
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
เรื่อง  การเดินเครื่องสูบน้ําดิบและเคร่ืองสูบจายน้ําประปา 
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วิธีปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) 

 

 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม(ชั้นพิเศษ)   

ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 

 

 
วิธีปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การเดินเครื่องสูบน้ําดิบ 
และระบบสูบจายนํ้าประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๒ ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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ช่ือเร่ือง 
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คําจํากัดความ  (DEFINITION) 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (WORK PROCEDURES) 
การบันทึก  (RECORDS) 
การแปลผล  (INTERPRETATION)  
แผนภูมิ  (FLOW CHART) 
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วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
และระบบสูบจายน้ําประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๓ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
๑.๐ วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 
 เพื่อใหการสูบนํ้าดิบมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงานไฟฟา คาบํา รุงรักษาต่ํา 
บริการผูใชนํ้าอยางทั่วถึง 
 

๒.๐ ขอบเขตของงาน (SCOPE) 
 สูบนํ้าดิบอยางตอเน่ืองตามความตองการของระบบผลิตและในปริมาณและแรงดันที่
เหมาะสม ทั่วพ้ืนที่บริการ ปองกันความเสียหาย เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
๓.๐ ผูรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 

 พนักงานผลิตน้ําและหัวหนางานผลิต มีหนาที่รับผิดชอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๔.๐ เอกสารอางอิง (REFERENCE) 
 แบบเคร่ืองสูบนํ้าและระบบไฟฟา 
 
๕.๐ คําจํากัดความ (DEFINITION) 

 ขั้นตอนการเดินเคร่ืองสูบนํ้า คือ แผนการใชเคร่ืองสูบนํ้าอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการและ
คูมือปองกันความเสียหาย ลดคาบํารุงรักษา 

  

๖.๐ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (WORK PROCEDURES) 
๖.๑ ตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟาและไฟฟากาลัง 
๖.๒ ตรวจสอบเคร่ืองสูบนํ้าและเคร่ืองตนกําลัง ระบบหลอลื่น 
๖.๓ เปดประตูนํ้าทางสงไวที่ ๕% 
๖.๔  กดสวิทช Start เดินเคร่ืองสูบนํ้า 
๖.๕  เม่ือเคร่ืองสูบนํ้าทํางานในจังหวะที่ ๒ (Delta) เปดประตูน้ําทางสงจนกระทั่ง

เปดสุด 
๖.๖  ตรวจสอบระบบไฟฟา (แรงดัน, กระแส) วาเปนปกติหรือไม 
๖.๗  ตรวจการเดินเคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองตนกําลัง และอัตราการสูบ 
๖.๘ บํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) 

 

 

 

 

 



 

 

 
วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
และระบบสูบจายน้ําประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๔ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

๗.๐ บันทึก (RECORDS) 
 บันทึกผลตามแบบฟอรมเอกสารแนบ 
 

๘.๐ การแปลผล (INTERPRETATION) 
๘.๑ การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานเดินเคร่ืองสูบนํ้าทั้งกอนละหลังใชคูมือ

ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองสูบนํ้าอยางถูกตอง มผีลแตกตางกันอยางไร มีขั้นตอนใดบางควรปรับปรุงแกไข 

๘.๒ จากผลการปฏิบัติงาน และขอสังเกต ขอบกพรอง การชํารุดของเคร่ืองกวาด
ตะกอนประตูนํ้าระบายตะกอน มาวิเคราะหปรับปรุง แกไข ทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
และระบบสูบจายน้ําประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๕ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

๙.๐ แผนภูมิ (FLOW CHART) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

เริ่ม 

ตรวจระบบควบคุมไฟฟาและไฟฟากําลัง 

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่องตนกําลัง ระบบหลอล่ืน 

หยุด(STOP) 

ตรวจสอบแกไข 

เปดประตูน้ําทางสงไวที่ ๕% 

มอเตอรทํางานใน
จังหวะที่ ๒ ปกติ 

ตรวจระบบควบคุมไฟฟาและไฟฟากําลัง 

กดสวิทช Start เดินเครื่องสูบน้ํา 

ประตูน้ําเปด 
เต็มที่ ๑๐๐ % 

ตรวจสอบแรงดัน กระแสไฟฟา 

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา 
เคร่ืองตนกําลังและอัตราการสูบ 

บํารุงรักษาแบบ PM 

จบ 

เปดประตูน้ํา 

ผิดปกติ 



 

 

 
วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
และระบบสูบจายน้ําประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๖ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 

