
สุดยอดคมัภีร์ คูม่ือ  เครื่องปั๊มน ้ำ และปั๊มดับเพลิง ที่หำ ไม่ได้ในท้องตลำด 

เป็นเรื่องราว เป็นข้อคิด ที่ท่าน เอาไปปรับใช้กันเครื่องปั๊มน า้ของท่านได้เป็นอย่างดี  

 

รูปปั๊มดับเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือกำรติดตั ง 

1. เครื่องสูบน ้าจะตอ้งตั งอยู่บนพื นที่แข็งแรงไม่เอยีงไม่ทรุด  

 

                 
 

- เคยมเีครือ่งที่วางไว้ใกลบ้่อน ้าไหลตกน ้าลงไปก็มี 
 

2. ต้องมีบริเวณว่างๆๆรอบเครื่องสูบน ้า 1.5 - 2 เมตร เพือ่สะดวกในการท้างาน    
2.1 เวลาซอ่มบ้ารุงสะดวกเช่น เติมน ้ามัน เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนอะไหล่  
เครื่องปั๊มน า้ 

3. ผนังห้องทั งสี่ด้านต้องโปร่งมีช่องระบายอากาศได้ด ีมีคานไว้ยกเครื่องไปซ่อม 
 3.1 ถ้าระบายอากาศ ไม่ดี ภายในห้องมีไอเสยีปะปน เข้าไป ท้าให้เครื่องยนต์ไม่
มีแรง ต้องเร่งเครื่อง ทา้ให้เครื่องกินน ้ามันมากขึ น  ควรมีคานไว้ยกป๊ัมหรือเครื่อง
ไปซ่อม ดีกว่าคนยกอาจตกแตกหักเสียหายได ้



 
 

4. ต้องมีไฟแสงสว่าง ระหว่างทางเดิน หน้าห้อง และภายในห้อง อยา่งชัดเจนเมื่อ
เวลาเกิดไฟไหม้ จะได้รบีมาที่ห้องเครื่องดับเพลงิได้โดยเรว็ไม่เสียเวลา 

5. ต้องมีป้ายบอกห้องเครือ่งสูบน ้าดับเพลิงและกระดานตารางแสดงการท้างาน
เจ้าหน้าที่ดูแล ชม. การท้างาน การซ่อมบา้รุง การสิ นเปลืองน า้มันเชื อเพลิง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลงิทราบการทา้งานของปัม๊น ้า อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ง
ถามใคร 

6. ทางเดินไปห้องเครื่องดบัเพลิง ต้องสว่าง ห้ามว่างสิ่งของกีดขวางเกะกะทางเดิน 
และในห้องเครือ่งดับเพลิงดับเพลิง……………… เมื่อเกิดไฟไหม้ มีวสัดุกองขวาง
ห้องดับเพลิงกว่าจะย้ายของออกเปิดห้องดับเพลิงได้ ไฟกล็ุกลามไปมากจนดับ
ไม่ได้แลว้.. 

7. ประตูห้องต้องกว้างพอที่รถจะบรรทุกเครือ่งสบูน ้าไปซ่อมได้โดยไม่ตอ้งพังข้างฝา
ทุกครั ง ประตูห้องเครือ่งสูบน ้าควรออกแบบไว ้ให้ใหญ่พอที่ เครื่องสูบน ้าเข้าออก
ได้สะดวก 

8. ห้ามผู้อื่นเข้าห้องดับเพลิง ห้ามหยิบยมือะไหล่เช่นแบตเตอรี่หรือน า้มันเชื อเพลิง 
ของห้องดับเพลิงเด็ดขาด 



 
- เคยมเีหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วเครื่องยนต์ไม่ติดท้างาน เพราะไม่มี

น ้ามัน เพราะไม่มีแบ็ตเตอรี่ กุญแจสวิทซส์ต๊าทเ์ครื่องยนต์หาย เพราะมี
คนเข้ามายิบยมืไป โดยคิดว่าไมเ่กิดเหตุไฟไหม้งา่ยๆๆ 
 

9. เครื่องสูบน ้าต้องติดตั งใกล้น ้าที่สุด  ความสูงจากน ้าไม่เกิน 4 เมตร ไกลไม่เกิน 12
เมตร ท่อทางดูดต้อง โตกว่าทางดูดปั๊มหนึ่งขนาดเสมอ และต่อให้ลาดเอียง 50:1 
เพื่อกันอากาศค้างในท่อดูด 

