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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ฉบับ
ที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ถึงการแบ่งชนิดของปั๊มคอนกรีต
ตามลักษณะการใช้งาน (วิศวกรหน้างานมักจะคุ้นเคย

มากกว่า) ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ โดยได้กล่าวถึง 
ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งประจ�าที่แบบรถพ่วง (Trailer concrete 
pump) ไปแล้ว มาติดตามกับอีก 2 ประเภทที่เหลือกันต่อ

2) ตดิตัง้บนรถบรรทกุ (Truck-mounted concrete pump) หน้า
งานจะเรียกปั๊มชนิดนี้ว่า “ปั๊มบูม” ที่เรียกกันแบบนี้มาจากค�าว่า Boom 
หมายถึง ส่วนที่เป็นแขนกลไฮดรอลิกที่สามารถยืดออกมาเพื่อล�าเลียง
คอนกรีตไปเทยังที่ต่างๆ ได้ ตัวปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีตจะถูก 
ติดตั้งไว้ด้วยกันบนรถบรรทุก ซึ่งท�าให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายปั๊ม อีก
ท้ังท่อส่งคอนกรีตจะถูกควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถอ�านวย
ความสะดวกในการเทคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็แน่นอนว่ามีราคา
สูงกว่าแบบแรก แต่ก็มีข้อจ�ากัดเรื่องความสูงของท่อส่งคอนกรีต ซึ่งมี
ความยาวตามบูมไฮดรอลิกที่พับได้บนรถบรรทุก

3) ติดตั้งอยู ่กับที่พร้อมบูม (Stationary concrete plac-
ing boom) หน้างานจะเรียกปั๊มชนิดนี้แบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 
“ปั๊มเพลสซิ่งบูม” เป็นการน�าข้อดีของปั๊มทั้ง 2 แบบแรกมารวมกัน โดย
การใช้ปั๊มลากเป็นตัวส่งก�าลังดันคอนกรีตและที่ปลายท่อส่งก็ติดตั้งตัว
แขนกลไฮดรอลกิ เพือ่ลดข้อจ�ากัดของป๊ัมทัง้ 2 แบบ คอื ไม่ต้องเสยีเวลา
ในการตดัต่อท่อส่งหน้างาน เนือ่งจากมีบูมตดิตัง้ทีป่ลายท่อส่งสามารถ
เคลือ่นย้ายไปตามต�าแหน่งทีต้่องการเทได้สะดวกและก�าลงัของป๊ัมก็มี
ก�าลังสูง ไม่ได้ถูกจ�ากัดเช่นเดียวกับปั๊มที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก มักน�า

จากฉบับที่แล้วต่อ

ปั๊มคอนกรีต
 

ตอน

 (จบ)

▲	รูปภาพปั๊มคอนกรีตแบบติดตั้งบนรถบรรทุก

มาใช้ในงานก่อสร้างอาคารสูงเพราะสะดวกในการล�าเลียงคอนกรีต
ในแนวดิ่งและยังลดข้อจ�ากัดในการเคลื่อนย้ายต�าแหน่งที่ต้องการเท
คอนกรีตอีกด้วย

 

อุปกรณ์ที่ใช้ร ่วมกับปั ๊มคอนกรีตที่ส�าคัญได้แก่ “ท่อส่ง
คอนกรีต” (Concrete pipeline) มหีน้าทีเ่ป็นตวักลางในการขนส่งล�าเลียง
คอนกรีตไปยังที่ที่ต้องการเท คล้ายๆ กับท่อน�้าที่ต่อเชื่อมกับปั๊มน�้า
นั่นเอง แต่ท่อส่งคอนกรีตนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานมาก 
เนือ่งจากขณะทีค่อนกรตีเคลือ่นตวัไปตามท่อส่งนัน้จะมกีารเสียดสีกบั
ผนงัท่อท�าให้ท่อมกีารสกึหรอ ฉะนัน้ ท่อจะต้องทนทานต่อการกดักร่อน
และเหมาะสมกับสภาพการใช้งานด้วย 

