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การติดตังทถีูกต้อง   การติดตังทไีม่ถูกต้อง 

 

 

รูปแสดงลักษณะการติดตังทคีวรและไม่ควรใช้ 

1. ศนูย์กลางของปัมควรอยูใ่กล้ระดบัผิวนําทีทําการสบูมากทสีดุ 

2. มีอปุกรณ์ทอ่ เชน่ ข้องอ ข้อตอ่ตา่งๆ และจดุตอ่น้อยทีสดุ 

3. ความยาวของทอ่ดดูควรจะสนัทสีดุ และในแนวชว่งตอ่ระหวา่งข้อ

ลดทางหม ูกบัข้องอ  องศา ควรจะสนัทีสดุแตน้่อยกวา่  เทา่ 

ของเส้นผ่านศนูย์กลาง เพือให้การไหลในทอ่สมําเสมอ  ก่อนทีจะ

ถึงใบพดั 

4. ทีปลายทอ่ดดูควรมีฟตุวาล์วและกะโหลกกรองนํา 

5. ปัมตงัอยูบ่นแทน่ทีมนัคงแข็งแรง 
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 การติดตังทถีูกต้อง      การติดตังทผีิด 

 

 

รูปแสดงขนาดของท่อดูดทคีวรใช้และไม่ควรใช้ 

1. ทอ่ดดูควรจะโตกวา่ขนาดหน้าจานด้านดดูของปัม อยา่งน้อยก็

เทา่กบัขนาดทีโตกวา่ถดัไปจากขนาดหน้าจาน ไมใ่ชท่อ่ดดูขนาด

เดียวกนัหรือเล็กกวา่ขนาดหน้าจานด้านดดู 

2. ข้อลดระหวา่งหน้าจานด้านดดูกบัทอ่ซงึโตกวา่ควรจะเป็นข้อลดแบบ

คางหม ูไมใ่ชข้่อลดแบบปกติ เพราะจะทําให้เกิดโพรงอากาศในทอ่ 
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การติดตังทถีูกต้อง      การติดตังทผีิด 

 

 

รูปแสดงการติดตังทใีช้อุปกรณ์น้อยทสุีด 

1. ชว่งตอ่ระหวา่งข้อลดคางหมกูบัข้องอ  องศา ควรจะสนัทีสดุ แต่

ไมน้่อยกวา่  เทา่ ของขนนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเพือให้การไหลในทอ่

สมําเสมอก่อถึงใบพดั ไมแ่นะนําให้ใช้ข้อลดธรรมดา หรือข้อลด  

องศา ตอ่ตรงเข้ากบัข้อลดไมว่า่จะเป็นข้อลดแบบคางหมหูรือข้อลด

ธรรมดาเพราะนําทีไหลไปถึงใบพดัจะยงัไมส่มําเสมอ ทําให้

ประสิทธิภาพการทํางานของปัมต้องเสยีไป 

2. จะต้องมีเสาหรือโครงรับนําหนกัของทอ่ดดูทีแข็งแรงพอเพือป้องกนัมิ

ให้เกิดแรงกดบนจานด้านดดูของปัมมากเกินไป 

3. ข้องอทีใช้กบัทอ่ดดูควรเป็นประเภทรัศมีโต เพือลดการสญูเสีย

พลงังานในทอ่ดดู 
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การติดตังทถีูกต้อง      การติดตังทผีิด 

 

รูปแสดงอุปกรณ์และความหมายของปลายท่อดูดจากผิวนํา 

1. ปลายทอ่ดดูควรจะมีฟตุวาล์วและกะโหลกกรองนําเพือป้องกนัสิง

แปลกปลอมเข้าไปอดุตนัในใบผดั ถ้ามีกิงไม้ใบหญ้าลอยมากบันํา

มาก ควรจะมีตะแกรงกรองอยูห่น้าบอ่สบูเสียชนัหนึงก่อน อาจใส่

ตะแกรงกรองนําในบอ่สบูอีกถ้าจําเป็น ไมค่วรใช้ทอ่ดดูทีไมมี่ฟตุ

วาล์วและกะโหลกกรองนํา--  

2. ปลายทอ่ดดูไมร่วมกะโหลกกรองนํา และฟตุวาล์วจะต้องอยูต่ํา

กวา่ผิวนําไมน้่อยกวา่  เทา่ ของเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่ และอยู่