9.1 ถ้าตั งเครือ่งสูบน ้าอยู่ไกลจากบ่อน ้าหลายสบิเมตร  ระดับน ้าลึกเกนิ 4 เมตร 
ท้าให้ดูดน ้าได้ช้าหรือน ้าไม่ขึ น ไฟก็ไหม้หมดแล้ว 

10.  ท่อทางดูดห้ามต่อโค้งขึ นโค้งลงขา้มคันดินข้ามถนนท้าไห้มอีากาศขังในท่อท้าให้
น ้าขึ นน้อยหรอืไม่ขึ น 
10.1 การต่อท่อทางดูดปั๊มน ้าต้องไมร่ั่ว 100% น ้าจึงจะขึ นดี 

11.  ท่อทางดูดห้ามมีทอ่แยกดูดสองทาง มีวาล์วปิดเปิดอาจลืมเปิดหรือเปิดผิดวาล์ว
ท้าให้มีอากาศรั่วจากทอ่จากวาล์วท้าให้น ้าไม่ขึ น ระบบดับเพลิงไม่ทา้งาน 
อันตรายมาก 
11.1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้เวลาที่รวดเรว็ที่จะนา้น ้ามาดับเพลิงเป็นสิ่งสา้คัญควรลด
ขั นตอนการท้างานให้น้อยทีสุ่ดดังนั นไมค่วรมวีาล์วทางดูดเพื่อกันความผิดพลาด 

12.  หัวกระโหลกต้องโตกว่าท่อหนึ่งขนาด เป็นแบบบานพับ ถ้าเป็นแบบสปริงต้องโต 
กว่าสองขนาดเสมอเพือ่ให้น ้าไหลเข้าด ี



 
 
12.1 ไม่ควรใช้กะโหลกแบบสปริงเพราะน า้ไหลเข้าไม่ดีท้าให้น ้าออกน้อยหรอืไม่
แรง 

13.  ท่อทางดูด ต้องมีกรองกันขยะเข้าปั๊มน ้า ซึ่งท้าให้น ้าเข้าน้อย ใบพัดปั๊มน ้าจะ
แตกหักเสียหาย เรียกวา่วายแสตนเนอร ์

 
 
13.1 เคยมรีองเท้าแตะ ผ้าขม้า เศษเหล็กเข้าไปในใบพัดป๊ัมน ้าท้าให้ปั๊มช้ารุด
เสียหาย 

14.  ท่อทางดูดต้องมีข้ออ่อนยาง  กันท่อที่หนักและน ้าในทอ่ทับป๊ัมน ้าท้าให้แตก
เสียหาย 



    
14.1 นอกจากนี ยังท้าให้ ปั๊มเสื อแตก ขาหัก ยอยฉีก เพลาปั๊มขาด ล้วนเกิดจาก
เหตุนี ทั งสิ น 

15.  ท่อทางส่งน ้าตอ้งมีวาลว์ไล่อากาศ วาลว์ปิดน ้าก่อนเดินเครือ่ง และวาล์วกัน
กลับกันน ้ากระแทกปั๊ม 
15.1 เมื่อมอีากาศค้างอยู่ในปั๊มในท่อบางส่วนไปกันน ้าให้ไหลไม่สะดวกท้าให้น ้า
ไม่แรง จึงต้องมีวาล์วไลอ่ากาศตัวนี ระบายอากาศออกไปน ้าจึงจะแรง 

16.  ห้ามใช้เครื่องสูบน ้าดับเพลิงไปถ่ายน ้าหรอืรดน า้ต้นไม้ เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหาเมื่อเกิดเพลิงไหมจ้ริงแล้วไม่มีน ้า หรอืเครือ่งไม่ทา้งาน 
16.1 เมื่อเกิดเพลิงไหมแ้ล้วเครื่องไม่ติด หรือน า้มันหมด ไฟก็ไหม้หมดแล้ว 

