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บทคัดยอ 

ปมสุญญากาศ (vacuum pump) เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
หองปฏิบัติการตางๆ  ผูวิจัยจึงไดคิดคนประดิษฐปมสุญญากาศจากวัสดุอุปกรณที่หางายหรือนําของ
เหลือใชกลับมาใชใหม (reuse)  เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนอยางคุมคา มีอายุการ
ใชงานนานและงายตอการบํารุงรักษา ซ่ึงไดแก คอมเพรสเซอรของแอรรถยนต โดยมีหลักการทํางาน
ที่มีความเหมาะสมสามารถนํามาประยุกตใชทําเปนปมสุญญากาศได จากการวิจัยนี้ ปมสุญญากาศที่
ดัดแปลงจากคอมเพรสเซอรของแอรรถยนต  โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพของแรงดูดจากปม
สุญญากาศในการกรองน้ําจากอัตราการไหลไดคา 40.16 (ml/s)  และวิเคราะหประสิทธิภาพแรงดูด
จากการวัดดวยเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)  มีคา 24-25 lbs.  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับปม
สุญญากาศทั่วไปที่ใชในหองปฏิบัติการพบวามีประสิทธิภาพดีกวา  และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนในการ
ผลิตปมดัดแปลงกับปมทั่วไปพบวาปมดัดแปลงมีตนทุนถูกกวาถึง 4 เทา 
 

คําสําคัญ : ปมสุญญากาศ / คอมเพรสเซอรของแอรรถยนต 
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Abstract 
             Vacuum pump is a device that is necessary for laboratories. This research invented a 
vacuum pump from common materials or recycling of waste for maximum performance, efficiency 
benefits, long lifetime and easy maintenance such as automotive compressor. From using adaptation 
of appropriate principle, it could be applied to the vacuum pump.  In this experiment, the efficiency 
of the vacuum pump suction for water filtration showed the flow rate of 40.16 ml/s and the suction 
pressures using pressure gauge were 24-25 lb. To compare the cost of vacuum pump production 
adapted from automotive compressor, it was lesser as much as 4 times. 
 

Keywords: Vacuum pump / Automobile air compressor 
 

บทนํา 

         ปมสุญญากาศ (vacuum pump) เปน
อุปกรณชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับหองปฏิบัติการตางๆ  เนื่องจากเปน
สวนประกอบของอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับการวิเคราะหในดานตางๆ  เชน ทาง
สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา  และจุลชีววิทยา เปนตน แตขอจํากัด
การใชของปมสุญญากาศที่ใชในหองปฏิบัติการ
นั้นมีมากมาย   ซึ่ งถ าใชงานติดตอกันเปน
เวลานานจะทําใหมอเตอรรอน  ซอมแซมได
ยากเมื่อเครื่องเกิดปญหา  ราคาสูง  แรงในการ
ดูดต่ํา (ถาตองการแรงดูดมากราคาจะสูงมาก
ตามกําลังแรงดูด) ตลอดจนมีอายุการใชงาน
นอย  ทําใหหนวยงานตองเสียคาใชจายในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาและซื้อปมใหมทดแทน
ปมสุญญากาศเดิมที่มีอายุการใชงานสั้น  
ดังนั้นทางผู วิจัยจึงไดคิดคนประดิษฐปม
สุญญากาศจากวัสดุอุปกรณที่หางายหรือนํา

ของเหลือใชกลับมาใชใหม (reuse)  เพื่อใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนอยาง
คุมคา  มีอายุการใชงานนานและงายตอการ
บํารุงรักษา ซ่ึงไดแก คอมเพรสเซอรของแอร
รถยนต  โดยมีห ลักการทํ า งานที่ มี ความ
เหมาะสมสามารถนํามาประยุกตใชทําเปนปม
สุญญากาศได  
 

วัตถุประสงค 
        1. เพื่อประดิษฐเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
โดยนําวัสดุในดานอื่นๆ มาประยุกตใชเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

        2. เพื่อเปรียบเทียบขอดีขอเสียและความ
คุมทุนของเครื่องมือวิทยาศาสตรตนแบบ (ปม
สุญญากาศ )  กับปมสุญญากาศที่ประยุกต
ดัดแปลงมาจากคอมเพรสเซอรแอรรถยนต 
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ประโยชนจากการวิจัย 
        การนําคอมเพรสเซอรแอรรถยนตมา
ดัดแปลงใชเปนปมสุญญากาศนั้นถือวาเปน
การประยุกตใช เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด เปน
ประโยชนตองานวิจัยทางสมุทรศาสตรและ
ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนสาขาวิชาอื่ นๆ  ที่
เกี่ยวของ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

