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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

วาล์ว 
(valve) คอื อุปกรณ์ท่ีใช้ควบคมุกำรไหลของของไหล

ในเส้นท่อ ซึ่งอำจจะเป็นน�้ำ ก๊ำซ หรือไอน�้ำ ให้เป็น

ไปตำมควำมต้องกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะต้องกำรให้ไหลหรือหยุดไหล 

หรือไหลไปในทิศทำงไหนด้วยอัตรำกำรไหลเท่ำไร เจ้ำวำล์วนี่แหละ

ที่จะเป็นตัวช่วยควบคุมให้เป็นไปตำมที่ผู้ใช้งำนต้องกำร วำล์วขนำด 

2 นิว้ลงมำ ส่วนใหญ่ท�ำด้วยบรอนซ์ ส่วนวำล์วขนำดตัง้แต่ 2.5 นิว้ขึน้

ไป ตัววำล์วจะท�ำด้วยเหล็กหล่อ แต่ชิ้นส่วนภำยในท�ำด้วยบรอนซ์ 

ปกตทิีต่วัวำล์วจะมสีญัลกัษณ์บอกระดบักำรใช้งำนของวำล์ว 

(rated valve) ที่ตัวของวำล์วแต่ละตัว เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกชนิด

ของวำล์วมำใช้งำนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยสัญลักษณ์นี้จะบอก

ระดับควำมดันใช้งำนสูงสุด และประเภทของไหลท่ีใช้งำน ประเภท

ของไหลที่ใช้งำนมีสัญลักษณ์มำตรฐำนระบุ ดังนี้

S W G = Stream Working Pressure (ระบบไอน�้ำ)

W O G = Water Oil Gas (ระบบน�้ำ, น�้ำมัน, หรือก๊ำซ)

CWG = Cold Working Pressure (ระบบน�้ำประปำ)

กำรระบุระดับกำรใช้งำน ในระบบ SI จะระบุว่ำ “1.50 MPa 

S W G หมำยควำมว่ำ เป็นวำล์วท่ีใช้กับระบบไอน�้ำท่ีมีควำมดันใช้

งำน 1.50 เมกะพำสคัล” หำกเป็นในระบบอังกฤษจะระบุว่ำ “300 # 

C W P หมำยควำมว่ำ เป็นวำล์วที่ใช้กับระบบน�้ำประปำที่มีควำมดัน

ใช้งำน 300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว”