สงูจากพืนบอ่สบูไมน้่อยกวา่ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของทอ่ดดู 

3. ถ้าปลายทอ่ดดูจําเป็นอยูใ่กล้กบัพืนบอ่สบู พืนบอ่ควรเป็นพืน

คอนกรีตเพือป้องกนัมิให้ตะกอนทรายหลดุตามนําเข้าไปในทอ่ดดู 

และทําความเสียหายให้กบัใบพดัได้ 
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การติดตังทถีูกต้อง      การติดตังทผีิด 

 

 

รูปแสดงระดับของท่อดูด 

ทอ่ดดูควรมีการลาดเทจากข้อลดคางหมลูง  ในอตัราสว่น   

เซนติเมตร ตอ่ความยาวทอ่   เมตร หรือมีความลาดเทประมาณ :50 

เพือป้องกนัการเกิดโพรงอากาศ ไมว่างทอ่ดดูให้มีความลาดเทไปหาปัม 

หรือทอ่ดดูทีงอโค้ง ซงึอาจทําให้เกิดโพรงอากาศได้งา่ย 
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รูปแสดงการต่อท่อทางดูดแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

การต่อท่อดูดนําทไีม่ถูกต้อง 

 

 

การต่อดูดนําทถีูกต้อง
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(ขยายความรูป) ปัญหาในการติดตังเครืองปัมนํา 

 มีคนจํานวนมากทียงัไมเ่ข้าใจถึงการตดิตงัปัมนําและทอ่นํา ความ

จริงมีความสําคญัมากทีจะทําให้สบูนําได้มากหรือได้น้อยจนถึงไมไ่ด้นํา

เลยก็เป็นไปได้ ซือปัมทีดีแล้วต้องติดตงัให้ถกูต้องด้วย และรวมไปถึงการ

วางทอ่ดดูและทอ่สง่นําให้ถกูต้องด้วย ! ปัญหาทปัีมนําสบูนําได้น้อย หรือ

ไมไ่ด้นํา 

1. ตงัเครืองสบูนําไกลจากบอ่นํามากเกินกวา่  เมตร 

2. ตงัเครืองสบูนําสงูจากนํามากเกิน  เมตร 

3. ใช้ทอ่ดดูนําเล็กกวา่ขนาดของทางดดูของปัมนํา เข้าใจวา่จะดดู

นําได้แรงขึน 

4. ใช้ทอ่ดดูวางทอ่สงูกวา่ตวัปัมนําเป็นเนิน หรือคนัสระนํา 

5. ใช้กะโหลกดดูนําททีําคณุภาพเลว (เวลาปิดนําด!ี แตเ่วลาเปิดนํา

ไมด่ี เปิดได้น้อย) ทําให้ได้นําน้อย 

6. ตอ่ทอ่กรอกนําไว้ทางทอ่ดดูนํา 

7. ตอ่ทอ่ดดูนําใช้ทอ่ PVC ไมท่ากาวคิดวา่จะถอดเก็บได้ 

8. นําสกปรกมีขยะมากเข้าไปติดในใบพดั 

9. ทอ่สง่นํามีขนาดเทา่กบัปัมหรือเล็กกวา่ปัม และลดขนาดลงตาม

ระยะทาง 
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ปัญหาเครืองปัมนํา  ข้อ  ทท่ีานควรรู้ 

1. ขณะเครืองปัมนําทํางาน ในทอ่ดดูจะมีฟองอากาศเล็กๆสะสมขนึ

เรือยๆ จนเป็นโพรงอากาศทีใหญ่ขวางทางนําให้นําไหลได้น้อยจนถึง

โพรงอากาศนีไหลเข้าไปในปัมมากจนนําไมไ่หล!  

