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เอกสารเหลานีไ้ ดรวบรวมเนือ้ หาและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วของกับ สวนประกอบการ
ทํางาน การติดตัง้ การเลือกใชตลอดจนขอขัดของและวิธแี กไขซอมแซมเครือ่ งสูบนํ้าที่ใชใน
การเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งก็ไดแกเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง ระหัดเทพฤทธิ์ และระหัดไม ทัง้
นี้เพื่อเปนฐานความรูสําหรับเกษตรกร รวมทั้งผูที่สนใจทั่วไปในการนําไปใชประโยชนตอไป

บัญญัติ เศรษฐฐิติ
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รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
ปจจุบันเปนยุคของการใชเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อชวยผอนแรงในการทําการ
เกษตร เครื่องสูบนํ้าเปนเครือ่ งมือทุน แรงทีส่ ําคัญอยางหนึง่ ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสที่จะหาซื้อ
มาไวใชในเรือกสวนหรือไรนาของตน โดยลงทุนไมมากนัก คาใชจา ยในการเดินเครือ่ ง การ
ซอมแซมและบํารุงรักษาก็ไมสูง อีกทัง้ ยังสามารถนําเครื่องสูบนํ้านัน้ ไปใชประโยชนอน่ื ๆ ได
อีกดวย เชนพนยากําจัดแมลง
เครื่องสูบนํ้าทีข่ ายอยูใ นทองตลาดมีใหเลือกมากมายหลายชนิด
แตกตางกันตาม
ขนาดและวิธกี ารใช แตเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใชเครื่องสูบนํ้าเพียงเพื่อสูบนํ้าจากคลอง
ชลประทาน คูน้ํา หรือแหลงนํ้าตามธรรมชาติขน้ึ มาสูพ น้ื ทีเ่ พาะปลูกเทานัน้ ระดับนํ้าที่จะสูบ
ขึน้ มาใชกอ็ ยูไ มลกึ การใชน้ําบาดาลในการเกษตร หรือการใหน้ําแกพืชในระบบที่ตองใช
ความดันสูง ๆ ก็มนี อ ย ดังนัน้ เครือ่ งสูบนํ้าที่ใชจึงเปนแบบที่งาย ราคาถูก เคลือ่ นยายได
สะดวก และสูบนํ้าไดในปริมาณทีส่ งู นอกจากนัน้ ยังสามารถสูบนํ้าที่มี เศษดิน ทราย หรือ
สวะ ไดโดยไมทําความเสียหายตอตัวเครือ่ งมากนัก เครือ่ งสูบนํ้าทีเ่ กษตรกรนิยมใชกนั
มากในปจจุบนั ก็คอื เครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง หรือปม หอยโขง ระหัดเทพฤทธิห์ รือทอ
พญานาคหรือทอสูบนํ้า และระหัดไม
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เครื่องสูบนํ้าแบบนีม้ ใี ชกนั อยางแพรหลาย
เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการ
เกษตร คือ สูบนํ้าไดปริมาณมาก นํ้าที่สูบไมจําเปนที่จะตองสะอาด เนื่องจากสิ่งสกปรกที่
ปะปนอยูในนํ้า ไมคอ ยมีผลเสียตอเครือ่ งสูบนํ้าชนิดนีม้ ากนัก การใชงานก็มีอยูอยางกวาง
ขวาง ทั้งในไรนา สวนผัก สวนผลไม หรือแมแตในฟารมเลีย้ งสัตว เครื่องสูบนํ้าแบบนี้เหมาะ

สําหรับสูบนํ้าในแมน้ําลําธาร บอนํ้า คูคลอง หรืออางเก็บนํ้าที่มีระดับนํ้าตํ่ากวาระดับพืน้ ดิน
ไมเกิน 10 เมตร
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ถึงแมวาเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง (รูปที่ 1) จะมีสวนประกอบที่ไมซับซอน แตกม็ ี
สวนสําคัญทีต่ อ งรูจ กั ดังตอไปนี้

รูปที่ 1 เครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง

รูปที่ 2 เรือนสูบ

รูปที่ 3 รูปผาซีกเรือนสูบใหเห็นใบพัดภายใน

ใบพัดแบบเปด

ใบพัดแบบกึ่งเปด
รูปที่ 4 ใบพัด

1. เรือนสูบ
สวนใหญจะมีลกั ษณะคลายกนหอย (รูปที่ 2) คือเปนเสนโคงทีค่ อ ย ๆ วนออกจาก
สวนทีแ่ คบทีส่ ดุ ซึ่งเปนปากทางนํ้าเขาและเปนทีต่ อ ของทอดูดออกไปยังสวนทีก่ วางทีส่ ดุ ซึง่
เปนปากทางนํ้าออกและเปนทีต่ อ ของทอสง สําหรับปากทางนํ้าออกนัน้ มักจะมีขนาดเล็ก
กวาปากทางนํ้าเขาเสมอ นอกจากนัน้ ตรงสวนบนสุดของตัวเรือนสูบ จะตองมีชองระบาย
อากาศเพื่อเปนทางออกของอากาศที่อาจจะปนมากับนํ้าทีด่ ดู ขึน้ และตรงสวนทีต่ ่ําทีส่ ดุ ก็ตอ ง
มีชอ งระบายนํ้าสําหรับถายเทนํ้าออกเมื่อจะเก็บเครื่องสูบนํ้าไวนาน ๆ โดยไมใช
2. ใบพัด
เปนชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาขณะที่สูบนํ้าใบพัดมีหลายลักษณะและหลาย
ประเภท แตทใ่ี ชกนั สวนใหญสําหรับสูบนํ้าทีส่ ะอาดและมีโคลนปนไดคอื ใบพัดแบบเปดและ
ใบพัดแบบกึ่งเปด (รูปที่ 4) ซึ่งใบพัดทั้งสองแบบนี้มีลักษณะคลายกงจักร แตตา งกันทีแ่ ผน
เหล็กกลมทีม่ ตี ดิ อยูเ ฉพาะทีใ่ บพัดแบบกึง่ เปดเทานัน้ ใบพัดแบบที่มีจํานวนใบยิ่งนอย เชน 3
ใบดังรูป ยิ่งไมทําใหเศษสิง่ สกปรกทีอ่ าจจะหลุดลอดตะแกรงกรองขึน้ มาอัดตัวกันอยูร ะหวาง
ใบ แตกค็ วรระวังอยาใหมกี รวดทรายปนขึน้ มากับนํ้าที่สูบ เพราะจะทําใหใบพัดสึกหรอได
3. เพลา
ตัวแกนเพลา คือ แทงโลหะทีม่ ปี ลายขางหนึง่ สอดผานตัวใบพัด และปลายอีกขางหนึง่
โผลพนเรือนสูบออกไปสําหรับยึดกับมูเ ลหรือเพลาของเครือ่ งตนกําลังทีจ่ ะมาฉุดเครือ่ งสูบนํ้า
โดยปกติโลหะทีใ่ ชทําเพลามักจะมีความแข็งแรง ทนทานตอการสึกกรอนเปนอยางดี
4. ลูกปนหรือปลอกประกับเพลา
เนือ่ งจากเพลาหมุนตลอดเวลาขณะทีส่ บู นํ้า ดังนั้นลูกปนหรือปลอกประกับเพลาจึงมี
หนาที่รองรับเพลา เพื่อกันไมใหเกิดการสึกหรอที่ตัวเพลา เพราะไมเชนนั้นจะเกิดการเสีย
ศูนย ใบพัดจะแกวงและกระแทกเรือนสูบกอใหเกิดความเสียหายได นอกจากนัน้ ราคาลูก
ปนหรือปลอกประกับเพลาที่จะเปลี่ยนก็มีราคาถูกกวาตัวเพลามาก
5. ประเก็น
เนื่องจากปลายเพลาขางหนึ่งโผลออกไปนอกเรือนสูบ ดังนัน้ นํ้าทีอ่ ยูภ ายในเรือนสูบ
จึงมีโอกาสรั่วไหลได เพื่อเปนการแกไขปญหานี้ จึงมีการใสปะเก็นกันไมใหนํ้าภายในเรือน
สูบรั่วไหลออกไปตามเพลาจากขางที่ติดใบพัด ไปยังขางที่โผลออกไปขางนอกเพื่อรับแรงฉุด

