คํานํา
หนังสื อ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน กลุ่ม วิชางานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ หลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ โดยมุ่งเน้นให้ผู ้
เข้าอบรมได้พฒั นาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านระบบงานประปา
ทั้งนี้ เนื้ อหาภายในหนังสื อครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ ตั้งแต่
การเลือ กใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน กระบวนการติดตั้งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน การปฏิบัติงานที่
คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานและผูใ้ ช้งาน รวมไปถึงบูรณาการนวัตกรรมงานระบบ
ท่อระดับสากล เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและนวัตกรรมของระบบท่อที่พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง โดย
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานรายวิชาระบบท่อและสุขภัณฑ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่ วมมือกับ บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ผูผ้ ลิตท่อ
และข้อต่อพีวีซี ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี ภายใต้เครื อซิเมนต์ไทย เป็ นผูร้ ่ วมพัฒนาและจัดทําหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน และหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่า หนังสื อ เล่มนี้ จะมีส่วนช่ วยเสริ มสร้ างความรู้ ด้านงานระบบท่อ และสุ ขภัณฑ์ ให้แก่นักเรี ยน
นักศึกษา และผูอ้ ่านทุกท่าน เพื่อให้สามารถนําองค์ความรู้จากหนังสื อเล่มนี้ ไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป

(นายปรเมษฐ ลานรุ่ งโรจน์)

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
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ฃอแสดงความยินดีกบั สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและบริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และบริ ษั ท นวพลาสติ ก
จํากัด ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผูผ้ ลิตท่อและข้อต่อพีวซี ี และพีพอี าร์ “ตราเอสซีจ”ี ทีไ� ด้ร่วมมือกันเรียบ
อุตสาหกรรม จํากัด ในเครื อซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิตท่อและข้ อต่อ พีวีซี และพีพีอาร์ “ตราเอสซีจี” ที่ได้
เรียง “คู่มอื การเรียนการสอนด้านงานท่อและสุขภัณฑ์” เล่มนี�ขน�ึ มา ความร่วมมือนี�เกิดขึน� เพราะทัง� ทาง
ร่ วมมือกันเรียบเรี ยง “คู่มือการเรี ยนการสอนด้ านงานท่อและสุขภัณฑ์” เล่มนีข้ ึน้ มา ความร่ วมมือนีเ้ กิดขึ ้น
บริษทั ฯ และสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาต่างก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาช่างฝีมอื ให้มี
เพราะทัง้ ทางบริ ษัท ฯ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาต่างก็เ ล็ งเห็ นถึ ง ความสํา คัญ ของ
ความรอบรูแ้ ละทันสมัย เพื�อรองรับการเปลีย� นแปลงทางเทคโนโลยี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผูท้ �ี
การพัฒนาช่างฝี มือให้ มีความรอบรู้ และทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเสริมสร้ าง
จะออกไปประกอบวิชาชีพในงานระบบท่อต่างๆ ทัง� ในอาคารพาณิชย์ ในอาคารอุตสาหกรรม และบ้านอยู่
ความแข็งแกร่ งให้ กับผู้ท่ีจะออกไปประกอบวิชาชีพในงานระบบท่อต่างๆ ทังในอาคารพาณิ
้
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ระบบท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 1
ระบบท่ อ
1.1 บทนํา
ช่างท่อสุ ขภัณฑ์มีหน้าที่ติดตั้งระบบท่อต่างๆ ของอาคาร เพื่อความเหมาะสม และความสุ ขสบาย
อย่างถูกลักษณะของผูใ้ ช้สอยอาคารนั้นๆ ช่างท่อและสุขภัณฑ์จึงต้องมีหน้าที่ในระบบจัดส่ งนํ้าที่ใช้อุปโภค
บริ โภคที่มีความปลอดภัยเข้าสู่ อาคาร และรวมถึงระบบระบายนํ้าที่ตอ้ งการกําจัดนํ้าทิ้ง และนํ้าโสโครก ไป
ยังท่อ ระบายนํ้าจะนํานํ้าส่ งต่อ ไปยังจุดที่สามารถปล่อ ยทิ้งได้ หรื อ ส่ งต่อ ไปยังโรงบําบัดของเสี ย ต่ อ ไป
นอกจากนี้ช่างท่อและสุขภัณฑ์ตอ้ งมีหน้าที่ต่อการซ่อมบํารุ งรักษาและซ่อมแซมท่อต่างๆ อีกด้วย โดยทัว่ ไป
แล้ว ระบบท่อภายในอาคารจะมีดงั ต่อไปนี้
1.1.1 ระบบท่อนํ้าเย็น (Cold Water Piping) และระบบท่อนํ้าร้ อน (Hot Water Piper)
ระบบประปา จัดส่ งนํ้าเย็น (หรื อนํ้าประปา) ให้อาคารอย่างเพียงพอกับการใช้สอยของผูใ้ ช้
อาคารนั้น โดยมีความดันและอัตราการไหลที่พอเหมาะ ความดันของนํ้าที่เครื่ องสุขภัณฑ์ต่างๆ ต้องการ เพื่อ
การทํางานอย่างเหมาะสม ส่ วนใหญ่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 1.4 บาร์ (bar) (5 ถึง 20 psi) ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
ชนิ ดของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ขนาดของท่อจ่ายนํ้าจะต้องมีขนาดเพียงพอแก่การจ่ายนํ้า โดยไม่ทาํ ให้เกิดเสี ยงดัง
จนเป็ นที่น่ารําคาญ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนํ้า เช่น เครื่ องสู บนํ้า เครื่ องสุ ขภัณฑ์ และถังเก็บนํ้า ควรจะ
ได้รับการเลือ กและติดตั้งเพื่อที่จะให้สามารถบํารุ งรักษาได้ง่าย และมีเครื่ องสํารองการใช้งานตามความ
จําเป็ น
1.1.2 ระบบท่อนํ้าเสีย (Waste Water Piping)
ท่อที่ใช้ในการระบายนํ้าเสี ยอื่นๆ ซึ่ งไม่มีมูลของมนุษย์อยู่ดว้ ย ท่อที่ใช้สําหรับระบายนํ้าจาก
อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ อ่างซักผ้า อ่างอาบนํ้า ฝักบัวอาบนํ้า เครื่ องซักผ้า จัดได้ว่าเป็ นท่อนํ้าเสี ย ท่อนํ้าเสี ยที่
เดินในแนวดิ่ง เรี ยกว่า waste stack และท่อนํ้าเสี ยแนวนอน เรี ยกว่า branch waste pipe หรื อท่อแยกของท่อ
นํ้าเสี ย
1.1.3 ระบบท่อนํ้าโสโครก (Soil Piping)
ท่อที่ใช้ในการระบายมูลของมนุษย์ เช่น นํ้าโสโครกที่ระบายจากโถส้วม โถปัสสาวะ เป็ นต้น
ท่อ นํ้าโสโครกที่อยู่ในแนวดิ่ งเรี ยกว่า soil stack และท่อ นํ้าโสโครกในแนวนอน เรี ยกว่า branch soil pipe
หรื อ ท่อแยกของนํ้าโสโครก
ระบบท่อ
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ระบบท่อนํ้าเสี ยและโสโครก ควรได้รับการออกแบบและติดตั้ง เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการอุด
ตันได้ง่าย ระบบท่อควรจะมีช่องล้างท่อ (Cleanout) อย่างเพียงพอ ช่องล้างท่อมีลกั ษณะเป็ นฝาครอบแบบ
เกลียวปิ ดปลายท่อ ที่สามารถเปิ ดฝาเพื่อทําความสะอาดท่อเมื่ออุดตันได้ โดยวิธีการทําความสะอาด สามารถ
เปิ ดฝาช่องล้างท่อ (Cleanout) และตักสิ่ งที่อุดตันออกหรื อดันเข้าไป เพื่อให้ไหลลงไปตามท่อ หรื อเรี ยกรถ
สูบสิ่ งปฏิกูลมาสูบของเสี ยที่อยูใ่ นท่อออกไปได้
เครื่ องสุ ขภัณฑ์ทุกชนิ ดที่ต่อเข้ากับระบบท่อนํ้าเสี ยของอาคารโดยตรง จะต้องมีอุปกรณ์ดกั
กลิ่น (Trap) เพื่อป้ องกันมิให้ก๊าซหรื อกลิ่นเหม็นจากท่อนํ้าเสี ยระเหยกลับเข้ามาในห้องได้และอากาศเสี ยที่
อยู่ภายในท่อนํ้าเสี ยจะต้องได้รับการระบายออกไปนอกอาคารทางท่ออากาศ (Vent Piping) เพื่อให้น้ าํ เสี ย
ภายในท่อไหลได้สะดวก
1.1.4 ระบบท่ออากาศ (Vent Piping)
ท่ออากาศ เป็ นท่อที่ต่ออยู่กบั ท่อระบายนํ้าใกล้ที่ดกั กลิ่น (Trap) หรื อต่ออยู่กบั ท่อส่ วนอื่นๆ
ของท่อระบายนํ้า เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบายนํ้าให้มีการแปรเปลี่ยนน้อย
ที่สุด โดยการจัดให้อากาศผ่านเข้าและออกจากท่อระบายนํ้าได้ ท่ออากาศควรต่อออกไปนอกอาคารและให้
อยูส่ ูงกว่าอาคารอย่างน้อย 150 มม. หรื อยื่นออกไปนอกอาคารมากพอที่จะไม่มีกลิ่นรบกวน
1.1.5 ระบบท่อระบายนํ้าฝน (Storm-Water Piping)
ในทุกอาคารควรจัดให้มีท่อระบายนํ้าฝน ขนาดที่พอเพียงต่อการระบายนํ้าฝนออกจากอาคาร
ในระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วส่งต่อไปยังท่อระบายนํ้าสาธารณะ หรื อแหล่งระบายนํ้าอื่นๆ
การออกแบบระบบท่อควรจะมีจุดประสงค์รวมไปถึงการออกแบบให้ท่อมีขนาดเล็ก และ
ความยาวน้อ ยที่สุ ด เท่ าที่ จ ําเป็ นรวมไปถึง การพยายามที่ จ ะทําให้ ค่ าใช้จ่ ายของระบบท่ อ น้อ ยที่สุ ดด้วย
โดยทัว่ ไปแล้วการที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์หลังสุดนี้ได้ ย่อมหมายถึงการเลือกสิ่ งต่อไปนี้ ให้เหมาะสมที่สุด
คือ วัสดุท่อ และส่ วนประกอบของท่อ เครื่ อ งสุ ขภัณฑ์ ฉนวนหุ้มท่อ เครื่ อ งสู บนํ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบท่อต่างๆ
การติดตั้งส่วนของระบบท่อ ต้องดําเนินไปพร้อมๆ กัน กับการก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้เพราะท่อ
ต่างๆ มักจะซ่อนอยูใ่ นผนัง เพดาน หรื อบางครั้งก็จาํ เป็ นที่จะต้องทะลุผ่านคาน ผนังหรื อพื้น เพราะฉะนั้นท่อ
จึงจะต้องได้รับการวางแผนการติดตั้งก่อนที่ผนังหรื อพื้นจะเสร็ จเรี ยบร้อย เนื่องจากความจําเป็ นการเดิ นท่อ
อย่างถูกต้อง ผูค้ วบคุมการติดตั้งท่อจึงต้องสามารถอ่านแบบและร่ างแบบการเดินท่อได้ และบางครั้งก็จะต้อง
สามารถออกแบบการเดินท่อของตนเองได้
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1.2 การอ่านแบบ
การอ่านแบบ หมายถึง การทําความเข้าใจแบบก่อสร้าง ซึ่ งเป็ นแบบสถาปั ตยกรรม หรื อแบบทาง
วิศวกรรมได้ สามารถใช้ประโยชน์กบั การอ่านแบบนั้นได้ ในด้านการควบคุม ตรวจ ให้คาํ แนะนํา ทําการ
ก่อสร้าง ประมาณราคา และกําหนดการใช้จาํ นวนวัสดุ รวมทั้งการวางแผนดําเนินการเพื่อให้เกิดการบริ หาร
และจัดการก่อสร้างได้ ประโยชน์ของการอ่านแบบได้ครอบคลุมทั้งอาชีพ สามารถก่อสร้างให้ตรงกับความ
ต้องการของผูอ้ อกแบบ และควรเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบก่อสร้างนั้นได้ เพื่อก่อให้เกิดการก่อสร้าง
ที่สมบูรณ์ข้ นึ
1.2.1 การอ่านพิมพ์เขียว
แบบที่ใช้สาํ หรับการทํางานหรื อที่นิยมเรี ยกกันทัว่ ไปว่า พิมพ์เขียว เนื่องจากแบบสมัยก่อนใช้
เส้นสี ขาวบนพื้นสี เขียว ในปัจจุบนั แบบส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็ นพิมพ์ขาว (White Print) เป็ นพื้นสี ขาว ใช้เส้นสี
เขียวหรื อสี ดาํ อย่างไรก็ตาม ยังคงนิ ยมเรี ยกชื่อเดิมว่า พิมพ์เขียว ซึ่ งจําแนกได้ 3 แบบสําหรับอาคารขนาด
ใหญ่ คือ
1) พิมพ์เขียวทางโครงสร้ าง (Structural Blueprint)
แสดงโครงสร้างอาคารทั้งหมด รวมถึงแปลนการตอกเสาเข็ม (Piling) ฐานราก (Footing)
กํา แพงฐานราก (Foundation Wall) เสา (Column) คาน (Beam) แผ่ น พื้ น (Floor Slab) และหลัง คา (Roof)
รวมทั้งแสดงแบบรายละเอียด หรื อแบบขยายทางโครงสร้างแต่ละตัว การต่อกันของโครงสร้าง และอืน่ ๆ
2) พิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรม (Architectural Blueprint)
เป็ นแผนผังหรื อแปลนที่สมบูรณ์ ยกเว้นรายละเอียดทางโครงสร้าง สุขาภิบาล และไฟฟ้า
ในแบบจะแสดงถึงกรอบของอาคาร (Framing) ผนัง (Wall) ฉากกั้น (Partition) รายการตกแต่งผนัง (Wall
Finish Schedule) บัว (Trim) ตู้ (Cabinet) และกําหนดขนาดของผนังและฉากกั้นทั้งหมด รวมทั้งผังบริ เวณ
แปลน รู ปด้าน รู ปตัด รายละเอียด หรื อแบบขยาย ยังแสดงถึงแผนผังบริ เวณและทิวทัศน์ เพื่อเขียนให้เจ้าของ
อาคารเข้าใจแบบได้อย่างรวดเร็ว
3) พิมพ์เขียวทางเครื่ องกล (Mechanical Blueprint)
แสดงถึงระบบงานท่อสุขภัณฑ์ ระบบทําความร้อน ระบบปรับอากาศ ระบบถ่ายเทอากาศ
ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร พิมพ์เขียวทางเครื่ องกลของระบบงาน
ท่อสุขภัณฑ์เป็ นแบบของการติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์และระบบการเดินท่ออย่างสมบูรณ์
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ส่วนในอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย พิมพ์เขียวทางโครงสร้างและทางเครื่ องกล
บ่อยครั้งที่ถูกรวมอยูใ่ นพิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรม
1.2.2 รายละเอียดทีส่ ําคัญในการอ่านแบบ
สําหรับช่ างก่อ สร้ าง หลายๆ แขนง ที่ต้อ งทําการก่อ สร้ างให้ถูกต้อ งตรงกับแบบก่อ สร้ า ง
กําหนด เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี ช่างเดินท่อและติดตั้งสุ ขภัณฑ์ ช่างไฟฟ้า ช่างติดกระจก และช่างสาขา
อื่นๆ อาจเขียนแบบก่อสร้างได้ หรื อเพียงอ่านแบบก่อสร้างได้ บางทีช่างเหล่านั้นอ่านแบบก่อสร้างได้บา้ ง
การที่จะให้อ่านแบบก่อสร้างได้เข้าใจอย่างดี เป็ นความชํานาญที่เกิดจากความสนใจ ที่จะพิจารณาลักษณะ
การเขียน และจดจําเส้นที่จาํ เป็ นและการระบุล ักษณะของรู ปหรื อแบบ จะต้อ งฝึ กฝน แก้ปัญหา สามารถ
มองเห็นภาพได้อย่างเข้าใจชัดเจน
รายละเอียดที่มีความสําคัญในการอ่านแบบ ดังนี้
1. การเขียนคําย่อ
2. เส้นและสัญลักษณ์
3. รู ปแปลน
4. รู ปแผนผัง
5. รู ปไอโซเมตริ ก
1. การเขียนคําย่อ
การเขียนแบบทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล ประกอบด้วยการเดินท่อ ทั้งต้องแสดงชนิ ดของเครื่ อง
สุขภัณฑ์ดว้ ยสัญลักษณ์พอจะเข้าใจได้ โดยเขียนคําย่อเป็ นภาษาอังกฤษเขียนอยูใ่ กล้เครื่ องสุขภัณฑ์ หรื อเส้น
ท่อที่แสดงอยู่ในแบบ ช่างสุ ขภัณฑ์เมื่ออ่านคําย่อจะมีความเข้าใจได้ทนั ที ซึ่ งผูเ้ ขียนแบบจะกําหนดขึ้น ใน
แบบ เพื่อให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นได้สาํ หรับผูอ้ ่านแบบ ผูเ้ ขียนจะเขียนคําย่อ และความหมายหรื อรายละเอียดลง
ในแบบก่อสร้าง ผูอ้ ่านแบบจะต้องตรวจสอบ ให้ทวั่ ทุกแบบว่าผูอ้ อกแบบ หรื อเขียนแบบระบุความต้อ งการ
ไว้อย่างไร
ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคําย่อที่ใช้กบั การเขียนแบบ
รายการ
ที่ปัสสาวะ (หญิง)
ที่ปัสสาวะ (ชาย)
ฝักบัว (อาบนํ้า)
โถส้วม
อ่างอาบนํ้า
อ่างล้างมือ
4 ระบบท่อ

คําเต็ม
BIDET
URINAL
SHOWER
WATER CLOSET
BATH TUB
LAVATORY

คําย่อ
BD
UR
SH
WC
BT หรื อ TUB
LAV.
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคําย่อที่ใช้กบั การเขียนแบบ (ต่อ)
รายการ
อ่างซักล้าง
อ่างซักผ้า
เครื่ องทํานํ้าร้อน
เครื่ องล้างชาม
เครื่ องแก้น้ าํ กระด้าง
ก๊อกสนาม
ที่ใส่สบู่
ที่ใส่กระดาษ
กระจกเงา
ราวแขวนผ้า
ช่องทําความสะอาดท่อ
ช่องทําความสะอาดท่อที่พ้นื
ช่องระบายนํ้าที่พ้นื
แนวศูนย์กลาง
ระบบเดินท่อ
ท่อระบายนํ้าฝน
ท่อนํ้าเย็นหรื อนํ้าประปา
ท่อนํ้าร้อน
ท่อนํ้าร้อนส่งจ่าย
ท่อนํ้าร้อนส่งกลับ
ท่อระบายนํ้าโสโครก
ท่อไอนํ้า
ท่อระบายอากาศ
ท่อระบายอากาศเหนือหลังคา
ท่อระบายนํ้าทิ้ง
ท่อพลาสติก
ท่อทองแดง
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อเหล็กหล่อ

คําเต็ม
SERVICE SINK
LAUNDRY TRAY
WATER HEATER
DISHWASHER
WATER SOFTENER
HOSE BIB
SOAP HOLDER
PAPER HOLDER
MIRROR
CLOTHES RACK
CLEANOUT
FLOOR CLEANOUT
FLOOR DRAIN
CENTERLINE
PLUMBING
ROOF LEADER
COLD WATER
HOT WATER
HOT WATER SUPPLY
HOT WATER RETURN
SOIL PIPE
STEAM PIPE
VENT PIPE
VENT THROUGH ROOF
WASTE PIPE
PLASTIC
COPPER
GALVANIZED IRON
CAST IRON

คําย่อ
SS
LT
WH
DW
WS
HB
SH
PH
M
CR
CO
FCO
FD
CL
PLBG.
RL
CW
HW
HS
HR
S
ST
V
VTR
W
PLAS.
COP
GAL. I
CI
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2. เส้ นและสัญลักษณ์
เนื่ องจากการออกแบบระบบท่อ จําเป็ นต้อ งแสดงเป็ นเส้นที่มีสัญลักษณ์ให้เด่นชัดไว้ใ นแบบ
ระบบการเดินท่อ ตามตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นลักษณะของเส้น นอกจากนี้ยงั มีตวั อักษรอยู่ระหว่างเว้นว่าง
ของเส้น ฉะนั้นการแสดงด้วยเส้นในแปลนของอาคารที่ติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์แล้ว จะสามารถเข้าใจได้ว่า เส้น
เหล่านั้นหมายความว่าอย่างไร เพื่อให้ช่างท่อสุ ขภัณฑ์จะเข้าใจตรงกันกับความต้องการของแบบ ถ้ามีเส้น
ชนิดอื่นที่จาํ เป็ นควรกําหนดไว้ให้แตกต่างจากเส้นดังกล่าว และให้ความหมายของเส้นนั้นด้วย
ตารางที่ 1.2 ลักษณะของเส้นในแบบระบบการเดินท่อ
สัญลักษณ์
DRAIN OR WASTE ABOVE
GROUND
DRAIN OR WASTE BELOW
GROUND
VENT
STORM DRAIN
COLD WATER
SOFT COLD WATER
HOT WATER
SPRINKLER MAIN
SPRINKLER BRANCH AND HEAD
GAS
COMPRESSED AIR
VACUUM
SEWER-CAST IRON
SEWER-CLAY TILE
SEWER-PLASTIC
HIGH-PRESSURE STEAM
MEDIUM-PRESSURE STEAM
LOW-PRESSURE STEAM
6 ระบบท่อ

ความหมายของเส้ น
เส้นท่อระบายทิ้งเหนือพื้นดิน
เส้นท่อระบายทิ้งใต้พ้ืนดิน
เส้นท่อระบายอากาศ
เส้นท่อระบายนํ้าฝน
เส้นท่อนํ้าเย็น หรื อนํ้าประปา
เส้นท่อแก้น้ าํ กระด้างแล้ว
เส้นท่อนํ้าร้อน
เส้นท่อฉีดนํ้าประธาน
เส้นท่อฉีดนํ้าแขนงและหัวฉีด
เส้นท่อแก๊ส
เส้นท่ออัดอากาศ
เส้นท่อสุญญากาศ
เส้นท่อเหล็กหล่อระบายนํ้าโสโครก
ภายนอกอาคาร
เส้นท่อกระเบื้องดินเผาระบายนํ้า
โสโครกภายนอกอาคาร
เส้นท่อพลาสติกระบายนํ้าโสโครก
เส้นท่อไอนํ้าแรงดันสูง
เส้นท่อไอนํ้าแรงดันปานกลาง
เส้นท่อไอนํ้าแรงดันตํ่า
6

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
ตารางที่ 1.2 ลักษณะของเส้นในแบบระบบการเดินท่อ (ต่อ)
สัญลักษณ์

ความหมายของเส้ น

FUEL OIL SUPPLY

เส้นท่อจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง

HS

HOT WATER HEATING SUPPLY

เส้นท่อนํ้าร้อนส่งจ่าย

HR

HOT WATER HEATING RETURN

เส้นท่อนํ้าร้อนส่งกลับ

สําหรับ ตารางที่ 1.3 แสดงสัญลักษณ์ของข้องอ หรื อวาล์วชนิ ดต่างๆ ที่ใช้ในระบบการเดินท่อ
นอกจากจะแสดงด้วยเส้นให้เห็นลักษณะที่คล้ายกับข้องอเหล่านั้น การระบุขอ้ งอลงในส่วนของเส้น และการ
งอท่อขึ้นหรื องอท่อลง สามารถแสดงเป็ นสัญลักษณ์ให้เข้าใจได้
ตารางที่ 1.3 สัญลักษณ์ในแบบระบบการเดินท่อ
ชนิดของข้อต่อหรื อวาล์ว

มาจากคําว่า

ข้อต่อตรง

CONNECTOR

ข้องอ 90 องศา

ELBOW-90 DEG.

ข้องอ 45 องศา

ELBOW-45 DEG.

ข้องอหงายขึ้น

ELBOW-TURNED UP

ข้องอควํ่าลง

ELBOW-TURNED DOWN

ข้องอโค้งกว้าง

ELBOW-LONG RADIUS

ข้องอสามทางควํ่า
ข้องอสามทางหงาย

ชนิดของการต่อท่อ
แบบเกลียว
แบบบ่ ารับ

ELBOW WITH SIDE
INLET-OUTLET DOWN
ELBOW WITH SIDE
INLET-OUTLET UP

ข้องอลด

REDUCING ELBOW

สามทาง ที-วาย

SANITARY T

ข้อต่อสามทาง

T

ข้อต่อสามทางหงาย

T-OUTLET UP
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ตารางที่ 1.3 สัญลักษณ์ในแบบระบบการเดินท่อ (ต่อ)
ชนิดของข้อต่อหรื อวาล์ว

มาจากคําว่า

ข้อต่อสามทางควํ่า

T-OUTLET DOWN

ข้อต่อกากบาทหรื อสี่ ทาง

CROSS

ชนิดของการต่อท่อ
แบบเกลียว
แบบบ่ ารับ

ข้อต่อลดแบบตรงศูนย์กลาง REDUCER CONCENTRIC
ข้อต่อลดแบบเยื้องศูนย์กลาง REDUCER OFFSET
สามทางวาย 45 องศา

Y OR WYE

เกทวาล์ว (วาล์วประตูน้ าํ )

GATE VALVE

โกลบวาล์ว

GLOBE VALVE

เช็ควาล์ว

CHECK VALVE

ข้อต่อยูเนี่ยน

UNION

บุชชิงหรื อข้อลดเหลี่ยม

BUSHING

ข้อต่อขยาย

INCREASER

ช่องล้างท่อ

CLEANOUT

ช่องระบายนํ้าที่พ้นื

FLOOR DRAIN
(ที่มา : Plumbing Installation and Design)

การแสดงสั ญ ลัก ษณ์ ข องเครื่ อ งสุ ข ภัณ ฑ์ล งในแปลนของแบบก่ อ สร้ า ง ทั้ง แปลนห้ อ งนํ้า
ห้องครัว ห้องอาหาร ในส่วนของสัญลักษณ์จะเป็ นรู ปแปลนเช่นเดียวกัน การที่จะเขียนแปลนเครื่ องสุขภัณฑ์
บางชนิดนั้น มีอกั ษรย่อกํากับไว้ดว้ ย ขนาดของการเขียนแปลนสุขภัณฑ์ ต้องใช้สเกลเท่ากับแปลนอาคารนั้น
ด้วย อย่างน้อยให้มีขนาดสเกลใกล้เคียงกัน เพราะต้องพิจารณาให้อยู่ในตําแหน่งที่สะดวก มีประโยชน์ใช้
สอยได้เต็มที่ ต้องมีการออกแบบโดยสถาปนิ กมาก่อน ถ้าไม่พิจารณาเรื่ องขนาดของสุ ขภัณฑ์หรื ออุปกรณ์
อาจทําให้ห้องแน่น คับแคบได้

8 ระบบท่อ
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ตารางที่ 1.4 แสดงสัญลักษณ์ของเครื่ องสุขภัณฑ์
ชนิดของสุขภัณฑ์

สัญลักษณ์

อ่างอาบนํ้าแบบเว้าเข้าผนัง
อ่างอาบนํ้าแบบขอบโค้ง
อ่างอาบนํ้าแบบเข้ามุม
ที่อาบนํ้าฝักบัวแบบตั้งพื้น
โถส้วมแบบฟลัชแท็งค์
โถส้วมแบบฟลัชวาล์ว
โถปัสสาวะสตรี
โถปัสสาวะแบบตั้งพื้น
อ่างล้างมือ-ล้างหน้า
เครื่ องอบผ้า
เครื่ องซักผ้า
นํ้าพุสาํ หรับดื่มแบบติดผนัง
หลุมปล่อยนํ้า
เครื่ องทํานํ้าร้อน
อ่างล้างจาน-ชาม แบบมีที่ผ่งึ สองด้าน
อ่างทัว่ ไปและเครื่ องล้างจาน
อ่างทัว่ ไปและอ่างซักผ้า
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ตารางที่ 1.4 แสดงสัญลักษณ์ของเครื่ องสุขภัณฑ์ (ต่อ)
ชนิดของสุขภัณฑ์

สัญลักษณ์

ถังนํ้าร้อน
มาตรวัดนํ้า
3. รูปแปลน
รู ปแปลน ดังรู ปที่ 1.5 เป็ นรู ปที่ร่างหรื อเขียนขึ้นในลักษณะที่ผมู ้ องจะมองจากด้านบนสู่ดา้ นล่าง
(Top View) ใช้สําหรับแสดงตําแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุ ขภัณฑ์และแนวท่อบนพิมพ์เขียวทางเครื่ อ งกล
เพื่อให้ช่างท่อสุขภัณฑ์ได้เห็นตําแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุขภัณฑ์และแนวท่อที่จะต้องติดตั้ง

รูปที่ 1.5 รู ปแปลนแสดงตําแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุขภัณฑ์ในห้องนํ้า
(ที่มา : Plumbing Installation and Design)

4. รูปแผนผัง
รู ปแผนผัง เป็ นรู ปที่มองจากด้านข้างเข้าไป (Side View) แสดงให้เห็นแนวการเดินท่อด้วยเส้นที่
โยงกันเป็ นระบบ เพื่อใช้ประกอบกับรู ปแปลน การเขียนรู ปแผนผังอาจไม่จาํ เป็ นจะต้องคํานึงถึงทั้งมาตรา
ส่ วนและตําแหน่ งในการติดตั้งที่แน่นอนของเครื่ องสุ ขภัณฑ์แต่ละตัวในแบบ รู ปที่ 1.6 แสดงให้เห็ นรู ป
แผนผังของการเดินท่อในระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศ

รูปที่ 1.6 รู ปแผนผังแสดงการเดินท่อของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในห้องนํ้า
(ที่มา : Plumbing Installation and Design)
10 ระบบท่อ
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5. รูปไอโซเมตริก
รู ปไอโซเมตริ ก เป็ นรู ปสามมิติที่ช่วยให้สามารถมองภาพทั้ง 3 ด้านได้ในเวลาเดียวกัน รู ปนี้ จะ
สร้างขึ้นตามเส้นแนวแกนที่ยกขึ้นจากแนวราบ 30 หรื อ 60 องศา สําหรับมุมยกของเส้นแนวที่นิยมกัน ใน
ปัจจุบนั ก็คือมุม 30 องศา ในการเขียนระบบการเดินท่อด้วยรู ปไอโซเมตริ ก ท่อทั้งหมดที่ได้รับการติดตั้งใน
แนวนอนหรื อแนวราบจะต้องเขียนอยู่ในแนวแกนซึ่งยกขึ้นไปจากแนวราบ 30 องศา ในขณะที่ท่อซึ่ งอยูใ่ น
แนวดิ่งทั้งหมดก็จะต้องเขียนให้อยู่ในเส้นแนวดิ่ง ดังรู ปที่ 1.7 เป็ นรู ปไอโซเมตริ กที่แสดงการเดินท่อ ของ
ระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศสําหรับห้องนํ้า
สําหรับงานขนาดเล็กแล้วมักจะไม่มีการเขียนรู ปไอโซเมตริ ก เพียงใช้รูปแปลนซึ่ งใช้แสดง
ตําแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุ ขภัณฑ์และแนวท่อเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของช่างท่อสุ ขภัณฑ์ที่จะต้อง
เขียนรู ปแผนผังและรู ปไอโซเมตริ กขึ้นมาใช้งานเอง

รูปที่ 1.7 รู ปไอโซเมตริ กแสดงการเดินท่อของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในห้องนํ้า
(ที่มา : Plumbing Installation and Design)

1.3 การประมาณราคาท่อเบื้องต้น
การประมาณราคา (Cost Estimate) หมายถึง การคํานวณหาปริ มาณวัสดุ ค่าแรงและค่าดําเนิ นการที่
ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริ งมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่ องมือเครื่ องจักร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทํางาน ดังนั้นการประมาณ
ราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริ ง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริ ง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริ งเกินกว่า
10 %
1.3.1 จุดประสงค์การประมาณราคา โดยจุดประสงค์ในการประมาณราคา ดังนี้ คือ
1) เพื่อทํางบประมาณก่อสร้างในขั้นต้น
2) เพือ่ ให้เจ้าของโครงการใช้เป็ นราคากลาง
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3) เพื่อให้ผรู ้ ับเหมาเสนอประมูลราคา
4) เพื่อหาต้นทุนให้แก่ผรู ้ ับเหมา
5) เพื่อแยกรายการ ราคาวัสดุในการซื้อสิ่ งของในการก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง
ถ้าแสดงจุดประสงค์ในการประมาณราคา แบ่งตามการใช้งานของบุคลากรในโครงการได้