2. หลายคนคิดวา่ตวัปัมนําสงูกวา่นําสงูกวา่นําเป็นเรืองเล็กน้อยเอา

ความอุน่ความอุน่ใจ เอาความสะดวกไว้ก่อน คือนําไมท่ว่มปัม+ปัม

ไมห่าย+ดแูลงา่ย ไมต้่องเดินทางไกล ! มีคนจํานวนมากๆทีทําเชน่นี 

!  ผลก็คือ ได้ มีแตปั่ม แตไ่มไ่ด้นํา เสียเงิน เสียเวลา เสียสขุภาพจิต ! 

ความจริงก็คือ นําจะแยกตวัเป็นโพรงอากาศเมืออยูใ่นทอ่ดดูนําที  

เมตร เพราะแรงดงึดดูของโลก จะดงึนําไว้เมือตงัปัมสงูเกิน  เมตร 

จงึสบูนําได้น้อยจนถึงไมข่ึนเลย 

ทางแก้ปัญหาคือ   ต้องพยายามตงัปัมนําให้ใกล้นํามากทีสดุจะทาํ

ให้ได้นํามากทสีดุ ระยะแนวดิงทียอมรับได้คือ ประมาณ -  เมตร 

เทา่นนั จงึจะได้นํามาก คุ้มกบัคา่นํามนั+คา่สกึหรอ 

3. มีคนอีกจํานวนมากๆ ทีคิดวา่ทอ่ดดูนําให้เล็กกวา่ขนาดทางดดูของ

ปัมนํา  ขนาดจะทําให้ปัมนํามีแรงดดูมากขึน!  เป็นความเข้าใจที

ผิดพลาดเป็นอยา่งมาก สมมตุิให้ทดลองดดูนําจากแก้วนํา โดยใช้

หลอดยาคลูท์ กบัหลอดกาแฟ หลอดกาแฟจะดดูนําได้เร็วและ

มากกวา่ เพราะฉะนนัการใช้ทอ่ดดูนําทีใหญ่จะทําให้ได้นํามากกวา่



 P a g e  | 9     www.pumpnum.com   
 

แน่นอน ! รวมไปถึงเทคนิคของปัมนํา ท่อดูดจะต้องโตกว่าทางดูด

ของปัม  ขนาดเสมอ!  โปรดจาํไว้! 

4. การวางทอ่ดดูนําสงูกวา่ปัมนํา  เชน่ มีคนับอ่นํา หรือเนินขวางอยูจ่ะ

ทําให้มีอากาศสะสมเรือยๆ จนเป็นก้อนใหญ่ขวางทางนําอยู ่นําจะ

ไหลน้อยจนไมไ่หลเลยต้องกรอกนําอยูบ่อ่ยๆ 

5. กะโหลกดดูนํามีความสําคญัเชน่กนั กะโหลกดดูนําทีใช้สปริงมีลิน

เป็นแผน่แบนปิดนําอยู ่เชน่กะโหลกทองเหลือง! มีคนชอบให้มากๆ! 

เพราะมนัแลดดูแีละปิดนําก็ดีมากไมต้่องกรอกนําบอ่ยๆ แตท่ีไมด่ี

หรือทีเลวๆ ก็คือ มนัเปิดนําได้น้อยมาก นําจะไหลได้น้อย! บางตวัทํา

ให้นําลดไปกวา่ครึงเลยทีเดียว  นนัหมายความวา่มนัทาํให้เราเสีย

เงินคา่นํามนัเป็นสองเทา่ของนําทีได้! ถ้าจะใช้กะโหลกทองเหลือง

ต้องให้โตกวา่ทอ่  ขนาดเลย! 

6. ตอ่ทอ่กรอกนําไว้ทางดดู สะดวกทีดนํูางา่ย กรอกก็งา่ย ไมน่่าจะ

เป็นไร ! ความจริงถ้าฝาจกุกรอกนํารัวมีอากาศเข้าได้บ้างจะทําให้ปัม

นําได้น้อยถึงครึงเดียว เราไมมี่โอกาสรู้ได้เลย เพราะเรามองไมเ่ห็น 

นอกจากไปดทูางนําออก ซงึดยูากมาก ทางทีดี และไมเ่สียงก็คือ เอา

ทีกรอกนําไว้ทางด้านสง่นํา ถ้ารัวก็มองเห็นและไมเ่สียหาย 

7. มีคนหลายคนคิดสะดวก+ประหยดั ตอ่ทอ่ดดูนํา PVC โดยไมท่ากาว 

! คิดวา่จะถอดได้ สะดวกกบัการทํางาน ! เป็นความเข้าใจทผิีดเป็น
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สว่นมาก ทอ่ดดูนําจะต้องไมรั่วเลยถึง %ถ้าทอ่ทางดดูนํารัวแต่