การต่อท่อส่งคอนกรีตนั้น จะต้องต่อท่อส่งให้มีลักษณะเป็น
เส้นตรง เพื่อป้องกันคอนกรีตอุดตันในเส้นท่อขณะเทคอนกรีต กรณีที่
มลีกัษณะการหกัมมุของเส้นท่อมากๆ กม็คีวามเสีย่งทีท่่อจะอดุตนัมาก 
ท่อส่งคอนกรีตที่ใช้งานกันทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) ท่อแข็ง (Rigid pipe) เป็นท่อส่งที่วางเป็นแนวเพื่อล�าเลียง
คอนกรตี โดยจะต่อเชือ่มกบัตวัป๊ัมคอนกรตีและต่อเชือ่มท่อส่งกันไปยัง
ทีท่ีต้่องการ มกัท�าด้วยเหลก็เนือ่งจากมคีวามทนทานและเหมาะสมกบั
สภาพการใช้งาน ลกัษณะท่อนีจ้ะเป็นท่อเหลก็ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
ตั้งแต่ 3-7 นิ้ว มีลักษณะเป็นท่อนๆ ตั้งแต่ 0.5-3 ม. ต่อเชื่อมกัน โดยมี
ยางและปลอกเหล็กรัดบริเวณรอยต่อท่อ

▲	รูปภาพปั๊มคอนกรีตแบบติดตั้งอยู่กับที่พร้อมบูม
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ

ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

2) ท่อยดืหยุน่ (Flexible pipe) เป็นท่อยางทีม่ลีกัษณะยดืหยุน่ 
(สามารถโยกไปมาได้) มักจะใช้ท่อยืดหยุ่นนี้ต่อบริเวณปลายท่อส่ง
คอนกรีต เพื่อให้ง่ายในการโยกปลายท่อส่งคอนกรีตไปยังที่ต้องการเท
คอนกรีตได้สะดวก

▲	รูปภาพแสดงการใช้งานท่อส่งคอนกรีตแบบยืดหยุ่น

ข้อคำานึงถึงการใช้งานปั๊มคอนกรีต

1. ชนิดของปั๊มคอนกรีต สภาพหน้างานเป็นปัจจัยที่วิศวกร
จะต้องท�าการวางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการล�าเลียงคอนกรีตไปเท ซึ่ง
จะต้องท�าการจัดวางแผนงาน หากตัดสินใจใช้ปั๊มคอนกรีตก็จะต้อง
คิดว่าจะใช้ปั๊มคอนกรีตแบบใดที่มีความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน 
ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ถึงความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาด้วย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด 

2. การจัดวางต�าแหน่ง โดยทั่วไปควรตั้งปั๊มคอนกรีตไว้ใกล้
จุดเทมากที่สุดเพื่อประหยัดระยะท่อส่งคอนกรีต จุดที่ตั้งปั๊มนั้น รถส่ง
คอนกรตีจะต้องวิง่เข้า-ออกได้สะดวกไม่ให้ตดิขัด การล�าเลยีงคอนกรตี
มกัจะเริม่ต้นทีจ่ดุเททีไ่กลทีส่ดุก่อนแล้วค่อยๆ ขยบัเข้ามาบรเิวณทีใ่กล้

ปั๊มคอนกรีตเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการตัดต่อท่อส่งให้น้อยที่สุด เพราะการ
ตดัต่อท่อส่งคอนกรตีนัน้จะต้องใช้เวลา ซึง่อาจท�าให้เกดิปัญหาคอนกรีต
ที่ค้างในเส้นท่อแข็งตัวอุดตันได้ 

นอกจากตัวปั๊มคอนกรีตแล้วจะต้องวางแนวท่อส่งคอนกรีต
และแนวทางการตัดต่อท่อส่งด้วย ซึ่งอาจจะต้อง Block out งาน
โครงสร้างบางส่วนเอาไว้ก่อน เพ่ือใช้เป็นเส้นทางของเส้นท่อล�าเลียง
คอนกรีตและมาเทคอนกรีตปิดเมื่องานแล้วเสร็จในภายหลัง 

3. ขนาดก�าลังของปั๊ม เมื่อเลือกชนิดปั๊มคอนกรีตท่ีใช้ได้
แล้ว จะต้องท�าการเลือกขนาดก�าลังของปั๊มโดยค�านึงจากระยะขนส่ง
คอนกรีตทั้งในแนวดิ่งและแนวราบและอัตราในการล�าเลียงคอนกรีต 
(ลบ.ม.ต่อชม.) เพื่อให้ได้ขนาดปั๊มที่เหมาะสมกับการใช้งาน