จากเครือ่ งตนกําลัง สวนวัสดุทใ่ี ชทําประเก็นนัน้ มีหลายชนิด เชน แอสเบสตอส สารตะกั่ว
เปนตน
สําหรับสวนประกอบอื่นๆ ทีส่ ําคัญตอระบบการสูบนํ้าก็มที อ ดูด ทอสงหัวกระโหลก
และลิน้ หัวกระโหลก
ทอดูด
ทีใ่ ชอาจจะเปนทอออน หรือทอแข็งก็ได ถาใชทอ ออน การวางทอใหโคงลงไปยังผิวนํ้า
ในบอหรือในลําธารทําไดงาย แตขอ เสียคืออายุการใชงานสัน้ เมือ่ ถูกปลอยใหตากแดดและ
ฝนเปนเวลานาน ๆ ทอออนดังกลาวนีห้ มายถึงทอผาใบอาบยางหรือยางเทียมภายในมีโครง
เปนลวดเหล็กทีข่ ดไวคลายสปริง สวนทอแข็งนัน้ อาจจะทําจากเหล็กอาบสังกะสี อลูมเิ นียม
หรือพลาสติกทีเ่ รียกกันวาทอเอสลอน หรือทอโพลีเอททีลนี ทอแข็งนีม้ อี ายุใชงานไดนานกวา
ทอออน แตการวางทอทําไดยากกวา เพราะจําเปนตองมีเสา หรือคานรองรับเสมอ สวนใหญ
มักจะวางจุมลงไปในนํ้าในแนวดิง่ หรือวางทํามุม 45 องศา เนือ่ งจากของอทีใ่ ชมเี พียง 2
ชนิดเทานัน้ คือ ของอมุมฉากและของอ 45 องศา
ทอสง
สําหรับทอสงนัน้ ก็อาจจะใชทอ ออนหรือทอแข็งไดเชนเดียวกับทอดู ด
หัวกระโหลก
เปนชิน้ สวนทีต่ ดิ อยูต รงปลายทอดูดทีจ่ มุ อยูใ นนํ้า มีลักษณะเปนตะแกรง ทําหนาที่
กรองหรือปองกันไมใหสิ่งแปลกปลอม เชน เศษไม เศษพืช หลุดเขาไปภายในทอดูดขึน้ ไป
พันใบพัดซึ่งเปนอุปสรรคตอการทํางานของเครือ่ งสูบนํ้า นอกจากนัน้ แลวภายในหัวกระโหลก
ยังมีลน้ิ กันนํ้าไหลกลับ หรือ ลิน้ หัวกระโหลกติดอยู ลิน้ นีย้ นิ ยอมใหน้ําไหลผานจากภายนอก
เขาไปภายในทอดูดไดทางเดียวเทานัน้ ถานํ้าจะไหลกลับออกจากทอดูดลิน้ นีจ้ ะปดไมใหผา น
ออกมา ดังนัน้ ลิน้ หัวกระโหลกจึงมีความสําคัญในการปองกันไมใหนํ้ารัว่ ไหลออกจากทอดูด
ขณะที่กําลังลอนํ้ากอนการสูบนํ้า หรือเมือ่ หยุดสูบนํ้า

รูปที่ 5 หลักการทํางานของเครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง
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รูปที่ 5 เปนรูปทีแ่ สดงหลักการทํางานของใบพัดที่กอใหเกิดการสูบนํ้าขึน้ ในเครือ่ งสูบ
นํ้าแบบหอยโขง รูป ก แสดงใหเห็นทอดูดและทองอซึง่ ถูกฉุดใหหมุนโดยเครือ่ งตนกําลัง คือ
มอเตอร ถาทอทั้งสองไมมีนํ้าอยูเ ต็ม ไมวาทองอจะหมุนเร็วเทาไรนํ้าก็จะไมพุงออกมาและนํ้า
ในอางก็จะไมถูกดูดขึ้นไป นัน่ คือเหตุผลทีต่ อ งลอนํ้าใหเต็มกอนทีจ่ ะใชเครือ่ งสูบนํ้าแบบนี้
แตถา ทอทัง้ สองมีน้ําอยูเ ต็ม เมือ่ ทองอหมุน นํ้าภายในทอจะถูกเหวี่ยงออกมา นํ้าทีอ่ ยูใ นอาง
จะถูกอากาศภายนอกดันเขาไปภายในทอดูดขึน้ ไปแทนทีน่ ้ําเกาที่ถูกเหวี่ยงออกไป หลักการ
สูบนํ้าแบบนี้จะดําเนินตอไปเรือ่ ย ๆ ตราบเทาทีท่ อ งอยังหมุนอยู และอากาศยังไมรั่วเขาไป
ภายในทอ
ถามีการเพิ่มทองอมากขึ้นอีกดัง รูป ข ปริมาณนํ้าที่สูบไดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดัง
นั้นจะเห็นไดวาใบพัดของเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงใน รูป ค นัน้ เปรียบเสมือนตัวทองอ สวน
ชองวางระหวางใบพัดก็คือรูที่นํ้าออกของทองอนัน่ เอง
เมื่อพิจารณาดูการสูบนํ้าของเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงจะเห็นวาขณะที่ใบพัดหมุนนํ้า
ทีอ่ ยูภ ายในเรือนสูบซึง่ ไดจากการลอนํ้าและเขามาแทนทีอ่ ากาศ จะถูกพัดเหวี่ยงออกไป ทํา
ใหเกิดสูญญากาศขึน้ ภายในเรือนสูบ ความกดดันของบรรยากาศภายนอกจะดันใหน้ําไหลขึน้
ไปยังเครื่องสูบนํ้า ผานทอดูดและไหลเลยเขาไปยังบริเวณศูนยกลางของใบพัด หลังจากนัน้

นํ้าก็จะถูกใบพัดบังคับใหหมุนตามไปดวยกัน การหมุนของนํ้านีท้ ําใหเกิดแรงเหวีย่ งหนีศนู ย
ซึ่งจะเหวี่ยงนํ้าออกจากปลายใบพัดดวยความเร็ว และแรงดันสูง ใหไปกระทบกับผนังของ
เรือนสูบซึ่งมีลักษณะโคงสําหรับรับนํ้าและสงนํ้าออกไป ทําใหนํ้าที่ไหลออกจากเครื่องสูบนํ้ามี
แรงดันสูงกวาตอนขาเขา และพรอมที่จะไหลไปยังตําแหนงอืน่ ๆ เมือ่ นํ้าถูกสงออกไปแลว นํ้า
จํานวนใหมกจ็ ะไหลเขาไปแทนทีภ่ ายในเครือ่ งสูบนํ้า รอใหถกู เหวีย่ งออกนอกเครือ่ งดวยวิธี
การเดียวกับทีก่ ลาวมาแลวขางตน
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1. ขอดี
สาเหตุทท่ี ําใหเครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขงเปนทีน่ ยิ มใชกนั อยางแพรหลาย ก็เนื่องจาก
มีขอ ดีอยูห ลายประการ ดังตอไปนี้
1.1 ลักษณะโครงสราง และสวนประกอบไมซับซอน
1.2 ไมมีวาลวหรือลูกสูบ
1.3 ชิน้ สวนทีเ่ คลือ่ นไหวมีเพียง 2-3 ชิน้
1.4 สมรรถนะในการทํางานเปนไปอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการกระแทกหรือสั่น
สะเทือน
1.5 กระทัดรัด และนํ้าหนักเบา
1.6 อายุใชงานนาน
1.7 บํารุงรักษานอย
1.8 ราคาถูก
2. ขอเสีย
สําหรับขอเสียมีเพียงบางประการคือ
2.1 กอนจะสูบนํ้าตองมีการลอนํ้า ถาหากวาเครื่องสูบนํ้านัน้ ไมมลี น้ิ หัวกระ
โหลกหรืออุปกรณลอ นํ้าอัตโนมัติ
2.2 สูบนํ้าไดไมเกิน 10 เมตร โดยวัดจากเครื่องลงไปยังผิวนํ้า
ขอควรระวังประการหนึ่งของการใชเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงคือความเร็วของใบพัด
ถาความเร็วเปลี่ยน คุณสมบัตติ า ง ๆ ของการสูบนํ้าก็จะเปลีย่ นตาม เพราะตามทฤษฎีแลว
1. ปริมาณนํ้าที่สูบไดจะแปรผันตามความเร็ว

