เฮดรวม (m)

Z

คือ ความสูงของระดับของเหลว (m/s)

1

คือ จุดทางเข้ าของปั๊ม

2

คือ จุดทางออกของปั๊ม

ในกรณี Hr น้ อยมากไม่นามาคิดและในกรณีท่ี Z2 และ Z1 เท่ากัน
P2 -P1 V22 -V21
HTDH =
+
γ
2g

(2-21)

2.9.4 กาลังงานและประสิทธิภาพของปั๊ม
กาลังงานหมายถึงอัตราการทางานในหนึ่งหน่วยเวลา หน่วยของกาลังงาน คือแรงม้ า หนึ่งแรงม้ ามีค่า
เท่ากับ 745.7 วัตต์ (745.7 N-m/s) หรือ 550 ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที
กาลังงานที่ใช้ คานวณปั๊มมีอยู่สองอย่าง คือ
2.9.4.1 แรงม้ าทฤษฎี (Theoretical Horsepower) หรือ Water Horsepower, Whp เป็ นแรงม้ าที่
ปั๊มต้ องเพิ่มให้ ของเหลว เพื่อให้ ของเหลวไหลผ่านระบบด้ วยอัตราที่กาหนด ค่า Whp คานวณได้ จากสูตร
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TDH
Whp = γ.Q.
550
เมื่อ

Whp

(2-22)

แรงม้ าทางทฤษฎี (Water Horsepower)

γ

นา้ หนักจาเพาะ (Specific weight) ของของเหลว เป็ น ปอนด์ต่อ ลบ.ฟุต

Q

อัตราการสูบของปั๊ม เป็ น ลบ.ฟุต ต่อวินาที

TDH

เฮดรวมของปั๊ม (Total Dynamic Head) เป็ นฟุต

กรณีท่ขี องเหลวเป็ นนา้ และอัตราการสูบมีหน่วยเป็ นอเมริกนั แกลลอนต่อนาที
หน่วยเป็ นฟุต แรงม้ าทางทฤษฎีจะคานวณได้ โดยสูตร
TDH
Whp = gpm.
3,960

(gpm) และ TDH มี

(2-23)

สาหรับระบบเมตริกซึ่งอัตราสูบมีหน่วยเป็ น ลบ.เมตร ต่อชั่วโมง และ TDH มีหน่วยเป็ นเมตร
Whp = Q.

TDH
273

(2-24)

2.9.4.1 แรงม้ าของต้ นกาลัง (Brake Horsepower, Bhp.) เป็ นกาลังงานที่มอเตอร์ หรือ
เครื่องยนต์ต้นกาลังขับเคลื่อนปั๊ม
Bhp =

Whp
ประสิทธิภาพของปั๊ม

(2-25)

กรณีท่ตี ้ นกาลังเป็ นมอเตอร์ พลังงานไฟฟ้ าที่มอเตอร์ต้องการเป็ นกิโลวัตต์ (kW) คานวณได้ จาก
kW = 0.746

Bhp
ประสิทธิภาพของมอเตอร์

(2-26)
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ประสิทธิภาพรวม = ประสิทธิภาพของปั๊ม × ประสิทธิภาพของมอเตอร์

(2-27)

2.10 การทางานของปั๊ มแบบเซนตริฟูกอล
ปั๊มแบบเซนตริฟูกอล ทางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดหรืออิมเพลเลอร์ (Impeller)
ที่ได้ รับ
การถ่ายเทกาลังจากเครื่องยนต์ต้นกาลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้ า เมื่อใบพัดหมุนพลังงานจากเครื่องยนต์จะถูก
ถ่ายเทโดยการผลักดันของครีบใบพัด (Vance) ต่อของเหลวที่อยู่รอบ ๆ ทาให้ เกิดการไหลในแนวสัมผัสกับ
เส้ นรอบวง (Tangential flow) เมื่อมีการไหลในลักษณะดัง กล่าว จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal
force) เป็ นผลให้ มีการไหลจากจุดศูนย์กลางของใบพัดออกไปสู่แนวเส้ นรอบวงทุกทิศทาง (Radial flow)
ของเหลวที่ถูกใบพัดผลักดันออก จะมีทศิ ทางการไหลที่เป็ นผลรวมของแนวทั้งสอง ซึ่งเมื่อของเหลวถูกหมุนให้
เกิดแรงหนีจุดศูนย์กล าง ความกดดันของของเหลวจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของใบพัด เมื่อ
ความเร็วของใบพัดซึ่งหมุนอยู่ในภาชนะปิ ดมากพอ ความกดดันที่จุดศูนย์กลางจะต่ากว่าความกดดันของ
บรรยากาศ ซึ่งปั๊มแบบแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางจึงมีทางของเหลวไหลเข้ าหรือทางดูด (Suction Opening)
อยู่ท่ศี ูนย์กลางใบพัด ของเหลวที่ถูกดูดเข้ าทางศูนย์กลาง เมื่อถูกผลักดันออกด้ วยแรงผลักดันของครีบใบพัด
และแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง ก็จะไหลออกมาตลอดแนวเส้ นรอบวง ใบพัดที่อยู่ในเรือนปั๊ม (Casing) ทา
หน้ าที่รวบรวมและผันของเหลวไปสู่ทางจ่าย (Discharge Opening) ของระบบเพื่อนาไปใช้ งานต่อไป

รูปที่ 2.24 ทิศทางการไหลของเหลวออกจากใบพัด (Impeller) ของปั๊มแบบเซนตริฟูกอล
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การรวบรวมของเหลวที่ถูกผลักดันออกมา เริ่มต้ นที่จุดหนึ่งบนเส้ นรอบวงของใบพัด ซึ่งจุดหนึ่งที่ผนัง
ภายในของเรือนปั๊มเข้ ามาชิดกับขอบของใบพัดมาก จุดดังกล่าวนี้เรียกว่าลิ้นของเรือนปั๊ม (Tongue of the
casing) จากลิ้นของเรือนปั๊มไปตามทิศทางการหมุนของใบพัด จะมีของเหลว ไหลออกมามากขึ้นตามความยาว
ของเส้ นรอบวงของใบพัดที่เพิ่มขึ้น ช่องว่างซึ่งเป็ นทางเดินของเหลวระหว่างผนังของเรือนปั๊มกับใบพัดก็จะเพิ่ม
ขนาดขึ้น อัตราการเพิ่มพื้นที่หน้ าตัดที่คงที่มีผลให้ ความเร็วของการไหลสม่าเสมอ เป็ นผลให้ มีการสูญเสีย
พลังงานลดน้ อยลง ความเร็วของการ ไหลจะลดลงเนื่องจากพลังงานบางส่วนถูกเปลี่ยนมาเป็ นพลังงานศักย์
(Potential Energy) ในรูปของ ความดัน (Pressure head) แทน

รูปที่ 2.25 ลักษณะทั่วไปของเรือนปั๊ม (Casing) แบบเซนตริฟูกอล
2.10.1 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบต่างๆ
ปั๊มเซนตริฟูกอลสามารถแบ่งแยกออกได้ หลายแบบ คือ
2.10.1.1 แบบหอยโข่ง เป็ นแบบที่ของเหลวไหลเข้ าสู่ศูนย์กลางของใบพัดมีทศิ ทางขนานกับ
แกนของเพลา แล้ วไหลออกทามุม 90 องศากับทิศทางที่ไหลเข้ า ช่องทางเดินของของเหลวจากลิ้นเรือนปั๊มมี
พื้นที่หน้ าตัดเพิ่มขึ้นตามความยาวของเส้ นรอบวงในทิศทางการหมุนของใบพัด
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รูปที่ 2.26 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบหอยโข่ง (Volute)
แบบมีครีบผันนา้ ใบพัดและรูปร่างภายนอกของเรือนปั๊ม (Casing) เหมือนแบบแรกทุกประการ
แตกต่างเพียงภายในจะมีครีบผันนา้ (Guide Vanes) เพิ่มขึ้นมา ครีบจะช่วยให้ ของเหลวที่ถูกผลักดันออกมา
ค่อย ๆ เบนทิศทางไปสู่ช่องทางเดินซึ่งเป็ นส่วนโค้ งได้ ดีข้ นึ ทาให้ การสูญเสียพลังงานน้ อยลง เป็ นผลให้ การ
เปลี่ยนพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็ นพลังงานศักย์ในรูปของความดัน (Pressure Head) มีประสิทธิภาพ
ดีข้ นึ