ดังนี้ คือ

1) เจ้ าของโครงการ หรื อผู้บริหารโครงการ เพื่อตั้งงบประมาณ วางแผนการลงทุนโครงการ
พิจารณาผลประโยชน์ของโครงการเพื่อดูความเหมาะสมในการลงทุน
2) ผู้ออกแบบ เพื่อการควบคุมงบประมาณโครงการ และจัดทําราคากลางเพื่อการประกวด
ราคาก่อสร้าง
3) ผู้รับจ้ างก่อสร้ าง เพื่อการประมาณราคาเพื่อการประกวดราคาก่อสร้าง
4) ผู้ควบคุมงาน เพื่อการพิจารณารายละเอียดงานเพิ่ม-ลด ในระหว่างการก่อสร้าง
การประมาณราคามีป ระโยชน์ กับหลายคนที่ เ กี่ ย วข้อ งในการก่อ สร้ าง เพื่ อ นํา ข้อ มูล ไป
ตัดสิ นใจ หรื อปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อกูว้ งเงินค่าก่อสร้างของเจ้าของงานหรื อผูร้ ับเหมา
เพื่อเสนอราคารับงานก่อสร้างจากผูร้ ับเหมา
เพื่อสั่งซื้อวัสดุและรู้คา่ แรงงานในการก่อสร้าง
เพื่อแบ่งงวดเงินค่าก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลดต้นทุนในงานก่อสร้าง
ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดหรื อ หลงลืมของสถาปนิก วิศวกร
ให้เป็ นแนวการทํางานให้ผูร้ ับเหมา
ให้ราคาที่แน่นอนไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับเหมาถือโอกาส
ลดปัญหาข้อขัดแย้งในกรณีขอ้ ผิดพลาดทีม่ องไม่เห็น

1.3.2 การประมาณราคาโดยทั่วไป
การประมาณราคา เป็ นงานที่เป็ นทั้งศาสตร์ และศิล ปะ ผูป้ ระมาณราคาต้อ งมีความรู้ ท าง
วิชาการ ความรู้ทางด้านการผลิต หรื อการก่อสร้างเกี่ยวกับงานที่ทาํ การประมาณราคา ความรู้ทางด้านวัสดุ
และมาตรฐานของวัสดุแต่ล ะประเภท ความรู้ ทางด้านสถิติ ฯลฯ ในโครงการขนาดใหญ่ ความรู้ เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติที่บริ เวณก่อ สร้ าง และบริ เวณที่เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ ความรู้ เกี่ ยวกับเครื่ อ งจักร และแรงงาน
กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ใช้ในบริ เวณสถานที่ก่อสร้าง
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การประมาณราคานั้นไม่ใช่ราคาที่แท้จริ งหรื อถูกต้องตรงกับราคาการก่อสร้างจริ ง เป็ นเพียง
ราคาโดยประมาณหรื อใกล้เคียงเท่านั้น เพราะเมื่อก่อสร้างแล้ว ก็จะไม่ปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างนั้นตรงกับ
ราคาที่ได้ประมาณการไว้เลย ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั เหตุผลหลายประการ คือ






ปริ มาณวัสดุตามที่ได้ประมาณการไว้โดยที่ได้เผื่อการเสี ยหายแล้วนั้นไม่ตรงกับที่ใช้
ในการก่อสร้างจริ ง
ราคาวัสดุตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ซ้ือมาใช้ในการก่อสร้างจริ ง
ค่าแรงงานก่อสร้างตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ว่าจ้างก่อสร้างจริ ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ใช้จ่ายในการก่อสร้างจริ ง
ฯลฯ

ประเภทของการประมาณราคา แบ่งได้เป็ นประเภท ต่าง ๆ ดังนี้ คือ
การประมาณราคาแบบสังเขป
 การประมาณราคาแบบละเอียด


ข้อมูลที่มีผลกับการประมาณราคา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ตําแหน่งสถานที่ก่อสร้าง การคมนาคมเข้าออก
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดินในส่วนงานก่อสร้าง
ลักษณะสภาพภูมอิ ากาศ ฤดูกาล เวลา
ข้อกําหนดของค่าจ้างแรงงาน ข้อบังคับแรงงานท้องถิ่น การหาแรงงานในท้องถิ่น
วันหยุดงานในช่วงก่อสร้างตามเทศกาลต่างๆ
ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นใกล้เคียง
การจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับด้านเงินทุนหมุนเวียน
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

1.3.3 ผู้ประมาณราคา
ผูป้ ระมาณราคา ต้องมีความรู้ความสามารถในหลายด้านซึ่ งต้องใช้ความรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์ รวมทั้งมีเทคนิคเฉพาะตัวอย่างสู ง ซึ่งจะได้มาซึ่งราคาที่ใกล้เคียงในการก่อสร้างจริ งมากที่สุด
ดังนั้นคุณสมบัติของผูป้ ระมาณราคาควรมีดงั นี้
1) ต้องมีความรู้ทางด้านรู ปแบบรายการที่จะแยกวัสดุ
2) มีความรู้เรื่ องวัสดุก่อสร้างเป็ นอย่างดี
3) ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
ระบบท่อ13 13
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4) มีความรู้ความชํานาญในงานที่ประมาณราคาเป็ นอย่างดี
5) มีความรู้ในเรื่ องแบบ รู ปแบบรายการที่ประมาณราคาที่สามารถแยกรายละเอีย ดของ
งานใหญ่ออกเป็ นงานย่อยๆ ได้ละเอียดมากขึ้น
6) มีความรู้เรื่ องวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประมาณราคาเป็ นอย่างดี
7) มีความละเอียดรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ และมีปฏิภาณไหว
พริ บในการประยุกต์โดยการนําข้อ มูล ที่ เก็บ รวบรวมข้อ มูล มาใช้ป ระมาณราคาได้
รวดเร็วและถูกต้อง
8) มีหลักการในการวินิจฉัย ช่างสังเกตที่ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้าง
9) มีความรู้และความเข้าใจที่สามารถศึกษาเอกสาร สัญญา รายการประกอบแบบก่อสร้าง
ที่จะมีผลกับรายการก่อสร้างในด้านงานที่จะต้องเสร็จตามกําหนดเวลา ถ้างานไม่เสร็ จ
ตามกําหนดเวลาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าปรับ เป็ นต้น
ปัจจัยที่มีผลกับผู้ประมาณราคา ที่ควรจะคํานึงถึง มีดงั นี้ คือ
1) การหาข้อมูลขั้นต้น (ไปดูสถานที่ก่อสร้าง) ผูป้ ระมาณราคาควรไปดูสถานที่ก่อสร้าง
จริ งเสี ยก่อน เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสภาพของที่น้ นั ๆ
2) ปริ มาณวัสดุจากการถอดรู ปแบบรายการ โดยที่เผื่อการเสี ยหายแล้ว ผิดพลาดไปจาก
การก่อสร้างจริ งมาก
3) ราคาที่ใส่ในวัสดุที่ถอดแบบรู ปรายการไม่ใช่ราคาที่ซ้ือได้จริ งในขณะก่อสร้างจริ ง
4) ค่าแรงงานที่ประมาณการไว้แล้วไม่สามารถจ้างแรงงานในราคาที่ประมาณการไว้ได้
ในขณะก่อสร้างจริ ง
5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการไว้ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายก่อสร้างจริ ง
1.3.4 แนวทางการประมาณราคา
ความแตกต่างของต้นทุน (Cost) และราคา (Price)
ต้น ทุ น หมายถึ ง ผลรวมของทรั พ ยากรที่ จ ะต้อ งใช้ เ พื่ อ การผลิ ต และนํา ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน
ออกจําหน่ายหรื อใช้ประโยชน์
ราคา หมายถึง มูลค่าที่จะนําไปใช้ในลักษณะของการตลาด ราคาอาจจะเท่ากับต้นทุน หรื อ
ราคาอาจจะถูกปรับปรุ งให้ตรงกับความต้อ งการของตลาด ราคาเป็ นคุณค่าที่ผูท้ าํ ผลิตภัณฑ์เป็ นผูก้ าํ หนด
และปกติราคาจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตและการจําหน่าย โดยมีการบวกกําไรที่คาดหวังเข้าไปในราคานั้นแล้ว
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ราคากลาง คือ ราคามาตรฐานที่ใกล้เคียงความจริ งซึ่ งสามารถก่อสร้างหรื อจัดหาได้จริ ง และ
ใช้เป็ นฐานสําหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผเู ้ ข้าประกวดราคายื่นเสนอ
การประมาณต้นทุน
การประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็ น การพยากรณ์ หรื อ การคาดหมาย
ล่วงหน้า ดังนั้นการประมาณต้นทุนจึงเป็ นการวิเคราะห์ หรื อการให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานหรื อกระบวนการผลิต ซึ่ งอาจเป็ นการทําผลิตภัณฑ์ การจัดทําโครงการ หรื อ
การผลิตงานบริ การ
การประมาณ เป็ นศิลปะของการประมาณการเกี่ ยวกับคุณค่าหรื อค่าใช้จ่ายที่อาจเป็ นไปได้
โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถจะหาได้ในขณะนั้น ขอบเขตงานประมาณยังรวมถึงการสะสมข้อมูล การจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และยังครอบคลุมถึงการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับชัว่ โมงแรงงานและค่าวัตถุ
องค์ประกอบของราคา ประกอบด้วย ดังนี้
1. วัสดุ

องค์ประกอบ

2. ค่าแรง

3. ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (Factor F)

4. เวลา

ตัวอย่าง
- วัสดุธรรมชาติ
- แหล่งวัสดุ
- วัสดุจากการผลิต
- แรงงานในการผลิต
- เครื่ องจักรในการผลิต - ค่าขนส่ง
- แรงงานในการลําเลียง - ความสูญเสี ย
- แรงงานคน
- เครื่ องมือ
- เครื่ องจักร
- ค่าดําเนินการ
- กําไร
- ภาษี
- ดอกเบี้ย
- ฯลฯ
- การก่อสร้างต้องกระทําในฤดูฝนหรื อไม่
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แนวทางในการประมาณราคาแบ่งออกเป็ น 3 หมวด ดังต่อไปนี้
1) เตรียมการ
1.1) ศึกษาแบบ ข้อกําหนด และเอกสารประกวดราคา
1.2) จัดแบ่งหมวดหมู่ของงาน
1.3) จัดทําบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและราคา
2) การดําเนินงาน
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

ถอดแบบ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วย
พิจารณาค่า Factor “F” ที่เหมาะสม สรุ ปเป็ นราคาโครงการ
ตรวจทาน

3) การเก็บข้อมูล
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

16 ระบบท่อ

รวบรวมราคางานที่ได้จดั ทําไว้ แยกเป็ นหมวดหมู่
มีระบบการจัดเก็บที่ดี
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บทที่ 2
งานท่ อและสุ ขภัณฑ์
2.1 ท่อและข้อต่อ
ชนิ ดท่อเป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่างท่อและสุ ขภัณฑ์ตอ้ งเรี ยนรู้ เนื่ องจากท่อเป็ นอุปกรณ์สําคัญที่ทาํ หน้าที่
ลําเลียงนํ้า นํ้าทิ้ง นํ้าโสโครก ของเสี ย อากาศเสี ย และนํ้าฝน ไปยังจุดต่างๆที่เหมาะสมในระบบท่อต่างๆ คือ
ระบบประปา ระบบระบายนํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบระบายอากาศ และระบบระบายนํ้าฝน
เพราะฉะนั้นช่ างท่อสุ ขภัณฑ์ต้องเลือกใช้งานโดยให้เหมาะสมกับระบบที่ใช้งาน และสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ได้รับรองมาตรฐาน
ท่อที่นิยมใช้กบั ระบบประปา ระบบระบายนํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบระบายอากาศ และ
ระบบระบายนํ้าฝน ปัจจุบนั ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

ท่อเหล็กกล้า และท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อเหล็กหล่อ
ท่อพลาสติก
ท่อทองแดง
ท่อซิเมนต์ใยหิน

2.1.1 ท่อเหล็กกล้า และท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อเหล็กชนิดเป็ นท่อที่ใช้กบั กิจการประปา ทํามาจากเหล็กกล้าคาร์บอนละมุล (Mild Carbon
Steel) และหากยังไม่อาบกันสนิ มจะเป็ นท่อเหล็กเทา เป็ นที่นิยมใช้กนั มากที่สุด เพราะราคาถูกและแข็งแรง
ทนต่อแรงกระแทกและแรงดึงได้ดี ทั้งยังตัดและทําเกลียวได้ง่าย สามารถนํามาอาบสังกะสี กนั สนิม เป็ นท่อ
Galvanized Steel Pipe หรื อ อาบยางกันสนิม เป็ นท่อเหล็กดํา

รูปที่ 2.1 ท่อเหล็กกล้า
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ข้อดีของท่อเหล็กกล้า
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูงและไม่ตอ้ งวางลึกมาก
นิยมใช้เป็ นท่อประปา รับแรงดันได้สูง
ในท่อขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 มม.) จะมีราคาถูกกว่าท่อประเภทอื่น
สามารถวางในที่โล่งแจ้ง ทนแดด ทนฝนหากทาสี กนั สนิม
ไม่ตอ้ งมีการป้องกันการโก่งตัวของท่อมากนัก
มีอายุใช้งาน มากถึง 20-30 ปี ถ้านํ้ามีคุณภาพดี
ใช้กบั ระบบนํ้าร้อนได้

ข้อเสียของท่อเหล็กกล้า
1)
2)
3)
4)
5)

นํ้าหนักมากกว่า ท่อ PVC
ไม่สามารถต้านทานการผุกร่ อนได้เพราะสารเคลือบจะหลุดออก ทําให้เกิดสนิม
ราคาสูงกว่าท่อ PVC ในท่อขนาดเล็ก
เป็ นท่อที่มีผิวไม่เรี ยบลื่นเหมือน PVC ทําให้มีการสูญเสี ยแรงดันมากกว่า
ไม่เหมาะใช้ลาํ เลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เข้มข้น เพราะจะถูกกัดกร่ อน

ขนาดและมาตรฐานท่อเหล็กกล้า
ดังนี้

หากเป็ นท่อที่มีขนาดเล็ก ในประเทศไทยใช้ตามมาตรฐาน มอก. 276-2532 โดยแบ่งประเภท
ประเภท 1 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ ผนังท่อบาง มีแถบสี น้ าํ ตาล ขนาด 8 - 100 มม. หนา 1.8–
3.6 มม.
ประเภท 2 - ท่อ เหล็กแบบมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ ผนังท่อ หนาปานกลาง มีแถบสี น้ าํ เงิน
ขนาด 8 - 150 มม. หนา 2.3–5.0 มม.
ประเภท 3 - ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนา มีแถบสี แดง ขนาด 8 150 มม. หนา 3.2–5.4 มม.
ประเภท 4 - ท่อ เหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อ หนาพิเศษ มีแถบสี เขียว
ขนาด 65 - 2000 มม. หนา 5.2–8.2 มม.

ท่อเหล็กกล้าชนิ ดอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) เป็ นการนําท่อเหล็กกล้ามาเคลือบผิว
ด้วยสังกะสี เหลว โดยการจุมท่อเหล็กลงในอ่างสังกะสี ตม้ หลอมละลาย ณ อุณหภูมิ 465 องศาเซลเซี ยส ใน
อดีตเป็ นท่อที่นิยมใช้เป็ นท่อประปาในอาคารบ้านเรื อนทัว่ ไป หลังจากมีท่อพีวีซีเกิดขึ้น เริ่ มมีการใช้ท่อเหล็ก
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อาบสังกะสี นอ้ ยลง แต่ยงั ถือว่ามีผนู ้ าํ ไปใช้งานท่อมาก แม้กระทัง่ นําไปใช้เป็ นเสาป้าย โครงถักหลังคาทัว่ ไป
ซึ่งมีขอ้ ดี-ข้อเสี ย ดังนี้

รูปที่ 2.2 ท่อเหล็กกล้าชนิดอาบสังกะสี

ข้อดีท่อเหล็กกล้าชนิดอาบสังกะสี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หากวางท่อใต้อาคารจะแตกหรื อหลุดยากกว่า PVC เนื่องจากการทรุ ดตัวของอาคาร
ไม่ตอ้ งวางใต้ดินลึกมาก เพราะมีความแกร่ งรถบรรทุกวิ่งผ่านได้
ใช้ทาํ ท่อต่อกับระบบดับเพลิง Sprinkler ในอาคารเพราะท่อไม่ติดไฟ
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดันและการกระแทกสูง
หาซื้อง่ายจึงเป็ นที่นิยมใช้
มีอายุใช้งาน มากถึง 30 ปี ถ้านํ้ามีคุณภาพดี
ใช้กบั ระบบนํ้าร้อนได้

ข้อเสียท่อเหล็กกล้าชนิดอาบสังกะสี
1)
2)
3)
4)
5)

นํ้าหนักมากกว่า ท่อ PVC
ราคาสูงกว่าท่อ PVC
ไม่สามารถต้านทานการผุกร่ อนได้เพราะสังกะสี เคลือบจะหลุดออกทําให้เกิดสนิม
เป็ นท่อที่มีผิวไม่เรี ยบลื่นเหมือน PVC ทําให้มีการสูญเสี ยแรงดันมากกว่า
ไม่เหมาะใช้ลาํ เลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เข้มข้น เพราะจะถูกกัดกร่ อน
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2.1.2 ท่อเหล็กหล่อ
ท่อ เหล็กชนิ ดนี้ มีวิธีการผลิตเช่ นเดี ยวกับท่อเหล็กหล่อสี เทา (Gray Cast Iron) แต่จะมีการ
ผสมแมกนีเซียม รวมเข้าไปในเนื้อเหล็ก ทําให้ท่อประเภทนี้มีความเหนี ยวเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เป็ นท่อใน
งานรับแรงดันในงานท่อส่งนํ้าประปาได้ ขณะเดียวกันก็มีความทนต่อการผุกร่ อน เพราะเป็ นเหล็กหล่อและมี
การเคลือบกันสนิ มทําให้ใช้ในงานระบายนํ้าได้ดีดว้ ย เป็ นที่นิยมใช้ในกิจการประปาของอเมริ กาและยุโรป
แต่มีราคาสูง

รูปที่ 2.3 ท่อเหล็กหล่อ

ข้อดีของท่อเหล็กหล่อ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่ อนจากสนิมเพราะเคลือบกันสนิม
นิยมใช้เป็ นท่อนํ้าประปาและนํ้าโสโครกเพราะทนการกัดกร่ อน
สามารถวางเป็ นท่อใต้พ้ืนดินและรับแรงกดภายนอกได้ดี
สามารถวางในที่โล่งแจ้ง ทนแดด ทนฝน
ไม่ตอ้ งมีการป้องกันการโก่งตัวของท่อมากนัก
ต่อประกอบได้ง่ายมักใช้ระบบแหวนยาง

ข้อเสียของท่อเหล็กหล่อ
1)
2)
3)
4)

นํ้าหนักมาก ทํางานลําบาก
ราคาสูง หาซื้อยาก
ไม่เป็ นที่นิยมในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการประปา
ไม่เหมาะใช้ลาํ เลียงสารเคมี เช่น กรด ด่าง เกลือ เข้มข้น เพราะจะถูกกัดกร่ อน
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2.1.3 ท่อพลาสติก
ในปั จจุบันท่อ พลาสติกเป็ นท่อที่นิยมใช้กันมากในทุกระบบ เนื่ อ งจากท่อ ชนิ ดนี้ มีข้อดีอยู่
หลายประการ เช่น ราคาถูกกว่า นํ้าหนักเบา ติดตั้งง่าย เมื่อเทียบกับท่อโลหะ แต่ยงั มีขอ้ เสี ยบ้าง ปัจจุบนั นี้ท่อ
พลาสติกก็มีการได้รับปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
วัสดุที่ใช้ทาํ ท่อและข้อต่อพลาสติกมีหลายชนิด 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)
 ท่อพีวซ
ี ี

พอลิไ วนิ ลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride; IUPAC: Polychloroethene) มีชื่อ ย่อ ที่ใช้กันทั่วไป
ว่า พีวีซี (PVC) เป็ นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง
สาร PVC ได้ถู ก ค้น พบเป็ นครั้ งแรกในคริ สศตวรรษที่ แ ล้ว จุ ด เริ่ มนั้ น เกิ ด จากการที่
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ ง ทําการศึกษาปฏิกิริยาของสารอินทรี ยแ์ กลชนิดใหม่ (Vinyl Chloride) โดยเมื่อสาร
นี้ ต้ อ งแสงแดด จะเกิ ด การ Polymerization ซึ่ งทํา ให้ ไ ด้ ส ารพลาสติ ก ชนิ ด ใหม่ Polyvinyl Chloride
นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าสารใหม่น้ ีไม่ทาํ ปฏิกิริยากับสารเคมีทว่ั ๆ ไป และที่สาํ คัญคือ ไม่สามารถทําลายมัน
ได้ แต่เนื่องจาก PVC มีคุณสมบัติต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทําให้ยากที่จะนํามาใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุน้ ี
การพัฒนาสาร PVC จึงหมดไป
กระทัง่ ปี ค.ศ. 1920 เศษ จึงได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับสาร PVC อีกในยุโรปและอเมริ กาเหนือ
ในช่วงนี้ ได้มีการนําเอา PVC มาใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมัน โดยในปี
ค.ศ. 1930 เศษ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ชาวเยอรมันได้นําการพัฒนาและผลิตท่อ PVC จํานวนจํากัด
ออกมาใช้งาน ท่อเหล่านี้ยงั คงปรากฎและใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจนตราบเท่าทุกวันนี้
ในตอนปลายของสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมันถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงเมือง
ต่างๆ ถูกทําลายแต่ประชาชนก็ยงั เอาชีวิตรอดอยู่ได้ดว้ ยการอาศัยตามซากปรักหักพังของอาคาร สิ่ งที่เป็ น
ปั ญ หาใหญ่ คื อ ระบบส่ ง นํ้า และระบายนํ้า ที่ถู กทําลาย วิ ก ฤติ ก ารณ์ น้ ี ยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงขึ้น อีก เมื่อ ฝ่ าย
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สัมพันธมิตรโจมตีแคว้นรู ห์ และแคว้นซาร์ ซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตเหล็กและแร่ อื่น ๆ ที่ใช้ผลิตท่อในยุคนั้น เพื่อ
แก้ปัญหาวุ่นวายเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเยอรมันจึงหันมาใช้ PVC จึงได้ก่อกําเนิดขึ้นเป็ นครั้งแรก
ท่อพลาสติกชนิ ดนี้ได้รับความนิยมสู งในประเทศไทย เกือบในทุกระบบ ท่อพีวีซีใช้สําหรับ
ระบบประปา ระบบระบายนํ้าทิง้ ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบระบายอากาศ และระบบระบายนํ้าฝน การ
เลือ กใช้ท่อ พีวีซีที่มีคุณภาพที่ดีท้ งั วัตถุดิบและการผลิตจะทําให้ท่อพีวีซี เนื้ อ เหนี ยว แข็งแรงทนทาน ไม่
กรอบแตกง่าย ผลิตตามมาตรฐาน มอก.และสิ่ งสําคัญในการเชื่อมต่อของท่อพีวีซี คือ นํ้ายาประสานท่อ ต้อง
เลือกที่มีคุณภาพด้วย จึงทําให้น้ าํ ไม่รั่วซึมได้ง่าย

รูปที่ 2.4 ท่อพีวีซี
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อดีของท่อพีวีซี
1) ทนทานต่อแรงดันและแรงกดได้ดี - ท่อที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี จะมีความเหนี ยว
ยืดหยุน่ ตัวดี จึงสามารถทนแรงดันนํ้าภายในและแรงกดนอกเส้นท่อได้เป็ นอย่างดี
2) นํ้าหนักเบา – ท่อพีวีซีน้ าํ หนักเบากว่าท่อเหล็กชุบสังกะสี 5 เท่า ทําให้สะดวกในการ
ขนส่งและติดตั้ง
3) ติดตั้งได้ง่าย – ท่อพีวีซีติดตั้งง่าย โดยการเชื่อมต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อ
4) เป็ นฉนวนไฟฟ้า – ท่อพีวีซี เป็ นท่ออโลหะ จึงไม่เป็ นตัวนําไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า
รั่ว
5) ไม่ลามไฟ
6) ปลอดภัยจากสารพิษ – นํ้าที่ไหลผ่านท่อพีวีซีที่มีคุณภาพดีจะไม่มีสารพิษปนเปื้ อนใน
นํ้า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ สี กลิ่น รส
7) ไม่เป็ นสนิ ม ไม่ร่ัว ไม่เปราะ – ด้วยคุณสมบัติของพีวีซี ทําให้ท่อไม่เป็ นสนิ ม และการ
เลือกใช้วตั ถุดิบที่คุณภาพดีในการผลิตท่อ ทําให้ท่อไม่เปราะง่าย
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8) ทนทานต่อสภาพกรดและด่าง – ท่อ พีวีซีที่มีคุณภาพ ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับกรดและด่าง
อ่อน จึงหมดปัญหาเรื่ องการกัดกร่ อน ทําให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
9) ทนทานต่อแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) – ท่อพีวีซีที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจะ
มีส่วนผสมของไททาเนี ยมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ในปริ มาณที่เหมาะสม จึง
ป้องกันรังสี UV ได้เป็ นอย่างดี ไม่กรอบหรื อแตกหักง่าย
10) ใช้งานได้หลายประเภท - ทั้งประปา ระบายนํ้า ระบายอากาศ ไฟฟ้า และงานเกษตร
ข้อเสียของท่อพีวีซี
1)
2)
3)
4)
5)

ไม่สามารถใช้กบั ท่อนํ้าร้อนได้ จะอ่อนตัว นํ้าจะมีกลิ่น
ไม่เหมาะในกรณีที่เดินท่อใต้ถนน
ไม่สามารถทนต่อแรงฉีกขาด
จุดต่ออาจรั่วได้ง่าย หากเดินใต้อาคารที่พ้ืนดินทรุ ด
คุณภาพของรอยต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อ ขึ้นอยูก่ บั ฝี มือช่าง

ขนาดและมาตรฐานท่อ PVC
1) ท่อสีฟ้า สําหรับงานประปาและระบายนํ้าใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532
แบ่งตามชั้นคุณภาพได้ดงั นี้
 ชั้นคุณภาพ 5 รับความดัน 5 บาร์ (kg/cm2) สําหรับเป็ นท่อระบายนํ้าขนาด 35 – 400
มม.
 ชั้นคุณภาพ 8.5 รับความดัน 8.5 บาร์ (kg/cm2) สําหรับเป็ นท่องานระบายนํ้าและงาน
ประปารับแรงดัน ขนาด 18 – 400 มม.
 ชั้น คุ ณ ภาพ 13.5 รั บ ความดัน 13.5 บาร์ (kg/cm2) สํา หรั บ เป็ นท่ อ งานประปารั บ
แรงดัน ขนาด 18 – 400 มม.
ซึ่ งมีท้ งั แบบปลายเรี ยบ แบบบานหัว ความยาวเส้นละ 4 เมตร และแบบบานหัวชนิ ดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวเส้นละ 6 เมตร (งานจ่ายนํ้าประปาขนาดใหญ่)
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2) ท่ อสี เหลือง สําหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่
มอก. 216-2524 แบบปลายเรี ยบและบานหัว ความยาวเส้นละ 4 เมตร แบ่งตามความหนาได้ดงั นี้
 ชั้น 1 มีความหนาที่สุด ขนาด 15 – 100 มม.
 ชั้น 2 มีความหนาปานกลาง ขนาด 80 – 100 มม.
 ชั้น 3 มีความหนาน้อยที่สุด ขนาด 80 – 100 มม.