17.  บ่อน ้าดับเพลิงต้องกันไว้ 30-50 M3 ห้ามใช้ไปทางอื่น มีตัวอยา่งเกิดเพลิงไหม้น า้
บ่อดับเพลิงไมม่ีน ้า!!! 
17.1 ควรกันไวเ้ป็นพิเศษห้ามใช้น ้าบ่อนี อย่างเด็ดขาดจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อไหร่เรา
ไม่รู้เราไมส่ามารถเตรียมน ้าได้ทันใน 5 นาทีก็หมดแล้ว 

18. ห้องเครือ่งสูบน ้าดับเพลงิต้องแยกห่างจากอาคารใหญ่ หรืออาคารทีม่ีเชื อเพลิง 
เมื่อเกิดไฟไหม้ไกล้หรือติดห้องดับเพลิง ไมส่ามารถไปใช้เครื่องดับเพลิงได้  



 
-  เมื่อหลายปีก่อนเกิดแทง็ค์เก็บน ้ามันที่โรงกลั่นภาคตะวันออกเกิดไฟ

ไหม้  ได้รับความเสียหายมากมายมสีาเหตุหนึ่งก็คือรถดับเพลิงและเคมี
ดับเพลิงอยู่ในบริเวณทีเ่กิดเพลิงไหม้ ไมส่ามารถเอารถดับเพลิงและเคมี
ดับเพลิงออกมาใช้ได้เพราถูกไฟไหม้หมดนั่นเอง 

19.  ต้องมีพนักงานทีม่ีความรู้ ผา่นการอบรมเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 2 คน  ทดลอง
ติดเครื่องใช้งานจริง อยา่งน้อยเดอืนละครั ง 
19.1.เมื่อพนักงานใช้เครื่องดับเพลิงไม่เป็น ก็เหมือนไมม่ีเครื่องดับเพลิงนั่นเอง 

20.  ตรวจดูน ้ามันเชื อเพลิงให้เต็มอยู่เสมอ น ้ามันเครื่องให้อยู่ในขีดเต็ม น ้ากลั่นใน
แบตเตอรี่เต็มขีดบนสุด มีหม้อแปลงอัดไฟให้กับแบตเตอรี่วันละ1ชม. 

 
20.2. เปน็เรื่องของความพรอ้มในทุกอย่างที่ต้องใช้งานดับเพลิง เพราะเราไมรู่้ว่า

มันจะเกิดเมื่อไร 
21.  เมื่อจะซอ่มเครือ่งยนต์เช่นถ่ายน ้ามันเครือ่ง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนสายพาน หรอื

ปะเก็นแกนปั๊มต้องท้าให้เสร็จในวันเดียว!!! ห้ามค้างคืนเพราะเสีย่งตอ่การเกิดไฟ
ไหม้เกิดความเสยีหาย กับบริษัทมากมาย 



    
21.1 เคยมีเหตุที่พนักงานถ่ายน ้ามันเครื่องดับเพลิง แล้วไปเปิดน ้ามันทีส่โตร์ พอดี
น ้ามันหมด บอกว่าพรุ้งนี มาเอา คืนนั นเกิดเพลงิไหม้ เครื่องดับเพลิงนั นก็มีคนมา
ติดเพื่อใช้ดับเพลิง เพยีง10นาที เครือ่งยนตก์็นอค์ดับเครือ่งก็พังไฟก็ไหม้บริษัท
ทั งหมด...... 

    
22.  เปลี่ยนอะไหล่ตามอายทุี่ก้าหนดเช่น แบตเตอรี่ น ้ามันเครื่อง น ้ามันในห้องลูกปืน

ปั๊ม ไส้กรองน า้มันเครื่อง กรองน ้ามันโซล่า ไส้กรองอากาศ 
22.1 เรื่องอะไหล่ เช่นถ่านน ้ามันเครื่อง หรอืเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรเปลี่ยนตาม
เวลาเช่น  แบตเตอรี่ถึงจะมีไฟอยู่บ้าง แต่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องเปลี่ยนทิ ง เพราะถ้าเกิด
เพลิงไหม้แล้วเครือ่งไม่ติดเพราะแบตมีไฟอ่อน มนัไม่คุ้มกันเลยครับ 
                        

∞∞∞∞จบขั นตอนของกำรติดตั ง บ้ำรงุรักษำ∞∞∞∞ 

 
ตอนต่อไปเป็นกำรเริ่มต้นกำรใช้งำนครับ โปรดติดตำมครับ 
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