รูปที่ 2.27 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบมีครีบผันนา้ (Diffuser Type)
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2.10.1.2 แบบเทอร์ไบน์ หรือ Vortex, Periphery หรือ Regenerative Turbine ใบพัดเป็ นแผ่น
แบนกลมมีความหนา ครีบของใบพัดเกิดจากการเซาะร่องบนขอบของแผ่นใบพัด เกิดเป็ นแผ่นครีบแคบและ
สั้นในแนวรัศมี (Radial Direction) ของเหลวที่ไหลเข้ าจากทางดูดสู่ช่องว่างระหว่างครีบ จะถูกเหวี่ยงออกด้ วย
แรงหนีศูนย์กลาง แต่ผนังของเรือนปั๊มปิ ดกั้นอยู่ ของเหลวจะวิ่งย้ อนกลับเข้ าสู่ช่องว่างระหว่างใบพัดและถูก
เหวี่ยงออกไปอีก ขบวนการดังกล่าวจะเกิดซา้ กันจนถึงช่องทางจ่าย (Discharge Opening) พลังงานที่ของเหลว
ได้ รับขึ้นอยู่กบั จานวนครั้งที่ของเหลววิ่งเข้ าสู่ช่องระหว่างครีบใบพัดและถูกเหวี่ยงออก ถ้ าจานวนครั้งมาก
พลังงานศักย์ของของเหลวก็จะมากตามขึ้นไป

รูปที่ 2.28 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบเทอร์ไบน์ (Regenerative Turbine)
2.10.1.3 แบบ Vertical Turbine เป็ นปั๊ มที่ผลิตขึ้นเพื่อสูบนา้ จากบ่อบาดาล หรือเรียกว่าปั๊มนา้
บาดาล (Deep Well หรือ Deep Well Turbine Pump) ใบพัดของปั๊มเป็ นแบบ Radial Flow หรือ Mixed
Flow ส่วนประกอบทั้งหมดของปั๊มประกอบกันเป็ นท่อนทรงกระบอก เพื่อบรรจุลงในท่อบ่อนา้
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รูปที่ 2.29 ปั๊ มเซนตริฟูกอลแบบ Vertical Turbine
2.10.1.4 แบบ Mixed Flow เป็ นชื่อที่เรียกตามลักษณะของใบพัด หรือทิศทางการไหลของ
ของเหลวออกจากใบพัด ปั๊มหรือใบพัดแบบนี้จะเพิ่มพลังงานให้ แก่ของเหลวโดยอาศัยทั้งแรงเหวี่ยงหนีจุด
ศูนย์กลางและแรงผลักดันของแผ่นใบพัดในแนวขนานกับแกนของเพลา ข องเหลวที่ไหลออกจะทามุม 45 ถึง
80 องศากับแกนของเพลา ปั๊มแบบนี้ให้ เฮด (Head) น้ อยกว่าแบบ Radial Flow แต่จะให้ อตั ราการสูบสูงกว่า
ใบพัดแบบ Mixed Flow ใช้ กนั มากในแบบ Vertical Turbine
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รูปที่ 2.30 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบ Mixed Flow
2.10.1.5 แบบ Axial Flow ของเหลวที่ไหลเข้ าและออกจากใบพัดมีทศิ ทางขนานกับแกนของ
เพลา แรงที่เพิ่มพลังงานให้ กบั ของเหลวเป็ นแรงผลักดันในทิศทางการไหลเพียงอย่างเดียว ไม่มีแรงเหวี่ยงหนี
จุดศูนย์กลาง

รูปที่ 2.31 แบบปั๊มเซนตริฟูกอลแบบ Axial Flow
2.10.2 ลักษณะใบพัดของปั๊มแบบเซนตริฟูกอล
ใบพัดของปั๊มแบบเซนตริฟูกอล มีมากมายหลายชนิด จาแนกพิจารณาได้ จากลักษณะของแผ่นใบพัด
จานประกับ (Shroud) ลักษณะการไหลของของเหลวเข้ าและออกจากใบพัด หรือวัตถุประสงค์ใช้ งาน ซึ่งได้
แยกประเภทตามหลักการข้ างต้ น ดังนี้
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2.10.2.1 ใบพัดเปิ ด (Open Impeller) ครีบของใบพัด จะยึดติดอยู่กบั จานประกับ (Shroud)
ใบพัดที่จะมีแผ่นครีบบางส่วนยื่นออกมาจากจาน คือรัศมีของจานจะเล็กกว่ารัศมีของใบพัด

รูปที่ 2.32 ใบพัดเปิ ด (Open Impeller)
2.10.2.2 ใบพัดกึ่งเปิ ด (Semi-open Impeller) เป็ นแบบรัศมีของจานประกับเท่ากับรัศมีของ
ใบพัด ใบพัดประเภทนี้มีจานประกับเพียงด้ านเดียว อีกด้ านหนึ่งของใบพัดจะไม่มีฝาปิ ด

รูปที่ 2.33 ใบพัดกึ่งเปิ ด (Semi-open Impeller)
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2.10.2.3 ใบพัดปิ ด (Closed Impeller) เป็ นแบบที่ใบพัดปิ ดอยู่ด้วยจานประกับ 2 แผ่น (รูปที่
2.34 c) มีทางให้ ของเหลวไหลเข้ าหรือทางดูดเพียงด้ านเดียว เรียกว่าเป็ นแบบพัดปิ ด ดูดด้ านเดียว (Closed,
single suction impeller) สาหรับ (รูปที่ 2.34 d) มีทางดูด 2 ด้ านเรียกว่าเป็ นแบบใบพัดปิ ด ดูดสองด้ าน
(Closed, double suction impeller)

รูปที่ 2.34 ใบพัดปิ ด (Closed Impeller)
2.10.2.4 ใบ Paper-stock Impeller (รูปที่ 2.35 e) เป็ นใบพัดที่ได้ รับการออกแบบเป็ นพิเศษให้
ใช้ กบั ของเหลวที่มีความข้ นเหลว (Consistency) สูง เดิมทีเดียวใบพัดแบบนี้ออกแบบไว้ ใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ต่อมานามาใช้ กบั ของเหลวอื่นด้ วยแต่กย็ ังเรียกชื่อเดิมอยู่

รูปที่ 2.35 ใบ Paper-stock Impeller
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2.10.2.5 ใบ Propeller เป็ นใบพัดที่เพิ่มพลังงานให้ แก่ของเหลวโดยการผลักดันในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการไหลเข้ ามาสู่ใบพัดเพียงอย่างเดียว ไม่มีแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง ปั๊มที่มีใบพัด
ประเภทนี้เรียกว่า Axial Flow Pump.

รูปที่ 2.36 ใบ Propeller
2.10.2.6 ใบ Mixed Flow เป็ นแบบที่ของเหลวไหลเข้ ามาสู่ใบพัดแนวขนานกับแกนของเพลา
แต่ตอนไหลออกจะทามุม 45 ถึง 80 องศากับทิศทางเดิม กล่าวคือ การขับดันของเหลวมีท้งั แรงขับดันใน
ทิศทางเดียวกันกับการไหลเข้ ามาสู่ใบพัดและแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง

รูปที่ 2.37 ใบ Mixed Flow
2.10.2.7 ใบ Radial Flow เป็ นใบพัดแบบที่ของเหลวถูกขับดันออกไปโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุด
ศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว ทิศทางการไหลออกทามุมฉากกับการไหลเข้ า
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2.11 การไหลในเส้นท่อปิ ด
ปั๊มเป็ นเครื่องมือกลที่มีทอ่ เป็ นอุปกรณ์ใช้ ส่งผ่านของเหลวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง การไหลของของเหลว
ในท่อ ส่วนมากเป็ นการไหลแบบเต็มท่อมากกว่าการไหลแบบไม่เต็มท่อ การคานวณและออกแบบจะแตกต่าง
กันออกไป รูปแบบการไหลในเส้ นท่อสามารถจาแนกและแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
2.11.1 การไหลคงที่ (Unsteady flow) คือ การไหลในท่อด้ วยอัตราการไหลและความเร็วคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น การไหลในท่อออกจากอ่างเก็บนา้ ที่มีระดับนา้ คงที่ หรือ การไหลในท่อประปาที่มี
ความดันที่จุดต่อจากจุดหลัก(Main pipe) คงที่เป็ นต้ น
2.11.2
การไหลไม่คงที่ (Unsteady flow) คือ การไหลในท่อที่มีอตั ราการไหลและความเร็ว
เปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น การไหลในท่อออกจากอ่างเก็บนา้ หรือถังนา้ ที่มีระดับนา้ เปลี่ยนแปลงตามเวลา การ
ไหลในท่อเมื่อเริ่มเปิ ดเครื่องสูบนา้ และการปิ ด เปิ ด ประตูนา้ เป็ นต้ นการแบ่งชนิดของการไหลในท่อตาม
พฤติกรรมของการไหล แบ่งได้ จากการสังเกตเส้ นแนวทางการไหล ในปี 1883 Osborne Reynolds วิศวกรชาว
ฝรั่งเศส ได้ แบ่งชนิดของการไหลจากการสังเกตเส้ นสีท่แี สดงถึงแนวการไหลได้ 3 ชนิด คือ การไหลแบบ
ราบเรียบ (Laminar flow) การไหลแบบเปลี่ยนแปลง (Transition flow) และการไหลแบบปั่นป่ วน
(Turbulent flow)
Osborne Renolds ได้ ศึกษาตรวจวัดจากการทดลองปล่อยสีผ่านท่อใสที่มองเห็นเส้ นสีชัดเจนซึ่งเมื่อ
กาหนดให้ ทอ่ มีเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน D แล้ ววัดอัตราการไหลที่ปลายท่อได้ Q จะหาความเร็วเฉลี่ย V ได้
จากสมการการไหลต่อเนื่อง
(2-28)