รูปที่ 2.5 ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง

รูปที่ 2.6 ข้อต่อร้อยสายสีเหลือง

3) ท่อสีขาว สําหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีให้เลือกใช้ 2 มาตรฐาน เป็ นท่อที่
มีสามารถดัดโค้งได้เหมือนท่อร้อยสาย 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

รูปที่ 2.7 ท่อร้อยสายไฟสีขาว
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

999-2533

รูปที่ 2.8 ข้อต่อร้อยสายสีขาว
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

4) ท่ อสี เทา สําหรับงานระบายนํ้าและงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่มอก.
 มีช้ นั คุณภาพ ขนาด ความหนาและความยาวเช่นเดียวกับสี ฟ้า
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5) ท่ อสี เทา สําหรับงานเกษตร ขนาด 10 – 125 มม. ยาว 4 เมตร เป็ นท่อมีความบางที่สุดรับ
ความดันประมาณ 5 บาร์

รูปที่ 2.9 ท่อเกษตร
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

รูปที่ 2.10 ข้อต่อเกษตร
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

 ลักษณะของปลายท่อพีวีซี

สําหรับท่อ พีวีซีที่ผลิตจะมีท้ งั แบบปลายเรี ยบ, แบบปลายบานชนิ ดต่อด้วยนํ้ายา และแบบ
ปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ดังรู ปต่อไปนี้

รูปที่ 2.11 ท่อพีวีซีแบบปลายธรรมดา
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

รูปที่ 2.12 ท่อพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อด้วยนํ้ายา
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

รูปที่ 2.13 ท่อพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

นอกจากนี้ ยงั มีท่อพีวีซีที่ผลิตมาสําหรับงานท่อรับนํ้าจากบ่อบาดาล เรี ยกว่า ท่อพีวีซี ชนิ ด
เซาะร่ อง ซึ่งมีท้งั แบบปลายเรี ยบ และแบบปลายบานชนิดต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อ
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รูปที่ 2.14 ท่อพีวีซี ชนิดเซาะร่ อง แบบปลายธรรมดา
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อต่อพีวีซี

รูปที่ 2.15 ท่อพีวีซี ชนิดเซาะร่ อง แบบปลายบานชนิดต่อ
ด้วยนํ้ายา
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อต่อพีวีซี ใช้สําหรับต่อท่อพีวีซี ซึ่ งมีลกั ษณะหลายแบบให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กบั ทิศทางที่ไ ด้
ออกแบบระบบท่อในการวางท่อ ซึ่งข้อต่อท่อพีวีซีแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) แบบชนิ ดรับแรงดัน ใช้เป็ นข้อ ต่อ สําหรับระบบประปา สามารถทนแรงดัน และแรง
กระแทกได้ดี ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535
2) แบบชนิ ดไม่รับแรงดัน (ระบายนํ้า) ใช้เป็ นข้อต่อสําหรับระบบระบายนํ้า สิ่ งปฏิกูล นํ้า
เสี ย และระบบระบายอากาศ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1410-2540
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ข้อต่อพีวีซี ชนิดรับแรงดัน
 ชนิดฉีดจากเครื่ องจักร ตัวอย่างเช่น

รูปที่ 2.16 ข้อต่อชนิดรับแรงดัน : ฉีดจากเครื่ องจักร
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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 ชนิดผลิตจากท่อ ตัวอย่างเช่น

รูปที่ 2.17 ข้อต่อชนิดรับแรงดัน : ผลิตจากท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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ข้อต่อพีวีซี ชนิดไม่รับแรงดัน (งานระบายนํ้า)
 ชนิดฉีดจากเครื่ องจักร ตัวอย่างเช่น

รูปที่ 2.18 ข้อต่อชนิดไม่รับแรงดัน : ฉีดจากเครื่ องจักร
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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 ชนิดผลิตจากท่อ ตัวอย่างเช่น

รูปที่ 2.19 ข้อต่อชนิดไม่รับแรงดัน : ผลิตจากท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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การเชื่ อมต่อท่อพีวซี ี
การเชื่อมต่อท่อพีวีซีใช้น้ าํ ยาประสานท่อสําหรับต่อประกอบท่อและข้อต่อพีวีซี คุณสมบัติที่ดี
ของนํ้ายาประสานท่ อ ต้อ งได้รั บ รองมาตรฐานต่ า งๆ เช่ น มอก.1032-2534 และละลายเนื้ อ พี วี ซี เพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน ทําให้ท่อและข้อต่อเชื่อมละลายติดเป็ นเนื้ อเดียวกัน ไม่มีรอยรั่วซึ มระหว่างท่อ
และข้อต่อ โดยคุณสมบัติที่ดีที่ควรเลือกใช้มีดงั นี้
1) นํ้ายาประสานท่อได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1032-2534
2) มีประสิ ทธิภาพในการทําละลายเนื้อท่อและข้อต่อให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
3) มีค่าสารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOCs) ตํ่ากว่าค่าที่มาตรฐานอาคารเขียวกําหนด เพื่อ ความ
ปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้งาน
โดยนํ้ายาประสานท่อแบ่งออก เป็ น 2 ชนิด ขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน คือ
นํ้ายาประสานท่อ ชนิดเข้มข้น
ลักษณะการใช้ งาน
1) สําหรับการใช้งานรับแรงดันสูง จึงเหมาะกับงานที่ตอ้ งการคุณภาพสู ง เช่น งานอาคารสูง
งานสระว่ายนํ้า
2) สําหรับงานซ่อมแซมเร่ งด่วน สามารถยึดติดท่อได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐานสินค้า
นํ้ายาประสานท่อ ชนิ ดเข้มข้น มีมาตรฐานรับรองทั้งภายในและนอกประเทศ เช่ น ASTM
D2564, BS 4346, DIN 169790 และ มอก. 1032-2534

รูปที่ 2.20 นํ้ายาประสานท่อ ชนิดเข้มข้น
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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นํ้ายาประสานท่อ ชนิดใส
ลักษณะการใช้ งาน
1) สําหรับการใช้งานรับแรงดันนํ้าตามการใช้งานทัว่ ไป จึ งเหมาะกับงานบ้านและอาคาร
พาณิชย์
2) สําหรับงานประกอบและปรับแต่ง นํ้ายาฯมีความเข้มข้นพอเหมาะ จึงสามารถปรับแต่งท่อ
ก่อนนํ้ายาฯ เริ่ มแข็งตัว
มาตรฐานสินค้า
นํ้ายาประสานท่อ ชนิ ดใส มีมาตรฐานรับรอง เป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่
มอก.1032-2534

รูปที่ 2.21 นํ้ายาประสานท่อ ชนิดใส
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

วิธีการทดสอบ
การเลื อ กใช้น้ ํา ยาประสานท่ อ ที่มี คุณ ภาพไม่ดี อาจทํา ให้ ร อยต่อ
ระหว่างท่อและข้อต่อรั่วซึ มได้ นํ้ายาฯ ที่ดีจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพในการละลายเนื้อ
ท่อสู งให้ท่อและข้อต่อละลายประสานเป็ นเนื้ อเดียวกัน วิธีทดสอบคุณภาพนํ้ายาฯ
ทําได้โดยทานํ้ายาฯ ลงบนท่อทิ้งไว้ซกั ครู่ แล้วลองใช้เล็บ หรื อเหล็กขูดที่ท่อ ถ้าเนื้อ
ท่อละลายจนดันให้ร่นขึ้นมาได้ แสดงว่าเป็ นนํ้ายาประสานท่อคุณภาพดี
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 ท่อพีอี

ท่อพีอีผลิตจากสาร Polyethylene เป็ นท่อพลาสติกชนิ ดอ่อนทําให้สามารถดัดโค้งได้ ใช้เดิน
ระบบท่อได้ในพื้นที่ขรุ ขระ ไม่ราบเรี ยบและคดเคี้ยวได้ โดยมากเป็ นท่อสี ดาํ และแบ่งตามความหนาแน่น
ของวัสดุทาํ ท่อได้ 2 ชนิดหลักคือ
1) High Density Polyethylene, HDPE รั บ แรงดัน ได้สู ง ใช้ ใ นงานท่ อ ส่ ง นํ้าประปา งาน
ชลประทาน ท่อส่งนํ้าใต้ทะเล หรื อ นํ้าทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความกัดกร่ อนต่อท่อ
เหล็ก

รูปที่ 2.22 ท่อพีอี HDPE
(ที่มา : ไทยเอเชีย)

2) Low Density Polyethylene, LDPE รับแรงดันตํ่า ใช้ในงานเกษตรกรรม

รูปที่ 2.23 ท่อพีอี LDPE PN2.5
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

รูปที่ 2.24 ท่อพีอี LDPE PN4
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อดีของท่อพีอี
1) นํ้าหนักเบา สามารถม้วนเก็บและเคลื่อนย้ายง่าย
2) ทนต่อสารเคมี สารอินทรี ย์ สารอนินทรี ยแ์ ละแสงแดดได้
3) ไม่ผุกร่ อน สามารถรับแรงดันดิน วางท่อใต้ดิน และในนํ้าทะเลได้
4) มีความยืดหยุน่ แข็งแรง วางท่อในพื้นที่สูงตํ่าหรื อโค้งไปมาได้ดี
5) ไม่มีสารพิษละลายออกมา เมือ่ ใช้ในงานประปา และใช้ในการเดินก๊าซธรรมชาติได้
6) ไม่เป็ นสื่ อนําไฟฟ้า
7) สามารถวางท่อเป็ นระยะทางไกลได้โดยใช้ขอ้ ต่อจํานวนน้อย
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ข้อเสียของท่อพีอี
1) ราคาสูง
2) ไม่ทนต่อการฉีกขาด
3) หาซื้อยากตามท้องตลาด
4) ทนต่ออุณหภูมไิ ด้ไม่สูง
5) การติดตั้งยากต้องใช้ผชู ้ าํ นาญ โดยใช้ความร้อนหรื อข้อต่อเฉพาะ
การเลือกใช้ งาน
ในการเลือกใช้งานท่อสุ ขาภิบาลในอาคารต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งในทางปฏิบตั ิและ
ราคาติดตั้ง นิยมใช้ในงานท่อส่งนํ้าประปา และนิยมใช้กบั งานชายฝั่งทะเล ท่อระบายนํ้าเสี ย และที่นิยมมาก
ที่ สุ ด คื อ ท่ อ ส่ ง ก๊า ซธรรมชาติ ใช้เ ป็ นท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ าหรื อ สายเคเบิ้ ล ใต้น้ าํ หรื อ บริ เ วณที่ มี น้ ําท่ วมขัง
ตลอดเวลา และเป็ นท่อที่เหมาะใช้กบั ระบบสปริ งเกอร์และนํ้าหยดในวงการเกษตรกรรม
ตัวอย่างวิธกี ารต่อประกอบท่อ PE

แบบ Compression joint

ใช้ข้อต่อแบบสวม
โดยใช้ไฟฟ�า

แบบต่อชน

ใช้ลมร้อน

ใช้ข้อต่อแบบสอดเข้า

แบบหน้าจาน

รูปที่ 2.25 วิธีการต่อประกอบท่อพีอี

34 ระบบท่อและสุขภัณฑ์

34

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
ในปั จ จุ บัน ได้มี ก ารพัฒ นาสิ น ค้า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ผ ลิ ต ท่ อ พี อี ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และได้รับ
มาตรฐานรับรอง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่อพีอีออกแบบมาพิเศษให้มีเนื้อท่อ 3 ชั้น ซึ่ งช่วยให้
ท่อแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสู ง โค้งรับตัวบ้าน ทําให้ท่อไม่แตก เมื่อดินทรุ ดตัว รวมทั้งลดการใช้ขอ้
ต่อและโอกาสการรั่วซึม เนื่องจากท่อมีความยาว 30-100 เมตร
(ที่มา : ท่ อพีอี ตราเอสซีจีและมีการติดตั้งง่ าย ด้ วยข้อต่ อพีอี ระบบ Easy-Lock ที่ผลิตจาก Nylon-6 (High Quality Fibre
Reinforced Nylon) มาตรฐาน BS 5114:1975 และ MS ISO 1050:2004 ที่แข็งแรงทนทาน ไม่กรอบแตกง่ าย นํา้ ไม่รั่วซึ ม ซึ่ ง
ใช้ การต่ อแบบเชิงกล โดยการสวมอัดและขันเกลียวล็อค ไม่ต้องใช้ ความร้ อนในการเชื่อมต่ อ)

รูปที่ 2.26 ข้อต่อพีอี
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
 ท่อพีพีอาร์

ท่อ พีพีอ าร์ (Polypropylene Random Copolymer ; PP-R) เป็ นท่อ พลาสติกชนิ ดหนึ่ ง ที่ผ่าน
การพัฒนาให้มีการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลพลาสติกแบบสุ่ ม ทําให้มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่สูงขึ้น
เหมาะกับการใช้เป็ นท่อสําหรับระบบประปา ประปานํ้าร้อน ระบบท่อนํ้าเย็นในระบบปรับอากาศ รวมถึงท่อ
ลมร้อน เป็ นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ท้งั ในงานบ้าน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสิ นค้า อาคารสํานักงาน
อาคารสู ง ฯลฯ และสามารถใช้งานทดแทนท่อโลหะได้ เช่น ท่อทองแดง ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ เป็ นต้น ต่อ
ประกอบด้วยการเชื่อมความร้อนหลอมละลายท่อและข้อต่อเป็ นเนื้อเดียวกัน
ท่อพีพีอาร์ ปั จจุบนั ผลิตตามมาตรฐานของประเทศเยอรมัน DIN 8077 และ DIN 8078 มีช้ ัน
คุณภาพท่อที่แตกต่างกันแบ่งตามความเหมาะสมในการใช้งานทั้งในด้านของความดันใช้งานและอุณหภูมิที่
ใช้งาน
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รูปที่ 2.27 ท่อพีพีอาร์ PN 10, PN 20 และพีพีอาร์ Fiber Composite
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อต่อท่อพีพีอาร์
ข้อ ต่อ พีพีอ าร์ ผลิตจากพลาสติกชนิ ดเดี ยวกันกับท่อ พีพีอ าร์ และผลิตตามมาตรฐาน DIN
16962-5 มีลกั ษณะและรู ปแบบที่แตกต่างกันตามวิธีการต่อประกอบและความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้ง
แบบเชื่อมสอดท่อด้วยความร้อนหลอมละลาย เชื่อมชนท่อด้วยความร้อนเชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า สําหรับ
การต่อประกอบร่ วมกับวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ สามารถใช้ขอ้ ต่อประเภทเกลียว หรื อการต่อประกอบด้วยลักษณะ
หน้าจาน (Flange) และตัวแปลงหน้าจานพีพีอาร์ (Stub Flange)ได้เช่นกัน
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รูปที่ 2.28 ข้อต่อพีพีอาร์
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อดีของท่อพีพีอาร์
1) ทนความดันใช้งานได้สูงสุด 20 บาร์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ความสามารถในการทนดวามดันนํ้าในท่อจะลดลง
2) ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95 องศาเซลเซียส
3) สะอาด ปราศจากโลหะหนักและสิ่ งปนเปื้ อน ไม่เป็ นสนิม
4) มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนช่วยรักษาอุณหภูมิของนํ้าร้อนได้ดีกว่าท่อโลหะ จึงเป็ นการช่วย
ประหยัดพลังงาน ลดการทํางานของเครื่ องทํานํ้าร้อนและช่วยประหยัดค่าไฟ
5) นํ้าหนักเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับท่อทองแดง
6) เชื่อมต่อเป็ นเนื้อเดียวกัน ด้วยความร้อน ไม่รั่วซึม
ข้อเสียของท่อพีพีอาร์
1) การต่อประกอบต้องอาศัยความชํานาญสูง
2) อุปกรณ์และเครื่ องมือติดตั้งมีราคาแพง
3) ท่ อ มี ค วามหนามากกว่ า ท่ อ โลหะ ดัง นั้ น ทํา ให้ อ ัต ราการไหลของนํ้าตํ่า กว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบที่ท่อขนาดเท่ากัน
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 ท่อซีพวี ีซี

ท่อซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride ; CPVC) เป็ นท่อพลาสติกที่มีคุณภาพสูงอีกชนิ ด
หนึ่ ง พัฒนามาจากท่อพีวีซีทั่วไป ทําให้มีคุณสมบัติที่ดีข้ ึนสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งใน
ระบบประปา ประปานํ้าร้อน ระบบท่อนํ้าเย็นในระบบปรับอากาศ นอกจากนี้ยงั สามารถทนสารเคมีได้มาก
ขึ้น ทั้งนี้ หากต้อ งการใช้ในงานระบบลําเลียงสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมแนะนําให้ใช้ท่อ ซี พีวีซีอีก
ประเภทหนึ่งที่มีการเติมสารเติมแต่งสําหรับงานสารเคมีโดยเฉพาะ
ท่อและข้อต่อซี พีวีซีสําหรับระบบประปาและประปานํ้าร้อน ผลิตตามมาตรฐาน ASTM D
2846 สําหรับท่อชั้นคุณภาพ SDR13.5 และ SDR11 ตั้งแต่ขนาด ½” - 2” (15-50 มม.) และมาตรฐาน ASTM
F 441 สํา หรั บ ท่ อ ชั้น คุ ณ ภาพ Schedule40 และ Schedule80 และมาตรฐาน ASTM F 438, ASTM F 439
สําหรับข้อต่อ ตั้งแต่ขนาด 2 ½” - 6” (65-150 มม.)

รูปที่ 2.29 ท่อและข้อต่อซีพีวีซี
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อดีของท่อซีพีวีซี
1)
2)
3)
4)
5)

ทนความดันใช้งานได้สูงกว่าท่อพลาสติกทัว่ ไป
มีความแข็งแรงสูง ไม่เสี ยรู ป ลดการใช้อุปกรณ์แขวนจับยึด
ติดตั้งง่าย ด้วยการทานํ้ายาประสานท่อซีพีวีซี
นํ้าหนักเบา
ทนสารเคมี โดยเฉพาะกลุ่มสารคลอรี นได้ดี

ข้อเสียของท่อซีพีวีซี
1) ราคาแพง
2) หาซื้อยาก เพราะยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในประเทศไทย
3) ท่อขนาด 2 ½” (65 มม.) ขึ้นไป ควรทานํ้ายารองพื้น (Primer) ก่อนทานํ้ายาประสานท่อ
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2.1.4 ท่อทองแดง
เป็ นท่อที่นิยมใช้มาก ทนต่อการสึ กกร่ อน ทนแรงกระแทกได้ดี นํ้าหนักเบา สามารถดัดโค้ง
งอได้ ทําให้เกิดความเรี ยบ และรวดเร็ วในการเดินท่อ การต่อนิ ยมใช้บดั กรี ท่อมากกว่าใช้เกลียว โดยทัว่ ไป
นิยมใช้เป็ นท่อนํ้าร้อนในอาคาร

รูปที่ 2.30 ท่อทองแดง

ข้อดีของท่อทองแดง
1)
2)
3)
4)
5)

มีน้ าํ หนักเบา ดัดโค้งงอได้ง่าย ติดตั้งง่าย
ใช้เป็ นท่อนํ้าร้อนได้ดี และเป็ นที่นิยมใช้เป็ นท่อนํ้าร้อนมากที่สุด เพราะไม่เกิดตระกรัน
มีท้งั แบบท่อแข็งและท่ออ่อนที่มว้ นได้
ทนได้ทุกสภาพอากาศ และทนความเค็มได้ดี
หาซื้อได้งา่ ยตามท้องตลาด

ข้อเสียของท่อทองแดง
1)
2)
3)
4)

มีราคาสูง
ไม่มีความแกร่ ง บุบง่าย
การดัดท่อไม่ง่าย ต้องใช้ช่างที่ชาํ นาญ
มีการขยายตัวสูงกว่าท่อเหล็กอาบสังกะสี มาก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

การเลือกใช้ งาน
มักนิ ยมใช้กนั มากในท่อส่ งนํ้าร้อน หรื อท่อก๊าซ และมีจุดเด่นคือ ดูสวยงาม มีน้ าํ หนักเบา มี
รอยรั่วยาก คุณภาพนํ้าปลอดภัยจากสารพิษ ส่วนการส่งนํ้าเย็นยังไม่เป็ นที่ยอมรับกันมากนักในประเทศไทย
ขนาดและมาตรฐาน
1) ชนิด K คาดสีเขียว ใช้กบั ท่อนํ้าประปาทั้งนํ้าเย็นและนํ้าร้อนในอาคารและใต้อาคาร ความ
หนา 0.035-0.405” เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4”-12” (เป็ นกลุ่มท่อผนังหนามาก)
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2) ชนิด L คาดสี นาํ้ เงินหรื อสี ดาํ ใช้กบั ท่อประปาทั้งนํ้าเย็นและนํ้าร้อนเหนื อ พื้นดิน ความ
หนา 0.030-0.280” เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4”-12” (เป็ นกลุ่มท่อผนังหนาปานกลาง)
3) ชนิด M คาดสีแดง ใช้กบั ท่อประปาทั้งนํ้าเย็นและนํ้าร้อนเหนือพื้นดิน เป็ นท่อระบายนํ้าทิ้ง
ท่อระบายนํ้าเสี ย และท่ออากาศ 0.025-0.254” เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4”-12” (เป็ นกลุ่มท่อผนังหนาปานกลาง)
4) ชนิด DWV คาดสี เหลื อ ง ใช้กับท่อ ระบายนํ้าทิ้ง ท่อ ระบายนํ้าโสโครก ท่อ อากาศ ท่อ
ระบายนํ้าฝนจากหลังคา ท่อ วางทั้งบนดิ นและใต้ดินความหนา 0.04-0.109” เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4”-8”
(เป็ นกลุ่มท่อผนังบาง)
5) ชนิด ACR จัดได้ว่าเป็ นท่อ ชนิ ด L ใช้กับท่อ สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศและ
ระบบทําความเย็น ความหนา 0.030-0.055” เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4”-1 1/4” (เป็ นกลุ่มท่อผนังหนาปานกลาง)
2.1.5 ท่อซิเมนต์ใยหิน
ท่อซิ เมนต์ใยหิ นเป็ นท่อที่ผลิตโดยเอาใยหิ นมาผสมกับนํ้าซิเมนต์ กวนเข้ากันจนดี แล้วนํามา
ซ้อนกันเป็ นชั้นๆ แต่ละชั้นจะถูกกลิ้งอัดตามวิธี อัดจนได้ความหนาตามที่ตอ้ งการ แล้วจึงนํามาบ่มนํ้า เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงท่อ มีท้ งั ท่อประปาและระบายนํ้า และเป็ นทั้งแบบท่อธรรมดาและแบบทนซัลเฟตได้สูง
(ใช้บริ เวณดินเค็มหรื อชายทะเล)

รูปที่ 2.31 ท่อซิเมนต์ใยหิน

ข้อดีของท่อซิเมนต์ใยหิน
1)
2)
3)
4)

นํ้าหนักเบา
ไม่เป็ นสื่ อไฟฟ้าหรื อสื่ อความร้อน
หาซื้อง่ายตามท้องตลาด (ปัจจุบนั ไม่มีขายในกลุม่ รับแรงดัน)
ผลิตได้ในประเทศไทย (ปัจจุบนั แทบไม่มีการผลิตแล้ว)
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ข้อเสียของท่อซิเมนต์ใยหิน
1) แตกหัก และถูกกัดกร่ อนง่าย มีอายุการใช้งานเพียง 10 ปี
2) หากใช้เป็ นท่อประปา จะมีสารใยหินละลายปนออกมา
3) ไม่มีขนาดท่อเล็กกว่า 100 มม.
ขนาดและมาตรฐาน
ในประทศไทยใช้ตามมาตรฐาน มอก.81-2529 ของท่อประปา, มอก.621-2529 ของท่อระบาย
นํ้าในอาคาร และ มอก.622-2529 ของท่อระบายนํ้าทัว่ ไป โดยแบ่งชั้นคุณภาพ คือ 5, 10, 15, 20, 25 kg/cm2
ท่อซิเมนต์ใยหินทัว่ ไปมีความยาวท่อ 4 และ 5 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-200 มม.
การเลือกใช้ งาน
ปัจุบนั ไม่นิยมใช้กนั แล้ว เพราะมีท่อ PVC มาทดแทน แต่ในอดีตนิยมใช้เนื่องจากราคาถูก แม้
จะมีปัญหาเรื่ องของสารใยหินซึ่ งเป็ นพิษในนํ้าก็ตาม ทําให้ในปัจจุบนั เลิกใช้ในระบบประปาแล้ว แต่ยงั คงมี
ใช้อยูใ่ นระบบระบายนํ้าทิ้ง
2.2 สุ ขภัณฑ์
เครื่ องสุขภัณฑ์ เป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญในระบบประปา ที่ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการใช้น้ าํ และ
เป็ นอุปกรณ์รองรับสิ่ งโสโครกและปฏิกูลจากการขับถ่ายของมนุษย์ให้ออกไปตามระบายนํ้าโสโครก ดังนั้น
เครื่ องสุขภัณฑ์จึงถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย
2.2.1 ชนิดเครื่ องสุ ขภัณฑ์
เครื่ องสุ ขภัณฑ์เซรามิก : หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยเซรามิก ใช้สําหรับรองรับสิ่ งขับถ่า ย
ของมนุษย์เพื่อให้เกิดสุขอนามัย มีโถเป็ นที่รองรับการนัง่ ทําให้ผูใ้ ช้นง่ั ราบได้ มีหรื อไม่มีถงั พักนํ้าก็ได้
เซรามิ ก หมายถึ ง วัส ดุ ดิ น และ/หรื อ วัต ถุ ดิ บ อนิ น ทรี ย์อื่น ที่เ ผาที่ อุณหภู มิ สู ง จนเนื้ อ ดิ น
แข็งแกร่ งและดูดซึมนํ้าตํ่า
ซึ่งได้แก่

เครื่ องสุ ขภัณฑ์มีหลายชนิ ด จะกล่าวเฉพาะที่ใช้กนั ในอาคารบ้านเรื อนและสํานักงานเท่านั้น
1) โถส้วม (Water Closet)
2) โถปัสสาวะ (Urinal)
3) อ่างล้างมือ-อ่างล้างหน้า (Lavatory)
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4) อ่างอาบนํ้า (Bathtub) / อ่างอาบนํ้าวน (Whirlpool Bathtub)
5) ที่อาบนํ้าฝักบัว (Shower Bath)
6) ช่องระบายนํ้าที่พ้นื (Floor Drain)
7) เครื่ องทํานํ้าร้อน (Water Heater)
8) เครื่ องทํานํ้าอุ่น
1) โถส้ วม
ถ้าแบ่งโถส้วมตามประเภทการนัง่ จะประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
1) โถส้วมชนิดนัง่ ยอง
2) โถส้วมชนิดนัง่ ราบ
โถส้ วมชนิดนั่งยอง
โถส้วมแบบนั่งยองเป็ นที่ได้รับความนิ ยมใช้กนั ทัว่ ไป โดยเฉพาะในประเทศไทย เนื่ องจาก
ราคาถูกและสร้างง่าย

รูปที่ 2.32 โถส้วมชนิดนัง่ ยอง

A โถส้วมชนิดนัง่ ยองราดนํ้า
B โถส้วมชนิดนัง่ ยองแบบใช้ถงั พักนํ้า
C โถส้วมชนิดนัง่ ยองแบบใช้ฟลัชวาล์ว
โถส้ วมชนิดนั่งราบ
โถส้วมชนิ ดนี้ เป็ นโถส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะมากที่สุด เนื่ องจากเวลาที่ใช้จะเหมือนกับการนัง่
บนเก้าอี้ ทําให้สะดวกกว่าโถส้วมแบบนัง่ ยอง
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รูปที่ 2.33 โถส้วมชนิดนัง่ ราบ

A โถส้วมชนิดนัง่ ราบราดนํ้า
B โถส้วมชนิดนัง่ ราบแบบใช้ถงั พักนํ้า
C โถส้วมชนิดนัง่ ราบแบบใช้ฟลัชวาล์ว
อุปกรณ์สําคัญของโถส้ วม
ถังพักนํ้า (Cistern) หมาย ถึงชิ้นส่ วนที่ประกอบของโถส้วม ใช้เก็บนํ้าไว้สําหรับชําระ
ล้างโถ ภายในติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถังพักนํ้า
 อุปกรณ์ถงั พักนํ้า (Tank Trim) หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชุดนํ้าเข้าและชุ ดนํ้า
ออก ติดตั้งอยูใ่ นถังพักนํ้า โดยชุดนํ้าเข้าที่จ่ายนํ้าเข้า และควบคุมปริ มาตรนํ้าเข้า ชุดนํ้าออกทําหน้าที่ปล่อยนํ้า
ออก และควบคุมปริ มาตรนํ้าออก (ดูรูปที่ 2.34)
 โถส้วมชนิ ดถังพักนํ้าในตัว (One Piece) หมายถึง โถส้วมประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์
ถังพักนํ้า ที่มีถงั พักนํ้าชิ้นเดียวกับตัวโถ และมีชุดนํ้าออก เพื่อชําระล้างตัวโถ เนื่องจากมีสิ่งขับถ่ายของมนุษย์
(ดูรูปที่ 2.35)
 โถส้ วมชนิ ด ถัง พัก นํ้า แยกต่ า งหาก (Single Flush WC) หมายถึ ง โถส้ วมประเภทชั ก
โครกด้ว ยอุ ป กรณ์ถ ัง พักนํ้า ที่ มี ถัง พัก นํ้าแยกออกจากตัว โถส้ ว ม และมี ชุ ด นํ้าออก เพื่ อ ชํา ระล้างตัวโถ
เนื่องจากมีส่ิ งขับถ่ายของมนุษย์ (ดูรูปที่2.36)
 โถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง (Flush Valve WC) หมายถึง โถส้วมที่ไม่มี
ถังพักนํ้า ชําระล้างตัวโถด้วยการเปิ ดปิ ดวาล์วขับล้าง (ดูรูปที่ 2.37)
 โถส้วมประเภทราดนํ้า (Pail Flush WC) หมายถึง โถส้วมที่ไม่มีถงั พักนํ้า ชําระล้างตัว
โถด้วยการราดนํ้า (ดูรูปที่ 2.38)
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อุปกรณ์สําคัญในระบบถังพักนํ้า

รูปที่ 2.34 อุปกรณ์สําคัญในระบบถังพักนํ้าแบบใช้ลูกลอย
(ที่มา : COTTO )

A ชุดมือกด ควบคุมการ ปิ ด-เปิ ด ลูกยาง ปิ ด-เปิ ดกับท่อนํ้า
B ชุดนํ้าเข้า ทําหน้าที่จ่ายนํ้าลงถังพักนํ้า และสายนํ้าเลี้ยงโถสุขภัณฑ์
C ท่อนํ้าออก ทําหน้าที่จ่ายนํ้าจากถังพักนํ้าลงสู่โถสุขภัณฑ์
D สายโถนํ้าเลีย้ ง ทําหน้าที่จ่ายนํ้า เพื่อปรับปริ มาณนํ้าหล่อเลี้ยง หรื อ Water Surface และ
ช่วยป้องกันกลิ่นย้อนกลับ
E ลูกลอย ทําหน้าที่ควบคุมปริ มาณนํ้าในถังพักนํ้า เมื่อลูกลอยตํ่าลง นํ้าจะไหลออกจากชุด
นํ้าเข้า และเมื่อลูกลอยสูงขึ้นนํ้าก็จะหยุด
F ท่อนํ้าล้น ช่วยป้องกันนํ้าล้นจากถังพักนํ้า ในกรณีที่ชุดนํ้าเข้าเกิดชํารุ ด นํ้าจะไหลลงท่อ
นํ้าล้น และไหลลงโถส้วม
G ลูกยางปิ ด –เปิ ดนํ้า ทําหน้าที่ปิด-เปิ ดนํ้า จากถังพักนํ้าลงสู่โถส้วม
ส่ วนการปล่อยนํ้าออกจากถังชักโครกเข้าสู่ โถส้วม จะทําได้ดว้ ยการโยกคันโยก (Handle)
ซึ่งมีกลไกเข้ากับลูกยางที่ทาํ หน้าที่เปิ ด-ปิ ดวาล์วที่กน้ ถังปล่อยนํ้า ผ่านทางท่อนํ้าออก (Discharge Hole) เข้าสู่
โถส้วม ในขณะที่น้ าํ ถูกปล่อยออกไปจากถังชักโครก ระดับนํ้าในถังก็จะลดตํ่าลงจึงทําให้ลูกลอยลดตํ่าลง
ด้วย เมื่อ ถึงระดับหนึ่ งลูกลอยก็จะทําให้วาล์วเปิ ด-ปิ ด เปิ ดทางให้น้ าํ ไหลเข้าสู่ ถงั อีกครั้งหนึ่ ง สําหรับนํ้า
ส่ วนเกินจะถูกปล่อยออกไปโดยผ่านทางท่อนํ้าล้น (Overflow Pipe) เพื่อป้ องกันมิให้น้ าํ ล้นถังปลอกบังคับ
(Guide) จะช่วยให้ลวดยกลูกยาง (Lift Wires) ทั้งท่อนล่างและท่อนบนเคลื่อนที่ข้ นึ -ลงในแนวเดียวกัน จึงทํา
ให้ลูกยางเคลื่อนลงปิ ดวาล์วที่กน้ ถังได้สนิทพอดี
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รูปที่ 2.35 ตัวอย่างโถส้วมชนิดถังพักนํ้าในตัว
(ที่มา : COTTO )

รูปที่ 2.36 ตัวอย่างโถส้วมชนิดถังพักนํ้าแยกต่างหาก
(ที่มา : COTTO )

รูปที่ 2.37 ตัวอย่างโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง
(ที่มา : COTTO )

รูปที่ 2.38 ตัวอย่างโถส้วมประเภทราดนํ้า
(ที่มา : COTTO )

• วาล์วขับล้าง หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่เปิ ดปิ ดนํ้าสําหรับชําระล้างตัวโถส้วม
• วาล์วเปิ ดปิ ดนํ้า (stop valve) หมายถึง วาล์วที่ทาํ หน้าที่เปิ ดปิ ดนํ้า ที่จ่ายเข้าถังพักนํ้า
• ที่รองนัง่ และฝาพลาสติกสําหรับโถส้วม (water closet seat) ซึ่ งต่อไปในมาตรฐานนี้จะ
เรี ยกว่า “ฝารองนัง่ ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยที่รองนัง่ อุปกรณ์ประกอบและ
ฝา (ถ้ามี)
• ชุดอุปกรณ์ยึดพื้นหรื อผนัง หมายถึง ชุดอุปกรณ์ยึดพื้นหรื อผนังเพื่อใช้สาํ หรับการติดตั้ง
สุขภัณฑ์
• ชุดนํ้าเข้า หมายถึง อุปกรณ์ที่จ่ายนํ้าและควบคุมปริ มาณนํ้าในถังพักนํ้าของโถส้วม
• ชุดนํ้าออก หมายถึง อุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่ปล่อยนํ้าออกเพื่อชําระล้างโถส้วม
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ส่ วนประกอบของโถส้ วม

รูปที่ 2.39 ส่วนประกอบของโถส้วม

A ฝารองนั่ง ฝารองนั่งสุ ขภัณฑ์น้ นั เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับโถส้วมชนิดนัง่ ราบ เพื่อใช้
รองนั่ง คุณสมบัติของฝารองนั่งที่ดี ในการออกแบบต้องนึ กถึงความสะดวกสบายของ
ผูใ้ ช้และความสะอาดเป็ นหลัก ควรจะมีความทนทาน สามารถรองรับนํ้าหนัก ได้ดี
ฉะนั้นวัสดุที่ใช้ทาํ ที่รองนัง่ โถส้วมจะต้องไม่เป็ นวัสดุที่ดูดกลืนความชื้นและกลิ่น มีผิว
เรี ยบและทําความสะอาดง่าย ในปัจจุบนั ส่วนมากจะทําจากพลาสติกแข็ง (Solid Plastic)
B โถส้ วม โถส้วมที่ดี ควรจะมีขนาดคอห่ านที่ใหญ่ มีแอ่งกันกลิ่นที่ลึก และมีขนาดของ
พื้นผิวนํ้ากว้าง เพื่อช่วยให้มีคุณสมบัติในการชําระล้างดี และช่วยป้องกันกลิ่นย้อนกลับ
หรื อ ป้องกันคราบสิ่ งปฏิกูลติดบริ เวณผิวสุขภัณฑ์

รูปที่ 2.40 ภายในโถส้วม

A พื้นผิวนํ้าขัง (Water Surface) ควรมีขนาดกว้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิ งปฏิกูลติดผิวภายใน
โถส้วม
B แอ่งกันกลิ่น (Water Seal) ควรให้มีขนาดลึก เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับ
C คอห่ าน (Trap Way) ถ้ามีคอห่านขนาดใหญ่ จะช่วยป้องกันการอุดตันได้ดีข้ นึ
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คือ

สําหรับอุปกรณ์ปล่อยนํ้าทําความสะอาดโถส้วมที่นิยมใช้ในปัจจุบนั จําแนกได้เป็ น 2 ชนิ ด
1) ถังชักโครก (Flushing Tank)
2) วาล์วชักโครก (Flushing Valve)
ถังชักโครก