2. ระดับนํ้าที่สูบขึ้นไปไดจะแปรผันตามความเร็วยกกําลังสอง
3. กําลังที่ใชฉุดจะแปรผันกับความเร็วยกกําลังสาม
ดังนัน้ เมือ่ ใชงาน เครื่องสูบนํ้าจึงควรจะหมุนใหไดความเร็วรอบตามที่บริษัทผูผลิตได
ระบุไวในหนังสือคูมือของเครื่องสูบนํ้านั้น ๆ เสมอ
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การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าใหอยูในตําแหนงที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น
ควรจะปฏิบตั ติ ามหัวขอตอไปนี้
1. ติดตัง้ เครือ่ งสูบนํ้าใหอยูใ กลกบั แหลงนํ้ามากที่สุด ทัง้ นีเ้ พือ่ ทําใหระยะสูบสั้นที่สุด
เทาที่จะเปนไปได ซึ่งก็เปนเหตุทําใหทอ ดูดสัน้ ลงไปดวย ความสูญเสียเนือ่ งจากการเสียด
ทานของนํ้าก็จะลดลงตาม ปริมาณนํ้าที่สูบไดก็จะเพียงพอกับความตองการและคุมคานํ้ามัน
ทีต่ อ งเสียไป
2. ติดตัง้ เครือ่ งสูบนํ้าใหอยูบ นฐานอยางมัน่ คง
ฐาน เพือ่ ลดการสัน่ สะเทือน

รองดวยยางระหวางแทนเครือ่ งกับ

3. ถาใชสายพานเปนตัวสงกําลังขับเคลือ่ น แนวสายพานทีค่ ลองระหวางมูเ ลของ
เครือ่ งตนกําลังกับมูเลของเครื่องสูบนํ้าควรจะตรง ไมบิดเอียง ทัง้ นีเ้ พือ่ ทําใหการสงกําลังได
ผลเต็มที่
4. ตรวจสอบทิศทางหมุนของใบพัดใหถกู ตอง โดยเทียบไดจากทิศทางของลูกศรที่
เขียนติดอยูก บั เรือนสูบ
5. ถาใชลน้ิ หัวกระโหลกดวยก็จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองติดตัง้ ลิน้ กันนํ้าไหลกับทีท่ อ สง
เพราะเหตุวา เมือ่ หยุดสูบ นํ้าทีค่ า งอยูใ นทอสงจะไหลกลับคืนมายังเครือ่ งอยางแรงและรวด
เร็ว อาจทําใหเรือนสูบแตกราวได โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทส่ี บู นํ้าขึ้นไปสูง ๆ

6. ในกรณีที่สูบนํ้าจากแมน้ําหรือลําคลอง การติดตัง้ ทอดูดควรจะทําตาม รูปที่ 6 ถา
ระดับนํ้าในแมน้ําหรือลําคลอง เปลีย่ นแปลงขึน้ ลงมาก ก็ควรจะติดตัง้ ทอดูดหรือเครือ่ งสูบนํ้า
ไวบนแพ
7. เมื่อมีการตอทอโคงใกลกับเครื่องสูบนํ้า ความยาวของทอนํ้ากอนที่จะถึงสวนโคง
ควรจะยาวอยางนอย 5 เทา ของเสนผาศูนยกลางของทอ

รูปที่ 6 การติดตัง้ ทอดูดสําหรับสูบนํ้าจากแมน้ําหรือลําคลอง

8. การวางทอดูดทีถ่ กู ตองนัน้ อยาใหหวั กระโหลกสัมผัสกับกนคลอง หรือ ขอบคลอง
เพราะจะทําใหนํ้าไหลเขาทอไมสะดวก วิธที ถ่ี กู คือควรจะยกปลายทอดูดใหหวั กระโหลกอยู
หางจากพื้นประมาณ 10-15 ซม. ถายกสูงชิดผิวนํ้ามากเกินไปนํ้าบริเวณหัวกระโหลกจะ
หมุนวนโอกาสที่อากาศซึ่งไมเปนที่ตองการจะปนเขาไปกับนํ้าที่สูบมีมาก ถาเปนไปไดควรจะ
วางทอดูดใหอยูในบริเวณที่มีนํ้ามากที่สุดใชตะกราไมไผหรือชะลอมหุมหัวกระโหลกไวอีกชั้น
หนึง่ เพื่อปองกันเศษขยะ หรือเศษสวะไหลเขาไปติดก็ได สําหรับขอตอทุกอันนัน้ ตองขันให
แนน อยามีรใู หอากาศรัว่ เขาโดยเด็ดขาด
9. ระดับปากทอสงควรจะอยูสูงกวาระดับกึ่งกลางของเครื่องสูบนํ้าประมาณ 50 ซม.
เพื่อกักนํ้าใหเหลืออยูภ ายในเครือ่ งสูบนํ้า เมื่อหยุดสูบอากาศภายนอกก็จะไมมีโอกาสเขาไป
แทนที่
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สิ่งที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ ในการสูบนํ้า คือ ตราบใดทีย่ งั มีอากาศหลงเหลืออยูใ นทอหรือเรือน
สูบ จะสูบนํ้าไมขน้ึ ไมวาใบพัดจะหมุนเร็วเทาใด
1. การปฏิบตั กิ อ นเดินเครือ่ ง
1.1 อัดจารบีและหยอดนํ้ามันหลอลืน่ ใหพอเพียง
1.2 หมุนเพลาของเครือ่ งสูบนํ้าดวยมือเพือ่ ใหแนใจวาหมุนไดคลอง
1.3 เปดประตูน้ําทางทอดูดใหเต็มที่ ถาระบบสูบนํ้าไดตดิ ตัง้ ประตูน้ําไวที่
ทอดูด
1.4 ถาใชทอ ออน ตองขันเข็มขัดรัดปากทอใหแนนเมือ่ สวมทอออนเขากับทอ
สงแลว ถาทอออนเปนชนิดทีม่ หี นาแปลน ตองรองดวยปะเก็นยางและขันนอตใหแนน ถาใช
ทอแข็งตองตรวจและขันขอตอตาง ๆ ใหแนน
1.5 ทําความสะอาดหัวกระโหลกบริเวณตะแกรงกรอง และตรวจสอบวาหัว
กระโหลกขันติดแนนกับปลายทอดูดหรือไม ควรเขยาดูดวยวาลิน้ หัวกระโหลกทํางานหรือไม
ถาทํางานเปนปกติจะไดยนิ เสียงดังอยูภ ายในหัวกระโหลก
1.6 เปดประตูน้ําทางทอสงใหพอดีกับความตองการ ถาไดตดิ ตัง้ ประตูน้ําไวที่
ทอสง
2. การปฏิบตั เิ มือ่ จะเริม่ เดินเครือ่ ง
2.1 ลอนํ้า หรือเติมนํ้าลงไปในทอดูดใหขน้ึ มาจนเต็มเครือ่ งสูบนํ้า ซึ่งที่จริงก็
คือการไลอากาศทีอ่ ยูภ ายในทอดูดและเรือนสูบออกนัน่ เอง เมือ่ นํ้าถูกใบพัดเหวี่ยงไปทางทอ
สง ความดันภายในเรือนสูบจะลดตํ่าลง ความดันของบรรยากาศภายนอกจะดันนํ้าใหไหลเขา
ไปภายในทออยางสมํ่าเสมอ ถานํ้าไมเต็มทอจะสูบนํ้าไมขน้ึ เพราะอากาศทีห่ ลงเหลืออยูจ ะ
ตานทานความดันของบรรยากาศไวไมใหดนั นํ้าเขาไปภายในทอดูด สําหรับวิธีลอนํ้านั้น โดย
ปกติเพียงแตเติมนํ้าลงไปทางชองเติมนํ้าของเครื่องสูบนํ้าจนลนออกมา หลังจากนัน้ ก็รอดูสกั
2-3 นาที ถาระดับนํ้าไมลดลงไปแสดงวาทอดูดไมรว่ั การสูบนํ้าก็เริม่ ตอไปได
2.2 ในกรณีทต่ี ดิ ตัง้ เครือ่ งสูบนํ้าใหม กอนเดินเครือ่ งตองตรวจสอบทิศทาง
การหมุนของเครือ่ งยนตใหสอดคลองกับทิศทางการหมุนของเครือ่ งสูบนํ้าเสียกอน