Q
V=
A
เมื่อ

V

คือ ค่าความเร็วเฉลี่ย

Q

คือ อัตราการไหลที่ปลายท่อ

A

คือ พื้นที่หน้ าตัดการไหล (

πD2
4

)
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ในขณะเดียวกันเมื่อรู้ความหนืดจลน์(Kinematic Viscosity, V) ของของไหล สามารถกาหนดอัตราส่วน
ระหว่างแรงเฉื่อย (Inertia force) ต่อแรงเนื่องจากความหนืด (Viscous force) ของการไหลในท่อได้ จาก
จานวนเลขเรย์โนลด์(Reynold Number) ซึ่งเป็ นเลขดัชนีท่ชี ้ ีบอกสภาพปรากฏการณ์การไหลของของไหล
Reynolds number Re=

VD
ν

(2-29)

หรือ
Re=

เมื่อ

Re
ρ

ρVD
μ

(2-30)

จานวนเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number)
คือ ความหนาแน่นของของไหล (kg/m3)

μ

คือ ความหนืดพลวัต (Dynamic Viscosity) หรือ ความหนืดสมบูรณ์

V

คือ ความเร็วการไหล

D

คือ เส้ นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ

2.12 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve)
กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve) คือกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลผ่าน
ระบบกับเฮดรวม (TDH) หรือ พลังงานที่ป๊ัมจะต้ องเพิ่มให้ แก่ของเหลวเพื่อก่อให้ เกิดการไหลนั้นพลังงานที่
ปั๊มจะต้ องให้ ซ่ึงบอกเป็ นความสูงของแท่งของเหลว หรือเฮด มีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานสองอย่างด้ วยกัน
คือ
ความต่างระดับของของเหลวที่ปลายของท่อดูดและท่อจ่าย หรือ เฮดสถิต (Static Head) และ พลังงาน
ที่สญ
ู เสียไปในการไหลผ่านระบบเนื่องมาจากความฝื ดในเส้ นท่อ (Friction Head Loss) รวมกับการสูญเสียใน
อุปกรณ์ของระบบท่อ และการสูญเสียอื่น ๆ (Minor Head Losses) เช่น การสูญเสียที่ปากทางเข้ าและทางออก
การสูญเสียที่ช่วงต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ เป็ นต้ น การสูญเสียพลังงานส่วนนี้รวมเรียกว่า เฮดความฝื ด
การเขียนกราฟเฮดของระบบจะแยกเขียนพลังงานที่ป๊ัมจะต้ องเพิ่มให้ แกของเหลว ในกรณีท่คี วามต่าง
ระดับของของเหลวมีค่าคงที่ กราฟของพลังงานส่วนนี้กจ็ ะเป็ นเส้ นราบขนานไปกับแกน X ซึ่งแทนอัตราการ
ไหล สาหรับการสูญเสียพลังงานหรือเฮดในการไหลผ่านระบบเนื่องจากความฝื ดนั้นจะเป็ นสัดส่วนกับกาลังสอง
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ของอัตราการไหล กราฟจะเป็ นเส้ นโค้ งพาราโบลา เมื่อเขียนแยกกัน จะได้ กราฟเฮดสถิต (Static Head
Curve) และกราฟเฮดความฝื ด (Friction Head Curve หรือ Dynamic Head Curve ) เมื่อรวมกราฟทั้ งสอง
เข้ าด้ วยกันก็จะได้ เป็ น กราฟเฮดของระบบ(System Head Curve)

รูปที่ 2.38 กราพเฮดของระบบ
กราฟเฮดของระบบที่มีช่วงอัตราไหลครอบคลุมทุกสภาวะการทางานจะช่วยให้ สามารถเลือกปั๊มได้ อย่าง
เหมาะสม เมื่อนากราฟไปเขียนบนสเกลเดียวกันกับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูบกับเฮดหรือ
กราฟ H-Q ของปั๊ม จุดที่กราฟ H-Q ตัดกับกราฟเฮดของระบบ จะเป็ นจุดที่ป๊ัมทางาน กราฟ H-Q ของปั๊ม
จะมีเส้ นแสดงประสิทธิภาพที่อตั ราการสูบขนาดต่างๆไว้ กราฟ กราฟเฮดของระบบจึงเป็ นตัวช่วย ให้ สามารถ
เลือกปั๊ม และการทางานของปั๊มให้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงตลอดช่วงการทางานที่ต้องการ

48

รูปที่ 2.39 การหาอัตราการสูบและเฮดที่ป๊ัมจะทางานโดยใช้ กราฟเฮดของระบบและกราฟ H-Q
กรณีการทางานของปั๊มมีการเปลี่ยนแปลง ระดับของของเหลวทางท่อดูดหรือท่อจ่าย หรือ มีการปรับ
ขนาดช่องเปิ ดของประตูนา้ ทางท่อจ่ายเพื่อให้ อตั ราการไหลพอเหมาะกับความต้ องการ กราฟเฮดของระบบจะ
ช่วยให้ ทราบรายละเอียดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อการทางานของปั๊ม
กราฟเฮดของระบบที่ถูกต้ องเป็ นสิ่งจาเป็ น ถ้ าต้ องการทราบตาแหน่งที่ถูกต้ องที่ป๊ัมจะทางานบ นกราฟ
H-Q เพราะว่าจุดดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถเลือกปั๊มที่เหมาะสมที่สดุ และมีประสิทธิภาพสูงสาหรับงานที่
ต้ องการ
2.13 คุณสมบัติของปั๊ มเซนตริฟูกอล
ปั๊มเซนตริฟูกอล เป็ นปั๊มที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ สามารถใช้ กบั งานได้ เกือบทุกประเภท มีอตั ราการสูบ
ของเหลวสูง คุณสมบัติท่สี าคัญของปั๊มมีดังนี้
กราฟ H-Q Curve (Head Capacity Curve) คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูบกับเฮดที่
ปั๊มสามารถทางานได้ ตั้งแต่อตั ราการสูบเป็ นศูนย์จนถึงอัตราการสูบสูงสุดของปั๊ม
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รูปที่ 2.40 กราฟ H-Q ของปั๊มเซนตริฟูกอลแบบต่างๆ
ลักษณะกราฟ H-Q ขึ้นอยู่กบั รูปร่างลักษณะของใบพัด เช่นความกว้ างของช่องเปิ ดระหว่างฝาประกบ
ทิศทางการไหลของของเหลวที่ถูกเหวี่ยงออกจากใบพัด ความโค้ งและจานวนครีบของใบพัด ในรูป ก เป็ น
ลักษณะการทางานของปั๊มซึ่งมีใบพัดผลักดันของเหลวออกมาในทิศทางตั้งฉากกับแกนของเพลา
(Radial
Flow) รูป ข มีท้งั แบบที่เพิ่มพลังงานให้ แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงผลักดันของใบพัดขนานกับแกนของเพลา
เพียงอย่างเดียว (Axial Flow) และแบบที่ทศิ ทางการไหลออกของของเหลวทามุม 45 ถึง 80 องศากับแกน
ของเพลา (Mixed Flow) รูป ค เป็ นลักษณะการทางานของปั๊มแบบ Regenerative Turbine
กราฟในรูปที่ 2.40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูบกับเฮดเมื่ออัตราการหมุนของใบพัดคงที่ซ่ึง
ได้ มาจากการทดลองให้ ป๊ัมทางานจริงในห้ องทดลอง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าก ราฟเหล่านี้จะแสดงลักษณะการ
ทางานตั้งแต่อตั ราการสูบเป็ นศูนย์จนถึงอัตราการสูบสูงสุดสาหรับปั๊มนั้น แต่กไ็ ม่ได้ หมายความว่าปั๊มดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ งานได้ ดีตลอดช่วงที่แสดงในกราฟนั้น ทั้งนี้เพราะที่อตั ราการสูบต่าง ๆ เหล่านี้ป๊ัมทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรื อใกล้ เคียงกับจุดดังกล่าวมากที่สดุ จุดดังกล่าวเป็ นจุดที่ผ้ ูผลิตออกแบบให้ ป๊ัม
ทางาน (Design Operation Point) ประสิทธิภาพการทางานของปั๊มจะลดลงเมื่อให้ ทางานที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุด
ดังกล่าวออกไป
2.13.1 กราฟ H-Q กรณีป๊ัมสองเครื่องทางานร่วมกัน
เมื่อความต้ องการใช้ งานของปั๊มในช่วงระยะเวลาต่างๆกัน เช่น อัตราการสูบหรือเฮดมีความแตกต่างกัน
มาก บางครั้งการใช้ ป๊ัมขนาดเล็กสองเครื่องหรือมากกว่าทางานร่วมกันจะสะดวกและประหยัดกว่า ทั้งนี้
เพราะว่าเมื่อความต้ องการใช้ งานลดลง เราอาจจะเลือกเดินเครื่องเพียงบางตัวที่ ให้ ประสิทธิภาพสูงในช่วงการ
ทางานนั้น และใช้ เวลาที่หยุดทางานของปั๊มที่เหลือนั้นทาการซ่อมหรือบารุงรักษาให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
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ในทางตรงกันข้ ามถ้ าใช้ ป๊ัมเครื่องใหญ่เพียงเครื่องเดียว เมื่อความต้ องการลดลงก็อาจต้ องลดความเร็วหรือลด
ช่องเปิ ดประตูนา้ ลง ในกรณีน้ ีป๊ัม ก็จะทางานอยู่ในช่วงที่ให้ ประสิทธิภาพต่า และถ้ าจาเป็ นต้ องทาการซ่อมหรือ
บารุงรักษาก็จะต้ องหยุดปฏิบัติงานทั้งหมด
เนื่องจากลักษณะการทางานของปั๊มซึ่งดูจากกราฟ H-Q มีให้ เฉพาะเมื่อปั๊มทางานเพียงเครื่องเดียว เมื่อ
มีป๊ัมสองตัวหรือมากกว่าทางานร่วมกันก็จาเป็ นต้ องหากร าฟ H-Q ของระบบผสมใหม่โดยอาศัยข้ อมูลจาก
กราฟ H-Q ของปั๊มแต่ละเครื่องที่นามาใช้ ร่วมกันนั้น นอกจากนั้นยังจาเป็ นต้ องทราบกราฟเฮดของระบบ
(System Head Curve) เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับหาอัตราการสูบและเฮด เมื่อปั๊มทุกเครื่องทางานพร้ อมๆกันอีก
ด้ วย
การให้ ป๊ัมทางานร่วมกันมี อยู่สองแบบคล้ ายๆกับการต่อความต้ านทานไฟฟ้ า คือทางานร่วมกันแบบ
ขนานและแบบอนุกรม แบบแรกใช้ เมื่อต้ องการเพิ่มอัตราการไหลโดยไม่ต้องการเพิ่มเฮด ส่วนแบบหลังใช้ เมื่อ
ต้ องการเพิ่มเฮดอย่างเดียว ลักษณะการติดตั้งเพื่อให้ กราฟทางานร่วมกัน
2.13.2 ปั๊มทางานร่วมกันแบบขนาน
ปั๊มทางานร่วมกันแบบขนาน ในกรณีท่ปี ๊ัมทางานร่วมกันแบบขนาน กราฟ H-Q ของระบบอาจหาได้ โดย
การรวมอัตราการสูบที่ค่าเฮดอย่างเดียวกันของแต่ละปั๊มเข้ าด้ วยกัน ดังรูปที่ 2.41 ในรูปเป็ นการทางานร่วมกัน
ของปั๊มเพียง 2 เครื่องเพื่อให้ สะดวกต่อการอธิบาย การพิจารณาสาหรับกร ณีท่มี ีป๊ัมมากกว่านี้กย็ ังคงใช้
กฎเกณฑ์เดียวกัน