4.  คอนกรีตที่ใช้งาน สิ่งที่ต้องค�านึงถึงมี ดังนี้
4.1 ส่วนผสมของคอนกรีต เมื่อแจ้งทางโรงงานคอนกรีตผสม

เสร็จว่าจะใช้ปั๊มคอนกรีต ทางโรงงานจะออกแบบสัดส่วนผสมให้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งานปั๊มคอนกรีต โดยใส่น�้ายาผสมคอนกรีต
ให้คอนกรีตมีความเหนียวลื่นและหน่วงเวลาแข็งตัวของคอนกรีต หิน
ที่ใช้ผสมก็จะมีขนาดเล็กลง มีความเหลี่ยมคมน้อยกว่าปกติ เพื่อลด
การสึกหรอของท่อส่ง ก่อนจะมีการเทคอนกรีต ทางหน้างานจะต้องสั่ง
มอร์ต้ามายิง เพื่อเคลือบผิวท่อส่งคอนกรีตให้มีความหล่อลื่น

4.2 อัตราขนส่งคอนกรีต การใช้ปั๊มคอนกรีตในการล�าเลียง
คอนกรีตมักจะใช้ในงานเทที่มีปริมาณมาก ฉะนั้น จะต้องท�าการจอง
คอนกรีตกับทางโรงงานไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้จัดเตรียมรถขนส่ง
คอนกรีตให้มีความต่อเนื่อง เพราะหากคอนกรีตทิ้งระยะเป็นเวลานาน
เกินไปจะท�าให้คอนกรีตที่ค้างในเส้นท่อแข็งตัวและเกิดปัญหาท่อส่ง 
อดุตนั ท�าให้เสยีเวลาในการตดัต่อท่อเพ่ือแก้ปัญหา (เพ่ือป้องกนัปัญหานี ้
ทางหน้างานจะก�าหนดให้มีโฟร์แมนที่ดูแลเรื่องรถส่งคอนกรีต ซึ่งจะ
คอยควบคุมปริมาณคอนกรีตที่เหลืออยู่ หากพบว่าคอนกรีตขาดช่วง 
จะต้องหยุดเทคอนกรีตชั่วคราวและใช้คอนกรีตที่เหลืออยู่ยิงเลี้ยงท่อ
ทุกๆ 10 นาทีระหว่างรอรถคอนกรีตคันต่อไป)

5. การบรหิารจดัการ วิศวกรจะต้องท�าการบรหิารหน้างานให้
มีความสะดวกในการท�างานและพร้อมมีแผนฉุกเฉินในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น การจดัเตรยีมความพร้อมทัง้ป๊ัมคอนกรตี 
ก�าลังคนและเครื่องมือที่ใช้ในการเทคอนกรีต หรือเครื่องมือส�ารองใน
กรณทีีเ่ครือ่งมอืเกดิเสยีขึน้มาระหว่างเทคอนกรตี หรอืเกดิปัญหาทีค่าด
ไม่ถึง  เช่น ฝนตกหนักจนไม่สามารถเทคอนกรีตต่อไปได้ ฯลฯ รวมถึง
การล้างท�าความสะอาดท่อส่งและป๊ัมคอนกรตีหลงัเลกิใช้งาน เร่ืองน้ีพดู
ไปเหมือนกับว่าเป็นเรื่องไม่น่าใส่ใจ เพราะเป็นรายละเอียดจุกจิก แต่ก็
มไีม่น้อยทีก่ารไม่ใส่ใจในเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ เหล่านีท้�าให้เป็นปัญหาใหญ่
ในการท�างาน

TIP: ขณะเทคอนกรีตจะมีการน�าค้อนยางเคาะตามท่อเพื่อไล่
คอนกรีตตามจุดที่เสี่ยงต่อการอุดตันในเส้นท่อ ในกรณีที่เกิดปัญหา
คอนกรีตอุดตันในเส้นท่อขณะเทคอนกรีต ทางหน้างานจะท�าการใช้
ค้อนเคาะหาจุดอุดตันและท�าการตัดท่อออกมาท�าความสะอาด แล้ว
จึงต่อท่อกลับไปใช้งานตามเดิม TPA
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▲	รูปภาพปลอกรัดท่อส่งคอนกรีตแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อท่อ

▲	รูปภาพท่อส่งคอนกรีตแบบท่อเหล็ก