      1. ขั้นตอนการประกอบและหลักการ
ทํางานของปมสุญญากาศที่ดัดแปลงจาก
คอมเพรสเซอรของแอรรถยนต   
                ทําการติดตั้งมอเตอรไฟฟา 3 เฟส 
380โวลท  และติดตั้ งคอมเพรสเซอรแอร
รถยนต ยึดกับแทนเหล็กที่เตรียมไว เมื่อติดตั้ง
เสร็จแลว  แลวติดตั้งอุปกรณไฟฟา เดินสายไฟ
ระบบ 3 เฟส 380 โวลท มาเขาที่คัทเอาทแบบ 
3 สาย  และเดินสายไฟมาเขาที่ ชุดแมกเนติก
คอนเทคเตอรระบบ 3 สาย 380 โวลท  จาย
กระแสไฟฟา โดยการปดคัทเอาทและกดปุม
สวิทซ เพื่อเร่ิมเดินวงจรควบคุมไฟฟาไปยัง
มอเตอรระบบ 3 เฟส มอเตอรจะหมุน โดยทํา
ห น า ที่ เ ป น ตั ว ขั บ ส า ย พ า น เ พื่ อ ไ ป ขั บ
คอมเพรสเซอรของแอรรถยนต จะทําใหเกิด
แรงดูดอากาศและแรงอัดอากาศ และนําเอา
แรงดูดอากาศที่ไดมาใชแทนแรงดูดอากาศของ
ปมสุญญากาศ  (ภาพที่ 1 และ 2) 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                     
 
 
 

ภาพที่ 1  ปมสญุญากาศที่ดัดแปลงจากคอม 
               เพรส เซอรของแอรรถยนต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่ 2  ปมสุญญากาศทั่วไป  
 

 2. การประเมินประสิทธิภาพปม
สุญญากาศดัดแปลง  ดังนี้ 
                 2.1.  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของแรงดูดจากปมสุญญากาศในการกรองน้ํา
จากอัตราการไหล 
                 2.2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพแรง
ดูดจากการวัดดวยเครื่องวัดแรงดัน (Pressure 
gauge)  
     2.3  เปรียบเทียบตนทุนการผลิต
ปมสุญญากาศดัดแปลง  กับปมสุญญากาศที่ใช
ในหองปฏิบัติการ 
     3. เปรียบเทียบประโยชนและขอดี
ขอเสียของปมสุญญากาศดัดแปลงกับปม
สุญญากาศที่ใชในหองปฏิบัติการ 
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ผลการวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แรงดูดจากปมสุญญากาศในการกรองน้ําจาก
อัตราการไหล 
              จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพของแรงดูดจากปมสุญญากาศใน
การกรองน้ําจากอัตราการไหล  โดยทําการตอ
ปมสุญญากาศที่ดัดแปลงจากคอมเพรสเซอร
ของแอรรถยนต  เขากับอุปกรณที่ใชในการ
กรองน้ํา และเปรียบเทียบกับปมสุญญากาศ
ทั่วไปที่ใชในหองปฏิบัติการ  โดยคํานวณจาก
สูตร ดังนี้ 
         อัตราการไหลของน้ํา (Q) =  
ปริมาตรน้ําที่ไหลผานกรวยกรองจากแรงดูด
ของปมสุญญากาศ (V) /เวลาที่ใชในการไหล
ผาน (t)  
      ซ่ึงเวลาที่ใชในการดูดน้ํากลั่น 300 
ml ผานกระดาษกรอง (วินาที) ปมสุญญากาศที่
ดัดแปลงจากคอมเพรสเซอรของแอรรถยนตมี
ค า เฉล่ีย  7 .47 และปมสุญญากาศทั่วไปมี
คาเฉลี่ย 12.21 , 8.22 ตามลําดับ   จากการการ
ทดลอง  แสดงให เห็นวา  ปมสุญญากาศที่
ดัดแปลงมาจากคอมเพรสเซอรของแอร
รถยนตที่ทําการศึกษามีประสิทธิภาพแรงดูดดี
ที่สุด  รองลงมาไดแก ปมสุญญากาศทั่วไป                              
       2.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแรง
ดูดจากการวัดดวยเคร่ืองวัดแรงดัน (Pressure 
gauge)  

                ป ม สุ ญ ญ า ก า ศ ที่ ดั ด แ ป ล ง จ า ก
คอมเพรสเซอรของแอรรถยนตวัดได 24-25 lbs. 