ยงัมีนําขึนได้ มีอากาศบ้าง นําบ้าง นนับอก ได้วา่นําทสีญูได้หายไป

กวา่ครึงเลยทีเดียว จนถึงถ้ารัวอากาศเข้ามากนําก็จะไมไ่หลเลย! 

8. นําสกปรกมาก มีคนจํานวนมากๆ คิดวา่ขยะในนํามีผลตอ่ปัมน้อย 

ไมค่อ่ยระวงั! ความจริงขยะในนํามีความสําคญัมากถ้าเข้าไปในปัม

จะไปขวางปิดทางใบพดัปัมนํา จะทําให้ได้นําน้อยมาก และถ้าเป็นไม้ 

หรือหินเข้าไปจะทําให้ใบพดัเสียหาย! ควรทีจะมีตะแกรงกนัขยะทาง

หวัดดู ให้ดแีละใหญ่เกินกวา่  ซม. เพือจะได้อดุตนัช้าลง 

9. ทอ่สง่นํามีขนาดเทา่กบัทางสง่ของปัมหรือเล็กกวา่ปัม หลายคน

มากๆคิดวา่ถกูต้องและด!ี ความจริงพิสจูน์ได้ด้วยตวัเองอีกนนัแหละ 

ก็คือ เอาหลอดยาคลูท์ กบัหลอดกาแฟมาทดลอง อมนําแล้วเป่าใส่

แก้วนําให้เต็ม  ใบ แล้วดเูวลาและแรงเป่า ทดลองทีละอยา่ง รับรอง

วา่หลอดกาแฟเต็มก่อน ! เพราะฉะนนัเข้าใจเสียใหมเ่ถิด ปัมก็

เหมือนเรานนัแหละ ถ้าทอ่นําใหญ่ก็จะได้นํามากและเร็ว มีหลกัการ

เทคนิคอยูว่า่ ทางสง่นําของปัมจะเป็นขนาดเทา่ใด! ทอ่สง่นําจะต้อง

มีขนาดใหญ่กวา่ -  ขนาด จงึจะได้นํามากและแรง 
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คู่มือการติดตัง  เครืองสูบนํา 

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

1. เครืองสบูนําจะต้องตงัอยูบ่นพืนทีแข็งแรงไมเ่อียงไมท่รุด 

2. ต้องมีบริเวณวา่งๆๆรอบเครืองสบูนํา . - เมตรเพือสะดวกในการ

ทํางาน 

3. ผนงัห้องทงัสีด้านต้องโปร่งมีชอ่งระบายอากาศได้ด ีมีคานไว้ยก

เครืองไปซอ่ม 

4. ต้องมีไฟแสงสวา่งมีปลกัไฟฟา้ภายในห้องและหน้าห้องชดัเจน 

5. ต้องมีป้ายบอกห้องเครืองสบูนํา และกระดานตารางการทํางาน

เจ้าหน้าทีดแูล ชวัโมง การทํางาน การซอ่มบํารุง การสินเปลือง

นํามนัเชือเพลิง 

6. ทางเดินไปห้องเครืองสบูนํา ต้องสวา่ง ห้ามวา่งสิงของกีดขวาง

เกะกะทางเดิน และในห้องเครืองสบูนํา 

7. ประตหู้องต้องกว้างพอทีรถจะบรรทกุเครืองสบูนําไปซอ่มได้โดยไม่

ต้องพงัข้างฝาทกุครัง 

8. เครืองสบูนําต้องติดตงัใกล้นําทสีดุ  ความสงูจากนําไมเ่กิน  เมตร 

ไกลไมเ่กิน เมตร ท่อทางดดูต้อง โตกวา่ปัมหนึงขนาดเสมอ และ

ตอ่ให้ลาดเอียง : เพือกนัอากาศค้างในทอ่ดดู 
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9. ทอ่ทางดดูห้ามตอ่โค้งขึนโค้งลงข้ามคนัดินข้ามถนนทาํไห้มีอากาศ