ถังชักโครก เป็ นอุปกรณ์ที่สําคัญส่ วนหนึ่งของโถส้วมแบบชักโครก เนื่ องจากเป็ นที่พกั นํ้าที่
ใช้ในการทําความสะอาดโถส้วม ซึ่งสามารถประกอบติดเป็ นชุดเดียวกันกับโถส้วม หรื ออาจจะแยกออกจาก
กันก็ได้ แต่การติดตั้งต้องให้อยู่ในระดับสู งกว่าโถส้วมและมีท่อต่อถึงกัน ถังชนิ ดนี้ จะมีลูกลอย (Float) ทํา
หน้าที่ควบคุมระดับนํ้าภายในถัง และลูกยาง (Rubber Ball) ทําหน้าที่ปล่อยนํ้าออกจากถังเข้าสู่โถส้วม
วาล์วชักโครก
วาล์วชักโครก เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับปล่อยนํ้าทําความสะอาดโถส้วม โถปั สสาวะ และ
อื่นๆ ในปั จจุบนั วาล์วชนิ ดนี้ เป็ นแบบที่สามารถกําหนดปริ มาณนํ้าและช่วงเวลาของการปล่อยนํ้าทําความ
สะอาดล่วงหน้าได้ จึงเป็ นที่นิยมใช้กนั มากกับเครื่ องสุ ขภัณฑ์สาธารณะเนื่ องจากสะดวก สามารถปล่อยนํ้า
ได้อย่างรวดเร็ ว และง่ายต่อการบริ การ วาล์วชนิ ดนี้ สามารถตั้งให้ทาํ งานโดยอัติโนมัติทุกๆ ช่วง 6 ถึง 10
วินาที
2) โถปัสสาวะ
โถปั สสาวะชนิ ดนี้ เป็ นเครื่ อ งสุ ขภัณฑ์ที่สําคัญและจําเป็ นต่อชี วิตประจําวันของมนุษย์
เนื่องจากใช้สําหรับรองรับปั สสาวะที่ถูกขับออกจากร่ างกายของมนุษย์โดยตรง โถปัสสาวะโดยทัว่ ไปจะทํา
จากกระเบื้องเคลือบหรื อเหล็กหล่อเคลือบสี โดยโถปั สสาวะที่ใช้กนั อยู่ทุกวัน ต้องมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
เพื่อจะขจัดปั สสาวะออกไปหลังการใช้งานทุกครั้ง ทั้งนี้ ก็เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค ความ
สกปรก และกลิ่นเหม็นของอุปกรณ์ดงั กล่าว ได้แก่ วาล์วปล่อยนํ้าซึ่งอาจเป็ นวาล์วแบบมือกด (Hand Valve)
หรื อวาล์วชักโครก (Flush Meter Valve)

รูปที่ 2.41 โถปัสสาวะ
(ที่มา: COTTO)
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3) อ่างล้างมือ-ล้างหน้ า
อ่างล้างมือ-ล้างหน้า เป็ นเครื่ องสุขภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาสําหรับใช้ลา้ งมือและล้าง
หน้าจะพบเห็นโดยทัว่ ไปในห้องนํ้าและห้องพักผ่อน เครื่ องสุขภัณฑ์ชนิดนี้ตอ้ งต่อท่อระบายสิ่ งโสโครกและ
ท่อระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 นิ้ว) เป็ นเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่มีรูปร่ าง ขนาด และสี สัน แตกต่างกัน
มากที่สุด ทําจากกระเบื้องเคลือบ เหล็กหล่อเคลือบสี เหล็กกล้าอัดขึ้นรู ปเคลือบสี เหล็กกล้าไร้สนิ ม และ
พลาสติก
อ่างล้างมือ-ล้างหน้าที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปจําแนกออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1) อ่างล้างมือ-ล้างหน้าชนิดติดผนัง (Wall-Hung Lavatory)
2) อ่างล้างมือ-ล้างหน้าชนิดฝัง (Vanity Lavatory)
4) อ่างอาบนํ้า/อ่างอาบนํา้ วน
อ่างอาบนํ้า เป็ นภาชนะรองรับนํ้าที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปร่ างและสัดส่ วนที่เหมาะกับ
ร่ างกายของมนุษย์เพื่อใช้สําหรับอาบนํ้า แล้วต้องใช้ท่อระบายนํ้าทิ้งขนาด 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และท่อ
ระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 นิ้ว) ตัวอ่างทําจากเหล็กหล่อเคลือบสี เหล็กกล้าอัดขึ้นรู ปเคลือบสี
และไฟเบอร์กลาส มีขนาด รู ปร่ าง และสี ต่างๆ กัน แต่ที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปมากที่สุดมี 2 แบบ ได้แก่ แบบ
นอนและแบบฝักบัว

รูปที่ 2.42 อ่างอาบนํ้า
(ที่มา: COTTO)

ในโรงแรมหรู สปา หรื อในบ้านพักอาศัยของผูม้ ีฐานะ นิ ยมใช้อ่างอาบนํ้าวน เพราะเป็ น
อ่างอาบนํ้าที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย สดชื่น และเกิดความกระปรี้ กระเปร่ า

รูปที่ 2.43 อ่างอาบนํ้าวน
(ที่มา: COTTO)
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5) ที่อาบนํ้าฝักบัว
ที่อาบนํ้าฝักบัว เป็ นที่อาบนํ้าซึ่ งมีฝักบัวติดตั้งอยู่ในระดับสู งเหนื อศรี ษะ เครื่ องสุ ขภัณฑ์
ชนิ ดนี้ จะมีลักษณะคล้ายกับอ่างอาบนํ้าแบบฝั กบัว ที่อ าบนํ้าชนิ ดนี้ จะต้อ งการท่อ ระบายนํ้าทิ้งขนาด 40
มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และท่อระบายอากาศขนาด 32 มิลลิเมตร (1 1/4 นิ้ว) แต่อย่างไรก็ตามช่างประปาส่วน
ใหญ่นิยมใช้ท่อระบายนํ้าทิ้งขนาด 55 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว)

รูปที่ 2.44 อาบนํ้าฝักบัวแบบต่างๆ
(ที่มา: COTTO)

6) ช่ องระบายนํ้าที่พื้น
ช่องระบายนํ้าที่พ้ืน จัดเป็ นภาชนะที่ใช้รับนํ้าที่ระบายจากพื้นอาคารเข้าสู่ ระบบระบายนํ้า
แบบของช่องระบายนํ้าที่พ้นื จําแนกออกได้เป็ น 3 แบบด้วยกัน คือ
1) แบบที่มีที่ดกั กลิน่ ในตัว (With Integral Trap)
2) แบบใช้กบั ที่ดกั กลิ่นรู ปตัวพี (With a Separate P-Trap)
3) แบบอ่างแห้ง (Dry Pan)
7) เครื่ องทํานํ้าร้ อน
เครื่ อ งทํานํ้าร้ อน (Water Heater) อุปกรณ์ที่สร้ างและจัดส่ งนํ้าสําหรับการใช้งานภายใน
อาคาร นิ ยมใช้มากกับอาคารเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ย่ิงมีอากาศหนาวเย็น ส่ วน
ประเทศไทยจะถูกนํามาใช้งานกับอาคารบางประเภทเท่านั้น เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริ การบาง
ประเภท เป็ นต้น ในบ้านพักอาศัยไม่ค่อยนิ ยมใช้ เนื่ องจากอากาศค่อนข้างร้อน แม้ปัจจุบนั จะมีการนํามาใช้
งานมากขึ้นก็ตาม แต่ก็เป็ นเครื่ องทํานํ้าร้อนขนาดเล็กๆ หรื อเครื่ องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ยงั ไม่
แพร่ หลาย
เครื่ องทํานํ้าร้อนมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปมากที่สุดในประเทศไทยปั จจุบนั
เป็ นแบบเครื่ องทํานํ้าร้อนชนิดหม้อต้มแบบใช้กระแสไฟฟ้า
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รูป 2.45 เครื่ องทํานํ้าร้อน
(ที่มา: Stiebel Electron, Ezysolution)

8) เครื่ องทํานํ้าอุ่น
เครื่ องทํานํ้าอุ่น เป็ นอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพทําให้น้ าํ ร้อนขึ้น โดยอาศัย
การพาความร้อนจากขดลวดความร้อน (Heater) เมื่อเปิ ดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดความร้อนทํา
ให้น้ าํ ร้อนขึ้น และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ทําหน้าที่ตดั กระแสไฟฟ้าเมื่อนํ้ามีอุณหภูมิสูงถึง
ระดับที่ต้งั ไว้
เครื่ องทํานํ้าอุ่นแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) เครื่ องทํานํ้าอุ่นแบบทํานํ้าอุ่นได้จุดเดียว
2) เครื่ องทํานํ้าอุ่นแบบทํานํ้าอุ่นได้หลายจุด

รูป 2.46 เครื่ องทํานํ้าอุ่น
(ที่มา: Icon, Panasonic)

ในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งทํานํ้าอุ่ นควรเลือ กให้ มีข นาดเหมาะสมกับ ความจําเป็ นภายใน
ครอบครัวและเลือกซื้ อรุ่ นที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง หากต้องการใช้น้ าํ อุ่นเพื่ออาบนํ้าเท่านั้น ควรเลือกซื้ อและ
ติดตั้งชนิดทํานํ้าอุ่นได้จุดเดียวซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าแบบหลายจุด
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ขั้นตอนการตรวจงานติดตั้งสุ ขภัณฑ์ ห้องนํ้า
1) ตรวจสอบรายการสุ ขภัณฑ์ท้ งั หมด ว่าผูร้ ับเหมาได้สั่งสเปคมาตรงกับแบบห้องนํ้าที่ไ ด้
ออกแบบไว้ เมื่อได้สินค้าและขนมาวางในบ้านแล้ว ควรเช็คว่าสุ ขภัณฑ์ท้ งั หมดต้องเป็ นของใหม่ที่ยงั ไม่มี
การแกะซีล มีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรื อร้าว และมีอุปกรณ์ต่างๆ ครบตามที่คู่มือระบุ ทั้งนี้หากสิ นค้ามี
ความเสี ยหายที่เกิดจากความผิดพลาดจากโรงงานหรื อการขนส่ง จะได้ขอเปลี่ยนกับทางตัวแทนจําหน่ายตาม
เงื่อนไขของประกัน
2) ก่อนการติดตั้งสุ ขภัณฑ์ควรให้ช่างทดสอบแรงดันภายในท่อนํ้าดี ให้ไ ด้มาตรฐานก่อ น
ท่านอาจจะมองดูภายในห้องคร่ าวๆ ว่ามีการเดินท่อทิ้งไว้ที่ถูกตําแหน่งในการติดตั้งสุขภัณฑ์ และท่อมีการ
อุดปลายท่อทิ้งไว้เพื่อป้องกันเศษปูนและวัสดุอุดตันภายในท่อ
3) ขั้นตอนการติดตั้งควรกําชับให้ช่างทําตามคู่มือสุ ขภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะสุ ขภัณฑ์ที่มี
อุปกรณ์หลายชิ้นอย่างโถส้วมและโถปั สสาวะ หลังจากนั้นให้ตรวจงานหลังติดตั้งโดยรอให้ยาแนวซิ โคน
รอบๆ สุขภัณฑ์แห้งเสี ยก่อน
4) ตรวจการติดตั้งโถส้วม เริ่ มจากการตรวจสอบระบบชักโครก ให้ลองเปิ ดฝาของหม้อเก็บ
นํ้าด้านหลังโถส้วม ดูว่าช่างได้ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เรี ยบร้อยดีหรื อไม่ และให้ลองกดก้านชําระดูเพื่อดูว่า
ลูกลอยทํางานปกติและเมื่อนํ้าถูกเติมจนเต็มจะต้องไม่มีเสี ยงนํ้าไหลอีก ไม่ง้นั แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้น ต่อมา
ให้ดูการไหลของนํ้าที่ชาํ ระในโถส้วม ให้ลองทดลองใช้ช้ินขนมปังขาวในปริ มาณที่สามารถแทนสิ่ งปฏิกูล
แล้วดูว่าชําระได้หมด นํ้าไหลระบายได้ง่าย ไม่เกิดฟองอากาศหลังชําระ ก่อนหน้านั้นให้ลองราดนํ้ารอบๆ
โถส้วมเพื่อตรวจดูว่าเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นรอบๆ โถหลังกดนํ้าชําระหลายๆ ครั้งแล้วหรื อไม่ เพื่อตรวจดูว่ามี
การเดินท่ออากาศหรื อไม่ และโถส้วมต้องติดตั้งได้มนั่ คง ไม่ขยับ รอยซิลิโคนที่ยาแนวรอบๆ ฐานก็เดินรอบ
โถส้วมได้เรี ยบร้อยดี ไม่มีรูร่วั
5) ตรวจการติดตั้งอ่างล้างมือ เริ่ มจากการตรวจสอบระบบระบายนํ้า โดยใช้จุกปิ ดรองนํ้าไว้
จนถึงรู น้ าํ ล้น และ เปิ ดจุกรองนํ้าเพื่อดูอตั ราการระบายนํ้าว่าปกติ และให้กม้ ดูใต้อ่างล้างมือว่าไม่มีน้ าํ หยด
หลังการใช้งาน ท่อต่างๆ ขันได้แน่น ด้านบนเคาน์เตอร์มีการยาแนวรอบๆ ขอบอ่างได้เรี ยบร้อย ไม่มีรูให้น้ าํ
ไหลลงไปใต้เคาน์เตอร์ ได้ และติดตั้งอ่างล้างมือได้แน่นหนา ตัวก็อกนํ้าก็เปิ ดนํ้าไหลสะดวก และติดตั้งได้
แน่นไม่สามารถหมุนไปมาได้โดยง่าย
6) ตรวจการติดตั้งก็อกนํ้าในจุดต่างๆ ได้แก่ ก็อกนํ้าล้างเท้า สายฉี ดชําระ ก็อกอ่างล้างมือ
ก็อกอ่างอาบนํ้า ก็อกนํ้าร้อนนํ้าเย็น เพื่อตรวจการไหลของนํ้าว่าไหลได้สะดวก นํ้าออกสมํ่าเสมอ ไม่ติดขัด
และเมื่อปิ ดก็อกต้องปิ ดนํ้าได้สนิทไม่มีน้ าํ หยด หากมีวาล์วก็ให้เช็คว่าทํางานเปิ ดและปิ ดได้สนิท และให้เช็ค
ดูการติดตั้งว่าความสูงถูกระยะการใช้งาน ตัวก็อกหรื อตัวยึดต้องไม่เอียง
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7) ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องนํ้าอื่นๆ ได้แก่ ที่วางกระดาษทิชชู่ ที่เสี ยบสายฉี ด ชํา ระ
ราวตากผ้า กระจกห้อ งนํ้า และอื่นๆ โดยให้ล องขยับดูว่ามีการยึดติดกับผนังหรื อเคาน์เตอร์ ห้อ งนํ้าอย่าง
มัน่ คง ไม่โยกเยก และมีความสูงในการใช้การที่เหมาะกับการใช้งานจริ ง ถ้ามีตอู้ าบนํ้าให้ลองตรวจที่การเปิ ด
ปิ ดประตูว่าไม่ติดขัด การวางบานประตูและผนังตู้กระจกต้อ งได้ฉากไม่เอียง ลองฉี ดนํ้าดูว่านํ้าไม่ไ หล
ออกไปยังพื้นที่แห้งได้
8) ตรวจการติดตั้งตะแกรงระบายนํ้าทิ้งว่าถูกต้อ งตามตําแหน่ ง มีการตัดกระเบื้อ งพื้นที่
สวยงาม และให้ทดสอบการระบายนํ้าของพื้นห้องนํ้าว่าห้องนํ้าสามารถระบายนํ้าได้ดี โดยให้ลองขังนํ้าไว้
ด้วยจุกปิ ดหรื อใช้ผา้ มาอุดแล้วค่อยทดลองระบายนํ้าทิ้ง และเมื่อนํ้าไหลหมดให้ดูว่ามีน้ าํ ขังตามพื้นหรื อไม่
ถ้ามีน้ าํ ขังแสดงว่าทําระดับพื้นลาดเอียงไม่มากพอ
9) หลังจากทดสอบทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้วให้ช่างทําความสะอาดสุ ขภัณฑ์และห้องนํ้า ก่อน
เซ็นตรวจรับงานห้องนํ้าก็เป็ นอันเสร็จเรี ยบร้อย
ตรวจการทํางานระหว่างเดินท่อ
เมื่อ ถึงขั้นตอนเดิ นท่อ ให้ตรวจการทํางานของช่ างว่ามีฝีมือและมาตรฐานในการทํางานดี
หรื อไม่ เช่น การต่อท่อพีวีซีตอ้ งเช็ดทําความสะอาดก่อนทานํ้ายาประสาน การตัดและต่อท่อมีการวัดระยะ
และใช้เครื่ องมืออย่างถูกต้อง
ทั้งนี้การเดินทางท่อควรเดินท่อให้ส้ ันที่สุด หรื อควรจะเดินท่อให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ระวัง
เจอช่างที่มกั ง่ายเลือกต่อท่อตามท่อที่ซ้ือมาแล้วไม่พอดี ทําให้การเดินท่อที่มีการต่อท่อแบบแปลกๆ ดูไม่เป็ น
ระเบียบ และไม่ได้ระยะความยาวท่อที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ช่างควรต้องมีการวางแผนก่อนการเดิน
ท่อ ไม่ควรเดินท่อไปแล้วคิดไปแก้ไขไป เพราะจะกลายเป็ นการเดินท่อแล้วหลบโครงสร้างไปมาทําให้ตอ้ ง
ใช้ขอ้ งอมากเกินไปซึ่งจะส่งผลต่อแรงดันของนํ้า และเมื่อเดินท่อเสร็จ ก่อนที่จะต่อกับสุขภัณฑ์ตอ้ งทําหัวอุด
ท่อเพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษปูน และสิ่ งสกปรกลงไปในท่อ
สําหรับการเดินท่อนํ้าแบบฝัง ก่อนที่จะมีการเทพื้นหรื อฉาบผนัง ต้องให้ช่างทดสอบการไหล
ของนํ้าและตรวจดูรอยรั่วว่าอยู่ในสภาพดีไม่มีการรั่วซึม เพราะเมื่อฉาบแล้วจะทําให้การซ่อมแซมทําได้ยาก
มาก

52 ระบบท่อและสุขภัณฑ์

52

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 3
เครื่ องมือ - อุปกรณ์ งานท่ อและสุ ขภัณฑ์
เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการต่อประกอบระบบประปา ระบายนํ้า ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
และปลอดภัยกับงานต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่ องมือวัดระยะ (Measuring Tool)
เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานท่อเหล็กกล้า (Steel Pipe Tool)
เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานท่อพลาสติก (Plastic Pipe Tool)
เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ (Fixtures Tool)
เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานเจาะและคว้าน (Drilling and Boring Tools)
เครื่ องมือทดสอบ (Miscellaneous Testing Tool)

3.1 เครื่ องมือวัดระยะ (Measuring Tool)
เครื่ องมือวัดระยะที่นิยมใช้กบั งานท่อและสุขภัณฑ์ มีดงั ต่อไปนี้
3.1.1 ตลับเมตร (Steel Tape)
ตลับเมตรเป็ นเครื่ องมือวัดที่นิยมใช้กบั งานช่างทุกสาขา โดยสายวัดจะทําด้วยโลหะแผ่นบาง
ชนิ ดที่สามารถบิดงอได้ ทําให้สามารถวัดความยาวได้ท้ งั แนวเส้นตรงและแนวโค้ง บนสายวัดจะมีมาตรา
วัดทั้งในระบบเมตริ ก (เซนติเมตรและมิลลิเมตร) และระบบอังกฤษ (นิ้ว) มีความยาวหลายขนาดตั้งแต่ 2,
3, 5, 15 และ 30 เมตร ซึ่ งขนาด 2 เมตรเป็ นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วไป เครื่ อ งมือ วัดชนิ ดนี้ เมื่อ
ต้องการใช้ก็ดึงสายวัดออกมา เมื่อเลิกใช้ก็สามารถเก็บสายวัดเข้าในตลับ จึงทําให้มีขนาดกะทัดรัด สะดวก
ต่อการใช้งานและพกติดตัว

รูปที่ 3.1 ตลับเมตร
(ที่มา : Stanley Tools)
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3.1.2 เทปม้วน (Tape)
เทปม้วนจัดเป็ นเครื่ องมือวัดระยะที่นิยมใช้กนั มากกับงานช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ และงาน
สถาปนิก สายวัดของอุปกรณ์ชนิดนี้จะมีท้งั แบบที่ทาํ ด้วยผ้า และแบบที่ทาํ ด้วยโลหะผสมแผ่นบางซึ่งบิดงอ
ได้เหมือนกับสายวัดของตลับเมตร ชนิ ดที่สายวัดทําด้วยโลหะจะมีความเที่ยงตรงสู งกว่าชนิ ดที่สายวัดทํา
ด้วยผ้าเนื่ องจากไม่ยืด มีความยาวหลายขนาดเหมือนกับตลับเมตร ซึ่ งขนาดความยาว 5, 15 และ 30 เมตร
เป็ นขนาดที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไป

รูปที่ 3.2 เทปม้วน
(ที่มา : Stanley Tools)

3.1.3 เลเซอร์ วัดระยะ ( Laser Distance Meter)
เลเซอร์ วดั ระยะ เป็ นอุปกรณ์ที่นิยมใช้สําหรับวัดระยะด้วยความรวดเร็ ว และสามารถวัด
ระยะทางได้ไกล ความคลาดเคลื่อนน้อย มีเส้นทางการวัดสูงสุด 250 เมตร

รูปที่ 3.3 เลเซอร์
(ที่มา :Bosch Tools)
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3.1.4 วัดระดับนํ้า (Level)
ระดับนํ้า เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระดับทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของการเดินท่อ
ทั้งยังช่วยตรวจสอบความชันของท่อที่ตอ้ งการให้มีความลาดเอียง เช่น กรณี ท่อระบายนํ้าทิ้งเพื่อให้น้ าํ เสี ย
หรื อสิ่ งปฏิกูลสามารถระบายออกได้สะดวก

รูป 3.4 ระดับนํ้า
(ที่มา : Baan & Beyond)

ลักษณะโดยทั่วไปของระดับนํ้าจะเป็ นแท่งรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ 60 เซนติเมตร
อาจจะทําจากไม้ อลูมิเนียม หรื อโลหะผสมที่มีน้ าํ หนักเบา ตอนกลางจะมีหลอดแก้ววางในแนวราบวางไป
ตามความยาวของตัวระดับ บรรจุของเหลวโดยให้มีฟองอากาศโตพอสมควร ของเหลวที่ใช้อาจจะเป็ น
แอลกอฮอล์หรื อนํ้ามันก็ได้ ระดับนํ้าเมื่อถูกวางให้ได้ระดับจริ งๆ ฟองอากาศภายในหลอดแก้วดังกล่า ว
จะต้องอยูต่ รงศูนย์กลางพอดี ถ้ายังไม่พอดีแสดงว่ายังไม่ได้ระดับ นอกจากระดับในแนวราบแล้วยังมีระดับ
ในแนวดิ่งและระดับสําหรับวัดมุม 45 องศาด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะวางอยู่ทางด้านปลายทั้ง 2 ข้างของระดับนํ้า
ทําให้สามารถวัดระดับทั้งในแนวราบและแนวดิ่งได้ในคราวเดียวกันโดยไม่ตอ้ งกลับหรื อวางระดับแนวใหม่

รูปที่ 3.5 ระดับนํ้า
(ที่มา : Stanley Tools)
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3.1.5 ลูกดิ่ง (Plumb Bob)
ลูกดิ่ง เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระดับในแนวดิ่ง นิยมนํามาใช้กาํ หนดแนวในทาง
ดิ่งเพื่อการเดินท่อ เช่ นเดี ยวกับระดับนํ้า ตัวดิ่งจะทําจากโลหะรู ปทรงกรวยปลายแหลม ด้านตรงข้ามกับ
ปลายดิ่งจะมีเชือกผูก โดยขนาดนํ้าหนักที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ได้แก่ ขนาด 340 ถึง 680 กรัม

รูปที่ 3.6 ลูกดิ่ง
(ที่มา : CST Survey)

3.2 เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานท่อเหล็กกล้า (Steel Pipe Tool)
เครื่ องมือที่นิยมใช้กบั งานตัด-ต่อ หรื อเดินท่อเหล็กกล้า มีดงั ต่อไปนี้
3.2.1 เลื่อยตัดเหล็ก (Hacksaw)
เลื่อยตัดเหล็ก เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่นิยมใช้ในสําหรับตัดท่อ เลื่อยชนิ ดนี้ มีน้ าํ หนักเบาและ
สามารถตัดท่อจากด้านใดด้านหนึ่ งเพียงด้านเดียว จึงไม่ตอ้ งการพื้นที่ทาํ งานมากเหมือนกับเครื่ องมือตัดท่อ
ชนิดอื่น ส่วนประกอบที่สาํ คัญที่สุดของเลื่อยชนิดนี้ ได้แก่ ใบเลื่อย ซึ่งโดยทัว่ ไปควรเลือกใช้ชนิดที่ทาํ จาก
เหล็กกล้าคุณภาพสูง ฟันของเลื่อยชนิดนี้จะอยูร่ ะหว่าง 18 ถึง 32 ฟันต่อ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ชนิดฟันหยาบ
เหมาะที่จะใช้ตัดท่อ หรื อ ตัดโลหะที่มีความหนามากๆ ส่ วนชนิ ดฟันละเอียดเหมาะที่จะใช้ตัดท่อ หรื อ ตัด
โลหะบาง

รูปที่ 3.7 เลือ่ ยตัดเหล็ก
(ที่มา : Stanley Tools)
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3.2.2 เครื่ องตัดท่อ (Pipe Cutter)
เครื่ องตัดท่อ เป็ นเครื่ องมืออีกชนิ ดหนึ่ งที่ใช้สําหรับตัดท่อ โดยเครื่ องมือชนิ ดนี้ จะมีลอ้ ตัด
ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ล้อ แบบล้อตัด 1 ล้อ จะมีลอ้ รองรับ 2 ล้อ แบบนี้จะใช้ในกรณีที่เครื่ องตัดท่อสามารถหมุนได้
โดยรอบท่อ ส่ วนแบบ 3 ถึง 4 ล้อ ตัด จะถูกใช้ในกรณี ที่เครื่ อ งตัดไม่สามารถที่จะหมุนได้โดยรอบท่ อ
เนื่องจากมีพ้ืนที่จาํ กัดหรื อมีส่ิ งกีดขวาง

รูปที่ 3.8 เครื่องตัดท่อแบบต่างๆ
(ที่มา : Ridgid Tools)

3.2.3 เครื่ องตัดท่อแบบไฟเบอร์ (Abrasive Saw)
เครื่ องตัดท่อแบบไฟเบอร์ ปัจจุบนั ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีอุปกรณ์จบั ยึดท่อขณะที่ทาํ
การตัดจึงทําให้สามารถตัดท่อได้มุมฉาก และยังสามารถตัดท่อได้อย่างง่ายดายอีกด้วย เครื่ องตัดท่อแบบนี้
ปกติจะใช้ในการตัดท่อขนาดใหญ่

รูปที่ 3.9 เครื่ องตัดท่อแบบไฟเบอร์
(ที่มา : Bosch tools)

3.2.4 ดอกคว้านท่อ
ดอกคว้านท่อ เป็ นเครื่ องมือสําหรับคว้านปลายท่อด้านในเพื่อขจัดรอยเยินอันเกิดจากการตัด
ท่อเหล็กกล้าด้วยวิธีการต่างๆ โดยขนาดที่เป็ นที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปส่ วนใหญ่ได้แก่ ขนาดที่สามารถคว้านท่อ
ขนาดระบุต้งั แต่ 8 ถึง 50 มิลลิเมตร
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รูปที่ 3.10 ดอกคว้านท่อ
(ที่มา : Ridgid tools)

3.2.5 ประแจจับท่อ
ประแจจับท่อเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับจับหมุนท่อและข้อต่อในกรณีที่ตอ้ งการต่อ หรื อถอดเอาท่อ
ออกจากข้อต่อ ซึ่ งขนาดของประแจจับท่อจะกําหนดจากความยาวของประแจเป็ นหลัก โดยประแจจับท่อ
สามารถแบ่งได้เป็ นชนิดต่างๆ ตามลักษณะรู ปร่ างและการใช้งาน ดังนี้
 ประแจปากตรง (Straight Pipe Wrench) : ลักษณะปากประแจจะอยูใ่ นแนวเดียวกับด้าม
ซึ่ งเป็ นชนิ ดที่นิยมใช้กบั งานขันท่อทัว่ ๆ ไปในพื้นที่กว้างๆ ที่สามารถทํางานได้สะดวก
มีขนาดความยาวตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1.5 เมตร
 ประแจปากเฉี ยง (End Pipe Wrench) : ลักษณะปากประแจจะเฉี ยงทํามุมกับด้ามประแจ
เพื่อให้สามารถขันท่อที่อยูใ่ นพื้นที่จาํ กัดได้ เช่น ท่อที่อยู่ชิดผนังหรื อกําแพง หรื อท่อที่
อยูใ่ นพื้นที่แคบๆ มีขนาดตั้งแต่ 15 ถึง 90 เซนติเมตร

แบบปากตรง

แบบปากเฉียง

รูปที่ 3.11 ประแจจับท่อแบบปากตรงและปากเฉียง
(ที่มา : Ridgid Tools)

 ประแจเลื่ อ น (Monkey Wrench) : ประแจเลื่ อ นที่ ใ ช้สํา หรั บ งานท่ อ นั้น มัก จะเป็ น
ประแจเลื่อนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะใช้สาํ หรับจับหรื อขันท่อ ข้อต่อหรื อวาล์วประปาแบบ
เหลี่ยม
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รูปที่ 3.12 ประแจเลื่อน
(ที่มา : Ridgid Tools)

3.3 เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานท่อพลาสติก
เครื่ อ งมือ สําหรับงานต่อ หรื อ เดิ นท่อ พลาสติกนั้นมีหลายชนิ ด ซึ่ งต้อ งแบ่งตามลักษณะการต่ อ
ประกอบของท่อพลาสติกแต่ละประเภทด้วย แต่โดยทัว่ ไปแล้วอุปกรณ์หลายๆชนิดที่ใช้กบั ท่อพลาสติกจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับอุปกรณ์ท่อเหล็กกล้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
3.3.1 กรรไกรตัดท่อ
กรรไกรตัดท่อเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้กนั แพร่ หลายในงานท่อพลาสติกขนาดเล็ก เนื่ องจากมีความ
สะดวกในการทํางานมากกว่าการตัดท่อด้วยวิธีอื่นๆ สามารถใช้ตดั ท่อพีวีซี ท่อพีอี ท่อพีบี และท่อพีพีอาร์
ได้ปลายเรี ยบกว่าการเลื่อย ซึ่ งขนาดท่อที่สามารถใช้กรรไกรตัดท่อตัดได้อย่างสะดวกนั้นไม่ควรเกิ นกว่า
ขนาดระบุ 1 นิ้ว

3.3.2 เลื่อยลันดา

รูปที่ 3.13 กรรไกรตัดท่อพลาสติก
(ที่มา : PX Tools)

เลื่อยลันดาเป็ นอุปกรณ์ตดั ท่อที่ใช้กบั ท่อพลาสติกขนาดใหญ่ เลื่อยตัดชนิดนี้จะมีลกั ษณะฟัน
ถี่ มีจาํ นวนฟันประมาณ 8-12 ซี่ ต่อความยาว 1 นิ้ว ลักษณะเลื่อยเป็ นเหลี่ยมคมคล้ายใบมีด นิยมใช้ร่วมกับ
กล่องตัดมุมหรื อกล่องตัดปากกลมเพื่อความสะดวกและความเรี ยบร้อยของงาน
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รูปที่ 3.14 เลือ่ ยลันดา
(ที่มา : Stanley Tools)

3.3.3 ตะไบ
ในการตัดท่อพลาสติกด้วยเลื่อยลันดาหรื อเครื่ องตัดท่อไฟเบอร์ น้ นั บางครั้งจะทําให้เกิดรอย
เยินขึ้นที่ปากท่อ ซึ่งจะต้องใช้ตะไบในการแต่งรอยเหล่านั้นให้เรี ยบก่อนจะทําการต่อประกอบ นอกจากนี้
ตะไบยังเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญที่ใช้สาํ หรับลบมุมปลายท่อพีวีซีก่อนการเชื่อมด้วยนํายาประสานท่อ ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีการลบมุมด้วยตะไบที่ปลายท่อแล้ว จะส่ งผลให้คมท่อขูดนํ้ายาประสานไปกองไว้ดา้ นในข้อต่อ
เป็ นส่วนใหญ่ อันจะทําให้ประสิ ทธิภาพในการยึดประสานระหว่างท่อและข้อต่อลดตํ่าลงด้วย จนอาจส่งผล
ให้เกิดการรั่วในที่สุด