รูปที่ 2.41 การติดตั้งปั๊มเพื่อให้ ทางานร่วมกันแบบขนานและอนุกรม
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รูปที่ 2.42 กราฟ H-Q ของปั๊มสองเครื่องทางานร่วมกันแบบอนุกรมและขนาน
ปั๊มที่นามาทางานร่วมกันแบบขนานเป็ นปั๊มขนาดเดียวกันที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (ภาพที่ a)
กล่าวคือ มีกราฟ H-Q เส้ นเดียวกัน ดังนั้น อัตราการสูบของระบบผสมจะเพิ่มเป็ นสองเท่าในกรณีท่เี ฮดเท่า
เดิม แต่ความเป็ นจริงแล้ วอัตราการสูบจะไม่เป็ นสองเท่า ทั้งนี้เพราะว่าเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้นการสูญเสีย
พลังงานในระบบท่อก็จะเพิ่มตามขึ้นด้ วยจนกระทั่งเฮดสูงกว่าเมื่อปั๊มทางานเพียงเครื่องเดียว อัตราการสูบก็จะ
ลดน้ อยลงกว่าสองเท่าและอาจหาได้ จากจุดตัดของกราฟ H-Q ใหม่ของระบบผสมกับกราฟเฮดของระบบ
(System Head Curve)
ในกรณีท่ปี ๊ัมทั้งสองมีขนาดแตกต่างกัน ปั๊มที่มีเฮดที่อตั ราการสูบเป็ นสศูนย์หรือ Shutt-off Head น้ อย
กว่าจะไม่สามารถให้ การไหลได้ จนกว่าเฮดของปั๊มเครื่องใหญ่ลดลงต่ากว่า Shutt-off Head ของปั๊มเครื่องเล็ก
เมื่อเฮดลดลงต่ากว่านี้ อัตราการไหลของระบบผสมก็จะเท่ากับผลร วมของอัตราการไหลจากปั๊มแต่ละเครื่องที่
เฮดค่าเดียวกัน (ภาพที่ b) การหาอัตราการไหลที่ได้ จากระบบผสมก็จะต้ องหาจากจุดตัดของกราฟเฮดของ
ระบบกับกราฟ H-Q เมื่อปั๊มทางานร่วมกัน เช่นเดียวกัน
ในการนาปั๊มมาทางานร่วมกันแบบขนานนี้ควรจะเลือกใช้ ป๊ัมที่มีกราฟ H-Q ค่อนข้ างชั น ทั้งนี้เพราะว่าถ้ า
ใช้ ป๊ัมที่มีกราฟแบนแล้ วจะได้ กราฟ H-Q ใหม่ (Combined H-Q Curve) ที่บางส่วนเกือบอยู่ในแนวราบซึ่ง
อาจเป็ นสาเหตุให้ อตั ราการสูบแปรปรวนมาก (Unstable) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ ากราฟเฮดของระบบ (System
Head Curve) แบนด้ วย
การหาประสิทธิภาพของระบบผสมที่ทางานร่วมกันแบบขนาน(Eff)

Eff=

 QA +QB . H
 (Bhp at QA +Bhp at QB )

(2-31)
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เมื่อ

Eff

คือ ประสิทธิภาพของระบบผสมที่ทางานร่วมกันแบบขนาน

QA , QB คือ อัตราการสูบของปั๊ม A และ B ที่ค่าเฮด H ค่าเดียวกัน
Bhp

คือ ค่าแรงม้ าที่ต้องการ (Brake Horsepower)



คือ นา้ หนักจาเพาะของของเหลว



คือ ตัวแปลงหน่วยกาลังงานให้ เป็ นแรงม้ า

ข้ อสังเกตเมื่อปั๊มสองเครื่องเป็ นปั๊มชนิดเดียวกัน มีกราฟ H-Q เหมือนกันและประสิทธิภาพเท่ากัน
ประสิทธิภาพของระบบผสมจะไม่แตกต่างจากประสิทธิภาพของปั๊มแต่ละเครื่อง
2.13.3 ปั๊มทางานร่วมกันแบบอนุกรม
การนาปั๊มมาทางานร่วมกันนี้จะเป็ นผลให้ สามารถเพิ่มเฮดได้ ตามต้ องการ หลักการข้ อนี้นามาใช้ กบั ปั๊ม
นา้ บาดาลแบบ Deep Well Turbine ซึ่งต้ องการเฮดมาก หรือในกรณีท่ปี ๊ัมทุกเครื่องมีคุณสมบัติเหมือนกันทุก
อย่าง ประสิทธิภาพของระบบผสมจะไม่ต่างไปจ ากประสิทธิภาพของปั๊มเครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่ถ้าปั๊มนั้น
แตกต่างกัน ประสิทธิภาพของระบบผสม (Eff) อาจหาได้ จาก

Eff=

เมื่อ

 . Q HA +HB
 (Bhp at HA +Bhp at HB )

Eff

คือ ประสิทธิภาพของระบบผสมที่ทางานร่วมกันแบบขนาน

Q

คือ อัตราการไหลผ่านปั๊ม HA และ HB

Bhp

คือ ค่าแรงม้ าที่ต้องการ



คือ นา้ หนักจาเพาะของของเหลว



คือ ตัวแปลงหน่วยกาลังงานให้ เป็ นแรงม้ า

(2-32)