ขงัในทอ่ทําให้นําขึนน้อยหรือไมข่ึน 

10. ทอ่ทางดดูห้ามมีทอ่แยกดดูสองทาง มีวาล์วปิดเปิดอาจลืมเปิด

หรือเปิดผิดวาล์วทําให้มีอากาศรัวจากทอ่จากวาล์วทาํให้นําขึนน้อย 

หรือไมข่ึนยากแก่การดแูล 

11. หวักะโหลกต้องโตกวา่ทอ่หนึงขนาด เป็นแบบบานพบั ถ้าเป็น

แบบสปริงต้องโตกวา่สองขนาดเสมอเพือให้นําไหลเข้าด ี

12. ทอ่ทางดดู ต้องมีกรองกนัขยะเข้าปัมนํา ทําให้นําเข้าน้อย 

ใบพดัปัมนําจะแตกหกัเสียหาย เรียกวา่วายแสตนเนอร์ 

13. ทอ่ทางดดูต้องมีข้อออ่นยาง  กนัท่อทีหนกัและนําในทอ่  ทบั

ปัมนําทําให้แตกเสียหาย 

14. ทอ่ทางสง่นําต้องมีวาล์วไลอ่ากาศ วาล์วปิดนําก่อนเดินเครือง 

และวาล์วกนักลบักนันํากระแทกปัมนํา 
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ขยายความตามรูป   การติดตังเครืองปัมนําทถีูกต้อง 

1. มีหม้อนําทําให้อณุหภมิูของเครืองคงทีทําให้เครืองมีแรงมาตาม

กําหนด ให้แรงทสีมําเสมอ เครืองมีประสิทธิภาพ ใช้งานยาวนาน 

ประหยดันํามนั 

2. เครืองยนต์ ควรจดัให้มีกําลงัม้าให้มีรอบ ให้เหมาะสมกบัปัมนํา 

คือ ที  เทา่ของแรงทีระบไุว้ ในตวัปัมนํา 

3. หยูกแทน่เครืองควรมีไว้สะดวกตอ่การย้ายเครืองไมต่กเสียหาย 

4. ถงันํามนัเครืองเชือเพลิง ควรมีลกูยางรองรับกนัสะเทือน ทําให้ถงั

ไมแ่ตกได้ 

5. คฟัปลิงควรมีขนาดทีรับกบัแรงม้าของเครืองปัมนําได้ตาม

มาตรฐาน 

6. ปัมนําควรเลือกให้เหมาะสมกบัรอบและกําลงัเครืองยนต์ 

7. ทอ่ขยายทางดดูจําเป็นมาก ควรมี จะทําให้สบูนําได้มากและแรง 

8. กรอกนํา หรือแสตนเนอร์กนัขยะทีจะเข้าปัมทําให้นําไหลน้อย+

ปัมเสียหาย 

9. ปล้องยางข้อออ่น เพือกนัทอ่ดดู+ทอ่สง่กดทบัปัมนําทําให้

เสียหาย 

10. ทอ่ดดูนําควรใหญ่กวา่ทางดดูปัม  ขนาด และควรให้สนั

ทีสดุ สงูจากนําไมเ่กิน  เมตร 
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11. กะโหลกดดูนําควรเป็นแบบบานพบั เพือให้นําเข้าสะดวก 

เพือจะได้นํามากและแรง 

12. ทอ่ทางออกควรโตกวา่ทางออกของปัม -  ขนาด เสมอ 

13. เก็จวดัแรงดนั และเก็จวดัแรงดดู ควรมีไว้เสมอ มนัจะบอก

วา่ปัมยงัทํางานดีอยูห่รือไม ่

14. ถงัให้นําปุ๋ ย เพือใสปุ่๋ ยนํา อยา่งประหยดัราคายอ่มเยา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 P a g e  | 16     www.pumpnum.com   
 