รูปที่ 3.15 ตะไบ

3.3.4 เครื่ องเชื่ อมท่อพีพอี าร์
พีพีอาร์ เป็ นท่อพลาสติกชนิ ดที่ตอ้ งใช้ความร้อนในการเชื่อมต่อเช่นเดี ยวกับท่อพีอี ดังนั้น
เครื่ องเชื่อมท่อพีพีอาร์จึงมีลกั ษณะเป็ นแป้ นโลหะที่สามารถให้ความร้อนแก่หัวเชื่อม ซึ่งหัวเชื่อมนี้ หนึ่ งชุด
จะสามารถเชื่อมได้เฉพาะท่อและข้อต่อขนาดเดียวเท่านั้น หากต้องการที่จะเชื่อมท่อขนาดอื่นๆ ก็จะต้องทํา
การเปลี่ยนขนาดของหัวเชื่อมด้วย โดยปกติแล้วชุดเครื่ องเชื่อมท่อพีพีอาร์ จะมีแท่นยึดและขาตั้งติดมาด้วย
เพื่อความสะดวกในการเชื่อม และหากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่ องเชื่อมสําหรับการทํางานหน้างานก็สามารถ
ทําได้โดยสะดวกเช่นกัน ซึ่ งในการทํางานก็ตอ้ งใช้ความระมัดระวังอย่างสู ง เพราะขณะเชื่อมนั้นอุณหภูมิที่
หัวเชื่อมจะสูงถึง 260 องศาเซลเซียส จึงอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ชื่อมได้
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รูปที่ 3.16 ชุดเครื่ องเชื่อมท่อพีพีอาร์

3.3.5 เครื่ องเชื่ อมท่อพีอี
เครื่ องเชื่อมท่อพีอีเป็ นอุปกรณ์ที่มีหลักการทํางานคล้ายคลึงกับเครื่ องเชื่อมท่อพีพีอาร์ เพราะ
เป็ นพลาสติกชนิ ดที่เชื่ อ มด้ว ยความร้ อ นเช่ นกัน โดยส่ วนประกอบสําคัญของชุ ดเครื่ อ งเชื่ อ มท่อ พีอี คือ
แผ่นโลหะสําหรับให้ความร้อนแก่ท่อทั้งสองท่อนที่จะนํามาเชื่อมชนกัน นอกจากนี้ ชุดเชื่อมท่อพีอี จะมี
ใบมีดสําหรับการเจียรปรับผิวหน้าท่อให้เรี ยบและได้ระยะตั้งฉากด้วย

รูปที่ 3.17 ชุดเครื่ องเชื่อมท่อพีอี

3.4 เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานสุ ขภัณฑ์
เครื่ องมือที่นิยมใช้กบั งานติดตั้งและซ่อมแซมเครื่ องสุขภัณฑ์ มีดงั ต่อไปนี้
3.4.1 เครื่ องมือประกอบและติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์
เครื่ องมือที่นิยมใช้กบั งานประกอบและติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์โดยทัว่ ไปจะมีรูปร่ างคล้ายกับ
เครื่ องมือที่ใช้ในงานชนิ ดอื่นๆ ต่างกันตรงที่ปากจับของเครื่ องมือเหล่านี้จะเป็ นแบบเรี ยบ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน
มิให้ผิวโครเมียมของนอตที่ถูกขันเกิดถลอกหรื อหลุดออก อันจะทําให้เกิดการสึ กกร่ อนเสี ยหายได้ เครื่ องมือ
เหล่านี้ ได้แก่ ประแจเลื่อน ประแจออฟเซต ประแจแหวน ประแจผสม และคีมปากขยาย เป็ นต้น
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ประแจเลื่อน

ประแจแหวน

ประแจผสม

คีมปากขยาย

คีมปากจิ้งจก

ค้อน

เกรี ยงใบโพธิ์

ถังนํ้า

ผ้า

ฟองนํ้า

รูปที่ 3.18 เครื่ องมือทัว่ ไปที่ใช้สําหรับงานประกอบและติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ

ดังนี้

นอกจากเครื่ องมือที่ใช้กบั งานทัว่ ไปแล้ว ยังมีเครื่ องมือพิเศษอีกบางชนิ ดที่ใช้กบั งานเฉพาะ

 ประแจอ่าง (Basin Wrench) : ใช้สําหรับขันท่อเข้ากับก๊อกนํ้าที่อ่าง นอกจากนั้น ยังใช้
ขันนอตยึดที่ดกั กลิ่นหรื อคอห่ านเครื่ องสุ ขภัณฑ์ โดยทั่วไปสามารถใช้กับนอตที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 50
มิลลิเมตร
 ประแจขันที่รองนัง่ โถส้วม (Closet Seat Wrench) : ที่ปลายประแจชนิดนี้จะถูกออกแบบ
มาเพื่อให้สามารถใช้ได้กบั นอตที่ยึดที่รองนัง่ เข้ากับโถส้วมหลายๆแบบ ตัวประแจจะเป็ นรู ปร่ างหกเหลี่ยม
เพื่อให้สามารถใช้กบั ประแจเลื่อนในการขันหรื อคลายนอตได้
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 ประแจขันตะแกรงกรองก้นอ่าง (Basket Strainer Wrench) : ประแจชนิดนี้ประกอบด้วย
ประแจตัวใหญ่ที่ใช้ขนั หรื อล็อกนอตยึดก้นอ่างให้อยูก่ บั ที่ และประแจตัวเล็กที่ใช้ขนั ตะแกรงกรองก้นอ่าง
 ไขควง (Screw Driver) : ไขควงแบบนี้เป็ นไขควงแบบทัว่ ไป มีท้งั แบบปากแบน (Flat
Tip) และแบบหัวแฉก (Philip Tip) มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความจําเป็ น

ประแจขันที่นัง่ รองโถส้วม

ประแจขันตะแกรงกรองก้นอ่าง

ประแจอ่าง

ไขควง

รูปที่ 3.19 เครื่ องมือพิเศษที่ใช้สําหรับงานประกอบและติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ

ในการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์เข้ากับท่อบางครั้งต้องมีการตัดหรื อขริ บปลายท่อที่จะมาต่อเข้า
กับเครื่ องสุ ขภัณฑ์น้ ันให้พอดีเพื่อความเรี ยบร้อยของงาน ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในการตัดท่อประเภทนี้ ถือเป็ น
เครื่ องมือพิเศษ เพราะต้องมีความสามารถที่จะทํางานในพื้นที่แคบๆ ได้ หรื อในพื้นที่ที่เครื่ องมือธรรมดาไม่
สามารถทํางานได้ เครื่ องมือประเภทนี้ ได้แก่
 เครื่ อ งตัด ท่ อ ชนิ ด ตัด จากด้านใน (Internal Cutter) : เครื่ อ งตัด ชนิ ด นี้ ใช้ง านในกรณี ที่
ต้องการตัดท่อที่อยู่ชิดผนังหรื ออยู่ใกล้พ้ืน เช่น ในกรณี ของท่อนํ้าทิ้งหรื อท่อโสโครกที่โผล่ข้ ึนมาจากพื้น
ซึ่ งจะต้องตัดให้อยู่ในแนวระดับพอดี โดยปลายท่อนํ้าทิ้งและท่อโสโครกจะต้องตัดให้อยู่ในแนวระดับตํ่า
กว่าระดับพื้นเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตั้งสุขภัณฑ์
 เครื่ องตัดท่อขนาดจิ๋ว (Midget Tubing Cutter) : เป็ นเครื่ องตัดท่อชนิดตัดจากด้านนอกเข้า
สู่ดา้ นใน ใช้สาํ หรับตัดท่อขนาดเล็กๆ ที่อยูช่ ิดกันมากๆ
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 เลื่อยตัดนอตยึดโถส้วม (Jab Saw) : เลื่อยชนิ ดนี้ ใช้ในการตัดสลักเกลียวที่ยึดโถส้วมหลัง
การติดตั้ง ซึ่ งสามารถใช้งานได้เหมือนเลื่อยตัดเหล็กทัว่ ไป แต่ขอ้ ได้เปรี ยบของเลื่อยชนิ ดนี้ คือ สามารถ
ทํางานได้ในพื้นที่แคบๆ ที่เลื่อยตัดเหล็กธรรมดาทําไม่ได้

เครื่ องตัดท่อชนิดตัดจากทางด้านใน

เครื่ องตัดท่อขนาดจิ๋ว

เลื่อยตัดนอตยึดโถชักโครก
รูปที่ 3.20 เครื่องมือพิเศษที่ใช้สําหรับงานตัดท่อในพื้นที่แคบๆ

3.4.2 เครื่ องทําความสะอาดโถส้ วม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดโถส้วม มีดงั นี้
 ถ้วยยางดูดลม : เป็ นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดสําหรับการขจัดสิ่ งอุดตันในโถส้วม โดย
อาศัยหลักการใช้ถว้ ยยางทําให้เกิดสุญญากาศดูดเอาสิ่ งอุดตันให้หลุดออกมาจากโถส้วมหรื อช่องระบายได้

รูปที่ 3.21 ถ้วยยางดูดลม

 สว่านโถส้วม : เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สําหรับกรณี ที่การอุดตันเกิดขึ้นในส่ วนที่เลยที่ดักกลิ่น
ของโถส้วมไปแล้ว ซึ่ งไม่สามารถที่จะทําความสะอาดด้วยวิธีอื่นๆ ได้ ลักษณะของสว่านโถส้วมนี้จะเป็ น
ขดลวดสปริ งยาว มีขอเกี่ ยวที่ปลายเพื่อให้สามารถชอนไชลงไปที่ดกั กลิ่นของโถส้วมได้โดยตลอดและ
เกี่ยวกับสิ่ งอุดตันได้ ปลายอีกด้านหนึ่ งมีดา้ มสําหรับหมุน เมื่อหมุนด้ามนี้ ขดลวดสปริ งจะชอนไชลงไป
ในที่ดกั กลิ่น และส่วนขอตรงปลายก็จะเกี่ยวเอาสิ่ งอุดตันให้หลุดออกมาได้
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รูปที่ 3.22 สว่านโถส้วม

3.5 เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานเจาะและคว้าน
3.5.1 สว่านไฟฟ้า
 สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา : สว่านไฟฟ้าแบบนี้มีท้งั แบบหัวจับธรรมดา และแบบหัวจับทํา
มุมกับด้าม ซึ่ งทั้ง 2 แบบนี้ นิยมใช้กบั งานเจาะไม้ แบบหัวจับทํามุมกับด้ามจะนิ ยมใช้กับงานเจาะรู คาน
หรื อคงที่แบบหัวจับธรรมดาไม่สามารถทํางานได้

สว่านไฟฟ้าแบบหัวจับธรรมดา

สว่านไฟฟ้าแบบหัวจับทํามุมกับด้าม

รูปที่ 3.23 สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา

 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก : สว่านไฟฟ้าแบบนี้ใช้กบั งานเจาะแผ่นพื้นคอนกรี ต ซึ่งจะมีท้งั
แบบกระแทกธรรมดา และแบบกระแทกโรตารี่ (Rotary Hammer)
• สว่ านกระแทกแบบธรรมดา จะใช้เจาะรู ขนาดเล็กๆ เช่น ใช้เจาะรู ฝังพุกหรื อสมอ
สําหรับยึดแขวนท่อ ซึ่งสว่านแบบนี้จะเจาะได้รูรวดเร็วและสะอาดกว่าสว่านแบบ
ธรรมดาเพราะมีการกระแทกไปด้วย ดอกสว่านที่ใช้จะเป็ นดอกสว่านที่ใช้สําหรับ
งานคอนกรี ตโดยเฉพาะ
• สว่ านกระแทกแบบโรตารี่ เป็ นสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบธรรมดา สามารถใช้
ดอกสว่านแบบโซลิด (Solid Drill Bit) เจาะรู ได้โตถึง 29 มิลลิเมตร สําหรับฝังพุก
หรื อสมอสําหรับยึดแขวนท่อ และยังสามารถใช้ดอกสว่านแบบคอร์ (Core Drill
Bit) เจาะรู ได้โตถึง 50 มิลลิเมตร สําหรับการเดินท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกเล็กกว่า 50 มิลลิเมตรได้อีกด้วย
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รูปที่ 3.24 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก

 เลื่อ ยไฟฟ้ าแบบหิ้ ว : เลื่อ ยชนิ ดนี้ นิยมใช้กับงานเจาะรู ท่อที่มีขนาดระบุโตเกิ นกว่า 50
มิลลิเมตร หรื อเจาะช่องเปิ ดใดๆ สําหรับวางท่อที่ไม่สามารถใช้เครื่ องมืออื่นเจาะได้ นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ตดั ท่อทองแดง ท่อพลาสติก หรื อท่อเหล็กให้ได้ความยาวที่ถูกต้องหลังการวางท่อแล้วก็ได้

รูปที่ 3.25 เลือ่ ยไฟฟ้าแบบหิ้ว

3.6 เครื่ องมือทดสอบ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท : เครื่ องมือทดสอบท่อระบายนํ้า และเครื่ องมือทดสอบท่อประปา
หลังการเดินท่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว งานในขั้นตอนต่อไปคืองานทดสอบการรั่วซึ มของระบบท่อที่
เดิน เพื่อที่จะหาจุดรั่วและดําเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งอุปกรณ์ในการทดสอบรอยรั่วของระบบท่อมีดงั นี้
3.6.1 เครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องอัดอากาศ เป็ นอุปกรณ์สาํ คัญที่ทาํ หน้าที่อดั อากาศเข้าสู่ ระบบท่อเพื่อตรวจสอบรอยรั่ว
โดยทั่วไปจะมีท้ งั แบบที่ทาํ งานด้วยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ าและแบบที่ทาํ งานด้ว ยเครื่ อ งยนต์ ท่อ ระบายนํ้า อาจ
ทดสอบได้ดว้ ย
1)
2)
3)
4)

การใช้น้ าํ ความดัน 0.3 บาร์ หรื อลํานํ้าสูง 3 เมตร
การใช้ความดันอากาศ 0.30 บาร์
การใช้เครื่ องกําเนิดควัน
การใช้สารระเหยเร็วเพื่อทดสอบเรื่ องกลิ่น

66 เครื่องมือ อุปกรณ์งานท่อและสุขภัณฑ์

66

ระบบท่อและสุขภัณฑ์

รูปที่ 3.26 เครื่องอัดอากาศแบบมอเตอร์

3.6.2 มาตรวัดความดัน
มาตรวัดความดัน เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงความดันอากาศที่อดั อยู่ในระบบท่อ เพื่อป้ องกันมิ
ให้อากาศที่อดั เข้าในระบบท่อมากเกินไปจนทําให้ระบบได้รับความเสี ยหาย และเพื่อให้ทราบถึงการรั่วไหล
ของอากาศในระบบด้วย มาตรความดันที่ใช้น้ ี ควรมีความละเอียดสู งพอสมควร เพราะค่าความดันที่ใช้ใน
การทดสอบระบบค่อนข้างตํ่า ซึ่งถ้าใช้มาตรวัดความดันที่ความละเอียดตํ่าจะทําให้สังเกตเห็นความแตกต่าง
ได้ยาก

รูปที่ 3.27 มาตรวัดความดัน

3.6.3 ปั๊มทดสอบความดันนํา้
ปั๊มทดสอบความดันนํ้า เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับสูบนํ้าเข้าในระบบท่อเพื่อเพิ่มความดันให้สูงขึ้น
ตามความต้องการ ใช้กบั การทดสอบระบบที่มีความดัน เช่น ระบบประปา เป็ นต้น ปั๊มชนิดนี้จะมีดา้ นดูด
และส่งนํ้าพร้อมลิ้นกันกลับ เพื่อป้องกันมิให้น้ าํ ที่สูบส่งออกไปย้อนกลับเข้าสู่ตวั ปั๊มได้

รูปที่ 3.28 ปั๊มทดสอบความดันนํ้า

รูปที่ 3.29 ปั๊มทดสอบความดันนํ้าแบบเครื่ องยนต์
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3.7 การบํารุงรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
3.7.1 การบํารุงรักษาเครื่ องมือวัดระยะทั่วไป
1) เครื่ องมือวัดระยะ
1.1) ระวังรักษาขอเกี่ยวปลายเทปไม่ให้หัก
1.2) เมื่อจะปล่อยเส้นเทปกลับที่เดิมต้องค่อยๆ ผ่อน ถ้าปล่อยให้กลับเร็วเกินไปปลายขอ
เกี่ยวอาจชํารุ ดเสี ยหายได้
1.3) ทําความสะอาดหลังเลิกใช้งานแล้วเก็บให้เป็ นระเบียบ
2) เครื่ องวัดเลเซอร์
2.1) ทําความสะอาดชิ้นงาน โดยขจัดสิ่ งสกปรก เศษผงออกให้หมดก่อนวัดงาน
2.2) รักษาเครื่ องมือวัดให้สะอาด และควรมีน้ าํ มันกันสนิมเคลือบบางๆ ก่อนเก็บเข้ากล่อง
2.3) ใช้แรงกด วัดชิ้นงานอย่างเหมาะสม อย่าฝื นกดหรื อบีบอัดแรงๆ เช่น เครื่ องวัดความ
หนา เครื่ องวัดแรงดึงแรงกด
2.4) ป้องกันเครื่ องมือวัด ไม่ให้เกิดสนิม การกระแทก การกดทับ การตกจากที่สูง หรื อสิ่ ง
ใดๆ ที่จะทําให้เกิดความเสี ยหาย
2.5) เช็ค หรื อ คาลิเบรท เมื่อถึงเวลาที่กาํ หนดแค่น้ ีเครื่ องมือวัดก็จะอยูก่ บั คุณไปอีกนาน
3.7.2 เครื่ องมืองานท่อเหล็กกล้า
1) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือตัดท่อ
1.1) หลักจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
1.2) ใช้แปรงปัดทําความสะอาดทุกส่วน ทาด้วยนํ้ามัน แล้วเก็บไว้ในที่เก็บหลังการใช้งาน
2) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือไฟฟ้า
2.1) อย่าใช้งานเครื่ องมือไฟฟ้าเกินพิกดั ใช้เครื่ องมือไฟฟ้าให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน
การใช้งานเครื่ องมือไฟฟ้าตามพิกดั ที่ได้รับการออกแบบมา จะทํางานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า
2.2) ห้ามใช้เครื่ องมือไฟฟ้าถ้าสวิตซ์เปิ ด-ปิ ด เครื่ องไม่ทาํ งาน เครื่ องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถ
ควบคุมผ่านสวิตซ์ได้ มีอนั ตรายและต้องส่งซ่อม
2.3) ถอดปลัก๊ ของเครื่ องมือไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรื อ แบตเตอรี่ ก่อนทําการ
ปรับแต่งเปลี่ยนอุปกรณ์เสริ ม หรื อจัดเก็บเครื่ องมือไฟฟ้ามาตรการเพื่อความปลอดภัยเชิงการป้ องกันนี้ จะ
ช่วยลดความเสี่ ยงในการเปิ ดเครื่ องให้ทาํ งานโดยไม่ได้ต้งั ใจ
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2.4) เก็ บ เครื่ อ งมื อ ไฟฟ้ าที่ ไ ม่ไ ด้ใ ช้ง านไว้ใ ห้ พ ้นมือ เด็ กและไม่อ นุ ญาตให้บุคคลที่ไ ม่
คุน้ เคยกับเครื่ องมือไฟฟ้าหรื อข้อปฏิบตั ิเหล่านี้เป็ นผูใ้ ช้เครื่ องมือ เครื่ องมือไฟฟ้าจะเป็ นอันตรายหากอยู่ใน
มือผูใ้ ช้ที่ไม่มีความชํานาญ
2.5) บํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ตรวจดู ว่ า มี ส่ ว นที่ บิ ด เบี้ ยว มี ก ารติ ด ขัด ในส่ ว นที่
เคลื่อนไหวได้ มีช้ินส่ วนที่แตกหัก รวมทั้งสภาพอื่นๆ ที่อาจส่ งผลต่อการทํางานของเครื่ องมือไฟฟ้า หาก
ชํารุ ดเสี ยหายให้ส่งซ่อมก่อนนํามาใช้ อุบตั ิเหตุมากมายเกิดจากเครื่ องมือไฟฟ้าที่มีระบบการดูแลรักษาไม่ดี
พอ
2.6) เครื่ องมือตัดต้องคมและสะอาดอยูเ่ สมอ เครื่ องมือตัดที่ผ่านการดูแลรักษาที่เหมาะสม
และมีขอบสําหรับงานตัดที่คม จะไม่คอ่ ยเกิดปัญหาและควบคุมได้ง่าย
2.7) ใช้เครื่ อ งมือ ไฟฟ้ า อุปกรณ์เสริ มและชุ ดอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้อ งกับข้อ ปฏิบตั ิ
เหล่ า นี้ โดยพิ จ ารณาถึ ง สภาพการทํา งานและงานที่ ท ํา เป็ นสํ า คัญ การใช้ เ ครื่ องมื อ ไฟฟ้ า ทํา งานอื่ น
นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้อาจทําให้เกิดอันตรายได้
3.7.3 เครื่ องมืองานท่อพลาสติก

ยาวนานขึ้น

1) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือตัดท่อ
1.1) หลังจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพื่อ ยืดอายุใบเลื่อยให้ใช้งานได้
1.2) ใช้แปรงปัดทําความสะอาดทุกส่วน ทาด้วยนํ้ามันแล้วเก็บไว้ในที่เก็บหลังการใช้งาน
2) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือแต่งท่อ
2.1) ตรวจดูความเรี ยบร้อยของใบกบก่อนเก็บเข้าที่
2.2) ทําความสะอาดตัวกบโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ออก
2.3) ชโลมนํ้ามันใบกบก่อนเก็บเข้าที่เก็บ
2.4) ไม่ควรวางตะไบทับกันเพราะจะทําให้คมตะไบสึ กหรอได้
3) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือจับท่อ
3.1) ไม่ใช้ประแจตอกหรื อตีแทนค้อน
3.2) ทําความสะอาดหลังเลิกใช้งาน
3.3) หลีกเลี่ยงการใช้ประแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรู หรื อนอต
3.4) ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับลักษณะงานและร่ องของนอตสกรู
3.5) หลังใช้งานเช็ดทําความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่ องมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์งานท่อและสุขภัณฑ์

69

69

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
3.7.4 เครื่ องมืองานสุ ขภัณฑ์
1) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือไข
1.1) ไม่ใช้ประแจตอกหรื อตีแทนค้อม
1.2) ทําความสะอาดหลังเลิกใช้งาน
1.3) หลีกเลี่ยงการใช้ประแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรู หรื อนอต
1.4) ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับลักษณะงานและร่ องของนอตสกรู
1.5) หลังใช้งานเช็ดทําความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่ องมือ
2) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือบีบจับ
2.1) ใช้คีมให้ถูกประเภทกับงาน
2.2) ไม่ควรบีบคีมแรงเกินไปเพราะจะทําให้คีมหัก
2.3) ไม่ควรใช้คอ้ นทุบคีมแทนการตัด
2.4) ไม่ใช้คีมแทนค้อนหรื อเครื่ องมืออื่นๆ
2.5) เช็ดทําความสะอาด หยดนํ้ามันที่จุดหมุน แล้วชโลมนํ้ามันหลังการใช้งาน
3) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือตอก
3.1) เลือกชนิดของค้อนให้เหมาะกับงาน
3.2) เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรเช็ดทําความสะอาด แล้วทานํ้ามันที่หัวค้อนเพื่อป้องกันสนิม
4) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือไข
4.1) ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับลักษณะงานและร่ องของนอตสกรู
4.2) หลังใช้งานเช็ดทําความสะอาดแล้วเก็บใส่กล่องเครื่ องมือ
3.7.5 เครื่ องมือเจาะและคว้าน
1) การดูแลและรักษาเครื่ องมือเจาะ
1.1) ทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็ จช่ วยลดความเสี่ ยงจากการเสี ยหายของ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ ทําความสะอาดในส่วนที่เป็ นซอกอาจมีเศษผงจากการทํางานเข้ามาติดในกลไกได้ อาจทํา
ให้เกิดการติดขัดของมอเตอร์ได้
1.2) ตรวจเช็คสายของสว่านไฟฟ้าดูวา่ มีความปลอดภัยทั้งก่อนใช้งานและหลังจากใช้งาน
สายไฟฟ้าที่มีลอยถลอกนั่นแหละสัญญาณของอาการของความเสี่ ยงที่จะมีไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟไม่มีความ
สมบูรณ์ไม่ควรนําเครื่ องมือนั้นมาใช้เพราะมีความอันตรายที่จะถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้
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1.3) ผูใ้ ช้สว่านส่วนมากไม่ค่อยชอบเอาดอกสว่านออกหลังจากใช้งานเสร็จ และเมื่อเริ่ มใช้
งานก็ไม่ได้ตรวจสอบดอกสว่านนั้นว่ามีความแน่นแค่ไหน การนําไปใช้ในลักษณะนั้นมีความเสี่ ยงที่จะเกิด
อันตรายได้ง่าย หากนําไปเจาะวัสดุที่แข็งมากๆ นั้นอันตรายถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียว
1.4) หลังใช้งานเสร็ จควรถอดชิ้ นส่ วนต่างๆ ที่เป็ นส่ วนประกอบและเช็ดด้วยนํ้ามันใน
ส่ วนที่เป็ นเหล็กเพื่อป้ องกันสนิม เช็ดด้ามจับให้เรี ยบร้อย ดอกสว่านเช็ดและเก็บเข้าสู่ กล่องของมันให้ถูกที่
เก็บสว่านเข้ากล่องไม่ควรเก็บไว้ที่ช้ืนควรเก็บไว้ในที่แห้ง
1.5) หากท่านดูแลดอกสว่านได้ตาม 4 ข้อ นี้ รับรองได้ว่าสว่านของท่านจะอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานในคราวต่อไปอย่างแน่นอน
2) การบํารุ งรักษาเครื่ องเลื่อย
2.1) หยอดนํ้ามันหล่อลื่นในส่วนที่หมุนหรื อเคลื่อนที่ เช่น ร่ องหางเหยี่ยวที่โครงเลื่อย
2.2) หลังเลิกใช้งานทุกครั้งควรทําความสะอาด และใช้ผา้ คลุมเครื่ องป้องกันเปื้ อน
2.3) ควรเปลี่ยนนํ้าหล่อเย็นทุกๆ เดือน
2.4) ตรวจสายพาน มู่เล่ย์ เฟื่ องทด ปั๊มนํ้ามันหล่อเย็น เพื่อใช้งานได้ดี
3.7.6 เครื่ องมือทดสอบ
1) การดูแลรักษาเครื่ องอัดอากาศ
1.1) ตรวจสอบนอตว่าขันแน่นทุกตัว เช่น นอตยึดมู่เล่ย์ นอตยึดมอเตอร์
1.2) การติดตั้งและตรวจเช็คสายพาน วิธีการตรวจเช็คสายพาน ใช้วิธีกดสายพานตรงกลาง
ระหว่างมู่เล่ย์ และ หัวปั๊มลม โดยให้หย่อนได้ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร หากสายพานตึงเกินไป จะทําให้หัว
ปั๊มลมทํางานเพิ่มขึ้น มอเตอร์ร้อน และสายพานขาด หากสายพานหลวมหรื อหย่อนเกินไป ก็จะทําให้สูญเสี ย
พลังงาน สายพานหลุด และทําให้เกิดอันตรายได้
1.3) ติดตั้งกรองอากาศ ก่อนใช้งาน ใส่ชุดกรองอากาศที่หัวปั๊มเพื่อกันฝุ่ นจากการดูดลมเข้า
ไปอัดเพื่อใช้งาน
1.4) ควรติดตั้งในพื้นที่ๆ เหมาะสม ไม่ควรติดตั้งปั๊มลมในพื้นที่ๆ ลาดชัน และถ่ายเทความ
ร้ อ นได้ไ ม่ดี เพราะจะทําให้ความร้ อนสะสมในบริ เวณนั้นสู งขึ้น และทําให้อุณหภูมิโดยรอบปั๊ มลมร้อน
เกินไป
1.5) ตรวจดูระดับนํ้ามันเครื่ อ ง (ที่หัวปั๊ ม ) ให้อ ยู่ในระดับครึ่ งหนึ่ งของตาแมวนํ้ามันอยู่
เสมอ หากนํ้ามันเครื่ องในหัวปั๊ มลมมีไม่ถึงค่าที่กาํ หนด ควรเติมนํ้ามันเครื่ องปั๊ มลม (ชนิ ดเดิม) เพื่อป้ องกัน
การสึ กหรอ
1.6) ควรเดินเครื่ องทุกวัน
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บทที่ 4
การติดตั้งระบบท่ อและสุ ขภัณฑ์
4.1 การแยกรายการวัสดุงานท่อและสุ ขภัณฑ์
เมื่อเริ่ มต้นการก่อสร้างบ้านหรื ออาคาร ผูร้ ับเหมางานระบบจะนําแบบพิมพ์เขียวมาถอดแบบแยก
เป็ นแบบชนิดต่างๆ ดังนี้
- แบบสลีฟ แบบที่แสดงถึงการวางท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อจริ งประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อจะได้นาํ
ท่อ จริ งมาลอดผ่านช่ อ งปลอกท่อ โดยในการถอดแบบนี้ จะต้องคํานึ งถึงตําแหน่ งคานเป็ นหลัก ซึ่ งต้อ งดู
ประกอบไปพร้อมกับแบบโครงสร้าง ทั้งนี้ จะต้องหลีกเลี่ยงการวางปลอกท่อ ผ่านคาน เนื่ องจากมีผลต่อ
โครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจทําอาคารเกิดการวิบตั ิได้
- แบบ Shop Drawing เป็ นแบบที่แสดงถึงการวางท่อในแต่ละชั้น โดยต้องดูควบคู่ไปกับแบบ
สถาปัตยกรรม (แบบที่แสดงตําแหน่งของห้องในตัวบ้านหรื ออาคารและบอกถึงตําแหน่งการวางสุขภัณฑ์ใน
แต่ละห้อง) รวมถึงดูชนิ ดของสุ ขภัณฑ์ต่างๆที่จะนํามาใช้งาน เพราะสุ ขภัณฑ์แต่ละชนิ ดมีช่องท่อแตกต่าง
กัน อีกทั้งยังต้องพิจารณารวมไปกับงานระบบไฟฟ้า และเครื่ องปรับอากาศด้วย เพราะขณะที่ปฏิบตั ิงาน
หน้างานจริ ง งานระบบทุกชนิ ดจะต้อ งซ่ อ นอยู่บนฝ้าเพดานซึ่ งมีพ้ืนที่จาํ กัด จึ งอาจมีการเหลื่อ มลํ้าหรื อ
ซ้อนทับกันได้ โดยในการถอดแบบ Shop Drawing นี้จะต้องถอดเป็ นแบบของ ท่อนํ้าประปา ท่อนํ้าทิง้ และ
ท่อดับเพลิง แยกกันเป็ นชุด เพื่อง่ายต่อการกระจายและควบคุมงาน
- แบบ As-Built เป็ นแบบที่แสดงการวางท่อที่เหมือนหน้างานจริ ง เพราะเนื่ องจากเวลาวาง
ระบบบริ เ วณหน้ า งาน อาจมี ก ารปรั บ แก้ หรื อเดิ น ท่ อ หลบสิ่ ง กี ด ขวางต่ า งๆ ซึ่ งทํา ให้ ห น้ า งานจริ ง
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ Shop Drawing เล็กน้อย ดังนั้นจึงต้องมีการทําแบบชนิ ดนี้ ข้ ึน เพื่อส่ งมอบให้กับ
เจ้าของโครงการเพื่อประโยชน์ในการซ่อมบํารุ งในภายหลัง
4.2 มาตรฐานและข้อกําหนดในการติดตั้งระบบท่อ
4.2.1 หลักการการวางท่อประปา
มาตรฐานการวางท่อประปา แบ่งออกเป็ น 2 ระบบ ได้แก่ การวางท่อประปาภายนอกอาคาร
และการวางท่อประปาภายในอาคาร ดังนี้