53

รูปที่ 2.43 กราฟ H-Q ของปั๊มสองเครื่องทางานร่วมกันแบบอนุกรม
2.13.4 ความเร็วจาเพาะ (Specific Speed)
ในปั๊มเซนตริฟูกอล ของเหลวที่ไหลเข้ ามาสู่ศูนย์กลางของใบพัดจะถูกเพิ่มพลังงานโดยแรงกระแทกของ
ครีบใบพัดและแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง อัตราการเพิ่มพลังงานต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของของเหลวจะขึ้นอยู่
กับลักษณะรูปทรงของใบพัดและอัตราการหมุน ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับรูปทรงของใบพัดที่ผ้ ูออกแบ บกาหนด
ขึ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับการทางานก็มี ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ช่องเปิ ดระหว่างฝาประกับหรือความหนาของ
ใบพัด ทิศทางการไหลออกจากใบพัด จานวนและความโค้ งของครีบใบพัด ฯลฯ เป็ นต้ น ใบพัดที่มีรัศมีโตและ
ช่องเปิ ดระหว่างฝาประกับแคบจะให้ พลังงานต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของของเห ลวมากกว่าใบพัดที่มีรัศมีเล็ก
และช่องเปิ ดกว้ าง ดังนั้น จึงเหมาะสาหรับงานที่ต้องการเฮดสูงแต่อตั ราการสูบไม่มากนักเป็ นต้ น ใบพัดที่ส่ง
ของเหลวออกในแนวขนานกับเพลา (Axial Flow) จะให้ อตั ราการสูบสูงแต่เฮดต่า
การที่จะเลือกใช้ ป๊ัมที่มีใบพัดลักษณะไหนนั้น พิจารณาได้ จาก ความเร็วจาเพาะ (Specific Speed) ซึ่ง
คานวณโดย
rpm gpm
NS =
H0.75
เมื่อ

Ns

ความเร็วจาเพาะมีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที

rpm

อัตราการหมุนของใบพัดเป็ นรอบต่อนาที

(2-33)
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gpm
H

อัตราการสูบของปั๊มเป็ นแกลลอนต่อนาที
เฮดรวมหรือ Total Head (TDH) ที่ต้องการให้ ป๊ัมทางานเป็ นฟุต

ในกรณีท่ปี ๊ัมมีหลายชั้น (Stage) ค่า H จะเป็ น TDH ต่อหนึ่งชั้น สาหรับการคานวณในระบบ SI สมการ
สาหรับความเร็วจาเพาะ คือ

NS =

เมื่อ

1.633 rpm lps
H0.75
m

Ns

ความเร็วจาเพาะมีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที

rpm

อัตราการหมุนของใบพัดเป็ นรอบต่อนาที

lps

อัตราการสูบของปั๊มเป็ นลิตรต่อนาที

H

เฮดรวมหรือ Total Head (TDH) ที่ต้องการให้ ป๊ัมทางานเป็ นเมตร

(2-34)

โดยแท้ จริงแล้ วความเร็วจาเพาะไม่ได้ เป็ นความเร็วในความหมายที่ใช้ กนั ทั่วๆไป แต่เป็ นตัวเลขที่ใช้ บ่ง
ลักษณะการออกแบบของใบพัดมากกว่า เช่น ปั๊มซึ่งมีความเร็วจาเพาะระหว่าง 500 ถึง 3,000 จะมีทศิ
ทางการไหลออกตั้งฉากกับเพลา (Radial Flow) จาก 3,000 ถึง 8,000 ทิศทางการไหลออกจะทามุมระหว่าง
45 ถึง 80 องศา กับเพลา (Mixed Flow) และปั๊มที่มีความเร็วจาเพาะจากประมาณ 8,000 ถึง 15,000 จะมี
ทิศทางการไหลออกขนานกับเพลา (Axial Flow) เป็ นต้ น ขณะที่ความเร็วจาเพาะมีค่าเพิ่มขึ้นรัศมีของใบพัด
จะเล็กลงและทิศทางการไหลออกจะเปลี่ยนจากในแนวตั้งฉากกับเพลามาเป็ นขนานกับเพลา ใบพัดสองขนาดที่
มีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน แต่เพิ่มหรือลดขนาดในสัดส่วนเดียวกันทุกด้ านจะมีความเร็วจาเพาะเท่ากัน
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รูปที่ 2.44 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วจาเพาะ รูปร่างของใบพัด
2.14 อุปกรณ์วดั อัตราไหลของของเหลว (Rota meter)
อัตราการไหล (Volume flowrate, Q) คือปริมาตรของของไหลซึ่งไหลผ่านท่อหรือช่องการไหลใดๆ ใน
หนึ่งหน่วยเวลา หรืออีกนัยหนึ่งคือของไหลที่ไหลผ่านพื้นที่หน้ าตัดในแนวตั้งฉาก (A) ด้ วยความเร็วค่าหนึ่ง
(V) ซึ่งสามารถแสดงได้ ดังสมการ
Q=VA

(2-35)

อัตรามวลไหล (Mass flowrate) คือมวลของของไหลซึ่งไหลผ่านท่อหรือช่องการไหลใดๆในหนึ่งหน่วย
เวลา
m=ρQ= ρVA

(2-36)
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รูปที่ 2.45 มาตราวัดแบบโรตา (Rota Meter)
โครงสร้ างเป็ นท่อใสในแนวดิ่ง ภายในจะมีลูกลอยที่หนักกว่าของไหล เมื่อของไหลเข้ าทางด้ านล่าง
ความเร็ว ของมันจะพยุงให้ ลูกลอยลอยอยู่ได้ บนท่อจะมีมาตรส่วนบอกค่าเป็ นหน่วยความสูง สามารถนามา
เทียบ เป็ นอัตราการไหล โดยใช้ Calibrate Chart ที่กาหนด
มาตรวัดแบบโรตาประกอบด้ วยท่อกลมเรียว (Tapered Tube) มีลูกลอยทรงกระบอกกลมปลาย
ด้ านล่างแหลมเป็ นรูปกรวยอยู่ภายในท่อกลมเรียว ขณะใช้ งานจะวางอยู่ในแนวดิ่ง ปลายด้ านเล็กจะอยู่
ด้ านล่างเป็ นทางเข้ าของของไหล เมื่อของไหลไหลขึ้นในแนวดิ่งจะดันให้ ลูกลอยถูกยกสูงขึ้นจนสมดุล ของไหล
จะไหลผ่านพื้นที่ว่าง รูปวงแหวนระหว่างลูกลอย ทับท่อเรียว ตาแหน่งความสูงของลูกลอยขึ้นอยู่ กับอัตราการ
ไหล เมื่อลูกลอยสมดุล นา้ หนักของลูกลอยจะเท่ากับแรงฉุด (Drag Force) ของของไหล กระทาต่อลูกลอย
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รูปที่ 2.46 ลักษณะการทางานของอุปกรณ์วัดอัตราการไหล
สามารถใช้ ค่าความสัมพันธ์ของแรงเหล่านี้มาใช้ คานวณหาอัตราการไหลในขณะนั้นได้ ตามสมการ
1

Q= Cd Aε

เมื่อ

WNet
Aa

หรือ
เมื่อ

2WNet
AFloat ρFluid

2

คือ นา้ หนักสุทธิของลูกลอย
คือ A_Tube- A_Float

ATube

คือ พื้นที่หน้ าตัดของท่อโรตา ณ ตาแหน่งที่ลูกลอยอยู่ในสถานะสมดุล

AFloat

คือ พื้นที่หน้ าตัดของลูกลอย

Aa

คือ พื้นที่วงแหวนของการไหลผ่าน

ρFluid คือ ความหนาแน่นของของไหลที่ต้องการวัด
Cd

คือ สัมประสิทธิ์ของการไหลผ่านมาตรวัดโรตา,ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

(2-37)
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มาตรวัดชนิดนี้ได้ ทาการติดตั้งสเกลบอกขนาดอัตราการไหลไว้ ท่บี ริเวณข้ างหลอดของเครื่องมือวัด ทา
ให้ สะดวกต่อการอ่านค่าอัตราการไหล อย่างไรก็ตาม มาตรวัดแบบโรตาจะให้ ค่าความคลาดเคลื่อน มากในช่วง
ที่มีการไหลน้ อย ๆ และไม่เหมาะกับของไหลที่มีค่าความหนาแน่นมาก
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
3.1 ระบบรดนา้ อัตโนมัติ
ขั้นตอนการทางานของระบบรดน้ าอัตโนมัติมีดงั ต่อไปนี้
Process
อินพุต
เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