ปัญหาและวิธีแก้เครืองปัมนําใช้ไฟฟ้า  V,2-3 HP 

1. หม้อมิเตอร์ไฟทีบ้านมีขนาดน้อยกวา่  แอมป์ ทําให้มอเตอร์ไม่มี

แรงจนถึงไหม้ได้ 

2. ปัมนําขนาด  แรง กินไฟ  แอมป์  แรง กินไฟ  แอมป์ต้องขอ

มิเตอร์ เพิม  แอมป์ขึนไป 

3. ฟิวส์ไฟฟา้ขาดบอ่ย เอาลวดทองแดงพนัแทน! อนัตรายมาก! ทําให้

สายไฟภายในบ้านลกุไหม้ทําให้เกิดไฟไหม้บ้านได้ ไมค่วรทําอยา่ง

ยิง ต้องแก้ ทีสายไฟให้ใหญ่พอกบัขนาดไฟทีมอเตอร์ปัมนําใช้ และ

จะให้มอเตอร์ไหม้ได้  

4. มอเตอร์ปัมนําจะต้องมีกลอ่งควบคมุไฟทีสมารถตดัไฟเมือไฟตก+

ไฟเกิน+ไฟรัวได้ ทําให้มอเตอร์ไม่เสียหาย! 

5. บ้านอยูไ่กลจากไฟมาก   หรืออยูป่ลายสาย ทําให้ไฟตกมาก ถึงจะมี

หม้อมิเตอร์ใหญ่ก็ไมส่ามารถดงึไฟมาได้ ทําให้มอเตอร์ปัมนําไม่

ทํางาน 

6. ติดตงัปัมนําหา่งจากบอ่นํามาก ทําให้ปัมดดูนําได้น้อยจนไมคุ่้มคา่

ไฟฟา้ 

7. การใช้ทอ่ดดูนําและทอ่สง่นํามีขนาดเลก็กวา่ขนาดของปัม เพราะ

เข้าใจวา่จะดดูนําได้ดี และสง่นําได้แรง ทําให้ได้นําน้อยกวา่ปกตก
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วา่ครึงหนึง ทีถกูต้อง คือ ทอ่นําจะต้องโตกวา่ทางดดู+ทางสง่  

ขนาดเสมอ จงึจะได้นําทีกําหนด 

8. กะโหลกหรือฝักบวัดดุนํามีความสําคญั ต้องให้ใหญ่กวา่ทอ่  

ขนาด และถ้านํามีขยะมากต้องทําตะแกรงคลมุอีกชนัหนึง ให้โต

อยา่งน้อย  ซม. จงึจะได้นําดี โดยเฉพาะกะโหลกทีเป็น

ทองเหลือง ทรงกระบองแลดสูวยงามมีสปริงกดไมใ่ห้นํากลบัทาํให้

นําเข้าน้อยมาก เพราะต้องต้านแรงของสปริง และชอ่งระหวา่งนํา

เข้ารอบๆ แคบมาก ทําให้ได้นําน้อยกวา่ครึงของปกติ ควรใช้

กะโหลกบานพบั และเปิดเต็มทีได้  องศา 

9. ถ้าจะให้ดีและสะดวกการดแูล การดดูนําทีมีขยะมาก ควรตดิกรอก

นําทีทางดดูปัม  ตวั เรียกวา่ สแตนเนอร์ แล้วปัญหาจะหมดไป ใน

เรืองการเอาขยะออกทําให้ได้งา่ยและปัมไมเ่สียหายจากเก็บขยะ 
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การติดตั งเครื องปั มนํ าบนแพใช้ถัง  ลิตร
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การติดตังปัมนําบนแพ มีประโยชน์อย่างไร? 

1. ทําให้ปัมนําสบูนําได้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  เปอร์เซ็นต์ 

2. เมือนําขึน หรือนําลง แพจะเป็นตวัปรับระดบั ทําให้ปัมนํามี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. ระบบดดูซีล+ปะเก็นแกนปัมจะทนทานไมมี่ปัญหาเรืองนํารัวหรือนํา

ไมข่ึน 

4. สามารถย้ายแพไปดดูนําตรงนําลกึได้เมือเริมแห้ง 

5. เมือสบูนํามีประสิทธิภาพสงูสดุก็หมายถึงความประหยดันํามนั

เชือเพลิงไปด้วยถึง  % 

6. ในภาพมีระบบกรองนําดิส ให้นําทีดีจะต้องมีกรองดิสด้วย 

7. ในภาพมีถงัสะสมแรงดนันํา ทําให้การสง่นําได้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ทําให้สง่นําได้ไกล และมีแรงดนัสมําเสมอ 
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เรืองท่อนํา………. 