ในงำนก่อสร้ำงบ้ำนจะใช้วำล์วในงำนสขุำภบิำลเป็นหลกั เพือ่

ควบคุมของไหลซึ่งก็คือน�้ำในเส้นท่อ เรำมักจะเรียกวำล์วตำมภำษำ

ชำวบ้ำนว่ำประตูน�้ำหรือก๊อกน�้ำ ตำมหลักทำงช่ำงน้ันมีหลำกหลำย

ประเภท ผมอยำกน�ำเสนอชนิดของวำล์วที่บุคคลทั่วไปควรรู้จัก ดังนี้

1) Gate valve เกตวาล์ว 

เป็นวำล์วที่ใช้ส�ำหรับเปิด-ปิดของไหลในท่อ โดยตัวเปิด-ปิด 

จะเป็นแผ่นทองเหลอืงเลือ่นขึน้-ลง เพือ่ปิดทำงน�ำ้ไม่ให้ไหลผ่ำนวำล์ว

ไป กำรเลือ่นขึน้ลงของแผ่นทองเหลืองน้ีคล้ำยกับประตก้ัูนน�ำ้จงึมกีำร

เรียกเกตวำล์วว่ำ “ประตูน�้ำ” กำรใช้งำนวำล์วประเภทนี้ที่ถูกต้องจะ

ต้องเปิดหรือปิดให้สุด เนื่องจำกกำรรองรับ และกำรบังคับวำล์วไม่

แขง็แรงเพยีงพอ อำจท�ำให้เกิดเสียงดงัหรอืเกิดกำรสึกหรอของชิน้ส่วน

ต่ำงๆ ของวำล์วหำกเปิด-ปิดวำล์วไม่เต็มท่ี จำกโครงสร้ำงของวำล์ว

จงึเหมำะน�ำไปใช้งำนเปิด-ปิดเท่ำน้ันไม่ควรน�ำไปใช้ควบคมุอตัรำกำร

ไหลของน�้ำ และใช้งำนประเภทที่เปิด-ปิดวำล์วไม่บ่อยนัก

เกตวำล์ว แบ่งตำมกำรเคลื่อนที่ของก้ำนวำล์ว (Stem) เวลำ

เปิด-ปิดวำล์วได้เป็นแบบก้ำนวำล์วเลื่อนขึ้น (rising stem) และก้ำน

วำล์วคงที่ (non- rising stem) ซึ่งต่ำงกันตรงที่แบบก้ำนวำล์วคงที่จะ

ฝังเกลยีวซ้อนบรเิวณก้ำนวำล์ว และแผงกัน้น�ำ้ (disc) ท�ำให้เมือ่หมนุ

เปิดวำล์วก้ำนวำล์วจะไม่ยกขึ้น แต่หำกเป็นแบบก้ำนวำล์วเลื่อนขึ้น

จะเป็นเกลียวระหว่ำงก้ำนวำล์วกับตัว body ของวำล์ว

ในงานก่อสร้างบ้านวาล์ว

gate valve
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ภาพ angle valve

ภาพแสดงการท�างาน rising stem gate valve ขณะปิดและเปิด

ภาพแสดงการท�างาน non- rising stem gate valve ขณะปิดและเปิด

2) Globe valve โกลบวาล์ว

เป็นวำล์วที่ภำยนอกดูคล้ำยเกตวำล์วแต่หำกสังเกตดีๆ จะ

เห็นว่ำตัววำล์วจะมีรูปร่ำงบวม

กว่ำ เนื่องจำกภำยในโครงสร้ำง

ของวำล์วที่ออกแบบบังคับให้น�้ำ

หมุนวนขึ้น-ลงขณะเดินทำงผ่ำน

วำล์ว และบังคับอัตรำกำรไหล

ของน�้ำโดยระหว่ำงที่น�้ำเดินทำง

วนขึน้จะมแีกนวำล์วกดแผ่นจำน

เพื่อกั้นน�้ำเอำไว้ก่อนจะเดินทำง

วนลง โดยแผ่นจำนก้ันน�้ำนี้จะ

เ ช่ือมติดกับแกนวำล ์ว  และ

สำมำรถเคลื่อนตัวขึ้น-ลง เพื่อ

ควบคุมปริมำณของน�้ำท่ีไหลผ่ำนออกจำกวำล์วไป กำรบังคับให้น�้ำ

เคลือ่นท่ีวนเพือ่ลดแรงดนัของน�ำ้ท�ำให้สำมำรถควบคมุอตัรำกำรไหล

ของน�้ำได้ง่ำยขึ้น และด้วยลักษณะกำรท�ำงำนของวำล์วประเภทนี้

ท�ำให้กำรสกึหรอเกดิขึน้น้อย จงึเหมำะน�ำไปใช้งำนทีต้่องกำรเปิด-ปิด

วำล์วบ่อยครัง้ วำล์วประเภทนีม้เีฉพำะแบบก้ำนวำล์วเลือ่นขึน้ (rising 

stem) เท่ำนั้นเมื่อใช้งำนวำล์วประเภทนี้จะต้องต่อให้ถูกตำมทิศทำง

กำรไหลของน�้ำ โดยจะต้องต่อในลักษณะที่ให้น�้ำไหลเข้ำทำง 

ด้ำนล่ำงของบ่ำวำล์ว หำกต่อผิดจะท�ำให้มีปัญหำกำรรั่วซึม

ภาพแสดงการท�างาน globe  valve

3) Angle valve แองเกิลวาล์ว

เป็นวำล์วที่มีหลักกำรท�ำงำน

เหมือนโกลบวำล์วแต่ตำ่งกนัที่ต�ำแหน่ง

น�้ำไหลเข้ำ-ไหลออกท�ำมุมกัน 90 องศำ 

ฉะนั้นนอกจำกจะใช้งำนแองเกิลวำล์ว 

เพือ่ควบคุมอตัรำกำรไหลของน�ำ้แล้ว ยัง

ต้องกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรไหลของน�้ำ

ในขณะเดียวกันด้วย

ภาพแสดงการท�างาน angle valve

ภาพ angle valve
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4) Check valve เช็ควาล์ว 

เป็นวำล์วที่ใช้ส�ำหรับบังคับให้น�้ำไหลไปในทิศทำงที่ต้องกำร

เพยีงทศิทำงเดยีว น�ำ้จะไม่สำมำรถไหลย้อนไปในทศิทีเ่รำไม่ต้องกำร

ได้ เมื่อมีแรงดันลดลง เช็ควำล์วสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตำม

ลักษณะกำรท�ำงำน ได้แก่

4.1) แบบเหวีย่ง (Swing check valve) เป็นวำล์วทีท่�ำงำนโดย

กำรเหวีย่งตวัเพือ่เปิดทำงให้น�ำ้ไหลผ่ำนคล้ำยประตเูปิด-ปิด ซึง่ประตู

นีจ้ะถกูแรงดนัน�ำ้ผลกัให้เปิดออกเมือ่น�ำ้ไหลผ่ำนในทศิทำงทีก่�ำหนด 

แต่ประตูนี้จะปิดหำกเกิดแรงดันน�้ำในทิศทำงตรงข้ำม วำล์วแบบ

เหวี่ยงเกิดแรงต้ำนทำนเมื่อน�้ำไหลผ่ำนวำล์วต�่ำมำก มักใช้งำนร่วม

กับเกตวำล์ว

ภาพ swing check  valve

ภาพแสดงการท�างาน swing check valve

4.2) แบบยก (Lift check valve) เป็นวำล์วที่มีแผ่นวำล์วอุด

ปิดทำงเดินน�้ำ โดยจะยกตัวขึ้นเมื่อมีน�้ำไหลผ่ำนเพื่อเปิดทำงให้น�้ำ

ไหลผ่ำนไป และจะยบุตวัลงปิดก้ันทำงน�ำ้ไม่ให้ไหลย้อนกลับเมือ่แรง

ดันในเส้นท่อลดลง ของเหลวที่ไหลผ่ำนเช็ควำล์วแบบยกจะเกิดกำร

หมนุวนของน�ำ้คล้ำยกบัโกลบวำล์ว วำล์วแบบนีม้แีรงต้ำนทำงเมือ่น�ำ้

ไหลผ่ำนวำล์วค่อนข้ำงสูง นิยมน�ำไปใช้งำนร่วมกับโกลบวำล์ว และ

แองเกิลวำล์วที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรไหลของน�้ำบ่อยๆ

ภาพ lift check  valve

ภาพแสดงการท�างาน lift check  valve
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ภาพ gate valve
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