3. การปฏิบตั ขิ ณะเครือ่ งสูบนํ้าทํางาน
3.1 ถาติดตัง้ ประตูน้ําไวทท่ี อ สง ใหรอจนกวาเครื่องสูบนํ้าจะหมุนไดความเร็ว
รอบตามทีต่ อ งการเสียกอน จึงจะเปดประตูน้ําเพื่อใหไดนํ้าทีม่ คี วามดันและปริมาณตามที่
ตองการ
3.2 ตรวจสอบลูกปนและปลอกประกับเพลา อยาใหมเี สียงผิดปกติหรือรอน
มากเกินไป
3.3 ตรวจสอบเสียง ถามีการดูดอากาศหรือของแข็งเขาไปในเครือ่ งสูบนํ้าจะ
เกิดเสียงดังผิดปกติขน้ึ ภายใน
3.4 ตรวจสอบการสั่นสะเทือน การสัน่ สะเทือนนีอ้ าจจะเกิดขึน้ จากการตอกัน
ระหวางเครื่องยนตกับเครื่องสูบนํ้าทีไ่ มไดศนู ย หรือหลวม
3.5 ถาเปนไปไดใหตรวจสอบปริมาณนํ้าที่สูบได โดยการนําภาชนะทีท่ ราบ
ขนาดไปรองรับนํ้าทีส่ บู ขึน้ มาภายในระยะเวลาหนึง่ การตรวจสอบนี้จะทําใหทราบวาอัตรา
ของนํ้าทีส่ บู ไดมคี า เทากับอัตราของนํ้าที่ระบุไวในหนังสือคูมือหรือไม
3.6 ตรวจสอบรอบเครื่อง เมือ่ เครือ่ งยนตเดินแลว ถารอบเครื่องสูงมากเกิน
ไป จะเห็นฟองอากาศปนออกมากับนํ้าที่สูบ เนื่องจากนํ้าในเรือนสูบถูกพัดแรงเกินไปจนเกิด
ฟอง ถารอบเครื่องไมพอ ปริมาณนํ้าที่สูบออกมาจากทอสงจะมีนอยและไมคงที่ นอกจากนัน้
ความดันของนํ้าจะตํ่า ดังนั้นควรปรับเครื่องใหหมุนไดรอบเทากับที่ระบุไวในหนังสือคูมอื ของ
เครื่องสูบนํ้า
4. การปฏิบตั เิ มือ่ เลิกใชงาน
4.1 เมือ่ หยุดเครือ่ งสูบนํ้า ใหปด ประตูน้ําทางทอสง เพื่อปองกันนํ้าไหลกลับ
มากระแทกเครื่องสูบนํ้า
4.2 ในกรณีทต่ี อ งหยุดเครือ่ งไวเปนเวลานานๆ ใหปลอยกอกระบายนํ้าออก
จากเครื่องสูบนํ้าใหหมด
4.3 ทําความสะอาดภายนอกเครือ่ งสูบนํ้า และเครือ่ งยนตทใ่ี ชฉดุ
4.4 ถอดทําความสะอาดทอดูด และทอสง อยาใหมนี ้ําหรือสิง่ สกปรกติดคาง
อยู โดยเฉพาะอยางยิง่ ตะแกรงกรองและลิน้ หัวกระโหลก ทอเหลานีค้ วรจะแหงสนิทเวลานํา
ไปเก็บ ถาเปนทอผาใบก็จําเปนตองคลีอ่ อกใหสดุ ความยาว ลางและผึง่ แดดใหแหง กอนทีจ่ ะ
มวนและนําไปแขวนเก็บไวใหหางจากพื้นดิน เพื่อไมใหรับความชื้นที่มาจากดินอีก
4.5 บํารุงรักษาเครือ่ งยนตใหถกู ตอง ตามหลักการเกี่ยวกับการเก็บเมื่อไมใช
งานเปนเวลานาน ๆ สวนเครื่องสูบนํ้านั้น ควรจะอัดจารบีใหเต็มกอนทีจ่ ะนําไปเก็บ
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การเลือกขนาดทอที่เหมาะสมเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการติดตั้งระบบสูบนํ้าในทาง
ปฏิบัติความเร็วของนํ้าทีส่ บู ขึน้ มาใชขน้ึ อยูก บั ลักษณะของงานทีท่ ํา เชน การสูบนํ้าจากคลอง
ชลประทานขึน้ มาในไรนาโดยมีทอ ดูดและทอสงนัน้ ความเร็วที่ใชอาจจะสูงถึง 4.5 เมตรตอ
วินาที แตถาจะสูบนํ้าขึ้นไปเก็บไวบนถังที่อยูสูงโดยที่ระบบสูบนํ้ามีทอ ดูดและทอสงยาว โคง
งอหรือมีประตูน้ํามาก ความเร็วของนํ้าที่สูบก็อาจจะเทากับ 1.8 เมตรตอวินาทีเทานัน้ อยาง
ไรก็ตามถาความเร็วของนํ้าสูงเกินไป เครื่องสูบนํ้าทีใ่ ชกต็ อ งมีแรงดันมาก อันเปนเหตุให
เครือ่ งตนกําลังที่จะนํามาฉุดมีกําลังสูงตามไปดวย สวนความเร็วของนํ้าทีต่ ่ําเกินไป ทอนํ้าที่
ใชกต็ อ งใหญขน้ึ ทําใหตอ งเสียคาทอมากเกินความจําเปน
วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ เกษตรกรควรจะคํานวณหาตนทุนของการติดตัง้ ระบบสูบนํ้าประมาณ 23 ระบบ โดยใชทอ ทีม่ ขี นาดแตกตางกัน และนําผลมาเปรียบเทียบกัน แตถา จะมีการใชน้ําใน
อัตราทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต ก็ควรจะเลือกใชทอ ทีม่ ขี นาดใหญขน้ึ เล็กนอย นอกจากนัน้ เมือ่ ใชงาน
ไปนาน ๆ ภายในทอจะมีสนิม และคราบหินปูนเกาะติดทําใหขนาดทอเล็กลง ดังนัน้ เครือ่ ง
สูบนํ้าที่ใชจึงควรจะมีแรงดันสูงขึ้น
โดยปกติการสงนํ้าไปใหไกล และสูงขึน้ อยูก บั แรงดันของเครือ่ งสูบนํ้าและขนาดของ
ทอ ทอขนาดใหญสามารถสงนํ้าไปไดไกลกวาและดวยปริมาณทีม่ ากกวาทอขนาดเล็ก เมือ่ ใช
เครื่องสูบนํ้าขนาดเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พราะทอขนาดเล็กมีแรงเสียดทานภายในทอมากกวา ทําให
นํ้าไหลไมสะดวก แตถา ใชทอ ใหญเกินความจําเปนก็อาจจะเปนการสิน้ เปลืองโดยใชเหตุ
การเลือกขนาดของเครือ่ งสูบนํ้า และกําลังของเครือ่ งตนกําลังทีจ่ ะมาฉุดนัน้ จะเห็นวา
ถาตองการสูบนํ้ามาก ๆ และสงไปใชไกล ๆ เครือ่ งตนกําลังก็ตองมีกําลังหรือแรงมาสูง ๆ แต
ถาตองการสูบนํ้าเพียงเพื่อสงนํ้าขามคันนาเขาไปในนาก็ไมจําเปนตองใชเครื่องตนกําลังที่มี
แรงมาสูงมากนัก ขอสังเกตงายๆ ทีท่ ําใหทราบวาเครือ่ งยนตทใ่ี ชเปนเครือ่ งตนกําลังนั้นมี
กําลังพอหรือไม ใหดทู ร่ี อบของเครือ่ งขณะทีท่ ํางานเมื่อเริ่มสูบนํ้า ถาเรงเครื่องจนรอบสูงจัด
แลวก็ยังไมมีนํ้าไหลผานเครือ่ งสูบนํ้าออกมา หรือมีอาการทีเ่ รียกวารอบเครือ่ งตก คือเครือ่ ง
ยนตหมุนชาลงอยางมากขณะทีน่ ้ําไหลออกมา แสดงวาเครือ่ งยนตมขี นาดเล็กเกินไป ไม
เหมาะที่จะใชฉุด ถาใชตอ ไปเครือ่ งยนตจะรอนจัดเพราะทํางานหนักมากเกินไป ในทีส่ ดุ จะ
เสียหายจนใชการไมได
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เครือ่ งตนกําลังทีใ่ ชฉดุ เครือ่ งสูบนํ้ามีอยู 2 แบบ คือมอเตอรและเครือ่ งยนต สําหรับ
การเลือกใชเครือ่ งตนกําลังใหเหมาะสมกับการติดตั้งเครื่องสูบนํ้านั้น ควรจะคํานึงถึงสภาพ
ของการใชงานและตําแหนงที่ตั้งเปนเกณฑ เชน ถาจะสูบนํ้าในคลองชลประทานทีไ่ หลผาน
ปลายนาเขาไปใชในนา ซึ่งอยูไกลจากแหลงจายไฟฟาในกรณีนี้ก็จําเปนทีจ่ ะใชเครือ่ งยนต
เปนเครือ่ งตนกําลังในการฉุดเครือ่ งสูบนํ้า ดังนั้นการพิจารณาวาจะใชเครื่องตนกําลังแบบ
ไหนก็ควรจะคํานึงถึงขอดีและขอเสียดังตอไปนีก้ อ น

