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คํานํา 

 

หนังสือน้ีจัดทาํขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มวิชางานระบบท่อและสุขภัณฑ์ หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้

เขา้อบรมไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะวิชาชีพดา้นระบบงานประปา 

 ทั้งน้ี เน้ือหาภายในหนังสือครอบคลุมกระบวนการปฏิบติังานที่เก่ียวกบัระบบท่อและสุขภณัฑ์ ตั้งแต่

การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน กระบวนการติดตั้งที่ถูกต้องและเหมาะสมกบัการใช้งาน การปฏิบัติงานที่

คาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัของทั้งผูป้ฏิบติังานและผูใ้ช้งาน รวมไปถึงบูรณาการนวตักรรมงานระบบ

ท่อระดบัสากล เพ่ือให้สอดรับกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและนวตักรรมของระบบท่อที่พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดย

เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานรายวิชาระบบท่อและสุขภณัฑ ์

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกบั บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกดั ผูผ้ลิตท่อ

และขอ้ต่อพีวีซี ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี ภายใตเ้ครือซิเมนตไ์ทย เป็นผูร่้วมพฒันาและจดัทาํหนงัสือเล่มน้ีขึ้น และหวงั

เป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ีจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านงานระบบท่อและสุขภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา และผูอ้่านทุกท่าน เพ่ือให้สามารถนาํองค์ความรู้จากหนังสือเล่มน้ีไปใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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คาํนิยม 

 ฃอแสดงความยนิดกีบัสาํนักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษาและบรษิทั นวพลาสตกิอุตสาหกรรม 

จาํกดั ในเครอืซเิมนตไ์ทย (SCG) ผูผ้ลติท่อและขอ้ต่อพวีซี ีและพพีอีาร ์“ตราเอสซจี”ี ที�ไดร้่วมมอืกนัเรยีบ

เรยีง “คู่มอืการเรยีนการสอนดา้นงานท่อและสุขภณัฑ”์ เล่มนี�ขึ�นมา ความรว่มมอืนี�เกดิขึ�นเพราะทั �งทาง

บรษิทัฯ และสาํนกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษาต่างก็เลง็เหน็ถงึความสําคญัของการพฒันาช่างฝีมอืใหม้ี

ความรอบรูแ้ละทนัสมยั เพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ีและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัผูท้ี�

จะออกไปประกอบวชิาชพีในงานระบบท่อต่างๆ ทั �งในอาคารพาณชิย ์ในอาคารอุตสาหกรรม และบา้นอยู่

อาศยั จากการที�กระผมไดอ่้านคู่มอืเล่มนี�อย่างละเอยีด กระผมไดพ้บว่า เนื�อหาในหนงัสอืคู่มอืค่อนขา้งจะมี

ความสมบรูณ์ เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนในระดบัอาชวีศกึษาของสถาบนัอาชวีศกึษาต่างๆในสงักดัของ

สาํนักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษาเป็นอยา่งยิ�ง เพราะจะทาํใหส้ามารถผลติบุคลากรออกไปเป็นช่างที�มี

ฝีมอื มคีวามรูท้างทั �งดา้นปฏบิตัแิละทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งผสมผสานกนัไป อนัจะเป็นการไปอุดช่องว่างระหว่าง

วศิวกรและผูป้ฏบิตังิานระดบัล่างที�ประเทศของเรายงัขาดแคลนอยู ่ตวัอยา่งของเนื�อหาที�สาํคญั อาทเิช่น 

การอ่านแบบ การประมาณราคา อุปกรณ์ เครื�องมอืที�ใชใ้นงานท่อ วสัดุท่อชนิดต่างๆและขอ้บ่งชี�ในการ

เลอืกใชง้านของทอ่แต่ละชนิด โดยเฉพาะขอ้บ่งชี�ในการนําเอาท่อพลาสตกิมาทดแทนการใชท้่อเหลก็อาบ

สงักะส ีท่อเหลก็หล่อ และทอ่ทองแดง ซึ�งจะทาํใหค้่าใชจ้า่ยของการสรา้งบ้านหรอืโครงการต่างๆ ทั �งเลก็และ

ใหญ่สามารถลดลงไปไดเ้ป็นอยา่งมาก ผูท้ี�จบการศกึษาตามหลกัสูตรนี�อย่างถ่องแท ้จะเป็นผูท้ี�มทีกัษะใน

งานท่อต่างๆ สามารถกา้วไปพรอ้มกบัเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั และนวตักรรมใหม่ๆ ของงานระบบท่อ และพรอ้ม

ที�จะก้าวออกสูต่ลาดแรงงานอยา่งมคีุณภาพ 

 

 

 

นายอรรถพล สงัขวาส ี

ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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คํานิยม 

 

ขอแสดงความยินดีกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท นวพลาสติก

อุตสาหกรรม จํากัด ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิตท่อและข้อต่อพีวีซี และพีพีอาร์ “ตราเอสซีจี” ท่ีได้

ร่วมมือกันเรียบเรียง “คู่มือการเรียนการสอนด้านงานท่อและสุขภัณฑ์” เล่มนีขึ้น้มา ความร่วมมือนีเ้กิดขึน้

เพราะทัง้ทางบริษัทฯ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่างก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของ       

การพฒันาชา่งฝีมือให้มีความรอบรู้และทันสมยั เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับผู้ ท่ีจะออกไปประกอบวิชาชีพในงานระบบท่อต่างๆ ทัง้ในอาคารพาณิชย์ ในอาคาร

อุตสาหกรรม และบ้านอยู่อาศัย จากการท่ีกระผมได้อ่านคู่มือเล่มนีอ้ย่างละเอียด กระผมได้พบว่า เนือ้หา

ในหนงัสือคู่มือค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษาของสถาบัน

อาชีวศึกษาต่างๆ ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้

สามารถผลิตบุคลากรออกไปเป็นช่างท่ีมีฝีมือ มีความรู้ทัง้ทางด้านปฏิบัติและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องผสมผสาน

กนัไป อนัจะเป็นการไปอดุช่องว่างระหว่างวิศวกรและผู้ปฏิบติังานระดบัล่างท่ีประเทศของเรายงัขาดแคลน

อยู่ ตวัอย่างของเนือ้หาท่ีสําคญั อาทิเช่น การอ่านแบบ การประมาณราคา อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานท่อ 

วัสดุท่อชนิดต่างๆ และข้อบ่งชีใ้นการเลือกใช้งานของท่อแต่ละชนิด โดยเฉพาะข้อบ่งชีใ้นการนําเอา          

ท่อพลาสติกมาทดแทนการใช้ท่อเหล็กอาบสงักะสี ท่อเหล็กหล่อ และท่อทองแดง  ซึ่งจะทําให้ค่าใช้จ่ายของ

การสร้างบ้านหรือโครงการต่างๆ ทัง้เล็กและใหญ่สามารถลดลงไปได้เป็นอย่างมาก ผู้ ท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรนีอ้ย่างถ่องแท้ จะเป็นผู้ ท่ีมีทักษะในงานท่อต่างๆ สามารถก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

และนวตักรรมใหม่ๆ ของงานระบบท่อ และพร้อมท่ีจะก้าวออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคณุภาพ 
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อุตสาหกรรม จํากัด ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิตท่อและข้อต่อพีวีซี และพีพีอาร์ “ตราเอสซีจี” ท่ีได้

ร่วมมือกันเรียบเรียง “คู่มือการเรียนการสอนด้านงานท่อและสุขภัณฑ์” เล่มนีขึ้น้มา ความร่วมมือนีเ้กิดขึน้

เพราะทัง้ทางบริษัทฯ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่างก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของ       

การพฒันาชา่งฝีมือให้มีความรอบรู้และทันสมยั เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับผู้ ท่ีจะออกไปประกอบวิชาชีพในงานระบบท่อต่างๆ ทัง้ในอาคารพาณิชย์ ในอาคาร

อุตสาหกรรม และบ้านอยู่อาศัย จากการท่ีกระผมได้อ่านคู่มือเล่มนีอ้ย่างละเอียด กระผมได้พบว่า เนือ้หา

ในหนงัสือคู่มือค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษาของสถาบัน

อาชีวศึกษาต่างๆ ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้

สามารถผลิตบุคลากรออกไปเป็นช่างท่ีมีฝีมือ มีความรู้ทัง้ทางด้านปฏิบัติและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องผสมผสาน

กนัไป อนัจะเป็นการไปอดุช่องว่างระหว่างวิศวกรและผู้ปฏิบติังานระดบัล่างท่ีประเทศของเรายงัขาดแคลน

อยู่ ตวัอย่างของเนือ้หาท่ีสําคญั อาทิเช่น การอ่านแบบ การประมาณราคา อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานท่อ 

วัสดุท่อชนิดต่างๆ และข้อบ่งชีใ้นการเลือกใช้งานของท่อแต่ละชนิด โดยเฉพาะข้อบ่งชีใ้นการนําเอา          

ท่อพลาสติกมาทดแทนการใช้ท่อเหล็กอาบสงักะสี ท่อเหล็กหล่อ และท่อทองแดง  ซึ่งจะทําให้ค่าใช้จ่ายของ

การสร้างบ้านหรือโครงการต่างๆ ทัง้เล็กและใหญ่สามารถลดลงไปได้เป็นอย่างมาก ผู้ ท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรนีอ้ย่างถ่องแท้ จะเป็นผู้ ท่ีมีทักษะในงานท่อต่างๆ สามารถก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

และนวตักรรมใหม่ๆ ของงานระบบท่อ และพร้อมท่ีจะก้าวออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคณุภาพ 
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บทท่ี 1  

ระบบท่อ 

1.1 บทนํา 

ช่างท่อสุขภณัฑ์มีหน้าที่ติดตั้งระบบท่อต่างๆ  ของอาคาร เพ่ือความเหมาะสม และความสุขสบาย

อยา่งถูกลกัษณะของผูใ้ช้สอยอาคารนั้นๆ ช่างท่อและสุขภณัฑ์จึงตอ้งมีหน้าที่ในระบบจดัส่งนํ้าที่ใชอุ้ปโภค

บริโภคที่มีความปลอดภยัเขา้สู่อาคาร และรวมถึงระบบระบายนํ้าที่ตอ้งการกาํจดันํ้ าทิ้ง และนํ้ าโสโครก ไป

ยงัท่อระบายนํ้ าจะนํานํ้ าส่งต่อไปยงัจุดที่สามารถปล่อยทิ้งได้ หรือส่งต่อไปยงัโรงบาํบัดของเสียต่อไป  

นอกจากน้ีช่างท่อและสุขภณัฑต์อ้งมีหนา้ที่ต่อการซ่อมบาํรุงรักษาและซ่อมแซมท่อต่างๆ อีกดว้ย โดยทัว่ไป

แลว้ ระบบท่อภายในอาคารจะมีดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 ระบบท่อนํ้าเย็น (Cold Water Piping) และระบบท่อนํ้าร้อน (Hot Water Piper) 

ระบบประปา จดัส่งนํ้ าเยน็ (หรือนํ้ าประปา) ให้อาคารอย่างเพียงพอกบัการใช้สอยของผูใ้ช้

อาคารนั้น โดยมีความดนัและอตัราการไหลท่ีพอเหมาะ ความดนัของนํ้าที่เคร่ืองสุขภณัฑต่์างๆ ตอ้งการ เพ่ือ

การทาํงานอย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 1.4 บาร์ (bar) (5 ถึง 20 psi) ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั

ชนิดของเคร่ืองสุขภณัฑ ์ขนาดของท่อจ่ายนํ้าจะตอ้งมีขนาดเพียงพอแก่การจ่ายนํ้า โดยไม่ทาํให้เกิดเสียงดงั

จนเป็นที่น่ารําคาญ อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบนํ้ า เช่น เคร่ืองสูบนํ้ า เคร่ืองสุขภณัฑ ์และถงัเก็บนํ้า ควรจะ

ได้รับการเลือกและติดตั้งเพ่ือที่จะให้สามารถบาํรุงรักษาได้ง่าย และมีเคร่ืองสํารองการใช้งานตามความ

จาํเป็น 

1.1.2 ระบบท่อนํ้าเสีย (Waste Water Piping) 

ท่อที่ใช้ในการระบายนํ้าเสียอื่นๆ ซ่ึงไม่มีมูลของมนุษยอ์ยู่ดว้ย ท่อที่ใช้สําหรับระบายนํ้าจาก

อ่างลา้งชาม อ่างลา้งมือ อ่างซกัผา้ อ่างอาบนํ้า ฝักบวัอาบนํ้า เคร่ืองซกัผา้ จดัไดว่้าเป็นท่อนํ้าเสีย ท่อนํ้าเสียที่

เดินในแนวด่ิง เรียกว่า waste stack และท่อนํ้ าเสียแนวนอน เรียกว่า branch waste pipe หรือท่อแยกของท่อ

นํ้าเสีย 

1.1.3 ระบบท่อนํ้าโสโครก (Soil Piping) 

ท่อที่ใชใ้นการระบายมูลของมนุษย ์ เช่น นํ้าโสโครกท่ีระบายจากโถส้วม โถปัสสาวะ เป็นตน้

ท่อนํ้ าโสโครกที่อยู่ในแนวด่ิงเรียกว่า soil stack และท่อนํ้ าโสโครกในแนวนอน เรียกว่า branch soil pipe 

หรือ ท่อแยกของนํ้าโสโครก 
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ระบบท่อนํ้ าเสียและโสโครก ควรไดรั้บการออกแบบและติดตั้ง เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการอุด

ตนัไดง่้าย ระบบท่อควรจะมีช่องลา้งท่อ (Cleanout) อย่างเพียงพอ ช่องลา้งท่อมีลกัษณะเป็นฝาครอบแบบ

เกลียวปิดปลายท่อ ที่สามารถเปิดฝาเพ่ือทาํความสะอาดท่อเมื่ออุดตนัได ้โดยวิธีการทาํความสะอาด สามารถ

เปิดฝาช่องลา้งท่อ (Cleanout) และตกัส่ิงที่อุดตนัออกหรือดนัเขา้ไป เพ่ือให้ไหลลงไปตามท่อ หรือเรียกรถ

สูบส่ิงปฏิกูลมาสูบของเสียที่อยูใ่นท่อออกไปได ้

เคร่ืองสุขภณัฑ์ทุกชนิดที่ต่อเขา้กบัระบบท่อนํ้ าเสียของอาคารโดยตรง จะตอ้งมีอุปกรณ์ดกั

กลิ่น (Trap) เพ่ือป้องกนัมิให้ก๊าซหรือกลิ่นเหม็นจากท่อนํ้าเสียระเหยกลบัเขา้มาในห้องไดแ้ละอากาศเสียที่

อยู่ภายในท่อนํ้ าเสียจะตอ้งไดรั้บการระบายออกไปนอกอาคารทางท่ออากาศ (Vent Piping) เพ่ือให้นํ้ าเสีย

ภายในท่อไหลไดส้ะดวก 

1.1.4 ระบบท่ออากาศ (Vent Piping) 

ท่ออากาศ เป็นท่อที่ต่ออยู่กบัท่อระบายนํ้ าใกลท่ี้ดกักลิ่น (Trap) หรือต่ออยู่กบัท่อส่วนอื่นๆ

ของท่อระบายนํ้ า เพ่ือจุดประสงค์ในการรักษาความดนัภายในระบบท่อระบายนํ้ าให้มีการแปรเปลี่ยนนอ้ย

ที่สุด โดยการจดัให้อากาศผ่านเขา้และออกจากท่อระบายนํ้ าได ้ ท่ออากาศควรต่อออกไปนอกอาคารและให้

อยูสู่งกว่าอาคารอยา่งนอ้ย 150 มม. หรือย่ืนออกไปนอกอาคารมากพอที่จะไม่มีกลิ่นรบกวน 

1.1.5 ระบบท่อระบายนํ้าฝน (Storm-Water Piping) 

ในทุกอาคารควรจดัให้มีท่อระบายนํ้าฝน ขนาดที่พอเพียงต่อการระบายนํ้าฝนออกจากอาคาร

ในระยะเวลาที่เหมาะสม แลว้ส่งต่อไปยงัท่อระบายนํ้าสาธารณะ หรือแหล่งระบายนํ้าอื่นๆ 

การออกแบบระบบท่อควรจะมีจุดประสงค์รวมไปถึงการออกแบบให้ท่อมีขนาดเล็ก และ

ความยาวน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นรวมไปถึงการพยายามที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายของระบบท่อน้อยที่สุดด้วย 

โดยทัว่ไปแลว้การที่จะบรรลุถึงจุดประสงคห์ลงัสุดน้ีได ้ยอ่มหมายถึงการเลือกส่ิงต่อไปน้ีให้เหมาะสมท่ีสุด 

คือ วสัดุท่อและส่วนประกอบของท่อ เคร่ืองสุขภัณฑ์ ฉนวนหุ้มท่อ เคร่ืองสูบนํ้ า และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบท่อต่างๆ  

การติดตั้งส่วนของระบบท่อ ตอ้งดาํเนินไปพร้อมๆ กนั กบัการก่อสร้างอาคาร ทั้งน้ีเพราะท่อ

ต่างๆ มกัจะซ่อนอยูใ่นผนงั เพดาน หรือบางคร้ังก็จาํเป็นที่จะตอ้งทะลุผ่านคาน ผนงัหรือพ้ืน เพราะฉะนั้นท่อ

จึงจะตอ้งไดรั้บการวางแผนการติดตั้งก่อนที่ผนังหรือพ้ืนจะเสร็จเรียบร้อย เน่ืองจากความจาํเป็นการเดินท่อ

อยา่งถูกตอ้ง ผูค้วบคุมการติดตั้งท่อจึงตอ้งสามารถอ่านแบบและร่างแบบการเดินท่อได ้และบางคร้ังก็จะตอ้ง

สามารถออกแบบการเดินท่อของตนเองได ้ 
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1.2 การอ่านแบบ  

การอ่านแบบ หมายถึง การทาํความเขา้ใจแบบก่อสร้าง ซ่ึงเป็นแบบสถาปัตยกรรม หรือแบบทาง

วิศวกรรมได ้สามารถใช้ประโยชน์กบัการอ่านแบบนั้นได ้ในดา้นการควบคุม ตรวจ ให้คาํแนะนาํ ทาํการ

ก่อสร้าง ประมาณราคา และกาํหนดการใชจ้าํนวนวสัดุ รวมทั้งการวางแผนดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการบริหาร

และจดัการก่อสร้างได ้ประโยชน์ของการอ่านแบบไดค้รอบคลุมทั้งอาชีพ สามารถก่อสร้างให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูอ้อกแบบ และควรเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบก่อสร้างนั้นได ้ เพ่ือก่อให้เกิดการก่อสร้าง

ที่สมบูรณ์ขึ้น 

1.2.1 การอ่านพิมพ์เขียว 

แบบที่ใชส้าํหรับการทาํงานหรือที่นิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า พิมพเ์ขียว เน่ืองจากแบบสมยัก่อนใช้

เส้นสีขาวบนพ้ืนสีเขียว ในปัจจุบนัแบบส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นพิมพข์าว (White Print) เป็นพ้ืนสีขาว ใชเ้ส้นสี

เขียวหรือสีดาํ อย่างไรก็ตาม ยงัคงนิยมเรียกช่ือเดิมว่า พิมพเ์ขียว ซ่ึงจาํแนกได ้3 แบบสําหรับอาคารขนาด

ใหญ่ คือ 

1) พิมพ์เขียวทางโครงสร้าง (Structural Blueprint) 

แสดงโครงสร้างอาคารทั้งหมด รวมถึงแปลนการตอกเสาเข็ม (Piling) ฐานราก (Footing) 

กําแพงฐานราก (Foundation Wall) เสา (Column) คาน (Beam) แผ่นพ้ืน (Floor Slab) และหลังคา (Roof) 

รวมทั้งแสดงแบบรายละเอียด หรือแบบขยายทางโครงสร้างแต่ละตวั การต่อกนัของโครงสร้าง และอืน่ๆ 

2) พิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรม (Architectural Blueprint) 

เป็นแผนผงัหรือแปลนที่สมบูรณ์ ยกเวน้รายละเอียดทางโครงสร้าง สุขาภิบาล และไฟฟ้า 

ในแบบจะแสดงถึงกรอบของอาคาร (Framing) ผนัง (Wall) ฉากกั้น (Partition) รายการตกแต่งผนัง (Wall 

Finish Schedule) บวั (Trim) ตู ้(Cabinet) และกาํหนดขนาดของผนังและฉากกั้นทั้งหมด รวมทั้งผงับริเวณ 

แปลน รูปดา้น รูปตดั รายละเอียด หรือแบบขยาย ยงัแสดงถึงแผนผงับริเวณและทิวทศัน์ เพ่ือเขียนให้เจา้ของ

อาคารเขา้ใจแบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3) พิมพ์เขียวทางเคร่ืองกล (Mechanical Blueprint) 

แสดงถึงระบบงานท่อสุขภณัฑ ์ระบบทาํความร้อน ระบบปรับอากาศ ระบบถ่ายเทอากาศ 

ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆที่เก่ียวขอ้งภายในอาคาร พิมพเ์ขียวทางเคร่ืองกลของระบบงาน

ท่อสุขภณัฑเ์ป็นแบบของการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑแ์ละระบบการเดินท่ออยา่งสมบูรณ์ 
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ส่วนในอาคารพาณิชยข์นาดเล็กหรือบา้นพกัอาศยั พิมพเ์ขียวทางโครงสร้างและทางเคร่ืองกล

บ่อยคร้ังที่ถูกรวมอยูใ่นพิมพเ์ขียวทางสถาปัตยกรรม 

1.2.2 รายละเอียดทีสํ่าคัญในการอ่านแบบ 

สําหรับช่างก่อสร้าง หลายๆ แขนง ที่ต้องทาํการก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบก่อสร้าง

กาํหนด เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ช่างสี ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภณัฑ์ ช่างไฟฟ้า ช่างติดกระจก และช่างสาขา

อื่นๆ อาจเขียนแบบก่อสร้างได ้หรือเพียงอ่านแบบก่อสร้างได ้บางทีช่างเหล่านั้นอ่านแบบก่อสร้างไดบ้า้ง 

การที่จะให้อ่านแบบก่อสร้างไดเ้ขา้ใจอย่างดี เป็นความชาํนาญที่เกิดจากความสนใจ ที่จะพิจารณาลกัษณะ

การเขียน และจดจาํเส้นที่จาํเป็นและการระบุลักษณะของรูปหรือแบบ จะต้องฝึกฝน แก้ปัญหา สามารถ

มองเห็นภาพไดอ้ยา่งเขา้ใจชดัเจน  

รายละเอียดที่มีความสาํคญัในการอา่นแบบ ดงัน้ี 

1. การเขียนคาํยอ่ 

2. เส้นและสัญลกัษณ ์

3. รูปแปลน 

4. รูปแผนผงั 

5. รูปไอโซเมตริก 

1. การเขียนคําย่อ 

การเขียนแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ประกอบดว้ยการเดินท่อ ทั้งตอ้งแสดงชนิดของเคร่ือง

สุขภณัฑด์ว้ยสัญลกัษณ์พอจะเขา้ใจได ้โดยเขียนคาํยอ่เป็นภาษาองักฤษเขียนอยูใ่กลเ้คร่ืองสุขภณัฑ ์หรือเส้น

ท่อที่แสดงอยู่ในแบบ ช่างสุขภณัฑ์เมื่ออ่านคาํย่อจะมีความเขา้ใจไดท้นัที ซ่ึงผูเ้ขียนแบบจะกาํหนดขึ้นใน

แบบ เพ่ือให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไดส้าํหรับผูอ้่านแบบ ผูเ้ขียนจะเขียนคาํยอ่ และความหมายหรือรายละเอียดลง

ในแบบก่อสร้าง ผูอ้่านแบบจะตอ้งตรวจสอบ ให้ทัว่ทุกแบบว่าผูอ้อกแบบ หรือเขียนแบบระบุความตอ้งการ

ไวอ้ยา่งไร  

ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคาํยอ่ท่ีใชก้บัการเขียนแบบ 

รายการ คําเต็ม คําย่อ 

ที่ปัสสาวะ (หญิง) BIDET BD 

ที่ปัสสาวะ (ชาย) URINAL UR 

ฝักบวั (อาบนํ้า) SHOWER SH 

โถส้วม WATER CLOSET WC 

อ่างอาบนํ้า BATH TUB BT หรือ TUB 

อ่างลา้งมอื LAVATORY  LAV. 

5 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคาํยอ่ที่ใชก้บัการเขียนแบบ (ต่อ) 

รายการ คําเต็ม คําย่อ 

อ่างซกัลา้ง SERVICE SINK  SS 

อ่างซกัผา้ LAUNDRY TRAY  LT 

เคร่ืองทาํนํ้าร้อน WATER HEATER  WH 

เคร่ืองลา้งชาม DISHWASHER DW 

เคร่ืองแกน้ํ้ากระดา้ง WATER SOFTENER WS 

ก๊อกสนาม HOSE BIB HB 

ที่ใส่สบู่ SOAP HOLDER SH 

ที่ใส่กระดาษ PAPER HOLDER   PH 

กระจกเงา MIRROR   M 

ราวแขวนผา้ CLOTHES RACK CR 

ช่องทาํความสะอาดทอ่ CLEANOUT CO 

ช่องทาํความสะอาดทอ่ที่พ้ืน FLOOR CLEANOUT FCO 

ช่องระบายนํ้าที่พ้ืน FLOOR DRAIN FD 

แนวศูนยก์ลาง CENTERLINE CL 

ระบบเดินท่อ PLUMBING PLBG. 

ท่อระบายนํ้าฝน ROOF LEADER RL 

ท่อนํ้าเยน็หรือนํ้าประปา COLD WATER CW 

ท่อนํ้าร้อน HOT WATER HW 

ท่อนํ้าร้อนส่งจ่าย HOT WATER SUPPLY HS 

ท่อนํ้าร้อนส่งกลบั HOT WATER RETURN HR 

ท่อระบายนํ้าโสโครก SOIL PIPE S 

ท่อไอนํ้า STEAM PIPE ST 

ท่อระบายอากาศ VENT PIPE V 

ท่อระบายอากาศเหนือหลงัคา VENT THROUGH ROOF VTR 

ท่อระบายนํ้าทิ้ง WASTE PIPE W 

ท่อพลาสติก PLASTIC PLAS. 

ท่อทองแดง COPPER COP 

ท่อเหล็กอาบสังกะสี GALVANIZED IRON GAL. I 

ท่อเหล็กหล่อ CAST IRON CI 
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ส่วนในอาคารพาณิชยข์นาดเล็กหรือบา้นพกัอาศยั พิมพเ์ขียวทางโครงสร้างและทางเคร่ืองกล

บ่อยคร้ังที่ถูกรวมอยูใ่นพิมพเ์ขียวทางสถาปัตยกรรม 

1.2.2 รายละเอียดทีสํ่าคัญในการอ่านแบบ 

สําหรับช่างก่อสร้าง หลายๆ แขนง ที่ต้องทาํการก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบก่อสร้าง

กาํหนด เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ช่างสี ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภณัฑ์ ช่างไฟฟ้า ช่างติดกระจก และช่างสาขา

อื่นๆ อาจเขียนแบบก่อสร้างได ้หรือเพียงอ่านแบบก่อสร้างได ้บางทีช่างเหล่านั้นอ่านแบบก่อสร้างไดบ้า้ง 

การท่ีจะให้อ่านแบบก่อสร้างไดเ้ขา้ใจอย่างดี เป็นความชาํนาญที่เกิดจากความสนใจ ที่จะพิจารณาลกัษณะ

การเขียน และจดจาํเส้นท่ีจาํเป็นและการระบุลักษณะของรูปหรือแบบ จะต้องฝึกฝน แก้ปัญหา สามารถ

มองเห็นภาพไดอ้ยา่งเขา้ใจชดัเจน  

รายละเอียดที่มีความสาํคญัในการอา่นแบบ ดงัน้ี 

1. การเขียนคาํยอ่ 

2. เส้นและสัญลกัษณ ์

3. รูปแปลน 

4. รูปแผนผงั 

5. รูปไอโซเมตริก 

1. การเขียนคําย่อ 

การเขียนแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ประกอบดว้ยการเดินท่อ ทั้งตอ้งแสดงชนิดของเคร่ือง

สุขภณัฑด์ว้ยสัญลกัษณ์พอจะเขา้ใจได ้โดยเขียนคาํยอ่เป็นภาษาองักฤษเขียนอยูใ่กลเ้คร่ืองสุขภณัฑ ์หรือเส้น

ท่อที่แสดงอยู่ในแบบ ช่างสุขภณัฑ์เมื่ออ่านคาํย่อจะมีความเขา้ใจไดท้นัที ซ่ึงผูเ้ขียนแบบจะกาํหนดขึ้นใน

แบบ เพ่ือให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไดส้าํหรับผูอ้่านแบบ ผูเ้ขียนจะเขียนคาํยอ่ และความหมายหรือรายละเอียดลง

ในแบบก่อสร้าง ผูอ้่านแบบจะตอ้งตรวจสอบ ให้ทัว่ทุกแบบว่าผูอ้อกแบบ หรือเขียนแบบระบุความตอ้งการ

ไวอ้ยา่งไร  

ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคาํยอ่ท่ีใชก้บัการเขียนแบบ 

รายการ คําเต็ม คําย่อ 

ที่ปัสสาวะ (หญิง) BIDET BD 

ที่ปัสสาวะ (ชาย) URINAL UR 

ฝักบวั (อาบนํ้า) SHOWER SH 

โถส้วม WATER CLOSET WC 

อ่างอาบนํ้า BATH TUB BT หรือ TUB 

อ่างลา้งมอื LAVATORY  LAV. 
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคาํยอ่ท่ีใชก้บัการเขียนแบบ (ต่อ) 

รายการ คําเต็ม คําย่อ 

อ่างซกัลา้ง SERVICE SINK  SS 

อ่างซกัผา้ LAUNDRY TRAY  LT 

เคร่ืองทาํนํ้าร้อน WATER HEATER  WH 

เคร่ืองลา้งชาม DISHWASHER DW 

เคร่ืองแกน้ํ้ากระดา้ง WATER SOFTENER WS 

ก๊อกสนาม HOSE BIB HB 

ที่ใส่สบู่ SOAP HOLDER SH 

ที่ใส่กระดาษ PAPER HOLDER   PH 

กระจกเงา MIRROR   M 

ราวแขวนผา้ CLOTHES RACK CR 

ช่องทาํความสะอาดทอ่ CLEANOUT CO 

ช่องทาํความสะอาดทอ่ที่พ้ืน FLOOR CLEANOUT FCO 

ช่องระบายนํ้าที่พ้ืน FLOOR DRAIN FD 

แนวศูนยก์ลาง CENTERLINE CL 

ระบบเดินท่อ PLUMBING PLBG. 

ท่อระบายนํ้าฝน ROOF LEADER RL 

ท่อนํ้าเยน็หรือนํ้าประปา COLD WATER CW 

ท่อนํ้าร้อน HOT WATER HW 

ท่อนํ้าร้อนส่งจ่าย HOT WATER SUPPLY HS 

ท่อนํ้าร้อนส่งกลบั HOT WATER RETURN HR 

ท่อระบายนํ้าโสโครก SOIL PIPE S 

ท่อไอนํ้า STEAM PIPE ST 

ท่อระบายอากาศ VENT PIPE V 

ท่อระบายอากาศเหนือหลงัคา VENT THROUGH ROOF VTR 

ท่อระบายนํ้าทิ้ง WASTE PIPE W 

ท่อพลาสติก PLASTIC PLAS. 

ท่อทองแดง COPPER COP 

ท่อเหล็กอาบสังกะสี GALVANIZED IRON GAL. I 

ท่อเหล็กหล่อ CAST IRON CI 
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2. เส้นและสัญลักษณ์ 

เน่ืองจากการออกแบบระบบท่อจาํเป็นตอ้งแสดงเป็นเส้นท่ีมีสัญลักษณ์ให้เด่นชัดไวใ้นแบบ

ระบบการเดินท่อ ตามตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นลกัษณะของเส้น นอกจากน้ียงัมีตวัอกัษรอยู่ระหว่างเวน้ว่าง

ของเส้น ฉะนั้นการแสดงดว้ยเส้นในแปลนของอาคารที่ติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑแ์ลว้ จะสามารถเขา้ใจไดว่้า เส้น

เหล่านั้นหมายความว่าอย่างไร เพ่ือให้ช่างท่อสุขภณัฑ์จะเขา้ใจตรงกนักบัความตอ้งการของแบบ ถา้มีเส้น

ชนิดอื่นที่จาํเป็นควรกาํหนดไวใ้ห้แตกต่างจากเส้นดงักล่าว และให้ความหมายของเส้นนั้นดว้ย 

ตารางที ่1.2 ลกัษณะของเส้นในแบบระบบการเดินท่อ 

สัญลกัษณ์ ความหมายของเส้น 

 

DRAIN OR WASTE ABOVE 

GROUND 
เส้นท่อระบายทิ้งเหนือพ้ืนดิน 

 

DRAIN OR WASTE BELOW 

GROUND  
เส้นท่อระบายทิ้งใตพ้ื้นดิน 

 VENT เส้นท่อระบายอากาศ 

 STORM DRAIN เส้นท่อระบายนํ้าฝน 

 COLD WATER เส้นท่อนํ้าเยน็ หรือนํ้าประปา 

 SOFT COLD WATER เส้นท่อแกน้ํ้ากระดา้งแลว้ 

 HOT WATER เส้นท่อนํ้าร้อน 

 SPRINKLER MAIN เส้นท่อฉีดนํ้าประธาน 

 SPRINKLER BRANCH AND HEAD เส้นท่อฉีดนํ้าแขนงและหัวฉีด 

  GAS เส้นท่อแก๊ส 

  COMPRESSED AIR เส้นท่ออดัอากาศ 

 VACUUM เส้นท่อสุญญากาศ 

 SEWER-CAST IRON 
เส้นท่อเหล็กหล่อระบายนํ้าโสโครก

ภายนอกอาคาร 

 
SEWER-CLAY TILE 

เส้นท่อกระเบื้องดินเผาระบายนํ้า

โสโครกภายนอกอาคาร 

 SEWER-PLASTIC เส้นท่อพลาสติกระบายนํ้าโสโครก 

 
HIGH-PRESSURE STEAM เส้นท่อไอนํ้าแรงดนัสูง 

 MEDIUM-PRESSURE STEAM เส้นท่อไอนํ้าแรงดนัปานกลาง 

 LOW-PRESSURE STEAM เส้นท่อไอนํ้าแรงดนัตํ่า 
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ตารางที ่1.2 ลกัษณะของเส้นในแบบระบบการเดินท่อ (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ความหมายของเส้น 

 FUEL OIL SUPPLY เส้นท่อจ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 HOT WATER HEATING SUPPLY เส้นท่อนํ้าร้อนส่งจ่าย 

 HOT WATER HEATING RETURN เส้นท่อนํ้าร้อนส่งกลบั 

สําหรับ ตารางที่ 1.3 แสดงสัญลกัษณ์ของขอ้งอ หรือวาล์วชนิดต่างๆ ที่ใช้ในระบบการเดินท่อ 

นอกจากจะแสดงดว้ยเส้นให้เห็นลกัษณะที่คลา้ยกบัขอ้งอเหล่านั้น การระบุขอ้งอลงในส่วนของเส้น และการ

งอท่อขึ้นหรืองอท่อลง สามารถแสดงเป็นสัญลกัษณ์ให้เขา้ใจได ้

ตารางที ่1.3 สัญลกัษณ์ในแบบระบบการเดินท่อ 

ชนิดของข้อต่อหรือวาล์ว มาจากคําว่า 
ชนิดของการต่อท่อ 

แบบเกลียว แบบบ่ารับ 

ขอ้ต่อตรง CONNECTOR   

ขอ้งอ 90 องศา ELBOW-90 DEG. 
  

ขอ้งอ 45 องศา ELBOW-45 DEG. 
  

ขอ้งอหงายขึ้น ELBOW-TURNED UP   

ขอ้งอควํ่าลง ELBOW-TURNED DOWN   

ขอ้งอโคง้กวา้ง ELBOW-LONG RADIUS 
 

 

ขอ้งอสามทางควํ่า 
ELBOW WITH SIDE 

INLET-OUTLET DOWN   

ขอ้งอสามทางหงาย 
ELBOW WITH SIDE 

INLET-OUTLET UP   

ขอ้งอลด REDUCING ELBOW 
 

 

สามทาง ที-วาย SANITARY T 
  

ขอ้ต่อสามทาง T 
  

ขอ้ต่อสามทางหงาย T-OUTLET UP   

HS 

HR 
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ตารางที ่1.2 ลกัษณะของเส้นในแบบระบบการเดินท่อ (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ความหมายของเส้น 

 FUEL OIL SUPPLY เส้นท่อจ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 HOT WATER HEATING SUPPLY เส้นท่อนํ้าร้อนส่งจ่าย 

 HOT WATER HEATING RETURN เส้นท่อนํ้าร้อนส่งกลบั 

สําหรับ ตารางที่ 1.3 แสดงสัญลกัษณ์ของขอ้งอ หรือวาล์วชนิดต่างๆ ที่ใช้ในระบบการเดินท่อ 

นอกจากจะแสดงดว้ยเส้นให้เห็นลกัษณะที่คลา้ยกบัขอ้งอเหล่านั้น การระบุขอ้งอลงในส่วนของเส้น และการ

งอท่อขึ้นหรืองอท่อลง สามารถแสดงเป็นสัญลกัษณ์ให้เขา้ใจได ้

ตารางที ่1.3 สัญลกัษณ์ในแบบระบบการเดินท่อ 

ชนิดของข้อต่อหรือวาล์ว มาจากคําว่า 
ชนิดของการต่อท่อ 

แบบเกลียว แบบบ่ารับ 

ขอ้ต่อตรง CONNECTOR   

ขอ้งอ 90 องศา ELBOW-90 DEG. 
  

ขอ้งอ 45 องศา ELBOW-45 DEG. 
  

ขอ้งอหงายขึ้น ELBOW-TURNED UP   

ขอ้งอควํ่าลง ELBOW-TURNED DOWN   

ขอ้งอโคง้กวา้ง ELBOW-LONG RADIUS 
 

 

ขอ้งอสามทางควํ่า 
ELBOW WITH SIDE 

INLET-OUTLET DOWN   

ขอ้งอสามทางหงาย 
ELBOW WITH SIDE 

INLET-OUTLET UP   

ขอ้งอลด REDUCING ELBOW 
 

 

สามทาง ที-วาย SANITARY T 
  

ขอ้ต่อสามทาง T 
  

ขอ้ต่อสามทางหงาย T-OUTLET UP   

HS 

HR 
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ตารางที ่1.3 สัญลกัษณ์ในแบบระบบการเดินท่อ (ต่อ) 

ชนิดของข้อต่อหรือวาล์ว มาจากคําว่า 
ชนิดของการต่อท่อ 

แบบเกลียว แบบบ่ารับ 

ขอ้ต่อสามทางควํ่า T-OUTLET DOWN 
  

ขอ้ต่อกากบาทหรือส่ีทาง CROSS 
  

ขอ้ต่อลดแบบตรงศูนยก์ลาง REDUCER CONCENTRIC   

ขอ้ต่อลดแบบเย้ืองศูนยก์ลาง REDUCER OFFSET   

สามทางวาย 45 องศา Y OR WYE 
  

เกทวาลว์ (วาลว์ประตูนํ้า) GATE VALVE   

โกลบวาลว์ GLOBE VALVE   

เช็ควาลว์ CHECK VALVE   

ขอ้ต่อยเูน่ียน UNION 
 

 

บุชชิงหรือขอ้ลดเหลี่ยม BUSHING   

ขอ้ต่อขยาย INCREASER 
  

ช่องลา้งท่อ CLEANOUT 
 

 

ช่องระบายนํ้าที่พ้ืน FLOOR DRAIN  
 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 

การแสดงสัญลักษณ์ของเคร่ืองสุขภัณฑ์ลงในแปลนของแบบก่อสร้าง ทั้ งแปลนห้องนํ้ า 

ห้องครัว ห้องอาหาร ในส่วนของสัญลกัษณ์จะเป็นรูปแปลนเช่นเดียวกนั การท่ีจะเขียนแปลนเคร่ืองสุขภณัฑ์

บางชนิดนั้น มีอกัษรยอ่กาํกบัไวด้ว้ย ขนาดของการเขียนแปลนสุขภณัฑ ์ตอ้งใชส้เกลเท่ากบัแปลนอาคารนั้น

ดว้ย อย่างน้อยให้มีขนาดสเกลใกลเ้คียงกนั  เพราะตอ้งพิจารณาให้อยู่ในตาํแหน่งที่สะดวก มีประโยชน์ใช้

สอยไดเ้ต็มที่ ตอ้งมีการออกแบบโดยสถาปนิกมาก่อน ถา้ไม่พิจารณาเร่ืองขนาดของสุขภณัฑ์หรืออุปกรณ์ 

อาจทาํให้ห้องแน่น คบัแคบได ้

 

 

9 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงสัญลกัษณ์ของเคร่ืองสุขภณัฑ ์

ชนิดของสุขภัณฑ์ สัญลักษณ์ 

อ่างอาบนํ้าแบบเวา้เขา้ผนงั 
 

อ่างอาบนํ้าแบบขอบโคง้ 
 

อ่างอาบนํ้าแบบเขา้มุม 
 

ที่อาบนํ้าฝักบวัแบบตั้งพ้ืน 
 

โถส้วมแบบฟลชัแท็งค ์
 

โถส้วมแบบฟลชัวาลว์ 
 

โถปัสสาวะสตรี 
 

โถปัสสาวะแบบตั้งพ้ืน 
 

อ่างลา้งมอื-ลา้งหนา้ 
 

เคร่ืองอบผา้ 
 

เคร่ืองซกัผา้ 
 

นํ้าพุสาํหรับด่ืมแบบติดผนงั 
 

หลุมปล่อยนํ้า 
 

เคร่ืองทาํนํ้าร้อน 
 

อ่างลา้งจาน-ชาม แบบมีที่ผ่ึงสองดา้น 
 

อ่างทัว่ไปและเคร่ืองลา้งจาน 
 

อ่างทัว่ไปและอ่างซกัผา้ 
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ตารางที่ 1.4 แสดงสัญลกัษณ์ของเคร่ืองสุขภณัฑ ์

ชนิดของสุขภัณฑ์ สัญลักษณ์ 

อ่างอาบนํ้าแบบเวา้เขา้ผนงั 
 

อ่างอาบนํ้าแบบขอบโคง้ 
 

อ่างอาบนํ้าแบบเขา้มุม 
 

ที่อาบนํ้าฝักบวัแบบตั้งพ้ืน 
 

โถส้วมแบบฟลชัแท็งค์ 
 

โถส้วมแบบฟลชัวาลว์ 
 

โถปัสสาวะสตรี 
 

โถปัสสาวะแบบตั้งพ้ืน 
 

อ่างลา้งมอื-ลา้งหนา้ 
 

เคร่ืองอบผา้ 
 

เคร่ืองซกัผา้ 
 

นํ้าพุสาํหรับด่ืมแบบติดผนงั 
 

หลุมปล่อยนํ้า 
 

เคร่ืองทาํนํ้าร้อน 
 

อ่างลา้งจาน-ชาม แบบมีที่ผ่ึงสองดา้น 
 

อ่างทัว่ไปและเคร่ืองลา้งจาน 
 

อ่างทัว่ไปและอ่างซกัผา้ 
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ตารางที่ 1.4 แสดงสัญลกัษณ์ของเคร่ืองสุขภณัฑ ์(ต่อ) 

ชนิดของสุขภัณฑ์ สัญลักษณ์ 

ถงันํ้าร้อน 
 

มาตรวดันํ้า 
 

3. รูปแปลน 

รูปแปลน ดงัรูปที่ 1.5 เป็นรูปที่ร่างหรือเขียนขึ้นในลกัษณะท่ีผูม้องจะมองจากดา้นบนสู่ดา้นล่าง 

(Top View) ใช้สําหรับแสดงตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑ์และแนวท่อบนพิมพเ์ขียวทางเคร่ืองกล 

เพ่ือให้ช่างท่อสุขภณัฑไ์ดเ้ห็นตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑแ์ละแนวท่อที่จะตอ้งติดตั้ง  

 

รูปท่ี 1.5 รูปแปลนแสดงตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑใ์นห้องนํ้า 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 

4. รูปแผนผัง 

รูปแผนผงั เป็นรูปที่มองจากดา้นขา้งเขา้ไป (Side View) แสดงให้เห็นแนวการเดินท่อดว้ยเส้นที่

โยงกนัเป็นระบบ เพ่ือใช้ประกอบกบัรูปแปลน การเขียนรูปแผนผงัอาจไม่จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงทั้งมาตรา

ส่วนและตาํแหน่งในการติดตั้งที่แน่นอนของเคร่ืองสุขภัณฑ์แต่ละตัวในแบบ รูปที่ 1.6 แสดงให้เห็นรูป

แผนผงัของการเดินท่อในระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศ 

 

รูปท่ี 1.6 รูปแผนผงัแสดงการเดินท่อของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในห้องนํ้า 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 
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5. รูปไอโซเมตริก 

รูปไอโซเมตริก เป็นรูปสามมิติที่ช่วยให้สามารถมองภาพทั้ง 3 ดา้นไดใ้นเวลาเดียวกนั รูปน้ีจะ

สร้างขึ้นตามเส้นแนวแกนที่ยกขึ้นจากแนวราบ 30 หรือ 60 องศา สําหรับมุมยกของเส้นแนวที่นิยมกันใน

ปัจจุบนั ก็คือมุม 30 องศา ในการเขียนระบบการเดินท่อดว้ยรูปไอโซเมตริก ท่อทั้งหมดที่ไดรั้บการติดตั้งใน

แนวนอนหรือแนวราบจะตอ้งเขียนอยู่ในแนวแกนซ่ึงยกขึ้นไปจากแนวราบ 30 องศา ในขณะที่ท่อซ่ึงอยูใ่น

แนวด่ิงทั้งหมดก็จะตอ้งเขียนให้อยู่ในเส้นแนวด่ิง ดงัรูปที่ 1.7 เป็นรูปไอโซเมตริกที่แสดงการเดินท่อของ

ระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศสาํหรับห้องนํ้า 

สําหรับงานขนาดเล็กแลว้มักจะไม่มีการเขียนรูปไอโซเมตริก เพียงใช้รูปแปลนซ่ึงใช้แสดง

ตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑ์และแนวท่อเท่านั้น ดงันั้น จึงเป็นหน้าที่ของช่างท่อสุขภณัฑท์ี่จะตอ้ง

เขียนรูปแผนผงัและรูปไอโซเมตริกขึ้นมาใชง้านเอง  

 

รูปท่ี 1.7 รูปไอโซเมตริกแสดงการเดินท่อของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในห้องนํ้า 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 

1.3 การประมาณราคาท่อเบ้ืองต้น 

การประมาณราคา (Cost Estimate) หมายถึง การคาํนวณหาปริมาณวสัดุ ค่าแรงและค่าดาํเนินการที่

ราคาใกลเ้คียงกบัค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวสัดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ

ค่าใชจ่้ายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบังานโดยมีผลกบัตวัแปรตามในดา้นระยะเวลาของการทาํงาน ดงันั้นการประมาณ

ราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แทจ้ริง แต่อาจใกลเ้คียงกบัราคาจริง ซ่ึงไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แทจ้ริงเกินกว่า 

10 %  

1.3.1 จุดประสงค์การประมาณราคา   โดยจุดประสงคใ์นการประมาณราคา ดงัน้ี คอื 

1) เพ่ือทาํงบประมาณก่อสร้างในขั้นตน้ 

2) เพ่ือให้เจา้ของโครงการใชเ้ป็นราคากลาง 
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ตารางที่ 1.4 แสดงสัญลกัษณ์ของเคร่ืองสุขภณัฑ ์(ต่อ) 

ชนิดของสุขภัณฑ์ สัญลักษณ์ 

ถงันํ้าร้อน 
 

มาตรวดันํ้า 
 

3. รูปแปลน 

รูปแปลน ดงัรูปที่ 1.5 เป็นรูปที่ร่างหรือเขียนขึ้นในลกัษณะที่ผูม้องจะมองจากดา้นบนสู่ดา้นล่าง 

(Top View) ใช้สําหรับแสดงตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑ์และแนวท่อบนพิมพเ์ขียวทางเคร่ืองกล 

เพ่ือให้ช่างท่อสุขภณัฑไ์ดเ้ห็นตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑแ์ละแนวท่อที่จะตอ้งติดตั้ง  

 

รูปท่ี 1.5 รูปแปลนแสดงตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑใ์นห้องนํ้า 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 

4. รูปแผนผัง 

รูปแผนผงั เป็นรูปท่ีมองจากดา้นขา้งเขา้ไป (Side View) แสดงให้เห็นแนวการเดินท่อดว้ยเส้นที่

โยงกนัเป็นระบบ เพ่ือใช้ประกอบกบัรูปแปลน การเขียนรูปแผนผงัอาจไม่จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงทั้งมาตรา

ส่วนและตาํแหน่งในการติดตั้งที่แน่นอนของเคร่ืองสุขภัณฑ์แต่ละตัวในแบบ รูปที่ 1.6 แสดงให้เห็นรูป

แผนผงัของการเดินท่อในระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศ 

 

รูปท่ี 1.6 รูปแผนผงัแสดงการเดินท่อของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในห้องนํ้า 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 
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5. รูปไอโซเมตริก 

รูปไอโซเมตริก เป็นรูปสามมิติท่ีช่วยให้สามารถมองภาพทั้ง 3 ดา้นไดใ้นเวลาเดียวกนั รูปน้ีจะ

สร้างขึ้นตามเส้นแนวแกนที่ยกขึ้นจากแนวราบ 30 หรือ 60 องศา สําหรับมุมยกของเส้นแนวท่ีนิยมกันใน

ปัจจุบนั ก็คือมุม 30 องศา ในการเขียนระบบการเดินท่อดว้ยรูปไอโซเมตริก ท่อทั้งหมดที่ไดรั้บการติดตั้งใน

แนวนอนหรือแนวราบจะตอ้งเขียนอยู่ในแนวแกนซ่ึงยกขึ้นไปจากแนวราบ 30 องศา ในขณะที่ท่อซ่ึงอยูใ่น

แนวด่ิงทั้งหมดก็จะตอ้งเขียนให้อยู่ในเส้นแนวด่ิง ดงัรูปที่ 1.7 เป็นรูปไอโซเมตริกที่แสดงการเดินท่อของ

ระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศสาํหรับห้องนํ้า 

สําหรับงานขนาดเล็กแลว้มักจะไม่มีการเขียนรูปไอโซเมตริก เพียงใช้รูปแปลนซ่ึงใช้แสดง

ตาํแหน่งในการจดัวางเคร่ืองสุขภณัฑ์และแนวท่อเท่านั้น ดงันั้น จึงเป็นหน้าที่ของช่างท่อสุขภณัฑท์ี่จะตอ้ง

เขียนรูปแผนผงัและรูปไอโซเมตริกขึ้นมาใชง้านเอง  

 

รูปท่ี 1.7 รูปไอโซเมตริกแสดงการเดินท่อของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในห้องนํ้า 

(ท่ีมา : Plumbing Installation and Design) 

1.3 การประมาณราคาท่อเบ้ืองต้น 

การประมาณราคา (Cost Estimate) หมายถึง การคาํนวณหาปริมาณวสัดุ ค่าแรงและค่าดาํเนินการที่

ราคาใกลเ้คียงกบัค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวสัดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ

ค่าใชจ่้ายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบังานโดยมีผลกบัตวัแปรตามในดา้นระยะเวลาของการทาํงาน ดงันั้นการประมาณ

ราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แทจ้ริง แต่อาจใกลเ้คียงกบัราคาจริง ซ่ึงไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แทจ้ริงเกินกว่า 

10 %  

1.3.1 จุดประสงค์การประมาณราคา   โดยจุดประสงคใ์นการประมาณราคา ดงัน้ี คอื 

1) เพ่ือทาํงบประมาณก่อสร้างในขั้นตน้ 

2) เพ่ือให้เจา้ของโครงการใชเ้ป็นราคากลาง 
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3) เพ่ือให้ผูรั้บเหมาเสนอประมลูราคา 

4) เพ่ือหาตน้ทุนให้แก่ผูรั้บเหมา 

5) เพ่ือแยกรายการ ราคาวสัดุในการซ้ือส่ิงของในการก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง  

ถา้แสดงจุดประสงค์ในการประมาณราคา แบ่งตามการใช้งานของบุคลากรในโครงการได้

ดงัน้ี คือ 

1) เจ้าของโครงการ หรือผู้บริหารโครงการ เพ่ือตั้งงบประมาณ วางแผนการลงทุนโครงการ 

พิจารณาผลประโยชน์ของโครงการเพ่ือดูความเหมาะสมในการลงทุน 

2) ผู้ออกแบบ เพ่ือการควบคุมงบประมาณโครงการ และจดัทาํราคากลางเพ่ือการประกวด

ราคาก่อสร้าง 

3) ผู้รับจ้างก่อสร้าง เพ่ือการประมาณราคาเพ่ือการประกวดราคาก่อสร้าง 

4) ผู้ควบคุมงาน เพ่ือการพิจารณารายละเอียดงานเพ่ิม-ลด ในระหว่างการก่อสร้าง 

การประมาณราคามีประโยชน์กับหลายคนท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้าง เพ่ือนําข้อมูลไป

ตดัสินใจ หรือปรับเปลี่ยนแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1) เพ่ือกูว้งเงินค่าก่อสร้างของเจา้ของงานหรือผูรั้บเหมา 

2) เพ่ือเสนอราคารับงานก่อสร้างจากผูรั้บเหมา 

3) เพ่ือส่ังซ้ือวสัดุและรู้คา่แรงงานในการก่อสร้าง 

4) เพ่ือแบ่งงวดเงินค่าก่อสร้าง 

5) เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ลดตน้ทุนในงานก่อสร้าง 

6) ช่วยตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหรือ หลงลืมของสถาปนิก วิศวกร 

7) ให้เป็นแนวการทาํงานให้ผูรั้บเหมา 

8) ให้ราคาที่แน่นอนไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บเหมาถือโอกาส 

9) ลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ในกรณีขอ้ผิดพลาดทีม่องไมเ่ห็น  

1.3.2 การประมาณราคาโดยทั่วไป 

การประมาณราคา เป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ผูป้ระมาณราคาต้องมีความรู้ทาง

วิชาการ ความรู้ทางดา้นการผลิต หรือการก่อสร้างเก่ียวกบังานที่ทาํการประมาณราคา ความรู้ทางดา้นวสัดุ 

และมาตรฐานของวสัดุแต่ละประเภท ความรู้ทางด้านสถิติ ฯลฯ ในโครงการขนาดใหญ่ ความรู้เก่ียวกบั

ธรรมชาติที่บริเวณก่อสร้าง และบริเวณที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองจักร และแรงงาน 

กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบติัที่ใชใ้นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 

13 
 

การประมาณราคานั้นไม่ใช่ราคาที่แทจ้ริงหรือถูกตอ้งตรงกบัราคาการก่อสร้างจริง เป็นเพียง

ราคาโดยประมาณหรือใกลเ้คียงเท่านั้น เพราะเมื่อก่อสร้างแลว้ ก็จะไม่ปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างนั้นตรงกบั

ราคาที่ไดป้ระมาณการไวเ้ลย ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุผลหลายประการ คือ 

  ปริมาณวสัดุตามที่ไดป้ระมาณการไวโ้ดยที่ไดเ้ผ่ือการเสียหายแลว้นั้นไม่ตรงกบัที่ใช้

ในการก่อสร้างจริง 

  ราคาวสัดุตามที่ไดป้ระมาณการไวไ้ม่ตรงกบัที่ซ้ือมาใชใ้นการก่อสร้างจริง 

  ค่าแรงงานก่อสร้างตามที่ไดป้ระมาณการไวไ้ม่ตรงกบัที่ว่าจา้งก่อสร้างจริง 

  ค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามที่ไดป้ระมาณการไวไ้ม่ตรงกบัที่ใชจ่้ายในการก่อสร้างจริง 

  ฯลฯ 

ประเภทของการประมาณราคา แบ่งไดเ้ป็นประเภท ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

  การประมาณราคาแบบสังเขป 

  การประมาณราคาแบบละเอียด 

ข้อมูลที่มีผลกับการประมาณราคา 

1) ตาํแหน่งสถานที่ก่อสร้าง การคมนาคมเขา้ออก 

2) ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดินในส่วนงานก่อสร้าง 

3) ลกัษณะสภาพภูมอิากาศ ฤดูกาล เวลา 

4) ขอ้กาํหนดของคา่จา้งแรงงาน ขอ้บงัคบัแรงงานทอ้งถิ่น การหาแรงงานในทอ้งถิ่น 

5) วนัหยดุงานในช่วงก่อสร้างตามเทศกาลต่างๆ 

6) ราคาวสัดุก่อสร้างในทอ้งถิ่นใกลเ้คียง 

7) การจดัหาแหล่งเงินทุน พร้อมกบัดา้นเงินทุนหมนุเวียน 

8) สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  

1.3.3 ผู้ประมาณราคา 

ผูป้ระมาณราคา ตอ้งมีความรู้ความสามารถในหลายดา้นซ่ึงตอ้งใช้ความรู้ความชาํนาญและ

ประสบการณ์ รวมทั้งมีเทคนิคเฉพาะตวัอย่างสูง ซ่ึงจะไดม้าซ่ึงราคาที่ใกลเ้คียงในการก่อสร้างจริงมากที่สุด 

ดงันั้นคุณสมบติัของผูป้ระมาณราคาควรมีดงัน้ี 

1) ตอ้งมีความรู้ทางดา้นรูปแบบรายการที่จะแยกวสัดุ 

2) มีความรู้เร่ืองวสัดุก่อสร้างเป็นอยา่งดี 

3) ตอ้งมีความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
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3) เพ่ือให้ผูรั้บเหมาเสนอประมลูราคา 

4) เพ่ือหาตน้ทุนให้แก่ผูรั้บเหมา 

5) เพ่ือแยกรายการ ราคาวสัดุในการซ้ือส่ิงของในการก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง  

ถา้แสดงจุดประสงค์ในการประมาณราคา แบ่งตามการใช้งานของบุคลากรในโครงการได้

ดงัน้ี คือ 

1) เจ้าของโครงการ หรือผู้บริหารโครงการ เพ่ือตั้งงบประมาณ วางแผนการลงทุนโครงการ 

พิจารณาผลประโยชน์ของโครงการเพ่ือดูความเหมาะสมในการลงทุน 

2) ผู้ออกแบบ เพ่ือการควบคุมงบประมาณโครงการ และจดัทาํราคากลางเพ่ือการประกวด

ราคาก่อสร้าง 

3) ผู้รับจ้างก่อสร้าง เพ่ือการประมาณราคาเพ่ือการประกวดราคาก่อสร้าง 

4) ผู้ควบคุมงาน เพ่ือการพิจารณารายละเอียดงานเพ่ิม-ลด ในระหว่างการก่อสร้าง 

การประมาณราคามีประโยชน์กับหลายคนท่ีเก่ียวข้องในการก่อสร้าง เพ่ือนําข้อมูลไป

ตดัสินใจ หรือปรับเปลี่ยนแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1) เพ่ือกูว้งเงินค่าก่อสร้างของเจา้ของงานหรือผูรั้บเหมา 

2) เพ่ือเสนอราคารับงานก่อสร้างจากผูรั้บเหมา 

3) เพ่ือส่ังซ้ือวสัดุและรู้คา่แรงงานในการก่อสร้าง 

4) เพ่ือแบ่งงวดเงินค่าก่อสร้าง 

5) เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ลดตน้ทุนในงานก่อสร้าง 

6) ช่วยตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหรือ หลงลืมของสถาปนิก วิศวกร 

7) ให้เป็นแนวการทาํงานให้ผูรั้บเหมา 

8) ให้ราคาที่แน่นอนไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บเหมาถือโอกาส 

9) ลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ในกรณีขอ้ผิดพลาดทีม่องไมเ่ห็น  

1.3.2 การประมาณราคาโดยทั่วไป 

การประมาณราคา เป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ผูป้ระมาณราคาต้องมีความรู้ทาง

วิชาการ ความรู้ทางดา้นการผลิต หรือการก่อสร้างเก่ียวกบังานที่ทาํการประมาณราคา ความรู้ทางดา้นวสัดุ 

และมาตรฐานของวสัดุแต่ละประเภท ความรู้ทางด้านสถิติ ฯลฯ ในโครงการขนาดใหญ่ ความรู้เก่ียวกบั

ธรรมชาติท่ีบริเวณก่อสร้าง และบริเวณที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองจักร และแรงงาน 

กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบติัที่ใชใ้นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
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การประมาณราคานั้นไม่ใช่ราคาที่แทจ้ริงหรือถูกตอ้งตรงกบัราคาการก่อสร้างจริง เป็นเพียง

ราคาโดยประมาณหรือใกลเ้คียงเท่านั้น เพราะเมื่อก่อสร้างแลว้ ก็จะไม่ปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างนั้นตรงกบั

ราคาที่ไดป้ระมาณการไวเ้ลย ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุผลหลายประการ คือ 

  ปริมาณวสัดุตามที่ไดป้ระมาณการไวโ้ดยท่ีไดเ้ผ่ือการเสียหายแลว้นั้นไม่ตรงกบัที่ใช้

ในการก่อสร้างจริง 

  ราคาวสัดุตามที่ไดป้ระมาณการไวไ้ม่ตรงกบัที่ซ้ือมาใชใ้นการก่อสร้างจริง 

  ค่าแรงงานก่อสร้างตามที่ไดป้ระมาณการไวไ้ม่ตรงกบัที่ว่าจา้งก่อสร้างจริง 

  ค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามที่ไดป้ระมาณการไวไ้ม่ตรงกบัที่ใชจ่้ายในการก่อสร้างจริง 

  ฯลฯ 

ประเภทของการประมาณราคา แบ่งไดเ้ป็นประเภท ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

  การประมาณราคาแบบสังเขป 

  การประมาณราคาแบบละเอียด 

ข้อมูลที่มีผลกับการประมาณราคา 

1) ตาํแหน่งสถานที่ก่อสร้าง การคมนาคมเขา้ออก 

2) ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดินในส่วนงานก่อสร้าง 

3) ลกัษณะสภาพภูมอิากาศ ฤดกูาล เวลา 

4) ขอ้กาํหนดของคา่จา้งแรงงาน ขอ้บงัคบัแรงงานทอ้งถิ่น การหาแรงงานในทอ้งถิ่น 

5) วนัหยดุงานในช่วงก่อสร้างตามเทศกาลต่างๆ 

6) ราคาวสัดุก่อสร้างในทอ้งถิ่นใกลเ้คียง 

7) การจดัหาแหล่งเงินทุน พร้อมกบัดา้นเงินทุนหมนุเวียน 

8) สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  

1.3.3 ผู้ประมาณราคา 

ผูป้ระมาณราคา ตอ้งมีความรู้ความสามารถในหลายดา้นซ่ึงตอ้งใช้ความรู้ความชาํนาญและ

ประสบการณ์ รวมทั้งมีเทคนิคเฉพาะตวัอย่างสูง ซ่ึงจะไดม้าซ่ึงราคาท่ีใกลเ้คียงในการก่อสร้างจริงมากที่สุด 

ดงันั้นคุณสมบติัของผูป้ระมาณราคาควรมีดงัน้ี 

1) ตอ้งมีความรู้ทางดา้นรูปแบบรายการที่จะแยกวสัดุ 

2) มีความรู้เร่ืองวสัดุก่อสร้างเป็นอยา่งดี 

3) ตอ้งมีความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
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4) มีความรู้ความชาํนาญในงานท่ีประมาณราคาเป็นอยา่งดี 

5) มีความรู้ในเร่ืองแบบ รูปแบบรายการที่ประมาณราคาที่สามารถแยกรายละเอียดของ

งานใหญ่ออกเป็นงานยอ่ยๆ ไดล้ะเอียดมากขึ้น 

6) มีความรู้เร่ืองวสัดุก่อสร้างท่ีใชป้ระมาณราคาเป็นอยา่งดี 

7) มีความละเอียดรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ และมีปฏิภาณไหว
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ราคากลาง คือ ราคามาตรฐานที่ใกลเ้คียงความจริงซ่ึงสามารถก่อสร้างหรือจดัหาไดจ้ริง และ

ใชเ้ป็นฐานสาํหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูเ้ขา้ประกวดราคาย่ืนเสนอ 

การประมาณต้นทุน 

การประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมาย

ล่วงหน้า ดงันั้นการประมาณตน้ทุนจึงเป็นการวิเคราะห์ หรือการให้ความเห็นเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในกระบวนการทาํงานหรือกระบวนการผลิต ซ่ึงอาจเป็นการทาํผลิตภณัฑ์ การจดัทาํโครงการ หรือ

การผลิตงานบริการ 

การประมาณ เป็นศิลปะของการประมาณการเก่ียวกับคุณค่าหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นไปได้ 

โดยอาศยัขอ้มูลที่สามารถจะหาไดใ้นขณะนั้น ขอบเขตงานประมาณยงัรวมถึงการสะสมขอ้มูล การจดัทาํ

รายงานเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย และยงัครอบคลุมถึงการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัชัว่โมงแรงงานและค่าวตัถุ 

องค์ประกอบของราคา    ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

องค์ประกอบ ตัวอย่าง 

1. วัสดุ 

 

- วสัดุธรรมชาติ                 -  แหล่งวสัด ุ

- วสัดุจากการผลิต             -  แรงงานในการผลิต 

- เคร่ืองจกัรในการผลิต      -  ค่าขนส่ง 

- แรงงานในการลาํเลียง     -  ความสูญเสีย 

2. ค่าแรง 

 

- แรงงานคน 

- เคร่ืองมือ 

- เคร่ืองจกัร 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (Factor F) 

 

- ค่าดาํเนินการ                   -  กาํไร 

- ภาษี                                 -  ดอกเบี้ย 

- ฯลฯ 

4. เวลา  -  การก่อสร้างตอ้งกระทาํในฤดูฝนหรือไม่ 
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แนวทางในการประมาณราคาแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงัต่อไปน้ี 

1) เตรียมการ 

1.1)  ศึกษาแบบ ขอ้กาํหนด และเอกสารประกวดราคา 

1.2)  จดัแบ่งหมวดหมู่ของงาน 

1.3)  จดัทาํบญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคา 

2) การดําเนินงาน 

2.1)  ถอดแบบ 

2.2)  จดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย 

2.3)  พิจารณาค่า Factor “F” ท่ีเหมาะสม สรุปเป็นราคาโครงการ 

2.4)  ตรวจทาน 

3) การเก็บข้อมูล 

3.1)  รวบรวมราคางานท่ีไดจ้ดัทาํไว ้แยกเป็นหมวดหมู่ 

3.2)  มีระบบการจดัเก็บที่ดี 

3.3)  ติดตามผลการประกวดราคา เปรียบเทียบราคากบัราคากลาง 

3.4)  การปรับปรุงขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  
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บทท่ี 2 

งานท่อและสุขภัณฑ์ 

2.1 ท่อและข้อต่อ 

ชนิดท่อเป็นส่ิงสําคญัที่ช่างท่อและสุขภณัฑ์ตอ้งเรียนรู้ เน่ืองจากท่อเป็นอุปกรณ์สําคญัที่ทาํหน้าที่

ลาํเลียงนํ้า นํ้าทิ้ง นํ้าโสโครก ของเสีย อากาศเสีย และนํ้าฝน ไปยงัจุดต่างๆที่เหมาะสมในระบบท่อต่างๆ  คือ 

ระบบประปา ระบบระบายนํ้ าทิ้ง ระบบระบายนํ้ าโสโครก ระบบระบายอากาศ และระบบระบายนํ้ าฝน 

เพราะฉะนั้นช่างท่อสุขภัณฑ์ต้องเลือกใช้งานโดยให้เหมาะสมกับระบบที่ใช้งาน  และสินค้าที่มีคุณภาพ

ไดรั้บรองมาตรฐาน 

ท่อที่นิยมใชก้บัระบบประปา ระบบระบายนํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบระบายอากาศ และ

ระบบระบายนํ้าฝน ปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1) ท่อเหล็กกลา้ และท่อเหล็กอาบสังกะสี 

2) ท่อเหล็กหล่อ 

3) ท่อพลาสติก 

4) ท่อทองแดง 

5) ท่อซิเมนตใ์ยหิน 

2.1.1 ท่อเหล็กกล้า และท่อเหลก็อาบสังกะสี 

ท่อเหล็กชนิดเป็นท่อที่ใชก้บักิจการประปา ทาํมาจากเหล็กกลา้คาร์บอนละมุล (Mild Carbon 

Steel) และหากยงัไม่อาบกนัสนิมจะเป็นท่อเหล็กเทา เป็นที่นิยมใช้กนัมากที่สุด เพราะราคาถูกและแข็งแรง 

ทนต่อแรงกระแทกและแรงดึงไดดี้ ทั้งยงัตดัและทาํเกลียวไดง่้าย สามารถนาํมาอาบสังกะสีกนัสนิม เป็นท่อ 

Galvanized Steel Pipe หรือ อาบยางกนัสนิม เป็นท่อเหล็กดาํ 

 

รูปท่ี 2.1 ท่อเหล็กกลา้ 
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ข้อดีของท่อเหล็กกล้า 

1) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูงและไม่ตอ้งวางลึกมาก 

2) นิยมใชเ้ป็นท่อประปา รับแรงดนัไดสู้ง 

3) ในท่อขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 มม.) จะมีราคาถกูกว่าท่อประเภทอื่น 

4) สามารถวางในที่โล่งแจง้ ทนแดด ทนฝนหากทาสีกนัสนิม 

5) ไม่ตอ้งมีการป้องกนัการโก่งตวัของท่อมากนกั  

6) มีอายใุชง้าน มากถึง 20-30 ปี ถา้นํ้ามีคุณภาพดี  

7) ใชก้บัระบบนํ้าร้อนได ้

ข้อเสียของท่อเหลก็กล้า 

1) นํ้าหนกัมากกว่า ท่อ PVC  

2) ไม่สามารถตา้นทานการผุกร่อนไดเ้พราะสารเคลอืบจะหลุดออก ทาํให้เกิดสนิม 

3) ราคาสูงกว่าท่อ PVC ในท่อขนาดเล็ก 

4) เป็นท่อที่มีผิวไม่เรียบลื่นเหมือน PVC ทาํให้มีการสูญเสียแรงดนัมากกว่า 

5) ไม่เหมาะใชล้าํเลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เขม้ขน้ เพราะจะถูกกดักร่อน  

ขนาดและมาตรฐานท่อเหล็กกล้า 

หากเป็นท่อที่มีขนาดเล็ก ในประเทศไทยใช้ตามมาตรฐาน มอก. 276-2532 โดยแบ่งประเภท 

ดงัน้ี 

ประเภท 1 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ ผนงัท่อบาง มีแถบสีนํ้าตาล ขนาด 8 - 100 มม. หนา 1.8– 

3.6 มม.  

ประเภท 2 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาปานกลาง มีแถบสีนํ้ าเงิน 

ขนาด 8 - 150 มม. หนา 2.3–5.0 มม. 

ประเภท 3 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนา มีแถบสีแดง ขนาด 8 - 

150 มม. หนา 3.2–5.4 มม. 

ประเภท 4 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาพิเศษ มีแถบสีเขียว 

ขนาด 65 - 2000 มม. หนา 5.2–8.2 มม. 

ท่อเหล็กกลา้ชนิดอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) เป็นการนาํท่อเหล็กกลา้มาเคลือบผิว

ดว้ยสังกะสีเหลว โดยการจุมท่อเหล็กลงในอ่างสังกะสีตม้หลอมละลาย ณ อุณหภูมิ 465 องศาเซลเซียส ใน

อดีตเป็นท่อที่นิยมใชเ้ป็นท่อประปาในอาคารบา้นเรือนทัว่ไป หลงัจากมีท่อพีวีซีเกิดขึ้น เร่ิมมีการใชท้่อเหล็ก
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อาบสังกะสีนอ้ยลง แต่ยงัถือว่ามีผูน้าํไปใชง้านท่อมาก แมก้ระทัง่นาํไปใชเ้ป็นเสาป้าย โครงถกัหลงัคาทัว่ไป 

ซ่ึงมีขอ้ดี-ขอ้เสีย ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.2 ท่อเหล็กกลา้ชนิดอาบสังกะสี 

ข้อดีท่อเหลก็กล้าชนิดอาบสังกะสี  

1) หากวางท่อใตอ้าคารจะแตกหรือหลุดยากกว่า PVC เน่ืองจากการทรุดตวัของอาคาร  

2) ไม่ตอ้งวางใตดิ้นลึกมาก เพราะมีความแกร่งรถบรรทุกว่ิงผ่านได ้

3) ใชท้าํท่อต่อกบัระบบดบัเพลิง Sprinkler ในอาคารเพราะท่อไม่ติดไฟ 

4) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดนัและการกระแทกสูง 

5) หาซ้ือง่ายจึงเป็นที่นิยมใช ้ 

6) มีอายใุชง้าน มากถึง 30 ปี ถา้นํ้ามีคุณภาพดี 

7) ใชก้บัระบบนํ้าร้อนได ้

ข้อเสียท่อเหล็กกล้าชนดิอาบสังกะสี 

1) นํ้าหนกัมากกว่า ท่อ PVC  

2) ราคาสูงกว่าท่อ PVC  

3) ไม่สามารถตา้นทานการผุกร่อนไดเ้พราะสังกะสีเคลือบจะหลุดออกทาํให้เกิดสนิม 

4) เป็นท่อที่มีผิวไม่เรียบลื่นเหมือน PVC ทาํให้มีการสูญเสียแรงดนัมากกว่า  

5) ไม่เหมาะใชล้าํเลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เขม้ขน้ เพราะจะถูกกดักร่อน  
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ข้อดีของท่อเหล็กกล้า 

1) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูงและไม่ตอ้งวางลึกมาก 

2) นิยมใชเ้ป็นท่อประปา รับแรงดนัไดสู้ง 

3) ในท่อขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 มม.) จะมีราคาถกูกว่าท่อประเภทอื่น 

4) สามารถวางในที่โล่งแจง้ ทนแดด ทนฝนหากทาสีกนัสนิม 

5) ไม่ตอ้งมีการป้องกนัการโก่งตวัของท่อมากนกั  

6) มีอายใุชง้าน มากถึง 20-30 ปี ถา้นํ้ามีคุณภาพดี  

7) ใชก้บัระบบนํ้าร้อนได ้

ข้อเสียของท่อเหลก็กล้า 

1) นํ้าหนกัมากกว่า ท่อ PVC  

2) ไม่สามารถตา้นทานการผุกร่อนไดเ้พราะสารเคลอืบจะหลุดออก ทาํให้เกิดสนิม 

3) ราคาสูงกว่าท่อ PVC ในท่อขนาดเล็ก 

4) เป็นท่อที่มีผิวไม่เรียบลื่นเหมือน PVC ทาํให้มีการสูญเสียแรงดนัมากกว่า 

5) ไม่เหมาะใชล้าํเลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เขม้ขน้ เพราะจะถูกกดักร่อน  

ขนาดและมาตรฐานท่อเหล็กกล้า 

หากเป็นท่อที่มีขนาดเล็ก ในประเทศไทยใช้ตามมาตรฐาน มอก. 276-2532 โดยแบ่งประเภท 

ดงัน้ี 

ประเภท 1 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ ผนงัท่อบาง มีแถบสีนํ้าตาล ขนาด 8 - 100 มม. หนา 1.8– 

3.6 มม.  

ประเภท 2 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาปานกลาง มีแถบสีนํ้ าเงิน 

ขนาด 8 - 150 มม. หนา 2.3–5.0 มม. 

ประเภท 3 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนา มีแถบสีแดง ขนาด 8 - 

150 มม. หนา 3.2–5.4 มม. 

ประเภท 4 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาพิเศษ มีแถบสีเขียว 

ขนาด 65 - 2000 มม. หนา 5.2–8.2 มม. 

ท่อเหล็กกลา้ชนิดอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) เป็นการนาํท่อเหล็กกลา้มาเคลือบผิว

ดว้ยสังกะสีเหลว โดยการจุมท่อเหล็กลงในอ่างสังกะสีตม้หลอมละลาย ณ อุณหภูมิ 465 องศาเซลเซียส ใน

อดีตเป็นท่อที่นิยมใชเ้ป็นท่อประปาในอาคารบา้นเรือนทัว่ไป หลงัจากมีท่อพีวีซีเกิดขึ้น เร่ิมมีการใชท้่อเหล็ก

 

19 
 

อาบสังกะสีนอ้ยลง แต่ยงัถือว่ามีผูน้าํไปใชง้านท่อมาก แมก้ระทัง่นาํไปใชเ้ป็นเสาป้าย โครงถกัหลงัคาทัว่ไป 

ซ่ึงมีขอ้ดี-ขอ้เสีย ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.2 ท่อเหล็กกลา้ชนิดอาบสังกะสี 

ข้อดีท่อเหลก็กล้าชนิดอาบสังกะสี  

1) หากวางท่อใตอ้าคารจะแตกหรือหลุดยากกว่า PVC เน่ืองจากการทรุดตวัของอาคาร  

2) ไม่ตอ้งวางใตดิ้นลึกมาก เพราะมีความแกร่งรถบรรทุกว่ิงผ่านได ้

3) ใชท้าํท่อต่อกบัระบบดบัเพลิง Sprinkler ในอาคารเพราะท่อไม่ติดไฟ 

4) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดนัและการกระแทกสูง 

5) หาซ้ือง่ายจึงเป็นที่นิยมใช ้ 

6) มีอายใุชง้าน มากถึง 30 ปี ถา้นํ้ามีคุณภาพดี 

7) ใชก้บัระบบนํ้าร้อนได ้

ข้อเสียท่อเหล็กกล้าชนดิอาบสังกะสี 

1) นํ้าหนกัมากกว่า ท่อ PVC  

2) ราคาสูงกว่าท่อ PVC  

3) ไม่สามารถตา้นทานการผุกร่อนไดเ้พราะสังกะสีเคลือบจะหลุดออกทาํให้เกิดสนิม 

4) เป็นท่อที่มีผิวไม่เรียบลื่นเหมือน PVC ทาํให้มีการสูญเสียแรงดนัมากกว่า  

5) ไม่เหมาะใชล้าํเลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เขม้ขน้ เพราะจะถูกกดักร่อน  
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2.1.2 ท่อเหล็กหล่อ 

ท่อเหล็กชนิดน้ีมีวิธีการผลิตเช่นเดียวกบัท่อเหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron)  แต่จะมีการ

ผสมแมกนีเซียม รวมเขา้ไปในเน้ือเหล็ก ทาํให้ท่อประเภทน้ีมีความเหนียวเพ่ิมขึ้น และสามารถใชเ้ป็นท่อใน

งานรับแรงดนัในงานท่อส่งนํ้าประปาได ้ขณะเดียวกนัก็มีความทนต่อการผุกร่อน เพราะเป็นเหล็กหล่อและมี

การเคลือบกนัสนิมทาํให้ใช้ในงานระบายนํ้าไดดี้ดว้ย เป็นที่นิยมใช้ในกิจการประปาของอเมริกาและยุโรป 

แต่มีราคาสูง 

 

รูปท่ี 2.3 ท่อเหล็กหล่อ 

ข้อดีของท่อเหล็กหล่อ  

1) มีความแข็งแรง ทนต่อการกดักร่อนจากสนิมเพราะเคลือบกนัสนิม 

2) นิยมใชเ้ป็นท่อนํ้าประปาและนํ้าโสโครกเพราะทนการกดักร่อน 

3) สามารถวางเป็นทอ่ใตพ้ื้นดินและรับแรงกดภายนอกไดดี้ 

4) สามารถวางในที่โล่งแจง้ ทนแดด ทนฝน 

5) ไม่ตอ้งมีการป้องกนัการโก่งตวัของท่อมากนกั 

6) ต่อประกอบไดง่้ายมกัใชร้ะบบแหวนยาง 

ข้อเสียของท่อเหลก็หล่อ 

1) นํ้าหนกัมาก ทาํงานลาํบาก  

2) ราคาสูง หาซ้ือยาก 

3) ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเพ่ือใชใ้นกิจการประปา 

4) ไม่เหมาะใชล้าํเลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เขม้ขน้ เพราะจะถูกกดักร่อน  
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2.1.3 ท่อพลาสติก 

ในปัจจุบันท่อพลาสติกเป็นท่อที่นิยมใช้กันมากในทุกระบบ เน่ืองจากท่อชนิดน้ีมีข้อดีอยู่

หลายประการ เช่น ราคาถูกกว่า นํ้าหนกัเบา ติดตั้งง่าย เมื่อเทียบกบัท่อโลหะ แต่ยงัมีขอ้เสียบา้ง ปัจจุบนัน้ีท่อ

พลาสติกก็มีการไดรั้บปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

วสัดุที่ใชท้าํท่อและขอ้ต่อพลาสติกมีหลายชนิด เช่น 

1) ท่อเอบีเอส (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene, ABS) 

2) ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride, PVC) 

3) ท่อซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride, CPVC) 

4) ท่อพีอี (Polyethylene, PE) 

5) ท่อพีบี (Polybuthylene, PB) 

6) ท่อพีพีอาร์ (Polypropylene Random Copolymer, PP-R)  

 ท่อพีวซีี  

พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride; IUPAC: Polychloroethene) มีช่ือย่อที่ใช้กันทั่วไป

ว่า พีวีซี (PVC) เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหน่ึง 

สาร PVC ได้ถูกค้นพบเป็นคร้ังแรกในคริสศตวรรษที่แล้ว จุดเร่ิมนั้ นเกิดจากการที่

นกัวิทยาศาสตร์กลุ่มหน่ึง ทาํการศึกษาปฏิกิริยาของสารอินทรียแ์กลชนิดใหม่ (Vinyl Chloride) โดยเมื่อสาร

น้ีต้องแสงแดด จะเกิดการ Polymerization ซ่ึงทําให้ได้สารพลาสติกชนิดใหม่  Polyvinyl Chloride 

นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้บว่าสารใหม่น้ีไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารเคมีทัว่ ๆ ไป และที่สาํคญัคือ ไม่สามารถทาํลายมนั

ได ้แต่เน่ืองจาก PVC มีคุณสมบติัต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาํให้ยากที่จะนาํมาใชป้ระโยชน์ ดว้ยเหตุน้ี

การพฒันาสาร PVC จึงหมดไป 

กระทัง่ปี ค.ศ. 1920 เศษ จึงไดม้ีการคน้ควา้เก่ียวกบัสาร PVC อีกในยุโรปและอเมริกาเหนือ 

ในช่วงน้ีไดม้ีการนาํเอา PVC มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจงั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศเยอรมนั โดยในปี 

ค.ศ. 1930 เศษ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ชาวเยอรมันได้นําการพฒันาและผลิตท่อ PVC จาํนวนจาํกดั

ออกมาใชง้าน ท่อเหล่าน้ียงัคงปรากฎและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

ในตอนปลายของสงครามโลกคร้ังที่ 2 เยอรมันถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงเมือง

ต่างๆ ถูกทาํลายแต่ประชาชนก็ยงัเอาชีวิตรอดอยู่ไดด้ว้ยการอาศยัตามซากปรักหักพงัของอาคาร ส่ิงที่เป็น

ปัญหาใหญ่คือ ระบบส่งนํ้ าและระบายนํ้ าที่ถูกทําลาย วิกฤติการณ์น้ีย่ิงทวีความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อฝ่าย
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2.1.2 ท่อเหล็กหล่อ 

ท่อเหล็กชนิดน้ีมีวิธีการผลิตเช่นเดียวกบัท่อเหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron)  แต่จะมีการ

ผสมแมกนีเซียม รวมเขา้ไปในเน้ือเหล็ก ทาํให้ท่อประเภทน้ีมีความเหนียวเพ่ิมขึ้น และสามารถใชเ้ป็นท่อใน

งานรับแรงดนัในงานท่อส่งนํ้าประปาได ้ขณะเดียวกนัก็มีความทนต่อการผุกร่อน เพราะเป็นเหล็กหล่อและมี

การเคลือบกนัสนิมทาํให้ใช้ในงานระบายนํ้าไดดี้ดว้ย เป็นที่นิยมใช้ในกิจการประปาของอเมริกาและยุโรป 

แต่มีราคาสูง 

 

รูปท่ี 2.3 ท่อเหล็กหล่อ 

ข้อดีของท่อเหล็กหล่อ  

1) มีความแข็งแรง ทนต่อการกดักร่อนจากสนิมเพราะเคลือบกนัสนิม 

2) นิยมใชเ้ป็นท่อนํ้าประปาและนํ้าโสโครกเพราะทนการกดักร่อน 

3) สามารถวางเป็นท่อใตพ้ื้นดินและรับแรงกดภายนอกไดดี้ 

4) สามารถวางในที่โล่งแจง้ ทนแดด ทนฝน 

5) ไม่ตอ้งมีการป้องกนัการโก่งตวัของท่อมากนกั 

6) ต่อประกอบไดง่้ายมกัใชร้ะบบแหวนยาง 

ข้อเสียของท่อเหลก็หล่อ 

1) นํ้าหนกัมาก ทาํงานลาํบาก  

2) ราคาสูง หาซ้ือยาก 

3) ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเพ่ือใชใ้นกิจการประปา 

4) ไม่เหมาะใชล้าํเลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เขม้ขน้ เพราะจะถูกกดักร่อน  
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2.1.3 ท่อพลาสติก 

ในปัจจุบันท่อพลาสติกเป็นท่อที่นิยมใช้กันมากในทุกระบบ เน่ืองจากท่อชนิดน้ีมีข้อดีอยู่

หลายประการ เช่น ราคาถูกกว่า นํ้าหนกัเบา ติดตั้งง่าย เมื่อเทียบกบัท่อโลหะ แต่ยงัมีขอ้เสียบา้ง ปัจจุบนัน้ีท่อ

พลาสติกก็มีการไดรั้บปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

วสัดุที่ใชท้าํท่อและขอ้ต่อพลาสติกมีหลายชนิด เช่น 

1) ท่อเอบีเอส (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene, ABS) 

2) ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride, PVC) 

3) ท่อซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride, CPVC) 

4) ท่อพีอี (Polyethylene, PE) 

5) ท่อพีบี (Polybuthylene, PB) 

6) ท่อพีพีอาร์ (Polypropylene Random Copolymer, PP-R)  

 ท่อพีวซีี  

พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride; IUPAC: Polychloroethene) มีช่ือย่อที่ใช้กันทั่วไป

ว่า พีวีซี (PVC) เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหน่ึง 

สาร PVC ได้ถูกค้นพบเป็นคร้ังแรกในคริสศตวรรษที่แล้ว จุดเร่ิมนั้ นเกิดจากการที่

นกัวิทยาศาสตร์กลุ่มหน่ึง ทาํการศึกษาปฏิกิริยาของสารอินทรียแ์กลชนิดใหม่ (Vinyl Chloride) โดยเมื่อสาร

น้ีต้องแสงแดด จะเกิดการ Polymerization ซ่ึงทําให้ได้สารพลาสติกชนิดใหม่  Polyvinyl Chloride 

นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้บว่าสารใหม่น้ีไมท่าํปฏิกิริยากบัสารเคมีทัว่ ๆ ไป และที่สาํคญัคือ ไม่สามารถทาํลายมนั

ได ้แต่เน่ืองจาก PVC มีคุณสมบติัต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาํให้ยากที่จะนาํมาใชป้ระโยชน์ ดว้ยเหตุน้ี

การพฒันาสาร PVC จึงหมดไป 

กระทัง่ปี ค.ศ. 1920 เศษ จึงไดม้ีการคน้ควา้เก่ียวกบัสาร PVC อีกในยุโรปและอเมริกาเหนือ 

ในช่วงน้ีไดม้ีการนาํเอา PVC มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจงั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศเยอรมนั โดยในปี 

ค.ศ. 1930 เศษ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ชาวเยอรมันได้นําการพฒันาและผลิตท่อ PVC จาํนวนจาํกดั

ออกมาใชง้าน ท่อเหล่าน้ียงัคงปรากฎและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

ในตอนปลายของสงครามโลกคร้ังที่ 2 เยอรมันถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงเมือง

ต่างๆ ถูกทาํลายแต่ประชาชนก็ยงัเอาชีวิตรอดอยู่ไดด้ว้ยการอาศยัตามซากปรักหักพงัของอาคาร ส่ิงที่เป็น

ปัญหาใหญ่คือ ระบบส่งนํ้ าและระบายนํ้ าที่ถูกทําลาย วิกฤติการณ์น้ีย่ิงทวีความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อฝ่าย
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สัมพนัธมิตรโจมตีแควน้รูห์ และแควน้ซาร์ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตเหล็กและแร่อื่น ๆ  ท่ีใช้ผลิตท่อในยุคนั้น เพ่ือ

แกปั้ญหาวุ่นวายเหล่าน้ี นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรเยอรมนัจึงหันมาใช ้PVC จึงไดก้่อกาํเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรก 

ท่อพลาสติกชนิดน้ีไดรั้บความนิยมสูงในประเทศไทย เกือบในทุกระบบ ท่อพีวีซีใช้สําหรับ

ระบบประปา ระบบระบายนํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบระบายอากาศ และระบบระบายนํ้าฝน การ

เลือกใช้ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพที่ดีทั้งวตัถุดิบและการผลิตจะทาํให้ท่อพีวีซี เน้ือเหนียว แข็งแรงทนทาน ไม่

กรอบแตกง่าย ผลิตตามมาตรฐาน มอก.และส่ิงสาํคญัในการเช่ือมต่อของท่อพีวีซี คือ นํ้ายาประสานท่อ ตอ้ง

เลือกที่มีคุณภาพดว้ย จึงทาํให้นํ้าไม่ร่ัวซึมไดง่้าย 

 

รูปท่ี 2.4 ท่อพีวีซี 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดขีองท่อพีวีซี  

1) ทนทานต่อแรงดนัและแรงกดไดดี้ - ท่อท่ีผลิตจากวตัถุดิบคุณภาพดี จะมีความเหนียว 

ยืดหยุน่ตวัดี จึงสามารถทนแรงดนันํ้าภายในและแรงกดนอกเส้นท่อไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) นํ้ าหนักเบา – ท่อพีวีซีนํ้ าหนักเบากว่าท่อเหล็กชุบสังกะสี 5 เท่า ทาํให้สะดวกในการ

ขนส่งและติดตั้ง 

3) ติดตั้งไดง่้าย – ท่อพีวีซีติดตั้งง่าย โดยการเช่ือมต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ 

4) เป็นฉนวนไฟฟ้า – ท่อพีวีซี เป็นท่ออโลหะ จึงไม่เป็นตวันาํไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า

ร่ัว 

5) ไม่ลามไฟ 

6) ปลอดภยัจากสารพิษ – นํ้ าที่ไหลผ่านท่อพีวีซีที่มีคุณภาพดีจะไม่มีสารพิษปนเป้ือนใน

นํ้า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ สี กลิ่น รส 

7) ไม่เป็นสนิม ไม่ร่ัว ไม่เปราะ – ดว้ยคุณสมบติัของพีวีซี ทาํให้ท่อไม่เป็นสนิม และการ

เลือกใชว้ตัถุดิบที่คุณภาพดีในการผลิตท่อ ทาํให้ท่อไม่เปราะง่าย 
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8) ทนทานต่อสภาพกรดและด่าง – ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ ไม่ทาํปฏิกิริยากบักรดและด่าง

อ่อน จึงหมดปัญหาเร่ืองการกดักร่อน ทาํให้มีอายกุารใชง้านยาวนาน 

9) ทนทานต่อแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) – ท่อพีวีซีที่มีการคดัเลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพจะ

มีส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ในปริมาณที่เหมาะสม จึง

ป้องกนัรังสี UV ไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่กรอบหรือแตกหักง่าย 

10) ใชง้านไดห้ลายประเภท - ทั้งประปา ระบายนํ้า ระบายอากาศ ไฟฟ้า และงานเกษตร  

ข้อเสียของท่อพวีีซี  

1) ไม่สามารถใชก้บัท่อนํ้าร้อนได ้จะอ่อนตวั นํ้าจะมีกลิ่น 

2) ไม่เหมาะในกรณีที่เดินท่อใตถ้นน 

3) ไม่สามารถทนต่อแรงฉีกขาด  

4) จุดต่ออาจร่ัวไดง่้าย หากเดินใตอ้าคารที่พ้ืนดินทรุด 

5) คุณภาพของรอยต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ ขึ้นอยูก่บัฝีมือช่าง 

ขนาดและมาตรฐานท่อ PVC 

1) ท่อสีฟ้า สาํหรับงานประปาและระบายนํ้าใช ้มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532 

แบ่งตามชั้นคุณภาพไดด้งัน้ี  

 ชั้นคุณภาพ 5 รับความดนั 5 บาร์ (kg/cm2) สําหรับเป็นท่อระบายนํ้ าขนาด 35 – 400 

มม.  

 ชั้นคุณภาพ 8.5 รับความดนั 8.5 บาร์ (kg/cm2) สาํหรับเป็นท่องานระบายนํ้าและงาน

ประปารับแรงดนั ขนาด 18 – 400 มม. 

 ชั้นคุณภาพ 13.5 รับความดัน 13.5 บาร์ (kg/cm2) สําหรับเป็นท่องานประปารับ

แรงดนั ขนาด 18 – 400 มม. 

ซ่ึงมีทั้งแบบปลายเรียบ แบบบานหัว ความยาวเส้นละ 4 เมตร และแบบบานหัวชนิดต่อดว้ย

แหวนยาง ความยาวเส้นละ 6 เมตร (งานจ่ายนํ้าประปาขนาดใหญ่) 
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สัมพนัธมิตรโจมตีแควน้รูห์ และแควน้ซาร์ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตเหล็กและแร่อื่น ๆ  ที่ใช้ผลิตท่อในยุคนั้น เพ่ือ

แกปั้ญหาวุ่นวายเหล่าน้ี นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรเยอรมนัจึงหันมาใช ้PVC จึงไดก้่อกาํเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรก 

ท่อพลาสติกชนิดน้ีไดรั้บความนิยมสูงในประเทศไทย เกือบในทุกระบบ ท่อพีวีซีใช้สําหรับ

ระบบประปา ระบบระบายนํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบระบายอากาศ และระบบระบายนํ้าฝน การ

เลือกใช้ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพที่ดีทั้งวตัถุดิบและการผลิตจะทาํให้ท่อพีวีซี เน้ือเหนียว แข็งแรงทนทาน ไม่

กรอบแตกง่าย ผลิตตามมาตรฐาน มอก.และส่ิงสาํคญัในการเช่ือมต่อของท่อพีวีซี คือ นํ้ายาประสานท่อ ตอ้ง

เลือกที่มีคุณภาพดว้ย จึงทาํให้นํ้าไม่ร่ัวซึมไดง่้าย 

 

รูปท่ี 2.4 ท่อพีวีซี 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดขีองท่อพีวีซี  

1) ทนทานต่อแรงดนัและแรงกดไดดี้ - ท่อท่ีผลิตจากวตัถุดิบคุณภาพดี จะมีความเหนียว 

ยืดหยุน่ตวัดี จึงสามารถทนแรงดนันํ้าภายในและแรงกดนอกเส้นท่อไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) นํ้ าหนักเบา – ท่อพีวีซีนํ้ าหนักเบากว่าท่อเหล็กชุบสังกะสี 5 เท่า ทาํให้สะดวกในการ

ขนส่งและติดตั้ง 

3) ติดตั้งไดง่้าย – ท่อพีวีซีติดตั้งง่าย โดยการเช่ือมต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ 

4) เป็นฉนวนไฟฟ้า – ท่อพีวีซี เป็นท่ออโลหะ จึงไม่เป็นตวันาํไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า

ร่ัว 

5) ไม่ลามไฟ 

6) ปลอดภยัจากสารพิษ – นํ้ าที่ไหลผ่านท่อพีวีซีที่มีคุณภาพดีจะไม่มีสารพิษปนเป้ือนใน

นํ้า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ สี กลิ่น รส 

7) ไม่เป็นสนิม ไม่ร่ัว ไม่เปราะ – ดว้ยคุณสมบติัของพีวีซี ทาํให้ท่อไม่เป็นสนิม และการ

เลือกใชว้ตัถุดิบที่คุณภาพดีในการผลิตท่อ ทาํให้ท่อไม่เปราะง่าย 
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8) ทนทานต่อสภาพกรดและด่าง – ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ ไม่ทาํปฏิกิริยากบักรดและด่าง

อ่อน จึงหมดปัญหาเร่ืองการกดักร่อน ทาํให้มีอายกุารใชง้านยาวนาน 

9) ทนทานต่อแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) – ท่อพีวีซีที่มีการคดัเลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพจะ

มีส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ในปริมาณที่เหมาะสม จึง

ป้องกนัรังสี UV ไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่กรอบหรือแตกหักง่าย 

10) ใชง้านไดห้ลายประเภท - ทั้งประปา ระบายนํ้า ระบายอากาศ ไฟฟ้า และงานเกษตร  

ข้อเสียของท่อพวีีซี  

1) ไม่สามารถใชก้บัท่อนํ้าร้อนได ้จะอ่อนตวั นํ้าจะมีกลิ่น 

2) ไม่เหมาะในกรณีที่เดินท่อใตถ้นน 

3) ไม่สามารถทนต่อแรงฉีกขาด  

4) จุดต่ออาจร่ัวไดง่้าย หากเดินใตอ้าคารที่พ้ืนดินทรุด 

5) คุณภาพของรอยต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ ขึ้นอยูก่บัฝีมือช่าง 

ขนาดและมาตรฐานท่อ PVC 

1) ท่อสีฟ้า สาํหรับงานประปาและระบายนํ้าใช ้มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 17-2532 

แบ่งตามชั้นคุณภาพไดด้งัน้ี  

 ชั้นคุณภาพ 5 รับความดนั 5 บาร์ (kg/cm2) สําหรับเป็นท่อระบายนํ้ าขนาด 35 – 400 

มม.  

 ชั้นคุณภาพ 8.5 รับความดนั 8.5 บาร์ (kg/cm2) สาํหรับเป็นท่องานระบายนํ้าและงาน

ประปารับแรงดนั ขนาด 18 – 400 มม. 

 ชั้นคุณภาพ 13.5 รับความดัน 13.5 บาร์ (kg/cm2) สําหรับเป็นท่องานประปารับ

แรงดนั ขนาด 18 – 400 มม. 

ซ่ึงมีทั้งแบบปลายเรียบ แบบบานหัว ความยาวเส้นละ 4 เมตร และแบบบานหัวชนิดต่อดว้ย

แหวนยาง ความยาวเส้นละ 6 เมตร (งานจ่ายนํ้าประปาขนาดใหญ่) 
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2) ท่อสีเหลือง สําหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่

มอก. 216-2524 แบบปลายเรียบและบานหัว ความยาวเส้นละ 4 เมตร แบ่งตามความหนาไดด้งัน้ี 

 ชั้น 1 มีความหนาที่สุด ขนาด 15 – 100 มม. 

 ชั้น 2 มีความหนาปานกลาง ขนาด 80 – 100 มม. 

 ชั้น 3 มีความหนานอ้ยที่สุด ขนาด 80 – 100 มม. 

  

รูปท่ี 2.5 ท่อร้อยสายไฟสีเหลอืง รูปท่ี 2.6 ขอ้ต่อรอ้ยสายสีเหลือง 

3) ท่อสีขาว สาํหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท ์มีให้เลือกใช ้2 มาตรฐาน เป็นท่อที่

มีสามารถดดัโคง้ไดเ้หมือนท่อร้อยสาย EMT 

 มาตรฐาน JIS (JIS C 8430-1999) ขนาด 15 – 55 มม. (3/8” – 2”) ความยาวเส้นละ 

2.92 เมตร  

 มาตรฐาน IEC/BS (IEC-61386-1 : 2008, IEC 61386-21 : 2008) ขนาด 16 – 50 มม. 

(3/8” – 1 ½”) ความยาวเส้นละ 2.92 เมตร 

  

รูปท่ี 2.7 ท่อร้อยสายไฟสีขาว 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.8 ขอ้ต่อรอ้ยสายสีขาว 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

4) ท่อสีเทา สําหรับงานระบายนํ้ าและงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่มอก. 

999-2533  

 มีชั้นคุณภาพ ขนาด ความหนาและความยาวเช่นเดียวกบัสีฟ้า  
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5) ท่อสีเทา สําหรับงานเกษตร ขนาด 10 – 125 มม. ยาว 4 เมตร เป็นท่อมีความบางที่สุดรับ

ความดนัประมาณ 5 บาร์  

  

รูปท่ี 2.9 ท่อเกษตร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.10 ขอ้ต่อเกษตร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 ลักษณะของปลายท่อพีวีซี 

สําหรับท่อพีวีซีที่ผลิตจะมีทั้งแบบปลายเรียบ, แบบปลายบานชนิดต่อดว้ยนํ้ ายา และแบบ

ปลายบานชนิดต่อดว้ยแหวนยาง ดงัรูปต่อไปน้ี  

  

รูปท่ี 2.11 ท่อพีวีซีแบบปลายธรรมดา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.12 ท่อพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อดว้ยนํ้ายา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 

รูปท่ี 2.13 ท่อพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อดว้ยแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

นอกจากน้ียงัมีท่อพีวีซีที่ผลิตมาสําหรับงานท่อรับนํ้ าจากบ่อบาดาล เรียกว่า ท่อพีวีซี ชนิด

เซาะร่อง ซ่ึงมีทั้งแบบปลายเรียบ และแบบปลายบานชนิดต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ 
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2) ท่อสีเหลือง สําหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่

มอก. 216-2524 แบบปลายเรียบและบานหัว ความยาวเส้นละ 4 เมตร แบ่งตามความหนาไดด้งัน้ี 

 ชั้น 1 มีความหนาที่สุด ขนาด 15 – 100 มม. 

 ชั้น 2 มีความหนาปานกลาง ขนาด 80 – 100 มม. 

 ชั้น 3 มีความหนานอ้ยที่สุด ขนาด 80 – 100 มม. 

  

รูปท่ี 2.5 ท่อร้อยสายไฟสีเหลอืง รูปท่ี 2.6 ขอ้ต่อรอ้ยสายสีเหลือง 

3) ท่อสีขาว สาํหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท ์มีให้เลือกใช ้2 มาตรฐาน เป็นท่อที่

มีสามารถดดัโคง้ไดเ้หมือนท่อร้อยสาย EMT 

 มาตรฐาน JIS (JIS C 8430-1999) ขนาด 15 – 55 มม. (3/8” – 2”) ความยาวเส้นละ 

2.92 เมตร  

 มาตรฐาน IEC/BS (IEC-61386-1 : 2008, IEC 61386-21 : 2008) ขนาด 16 – 50 มม. 

(3/8” – 1 ½”) ความยาวเส้นละ 2.92 เมตร 

  

รูปท่ี 2.7 ท่อร้อยสายไฟสีขาว 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.8 ขอ้ต่อรอ้ยสายสีขาว 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

4) ท่อสีเทา สําหรับงานระบายนํ้ าและงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่มอก. 