 เป็นเรืองสําคญัมากทีต้องเน้น ให้เห็นความจําเป็นทีจะต้องใช้ทอ่นํา

อยา่งถกูต้องเพราะวา่มีคนสว่นมากๆ ยงัใช้ทอ่นําทีผิดพลาดซําแล้วซําเลา่! 

เป็นความเสียหายไมอ่าจเรียกคืนมาได้ จะแก้ไขใหมก็่ไมมี่เงินอีกแล้ว! ต้อง

ทนใช้ทงัๆ ทีรู้วา่เสียหายไปจนกวา่จะมีเงินมาทําใหม ่มนัเป็นความเจ็บที

ต้องกลํากลืน ไปอีกนานเทา่นาน การใช้ทอ่นําทีผิดพลาด ทําให้ได้นําน้อย 

จนถึงไมไ่ด้นําเลยก็มี  

มีตวัอยา่งจะยกให้ด ู มีโรงเรียนแหง่หนึงต้องการใช้นํา  คิวตอ่วนั 

ทกุวนั สระนําอยูไ่กลจากโรงเรียน  เมตร ใช้ท่อสง่นําขนาด ø 2” ยาว 

 เมตร ใช้เวลา  ชม. ได้นํา  คิว/เมตร กินนํามนั  ลิตร เป็นเวลา 

 ปี เครืองปัมนําก็เสีย ผมจงึเข้าไปซอ่มเครืองปัมนําและแก้ปัญหาทอ่นํา ผม

เปลียนทอ่นําให้โตขึนเป็น ø 4” ยาว  เมตรแทนขยายทอ่ดดูจาก ø 4” 

เป็น ø 6” เมือเดินเครืองสบูนําใหมผ่ลปรากฏวา่ใช้เวลาเพียง  ชม. ก็ได้นํา 

 คิว เร็วกวา่เดิม  ชม. ทีเดียว ! ผลก็คือ จากเดิมต้องเสียคา่นํามนั 

คา่แรงวนัละ ,  บาท คงเหลือ วนัละ  บาท ประหยดัไปได้  บาท 

 ปี เป็นเงิน ,  บาท ! ถามวา่คณุกําลงัเป็นเชน่นีอยูห่รือเปลา่? 

 อีกตวัอยา่งหนึง คือ มีหวัข้อทีวา่ ไมมี่ท่อทีดี ทีราคาถกู ทอ่นําทีราคา

ถกูจะต้องมีอะไรแอบแฝง! เมือลดต้นทนุแน่นอน เชน่ ทอ่บางทนแรงดนันํา

ได้น้อยกวา่ทีจะใช้ทอ่รีไซเคิล หรือทอ่จากโรงงานทีไมไ่ด้มาตรฐาน ผลก็คือ

ทอ่แตก! ไมมี่นํารดต้นไม้ ต้นไม้ตายต้องซือท่อนําใหมอี่กครัง และเสียคา่ตอ่

ทอ่อีกครัง ทํายากกวา่เก่า เพราะวา่มีทอ่นําเก่าขวางการทาํงานอยู ่ต้องเสีย
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เงินมากกวา่เดิม และเสียหายจนต้นไม้ทีตายอีก! เป็นมมุมองทีให้ทา่นเก็บ

เอาไปพิจารณา !!! 

ขนาดท่อนําทใีห้นําผ่านได้มาตรฐานคนไทย 

ขนาดท่อ (นิว) นําผ่านได้ (ควิ/ช.ม.) นําผ่านได้ (ลติร/ช.ม.) 