รูปที่ 7 เครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขงทีฉ่ ดุ โดยมอเตอรและเครือ่ งยนต

1. มอเตอร
เปรียบเทียบการใชมอเตอรเปนเครือ่ งตนกําลัง
ขอดี
1. ถามีการสงไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเทากับ
มอเตอรไปถึงบริเวณทีจ่ ะติดตัง้ เครือ่ งสูบนํ้าคาใช
จายในการลงทุนขัน้ ตน เชน สายไฟ หมอแปลงไฟ
ก็จะตํ่า
2. ใชงานสะดวก เชน สตารทงาย
3. นํ้าหนักเบา เวลาฉุดเครือ่ งสูบนํ้าไมมกี าร
สัน่ สะเทือน
4. การควบคุมการทํางาน เชน สตารท หรือ
หยุดทําไดโดยอัตโนมัติ และการบํารุงรักษาก็มี
นอย

ขอเสีย
1. ถาไฟดับเนือ่ งจากสายขาด หรือสาเหตุ อืน่
ๆ การสูบนํ้าก็ทําไมได
2. ถาตําแหนงทีจ่ ะติดตัง้ เครือ่ งสูบนํ้าอยูไกล
จากการสงไฟฟา คาสายไฟฟาที่เสียตลอดจนการ
ติดตัง้ จะสูง
3. คาไฟฟาอาจจะสูงถาใชเครือ่ งสูบนํ้าไมเต็มที่
เนือ่ งจาก ทางการไฟฟาสวนภูมภิ าคมีอตั ราการคิด
คากระแสไฟฟาจํานวนหนึง่ เปนราคาตายตัว ซึ่งผูใช
จะตองจายเงินจํานวนนีไ้ มวา จะใชเครือ่ งสูบนํ้าหรือ
ไม

2. เครือ่ งยนต
เปรียบเทียบการใชเครือ่ งยนตเปนเครือ่ งตนกําลัง
ขอดี
ขอเสีย
1. ใชฉดุ เครือ่ งสูบนํ้าในบริเวณที่ไฟฟาเขาไป
1. นํ้าหนักมาก และสัน่ สะเทือน เวลาติด
ไมถงึ
เครือ่ ง
2. คาใชจา ยอืน่ ๆ ไมมี เชน สายไฟ หมอ
2. ถาขาดการบํารุงรักษาการสึกหรอจะมี
แปลง
มาก

สําหรับเครือ่ งยนตทใ่ี ชเปนเครือ่ งตนกําลังนั้นมี 2 แบบ คือเครือ่ งยนตเบนซิน และ
เครือ่ งยนตดเี ซล
2.1 เครือ่ งยนตเบนซิน เปนเครือ่ งยนตทม่ี ขี นาดเล็ก นํ้าหนักเบา เคลือ่ น
ยายไดสะดวกสวนใหญจงึ ติดตัง้ ตายตัวมากับเครือ่ งสูบนํ้าที่ซื้อ เชนเครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง
เครือ่ งยนตชนิดนีม้ ที ง้ั ชนิด 4 จังหวะ เชนเครือ่ งฮอนดา เครื่องบริกส และชนิด 2 จังหวะ
เชนเครือ่ งเจโลทน่ี ยิ มใชฉดุ ระหัดเทพฤทธิโ์ ดยเฉพาะ โดยปกติเครือ่ งยนตเบนซินมีราคาถูก
แตน้ํามันมีราคาสูง
2.2 เครือ่ งยนตดเี ซล เปนเครือ่ งยนตทม่ี ขี นาดใหญ นํ้าหนักมาก เคลือ่ น
ยายลําบาก เชนเครือ่ งยันมา เครือ่ งคูโบตา เครือ่ งยนตแบบนีม้ คี วามทนทานในการใชงานได
ดีกวาเครือ่ งยนตเบนซิน นอกจากนัน้ กําลังของเครือ่ งทีผ่ ลิตขึน้ มาจําหนายสวนใหญจะสูง
กวา สําหรับการติดตัง้ เครือ่ งยนตดเี ซลใหฉดุ เครือ่ งสูบนํ้าทีอ่ ยูก บั ทีน่ น้ั ทําไดลําบาก เวนแตวา
จะตอสายพาน และมูเ ลออกจากเครือ่ งยนตดเี ซลทีต่ ดิ มากับรถไถเดินตาม ออกไปฉุดให
เครื่องสูบนํ้าหมุน เนือ่ งจากวาเครือ่ งยนตดเี ซลมีน้ําหนักมากไมสะดวกในการขนยาย โดย
ปกติเครือ่ งยนตดเี ซลมักจะมีราคาสูงกวาเครือ่ งยนตเบนซิน แตราคานํ้ามันถูกกวา
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สาเหตุขอ ขัดของของเครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขงเกิดขึน้ ไดตง้ั แตหวั กะโหลกจนถึงปลาย
ทอสง และเครือ่ งยนตทใ่ี ชฉดุ ตารางตอไปนีแ้ สดงใหเห็นขอขัดของ สาเหตุ และวิธแี กไขโดย
ไมยาก

ขอขัดของ
1. ลอนํ้าแตนํ้ารัว่ ออก

สาเหตุ
- สิง่ สกปรกเขาไปติดขัดลิน้
หัวกระโหลก
- ทอดูดรัว่

- กระเปาะปะเก็นรัว่
2. สูบนํ้าไดนอ ยลงหรือ
สูบนํ้าไมขึ้น

- อากาศรัว่ เขาทอดูด
- ปะเก็นขาด
- ลิน้ และตะแกรงหัว
กระโหลกอุดตัน
- หัวกระโหลกจมอยูในนํ้าตื้น
เกินไป
- มีอากาศคางอยูใ นทอดูด
- รอบหมุนของเครือ่ งยนตท่ี
ใชฉดุ ลดลง
- สิง่ สกปรกเขาไปขัดในใบพัด

- สงนํ้าขึน้ สูงเกินไป
- เครือ่ งสูบนํ้าหมุนผิดทาง
- ตัง้ เครือ่ งสูบนํ้าไวสูงจากผิว
นํ้ามากเกินไป
3. เครื่องยนตที่ใชฉุด
รอนเกินไป

- ทอสงนํ้าออกจากเครือ่ งสูบ
นํ้ายาวเกินไป
- เครือ่ งยนตหมุนรอบจัดเกิน
ไป
- นํ้าที่สูบมีทรายปน
-

วิธแี กไข
- ทําความสะอาดลิน้ หัวกระโหลก
- ซอมหรือเปลีย่ นทอใหม อยาลืม
ขันนอตของขอตอตาง ๆ ใหแนน
หรือใชดินเหนียวพอก เพือ่ กันรัว่
ชัว่ คราว
- ขันกระเปาะปะเกนใหแนน ถามี
หัวอัดจารบี ตองอัดจารบีใหเต็ม
- ซอมหรือเปลีย่ นทอดูด อยาลืม
ขันนอตขอตอตาง ๆ ใหแนน
- เปลีย่ นปะเก็นใหม
- ทําความสะอาดลิน้ หัวกระโหลก
และตะแกรงกรอง
- ลดหัวกระโหลกใหต่ําลง
- ยกทอดูดใหชนั ขึน้ เพือ่ ไลอากาศ
ออก แลวลอนํ้าใหม
- เรงความเร็วเครือ่ งยนตหรือตัง้
สายพานใหม
- ถอดเครือ่ งสูบนํ้าออกทําความ
สะอาด อยาลืมขันนอตทุกตัวให
แนนเมือ่ ประกอบ
- ลดตําแหนงปลายทอสงใหต่ําลง
- กลับตําแหนงติดตัง้ เครือ่ งสูบนํ้า
และเครือ่ งยนต
- ลดตําแหนงเครือ่ งสูบนํ้าใหตํ่าลง
หรือเปลี่ยนทอดูดใหใหญขึ้น
- ลดความยาวของทอสงใหสน้ั ลง
- ลดรอบเครือ่ งยนตลง หรือ
เปลีย่ นมูเ ลใหโตขึน้
- เปลีย่ นตําแหนงปลายทอดูด