999-2533  

 มีชั้นคุณภาพ ขนาด ความหนาและความยาวเช่นเดียวกบัสีฟ้า  
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5) ท่อสีเทา สําหรับงานเกษตร ขนาด 10 – 125 มม. ยาว 4 เมตร เป็นท่อมีความบางท่ีสุดรับ

ความดนัประมาณ 5 บาร์  

  

รูปท่ี 2.9 ท่อเกษตร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.10 ขอ้ต่อเกษตร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 ลักษณะของปลายท่อพีวีซี 

สําหรับท่อพีวีซีที่ผลิตจะมีทั้งแบบปลายเรียบ, แบบปลายบานชนิดต่อดว้ยนํ้ ายา และแบบ

ปลายบานชนิดต่อดว้ยแหวนยาง ดงัรูปต่อไปน้ี  

  

รูปท่ี 2.11 ท่อพีวีซีแบบปลายธรรมดา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.12 ท่อพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อดว้ยนํ้ายา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 

รูปท่ี 2.13 ท่อพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อดว้ยแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

นอกจากน้ียงัมีท่อพีวีซีที่ผลิตมาสําหรับงานท่อรับนํ้ าจากบ่อบาดาล เรียกว่า ท่อพีวีซี ชนิด

เซาะร่อง ซ่ึงมีทั้งแบบปลายเรียบ และแบบปลายบานชนิดต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ 
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รูปท่ี 2.14 ท่อพีวีซี ชนิดเซาะร่อง แบบปลายธรรมดา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.15 ท่อพีวีซี ชนิดเซาะร่อง แบบปลายบานชนิดต่อ

ดว้ยนํ้ายา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อต่อพีวีซี 

ขอ้ต่อพีวีซี ใช้สําหรับต่อท่อพีวีซี ซ่ึงมีลกัษณะหลายแบบให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กบัทิศทางที่ได้

ออกแบบระบบท่อในการวางท่อ ซ่ึงขอ้ต่อท่อพีวีซีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) แบบชนิดรับแรงดัน ใช้เป็นข้อต่อสําหรับระบบประปา สามารถทนแรงดัน และแรง

กระแทกไดดี้ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 

2) แบบชนิดไม่รับแรงดนั (ระบายนํ้ า) ใช้เป็นขอ้ต่อสําหรับระบบระบายนํ้ า ส่ิงปฏิกูล นํ้ า

เสีย และระบบระบายอากาศ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1410-2540 
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รูปท่ี 2.14 ท่อพีวีซี ชนิดเซาะร่อง แบบปลายธรรมดา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.15 ท่อพีวีซี ชนิดเซาะร่อง แบบปลายบานชนิดต่อ

ดว้ยนํ้ายา 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อต่อพีวีซี 

ขอ้ต่อพีวีซี ใช้สําหรับต่อท่อพีวีซี ซ่ึงมีลกัษณะหลายแบบให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กบัทิศทางที่ได้

ออกแบบระบบท่อในการวางท่อ ซ่ึงขอ้ต่อท่อพีวีซีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) แบบชนิดรับแรงดัน ใช้เป็นข้อต่อสําหรับระบบประปา สามารถทนแรงดัน และแรง

กระแทกไดดี้ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 

2) แบบชนิดไม่รับแรงดนั (ระบายนํ้ า) ใช้เป็นขอ้ต่อสําหรับระบบระบายนํ้ า ส่ิงปฏิกูล นํ้ า

เสีย และระบบระบายอากาศ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1410-2540 
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ข้อต่อพีวีซี ชนิดรับแรงดัน 

 ชนิดฉีดจากเคร่ืองจกัร ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.16 ขอ้ต่อชนิดรับแรงดนั : ฉีดจากเคร่ืองจกัร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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 ชนิดผลิตจากท่อ  ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.17 ขอ้ต่อชนิดรับแรงดนั : ผลิตจากท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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ข้อต่อพีวีซี ชนิดไม่รับแรงดัน (งานระบายนํ้า) 

 ชนิดฉีดจากเคร่ืองจกัร ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.18  ขอ้ต่อชนิดไม่รับแรงดนั : ฉีดจากเคร่ืองจกัร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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 ชนิดผลิตจากท่อ  ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.17 ขอ้ต่อชนิดรับแรงดนั : ผลิตจากท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

  

 

29 
 

ข้อต่อพีวีซี ชนิดไม่รับแรงดัน (งานระบายนํ้า) 

 ชนิดฉีดจากเคร่ืองจกัร ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.18  ขอ้ต่อชนิดไม่รับแรงดนั : ฉีดจากเคร่ืองจกัร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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 ชนิดผลิตจากท่อ ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.19 ขอ้ต่อชนิดไม่รับแรงดนั : ผลิตจากท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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การเช่ือมต่อท่อพีวซีี 

การเช่ือมต่อท่อพีวีซีใชน้ํ้ายาประสานท่อสาํหรับต่อประกอบท่อและขอ้ต่อพีวีซี คุณสมบติัที่ดี

ของนํ้ ายาประสานท่อต้องได้รับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก.1032-2534 และละลายเน้ือพีวีซี เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการใช้งาน ทาํให้ท่อและขอ้ต่อเช่ือมละลายติดเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่มีรอยร่ัวซึมระหว่างท่อ

และขอ้ต่อ โดยคุณสมบติัที่ดีที่ควรเลือกใชม้ีดงัน้ี 

1) นํ้ายาประสานท่อไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1032-2534 

2) มีประสิทธิภาพในการทาํละลายเน้ือท่อและขอ้ต่อให้เป็นเน้ือเดียวกนั 

3) มีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ตํ่ากว่าค่าที่มาตรฐานอาคารเขียวกาํหนด เพ่ือความ

ปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน 

โดยนํ้ายาประสานท่อแบ่งออก เป็น 2 ชนิด ขึ้นอยูก่บัการใชง้าน คือ 

นํ้ายาประสานท่อ ชนิดเข้มข้น 

ลักษณะการใช้งาน  

1) สําหรับการใช้งานรับแรงดนัสูง จึงเหมาะกบังานที่ตอ้งการคุณภาพสูง เช่น งานอาคารสูง 

งานสระว่ายนํ้า  

2) สาํหรับงานซ่อมแซมเร่งด่วน สามารถยึดติดท่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

มาตรฐานสินค้า 

นํ้ ายาประสานท่อ ชนิดเข้มขน้ มีมาตรฐานรับรองทั้งภายในและนอกประเทศ เช่น ASTM 

D2564, BS 4346, DIN 169790 และ มอก. 1032-2534 

 

รูปท่ี 2.20 นํ้ายาประสานท่อ ชนิดเขม้ขน้ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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 ชนิดผลิตจากท่อ ตวัอยา่งเช่น 

 

รูปท่ี 2.19 ขอ้ต่อชนิดไม่รับแรงดนั : ผลิตจากท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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การเช่ือมต่อท่อพีวซีี 

การเช่ือมต่อท่อพีวีซีใชน้ํ้ายาประสานท่อสาํหรับต่อประกอบท่อและขอ้ต่อพีวีซี คุณสมบติัที่ดี

ของนํ้ ายาประสานท่อต้องได้รับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก.1032-2534 และละลายเน้ือพีวีซี เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการใช้งาน ทาํให้ท่อและขอ้ต่อเช่ือมละลายติดเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่มีรอยร่ัวซึมระหว่างท่อ

และขอ้ต่อ โดยคุณสมบติัที่ดีที่ควรเลือกใชม้ีดงัน้ี 

1) นํ้ายาประสานท่อไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1032-2534 

2) มีประสิทธิภาพในการทาํละลายเน้ือท่อและขอ้ต่อให้เป็นเน้ือเดียวกนั 

3) มีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ตํ่ากว่าค่าที่มาตรฐานอาคารเขียวกาํหนด เพ่ือความ

ปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน 

โดยนํ้ายาประสานท่อแบ่งออก เป็น 2 ชนิด ขึ้นอยูก่บัการใชง้าน คือ 

นํ้ายาประสานท่อ ชนิดเข้มข้น 

ลักษณะการใช้งาน  

1) สําหรับการใช้งานรับแรงดนัสูง จึงเหมาะกบังานที่ตอ้งการคุณภาพสูง เช่น งานอาคารสูง 

งานสระว่ายนํ้า  

2) สาํหรับงานซ่อมแซมเร่งด่วน สามารถยึดติดท่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

มาตรฐานสินค้า 

นํ้ ายาประสานท่อ ชนิดเข้มขน้ มีมาตรฐานรับรองทั้งภายในและนอกประเทศ เช่น ASTM 

D2564, BS 4346, DIN 169790 และ มอก. 1032-2534 

 

รูปท่ี 2.20 นํ้ายาประสานท่อ ชนิดเขม้ขน้ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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นํ้ายาประสานท่อ ชนิดใส 

ลักษณะการใช้งาน  

1) สําหรับการใช้งานรับแรงดันนํ้ าตามการใช้งานทัว่ไป จึงเหมาะกับงานบ้านและอาคาร

พาณิชย ์ 

2) สาํหรับงานประกอบและปรับแต่ง นํ้ายาฯมีความเขม้ขน้พอเหมาะ จึงสามารถปรับแต่งท่อ

ก่อนนํ้ายาฯ เร่ิมแข็งตวั  

มาตรฐานสินค้า 

นํ้ ายาประสานท่อ ชนิดใส มีมาตรฐานรับรอง เป็นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 

มอก.1032-2534 

 

รูปท่ี 2.21 นํ้ายาประสานท่อ ชนิดใส 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

วิธีการทดสอบ  

การเลือกใช้นํ้ ายาประสานท่อที่มีคุณภาพไม่ดี อาจทําให้รอยต่อ

ระหว่างท่อและขอ้ต่อร่ัวซึมได ้นํ้ ายาฯ ที่ดีจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการละลายเน้ือ

ท่อสูงให้ท่อและขอ้ต่อละลายประสานเป็นเน้ือเดียวกนั วิธีทดสอบคุณภาพนํ้ ายาฯ 

ทาํไดโ้ดยทานํ้ายาฯ ลงบนท่อทิ้งไวซ้กัครู่ แลว้ลองใชเ้ล็บ หรือเหล็กขูดที่ท่อ ถา้เน้ือ

ท่อละลายจนดนัให้ร่นขึ้นมาได ้แสดงว่าเป็นนํ้ายาประสานท่อคุณภาพดี 
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 ท่อพีอ ี

ท่อพีอีผลิตจากสาร Polyethylene เป็นท่อพลาสติกชนิดอ่อนทาํให้สามารถดดัโคง้ได ้ใช้เดิน

ระบบท่อไดใ้นพ้ืนที่ขรุขระ ไม่ราบเรียบและคดเคี้ยวได ้โดยมากเป็นท่อสีดาํ และแบ่งตามความหนาแน่น

ของวสัดุทาํท่อได ้2 ชนิดหลกัคือ 

1) High Density Polyethylene, HDPE รับแรงดันได้สูง ใช้ในงานท่อส่งนํ้ าประปา งาน

ชลประทาน ท่อส่งนํ้าใตท้ะเล หรือ นํ้าทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความกดักร่อนต่อทอ่

เหล็ก 

 

รูปท่ี 2.22 ท่อพีอี HDPE 

(ท่ีมา : ไทยเอเชีย) 

2) Low Density Polyethylene, LDPE รับแรงดนัตํ่า ใชใ้นงานเกษตรกรรม 

  

รูปท่ี 2.23 ท่อพีอี LDPE PN2.5 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.24 ท่อพีอี LDPE PN4 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดีของท่อพีอี  

1) นํ้าหนกัเบา สามารถมว้นเก็บและเคลื่อนยา้ยง่าย 

2) ทนต่อสารเคมี สารอินทรีย ์สารอนินทรียแ์ละแสงแดดได ้

3) ไม่ผุกร่อน สามารถรับแรงดนัดิน วางท่อใตดิ้น และในนํ้าทะเลได ้ 

4) มีความยืดหยุน่แข็งแรง วางท่อในพ้ืนที่สูงตํ่าหรือโคง้ไปมาไดดี้  

5) ไม่มีสารพิษละลายออกมา เมือ่ใชใ้นงานประปา และใชใ้นการเดินก๊าซธรรมชาติได ้

6) ไม่เป็นส่ือนาํไฟฟ้า 

7) สามารถวางท่อเป็นระยะทางไกลไดโ้ดยใชข้อ้ต่อจาํนวนนอ้ย 
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นํ้ายาประสานท่อ ชนิดใส 

ลักษณะการใช้งาน  

1) สําหรับการใช้งานรับแรงดันนํ้ าตามการใช้งานทัว่ไป จึงเหมาะกับงานบ้านและอาคาร

พาณิชย ์ 

2) สาํหรับงานประกอบและปรับแต่ง นํ้ายาฯมีความเขม้ขน้พอเหมาะ จึงสามารถปรับแต่งท่อ

ก่อนนํ้ายาฯ เร่ิมแข็งตวั  

มาตรฐานสินค้า 

นํ้ ายาประสานท่อ ชนิดใส มีมาตรฐานรับรอง เป็นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 

มอก.1032-2534 

 

รูปท่ี 2.21 นํ้ายาประสานท่อ ชนิดใส 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

วิธีการทดสอบ  

การเลือกใช้นํ้ ายาประสานท่อที่มีคุณภาพไม่ดี อาจทําให้รอยต่อ

ระหว่างท่อและขอ้ต่อร่ัวซึมได ้นํ้ ายาฯ ที่ดีจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการละลายเน้ือ

ท่อสูงให้ท่อและขอ้ต่อละลายประสานเป็นเน้ือเดียวกนั วิธีทดสอบคุณภาพนํ้ ายาฯ 

ทาํไดโ้ดยทานํ้ายาฯ ลงบนท่อทิ้งไวซ้กัครู่ แลว้ลองใชเ้ล็บ หรือเหล็กขูดที่ท่อ ถา้เน้ือ

ท่อละลายจนดนัให้ร่นขึ้นมาได ้แสดงว่าเป็นนํ้ายาประสานท่อคุณภาพดี 
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 ท่อพีอ ี

ท่อพีอีผลิตจากสาร Polyethylene เป็นท่อพลาสติกชนิดอ่อนทาํให้สามารถดดัโคง้ได ้ใช้เดิน

ระบบท่อไดใ้นพ้ืนที่ขรุขระ ไม่ราบเรียบและคดเคี้ยวได ้โดยมากเป็นท่อสีดาํ และแบ่งตามความหนาแน่น

ของวสัดุทาํท่อได ้2 ชนิดหลกัคือ 

1) High Density Polyethylene, HDPE รับแรงดันได้สูง ใช้ในงานท่อส่งนํ้ าประปา งาน

ชลประทาน ท่อส่งนํ้าใตท้ะเล หรือ นํ้าทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความกดักร่อนต่อทอ่

เหล็ก 

 

รูปท่ี 2.22 ท่อพีอี HDPE 

(ท่ีมา : ไทยเอเชีย) 

2) Low Density Polyethylene, LDPE รับแรงดนัตํ่า ใชใ้นงานเกษตรกรรม 

  

รูปท่ี 2.23 ท่อพีอี LDPE PN2.5 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

รูปท่ี 2.24 ท่อพีอี LDPE PN4 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดีของท่อพีอี  

1) นํ้าหนกัเบา สามารถมว้นเก็บและเคลื่อนยา้ยง่าย 

2) ทนต่อสารเคมี สารอินทรีย ์สารอนินทรียแ์ละแสงแดดได ้

3) ไม่ผุกร่อน สามารถรับแรงดนัดิน วางท่อใตดิ้น และในนํ้าทะเลได ้ 

4) มีความยืดหยุน่แข็งแรง วางท่อในพ้ืนที่สูงตํ่าหรือโคง้ไปมาไดดี้  

5) ไม่มีสารพิษละลายออกมา เมือ่ใชใ้นงานประปา และใชใ้นการเดินก๊าซธรรมชาติได ้

6) ไม่เป็นส่ือนาํไฟฟ้า 

7) สามารถวางท่อเป็นระยะทางไกลไดโ้ดยใชข้อ้ต่อจาํนวนนอ้ย 
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ข้อเสียของท่อพีอี 

1) ราคาสูง 

2) ไม่ทนต่อการฉีกขาด 

3) หาซ้ือยากตามทอ้งตลาด  

4) ทนต่ออุณหภูมไิดไ้ม่สูง 

5) การติดตั้งยากตอ้งใชผู้ช้าํนาญ โดยใชค้วามร้อนหรือขอ้ต่อเฉพาะ  

การเลือกใช้งาน  

ในการเลือกใช้งานท่อสุขาภิบาลในอาคารตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมทั้งในทางปฏิบติัและ

ราคาติดตั้ง นิยมใชใ้นงานท่อส่งนํ้าประปา และนิยมใชก้บังานชายฝ่ังทะเล ท่อระบายนํ้าเสีย และท่ีนิยมมาก

ที่สุดคือท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ลใต้นํ้ า หรือบริเวณที่มีนํ้ าท่วมขัง

ตลอดเวลา และเป็นท่อที่เหมาะใชก้บัระบบสปริงเกอร์และนํ้าหยดในวงการเกษตรกรรม 

ตัวอย่างวิธกีารต่อประกอบท่อ PE 

 

รูปท่ี 2.25 วิธีการต่อประกอบท่อพีอ ี

 

ใช้ข้อต่อแบบสวม

แบบต่อชน

โดยใช้ไฟฟ�า

ใช้ลมร้อน

ใช้ข้อต่อแบบสอดเข้า

แบบ Compression joint

แบบหน้าจาน
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ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง ได้ผลิตท่อพีอีที่มีคุณภาพสูงและได้รับ

มาตรฐานรับรอง เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่อพีอีออกแบบมาพิเศษให้มีเน้ือท่อ 3 ชั้น ซ่ึงช่วยให้

ท่อแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง โคง้รับตวับา้น ทาํให้ท่อไม่แตก เมื่อดินทรุดตวั รวมทั้งลดการใชข้อ้

ต่อและโอกาสการร่ัวซึม เน่ืองจากท่อมีความยาว 30-100 เมตร 

(ท่ีมา : ท่อพีอี ตราเอสซีจีและมีการติดต้ังง่าย ด้วยข้อต่อพีอี ระบบ Easy-Lock ท่ีผลิตจาก Nylon-6 (High Quality Fibre 

Reinforced Nylon) มาตรฐาน BS 5114:1975 และ MS ISO 1050:2004 ท่ีแขง็แรงทนทาน ไม่กรอบแตกง่าย นํา้ไม่ร่ัวซึม ซ่ึง

ใช้การต่อแบบเชิงกล โดยการสวมอัดและขันเกลียวลอ็ค ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเช่ือมต่อ) 

 

  

รูปท่ี 2.26 ขอ้ต่อพีอ ี

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 ท่อพพีีอาร์ 

ท่อพีพีอาร์ (Polypropylene Random Copolymer ; PP-R) เป็นท่อพลาสติกชนิดหน่ึง ที่ผ่าน

การพฒันาให้มีการจดัเรียงตวัของโมเลกุลพลาสติกแบบสุ่ม ทาํให้มีคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพที่สูงขึ้น 

เหมาะกบัการใชเ้ป็นท่อสาํหรับระบบประปา ประปานํ้าร้อน ระบบท่อนํ้าเยน็ในระบบปรับอากาศ รวมถึงท่อ

ลมร้อน เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใชง้านไดท้ั้งในงานบา้น โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน 

อาคารสูง ฯลฯ และสามารถใช้งานทดแทนท่อโลหะได ้เช่น ท่อทองแดง ท่อเหล็กกลัวาไนซ์  เป็นตน้ ต่อ

ประกอบดว้ยการเช่ือมความร้อนหลอมละลายท่อและขอ้ต่อเป็นเน้ือเดียวกนั 

ท่อพีพีอาร์ ปัจจุบนัผลิตตามมาตรฐานของประเทศเยอรมนั DIN 8077 และ DIN 8078  มีชั้น

คุณภาพท่อที่แตกต่างกนัแบ่งตามความเหมาะสมในการใช้งานทั้งในดา้นของความดนัใชง้านและอุณหภูมิที่

ใชง้าน 
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ข้อเสียของท่อพีอี 

1) ราคาสูง 

2) ไม่ทนต่อการฉีกขาด 

3) หาซ้ือยากตามทอ้งตลาด  

4) ทนต่ออุณหภูมไิดไ้ม่สูง 

5) การติดตั้งยากตอ้งใชผู้ช้าํนาญ โดยใชค้วามร้อนหรือขอ้ต่อเฉพาะ  

การเลือกใช้งาน  

ในการเลือกใช้งานท่อสุขาภิบาลในอาคารตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมทั้งในทางปฏิบติัและ

ราคาติดตั้ง นิยมใชใ้นงานท่อส่งนํ้าประปา และนิยมใชก้บังานชายฝ่ังทะเล ท่อระบายนํ้าเสีย และที่นิยมมาก

ที่สุดคือท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ลใต้นํ้ า หรือบริเวณที่มีนํ้ าท่วมขัง

ตลอดเวลา และเป็นท่อที่เหมาะใชก้บัระบบสปริงเกอร์และนํ้าหยดในวงการเกษตรกรรม 

ตัวอย่างวิธกีารต่อประกอบท่อ PE 

 

รูปท่ี 2.25 วิธีการต่อประกอบท่อพีอ ี

 

ใช้ข้อต่อแบบสวม

แบบต่อชน

โดยใช้ไฟฟ�า

ใช้ลมร้อน

ใช้ข้อต่อแบบสอดเข้า

แบบ Compression joint

แบบหน้าจาน
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ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง ได้ผลิตท่อพีอีที่มีคุณภาพสูงและได้รับ

มาตรฐานรับรอง เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่อพีอีออกแบบมาพิเศษให้มีเน้ือท่อ 3 ชั้น ซ่ึงช่วยให้

ท่อแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง โคง้รับตวับา้น ทาํให้ท่อไม่แตก เมื่อดินทรุดตวั รวมทั้งลดการใชข้อ้

ต่อและโอกาสการร่ัวซึม เน่ืองจากท่อมีความยาว 30-100 เมตร 

(ท่ีมา : ท่อพีอี ตราเอสซีจีและมีการติดต้ังง่าย ด้วยข้อต่อพีอี ระบบ Easy-Lock ท่ีผลิตจาก Nylon-6 (High Quality Fibre 

Reinforced Nylon) มาตรฐาน BS 5114:1975 และ MS ISO 1050:2004 ท่ีแขง็แรงทนทาน ไม่กรอบแตกง่าย นํา้ไม่ร่ัวซึม ซ่ึง

ใช้การต่อแบบเชิงกล โดยการสวมอัดและขันเกลียวลอ็ค ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเช่ือมต่อ) 

 

  

รูปท่ี 2.26 ขอ้ต่อพีอ ี

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 ท่อพพีีอาร์ 

ท่อพีพีอาร์ (Polypropylene Random Copolymer ; PP-R) เป็นท่อพลาสติกชนิดหน่ึง ที่ผ่าน

การพฒันาให้มีการจดัเรียงตวัของโมเลกุลพลาสติกแบบสุ่ม ทาํให้มีคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพท่ีสูงขึ้น 

เหมาะกบัการใชเ้ป็นท่อสาํหรับระบบประปา ประปานํ้าร้อน ระบบท่อนํ้าเยน็ในระบบปรับอากาศ รวมถึงท่อ

ลมร้อน เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใชง้านไดท้ั้งในงานบา้น โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน 

อาคารสูง ฯลฯ และสามารถใช้งานทดแทนท่อโลหะได ้เช่น ท่อทองแดง ท่อเหล็กกลัวาไนซ์  เป็นตน้ ต่อ

ประกอบดว้ยการเช่ือมความร้อนหลอมละลายท่อและขอ้ต่อเป็นเน้ือเดียวกนั 

ท่อพีพีอาร์ ปัจจุบนัผลิตตามมาตรฐานของประเทศเยอรมนั DIN 8077 และ DIN 8078  มีชั้น

คุณภาพท่อที่แตกต่างกนัแบ่งตามความเหมาะสมในการใช้งานทั้งในดา้นของความดนัใชง้านและอุณหภูมิที่

ใชง้าน 
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รูปท่ี 2.27 ท่อพีพีอาร์ PN 10,  PN 20 และพีพีอาร์ Fiber Composite 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อต่อท่อพีพีอาร์ 

ข้อต่อพีพีอาร์ ผลิตจากพลาสติกชนิดเดียวกนักับท่อพีพีอาร์ และผลิตตามมาตรฐาน DIN 

16962-5  มีลกัษณะและรูปแบบที่แตกต่างกนัตามวิธีการต่อประกอบและความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้ง

แบบเช่ือมสอดท่อดว้ยความร้อนหลอมละลาย  เช่ือมชนท่อดว้ยความร้อนเช่ือมดว้ยกระแสไฟฟ้า สําหรับ

การต่อประกอบร่วมกบัวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ สามารถใชข้อ้ต่อประเภทเกลียว หรือการต่อประกอบดว้ยลกัษณะ

หนา้จาน (Flange) และตวัแปลงหนา้จานพีพีอาร์ (Stub Flange)ไดเ้ช่นกนั 
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รูปท่ี 2.28 ขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดีของท่อพีพีอาร์ 

1) ทนความดนัใชง้านไดสู้งสุด 20 บาร์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ความสามารถในการทนดวามดนันํ้าในท่อจะลดลง 

2) ทนต่ออุณหภูมิไดสู้งสุดถึง 95 องศาเซลเซียส 

3) สะอาด ปราศจากโลหะหนกัและส่ิงปนเป้ือน ไม่เป็นสนิม 

4) มีคุณสมบติัเป็นฉนวนช่วยรักษาอุณหภูมิของนํ้ าร้อนไดดี้กว่าท่อโลหะ จึงเป็นการช่วย

ประหยดัพลงังาน ลดการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้าร้อนและช่วยประหยดัค่าไฟ 

5) นํ้าหนกัเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกบัท่อทองแดง 

6) เช่ือมต่อเป็นเน้ือเดียวกนั ดว้ยความร้อน ไม่ร่ัวซึม 

ข้อเสียของท่อพีพีอาร์ 

1) การต่อประกอบตอ้งอาศยัความชาํนาญสูง 

2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือติดตั้งมีราคาแพง 

3) ท่อมีความหนามากกว่าท่อโลหะ ดังนั้ นทําให้อัตราการไหลของนํ้ าตํ่ ากว่า เมื่อ

เปรียบเทียบที่ท่อขนาดเท่ากนั 
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รูปท่ี 2.28 ขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดีของท่อพีพีอาร์ 

1) ทนความดนัใชง้านไดสู้งสุด 20 บาร์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ความสามารถในการทนดวามดนันํ้าในท่อจะลดลง 

2) ทนต่ออุณหภูมิไดสู้งสุดถึง 95 องศาเซลเซียส 

3) สะอาด ปราศจากโลหะหนกัและส่ิงปนเป้ือน ไม่เป็นสนิม 

4) มีคุณสมบติัเป็นฉนวนช่วยรักษาอุณหภูมิของนํ้ าร้อนไดดี้กว่าท่อโลหะ จึงเป็นการช่วย

ประหยดัพลงังาน ลดการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้าร้อนและช่วยประหยดัค่าไฟ 

5) นํ้าหนกัเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกบัท่อทองแดง 

6) เช่ือมต่อเป็นเน้ือเดียวกนั ดว้ยความร้อน ไม่ร่ัวซึม 

ข้อเสียของท่อพีพีอาร์ 

1) การต่อประกอบตอ้งอาศยัความชาํนาญสูง 

2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือติดตั้งมีราคาแพง 

3) ท่อมีความหนามากกว่าท่อโลหะ ดังนั้ นทําให้อัตราการไหลของนํ้ าตํ่ ากว่า เมื่อ

เปรียบเทียบที่ท่อขนาดเท่ากนั 
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 ท่อซีพวีีซี 

ท่อซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride ; CPVC)  เป็นท่อพลาสติกที่มีคุณภาพสูงอีกชนิด

หน่ึง  พฒันามาจากท่อพีวีซีทั่วไป  ทาํให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งใน

ระบบประปา ประปานํ้ าร้อน ระบบท่อนํ้าเยน็ในระบบปรับอากาศ นอกจากน้ียงัสามารถทนสารเคมีไดม้าก

ขึ้น ทั้งน้ีหากต้องการใช้ในงานระบบลาํเลียงสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมแนะนําให้ใช้ท่อซีพีวีซีอีก

ประเภทหน่ึงที่มีการเติมสารเติมแต่งสาํหรับงานสารเคมีโดยเฉพาะ 

ท่อและขอ้ต่อซีพีวีซีสําหรับระบบประปาและประปานํ้ าร้อน ผลิตตามมาตรฐาน ASTM D 

2846 สําหรับท่อชั้นคุณภาพ SDR13.5 และ SDR11 ตั้งแต่ขนาด ½” - 2” (15-50 มม.) และมาตรฐาน ASTM  

F 441 สําหรับท่อชั้นคุณภาพ Schedule40  และ Schedule80 และมาตรฐาน ASTM F 438, ASTM F 439 

สาํหรับขอ้ต่อ ตั้งแต่ขนาด  2 ½”  -  6” (65-150  มม.)  

 

รูปท่ี 2.29 ท่อและขอ้ต่อซีพีวีซี 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดีของท่อซีพีวีซี 

1) ทนความดนัใชง้านไดสู้งกว่าท่อพลาสติกทัว่ไป 

2) มีความแข็งแรงสูง ไม่เสียรูป ลดการใชอุ้ปกรณ์แขวนจบัยึด 

3) ติดตั้งง่าย ดว้ยการทานํ้ายาประสานท่อซีพีวีซี 

4) นํ้าหนกัเบา 

5) ทนสารเคมี โดยเฉพาะกลุ่มสารคลอรีนไดดี้ 

ข้อเสียของท่อซีพีวีซี 

1) ราคาแพง 

2) หาซ้ือยาก เพราะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในประเทศไทย 

3) ท่อขนาด 2 ½” (65 มม.) ขึ้นไป ควรทานํ้ายารองพ้ืน (Primer) ก่อนทานํ้ายาประสานท่อ 
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2.1.4 ท่อทองแดง 

เป็นท่อที่นิยมใช้มาก ทนต่อการสึกกร่อน ทนแรงกระแทกไดดี้ นํ้ าหนักเบา สามารถดดัโคง้

งอได ้ทาํให้เกิดความเรียบ และรวดเร็วในการเดินท่อ การต่อนิยมใช้บดักรีท่อมากกว่าใช้เกลียว โดยทัว่ไป

นิยมใชเ้ป็นท่อนํ้าร้อนในอาคาร 

 

รูปท่ี 2.30 ท่อทองแดง 

ข้อดีของท่อทองแดง  

1) มีนํ้าหนกัเบา ดดัโคง้งอไดง่้าย ติดตั้งง่าย 

2) ใชเ้ป็นท่อนํ้าร้อนไดดี้ และเป็นที่นิยมใชเ้ป็นท่อนํ้าร้อนมากที่สุด เพราะไม่เกิดตระกรัน 

3) มีทั้งแบบท่อแข็งและท่ออ่อนที่มว้นได ้

4) ทนไดทุ้กสภาพอากาศ และทนความเค็มไดดี้ 

5) หาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด 

ข้อเสียของท่อทองแดง 

1) มีราคาสูง 

2) ไม่มีความแกร่ง บุบง่าย 

3) การดดัท่อไม่ง่าย ตอ้งใชช่้างที่ชาํนาญ 

4) มีการขยายตวัสูงกว่าท่อเหล็กอาบสังกะสีมาก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

การเลือกใช้งาน  

มกันิยมใช้กนัมากในท่อส่งนํ้ าร้อน หรือท่อก๊าซ และมีจุดเด่นคือ ดูสวยงาม มีนํ้ าหนักเบา มี

รอยร่ัวยาก คุณภาพนํ้าปลอดภยัจากสารพิษ ส่วนการส่งนํ้าเยน็ยงัไม่เป็นที่ยอมรับกนัมากนกัในประเทศไทย 

ขนาดและมาตรฐาน 

1) ชนิด K คาดสีเขียว ใชก้บัท่อนํ้าประปาทั้งนํ้าเยน็และนํ้าร้อนในอาคารและใตอ้าคาร ความ

หนา 0.035-0.405” เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1/4”-12” (เป็นกลุ่มท่อผนงัหนามาก) 
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2) ชนิด L คาดสีนํา้เงินหรือสีดาํ ใช้กบัท่อประปาทั้งนํ้ าเยน็และนํ้ าร้อนเหนือพ้ืนดิน ความ

หนา 0.030-0.280” เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1/4”-12” (เป็นกลุ่มท่อผนงัหนาปานกลาง) 

3) ชนิด M คาดสีแดง ใชก้บัท่อประปาทั้งนํ้าเยน็และนํ้าร้อนเหนือพ้ืนดิน เป็นท่อระบายนํ้าทิ้ง 
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รูปท่ี 2.31 ท่อซิเมนตใ์ยหิน 

ข้อดีของท่อซิเมนต์ใยหนิ  

1) นํ้าหนกัเบา  

2) ไม่เป็นส่ือไฟฟ้าหรือส่ือความร้อน 

3) หาซ้ือง่ายตามทอ้งตลาด (ปัจจุบนัไม่มีขายในกลุม่รับแรงดนั) 

4) ผลิตไดใ้นประเทศไทย (ปัจจุบนัแทบไม่มีการผลติแลว้) 
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ข้อเสียของท่อซิเมนต์ใยหิน 

1) แตกหัก และถูกกดักร่อนง่าย มีอายกุารใชง้านเพียง 10 ปี  

2) หากใชเ้ป็นท่อประปา จะมีสารใยหินละลายปนออกมา 

3) ไม่มีขนาดท่อเลก็กว่า 100 มม. 

ขนาดและมาตรฐาน  

ในประทศไทยใชต้ามมาตรฐาน มอก.81-2529 ของท่อประปา, มอก.621-2529 ของท่อระบาย

นํ้ าในอาคาร และ มอก.622-2529 ของท่อระบายนํ้ าทัว่ไป โดยแบ่งชั้นคุณภาพ คือ 5, 10, 15, 20, 25 kg/cm2 

ท่อซิเมนตใ์ยหินทัว่ไปมีความยาวท่อ 4 และ 5 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 100-200 มม.  

การเลือกใช้งาน 

ปัจุบนัไม่นิยมใชก้นัแลว้ เพราะมีท่อ PVC มาทดแทน แต่ในอดีตนิยมใชเ้น่ืองจากราคาถูก แม้

จะมีปัญหาเร่ืองของสารใยหินซ่ึงเป็นพิษในนํ้าก็ตาม ทาํให้ในปัจจุบนัเลิกใช้ในระบบประปาแลว้ แต่ยงัคงมี

ใชอ้ยูใ่นระบบระบายนํ้าทิ้ง 

2.2 สุขภัณฑ์ 

เคร่ืองสุขภณัฑ ์เป็นอุปกรณ์ที่สาํคญัในระบบประปา ที่ใชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกต่อการใชน้ํ้า และ

เป็นอุปกรณ์รองรับส่ิงโสโครกและปฏิกูลจากการขบัถ่ายของมนุษยใ์ห้ออกไปตามระบายนํ้าโสโครก ดงันั้น 

เคร่ืองสุขภณัฑจึ์งถือไดว่้าเป็นส่ิงที่ทาํให้มนุษยไ์ดรั้บความสะดวกสบาย 

2.2.1 ชนิดเคร่ืองสุขภัณฑ์ 

เคร่ืองสุขภณัฑ์เซรามิก : หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ทาํดว้ยเซรามิก ใช้สําหรับรองรับส่ิงขับถ่าย

ของมนุษยเ์พ่ือให้เกิดสุขอนามยั มีโถเป็นที่รองรับการนัง่ทาํให้ผูใ้ชน้ัง่ราบได ้มีหรือไม่มีถงัพกันํ้าก็ได ้

เซรามิก หมายถึง วัสดุดิน และ/หรือ วัตถุดิบอนินทรีย์อื่นที่เผาที่อุณหภูมิสูงจนเน้ือดิน

แข็งแกร่งและดูดซึมนํ้าตํ่า 

เคร่ืองสุขภณัฑม์ีหลายชนิด จะกล่าวเฉพาะที่ใช้กนัในอาคารบา้นเรือนและสํานกังานเท่านั้น 

ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) โถส้วม (Water Closet) 

2) โถปัสสาวะ (Urinal) 

3) อ่างลา้งมือ-อ่างลา้งหนา้ (Lavatory)  
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4) อ่างอาบนํ้า (Bathtub) / อ่างอาบนํ้าวน (Whirlpool Bathtub) 

5) ที่อาบนํ้าฝักบวั (Shower Bath) 

6) ช่องระบายนํ้าที่พ้ืน (Floor Drain) 

7) เคร่ืองทาํนํ้าร้อน (Water Heater) 

8) เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 

1) โถส้วม 

ถา้แบ่งโถส้วมตามประเภทการนัง่ จะประกอบดว้ย 2 ชนิด คือ 

1) โถส้วมชนิดนัง่ยอง 

2) โถส้วมชนิดนัง่ราบ 

โถส้วมชนิดนั่งยอง 

โถส้วมแบบนั่งยองเป็นที่ไดรั้บความนิยมใช้กนัทัว่ไป โดยเฉพาะในประเทศไทย เน่ืองจาก

ราคาถูกและสร้างง่าย 

 

รูปท่ี 2.32 โถส้วมชนิดนัง่ยอง 

A โถส้วมชนิดนัง่ยองราดนํ้า 

B โถส้วมชนิดนัง่ยองแบบใชถ้งัพกันํ้า 

C โถส้วมชนิดนัง่ยองแบบใชฟ้ลชัวาลว์ 

โถส้วมชนิดนั่งราบ 

โถส้วมชนิดน้ี เป็นโถส้วมที่ถูกสุขลกัษณะมากที่สุด เน่ืองจากเวลาที่ใช้จะเหมือนกบัการนัง่

บนเกา้อี้  ทาํให้สะดวกกว่าโถส้วมแบบนัง่ยอง 
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รูปท่ี 2.33 โถส้วมชนิดนัง่ราบ 

A โถส้วมชนิดนัง่ราบราดนํ้า 

B โถส้วมชนิดนัง่ราบแบบใชถ้งัพกันํ้า 

C โถส้วมชนิดนัง่ราบแบบใชฟ้ลชัวาลว์  

อุปกรณ์สําคัญของโถส้วม 

 ถงัพกันํ้ า (Cistern) หมาย ถึงช้ินส่วนที่ประกอบของโถส้วม ใช้เก็บนํ้ าไวส้ําหรับชาํระ

ลา้งโถ ภายในติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า  

 อุปกรณ์ถงัพกันํ้า (Tank Trim) หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ประกอบดว้ยชุดนํ้าเขา้และชุดนํ้ า

ออก ติดตั้งอยูใ่นถงัพกันํ้า โดยชุดนํ้าเขา้ที่จ่ายนํ้าเขา้ และควบคมุปริมาตรนํ้าเขา้ ชุดนํ้าออกทาํหนา้ที่ปล่อยนํ้า

ออก และควบคมุปริมาตรนํ้าออก (ดูรูปที่ 2.34) 

 โถส้วมชนิดถงัพกันํ้าในตวั (One Piece) หมายถึง โถส้วมประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ 

ถงัพกันํ้า ที่มีถงัพกันํ้าช้ินเดียวกบัตวัโถ และมีชุดนํ้าออก เพ่ือชาํระลา้งตวัโถ เน่ืองจากมีส่ิงขบัถ่ายของมนุษย ์

(ดูรูปที่ 2.35) 

 โถส้วมชนิดถังพกันํ้ าแยกต่างหาก (Single Flush WC) หมายถึง โถส้วมประเภทชัก

โครกด้วยอุปกรณ์ถังพักนํ้ า ที่มีถังพักนํ้ าแยกออกจากตัวโถส้วม และมีชุดนํ้ าออก เพ่ือชําระล้างตัวโถ 

เน่ืองจากมีส่ิงขบัถ่ายของมนุษย ์   (ดูรูปท่ี2.36) 

 โถส้วมประเภทชักโครกดว้ยวาล์วขบัลา้ง (Flush Valve WC) หมายถึง โถส้วมที่ไม่มี

ถงัพกันํ้า ชาํระลา้งตวัโถดว้ยการเปิดปิดวาลว์ขบัลา้ง (ดูรูปที่ 2.37) 

 โถส้วมประเภทราดนํ้ า (Pail Flush WC) หมายถึง โถส้วมที่ไม่มีถงัพกันํ้า ชาํระลา้งตวั

โถดว้ยการราดนํ้า (ดูรูปที่ 2.38) 
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ลา้งโถ ภายในติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า  

 อุปกรณ์ถงัพกันํ้า (Tank Trim) หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ประกอบดว้ยชุดนํ้าเขา้และชุดนํ้ า

ออก ติดตั้งอยูใ่นถงัพกันํ้า โดยชุดนํ้าเขา้ที่จ่ายนํ้าเขา้ และควบคมุปริมาตรนํ้าเขา้ ชุดนํ้าออกทาํหนา้ที่ปล่อยนํ้า

ออก และควบคมุปริมาตรนํ้าออก (ดูรูปที่ 2.34) 

 โถส้วมชนิดถงัพกันํ้าในตวั (One Piece) หมายถึง โถส้วมประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ 

ถงัพกันํ้า ที่มีถงัพกันํ้าช้ินเดียวกบัตวัโถ และมีชุดนํ้าออก เพ่ือชาํระลา้งตวัโถ เน่ืองจากมีส่ิงขบัถ่ายของมนุษย ์

(ดูรูปที่ 2.35) 

 โถส้วมชนิดถังพกันํ้ าแยกต่างหาก (Single Flush WC) หมายถึง โถส้วมประเภทชัก

โครกด้วยอุปกรณ์ถังพักนํ้ า ที่มีถังพักนํ้ าแยกออกจากตัวโถส้วม และมีชุดนํ้ าออก เพ่ือชําระล้างตัวโถ 

เน่ืองจากมีส่ิงขบัถ่ายของมนุษย ์   (ดูรูปที่2.36) 

 โถส้วมประเภทชักโครกดว้ยวาล์วขบัลา้ง (Flush Valve WC) หมายถึง โถส้วมท่ีไม่มี

ถงัพกันํ้า ชาํระลา้งตวัโถดว้ยการเปิดปิดวาลว์ขบัลา้ง (ดูรูปที่ 2.37) 

 โถส้วมประเภทราดนํ้ า (Pail Flush WC) หมายถึง โถส้วมท่ีไม่มีถงัพกันํ้า ชาํระลา้งตวั

โถดว้ยการราดนํ้า (ดูรูปที่ 2.38) 
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อุปกรณ์สําคัญในระบบถังพักนํ้า 

 

รูปท่ี 2.34 อุปกรณ์สําคญัในระบบถงัพกันํ้าแบบใชลู้กลอย 

(ท่ีมา : COTTO ) 

A ชุดมือกด  ควบคุมการ ปิด-เปิด ลูกยาง ปิด-เปิดกบัท่อนํ้า 

B ชุดนํ้าเข้า  ทาํหนา้ที่จ่ายนํ้าลงถงัพกันํ้า และสายนํ้าเลี้ยงโถสุขภณัฑ ์

C ท่อนํ้าออก  ทาํหนา้ที่จ่ายนํ้าจากถงัพกันํ้าลงสู่โถสุขภณัฑ ์

D สายโถนํ้าเลีย้ง  ทาํหนา้ที่จ่ายนํ้า เพ่ือปรับปริมาณนํ้าหล่อเลี้ยง หรือ Water Surface และ

ช่วยป้องกนักลิ่นยอ้นกลบั 

E ลูกลอย  ทาํหนา้ที่ควบคมุปริมาณนํ้าในถงัพกันํ้า เมื่อลูกลอยตํ่าลง นํ้าจะไหลออกจากชุด

นํ้าเขา้ และเมื่อลูกลอยสูงขึ้นนํ้าก็จะหยดุ 

F ท่อนํ้าล้น  ช่วยป้องกนันํ้าลน้จากถงัพกันํ้า ในกรณีที่ชุดนํ้าเขา้เกิดชาํรุด นํ้าจะไหลลงทอ่

นํ้าลน้ และไหลลงโถส้วม 

G ลูกยางปิด –เปิดนํ้า  ทาํหนา้ที่ปิด-เปิดนํ้า จากถงัพกันํ้าลงสู่โถส้วม 

ส่วนการปล่อยนํ้ าออกจากถงัชักโครกเขา้สู่โถส้วม จะทาํไดด้ว้ยการโยกคนัโยก (Handle) 

ซ่ึงมีกลไกเขา้กบัลูกยางที่ทาํหนา้ที่เปิด-ปิดวาลว์ที่กน้ถงัปล่อยนํ้า ผ่านทางท่อนํ้าออก (Discharge Hole) เขา้สู่

โถส้วม ในขณะที่นํ้ าถูกปล่อยออกไปจากถงัชักโครก ระดบันํ้ าในถงัก็จะลดตํ่าลงจึงทาํให้ลูกลอยลดตํ่าลง

ด้วย เมื่อถึงระดับหน่ึงลูกลอยก็จะทาํให้วาล์วเปิด-ปิด เปิดทางให้นํ้ าไหลเข้าสู่ถงัอีกคร้ังหน่ึง สําหรับนํ้ า

ส่วนเกินจะถูกปล่อยออกไปโดยผ่านทางท่อนํ้ าลน้ (Overflow Pipe) เพ่ือป้องกนัมิให้นํ้ าลน้ถงัปลอกบงัคบั 

(Guide) จะช่วยให้ลวดยกลูกยาง (Lift Wires) ทั้งท่อนล่างและท่อนบนเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวเดียวกนั จึงทาํ

ให้ลูกยางเคลื่อนลงปิดวาลว์ที่กน้ถงัไดส้นิทพอดี 
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รูปท่ี 2.35 ตวัอย่างโถสว้มชนิดถงัพกันํ้าในตวั 

(ท่ีมา : COTTO ) 

รูปท่ี 2.36 ตวัอย่างโถสว้มชนิดถงัพกันํ้าแยกต่างหาก 

 (ท่ีมา : COTTO ) 

  

  

รูปท่ี 2.37 ตวัอย่างโถสว้มประเภทชกัโครกดว้ยวาลว์ขบัลา้ง 

(ท่ีมา : COTTO ) 

รูปท่ี 2.38 ตวัอย่างโถสว้มประเภทราดนํ้า 

(ท่ีมา : COTTO ) 

 

• วาลว์ขบัลา้ง หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่เปิดปิดนํ้าสาํหรับชาํระลา้งตวัโถส้วม 

• วาลว์เปิดปิดนํ้า (stop valve) หมายถึง วาลว์ที่ทาํหนา้ที่เปิดปิดนํ้า ที่จ่ายเขา้ถงัพกันํ้า 

• ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสําหรับโถส้วม (water closet seat) ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานน้ีจะ

เรียกว่า “ฝารองนั่ง” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ประกอบดว้ยที่รองนั่ง อุปกรณ์ประกอบและ

ฝา (ถา้มี)  

• ชุดอุปกรณ์ยึดพ้ืนหรือผนงั หมายถึง ชุดอุปกรณ์ยึดพ้ืนหรือผนงัเพ่ือใช้สาํหรับการติดตั้ง

สุขภณัฑ ์

• ชุดนํ้าเขา้ หมายถึง อุปกรณ์ที่จ่ายนํ้าและควบคุมปริมาณนํ้าในถงัพกันํ้าของโถส้วม 

• ชุดนํ้าออก หมายถึง อุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่ปลอ่ยนํ้าออกเพ่ือชาํระลา้งโถส้วม 
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รูปท่ี 2.35 ตวัอย่างโถสว้มชนิดถงัพกันํ้าในตวั 

(ท่ีมา : COTTO ) 

รูปท่ี 2.36 ตวัอย่างโถสว้มชนิดถงัพกันํ้าแยกต่างหาก 

 (ท่ีมา : COTTO ) 

  

  

รูปท่ี 2.37 ตวัอย่างโถสว้มประเภทชกัโครกดว้ยวาลว์ขบัลา้ง 

(ท่ีมา : COTTO ) 

รูปท่ี 2.38 ตวัอย่างโถสว้มประเภทราดนํ้า 

(ท่ีมา : COTTO ) 

 

• วาลว์ขบัลา้ง หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่เปิดปิดนํ้าสาํหรับชาํระลา้งตวัโถส้วม 

• วาลว์เปิดปิดนํ้า (stop valve) หมายถึง วาลว์ที่ทาํหนา้ที่เปิดปิดนํ้า ที่จ่ายเขา้ถงัพกันํ้า 

• ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสําหรับโถส้วม (water closet seat) ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานน้ีจะ

เรียกว่า “ฝารองนั่ง” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ประกอบดว้ยที่รองนั่ง อุปกรณ์ประกอบและ

ฝา (ถา้มี)  

• ชุดอุปกรณ์ยึดพ้ืนหรือผนงั หมายถึง ชุดอุปกรณ์ยึดพ้ืนหรือผนงัเพ่ือใช้สาํหรับการติดตั้ง

สุขภณัฑ ์

• ชุดนํ้าเขา้ หมายถึง อุปกรณ์ที่จ่ายนํ้าและควบคุมปริมาณนํ้าในถงัพกันํ้าของโถส้วม 

• ชุดนํ้าออก หมายถึง อุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่ปลอ่ยนํ้าออกเพ่ือชาํระลา้งโถส้วม 
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ส่วนประกอบของโถส้วม 

 

รูปท่ี 2.39 ส่วนประกอบของโถส้วม 

A ฝารองนั่ง  ฝารองนั่งสุขภณัฑ์นั้น เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเขา้กบัโถส้วมชนิดนัง่ราบ เพ่ือใช้

รองนั่ง คุณสมบติัของฝารองนั่งท่ีดี ในการออกแบบตอ้งนึกถึงความสะดวกสบายของ

ผูใ้ช้และความสะอาดเป็นหลัก ควรจะมีความทนทาน สามารถรองรับนํ้ าหนักได้ดี 

ฉะนั้นวสัดุที่ใช้ทาํที่รองนัง่โถส้วมจะตอ้งไม่เป็นวสัดุที่ดูดกลืนความช้ืนและกลิ่น มีผิว

เรียบและทาํความสะอาดง่าย ในปัจจุบนัส่วนมากจะทาํจากพลาสติกแขง็ (Solid Plastic)  

B โถส้วม  โถส้วมที่ดี ควรจะมีขนาดคอห่านที่ใหญ่ มีแอ่งกนักลิ่นท่ีลึก และมีขนาดของ

พ้ืนผิวนํ้ากวา้ง เพ่ือช่วยให้มีคุณสมบติัในการชาํระลา้งดี และช่วยป้องกนักลิ่นยอ้นกลบั 

หรือ ป้องกนัคราบส่ิงปฏิกูลติดบริเวณผิวสุขภณัฑ ์

 

รูปท่ี 2.40 ภายในโถส้วม 

A พื้นผิวนํ้าขัง (Water Surface) ควรมีขนาดกวา้ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส่ิงปฏิกูลติดผิวภายใน

โถส้วม 

B แอ่งกันกลิ่น (Water Seal) ควรให้มีขนาดลึก เพ่ือป้องกนักลิ่นยอ้นกลบั 

C คอห่าน (Trap Way) ถา้มีคอห่านขนาดใหญ่ จะช่วยป้องกนัการอุดตนัไดดี้ขึ้น 
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สําหรับอุปกรณ์ปล่อยนํ้าทาํความสะอาดโถส้วมที่นิยมใช้ในปัจจุบนัจาํแนกไดเ้ป็น 2 ชนิด 

คือ 

1) ถงัชกัโครก (Flushing Tank) 

2) วาลว์ชกัโครก (Flushing Valve) 

ถังชักโครก 

ถงัชักโครก เป็นอุปกรณ์ที่สําคญัส่วนหน่ึงของโถส้วมแบบชักโครก เน่ืองจากเป็นที่พกันํ้าที่

ใชใ้นการทาํความสะอาดโถส้วม ซ่ึงสามารถประกอบติดเป็นชุดเดียวกนักบัโถส้วม หรืออาจจะแยกออกจาก

กนัก็ได ้แต่การติดตั้งตอ้งให้อยู่ในระดบัสูงกว่าโถส้วมและมีท่อต่อถึงกนั ถงัชนิดน้ีจะมีลูกลอย (Float) ทาํ

หนา้ที่ควบคุมระดบันํ้าภายในถงั และลูกยาง (Rubber Ball) ทาํหนา้ที่ปล่อยนํ้าออกจากถงัเขา้สู่โถส้วม 

วาล์วชักโครก 

วาล์วชักโครก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับปล่อยนํ้ าทาํความสะอาดโถส้วม โถปัสสาวะ และ

อื่นๆ ในปัจจุบนัวาล์วชนิดน้ีเป็นแบบที่สามารถกาํหนดปริมาณนํ้ าและช่วงเวลาของการปล่อยนํ้ าทาํความ

สะอาดล่วงหน้าได ้จึงเป็นที่นิยมใช้กนัมากกบัเคร่ืองสุขภณัฑ์สาธารณะเน่ืองจากสะดวก สามารถปล่อยนํ้า

ไดอ้ย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการบริการ วาล์วชนิดน้ีสามารถตั้งให้ทาํงานโดยอัติโนมัติทุกๆ ช่วง 6 ถึง 10 

วินาที 

2) โถปัสสาวะ 

โถปัสสาวะชนิดน้ี เป็นเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่สําคญัและจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัของมนุษย์ 

เน่ืองจากใชส้ําหรับรองรับปัสสาวะที่ถูกขบัออกจากร่างกายของมนุษยโ์ดยตรง โถปัสสาวะโดยทัว่ไปจะทาํ

จากกระเบื้องเคลือบหรือเหล็กหล่อเคลือบสี โดยโถปัสสาวะที่ใช้กนัอยู่ทุกวนั ตอ้งมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 

เพ่ือจะขจดัปัสสาวะออกไปหลังการใช้งานทุกคร้ัง ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค ความ

สกปรก และกลิ่นเหม็นของอุปกรณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่ วาลว์ปล่อยนํ้าซ่ึงอาจเป็นวาล์วแบบมือกด (Hand Valve) 

หรือวาลว์ชกัโครก (Flush Meter Valve) 

   

รูปท่ี 2.41 โถปัสสาวะ 

(ท่ีมา: COTTO) 
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ส่วนประกอบของโถส้วม 

 

รูปท่ี 2.39 ส่วนประกอบของโถส้วม 

A ฝารองนั่ง  ฝารองนั่งสุขภณัฑ์นั้น เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเขา้กบัโถส้วมชนิดนัง่ราบ เพ่ือใช้

รองนั่ง คุณสมบติัของฝารองนั่งท่ีดี ในการออกแบบตอ้งนึกถึงความสะดวกสบายของ

ผูใ้ช้และความสะอาดเป็นหลัก ควรจะมีความทนทาน สามารถรองรับนํ้ าหนักได้ดี 

ฉะนั้นวสัดุที่ใช้ทาํที่รองนัง่โถส้วมจะตอ้งไม่เป็นวสัดุที่ดูดกลืนความช้ืนและกลิ่น มีผิว

เรียบและทาํความสะอาดง่าย ในปัจจุบนัส่วนมากจะทาํจากพลาสติกแขง็ (Solid Plastic)  

B โถส้วม  โถส้วมที่ดี ควรจะมีขนาดคอห่านที่ใหญ่ มีแอ่งกนักลิ่นที่ลึก และมีขนาดของ

พ้ืนผิวนํ้ากวา้ง เพ่ือช่วยให้มีคุณสมบติัในการชาํระลา้งดี และช่วยป้องกนักลิ่นยอ้นกลบั 

หรือ ป้องกนัคราบส่ิงปฏิกูลติดบริเวณผิวสุขภณัฑ ์

 

รูปท่ี 2.40 ภายในโถส้วม 

A พื้นผิวนํ้าขัง (Water Surface) ควรมีขนาดกวา้ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส่ิงปฏิกูลติดผิวภายใน

โถส้วม 

B แอ่งกันกลิ่น (Water Seal) ควรให้มีขนาดลึก เพ่ือป้องกนักลิ่นยอ้นกลบั 

C คอห่าน (Trap Way) ถา้มีคอห่านขนาดใหญ่ จะช่วยป้องกนัการอุดตนัไดดี้ขึ้น 
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สําหรับอุปกรณ์ปล่อยนํ้าทาํความสะอาดโถส้วมที่นิยมใช้ในปัจจุบนัจาํแนกไดเ้ป็น 2 ชนิด 

คือ 

1) ถงัชกัโครก (Flushing Tank) 

2) วาลว์ชกัโครก (Flushing Valve) 

ถังชักโครก 

ถงัชักโครก เป็นอุปกรณ์ที่สําคญัส่วนหน่ึงของโถส้วมแบบชักโครก เน่ืองจากเป็นที่พกันํ้าที่

ใชใ้นการทาํความสะอาดโถส้วม ซ่ึงสามารถประกอบติดเป็นชุดเดียวกนักบัโถส้วม หรืออาจจะแยกออกจาก

กนัก็ได ้แต่การติดตั้งตอ้งให้อยู่ในระดบัสูงกว่าโถส้วมและมีท่อต่อถึงกนั ถงัชนิดน้ีจะมีลูกลอย (Float) ทาํ

หนา้ที่ควบคุมระดบันํ้าภายในถงั และลูกยาง (Rubber Ball) ทาํหนา้ที่ปล่อยนํ้าออกจากถงัเขา้สู่โถส้วม 

วาล์วชักโครก 

วาล์วชักโครก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับปล่อยนํ้ าทาํความสะอาดโถส้วม โถปัสสาวะ และ

อื่นๆ ในปัจจุบนัวาล์วชนิดน้ีเป็นแบบที่สามารถกาํหนดปริมาณนํ้ าและช่วงเวลาของการปล่อยนํ้ าทาํความ

สะอาดล่วงหน้าได ้จึงเป็นที่นิยมใช้กนัมากกบัเคร่ืองสุขภณัฑ์สาธารณะเน่ืองจากสะดวก สามารถปล่อยนํ้า

ไดอ้ย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการบริการ วาล์วชนิดน้ีสามารถตั้งให้ทาํงานโดยอัติโนมัติทุกๆ ช่วง 6 ถึง 10 

วินาที 

2) โถปัสสาวะ 

โถปัสสาวะชนิดน้ี เป็นเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่สําคญัและจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัของมนุษย์ 

เน่ืองจากใชส้ําหรับรองรับปัสสาวะที่ถูกขบัออกจากร่างกายของมนุษยโ์ดยตรง โถปัสสาวะโดยทัว่ไปจะทาํ

จากกระเบื้องเคลือบหรือเหล็กหล่อเคลือบสี โดยโถปัสสาวะที่ใช้กนัอยู่ทุกวนั ตอ้งมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 

เพ่ือจะขจดัปัสสาวะออกไปหลังการใช้งานทุกคร้ัง ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค ความ

สกปรก และกลิ่นเหม็นของอุปกรณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่ วาลว์ปล่อยนํ้าซ่ึงอาจเป็นวาล์วแบบมือกด (Hand Valve) 

หรือวาลว์ชกัโครก (Flush Meter Valve) 

   

รูปท่ี 2.41 โถปัสสาวะ 

(ท่ีมา: COTTO) 
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3) อ่างล้างมือ-ล้างหน้า 

อ่างลา้งมือ-ลา้งหนา้ เป็นเคร่ืองสุขภณัฑท์ี่ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชล้า้งมือและลา้ง

หนา้จะพบเห็นโดยทัว่ไปในห้องนํ้าและห้องพกัผ่อน เคร่ืองสุขภณัฑช์นิดน้ีตอ้งต่อท่อระบายส่ิงโสโครกและ

ท่อระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 น้ิว) เป็นเคร่ืองสุขภณัฑ์ที่มีรูปร่าง ขนาด และสีสัน แตกต่างกนั

มากที่สุด ทาํจากกระเบื้องเคลือบ เหล็กหล่อเคลือบสี เหล็กกลา้อดัขึ้นรูปเคลือบสี เหล็กกลา้ไร้สนิม และ

พลาสติก 

อ่างลา้งมือ-ลา้งหนา้ที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไปจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1) อ่างลา้งมอื-ลา้งหนา้ชนิดติดผนงั (Wall-Hung Lavatory) 

2) อ่างลา้งมอื-ลา้งหนา้ชนิดฝัง (Vanity Lavatory) 

4) อ่างอาบนํ้า/อ่างอาบนํา้วน 

อ่างอาบนํ้า เป็นภาชนะรองรับนํ้าที่ไดรั้บการออกแบบให้มีรูปร่างและสัดส่วนที่เหมาะกบั

ร่างกายของมนุษยเ์พ่ือใช้สําหรับอาบนํ้า แลว้ตอ้งใช้ท่อระบายนํ้ าทิ้งขนาด 40 มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) และท่อ

ระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 น้ิว) ตวัอ่างทาํจากเหล็กหล่อเคลือบสี เหล็กกลา้อดัขึ้นรูปเคลือบสี 

และไฟเบอร์กลาส มีขนาด รูปร่าง และสีต่างๆ กนั แต่ที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไปมากที่สุดมี 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ

นอนและแบบฝักบวั  

  

รูปท่ี 2.42 อ่างอาบนํ้า 

(ท่ีมา: COTTO) 