ข้ันตอนการตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา 

ซอม 

ตรวจหาสาเหตุ เปล่ียน / ซอม 

ตัวเรือนร่ัว 

เกิดรอยแตก 

กวดขัน Bolt & Nut 

เปล่ียนปะเก็น 

เคร่ืองสูบนํ้า 

ซอม สาเหตุจากการติดต้ัง 

พื้นทรุด 

แบร่ิงผิดปรกติ เติมสารหลอล่ืน 

เพลาคด ดัด / เปล่ียน 

เกิดความเคนจากการติดต้ังระบบทอ 

ถอดหนาแปลน ซอมการติดต้ัง เสียงโลหะเสียดสี 

เสียงจาก Cavitation 

อัตราการไหลเกิน / นอย 

ตรวจแรงดันทางดูดและประตูนํ้าทางสง 

เสียงผิดปรกติ 

กวดขันใหแนน 

สึกหรอ/ไหม เปล่ียนทดแทน 

บิ่น / แตก / สึกหรอ ซอม / เปล่ียน 

ซอม / เปล่ียน กวดขันใหแนน 

ปรับต้ังศูนย 

ดัด / เปล่ียน 

ถอดหนาแปลน 

ขอตอสงกําลังผิดปรกติ 

เพลาคด 

เกิดความเคนจากระบบทอ 

 Bolt & Nut หลวม 

แบริ่งผิดปรกติ 

ใบพัดชํารุด 

แทนเคร่ืองชํารุด / Bolt&Nut หลวม 

เกิดการสั่น 

Impeller & Wearing สึกหรอ ซอม / เปล่ียน 

ระบบทอผิดปรกติ ระบบทอแตกรั่ว ซอมปรับปรุง 

Impeller & Wearing สึกหรอ ซอม / เปล่ียน 

ทอทางดูดรั่ว ประเก็น / ทอชํารุด ซอม / เปล่ียน 

อัตราสูบลด 

ความดันลด 

ซีลเชือกแนน ปรับต้ัง 

ตัวเรือนรอน ประตูน้ําทางสงเปดนอย เปดประตูน้ํา 

ตัวเรือนแบร่ิงรอน สึกหรอ/ ขาดสารหลอล่ืน เปล่ียน /เติมสารฯ 

ความรอนสูง 



 
 

 

 
วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
และระบบสูบจายน้ําประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๗ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 ข้ันตอนการตรวจซีลเพลาเคร่ืองสูบน้ํา 

อายุการใชงาน เปล่ียนซีลทางกล 

สาเหตุอ่ืน ถอดซอมหาสาเหตุ 

ทําการแกไข 

ร่ัวเล็กนอย ตรวจเช็คปริมาณการร่ัว 

คาท่ียอมรับได ~ 3 cc/h ซอม / เปล่ียน 

Quenching 

หลอเย็น 

Flushing 

เกิดการร่ัว 

ซีลทางกล 

ซีลเพลา 

แตละคามีความผิดปกติหรือไม ทําความสะอาด 

ตรวจเช็คปลอกและเพลา 

กวดขันการอัดซีล 

เปล่ียนซีลเมื่อเกิดไมดีพอ 

เกิดการไหม ร่ัวเล็กนอย 

ปรับแตงการขันอัด 

 ปรับแตงซีลเกิดการร่ัวนอยลง 

ตรวจสอบตามตารางท่ี 1 

การร่ัวเกินมาตรฐาน 

 แบบมีระบบหลอเย็นภายนอก  ตรวจเช็คทางน้ําหลอเย็น 

 แบบไมตองหลอเย็น ชํารุด เปล่ียน 

ซีลเชือก 
เกิดการร่ัว 



 
 

 

 
วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
และระบบสูบจายน้ําประปา 

 

 
เลขที่  WI-CM-๐๓ 
หนา ๘ใน ๑๐แกไขครั้งที่ ๐ 
วันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบแบริ่ง 

คร้ังแรก 200 ชม. คร้ังตอไปทุก 1,500 – 2,000 ชม. 

ตรวจเช็คย่ีหอสารหลอล่ืน จากเอกสารอางอิง 

น้ํามัน 

จารบี 

เติมสารหลอล่ืน 

แบร่ิง 

มีเสียงดัง ใชอุปกรณตรวจสอบ ดี 

ชํารุด ซอม 

คาท่ียอมรับ อุณหภูมิหอง +40   ํ C < 78   ํ C 

ผลจากอุปกรณบันทึก 

ความแตกตางอุณหภูมินํ้าหลอเย็น> 10   ํ C 

เช็คระบบหลอเย็น ชํารุด 
ซอม  

ซอม / เปล่ียน เพลาผิดปรกติ 

สารหลอล่ืนลดลง ตรวจเช็คระดับ 

สาเหตุอ่ืน ตรวจเช็คการร่ัว 

อุปกรณร่ัว 

กวดขันใหแนน 

เปล่ียนใหม 

ชนิดของการหลอล่ืน 

สารหลอล่ืนร่ัว 

อุณหภูมิสูง 

น้ําหลอเย็นผิดปรกติ 

สั่นเกินมาตรฐาน 

ตามเกณฑมาตรฐาน ตารางท่ี 2 ตรวจหาสาเหตุอ่ืน 

เกิดจากความเคน แกไข  

เกิด Cavitation แกไข  

ผิดปรกติ 



 
 

ตารางท่ี ๑ มาตรฐานการตรวจซอม 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ
ชิ้น

สว
น 

 
จุดตรวจ 

 
No
. 