ขอขัดของ

4. ลูกปนทีร่ องรับเพลา
รอนเกินไป

5. ปะเก็นรอนเกินไป
6. เครือ่ งสูบนํ้าเดินแลว
หยุด

สาเหตุ
- กําลังเครือ่ งยนตไมพอ

- เพลาของเครือ่ งสูบนํ้าไมได
แนวกับเพลาของเครือ่ งยนต
- จารบีเสือ่ มคุณภาพ
- สายพานตึงเกินไป
- ปะเก็นอัดแนนเกินไป
- จารบีแหง
- ทอดูดรัว่
- ปะเก็นขาด
- ระดับนํ้าที่กําลังสูบลดลงตํ่า
กวาปกติ

7. เครือ่ งสูบนํ้ามีเสียงดัง
มาก

8. เครือ่ งสูบนํ้าสั่นมาก

- ของแข็งหลุดเขาไปในหอง
สูบ เชน กรวด ดิน
- อากาศรัว่ หรือปนเขาไปกับ
นํ้าทีด่ ดู
- ระดับนํ้าที่กําลังสูบลดตํ่า
กวาปกติ

- ฐานเครือ่ งสูบนํ้าไมมน่ั คง
- เพลาของเครือ่ งสูบนํ้ากับ
เพลาของเครือ่ งยนตไมได
ศูนย
- ชิน้ สวนทีห่ มุนไมสมดุลย
เชน เพลาเอียง มูเ ลบดิ

การแกไข
- เปลีย่ นเครือ่ งยนตใหมกี ําลังสูง
ขึน้ และปรับประตูน้ําทางทอสง
ใหพอเหมาะ
- ปรับแนวเพลาใหม
-

-

-

เปลีย่ นจารบีใหม
ตัง้ สายพานใหหยอนลง
คลายนอตทีอ่ ดั กระเปาะปะเก็น
อัดจารบีเพิ่ม
ซอมหรือเปลีย่ นทอใหม อยาลืม
ขันนอตขอตอตางๆ ใหแนน
เปลีย่ นปะเก็นใหม
หยุดเครือ่ งสูบนํ้าและรอจนกวา
ระดับนํ้าจะสูงขึน้ หรือลดระดับ
เครือ่ งสูบนํ้าใหเขาไปใกลผวิ นํ้า
มากขึน้
ถอดเครือ่ งเอาสิง่ ทีห่ ลุดเขาไป
นัน้ ออกทิง้
ซอมหรือเปลีย่ นทอใหมอยาลืม
ขันนอตขอตอตาง ๆ ใหแนน
หยุดเครือ่ งสูบนํ้าและรอจนกวา
ระดับนํ้าจะสูงขึน้ หรือลดระดับ
เครือ่ งสูบนํ้าใหเขาไปใกลผวิ นํ้า
มากขึน้
ตัง้ ฐานเครือ่ งสูบนํ้าใหแนนหนา
ปรับศูนยเพลาใหม

- ปรับและถวงใหม
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ปจจุบันระหัดเทพฤทธิ์ไดเขามามีบทบาทในงานเกษตรมาก โดยจะเห็นวามีการใช
เครื่องสูบนํ้าแบบนี้ ไมวาจะเปนงานในไรนา สวนผัก สวนผลไม และฟารมเลีย้ งสัตวน้ํา
ตางๆ ทีเ่ ปนเชนนีก้ เ็ พราะระหัดเทพฤทธิม์ ขี อ ดีทส่ี ําคัญคือ ใชงาย ราคาถูก ดูแลรักษางาย
สะดวกตอการเคลือ่ นยาย และโรงงานขนาดเล็กก็สามารถผลิตไดเอง
ระหัดเทพฤทธิ์ เหมาะสําหรับสูบนํ้าจากแหลงนํ้าทีอ่ ยูต ่ําลงไปจากฝงซึ่งเปนที่ตั้งของ
ระหัดไมเกิน 1-4 เมตร ถาระดับนํ้าตํ่าลงไปกวานี้จะสูบนํ้าไดนอย ไมคุมคากับการลงทุน
เพราะฉะนั้นระหัดเทพฤทธิ์จึงเปนที่นิยมใชกันมากสําหรับสูบนํ้าในนาขาว

ชิ้นสวนตาง ๆ ของระหัดเทพฤทธิข์ นาด 15 เซ็นติเมตร
1. ใบพัด
10. หนาแปลน
2. เพลา
11. แผนประกับคุมเพลา
3. ตลับลูกปนไมตวั ใหญ
12. เครือ่ งยนตเบนซิน 7 แรงมา
4. ทีส่ วมลูกปนมีใบพัดรอบ
13. ตะแกรงกรอง
5. หองตลับลูกปนตอนกลาง
14. หูจับ/ขาตัง้
6. ตลับลูกปนไม
15. ทอสงนํ้า
7. ตลับลูกปนรับแรงกระแทก
16. ฐานเครือ่ งยนต
8. ครอบเพลา
17. กานขันฐานเครือ่ งยนต
9. แผนประกับคุมเพลา
18. ขาตัง้ /หูจับ
ก. สวนประกอบของระหัดเทพฤทธิ์

ข. การใชรถไถเดินตามฉุดระหัดเทพฤทธิ์
รูปที่ 8 สวนประกอบของระหัดเทพฤทธิแ์ ละการใชรถไถเดินตามฉุดระหัด

ระหัดเทพฤทธิป์ ระกอบดวยทอเหล็กกลม ภายในมีเพลายาวติดตัง้ อยูป ลายเพลาขาง
หนึง่ ตอกับเครือ่ งตนกําลัง สวนปลายอีกขางหนึง่ ตอกับใบพัดและจุม อยูใ ตน้ํา ระหัดเทพฤทธิ์
สูบนํ้าขึน้ มาไดโดยอาศัยใบพัดนีพ้ ดั นํ้าใหไหลขึน้ มาตามทอ ใบพัดนี้มีลักษณะเหมือนกับใบ
พัดของเครือ่ งเรือหางยาว ตางกันที่ลักษณะการบิดของใบพัดเทานั้น โดยปกติใบพัดเรือหาง
ยาวจะพัดนํ้าหรือขับนํ้าออกไปจากตัว เพื่อทําใหเรือเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนา สําหรับใบพัดของ
ระหัดเทพฤทธิน์ น้ั จะทําหนาทีพ่ ดั นํ้าเขาหาตัวระหัดเอง ดังนัน้ ใบพัดของระหัดเทพฤทธิจ์ งึ
บิดอยูใ นลักษณะตรงกันขามกับใบพัดของเรือหางยาว เมือ่ นําใบพัดของเรือหางยาวมาใช
เพียงแตกลับหนาใบพัดเทานัน้ ก็ใชแทนใบพัดของระหัดเทพฤทธิไ์ ด
การติดตั้งใบพัดจะตองชิดกับผนังทอใหมากที่สุดจึงจะสูบนํ้าไดมาก แตถาใชงานไป
นาน ๆ ใบพัดมักจะสึก ทําใหเกิดชองหางระหวางใบพัดกับผนังทอ ในกรณีเชนนีป้ ริมาณนํ้าที่
สูบไดจะลดลง หรือสูบไมขึ้น วิธีแกไขก็คือ เปลี่ยนใบพัดใหม
ปลายทอดานที่มีใบพัดติดอยูแ ละจุม อยูใ ตน้ําจะมีตะแกรงกรองสําหรับกรองเศษใบไม
หรือเศษสวะที่ลอยนํ้ามาไมใหเขาไปขัดอยูระหวางใบพัดกับผนังทออันเปนสาเหตุใหสูบ นํ้าไม
ขึน้ สวนปลายทออีกขางหนึ่งซึ่งอยูบนฝงจะเปนทอเปดใหนํ้าไหลออก
การใชระหัดเทพฤทธิท์ ม่ี ที อ ขนาดยาวมากจนเกินความจําเปน มักจะมีผลเสียมาก
กวาผลดี ทัง้ นีเ้ พราะตองใชเครือ่ งตนกําลังที่มีแรงมาเพิ่มขึ้น สวนเพลา แผนประกับเพลาและ
ตลับลูกปนจะสึกเร็วกวาการใชทอ ทีม่ ขี นาดสัน้ เนือ่ งจากขณะทีห่ มุนดวยความเร็วสูง เพลา
ยาวจะเหวี่ยงตัวมากกวาเพลาสั้น สําหรับความลาดเอียงของทอขณะทีต่ ดิ ตัง้ เพือ่ สูบนํ้านั้นไม