73

งานระบบท่อในอาคาร 73

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
1. หลักการวางท่อประปาภายนอกอาคาร
งานวางท่อประปาภายนอกอาคาร ประกอบด้วยงานจัดหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรจบท่อเดิมและงานอื่น ๆ การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต หลังจากงานวางท่อประปา งานทดสอบและงานทําความสะอาดท่อประปาเสร็จสิ้ น
แล้ว จะต้องจัดซ่อมผิวจราจร เกาะกลาง คันหิน ทางเท้า สนามหญ้า ต้นไม้ ให้อยูใ่ นสภาพเดิมหรื อดีกว่าเดิม
ซึ่ งจะสามารถรื้ อย้ายสิ่ งก่อ สร้ างและสาธารณู ปโภคเดิ มได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็ นชอบจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนตําแหน่งในการวางท่อเพื่อหลบหลีกอุปสรรคที่พบระหว่าง
การดําเนิ นงาน ในการวางท่อประปาที่จะต้อ งดําเนิ นการบรรจบท่อ เดิมจะต้องป้ อ งกันการหยุดชะงักของ
ระบบการจ่ายนํ้าประปาแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด หากมีความจําเป็ นที่จะต้องปิ ดประตูน้ าํ ในระบบท่อเดิม
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าระบบจ่ายนํ้าประปาต้องหยุดชะงักเป็ น
เวลานาน อาจจะต้อ งให้หยุดการดําเนิ นการวางท่อประปาเป็ นการชั่วคราว เพื่อ ให้กระทบกระเทือนการ
บริ การนํ้าประปาแก่ประชาชนน้อยที่สุด
การรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้ างและความปลอดภัย
จะต้องดําเนินการรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลังงาน
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อย่าเคร่ งครัด จะต้องจัดทําแผนปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในบริ เวณ
ก่อสร้างและแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้า และถนนที่อยูใ่ กล้เคียงบริ เวณก่อสร้างโดยละเอียด
การรักษาความสะอาดระหว่างก่อสร้าง
1) จะต้องขนย้ายดินที่ขุด วัสดุที่ไม่ใช้และสิ่ งอื่น ๆ ไปจากบริ เวณก่อสร้าง รถบรรทุกที่จะ
ใช้บรรทุกวัสดุต่าง ๆ ต้องมีที่ปิดมิดชิดอย่างแข็งแรงแน่นหนา ไม่ให้เศษวัสดุตกหล่นบนท้องถนน
2) จะต้อ งจัด ให้ มี ที่ ท ํา ความสะอาดล้อ ยางและตัว ถัง รถบรรทุ ก ก่อ นออกจากสถานที่
ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เศษดิน เศษทรายร่ วงหล่นออกไปตามถนน
3) ในระหว่ า งการก่อ สร้ า ง จะต้อ งรั กษาความสะอาดสถานที่ก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ใ นสภาพ
เรี ยบร้อย โดยจะต้องเก็บเศษดิน เศษทราย และขยะ เมื่องานก่อสร้างแต่ละวันสิ้นสุดลง
4) จะต้องดูแลบริ เวณก่อสร้างไม่ให้มีส่ิ งสกปรก เศษดิน เศษทรายและวัสดุอื่นๆ ตกอยูบ่ น
ถนน หากพบว่ามีสิ่งสกปรกหรื อเศษดินถูกบดทับติดบนถนน จะต้องทําความสะอาดถนนโดยทันที
การรักษาความสะอาดหลังงานก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ตอ้ งขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่หลงเหลือ
และขยะออกจากสถานที่ก่อสร้างหลังจากงานก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ จะต้องทําความสะอาดจนกระทัง่ ไม่มี
เศษทราย เศษหิน และเศษวัสดุอื่นๆ อยูบ่ นทางเท้าและบนถนน
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ความปลอดภัย
1) ต้อ งเตรี ยมเครื่ อ งมือ และของใช้ที่จ ําเป็ นในการปฐมพยาบาลสํา หรับพนัก งานและ
คนงานไว้ให้พร้อม
2) ต้อ งติ ด ตั้ง ไฟส่ อ งสว่ า งให้ เ หมาะสมกับ การทํา งานและให้ ป ระชาชนและผู ้ขั บ
ยานพาหนะที่ผ่านไปมาเห็นได้ชดั เจน
3) ต้อ งจัดหาแผงกั้นเขตบริ เวณก่อ สร้ างให้เ ห็ นชัดเจน แผงกั้นเขตต้อ งใช้สีที่สามารถ
สะท้อ นแสงในเวลากลางคืน เพื่ อ ให้ เ ห็ นได้ชัดเจน และต้อ งไม่กี ดขวางการสัญ จรของประชาชนและ
ยานพาหนะที่ผ่านไปมา
4) ห้ามกองเศษวัสดุต่างๆ ไว้กีดขวางการสัญจรของประชาชนที่ใช้ทางเท้าและถนนต้อง
จัดการขนย้ายไปให้พน้ บริ เวณก่อสร้างทันที
5) ห้ามขุดร่ องดินยาวเกินความจําเป็ น ในการขุดผ่านทางแยกและทางเข้าบ้านจะต้องจัดหา
แผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร ปูร่องที่ขุดเพื่อให้ยวดยานสามารถผ่านได้ แต่ถา้ ไม่มีการปฏิบตั ิงาน
ต่อเนื่องกัน ต้องรี บจัดการกลบร่ องดินให้แน่นเสี ยก่อน
6) ต้องจัดหาเครื่ องควบคุมการจราจร ซึ่งประกอบด้วยป้ายสัญญาณจราจร แผงกั้นอุปกรณ์
แบ่งช่องทาง อุปกรณ์ไฟส่ องสว่าง อุปกรณ์ให้สัญญาณและอื่นๆ ที่จาํ เป็ นในการควบคุมการจราจรในงาน
ก่อสร้างวางท่อประปา
การวางท่อประปาโดยต้องขุดร่ องดิน
การจัดเตรี ยมงานและการประสานงาน
1) ต้องจัดหาแรงงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมืออื่นๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการขุดร่ องดินการ
วางท่อ การกลบ การบดอัดให้แน่น การเปิ ดร่ องในทางเท้าและผิวถนน การซ่อมทางเท้าและผิวถนน การกรุ
แผงกันดิน การคํ้ายัน การระบายนํ้า การรองพื้นร่ องดินและการคํ้ายันเสาไฟฟ้าหรื อโครงสร้างอื่น
2) ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า ก่อนขุดร่ องดิน
การเตรี ยมงานขุดร่ องดิน
1) ต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอทํางานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมทั้งจัดส่ งแผนการ
ดําเนินงานให้เห็นชอบเสี ยก่อน
2) ต้องเตรี ยมกําลังคน เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมล่วงหน้าก่อนขุดร่ องดิน
3) ต้องติดป้ายประกาศงานก่อสร้าง ป้ายโครงการ ป้ายจราจร และสัญญาณไฟ
4) ต้องจัดจํานวนรถบรรทุกสําหรับขนย้ายวัสดุที่ขุดขึ้นมาให้เพียงพอกับปริ มาณงานโดย
ต้องให้ขนวัสดุดงั กล่าวออกจากบริ เวณก่อสร้างภายใน 24 ชัว่ โมง
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การจัดแนวท่อและระดับท่อ
1) จะต้อ งดําเนิ นงานสํารวจต่ าง ๆ เพื่อ กําหนดแนวท่อ และระดับการวางท่อ ของงาน
ก่อสร้างวางท่อประปา โดยต้องให้สอดคล้องกับความลึกหลังท่อที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง
2) เมื่องานก่อสร้างดําเนิ นการแล้วเสร็ จ จะต้องระบุตาํ แหน่งอ้างอิงทั้งหมด แนวท่อและ
ระดับท่อประปาตามที่ได้ก่อสร้างจริ งลงในแบบที่ก่อสร้างจริ ง (As-Built Drawings)
3) ต้องวางท่อในแนวที่กาํ หนดให้ดว้ ยความลาดที่สมํ่าเสมอกันโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้น
หรื อกดท่อลงโดยกะทันหัน ทั้งนี้ ถา้ มิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ต้องวางท่อให้ระดับความลึกหลังท่อไม่น้อ ย
กว่าที่กาํ หนดในตารางที่ 4.1 “มาตรฐานความลึกหลังท่อ”
ตารางที่ 4.1 มาตรฐานความลึกหลังท่อ
ขนาดท่อ
(มม.)
100
150
200
250
300
400
500
600

ความลึกหลัง
หมายเหตุ
ท่อ (ม.)
0.8
1. ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 100 มม. (4นิ้ว)
0.8
โดยทัว่ ไปให้ใช้ความลึกหลังท่อ 0.20 ม.
1
สําหรับท่อพีวีซีแข็งให้ใช้ความหลึกหลังท่อ 0.60 ม.
1
2. ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยอมให้วางตื้นกว่ากําหนดได้
1
ไม่เกินร้อยละ 10
1
1
1
(ที่มา : มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง)

2. หลักการวางท่อประปาภายในอาคาร
โดยทัว่ ไปจะใช้แบบพิมพ์เขียวช่วยในการวางท่อต้องมีการถอดแบบพิมพ์เขียวออกมาเช่น
แบบสลีฟ ขั้นตอนการวางสลิฟคือ สลีฟหรื อปลอกท่อควรมีขนาดท่อทีม่ ีขนาดใหญ่กว่าท่อที่จะนํามาลอด
ผ่านประมาณ 1-2 นิ้ว ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วมักจะใช้เป็ นท่อพีวีซี โดยการวางปลอกท่อนี้จะทําการวางที่โครง
เหล็กที่ผูกไว้รับแรงดึงก่อนการเทคอนกรี ต
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รูปที่ 4.1 การวาง Sleeve ด้วยท่อพีวีซี ก่อนการเทคอนกรี ต
ข้อ แนะนํา ปั จ จุบันมีข ้อ ต่อ กันซึ ม (Flashing) ข้อ ต่อ ฉี ดสําเร็ จ รู ป สิ นค้าลิข สิ ทธิ์ ท่อ เอสซี จี ข้อ ต่อ
สําหรับงานระบายนํ้า ชนิดฉี ดสําเร็จรู ป ใช้สําหรับฝังพื้นในบริ เวณที่ตอ้ งมีการระบายนํ้า เช่น ส่ วนตะแกรงกันกลิ่น (Floor
Drain) ในห้องนํ้า ดาดฟ้า ชักโครก สระว่ายนํ้า เป็ นต้น

โดยปี กของข้อ ต่อ จะทําหน้าที่ป้อ งกันการรั่วซึ มของนํ้าจากช่ อ งว่างระหว่างปูนกับ ท่ อ
ประปา ไม่ให้สร้างความเสี ยหายแก่อาคารหรื อเพดาน ที่พกั อาศัยได้

ยึดกับไม้แบบเพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับวางเหล็กโครงสร้างพื้นและเทปูนต่อไป
รูปที่ 4.2 รู ปข้อต่อกันซึม (Flashing)และการวาง ที่มา: ท่อเอสซีจี
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4.3 การติดตั้งระบบป้องกันการกระแทกของนํ้า
การกระแทกของนํ้าเป็ นความดันที่เกิ ดขึ้นเมื่อ นํ้าที่ไ หลอยู่ภายในท่อ ถูกทําให้หยุดลงกะทันหัน
อย่างเช่น เมื่อวาล์วนํ้าที่ติดตั้งอยูใ่ นแนวท่อซึ่งกําลังใช้ส่งของเหลว ถูกปิ ดลงอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะปิ ดสนิท
หรื อเพียงบางส่วนก็ตาม เป็ นเหตุทาํ ให้การไหลของนํ้าถูกหยุดลงหรื อลดลง
การกระแทกของนํ้าภายในท่อนี้อาจทําให้ท่อนํ้าและอุปกรณ์เกิดความเสี ยหายและมีเสี ยงดังจนเป็ น
ที่น่ารําคาญอีกด้วย เนื่ องจากเมื่อปลายท่อถูกปิ ดลงอย่างกะทันหัน ความเร็ วของนํ้าจะกระแทกที่ปลายปิ ด
เป็ นผลให้เกิดความดันสู งที่ปลายปิ ด คลื่นของความดันนี้จะเคลื่อนที่จากปลาย A กลับไปที่ปลาย B ดังรู ปที่
1.1 ด้วยความเร็ วเท่ากับความเร็ วของเสี ยงในนํ้าและท่อจะหดตัวลง เมื่อ คลื่นความดันเคลื่อนที่ไปจนสุ ด
ปลาย B แล้วก็จะสะท้อนกลับมายังปลาย A ใหม่ การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของคลื่นความดันนี้ทาํ ให้เกิด
การกระแทกของนํ้าขึ้น จนกว่าพลังงานของคลื่นความดันจะถูกดูดกลืนไปหมด โดยการขยายตัวและหดตัว
ของท่อ
ความจริ งการกระแทกของนํ้านั้นไม่ได้ทาํ ให้เกิดเสี ยงดัง แต่เกิดจากคลื่นความดันที่เปลี่ยนทิศทาง
กลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ ว จนทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ท่อและอุปกรณ์ที่แขวนหรื อยึดท่อได้ จึงเป็ นผล
ให้เกิดเสี ยงดังขึ้น
การคํานวณระดับความดันที่เพิ่มขึ้นจากการกระแทกของนํ้าในระบบท่อภายในอาคารค่อนข้าง
ลําบาก เพราะระบบท่อนํ้าของอาคารประกอบด้วยท่อแยกมากมาย แต่อาจจะประมาณขนาดของความดัน ได้
ดังนี้ สําหรับท่อเหล็กกล้า : P = 13.5 ถึง 14.8 v , สําหรับท่อพลาสติก : P = 6v ถึง 7v
เมื่อ P = ความดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกระแทกของนํ้า (บาร์) , v = ความเร็วของนํ้า (เมตรต่อวินาที)

รูปที่ 4.3 แสดงทิศทางการกระแทกของนํ้า
(ที่มา : การออกแบบระบบท่ อภายในอาคาร)
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การป้องกันการกระแทกของนํ้า
ความเสี ยหายที่เกิดจากการกระแทกของนํ้าที่มีต่อระบบท่อและอุปกรณ์ข้ ึนอยูก่ บั ความแข็งแรงและ
ความยืดหยุน่ ของท่อ ความเร็วของการไหล อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วการไหล ลักษณะการยึดของท่อ
ให้อยู่กบั ที่ และระบบป้ องกันการกระแทกของนํ้าที่ติดตั้งไว้ การป้ องกันการกระแทกของนํ้าทําได้โดยหา
อุปกรณ์ที่ป้อ งกันไม่ให้เกิ ดความดันรุ นแรงมากจนทําความเสี ยหายให้ แก่ระบบท่อ อุปกรณ์ที่ง่ายที่ สุ ด
สําหรับการป้องกัน เรี ยกว่า ห้ องอากาศ (Air Chamber) ซึ่งเป็ นวิธีเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ตอ้ งมีการดูแล
เป็ นระยะ Air Chamber ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อทีแ่ ยกไปเข้าเครื่ องสุ ขภัณฑ์น้ นั ๆ และต้องมีขนาดไม่เล็ก
กว่า 20 มม. (3/4 นิ้ว) และยาวไม่น้อยกว่า 450 มม. (18 นิ้ว) ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุดและ
เชื่อมโดยรอบเพื่อกันลมรั่วจาก Chamber

รูปที่ 4.4 การติดตั้งห้องอากาศสําหรับฝักบัวและโถสุขภัณฑ์

รูปที่ 4.5 การใช้หอ้ งอากาศสําหรับเครื่ องสุขภัณฑ์หลายชุด
(ที่มา : การออกแบบระบบท่ อภายในอาคาร)
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ในปัจจุบนั ได้มีผผู ้ ลิตอุปกรณ์สาํ หรับป้องกันการกระแทกของนํ้าที่เรี ยกว่า Water Hammer Arrester
ออกมาหลายชนิด ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่จาํ เป็ นต้องมีการดูแลรักษา แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

รูปที่ 4.6 Water Hammer Arrester
(ที่มา : NSV)

4.4 การต่อประกอบและติดตั้งท่อและสุ ขภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ
4.4.1 การต่อประกอบท่อพีวีซี
การต่อประกอบท่อพีวีซีมีวิธีการที่นิยมกัน 2 วิธี ได้แก่
 วิธีต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อ : ในกรณี ที่เป็ นท่อขนาดเล็ก การต่อท่อพีวีซีสามารถทําได้
อย่างสะดวกโดยใช้วิธีการต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อ ซึ่งคุณภาพของงานต่อประกอบที่ดี จะขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ
ของนํ้ายาประสานท่อ (Solvent Cement) เป็ นหลัก โดยนํ้ายาประสานท่อที่ดีน้ นั จะต้องมีคุณสมบัติในการ
ละลายเนื้ อ ท่ อ และข้อ ต่ อ พี วี ซี เ ข้า เป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน ด้ว ย เพื่ อ ลดโอกาสการรั่ ว ซึ ม ของนํ้า ในระบบท่ อ
นอกจากนี้ ฝี มือและความละเอียดของช่างผูป้ ฏิบตั ิงานก็เป็ นเรื่ องสําคัญเช่นกัน วิธีการต่อประกอบท่อ พีวีซี
ด้วยนํ้ายาประสานท่อ มีข้นั ตอนดังนี้
1) ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อที่ตดั ตามระยะที่ได้กาํ หนดไว้แล้ว ให้มีความลาดเอียง
ประมาณ 15 องศา เพื่อให้ท่อสวมเข้ากับข้อต่อได้ง่ายขึ้น และทั้งนี้เพื่อไม่ให้ปลายท่อขูดนํ้ายาประสานท่อ
ที่ทาไว้แล้วในข้อต่อเข้าไปกองอยูด่ า้ นใน อันจะทําให้ประสิ ทธิภาพของการละลายเนื้อพีวีซีและการยึดเกาะ
กันระหว่างท่อและข้อต่อลดลง
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รูปที่ 4.7 แสดงการใช้ตะไบลบมุมที่ปลายท่อพีวีซี
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

2) วัดระยะความลึกในการสวมของท่อและข้อต่อ ด้วยการทดลองสวมท่อและข้อต่อเข้า
ด้วยกันจนสุด จากนั้นใช้ดินสอหรื อปากกาทําเครื่ องหมายไว้ที่ตวั ท่อ

รูปที่ 4.8 แสดงการทําเครื่ องหมายที่ปลายท่อพีวีซีหลังการวัดระยะสวม
ที่มา :ท่ อเอสซีจี)

3). ใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดท่อพีวีซีเช็ดทําความสะอาดที่ปลายท่อและภายในข้อต่อ เพื่อ
กําจัดคราบนํ้ามัน ฝุ่น สิ่ งสกปรก และความชื้น อันจะส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการละลายเนื้อพีวีซีและ
การยึดเกาะของท่อและข้อต่อตํ่าลง

รูปที่ 4.9 แสดงการทําความสะอาดท่อพีวีซีดว้ ยนํ้ายาทําความสะอาด
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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4) ทานํ้ายาประสานท่อพีวีซีที่ผิวด้านในของข้อต่อ ให้ท่วั ก่อน จากนั้นทาที่ผิวด้านนอก
ของปลายท่อ โดยการทานํ้ายาประสานท่อนี้ไม่ควรทาให้มากเกินไป เพราะนํ้ายาส่วนทีเ่ กินความต้องการนี้
เมื่อแห้งจะทําให้ขดั ขวางการไหลของนํ้าในท่อได้

รูปที่ 4.10 แสดงการทานํ้ายาประสานท่อ
(ที่มา :ท่ อเอสซีจี)

5) สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อโดยกดเข้าไปในแนวตรง จนถึงเครื่ องหมายที่ทาํ ไว้ ก่อนที่
นํ้ายาประสานท่อจะแข็งตัว จากนั้นบิดท่อและข้อต่อประมาณ 1 ใน 4 รอบ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่านํ้า ยาได้
กระจายไปโดยสมํ่าเสมอ จากนั้นกดไว้นิ่งๆ ประมาณ 15 วินาที เพื่อให้น้ าํ ยาสามารถละลายเนื้อท่อและข้อ
ต่อและหลอมผิวหน้าของทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ หากปล่อยเร็วเกินไปทั้งท่อและข้อต่อจะถีบตัว
ออกจากกัน ทั้งนี้ เพราะว่าลักษณะทัว่ ไปของข้อต่อพีวีซี มักจะออกแบบมาให้มีรูปทรงกรวยสอบเข้าจาก
ข้างนอกมาข้างใน ดังนั้นหากไม่กดไว้จนเกิดการประสานตัวกันแล้ว ย่อมทําให้เกิดการถีบถอยของท่อ และ
ข้อต่อออกจากกัน และเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการรัว่ ซึมในภายหลัง

รูปที่ 4.11 แสดงการสวมท่อและข้อต่อพีวีซีเข้าด้วยกันหลังจากทานํ้ายาประสานท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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6) ตรวจสอบนํ้ายาบริ เวณรอบๆ รอยต่อที่ทะลักออกมา ในขณะที่ทาํ การต่อท่อและปรับ
แนวท่อ นํ้ายาควรจะทะลักออกมารอบท่ออย่างสมํ่าเสมอ ถ้าในกรณีที่ไม่มีน้ าํ ยาทะลักออกมา นัน่ แสดง
ว่าบริ เวณดังกล่าวมีน้ าํ ยาไม่เพียงพอ ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุของการรั่วได้ จากนั้นเช็ดนํ้ายาประสานท่อพีวีซีที่
ล้นออกมาให้หมด เพื่อให้ได้รอยต่อที่สมํ่าเสมอ และยังทําให้รอยต่อแข็งตัวเร็วอีกด้วย

รูปที่ 4.12 แสดงการเช็ดนํ้ายาส่วนเกินบริ เวณรอยต่อท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

วิธีการต่อประกอบท่อพีวีซี
 วิธีต่อด้วยแหวนยาง : ท่อพีวีซีชนิ ดที่ต่อด้วยแหวนยาง โดยทัว่ ไปจะเป็ นท่อขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ขนาดระบุต้งั แต่ 55 ถึง 600 มิลลิเมตร (2 ถึง 24 นิ้ว) ส่วนใหญ่จะใช้เป็ นท่อประธานหรื อ
ท่อจัดส่ งนํ้าในระบบประปา ท่อจัดส่ งนํ้าดิบเพื่อการเกษตรและชลประทาน ตลอดจนระบายนํ้าทิ้งและนํ้า
เสี ยต่างๆ เนื่ องจากมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น การต่อท่อไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือพิเศษ
ใดๆ และจากการใช้แหวนยางที่จุดต่อจึงทําให้ท่อที่ต่อยืดหยุ่นตัวได้ สามารถเดินท่อเบี่ยงเบนไปจากแนว
เดิมได้เล็กน้อยในกรณีที่มีส่ิ งกีดขวาง แต่ตอ้ งไม่เบี่ยงเบนเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนด เพราะอาจมีผลทําให้
เกิดการรั่วหรื อแตกได้ นอกจากนั้น ยังสามารถป้องกันความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการยืดหดและขยายตัว
ของท่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงด้วย ลําดับขั้นตอนในการต่อท่อพีวีซีดว้ ยแหวนยาง มีดงั ต่อไปนี้
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1) วัด ท่ อ และทํา เครื่ องหมายระยะที่ ต้ อ งการตั ด โดยรอบท่ อ นั้ น โดยสามารถใช้
แผ่นกระดาษแข็งหรื อแผ่นโลหะบางพันรอบท่อ ให้ขอบของแผ่นกระดาษหรื อแผ่นโลหะอยู่ในตําแหน่งที่
ต้องการจะตัด แล้วขีดเส้นไปตามขอบของแผ่นกระดาษหรื อโลหะนั้น จากนั้นใช้เลื่อยลันดาหรื อเลื่อ ยตัด
โลหะชนิดฟันละเอียด ตัดท่อตามเครื่ องหมายที่ทาํ ไว้จนท่อขาดออกจากกัน

รูปที่ 4.13 แสดงการวัดระยะและตัดท่อแหวนยาง
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

2) ใช้ตะไบละเอียดแต่งรอยตัดให้เรี ยบและลบมุมที่ปลายท่อโดยรอบให้มีความลาดเอียง
ประมาณ 15 องศา

รูปที่ 4.14 แสดงการใช้ตะไบละเอียดลบมุมที่ปลายท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

3) ทําความสะอาดปลายท่อ ที่จะต่อเข้าด้วยกันทั้งสองด้านด้วยนํ้ายาทําความสะอาดท่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณร่ องใส่แหวนยาง จะต้องไม่มีเศษดิน ทราย หรื อสิ่ งสกปรกติดอยู่ เพราะอาจเป็ น
สาเหตุทาํ ให้เกิดการรั่วซึมได้ และควรเช็ดทําความสะอาดแหวนยางที่จะสวมเข้าไปด้วย

รูปที่ 4.15 แสดงการใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดท่อแหวนยางก่อนการต่อประกอบ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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4) สวมแหวนยางเข้าไปในร่ องที่ปลายท่อ โดยบีบแหวนยางให้เป็ นรู ปหัวใจและหันด้านที่
โตกว่าไว้ขา้ งในท่อ ดังรู ป จากนั้นจัดแหวนยางให้แนบในร่ องให้เรี ยบร้อย

รูปที่ 4.16 แสดงการสวมแหวนยางในร่ องแหวนยาง
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

5) ทานํ้ายาหล่อลื่นบริ เวณด้านในหัวต่อและปลายท่อที่จะสวมเข้าด้วยกัน รวมถึงที่แหวน
ยางด้ว ย ระวัง อย่ า ให้ มี เ ศษดิ น ทราย หรื อสิ่ ง สกปรก เกาะติ ด กับ ส่ ว นที่ ท านํ้ายาไว้ และห้ า มใช้
นํ้ามันหล่อลื่นหรื อจาระบีแทนโดยเด็ดขาด เพราะสารหล่อลื่นเหล่านี้สามารถทําความเสี ยหายต่อแหวนยาง
ได้ และอาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างกับนํ้าที่ผ่านท่อแหวนยางนี้ดว้ ย

รูปที่ 4.17 แสดงการทานํ้ายาหล่อลื่นท่อก่อนการสวม
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

6) ต่อท่อเข้าด้วยกันจนถึงระดับความลึกที่แสดงไว้บนเส้นท่อ หากเป็ นท่อขนาดระบุเล็ก
กว่า 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) อาจใช้มือดันก็สามารถเข้าได้โดยง่าย แต่หากเป็ นท่อที่มีขนาดระบุโตกว่า 200
มิลลิเมตร (8 นิ้ว) จะต้องใช้เครื่ องดึงท่อ (Puller) มาช่วยดึงท่อเข้าหากัน ดังรู ป
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รู ปที่ 4.18 แสดงการใช้เครื่ องดึงท่อเข้าด้วยกัน
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

7) ตรวจสอบตําแหน่งของแหวนยางด้วยการสอดเกจวัด (Check Gauge) หรื อแผ่นโลหะ
บางๆ เข้าไปโดยรอบท่อ วางแหวนยางอยูใ่ นตําแหน่งที่ถูกต้องหรื อมีการปลิน้ หรื อไม่ หากแหวนยางอยู่ใน
ตําแหน่งที่ถูกต้อง ระยะจากแหวนยางกับขอบท่อจะต้องเท่ากันโดยตลอดรอบท่อ

รูปที่ 4.19 แสดงการใช้เกจวัดตรวจสอบตําแหน่งแหวนยาง
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

4.4.2 การต่อประกอบท่อพีพีอาร์
การต่อประกอบท่อพีพีอาร์มีหลักๆ 3 วิธี ดังนี้
 วิธีต่อแบบเชื่ อมสอด (Socket Fusion) : ในกรณี ที่เป็ นท่อขนาดเล็ก การต่อท่อพีพีอาร์
สามารถทําได้โดยใช้วิธีการต่อด้วยเครื่ องเชื่อมความร้อนทั้งท่อและข้อต่อ เครื่ องนี้จะสามารถให้ความร้อน
ได้ถึง 260-280 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นช่วงอุณหภูมิที่ทาํ ให้ท่อและข้อต่อพีพีอาร์ เกิดการหลอมละลาย และ
สามารถประสานเป็ นเนื้ อเดียวกันได้ คุณภาพของงานเชื่อมที่ดีน้ นั จะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลักหลายประการ
เช่น ระยะเวลาการให้ความร้อน ระยะความยาวท่อที่ให้ความร้อน ฝี มือของช่างที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น มี
ขั้นตอนดังนี้
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1) ตัด ท่ อ ให้ ไ ด้ฉ ากตามความยาวที่ ต้อ งการ โดยใช้เ ลื่ อ ยตัด โลหะหรื อ กรรไกรตัดท่อ
จากนั้นทําการแต่งรอยตัดที่ปลายท่อให้เรี ยบร้อย สําหรับกรณีที่ตดั ท่อพลาดแล้วทําให้เกิดรอยบากบริ เวณ
ผิวท่อ ควรที่จะตัดเนื้ อ ท่อ ส่ วนนั้นออกก่อ นจะทําการเชื่ อ มประกอบ เพราะอาจเกิ ดปั ญหาการแตกรั่ว
หลังจากการใช้งานได้จากรอยบากนี้

รูปที่ 4.20 แสดงการตัดท่อพีพีอาร์ดว้ ยกรรไกรตัดท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

2) ทําการวัดระยะความลึกของท่อในการเชื่อมตามระยะผูผ้ ลิตแนะนํา ทั้งนี้ เพราะท่อพีพี
อาร์ แต่ละขนาดจะมีความลึกในการเชื่อมไม่เท่ากัน ท่อที่มีขนาดยิ่งโตก็จะมีระยะความลึกในการสวมท่อ
มากด้วย จากนั้นใช้ดินสอทําเครื่ องหมายตามระยะที่กาํ หนดไว้ดงั ตาราง

รูปที่ 4.21 แสดงการวัดระยะความลึกและทําเครื่องหมายบนท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

3) ทําความสะอาดท่อและข้อต่อให้ไม่มีสิ่งสกปรกเกาะติด จากนั้นเมื่ออุณหภูมิของหัว
เชื่อมถึงที่ 260 องศาเซลเซี ยส จึงสอดท่อและข้อต่อเข้าที่หัวเชื่อมของเครื่ องเชื่อมเพื่อให้ความร้อนพร้อมๆ
กัน โดยดันข้อ ต่อ เข้าจนสุ ดและส่ วนท่อ ให้ดันจนถึงตําแหน่ งที่ทาํ เครื่ องหมายไว้ แล้วจึ งให้ความร้ อน
หลอมละลายเนื้อท่อและข้อต่อตามระยะเวลาที่ผผู ้ ลิตแนะนําในแต่ละขนาด จุดที่ควรระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง
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คือห้ามดันท่อเข้าไปในเบ้าให้ความร้อนเกินระยะที่ทาํ เครื่ องหมายไว้และใช้เวลามากกว่าที่ผูผ้ ลิตแนะนํา
เพราะจะมีผลให้ปลายท่อตีบตันหลังจากเชื่อมกับข้อต่อแล้ว ซึ่ งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการไหลของนํ้า
ในเส้นท่อหลังการใช้งาน
ตารางที่ 4.2 แสดงระยะสวมและระยะเวลาการให้ความร้อนของท่อพีพีอาร์

(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

รูปที่ 4.22 แสดงการให้ความร้อนท่อและข้อต่อพีพีอาร์
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

4) เมื่อให้ความร้อนที่ท่อและข้อต่อพีพีอาร์ ตามระยะเวลาที่กาํ หนดแล้ว ดึงท่อและข้อต่อ
ออกพร้อมกันแล้วสวมเข้าด้วยกันจนสุดถึงตําแหน่งที่ทาํ เครื่ องหมายไว้ ในระยะที่ท่อและข้อต่อยังไม่เย็นตัว
นี้ สามารถจัดแต่งตําแหน่งให้ตรงได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถบิดหมุนไปมาเพื่อปรับแนวท่อได้ เพราะการ
บิดหมุนท่อและข้อต่อนี้ อาจเป็ นสาเหตุท่ีทาํ ให้รอยเชื่อมแยกออกจากกัน และส่ งผลให้เกิดการรั่วซึ มหลัง
การใช้งานได้ในที่สุด จากนั้นจับท่อและข้อต่อนิ่งไว้จนกระทัง่ เย็นตัวและเชื่อมสนิ ทเป็ นเนื้อเดียวกันจึงจะ
สามารถทําการทดสอบแรงดันนํ้าต่อไปได้
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รูปที่ 4.23 แสดงการเชื่อมท่อและข้อต่อพีพีอาร์หลังการใช้ความร้อน
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

การต่อประกอบท่อพีพีอาร์
 วิธีต่อแบบเชื่ อมด้ วยกระแสไฟฟ้า (Electro Fusion) : เหมาะสําหรับต่อประกอบท่อพีพี
อาร์ ขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่จาํ กัดในการติดตั้ง จําเป็ นต้อ งมีขอ้ ต่อเฉพาะ เรี ยกว่า ข้อ ต่อ พีพีอาร์ อิเล็กโทร
ฟิ วชั่น (PP-R Electro Fusion Fitting : EF) ที่เชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า โดยมีเครื่ องเชื่อม Electro Fusion ที่จ่าย
กระแสไฟฟ้ าผ่านขดลวดทองแดงภายในข้อ ต่อ กลายเป็ นความร้ อ นในการหลอมละลาย มีข้ ันตอนต่อ
ประกอบดังนี้

รูปที่ 4.24 แสดงเครื่ องเชื่อม Electro Fusion
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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1) ตัดท่อให้เรี ยบ และตั้งฉาก 90 องศากับแนวแกนท่อ แล้ววัดระยะสวมของข้อต่อและทํา
เครื่ องหมายไว้บนเส้นท่อ โดยระยะสวมวัดจากปลายข้อต่อถึงบ่าด้านในข้อต่อ

รูปที่ 4.25 แสดงการวัดความลึกของระยะสวมท่อและข้อต่อพีพีอาร์
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

2) นําท่อมาวางไว้ที่เครื่ องจับล็อคแนวท่อและข้อต่อ หรื อใช้การวัดระดับนํ้าแทนในการจัด
แนวระดับ แล้วปอกผิวด้วยที่ขูดผิวหรื อเครื่ องปอกผิว และเช็ดผิวท่อและด้านในข้อต่อที่ตอ้ งเชื่อม ด้วยนํ้ายา
ทําความสะอาดท่อ (Non-Oil Based) โดยใช้ผา้ สะอาดหรื อกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็ นขุย เพื่อกําจัดคราบนํ้ามัน
ฝุ่ นและความชื้น

รูปที่ 4.26 แสดงการปอกผิวท่อ และเช็ดทําความสะอาดท่อและข้อต่อพีพีอาร์
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

3) สวมท่อและข้อต่อเข้าด้วยกันตามที่ทาํ เครื่ องหมายไว้ และตรวจสอบระดับท่อทั้งสองฝั่ ง
ให้ขนานตามแนวระดับข้อต่ออีกครั้ง จากนั้นนําชุดหัวจ่ายไฟฟ้าของเครื่ องเชื่อม Electro Fusion มาต่อเข้ากับ
จุดต่อที่ขอ้ ต่อ ตามขั้นตอนของเครื่ องมือ แล้วใช้ชุดอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดที่ขอ้ ต่อ เพื่อเชื่อมท่อและข้อ
ต่อให้หลอมละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน
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รูปที่ 4.27 แสดงการหลอมละลายต่อประกอบท่อและข้อต่อพีพีอาร์ดว้ ยวิธี Electrofusion
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

 วิธีต่อแบบแบบเชื่ อมชน (Butt Fusion) : เหมาะสมกับท่อพีพีอาร์ ขนาด 160 มม. ขึ้นไป
ต้องใช้เครื่ องเชื่อม Butt Fusion โดยเฉพาะ หลักสําคัญคือ ต้องใช้เครื่ องปาดผิวท่อหลังจากตัดท่อ เพื่อให้
ผิวหน้าสัมผัสของท่อทั้ง 2 ท่อนได้ระยะตั้งฉาก และมีผิวเรี ยบสะอาด จากนั้นจึงให้ความร้อนด้วยแผ่นความ
ร้อนเพื่อหลอมละลายท่อเป็ นเนื้อเดียวกัน โดยใช้แรงอัดไฮโดรลิคปรับเพิ่ม-ลดแรงดันตามความหนาของท่อ
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด หลังการเชื่อมเรี ยบร้อยแล้วต้องปล่อยให้รอยเชื่อมชนเย็นตัวลงครบตามระยะเวลาที่
กําหนด

รูปที่ 4.28 แสดงชุดเครื่ องเชื่อม Butt Fusion
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ตาราที่ 4.3 มาตรฐานการเชื่ อมท่อพีพอี าร์ แบบเชื่ อมชน
ขนาดท่อ
(มม.)

