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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

หลายๆ คนสงสยัว่าในการก่อสร้างบ้านทีม่มีาตรฐานนัน้ 

ทางผู ้ควบคุมงานมีวิธีการในการตรวจสอบ 

และทดสอบการเดนิท่อในระบบสขุาภบิาลอย่างไร เพราะหากไม่มวิีธี

การตรวจสอบท่ีดีแล้วเมื่อก่อสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จ หากพบ

ปัญหาเกิดข้ึน เช่น ระบบท่อรั่วจะท�าให้เกิดความเสียหายตามมา

มากมาย เพราะมีการติดตั้งวัสดุตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมที่มีราคา

แพงแล้ว โดยมาตรฐานที่ปฏิบัติกันในงานก่อสร้างนั้นสามารถแบ่ง

ออกเป็นการตรวจสอบได้ 2ช่วงเวลาด้วยกัน คือ

1)  การตรวจสอบ และทดสอบก่อนการติดตั้ง

เครื่องสุขภัณฑ์ 

คือ การทดสอบหลังจากเดินท่อต่างๆ แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้

ตดิตัง้อุปกรณ์ใดๆ จะท�าการทดสอบก่อนว่าเส้นท่อทีไ่ด้เดนิไว้ถูกต้อง

ตามแบบหรือไม่ และที่ส�าคัญคือมีความแข็งแรงไม่รั่วซึมรึเปล่า โดย

เฉพาะบริเวณข้อต่อต่างๆ ที่เป็นจุดที่อ่อนแอต่อการรั่ว ทางวิศวกรจะ

ก�าหนดการทดสอบแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ ทีละส่วน (By part) ให้

ผ่านแล้วท�าการทดสอบรวมทั้งระบบ (Combine system) อีกทีหนึ่ง 

อธบิายให้พอเหน็ภาพ คือ การทดสอบระบบท่อของแต่ละห้องให้ผ่าน

เสยีก่อน เช่น ห้องน�า้ชัน้ล่าง, ห้องครวั, ลานซกัล้าง, ห้องน�า้ชัน้บน,ฯลฯ 

ก่อนจะประกอบระบบท่อทัง้บ้านเข้าด้วยกนั และท�าการทดสอบระบบ

ท่อทั้งบ้านอีกทีหนึ่ง ส�าหรับการเดินท่อซ่อนไว้ในผนัง จะต้องผ่าน

กระบวนการทดสอบให้ผ่านมาตรฐานก่อนทีจ่ะด�าเนนิการฉาบปนูหรอื

มีวัสดุปิดทับ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความเสียหาย หากรั่วซึม 

ภายหลัง การทดสอบที่ปฏิบัติกันสามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ

1.1)  การทดสอบด้วยอากาศ (air test method) เม่ือทาง

วิศวกรก�าหนดขอบเขตของท่อที่จะท�าการทดสอบแล้ว จะท�าการอุด

ทดสอบระบบท่อระหว่างก่อสร้าง

การตรวจสอบ
และ
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ช่องเปิดต่างๆ เพื่อให้ขอบเขตท่อที่ทดสอบเป็นระบบปิด แล้วท�าการ

อัดอากาศเข้าไปในเส้นท่อ ระบบท่อน�้าประปาหรือเรียกว่าท่อน�้าดี 

เป็นระบบทีม่คีวามดนัในเส้นท่อค่อนข้างสงู การทดสอบจะทดสอบที่

ความดนัประมาณ 1.5 - 2 เท่าของความดนัใช้งานปกตขิองระบบ หรอื

อยู่ที่ประมาณ 100PSI (689 kpa) แต่ส�าหรับท่อระบายน�้าหรือเรียก

ว่าท่อน�้าทิ้ง และท่อระบายอากาศ ซึ่งเป็นระบบท่อที่มีความดันค่อน

ข้างต�่า การทดสอบจะทดสอบที่ความดันประมาณ 5PSI (34 kpa) 

เมื่อท�าการอัดอากาศด้วยปั๊มมือ (Hand test pump) เพื่อให้ได้ความ

ดันตามก�าหนดแล้ว จะท้ิงความดันน้ีไว้ในเส้นท่อส�าหรับท่อน�้าดีทิ้ง

ไว้ประมาณ 12 - 24 ช.ม. และท่อน�้าทิ้งทิ้งไว้ประมาณ 0.5 - 1 ช.ม. 