ในโรงแรมหรู สปา หรือในบา้นพกัอาศยัของผูม้ีฐานะ นิยมใช้อ่างอาบนํ้ าวน เพราะเป็น

อ่างอาบนํ้าที่ทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย สดช่ืน และเกิดความกระปร้ีกระเปร่า  

 
 

รูปท่ี 2.43 อ่างอาบนํ้าวน 

(ท่ีมา: COTTO) 
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5) ที่อาบนํ้าฝักบัว 

ที่อาบนํ้ าฝักบวั เป็นที่อาบนํ้ าซ่ึงมีฝักบวัติดตั้งอยู่ในระดบัสูงเหนือศรีษะ เคร่ืองสุขภณัฑ์

ชนิดน้ีจะมีลักษณะคล้ายกับอ่างอาบนํ้ าแบบฝักบัว ท่ีอาบนํ้ าชนิดน้ีจะต้องการท่อระบายนํ้ าทิ้งขนาด 40 

มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) และท่อระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 น้ิว) แต่อย่างไรก็ตามช่างประปาส่วน

ใหญ่นิยมใชท้่อระบายนํ้าทิ้งขนาด 55 มิลลิเมตร ( 2 น้ิว) 

  

รูปท่ี 2.44 อาบนํ้าฝักบวัแบบต่างๆ 

(ท่ีมา: COTTO) 

6) ช่องระบายนํ้าที่พื้น 

ช่องระบายนํ้ าที่พ้ืน จดัเป็นภาชนะที่ใช้รับนํ้าที่ระบายจากพ้ืนอาคารเขา้สู่ระบบระบายนํ้า 

แบบของช่องระบายนํ้าที่พ้ืนจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 แบบดว้ยกนั คือ 

1) แบบที่มีที่ดกักลิน่ในตวั (With Integral Trap) 

2) แบบใชก้บัที่ดกักลิ่นรูปตวัพี (With a Separate P-Trap) 

3) แบบอ่างแห้ง (Dry Pan) 

7) เคร่ืองทํานํ้าร้อน 

เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน (Water Heater) อุปกรณ์ท่ีสร้างและจัดส่งนํ้ าสําหรับการใช้งานภายใน

อาคาร นิยมใช้มากกบัอาคารเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่ย่ิงมีอากาศหนาวเยน็ ส่วน

ประเทศไทยจะถูกนาํมาใช้งานกบัอาคารบางประเภทเท่านั้น เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการบาง

ประเภท เป็นตน้ ในบา้นพกัอาศยัไม่ค่อยนิยมใช้ เน่ืองจากอากาศค่อนขา้งร้อน แมปั้จจุบนัจะมีการนาํมาใช้

งานมากขึ้นก็ตาม แต่ก็เป็นเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนขนาดเล็กๆ หรือเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตย ์แต่ยงัไม่

แพร่หลาย 

เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กนัโดยทัว่ไปมากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบนั

เป็นแบบเคร่ืองทาํนํ้าร้อนชนิดหมอ้ตม้แบบใชก้ระแสไฟฟ้า 
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3) อ่างล้างมือ-ล้างหน้า 

อ่างลา้งมือ-ลา้งหนา้ เป็นเคร่ืองสุขภณัฑท์ี่ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชล้า้งมือและลา้ง

หนา้จะพบเห็นโดยทัว่ไปในห้องนํ้าและห้องพกัผ่อน เคร่ืองสุขภณัฑช์นิดน้ีตอ้งต่อท่อระบายส่ิงโสโครกและ

ท่อระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 น้ิว) เป็นเคร่ืองสุขภณัฑ์ที่มีรูปร่าง ขนาด และสีสัน แตกต่างกนั

มากท่ีสุด ทาํจากกระเบ้ืองเคลือบ เหล็กหล่อเคลือบสี เหล็กกลา้อดัขึ้นรูปเคลือบสี เหล็กกลา้ไร้สนิม และ

พลาสติก 

อ่างลา้งมือ-ลา้งหนา้ที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไปจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1) อ่างลา้งมอื-ลา้งหนา้ชนิดติดผนงั (Wall-Hung Lavatory) 

2) อ่างลา้งมอื-ลา้งหนา้ชนิดฝัง (Vanity Lavatory) 

4) อ่างอาบนํ้า/อ่างอาบนํา้วน 

อ่างอาบนํ้า เป็นภาชนะรองรับนํ้าที่ไดรั้บการออกแบบให้มีรูปร่างและสัดส่วนที่เหมาะกบั

ร่างกายของมนุษยเ์พ่ือใช้สําหรับอาบนํ้า แลว้ตอ้งใช้ท่อระบายนํ้ าทิ้งขนาด 40 มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) และท่อ

ระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 น้ิว) ตวัอ่างทาํจากเหล็กหล่อเคลือบสี เหล็กกลา้อดัขึ้นรูปเคลือบสี 

และไฟเบอร์กลาส มีขนาด รูปร่าง และสีต่างๆ กนั แต่ที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไปมากที่สุดมี 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ

นอนและแบบฝักบวั  

  

รูปท่ี 2.42 อ่างอาบนํ้า 

(ท่ีมา: COTTO) 

ในโรงแรมหรู สปา หรือในบา้นพกัอาศยัของผูม้ีฐานะ นิยมใช้อ่างอาบนํ้ าวน เพราะเป็น

อ่างอาบนํ้าที่ทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย สดช่ืน และเกิดความกระปร้ีกระเปร่า  

 
 

รูปท่ี 2.43 อ่างอาบนํ้าวน 

(ท่ีมา: COTTO) 

 

49 
 

5) ที่อาบนํ้าฝักบัว 

ที่อาบนํ้ าฝักบวั เป็นที่อาบนํ้ าซ่ึงมีฝักบวัติดตั้งอยู่ในระดบัสูงเหนือศรีษะ เคร่ืองสุขภณัฑ์

ชนิดน้ีจะมีลักษณะคล้ายกับอ่างอาบนํ้ าแบบฝักบัว ท่ีอาบนํ้ าชนิดน้ีจะต้องการท่อระบายนํ้ าทิ้งขนาด 40 

มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) และท่อระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 น้ิว) แต่อย่างไรก็ตามช่างประปาส่วน

ใหญ่นิยมใชท้่อระบายนํ้าทิ้งขนาด 55 มิลลิเมตร ( 2 น้ิว) 

  

รูปท่ี 2.44 อาบนํ้าฝักบวัแบบต่างๆ 

(ท่ีมา: COTTO) 

6) ช่องระบายนํ้าที่พื้น 

ช่องระบายนํ้ าที่พ้ืน จดัเป็นภาชนะท่ีใช้รับนํ้าที่ระบายจากพ้ืนอาคารเขา้สู่ระบบระบายนํ้า 

แบบของช่องระบายนํ้าที่พ้ืนจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 แบบดว้ยกนั คือ 

1) แบบที่มีที่ดกักลิน่ในตวั (With Integral Trap) 

2) แบบใชก้บัที่ดกักลิ่นรูปตวัพี (With a Separate P-Trap) 

3) แบบอ่างแห้ง (Dry Pan) 

7) เคร่ืองทํานํ้าร้อน 

เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน (Water Heater) อุปกรณ์ที่สร้างและจัดส่งนํ้ าสําหรับการใช้งานภายใน

อาคาร นิยมใช้มากกบัอาคารเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่ย่ิงมีอากาศหนาวเยน็ ส่วน

ประเทศไทยจะถูกนาํมาใช้งานกบัอาคารบางประเภทเท่านั้น เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการบาง

ประเภท เป็นตน้ ในบา้นพกัอาศยัไม่ค่อยนิยมใช้ เน่ืองจากอากาศค่อนขา้งร้อน แมปั้จจุบนัจะมีการนาํมาใช้

งานมากขึ้นก็ตาม แต่ก็เป็นเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนขนาดเล็กๆ หรือเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตย ์แต่ยงัไม่

แพร่หลาย 

เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนมีหลายแบบ แต่ท่ีนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปมากท่ีสุดในประเทศไทยปัจจุบนั

เป็นแบบเคร่ืองทาํนํ้าร้อนชนิดหมอ้ตม้แบบใชก้ระแสไฟฟ้า 
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รูป 2.45 เคร่ืองทาํนํ้าร้อน 

(ท่ีมา: Stiebel Electron, Ezysolution) 

8) เคร่ืองทํานํ้าอุ่น 

เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น เป็นอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพทาํให้นํ้ าร้อนขึ้น โดยอาศยั

การพาความร้อนจากขดลวดความร้อน (Heater) เมื่อเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดความร้อนทาํ

ให้นํ้ าร้อนขึ้น และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ทาํหน้าที่ตดักระแสไฟฟ้าเมื่อนํ้ ามีอุณหภูมิสูงถึง

ระดบัที่ตั้งไว ้

เคร่ืองทาํนํ้าอุ่นแบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1) เคร่ืองทาํนํ้าอุ่นแบบทาํนํ้าอุ่นไดจุ้ดเดียว 

2) เคร่ืองทาํนํ้าอุ่นแบบทาํนํ้าอุ่นไดห้ลายจุด  

  

รูป 2.46 เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 

(ท่ีมา: Icon, Panasonic) 

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองทํานํ้ าอุ่นควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับความจําเป็นภายใน

ครอบครัวและเลือกซ้ือรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง หากตอ้งการใช้นํ้ าอุ่นเพ่ืออาบนํ้ าเท่านั้น ควรเลือกซ้ือและ

ติดตั้งชนิดทาํนํ้าอุ่นไดจุ้ดเดียวซ่ึงส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้านอ้ยกว่าแบบหลายจุด 
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ข้ันตอนการตรวจงานติดต้ังสุขภัณฑ์ห้องนํ้า 

1) ตรวจสอบรายการสุขภณัฑ์ทั้งหมด ว่าผูรั้บเหมาไดส่ั้งสเปคมาตรงกบัแบบห้องนํ้ าที่ได้

ออกแบบไว ้เมื่อไดสิ้นคา้และขนมาวางในบา้นแลว้ ควรเช็คว่าสุขภณัฑ์ทั้งหมดตอ้งเป็นของใหม่ที่ยงัไม่มี

การแกะซีล มีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือร้าว และมีอุปกรณ์ต่างๆ ครบตามที่คู่มือระบุ ทั้งน้ีหากสินคา้มี

ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดจากโรงงานหรือการขนส่ง จะไดข้อเปลี่ยนกบัทางตวัแทนจาํหน่ายตาม

เง่ือนไขของประกนั 

2) ก่อนการติดตั้งสุขภณัฑ์ควรให้ช่างทดสอบแรงดันภายในท่อนํ้ าดีให้ไดม้าตรฐานก่อน 

ท่านอาจจะมองดูภายในห้องคร่าวๆ ว่ามีการเดินท่อทิ้งไวท้ี่ถูกตาํแหน่งในการติดตั้งสุขภณัฑ์ และท่อมีการ

อุดปลายท่อทิ้งไวเ้พ่ือป้องกนัเศษปูนและวสัดุอุดตนัภายในท่อ 

3) ขั้นตอนการติดตั้งควรกาํชับให้ช่างทาํตามคู่มือสุขภณัฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะสุขภัณฑ์ที่มี

อุปกรณ์หลายช้ินอย่างโถส้วมและโถปัสสาวะ หลงัจากนั้นให้ตรวจงานหลงัติดตั้งโดยรอให้ยาแนวซิโคน

รอบๆ สุขภณัฑแ์ห้งเสียก่อน 

4) ตรวจการติดตั้งโถส้วม เร่ิมจากการตรวจสอบระบบชกัโครก ให้ลองเปิดฝาของหมอ้เก็บ

นํ้าดา้นหลงัโถส้วม ดูว่าช่างไดป้ระกอบอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยดีหรือไม่ และให้ลองกดกา้นชาํระดูเพ่ือดูว่า

ลูกลอยทาํงานปกติและเมื่อนํ้าถูกเติมจนเต็มจะตอ้งไม่มีเสียงนํ้าไหลอีก ไม่งั้นแสดงว่ามีการร่ัวเกิดขึ้น ต่อมา

ให้ดูการไหลของนํ้ าที่ชาํระในโถส้วม ให้ลองทดลองใช้ช้ินขนมปังขาวในปริมาณที่สามารถแทนส่ิงปฏิกูล

แลว้ดูว่าชาํระไดห้มด นํ้ าไหลระบายไดง่้าย ไม่เกิดฟองอากาศหลงัชาํระ ก่อนหน้านั้นให้ลองราดนํ้ ารอบๆ 

โถส้วมเพ่ือตรวจดูว่าเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นรอบๆ โถหลงักดนํ้าชาํระหลายๆ คร้ังแลว้หรือไม่ เพ่ือตรวจดูว่ามี

การเดินท่ออากาศหรือไม่ และโถส้วมตอ้งติดตั้งไดม้ัน่คง ไม่ขยบั รอยซิลิโคนที่ยาแนวรอบๆ ฐานก็เดินรอบ

โถส้วมไดเ้รียบร้อยดี ไมม่ีรูร่ัว 

5) ตรวจการติดตั้งอ่างลา้งมือ เร่ิมจากการตรวจสอบระบบระบายนํ้า โดยใชจุ้กปิดรองนํ้ าไว้

จนถึงรูนํ้ าลน้ และ เปิดจุกรองนํ้ าเพ่ือดูอตัราการระบายนํ้ าว่าปกติ และให้กม้ดูใตอ้่างลา้งมือว่าไม่มีนํ้ าหยด

หลงัการใชง้าน ท่อต่างๆ ขนัไดแ้น่น ดา้นบนเคาน์เตอร์มีการยาแนวรอบๆ ขอบอ่างไดเ้รียบร้อย ไม่มีรูให้นํ้ า

ไหลลงไปใตเ้คาน์เตอร์ได ้และติดตั้งอ่างลา้งมือไดแ้น่นหนา ตวัก็อกนํ้ าก็เปิดนํ้ าไหลสะดวก และติดตั้งได้

แน่นไม่สามารถหมุนไปมาไดโ้ดยง่าย 

6) ตรวจการติดตั้งก็อกนํ้ าในจุดต่างๆ ไดแ้ก่ ก็อกนํ้ าลา้งเทา้ สายฉีดชาํระ ก็อกอ่างลา้งมือ 

ก็อกอ่างอาบนํ้ า ก็อกนํ้ าร้อนนํ้าเยน็ เพ่ือตรวจการไหลของนํ้ าว่าไหลไดส้ะดวก นํ้ าออกสมํ่าเสมอ ไม่ติดขดั 

และเมื่อปิดก็อกตอ้งปิดนํ้าไดส้นิทไม่มีนํ้าหยด หากมีวาลว์ก็ให้เช็คว่าทาํงานเปิดและปิดไดส้นิท และให้เช็ค

ดูการติดตั้งว่าความสูงถูกระยะการใชง้าน ตวัก็อกหรือตวัยึดตอ้งไม่เอียง 
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ข้ันตอนการตรวจงานติดต้ังสุขภัณฑ์ห้องนํ้า 

1) ตรวจสอบรายการสุขภณัฑ์ทั้งหมด ว่าผูรั้บเหมาไดส่ั้งสเปคมาตรงกบัแบบห้องนํ้ าที่ได้

ออกแบบไว ้เมื่อไดสิ้นคา้และขนมาวางในบา้นแลว้ ควรเช็คว่าสุขภณัฑ์ทั้งหมดตอ้งเป็นของใหม่ท่ียงัไม่มี

การแกะซีล มีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือร้าว และมีอุปกรณ์ต่างๆ ครบตามที่คู่มือระบุ ทั้งน้ีหากสินคา้มี

ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดจากโรงงานหรือการขนส่ง จะไดข้อเปลี่ยนกบัทางตวัแทนจาํหน่ายตาม

เง่ือนไขของประกนั 

2) ก่อนการติดตั้งสุขภณัฑ์ควรให้ช่างทดสอบแรงดันภายในท่อนํ้ าดีให้ไดม้าตรฐานก่อน 

ท่านอาจจะมองดูภายในห้องคร่าวๆ ว่ามีการเดินท่อทิ้งไวท่ี้ถูกตาํแหน่งในการติดตั้งสุขภณัฑ์ และท่อมีการ

อุดปลายท่อทิ้งไวเ้พ่ือป้องกนัเศษปูนและวสัดุอุดตนัภายในท่อ 

3) ขั้นตอนการติดตั้งควรกาํชับให้ช่างทาํตามคู่มือสุขภณัฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะสุขภัณฑ์ที่มี

อุปกรณ์หลายช้ินอย่างโถส้วมและโถปัสสาวะ หลงัจากนั้นให้ตรวจงานหลงัติดตั้งโดยรอให้ยาแนวซิโคน

รอบๆ สุขภณัฑแ์ห้งเสียก่อน 

4) ตรวจการติดตั้งโถส้วม เร่ิมจากการตรวจสอบระบบชกัโครก ให้ลองเปิดฝาของหมอ้เก็บ

นํ้าดา้นหลงัโถส้วม ดูว่าช่างไดป้ระกอบอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยดีหรือไม่ และให้ลองกดกา้นชาํระดูเพ่ือดูว่า

ลูกลอยทาํงานปกติและเมื่อนํ้าถูกเติมจนเต็มจะตอ้งไม่มีเสียงนํ้าไหลอีก ไม่งั้นแสดงว่ามีการร่ัวเกิดขึ้น ต่อมา

ให้ดูการไหลของนํ้ าที่ชาํระในโถส้วม ให้ลองทดลองใช้ช้ินขนมปังขาวในปริมาณที่สามารถแทนส่ิงปฏิกูล

แลว้ดูว่าชาํระไดห้มด นํ้ าไหลระบายไดง่้าย ไม่เกิดฟองอากาศหลงัชาํระ ก่อนหน้านั้นให้ลองราดนํ้ ารอบๆ 

โถส้วมเพ่ือตรวจดูว่าเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นรอบๆ โถหลงักดนํ้าชาํระหลายๆ คร้ังแลว้หรือไม่ เพ่ือตรวจดูว่ามี

การเดินท่ออากาศหรือไม่ และโถส้วมตอ้งติดตั้งไดม้ัน่คง ไม่ขยบั รอยซิลิโคนที่ยาแนวรอบๆ ฐานก็เดินรอบ

โถส้วมไดเ้รียบร้อยดี ไม่มีรูร่ัว 

5) ตรวจการติดตั้งอ่างลา้งมือ เร่ิมจากการตรวจสอบระบบระบายนํ้า โดยใชจุ้กปิดรองนํ้ าไว้

จนถึงรูนํ้ าลน้ และ เปิดจุกรองนํ้ าเพ่ือดูอตัราการระบายนํ้ าว่าปกติ และให้กม้ดูใตอ้่างลา้งมือว่าไม่มีนํ้ าหยด

หลงัการใชง้าน ท่อต่างๆ ขนัไดแ้น่น ดา้นบนเคาน์เตอร์มีการยาแนวรอบๆ ขอบอ่างไดเ้รียบร้อย ไม่มีรูให้นํ้ า

ไหลลงไปใตเ้คาน์เตอร์ได ้และติดตั้งอ่างลา้งมือไดแ้น่นหนา ตวัก็อกนํ้ าก็เปิดนํ้ าไหลสะดวก และติดตั้งได้

แน่นไม่สามารถหมุนไปมาไดโ้ดยง่าย 

6) ตรวจการติดตั้งก็อกนํ้ าในจุดต่างๆ ไดแ้ก่ ก็อกนํ้ าลา้งเทา้ สายฉีดชาํระ ก็อกอ่างลา้งมือ 

ก็อกอ่างอาบนํ้ า ก็อกนํ้ าร้อนนํ้าเยน็ เพ่ือตรวจการไหลของนํ้ าว่าไหลไดส้ะดวก นํ้ าออกสมํ่าเสมอ ไม่ติดขดั 

และเมื่อปิดก็อกตอ้งปิดนํ้าไดส้นิทไม่มีนํ้าหยด หากมีวาลว์ก็ให้เช็คว่าทาํงานเปิดและปิดไดส้นิท และให้เช็ค

ดูการติดตั้งว่าความสูงถูกระยะการใชง้าน ตวัก็อกหรือตวัยึดตอ้งไม่เอียง 
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7) ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องนํ้ าอื่นๆ ไดแ้ก่ ที่วางกระดาษทิชชู่ ที่เสียบสายฉีดชําระ 

ราวตากผา้ กระจกห้องนํ้ า และอื่นๆ โดยให้ลองขยบัดูว่ามีการยึดติดกับผนังหรือเคาน์เตอร์ห้องนํ้ าอย่าง

มัน่คง ไม่โยกเยก และมีความสูงในการใชก้ารท่ีเหมาะกบัการใชง้านจริง ถา้มีตูอ้าบนํ้าให้ลองตรวจที่การเปิด

ปิดประตูว่าไม่ติดขัด การวางบานประตูและผนังตู้กระจกต้องได้ฉากไม่เอียง ลองฉีดนํ้ าดูว่านํ้ าไม่ไหล

ออกไปยงัพ้ืนที่แห้งได ้

8) ตรวจการติดตั้งตะแกรงระบายนํ้ าทิ้งว่าถูกต้องตามตาํแหน่ง มีการตัดกระเบ้ืองพ้ืนที่

สวยงาม และให้ทดสอบการระบายนํ้าของพ้ืนห้องนํ้ าว่าห้องนํ้ าสามารถระบายนํ้าไดดี้ โดยให้ลองขงันํ้ าไว้

ดว้ยจุกปิดหรือใช้ผา้มาอุดแลว้ค่อยทดลองระบายนํ้ าทิ้ง และเมื่อนํ้ าไหลหมดให้ดูว่ามีนํ้ าขงัตามพ้ืนหรือไม่ 

ถา้มีนํ้าขงัแสดงว่าทาํระดบัพ้ืนลาดเอียงไม่มากพอ 

9) หลงัจากทดสอบทุกอย่างเรียบร้อยแลว้ให้ช่างทาํความสะอาดสุขภณัฑ์และห้องนํ้ า ก่อน

เซ็นตรวจรับงานห้องนํ้าก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

ตรวจการทาํงานระหว่างเดินท่อ 

เมื่อถึงขั้นตอนเดินท่อ ให้ตรวจการทาํงานของช่างว่ามีฝีมือและมาตรฐานในการทาํงานดี

หรือไม่ เช่น การต่อท่อพีวีซีตอ้งเช็ดทาํความสะอาดก่อนทานํ้ ายาประสาน การตดัและต่อท่อมีการวดัระยะ

และใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 

ทั้งน้ีการเดินทางท่อควรเดินท่อให้ส้ันท่ีสุด หรือควรจะเดินท่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ระวงั

เจอช่างที่มกัง่ายเลือกต่อท่อตามท่อที่ซ้ือมาแลว้ไม่พอดี ทาํให้การเดินท่อที่มีการต่อท่อแบบแปลกๆ ดูไม่เป็น

ระเบียบ และไม่ไดร้ะยะความยาวท่อที่เหมาะสมกบัการใช้งาน ทั้งน้ีช่างควรตอ้งมีการวางแผนก่อนการเดิน

ท่อ ไม่ควรเดินท่อไปแลว้คิดไปแกไ้ขไป เพราะจะกลายเป็นการเดินท่อแลว้หลบโครงสร้างไปมาทาํให้ตอ้ง

ใชข้อ้งอมากเกินไปซ่ึงจะส่งผลต่อแรงดนัของนํ้า และเมื่อเดินท่อเสร็จ ก่อนที่จะต่อกบัสุขภณัฑต์อ้งทาํหัวอุด

ท่อเพ่ือป้องกนัเศษวสัดุ เศษปูน และส่ิงสกปรกลงไปในท่อ 

สาํหรับการเดินท่อนํ้าแบบฝัง ก่อนที่จะมีการเทพ้ืนหรือฉาบผนงั ตอ้งให้ช่างทดสอบการไหล

ของนํ้าและตรวจดูรอยร่ัวว่าอยู่ในสภาพดีไม่มีการร่ัวซึม เพราะเมื่อฉาบแลว้จะทาํให้การซ่อมแซมทาํได้ยาก

มาก 
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7) ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องนํ้ าอื่นๆ ไดแ้ก่ ที่วางกระดาษทิชชู่ ที่เสียบสายฉีดชําระ 

ราวตากผา้ กระจกห้องนํ้ า และอื่นๆ โดยให้ลองขยบัดูว่ามีการยึดติดกับผนังหรือเคาน์เตอร์ห้องนํ้ าอย่าง

มัน่คง ไม่โยกเยก และมีความสูงในการใชก้ารท่ีเหมาะกบัการใชง้านจริง ถา้มีตูอ้าบนํ้าให้ลองตรวจที่การเปิด

ปิดประตูว่าไม่ติดขัด การวางบานประตูและผนังตู้กระจกต้องได้ฉากไม่เอียง ลองฉีดนํ้ าดูว่านํ้ าไม่ไหล

ออกไปยงัพ้ืนที่แห้งได ้

8) ตรวจการติดตั้งตะแกรงระบายนํ้ าทิ้งว่าถูกต้องตามตาํแหน่ง มีการตัดกระเบ้ืองพ้ืนที่

สวยงาม และให้ทดสอบการระบายนํ้าของพ้ืนห้องนํ้ าว่าห้องนํ้ าสามารถระบายนํ้าไดดี้ โดยให้ลองขงันํ้ าไว้

ดว้ยจุกปิดหรือใช้ผา้มาอุดแลว้ค่อยทดลองระบายนํ้ าทิ้ง และเมื่อนํ้ าไหลหมดให้ดูว่ามีนํ้ าขงัตามพ้ืนหรือไม่ 

ถา้มีนํ้าขงัแสดงว่าทาํระดบัพ้ืนลาดเอียงไม่มากพอ 

9) หลงัจากทดสอบทุกอย่างเรียบร้อยแลว้ให้ช่างทาํความสะอาดสุขภณัฑ์และห้องนํ้ า ก่อน

เซ็นตรวจรับงานห้องนํ้าก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

ตรวจการทาํงานระหว่างเดินท่อ 

เมื่อถึงขั้นตอนเดินท่อ ให้ตรวจการทาํงานของช่างว่ามีฝีมือและมาตรฐานในการทาํงานดี

หรือไม่ เช่น การต่อท่อพีวีซีตอ้งเช็ดทาํความสะอาดก่อนทานํ้ ายาประสาน การตดัและต่อท่อมีการวดัระยะ

และใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 

ทั้งน้ีการเดินทางท่อควรเดินท่อให้ส้ันท่ีสุด หรือควรจะเดินท่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ระวงั

เจอช่างที่มกัง่ายเลือกต่อท่อตามท่อที่ซ้ือมาแลว้ไม่พอดี ทาํให้การเดินท่อที่มีการต่อท่อแบบแปลกๆ ดูไม่เป็น

ระเบียบ และไม่ไดร้ะยะความยาวท่อที่เหมาะสมกบัการใช้งาน ทั้งน้ีช่างควรตอ้งมีการวางแผนก่อนการเดิน

ท่อ ไม่ควรเดินท่อไปแลว้คิดไปแกไ้ขไป เพราะจะกลายเป็นการเดินท่อแลว้หลบโครงสร้างไปมาทาํให้ตอ้ง

ใชข้อ้งอมากเกินไปซ่ึงจะส่งผลต่อแรงดนัของนํ้า และเมื่อเดินท่อเสร็จ ก่อนที่จะต่อกบัสุขภณัฑต์อ้งทาํหัวอุด

ท่อเพ่ือป้องกนัเศษวสัดุ เศษปูน และส่ิงสกปรกลงไปในท่อ 

สาํหรับการเดินท่อนํ้าแบบฝัง ก่อนที่จะมีการเทพ้ืนหรือฉาบผนงั ตอ้งให้ช่างทดสอบการไหล

ของนํ้าและตรวจดูรอยร่ัวว่าอยู่ในสภาพดีไม่มีการร่ัวซึม เพราะเมื่อฉาบแลว้จะทาํให้การซ่อมแซมทาํได้ยาก

มาก 
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บทท่ี 3 

เคร่ืองมือ - อุปกรณ์งานท่อและสุขภัณฑ์ 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการต่อประกอบระบบประปา ระบายนํ้า ควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสม

และปลอดภยักบังานต่างๆ 

1. เคร่ืองมือวดัระยะ (Measuring Tool) 

2. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานท่อเหล็กกลา้ (Steel Pipe Tool) 

3. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานท่อพลาสติก (Plastic Pipe Tool) 

4. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานสุขภณัฑ ์ (Fixtures Tool) 

5. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานเจาะและควา้น  (Drilling and Boring Tools) 

6. เคร่ืองมือทดสอบ (Miscellaneous Testing Tool) 

3.1 เคร่ืองมือวัดระยะ (Measuring Tool) 

เคร่ืองมือวดัระยะที่นิยมใชก้บังานท่อและสุขภณัฑ ์ มีดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ตลับเมตร (Steel Tape) 

ตลบัเมตรเป็นเคร่ืองมือวดัที่นิยมใชก้บังานช่างทุกสาขา  โดยสายวดัจะทาํดว้ยโลหะแผ่นบาง

ชนิดที่สามารถบิดงอได ้ ทาํให้สามารถวดัความยาวไดท้ั้งแนวเส้นตรงและแนวโคง้  บนสายวดัจะมีมาตรา

วดัทั้งในระบบเมตริก (เซนติเมตรและมิลลเิมตร)  และระบบองักฤษ (น้ิว)   มีความยาวหลายขนาดตั้งแต่ 2, 

3, 5, 15 และ 30 เมตร  ซ่ึงขนาด 2 เมตรเป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วไป  เคร่ืองมือวดัชนิดน้ี  เมื่อ

ตอ้งการใชก้็ดึงสายวดัออกมา  เมื่อเลิกใชก้็สามารถเก็บสายวดัเขา้ในตลบั  จึงทาํให้มีขนาดกะทดัรัด  สะดวก

ต่อการใชง้านและพกติดตวั 

 

รูปท่ี 3.1 ตลบัเมตร 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 
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3.1.2 เทปม้วน  (Tape) 

เทปมว้นจดัเป็นเคร่ืองมือวดัระยะที่นิยมใช้กนัมากกบังานช่างก่อสร้าง  ช่างสํารวจ  และงาน

สถาปนิก  สายวดัของอุปกรณ์ชนิดน้ีจะมีทั้งแบบที่ทาํดว้ยผา้  และแบบที่ทาํดว้ยโลหะผสมแผ่นบางซ่ึงบิดงอ

ไดเ้หมือนกบัสายวดัของตลบัเมตร  ชนิดที่สายวดัทาํดว้ยโลหะจะมีความเท่ียงตรงสูงกว่าชนิดท่ีสายวดัทาํ

ดว้ยผา้เน่ืองจากไม่ยืด  มีความยาวหลายขนาดเหมือนกบัตลบัเมตร  ซ่ึงขนาดความยาว 5, 15 และ 30 เมตร

เป็นขนาดที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไป 

 

รูปท่ี 3.2  เทปมว้น 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 

3.1.3 เลเซอร์วัดระยะ ( Laser Distance Meter) 

เลเซอร์วดัระยะ เป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้สําหรับวดัระยะด้วยความรวดเร็ว และสามารถวดั

ระยะทางไดไ้กล ความคลาดเคลื่อนนอ้ย มีเส้นทางการวดัสูงสุด 250 เมตร 

 

รูปท่ี 3.3  เลเซอร์ 

(ท่ีมา :Bosch Tools) 
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3.1.4 วัดระดับนํ้า (Level) 

ระดบันํ้า  เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการตรวจสอบระดบัทั้งในแนวราบและแนวด่ิงของการเดินท่อ  

ทั้งยงัช่วยตรวจสอบความชันของท่อที่ตอ้งการให้มีความลาดเอียง  เช่น กรณีท่อระบายนํ้ าทิ้งเพ่ือให้นํ้ าเสีย

หรือส่ิงปฏิกูลสามารถระบายออกไดส้ะดวก 

 

รูป 3.4  ระดบันํ้า 

(ท่ีมา : Baan & Beyond) 

ลักษณะโดยทั่วไปของระดับนํ้ าจะเป็นแท่งรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร  

อาจจะทาํจากไม ้ อลูมิเนียม  หรือโลหะผสมที่มีนํ้าหนกัเบา  ตอนกลางจะมหีลอดแกว้วางในแนวราบวางไป

ตามความยาวของตัวระดับ  บรรจุของเหลวโดยให้มีฟองอากาศโตพอสมควร  ของเหลวที่ใช้อาจจะเป็น

แอลกอฮอล์หรือนํ้ ามนัก็ได ้  ระดบันํ้ าเมื่อถูกวางให้ได้ระดบัจริงๆ  ฟองอากาศภายในหลอดแก้วดังกล่าว

จะตอ้งอยูต่รงศูนยก์ลางพอดี  ถา้ยงัไม่พอดีแสดงว่ายงัไม่ไดร้ะดบั   นอกจากระดบัในแนวราบแลว้ยงัมีระดบั

ในแนวด่ิงและระดบัสาํหรับวดัมุม 45 องศาดว้ย  ซ่ึงส่วนใหญ่จะวางอยู่ทางดา้นปลายทั้ง 2 ขา้งของระดบันํ้ า  

ทาํให้สามารถวดัระดบัทั้งในแนวราบและแนวด่ิงไดใ้นคราวเดียวกนัโดยไม่ตอ้งกลบัหรือวางระดบัแนวใหม่ 

 

รูปท่ี 3.5 ระดบันํ้า 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 
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3.1.2 เทปม้วน  (Tape) 

เทปมว้นจดัเป็นเคร่ืองมือวดัระยะที่นิยมใช้กนัมากกบังานช่างก่อสร้าง  ช่างสํารวจ  และงาน

สถาปนิก  สายวดัของอุปกรณ์ชนิดน้ีจะมีทั้งแบบที่ทาํดว้ยผา้  และแบบที่ทาํดว้ยโลหะผสมแผ่นบางซ่ึงบิดงอ

ไดเ้หมือนกบัสายวดัของตลบัเมตร  ชนิดท่ีสายวดัทาํดว้ยโลหะจะมีความเที่ยงตรงสูงกว่าชนิดที่สายวดัทาํ

ดว้ยผา้เน่ืองจากไม่ยืด  มีความยาวหลายขนาดเหมือนกบัตลบัเมตร  ซ่ึงขนาดความยาว 5, 15 และ 30 เมตร

เป็นขนาดที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไป 

 

รูปท่ี 3.2  เทปมว้น 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 

3.1.3 เลเซอร์วัดระยะ ( Laser Distance Meter) 

เลเซอร์วดัระยะ เป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้สําหรับวดัระยะด้วยความรวดเร็ว และสามารถวดั

ระยะทางไดไ้กล ความคลาดเคลื่อนนอ้ย มีเส้นทางการวดัสูงสุด 250 เมตร 

 

รูปท่ี 3.3  เลเซอร์ 

(ท่ีมา :Bosch Tools) 
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3.1.4 วัดระดับนํ้า (Level) 

ระดบันํ้า  เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการตรวจสอบระดบัทั้งในแนวราบและแนวด่ิงของการเดินท่อ  

ทั้งยงัช่วยตรวจสอบความชันของท่อที่ตอ้งการให้มีความลาดเอียง  เช่น กรณีท่อระบายนํ้ าทิ้งเพ่ือให้นํ้ าเสีย

หรือส่ิงปฏิกูลสามารถระบายออกไดส้ะดวก 

 

รูป 3.4  ระดบันํ้า 

(ท่ีมา : Baan & Beyond) 

ลักษณะโดยทั่วไปของระดับนํ้ าจะเป็นแท่งรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร  

อาจจะทาํจากไม ้ อลูมิเนียม  หรือโลหะผสมที่มีนํ้าหนกัเบา  ตอนกลางจะมหีลอดแกว้วางในแนวราบวางไป

ตามความยาวของตัวระดับ  บรรจุของเหลวโดยให้มีฟองอากาศโตพอสมควร  ของเหลวที่ใช้อาจจะเป็น

แอลกอฮอล์หรือนํ้ ามนัก็ได ้  ระดบันํ้ าเมื่อถูกวางให้ได้ระดบัจริงๆ  ฟองอากาศภายในหลอดแก้วดังกล่าว

จะตอ้งอยูต่รงศูนยก์ลางพอดี  ถา้ยงัไม่พอดีแสดงว่ายงัไม่ไดร้ะดบั   นอกจากระดบัในแนวราบแลว้ยงัมีระดบั

ในแนวด่ิงและระดบัสาํหรับวดัมุม 45 องศาดว้ย  ซ่ึงส่วนใหญ่จะวางอยู่ทางดา้นปลายทั้ง 2 ขา้งของระดบันํ้ า  

ทาํให้สามารถวดัระดบัทั้งในแนวราบและแนวด่ิงไดใ้นคราวเดียวกนัโดยไม่ตอ้งกลบัหรือวางระดบัแนวใหม่ 

 

รูปท่ี 3.5 ระดบันํ้า 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 
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3.1.5 ลูกดิ่ง (Plumb Bob) 

ลูกด่ิง  เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการตรวจสอบระดบัในแนวด่ิง  นิยมนาํมาใชก้าํหนดแนวในทาง

ด่ิงเพ่ือการเดินท่อเช่นเดียวกบัระดบันํ้ า  ตวัด่ิงจะทาํจากโลหะรูปทรงกรวยปลายแหลม  ดา้นตรงขา้มกับ

ปลายด่ิงจะมีเชือกผูก  โดยขนาดนํ้าหนกัที่นิยมใชก้นัมากที่สุด  ไดแ้ก่  ขนาด 340 ถึง 680 กรัม 

 

รูปท่ี 3.6  ลูกดิ่ง 

(ท่ีมา : CST Survey) 

3.2 เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานท่อเหล็กกล้า (Steel Pipe Tool) 

เคร่ืองมือที่นิยมใชก้บังานตดั-ต่อ หรือเดินท่อเหล็กกลา้  มีดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 เลื่อยตัดเหลก็ (Hacksaw) 

เลื่อยตดัเหล็ก  เป็นเคร่ืองมือสําคญัที่นิยมใช้ในสาํหรับตดัท่อ  เลื่อยชนิดน้ีมีนํ้ าหนักเบาและ

สามารถตดัท่อจากดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว  จึงไม่ตอ้งการพ้ืนที่ทาํงานมากเหมือนกบัเคร่ืองมือตัดท่อ

ชนิดอื่น  ส่วนประกอบที่สาํคญัที่สุดของเลื่อยชนิดน้ี  ไดแ้ก่  ใบเลื่อย  ซ่ึงโดยทัว่ไปควรเลือกใชช้นิดที่ทาํจาก

เหล็กกลา้คุณภาพสูง  ฟันของเลื่อยชนิดน้ีจะอยูร่ะหว่าง 18 ถึง 32 ฟันต่อ 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว)  ชนิดฟันหยาบ

เหมาะที่จะใช้ตัดท่อหรือตดัโลหะที่มีความหนามากๆ  ส่วนชนิดฟันละเอียดเหมาะที่จะใช้ตัดท่อหรือตัด

โลหะบาง 

 

รูปท่ี 3.7  เลือ่ยตดัเหล็ก 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 
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3.2.2 เคร่ืองตัดท่อ (Pipe Cutter) 

เคร่ืองตดัท่อ  เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงที่ใช้สําหรับตดัท่อ  โดยเคร่ืองมือชนิดน้ีจะมีลอ้ตดั

ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ลอ้  แบบลอ้ตดั 1 ลอ้  จะมีลอ้รองรับ 2 ลอ้  แบบน้ีจะใชใ้นกรณีที่เคร่ืองตดัท่อสามารถหมุนได้

โดยรอบท่อ  ส่วนแบบ 3 ถึง 4 ล้อตัด  จะถูกใช้ในกรณีที่เคร่ืองตัดไม่สามารถท่ีจะหมุนได้โดยรอบท่อ  

เน่ืองจากมีพ้ืนที่จาํกดัหรือมีส่ิงกีดขวาง 

  

รูปท่ี 3.8  เคร่ืองตดัท่อแบบต่างๆ 

(ท่ีมา : Ridgid Tools) 

3.2.3 เคร่ืองตัดท่อแบบไฟเบอร์ (Abrasive Saw) 

เคร่ืองตดัท่อแบบไฟเบอร์  ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากเน่ืองจากมีอุปกรณ์จบัยึดท่อขณะที่ทาํ

การตดัจึงทาํให้สามารถตดัท่อไดมุ้มฉาก  และยงัสามารถตดัท่อไดอ้ย่างง่ายดายอีกดว้ย  เคร่ืองตดัท่อแบบน้ี

ปกติจะใชใ้นการตดัท่อขนาดใหญ่ 

 

รูปท่ี 3.9 เคร่ืองตดัท่อแบบไฟเบอร์ 

(ท่ีมา : Bosch tools) 

3.2.4 ดอกคว้านท่อ 

ดอกควา้นท่อ  เป็นเคร่ืองมือสาํหรับควา้นปลายท่อดา้นในเพ่ือขจดัรอยเยินอนัเกิดจากการตดั

ท่อเหล็กกลา้ดว้ยวิธีการต่างๆ  โดยขนาดที่เป็นที่นิยมใชก้นัทัว่ไปส่วนใหญ่ไดแ้ก่  ขนาดที่สามารถควา้นท่อ

ขนาดระบุตั้งแต่  8 ถึง 50 มิลลิเมตร 
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3.2.2 เคร่ืองตัดท่อ (Pipe Cutter) 

เคร่ืองตดัท่อ  เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงท่ีใช้สําหรับตดัท่อ  โดยเคร่ืองมือชนิดน้ีจะมีลอ้ตดั

ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ลอ้  แบบลอ้ตดั 1 ลอ้  จะมีลอ้รองรับ 2 ลอ้  แบบน้ีจะใชใ้นกรณีที่เคร่ืองตดัท่อสามารถหมุนได้

โดยรอบท่อ  ส่วนแบบ 3 ถึง 4 ล้อตัด  จะถูกใช้ในกรณีที่เคร่ืองตัดไม่สามารถที่จะหมุนได้โดยรอบท่อ  

เน่ืองจากมีพ้ืนที่จาํกดัหรือมีส่ิงกีดขวาง 

  

รูปท่ี 3.8  เคร่ืองตดัท่อแบบต่างๆ 

(ท่ีมา : Ridgid Tools) 

3.2.3 เคร่ืองตัดท่อแบบไฟเบอร์ (Abrasive Saw) 

เคร่ืองตดัท่อแบบไฟเบอร์  ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากเน่ืองจากมีอุปกรณ์จบัยึดท่อขณะที่ทาํ

การตดัจึงทาํให้สามารถตดัท่อไดมุ้มฉาก  และยงัสามารถตดัท่อไดอ้ย่างง่ายดายอีกดว้ย  เคร่ืองตดัท่อแบบน้ี

ปกติจะใชใ้นการตดัท่อขนาดใหญ่ 

 

รูปท่ี 3.9 เคร่ืองตดัท่อแบบไฟเบอร์ 

(ท่ีมา : Bosch tools) 

3.2.4 ดอกคว้านท่อ 

ดอกควา้นท่อ  เป็นเคร่ืองมือสาํหรับควา้นปลายท่อดา้นในเพ่ือขจดัรอยเยินอนัเกิดจากการตดั

ท่อเหล็กกลา้ดว้ยวิธีการต่างๆ  โดยขนาดที่เป็นที่นิยมใชก้นัทัว่ไปส่วนใหญ่ไดแ้ก่  ขนาดที่สามารถควา้นท่อ

ขนาดระบุตั้งแต่  8 ถึง 50 มิลลิเมตร 
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รูปท่ี 3.10  ดอกควา้นท่อ 

(ท่ีมา : Ridgid tools) 

3.2.5 ประแจจับท่อ 

ประแจจบัท่อเป็นอุปกรณ์สาํหรับจบัหมุนท่อและขอ้ต่อในกรณีที่ตอ้งการต่อ  หรือถอดเอาท่อ

ออกจากขอ้ต่อ  ซ่ึงขนาดของประแจจบัท่อจะกาํหนดจากความยาวของประแจเป็นหลกั  โดยประแจจบัท่อ

สามารถแบ่งไดเ้ป็นชนิดต่างๆ ตามลกัษณะรูปร่างและการใชง้าน  ดงัน้ี 

 ประแจปากตรง (Straight Pipe Wrench)  :  ลกัษณะปากประแจจะอยูใ่นแนวเดียวกบัดา้ม  

ซ่ึงเป็นชนิดที่นิยมใช้กบังานขนัท่อทัว่ๆ ไปในพ้ืนที่กวา้งๆ ที่สามารถทาํงานไดส้ะดวก  

มีขนาดความยาวตั้งแต่  15 เซนติเมตร ถึง 1.5 เมตร 

 ประแจปากเฉียง (End Pipe Wrench)  :  ลกัษณะปากประแจจะเฉียงทาํมุมกบัดา้มประแจ  

เพ่ือให้สามารถขนัท่อที่อยูใ่นพ้ืนที่จาํกดัได ้ เช่น  ท่อที่อยู่ชิดผนงัหรือกาํแพง  หรือท่อที่

อยูใ่นพ้ืนที่แคบๆ  มีขนาดตั้งแต่ 15 ถึง 90  เซนติเมตร 

 
แบบปากตรง 

 
แบบปากเฉียง 

รูปท่ี 3.11  ประแจจบัท่อแบบปากตรงและปากเฉียง 

(ท่ีมา : Ridgid Tools) 

 ประแจเลื่อน (Monkey Wrench)  :  ประแจเลื่อนที่ใช้สําหรับงานท่อนั้น  มักจะเป็น

ประแจเลื่อนที่มีขนาดใหญ่  ซ่ึงจะใชส้าํหรับจบัหรือขนัท่อ  ขอ้ต่อหรือวาลว์ประปาแบบ

เหลี่ยม 
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รูปท่ี 3.12  ประแจเลื่อน 

(ท่ีมา : Ridgid Tools) 

3.3 เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานท่อพลาสติก  

เคร่ืองมือสําหรับงานต่อหรือเดินท่อพลาสติกนั้นมีหลายชนิด  ซ่ึงต้องแบ่งตามลักษณะการต่อ

ประกอบของท่อพลาสติกแต่ละประเภทดว้ย  แต่โดยทัว่ไปแลว้อุปกรณ์หลายๆชนิดที่ใชก้บัท่อพลาสติกจะมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัอุปกรณ์ท่อเหล็กกลา้  ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

3.3.1 กรรไกรตัดท่อ 

กรรไกรตดัท่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กนัแพร่หลายในงานท่อพลาสติกขนาดเล็ก  เน่ืองจากมีความ

สะดวกในการทาํงานมากกว่าการตดัท่อดว้ยวิธีอื่นๆ   สามารถใชต้ดัท่อพีวีซี  ท่อพีอี  ท่อพีบี และท่อพีพีอาร์

ไดป้ลายเรียบกว่าการเลื่อย  ซ่ึงขนาดท่อที่สามารถใช้กรรไกรตดัท่อตดัไดอ้ย่างสะดวกนั้นไม่ควรเกินกว่า

ขนาดระบุ 1 น้ิว 

 

รูปท่ี 3.13 กรรไกรตดัท่อพลาสติก 

(ท่ีมา : PX  Tools) 

3.3.2 เลื่อยลันดา  

เลื่อยลนัดาเป็นอุปกรณ์ตดัท่อที่ใชก้บัท่อพลาสติกขนาดใหญ่   เลื่อยตดัชนิดน้ีจะมีลกัษณะฟัน

ถี่ มีจาํนวนฟันประมาณ 8-12 ซ่ี ต่อความยาว 1 น้ิว  ลกัษณะเลื่อยเป็นเหลี่ยมคมคลา้ยใบมีด   นิยมใชร่้วมกบั

กล่องตดัมมุหรือกล่องตดัปากกลมเพ่ือความสะดวกและความเรียบร้อยของงาน 
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รูปท่ี 3.10  ดอกควา้นท่อ 

(ท่ีมา : Ridgid tools) 

3.2.5 ประแจจับท่อ 

ประแจจบัท่อเป็นอุปกรณ์สาํหรับจบัหมุนท่อและขอ้ต่อในกรณีที่ตอ้งการต่อ  หรือถอดเอาท่อ

ออกจากขอ้ต่อ  ซ่ึงขนาดของประแจจบัท่อจะกาํหนดจากความยาวของประแจเป็นหลกั  โดยประแจจบัท่อ

สามารถแบ่งไดเ้ป็นชนิดต่างๆ ตามลกัษณะรูปร่างและการใชง้าน  ดงัน้ี 

 ประแจปากตรง (Straight Pipe Wrench)  :  ลกัษณะปากประแจจะอยูใ่นแนวเดียวกบัดา้ม  

ซ่ึงเป็นชนิดที่นิยมใช้กบังานขนัท่อทัว่ๆ ไปในพ้ืนที่กวา้งๆ ที่สามารถทาํงานไดส้ะดวก  

มีขนาดความยาวตั้งแต่  15 เซนติเมตร ถึง 1.5 เมตร 

 ประแจปากเฉียง (End Pipe Wrench)  :  ลกัษณะปากประแจจะเฉียงทาํมุมกบัดา้มประแจ  

เพ่ือให้สามารถขนัท่อที่อยูใ่นพ้ืนที่จาํกดัได ้ เช่น  ท่อที่อยู่ชิดผนงัหรือกาํแพง  หรือท่อที่

อยูใ่นพ้ืนที่แคบๆ  มีขนาดตั้งแต่ 15 ถึง 90  เซนติเมตร 

 
แบบปากตรง 

 
แบบปากเฉียง 

รูปท่ี 3.11  ประแจจบัท่อแบบปากตรงและปากเฉียง 

(ท่ีมา : Ridgid Tools) 

 ประแจเลื่อน (Monkey Wrench)  :  ประแจเลื่อนที่ใช้สําหรับงานท่อนั้น  มักจะเป็น

ประแจเลื่อนที่มีขนาดใหญ่  ซ่ึงจะใชส้าํหรับจบัหรือขนัท่อ  ขอ้ต่อหรือวาลว์ประปาแบบ

เหลี่ยม 
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รูปท่ี 3.12  ประแจเลื่อน 

(ท่ีมา : Ridgid Tools) 

3.3 เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานท่อพลาสติก  

เคร่ืองมือสําหรับงานต่อหรือเดินท่อพลาสติกนั้นมีหลายชนิด  ซ่ึงต้องแบ่งตามลักษณะการต่อ

ประกอบของท่อพลาสติกแต่ละประเภทดว้ย  แต่โดยทัว่ไปแลว้อุปกรณ์หลายๆชนิดที่ใชก้บัท่อพลาสติกจะมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัอุปกรณ์ท่อเหล็กกลา้  ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

3.3.1 กรรไกรตัดท่อ 

กรรไกรตดัท่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กนัแพร่หลายในงานท่อพลาสติกขนาดเล็ก  เน่ืองจากมีความ

สะดวกในการทาํงานมากกว่าการตดัท่อดว้ยวิธีอื่นๆ   สามารถใชต้ดัท่อพีวีซี  ท่อพีอี  ท่อพีบี และท่อพีพีอาร์

ไดป้ลายเรียบกว่าการเลื่อย  ซ่ึงขนาดท่อที่สามารถใช้กรรไกรตดัท่อตดัไดอ้ย่างสะดวกนั้นไม่ควรเกินกว่า

ขนาดระบุ 1 น้ิว 

 

รูปท่ี 3.13 กรรไกรตดัท่อพลาสติก 

(ท่ีมา : PX  Tools) 

3.3.2 เลื่อยลันดา  

เลื่อยลนัดาเป็นอุปกรณ์ตดัท่อที่ใชก้บัท่อพลาสติกขนาดใหญ่   เลื่อยตดัชนิดน้ีจะมีลกัษณะฟัน

ถี่ มีจาํนวนฟันประมาณ 8-12 ซ่ี ต่อความยาว 1 น้ิว  ลกัษณะเลื่อยเป็นเหลี่ยมคมคลา้ยใบมีด   นิยมใชร่้วมกบั

กล่องตดัมมุหรือกล่องตดัปากกลมเพ่ือความสะดวกและความเรียบร้อยของงาน 
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รูปท่ี 3.14  เลือ่ยลนัดา 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 

3.3.3 ตะไบ 

ในการตดัท่อพลาสติกดว้ยเลื่อยลนัดาหรือเคร่ืองตดัท่อไฟเบอร์นั้นบางคร้ังจะทาํให้เกิดรอย

เยินขึ้นที่ปากท่อ  ซ่ึงจะตอ้งใชต้ะไบในการแต่งรอยเหล่านั้นให้เรียบก่อนจะทาํการต่อประกอบ   นอกจากน้ี  

ตะไบยงัเป็นอุปกรณ์สาํคญัที่ใช้สาํหรับลบมุมปลายท่อพีวีซีก่อนการเช่ือมดว้ยนาํยาประสานท่อ  ทั้งน้ีเพราะ

หากไม่มีการลบมุมดว้ยตะไบที่ปลายท่อแลว้   จะส่งผลให้คมท่อขูดนํ้ ายาประสานไปกองไวด้า้นในขอ้ต่อ

เป็นส่วนใหญ่  อนัจะทาํให้ประสิทธิภาพในการยึดประสานระหว่างท่อและขอ้ต่อลดตํ่าลงดว้ย  จนอาจส่งผล

ให้เกิดการร่ัวในที่สุด 

 

รูปท่ี 3.15  ตะไบ 

3.3.4 เคร่ืองเช่ือมท่อพีพอีาร์ 

พีพีอาร์เป็นท่อพลาสติกชนิดท่ีตอ้งใช้ความร้อนในการเช่ือมต่อเช่นเดียวกบัท่อพีอี  ดงันั้น

เคร่ืองเช่ือมท่อพีพีอาร์จึงมีลกัษณะเป็นแป้นโลหะที่สามารถให้ความร้อนแก่หัวเช่ือม  ซ่ึงหัวเช่ือมน้ีหน่ึงชุด

จะสามารถเช่ือมไดเ้ฉพาะท่อและขอ้ต่อขนาดเดียวเท่านั้น หากตอ้งการที่จะเช่ือมท่อขนาดอื่นๆ ก็จะตอ้งทาํ

การเปลี่ยนขนาดของหัวเช่ือมดว้ย โดยปกติแลว้ชุดเคร่ืองเช่ือมท่อพีพีอาร์จะมีแท่นยึดและขาตั้งติดมาดว้ย

เพ่ือความสะดวกในการเช่ือม และหากตอ้งการเคลื่อนยา้ยเคร่ืองเช่ือมสําหรับการทาํงานหน้างานก็สามารถ

ทาํไดโ้ดยสะดวกเช่นกนั ซ่ึงในการทาํงานก็ตอ้งใช้ความระมดัระวงัอย่างสูง เพราะขณะเช่ือมนั้นอุณหภูมิที่

หัวเช่ือมจะสูงถึง 260 องศาเซลเซียส จึงอาจทาํให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ช่ือมได ้
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รูปท่ี 3.14  เลือ่ยลนัดา 

(ท่ีมา : Stanley Tools) 

3.3.3 ตะไบ 

ในการตดัท่อพลาสติกดว้ยเลื่อยลนัดาหรือเคร่ืองตดัท่อไฟเบอร์นั้นบางคร้ังจะทาํให้เกิดรอย