SDR

PN

160
160

11
6

10
20

แรงดันขณะ ความนูนของ เวลาในการ แรงดันตอน แรงดัน เวลาที่ปล่อย
ปาดผิวท่อ รอยเชื่อม หลอมละลาย หลอมละลาย ในการเชื่อม ให้ เย็นตัว
(บาร์ )
(มม.)
(นาที)
(บาร์ )
(บาร์ )
(นาที)

10.7
26.0

1
1.5

4.6
6.18

1.0
2.6

10.7
26.0

24
26
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4.4.3. การต่อประกอบท่อซีพีวีซี
มีวิธีการต่อประกอบที่เหมือนกันกับท่อพีวีซี คือ ต่อประกอบด้วยนํ้ายาประสานท่อแต่ตอ้ งใช้
เป็ นนํ้ายาประสานท่อสําหรับซีพีวีซีเท่านั้น โดยทานํ้ายาประสานท่อให้สมํ่าเสมอเป็ นชั้นหนามากทีด่ า้ นนอก
ของปลายท่อ ทานํ้ายาประสานท่อหนาปานกลางที่ดา้ นในของข้อต่อ กรณี ท่อใหญ่กว่า 2 นิ้ว ควรทานํ้ายา
Primer ทั้งท่อ และข้อต่อก่อนเพื่อให้ผิวอ่อนนุ่มลง จากนั้นจึงทานํ้ายาประสานท่ออีก 1 ครั้งที่ปลายท่อ
ตารางที่ 4.4 แสดงระยะสวมท่อ และข้อต่อของ CPVC ระบบประปา
ขนาดท่อ
(นิ้ว)
½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
4
6

(มม.)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150

ระยะสวม (มม.)
12
17
22
27
33
43
44
47
57
76

1) การตัด : เครื่ องมือตัดท่อพลาสติก เช่น กรรไกรตัดท่อ, กรรไกรตัดท่อแบบ Roller, เลื่อยตัด
เหล็ก หรื อ เครื่ องตัดไฟเบอร์สามารถนํามาใช้ตดั ท่อได้อย่างง่ายดาย หากใช้เลื่อยมือควรจัดหา Miter Boxes
มาเสริ มเพื่อตัดท่อเป็ นมุมฉากเพิ่มพื้นผิวการเชื่อมต่อมากที่สุด

รูปที่ 4.29

2) การขจัดเสี้ ยน : เสี้ ยนและขี้ตะไบจะเป็ นอุปสรรคในการเชื่ อ มต่อ และทํา ให้ค วามเค้น
เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรกําจัดเสี้ ยน และขี้ตะไบทั้งภายนอกและภายในของท่อด้วยตะไบละเอียดหรื อเครื่ องมือลบ
มุมส่วนปลาย การลบมุมส่วนปลายจะช่วยสวมใส่ท่อง่ายขึ้นและช่วยลดการกวาดนํ้ายาประสานท่อออกจาก
ผิวหน้า
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รูปที่ 4.30

3) การจัดเตรี ยมข้อต่อ : ควรใช้ผา้ แห้งเช็ดขจัดฝุ่นผงและความชื้นตรงส่ วนปลายท่อและเบ้า
สวมของข้อต่อ ความชื้นจะทําให้การยึดเกาะช้าลง หากมีน้ าํ ปะปนมากจะทําให้จุดเชื่อมบริ เวณนั้นสู ญเสี ย
กําลัง ควรทดลองสวมท่อและข้อต่อในขณะแห้งเพื่อวัดความแน่น ท่อต้องเข้าในข้อต่อไม่เกิน 3/4 ของระยะ
สวม

รูปที่ 4.31

4) นํ้ายาประสานท่อ : ทานํ้ายาประสานท่อให้สมํ่าเสมอเป็ นชั้นหนามากทีด่ า้ นนอกของปลาย
ท่อ ทานํ้ายาประสานท่อหนาปานกลางที่ดา้ นในของข้อต่อ กรณี ท่อใหญ่กว่า 2 นิ้ว ควรทานํ้ายา Primer ทั้ง
ท่อ และข้อต่อทาซํ้าจนกระทัง่ ผิวหน้าทั้งหมดอ่อนนุ่ม และควรทานํ้ายาประสานท่ออีก1 ครั้งที่ปลายท่อ

รูปที่ 4.32
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5) การประกอบ : เมื่อทานํ้ายาประสานท่อแล้วควรสวมท่อเข้ากับข้อต่อทันที สวมท่อให้สุด
ตามระยะสวมที่กาํ หนด จับยึดให้อยูใ่ นตําแหน่งประมาณ 10-15 วินาที โดยรอบรอยต่อ หากสันนูนของนํ้ายา
ประสานขาดหายเป็ นช่วงๆ แสดงว่านํ้ายาประสานไม่เพียงพอ ในกรณี เช่นนี้ ให้รีบถอดข้อต่อออกและเริ่ ม
ขั้นตอนการประกอบใหม่น้ าํ ยาประสานส่วนเกินที่เป็ นสันนูนรอบรอยต่อ ให้ใช้เศษผ้าเช็ดออก

รูปที่ 4.33

6) ระยะเวลาการยึดเกาะและนํ้ายาประสานแห้ง : ขนาดของท่อ อุณหภูมิ ความชื้น มีผลกับ
ระยะเวลาการยึ ด เกาะและนํ้า ยาประสานแห้ ง จุดเชื่ อ มต่อ ควรให้มี เ วลาพักประมาณ 1 ถึง 5 นาที (ตาม
สภาพแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้ว) โดยปราศจากความเค้นการจัดวาง การเคลื่อนย้ายสามารถกระทําได้ แต่
ต้องไม่ให้เกิดความเค้นที่จุดเชื่อม และควรทิ้งระยะเวลาให้น้ าํ ยาประสานแห้งอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงก่อนมีการ
ทดสอบความดันนํ้า
*หมายเหตุ ถ้าความชื้นในอากาศมีมากกว่า 60% ควรเพิ่มระยะเวลายึดเกาะ และแห้งตัว อีก 50%

4.4.4 การติดตั้งสุ ขภัณฑ์ ชนิดต่างๆ
1. การติดตั้งโถส้ วม
ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรี ยมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง
1) การเตรียมการก่อนการติดตั้ง การเตรี ยมการก่อนการติดตั้งโถส้วม มีดงั นี้
1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้าดี ท่อนํ้าเสี ย ท่อระบายอากาศ และพื้นที่ทาํ งานให้ได้ตามระยะ
ที่กาํ หนดหรื อตามคู่มือผูผ้ ลิต
1.2) ตรวจสอบพื้นและผนังที่จะติดตั้งโถส้วม พร้อมทําความสะอาด
1.3) แรงดันนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งโถส้วม
1.4) ทําความสะอาดท่อจ่ายนํ้าดี โดยเปิ ดนํ้าเพื่อทําการไล่ตะกอนและสิ่ งสกปรกในท่อนํ้า
ทําการประกอบอุปกรณ์
1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรื อข้อควรระวังก่อนเริ่ มการติดตั้ง
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2) วิธีการติดตั้ง วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท และวิธีติดตั้งท่อนํ้าเสี ย เป็ น 6 รู ปแบบ
ดังนี้
 รูปแบบที่ 1 แบบตั้งพื้นประเภท ราดนํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสี ยลงพื้นชนิดใช้ปูนซีเมนต์ขาว หรื อชนิดใช้
ปูนซีเมนต์และนอต (ดูรูปที่ 4.37 และรู ปที่ 4.38)
1) ทําการประกอบฝารองนัง่ เข้ากับตัวโถส้วม ก่อนหรื อหลังแล้วแต่กรณี

หน่วยเป็ น mm. *ระยะแนะนํา ขึ้นกับผูผ้ ลิตแต่ละราย
รูปที่ 4.34 ตัวอย่าง ระยะการติดตั้ง

รูปที่ 4.35 ตัวอย่างการประกอบฝารองนัง่ เข้ากับตัวโถส้วม

2) นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อนํ้าเสียที่ตวั โถอยู่ตรงกับท่อนํ้าเสียที่พ้ืน ทําเครื่ องหมายแนววางปูนซีเมนต์ขาว และ
ตําแหน่งรู ยึดโถส้วม (ถ้ามีนอต)

รูปที่ 4.36 ตัวอย่างการทําเครื่องหมายแนววางปูนซีเมนต์ขาว

3) เจาะรู ยึดโถส้วม (ถ้ามีนอต) ก่อแนวปูนซีเมนต์ขาว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกว้าง x ความสูง
ประมาณ 20 mm.

รูปที่ 4.37 ตัวอย่างการก่อแนวปูนซีเมนต์ขาว
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4) นําโถส้วมมาวางให้ตรงกับแนวของปูนซีเมนต์ขาว, ยึดโถส้วมโดยใช้นอตยึด (ถ้ามี)

รูปที่ 4.38 ตัวอย่างการยึดโถส้วมโดยใช้นอตยึด

 รูปแบบที่ 2 แบบตั้งพื้นประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักนํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสี ยลงพื้นชนิดใช้
ปูนซีเมนต์ขาว หรื อชนิดใช้ปูนซี เมนต์และนอต (ดูรูปที่ 4.42 และรู ปที่ 4.43)
กรณี ใช้ถงั พักนํ้าสองชิ้น ทําการประกอบถังพักนํ้า เข้ากับโถส้วม แล้วประกอบฝารองนัง่ เข้ากับตัว
โถส้วมก่อนหรื อหลังแล้วแต่กรณี

รูปที่ 4.39 ตัวอย่างการประกอบถังพักนํ้า และฝารองนัง่ เข้ากับโถส้วม

*ระยะแนะนํา ขึ้นอยู่กบั ผูผ้ ลิตแต่ละราย หน่วยเป็ น mm.
รูปที่ 4.40 ตัวอย่างระยะการติดตั้ง

96 งานระบบท่อในอาคาร

96

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
1) นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อ นํ้าเสี ยที่ตัว โถอยู่ต รงกับท่อ นํ้าเสี ยที่ พ้ืน ทําเครื่ อ งหมายแนววาง
ปูนซีเมนต์ขาว และตําแหน่งรู ยึดโถส้วม (ถ้ามีนอต)

รูปที่ 4.41 ตัวอย่างทําเครื่ องหมายแนวก่อปูนซีเมนต์ขาว และรู ยึดโถส้วม

2) เจาะรู ยึดโถส้วม (ถ้ามีนอต) ก่อแนวปูนซี เมนต์ขาว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกว้าง x
ความสูง ประมาณ 20 mm.

รูปที่ 4.42 ตัวอย่างการก่อแนวปูนซีเมนต์ขาว ตามแนวฐานของโถส้วม

3) นําโถส้วมมาวางให้ตรงกับแนวของปูนซีเมนต์ขาว ยึดโถส้วมโดยใช้นอตยึด (ถ้ามี)

งานระบบท่อในอาคาร 97
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ระบบท่อและสุขภัณฑ์
 รูปแบบที่ 3 แบบตั้งพื้นประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักนํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสี ยลงพื้น ชนิดใช้
หน้าแปลน
1) ทําเครื่ องหมายที่พ้ืน เพื่อทําการเจาะรู ยึดหน้าแปลน วางด้านล่างทําการขันสกรู ยึดอุปกรณ์ติดตั้ง
และใส่นอตยึดโถส้วม

ระยะแนะนํา ขึ้นอยู่กบั ผูผ้ ลิตแต่ละราย หน่วยเป็ น mm.
รูปที่ 4.43 ตัวอย่างระยะการติดตั้ง

2) นําปะเก็น วางด้านบนหน้าแปลน นําโถส้วมมาวางให้ตรงกับชุ ดอุปกรณ์ติดตั้ง ขันสกรู ยึดโถ
ส้วมให้แน่น

รูปที่ 4.44 ตัวอย่างการยึดโดยใช้หน้าแปลน

98 งานระบบท่อในอาคาร

98

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
 รูปแบบที่ 4 แบบตั้งพื้นประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักนํ้า ติดตั้งท่อนํ้าเสี ยลงพื้นชนิดใช้ขอ้
ต่อนํ้าเสี ย
1) กําหนดตําแหน่งรู เจาะยึดอุปกรณ์บนพื้นด้วยกระดาษแม่แบบ จากนั้นเจาะรู ยึดอุปกรณ์ (ถ้ามี) ยึด
พื้น

*ระยะแนะนํา ขึ้นอยู่กบั ผูผ้ ลิตแต่ละราย หน่วยเป็ น mm.
รูปที่ 4.45 ตัวอย่างระยะการติดตั้ง

รูปที่ 4.46 ตัวอย่างการกําหนดตําแหน่งรู เจาะยึดอุปกรณ์บนพื้นด้วยกระดาษแม่แบบ

2) วางตัวยึดขาฐานตามตําแหน่งที่แสดงอยู่บนกระดาษแม่แบบ จากนั้นจึงติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดพื้น
ติดตั้งโถส้วมกับข้อต่อนํ้าเสี ย

รูปที่ 4.47 ตัวอย่างการติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดพื้น

งานระบบท่อในอาคาร 99
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ระบบท่อและสุขภัณฑ์
 รูปแบบที่ 5 แบบตั้งพื้นประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ติดตั้งท่อนํ้าเสี ยลงพื้นชนิดใช้ปนู ซีเมนต์ขาว
หรื อชนิดใช้ปูนซี เมนต์และนอตทําการประกอบอุปกรณ์ วาล์วขับล้างเข้ากับผนัง แล้ว
ดําเนินการติดตั้งตามชนิดการต่อท่อนํ้าเสี ย ดังต่อไปนี้
1) นําโถส้วมมาวางโดยให้ท่อ นํ้าเสี ยที่ตัว โถอยู่ต รงกับท่อ นํ้าเสี ยที่ พ้ืน ทําเครื่ อ งหมายแนววาง
ปูนซีเมนต์ขาว และตําแหน่งรู ยึดโถส้วม (ถ้ามีนอต)

หน่วยเป็ น mm.
รูปที่ 4.48 ตัวอย่างระยะการติดตั้ง

รูปที่ 4.49 ตัวอย่างทําเครื่ องหมายแนววางปูนซีเมนต์ขาว

2) เจาะรู ยึดโถส้วม (ถ้ามีนอต) ก่อแนวปูนซีเมนต์ขาว ตามแนวฐานของโถส้วมโดยมีความกว้าง x
ความสูง ประมาณ 20 mm.

รูปที่ 4.50 ตัวอย่างก่อแนวปูนซีเมนต์ขาว ตามแนวฐานของโถส้วม

3) นําโถส้วมมาวางให้ตรงกับแนวของปูนซีเมนต์ขาว, ยึดโถส้วมโดยใช้นอตยึด (ถ้ามี)

รูปที่ 4.51 ตัวอย่างการยึดโถส้วมโดยใช้นอตยึด
100 งานระบบท่อในอาคาร

100

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
4) ทําการประกอบอุปกรณ์วาล์วขับล้างเข้าโถส้วมแล้วจึงติดตั้งฝารองนั่งเข้ากับโถส้วมก่อ นหรื อ
หลังแล้วแต่กรณี

รูปที่ 4.52 ตัวอย่างการประกอบอุปกรณ์วาล์วขับล้างและฝารองนัง่ เข้าโถส้วม

 รูปแบบที่ 6 แบบตั้งพื้นประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ติดตั้งท่อนํ้าเสี ยลงพื้นชนิดใช้หน้าแปลน
1) เจาะรู ยึดอุปกรณ์ยึดพื้น ติดตั้งหน้าแปลน

รูปที่ 4.53 ตัวอย่างระยะการติดตั้ง

2) นําปะเก็น วางบนหน้าแปลน นําโถส้วมมาวางให้ตรงกับชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ขันสกรู ยึดโถส้วมให้
แน่น

รูปที่ 4.54 ตัวอย่างก่อแนวปูนซีเมนต์ขาว ตามแนวฐานของโถส้วม

3) ทําการประกอบวาล์วขับล้างเข้ากับโถส้วมแล้วจึ งติดตั้งฝารองนั่งเข้ากับโถส้วมก่อนหรื อ หลัง
แล้วแต่กรณี
101101
งานระบบท่อในอาคาร

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
2. การติดตั้งอ่างล้างหน้ า
ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรี ยมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง
1) การเตรียมการก่อนการติดตั้ง
การเตรี ยมการก่อนการติดตั้งอ่างล้างหน้า มีดงั นี้
1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้าดี ท่อ นํ้าเสี ย และพื้นที่ทาํ งานให้ได้ตามระยะที่กาํ หนดหรื อ
ตามคู่มือผูผ้ ลิต
1.2) ตรวจสอบพื้นและผนังที่จะติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมทําความสะอาด
1.3) ตรวจสอบแรงดันนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งอ่างล้างหน้า
1.4) ทําความสะอาดท่อจ่ายนํ้าดี โดยเปิ ดนํ้าจากเพื่อทําการไล่ตะกอนและสิ่ งสกปรกใน
ท่อนํ้า ทําการประกอบอุปกรณ์
1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรื อข้อควรระวังก่อนเริ่ มการติดตั้ง
2) วิธีการติดตั้ง
วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท เป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
 รูปแบบที่ 1 แบบแขวนผนัง
1) ทําการประกอบก๊อกนํ้าและสะดืออ่างล้างหน้า เข้ากับตัวอ่างล้างหน้า ก่อนหรื อหลัง แล้วแต่กรณี

รูปที่ 4.55 ตัวอย่าง ระยะการติดตั้ง
102 งานระบบท่อในอาคาร

102

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
2) นําขาเหล็กยึดอ่างล้างหน้าตามระยะที่กาํ หนด

รูปที่ 4.56 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

3) ทดลองแขวนอ่างล้างหน้า ปรับระดับ และทําเครื่ องหมาย

รูปที่ 4.57 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

4) ยกอ่างล้างหน้าออกและเจาะรู ฝังพุก

รูปที่ 4.58 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

103103
งานระบบท่อในอาคาร

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
5) แขวนอ่างล้างหน้า พร้อมขันกรู ยึดอ่างให้แน่น

รูปที่ 4.59 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

6) ติดตั้งวาล์วเปิ ดปิ ดนํ้า สายนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าเข้ากับตัวอ่าง ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
และยาแนวรอบอ่างล้างหน้า

รูปที่ 4.60 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

 รูปแบบที่ 2 แบบวางบนเคาน์เตอร์ (ดูรูปที่ 4.61)
1) ทําการก่อเคาน์เตอร์ ตามระยะทีก่ าํ หนดตามแบบ

หน่วยเป็ น mm. *ระยะแนะนํา ขึ้นกับผูผ้ ลิตแต่ละราย
รูปที่ 4.61 ตัวอย่าง ระยะการติดตั้ง
104 งานระบบท่อในอาคาร

104

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
2) ทําการประกอบก๊อกนํ้าและสะดืออ่างล้างหน้า เข้ากับตัวอ่างล้างหน้า ก่อนหรื อหลัง แล้วแต่กรณี

รูปที่ 4.62 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

3) ทดลองนําแผ่นทาบเจาะอ่างล้างหน้า นํามาวางบนเคาน์เตอร์และทําเครื่ องหมาย

รูปที่ 4.63 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

4) นําแผ่นทาบเจาะอ่างล้างหน้าออกและเจาะรู

รูปที่ 4.64 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

5) นําอ่างล้างหน้ามาวาง พร้อมปรับระดับ และทําเครื่ องหมาย

รูปที่ 4.65 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
105105
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ระบบท่อและสุขภัณฑ์
6) ติดตั้งวาล์วเปิ ดปิ ดนํ้า สายนํ้าดีและท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าเข้ากับตัวอ่าง ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
และยาแนวรอบอ่างล้าง

รูปที่ 4.66 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

 รูปแบบที่ 3 แบบฝั่งใต้เคาน์เตอร์ (ดูรูปที่ 4.67)
1) ทําการก่อเคาน์เตอร์ ตามระยะทีก่ าํ หนดตามแบบ

*ระยะแนะนํา ขึ้นกับผูผ้ ลิตแต่ละราย หน่วยเป็ น mm.
รูปที่ 4.67 ตัวอย่าง ระยะการติดตั้ง

106 งานระบบท่อในอาคาร

106

ระบบท่อและสุขภัณฑ์
2) ทําการบล๊อกเคาน์เตอร์คอนกรี ตและเจาะรู เคาน์เตอร์ปิดผิวด้านบน ตามที่กาํ หนดในแบบทาบ
เจาะ แล้วแต่ผูผ้ ลิต

รูปที่ 4.68 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบฝั่งใต้เคาน์เตอร์

3) ฉาบปูนทรายบนเคาน์เตอร์คอนกรี ต

รูปที่ 4.69 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบฝั่งใต้เคาน์เตอร์

4) นําอ่างล้างหน้ามาวาง พร้อมปรับระดับ และทําเครื่ องหมาย

รูปที่ 4.70 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบฝั่งใต้เคาน์เตอร์

5) ประกอบเคาน์เตอร์ปิดผิวด้านบน

รูปที่ 4.71 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

107107
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ระบบท่อและสุขภัณฑ์
6) ติดตั้งก๊อกนํ้า วาล์วเปิ ดปิ ดนํ้า สายนํ้าดี สะดือและท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าเข้ากับตัวอ่าง ตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อย และยาแนวรอบอ่างล้าง

รูปที่ 4.72 ตัวอย่าง การติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

3. การติดตั้งโถปัสสาวะชาย
ในการติดตั้งมี 2 ขั้นตอน คือ การเตรี ยมการก่อนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง
1) เตรียมการก่อนการติดตั้ง
การเตรี ยมการก่อนการติดตั้งโถปัสสาวะชาย มีดงั นี้
1.1) ตรวจสอบระยะท่อนํ้าดี ท่อนํ้าเสี ย และพื้นที่ทาํ งานให้ได้ตามระยะที่กาํ หนดหรื อ
ตามคู่มือผูผ้ ลิต
1.2) ตรวจสอบพื้นและผนังที่จะติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมทําความสะอาด
1.3) ตรวจสอบแรงดันนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งโถปัสสาวะชาย
1.4) ทําความสะอาดท่อจ่ายนํ้าดี โดยเปิ ดนํ้าจากเพื่อทําการไล่ตะกอนและสิ่ งสกปรกใน
ท่อนํ้า ทําการประกอบอุปกรณ์
1.5) ศึกษาคู่มือการติดตั้งหรื อข้อควรระวังก่อนเริ่ มการติดตั้ง
2) วิธีการติดตั้ง
วิธีการติดตั้งแบ่งตาม แบบ ประเภท เป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
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 รูปแบบที่ 1 แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก (ดูรูปที่ 4.74)
1) วัดระยะหาตําแหน่งที่จะติดตั้ง

*ระยะแนะนํา ขึ้นกับผูผ้ ลิตแต่ละราย หน่วยเป็ น mm.
รูปที่ 4.74 ตัวอย่าง ระยะการติดตั้ง

2) นําขาเหล็กยึดโถปัสสาวะชาย ตามระยะที่กาํ หนด

รูปที่ 4.75 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก

3) ทดลองแขวนโถปัสสาวะชาย ปรับระดับ และทําเครื่ องหมาย

รูปที่ 4.76 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก
109109
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4) ยกโถปัสสาวะชายออก และเจาะรู ฝังพุก

รูปที่ 4.77 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิง้ แยก

5) แขวนโถปัสสาวะชาย พร้อมขันกรู ยึดให้แน่น

รูปที่ 4.78 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก

6) ติดตั้งฟลัชวาล์ว และท่อนํ้าทิ้งโถปัสสาวะ ตรวจสอบความเรี ยบร้อย และยาแนวรอบโถ
ปัสสาวะชาย

รูปที่ 4.79 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งแยก
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 รูปแบบที่ 2 แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตัว (ดูรูปที่ 4.80)
1) วัดระยะหาตําแหน่งที่จะติดตั้ง

หน่วยเป็ น mm. *ระยะแนะนํา ขึ้นกับผูผ้ ลิตแต่ละราย
รูปที่ 4.80 ตัวอย่าง ระยะการติดตั้ง

2) นําขาเหล็กยึดโถปัสสาวะชายและหน้าแปลนท่อนํ้าทิ้ง ทําเครื่ องหมายยึดติดตั้งตามระยะที่
กําหนด

รูปที่ 4.81 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตัว

3) ทดลองแขวนโถปัสสาวะชาย ปรับระดับ และทําเครื่ องหมาย

รูปที่ 4.82 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิง้ ในตัว
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4) ยกโถปัสสาวะชายออก และเจาะรู ฝังพุก

รูปที่ 4.83 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตัว

5) แขวนโถปัสสาวะชาย พร้อมขันกรู ยึดให้แน่น

รูปที่ 4.84 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตัว

6) ติดตั้งฟลัชวาล์ว และ ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและยาแนวรอบโถปัสสาวะชาย

รูปที่ 4.85 ตัวอย่าง การติดตั้งโถปัสสาวะชาย แบบชนิดท่อนํ้าทิ้งในตัว
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4.5 งานระบบท่อในอาคาร
การจัดการวางแผนเกี่ยวกับการวางระบบท่อในบ้านหรื ออาคารมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถนํานํ้า
สะอาดไปจ่ายยังผูใ้ ช้งานเพื่อการอุปโภคบริ โภคอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความสะดวกสบายกับผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
บ้านหรื อ อาคารนั้นๆ และสามารถระบายนํ้าที่ ใช้แล้วออกไปทิ้ งนอกตัวบ้า นหรื อ อาคารโดยไม่ ใ ห้ เ กิ ด
มลภาวะหรื อความอุจจาดอันเป็ นที่น่ารังเกี ยจแก่ผูค้ นทัว่ ไปด้วย ทั้งนี้ ในการวางแผนหรื อออกแบบงาน
ระบบท่อในอาคารทั้งระบบประปา ระบบระบายนํ้า ระบบประปานํ้าร้อน หรื อจะเป็ นระบบระบายอากาศก็
ดี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ สํา คัญอย่างยิ่ งและจะต้อ งตระหนักถึง เป็ นลําดับต้นๆ ก็ คื อ เรื่ อ งของความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยของผูใ้ ช้งานระบบต่างๆ เหล่านี้ ซึ่ งการวางแผน การออกแบบ และการติดตั้งระบบท่อในบ้าน
หรื ออาคารที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น นอกจากจะทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้งานแล้ว อันตรายที่
แฝงมาในรู ปของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็ยงั คงมีให้เห็นไม่นอ้ ยในปัจจุบนั ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า หน่วยงาน
ส่ วนกลางของทั้งต่างประเทศและในประเทศเอง ได้มีการออกกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ เพื่อควบคุม
งานระบบท่อในอาคารไว้มากมาย เช่น มาตรฐานการเดินท่อในอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,
ข้อบัญญัตกิ รุ งเทพมหานครเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เป็ นต้น
ข้อกําหนดทั่วไปในการวางท่อประปาภายในอาคาร มีดังนี้
ในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรื อส่ วนของอาคารใดๆ จะต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคารนี้ จะต้องมีท่อประปาที่สามารถจ่ายนํ้าไป
ยังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมีคุณภาพนํ้าที่ได้มาตรฐานของการประปานครหลวงและ/หรื อ การประปาส่วน
ภูมิภาค มีปริ มาณและความดันของนํ้าในท่อประปาอย่างเพียงพอ โดยต้องเป็ นไปตามหลักพื้นฐานของการ
สุ ข าภิ บ าลและความปลอดภัย ในการประกอบติ ด ตั้ง ระบบท่ อ ภายในอาคาร ซึ่ งบางครั้ งต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อทดแทนส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคาร จะต้องไม่ทาํ ให้ความมัน่ คงแข็งแรงของอาคารหรื อ
ส่ วนของอาคารต้อ งลดน้อ ยลง ความประณี ตในการติดตั้งท่อ และอุปกรณ์ท่อ ต้องได้มาตรฐานซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับกันทัว่ ไป จะต้องจัดหาวิศวกรสิ่ งแวดล้อมหรื อวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุม
การติดตั้งงานระบบท่อ ประปาภายในอาคาร ที่จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม ตาม
พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมให้เป็ นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย
การดําเนินการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อ ต้องเป็ นไปตามที่ระบุในข้อกําหนดนี้ทุกประการ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไปนี้
1) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่ วนประกอบท่อ ต้องเป็ นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องไม่
เก่าเก็บจนทําให้เสื่ อมคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมาะสมตามลักษณะงานและความปลอดภัย โดยต้องตรวจสอบ
เสี ยก่อน
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2) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่ วนประกอบท่อที่ใช้ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุ นอกจาก
จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
3) ต้องเลือกใช้วสั ดุและกรรมวิธีในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในมาตรฐานนั้นๆ ไม่ว่า
ผลิตจากแห่ งใดต้อ งมีคุณสมบัติไ ด้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน และหากกรณี มาตรฐานต่างๆ ที่
อ้างอิงได้มีการปรับปรุ งแก้ไขขึ้นใหม่ ให้ตามยึดถือมาตรฐานล่าสุดดังกล่าว
4) มาตรฐานต่า ง ๆ ที่อ ้า งอิ ง ซึ่ ง มิใ ช่ ม าตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรม (มอก.) หากสํา นัก งาน
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) ได้ป ระกาศใช้ ม าตรฐานดัง กล่ า วแล้ว ก็ ใ ห้ ใ ช้ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นแทน
5) ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานนี้ตอ้ งมีความเหมาะสมที่ใช้
งานในประเทศเขตร้อนได้ดี ภายใต้สภาพแวดล้อม ดังนี้
(1) ความสูงใกล้เคียงระดับนํ้าทะเลปานกลาง
(2) อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
(3) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 55
(4) ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 79
4.5.1 ระบบประปา
ระบบประปาไม่ว่าจะขนาดเล็กหรื อใหญ่เพียงใด จะเป็ นระบบสําหรับบ้านเรื อน อาคารพัก
อาศัย หรื ออาคารสํานักงานก็ดี ย่อมมีจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญอย่างเดียวกันทั้งสิ้น นัน่ คือการบริ การแจกจ่ายนํ้า
สะอาดตามมาตรฐานไปถึงยังผูใ้ ช้ได้อุปโภคบริ โภคได้อย่างเพียงพอและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย ดังได้
กล่าวนําไปข้างต้น ซึ่ งหากประเมินภาพรวมของระบบประปาทั้งระบบแล้ว จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ในระบบ
ตั้งแต่ต้นทางของการส่ งนํ้าประปาไปยังปลายทางคือผูใ้ ช้น้ าํ นั้น ล้วนมีความสําคัญและมีผลต่อคุณภาพ
นํ้าประปาที่ส่งมาจากแหล่งผลิตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็ นอุปกรณ์เพิ่มความดันในระบบอย่างเครื่ องสูบนํ้า เส้นท่อ
อุปกรณ์ประตูน้ าํ ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งในที่น้ ี จะกล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อ ยู่ในระบบประปา
สําหรับบ้านพักอาศัย ดังนี้
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รูปที่ 4.86 แสดงระบบประปาภายในบ้านพักอาศัยและอุปกรณ์ต่างๆ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