  ,  

.   ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  

  ,  
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คู่มือการใช้งาน เครืองสูบนํา 

1. ตรวจดเูครืองสบูนํายงัอยูป่กติ (ไมห่าย)เดินรอบๆๆไมมี่อะไรปิดบงัหรือ

วา่งทบั ไมมี่ง ูไมมี่หมา ไมมี่เสืออยูใ่นห้อง!!! 

2. ตรวจด ูนํามนัเครือง นํามนัเชือเพลิง นํามนัเกียร์ นําหลอ่เย็น อดั

จาระบ ีนํากลนัแบตเตอรี พอใช้ครังตอ่ไปหรือไม ่ 

3. ตรวจดวูาล์วทางสง่นําให้ปิดหรือหรีไว้เหลือ เปอร์เซ็นต์ เพือกนันํา

กระแทกทอ่ในระบบแตกเสียหาย 

4. ลองสตาร์ทเครืองด ู วา่หมนุหรือไม ่ ถ้าไมห่มนุ  ต้องหาสาเหตแุก้ไข

ก่อน เชน่ แบตเตอรีหาย!!!หรือไฟหมด!!  ถ้าปกติ ด ี

5. ให้บิดกญุแจไปทางซ้ายเผาหวั - วินาทีแล้วบิดกญุแจมาทางขวา 

สตาร์ทให้เครืองติดเดินเครืองเบาๆๆฟังเสียงเครืองปกติไมส่นัสะเทือน  

6. คอ่ยๆเร่งเครืองไปรอบใช้งานดเูก็จวดัแรงดนันํามนัเครือง เก็จไฟชาร์ต  

เก็จวดัแรงดนันํา เก็จวดัแรงดดู เป็นปกติ คอ่ยๆเปิดวาล์วสง่นําจนสดุ 

เก็จวดัแรงดนันําต้องขึนตามกําหนด เครืองวิงไมห่นกัเกินไป 

7. เดินตรวจดรูอบๆๆเครืองสบูนํา วา่ไมมี่เสียงดงั ไมมี่นําหรือ

นํามนัเครืองรัวไหลออกมา  

8. เครืองยนต์วงิสกัพกัให้ตรวจดเูก็จวดัความร้อนให้ขึนไมเ่กิน  องศา 

9. ต้องมีคนคมุเครืองสบูนําขณะเครืองทํางานดเูก็จวดัตา่งๆๆการรัวไหล

ของนําทีแกนปัมนํา ไมเ่กิน หยด/วินาที การสนัสะเทือนและเสียง 

10. ถ่ายนํามนัเครืองทกุ -  เดือน ตามชวัโมงการทํางาน - ชม/

วนั ถ้าใช้น้อยกวา่นีหรือไมใ่ช้ ก็ควร เดือนครัง 

11. ถ่ายนําในหม้อนํา - เดือนครัง 
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12. ทกุ  เดือน เปลียนปะเก็นเชือกแกนเพลาปัมตดัเป็นวงสบัปาก

ไมต่รงกนัเพือกนันํารัว 

13. ก่อนดบัเครืองทกุครังต้องคอ่ยๆๆปิดวาล์วสง่นําเพือกนันํา

กระแทกทําให้ใบพดัและเพลาปัมนําเสยีหาย ถ้าใช้ระบบอตัโนมตัิให้

เร่งเครืองไว้ เปอร์เซ็นต์ 

14. ลงรายงานการใช้เครืองสบูนํา เวลาปัมนํา ปริมาตรนํา จํานวน

เชือเพลิง อาการของปัมนําขณะใช้งาน  ลงชือผู้ ใช้งานทกุครัง 

15. ทําสมดุรายงานการทํางาน การตรวจงานการซอ่มบํารุง

ประจําวนั ประจําเดือนทําสมดุรายงาน ประจํา  เดือน ประจํา เดือน 

ประจําปี 
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ขอขอบคณุอย่างยิงทีตดิตามอ่านจนจบ...... 

 

ผมขอมอบความรู้นีเป็นทางเลือกสายใหมใ่ห้ทา่นเก็บเอา 

ไปพิจารณาเลือกใช้ในสิงทคีิดวา่เป็นประโยชน์กบัทา่นและสงัคมบ้าง 

 

........................................... 

(เชาว์ สงวนศกัดิ) 
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