เยินขึ้นที่ปากท่อ  ซ่ึงจะตอ้งใชต้ะไบในการแต่งรอยเหล่านั้นให้เรียบก่อนจะทาํการต่อประกอบ   นอกจากน้ี  

ตะไบยงัเป็นอุปกรณ์สาํคญัที่ใช้สาํหรับลบมุมปลายท่อพีวีซีก่อนการเช่ือมดว้ยนาํยาประสานท่อ  ทั้งน้ีเพราะ

หากไม่มีการลบมุมดว้ยตะไบท่ีปลายท่อแลว้   จะส่งผลให้คมท่อขูดนํ้ ายาประสานไปกองไวด้า้นในขอ้ต่อ

เป็นส่วนใหญ่  อนัจะทาํให้ประสิทธิภาพในการยึดประสานระหว่างท่อและขอ้ต่อลดตํ่าลงดว้ย  จนอาจส่งผล

ให้เกิดการร่ัวในที่สุด 

 

รูปท่ี 3.15  ตะไบ 

3.3.4 เคร่ืองเช่ือมท่อพีพอีาร์ 

พีพีอาร์เป็นท่อพลาสติกชนิดท่ีตอ้งใช้ความร้อนในการเช่ือมต่อเช่นเดียวกบัท่อพีอี  ดงันั้น

เคร่ืองเช่ือมท่อพีพีอาร์จึงมีลกัษณะเป็นแป้นโลหะที่สามารถให้ความร้อนแก่หัวเช่ือม  ซ่ึงหัวเช่ือมน้ีหน่ึงชุด

จะสามารถเช่ือมไดเ้ฉพาะท่อและขอ้ต่อขนาดเดียวเท่านั้น หากตอ้งการที่จะเช่ือมท่อขนาดอื่นๆ ก็จะตอ้งทาํ

การเปลี่ยนขนาดของหัวเช่ือมดว้ย โดยปกติแลว้ชุดเคร่ืองเช่ือมท่อพีพีอาร์จะมีแท่นยึดและขาตั้งติดมาดว้ย

เพ่ือความสะดวกในการเช่ือม และหากตอ้งการเคลื่อนยา้ยเคร่ืองเช่ือมสําหรับการทาํงานหน้างานก็สามารถ

ทาํไดโ้ดยสะดวกเช่นกนั ซ่ึงในการทาํงานก็ตอ้งใช้ความระมดัระวงัอย่างสูง เพราะขณะเช่ือมนั้นอุณหภูมิที่

หัวเช่ือมจะสูงถึง 260 องศาเซลเซียส จึงอาจทาํให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ช่ือมได ้
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รูปท่ี 3.16 ชุดเคร่ืองเช่ือมท่อพีพีอาร์ 

3.3.5  เคร่ืองเช่ือมท่อพีอ ี

เคร่ืองเช่ือมท่อพีอีเป็นอุปกรณ์ที่มีหลกัการทาํงานคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองเช่ือมท่อพีพีอาร์  เพราะ

เป็นพลาสติกชนิดที่เช่ือมด้วยความร้อนเช่นกัน โดยส่วนประกอบสําคัญของชุดเคร่ืองเช่ือมท่อพีอี คือ     

แผ่นโลหะสําหรับให้ความร้อนแก่ท่อทั้งสองท่อนที่จะนาํมาเช่ือมชนกนั  นอกจากน้ี  ชุดเช่ือมท่อพีอี จะมี

ใบมีดสาํหรับการเจียรปรับผิวหนา้ท่อให้เรียบและไดร้ะยะตั้งฉากดว้ย 

 

รูปท่ี 3.17  ชุดเคร่ืองเช่ือมท่อพีอ ี

3.4 เคร่ืองมือ-อุปกรณ์งานสุขภัณฑ์  

เคร่ืองมือที่นิยมใชก้บังานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองสุขภณัฑ ์ มีดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 เคร่ืองมือประกอบและติดต้ังเคร่ืองสุขภัณฑ์ 

เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กบังานประกอบและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์โดยทัว่ไปจะมีรูปร่างคลา้ยกบั

เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานชนิดอื่นๆ ต่างกนัตรงที่ปากจบัของเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะเป็นแบบเรียบ ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกนั

มิให้ผิวโครเมียมของนอตที่ถูกขนัเกิดถลอกหรือหลุดออก อนัจะทาํให้เกิดการสึกกร่อนเสียหายได ้ เคร่ืองมือ

เหล่าน้ี ไดแ้ก่  ประแจเลื่อน  ประแจออฟเซต  ประแจแหวน  ประแจผสม  และคีมปากขยาย  เป็นตน้ 
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ประแจเลื่อน ประแจแหวน 

  

ประแจผสม คีมปากขยาย 

 
 

คีมปากจิ้งจก คอ้น 

 
 

เกรียงใบโพธ์ิ ถงันํ้า 

 
 

ผา้ ฟองนํ้า 

รูปท่ี 3.18 เคร่ืองมือทัว่ไปท่ีใชส้ําหรับงานประกอบและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่างๆ 

นอกจากเคร่ืองมือที่ใช้กบังานทัว่ไปแลว้ ยงัมีเคร่ืองมือพิเศษอีกบางชนิดท่ีใช้กบังานเฉพาะ 

ดงัน้ี 

 ประแจอ่าง (Basin  Wrench)  :  ใช้สําหรับขนัท่อเขา้กบัก๊อกนํ้ าที่อ่าง  นอกจากนั้น  ยงัใช้

ขันนอตยึดที่ดกักลิ่นหรือคอห่านเคร่ืองสุขภณัฑ์  โดยทั่วไปสามารถใช้กับนอตที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 50 

มิลลิเมตร 

 ประแจขนัที่รองนัง่โถส้วม (Closet Seat Wrench)  :  ที่ปลายประแจชนิดน้ีจะถูกออกแบบ

มาเพ่ือให้สามารถใชไ้ดก้บันอตที่ยึดที่รองนัง่เขา้กบัโถส้วมหลายๆแบบ  ตวัประแจจะเป็นรูปร่างหกเหลี่ยม

เพ่ือให้สามารถใชก้บัประแจเลื่อนในการขนัหรือคลายนอตได ้
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 ประแจขนัตะแกรงกรองกน้อา่ง (Basket Strainer  Wrench)  :  ประแจชนิดน้ีประกอบดว้ย

ประแจตวัใหญ่ที่ใชข้นัหรือล็อกนอตยึดกน้อ่างให้อยูก่บัที่  และประแจตวัเล็กที่ใชข้นัตะแกรงกรองกน้อ่าง 

 ไขควง  (Screw  Driver)  :  ไขควงแบบน้ีเป็นไขควงแบบทัว่ไป  มีทั้งแบบปากแบน (Flat 

Tip)  และแบบหัวแฉก (Philip  Tip)  มีหลายขนาดให้เลือกใชต้ามความจาํเป็น 

 

 

ประแจขนัท่ีนั่งรองโถส้วม ประแจขนัตะแกรงกรองกน้อ่าง 

 

 
ประแจอ่าง ไขควง 

รูปท่ี 3.19 เคร่ืองมือพิเศษท่ีใชส้ําหรับงานประกอบและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่างๆ 

ในการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์เขา้กบัท่อบางคร้ังตอ้งมีการตดัหรือขริบปลายท่อที่จะมาต่อเขา้

กบัเคร่ืองสุขภณัฑ์นั้นให้พอดีเพ่ือความเรียบร้อยของงาน  ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการตดัท่อประเภทน้ีถือเป็น

เคร่ืองมือพิเศษ  เพราะตอ้งมีความสามารถที่จะทาํงานในพ้ืนที่แคบๆ ได ้ หรือในพ้ืนที่ที่เคร่ืองมือธรรมดาไม่

สามารถทาํงานได ้ เคร่ืองมอืประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 

 เคร่ืองตัดท่อชนิดตัดจากด้านใน  (Internal Cutter)  :  เคร่ืองตัดชนิดน้ีใช้งานในกรณีที่

ตอ้งการตดัท่อที่อยู่ชิดผนังหรืออยู่ใกลพ้ื้น  เช่น ในกรณีของท่อนํ้ าทิ้งหรือท่อโสโครกที่โผล่ขึ้นมาจากพ้ืน  

ซ่ึงจะตอ้งตดัให้อยู่ในแนวระดบัพอดี  โดยปลายท่อนํ้ าทิ้งและท่อโสโครกจะตอ้งตดัให้อยู่ในแนวระดบัตํ่า

กว่าระดบัพ้ืนเล็กนอ้ย  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตั้งสุขภณัฑ ์

 เคร่ืองตดัท่อขนาดจ๋ิว (Midget  Tubing  Cutter)  :  เป็นเคร่ืองตดัท่อชนิดตดัจากดา้นนอกเขา้

สู่ดา้นใน  ใชส้าํหรับตดัท่อขนาดเล็กๆ ที่อยูชิ่ดกนัมากๆ 
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ประแจเลื่อน ประแจแหวน 

  

ประแจผสม คีมปากขยาย 

 
 

คีมปากจิ้งจก คอ้น 

 
 

เกรียงใบโพธ์ิ ถงันํ้า 

 
 

ผา้ ฟองนํ้า 

รูปท่ี 3.18 เคร่ืองมือทัว่ไปท่ีใชส้ําหรับงานประกอบและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่างๆ 

นอกจากเคร่ืองมือที่ใช้กบังานทัว่ไปแลว้ ยงัมีเคร่ืองมือพิเศษอีกบางชนิดที่ใช้กบังานเฉพาะ 

ดงัน้ี 

 ประแจอ่าง (Basin  Wrench)  :  ใช้สําหรับขนัท่อเขา้กบัก๊อกนํ้ าที่อ่าง  นอกจากนั้น  ยงัใช้

ขันนอตยึดที่ดกักลิ่นหรือคอห่านเคร่ืองสุขภณัฑ์  โดยทั่วไปสามารถใช้กับนอตที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 50 

มิลลิเมตร 

 ประแจขนัที่รองนัง่โถส้วม (Closet Seat Wrench)  :  ที่ปลายประแจชนิดน้ีจะถูกออกแบบ

มาเพ่ือให้สามารถใชไ้ดก้บันอตที่ยึดที่รองนัง่เขา้กบัโถส้วมหลายๆแบบ  ตวัประแจจะเป็นรูปร่างหกเหลี่ยม

เพ่ือให้สามารถใชก้บัประแจเลื่อนในการขนัหรือคลายนอตได ้
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 ประแจขนัตะแกรงกรองกน้อา่ง (Basket Strainer  Wrench)  :  ประแจชนิดน้ีประกอบดว้ย

ประแจตวัใหญ่ที่ใชข้นัหรือล็อกนอตยึดกน้อ่างให้อยูก่บัที่  และประแจตวัเล็กที่ใชข้นัตะแกรงกรองกน้อ่าง 

 ไขควง  (Screw  Driver)  :  ไขควงแบบน้ีเป็นไขควงแบบทัว่ไป  มีทั้งแบบปากแบน (Flat 

Tip)  และแบบหัวแฉก (Philip  Tip)  มีหลายขนาดให้เลือกใชต้ามความจาํเป็น 

 

 

ประแจขนัท่ีนั่งรองโถส้วม ประแจขนัตะแกรงกรองกน้อ่าง 

 

 
ประแจอ่าง ไขควง 

รูปท่ี 3.19 เคร่ืองมือพิเศษท่ีใชส้ําหรับงานประกอบและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่างๆ 

ในการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์เขา้กบัท่อบางคร้ังตอ้งมีการตดัหรือขริบปลายท่อท่ีจะมาต่อเขา้

กบัเคร่ืองสุขภณัฑ์นั้นให้พอดีเพ่ือความเรียบร้อยของงาน  ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการตดัท่อประเภทน้ีถือเป็น

เคร่ืองมือพิเศษ  เพราะตอ้งมีความสามารถที่จะทาํงานในพ้ืนที่แคบๆ ได ้ หรือในพ้ืนที่ที่เคร่ืองมือธรรมดาไม่

สามารถทาํงานได ้ เคร่ืองมอืประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 

 เคร่ืองตัดท่อชนิดตัดจากด้านใน  (Internal Cutter)  :  เคร่ืองตัดชนิดน้ีใช้งานในกรณีที่

ตอ้งการตดัท่อที่อยู่ชิดผนังหรืออยู่ใกลพ้ื้น  เช่น ในกรณีของท่อนํ้ าทิ้งหรือท่อโสโครกที่โผล่ขึ้นมาจากพ้ืน  

ซ่ึงจะตอ้งตดัให้อยู่ในแนวระดบัพอดี  โดยปลายท่อนํ้ าทิ้งและท่อโสโครกจะตอ้งตดัให้อยู่ในแนวระดบัตํ่า

กว่าระดบัพ้ืนเล็กนอ้ย  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตั้งสุขภณัฑ ์

 เคร่ืองตดัท่อขนาดจ๋ิว (Midget  Tubing  Cutter)  :  เป็นเคร่ืองตดัท่อชนิดตดัจากดา้นนอกเขา้

สู่ดา้นใน  ใชส้าํหรับตดัท่อขนาดเล็กๆ ที่อยูชิ่ดกนัมากๆ 
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 เลื่อยตดันอตยึดโถส้วม (Jab Saw)  :  เลื่อยชนิดน้ีใช้ในการตดัสลกัเกลียวท่ียึดโถส้วมหลงั

การติดตั้ง  ซ่ึงสามารถใช้งานไดเ้หมือนเลื่อยตดัเหล็กทัว่ไป  แต่ขอ้ไดเ้ปรียบของเลื่อยชนิดน้ี  คือ  สามารถ

ทาํงานไดใ้นพ้ืนที่แคบๆ ที่เลื่อยตดัเหล็กธรรมดาทาํไม่ได ้

 
 

เคร่ืองตดัท่อชนิดตดัจากทางดา้นใน เคร่ืองตดัท่อขนาดจิ๋ว 

 
เลื่อยตดันอตยึดโถชกัโครก 

รูปท่ี 3.20  เคร่ืองมือพิเศษท่ีใชส้ําหรับงานตดัท่อในพ้ืนท่ีแคบๆ 

3.4.2 เคร่ืองทําความสะอาดโถส้วม 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทาํความสะอาดโถส้วม  มีดงัน้ี 

 ถว้ยยางดูดลม : เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใชก้นัมากที่สุดสาํหรับการขจดัส่ิงอุดตนัในโถส้วม โดย

อาศยัหลกัการใชถ้ว้ยยางทาํให้เกิดสุญญากาศดูดเอาส่ิงอุดตนัให้หลุดออกมาจากโถส้วมหรือช่องระบายได ้

 

รูปท่ี 3.21  ถว้ยยางดูดลม 

 สว่านโถส้วม : เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับกรณีท่ีการอุดตนัเกิดขึ้นในส่วนที่เลยที่ดักกลิ่น

ของโถส้วมไปแลว้  ซ่ึงไม่สามารถที่จะทาํความสะอาดดว้ยวิธีอื่นๆ ได ้  ลกัษณะของสว่านโถส้วมน้ีจะเป็น

ขดลวดสปริงยาว  มีขอเก่ียวที่ปลายเพ่ือให้สามารถชอนไชลงไปที่ดกักลิ่นของโถส้วมได้โดยตลอดและ

เก่ียวกบัส่ิงอุดตนัได ้ ปลายอีกดา้นหน่ึงมีดา้มสําหรับหมุน   เมื่อหมุนดา้มน้ี  ขดลวดสปริงจะชอนไชลงไป

ในที่ดกักลิ่น  และส่วนขอตรงปลายก็จะเก่ียวเอาส่ิงอุดตนัให้หลุดออกมาได ้
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รูปท่ี 3.22   สว่านโถส้วม 

3.5  เคร่ืองมือ-อปุกรณ์งานเจาะและคว้าน 

3.5.1 สว่านไฟฟ้า 

 สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา  :  สว่านไฟฟ้าแบบน้ีมีทั้งแบบหัวจบัธรรมดา  และแบบหัวจบัทาํ

มุมกบัดา้ม  ซ่ึงทั้ง 2 แบบน้ีนิยมใช้กบังานเจาะไม ้    แบบหัวจบัทาํมุมกบัดา้มจะนิยมใช้กับงานเจาะรูคาน

หรือคงที่แบบหัวจบัธรรมดาไม่สามารถทาํงานได ้

  
สว่านไฟฟ้าแบบหัวจบัธรรมดา สว่านไฟฟ้าแบบหัวจบัทาํมุมกบัดา้ม 

รูปท่ี 3.23  สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา 

 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก  :  สว่านไฟฟ้าแบบน้ีใชก้บังานเจาะแผ่นพ้ืนคอนกรีต  ซ่ึงจะมีทั้ง

แบบกระแทกธรรมดา  และแบบกระแทกโรตาร่ี (Rotary  Hammer)   

• สว่านกระแทกแบบธรรมดา  จะใชเ้จาะรูขนาดเล็กๆ  เช่น  ใชเ้จาะรูฝังพุกหรือสมอ

สาํหรับยึดแขวนท่อ  ซ่ึงสว่านแบบน้ีจะเจาะไดรู้รวดเร็วและสะอาดกว่าสว่านแบบ

ธรรมดาเพราะมีการกระแทกไปดว้ย  ดอกสว่านที่ใชจ้ะเป็นดอกสว่านที่ใชส้ําหรับ

งานคอนกรีตโดยเฉพาะ 

• สว่านกระแทกแบบโรตาร่ี  เป็นสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบธรรมดา  สามารถใช้

ดอกสว่านแบบโซลิด (Solid Drill Bit) เจาะรูไดโ้ตถึง 29 มิลลิเมตร สําหรับฝังพุก

หรือสมอสําหรับยึดแขวนท่อ  และยงัสามารถใช้ดอกสว่านแบบคอร์ (Core Drill 

Bit)  เจาะรูไดโ้ตถึง 50 มิลลิเมตร สําหรับการเดินท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ภายนอกเล็กกว่า 50 มิลลิเมตรไดอ้ีกดว้ย 
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รูปท่ี 3.22   สว่านโถส้วม 

3.5  เคร่ืองมือ-อปุกรณ์งานเจาะและคว้าน 

3.5.1 สว่านไฟฟ้า 

 สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา  :  สว่านไฟฟ้าแบบน้ีมีทั้งแบบหัวจบัธรรมดา  และแบบหัวจบัทาํ

มุมกบัดา้ม  ซ่ึงทั้ง 2 แบบน้ีนิยมใช้กบังานเจาะไม ้    แบบหัวจบัทาํมุมกบัดา้มจะนิยมใช้กับงานเจาะรูคาน

หรือคงที่แบบหัวจบัธรรมดาไม่สามารถทาํงานได ้

  
สว่านไฟฟ้าแบบหัวจบัธรรมดา สว่านไฟฟ้าแบบหัวจบัทาํมุมกบัดา้ม 

รูปท่ี 3.23  สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา 

 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก  :  สว่านไฟฟ้าแบบน้ีใชก้บังานเจาะแผ่นพ้ืนคอนกรีต  ซ่ึงจะมีทั้ง

แบบกระแทกธรรมดา  และแบบกระแทกโรตาร่ี (Rotary  Hammer)   

• สว่านกระแทกแบบธรรมดา  จะใชเ้จาะรูขนาดเล็กๆ  เช่น  ใชเ้จาะรูฝังพุกหรือสมอ

สาํหรับยึดแขวนท่อ  ซ่ึงสว่านแบบน้ีจะเจาะไดรู้รวดเร็วและสะอาดกว่าสว่านแบบ

ธรรมดาเพราะมีการกระแทกไปดว้ย  ดอกสว่านที่ใชจ้ะเป็นดอกสว่านที่ใชส้ําหรับ

งานคอนกรีตโดยเฉพาะ 

• สว่านกระแทกแบบโรตาร่ี  เป็นสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบธรรมดา  สามารถใช้

ดอกสว่านแบบโซลิด (Solid Drill Bit) เจาะรูไดโ้ตถึง 29 มิลลิเมตร สําหรับฝังพุก

หรือสมอสําหรับยึดแขวนท่อ  และยงัสามารถใช้ดอกสว่านแบบคอร์ (Core Drill 

Bit)  เจาะรูไดโ้ตถึง 50 มิลลิเมตร สําหรับการเดินท่อท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ภายนอกเล็กกว่า 50 มิลลิเมตรไดอ้ีกดว้ย 
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รูปท่ี 3.24  สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก 

  เลื่อยไฟฟ้าแบบห้ิว  :  เลื่อยชนิดน้ีนิยมใช้กับงานเจาะรูท่อท่ีมีขนาดระบุโตเกินกว่า 50 

มิลลิเมตร  หรือเจาะช่องเปิดใดๆ สาํหรับวางท่อที่ไม่สามารถใชเ้คร่ืองมืออื่นเจาะได ้ นอกจากนั้นยงัสามารถ

ใชต้ดัท่อทองแดง  ท่อพลาสติก  หรือท่อเหล็กให้ไดค้วามยาวที่ถูกตอ้งหลงัการวางท่อแลว้ก็ได ้

 

รูปท่ี 3.25  เลือ่ยไฟฟ้าแบบห้ิว 

3.6 เคร่ืองมือทดสอบ 

แบ่งเป็น 2 ประเภท : เคร่ืองมือทดสอบท่อระบายนํ้า  และเคร่ืองมือทดสอบท่อประปา 

หลงัการเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแลว้  งานในขั้นตอนต่อไปคืองานทดสอบการร่ัวซึมของระบบท่อที่

เดิน  เพ่ือที่จะหาจุดร่ัวและดาํเนินการแกไ้ขต่อไป  ซ่ึงอุปกรณ์ในการทดสอบรอยร่ัวของระบบท่อมีดงัน้ี 

3.6.1 เคร่ืองอัดอากาศ 

เคร่ืองอดัอากาศ  เป็นอุปกรณ์สาํคญัที่ทาํหนา้ที่อดัอากาศเขา้สู่ระบบท่อเพ่ือตรวจสอบรอยร่ัว   

โดยทั่วไปจะมีทั้งแบบที่ทาํงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบที่ทาํงานด้วยเคร่ืองยนต์  ท่อระบายนํ้ า อาจ

ทดสอบไดด้ว้ย  

1) การใชน้ํ้าความดนั 0.3 บาร์ หรือลาํนํ้าสูง  3  เมตร   

2) การใชค้วามดนัอากาศ 0.30 บาร์    

3) การใชเ้คร่ืองกาํเนิดควนั   

4) การใชส้ารระเหยเร็วเพ่ือทดสอบเร่ืองกลิ่น  
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รูปท่ี 3.24  สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก 

  เลื่อยไฟฟ้าแบบห้ิว  :  เลื่อยชนิดน้ีนิยมใช้กับงานเจาะรูท่อที่มีขนาดระบุโตเกินกว่า 50 

มิลลิเมตร  หรือเจาะช่องเปิดใดๆ สาํหรับวางท่อที่ไม่สามารถใชเ้คร่ืองมืออื่นเจาะได ้ นอกจากนั้นยงัสามารถ

ใชต้ดัท่อทองแดง  ท่อพลาสติก  หรือท่อเหล็กให้ไดค้วามยาวที่ถูกตอ้งหลงัการวางท่อแลว้ก็ได ้

 

รูปท่ี 3.25  เลือ่ยไฟฟ้าแบบห้ิว 

3.6 เคร่ืองมือทดสอบ 

แบ่งเป็น 2 ประเภท : เคร่ืองมือทดสอบท่อระบายนํ้า  และเคร่ืองมือทดสอบท่อประปา 

หลงัการเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแลว้  งานในขั้นตอนต่อไปคืองานทดสอบการร่ัวซึมของระบบท่อที่

เดิน  เพ่ือที่จะหาจุดร่ัวและดาํเนินการแกไ้ขต่อไป  ซ่ึงอุปกรณ์ในการทดสอบรอยร่ัวของระบบท่อมีดงัน้ี 

3.6.1 เคร่ืองอัดอากาศ 

เคร่ืองอดัอากาศ  เป็นอุปกรณ์สาํคญัที่ทาํหนา้ที่อดัอากาศเขา้สู่ระบบท่อเพ่ือตรวจสอบรอยร่ัว   

โดยทั่วไปจะมีทั้งแบบที่ทาํงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบที่ทาํงานด้วยเคร่ืองยนต์  ท่อระบายนํ้ า อาจ

ทดสอบไดด้ว้ย  

1) การใชน้ํ้าความดนั 0.3 บาร์ หรือลาํนํ้าสูง  3  เมตร   

2) การใชค้วามดนัอากาศ 0.30 บาร์    

3) การใชเ้คร่ืองกาํเนิดควนั   

4) การใชส้ารระเหยเร็วเพ่ือทดสอบเร่ืองกลิ่น  
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รูปท่ี 3.26  เคร่ืองอดัอากาศแบบมอเตอร์ 

3.6.2 มาตรวัดความดัน 

มาตรวดัความดนั  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงความดนัอากาศที่อดัอยู่ในระบบท่อ  เพ่ือป้องกนัมิ

ให้อากาศที่อดัเขา้ในระบบท่อมากเกินไปจนทาํให้ระบบไดรั้บความเสียหาย  และเพ่ือให้ทราบถึงการร่ัวไหล

ของอากาศในระบบดว้ย  มาตรความดนัที่ใช้น้ีควรมีความละเอียดสูงพอสมควร  เพราะค่าความดนัที่ใช้ใน

การทดสอบระบบค่อนขา้งตํ่า  ซ่ึงถา้ใชม้าตรวดัความดนัที่ความละเอียดตํ่าจะทาํให้สังเกตเห็นความแตกต่าง

ไดย้าก 

 

รูปท่ี 3.27  มาตรวดัความดนั 

3.6.3 ป๊ัมทดสอบความดันนํา้ 

ป๊ัมทดสอบความดนันํ้า  เป็นอุปกรณ์สาํหรับสูบนํ้าเขา้ในระบบท่อเพ่ือเพ่ิมความดนัให้สูงขึ้น

ตามความตอ้งการ  ใชก้บัการทดสอบระบบที่มีความดนั  เช่น  ระบบประปา  เป็นตน้   ป๊ัมชนิดน้ีจะมีดา้นดูด

และส่งนํ้าพร้อมลิ้นกนักลบั  เพ่ือป้องกนัมิให้นํ้าที่สูบส่งออกไปยอ้นกลบัเขา้สู่ตวัป๊ัมได ้

 
 

รูปท่ี 3.28 ป๊ัมทดสอบความดนันํ้า รูปท่ี  3.29  ป๊ัมทดสอบความดนันํ้าแบบเคร่ืองยนต ์
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3.7 การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

3.7.1 การบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดระยะทั่วไป  

1) เคร่ืองมือวดัระยะ 

1.1) ระวงัรักษาขอเก่ียวปลายเทปไม่ให้หัก 

1.2) เมื่อจะปล่อยเส้นเทปกลบัที่เดิมตอ้งค่อยๆ ผ่อน ถา้ปลอ่ยให้กลบัเร็วเกินไปปลายขอ

เก่ียวอาจชาํรุดเสียหายได ้

1.3) ทาํความสะอาดหลงัเลิกใชง้านแลว้เก็บให้เป็นระเบียบ 

2) เคร่ืองวดัเลเซอร์ 

2.1) ทาํความสะอาดช้ินงาน โดยขจดัส่ิงสกปรก เศษผงออกให้หมดก่อนวดังาน 

2.2) รักษาเคร่ืองมือวดัให้สะอาด และควรมีนํ้ามนักนัสนิมเคลือบบางๆ ก่อนเก็บเขา้กล่อง 

2.3) ใช้แรงกด วดัช้ินงานอย่างเหมาะสม อย่าฝืนกดหรือบีบอดัแรงๆ เช่น เคร่ืองวดัความ

หนา เคร่ืองวดัแรงดึงแรงกด 

2.4) ป้องกนัเคร่ืองมือวดั ไม่ให้เกิดสนิม การกระแทก การกดทบั การตกจากที่สูง หรือส่ิง

ใดๆ ที่จะทาํให้เกิดความเสียหาย 

2.5) เช็ค หรือ คาลิเบรท เมื่อถึงเวลาที่กาํหนดแค่น้ีเคร่ืองมือวดัก็จะอยูก่บัคุณไปอีกนาน 

3.7.2 เคร่ืองมืองานท่อเหลก็กล้า 

1) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตดัท่อ 

1.1) หลกัจากการใชง้านให้คลายใบเลื่อยออกเล็กนอ้ย เพ่ือยืดอายกุารใชง้านไดย้าวนานขึ้น 

1.2) ใชแ้ปรงปัดทาํความสะอาดทุกส่วน ทาดว้ยนํ้ามนั แลว้เก็บไวใ้นที่เก็บหลงัการใชง้าน 

2)  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟ้า 

2.1) อย่าใช้งานเคร่ืองมือไฟฟ้าเกินพิกดั ใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าให้ตรงกบัลกัษณะการใช้งาน

การใชง้านเคร่ืองมือไฟฟ้าตามพิกดัที่ไดรั้บการออกแบบมา จะทาํงานไดดี้กว่าและปลอดภยักว่า  

2.2) ห้ามใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าถา้สวิตซ์เปิด-ปิด เคร่ืองไม่ทาํงาน เคร่ืองมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถ

ควบคมุผ่านสวิตซ์ได ้มีอนัตรายและตอ้งส่งซ่อม 

2.3) ถอดปลัก๊ของเคร่ืองมือไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ แบตเตอร่ีก่อนทาํการ

ปรับแต่งเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจดัเก็บเคร่ืองมือไฟฟ้ามาตรการเพ่ือความปลอดภยัเชิงการป้องกนัน้ีจะ

ช่วยลดความเส่ียงในการเปิดเคร่ืองให้ทาํงานโดยไม่ไดต้ั้งใจ 
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2.4) เก็บเคร่ืองมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานไวใ้ห้พ้นมือเด็กและไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่

คุน้เคยกบัเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นผูใ้ช้เคร่ืองมือ เคร่ืองมือไฟฟ้าจะเป็นอนัตรายหากอยู่ใน

มือผูใ้ชท้ี่ไม่มีความชาํนาญ 

2.5) บํารุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟ้า ตรวจดูว่ามีส่วนที่บิดเบี้ ยว มีการติดขัดในส่วนที่

เคลื่อนไหวได ้มีช้ินส่วนที่แตกหัก รวมทั้งสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการทาํงานของเคร่ืองมือไฟฟ้า หาก

ชาํรุดเสียหายให้ส่งซ่อมก่อนนาํมาใช้ อุบติัเหตุมากมายเกิดจากเคร่ืองมือไฟฟ้าที่มีระบบการดูแลรักษาไม่ดี

พอ 

2.6) เคร่ืองมือตดัตอ้งคมและสะอาดอยูเ่สมอ เคร่ืองมือตดัที่ผ่านการดูแลรักษาที่เหมาะสม

และมีขอบสาํหรับงานตดัที่คม จะไม่คอ่ยเกิดปัญหาและควบคุมไดง่้าย 

2.7) ใช้เคร่ืองมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบติั

เหล่าน้ี โดยพิจารณาถึงสภาพการทํางานและงานที่ทําเป็นสําคัญ การใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าทํางานอื่น

นอกเหนือจากที่กาํหนดไวอ้าจทาํให้เกิดอนัตรายได ้

3.7.3 เคร่ืองมืองานท่อพลาสติก 

1) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตดัท่อ 

1.1) หลังจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพ่ือยืดอายุใบเลื่อยให้ใช้งานได้

ยาวนานขึ้น 

1.2) ใชแ้ปรงปัดทาํความสะอาดทุกส่วน ทาดว้ยนํ้ามนัแลว้เก็บไวใ้นที่เก็บหลงัการใชง้าน 

2) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือแต่งท่อ 

2.1) ตรวจดูความเรียบร้อยของใบกบก่อนเก็บเขา้ที่ 

2.2) ทาํความสะอาดตวักบโดยใชแ้ปรงปัดเศษไมอ้อก 

2.3) ชโลมนํ้ามนัใบกบก่อนเก็บเขา้ที่เก็บ 

2.4) ไม่ควรวางตะไบทบักนัเพราะจะทาํให้คมตะไบสึกหรอได ้

3) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือจบัท่อ 

3.1) ไม่ใชป้ระแจตอกหรือตีแทนคอ้น 

3.2) ทาํความสะอาดหลงัเลิกใชง้าน 

3.3) หลีกเลี่ยงการใชป้ระแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอต 

3.4) ใชไ้ขควงให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานและร่องของนอตสกรู 

3.5) หลงัใชง้านเช็ดทาํความสะอาด แลว้เก็บใส่กล่องเคร่ืองมือ 
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3.7 การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

3.7.1 การบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดระยะทั่วไป  

1) เคร่ืองมือวดัระยะ 

1.1) ระวงัรักษาขอเก่ียวปลายเทปไม่ให้หัก 

1.2) เมื่อจะปล่อยเส้นเทปกลบัที่เดิมตอ้งค่อยๆ ผ่อน ถา้ปลอ่ยให้กลบัเร็วเกินไปปลายขอ

เก่ียวอาจชาํรุดเสียหายได ้

1.3) ทาํความสะอาดหลงัเลิกใชง้านแลว้เก็บให้เป็นระเบียบ 

2) เคร่ืองวดัเลเซอร์ 

2.1) ทาํความสะอาดช้ินงาน โดยขจดัส่ิงสกปรก เศษผงออกให้หมดก่อนวดังาน 

2.2) รักษาเคร่ืองมือวดัให้สะอาด และควรมีนํ้ามนักนัสนิมเคลือบบางๆ ก่อนเก็บเขา้กล่อง 

2.3) ใช้แรงกด วดัช้ินงานอย่างเหมาะสม อย่าฝืนกดหรือบีบอดัแรงๆ เช่น เคร่ืองวดัความ

หนา เคร่ืองวดัแรงดึงแรงกด 

2.4) ป้องกนัเคร่ืองมือวดั ไม่ให้เกิดสนิม การกระแทก การกดทบั การตกจากที่สูง หรือส่ิง

ใดๆ ที่จะทาํให้เกิดความเสียหาย 

2.5) เช็ค หรือ คาลิเบรท เมื่อถึงเวลาที่กาํหนดแค่น้ีเคร่ืองมือวดัก็จะอยูก่บัคุณไปอีกนาน 

3.7.2 เคร่ืองมืองานท่อเหลก็กล้า 

1) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตดัท่อ 

1.1) หลกัจากการใชง้านให้คลายใบเลื่อยออกเล็กนอ้ย เพ่ือยืดอายกุารใชง้านไดย้าวนานขึ้น 

1.2) ใชแ้ปรงปัดทาํความสะอาดทุกส่วน ทาดว้ยนํ้ามนั แลว้เก็บไวใ้นที่เก็บหลงัการใชง้าน 

2)  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟ้า 

2.1) อย่าใช้งานเคร่ืองมือไฟฟ้าเกินพิกดั ใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าให้ตรงกบัลกัษณะการใช้งาน

การใชง้านเคร่ืองมือไฟฟ้าตามพิกดัที่ไดรั้บการออกแบบมา จะทาํงานไดดี้กว่าและปลอดภยักว่า  

2.2) ห้ามใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าถา้สวิตซ์เปิด-ปิด เคร่ืองไม่ทาํงาน เคร่ืองมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถ

ควบคุมผ่านสวิตซ์ได ้มีอนัตรายและตอ้งส่งซ่อม 

2.3) ถอดปลัก๊ของเคร่ืองมือไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ แบตเตอร่ีก่อนทาํการ

ปรับแต่งเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจดัเก็บเคร่ืองมือไฟฟ้ามาตรการเพ่ือความปลอดภยัเชิงการป้องกนัน้ีจะ

ช่วยลดความเส่ียงในการเปิดเคร่ืองให้ทาํงานโดยไม่ไดต้ั้งใจ 
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2.4) เก็บเคร่ืองมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานไวใ้ห้พ้นมือเด็กและไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่

คุน้เคยกบัเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นผูใ้ช้เคร่ืองมือ เคร่ืองมือไฟฟ้าจะเป็นอนัตรายหากอยู่ใน

มือผูใ้ชท้ี่ไม่มีความชาํนาญ 

2.5) บํารุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟ้า ตรวจดูว่ามีส่วนที่บิดเบี้ ยว มีการติดขัดในส่วนที่

เคลื่อนไหวได ้มีช้ินส่วนที่แตกหัก รวมทั้งสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการทาํงานของเคร่ืองมือไฟฟ้า หาก

ชาํรุดเสียหายให้ส่งซ่อมก่อนนาํมาใช้ อุบติัเหตุมากมายเกิดจากเคร่ืองมือไฟฟ้าที่มีระบบการดูแลรักษาไม่ดี

พอ 

2.6) เคร่ืองมือตดัตอ้งคมและสะอาดอยูเ่สมอ เคร่ืองมือตดัที่ผ่านการดูแลรักษาที่เหมาะสม

และมีขอบสาํหรับงานตดัที่คม จะไม่คอ่ยเกิดปัญหาและควบคุมไดง่้าย 

2.7) ใช้เคร่ืองมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบติั

เหล่าน้ี โดยพิจารณาถึงสภาพการทํางานและงานท่ีทําเป็นสําคัญ การใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าทํางานอื่น

นอกเหนือจากที่กาํหนดไวอ้าจทาํให้เกิดอนัตรายได ้

3.7.3 เคร่ืองมืองานท่อพลาสติก 

1) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตดัท่อ 

1.1) หลังจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพ่ือยืดอายุใบเลื่อยให้ใช้งานได้

ยาวนานขึ้น 

1.2) ใชแ้ปรงปัดทาํความสะอาดทุกส่วน ทาดว้ยนํ้ามนัแลว้เก็บไวใ้นที่เก็บหลงัการใชง้าน 

2) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือแต่งท่อ 

2.1) ตรวจดูความเรียบร้อยของใบกบก่อนเก็บเขา้ที่ 

2.2) ทาํความสะอาดตวักบโดยใชแ้ปรงปัดเศษไมอ้อก 

2.3) ชโลมนํ้ามนัใบกบก่อนเก็บเขา้ที่เก็บ 

2.4) ไม่ควรวางตะไบทบักนัเพราะจะทาํให้คมตะไบสึกหรอได ้

3) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือจบัท่อ 

3.1) ไม่ใชป้ระแจตอกหรือตีแทนคอ้น 

3.2) ทาํความสะอาดหลงัเลิกใชง้าน 

3.3) หลีกเลี่ยงการใชป้ระแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอต 

3.4) ใชไ้ขควงให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานและร่องของนอตสกรู 

3.5) หลงัใชง้านเช็ดทาํความสะอาด แลว้เก็บใส่กล่องเคร่ืองมือ 
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3.7.4 เคร่ืองมืองานสุขภัณฑ์ 

1) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือไข 

1.1) ไม่ใชป้ระแจตอกหรือตีแทนคอ้ม 

1.2) ทาํความสะอาดหลงัเลิกใชง้าน 

1.3) หลีกเลี่ยงการใชป้ระแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอต 

1.4) ใชไ้ขควงให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานและร่องของนอตสกรู 

1.5) หลงัใชง้านเช็ดทาํความสะอาด แลว้เก็บใส่กล่องเคร่ืองมือ 

2) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือบีบจบั 

2.1) ใชค้ีมให้ถูกประเภทกบังาน 

2.2) ไม่ควรบีบคีมแรงเกินไปเพราะจะทาํให้คีมหัก 

2.3) ไม่ควรใชค้อ้นทุบคีมแทนการตดั 

2.4) ไม่ใชค้ีมแทนคอ้นหรือเคร่ืองมืออื่นๆ 

2.5) เช็ดทาํความสะอาด หยดนํ้ามนัที่จุดหมุน แลว้ชโลมนํ้ามนัหลงัการใชง้าน 

3) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตอก 

3.1) เลือกชนิดของคอ้นให้เหมาะกบังาน 

3.2) เมื่อใชง้านเสร็จแลว้ควรเช็ดทาํความสะอาด แลว้ทานํ้ามนัที่หัวคอ้นเพ่ือป้องกนัสนิม 

4) การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือไข 

4.1) ใชไ้ขควงให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานและร่องของนอตสกรู 

4.2) หลงัใชง้านเช็ดทาํความสะอาดแลว้เก็บใส่กล่องเคร่ืองมือ 

3.7.5 เคร่ืองมือเจาะและคว้าน 

1) การดูแลและรักษาเคร่ืองมือเจาะ 

1.1) ทาํความสะอาดทุกคร้ังหลังจากใช้งานเสร็จช่วยลดความเส่ียงจากการเสียหายของ

อุปกรณ์ต่างๆ ได ้ทาํความสะอาดในส่วนที่เป็นซอกอาจมีเศษผงจากการทาํงานเขา้มาติดในกลไกได ้อาจทาํ

ให้เกิดการติดขดัของมอเตอร์ได ้

1.2) ตรวจเช็คสายของสว่านไฟฟ้าดูว่ามีความปลอดภยัทั้งก่อนใชง้านและหลงัจากใช้งาน 

สายไฟฟ้าที่มีลอยถลอกนั่นแหละสัญญาณของอาการของความเส่ียงที่จะมีไฟฟ้าร่ัวไหล สายไฟไม่มีความ

สมบูรณ์ไม่ควรนาํเคร่ืองมือนั้นมาใชเ้พราะมีความอนัตรายที่จะถูกกระแสไฟฟ้าดูดได ้
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1.3) ผูใ้ชส้ว่านส่วนมากไมค่่อยชอบเอาดอกสว่านออกหลงัจากใชง้านเสร็จ และเมื่อเร่ิมใช้

งานก็ไม่ไดต้รวจสอบดอกสว่านนั้นว่ามีความแน่นแค่ไหน การนาํไปใช้ในลกัษณะนั้นมีความเส่ียงที่จะเกิด

อนัตรายไดง่้าย หากนาํไปเจาะวสัดุที่แข็งมากๆ นั้นอนัตรายถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียว 

1.4) หลังใช้งานเสร็จควรถอดช้ินส่วนต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบและเช็ดดว้ยนํ้ ามนัใน

ส่วนที่เป็นเหล็กเพ่ือป้องกนัสนิม เช็ดดา้มจบัให้เรียบร้อย ดอกสว่านเช็ดและเก็บเขา้สู่กล่องของมนัให้ถูกที่ 

เก็บสว่านเขา้กล่องไม่ควรเก็บไวท้ี่ช้ืนควรเก็บไวใ้นที่แห้ง 

1.5) หากท่านดูแลดอกสว่านได้ตาม 4 ข้อน้ีรับรองได้ว่าสว่านของท่านจะอยู่ในสภาพ

พร้อมใชง้านในคราวต่อไปอยา่งแน่นอน 

2) การบาํรุงรักษาเคร่ืองเลื่อย 

2.1) หยอดนํ้ามนัหล่อลื่นในส่วนที่หมุนหรือเคลื่อนที่ เช่น ร่องหางเหย่ียวที่โครงเลื่อย 

2.2) หลงัเลิกใชง้านทุกคร้ังควรทาํความสะอาด และใชผ้า้คลุมเคร่ืองป้องกนัเป้ือน 

2.3) ควรเปลี่ยนนํ้าหล่อเยน็ทุกๆ เดือน 

2.4) ตรวจสายพาน มู่เล่ย ์เฟ่ืองทด ป๊ัมนํ้ามนัหล่อเยน็ เพ่ือใชง้านไดดี้ 

3.7.6 เคร่ืองมือทดสอบ 

1) การดูแลรักษาเคร่ืองอดัอากาศ 

1.1) ตรวจสอบนอตว่าขนัแน่นทุกตวั เช่น นอตยึดมู่เล่ย ์นอตยึดมอเตอร์ 

1.2) การติดตั้งและตรวจเช็คสายพาน วิธีการตรวจเช็คสายพาน ใชวิ้ธีกดสายพานตรงกลาง

ระหว่างมู่เล่ย ์และ หัวป๊ัมลม โดยให้หยอ่นไดป้ระมาณ 1-1.5 เซนติเมตร หากสายพานตึงเกินไป จะทาํให้หัว

ป๊ัมลมทาํงานเพ่ิมขึ้น มอเตอร์ร้อน และสายพานขาด หากสายพานหลวมหรือหยอ่นเกินไป ก็จะทาํให้สูญเสีย

พลงังาน สายพานหลุด และทาํให้เกิดอนัตรายได ้

1.3) ติดตั้งกรองอากาศ ก่อนใชง้าน ใส่ชุดกรองอากาศที่หัวป๊ัมเพ่ือกนัฝุ่นจากการดูดลมเขา้ 

ไปอดัเพ่ือใชง้าน 

1.4) ควรติดตั้งในพ้ืนที่ๆ เหมาะสม ไม่ควรติดตั้งป๊ัมลมในพ้ืนที่ๆ ลาดชนั และถ่ายเทความ

ร้อนได้ไม่ดี เพราะจะทาํให้ความร้อนสะสมในบริเวณนั้นสูงขึ้น และทาํให้อุณหภูมิโดยรอบป๊ัมลมร้อน

เกินไป 

1.5) ตรวจดูระดับนํ้ ามันเคร่ือง (ที่หัวป๊ัม) ให้อยู่ในระดับคร่ึงหน่ึงของตาแมวนํ้ ามนัอยู่

เสมอ หากนํ้ ามนัเคร่ืองในหัวป๊ัมลมมีไม่ถึงค่าที่กาํหนด ควรเติมนํ้ ามนัเคร่ืองป๊ัมลม (ชนิดเดิม) เพ่ือป้องกนั

การสึกหรอ 

1.6) ควรเดินเคร่ืองทุกวนั 
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1.3) ผูใ้ชส้ว่านส่วนมากไมค่่อยชอบเอาดอกสว่านออกหลงัจากใชง้านเสร็จ และเมื่อเร่ิมใช้

งานก็ไม่ไดต้รวจสอบดอกสว่านนั้นว่ามีความแน่นแค่ไหน การนาํไปใช้ในลกัษณะนั้นมีความเส่ียงที่จะเกิด

อนัตรายไดง่้าย หากนาํไปเจาะวสัดุที่แข็งมากๆ นั้นอนัตรายถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียว 

1.4) หลังใช้งานเสร็จควรถอดช้ินส่วนต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบและเช็ดดว้ยนํ้ ามนัใน

ส่วนที่เป็นเหล็กเพ่ือป้องกนัสนิม เช็ดดา้มจบัให้เรียบร้อย ดอกสว่านเช็ดและเก็บเขา้สู่กล่องของมนัให้ถูกที่ 

เก็บสว่านเขา้กล่องไม่ควรเก็บไวท้ี่ช้ืนควรเก็บไวใ้นที่แห้ง 

1.5) หากท่านดูแลดอกสว่านได้ตาม 4 ข้อน้ีรับรองได้ว่าสว่านของท่านจะอยู่ในสภาพ

พร้อมใชง้านในคราวต่อไปอยา่งแน่นอน 

2) การบาํรุงรักษาเคร่ืองเลื่อย 

2.1) หยอดนํ้ามนัหล่อลื่นในส่วนที่หมุนหรือเคลื่อนที่ เช่น ร่องหางเหย่ียวที่โครงเลื่อย 

2.2) หลงัเลิกใชง้านทุกคร้ังควรทาํความสะอาด และใชผ้า้คลุมเคร่ืองป้องกนัเป้ือน 

2.3) ควรเปลี่ยนนํ้าหล่อเยน็ทุกๆ เดือน 

2.4) ตรวจสายพาน มู่เล่ย ์เฟ่ืองทด ป๊ัมนํ้ามนัหล่อเยน็ เพ่ือใชง้านไดดี้ 

3.7.6 เคร่ืองมือทดสอบ 

1) การดูแลรักษาเคร่ืองอดัอากาศ 

1.1) ตรวจสอบนอตว่าขนัแน่นทุกตวั เช่น นอตยึดมู่เล่ย ์นอตยึดมอเตอร์ 

1.2) การติดตั้งและตรวจเช็คสายพาน วิธีการตรวจเช็คสายพาน ใชวิ้ธีกดสายพานตรงกลาง

ระหว่างมู่เล่ย ์และ หัวป๊ัมลม โดยให้หยอ่นไดป้ระมาณ 1-1.5 เซนติเมตร หากสายพานตึงเกินไป จะทาํให้หัว

ป๊ัมลมทาํงานเพ่ิมขึ้น มอเตอร์ร้อน และสายพานขาด หากสายพานหลวมหรือหยอ่นเกินไป ก็จะทาํให้สูญเสีย

พลงังาน สายพานหลุด และทาํให้เกิดอนัตรายได ้

1.3) ติดตั้งกรองอากาศ ก่อนใชง้าน ใส่ชุดกรองอากาศที่หัวป๊ัมเพ่ือกนัฝุ่นจากการดูดลมเขา้ 

ไปอดัเพ่ือใชง้าน 

1.4) ควรติดตั้งในพ้ืนที่ๆ เหมาะสม ไม่ควรติดตั้งป๊ัมลมในพ้ืนที่ๆ ลาดชนั และถ่ายเทความ

ร้อนได้ไม่ดี เพราะจะทาํให้ความร้อนสะสมในบริเวณนั้นสูงขึ้น และทาํให้อุณหภูมิโดยรอบป๊ัมลมร้อน

เกินไป 

1.5) ตรวจดูระดับนํ้ ามันเคร่ือง (ที่หัวป๊ัม) ให้อยู่ในระดับคร่ึงหน่ึงของตาแมวนํ้ ามนัอยู่

เสมอ หากนํ้ ามนัเคร่ืองในหัวป๊ัมลมมีไม่ถึงค่าที่กาํหนด ควรเติมนํ้ ามนัเคร่ืองป๊ัมลม (ชนิดเดิม) เพ่ือป้องกนั

การสึกหรอ 

1.6) ควรเดินเคร่ืองทุกวนั 
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บทท่ี 4 

การติดตั้งระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

4.1  การแยกรายการวัสดุงานท่อและสุขภัณฑ์  

เมื่อเร่ิมตน้การก่อสร้างบา้นหรืออาคาร   ผูรั้บเหมางานระบบจะนาํแบบพิมพเ์ขียวมาถอดแบบแยก

เป็นแบบชนิดต่างๆ  ดงัน้ี 

- แบบสลีฟ   แบบที่แสดงถึงการวางท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อจริงประมาณ 1-2 น้ิว เพ่ือจะไดน้าํ

ท่อจริงมาลอดผ่านช่องปลอกท่อ โดยในการถอดแบบน้ีจะต้องคาํนึงถึงตาํแหน่งคานเป็นหลัก ซ่ึงต้องดู

ประกอบไปพร้อมกบัแบบโครงสร้าง ทั้งน้ีจะตอ้งหลีกเลี่ยงการวางปลอกท่อผ่านคาน   เน่ืองจากมีผลต่อ

โครงสร้างอาคาร   ซ่ึงอาจทาํอาคารเกิดการวิบติัได ้ 

- แบบ Shop Drawing  เป็นแบบที่แสดงถึงการวางท่อในแต่ละชั้น โดยตอ้งดูควบคู่ไปกบัแบบ

สถาปัตยกรรม (แบบที่แสดงตาํแหน่งของห้องในตวับา้นหรืออาคารและบอกถึงตาํแหน่งการวางสุขภณัฑ์ใน

แต่ละห้อง)  รวมถึงดูชนิดของสุขภณัฑ์ต่างๆที่จะนาํมาใช้งาน เพราะสุขภณัฑ์แต่ละชนิดมีช่องท่อแตกต่าง

กนั อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณารวมไปกบังานระบบไฟฟ้า และเคร่ืองปรับอากาศดว้ย   เพราะขณะที่ปฏิบติังาน

หน้างานจริง งานระบบทุกชนิดจะต้องซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานซ่ึงมีพ้ืนที่จาํกัด จึงอาจมีการเหลื่อมลํ้ าหรือ

ซ้อนทบักนัได ้โดยในการถอดแบบ Shop  Drawing น้ีจะตอ้งถอดเป็นแบบของ ท่อนํ้าประปา ท่อนํ้าทิ้ง และ

ท่อดบัเพลิง แยกกนัเป็นชุด เพ่ือง่ายต่อการกระจายและควบคุมงาน 

- แบบ As-Built   เป็นแบบที่แสดงการวางท่อที่เหมือนหนา้งานจริง    เพราะเน่ืองจากเวลาวาง

ระบบบริเวณหน้างาน อาจมีการปรับแก้ หรือเดินท่อหลบส่ิงกีดขวางต่างๆ ซ่ึงทําให้หน้างานจริง

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ Shop Drawing เล็กน้อย ดงันั้นจึงตอ้งมีการทาํแบบชนิดน้ีขึ้น เพ่ือส่งมอบให้กับ

เจา้ของโครงการเพ่ือประโยชน์ในการซ่อมบาํรุงในภายหลงั 

4.2  มาตรฐานและข้อกําหนดในการติดต้ังระบบท่อ  

4.2.1 หลักการการวางท่อประปา 

มาตรฐานการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ การวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

และการวางทอ่ประปาภายในอาคาร ดงัน้ี 
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บทท่ี 4 

การติดตั้งระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

4.1  การแยกรายการวัสดุงานท่อและสุขภัณฑ์  

เมื่อเร่ิมตน้การก่อสร้างบา้นหรืออาคาร   ผูรั้บเหมางานระบบจะนาํแบบพิมพเ์ขียวมาถอดแบบแยก

เป็นแบบชนิดต่างๆ  ดงัน้ี 

- แบบสลีฟ   แบบที่แสดงถึงการวางท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อจริงประมาณ 1-2 น้ิว เพ่ือจะไดน้าํ

ท่อจริงมาลอดผ่านช่องปลอกท่อ โดยในการถอดแบบน้ีจะต้องคาํนึงถึงตาํแหน่งคานเป็นหลัก ซ่ึงต้องดู

ประกอบไปพร้อมกบัแบบโครงสร้าง ทั้งน้ีจะตอ้งหลีกเลี่ยงการวางปลอกท่อผ่านคาน   เน่ืองจากมีผลต่อ

โครงสร้างอาคาร   ซ่ึงอาจทาํอาคารเกิดการวิบติัได ้ 

- แบบ Shop Drawing  เป็นแบบที่แสดงถึงการวางท่อในแต่ละชั้น โดยตอ้งดูควบคู่ไปกบัแบบ

สถาปัตยกรรม (แบบที่แสดงตาํแหน่งของห้องในตวับา้นหรืออาคารและบอกถึงตาํแหน่งการวางสุขภณัฑ์ใน

แต่ละห้อง)  รวมถึงดูชนิดของสุขภณัฑ์ต่างๆท่ีจะนาํมาใช้งาน เพราะสุขภณัฑ์แต่ละชนิดมีช่องท่อแตกต่าง

กนั อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณารวมไปกบังานระบบไฟฟ้า และเคร่ืองปรับอากาศดว้ย   เพราะขณะท่ีปฏิบติังาน

หน้างานจริง งานระบบทุกชนิดจะต้องซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานซ่ึงมีพ้ืนที่จาํกัด จึงอาจมีการเหลื่อมลํ้ าหรือ