คอนโทรลเลอร์
ปั๊มนา้

รูปที่ 3.1 ระบบรดนา้ อัตโนมัติ

อธิบายการทางานของระบบรดน้ าอัตโนมัติ
1. เซนเซอร์วัดความชื้นในดินส่งสัญญาน อินพุต (In put) ไปยังคอนโทรลเลอร์
2. คอนโทรลเลอร์รับสัญญาณ แล้ วประมวลผลตามที่ต้งั ค่าเอาไว้
3. เมื่อความชื้นในดินอยู่ท่ี 50% ปั๊มนา้ เริ่มทางาน และ ความชื่นในดินเพิ่มขึ้นเป็ น 100 % เซนเซอร์
ปั้มนา้ จะหยุดทางาน ลักษณะการทางานจะวนเป็ น Loop ไปเรื่อยๆ
3.2 อุปกรณ์ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.1 เซ็นเซอร์วดั ความชื้ นในดิน (Soil Moisture Sensor) ใช้ วัดความชื้นในดิน หรือใช้ เป็ นเซ็นเซอร์
นา้ สามารถต่อใช้ งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ อนาล็อกอินพุตอ่านค่าความชื้น หรือเลือกใช้ สญ
ั ญาณ
ดิจิตอลที่ส่งมาจากโมดูล สามารถปรับความไวได้ ด้วยการปรับ Trimpot
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หลักการทางาน
การใช้ งาน จะต้ องเสียบแผ่น PCB สาหรับ วัดลงดิน เพื่อให้ วงจรแบ่งแรงดันทางานได้ ครบวงจร
จากนั้นจึงใช้ วงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ ไอซีออปแอมปเบอร์ LM393 เพื่อวัดแรงดันเปรียบเทียบกัน
ระหว่างแรงดันดัน ที่วัดได้ จากความชิ้นในดิน กับแรง ดันที่วัดได้ จากวงจรแบ่งแรงดันปรับค่าโดยใช้ Trimpot
หากแรงดันที่วัดได้ จากความชิ้นของดิน มีมากกว่า ก็จะทาให้ วงจรปล่อยลอจิก 1 ไปที่ขา D0 แต่หากความชิ้น
ในดินมีน้อย ลอจิก 0 จะถูกปล่อยไปที่ขา D0
ขา A0 เป็ นขาที่ต้อโดยตรงกับวงจรที่ใช้ วงความชื้นในดิน ซึ่งให้ ค่าแรงดันออกมาตั้งแต่ 0 - 5V
(ในทางอุดมคติ) โดยหากความชิ้นในดินมีมาก แรงดันที่ปล่อยออกไปก็จะน้ อยตามไปด้ วย ในลักษณะของการ
แปรผันกลับ

รูปที่ 3.2 หลักการทางาน เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)
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การนาไปใช้งาน
หากนาไปใช้ งานด้ านการวัดความชื้นแบบละเอียด แนะนาให้ ใช้ งานขา
A0
ต่อเข้ ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวัดค่าแรงดันที่ได้ ซึ่งจะได้ ออกมาใช้ เปรียบเทียบค่าความชื้นได้ หากมีความชื้นน้ อย
แรงดันจะใกล้ 5V มาก หากความชิ้นมาก แรงดันก็จะลดต่าลง
หากต้ องการนาไปใช้ ในโปรเจคที่ไม่ต้องใช้ วัดละเอียด เช่น โปรเจครดนา้ ต้ นไม้ ใช้ ควบคุมปั้มนา้ ให้ รด
นา้ ต้ นไม้ อตั โนมัติ สามารถนาขา D0 ต่อเข้ ากับทรานซิสเตอร์กาลังเพื่อสั่งให้ ป้ัมนา้ หรือโซลินอยให้ ทางาน
เพื่อให้ มีนา้ ไหลมารดต้ นไม้ ได้ เลย เมื่อความชิ้นในดินมี มากพอ จะปล่อยลอจิก 0 แล้ วทรานซิสเตอร์จะหยุด
นากระแส ทาให้ ป้ัมนา้ หยุดปล่อยนา้

รูปที่ 3.3 เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)
3.2.2 Controller Arduino Uno R3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Open-source บน
แพลตฟอร์ม Arduino ของแท้จากผู้ผลิต arduino.cc ประเทศอิตาลี ออกแบบมาให้ ใช้ งานได้ ง่าย ใช้ ชิพ
ATmega328 รันที่ความถี่ 16 MHz หน่วยความจาแฟลช 32 KB แรม 2 KB บอร์ดใช้ ไฟเลี้ยง 7 ถึง 12 V มี
ระดับแรงดันไฟฟ้ าในการทางานและขาสัญญาณอยู่ท่ี 5 V (TTL) มี Digital Input / Output 14 ขา (เป็ น
PWM ได้ 6 ขา) มี Analog Input 6 ขา Serial UART 1 ชุด I2C 1 ชุด SPI 1 ชุด เขียนโปรแกรมบน
ซอฟท์แวร์ Arduino IDE และโปรแกรมผ่านพอร์ต USB เหมาะสาหรับผู้ท่สี นใจเริ่มต้ นเรียนรู้การพัฒนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือแม้ แต่ผ้ ูท่ไี ม่เคยเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนก็สามารถนามาสร้ าง ต้ นแบบที่
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้
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รูปที่ 3.4 คอนโทรลเลอร์ (Controller Arduino Uno R3)
Controller Arduino Uno R3 บอร์ดนี้ทาหน้ าที่ประมวลผลและสั่งอุปกรณ์ทางานตามที่ผ้ ูออกแบบได้
ออกแบบระบบไว้
3.2.3 Liquid Crystal Display (LCD) เป็ นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมนามาใช้ งานกันกับระบบ
สมองกลฝังตัวอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีท้งั แบบแสดงผลเป็ นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซึ่งมีการ
กาหนดตัวอักษรหรืออักขระที่สามารถแสดงผลไว้ ได้ อยู่แล้ ว และแบบที่สามารถแสดงผลเป็ นรูปภาพหรือ
สัญลักษณ์ได้ ตามความต้ องกา รของผู้ใช้ งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเป็ นจอที่มีการผลิต
ขึ้นมาใช้ เฉพาะงาน ทาให้ มีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข
หรือ หน้ าปัดวิทยุ เป็ นต้ น
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รูปที่ 3.5 จอแสดงผลการทางาน (LCD)

3.2.4ปั๊ มหอยโข่ง (Centrifugal Pump)
เครื่องสูบนา้ (ปั๊มนา้ ) สาหรับการเกษตรนิยมใช้ แบบปั๊มหอยโข่ง ซึ่งอาจขับด้ วยมอเตอร์ไฟฟ้ าหรือ
เครื่องยนต์ตามความเหมาะสม
เช่น ปั๊มนา้ ขับด้ วยมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาด
2HP(แรงม้ า ) จะให้ นา้
เฉลี่ย 25,000-30,000 ลิตร/ชั่วโมง

รูปที่ 3.6 ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump)
3.2.5 แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) หรือแมกเนติกสวิทซ์ (Magnetic Switch)
เป็ นอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้ า ในการปิ ดเปิ ดของหน้ าสัมผัสนั้นอาศัยจะอานาจแรงแม่เหล็ก
สามารถประยุกต์ใช้ กบั วงจรควบคุมต่างๆ เช่น วงจรควบคุมมอเตอร์ เป็ นต้ น
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รูปที่ 3.7 แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor)
3.2.6 สายไฟฟ้ า เป็ นอุปกรณ์ท่ใี ช้ ส่งพลังงานไฟฟ้ าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้ าจะ เป็ น
ตัวนาพลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ ไฟฟ้ า สายไฟทาด้ วยสารที่ยอมให้ กระแสไฟฟ้ าผ่านได้
เรียกว่าตัวนาไฟฟ้ า และตัวนาไฟฟ้ าที่ใช้ ทาสายไฟเป็ นโลหะที่ยอมให้ กระแสไฟฟ้ าผ่านได้ ดี ลวดตัวนาแต่ละ
ชนิดยอมให้ กระแสไฟฟ้ าผ่านได้ ต่างกัน ตัวนาไฟฟ้ าที่ยอมให้ กระแสไฟฟ้ าผ่านได้ มากเรียกว่ามีความนาไฟฟ้ า
มากหรือมีความต้ านทานไฟฟ้ าน้ อย ลวดตัวนาจะมีความต้ านทานไฟฟ้ าอยู่ด้วย
โดยลวดตัวนาที่มีความ
ต้ านทานไฟฟ้ ามากจะยอม ให้ กระแสไฟฟ้ าผ่านได้ น้อย

รูปที่ 3.8 สายไฟ
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3.2.7 หัวรดน้ า สปริงเกอร์รดนา้
ชนิดของหัวสปริงเกอร์ มีหลายชนิด
3.2.7.1 หัวแบบมินิสปริงเกอร์ MiniSprinkler
3.2.7.2 หัวแบบสเปรย์
3.2.7.3 หัวแบบโรเตเตอร์ Rotor

รูปที่ 3.9 หัวรดนา้ (สปริงเกอร์ SUPER ROTER)
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3.2.8 ผังระบบการทางานของระบบรดน้ าอัตโนมัติ

รูปที่ 3.10 ภาพลักษณะการทางานจริง
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3.3 การเก็บข้อมูลและบันทึกผล
จากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะผู้จัดทาได้ ทาการรวบรวมเก็บข้ อมูลทั้งหมด
ดังนี้
3.3.1 ปั๊มนา้ จะเริ่มทางานเมื่อเซนเซอร์วัดความชื้นในดินทั้ง 3 โซน จับค่าความชื้นในดินอยู่ใน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 15%-25% ตามค่าที่ต้งั ไว้ ข้างต้ น
3.3.2 ปั๊มนา้ จะหยุดทางานเมื่อหัวกระจายนา้ (หัวสปริงเกอร์ ) ทั้ง 3 โซน เริ่มทางานแล้ วทาให้
ความชื้นในดินทั้ง 3 โซน มีค่าเฉลียเกิน 25% ระบบจะสั่งให้ ป๊ัมนา้ หยุดทางาน
3.3.3 การทางานของระบบจะวนเป็ น LOOP
ค่าเฉลี่ยความชื้นในทั้ง 3 โซน
อยู่ระหว่าง 15%-25%
ปั๊มนา้ เริ่มทางาน