 
หัวขอ 

 
Cycle 
  

วิธีตรวจ 
 

เครื่องมือ 
 

มาตรการตัดสินใจ 
 

การแกไข  
เดิน 
 

 
หยุด 

เคร
ื่อง

สูบ
น้ํา

 

โครง ๑ 
รั่ว /  สังเกต / สายตา มีรอยรั่ว ซอมรอยรั่วหหรือเปล่ียนใหม 

สั่น /  วัดความ
สั่นสะเทือน / 

เครื่องวัดความ
ส่ันสะเทือน 

ความสั่นสะเทือน
มากกวาตารางท่ี ๒ 

ตรวจสอบความแนนของ 
Bolt และ Nut 

โครงแบริ่ง ๒ 
รอน /  วัดอณหภูมิ เครื่องวัด 

เทอรโมมิเตอร 
มากกวา ๕๐ 

องศาเซลเซียส ตรวจหาสาเหตุ 

สั่น /  วัดความ
สั่นสะเทือน / 

เครื่องวัดความ
ส่ันสะเทือน 

ความสั่นสะเทือน
มากกวาตารางท่ี ๒ 

ตรวจสอบความแนนของ 
Bolt และ Nut 

เพลา ๓ สั่น /  วัดความ
สั่นสะเทือน 

วัดความ
ส่ันสะเทือน 

ความสั่นสะเทือน
มากกวาตารางท่ี ๒ ตรวจสอบความโกงของเพลา 

แบริ่ง ๔ เสียงดัง /  ฟงเสียง เครื่องฟงเสียง ผิดปกติมาก แกไข / เปล่ียน 

ใบพัด ๕ อัตราสูบตํ่า /  วัดอัตราการไหล Flow Meter ตํ่ากวาเกณฑ > ๑๐% เปล่ียน 

Wearing 
Ring ๖ อัตราสูบลด 

  วัดอัตราการไหล Flow Meter ตํ่ากวาเกณฑ นอยกวา
กําหนด 

เปล่ียนใหม 
  ถอดตรวจวัด Filler Gauges สึกหรอมากกวาเกณฑ 

มอ
เตอ

รไ
ฟฟ

า โครง ๗ 
รอน /  วัดอณหภูมิ เครื่องวัด 

เทอรโมมิเตอร 
มากกวา ๕๐ 

องศาเซลเซียส ตรวจแกไข 

สั่น /  วัดความ
สั่นสะเทือน / 

เครื่องวัดความ
ส่ันสะเทือน 

ความสั่นสะเทือน
มากกวาตารางท่ี ๒ 

ตรวจสอบความแนนของ 
Bolt และ Nut 

แบริ่ง ๘ เสียงดัง /  ฟงเสียง เครื่องฟงเสียง ผิดปกติมาก แกไข / เปล่ียน 

สว
นป

ระ
กอ

บ 

Coupling ๙ สั่น   วัดความแนว
ศูนยกลาง เครื่องต้ังศูนย ผิดปกติมากกวา 

ตารางท่ี ๒ ต้ังศูนยกลางใหม 

แทนเครื่อง ๑๐ สั่น   วัดความ
สั่นสะเทือน / 

เครื่องวัดความ
ส่ันสะเทือน 

ความสั่นสะเทือน
มากกวาตารางท่ี ๒ 

ตรวจสอบความแนนของ 
Bolt และ Nut 

เคร
ื่อง

ยน
ต 

ตัวเครื่องยนต ๑๑ 

รอน /  วัดอณหภูมิ เครื่องวัด 
เทอรโมมิเตอร 

มากกวา ๕๐ 
องศาเซลเซียส แกไข ซอม ปรับปรุง 

สั่น   วัดความ
สั่นสะเทือน / 

เครื่องวัดความ
ส่ันสะเทือน 

ความสั่นสะเทือน
มากกวาตารางท่ี ๒ 

ตรวจสอบความแนนของ 
Bolt และ Nut 

เปลือง
เช้ือเพลิง   วัดความสิ้นเปลือง เครื่องวัดความ

สิ้นเปลือง 
ความสิ้นเปลือง

มากกวา ๐.๒๔ L /
แรงมา /ชม. 

แกไข ซอม ปรับปรุง 



 
ตารางท่ี ๒ คามาตรฐานความส่ันสะเทือนของเครื่องจักร 

 
 

ความเร็วรอบ(rpm) ความสั่นสะเทือน(มม) ความเร็วรอบ(rpm) ความสั่นสะเทือน(มม) 
 ๖๐๐ ๑๒๐ / ๑,๐๐๐  ๑,๒๐๐ ๗๐ / ๑,๐๐๐ 
 ๘๐๐ ๙๕ / ๑,๐๐๐  ๑,๘๐๐ ๕๕ / ๑,๐๐๐ 
 ๑,๐๐๐ ๘๐ / ๑,๐๐๐   