ซ้อนทบักนัได ้โดยในการถอดแบบ Shop  Drawing น้ีจะตอ้งถอดเป็นแบบของ ท่อนํ้าประปา ท่อนํ้าทิ้ง และ

ท่อดบัเพลิง แยกกนัเป็นชุด เพ่ือง่ายต่อการกระจายและควบคุมงาน 

- แบบ As-Built   เป็นแบบที่แสดงการวางท่อที่เหมือนหนา้งานจริง    เพราะเน่ืองจากเวลาวาง

ระบบบริเวณหน้างาน อาจมีการปรับแก้ หรือเดินท่อหลบส่ิงกีดขวางต่างๆ ซ่ึงทําให้หน้างานจริง

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ Shop Drawing เล็กน้อย ดงันั้นจึงตอ้งมีการทาํแบบชนิดน้ีขึ้น เพ่ือส่งมอบให้กับ

เจา้ของโครงการเพ่ือประโยชน์ในการซ่อมบาํรุงในภายหลงั 

4.2  มาตรฐานและข้อกําหนดในการติดต้ังระบบท่อ  

4.2.1 หลักการการวางท่อประปา 

มาตรฐานการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ การวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

และการวางท่อประปาภายในอาคาร ดงัน้ี 
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1. หลักการวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

งานวางท่อประปาภายนอกอาคาร ประกอบดว้ยงานจดัหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้ง

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการบรรจบท่อเดิมและงานอื่น ๆ การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติ

ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หลงัจากงานวางท่อประปา งานทดสอบและงานทาํความสะอาดท่อประปาเสร็จส้ิน

แลว้ จะตอ้งจดัซ่อมผิวจราจร เกาะกลาง คนัหิน ทางเทา้ สนามหญา้ ตน้ไม ้ให้อยูใ่นสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม 

ซ่ึงจะสามารถร้ือยา้ยส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่

รับผิดชอบ และจะตอ้งรับผิดชอบในการเปลี่ยนตาํแหน่งในการวางท่อเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคที่พบระหว่าง

การดาํเนินงาน ในการวางท่อประปาท่ีจะตอ้งดาํเนินการบรรจบท่อเดิมจะตอ้งป้องกนัการหยุดชะงักของ

ระบบการจ่ายนํ้ าประปาแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด หากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปิดประตูนํ้าในระบบท่อเดิม

จะตอ้งแจง้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าระบบจ่ายนํ้ าประปาตอ้งหยุดชะงกัเป็น

เวลานาน อาจจะต้องให้หยุดการดาํเนินการวางท่อประปาเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้กระทบกระเทือนการ

บริการนํ้าประปาแก่ประชาชนนอ้ยที่สุด 

การรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและความปลอดภัย 

จะตอ้งดาํเนินการรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลงังาน

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อยา่เคร่งครัด จะตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังานในบริเวณ

ก่อสร้างและแก่ประชาชนที่ใชท้างเทา้ และถนนที่อยูใ่กลเ้คียงบริเวณก่อสร้างโดยละเอียด 

การรักษาความสะอาดระหว่างกอ่สร้าง 

1) จะตอ้งขนยา้ยดินที่ขุด วสัดุที่ไม่ใชแ้ละส่ิงอื่น ๆ ไปจากบริเวณก่อสร้าง รถบรรทุกที่จะ

ใชบ้รรทุกวสัดุต่าง ๆ ตอ้งมีที่ปิดมิดชิดอยา่งแข็งแรงแน่นหนา ไม่ให้เศษวสัดุตกหล่นบนทอ้งถนน 

2) จะต้องจัดให้มีที่ทําความสะอาดล้อยางและตัวถังรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่

ก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้เศษดิน เศษทรายร่วงหล่นออกไปตามถนน 

3) ในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องรักษาความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย โดยจะตอ้งเก็บเศษดิน เศษทราย และขยะ เมื่องานก่อสร้างแต่ละวนัส้ินสุดลง 

4) จะตอ้งดูแลบริเวณก่อสร้างไม่ให้มีส่ิงสกปรก เศษดิน เศษทรายและวสัดุอื่นๆ ตกอยูบ่น

ถนน หากพบว่ามีส่ิงสกปรกหรือเศษดินถูกบดทบัติดบนถนน จะตอ้งทาํความสะอาดถนนโดยทนัที 

การรักษาความสะอาดหลงังานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตอ้งขนยา้ยวสัดุก่อสร้างท่ีหลงเหลือ

และขยะออกจากสถานที่ก่อสร้างหลงัจากงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะตอ้งทาํความสะอาดจนกระทัง่ไม่มี

เศษทราย เศษหิน และเศษวสัดุอื่นๆ อยูบ่นทางเทา้และบนถนน 
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ความปลอดภัย 

1) ต้องเตรียมเคร่ืองมือและของใช้ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลสําหรับพนักงานและ

คนงานไวใ้ห้พร้อม 

2) ต้องติดตั้ งไฟส่องสว่างให้เหมาะสมกับการทํางานและให้ประชาชนและผู้ขับ

ยานพาหนะที่ผ่านไปมาเห็นไดช้ดัเจน 

3) ต้องจัดหาแผงกั้นเขตบริเวณก่อสร้างให้เห็นชัดเจน แผงกั้นเขตต้องใช้สีที่สามารถ

สะท้อนแสงในเวลากลางคืน เพ่ือให้เห็นได้ชัดเจน และต้องไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและ

ยานพาหนะที่ผ่านไปมา 

4) ห้ามกองเศษวสัดุต่างๆ ไวกี้ดขวางการสัญจรของประชาชนที่ใช้ทางเทา้และถนนตอ้ง

จดัการขนยา้ยไปให้พน้บริเวณก่อสร้างทนัที 

5) ห้ามขุดร่องดินยาวเกินความจาํเป็น ในการขุดผ่านทางแยกและทางเขา้บา้นจะตอ้งจดัหา

แผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 25 มิลลิเมตร ปูร่องที่ขุดเพ่ือให้ยวดยานสามารถผ่านได ้แต่ถา้ไม่มีการปฏิบติังาน

ต่อเน่ืองกนั ตอ้งรีบจดัการกลบร่องดินให้แน่นเสียก่อน 

6) ตอ้งจดัหาเคร่ืองควบคุมการจราจร ซ่ึงประกอบดว้ยป้ายสัญญาณจราจร แผงกั้นอุปกรณ์

แบ่งช่องทาง อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ให้สัญญาณและอื่นๆ ที่จาํเป็นในการควบคุมการจราจรในงาน

ก่อสร้างวางท่อประปา 

การวางท่อประปาโดยต้องขุดร่องดิน 

การจดัเตรียมงานและการประสานงาน 

1) ตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืออื่นๆ ที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการขุดร่องดินการ

วางท่อ การกลบ การบดอดัให้แน่น การเปิดร่องในทางเทา้และผิวถนน การซ่อมทางเทา้และผิวถนน การกรุ

แผงกนัดิน การคํ้ายนั การระบายนํ้า การรองพ้ืนร่องดินและการคํ้ายนัเสาไฟฟ้าหรือโครงสร้างอื่น 

2) ตอ้งแจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนขุดร่องดิน 

การเตรียมงานขุดร่องดิน 

1) ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรขอทาํงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมทั้งจดัส่งแผนการ

ดาํเนินงานให้เห็นชอบเสียก่อน 

2) ตอ้งเตรียมกาํลงัคน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมล่วงหนา้ก่อนขุดร่องดิน 

3) ตอ้งติดป้ายประกาศงานก่อสร้าง ป้ายโครงการ ป้ายจราจร และสัญญาณไฟ 

4) ตอ้งจดัจาํนวนรถบรรทุกสําหรับขนยา้ยวสัดุที่ขุดขึ้นมาให้เพียงพอกบัปริมาณงานโดย

ตอ้งให้ขนวสัดุดงักล่าวออกจากบริเวณก่อสร้างภายใน 24 ชัว่โมง 
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1. หลักการวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

งานวางท่อประปาภายนอกอาคาร ประกอบดว้ยงานจดัหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้ง

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการบรรจบท่อเดิมและงานอื่น ๆ การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติ

ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หลงัจากงานวางท่อประปา งานทดสอบและงานทาํความสะอาดท่อประปาเสร็จส้ิน

แลว้ จะตอ้งจดัซ่อมผิวจราจร เกาะกลาง คนัหิน ทางเทา้ สนามหญา้ ตน้ไม ้ให้อยูใ่นสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม 

ซ่ึงจะสามารถร้ือยา้ยส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่

รับผิดชอบ และจะตอ้งรับผิดชอบในการเปลี่ยนตาํแหน่งในการวางท่อเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคที่พบระหว่าง

การดาํเนินงาน ในการวางท่อประปาท่ีจะตอ้งดาํเนินการบรรจบท่อเดิมจะตอ้งป้องกนัการหยุดชะงักของ

ระบบการจ่ายนํ้ าประปาแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด หากมีความจาํเป็นที่จะตอ้งปิดประตูนํ้าในระบบท่อเดิม

จะตอ้งแจง้ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าระบบจ่ายนํ้ าประปาตอ้งหยุดชะงกัเป็น

เวลานาน อาจจะต้องให้หยุดการดาํเนินการวางท่อประปาเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้กระทบกระเทือนการ

บริการนํ้าประปาแก่ประชาชนนอ้ยท่ีสุด 

การรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและความปลอดภัย 

จะตอ้งดาํเนินการรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลงังาน

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อยา่เคร่งครัด จะตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังานในบริเวณ

ก่อสร้างและแก่ประชาชนที่ใชท้างเทา้ และถนนที่อยูใ่กลเ้คียงบริเวณก่อสร้างโดยละเอียด 

การรักษาความสะอาดระหว่างกอ่สร้าง 

1) จะตอ้งขนยา้ยดินที่ขุด วสัดุที่ไม่ใชแ้ละส่ิงอื่น ๆ ไปจากบริเวณก่อสร้าง รถบรรทุกที่จะ

ใชบ้รรทุกวสัดุต่าง ๆ ตอ้งมีที่ปิดมิดชิดอยา่งแข็งแรงแน่นหนา ไม่ให้เศษวสัดุตกหล่นบนทอ้งถนน 

2) จะต้องจัดให้มีที่ทําความสะอาดล้อยางและตัวถังรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่
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ถนน หากพบว่ามีส่ิงสกปรกหรือเศษดินถูกบดทบัติดบนถนน จะตอ้งทาํความสะอาดถนนโดยทนัที 

การรักษาความสะอาดหลงังานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตอ้งขนยา้ยวสัดุก่อสร้างที่หลงเหลือ

และขยะออกจากสถานที่ก่อสร้างหลงัจากงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะตอ้งทาํความสะอาดจนกระทัง่ไม่มี

เศษทราย เศษหิน และเศษวสัดุอื่นๆ อยูบ่นทางเทา้และบนถนน 
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ความปลอดภัย 

1) ต้องเตรียมเคร่ืองมือและของใช้ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลสําหรับพนักงานและ

คนงานไวใ้ห้พร้อม 

2) ต้องติดตั้ งไฟส่องสว่างให้เหมาะสมกับการทํางานและให้ประชาชนและผู้ขับ

ยานพาหนะที่ผ่านไปมาเห็นไดช้ดัเจน 

3) ต้องจัดหาแผงกั้นเขตบริเวณก่อสร้างให้เห็นชัดเจน แผงกั้นเขตต้องใช้สีที่สามารถ

สะท้อนแสงในเวลากลางคืน เพ่ือให้เห็นได้ชัดเจน และต้องไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและ

ยานพาหนะที่ผ่านไปมา 

4) ห้ามกองเศษวสัดุต่างๆ ไวกี้ดขวางการสัญจรของประชาชนที่ใช้ทางเทา้และถนนตอ้ง

จดัการขนยา้ยไปให้พน้บริเวณก่อสร้างทนัที 

5) ห้ามขุดร่องดินยาวเกินความจาํเป็น ในการขุดผ่านทางแยกและทางเขา้บา้นจะตอ้งจดัหา

แผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 25 มิลลิเมตร ปูร่องที่ขุดเพ่ือให้ยวดยานสามารถผ่านได ้แต่ถา้ไม่มีการปฏิบติังาน

ต่อเน่ืองกนั ตอ้งรีบจดัการกลบร่องดินให้แน่นเสียก่อน 

6) ตอ้งจดัหาเคร่ืองควบคุมการจราจร ซ่ึงประกอบดว้ยป้ายสัญญาณจราจร แผงกั้นอุปกรณ์

แบ่งช่องทาง อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ให้สัญญาณและอื่นๆ ที่จาํเป็นในการควบคุมการจราจรในงาน

ก่อสร้างวางท่อประปา 

การวางท่อประปาโดยต้องขุดร่องดิน 

การจดัเตรียมงานและการประสานงาน 

1) ตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืออื่นๆ ที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการขุดร่องดินการ

วางท่อ การกลบ การบดอดัให้แน่น การเปิดร่องในทางเทา้และผิวถนน การซ่อมทางเทา้และผิวถนน การกรุ

แผงกนัดิน การคํ้ายนั การระบายนํ้า การรองพ้ืนร่องดินและการคํ้ายนัเสาไฟฟ้าหรือโครงสร้างอื่น 

2) ตอ้งแจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนขุดร่องดิน 

การเตรียมงานขุดร่องดิน 

1) ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรขอทาํงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมทั้งจดัส่งแผนการ

ดาํเนินงานให้เห็นชอบเสียก่อน 

2) ตอ้งเตรียมกาํลงัคน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมล่วงหนา้ก่อนขุดร่องดิน 

3) ตอ้งติดป้ายประกาศงานก่อสร้าง ป้ายโครงการ ป้ายจราจร และสัญญาณไฟ 

4) ตอ้งจดัจาํนวนรถบรรทุกสําหรับขนยา้ยวสัดุที่ขุดขึ้นมาให้เพียงพอกบัปริมาณงานโดย

ตอ้งให้ขนวสัดุดงักล่าวออกจากบริเวณก่อสร้างภายใน 24 ชัว่โมง 
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การจดัแนวท่อและระดบัท่อ 

1) จะต้องดาํเนินงานสํารวจต่าง ๆ เพ่ือกาํหนดแนวท่อ และระดับการวางท่อของงาน

ก่อสร้างวางท่อประปา โดยตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความลึกหลงัท่อที่ระบุไวใ้นแบบก่อสร้าง 

2) เมื่องานก่อสร้างดาํเนินการแลว้เสร็จ จะตอ้งระบุตาํแหน่งอา้งอิงทั้งหมด แนวท่อและ

ระดบัท่อประปาตามที่ไดก้่อสร้างจริงลงในแบบที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) 

3) ตอ้งวางท่อในแนวที่กาํหนดให้ดว้ยความลาดที่สมํ่าเสมอกนัโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้น

หรือกดท่อลงโดยกะทนัหัน ทั้งน้ีถา้มิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น ตอ้งวางท่อให้ระดบัความลึกหลงัท่อไม่น้อย

กว่าที่กาํหนดในตารางที่ 4.1 “มาตรฐานความลกึหลงัท่อ” 

ตารางที ่4.1  มาตรฐานความลกึหลงัท่อ 

ขนาดท่อ 

(มม.) 

ความลึกหลงั

ท่อ (ม.) 

หมายเหตุ 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

0.8 

0.8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเล็กกว่า 100 มม. (4น้ิว) 

โดยทัว่ไปให้ใชค้วามลึกหลงัท่อ 0.20 ม.  

สาํหรับท่อพีวีซีแข็งให้ใชค้วามหลึกหลงัท่อ 0.60 ม. 

2. ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยอมให้วางต้ืนกว่ากาํหนดได้

ไม่เกินร้อยละ 10 

(ท่ีมา : มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง) 

2. หลักการวางท่อประปาภายในอาคาร 

โดยทัว่ไปจะใชแ้บบพิมพเ์ขียวช่วยในการวางท่อตอ้งมีการถอดแบบพิมพเ์ขียวออกมาเช่น

แบบสลีฟ  ขั้นตอนการวางสลิฟคือ  สลีฟหรือปลอกท่อควรมีขนาดท่อทีม่ีขนาดใหญ่กว่าท่อที่จะนาํมาลอด

ผ่านประมาณ 1-2 น้ิว   ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกัจะใชเ้ป็นท่อพีวีซี   โดยการวางปลอกท่อน้ีจะทาํการวางท่ีโครง

เหล็กที่ผูกไวรั้บแรงดึงก่อนการเทคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.1  การวาง Sleeve ดว้ยท่อพีวีซี ก่อนการเทคอนกรีต 

ข้อแนะนํา    ปัจจุบันมีข้อต่อกันซึม (Flashing) ข้อต่อฉีดสําเร็จรูป สินค้าลิขสิทธ์ิท่อเอสซีจี  ข้อต่อ

สําหรับงานระบายนํ้า ชนิดฉีดสําเร็จรูป ใช้สําหรับฝังพ้ืนในบริเวณท่ีตอ้งมีการระบายนํ้า เช่น ส่วนตะแกรงกนักลิ่น (Floor 

Drain) ในห้องนํ้า ดาดฟ้า ชกัโครก สระว่ายนํ้า เป็นตน้ 

โดยปีกของข้อต่อ จะทาํหน้าที่ป้องกันการร่ัวซึมของนํ้ าจากช่องว่างระหว่างปูนกับท่อ

ประปา ไม่ให้สร้างความเสียหายแก่อาคารหรือเพดาน ท่ีพกัอาศยัได ้

 

 

 

 

 

 

 

ยึดกบัไมแ้บบเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับวางเหล็กโครงสรา้งพ้ืนและเทปูนต่อไป 

รูปท่ี 4.2  รูปขอ้ต่อกนัซึม (Flashing)และการวาง  ท่ีมา: ท่อเอสซีจ ี
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4.3 การติดต้ังระบบป้องกนัการกระแทกของนํ้า 

การกระแทกของนํ้ าเป็นความดันที่เกิดขึ้นเมื่อนํ้ าที่ไหลอยู่ภายในท่อถูกทาํให้หยุดลงกะทนัหัน 

อยา่งเช่น เมื่อวาลว์นํ้าที่ติดตั้งอยูใ่นแนวท่อซ่ึงกาํลงัใชส่้งของเหลว ถูกปิดลงอยา่งกะทนัหัน ไม่ว่าจะปิดสนิท 

หรือเพียงบางส่วนก็ตาม เป็นเหตุทาํให้การไหลของนํ้าถูกหยดุลงหรือลดลง  

การกระแทกของนํ้าภายในท่อน้ีอาจทาํให้ท่อนํ้าและอุปกรณ์เกิดความเสียหายและมีเสียงดงัจนเป็น

ที่น่ารําคาญอีกดว้ย เน่ืองจากเมื่อปลายท่อถูกปิดลงอย่างกะทนัหัน ความเร็วของนํ้ าจะกระแทกท่ีปลายปิด 

เป็นผลให้เกิดความดนัสูงที่ปลายปิด คลื่นของความดนัน้ีจะเคลื่อนที่จากปลาย A กลบัไปที่ปลาย B ดงัรูปที่ 

1.1 ด้วยความเร็วเท่ากบัความเร็วของเสียงในนํ้ าและท่อจะหดตวัลง เมื่อคลื่นความดันเคลื่อนที่ไปจนสุด

ปลาย B แลว้ก็จะสะทอ้นกลบัมายงัปลาย A ใหม่ การเคลื่อนที่กลบัไปกลบัมาของคลื่นความดนัน้ีทาํให้เกิด

การกระแทกของนํ้าขึ้น จนกว่าพลงังานของคลื่นความดนัจะถูกดูดกลืนไปหมด โดยการขยายตวัและหดตัว

ของท่อ  

ความจริงการกระแทกของนํ้ านั้นไม่ไดท้าํให้เกิดเสียงดงั แต่เกิดจากคลื่นความดนัท่ีเปลี่ยนทิศทาง

กลบัไปกลบัมาอย่างรวดเร็ว จนทาํให้เกิดการส่ันสะเทือนที่ท่อและอุปกรณ์ที่แขวนหรือยึดท่อได ้จึงเป็นผล

ให้เกิดเสียงดงัขึ้น 

การคาํนวณระดับความดันที่เพ่ิมขึ้นจากการกระแทกของนํ้ าในระบบท่อภายในอาคารค่อนขา้ง

ลาํบาก เพราะระบบท่อนํ้าของอาคารประกอบดว้ยท่อแยกมากมาย แต่อาจจะประมาณขนาดของความดนั ได้

ดงัน้ี  สาํหรับท่อเหล็กกลา้ :  P = 13.5 ถึง 14.8 v       ,      สาํหรับท่อพลาสติก :   P = 6v ถึง 7v 

เมื่อ P = ความดนัที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการกระแทกของนํ้า (บาร์)    , v = ความเร็วของนํ้า (เมตรต่อวินาที) 

  

รูปท่ี 4.3 แสดงทิศทางการกระแทกของนํ้า 

(ท่ีมา : การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร)  
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การป้องกันการกระแทกของนํ้า 

ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกของนํ้าที่มีต่อระบบท่อและอุปกรณ์ขึ้นอยูก่บัความแข็งแรงและ

ความยืดหยุน่ของท่อ ความเร็วของการไหล อตัราการเปลี่ยนแปลงความเร็วการไหล ลกัษณะการยึดของท่อ

ให้อยู่กบัที่ และระบบป้องกนัการกระแทกของนํ้ าที่ติดตั้งไว ้ การป้องกนัการกระแทกของนํ้ าทาํไดโ้ดยหา

อุปกรณ์ท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความดันรุนแรงมากจนทาํความเสียหายให้แก่ระบบท่อ อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุด

สาํหรับการป้องกนั เรียกว่า ห้องอากาศ  (Air Chamber) ซ่ึงเป็นวิธีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยที่สุด แต่ตอ้งมีการดูแล

เป็นระยะ Air Chamber ตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อท่ีแยกไปเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ์นั้นๆ และตอ้งมีขนาดไม่เล็ก

กว่า 20 มม. (3/4 น้ิว) และยาวไม่น้อยกว่า 450 มม. (18 น้ิว) ท่ีปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุดและ

เช่ือมโดยรอบเพ่ือกนัลมร่ัวจาก Chamber 

 

รูปท่ี 4.4 การติดตั้งห้องอากาศสําหรับฝักบวัและโถสุขภณัฑ ์

 

 

รูปท่ี 4.5 การใชห้อ้งอากาศสําหรบัเคร่ืองสุขภณัฑห์ลายชุด 

(ท่ีมา : การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร) 
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4.3 การติดต้ังระบบป้องกนัการกระแทกของนํ้า 

การกระแทกของนํ้ าเป็นความดันที่เกิดขึ้นเมื่อนํ้ าที่ไหลอยู่ภายในท่อถูกทาํให้หยุดลงกะทนัหัน 

อยา่งเช่น เมื่อวาลว์นํ้าที่ติดตั้งอยูใ่นแนวท่อซ่ึงกาํลงัใชส่้งของเหลว ถูกปิดลงอยา่งกะทนัหัน ไม่ว่าจะปิดสนิท 

หรือเพียงบางส่วนก็ตาม เป็นเหตุทาํให้การไหลของนํ้าถูกหยดุลงหรือลดลง  

การกระแทกของนํ้าภายในท่อน้ีอาจทาํให้ท่อนํ้าและอุปกรณ์เกิดความเสียหายและมีเสียงดงัจนเป็น

ที่น่ารําคาญอีกดว้ย เน่ืองจากเมื่อปลายท่อถูกปิดลงอย่างกะทนัหัน ความเร็วของนํ้ าจะกระแทกที่ปลายปิด 

เป็นผลให้เกิดความดนัสูงที่ปลายปิด คลื่นของความดนัน้ีจะเคลื่อนที่จากปลาย A กลบัไปที่ปลาย B ดงัรูปที่ 

1.1 ด้วยความเร็วเท่ากบัความเร็วของเสียงในนํ้ าและท่อจะหดตวัลง เมื่อคลื่นความดันเคลื่อนที่ไปจนสุด

ปลาย B แลว้ก็จะสะทอ้นกลบัมายงัปลาย A ใหม่ การเคลื่อนที่กลบัไปกลบัมาของคลื่นความดนัน้ีทาํให้เกิด

การกระแทกของนํ้าขึ้น จนกว่าพลงังานของคลื่นความดนัจะถูกดูดกลืนไปหมด โดยการขยายตวัและหดตัว

ของท่อ  

ความจริงการกระแทกของนํ้ านั้นไม่ไดท้าํให้เกิดเสียงดงั แต่เกิดจากคลื่นความดนัที่เปลี่ยนทิศทาง

กลบัไปกลบัมาอย่างรวดเร็ว จนทาํให้เกิดการส่ันสะเทือนที่ท่อและอุปกรณ์ที่แขวนหรือยึดท่อได ้จึงเป็นผล

ให้เกิดเสียงดงัขึ้น 

การคาํนวณระดับความดันที่เพ่ิมขึ้นจากการกระแทกของนํ้ าในระบบท่อภายในอาคารค่อนขา้ง

ลาํบาก เพราะระบบท่อนํ้าของอาคารประกอบดว้ยท่อแยกมากมาย แต่อาจจะประมาณขนาดของความดนั ได้

ดงัน้ี  สาํหรับท่อเหล็กกลา้ :  P = 13.5 ถึง 14.8 v       ,      สาํหรับท่อพลาสติก :   P = 6v ถึง 7v 

เมื่อ P = ความดนัที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการกระแทกของนํ้า (บาร์)    , v = ความเร็วของนํ้า (เมตรต่อวินาที) 

  

รูปท่ี 4.3 แสดงทิศทางการกระแทกของนํ้า 

(ท่ีมา : การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร)  
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การป้องกันการกระแทกของนํ้า 

ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกของนํ้าที่มีต่อระบบท่อและอุปกรณ์ขึ้นอยูก่บัความแข็งแรงและ

ความยืดหยุน่ของท่อ ความเร็วของการไหล อตัราการเปลี่ยนแปลงความเร็วการไหล ลกัษณะการยึดของท่อ

ให้อยู่กบัที่ และระบบป้องกนัการกระแทกของนํ้ าท่ีติดตั้งไว ้ การป้องกนัการกระแทกของนํ้ าทาํไดโ้ดยหา

อุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้เกิดความดันรุนแรงมากจนทาํความเสียหายให้แก่ระบบท่อ อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุด

สาํหรับการป้องกนั เรียกว่า ห้องอากาศ  (Air Chamber) ซ่ึงเป็นวิธีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยที่สุด แต่ตอ้งมีการดูแล

เป็นระยะ Air Chamber ตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อท่ีแยกไปเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ์นั้นๆ และตอ้งมีขนาดไม่เล็ก

กว่า 20 มม. (3/4 น้ิว) และยาวไม่น้อยกว่า 450 มม. (18 น้ิว) ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุดและ

เช่ือมโดยรอบเพ่ือกนัลมร่ัวจาก Chamber 

 

รูปท่ี 4.4 การติดตั้งห้องอากาศสําหรับฝักบวัและโถสุขภณัฑ ์

 

 

รูปท่ี 4.5 การใชห้อ้งอากาศสําหรบัเคร่ืองสุขภณัฑห์ลายชุด 

(ท่ีมา : การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร) 
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ในปัจจุบนัไดม้ีผูผ้ลิตอุปกรณ์สาํหรับป้องกนัการกระแทกของนํ้าที่เรียกว่า Water Hammer Arrester 

ออกมาหลายชนิด ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการดูแลรักษา แต่ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

 

รูปท่ี 4.6 Water Hammer Arrester 

(ท่ีมา : NSV) 

4.4 การต่อประกอบและติดต้ังท่อและสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 

4.4.1 การต่อประกอบท่อพีวีซี 

การต่อประกอบท่อพีวีซีมีวิธีการที่นิยมกนั 2 วิธี ไดแ้ก่ 

 วิธีต่อดว้ยนํ้ ายาประสานท่อ  :  ในกรณีที่เป็นท่อขนาดเล็ก การต่อท่อพีวีซีสามารถทาํได้

อยา่งสะดวกโดยใชวิ้ธีการต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ  ซ่ึงคุณภาพของงานต่อประกอบที่ดี  จะขึ้นอยูก่บัคุณภาพ

ของนํ้ายาประสานท่อ (Solvent  Cement) เป็นหลกั  โดยนํ้ายาประสานท่อที่ดีนั้น  จะตอ้งมีคุณสมบติัในการ

ละลายเน้ือท่อและข้อต่อพีวีซีเข้าเป็นเน้ือเดียวกันด้วย  เพ่ือลดโอกาสการร่ัวซึมของนํ้ าในระบบท่อ   

นอกจากน้ี  ฝีมือและความละเอียดของช่างผูป้ฏิบติังานก็เป็นเร่ืองสาํคญัเช่นกนั  วิธีการต่อประกอบท่อพีวีซี

ดว้ยนํ้ายาประสานท่อ  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อที่ตดัตามระยะที่ไดก้าํหนดไวแ้ลว้   ให้มีความลาดเอียง

ประมาณ 15 องศา เพ่ือให้ท่อสวมเขา้กบัขอ้ต่อไดง่้ายขึ้น    และทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ปลายท่อขูดนํ้ ายาประสานท่อ

ที่ทาไวแ้ลว้ในขอ้ต่อเขา้ไปกองอยูด่า้นใน   อนัจะทาํให้ประสิทธิภาพของการละลายเน้ือพีวีซีและการยึดเกาะ

กนัระหว่างท่อและขอ้ต่อลดลง 
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ในปัจจุบนัไดม้ีผูผ้ลิตอุปกรณ์สาํหรับป้องกนัการกระแทกของนํ้าที่เรียกว่า Water Hammer Arrester 

ออกมาหลายชนิด ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการดูแลรักษา แต่ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

 

รูปท่ี 4.6 Water Hammer Arrester 

(ท่ีมา : NSV) 

4.4 การต่อประกอบและติดต้ังท่อและสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 

4.4.1 การต่อประกอบท่อพีวีซี 

การต่อประกอบท่อพีวีซีมีวิธีการที่นิยมกนั 2 วิธี ไดแ้ก่ 

 วิธีต่อดว้ยนํ้ ายาประสานท่อ  :  ในกรณีที่เป็นท่อขนาดเล็ก การต่อท่อพีวีซีสามารถทาํได้

อยา่งสะดวกโดยใชวิ้ธีการต่อดว้ยนํ้ายาประสานท่อ  ซ่ึงคุณภาพของงานต่อประกอบที่ดี  จะขึ้นอยูก่บัคุณภาพ

ของนํ้ายาประสานท่อ (Solvent  Cement) เป็นหลกั  โดยนํ้ายาประสานท่อที่ดีนั้น  จะตอ้งมีคุณสมบติัในการ

ละลายเน้ือท่อและข้อต่อพีวีซีเข้าเป็นเน้ือเดียวกันด้วย  เพ่ือลดโอกาสการร่ัวซึมของนํ้ าในระบบท่อ   

นอกจากน้ี  ฝีมือและความละเอียดของช่างผูป้ฏิบติังานก็เป็นเร่ืองสาํคญัเช่นกนั  วิธีการต่อประกอบท่อพีวีซี

ดว้ยนํ้ายาประสานท่อ  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อที่ตดัตามระยะที่ไดก้าํหนดไวแ้ลว้   ให้มีความลาดเอียง

ประมาณ 15 องศา เพ่ือให้ท่อสวมเขา้กบัขอ้ต่อไดง่้ายขึ้น    และทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ปลายท่อขูดนํ้ ายาประสานท่อ

ที่ทาไวแ้ลว้ในขอ้ต่อเขา้ไปกองอยูด่า้นใน   อนัจะทาํให้ประสิทธิภาพของการละลายเน้ือพีวีซีและการยึดเกาะ

กนัระหว่างท่อและขอ้ต่อลดลง 
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รูปท่ี 4.7 แสดงการใชต้ะไบลบมุมท่ีปลายท่อพีวีซี 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

2) วดัระยะความลึกในการสวมของท่อและขอ้ต่อ   ดว้ยการทดลองสวมท่อและขอ้ต่อเขา้

ดว้ยกนัจนสุด   จากนั้นใชดิ้นสอหรือปากกาทาํเคร่ืองหมายไวท้ี่ตวัท่อ 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงการทาํเคร่ืองหมายท่ีปลายท่อพีวีซีหลงัการวดัระยะสวม 

ท่ีมา :ท่อเอสซีจี) 

3). ใช้นํ้ ายาทาํความสะอาดท่อพีวีซีเช็ดทาํความสะอาดที่ปลายท่อและภายในขอ้ต่อ   เพ่ือ

กาํจดัคราบนํ้ามนั   ฝุ่น   ส่ิงสกปรก   และความช้ืน   อนัจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการละลายเน้ือพีวีซีและ

การยึดเกาะของท่อและขอ้ต่อตํ่าลง 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงการทาํความสะอาดท่อพีวีซีดว้ยนํ้ายาทาํความสะอาด 

(ท่ีมา :  ท่อเอสซีจี) 
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4) ทานํ้ ายาประสานท่อพีวีซีที่ผิวดา้นในของขอ้ต่อให้ทั่วก่อน   จากนั้นทาท่ีผิวดา้นนอก

ของปลายท่อ   โดยการทานํ้ายาประสานท่อน้ีไม่ควรทาให้มากเกินไป  เพราะนํ้ายาส่วนท่ีเกินความตอ้งการน้ี

เมื่อแห้งจะทาํให้ขดัขวางการไหลของนํ้าในท่อได ้

 

รูปท่ี 4.10 แสดงการทานํ้ายาประสานท่อ 

(ท่ีมา  :ท่อเอสซีจี) 

5) สวมปลายท่อเขา้กบัขอ้ต่อโดยกดเขา้ไปในแนวตรง  จนถึงเคร่ืองหมายท่ีทาํไว ้ก่อนที่

นํ้ ายาประสานท่อจะแข็งตวั  จากนั้นบิดท่อและขอ้ต่อประมาณ 1 ใน 4 รอบ  ทั้งน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่านํ้ ายาได้

กระจายไปโดยสมํ่าเสมอ  จากนั้นกดไวน่ิ้งๆ ประมาณ 15 วินาที  เพ่ือให้นํ้ายาสามารถละลายเน้ือท่อและขอ้

ต่อและหลอมผิวหนา้ของทั้งสองเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงในขั้นตอนน้ี  หากปล่อยเร็วเกินไปทั้งท่อและขอ้ต่อจะถีบตวั

ออกจากกนั  ทั้งน้ีเพราะว่าลกัษณะทัว่ไปของขอ้ต่อพีวีซี  มกัจะออกแบบมาให้มีรูปทรงกรวยสอบเขา้จาก

ขา้งนอกมาขา้งใน ดงันั้นหากไม่กดไวจ้นเกิดการประสานตวักนัแลว้  ยอ่มทาํให้เกิดการถีบถอยของท่อและ

ขอ้ต่อออกจากกนั  และเป็นสาเหตุสาํคญัของการร่ัวซึมในภายหลงั 

  

รูปท่ี 4.11 แสดงการสวมท่อและขอ้ต่อพีวีซีเขา้ดว้ยกนัหลงัจากทานํ้ายาประสานท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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6) ตรวจสอบนํ้ ายาบริเวณรอบๆ รอยต่อที่ทะลกัออกมา   ในขณะที่ทาํการต่อท่อและปรับ

แนวท่อ   นํ้ายาควรจะทะลกัออกมารอบท่ออยา่งสมํ่าเสมอ   ถา้ในกรณีที่ไม่มีนํ้ายาทะลกัออกมา   นัน่แสดง

ว่าบริเวณดงักล่าวมีนํ้ ายาไม่เพียงพอ   ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการร่ัวได ้  จากนั้นเช็ดนํ้ายาประสานท่อพีวีซีที่

ลน้ออกมาให้หมด   เพ่ือให้ไดร้อยต่อที่สมํ่าเสมอ   และยงัทาํให้รอยต่อแข็งตวัเร็วอีกดว้ย 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงการเช็ดนํ้ายาส่วนเกินบริเวณรอยต่อท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 

 
วิธีการต่อประกอบท่อพีวีซี 

 วิธีต่อดว้ยแหวนยาง  :  ท่อพีวีซีชนิดที่ต่อดว้ยแหวนยาง  โดยทัว่ไปจะเป็นท่อขนาดกลาง

และขนาดใหญ่  ขนาดระบุตั้งแต่ 55  ถึง  600  มิลลิเมตร (2 ถึง 24 น้ิว)  ส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อประธานหรือ

ท่อจดัส่งนํ้ าในระบบประปา  ท่อจดัส่งนํ้ าดิบเพ่ือการเกษตรและชลประทาน  ตลอดจนระบายนํ้ าทิ้งและนํ้า

เสียต่างๆ  เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการ  เช่น  การต่อท่อไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และไม่ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษ

ใดๆ  และจากการใช้แหวนยางที่จุดต่อจึงทาํให้ท่อที่ต่อยืดหยุ่นตวัได ้ สามารถเดินท่อเบี่ยงเบนไปจากแนว

เดิมไดเ้ล็กนอ้ยในกรณีที่มีส่ิงกีดขวาง  แต่ตอ้งไม่เบี่ยงเบนเกินกว่าที่มาตรฐานกาํหนด  เพราะอาจมีผลทาํให้

เกิดการร่ัวหรือแตกได ้  นอกจากนั้น  ยงัสามารถป้องกนัความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการยืดหดและขยายตัว

ของท่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงดว้ย    ลาํดบัขั้นตอนในการต่อท่อพีวีซีดว้ยแหวนยาง มีดงัต่อไปน้ี 
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4) ทานํ้ ายาประสานท่อพีวีซีที่ผิวดา้นในของขอ้ต่อให้ทั่วก่อน   จากนั้นทาที่ผิวดา้นนอก

ของปลายท่อ   โดยการทานํ้ายาประสานท่อน้ีไม่ควรทาให้มากเกินไป  เพราะนํ้ายาส่วนทีเ่กินความตอ้งการน้ี

เมื่อแห้งจะทาํให้ขดัขวางการไหลของนํ้าในท่อได ้

 

รูปท่ี 4.10 แสดงการทานํ้ายาประสานท่อ 

(ท่ีมา  :ท่อเอสซีจี) 

5) สวมปลายท่อเขา้กบัขอ้ต่อโดยกดเขา้ไปในแนวตรง  จนถึงเคร่ืองหมายที่ทาํไว ้ก่อนที่

นํ้ ายาประสานท่อจะแข็งตวั  จากนั้นบิดท่อและขอ้ต่อประมาณ 1 ใน 4 รอบ  ทั้งน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่านํ้ ายาได้

กระจายไปโดยสมํ่าเสมอ  จากนั้นกดไวน่ิ้งๆ ประมาณ 15 วินาที  เพ่ือให้นํ้ายาสามารถละลายเน้ือท่อและขอ้

ต่อและหลอมผิวหนา้ของทั้งสองเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงในขั้นตอนน้ี  หากปล่อยเร็วเกินไปทั้งท่อและขอ้ต่อจะถีบตวั

ออกจากกนั  ทั้งน้ีเพราะว่าลกัษณะทัว่ไปของขอ้ต่อพีวีซี  มกัจะออกแบบมาให้มีรูปทรงกรวยสอบเขา้จาก

ขา้งนอกมาขา้งใน ดงันั้นหากไม่กดไวจ้นเกิดการประสานตวักนัแลว้  ยอ่มทาํให้เกิดการถีบถอยของท่อและ

ขอ้ต่อออกจากกนั  และเป็นสาเหตุสาํคญัของการร่ัวซึมในภายหลงั 

  

รูปท่ี 4.11 แสดงการสวมท่อและขอ้ต่อพีวีซีเขา้ดว้ยกนัหลงัจากทานํ้ายาประสานท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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6) ตรวจสอบนํ้ ายาบริเวณรอบๆ รอยต่อท่ีทะลกัออกมา   ในขณะท่ีทาํการต่อท่อและปรับ

แนวท่อ   นํ้ายาควรจะทะลกัออกมารอบท่ออยา่งสมํ่าเสมอ   ถา้ในกรณีที่ไม่มีนํ้ายาทะลกัออกมา   นัน่แสดง

ว่าบริเวณดงักล่าวมีนํ้ ายาไม่เพียงพอ   ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการร่ัวได ้  จากนั้นเช็ดนํ้ายาประสานท่อพีวีซีที่

ลน้ออกมาให้หมด   เพ่ือให้ไดร้อยต่อที่สมํ่าเสมอ   และยงัทาํให้รอยต่อแข็งตวัเร็วอีกดว้ย 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงการเช็ดนํ้ายาส่วนเกินบริเวณรอยต่อท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 

 
วิธีการต่อประกอบท่อพีวีซี 

 วิธีต่อดว้ยแหวนยาง  :  ท่อพีวีซีชนิดท่ีต่อดว้ยแหวนยาง  โดยทัว่ไปจะเป็นท่อขนาดกลาง

และขนาดใหญ่  ขนาดระบุตั้งแต่ 55  ถึง  600  มิลลิเมตร (2 ถึง 24 น้ิว)  ส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อประธานหรือ

ท่อจดัส่งนํ้ าในระบบประปา  ท่อจดัส่งนํ้ าดิบเพ่ือการเกษตรและชลประทาน  ตลอดจนระบายนํ้ าทิ้งและนํ้า

เสียต่างๆ  เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการ  เช่น  การต่อท่อไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และไม่ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษ

ใดๆ  และจากการใช้แหวนยางที่จุดต่อจึงทาํให้ท่อท่ีต่อยืดหยุ่นตวัได ้ สามารถเดินท่อเบ่ียงเบนไปจากแนว

เดิมไดเ้ล็กนอ้ยในกรณีที่มีส่ิงกีดขวาง  แต่ตอ้งไม่เบี่ยงเบนเกินกว่าที่มาตรฐานกาํหนด  เพราะอาจมีผลทาํให้

เกิดการร่ัวหรือแตกได ้  นอกจากนั้น  ยงัสามารถป้องกนัความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการยืดหดและขยายตัว

ของท่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงดว้ย    ลาํดบัขั้นตอนในการต่อท่อพีวีซีดว้ยแหวนยาง มีดงัต่อไปน้ี 
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1)  วัดท่อและทํา เค ร่ืองหมายระยะที่ต้องการตัดโดยรอบท่อนั้ น  โดยสามารถใช้

แผ่นกระดาษแข็งหรือแผ่นโลหะบางพนัรอบท่อ  ให้ขอบของแผ่นกระดาษหรือแผ่นโลหะอยู่ในตาํแหน่งที่

ตอ้งการจะตดั  แลว้ขีดเส้นไปตามขอบของแผ่นกระดาษหรือโลหะนั้น    จากนั้นใชเ้ลื่อยลนัดาหรือเลื่อยตดั

โลหะชนิดฟันละเอียด  ตดัท่อตามเคร่ืองหมายที่ทาํไวจ้นท่อขาดออกจากกนั 

  

รูปท่ี 4.13 แสดงการวดัระยะและตดัท่อแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

2) ใช้ตะไบละเอียดแต่งรอยตดัให้เรียบและลบมุมท่ีปลายท่อโดยรอบให้มีความลาดเอียง

ประมาณ 15 องศา 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงการใชต้ะไบละเอียดลบมุมท่ีปลายท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

3) ทาํความสะอาดปลายท่อที่จะต่อเข้าด้วยกันทั้งสองด้านด้วยนํ้ ายาทาํความสะอาดท่อ  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบริเวณร่องใส่แหวนยาง   จะตอ้งไม่มีเศษดิน  ทราย  หรือส่ิงสกปรกติดอยู ่ เพราะอาจเป็น

สาเหตุทาํให้เกิดการร่ัวซึมได ้ และควรเช็ดทาํความสะอาดแหวนยางท่ีจะสวมเขา้ไปดว้ย 

 

รูปท่ี 4.15 แสดงการใชน้ํ้ายาทาํความสะอาดท่อแหวนยางกอ่นการต่อประกอบ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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4) สวมแหวนยางเขา้ไปในร่องที่ปลายท่อ  โดยบีบแหวนยางให้เป็นรูปหัวใจและหันดา้นที่

โตกว่าไวข้า้งในท่อ ดงัรูป  จากนั้นจดัแหวนยางให้แนบในร่องให้เรียบร้อย   

 

รูปท่ี 4.16 แสดงการสวมแหวนยางในร่องแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

5) ทานํ้ ายาหล่อลื่นบริเวณดา้นในหัวต่อและปลายท่อที่จะสวมเขา้ดว้ยกนั  รวมถึงที่แหวน

ยางด้วย   ระวังอย่าให้มีเศษดิน ทราย  หรือส่ิงสกปรก  เกาะติดกับส่วนที่ทานํ้ ายาไว้  และห้ามใช้

นํ้ามนัหล่อลื่นหรือจาระบีแทนโดยเด็ดขาด  เพราะสารหล่อลื่นเหล่าน้ีสามารถทาํความเสียหายต่อแหวนยาง

ได ้ และอาจก่อให้เกิดสารพิษตกคา้งกบันํ้าที่ผ่านท่อแหวนยางน้ีดว้ย 

 

รูปท่ี 4.17 แสดงการทานํ้ายาหล่อลื่นท่อกอ่นการสวม 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

6) ต่อท่อเขา้ดว้ยกนัจนถึงระดบัความลึกที่แสดงไวบ้นเส้นท่อ    หากเป็นท่อขนาดระบุเล็ก

กว่า 200 มิลลิเมตร (8 น้ิว)  อาจใช้มือดนัก็สามารถเขา้ไดโ้ดยง่าย  แต่หากเป็นท่อที่มีขนาดระบุโตกว่า 200 

มิลลิเมตร (8 น้ิว)  จะตอ้งใชเ้คร่ืองดึงท่อ (Puller) มาช่วยดึงท่อเขา้หากนั  ดงัรูป 
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4) สวมแหวนยางเขา้ไปในร่องที่ปลายท่อ  โดยบีบแหวนยางให้เป็นรูปหัวใจและหันดา้นที่

โตกว่าไวข้า้งในท่อ ดงัรูป  จากนั้นจดัแหวนยางให้แนบในร่องให้เรียบร้อย   

 

รูปท่ี 4.16 แสดงการสวมแหวนยางในร่องแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

5) ทานํ้ ายาหล่อลื่นบริเวณดา้นในหัวต่อและปลายท่อที่จะสวมเขา้ดว้ยกนั  รวมถึงที่แหวน

ยางด้วย   ระวังอย่าให้มีเศษดิน ทราย  หรือส่ิงสกปรก  เกาะติดกับส่วนที่ทานํ้ ายาไว้  และห้ามใช้

นํ้ามนัหล่อลื่นหรือจาระบีแทนโดยเด็ดขาด  เพราะสารหล่อลื่นเหล่าน้ีสามารถทาํความเสียหายต่อแหวนยาง

ได ้ และอาจก่อให้เกิดสารพิษตกคา้งกบันํ้าที่ผ่านท่อแหวนยางน้ีดว้ย 

 

รูปท่ี 4.17 แสดงการทานํ้ายาหล่อลื่นท่อกอ่นการสวม 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

6) ต่อท่อเขา้ดว้ยกนัจนถึงระดบัความลึกที่แสดงไวบ้นเส้นท่อ    หากเป็นท่อขนาดระบุเล็ก

กว่า 200 มิลลิเมตร (8 น้ิว)  อาจใช้มือดนัก็สามารถเขา้ไดโ้ดยง่าย  แต่หากเป็นท่อท่ีมีขนาดระบุโตกว่า 200 

มิลลิเมตร (8 น้ิว)  จะตอ้งใชเ้คร่ืองดึงท่อ (Puller) มาช่วยดึงท่อเขา้หากนั  ดงัรูป 
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รูปท่ี 4.18  แสดงการใชเ้คร่ืองดึงท่อเขา้ดว้ยกนั 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

7) ตรวจสอบตาํแหน่งของแหวนยางด้วยการสอดเกจวดั (Check Gauge)  หรือแผ่นโลหะ

บางๆ เขา้ไปโดยรอบท่อ  วางแหวนยางอยูใ่นตาํแหน่งที่ถูกตอ้งหรือมีการปลิ้นหรือไม่  หากแหวนยางอยู่ใน

ตาํแหน่งที่ถูกตอ้ง  ระยะจากแหวนยางกบัขอบท่อจะตอ้งเท่ากนัโดยตลอดรอบท่อ 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงการใชเ้กจวดัตรวจสอบตาํแหน่งแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

4.4.2  การต่อประกอบท่อพีพีอาร์ 

การต่อประกอบท่อพีพีอาร์มีหลกัๆ 3 วิธี ดงัน้ี 

 วิธีต่อแบบเช่ือมสอด (Socket  Fusion)  :  ในกรณีที่เป็นท่อขนาดเล็ก การต่อท่อพีพีอาร์

สามารถทาํไดโ้ดยใช้วิธีการต่อดว้ยเคร่ืองเช่ือมความร้อนทั้งท่อและขอ้ต่อ  เคร่ืองน้ีจะสามารถให้ความร้อน

ไดถ้ึง 260-280  องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นช่วงอุณหภูมิท่ีทาํให้ท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์เกิดการหลอมละลาย  และ

สามารถประสานเป็นเน้ือเดียวกนัได ้  คุณภาพของงานเช่ือมที่ดีนั้น  จะขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลกัหลายประการ  

เช่น  ระยะเวลาการให้ความร้อน  ระยะความยาวท่อที่ให้ความร้อน  ฝีมือของช่างที่ปฏิบติังาน  เป็นตน้  มี

ขั้นตอนดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.18  แสดงการใชเ้คร่ืองดึงท่อเขา้ดว้ยกนั 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

7) ตรวจสอบตาํแหน่งของแหวนยางด้วยการสอดเกจวดั (Check Gauge)  หรือแผ่นโลหะ

บางๆ เขา้ไปโดยรอบท่อ  วางแหวนยางอยูใ่นตาํแหน่งที่ถูกตอ้งหรือมีการปลิ้นหรือไม่  หากแหวนยางอยู่ใน

ตาํแหน่งที่ถูกตอ้ง  ระยะจากแหวนยางกบัขอบท่อจะตอ้งเท่ากนัโดยตลอดรอบท่อ 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงการใชเ้กจวดัตรวจสอบตาํแหน่งแหวนยาง 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

4.4.2  การต่อประกอบท่อพีพีอาร์ 

การต่อประกอบท่อพีพีอาร์มีหลกัๆ 3 วิธี ดงัน้ี 

 วิธีต่อแบบเช่ือมสอด (Socket  Fusion)  :  ในกรณีที่เป็นท่อขนาดเล็ก การต่อท่อพีพีอาร์

สามารถทาํไดโ้ดยใช้วิธีการต่อดว้ยเคร่ืองเช่ือมความร้อนทั้งท่อและขอ้ต่อ  เคร่ืองน้ีจะสามารถให้ความร้อน

ไดถ้ึง 260-280  องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นช่วงอุณหภูมิท่ีทาํให้ท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์เกิดการหลอมละลาย  และ

สามารถประสานเป็นเน้ือเดียวกนัได ้  คุณภาพของงานเช่ือมที่ดีนั้น  จะขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลกัหลายประการ  

เช่น  ระยะเวลาการให้ความร้อน  ระยะความยาวท่อที่ให้ความร้อน  ฝีมือของช่างที่ปฏิบติังาน  เป็นตน้  มี

ขั้นตอนดงัน้ี 
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1) ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ โดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ   

จากนั้นทาํการแต่งรอยตดัที่ปลายท่อให้เรียบร้อย     สาํหรับกรณีที่ตดัท่อพลาดแลว้ทาํให้เกิดรอยบากบริเวณ

ผิวท่อ   ควรที่จะตัดเน้ือท่อส่วนนั้นออกก่อนจะทาํการเช่ือมประกอบ   เพราะอาจเกิดปัญหาการแตกร่ัว

หลงัจากการใชง้านไดจ้ากรอยบากน้ี 

 

รูปท่ี 4.20 แสดงการตดัท่อพีพีอาร์ดว้ยกรรไกรตดัท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

2) ทาํการวดัระยะความลึกของท่อในการเช่ือมตามระยะผูผ้ลิตแนะนาํ  ทั้งน้ีเพราะท่อพีพี

อาร์แต่ละขนาดจะมีความลึกในการเช่ือมไม่เท่ากนั  ท่อท่ีมีขนาดย่ิงโตก็จะมีระยะความลึกในการสวมท่อ

มากดว้ย  จากนั้นใชดิ้นสอทาํเคร่ืองหมายตามระยะท่ีกาํหนดไวด้งัตาราง 

 

รูปท่ี 4.21 แสดงการวดัระยะความลึกและทาํเคร่ืองหมายบนท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

3) ทาํความสะอาดท่อและขอ้ต่อให้ไม่มีส่ิงสกปรกเกาะติด  จากนั้นเมื่ออุณหภูมิของหัว

เช่ือมถึงที่ 260 องศาเซลเซียส  จึงสอดท่อและขอ้ต่อเขา้ที่หัวเช่ือมของเคร่ืองเช่ือมเพ่ือให้ความร้อนพร้อมๆ

กัน  โดยดันข้อต่อเข้าจนสุดและส่วนท่อให้ดันจนถึงตาํแหน่งที่ทาํเคร่ืองหมายไว ้  แล้วจึงให้ความร้อน

หลอมละลายเน้ือท่อและขอ้ต่อตามระยะเวลาที่ผูผ้ลิตแนะนาํในแต่ละขนาด  จุดที่ควรระมดัระวงัเป็นอยา่งย่ิง
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คือห้ามดนัท่อเขา้ไปในเบา้ให้ความร้อนเกินระยะท่ีทาํเคร่ืองหมายไวแ้ละใช้เวลามากกว่าท่ีผูผ้ลิตแนะนํา   

เพราะจะมีผลให้ปลายท่อตีบตนัหลงัจากเช่ือมกบัขอ้ต่อแลว้  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการไหลของนํ้า

ในเส้นท่อหลงัการใชง้าน 

ตารางท่ี 4.2 แสดงระยะสวมและระยะเวลาการให้ความร้อนของท่อพีพีอาร์ 

 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
 

 

รูปท่ี 4.22 แสดงการให้ความร้อนท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

4) เมื่อให้ความร้อนที่ท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้  ดึงท่อและขอ้ต่อ

ออกพร้อมกนัแลว้สวมเขา้ดว้ยกนัจนสุดถึงตาํแหน่งที่ทาํเคร่ืองหมายไว ้ ในระยะที่ท่อและขอ้ต่อยงัไม่เยน็ตวั

น้ี  สามารถจดัแต่งตาํแหน่งให้ตรงไดเ้ล็กนอ้ย  แต่ไม่สามารถบิดหมุนไปมาเพ่ือปรับแนวท่อได ้ เพราะการ

บิดหมุนท่อและขอ้ต่อน้ีอาจเป็นสาเหตุที่ทาํให้รอยเช่ือมแยกออกจากกนั  และส่งผลให้เกิดการร่ัวซึมหลัง

การใชง้านไดใ้นที่สุด    จากนั้นจบัท่อและขอ้ต่อน่ิงไวจ้นกระทัง่เยน็ตวัและเช่ือมสนิทเป็นเน้ือเดียวกนัจึงจะ