และปมสุญญากาศทั่วไปวัดได 17-18 lbs., 10-
15 lbs. ตามลําดับ     
          เปรียบเทียบประสิทธิภาพแรงดูดของ
ปมสุญญากาศทั้งหมดนั้น ปมสุญญากาศที่
ดัดแปลงมาจากคอมเพรสเซอรของแอร
รถยนตที่ทําการศึกษามีประสิทธิภาพแรงดูดดี
ที่สุด 

        3. การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตปม
สุญญากาศดัดแปลง กับปมสุญญากาศที่ใชใน
หองปฏิบัติการ 
                ปมสุญญากาศที่ดัดแปลงมาจาก
คอมเพรสเซอรของแอรรถยนต ราคา 4,505 
บาท และปมสุญญากาศทั่วไปราคา 18,500 
และ 27,500 บาท จากการเปรียบเทียบราคา
ของปมทั้ง 3 เครื่อง พบวา ปมสุญญากาศที่
ดัดแปลงมาจากคอมเพรสเซอรของแอร
รถยนตที่ทําการศึกษามีราคาต่ําสุด 
        4.  การเปรียบเทียบประโยชนและ
ขอดีขอเสียของปมสุญญากาศดัดแปลง  กับ
ปมสุญญากาศที่ใชในหองปฏิบัติการ  
      4.1 ปมสุญญากาศที่ดัดแปลงจาก
คอมเพรสเซอรของแอรรถยนต   
        มีขอดี  คือ 
   1. ราคาถูกกวาปมสุญญากาศ
ทั่วไป 
   2. บํารุงรักษาไดงายเนื่องจาก
เปนอุปกรณที่ประกอบขึ้นมาเอง 
  3.  อายุการใชงานยาวนาน
สามารถใชติดตอกันไดเปนเวลานาน 
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  มีขอเสีย คือ 
               1.  ขนาดใหญ  ตองใชพื้นที่
คอนขางมากในการติดตั้ง 
    2. ไมสามารถเคลื่อนยายได 
     3. ไมสามารถนําออกไปใช
นอกสถานที่ได 
       4.2 ปมสุญญากาศทั่วไปท่ีใชใหอง
ปฏิบตัิการ 
 มีขอดี คือ  
    1. ขนาดเล็ก 
    2. สามารถนําไปใชนอก
สถานที่ได 
 มีขอเสีย คือ 
      1. ราคาคอนขางสูง ตาม
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 
     2. การบํารุงรักษา  ตองมีชาง
ชําเพาะ 
     3. อายุการใชงาน  ขึ้นอยูกับ
วิธีการใช และการบํารุงรักษา 
      4. เมื่อน้ําเขาไปในเครื่อง ไม
สามารถใชงานได แมซอมแลวประสิทธิภาพ
การทํางานไมเหมือนเดิม 
      5.  ถาใชงานตดิตอกันเปน
เวลานานจะทาํใหมอเตอรรอน 
 

สรุปผล 
        จากการทดลอง ปมสุญญากาศที่ดัดแปลง
จากคอมเพรสเซอรของแอรรถยนตใชเวลาใน
การดูดน้ํากลั่นผานกระดาษกรองเฉลี่ย 7.47 
วินาที ปมสุญญากาศยี่หอ Gast Model 

5KH35EN25GT ใชเวลาในการดูดน้ํากลั่นผาน
กระด าษกรอง เฉลี่ ย  1 2 . 2 1  วิ น าที  ป ม
สุญญากาศยี่หอ Gast Model  5KH36KN19HT  
ใชเวลาในการดูดน้ํากลั่นผานกระดาษกรอง
เฉลี่ย 8.22 วินาที  ดังนั้นสรุปไดวา ปม
สุญญากาศที่ดัดแปลงจากคอมเพรสเซอรของ
แอรรถยนตมีประสิทธิภาพในการดูดน้ํากลั่น
ผานกระดาษกรองดีที่สุดเนื่องจากใชเวลาใน
การดูดน้ํากลั่นนอยที่สุดที่ปริมาณน้ํากลั่น 300 
ml. เทากัน ซ่ึงสอดคลองกับประสิทธิภาพการ
ดูดที่วัดโดยเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)  
โ ด ย ป ม สุ ญญ า ก า ศ ที่ ดั ด แ ป ล ง ม า จ า ก
คอมเพรสเซอรของแอรรถยนตที่ทําการศึกษา
มีประสิทธิภาพแรงดูดดีที่สุด  รองลงมาไดแก 
ปมสุญญากาศทั่วไป สวนในดานราคา จากการ
วิ เ ค ร าะห ต นทุ นพบว าป มสุญญากาศที่
ดัดแปลงจากคอมเพรสเซอรของแอรรถยนตมี
ราคาตนทุนที่ใชในการผลิตต่ํามากเมื่อเทียบ
กับราคาของปมสุญญากาศทั่วไป 
         เพราะฉะนั้นปมสุญญากาศที่ดัดแปลง
จากคอมเพรสเซอรของแอรรถยนต สามารถ
ใชแทนปมสุญญากาศจริงไดดี ทั้งยังมีราคาถูก
กวา 
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           ขอขอบคุณหัวหนาสถานีวิจัยประมง
ศรีราชาและบุคลากรทุกทาน ที่กรุณาใหความ
ชวยเหลือเปนอยางดี  
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