เมือ่ตรวจสอบความดนัทีค้่างในเส้นท่อจากเกจวดัความดนั (Pressure 

gauge) จะต้องไม่เปลี่ยนแปลง หากพบว่าความดันลดลง แสดงว่ามี

การรั่วซึม จะต้องท�าการหาต�าแหน่งรั่วซึม เพื่อท�าการแก้ไขซ่อมแซม 

และทดสอบความดันใหม่ให้ผ่านก่อนด�าเนินการก่อสร้างต่อไป 

ส�าหรับการหาต�าแหน่งรั่วซึมอาจใช้การฟังเสียงลมตามเส้นท่อดูว่า

จุดไหนรั่ว หรืออาจใช้น�้าสบู่ทาไปตามต�าแหน่งข้อต่อต่างๆ ของเส้น

ท่อ หากจุดใดรั่วก็จะเห็นฟองสบู่ผุดขึ้นมาชัดเจน

รูปแสดงเกจวัดความดัน Pressure gauge

รูปแสดงปั๊มมือ Hand test pump

1.2)  การทดสอบด้วยน�้า (water test method) การทดสอบ

ด้วยน�้ามีวิธีการที่คล้ายกับการทดสอบด้วยอากาศเพียงแต่เปลี่ยน

ตัวกลางที่ใช้ทดสอบ จากอากาศเป็นน�้า เป็นการจ�าลองการใช้งาน

จรงิ การทดสอบระบบท่อน�า้ประปาหรอืท่อน�า้ดีท�าได้โดยการก�าหนด

ขอบเขตท่อที่จะทดสอบแล้วท�าการอุดปลายท่อเพื่อท�าให้เป็นระบบ

ปิด จากนัน้ จงึเติมน�า้เข้าไปในเส้นท่อให้เต็มแล้วใช้ป๊ัมเพิม่แรงดนัน�า้

ในเส้นท่อให้ได้ 100PSI (689 kpa) จากนั้นทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 6 ช.ม. 

สงัเกตมาตรวดัความดนัน�า้ ถ้าความดนัลดลงกแ็สดงว่าระบบเกดิการ

รั่วไหล ให้ท�าการตรวจสอบหาต�าแหน่งรั่วไหลด้วยวิธีท่ีกล่าวมา 

ข้างต้น ส�าหรับระบบท่อน�้าทิ้ง และท่อระบายอากาศจะทดสอบที่

ความดันประมาณ 5PSI (34 kpa) ซึ่งเป็นความสูงของน�้าประมาณ 3 ม. 

การทดสอบจะท�าการต่อท่อสูงขึ้นมาจากแนวท่อที่จะทดสอบ

ประมาณ 3 ม. จากนั้นเติมน�้าให้เต็มเส้นท่อซึ่งมีความสูงของน�้าที่

ระดบั 3 ม. จากระดบัท่อทีท่�าการทดสอบแล้วทิง้ไว้ 0.5 -1 ช.ม. ระดบั

น�้าจะต้องไม่ลดลงแสดงว่าระบบท่อเป็นปกติไม่มีการรั่วเกิดขึ้น แต่

ถ้าระดับน�้าลดลงแสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้นในระบบ ให้ตรวจหา

ต�าแหน่งที่น�้ารั่วซึม

2) การตรวจสอบ และทดสอบหลังการติดตั้ง

เครื่องสุขภัณฑ์

 เมือ่ท�าการทดสอบก่อนตดิตัง้สขุภณัฑ์เป็นช่วงๆ ไปแล้ว เพือ่

ความแน่ใจก่อนจะใช้งานจริงจะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ที่ต้อง

ทดสอบอีกครั้งเนื่องจากหลังจากทดสอบระบบก่อนติดตั้งเครื่อง

สขุภณัฑ์ไปแล้วยงัมงีานก่อสร้างอืน่ๆ หลงัจากนัน้อยูอ่กีหลายงาน ซึง่

เป็นไปได้ว่าจะมผีลกระทบให้งานระบบท่อเสียหายได้ เช่น การตดิตัง้

อปุกรณ์ต่างๆ ทีต้่องมกีารเจาะผนงัแล้วพลาดไปโดนเส้นท่อ, งานสกดั

ขดุเจาะทีเ่กดิแรงสัน่สะเทอืนท�าให้ข้อต่อต่างๆ ไม่แขง็แรงดงัเดมิ, งาน

ปูนต่างๆ ที่ท�าให้เกิดการอุดตันในเส้นท่อ,ฯลฯ
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งานอาคารสูง จะมีการทยอยเชื่อมต่อระบบท่อแต่ละชั้นเข้า

ด้วยกัน และทยอยปล่อยน�้าจริงเข้าไปในระบบเพื่อเป็นการทดสอบ

การใช้งานเป็นช่วงๆ ส�าหรับระบบท่อน�้าประปาหรือท่อน�้าดีจะก่อน

จะติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์จริง โดยเฉพาะวาล์วต่างๆ ในห้องน�้าที่มี