สามารถทาํการทดสอบแรงดนันํ้าต่อไปได ้

 

89 
 

 

รูปท่ี 4.23 แสดงการเช่ือมท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์หลงัการใชค้วามร้อน 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
 

 
การต่อประกอบทอ่พีพีอาร์ 

 วิธีต่อแบบเช่ือมด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro  Fusion) :  เหมาะสําหรับต่อประกอบท่อพีพี

อาร์ขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่จาํกัดในการติดตั้ง จาํเป็นต้องมีขอ้ต่อเฉพาะ เรียกว่า ข้อต่อพีพีอาร์ อิเล็กโทร

ฟิวชั่น (PP-R Electro Fusion Fitting : EF) ที่เช่ือมดว้ยกระแสไฟฟ้า โดยมีเคร่ืองเช่ือม Electro Fusion ที่จ่าย

กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทองแดงภายในข้อต่อกลายเป็นความร้อนในการหลอมละลาย  มีขั้นตอนต่อ

ประกอบดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.24 แสดงเคร่ืองเช่ือม Electro Fusion 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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คือห้ามดนัท่อเขา้ไปในเบา้ให้ความร้อนเกินระยะท่ีทาํเคร่ืองหมายไวแ้ละใช้เวลามากกว่าที่ผูผ้ลิตแนะนํา   

เพราะจะมีผลให้ปลายท่อตีบตนัหลงัจากเช่ือมกบัขอ้ต่อแลว้  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการไหลของนํ้า

ในเส้นท่อหลงัการใชง้าน 

ตารางท่ี 4.2 แสดงระยะสวมและระยะเวลาการให้ความร้อนของท่อพีพีอาร์ 

 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
 

 

รูปท่ี 4.22 แสดงการให้ความร้อนท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

4) เมื่อให้ความร้อนท่ีท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ตามระยะเวลาที่กาํหนดแลว้  ดึงท่อและขอ้ต่อ

ออกพร้อมกนัแลว้สวมเขา้ดว้ยกนัจนสุดถึงตาํแหน่งที่ทาํเคร่ืองหมายไว ้ ในระยะที่ท่อและขอ้ต่อยงัไม่เยน็ตวั

น้ี  สามารถจดัแต่งตาํแหน่งให้ตรงไดเ้ล็กนอ้ย  แต่ไม่สามารถบิดหมุนไปมาเพ่ือปรับแนวท่อได ้ เพราะการ

บิดหมุนท่อและขอ้ต่อน้ีอาจเป็นสาเหตุที่ทาํให้รอยเช่ือมแยกออกจากกนั  และส่งผลให้เกิดการร่ัวซึมหลัง

การใชง้านไดใ้นท่ีสุด    จากนั้นจบัท่อและขอ้ต่อน่ิงไวจ้นกระทัง่เยน็ตวัและเช่ือมสนิทเป็นเน้ือเดียวกนัจึงจะ

สามารถทาํการทดสอบแรงดนันํ้าต่อไปได ้
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รูปท่ี 4.23 แสดงการเช่ือมท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์หลงัการใชค้วามร้อน 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
 

 
การต่อประกอบทอ่พีพีอาร์ 

 วิธีต่อแบบเช่ือมด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro  Fusion) :  เหมาะสําหรับต่อประกอบท่อพีพี

อาร์ขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่จาํกัดในการติดตั้ง จาํเป็นต้องมีขอ้ต่อเฉพาะ เรียกว่า ข้อต่อพีพีอาร์ อิเล็กโทร

ฟิวชั่น (PP-R Electro Fusion Fitting : EF) ที่เช่ือมดว้ยกระแสไฟฟ้า โดยมีเคร่ืองเช่ือม Electro Fusion ที่จ่าย

กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทองแดงภายในข้อต่อกลายเป็นความร้อนในการหลอมละลาย  มีขั้นตอนต่อ

ประกอบดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.24 แสดงเคร่ืองเช่ือม Electro Fusion 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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1) ตดัท่อให้เรียบ และตั้งฉาก 90 องศากบัแนวแกนท่อ แลว้วดัระยะสวมของขอ้ต่อและทาํ

เคร่ืองหมายไวบ้นเส้นท่อ  โดยระยะสวมวดัจากปลายขอ้ต่อถึงบ่าดา้นในขอ้ต่อ 

 

รูปท่ี 4.25 แสดงการวดัความลึกของระยะสวมท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

2) นาํท่อมาวางไวท้ี่เคร่ืองจบัล็อคแนวท่อและขอ้ต่อ หรือใชก้ารวดัระดบันํ้าแทนในการจดั

แนวระดบั แลว้ปอกผิวดว้ยที่ขูดผิวหรือเคร่ืองปอกผิว และเช็ดผิวท่อและดา้นในขอ้ต่อที่ตอ้งเช่ือม ดว้ยนํ้ายา

ทาํความสะอาดท่อ (Non-Oil Based) โดยใช้ผา้สะอาดหรือกระดาษทิชชู่ท่ีไม่เป็นขุย เพ่ือกาํจดัคราบนํ้ ามนั 

ฝุ่นและความช้ืน 

  

รูปท่ี 4.26 แสดงการปอกผิวท่อ และเช็ดทาํความสะอาดท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

3) สวมท่อและขอ้ต่อเขา้ดว้ยกนัตามที่ทาํเคร่ืองหมายไว ้และตรวจสอบระดบัท่อทั้งสองฝ่ัง 

ให้ขนานตามแนวระดบัขอ้ต่ออกีคร้ัง จากนั้นนาํชุดหัวจ่ายไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือม Electro Fusion มาต่อเขา้กบั

จุดต่อที่ขอ้ต่อ ตามขั้นตอนของเคร่ืองมือ แลว้ใชชุ้ดอ่านบาร์โคด้สแกนบาร์โคด้ที่ขอ้ต่อ เพ่ือเช่ือมท่อและขอ้

ต่อให้หลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกนั 
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1) ตดัท่อให้เรียบ และตั้งฉาก 90 องศากบัแนวแกนท่อ แลว้วดัระยะสวมของขอ้ต่อและทาํ

เคร่ืองหมายไวบ้นเส้นท่อ  โดยระยะสวมวดัจากปลายขอ้ต่อถึงบ่าดา้นในขอ้ต่อ 

 

รูปท่ี 4.25 แสดงการวดัความลึกของระยะสวมท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

2) นาํท่อมาวางไวท้ี่เคร่ืองจบัล็อคแนวท่อและขอ้ต่อ หรือใชก้ารวดัระดบันํ้าแทนในการจดั

แนวระดบั แลว้ปอกผิวดว้ยที่ขูดผิวหรือเคร่ืองปอกผิว และเช็ดผิวท่อและดา้นในขอ้ต่อที่ตอ้งเช่ือม ดว้ยนํ้ายา

ทาํความสะอาดท่อ (Non-Oil Based) โดยใช้ผา้สะอาดหรือกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขุย เพ่ือกาํจดัคราบนํ้ ามนั 

ฝุ่นและความช้ืน 

  

รูปท่ี 4.26 แสดงการปอกผิวท่อ และเช็ดทาํความสะอาดท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

3) สวมท่อและขอ้ต่อเขา้ดว้ยกนัตามที่ทาํเคร่ืองหมายไว ้และตรวจสอบระดบัท่อทั้งสองฝ่ัง 

ให้ขนานตามแนวระดบัขอ้ต่ออกีคร้ัง จากนั้นนาํชุดหัวจ่ายไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือม Electro Fusion มาต่อเขา้กบั

จุดต่อที่ขอ้ต่อ ตามขั้นตอนของเคร่ืองมือ แลว้ใชชุ้ดอ่านบาร์โคด้สแกนบาร์โคด้ที่ขอ้ต่อ เพ่ือเช่ือมท่อและขอ้

ต่อให้หลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกนั 
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รูปท่ี 4.27 แสดงการหลอมละลายต่อประกอบท่อและขอ้ต่อพีพีอาร์ดว้ยวิธี Electrofusion 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 วิธีต่อแบบแบบเช่ือมชน (Butt Fusion) : เหมาะสมกบัท่อพีพีอาร์ขนาด 160 มม. ขึ้นไป  

ตอ้งใช้เคร่ืองเช่ือม Butt Fusion โดยเฉพาะ  หลกัสําคญัคือ ตอ้งใช้เคร่ืองปาดผิวท่อหลงัจากตัดท่อ เพ่ือให้

ผิวหนา้สัมผสัของท่อทั้ง 2 ท่อนไดร้ะยะตั้งฉาก และมีผิวเรียบสะอาด จากนั้นจึงให้ความร้อนดว้ยแผ่นความ

ร้อนเพ่ือหลอมละลายท่อเป็นเน้ือเดียวกนั  โดยใชแ้รงอดัไฮโดรลิคปรับเพ่ิม-ลดแรงดนัตามความหนาของท่อ

ตามระยะเวลาที่กาํหนด  หลงัการเช่ือมเรียบร้อยแลว้ตอ้งปล่อยให้รอยเช่ือมชนเยน็ตวัลงครบตามระยะเวลาที่

กาํหนด 

 

รูปท่ี 4.28 แสดงชุดเคร่ืองเช่ือม Butt Fusion 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ตาราที่ 4.3  มาตรฐานการเช่ือมท่อพีพอีาร์ แบบเช่ือมชน 

ขนาดท่อ 

(มม.) 
SDR PN 

แรงดันขณะ

ปาดผิวท่อ

(บาร์) 

ความนูนของ

รอยเช่ือม

(มม.) 

เวลาในการ

หลอมละลาย

(นาที) 

แรงดันตอน

หลอมละลาย

(บาร์) 

แรงดัน         

ในการเช่ือม  

(บาร์) 

เวลาท่ีปล่อย

ให้เย็นตัว

(นาที) 

160 11 10 10.7 1 4.6 1.0 10.7 24 

160 6 20 26.0 1.5 6.18 2.6 26.0 26 
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4.4.3. การต่อประกอบท่อซีพีวีซี 

มีวิธีการต่อประกอบที่เหมือนกนักบัท่อพีวีซี คือ ต่อประกอบดว้ยนํ้ายาประสานท่อแต่ตอ้งใช้

เป็นนํ้ายาประสานท่อสาํหรับซีพีวีซีเท่านั้น โดยทานํ้ายาประสานท่อให้สมํ่าเสมอเป็นชั้นหนามากท่ีดา้นนอก

ของปลายท่อ ทานํ้ ายาประสานท่อหนาปานกลางที่ดา้นในของขอ้ต่อ กรณีท่อใหญ่กว่า 2 น้ิว ควรทานํ้ ายา 

Primer ทั้งท่อ และขอ้ต่อก่อนเพ่ือให้ผิวอ่อนนุ่มลง จากนั้นจึงทานํ้ายาประสานท่ออีก 1 คร้ังที่ปลายท่อ 

ตารางที่ 4.4  แสดงระยะสวมท่อ และข้อต่อของ CPVC ระบบประปา 

ขนาดท่อ 
ระยะสวม (มม.) 

(น้ิว) (มม.) 

½ 15 12 

¾ 20 17 

1 25 22 

1¼ 32 27 

1½ 40 33 

2 50 43 

2½ 65 44 

3 80 47 

4 100 57 

6 150 76 

1) การตดั : เคร่ืองมือตดัท่อพลาสติก เช่น กรรไกรตดัท่อ, กรรไกรตดัท่อแบบ Roller, เลื่อยตดั

เหล็ก หรือ เคร่ืองตดัไฟเบอร์สามารถนาํมาใชต้ดัท่อไดอ้ยา่งง่ายดาย หากใชเ้ลื่อยมือควรจดัหา Miter Boxes 

มาเสริมเพ่ือตดัท่อเป็นมุมฉากเพ่ิมพ้ืนผิวการเช่ือมต่อมากที่สุด 

 

 
รูปท่ี 4.29 

2) การขจัดเส้ียน : เส้ียนและขี้ ตะไบจะเป็นอุปสรรคในการเช่ือมต่อและทาํให้ความเค้น

เพ่ิมขึ้น ดงันั้นควรกาํจดัเส้ียน และขี้ตะไบทั้งภายนอกและภายในของท่อดว้ยตะไบละเอียดหรือเคร่ืองมือลบ

มุมส่วนปลาย การลบมุมส่วนปลายจะช่วยสวมใส่ท่อง่ายขึ้นและช่วยลดการกวาดนํ้ายาประสานท่อออกจาก

ผิวหนา้ 
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รูปท่ี 4.30 

3) การจดัเตรียมขอ้ต่อ : ควรใช้ผา้แห้งเช็ดขจดัฝุ่นผงและความช้ืนตรงส่วนปลายท่อและเบา้

สวมของขอ้ต่อ ความช้ืนจะทาํให้การยึดเกาะช้าลง หากมีนํ้ าปะปนมากจะทาํให้จุดเช่ือมบริเวณนั้นสูญเสีย

กาํลงั ควรทดลองสวมท่อและขอ้ต่อในขณะแห้งเพ่ือวดัความแน่น ท่อตอ้งเขา้ในขอ้ต่อไม่เกิน 3/4 ของระยะ

สวม 

  

รูปท่ี 4.31 

4) นํ้ายาประสานท่อ : ทานํ้ายาประสานท่อให้สมํ่าเสมอเป็นชั้นหนามากทีด่า้นนอกของปลาย

ท่อ ทานํ้ ายาประสานท่อหนาปานกลางที่ดา้นในของขอ้ต่อ กรณีท่อใหญ่กว่า 2 น้ิว ควรทานํ้ ายา Primer ทั้ง

ท่อ และขอ้ต่อทาซํ้าจนกระทัง่ผิวหนา้ทั้งหมดอ่อนนุ่ม และควรทานํ้ายาประสานท่ออีก1 คร้ังที่ปลายท่อ 

  

รูปท่ี 4.32 
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มีวิธีการต่อประกอบที่เหมือนกนักบัท่อพีวีซี คือ ต่อประกอบดว้ยนํ้ายาประสานท่อแต่ตอ้งใช้

เป็นนํ้ายาประสานท่อสาํหรับซีพีวีซีเท่านั้น โดยทานํ้ายาประสานท่อให้สมํ่าเสมอเป็นชั้นหนามากทีด่า้นนอก

ของปลายท่อ ทานํ้ ายาประสานท่อหนาปานกลางที่ดา้นในของขอ้ต่อ กรณีท่อใหญ่กว่า 2 น้ิว ควรทานํ้ ายา 

Primer ทั้งท่อ และขอ้ต่อก่อนเพ่ือให้ผิวอ่อนนุ่มลง จากนั้นจึงทานํ้ายาประสานท่ออีก 1 คร้ังที่ปลายท่อ 
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เหล็ก หรือ เคร่ืองตดัไฟเบอร์สามารถนาํมาใชต้ดัท่อไดอ้ยา่งง่ายดาย หากใชเ้ลื่อยมือควรจดัหา Miter Boxes 

มาเสริมเพ่ือตดัท่อเป็นมุมฉากเพ่ิมพ้ืนผิวการเช่ือมต่อมากที่สุด 

 

 
รูปท่ี 4.29 

2) การขจัดเส้ียน : เส้ียนและขี้ ตะไบจะเป็นอุปสรรคในการเช่ือมต่อและทาํให้ความเค้น

เพ่ิมขึ้น ดงันั้นควรกาํจดัเส้ียน และขี้ตะไบทั้งภายนอกและภายในของท่อดว้ยตะไบละเอียดหรือเคร่ืองมือลบ

มุมส่วนปลาย การลบมุมส่วนปลายจะช่วยสวมใส่ท่อง่ายขึ้นและช่วยลดการกวาดนํ้ายาประสานท่อออกจาก
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รูปท่ี 4.30 

3) การจดัเตรียมขอ้ต่อ : ควรใช้ผา้แห้งเช็ดขจดัฝุ่นผงและความช้ืนตรงส่วนปลายท่อและเบา้

สวมของขอ้ต่อ ความช้ืนจะทาํให้การยึดเกาะช้าลง หากมีนํ้ าปะปนมากจะทาํให้จุดเช่ือมบริเวณนั้นสูญเสีย

กาํลงั ควรทดลองสวมท่อและขอ้ต่อในขณะแห้งเพ่ือวดัความแน่น ท่อตอ้งเขา้ในขอ้ต่อไม่เกิน 3/4 ของระยะ
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รูปท่ี 4.31 

4) นํ้ายาประสานท่อ : ทานํ้ายาประสานท่อให้สมํ่าเสมอเป็นชั้นหนามากท่ีดา้นนอกของปลาย

ท่อ ทานํ้ ายาประสานท่อหนาปานกลางที่ดา้นในของขอ้ต่อ กรณีท่อใหญ่กว่า 2 น้ิว ควรทานํ้ ายา Primer ทั้ง

ท่อ และขอ้ต่อทาซํ้าจนกระทัง่ผิวหนา้ทั้งหมดอ่อนนุ่ม และควรทานํ้ายาประสานท่ออีก1 คร้ังที่ปลายท่อ 

  

รูปท่ี 4.32 
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5) การประกอบ : เมื่อทานํ้ ายาประสานท่อแลว้ควรสวมท่อเขา้กบัขอ้ต่อทนัที สวมท่อให้สุด

ตามระยะสวมที่กาํหนด จบัยึดให้อยูใ่นตาํแหน่งประมาณ 10-15 วินาที โดยรอบรอยต่อ หากสันนูนของนํ้ายา

ประสานขาดหายเป็นช่วงๆ แสดงว่านํ้ ายาประสานไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นน้ีให้รีบถอดขอ้ต่อออกและเร่ิม

ขั้นตอนการประกอบใหม่นํ้ายาประสานส่วนเกินท่ีเป็นสันนูนรอบรอยต่อ ให้ใชเ้ศษผา้เช็ดออก 

  

รูปท่ี 4.33 

6) ระยะเวลาการยึดเกาะและนํ้ ายาประสานแห้ง : ขนาดของท่อ อุณหภูมิ ความช้ืน มีผลกบั

ระยะเวลาการยึดเกาะและนํ้ ายาประสานแห้ง จุดเช่ือมต่อควรให้มีเวลาพกัประมาณ 1 ถึง 5 นาที (ตาม

สภาพแวดลอ้มที่ไดก้ล่าวไปแลว้) โดยปราศจากความเคน้การจดัวาง การเคลื่อนยา้ยสามารถกระทาํได ้แต่

ตอ้งไม่ให้เกิดความเคน้ที่จุดเช่ือม และควรทิ้งระยะเวลาให้นํ้ายาประสานแห้งอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงก่อนมีการ

ทดสอบความดนันํ้า 

*หมายเหตุ ถา้ความช้ืนในอากาศมีมากกว่า 60%  ควรเพ่ิมระยะเวลายึดเกาะ และแห้งตวั อีก 50% 

4.4.4  การติดต้ังสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ 

1. การติดต้ังโถส้วม 

ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง 

1) การเตรียมการก่อนการติดต้ัง   การเตรียมการก่อนการติดตั้งโถส้วม มีดงัน้ี 

1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้าดี ท่อนํ้าเสีย ท่อระบายอากาศ และพ้ืนที่ทาํงานให้ไดต้ามระยะ

ที่กาํหนดหรือตามคู่มือผูผ้ลิต 

1.2) ตรวจสอบพ้ืนและผนงัที่จะติดตั้งโถส้วม พร้อมทาํความสะอาด  

1.3) แรงดนันํ้าที่เหมาะสมสาํหรับการติดตั้งโถส้วม  

1.4) ทาํความสะอาดท่อจ่ายนํ้าดี โดยเปิดนํ้าเพ่ือทาํการไล่ตะกอนและส่ิงสกปรกในท่อนํ้ า 

ทาํการประกอบอุปกรณ์ 

1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรือขอ้ควรระวงัก่อนเร่ิมการติดตั้ง  
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5) การประกอบ : เมื่อทานํ้ ายาประสานท่อแลว้ควรสวมท่อเขา้กบัขอ้ต่อทนัที สวมท่อให้สุด

ตามระยะสวมที่กาํหนด จบัยึดให้อยูใ่นตาํแหน่งประมาณ 10-15 วินาที โดยรอบรอยต่อ หากสันนูนของนํ้ายา

ประสานขาดหายเป็นช่วงๆ แสดงว่านํ้ ายาประสานไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นน้ีให้รีบถอดขอ้ต่อออกและเร่ิม

ขั้นตอนการประกอบใหม่นํ้ายาประสานส่วนเกินท่ีเป็นสันนูนรอบรอยต่อ ให้ใชเ้ศษผา้เช็ดออก 

  

รูปท่ี 4.33 
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*หมายเหตุ ถา้ความช้ืนในอากาศมีมากกว่า 60%  ควรเพ่ิมระยะเวลายึดเกาะ และแห้งตวั อีก 50% 

4.4.4  การติดต้ังสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ 

1. การติดต้ังโถส้วม 

ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง 

1) การเตรียมการก่อนการติดต้ัง   การเตรียมการก่อนการติดตั้งโถส้วม มีดงัน้ี 

1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้าดี ท่อนํ้าเสีย ท่อระบายอากาศ และพ้ืนที่ทาํงานให้ไดต้ามระยะ

ที่กาํหนดหรือตามคู่มือผูผ้ลิต 

1.2) ตรวจสอบพ้ืนและผนงัที่จะติดตั้งโถส้วม พร้อมทาํความสะอาด  

1.3) แรงดนันํ้าที่เหมาะสมสาํหรับการติดตั้งโถส้วม  

1.4) ทาํความสะอาดท่อจ่ายนํ้าดี โดยเปิดนํ้าเพ่ือทาํการไล่ตะกอนและส่ิงสกปรกในท่อนํ้ า 

ทาํการประกอบอุปกรณ์ 

1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรือขอ้ควรระวงัก่อนเร่ิมการติดตั้ง  
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2) วิธีการติดต้ัง    วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท และวิธีติดตั้งท่อนํ้าเสีย เป็น  6 รูปแบบ

ดงัน้ี 

 รูปแบบที่ 1  แบบตั้งพ้ืนประเภท ราดนํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใชปู้นซีเมนตข์าว หรือชนิดใช้

ปูนซีเมนตแ์ละนอต (ดูรูปที่ 4.37 และรูปที่ 4.38) 

1) ทาํการประกอบฝารองนัง่เขา้กบัตวัโถส้วม ก่อนหรือหลงัแลว้แต่กรณี 

 
หน่วยเป็น mm.  *ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย 

 

รูปท่ี 4.34 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง รูปท่ี 4.35 ตวัอย่างการประกอบฝารองนัง่เขา้กบัตวัโถสว้ม 

2) นาํโถส้วมมาวางโดยให้ท่อนํ้าเสียท่ีตวัโถอยู่ตรงกบัท่อนํ้าเสียท่ีพ้ืน ทาํเคร่ืองหมายแนววางปูนซีเมนตข์าว และ

ตาํแหน่งรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) 

 

รูปท่ี 4.36 ตวัอย่างการทาํเคร่ืองหมายแนววางปูนซีเมนตข์าว 

3) เจาะรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) กอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกวา้ง x ความสูง

ประมาณ 20 mm. 

 

รูปท่ี 4.37  ตวัอย่างการก่อแนวปูนซีเมนตข์าว 
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4) นาํโถส้วมมาวางใหต้รงกบัแนวของปูนซีเมนตข์าว, ยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด (ถา้มี) 

 

รูปท่ี 4.38  ตวัอย่างการยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด 

 รูปแบบที่ 2  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใช้

ปูนซีเมนตข์าว หรือชนิดใชปู้นซีเมนตแ์ละนอต (ดูรูปที่ 4.42 และรูปที่ 4.43) 

กรณีใช้ถงัพกันํ้ าสองช้ิน ทาํการประกอบถงัพกันํ้า เขา้กบัโถส้วม แลว้ประกอบฝารองนัง่เขา้กบัตวั

โถส้วมก่อนหรือหลงัแลว้แต่กรณี 

 

รูปท่ี 4.39 ตวัอย่างการประกอบถงัพกันํ้า และฝารองนัง่เขา้กบัโถส้วม 

 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิตแต่ละราย หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.40 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 
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1)  นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อนํ้ าเสียที่ตัวโถอยู่ตรงกับท่อนํ้ าเสียที่ พ้ืน ทาํเคร่ืองหมายแนววาง

ปูนซีเมนตข์าว และตาํแหน่งรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) 

 

รูปท่ี 4.41 ตวัอย่างทาํเคร่ืองหมายแนวก่อปูนซีเมนตข์าว และรูยึดโถส้วม 

2)  เจาะรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) ก่อแนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกวา้ง x 

ความสูง ประมาณ 20 mm. 

 

รูปท่ี 4.42 ตวัอย่างการกอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วม 

3)  นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัแนวของปูนซีเมนตข์าว ยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด (ถา้มี) 

 



งานระบบท่อในอาคาร  97

ระบบท่อและสุขภัณฑ์ระบบท่อและสุขภัณฑ์
 

96 
 

4) นาํโถส้วมมาวางใหต้รงกบัแนวของปูนซีเมนตข์าว, ยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด (ถา้มี) 

 

รูปท่ี 4.38  ตวัอย่างการยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด 

 รูปแบบที่ 2  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใช้

ปูนซีเมนตข์าว หรือชนิดใชปู้นซีเมนตแ์ละนอต (ดูรูปที่ 4.42 และรูปที่ 4.43) 

กรณีใช้ถงัพกันํ้ าสองช้ิน ทาํการประกอบถงัพกันํ้า เขา้กบัโถส้วม แลว้ประกอบฝารองนัง่เขา้กบัตวั

โถส้วมก่อนหรือหลงัแลว้แต่กรณี 

 

รูปท่ี 4.39 ตวัอย่างการประกอบถงัพกันํ้า และฝารองนัง่เขา้กบัโถส้วม 

 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิตแต่ละราย หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.40 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 
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1)  นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อนํ้ าเสียที่ตัวโถอยู่ตรงกับท่อนํ้ าเสียที่ พ้ืน ทาํเคร่ืองหมายแนววาง

ปูนซีเมนตข์าว และตาํแหน่งรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) 

 

รูปท่ี 4.41 ตวัอย่างทาํเคร่ืองหมายแนวก่อปูนซีเมนตข์าว และรูยึดโถส้วม 

2)  เจาะรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) ก่อแนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกวา้ง x 

ความสูง ประมาณ 20 mm. 

 

รูปท่ี 4.42 ตวัอย่างการกอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วม 

3)  นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัแนวของปูนซีเมนตข์าว ยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด (ถา้มี) 
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 รูปแบบที่ 3  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืน ชนิดใช้

หนา้แปลน 

1) ทาํเคร่ืองหมายที่พ้ืน เพ่ือทาํการเจาะรูยึดหนา้แปลน วางดา้นล่างทาํการขนัสกรูยึดอปุกรณ์ติดตั้ง

และใส่นอตยึดโถส้วม  

 
ระยะแนะนาํ ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิตแต่ละราย หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.43 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 

2) นาํปะเก็น วางดา้นบนหน้าแปลน นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ขนัสกรูยึดโถ

ส้วมให้แน่น 

 
 

รูปท่ี 4.44 ตวัอย่างการยึดโดยใชห้นา้แปลน 
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 รูปแบบที่ 3  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืน ชนิดใช้

หนา้แปลน 

1) ทาํเคร่ืองหมายท่ีพ้ืน เพ่ือทาํการเจาะรูยึดหนา้แปลน วางดา้นล่างทาํการขนัสกรูยึดอปุกรณ์ติดตั้ง

และใส่นอตยึดโถส้วม  

 
ระยะแนะนาํ ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิตแต่ละราย หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.43 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 

2) นาํปะเก็น วางดา้นบนหน้าแปลน นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ขนัสกรูยึดโถ

ส้วมให้แน่น 

 
 

รูปท่ี 4.44 ตวัอย่างการยึดโดยใชห้นา้แปลน 
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 รูปแบบที่ 4  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยอุปกรณ์ประกอบถงัพกันํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใชข้อ้

ต่อนํ้าเสีย 

1) กาํหนดตาํแหน่งรูเจาะยึดอุปกรณ์บนพ้ืนดว้ยกระดาษแม่แบบ จากนั้นเจาะรูยึดอุปกรณ์ (ถา้มี) ยึด

พ้ืน 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิตแต่ละราย   หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.45 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 
 

  

รูปท่ี 4.46 ตวัอย่างการกาํหนดตาํแหน่งรูเจาะยึดอุปกรณ์บนพ้ืนดว้ยกระดาษแม่แบบ 

2) วางตวัยึดขาฐานตามตาํแหน่งท่ีแสดงอยู่บนกระดาษแม่แบบ จากนั้นจึงติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดพ้ืน 

ติดตั้งโถส้วมกบัขอ้ต่อนํ้าเสีย 

 

รูปท่ี 4.47 ตวัอย่างการติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดพ้ืน 
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 รูปแบบที่ 5  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยวาลว์ขบัลา้ง ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใชป้นูซีเมนตข์าว 

หรือชนิดใชปู้นซีเมนตแ์ละนอตทาํการประกอบอุปกรณ์ วาลว์ขบัลา้งเขา้กบัผนงั แลว้

ดาํเนินการติดตั้งตามชนิดการต่อท่อนํ้าเสีย ดงัต่อไปน้ี 

1) นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อนํ้ าเสียที่ตัวโถอยู่ตรงกับท่อนํ้ าเสียที่ พ้ืน ทาํเคร่ืองหมายแนววาง

ปูนซีเมนตข์าว และตาํแหน่งรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) 

 
หน่วยเป็น mm.  

รูปท่ี 4.48 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง รูปท่ี 4.49 ตวัอย่างทาํเคร่ืองหมายแนววางปูนซีเมนตข์าว 

2) เจาะรูยึดโถส้วม (ถา้มนีอต)   ก่อแนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกวา้ง x 

ความสูง ประมาณ 20 mm. 

 

รูปท่ี 4.50 ตวัอย่างกอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วม 

3) นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัแนวของปูนซีเมนตข์าว, ยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด (ถา้มี) 

 

รูปท่ี 4.51 ตวัอย่างการยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด 
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4) ทาํการประกอบอุปกรณ์วาล์วขบัลา้งเขา้โถส้วมแลว้จึงติดตั้งฝารองนั่งเขา้กบัโถส้วมก่อนหรือ

หลงัแลว้แต่กรณี 

 

รูปท่ี 4.52 ตวัอย่างการประกอบอุปกรณ์วาลว์ขบัลา้งและฝารองนัง่เขา้โถส้วม 

 รูปแบบที่ 6   แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยวาลว์ขบัลา้ง ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใชห้นา้แปลน 

1) เจาะรูยึดอุปกรณ์ยึดพ้ืน ติดตั้งหนา้แปลน 

 

รูปท่ี 4.53 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 

2) นาํปะเก็น วางบนหนา้แปลน นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ขนัสกรูยึดโถส้วมให้

แน่น 

  

รูปท่ี 4.54 ตวัอย่างกอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วม 

3) ทาํการประกอบวาล์วขบัลา้งเขา้กบัโถส้วมแล้วจึงติดตั้งฝารองนั่งเขา้กับโถส้วมก่อนหรือหลัง

แลว้แต่กรณี 
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 รูปแบบที่ 5  แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยวาลว์ขบัลา้ง ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใชป้นูซีเมนตข์าว 

หรือชนิดใชปู้นซีเมนตแ์ละนอตทาํการประกอบอุปกรณ์ วาลว์ขบัลา้งเขา้กบัผนงั แลว้

ดาํเนินการติดตั้งตามชนิดการต่อท่อนํ้าเสีย ดงัต่อไปน้ี 

1) นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อนํ้ าเสียที่ตัวโถอยู่ตรงกับท่อนํ้ าเสียที่ พ้ืน ทาํเคร่ืองหมายแนววาง

ปูนซีเมนตข์าว และตาํแหน่งรูยึดโถส้วม (ถา้มีนอต) 

 
หน่วยเป็น mm.  

รูปท่ี 4.48 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง รูปท่ี 4.49 ตวัอย่างทาํเคร่ืองหมายแนววางปูนซีเมนตข์าว 

2) เจาะรูยึดโถส้วม (ถา้มนีอต)   ก่อแนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกวา้ง x 

ความสูง ประมาณ 20 mm. 

 

รูปท่ี 4.50 ตวัอย่างกอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วม 

3) นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัแนวของปูนซีเมนตข์าว, ยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด (ถา้มี) 

 

รูปท่ี 4.51 ตวัอย่างการยึดโถส้วมโดยใชน้อตยึด 
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4) ทาํการประกอบอุปกรณ์วาล์วขบัลา้งเขา้โถส้วมแลว้จึงติดตั้งฝารองนั่งเขา้กบัโถส้วมก่อนหรือ

หลงัแลว้แต่กรณี 

 

รูปท่ี 4.52 ตวัอย่างการประกอบอุปกรณ์วาลว์ขบัลา้งและฝารองนัง่เขา้โถส้วม 

 รูปแบบที่ 6   แบบตั้งพ้ืนประเภทชกัโครกดว้ยวาลว์ขบัลา้ง ติดตั้งท่อนํ้าเสียลงพ้ืนชนิดใชห้นา้แปลน 

1) เจาะรูยึดอุปกรณ์ยึดพ้ืน ติดตั้งหนา้แปลน 

 

รูปท่ี 4.53 ตวัอย่างระยะการติดตั้ง 

2) นาํปะเก็น วางบนหนา้แปลน นาํโถส้วมมาวางให้ตรงกบัชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ขนัสกรูยึดโถส้วมให้

แน่น 

  

รูปท่ี 4.54 ตวัอย่างกอ่แนวปูนซีเมนตข์าว ตามแนวฐานของโถส้วม 

3) ทาํการประกอบวาล์วขบัลา้งเขา้กบัโถส้วมแล้วจึงติดตั้งฝารองนั่งเขา้กับโถส้วมก่อนหรือหลัง

แลว้แต่กรณี 
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2. การติดต้ังอ่างล้างหน้า 

ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง  

1) การเตรียมการก่อนการติดต้ัง 

การเตรียมการก่อนการติดตั้งอ่างลา้งหนา้ มีดงัน้ี 

1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้ าดี ท่อนํ้ าเสีย และพ้ืนที่ทาํงานให้ไดต้ามระยะที่กาํหนดหรือ

ตามคู่มือผูผ้ลิต 

1.2) ตรวจสอบพ้ืนและผนงัที่จะติดตั้งอ่างลา้งหนา้ พร้อมทาํความสะอาด       

1.3) ตรวจสอบแรงดนันํ้าที่เหมาะสมสาํหรับการติดตั้งอ่างลา้งหนา้  

1.4) ทาํความสะอาดท่อจ่ายนํ้ าดี โดยเปิดนํ้ าจากเพ่ือทาํการไล่ตะกอนและส่ิงสกปรกใน

ท่อนํ้า ทาํการประกอบอุปกรณ์ 

1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรือขอ้ควรระวงัก่อนเร่ิมการติดตั้ง  

2) วิธีการติดต้ัง 

วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท  เป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 

 รูปแบบที่ 1  แบบแขวนผนงั   

1) ทาํการประกอบก๊อกนํ้าและสะดืออา่งลา้งหนา้ เขา้กบัตวัอ่างลา้งหนา้ กอ่นหรือหลงั แลว้แต่กรณี 

 

รูปท่ี 4.55 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 
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2) นาํขาเหล็กยึดอ่างลา้งหนา้ตามระยะที่กาํหนด 

 

รูปท่ี 4.56 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนงั 

3) ทดลองแขวนอ่างลา้งหนา้ ปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.57 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 

4) ยกอ่างลา้งหนา้ออกและเจาะรูฝังพุก 

 

รูปท่ี 4.58 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 
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2. การติดต้ังอ่างล้างหน้า 

ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง  

1) การเตรียมการก่อนการติดต้ัง 

การเตรียมการก่อนการติดตั้งอ่างลา้งหนา้ มีดงัน้ี 

1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้ าดี ท่อนํ้ าเสีย และพ้ืนที่ทาํงานให้ไดต้ามระยะที่กาํหนดหรือ

ตามคู่มือผูผ้ลิต 

1.2) ตรวจสอบพ้ืนและผนงัที่จะติดตั้งอ่างลา้งหนา้ พร้อมทาํความสะอาด       

1.3) ตรวจสอบแรงดนันํ้าที่เหมาะสมสาํหรับการติดตั้งอ่างลา้งหนา้  

1.4) ทาํความสะอาดท่อจ่ายนํ้ าดี โดยเปิดนํ้ าจากเพ่ือทาํการไล่ตะกอนและส่ิงสกปรกใน

ท่อนํ้า ทาํการประกอบอุปกรณ์ 

1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรือขอ้ควรระวงัก่อนเร่ิมการติดตั้ง  

2) วิธีการติดต้ัง 

วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท  เป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 

 รูปแบบที่ 1  แบบแขวนผนงั   

1) ทาํการประกอบก๊อกนํ้าและสะดืออา่งลา้งหนา้ เขา้กบัตวัอ่างลา้งหนา้ กอ่นหรือหลงั แลว้แต่กรณี 

 

รูปท่ี 4.55 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 
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2) นาํขาเหล็กยึดอ่างลา้งหนา้ตามระยะท่ีกาํหนด 

 

รูปท่ี 4.56 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนงั 

3) ทดลองแขวนอ่างลา้งหนา้ ปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.57 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 

4) ยกอ่างลา้งหนา้ออกและเจาะรูฝังพุก 

 

รูปท่ี 4.58 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 
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5) แขวนอ่างลา้งหนา้ พร้อมขนักรูยึดอ่างให้แน่น 

 

รูปท่ี 4.59 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 

6) ติดตั้งวาลว์เปิดปิดนํ้า สายนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้เขา้กบัตวัอ่าง ตรวจสอบความเรียบร้อย

และยาแนวรอบอ่างลา้งหนา้ 

 

รูปท่ี 4.60 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 

 รูปแบบที่ 2  แบบวางบนเคาน์เตอร์ (ดูรูปที่ 4.61)   

1) ทาํการก่อเคาน์เตอร์ ตามระยะทีก่าํหนดตามแบบ  

  
หน่วยเป็น mm.  *ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย 

รูปท่ี 4.61 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 
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5) แขวนอ่างลา้งหนา้ พร้อมขนักรูยึดอ่างให้แน่น 

 

รูปท่ี 4.59 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 

6) ติดตั้งวาลว์เปิดปิดนํ้า สายนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้เขา้กบัตวัอ่าง ตรวจสอบความเรียบร้อย

และยาแนวรอบอ่างลา้งหนา้ 

 

รูปท่ี 4.60 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบแขวนผนัง 

 รูปแบบที่ 2  แบบวางบนเคาน์เตอร์ (ดูรูปที่ 4.61)   

1) ทาํการก่อเคาน์เตอร์ ตามระยะท่ีกาํหนดตามแบบ  

  
หน่วยเป็น mm.  *ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย 

รูปท่ี 4.61 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 
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2) ทาํการประกอบก๊อกนํ้าและสะดืออา่งลา้งหนา้ เขา้กบัตวัอ่างลา้งหนา้ กอ่นหรือหลงั แลว้แต่กรณี  

 

รูปท่ี 4.62 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 

3) ทดลองนาํแผ่นทาบเจาะอ่างลา้งหนา้ นาํมาวางบนเคาน์เตอร์และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.63 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 

4) นาํแผ่นทาบเจาะอ่างลา้งหนา้ออกและเจาะรู 

 

รูปท่ี 4.64 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 

5) นาํอ่างลา้งหนา้มาวาง พร้อมปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.65 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 
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6) ติดตั้งวาลว์เปิดปิดนํ้า สายนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้เขา้กบัตวัอ่าง ตรวจสอบความเรียบร้อย 

และยาแนวรอบอ่างลา้ง  

 

รูปท่ี 4.66 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 

 รูปแบบที่ 3  แบบฝ่ังใตเ้คาน์เตอร์ (ดูรูปที่ 4.67)   

1) ทาํการก่อเคาน์เตอร์ ตามระยะทีก่าํหนดตามแบบ 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย   หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.67 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 
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6) ติดตั้งวาลว์เปิดปิดนํ้า สายนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้เขา้กบัตวัอ่าง ตรวจสอบความเรียบร้อย 

และยาแนวรอบอ่างลา้ง  

 

รูปท่ี 4.66 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 

 รูปแบบที่ 3  แบบฝ่ังใตเ้คาน์เตอร์ (ดูรูปที่ 4.67)   

1) ทาํการก่อเคาน์เตอร์ ตามระยะท่ีกาํหนดตามแบบ 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย   หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี 4.67 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 
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2) ทาํการบล๊อกเคาน์เตอร์คอนกรีตและเจาะรูเคาน์เตอร์ปิดผิวดา้นบน ตามท่ีกาํหนดในแบบทาบ

เจาะ  แลว้แต่ผูผ้ลิต 

 

รูปท่ี 4.68 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบฝ่ังใตเ้คาน์เตอร์ 

3) ฉาบปูนทรายบนเคาน์เตอร์คอนกรีต  

 

รูปท่ี 4.69 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบฝ่ังใตเ้คาน์เตอร์ 

4) นาํอ่างลา้งหนา้มาวาง พร้อมปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.70 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบฝ่ังใตเ้คาน์เตอร์ 

5) ประกอบเคาน์เตอร์ปิดผิวดา้นบน 

 

รูปท่ี 4.71 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 
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6) ติดตั้งก๊อกนํ้า วาลว์เปิดปิดนํ้า สายนํ้าดี สะดือและท่อนํ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้เขา้กบัตวัอา่ง ตรวจสอบ

ความเรียบร้อย และยาแนวรอบอ่างลา้ง 

 

รูปท่ี 4.72 ตวัอย่าง การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ แบบวางบนเคาน์เตอร์ 

3. การติดต้ังโถปัสสาวะชาย 

ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง  

1) เตรียมการก่อนการติดต้ัง 

การเตรียมการก่อนการติดตั้งโถปัสสาวะชาย มีดงัน้ี 

1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้ าดี ท่อนํ้ าเสีย และพ้ืนที่ทาํงานให้ไดต้ามระยะที่กาํหนดหรือ

ตามคู่มือผูผ้ลิต 

1.2) ตรวจสอบพ้ืนและผนงัที่จะติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมทาํความสะอาด 

1.3) ตรวจสอบแรงดนันํ้าที่เหมาะสมสาํหรับการติดตั้งโถปัสสาวะชาย  

1.4) ทาํความสะอาดท่อจ่ายนํ้ าดี โดยเปิดนํ้ าจากเพ่ือทาํการไล่ตะกอนและส่ิงสกปรกใน

ท่อนํ้า ทาํการประกอบอุปกรณ์ 

1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรือขอ้ควรระวงัก่อนเร่ิมการติดตั้ง  

2) วิธีการติดต้ัง 

วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท  เป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
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 รูปแบบที่ 1  แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก  (ดูรูปที่ 4.74)   

1) วดัระยะหาตาํแหน่งที่จะติดตั้ง 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย   หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี  4.74 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 

2) นาํขาเหล็กยึดโถปัสสาวะชาย ตามระยะที่กาํหนด 

 

รูปท่ี 4.75 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 

3) ทดลองแขวนโถปัสสาวะชาย  ปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.76 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 



งานระบบท่อในอาคาร  109

ระบบท่อและสุขภัณฑ์ระบบท่อและสุขภัณฑ์
 

109 
 

 รูปแบบที่ 1  แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก  (ดูรูปที่ 4.74)   

1) วดัระยะหาตาํแหน่งที่จะติดตั้ง 

 
*ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย   หน่วยเป็น mm. 

รูปท่ี  4.74 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 

2) นาํขาเหล็กยึดโถปัสสาวะชาย ตามระยะท่ีกาํหนด 

 

รูปท่ี 4.75 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 

3) ทดลองแขวนโถปัสสาวะชาย  ปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.76 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 
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4) ยกโถปัสสาวะชายออก  และเจาะรูฝังพุก 

 

รูปท่ี 4.77 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 

5) แขวนโถปัสสาวะชาย พร้อมขนักรูยึดให้แน่น 

 

รูปท่ี 4.78 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 

6) ติดตั้งฟลชัวาลว์ และท่อนํ้าทิ้งโถปัสสาวะ  ตรวจสอบความเรียบร้อย และยาแนวรอบโถ

ปัสสาวะชาย 

 

รูปท่ี 4.79 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 
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 รูปแบบที่ 2  แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตวั  (ดูรูปที่ 4.80)   

1) วดัระยะหาตาํแหน่งที่จะติดตั้ง 

 
หน่วยเป็น mm.  *ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย 

รูปท่ี  4.80 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 

2) นาํขาเหล็กยึดโถปัสสาวะชายและหนา้แปลนท่อนํ้าทิ้ง ทาํเคร่ืองหมายยึดติดตั้งตามระยะที่

กาํหนด 

 

รูปท่ี 4.81 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 

3) ทดลองแขวนโถปัสสาวะชาย  ปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.82 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 
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4) ยกโถปัสสาวะชายออก  และเจาะรูฝังพุก 

 

รูปท่ี 4.77 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 

5) แขวนโถปัสสาวะชาย พร้อมขนักรูยึดให้แน่น 

 

รูปท่ี 4.78 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 

6) ติดตั้งฟลชัวาลว์ และท่อนํ้าทิ้งโถปัสสาวะ  ตรวจสอบความเรียบร้อย และยาแนวรอบโถ

ปัสสาวะชาย 

 

รูปท่ี 4.79 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงแยก 
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 รูปแบบที่ 2  แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตวั  (ดูรูปที่ 4.80)   

1) วดัระยะหาตาํแหน่งที่จะติดตั้ง 

 
หน่วยเป็น mm.  *ระยะแนะนาํ ขึ้นกบัผูผ้ลิตแต่ละราย 

รูปท่ี  4.80 ตวัอย่าง ระยะการติดตั้ง 

2) นาํขาเหล็กยึดโถปัสสาวะชายและหนา้แปลนท่อนํ้าทิ้ง ทาํเคร่ืองหมายยึดติดตั้งตามระยะที่

กาํหนด 

 

รูปท่ี 4.81 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 

3) ทดลองแขวนโถปัสสาวะชาย  ปรับระดบั และทาํเคร่ืองหมาย 

 

รูปท่ี 4.82 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 
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4) ยกโถปัสสาวะชายออก  และเจาะรูฝังพุก 

 

รูปท่ี 4.83 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 

5) แขวนโถปัสสาวะชาย พร้อมขนักรูยึดให้แน่น 

 

รูปท่ี 4.84 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 

6) ติดตั้งฟลชัวาลว์ และ ตรวจสอบความเรียบร้อยและยาแนวรอบโถปัสสาวะชาย 

 

รูปท่ี 4.85 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 
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4.5 งานระบบท่อในอาคาร 

การจดัการวางแผนเก่ียวกบัการวางระบบท่อในบา้นหรืออาคารมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถนาํนํ้า

สะอาดไปจ่ายยงัผูใ้ช้งานเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทาํให้เกิดความสะดวกสบายกบัผูอ้ยูอ่าศยัใน

บ้านหรืออาคารนั้นๆ และสามารถระบายนํ้ าที่ใช้แล้วออกไปทิ้งนอกตัวบ้านหรืออาคารโดยไม่ให้เกิด

มลภาวะหรือความอุจจาดอนัเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผูค้นทั่วไปด้วย  ทั้งน้ี  ในการวางแผนหรือออกแบบงาน

ระบบท่อในอาคารทั้งระบบประปา  ระบบระบายนํ้า  ระบบประปานํ้าร้อน  หรือจะเป็นระบบระบายอากาศก็

ดี   ส่ิงหน่ึงที่สําคัญอย่างย่ิงและจะต้องตระหนักถึงเป็นลาํดับต้นๆ ก็คือ  เร่ืองของความปลอดภัยและ

สุขอนามยัของผูใ้ช้งานระบบต่างๆ เหล่าน้ี   ซ่ึงการวางแผน  การออกแบบ  และการติดตั้งระบบท่อในบา้น

หรืออาคารที่ไม่ไดม้าตรฐานนั้น  นอกจากจะทาํให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้งานแลว้  อนัตรายที่

แฝงมาในรูปของโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ก็ยงัคงมีให้เห็นไม่นอ้ยในปัจจุบนั  ดงันั้น  จึงจะเห็นไดว่้า  หน่วยงาน

ส่วนกลางของทั้งต่างประเทศและในประเทศเอง  ไดม้ีการออกกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ  เพ่ือควบคุม

งานระบบท่อในอาคารไวม้ากมาย เช่น  มาตรฐานการเดินท่อในอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,  

ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการควบคุมการก่อสร้างอาคาร  เป็นตน้ 

ข้อกําหนดทั่วไปในการวางท่อประปาภายในอาคาร มีดังนี้ 

ในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรือส่วนของอาคารใดๆ จะตอ้งมีมาตรฐาน  

ไม่ตํ่ากว่าที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคารน้ี จะตอ้งมีท่อประปาที่สามารถจ่ายนํ้ าไป

ยงัส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมีคุณภาพนํ้าที่ไดม้าตรฐานของการประปานครหลวงและ/หรือ การประปาส่วน

ภูมิภาค มีปริมาณและความดนัของนํ้าในท่อประปาอย่างเพียงพอ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัพ้ืนฐานของการ

สุขาภิบาลและความปลอดภัย ในการประกอบติดตั้ งระบบท่อภายในอาคาร ซ่ึงบางคร้ังต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร จะตอ้งไม่ทาํให้ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารหรือ

ส่วนของอาคารต้องลดน้อยลง ความประณีตในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อต้องได้มาตรฐานซ่ึงเป็นที่

ยอมรับกนัทัว่ไป จะตอ้งจดัหาวิศวกรส่ิงแวดลอ้มหรือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุม

การติดตั้งงานระบบท่อประปาภายในอาคาร ที่จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม 

พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

การดาํเนินการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งเป็นไปตามที่ระบุในขอ้กาํหนดน้ีทุกประการ ซ่ึงจะได้

กล่าวถึงต่อไปน้ี 

1) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและตอ้งไม่

เก่าเก็บจนทาํให้เส่ือมคุณสมบติั มคีุณภาพเหมาะสมตามลกัษณะงานและความปลอดภยั โดยตอ้งตรวจสอบ

เสียก่อน 
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4) ยกโถปัสสาวะชายออก  และเจาะรูฝังพุก 

 

รูปท่ี 4.83 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 

5) แขวนโถปัสสาวะชาย พร้อมขนักรูยึดให้แน่น 

 

รูปท่ี 4.84 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 

6) ติดตั้งฟลชัวาลว์ และ ตรวจสอบความเรียบร้อยและยาแนวรอบโถปัสสาวะชาย 

 

รูปท่ี 4.85 ตวัอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าท้ิงในตวั 
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4.5 งานระบบท่อในอาคาร 

การจดัการวางแผนเก่ียวกบัการวางระบบท่อในบา้นหรืออาคารมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถนาํนํ้า

สะอาดไปจ่ายยงัผูใ้ช้งานเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทาํให้เกิดความสะดวกสบายกบัผูอ้ยูอ่าศยัใน

บ้านหรืออาคารนั้นๆ และสามารถระบายนํ้ าที่ใช้แล้วออกไปทิ้งนอกตัวบ้านหรืออาคารโดยไม่ให้เกิด

มลภาวะหรือความอุจจาดอนัเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผูค้นทั่วไปด้วย  ทั้งน้ี  ในการวางแผนหรือออกแบบงาน

ระบบท่อในอาคารทั้งระบบประปา  ระบบระบายนํ้า  ระบบประปานํ้าร้อน  หรือจะเป็นระบบระบายอากาศก็

ดี   ส่ิงหน่ึงที่สําคัญอย่างย่ิงและจะต้องตระหนักถึงเป็นลาํดับต้นๆ ก็คือ  เร่ืองของความปลอดภัยและ

สุขอนามยัของผูใ้ช้งานระบบต่างๆ เหล่าน้ี   ซ่ึงการวางแผน  การออกแบบ  และการติดตั้งระบบท่อในบา้น

หรืออาคารที่ไม่ไดม้าตรฐานนั้น  นอกจากจะทาํให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้งานแลว้  อนัตรายที่

แฝงมาในรูปของโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ก็ยงัคงมีให้เห็นไม่นอ้ยในปัจจุบนั  ดงันั้น  จึงจะเห็นไดว่้า  หน่วยงาน

ส่วนกลางของทั้งต่างประเทศและในประเทศเอง  ไดม้ีการออกกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ  เพ่ือควบคุม

งานระบบท่อในอาคารไวม้ากมาย เช่น  มาตรฐานการเดินท่อในอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,  

ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการควบคุมการก่อสร้างอาคาร  เป็นตน้ 

ข้อกําหนดทั่วไปในการวางท่อประปาภายในอาคาร มีดังนี้ 

ในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรือส่วนของอาคารใดๆ จะตอ้งมีมาตรฐาน  

ไม่ตํ่ากว่าที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคารน้ี จะตอ้งมีท่อประปาที่สามารถจ่ายนํ้ าไป

ยงัส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมีคุณภาพนํ้าที่ไดม้าตรฐานของการประปานครหลวงและ/หรือ การประปาส่วน

ภูมิภาค มีปริมาณและความดนัของนํ้าในท่อประปาอย่างเพียงพอ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัพ้ืนฐานของการ

สุขาภิบาลและความปลอดภัย ในการประกอบติดตั้ งระบบท่อภายในอาคาร ซ่ึงบางคร้ังต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร จะตอ้งไม่ทาํให้ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารหรือ

ส่วนของอาคารต้องลดน้อยลง ความประณีตในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อต้องได้มาตรฐานซ่ึงเป็นที่

ยอมรับกนัทัว่ไป จะตอ้งจดัหาวิศวกรส่ิงแวดลอ้มหรือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุม

การติดตั้งงานระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่ีจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม 

พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

การดาํเนินการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งเป็นไปตามที่ระบุในขอ้กาํหนดน้ีทุกประการ ซ่ึงจะได้

กล่าวถึงต่อไปน้ี 

1) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและตอ้งไม่

เก่าเก็บจนทาํให้เส่ือมคุณสมบติั มคีุณภาพเหมาะสมตามลกัษณะงานและความปลอดภยั โดยตอ้งตรวจสอบ

เสียก่อน 
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2) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อที่ใช้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุ นอกจาก

จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

3) ตอ้งเลือกใช้วสัดุและกรรมวิธีในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามที่ปรากฏในมาตรฐานนั้นๆ ไม่ว่า

ผลิตจากแห่งใดต้องมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน และหากกรณีมาตรฐานต่างๆ ที่

อา้งอิงไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขขึ้นใหม่ ให้ตามยึดถือมาตรฐานล่าสุดดงักล่าว 

4) มาตรฐานต่าง ๆ ที่อ้างอิง ซ่ึงมิใช่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หากสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวแล้วก็ให้ใช้มาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมนั้นแทน 

5) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาลว์ และส่วนประกอบท่อทุกชนิดที่ใชใ้นมาตรฐานน้ีตอ้งมีความเหมาะสมที่ใช ้