ไดชว ยในการสูบนํ้าขึน้ มาจากแหลงนํ้าแตอยางใด ดังนัน้ เครือ่ งสูบนํ้าแบบนี้การใชทอยาวจึง
เหมาะสําหรับสูบนํ้าจากแหลงนํ้าที่อยูหางออกไป ซึ่งทอสั้นลงไปไมถึงเทานั้น
เครื่องตนกําลังที่ใชหมุนขับระหัดเทพฤทธิ์นี้สวนใหญมักจะเปน เครื่องยนตเบนซิน
และเครือ่ งยนตดเี ซล โดยทีต่ วั เครือ่ งยนตจะวางอยูบ นแทน มีเพลาเครือ่ งยนตตอ ตรงกับ
เพลาของระหัดเทพฤทธิ์ มีหนาแปลนและแผนประกับเปนตัวเชือ่ มการตอแบบนีท้ ําใหวาง
ระหัดเอียงมากไมได เพราะเครือ่ งยนตจะเอียงตามอันจะเปนเหตุใหน้ํามันเครือ่ งทีอ่ ยูใ นอาง
นํ้ามัน ซึ่งทําหนาทีห่ ลอลืน่ เครือ่ งยนตไมอยูใ นตําแหนงทีจ่ ะถูกสงขึน้ ไปหลอลืน่ ชิน้ สวนตาง ๆ
ได เครือ่ งยนตจะรอนจัดจนเสียหายใชการไมได ในกรณีที่จําเปนตองวางระหัดเทพฤทธิใ์ ห
เอียงมาก ๆ ก็ควรจะแยกเครือ่ งยนตมาตัง้ ไวขา งๆ ระหัดเทพฤทธิ์ พยายามวางเครือ่ งใหอยู
ในแนวระดับใหมากที่สุด นํามูเลมาใสที่เพลาของระหัด และเพลาเครือ่ งยนตขา งละ 1 ตัว
หลังจากนัน้ ก็ใชสายพานคลองระหวางมูเ ลทง้ั สอง เมือ่ ติดเครือ่ งยนตกําลังจากเครือ่ งยนตจะ
ถูกสงผานสายพานมาฉุดใหระหัดเทพฤทธิ์หมุนเพื่อสูบนํ้าตามความตองการ การตอแบบนี้
จะไมมปี ญ
 หาเรือ่ งการหลอลืน่ ของเครือ่ งยนต และระหัดจะเอียงเทาใดก็ได นอกจากการตอ
กําลังขับหมุนมาจากเครือ่ งยนตทแ่ี ยกตัวออกมาจากระหัดเทพฤทธิแ์ บบนี้แลว ยังมีวิธีตอ
กําลังมาจากรถไถเดินตามไดอีกดวย เพียงแตคลองสายพานระหวางมูเ ลของเครือ่ งยนตทต่ี ดิ
มากับรถไถเดินตามและมูเ ลของระหัดเทพฤทธิเ์ ทานัน้ กําลังของรถไถเดินตามก็จะถูกสงไป
ใชในการสูบนํ้าไดโดยตรง
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1. วางขาตัง้ ทัง้ สองของระหัดเทพฤทธิล์ งบนพืน้ ดินทีแ่ ข็ง ไมยบุ ตัวหรือลืน่ ขณะทีก่ ําลัง
สูบนํ้า
2. วางระหัดใหปลายทอทีม่ ตี ะแกรงกรองติดอยูจ มุ ลงไปในนํ้า ลึกไมต่ํากวา 20
เซ็นติเมตร แตอยาวางระหัดใหเอียงหรือชันมากเกินไป เพราะถายิ่งชันจะยิ่งสูบนํ้าไดปริมาณ
นอย และถาเอียงมากเกินไปอางนํ้ามันเครือ่ งของเครือ่ งยนตทต่ี ดิ มากับระหัดจะเอียงตาม ทํา
ใหน้ํามันเครือ่ งขึน้ ไปหลอลืน่ ชิน้ สวนตาง ๆ ของเครือ่ งยนตไมสะดวก เครือ่ งยนตจะรอนจัด
และเกิดการสึกหรอเร็วกวาปกติ
3. เมือ่ เครือ่ งยนตทใ่ี ชฉดุ สตารทติดแลว ตองเรงเครือ่ งใหระหัดหมุนดวยความเร็วที่
เหมาะสม เพื่อใหไดนํ้าออกมาตามปริมาณทีต่ อ งการ

4. จุดทีน่ ้ําไหลออกมานัน้ อยูท ป่ี ลายทอตอกับเครือ่ งยนต ถาหากวาตองการนํานํ้านั้น
ไปใชยงั จุดทีต่ อ งการแตอยูห า งไกล ก็ควรจะนํารางสังกะสีมารองสงนํ้าตอออกไป หรืออาจจะ
ขุดรองนํ้าจากจุดทีต่ ง้ั ระหัดไปจนถึงจุดทีต่ อ งการใชน้ําการปลอยใหน้ําไหลไปเองบนพื้นดิน
เปนสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะนํ้าสวนหนึ่งจะสูญเสียไปจากการไหลซึมลงไปในดิน ทําใหสน้ิ
เปลืองนํ้า เวลาและนํ้ามันไปโดยเปลาประโยชน
ปริ ม าณนํ้าที่ ร ะหั ดเทพฤทธิ์สูบขึ้นมาไดขึ้นอยูกับอัตราการหมุนของใบพัดแต เมื่อ
ความเร็วของใบพัดสูงขึ้นจนถึงคาหนึ่งปริมาณของนํ้าที่สูบไดจะคงที่ถึงแมจะเพิ่มความเร็วขึ้น
อีก ปริมาณนํ้าก็จะไมเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการวางระหัดใหเอียงเปนมุมกับผิวนํ้าขณะสูบก็
เปนสิ่งที่สําคัญ ยิง่ ระหัดทํามุมกับผิวนํ้ามากเทาใดปริมาณนํ้าทีส่ บู ไดกจ็ ะลดลงทุกครัง้ ที่
เปนเชนนีเ้ พราะ เมือ่ มุมทีต่ ดิ ตัง้ ระหัดชันขึน้ ระยะระหวางผิวนํ้ากับปากทอที่นํ้าพุงออกจะสูง
ขึน้ กําลังของเครือ่ งยนตทจ่ี ะสงนํ้าขึน้ ไปเพือ่ เอาชนะแรงดึงดูดของโลก และแรงเสียดทานของ
ทอก็มากยิง่ ขึน้ จึงทําใหสูบนํ้าไดปริมาณทีน่ อ ยลง
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เมื่อเกษตรกรมีความประสงคที่จะเลือกซื้อระหัดเทพฤทธิ์ เกษตรกรยอมจะทราบดีอยู
แลววาตองการสูบนํ้าขึน้ มาใชในอัตราเทาไร เชน 2,500 ลิตร/นาที เปนตน อัตราดังกลาวนี้
ถาเปนงานดานพืชแลวก็คอื ปริมาณนํ้าทีต่ อ งใหแกพชื ในแปลง ปริมาณนี้จะแตกตางกันไปใน
แตละพืช แตละแปลง ซึ่งจะไมขอกลาวในที่นี้ เมื่อทราบอัตรานี้แลวก็เพียงแตไปบอกกับราน
ขายระหัดเทพฤทธิ์ ทางรานก็จะจัดหาระหัดทีม่ ขี นาดทอใหญพอที่ จะสูบนํ้าในอัตราที่
ตองการให ซึ่งดูเหมือนวาจะงายที่สุด แตเกษตรกรไมมโี อกาสทีจ่ ะเลือกจากหลายราน หรือ
หลาย ๆ ยีห่ อ เพือ่ ใหไดระหัดเทพฤทธิท์ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ รวมทั้งราคาก็ไมแพง วิธีตอไปนี้เปน
วิธีที่ใชไดกับเครื่องสูบนํ้าทุกประเภท กลาวคือเกษตรกรควรจะรูจักเสนกราฟแสดงสมรรถนะ
ของเครือ่ งสูบนํ้าเสียกอน
เสนกราฟนี้จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องสูบนํ้า ซึ่งจะทําให
เกษตรกรเขาใจเครื่องสูบนํ้านัน้ มากยิง่ ขึน้ โดยปกติเครือ่ งสูบนํ้าทุกยีห่ อ ทุกชนิดยอมจะผาน
การทดสอบมาแลวกอนทีจ่ ะนําออกมาจําหนาย ไมเชนนั้นก็จะไมทราบเลยวาเครื่องสูบนํ้า
นัน้ ๆ สูบนํ้าไดปริมาณเทาไร เมือ่ มีการทดสอบแลว ทางบริษทั ผูผ ลิตจะเขียนผลการทดสอบ
ออกมาเปนเสนกราฟ แนบมากับเครื่องสูบนํ้าทุกเครือ่ ง ดังตัวอยางทีแ่ สดงไวในรูปที่ 9 เสน
กราฟในรูปนีไ้ ดมาจากการทดสอบระหัดเทพฤทธิท์ ม่ี ขี นาดทอ 15 ซม. ถูกฉุดโดยเครือ่ งยนต