1) มาตรวัดนํ้า เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวัดปริ มาณการใช้น้ าํ ในแต่ละครัวเรื อน การทํางาน
ของมาตรวัดนํ้าอาศัย หลักการให้น้ าํ ที่ ผ่านมาตรเข้าไปหมุน แกนใบพัด ที่วางตัวอยู่ในแนวนอนบริ เ วณ
ส่ วนล่างของมาตร ซึ่ งแกนใบพัดนี้ จะเชื่อมต่อกับกลไกเพื่อแสดงผลการวัดปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน โดยจะ
แสดงผลทางหน้าปั ทม์ที่อยู่บริ เวณส่ วนบนสุ ดของมาตร มาตรวัดนํ้าที่ใช้งานกันโดยทัว่ ไปมีหลายขนาด
หลายชนิ ด แบ่งตามลักษณะการใช้งานและลักษณะการทํางานของมาตร เช่ น มาตรวัดนํ้าแบบชั้นเดียว
มาตรวัดนํ้าแบบสองชั้น มาตรวัดนํ้าแบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก เป็ นต้น

รูปที่ 4.87 แสดงโครงสร้างและกลไกภายในของมาตรวัดนํ้า
(ที่มา : TON-D)
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2) ถังเก็บนํ้า เป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญอีกอย่างหนึ่งในระบบประปาสําหรับบ้านพักอาศัย ในอดีต
บ้า นเรื อ นหลายหลังมิ ไ ด้มีการใช้ถ ังเก็ บนํ้า เพื่อ สํารองนํ้า แต่ อ าศัย การสู บนํ้า ด้ว ยเครื่ อ งสู บนํ้าจากท่อ
ประธานโดยตรง ซึ่งการสูบนํ้าจากท่อประธานโดยตรงนี้มีขอ้ เสี ยหลายประการ เช่น ในกรณีที่ท่อประธาน
มีจุดแตกหรื อรั่ว แรงดันอันเกิดจากเครื่ องสู บนํ้าจะสามารถดูดเอาเศษดิน หรื อสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ราย
รอบท่อ ประธานเข้ามาสู่ เส้นท่อ ในบ้านเรื อ น และส่ งต่อ มายังผูใ้ ช้น้ าํ ได้ อันจะทําให้เกิ ดผลกระทบต่อ
สุ ขภาพอนามัยของผูใ้ ช้น้ าํ ได้โดยตรง หรื อในกรณี ที่มีบางบ้านใช้เครื่ องสู บนํ้า แต่บา้ นหลังอื่นในละแวก
เดียวกันไม่ได้ใช้ดว้ ย การใช้เครื่ องสู บนํ้าจากท่อประธานโดยตรงจะทําให้แรงดันนํ้าของบ้านหลังอื่นๆ ลด
ตํ่าลง และส่งผลให้น้ าํ ที่ใช้ไหลค่อยกว่า เป็ นต้น
ถังเก็บนํ้าสํารองนั้นสามารถแบ่งได้เป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ ตามลักษณะการติดตั้ง คือ
ถังเก็บนํ้าบนดินและถังเก็บนํ้าใต้ดิน ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกัน กล่าวคือ ถังเก็บนํ้าใต้ดินจะ
ประหยัดเนื้ อที่และไม่รกตาในบริ เวณบ้านพักอาศัย แต่จะมีขอ้ เสี ยคือ เมื่อเกิดการรั่ว หรื อต้องการล้างทํา
ความสะอาดถัง จะทําการซ่ อ มแซมดูแลรักษาได้ยาก ในขณะที่ถ ังเก็บนํ้าบนดิ นจะสามารถดูแลรักษา
ซ่ อ มแซมได้ง่ายกว่า แต่ก็มีข้อ เสี ยคือ ทําให้เ สี ย เนื้ อ ที่ บริ เ วณบ้าน และอาจทําให้ดูเกะกะรกตาหากจัด
ตําแหน่งการวางไม่ดี
การเลือกขนาดของถังเก็บนํ้านั้นมีความสําคัญไม่นอ้ ย เพราะการเลือกขนาดถังนํ้าควรจะต้อง
เลือกให้พอเหมาะกับปริ มาณการใช้น้ าํ ของสมาชิกในบ้าน หากเลือกถังขนาดเล็กเกินไปก็จะทําให้ปริ มาณ
นํ้าที่ใช้ไม่เพียงพอ และหากเลือกขนาดถังใหญ่เกินไปก็จะทําให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ โดยทัว่ ไป
แล้ว ขนาดของถังเก็บนํ้าจะพิจารณาจากจํานวนสมาชิกในบ้านและอัตราการใช้น้ าํ ต่อคนต่อวัน ซึ่งมีค่าอยู่
ที่ประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน ทั้งนี้ จะต้องมีการเผื่อปริ มาณนํ้าสํารองสําหรับกรณี ที่น้ าํ ประปาจากท่อ
ประธานไม่ไหลอีกด้วย

ขั้นตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำ�

รูปที่ 4.88 ถังเก็บนํ้าประปาสํารอง
(ที่มา : COTTO)
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3) เครื่ องสู บนํ้า (Pump) เครื่ องสู บนํ้าเป็ นอุปกรณ์สําคัญมากอย่างหนึ่ งสําหรับระบบประปา
ในบ้านเรื อน ซึ่ งหากเปรี ยบกับร่ างกายของคนเราแล้วเครื่ องสู บนํ้าก็ถือเป็ นดัง หัวใจ ที่คอยทําหน้าที่สูบ
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทัว่ ทั้งร่ างกายนั่นเอง หน้าที่หลักของเครื่ องสู บนํ้าก็คือทําการเพิ่มแรงดันนํ้าใน
เส้นท่อสําหรับระบบประปาเพื่อให้สามารถจ่ายนํ้าไปยังอุปกรณ์สุขภัณฑ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
และทําให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้น้ าํ อุปโภคบริ โภคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ในปั จจุบนั มีเครื่ องสู บนํ้าออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับงานหลากหลายประเภท เช่น เครื่ องสูบ
นํ้าสําหรับบ้านเรื อน เครื่ องสูบนํ้าสําหรับระบายนํ้า เครื่ องสูบนํ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่ องสูบนํ้า
บาดาลสําหรับบ่อ นํ้าลึก เป็ นต้น ซึ่ งเครื่ อ งสู บนํ้าแต่ล ะชนิ ดนั้น ก็จะมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของการใช้งานนั้นๆ โดยในที่น้ ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของเครื่ องสูบนํ้าที่ใช้สาํ หรับบ้านเรื อนเท่านั้น
ดังนี้
ประเภทของเครื่ องสูบนํ้าที่ใช้สาํ หรับบ้านเรื อน
3.1) เครื่ องสู บนํ้าอัตโนมัติ เครื่ อ งสู บนํ้าชนิ ดนี้ เหมาะสําหรับบ้านเดี่ ยวอยู่อ าศัย อาคาร
ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด เพราะสามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย มีความสะดวกในการดูแลรักษา สามารถ
เปิ ด-ปิ ดได้อตั โนมัติ แรงดันนํ้าที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั กําลังของมอเตอร์เป็ นหลัก ถ้ามอเตอร์มีกาํ ลังมากเครื่ องสูบ
นํ้าก็จะให้กาํ ลังในการส่งนํ้าไปยังจุดต่างๆ ภายในบ้านได้ดี

รูปที่ 4.89 เครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติ
(ที่มา : HITACHI)
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3.2) เครื่ องสู บนํ้าแรงดันคงที่ เป็ นเครื่ องสูบนํ้าที่เหมาะสําหรับอพาร์ทเมนท์ อาคารตึกแถว
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ทํางานอัตโนมัติสามารถควบคุมแรงดันนํ้าให้คงที่สมํ่าเสมอ จึงสามารถนําไปใช้งาน
กับบ้าน หรื ออาคารที่มีการติดตั้งเครื่ องทํานํ้าอุ่น ซึ่งต้องการการไหลและแรงดันนํ้าที่คงที่

รูปที่ 4.90 เครื่องสูบนํ้าแรงดันคงที่
(ที่มา : HITACHI)

3.3) เครื่ องสู บนํ้าแบบหอยโข่ ง (Centrifugal Pump) เหมาะกับงานสู บนํ้าขึ้นอาคารสู ง หรื อ
สู บนํ้าจากถังเก็บนํ้า งานจ่ายนํ้าในการเกษตร เพราะเป็ นเครื่ องสู บนํ้าที่สามารถสู บนํ้าได้ในปริ มาณมาก
และแรงดันสูง

รูปที่ 4.91 เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง
(ที่มา : EBARA)

3.4) เครื่ องสู บนํ้าแบบจุ่ม (Submergible Pump) เหมาะกับงานที่ตอ้ งการสู บนํ้าเป็ นครั้งคราว
เพื่อขนย้ายมวลนํ้าจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งในระยะทางไม่ไกลมากนัก เช่น งานสู บนํ้าเพื่อ รดนํ้าต้นไม้
งานทําความสะอาดบ่อนํ้า งานวิดนํ้า งานสูบนํ้าซึ่งระดับนํ้าอยูต่ ่าํ กว่าท่อระบายนํ้า เช่นชั้นใต้ดิน เป็ นต้น

รูปที่ 4.92 เครื่องสูบนํ้าแบบจุ่ม
(ที่มา : CEDA)
118 งานระบบท่อในอาคาร
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4) วาล์วกันกลับ (Check Valve) เป็ นอุปกรณ์สาํ คัญที่ทาํ หน้าที่ป้องกันความเสี ยหายอันจะเกิดขึ้นกับ
เครื่ องสู บนํ้า โดยอุปกรณ์ชนิ ดนี้ จะทํางานในการบังคับการไหลของนํ้าให้ไหลไปในทิศทางเดี ยวเท่ านั้น
เพื่อป้องกันการย้อนกลับของกระแสนํ้าที่มีแรงดัน ซึ่งแรงดันนํ้าย้อนกลับนี้เองที่เป็ นตัวการทําความเสี ยหาย
ให้เกิดขึ้นกับเครื่ องสูบนํ้าได้ จึงมักติดตั้งวาล์วกันกลับนี้ไว้บริ เวณหลังเครื่ องสูบนํ้า โดยทัว่ ไปวาล์วกันกลับ
จะทําจากวัสดุประเภทโลหะ เช่น เหล็กหล่อ ทองเหลือง เหล็กกล้า เป็ นต้น

รูปที่ 4.93 วาล์วกันกลับ
(ที่มา : NIBCO)

4.5.2 ระบบระบายนํ้า
นํ้า ที่ ร ะบายออกมาจากเครื่ อ งสุ ข ภัณ ฑ์แ ละอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากการอุ ป โภคบริ โภค
นํ้าประปาจําเป็ นจะต้องได้รับการระบายออกนอกบ้านหรื ออาคารโดยเร็ ว ทั้งนี้เพื่อส่งต่อไปยังระบบบําบัด
นํ้าเสี ยหรื อจุดที่เหมาะสมในการปล่อยทิ้งต่อไป ซึ่ งหากปล่อยไว้แล้วจะทําให้เกิดการสะสมหมักหมมเป็ น
กลิ่นและก๊าซทีไ่ ม่พึงประสงค์และยังเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยในบ้านหรื ออาคารนั้นอีก
ด้วย ระบบระบายนํ้าภายในอาคารประกอบด้วยท่อระบายนํ้าและท่ออากาศ (Vent Pipe) ระบบท่อระบาย
นํ้า หมายถึงระบบท่อทั้งหมดที่ติดตั้งขึ้นมาเพื่อระบายนํ้าเสี ย นํ้าฝน หรื อนํ้าทิ้งอื่นๆ ไปยังแหล่งกําจัดนํ้า
เสี ย ระบบท่อระบายอากาศประกอบด้วย ท่อที่ใช้สาํ หรับให้อากาศผ่านเข้าหรื อออกจากระบบท่อระบายนํ้า
หรื อ ช่ วยให้อ ากาศหมุน เวี ยนอยู่ภายในระบบท่อ ระบายนํ้า เพื่อ รัก ษาที่ ดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่ อ ง
สุขภัณฑ์เอาไว้ ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งท่อในระบบระบายนํ้าเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
 Soil Pipe หรื อเรี ยกว่าท่อโสโครก หมายถึง ท่อที่ใช้ในการระบายมูลของมนุษย์ เช่น
นํ้าโสโครกที่ระบายจากโถส้วม โถปัสสาวะ เป็ นต้น
 Waste Pipe หรื อเรี ยกว่าท่อนํ้าเสี ย หมายถึง ท่อที่ใช้ระบายนํ้าเสี ยอื่นๆ ซึ่งไม่มีมูลของ
มนุษย์อยูด่ ว้ ย ท่อที่ใช้สาํ หรับระบายนํ้าจากอ่างล้างจาน อ่างล้างมือ อ่างซักผ้า อ่าง
อาบนํ้า เครื่ องซักผ้า จัดได้ว่าเป็ นท่อนํ้าเสี ยทั้งสิ้ น
งานระบบท่อในอาคาร 119
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 Vent Pipe หรื อท่ออากาศ เป็ นท่อที่ต่ออยูก่ บั ท่อระบายนํ้าใกล้กบั ทีด่ กั กลิ่น (Trap) หรื อ
ต่ออยู่กบั ท่อส่ วนอื่นๆ ของท่อระบายนํ้า เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายใน
ระบบท่อระบายนํ้าให้มีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สุด โดยการจัดให้อากาศผ่านเข้าและออก
จากท่อระบายนํ้าได้ ท่ออากาศนี้ ควรต่อยื่นออกไปนอกบ้านหรื ออาคารมากพอสมควร
เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวน
ระบบระบายนํ้าประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ คัญ ดังนี้

รูปที่ 4.94 แสดงระบบระบายนํ้าภายในบ้านพักอาศัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

1) ถังบําบัดนํ้าเสี ย มีหน้าที่ในการบําบัดนํ้าเสี ย นํ้าโสโครกอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็ นนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพดีพอตามที่มาตรฐานกําหนด ก่อนที่จะระบายลงสู่ ทางนํ้าสาธารณะ โดยไม่ก่อให้เกิด
ปั ญหาทางมลภาวะเป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้หลักในการบําบัดนํ้าเสี ยแบบไม่เติม
อากาศ (Anaerobic Process) อาศัยแบคทีเรี ยที่ไม่ใช้ออกซิ เจนเป็ นหลักในการกําจัดความสกปรก โดยทัว่ ไป
ถังบําบัดนํ้าเสี ยที่มีขายในท้องตลาดมักผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) และ ไฟเบอร์ กลาส ภายในถังจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนเกรอะ และ ส่ วนกรอง สําหรับการเลือกขนาดของถังบําบัดนํ้าเสี ยนั้นควร
พิจารณาจากพื้นที่ที่ติดตั้ง ว่าเหมาะสมกับขนาดของถังหรื อไม่ และดูจากปริ มาณผูอ้ ยูอ่ าศัย หากจํานวนผูใ้ ช้
มาก ขนาดก็ตอ้ งใหญ่ข้ ึน หรื ออาจแยกใส่เฉพาะจุดก็ได้ แล้วแต่การออกแบบ

120 งานระบบท่อในอาคาร
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ขั้นตอนการติดตั้งถังบำ�บัดน้ำ�เสีย

รูปที่ 4.95 ถังบําบัดนํ้าเสีย
(ที่มา : COTTO)

2) ถังดักไขมัน (Grease Tank) เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมัน นํ้ามัน จากนํ้าเสี ยที่ม าจาก
การหุงต้มอาหารในครัวเรื อน ไม่ให้ไหลปนไปกับนํ้าทิ้ง ทั้งนี้เนื่องจากไขมันจะลอยตัวอยูเ่ ป็ นฝ้าอยูผ่ ิวนํ้าทํา
ให้ก๊าซออกซิ เจนละลายลงในนํ้าได้น้อย อันเป็ นสาเหตุให้น้ าํ เน่าเสี ย นอกจากนี้ ไขมันยังไปจับติดอยู่ผิว
ภายในของท่อ อันเป็ นสาเหตุให้ท่อระบายนํ้าอุดตัน ถังดักไขมันแบ่งเป็ นสองประเภทหลักๆ คือ แบบตั้ง
บนพื้น และแบบฝังดิน ซึ่ งสําหรับบ้านเรื อน ควรเลือกถังดักไขมันแบบตั้งบนพื้น เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานและดูแลรักษา

ขั้นตอนการติดตั้งถังดักไขมัน

รูปที่ 4.96 ถังดักไขมัน
(ที่มา : COTTO)

3) ที่ดักกลิ่น (Trap) ที่ดักกลิ่นเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ของเหลวเป็ นตัวกลางป้ องกันมิให้อ ากาศ
ภายในระบบท่อนํ้าย้อนกลับเข้ามาภายในห้องได้โดยที่จะต้องไม่ขดั ขวางต่อการระบายนํ้า ของเหลวในที่น้ ี
ก็คือนํ้าที่ระบายออกไปจากเครื่ องสุขภัณฑ์นนั่ เอง ซึ่งที่ดกั กลิ่นที่มีใช้ในปัจจุบนั มีลกั ษณะรู ปร่ างที่แตกต่าง
กันหลายแบบ ขึ้นอยูก่ บั ทิศทางการไหลของนํ้าที่ตอ้ งการให้ไป เช่น ที่ดกั กลิ่นรู ปตัวพี (P-trap) ที่ดกั กลิ่นรู ป
ตัวเอส (S-trap) เป็ นต้น
งานระบบท่อในอาคาร 121
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รูปที่ 4.97 ที่ดกั กลิ่น

4) ช่องล้างท่อ (Cleanout) ในระบบท่อระบายนํ้าสําหรับบ้านเรื อน จําเป็ นจะต้องมีช่องเปิ ดที่
มีฝาปิ ดครอบเอาไว้ในเวลาปกติอย่างน้อยหนึ่ งจุด เพื่อที่จะสามารถเปิ ดออกทําความสะอาดท่อได้ในกรณี ที่
ท่อ ระบายนํ้าตัน หรื อ มีสิ่งสกปรกไปค้างอยู่ในท่อ ซึ่ งโดยปรกติ ช่อ งล้างท่อ นี้ จะติด ตั้ง ให้ เห็ นเป็ นฝา
ทองเหลืองหรื อพีวีซีโผล่ข้ ึนมาเสมอพื้นในบริ เวณห้องนํ้า และเมื่อท่อระบายนํ้าเกิดการอุดตัน ก็จะต้องเปิ ด
เกลียวที่ฝานี้และใช้อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดท่อ เช่น งูเหล็ก แหย่ลงไปในท่อเพื่อทะลวงเอาสิ่ งสกปรกที่คา้ ง
อยูอ่ อกมา

รูปที่ 4.98 ฝาปิ ดช่องล้างท่อทองเหลือง
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บทที่ 5
การทดสอบระบบท่ อ
งานระบบท่อและสุขภัณฑ์โดยทัว่ ไป หลังจากการเดินท่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมีการฝังกลบ
ท่อและติดตั้งเข้ากับเครื่ อ งสุ ขภัณฑ์ชนิ ดต่างๆ จําเป็ นต้องมีการทดสอบและการตรวจสอบระบบท่อ ที่ ต่อ
ประกอบติดตั้งก่อนทุกครั้งเสมอ เพื่อหารอยรัว่ ซึมต่างๆ โดยสาเหตุอาจเกิดจากความบกพร่ องจากการทํางาน
ของช่างผูต้ ิดตั้งระบบท่อ เพื่อจะได้ทาํ การแก้ไขรอยรั่วซึ มต่างๆให้เรี ยบร้อยก่อนการใช้งานต่อไป โดยการ
ทดสอบระบบท่อและสุขภัณฑ์ก่อนการฝังกลบนั้น จะช่วยให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้
การทดสอบความดันระบบท่อ
การทดสอบและตรวจสอบรอยรั่วของท่อและอุปกรณ์จะทําหลังจากติดตั้งระบบท่อต่างๆ เรี ยบร้อย
แล้ว แต่ยงั ไม่มีการติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อป้องการความสูญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์ได้
โดยวีธีการตรวจสอบเพื่อ หารอยรั่วของระบบท่อ ประเภทต่างๆ ได้แก่ ระบบท่อ รับแรงดันหรื อ
ระบบท่อประปานํ้าดี ระบบท่อระบายนํ้า และระบบท่อระบายอากาศโดยสามารถแบ่งการทดสอบได้ดงั นี้
5.1 การทดสอบระบบท่อรับแรงดัน
การทดสอบระบบท่อรับแรงดันหรื อท่อประปานํ้าดี เป็ นระบบท่อที่มีความดันในเส้นท่อค่อนข้างสูง
การทดสอบจะต้องทําการทดสอบที่ความดันประมาณ 1.5 เท่าของความดันทํางานปกติของระบบประปา
โดยขึ้นอยูก่ บั ความดันที่ระบุไว้ในแบบ โดยการทดสอบวิธีน้ ี จึงจําเป็ นต้องใช้ป๊ัมอัดแรงดันมาช่วยเพิ่มความ
ดันของนํ้าในระบบท่อ
สําหรับวิธีการทดสอบหลังเติมนํ้าสะอาดเข้าสู่ ระบบจนเต็มท่อแล้ว ก็ให้อุดช่องเติมนํ้า จากนั้นก็ใช้
ปั๊มอัดความดันนํ้าจากภายนอกเข้าสู่ระบบ จนนํ้าในระบบมีความดัน 1.5 เท่าของความดันใช้งาน หรื อ 7 บาร์
แล้วแต่ความดันไหนจะสู งกว่า จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 6 ชัว่ โมง หลังจากนั้นสังเกตมาตรวัดความดันของนํ้า
ถ้าหากความดันลดลงแสดงว่าระบบท่อเกิดรอยรั่วซึม ให้ตรวจสอบหาตําแหน่งการรั่วแล้วแก้ไข และทําการ
ทดสอบด้วยวิธีการข้างต้นอีกครั้ง (ดังภาพประกอบที่ 5.2- 5.5)
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ขั้นตอนการทดสอบหารอยรั่วระบบท่อรับแรงดัน (ประปานํ้าดี)

รูปที่ 5.1 ตรวจสอบจุดยึดรั้งต่างๆ ให้เรี ยบร้อย และตรวจสอบแนว เส้นท่อให้เป็ นไปตามแบบ

รูปที่ 5.2 อุดปลายท่อทุกจุดที่น้ าํ ออกได้ ยกเว้นบริ เวณด้านท้ายหรื อจุดสุดท้ายของท่อ

รูปที่ 5.3 ทําการติดตั้ง Pressure Gauge แล้วค่อยๆ เติมนํ้าเข้าไปจนกว่าอากาศจะหมด
124 การทดสอบระบบท่อ
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รูปที่ 5.4 ทดสอบที่ความดันประมาณ 7 bar (100 psi) ทิง้ ไว้ 6 ชัว่ โมง โดยที่ค่าความดันต้องไม่เปลี่ยนแปลง

5.2 การทดสอบระบบท่อระบายนํา้ และระบายอากาศ
หลังจากการเดินท่อระบายนํ้าทัว่ ไปเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องมีการทดสอบเพื่อหารอยรั่วของระบบท่อ
ระบายก่อนการติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และหลังจากติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์เรี ยบร้อยแล้วจึงทําการทดสอบดูอีกครั้ง
หนึ่ งเพื่อหารอยรั่ว ณ ที่ดกั กลิ่นหรื ออื่นๆ โดยปกติสําหรับอาคารหลายชั้น มักจะนิ ยมทําการทดสอบทีละ
ชั้นระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ งจะทําให้สามารถหาตําแหน่งรอยรั่วและทําการซ่อมแซมได้อย่างสะดวก การ
ทดสอบระบบท่อระบายทําได้ 4 วิธี ดังนี้
5.2.1 การทดสอบด้วยนํา้
การทดสอบส่ วนหนึ่ งส่วนใดของท่อระบายนํ้าโดยใช้น้ าํ มักจะใช้ความดันของนํ้าประมาณ
0.3 บาร์ ขั้นตอนแรกต้องทําการอุดช่องเปิ ดทุกแห่งภายในระบบที่ตอ้ งการตรวจสอบ แล้วจึงต่อท่อชัว่ คราว
สําหรับการทดสอบ โดยให้ท่อที่ต่อขึ้นชัว่ คราวนี้มีความสู งจากระดับท่อที่ตอ้ งการทดสอบ 3 เมตร แล้วจึง
เติมนํ้าลงไปในท่อนี้ จนเต็มจากนั้นทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ถ้าระดับนํ้าในท่อไม่ลดลงก็แสดงว่าไม่มี
รอยรั่วในระบบท่อระบายนํ้าในส่วนที่ทาํ การทดสอบ ถ้าทําการทดสอบท่อระบายนํ้าของอาคารสูงพร้อมกัน
ครั้งเดียว ท่อส่วนที่อยูต่ ่าํ ลงมาจะรับแรงดันสูงเกินไป ดังนั้นจึงควรแยกทดสอบทีละชั้น (ตามรู ปประกอบที่
5.5)
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รูปที่ 5.5 ภาพแสดงการทดสอบท่อระบายนํ้าด้วยแรงดันนํ้า

5.2.2 การทดสอบด้วยลมอัด
ในการทดสอบระบบท่อระบายนํ้าด้วยลมอัด ให้ทาํ การอุดช่องเปิ ดทั้งหมดให้สนิ ท แล้วจึง
อัดลมเข้าไปในท่อให้มีความดันประมาณ 0.3 บาร์ จากนั้นให้ทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ถ้าความดันไม่
ลดลง แสดงว่าท่อ ไม่มีรอยรั่ว ในการทดสอบด้วยลมนี้ จะต้องใช้มาตรวัดความดันชนิ ดละเอียด เพราะ
ระดับความดันตํ่ามาก ถ้ามีการรั่วมากที่รอยต่อ ผูต้ รวจสอบจะสังเกตได้โดยการฟังเสี ยงลมที่รั่วออกมา
แต่ถา้ มีการรั่วเพียงเล็กน้อยก็เป็ นการยากที่จะได้ยินเสี ยงลมรั่ว อย่างไรก็ตาม หากมีความสงสัยที่รอยต่อ ใด
ก็ให้ใช้น้ าํ สบู่ทาที่รอยต่อนั้น ถ้ามีการรั่วซึมจะมีฟองสบู่ปุดออกมา การทดสอบด้วยลมอัดไม่ง่ายเท่ากับการ
ทดสอบด้วยนํ้า และในบางครั้งก็เป็ นการยากที่จะหารอยรั่ว แต่ขอ้ ดีของการทดสอบด้วยวิธีน้ ี ก็คือ ภายใน
ระบบท่อจะได้รับความดันที่สมํ่าเสมอโดยตลอด
5.2.3 การทดสอบด้วยควัน
ควันที่ใช้ในการทดสอบนี้อาจจะได้มาจากการเผาวัสดุที่มีควันมาก เช่น ผ้าชุบนํ้ามันเครื่ อง
เป็ นต้น โดยทําการเผาในเตาของเครื่ องทดสอบโดยใช้ควัน ไม่ควรใช้ควันที่ที่เกิดจากสารเคมี หรื อสิ่ งอื่นๆ
ซึ่งอาจจะตกตะกอนเกาะติดกับผนังท่อได้ ในการทดสอบให้ต่อท่อจากเครื่ องทดสอบด้วยควันเข้าที่ดา้ นล่าง
ของระบบท่อระบายนํ้า แล้วจึงใช้สูบลม (Bellow) เพื่ออัดควันเข้าไปในท่อ จนกระทัง่ ควันปรากฏขึ้นที่
ยอดของท่อแนวดิ่ง จากนั้นปิ ดปลายท่อดิ่ง แล้วอัดควันจนระบบมีความดันประมาณ 25 มิลลิเมตรของความ
สูงนํ้า ในการตรวจสอบรอยรั่ว ให้สังเกตดูควันหรื อกลิ่นของควันจากรอยรั่ว หรื อถ้ามีความสงสัยที่รอยต่อ
ใด ก็ให้ใช้น้ าํ สบู่ตรวจสอบดู ทั้งนี้เพราะในบางครั้งรอยรัว่ อาจจะมีเล็กน้อย จนกระทัง่ ไม่สามารถมองเห็น
ควันได้
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5.2.4 การทดสอบด้วยกลิ่น
สารที่ใช้ทาํ ให้เกิดกลิ่นสําหรับตรวจสอบรอยรั่ว เป็ นสารประเภทที่ระเหยเร็วและมีกลิ่นมาก
เช่น นํ้ามันสะระแหน่ (Oil of Peppermint) อีเธอร์ (Ether) เป็ นต้น ในการทดสอบโดยวิธีน้ ี ให้ทาํ การปิ ด
ช่ อ งเปิ ดของท่อระบายนํ้าและท่ออากาศให้หมด ยกเว้นปลายของท่อดิ่ งที่อยู่สูงสุ ดเท่านั้น จากนั้นจึ งเท
นํ้ามันสะระแหน่ลงไปประมาณ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อความสู งของท่อดิ่ง 10 เมตร แต่จะต้องไม่นอ้ ย
กว่า 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วให้เติมนํ้าเดือดลงไปในท่ออีกประมาณ 4 ลิตร หลังจากนี้ ให้ปิดปลายบน
ของท่อดิ่งทันที รอยรั่วของท่อระบายนํ้าจะบอกได้ดว้ ยกลิ่นที่ระเหยออกมา ผูท้ ี่ทาํ การเติมนํ้ามันสะระแหน่
นี้จะมีกลิ่นติดตัวอยู่ จึงห้ามมิให้เข้ามาภายในอาคารอีก การทดสอบวิธีน้ ีมกั จะไม่ค่อยได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
นัก เพราะไม่มีความดันภายในท่อพอที่จะให้กลิ่นระเหยออกมาจากรอยรั่วเล็กๆ ได้ และมีความยากลําบาก
ในการค้นหาตําแหน่งที่มีรอยรั่ว

รูปที่ 5.6 ระบบประปา
การทดสอบระบบท่อ127127

ระบบท่อและสุขภัณฑ์

รูปที่ 5.7 ระบบระบายนํ้า

สามารถ Scan QR code
หนังสือเรียนในรูปแบบ PDF

128 การทดสอบระบบท่อ
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