งานในประเทศเขตร้อนไดดี้ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 

(1) ความสูงใกลเ้คียงระดบันํ้าทะเลปานกลาง 

(2) อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส 

(3) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 55 

(4) ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 79 

4.5.1 ระบบประปา 

ระบบประปาไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด  จะเป็นระบบสําหรับบา้นเรือน  อาคารพกั

อาศยั  หรืออาคารสาํนกังานก็ดี  ยอ่มมีจุดมุ่งหมายที่สาํคญัอยา่งเดียวกนัทั้งส้ิน  นัน่คือการบริการแจกจ่ายนํ้ า

สะอาดตามมาตรฐานไปถึงยงัผูใ้ชไ้ดอุ้ปโภคบริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอและปลอดภยัตามหลกัสุขอนามยั  ดงัได้

กล่าวนาํไปขา้งตน้  ซ่ึงหากประเมินภาพรวมของระบบประปาทั้งระบบแลว้  จะเห็นไดว่้าอุปกรณ์ในระบบ

ตั้งแต่ต้นทางของการส่งนํ้ าประปาไปยงัปลายทางคือผูใ้ช้นํ้ านั้น  ล้วนมีความสําคัญและมีผลต่อคุณภาพ

นํ้าประปาที่ส่งมาจากแหล่งผลิตทั้งส้ิน  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เพ่ิมความดนัในระบบอยา่งเคร่ืองสูบนํ้า  เส้นท่อ  

อุปกรณ์ประตูนํ้ าต่างๆ เป็นต้น  ซ่ึงในที่น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบประปา

สาํหรับบา้นพกัอาศยั  ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.86  แสดงระบบประปาภายในบา้นพกัอาศยัและอุปกรณ์ต่างๆ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

1) มาตรวัดนํ้า  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวดัปริมาณการใช้นํ้ าในแต่ละครัวเรือน  การทาํงาน

ของมาตรวดันํ้ าอาศัยหลักการให้นํ้ าที่ผ่านมาตรเข้าไปหมุนแกนใบพดัที่วางตัวอยู่ในแนวนอนบริเวณ

ส่วนล่างของมาตร  ซ่ึงแกนใบพดัน้ีจะเช่ือมต่อกบักลไกเพ่ือแสดงผลการวดัปริมาณนํ้ าที่ไหลผ่าน  โดยจะ

แสดงผลทางหนา้ปัทม์ที่อยู่บริเวณส่วนบนสุดของมาตร    มาตรวดันํ้ าที่ใช้งานกนัโดยทัว่ไปมีหลายขนาด

หลายชนิด  แบ่งตามลักษณะการใช้งานและลกัษณะการทาํงานของมาตร เช่น มาตรวดันํ้ าแบบชั้นเดียว  

มาตรวดันํ้าแบบสองชั้น  มาตรวดันํ้าแบบใบพดัขบัเคลื่อนดว้ยแม่เหล็ก  เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 4.87  แสดงโครงสร้างและกลไกภายในของมาตรวดันํ้า  

(ท่ีมา : TON-D) 
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2) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อที่ใช้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุ นอกจาก

จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

3) ตอ้งเลือกใช้วสัดุและกรรมวิธีในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามที่ปรากฏในมาตรฐานนั้นๆ ไม่ว่า

ผลิตจากแห่งใดต้องมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน และหากกรณีมาตรฐานต่างๆ ที่

อา้งอิงไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขขึ้นใหม่ ให้ตามยึดถือมาตรฐานล่าสุดดงักล่าว 

4) มาตรฐานต่าง ๆ ที่อ้างอิง ซ่ึงมิใช่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หากสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวแล้วก็ให้ใช้มาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมนั้นแทน 

5) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาลว์ และส่วนประกอบท่อทุกชนิดที่ใชใ้นมาตรฐานน้ีตอ้งมีความเหมาะสมที่ใช ้

งานในประเทศเขตร้อนไดดี้ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 

(1) ความสูงใกลเ้คียงระดบันํ้าทะเลปานกลาง 

(2) อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส 

(3) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 55 

(4) ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 79 

4.5.1 ระบบประปา 

ระบบประปาไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด  จะเป็นระบบสําหรับบา้นเรือน  อาคารพกั

อาศยั  หรืออาคารสาํนกังานก็ดี  ยอ่มมีจุดมุ่งหมายที่สาํคญัอยา่งเดียวกนัทั้งส้ิน  นัน่คือการบริการแจกจ่ายนํ้ า

สะอาดตามมาตรฐานไปถึงยงัผูใ้ชไ้ดอุ้ปโภคบริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอและปลอดภยัตามหลกัสุขอนามยั  ดงัได้

กล่าวนาํไปขา้งตน้  ซ่ึงหากประเมินภาพรวมของระบบประปาทั้งระบบแลว้  จะเห็นไดว่้าอุปกรณ์ในระบบ

ตั้งแต่ต้นทางของการส่งนํ้ าประปาไปยงัปลายทางคือผูใ้ช้นํ้ านั้น  ล้วนมีความสําคัญและมีผลต่อคุณภาพ

นํ้าประปาที่ส่งมาจากแหล่งผลิตทั้งส้ิน  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เพ่ิมความดนัในระบบอยา่งเคร่ืองสูบนํ้า  เส้นท่อ  

อุปกรณ์ประตูนํ้ าต่างๆ เป็นต้น  ซ่ึงในที่น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบประปา

สาํหรับบา้นพกัอาศยั  ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.86  แสดงระบบประปาภายในบา้นพกัอาศยัและอุปกรณ์ต่างๆ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

1) มาตรวัดนํ้า  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับวดัปริมาณการใช้นํ้ าในแต่ละครัวเรือน  การทาํงาน

ของมาตรวดันํ้ าอาศัยหลักการให้นํ้ าที่ผ่านมาตรเข้าไปหมุนแกนใบพดัท่ีวางตัวอยู่ในแนวนอนบริเวณ

ส่วนล่างของมาตร  ซ่ึงแกนใบพดัน้ีจะเช่ือมต่อกบักลไกเพ่ือแสดงผลการวดัปริมาณนํ้ าที่ไหลผ่าน  โดยจะ

แสดงผลทางหนา้ปัทม์ที่อยู่บริเวณส่วนบนสุดของมาตร    มาตรวดันํ้ าที่ใช้งานกนัโดยทัว่ไปมีหลายขนาด

หลายชนิด  แบ่งตามลักษณะการใช้งานและลกัษณะการทาํงานของมาตร เช่น มาตรวดันํ้ าแบบชั้นเดียว  

มาตรวดันํ้าแบบสองชั้น  มาตรวดันํ้าแบบใบพดัขบัเคลื่อนดว้ยแม่เหล็ก  เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 4.87  แสดงโครงสร้างและกลไกภายในของมาตรวดันํ้า  

(ท่ีมา : TON-D) 
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2) ถังเก็บนํ้า   เป็นอุปกรณ์ที่สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงในระบบประปาสาํหรับบา้นพกัอาศยั   ในอดีต  

บ้านเรือนหลายหลังมิได้มีการใช้ถังเก็บนํ้ าเพ่ือสํารองนํ้ า  แต่อาศัยการสูบนํ้ าด้วยเคร่ืองสูบนํ้ าจากท่อ

ประธานโดยตรง  ซ่ึงการสูบนํ้าจากท่อประธานโดยตรงน้ีมีขอ้เสียหลายประการ เช่น  ในกรณีที่ท่อประธาน

มีจุดแตกหรือร่ัว  แรงดนัอนัเกิดจากเคร่ืองสูบนํ้าจะสามารถดูดเอาเศษดิน  หรือส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอยู่ราย

รอบท่อประธานเข้ามาสู่เส้นท่อในบ้านเรือน  และส่งต่อมายงัผูใ้ช้นํ้ าได้  อันจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามยัของผูใ้ช้นํ้ าไดโ้ดยตรง  หรือในกรณีที่มีบางบา้นใช้เคร่ืองสูบนํ้ า  แต่บา้นหลงัอื่นในละแวก

เดียวกนัไม่ไดใ้ช้ดว้ย  การใช้เคร่ืองสูบนํ้าจากท่อประธานโดยตรงจะทาํให้แรงดนันํ้าของบา้นหลงัอื่นๆ ลด

ตํ่าลง  และส่งผลให้นํ้าที่ใชไ้หลค่อยกว่า  เป็นตน้ 

ถงัเก็บนํ้าสาํรองนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 แบบ  ตามลกัษณะการติดตั้ง  คือ  

ถงัเก็บนํ้าบนดินและถงัเก็บนํ้าใตดิ้น  ซ่ึงทั้งสองชนิดน้ีมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั  กล่าวคือ  ถงัเก็บนํ้าใตดิ้นจะ

ประหยดัเน้ือที่และไม่รกตาในบริเวณบา้นพกัอาศยั  แต่จะมีขอ้เสียคือ  เมื่อเกิดการร่ัว  หรือตอ้งการลา้งทาํ

ความสะอาดถัง  จะทาํการซ่อมแซมดูแลรักษาได้ยาก   ในขณะที่ถังเก็บนํ้ าบนดินจะสามารถดูแลรักษา  

ซ่อมแซมได้ง่ายกว่า  แต่ก็มีข้อเสียคือทาํให้เสียเน้ือที่บริเวณบ้าน  และอาจทาํให้ดูเกะกะรกตาหากจัด

ตาํแหน่งการวางไม่ดี 

การเลือกขนาดของถงัเก็บนํ้านั้นมีความสําคญัไม่นอ้ย  เพราะการเลือกขนาดถงันํ้ าควรจะตอ้ง

เลือกให้พอเหมาะกบัปริมาณการใช้นํ้าของสมาชิกในบา้น  หากเลือกถงัขนาดเล็กเกินไปก็จะทาํให้ปริมาณ

นํ้ าที่ใช้ไม่เพียงพอ  และหากเลือกขนาดถงัใหญ่เกินไปก็จะทาํให้ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  โดยทัว่ไป

แลว้  ขนาดของถงัเก็บนํ้าจะพิจารณาจากจาํนวนสมาชิกในบา้นและอตัราการใช้นํ้าต่อคนต่อวนั   ซ่ึงมีค่าอยู่

ที่ประมาณ  200  ลิตร/คน/วนั    ทั้งน้ี   จะตอ้งมีการเผ่ือปริมาณนํ้ าสํารองสําหรับกรณีที่นํ้ าประปาจากท่อ

ประธานไม่ไหลอีกดว้ย 

  
รูปท่ี 4.88  ถงัเก็บนํ้าประปาสาํรอง 
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3) เคร่ืองสูบนํ้า  (Pump)  เคร่ืองสูบนํ้ าเป็นอุปกรณ์สําคญัมากอย่างหน่ึงสําหรับระบบประปา

ในบา้นเรือน  ซ่ึงหากเปรียบกบัร่างกายของคนเราแลว้เคร่ืองสูบนํ้ าก็ถือเป็นดงั หัวใจ  ที่คอยทาํหน้าที่สูบ

เลือดไปเลี้ยงอวยัวะต่างๆ ทัว่ทั้งร่างกายนั่นเอง   หน้าที่หลกัของเคร่ืองสูบนํ้ าก็คือทาํการเพ่ิมแรงดนันํ้ าใน

เส้นท่อสําหรับระบบประปาเพ่ือให้สามารถจ่ายนํ้าไปยงัอุปกรณ์สุขภณัฑ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

และทาํให้เกิดความสะดวกสบายในการใชน้ํ้าอุปโภคบริโภคมากย่ิงขึ้นอีกดว้ย   

ในปัจจุบนั  มีเคร่ืองสูบนํ้าออกแบบมาเพ่ือใช้สําหรับงานหลากหลายประเภท เช่น  เคร่ืองสูบ

นํ้าสาํหรับบา้นเรือน  เคร่ืองสูบนํ้าสาํหรับระบายนํ้า  เคร่ืองสูบนํ้าสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองสูบนํ้ า

บาดาลสําหรับบ่อนํ้ าลึก เป็นต้น  ซ่ึงเคร่ืองสูบนํ้ าแต่ละชนิดนั้น  ก็จะมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะของการใชง้านนั้นๆ  โดยในที่น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของเคร่ืองสูบนํ้าที่ใชส้าํหรับบา้นเรือนเท่านั้น  

ดงัน้ี 

ประเภทของเคร่ืองสูบนํ้าที่ใชส้าํหรับบา้นเรือน 

3.1) เคร่ืองสูบนํ้าอัตโนมัติ  เคร่ืองสูบนํ้ าชนิดน้ีเหมาะสําหรับบ้านเด่ียวอยู่อาศัย  อาคาร 

ตึกแถว ทาวน์เฮา้ส์มากที่สุด  เพราะสามารถติดตั้งใช้งานไดง่้าย  มีความสะดวกในการดูแลรักษา  สามารถ

เปิด-ปิดไดอ้ตัโนมติั   แรงดนันํ้าที่ไดจ้ะขึ้นอยูก่บักาํลงัของมอเตอร์เป็นหลกั ถา้มอเตอร์มีกาํลงัมากเคร่ืองสูบ

นํ้าก็จะให้กาํลงัในการส่งนํ้าไปยงัจุดต่างๆ ภายในบา้นไดดี้ 

 

รูปท่ี 4.89  เคร่ืองสูบนํ้าอตัโนมติั 

(ท่ีมา : HITACHI) 

 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำา
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2) ถังเก็บนํ้า   เป็นอุปกรณ์ที่สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงในระบบประปาสาํหรับบา้นพกัอาศยั   ในอดีต  

บ้านเรือนหลายหลังมิได้มีการใช้ถังเก็บนํ้ าเพ่ือสํารองนํ้ า  แต่อาศัยการสูบนํ้ าด้วยเคร่ืองสูบนํ้ าจากท่อ

ประธานโดยตรง  ซ่ึงการสูบนํ้าจากท่อประธานโดยตรงน้ีมีขอ้เสียหลายประการ เช่น  ในกรณีที่ท่อประธาน

มีจุดแตกหรือร่ัว  แรงดนัอนัเกิดจากเคร่ืองสูบนํ้าจะสามารถดูดเอาเศษดิน  หรือส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ราย

รอบท่อประธานเข้ามาสู่เส้นท่อในบ้านเรือน  และส่งต่อมายงัผูใ้ช้นํ้ าได้  อันจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามยัของผูใ้ช้นํ้ าไดโ้ดยตรง  หรือในกรณีที่มีบางบา้นใช้เคร่ืองสูบนํ้ า  แต่บา้นหลงัอื่นในละแวก

เดียวกนัไม่ไดใ้ช้ดว้ย  การใช้เคร่ืองสูบนํ้าจากท่อประธานโดยตรงจะทาํให้แรงดนันํ้าของบา้นหลงัอื่นๆ ลด

ตํ่าลง  และส่งผลให้นํ้าที่ใชไ้หลค่อยกว่า  เป็นตน้ 

ถงัเก็บนํ้าสาํรองนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 แบบ  ตามลกัษณะการติดตั้ง  คือ  

ถงัเก็บนํ้าบนดินและถงัเก็บนํ้าใตดิ้น  ซ่ึงทั้งสองชนิดน้ีมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั  กล่าวคือ  ถงัเก็บนํ้าใตดิ้นจะ

ประหยดัเน้ือท่ีและไม่รกตาในบริเวณบา้นพกัอาศยั  แต่จะมีขอ้เสียคือ  เมื่อเกิดการร่ัว  หรือตอ้งการลา้งทาํ

ความสะอาดถัง  จะทาํการซ่อมแซมดูแลรักษาได้ยาก   ในขณะที่ถังเก็บนํ้ าบนดินจะสามารถดูแลรักษา  

ซ่อมแซมได้ง่ายกว่า  แต่ก็มีข้อเสียคือทาํให้เสียเน้ือที่บริเวณบ้าน  และอาจทาํให้ดูเกะกะรกตาหากจัด

ตาํแหน่งการวางไม่ดี 

การเลือกขนาดของถงัเก็บนํ้านั้นมีความสําคญัไม่นอ้ย  เพราะการเลือกขนาดถงันํ้ าควรจะตอ้ง

เลือกให้พอเหมาะกบัปริมาณการใช้นํ้าของสมาชิกในบา้น  หากเลือกถงัขนาดเล็กเกินไปก็จะทาํให้ปริมาณ

นํ้ าท่ีใช้ไม่เพียงพอ  และหากเลือกขนาดถงัใหญ่เกินไปก็จะทาํให้ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  โดยทัว่ไป

แลว้  ขนาดของถงัเก็บนํ้าจะพิจารณาจากจาํนวนสมาชิกในบา้นและอตัราการใช้นํ้าต่อคนต่อวนั   ซ่ึงมีค่าอยู่

ที่ประมาณ  200  ลิตร/คน/วนั    ทั้งน้ี   จะตอ้งมีการเผ่ือปริมาณนํ้ าสํารองสําหรับกรณีที่นํ้ าประปาจากท่อ

ประธานไม่ไหลอีกดว้ย 

  
รูปท่ี 4.88  ถงัเก็บนํ้าประปาสาํรอง 

(ท่ีมา : COTTO) 
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3) เคร่ืองสูบนํ้า  (Pump)  เคร่ืองสูบนํ้ าเป็นอุปกรณ์สําคญัมากอย่างหน่ึงสําหรับระบบประปา

ในบา้นเรือน  ซ่ึงหากเปรียบกบัร่างกายของคนเราแลว้เคร่ืองสูบนํ้ าก็ถือเป็นดงั หัวใจ  ที่คอยทาํหน้าที่สูบ

เลือดไปเลี้ยงอวยัวะต่างๆ ทัว่ทั้งร่างกายนั่นเอง   หน้าท่ีหลกัของเคร่ืองสูบนํ้ าก็คือทาํการเพ่ิมแรงดนันํ้ าใน

เส้นท่อสําหรับระบบประปาเพ่ือให้สามารถจ่ายนํ้าไปยงัอุปกรณ์สุขภณัฑ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

และทาํให้เกิดความสะดวกสบายในการใชน้ํ้าอุปโภคบริโภคมากย่ิงขึ้นอีกดว้ย   

ในปัจจุบนั  มีเคร่ืองสูบนํ้าออกแบบมาเพ่ือใช้สําหรับงานหลากหลายประเภท เช่น  เคร่ืองสูบ

นํ้าสาํหรับบา้นเรือน  เคร่ืองสูบนํ้าสาํหรับระบายนํ้า  เคร่ืองสูบนํ้าสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองสูบนํ้ า

บาดาลสําหรับบ่อนํ้ าลึก เป็นต้น  ซ่ึงเคร่ืองสูบนํ้ าแต่ละชนิดนั้น  ก็จะมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะของการใชง้านนั้นๆ  โดยในที่น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของเคร่ืองสูบนํ้าที่ใชส้าํหรับบา้นเรือนเท่านั้น  

ดงัน้ี 

ประเภทของเคร่ืองสูบนํ้าที่ใชส้าํหรับบา้นเรือน 

3.1) เคร่ืองสูบนํ้าอัตโนมัติ  เคร่ืองสูบนํ้ าชนิดน้ีเหมาะสําหรับบ้านเด่ียวอยู่อาศัย  อาคาร 

ตึกแถว ทาวน์เฮา้ส์มากที่สุด  เพราะสามารถติดตั้งใช้งานไดง่้าย  มีความสะดวกในการดูแลรักษา  สามารถ

เปิด-ปิดไดอ้ตัโนมติั   แรงดนันํ้าที่ไดจ้ะขึ้นอยูก่บักาํลงัของมอเตอร์เป็นหลกั ถา้มอเตอร์มีกาํลงัมากเคร่ืองสูบ

นํ้าก็จะให้กาํลงัในการส่งนํ้าไปยงัจุดต่างๆ ภายในบา้นไดดี้ 

 

รูปท่ี 4.89  เคร่ืองสูบนํ้าอตัโนมติั 

(ท่ีมา : HITACHI) 
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3.2) เคร่ืองสูบนํ้าแรงดันคงที่  เป็นเคร่ืองสูบนํ้าที่เหมาะสาํหรับอพาร์ทเมนท ์ อาคารตึกแถว  

ทาวน์เฮา้ส์ บา้นเด่ียว ทาํงานอตัโนมติัสามารถควบคุมแรงดนันํ้ าให้คงท่ีสมํ่าเสมอ จึงสามารถนาํไปใช้งาน

กบับา้น หรืออาคารที่มีการติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น  ซ่ึงตอ้งการการไหลและแรงดนันํ้าที่คงที ่

 

รูปท่ี 4.90  เคร่ืองสูบนํ้าแรงดนัคงท่ี 

(ท่ีมา : HITACHI) 

3.3) เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump)  เหมาะกบังานสูบนํ้ าขึ้นอาคารสูง หรือ

สูบนํ้ าจากถงัเก็บนํ้ า   งานจ่ายนํ้ าในการเกษตร   เพราะเป็นเคร่ืองสูบนํ้ าที่สามารถสูบนํ้ าไดใ้นปริมาณมาก

และแรงดนัสูง 

 

รูปท่ี 4.91  เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 

(ท่ีมา : EBARA) 

3.4) เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุ่ม (Submergible Pump) เหมาะกบังานที่ตอ้งการสูบนํ้ าเป็นคร้ังคราว  

เพ่ือขนยา้ยมวลนํ้ าจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงในระยะทางไม่ไกลมากนัก  เช่น งานสูบนํ้ าเพ่ือรดนํ้ าต้นไม้  

งานทาํความสะอาดบ่อนํ้า    งานวิดนํ้า  งานสูบนํ้าซ่ึงระดบันํ้าอยูต่ ํ่ากว่าท่อระบายนํ้า  เช่นชั้นใตดิ้น  เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 4.92  เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุ่ม 

(ท่ีมา : CEDA) 
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4) วาล์วกันกลับ (Check Valve) เป็นอุปกรณ์สาํคญัที่ทาํหนา้ที่ป้องกนัความเสียหายอนัจะเกิดขึ้นกบั

เคร่ืองสูบนํ้ า  โดยอุปกรณ์ชนิดน้ีจะทาํงานในการบังคบัการไหลของนํ้ าให้ไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้น  

เพ่ือป้องกนัการยอ้นกลบัของกระแสนํ้าที่มีแรงดนั  ซ่ึงแรงดนันํ้ายอ้นกลบัน้ีเองที่เป็นตวัการทาํความเสียหาย

ให้เกิดขึ้นกบัเคร่ืองสูบนํ้าได ้ จึงมกัติดตั้งวาลว์กนักลบัน้ีไวบ้ริเวณหลงัเคร่ืองสูบนํ้า  โดยทัว่ไปวาลว์กนักลบั

จะทาํจากวสัดุประเภทโลหะ เช่น เหล็กหล่อ  ทองเหลือง  เหล็กกลา้ เป็นตน้ 

  

รูปท่ี 4.93   วาลว์กนักลบั 

(ท่ีมา : NIBCO) 

4.5.2 ระบบระบายนํ้า 

นํ้ าที่ระบายออกมาจากเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค

นํ้าประปาจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการระบายออกนอกบา้นหรืออาคารโดยเร็ว  ทั้งน้ีเพ่ือส่งต่อไปยงัระบบบาํบดั

นํ้ าเสียหรือจุดที่เหมาะสมในการปล่อยทิ้งต่อไป  ซ่ึงหากปล่อยไวแ้ลว้จะทาํให้เกิดการสะสมหมกัหมมเป็น 

กลิ่นและก๊าซทีไ่ม่พึงประสงคแ์ละยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นหรืออาคารนั้นอีก

ดว้ย    ระบบระบายนํ้าภายในอาคารประกอบดว้ยท่อระบายนํ้าและท่ออากาศ (Vent Pipe)   ระบบท่อระบาย

นํ้ า  หมายถึงระบบท่อทั้งหมดที่ติดตั้งขึ้นมาเพ่ือระบายนํ้าเสีย  นํ้ าฝน  หรือนํ้ าทิ้งอื่นๆ  ไปยงัแหล่งกาํจดันํ้า

เสีย  ระบบท่อระบายอากาศประกอบดว้ย  ท่อที่ใชส้าํหรับให้อากาศผ่านเขา้หรือออกจากระบบท่อระบายนํ้ า  

หรือช่วยให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในระบบท่อระบายนํ้ าเพ่ือรักษาที่ดักกลิ่น (Trap Seal)  ของเคร่ือง

สุขภณัฑเ์อาไว ้   ทั้งน้ี  เราสามารถแบ่งท่อในระบบระบายนํ้าเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

 Soil Pipe  หรือเรียกว่าท่อโสโครก  หมายถึง  ท่อที่ใชใ้นการระบายมูลของมนุษย ์ เช่น 

นํ้าโสโครกที่ระบายจากโถส้วม  โถปัสสาวะ เป็นตน้ 

 Waste Pipe  หรือเรียกว่าท่อนํ้าเสีย  หมายถึง  ท่อที่ใชร้ะบายนํ้าเสียอื่นๆ  ซ่ึงไม่มีมูลของ

มนุษยอ์ยูด่ว้ย  ท่อที่ใชส้าํหรับระบายนํ้าจากอ่างลา้งจาน  อ่างลา้งมือ  อา่งซกัผา้  อ่าง

อาบนํ้า  เคร่ืองซกัผา้  จดัไดว่้าเป็นท่อนํ้าเสียทั้งส้ิน 
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3.2) เคร่ืองสูบนํ้าแรงดันคงที่  เป็นเคร่ืองสูบนํ้าที่เหมาะสาํหรับอพาร์ทเมนท ์ อาคารตึกแถว  

ทาวน์เฮา้ส์ บา้นเด่ียว ทาํงานอตัโนมติัสามารถควบคุมแรงดนันํ้ าให้คงที่สมํ่าเสมอ จึงสามารถนาํไปใช้งาน

กบับา้น หรืออาคารที่มีการติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น  ซ่ึงตอ้งการการไหลและแรงดนันํ้าที่คงที่ 

 

รูปท่ี 4.90  เคร่ืองสูบนํ้าแรงดนัคงท่ี 

(ท่ีมา : HITACHI) 

3.3) เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump)  เหมาะกบังานสูบนํ้ าขึ้นอาคารสูง หรือ

สูบนํ้ าจากถงัเก็บนํ้ า   งานจ่ายนํ้ าในการเกษตร   เพราะเป็นเคร่ืองสูบนํ้ าที่สามารถสูบนํ้ าไดใ้นปริมาณมาก

และแรงดนัสูง 

 

รูปท่ี 4.91  เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 

(ท่ีมา : EBARA) 

3.4) เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุ่ม (Submergible Pump) เหมาะกบังานที่ตอ้งการสูบนํ้ าเป็นคร้ังคราว  

เพ่ือขนยา้ยมวลนํ้ าจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงในระยะทางไม่ไกลมากนัก  เช่น งานสูบนํ้ าเพ่ือรดนํ้ าต้นไม้  

งานทาํความสะอาดบ่อนํ้า    งานวิดนํ้า  งานสูบนํ้าซ่ึงระดบันํ้าอยูต่ ํ่ากว่าท่อระบายนํ้า  เช่นชั้นใตดิ้น  เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 4.92  เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุ่ม 

(ท่ีมา : CEDA) 
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4) วาล์วกันกลับ (Check Valve) เป็นอุปกรณ์สาํคญัที่ทาํหนา้ที่ป้องกนัความเสียหายอนัจะเกิดขึ้นกบั

เคร่ืองสูบนํ้ า  โดยอุปกรณ์ชนิดน้ีจะทาํงานในการบังคบัการไหลของนํ้ าให้ไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้น  

เพ่ือป้องกนัการยอ้นกลบัของกระแสนํ้าที่มีแรงดนั  ซ่ึงแรงดนันํ้ายอ้นกลบัน้ีเองท่ีเป็นตวัการทาํความเสียหาย

ให้เกิดขึ้นกบัเคร่ืองสูบนํ้าได ้ จึงมกัติดตั้งวาลว์กนักลบัน้ีไวบ้ริเวณหลงัเคร่ืองสูบนํ้า  โดยทัว่ไปวาลว์กนักลบั

จะทาํจากวสัดุประเภทโลหะ เช่น เหล็กหล่อ  ทองเหลือง  เหล็กกลา้ เป็นตน้ 

  

รูปท่ี 4.93   วาลว์กนักลบั 

(ท่ีมา : NIBCO) 

4.5.2 ระบบระบายนํ้า 

นํ้ าที่ระบายออกมาจากเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค

นํ้าประปาจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการระบายออกนอกบา้นหรืออาคารโดยเร็ว  ทั้งน้ีเพ่ือส่งต่อไปยงัระบบบาํบดั

นํ้ าเสียหรือจุดที่เหมาะสมในการปล่อยทิ้งต่อไป  ซ่ึงหากปล่อยไวแ้ลว้จะทาํให้เกิดการสะสมหมกัหมมเป็น 

กลิ่นและก๊าซทีไ่ม่พึงประสงคแ์ละยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นหรืออาคารนั้นอีก

ดว้ย    ระบบระบายนํ้าภายในอาคารประกอบดว้ยท่อระบายนํ้าและท่ออากาศ (Vent Pipe)   ระบบท่อระบาย

นํ้ า  หมายถึงระบบท่อทั้งหมดที่ติดตั้งขึ้นมาเพ่ือระบายนํ้าเสีย  นํ้ าฝน  หรือนํ้ าทิ้งอื่นๆ  ไปยงัแหล่งกาํจดันํ้า

เสีย  ระบบท่อระบายอากาศประกอบดว้ย  ท่อที่ใชส้าํหรับให้อากาศผ่านเขา้หรือออกจากระบบท่อระบายนํ้ า  

หรือช่วยให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในระบบท่อระบายนํ้ าเพ่ือรักษาที่ดักกลิ่น (Trap Seal)  ของเคร่ือง

สุขภณัฑเ์อาไว ้   ทั้งน้ี  เราสามารถแบ่งท่อในระบบระบายนํ้าเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

 Soil Pipe  หรือเรียกว่าท่อโสโครก  หมายถึง  ท่อท่ีใชใ้นการระบายมูลของมนุษย ์ เช่น 

นํ้าโสโครกที่ระบายจากโถส้วม  โถปัสสาวะ เป็นตน้ 

 Waste Pipe  หรือเรียกว่าท่อนํ้าเสีย  หมายถึง  ท่อที่ใชร้ะบายนํ้าเสียอื่นๆ  ซ่ึงไม่มีมูลของ

มนุษยอ์ยูด่ว้ย  ท่อที่ใชส้าํหรับระบายนํ้าจากอ่างลา้งจาน  อ่างลา้งมือ  อา่งซกัผา้  อ่าง

อาบนํ้า  เคร่ืองซกัผา้  จดัไดว่้าเป็นท่อนํ้าเสียทั้งส้ิน 
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 Vent Pipe  หรือท่ออากาศ  เป็นท่อที่ต่ออยูก่บัท่อระบายนํ้าใกลก้บัท่ีดกักลิ่น (Trap) หรือ

ต่ออยู่กบัท่อส่วนอื่นๆ ของท่อระบายนํ้ า  เพ่ือจุดประสงค์ในการรักษาความดนัภายใน

ระบบท่อระบายนํ้ าให้มีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด  โดยการจดัให้อากาศผ่านเขา้และออก

จากท่อระบายนํ้ าได ้  ท่ออากาศน้ีควรต่อย่ืนออกไปนอกบา้นหรืออาคารมากพอสมควร  

เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นรบกวน 

ระบบระบายนํ้าประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํคญั ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.94  แสดงระบบระบายนํ้าภายในบา้นพกัอาศยัและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

1) ถงับาํบดันํ้ าเสีย   มีหน้าที่ในการบาํบดันํ้ าเสีย  นํ้ าโสโครกอนัเกิดจากกิจกรรมต่างๆ  ให้

เป็นนํ้ าทิ้งที่มีคุณภาพดีพอตามที่มาตรฐานกาํหนด  ก่อนที่จะระบายลงสู่ทางนํ้ าสาธารณะ  โดยไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาทางมลภาวะเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้หลกัในการบาํบดันํ้ าเสียแบบไม่เติม

อากาศ (Anaerobic Process) อาศยัแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเป็นหลกัในการกาํจดัความสกปรก โดยทัว่ไป

ถงับาํบดันํ้ าเสียที่มีขายในทอ้งตลาดมกัผลิตจากวสัดุ Polyethylene (PE)  และ ไฟเบอร์กลาส ภายในถงัจะ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเกรอะ และ ส่วนกรอง    สําหรับการเลือกขนาดของถงับาํบดันํ้ าเสียนั้นควร

พิจารณาจากพ้ืนที่ที่ติดตั้ง ว่าเหมาะสมกบัขนาดของถงัหรือไม่ และดูจากปริมาณผูอ้ยูอ่าศยั หากจาํนวนผูใ้ช้

มาก ขนาดก็ตอ้งใหญ่ขึ้น หรืออาจแยกใส่เฉพาะจุดก็ได ้แลว้แต่การออกแบบ 
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รูปท่ี 4.95  ถงับาํบดันํ้าเสีย 

(ท่ีมา : COTTO) 

2) ถงัดกัไขมนั  (Grease Tank) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดกัจบัไขมนั  นํ้ ามนั  จากนํ้ าเสียที่มาจาก

การหุงตม้อาหารในครัวเรือน ไม่ให้ไหลปนไปกบันํ้าทิ้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากไขมนัจะลอยตวัอยูเ่ป็นฝ้าอยูผิ่วนํ้ าทาํ

ให้ก๊าซออกซิเจนละลายลงในนํ้ าไดน้้อย  อนัเป็นสาเหตุให้นํ้ าเน่าเสีย  นอกจากน้ีไขมนัยงัไปจบัติดอยู่ผิว

ภายในของท่อ  อนัเป็นสาเหตุให้ท่อระบายนํ้ าอุดตนั   ถงัดกัไขมนัแบ่งเป็นสองประเภทหลกัๆ  คือ แบบตั้ง

บนพ้ืน และแบบฝังดิน   ซ่ึงสําหรับบา้นเรือน ควรเลือกถงัดกัไขมนัแบบตั้งบนพ้ืน เพ่ือความสะดวกในการ

ใชง้านและดูแลรักษา    

 

รูปท่ี 4.96  ถงัดกัไขมนั 

(ท่ีมา : COTTO) 

3) ที่ดักกลิ่น (Trap)  ที่ดักกลิ่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ของเหลวเป็นตัวกลางป้องกันมิให้อากาศ

ภายในระบบท่อนํ้ายอ้นกลบัเขา้มาภายในห้องไดโ้ดยที่จะตอ้งไม่ขดัขวางต่อการระบายนํ้า  ของเหลวในที่น้ี

ก็คือนํ้าที่ระบายออกไปจากเคร่ืองสุขภณัฑน์ัน่เอง   ซ่ึงที่ดกักลิ่นที่มีใชใ้นปัจจุบนัมีลกัษณะรูปร่างที่แตกต่าง

กนัหลายแบบ  ขึ้นอยูก่บัทิศทางการไหลของนํ้าที่ตอ้งการให้ไป เช่น ที่ดกักลิ่นรูปตวัพี (P-trap)  ที่ดกักลิ่นรูป

ตวัเอส (S-trap)  เป็นตน้ 
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 Vent Pipe  หรือท่ออากาศ  เป็นท่อที่ต่ออยูก่บัท่อระบายนํ้าใกลก้บัทีด่กักลิ่น (Trap) หรือ

ต่ออยู่กบัท่อส่วนอื่นๆ ของท่อระบายนํ้ า  เพ่ือจุดประสงค์ในการรักษาความดนัภายใน

ระบบท่อระบายนํ้ าให้มีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด  โดยการจดัให้อากาศผ่านเขา้และออก

จากท่อระบายนํ้ าได ้  ท่ออากาศน้ีควรต่อย่ืนออกไปนอกบา้นหรืออาคารมากพอสมควร  

เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นรบกวน 

ระบบระบายนํ้าประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํคญั ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.94  แสดงระบบระบายนํ้าภายในบา้นพกัอาศยัและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

1) ถงับาํบดันํ้ าเสีย   มีหน้าที่ในการบาํบดันํ้ าเสีย  นํ้ าโสโครกอนัเกิดจากกิจกรรมต่างๆ  ให้

เป็นนํ้ าทิ้งที่มีคุณภาพดีพอตามที่มาตรฐานกาํหนด  ก่อนที่จะระบายลงสู่ทางนํ้ าสาธารณะ  โดยไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาทางมลภาวะเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้หลกัในการบาํบดันํ้ าเสียแบบไม่เติม

อากาศ (Anaerobic Process) อาศยัแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเป็นหลกัในการกาํจดัความสกปรก โดยทัว่ไป

ถงับาํบดันํ้ าเสียที่มีขายในทอ้งตลาดมกัผลิตจากวสัดุ Polyethylene (PE)  และ ไฟเบอร์กลาส ภายในถงัจะ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเกรอะ และ ส่วนกรอง    สําหรับการเลือกขนาดของถงับาํบดันํ้ าเสียนั้นควร

พิจารณาจากพ้ืนที่ที่ติดตั้ง ว่าเหมาะสมกบัขนาดของถงัหรือไม่ และดูจากปริมาณผูอ้ยูอ่าศยั หากจาํนวนผูใ้ช้

มาก ขนาดก็ตอ้งใหญ่ขึ้น หรืออาจแยกใส่เฉพาะจุดก็ได ้แลว้แต่การออกแบบ 
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รูปท่ี 4.95  ถงับาํบดันํ้าเสีย 

(ท่ีมา : COTTO) 

2) ถงัดกัไขมนั  (Grease Tank) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยดกัจบัไขมนั  นํ้ ามนั  จากนํ้ าเสียที่มาจาก

การหุงตม้อาหารในครัวเรือน ไม่ให้ไหลปนไปกบันํ้าทิ้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากไขมนัจะลอยตวัอยูเ่ป็นฝ้าอยูผิ่วนํ้ าทาํ

ให้ก๊าซออกซิเจนละลายลงในนํ้ าไดน้้อย  อนัเป็นสาเหตุให้นํ้ าเน่าเสีย  นอกจากน้ีไขมนัยงัไปจบัติดอยู่ผิว

ภายในของท่อ  อนัเป็นสาเหตุให้ท่อระบายนํ้ าอุดตนั   ถงัดกัไขมนัแบ่งเป็นสองประเภทหลกัๆ  คือ แบบตั้ง

บนพ้ืน และแบบฝังดิน   ซ่ึงสําหรับบา้นเรือน ควรเลือกถงัดกัไขมนัแบบตั้งบนพ้ืน เพ่ือความสะดวกในการ

ใชง้านและดูแลรักษา    

 

รูปท่ี 4.96  ถงัดกัไขมนั 

(ท่ีมา : COTTO) 

3) ที่ดักกลิ่น (Trap)  ที่ดักกลิ่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ของเหลวเป็นตัวกลางป้องกันมิให้อากาศ

ภายในระบบท่อนํ้ายอ้นกลบัเขา้มาภายในห้องไดโ้ดยที่จะตอ้งไม่ขดัขวางต่อการระบายนํ้า  ของเหลวในที่น้ี

ก็คือนํ้าที่ระบายออกไปจากเคร่ืองสุขภณัฑน์ัน่เอง   ซ่ึงที่ดกักลิ่นที่มีใชใ้นปัจจุบนัมีลกัษณะรูปร่างที่แตกต่าง

กนัหลายแบบ  ขึ้นอยูก่บัทิศทางการไหลของนํ้าที่ตอ้งการให้ไป เช่น ที่ดกักลิ่นรูปตวัพี (P-trap)  ที่ดกักลิ่นรูป

ตวัเอส (S-trap)  เป็นตน้ 

ขั้นตอนการติดตั้งถังบำาบัดน้ำาเสีย

ขั้นตอนการติดตั้งถังดักไขมัน
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งานระบบท่อในอาคาร  
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รูปท่ี 4.97  ท่ีดกักลิ่น 

4) ช่องลา้งท่อ (Cleanout)  ในระบบท่อระบายนํ้าสาํหรับบา้นเรือน  จาํเป็นจะตอ้งมีช่องเปิดที่

มีฝาปิดครอบเอาไวใ้นเวลาปกติอยา่งนอ้ยหน่ึงจุด   เพ่ือที่จะสามารถเปิดออกทาํความสะอาดท่อไดใ้นกรณีที่

ท่อระบายนํ้ าตัน  หรือมีส่ิงสกปรกไปค้างอยู่ในท่อ  ซ่ึงโดยปรกติช่องล้างท่อน้ีจะติดตั้งให้เห็นเป็นฝา

ทองเหลืองหรือพีวีซีโผล่ขึ้นมาเสมอพ้ืนในบริเวณห้องนํ้า   และเมื่อท่อระบายนํ้าเกิดการอุดตนั  ก็จะตอ้งเปิด

เกลียวที่ฝาน้ีและใชอุ้ปกรณ์ทาํความสะอาดท่อ เช่น งูเหล็ก  แหยล่งไปในท่อเพ่ือทะลวงเอาส่ิงสกปรกที่คา้ง

อยูอ่อกมา 

 
 

รูปท่ี 4.98  ฝาปิดช่องลา้งท่อทองเหลือง รูปท่ี 4.99  การติดตั้งช่องลา้งท่อ 
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บทท่ี 5 

การทดสอบระบบท่อ 

งานระบบท่อและสุขภณัฑ์โดยทัว่ไป หลงัจากการเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนที่จะมีการฝังกลบ

ท่อและติดตั้งเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑ์ชนิดต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีการทดสอบและการตรวจสอบระบบท่อที่ต่อ

ประกอบติดตั้งก่อนทุกคร้ังเสมอ เพ่ือหารอยร่ัวซึมต่างๆ โดยสาเหตุอาจเกิดจากความบกพร่องจากการทาํงาน

ของช่างผูติ้ดตั้งระบบท่อ เพ่ือจะไดท้าํการแกไ้ขรอยร่ัวซึมต่างๆให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานต่อไป โดยการ

ทดสอบระบบท่อและสุขภณัฑก์่อนการฝังกลบนั้น จะช่วยให้สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายต่างๆ ลงได ้

การทดสอบความดันระบบท่อ 

การทดสอบและตรวจสอบรอยร่ัวของท่อและอุปกรณ์จะทาํหลงัจากติดตั้งระบบท่อต่างๆ เรียบร้อย

แลว้ แต่ยงัไม่มีการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่างๆ เพ่ือป้องการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกบัสุขภณัฑไ์ด ้ 

โดยวีธีการตรวจสอบเพ่ือหารอยร่ัวของระบบท่อประเภทต่างๆ ได้แก่ ระบบท่อรับแรงดันหรือ

ระบบท่อประปานํ้าดี  ระบบท่อระบายนํ้า และระบบท่อระบายอากาศโดยสามารถแบ่งการทดสอบไดด้งัน้ี 

5.1 การทดสอบระบบท่อรับแรงดัน 

การทดสอบระบบท่อรับแรงดนัหรือท่อประปานํ้าดี เป็นระบบท่อที่มีความดนัในเส้นท่อค่อนขา้งสูง

การทดสอบจะตอ้งทาํการทดสอบที่ความดนัประมาณ 1.5 เท่าของความดนัทาํงานปกติของระบบประปา 

โดยขึ้นอยูก่บัความดนัที่ระบุไวใ้นแบบ โดยการทดสอบวิธีน้ีจึงจาํเป็นตอ้งใช้ป๊ัมอดัแรงดนัมาช่วยเพ่ิมความ

ดนัของนํ้าในระบบท่อ  

สําหรับวิธีการทดสอบหลงัเติมนํ้าสะอาดเขา้สู่ระบบจนเต็มท่อแลว้ ก็ให้อุดช่องเติมนํ้า จากนั้นก็ใช้

ป๊ัมอดัความดนันํ้าจากภายนอกเขา้สู่ระบบ จนนํ้าในระบบมีความดนั 1.5 เท่าของความดนัใชง้าน หรือ 7 บาร์

แลว้แต่ความดนัไหนจะสูงกว่า จากนั้นทิ้งไวป้ระมาณ 6 ชัว่โมง หลงัจากนั้นสังเกตมาตรวดัความดนัของนํ้ า 

ถา้หากความดนัลดลงแสดงว่าระบบท่อเกิดรอยร่ัวซึม ให้ตรวจสอบหาตาํแหน่งการร่ัวแลว้แกไ้ข และทาํการ

ทดสอบดว้ยวิธีการขา้งตน้อีกคร้ัง (ดงัภาพประกอบที่ 5.2- 5.5) 
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ข้ันตอนการทดสอบหารอยร่ัวระบบท่อรับแรงดัน (ประปานํ้าด)ี 

 

รูปท่ี 5.1 ตรวจสอบจุดยึดรั้ งต่างๆ ให้เรียบร้อย และตรวจสอบแนว เส้นท่อให้เป็นไปตามแบบ 

 

 

รูปท่ี 5.2 อุดปลายท่อทุกจุดท่ีนํ้าออกได ้ยกเวน้บริเวณดา้นทา้ยหรือจุดสุดทา้ยของท่อ 

 

 

รูปท่ี 5.3 ทาํการติดตั้ง Pressure Gauge แลว้ค่อยๆ เติมนํ้าเขา้ไปจนกว่าอากาศจะหมด 
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รูปท่ี 5.4 ทดสอบท่ีความดนัประมาณ 7 bar (100 psi) ท้ิงไว ้6 ชัว่โมง โดยท่ีค่าความดนัตอ้งไม่เปลี่ยนแปลง 

5.2 การทดสอบระบบท่อระบายนํา้และระบายอากาศ 

หลงัจากการเดินท่อระบายนํ้าทัว่ไปเรียบร้อยแลว้  จะตอ้งมกีารทดสอบเพ่ือหารอยร่ัวของระบบท่อ

ระบายก่อนการติดตั้งสุขภณัฑ์  และหลงัจากติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์เรียบร้อยแลว้จึงทาํการทดสอบดูอีกคร้ัง

หน่ึงเพ่ือหารอยร่ัว ณ ที่ดกักลิ่นหรืออื่นๆ  โดยปกติสําหรับอาคารหลายชั้น  มกัจะนิยมทาํการทดสอบทีละ

ชั้นระหว่างการก่อสร้าง  ซ่ึงจะทาํให้สามารถหาตาํแหน่งรอยร่ัวและทาํการซ่อมแซมไดอ้ย่างสะดวก  การ

ทดสอบระบบท่อระบายทาํได ้4 วิธี ดงัน้ี 

5.2.1  การทดสอบด้วยนํา้ 

การทดสอบส่วนหน่ึงส่วนใดของท่อระบายนํ้ าโดยใช้นํ้ า  มกัจะใช้ความดนัของนํ้ าประมาณ 

0.3 บาร์ ขั้นตอนแรกตอ้งทาํการอุดช่องเปิดทุกแห่งภายในระบบที่ตอ้งการตรวจสอบ  แลว้จึงต่อท่อชัว่คราว

สาํหรับการทดสอบ  โดยให้ท่อที่ต่อขึ้นชั่วคราวน้ีมีความสูงจากระดบัท่อที่ตอ้งการทดสอบ 3 เมตร  แลว้จึง

เติมนํ้ าลงไปในท่อน้ีจนเต็มจากนั้นทิ้งเอาไวอ้ย่างน้อย 2 ชั่วโมง  ถา้ระดบันํ้ าในท่อไม่ลดลงก็แสดงว่าไม่มี

รอยร่ัวในระบบท่อระบายนํ้าในส่วนที่ทาํการทดสอบ  ถา้ทาํการทดสอบท่อระบายนํ้าของอาคารสูงพร้อมกนั

คร้ังเดียว  ท่อส่วนที่อยูต่ ํ่าลงมาจะรับแรงดนัสูงเกินไป  ดงันั้นจึงควรแยกทดสอบทีละชั้น (ตามรูปประกอบที่ 

5.5) 
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ข้ันตอนการทดสอบหารอยร่ัวระบบท่อรับแรงดัน (ประปานํ้าด)ี 
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รอยร่ัวในระบบท่อระบายนํ้าในส่วนที่ทาํการทดสอบ  ถา้ทาํการทดสอบท่อระบายนํ้าของอาคารสูงพร้อมกนั

คร้ังเดียว  ท่อส่วนที่อยูต่ ํ่าลงมาจะรับแรงดนัสูงเกินไป  ดงันั้นจึงควรแยกทดสอบทีละชั้น (ตามรูปประกอบที่ 

5.5) 
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รูปท่ี 5.5 ภาพแสดงการทดสอบท่อระบายนํ้าดว้ยแรงดนันํ้า 

5.2.2  การทดสอบด้วยลมอัด 

ในการทดสอบระบบท่อระบายนํ้ าดว้ยลมอดั  ให้ทาํการอุดช่องเปิดทั้งหมดให้สนิท  แลว้จึง

อดัลมเขา้ไปในท่อให้มีความดนัประมาณ 0.3 บาร์  จากนั้นให้ท้ิงเอาไวอ้ย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง  ถา้ความดนัไม่

ลดลง  แสดงว่าท่อไม่มีรอยร่ัว  ในการทดสอบด้วยลมน้ีจะตอ้งใช้มาตรวดัความดันชนิดละเอียด  เพราะ

ระดบัความดนัตํ่ามาก  ถา้มีการร่ัวมากที่รอยต่อ  ผูต้รวจสอบจะสังเกตได้โดยการฟังเสียงลมที่ร่ัวออกมา    

แต่ถา้มีการร่ัวเพียงเล็กนอ้ยก็เป็นการยากที่จะไดยิ้นเสียงลมร่ัว  อยา่งไรก็ตาม  หากมีความสงสัยที่รอยต่อใด  

ก็ให้ใชน้ํ้าสบู่ทาที่รอยต่อนั้น  ถา้มีการร่ัวซึมจะมีฟองสบู่ปุดออกมา  การทดสอบดว้ยลมอดัไม่ง่ายเท่ากบัการ

ทดสอบดว้ยนํ้า  และในบางคร้ังก็เป็นการยากที่จะหารอยร่ัว  แต่ขอ้ดีของการทดสอบดว้ยวิธีน้ีก็คือ  ภายใน

ระบบท่อจะไดรั้บความดนัที่สมํ่าเสมอโดยตลอด 

5.2.3  การทดสอบด้วยควัน 

ควนัที่ใช้ในการทดสอบน้ีอาจจะไดม้าจากการเผาวสัดุที่มีควนัมาก  เช่น  ผา้ชุบนํ้ ามนัเคร่ือง  

เป็นตน้  โดยทาํการเผาในเตาของเคร่ืองทดสอบโดยใชค้วนั  ไม่ควรใชค้วนัท่ีท่ีเกิดจากสารเคมี  หรือส่ิงอื่นๆ  

ซ่ึงอาจจะตกตะกอนเกาะติดกบัผนงัท่อได ้ ในการทดสอบให้ต่อท่อจากเคร่ืองทดสอบดว้ยควนัเขา้ที่ดา้นล่าง

ของระบบท่อระบายนํ้ า  แลว้จึงใช้สูบลม (Bellow)  เพ่ืออดัควนัเขา้ไปในท่อ  จนกระทัง่ควนัปรากฏขึ้นที่

ยอดของท่อแนวด่ิง  จากนั้นปิดปลายท่อด่ิง  แลว้อดัควนัจนระบบมีความดนัประมาณ 25 มิลลิเมตรของความ

สูงนํ้า  ในการตรวจสอบรอยร่ัว  ให้สังเกตดูควนัหรือกลิ่นของควนัจากรอยร่ัว  หรือถา้มีความสงสัยที่รอยต่อ

ใด  ก็ให้ใชน้ํ้าสบู่ตรวจสอบดู  ทั้งน้ีเพราะในบางคร้ังรอยร่ัวอาจจะมีเล็กนอ้ย  จนกระทัง่ไม่สามารถมองเห็น

ควนัได ้
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5.2.4  การทดสอบด้วยกลิ่น 

สารที่ใชท้าํให้เกิดกลิ่นสาํหรับตรวจสอบรอยร่ัว  เป็นสารประเภทที่ระเหยเร็วและมีกลิ่นมาก  

เช่น นํ้ ามนัสะระแหน่ (Oil of Peppermint)  อีเธอร์ (Ether)  เป็นตน้  ในการทดสอบโดยวิธีน้ี  ให้ทาํการปิด

ช่องเปิดของท่อระบายนํ้ าและท่ออากาศให้หมด  ยกเวน้ปลายของท่อด่ิงที่อยู่สูงสุดเท่านั้น  จากนั้นจึงเท

นํ้ ามนัสะระแหน่ลงไปประมาณ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ต่อความสูงของท่อด่ิง 10 เมตร  แต่จะตอ้งไม่นอ้ย

กว่า 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร แลว้ให้เติมนํ้ าเดือดลงไปในท่ออีกประมาณ 4 ลิตร หลงัจากน้ีให้ปิดปลายบน

ของท่อด่ิงทนัที รอยร่ัวของท่อระบายนํ้าจะบอกไดด้ว้ยกลิ่นที่ระเหยออกมา  ผูท้ี่ทาํการเติมนํ้ามนัสะระแหน่

น้ีจะมีกลิ่นติดตวัอยู ่  จึงห้ามมิให้เขา้มาภายในอาคารอีก  การทดสอบวิธีน้ีมกัจะไม่ค่อยไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ

นกั  เพราะไม่มีความดนัภายในท่อพอที่จะให้กลิ่นระเหยออกมาจากรอยร่ัวเล็กๆ ได ้ และมีความยากลาํบาก

ในการคน้หาตาํแหน่งที่มีรอยร่ัว 

 

รูปท่ี 5.6  ระบบประปา 
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ช่องเปิดของท่อระบายนํ้ าและท่ออากาศให้หมด  ยกเวน้ปลายของท่อด่ิงที่อยู่สูงสุดเท่านั้น  จากนั้นจึงเท

นํ้ ามนัสะระแหน่ลงไปประมาณ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ต่อความสูงของท่อด่ิง 10 เมตร  แต่จะตอ้งไม่นอ้ย

กว่า 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร แลว้ให้เติมนํ้ าเดือดลงไปในท่ออีกประมาณ 4 ลิตร หลงัจากน้ีให้ปิดปลายบน

ของท่อด่ิงทนัที รอยร่ัวของท่อระบายนํ้าจะบอกไดด้ว้ยกลิ่นที่ระเหยออกมา  ผูท้ี่ทาํการเติมนํ้ามนัสะระแหน่

น้ีจะมีกลิ่นติดตวัอยู ่  จึงห้ามมิให้เขา้มาภายในอาคารอีก  การทดสอบวิธีน้ีมกัจะไม่ค่อยไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ

นกั  เพราะไม่มีความดนัภายในท่อพอที่จะให้กลิ่นระเหยออกมาจากรอยร่ัวเล็กๆ ได ้ และมีความยากลาํบาก

ในการคน้หาตาํแหน่งที่มีรอยร่ัว 
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รูปท่ี 5.7  ระบบระบายนํ้า 

 

 

สามารถ Scan QR code 

หนังสือเรียนในรูปแบบ PDF



129

 

128 
 

 

รูปท่ี 5.7  ระบบระบายนํ้า 
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