ความชื้นลดลงต่ากว่า 25% แต่
อยู่ ช่วงระหว่าง 50%-100%

ค่าเฉลี่ยความชื้นในทั้ง 3 โซน
อยู่เกิน 25%

ปั๊มยังอยู่ระหว่างหยุดการทางาน

ปั๊มนา้ หยุดการทางาน

รูปที่ 3.11 LOOP การทางานของระบบรดนา้ อัตโนมัติ
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์
4.1 ทดสอบเซนเซอร์วดั ความชื้ นในดิน
4.1.1 ตารางผลการทดสอบเซนเซอร์วดั ความชื้ น
ในการทดสอบการทางานของเซนเซอร์วัดความชื้นในดินจะเป็ นการทดสอบว่าเซนเซอร์สามารถทางาน
ได้ ตามค่าความชื้นที่ได้ ต้งั ไว้ หรือไม่ รวมถึงทดสอบระยะเวลาในการทางานแต่ละครั้งด้ วย โดยในการทดสอบ
จะแบ่งประเภทดินที่ ใช้ ทดสอบเป็ น 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว โดยใช้ วิธนี าดินทั้ง 3
ชนิดใส่กระถางแล้ วรดนา้ ให้ ดิ นเปี ยก จากนั้นนาเซนเซอร์ไปไว้ ในดินแล้ วทาการสังเกตและบันทึกเวลาในการ
ทางาน ตารางเก็บค่าผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.1 – 4.3
ตารางที่ 4.1 ค่าของผลการทดสอบประเภทดินร่วน
ค่าความชื้ นทีก่ าหนด
ครั้งที่
60%-70%
1
2
3
4
5
เฉลีย่
70%-80%
1
2
3
4
5
เฉลีย่
80%-90%
1
2
3
4
5
เฉลีย่

ระยะเวลาเซนเซอร์ทางาน
105 ชม. 50 นาที
104 ชม. 15 นาที
107 ชม. 05 นาที
104 ชม. 35 นาที
105 ชม. 10 นาที
104 ชม. 56 นาที
91 ชม. 35 นาที
96 ชม. 25 นาที
81 ชม. 10 นาที
95 ชม. 25 นาที
92 ชม. 10 นาที
91 ชม. 56 นาที
80 ชม. 24 นาที
78 ชม. 50 นาที
75 ชม. 40 นาที
78 ชม. 20 นาที
78 ชม. 25 นาที
78 ชม. 04 นาที

69

ตารางที่ 4.2 ค่าของผลการทดสอบประเภทดินร่วนปนทราย
ค่าความชื้ นทีก่ าหนด
ครั้งที่
60%-70%
1
2
3
4
5
เฉลีย่
70%-80%
1
2
3
4
5
เฉลีย่
80%-90%
1
2
3
4
5
เฉลีย่

ระยะเวลาเซนเซอร์ทางาน
92 ชม. 25 นาที
87 ชม. 14นาที
95 ชม. 15 นาที
87 ชม. 24นาที
93 ชม. 15 นาที
91 ชม. 51 นาที
85 ชม. 10 นาที
81 ชม. 48 นาที
79 ชม. 54 นาที
81 ชม. 30 นาที
80 ชม. 50 นาที
82 ชม. 04 นาที
73 ชม. 18 นาที
69 ชม. 43 นาที
71 ชม. 25 นาที
70 ชม. 35 นาที
71 ชม. 05 นาที
71 ชม. 28 นาที
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ตารางที่ 4.3 ค่าของผลการทดสอบประเภทดินเหนียว
ค่าความชื้ นทีก่ าหนด
ครั้งที่
60%-70%
1
2
3
4
5
เฉลีย่
70%-80%
1
2
3
4
5
เฉลีย่
80%-90%
1
2
3
4
5
เฉลีย่

ระยะเวลาเซนเซอร์ทางาน
123 ชม. 25 นาที
137 ชม. 31 นาที
132 ชม. 57 นาที
132 ชม. 25 นาที
131 ชม. 50 นาที
131 ชม. 04 นาที
121 ชม. 45 นาที
125 ชม. 50 นาที
119 ชม. 10 นาที
122 ชม. 40 นาที
120 ชม. 15 นาที
122 ชม. 01 นาที
114 ชม. 38 นาที
109 ชม. 15 นาที
111 ชม. 22 นาที
110 ชม. 15 นาที
111 ชม. 50 นาที
111 ชม. 58 นาที
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รูปที่ 4.1 กราฟแผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการทางานของเซนเซอร์ (ชั่วโมง)

รูปที่ 4.2 กระถางทดสอบความชื้นของดินร่วน
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รูปที่ 4.3 กระถางทดสอบความชื้นของดินร่วนปนทราย

รูปที่ 4.4 กระถางทดสอบความชื้นของดินเหนียว

73

รูปที่ 4.5 กล่องควบคุมในการทดลองความชื้นของดินในกระถาง

รูปที่ 4.6 จอแสดงผลค่าความชื่นเวลาระบบทางาน
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4.1.2 สรุปผลการทดลองเซนเซอร์
การทดสอบเซนเซอร์ แบ่งดินเป็ น 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และ ดินเหนียว และได้
กาหนดค่าความชื้นเป็ น 3 ช่วงคือ 60%-70% , 70%-80% , 80%-90% ทาการทดลอง ON-OFF ของ
ระบบ 5 ครั้งต่อ 1 ค่าความชื้น แต่ละช่วงความชื้นได้ ผล ON-OFF ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.1 จากผล
การทดสอบสรุปได้ ดังนี้
1) เวลาในการทางานของแต่ละความชื้นดิน
ระบบทางานเร็วอันดับ 1 คือค่าความชื้น 80%-90%
ระบบทางานเร็วอันดับ 2 คือค่าความชื้น 70%-80%
ระบบทางานเร็วอันดับ 3 คือค่าความชื้น 60%-70%
2) เวลาในการทางานของดินแต่ละประเภท
ดินที่ระบบทางานเร็วอันดับ 1 คือ ดินร่วนปนทราย
ดินที่ระบบทางานเร็วอันดับ 2 คือ ดินร่วน
ดินที่ระบบทางานเร็วอันดับ 3 คือ ดินเหนียว
4.2 ทดสอบการทางานของระบบรดน้ าอัตโนมัติกบั สถานทีจ่ ริง
พื้นที่ท่ใี ช้ ทาการทดลองการทางานของระบบจริง เป็ นพื้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย(จังหวัด บุรีรัมย์ )เพราะมีอุณหภูมิอากาศค่อนข้ างร้ อนจึงเป็ นพื้นที่ท่เี หมาะสมต่อการทาการทดลองระบบ
รดนา้ อัตโนมัติซ่ึงค่าความชื้นที่เลือกใช้ คือ 60%-70%, 70%-80% และ 80%-90% และเลือกใช้ ป้ัมหอยโข่ง
อัตราการจ่ายนา้ 110 ลิตรต่อนาที ขนาดมอเตอร์ 0.75 kw แรงดันไฟฟ้ าขนาด 220 V

รูปที่ 4.7 LOOP การทางานของระบบรดนา้ อัตโนมัติท่ตี ิดตั้งในสถานที่จริง
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ตารางที่ 4.4 ผลการทางานของระบบกับการติดตั้งในสถานที่จริง(จังหวัดบุรีรมั ย์)
ค่าความชื้ นที่
ระยะเวลาเซนเซอร์
ระยะเวลา
ครั้งที่
กาหนด
ทางาน
ON-OFF
60%-70%
1
95 ชม. 10 นาที
40 นาที
2
92 ชม. 25 นาที
40 นาที
3
92 ชม. 10 นาที
50 นาที
4
94 ชม. 35 นาที
40 นาที
5
93 ชม. 30 นาที
40 นาที
เฉลีย่
93 ชม. 42 นาที
42 นาที
70%-80%
1
85 ชม. 35 นาที
45 นาที
2
82 ชม. 10 นาที
50 นาที
3
81 ชม. 10 นาที
45 นาที
4
82 ชม. 45 นาที
45 นาที
5
84 ชม. 15 นาที
40 นาที
เฉลีย่
83 ชม. 03 นาที
45 นาที
80%-90%
1
80 ชม. 30 นาที
40 นาที
2
76 ชม. 35 นาที
50 นาที
3
65 ชม. 40 นาที
45 นาที
4
75 ชม. 45 นาที
50 นาที
5
73 ชม. 40 นาที
45 นาที
เฉลีย่
74 ชม. 18 นาที
46 นาที
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รูปที่ 4.8 ระยะการวางตาแหน่งสปริงเกอร์และเซนเซอร์วัดความชื้น ติดตั้งที่ จังหวัดบุรีรัมย์
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รูปที่ 4.9 กล่อง Control ติดตั้งสถานที่จริง

รูปที่ 4.10 เซนเซอร์วัดความชื้นของดิน ติดตั้งสถานที่จริง
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รูปที่ 4.11 การทางานของสริงเกอร์เมื่อระบบทางาน