ราคาแพงจะติดตั้งเกจวาล์วทดแทนค้างไว้ไปก่อน เน่ืองจากหากติด

ต้ังวาล์วจริงอาจเกิดการเสียหายจากการก่อสร้างหรือสูญหายหาก

ไม่มรีะบบป้องกนัท่ีดเีพยีงพอ และเกจวาล์วนีย้งัท�าหน้าทีเ่ป็นตัวบอก

ด้วยว่าในระบบน�้าดีจุดน้ันๆ ไม่มีการรั่วซึม หากพบว่าเกจความดัน

ตกก็สามารถเข้าไปตรวจสอบหาจุดท่ีมีปัญหาได้ง่าย เมื่อท�าการ 

ตดิตัง้ประตปิูดช่องเปิดต่างๆ ในอาคารให้มดิชดิ และควบคมุพืน้ทีไ่ด้

แล้วจึงทยอยถอดเกจวาล์วออก และติดตั้งวาล์วจริงได้ หลังท�าการ

เชือ่มต่อระบบท่อท้ังอาคารแล้วจงึปล่อยน�า้จรงิเข้าไปในระบบ ส�าหรบั

อาคารสูงนั้นในช่วง 3 วันแรกของการปล่อยน�้าจริงเข้าอาคารเต็ม

ระบบ มักจะต้องจัดช่างเฝ้าดูแลระบบท่องานสุขาภิบาลตลอด 24 

ช.ม. เพื่อท�าการปิดวาล์วหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่อรั่วท่อแตกจะได้

ควบคุมความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว ส่วนระบบท่อน�้าทิ้งเม่ือเช่ือม

ต่อท่อระบบย่อยๆ เข้าด้วยกันก็จะมีตรวจสอบด้วยสายตาดูว่ามีรอย

น�้ารั่วซึมหรือไม่ และจะมีการทดสอบการอุดตันภายในเส้นท่อด้วย

การทดสอบการระบายน�้าโดยการเทในจุดระบายน�้าแล้วสังเกตการ

ไหลของน�้าว่าเป็นปกติหรือไม่ หรือทดสอบด้วยการใช้ลูกปิงปอง

จ�านวน 5 ลูกหย่อนลงไปในเส้นท่อ และใส่น�้าตาม ลูกปิงปองจะต้อง

ไหลออกมาที่ปลายท่อตามจุดที่ก�าหนดไว้ได้ทั้งหมด หากไม่พบลูก

ปิงปองไหลออกมาแสดงว่าภายในเส้นท่อทีท่ดสอบนัน้มกีารอดุตนัจะ

ต้องท�าการตรวจสอบแก้ไข

ส�าหรับงานบ้านพักอาศัยทั่วไป หลังจากติดตั้งสุขภัณฑ์แล้ว

สามารถตรวจสอบว่าระบบน�้าประปามีการรั่วซึมหรือไม่ด้วยการปิด

วาล์วทุกจุดภายในบ้าน แล้วตรวจดูบันทึกเลขมิเตอร์น�้าหน้าบ้านไว้ 

ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ช.ม. เลขมิเตอร์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงว่า

ไม่มนี�า้รัว่เกดิขึน้ ส่วนระบบน�า้ทิง้ก็สามารถใช้การทดสอบการระบาย

น�า้ได้โดยการปล่อยน�า้แล้วสงัเกตระยะเวลาในการระบายให้เป็นปกติ 

หรือวิธีใช้ลูกปิงปองได้เช่นกัน

กว่าจะถึงมือผู ้ใช้งานทางวิศวกร และช่างจะต้องท�าการ

ทดสอบต่างๆ มากมาย แต่ถึงกระนั้นก็ตามจากประสบการณ์ส่วนตัว

ของผมเองส�าหรับงานอาคารขนาดใหญ่แม้จะตรวจสอบกันอย่าง

ละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนกต็าม กย็งัพบปัญหาเมือ่ใช้งานจรงิ ทัง้นีค้ง

เป็นปัจจัยจากฝีมือแรงงาน และวินัยต่างๆ ของแรงงานภายใน

โครงการก่อสร้างนัน้ๆ ด้วย แต่จากหนกักเ็ป็นเบาหากมกีารตรวจสอบ

ที่ละเอียดรอบคอบตลอดการก่อสร้าง

หากคณุมคี�าถาม, ปัญหา, อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบ-

การณ์เกีย่วกบัเรือ่งงานก่อสร้าง หรอืมข้ีอเสนอแนะ ตชิม ผมยนิดรีบัฟัง

ผ่านทางอเีมล kobdeksangban@yahoo.co.th ครบั