เบนซินขนาด 5 แรงมา ใหหมุนดวยความเร็ว 2510, 2710 และ 2890 รอบตอนาที ถา
ตองการใหสูบนํ้าได 2500 ลิตรตอนาที ระหัดเทพฤทธิน์ จ้ี ะทํางานอยางไรบาง

รูปที่ 9 เสนกราฟ แสดงสมรรถนะของระหัดเทพฤทธิ์

วิธีอานเสนกราฟนี้เริ่มจากการลากเสนตั้งฉากจากคา 2500 ลิตรตอนาทีในแกน
นอน ขึน้ ไปตัดกับเสนกราฟทัง้ หลายทีไ่ ดจากการทดลองทีค่ วามเร็วรอบตาง ๆ กัน เมื่อไดจุด
ตัดทัง้ 6 จุดแลวก็ใหลากเสนตัง้ ฉากออกไปยังแกนตัง้ ทัง้ สองขางเพือ่ อานคาตาง ๆ ดังนัน้
ถาหากวาตองการใหระหัดเทพฤทธิเ์ ครือ่ งนีส้ บู นํ้าได 2500 ลิตรตอนาที
1. เมื่อหมุนดวยความเร็ว 2510 รอบตอนาที ระหัดจะสูบนํ้าไดสงู ประมาณ 1.4
เมตร ดวยประสิทธิภาพประมาณ 67%
2. เมื่อหมุนดวยความเร็ว 2710 รอบตอนาที ระหัดจะสูบนํ้าไดสงู ประมาณ 2.1
เมตร ดวยประสิทธิภาพประมาณ 70%
3. เมื่อหมุนดวยความเร็ว 2890 รอบตอนาที ระหัดจะสูบนํ้าไดสงู ประมาณ
2.7 เมตร ดวยประสิทธิภาพประมาณ 70%
ถาดูจากเสนกราฟโดยสรุป จะเห็นวาระหัดเทพฤทธิ์เครื่องนี้สามารถสูบนํ้า 15003000 ลิตรตอนาที ใหขึ้นไปสูง 1-4 เมตร โดยวัดจากผิวนํ้าถึงปากทอสงดวยความเร็วรอบ
ของใบพัด 2510-2890 รอบตอนาที ดังนัน้ ถาเกษตรกรสามารถรวบรวมเสนกราฟของ
ระหัดเทพฤทธิห์ ลาย ๆ ยีห่ อ และนํามาเปรียบเทียบกัน โดยอาศัยปริมาณนํ้าทีต่ อ งการสูบ
มาใชเปนเกณฑ เกษตรกรก็จะเห็นความแตกตางของระดับความสูงของนํ้าที่สูบได และประ
สิทธิภาพของระหัดแตละเครื่องอยางชัดเจนทําใหการตัดสินใจเลือกซื้อมาใชเปนไปอยางถูก
ตองและเหมาะสมกับความตองการ
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ระหัดไม คือ เครือ่ งมืออยางหนึง่ ทีใ่ ชวดิ นํ้าขึน้ มาจากคลอง แมน้ํา หรือลําธาร ระหัด
นี้ประกอบขึ้นดวยรางไมยาวประมาณ 5 เมตร หรือมากกวา วางเอียงในลักษณะที่ปลายขาง
หนึง่ วางอยูบ นฝง คลองและปลายขางทีเ่ หลือจุม ลงไปในนํ้า ภายในรางมีใบระหัดทีท่ ําดวยไม
เปนแผนสีเ่ หลีย่ มหลาย ๆ แผน โยงตอกันเปนระยะเทาๆ กันดวยโซไม ซึง่ มีลกั ษณะคลายโซ
จักรยาน แตทําดวยทอนไมขนาดเล็ก ปลายโซทง้ั สองเชือ่ มติดกันทําใหโซไมตอกันเปนวงโดย
ทีท่ ง้ั ดานทีอ่ ยูบ นฝง คลอง และในนํ้าตางก็นั่งอยูบนมูเลไมที่เปนซี่ แตมเู ลไมตวั ทีอ่ ยูบ นฝง
คลองมีเพลาไมตอ ยาวออกไปรับแรงขับเคลือ่ นจากเครือ่ งยนต หรือกังหันลม เมือ่ ระหัดหมุน
ใบระหัดจะเคลือ่ นทีข่ น้ึ ไปสูป ลายรางดานบนและกวาดเอานํ้ าติดขึ้นไปบนรางพรอมๆ กัน แต
เนื่องจากระหวางใบระหัดและรางไมจําเปนตองมีชองวางเพื่อกันไมใหเกิดการเสียดสีขึ้น ดัง
นัน้ ถาระหัดหมุนชาเกินไป นํ้าจะรั่วกลับลงไปในคลองมาก จนอาจจะไมไดนํ้าขึน้ มาใช ถา
ระหัดหมุนเร็วเกินไป นํ้าก็จะถูกวิดขึ้นมามาก แตระวังใบระหัดอาจจะแตกหักได

รูปที่ 10 สวนประกอบของระหัดไม

รูปที่ 11 ระหัดไมทฉ่ี ดุ โดยกังหันลม และรถไถเดินตาม
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ถาจะเปรียบเทียบของการทํางานของเครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง ระหัดเทพฤทธิ์
และระหัดไมในดานปริมาณนํ้าทีส่ บู ขึน้ มาไดแลว เครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง และระหัด
เทพฤทธิจ์ ะสูบนํ้าไดมากกวาระหัดไม เพราะนํ้าที่สูบขึ้นมาไมไดรั่วออกไปไหน ไมเหมือน
กับระหัดไมที่นํ้ามีโอกาสไหลกลับลงไปตามราง หรือไมกร็ ว่ั ออกไปตามรอยตอและรอยแตก
ของไมทน่ี ํามาทําเปนราง ทําใหเหลือนํ้าเพียงเล็กนอยทีป่ ลายรางกอนทีจ่ ะไหลเขาไปใชในไร
นา สําหรับเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง และระหัดเทพฤทธิน์ น้ั ขัน้ ตอนการเตรียมงานกอนการ
สูบนํ้าของระหัดเทพฤทธิม์ นี อ ยกวา แตเครือ่ งสูบนํ้าแบบหอยโขงมีขอ ไดเปรียบทีส่ ามารถตอ
ทอสงออกไปยังจุดทีต่ อ งการใชน้ําซึ่งอยูไกล ๆ ไดงายกวา ในขณะทีร่ ะหัดเทพฤทธิต์ อ งปลอย
นํ้าออกจากทอบริเวณใกล ๆ กับทีต่ ดิ ตัง้ เทานัน้ เมื่อตองการจะนํานํ้าไปใชไกล ก็ตอ งขุดรอง
นํ้าออกจากทีต่ ง้ั ของระหัดไปยังจุดทีต่ อ งการจะใหน้ํา แลวจึงปลอยใหน้ําไหลลงไป วิธนี ท้ี ําให
เกิดการสูญเสียนํ้าไปบาง อยางไรก็ตาม ระหัดเทพฤทธิจ์ ะใหปริมาณนํ้ามากกวาเครื่องสูบนํ้า
แบบหอยโขง เมือ่ ใชเครือ่ งตนกําลังทีเ่ ทากันฉุดใหสบู นํ้าในระยะเวลาทีเ่ ทากัน
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