รูปที่ 4.12 จอแสดงผลค่าความชื้น ติดตั้งสถานที่จริง
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รูปที่ 4.13 การติดตั้งปั๊มระบบจ่ายนา้

รูปที่ 4.14 ปั๊มหอยโข่งและชุดอุปรกรณ์จ่ายนา้ ในระบบ
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4.3 ทดสอบการทางานของระบบรดน้ าอัตโนมัติทีส่ ถาบันรัชต์ภาคย์
ค่าความชื้นที่เลือกใช้ คือ 80%-90% และปั้มที่เลือกใช้ เป็ นปั้มไดโว่ อัตราการจ่ายนา้ 80 ลิตรต่อนาที
ขนาดมอเตอร์ 0.50 kw แรงดันไฟฟ้ าขนาด 220 V
ตารางที่ 4.5 ผลการทางานของระบบกับการติดตั้งที่สถาบันรัชต์ภาคย์
ค่าความชื้ นที่
ระยะเวลาเซนเซอร์
ระยะเวลา
ครั้งที่
กาหนด
ทางาน
ON-OFF
80%-90%
1
73 ชม. 30 นาที
40 นาที
2
72 ชม. 35 นาที
50 นาที
3
71 ชม. 40 นาที
45 นาที
4
72 ชม. 25 นาที
40 นาที
5
73 ชม. 40 นาที
45 นาที
เฉลีย่
72 ชม. 54 นาที
44 นาที

รูปที่ 4.15 ระยะการวางตาแหน่งสปริงเกอร์และเซนเซอร์วัดความชื้น ติดตั้งที่ สถาบันรัชต์ภาคย์
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รูปที่ 4.16 การติดตั้งปั้มไดโว่ ท่สี ถาบันรัชต์ภาคย์
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รูปที่ 4.17 กล่อง Control ติดตั้งที่สถาบันรัชต์ภาคย์

รูปที่ 4.18 ติดตั้งระบบสริงเกอร์ ติดตั้งที่สถาบันรัชต์ภาคย์
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รูปที่ 4.19 ระบบสริงเกอร์ท่ตี ิดตั้งเรียบร้ อย

รูปที่ 4.20 เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ติดตั้งที่สถาบันรัชต์ภาคย์

84

รูปที่ 4.21 ค่าความชื้นในดินแสดงผลเมื่อปั้มทางาน ติดตั้งที่สถาบันรัชต์ภาคย์

รูปที่ 4.22 ค่าความชื้นในดินแสดงผลเมื่อปั้มหยุด ทางาน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั
5.1 สรุปผลการดาเนินงานวิจยั
จากข้ อมูลการทดลองของงานวิจัย ระบบรดนา้ อัตโนมัติ และทาการติดตั้งให้ ระบบทางานจริงที่จังหวัด
บุรีรัมย์และที่สถาบันรัชต์ภาคย์ ข้ อมูลการทดลองได้ นาดินทั้ง 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดิน
เหนียว มาทาการเก็บข้ อมูลโดยใช้ ค่าความชื้น 3 ค่าตามที่ กาหนดข้ างต้ นมาทาการทดลองค่าละ 5 ครั้ง ได้ ผ ล
แต่ละช่วงความชื้นที่ ON-OFF ที่แตกต่างกัน คือ
ระบบทางานเร็วอันดับ 1 คือค่าความชื้น 80%-90%
ระบบทางานเร็วอันดับ 2 คือค่าความชื้น 70%-80%
ระบบทางานเร็วอันดับ 3 คือค่าความชื้น 60%-70%
ดินที่ระบบทางานเร็วอันดับ 1 คือ ดินร่วนปนทราย
ดินที่ระบบทางานเร็วอันดับ 2 คือ ดินร่วน
ดินที่ระบบทางานเร็วอันดับ 3 คือ ดินเหนียว
สรุปผลได้ ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบเซนเซอร์
ค่าความชื้ นที่
กาหนด
ดินร่วน
60%-70%
104 ชม. 56 นาที
70%-80%
91 ชม. 56 นาที
80%-90%
78 ชม. 04 นาที

ชนิดดินทีท่ ดสอบ
ดินร่วนปนทราย
91 ชม. 51 นาที
82 ชม. 04 นาที
71 ชม. 28 นาที

ดินเหนียว
131 ชม. 04 นาที
122 ชม. 01 นาที
111 ชม. 58 นาที

สาหรับ การติดตั้งให้ ระบบทางานจริงที่จังหวัดบุรี รัมย์โดยใช้ ค่า ON-OFF ความชื้นเดียวกัน 3 ระดับ
คือ 60%-70%, 70%-80% และ 80%-90% ดินเป็ นประเภทดินร่วน ได้ ผลสรุปตามตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทางานของระบบกับการติดตั้งในสถานที่จริง(จังหวัดบุรีรมั ย์)
ค่าความชื้ นที่
ค่าเฉลีย่ ระยะเวลา
ระยะเวลา
กาหนด
เซนเซอร์ทางาน
ON-OFF
60%-70%
93 ชม. 42 นาที
42 นาที
70%-80%
83 ชม. 03 นาที
45 นาที
80%-90%
74 ชม. 18 นาที
46 นาที
จากผลการทางานของระบบในสถานที่จริงสามารถสรุปได้ เช่นเดียวกับการทางานของเซนเซอร์ นั้นคือ
ค่า ระยะเวลาที่เซนเซอร์ การทางานที่ความชื้น 80%-90% มีระยะเวลาการทางานเฉลี่ยเร็วสุดที่ 74 ชม. 18
นาที รองลงมาคือที่ค่าความชื้น 70%-80% มีระยะเวลาการทางานเฉลี่ยที่ 83 ชม. 03 นาที และที่ค่าความชื้น
60%-70% มีระยะเวลาการทางานเฉลี่ยช้ าสุดที่ 93 ชม. 42 นาที
ส่วนค่าระยะเวลาการ ON-OFF นั้นทั้งค่าความชื้น 3 ระดับ มีผลระยะเวลาไม่ต่างกันมากนัก
ส่วนผลการทางานของระบบที่ติดตั้งในสถาบันรัชต์ภาคย์โดยใช้ ค่า ON-OFF ความชื้นเดียวคือ 80%90% ดินเป็ นประเภท ดินร่วน การทางานของระบบใช้ เวลาไกล้ เคียงกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นคือ ระยะเวลา
เซนเซอร์ทางานที่ 72 ชม. 54 นาที และ ON-OFF อยู่ท่ี 44 นาที

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.2.1 สภาพภูมิอากาศเป็ นปัจจัยหลักในการทางานของระบบ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้ ผลที่ได้
จากการทดสอบมีความแปรปรวนมาก
5.2.2 การวางตาแหน่งของเซนเซอร์หากวางระยะไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการทางานของระบบ
5.2.3 ประเภทของดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันส่งผลทาให้ ระยะเวลาการทางานของระบบแตกต่างกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
ระบบรดนา้ อัตโนมัติน้ ีจากการทดสอบเหมาะสาหรับพืชผลทางการเกษตรประเภท ไม้ ผล หรือไม้ ยืน
ต้ น เพราะไม้ ผลหรือไม้ ยืนต้ นไม่จาเป็ นต้ องให้ นา้ ทุกวัน
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ภาคผนวก ก
ภาพการทดสอบการทางานของระบบทีจ่ งั หวัดบุรีรมั ย์
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รูปที่ ก.1 การติดตั้งปั๊มหอยโข่งและชุดอุปรกรณ์จ่ายนา้ ในระบบ

รูปที่ ก.2 ปั๊มหอยโข่งและชุดอุปรกรณ์จ่ายนา้ ในระบบ
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รูปที่ ก.3 การติดตั้งกล่อง Control ของระบบ

รูปที่ ก.4 กล่อง Control
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รูปที่ ก.5 เซนเซอร์วัดความชื้นของดิน

รูปที่ ก.6 การทางานของสริงเกอร์เมื่อระบบทางาน

92

รูปที่ ก.7 จอแสดงผลค่าความชื้น

93

ภาคผนวก ข
ภาพการทดสอบการทางานของระบบทีส่ ถาบันรัชต์ภาคย์

94

รูปที่ ข.1 ปั้มไดโว่ขนาด 0.5 kw

รูปที่ ข.2 การติดตั้งปั้มไดโว่

95

รูปที่ ข.3 การติดตั้งกล่อง Control สถาบันรัชต์ภาคย์

รูปที่ ข.4 กล่อง Control สถาบันรัชต์ภาคย์

96

รูปที่ ข.5 ติดตั้งระบบสริงเกอร์

รูปที่ ข.6 สริงเกอร์ติดตั้งเสร็จเรียบร้ อย

97

รูปที่ ข.7 เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

รูปที่ ข.8 ค่าความชื้นในดินแสดงผลเมื่อปั้มทางาน

98

รูปที่ ข.9 สปริงเกอร์ทางานเมื่อระบบเริ่มทางาน

รูปที่ ข.10 ค่าความชื้นในดินแสดงผลเมื่อปั้มหยุด

