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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

 หากถามช่างก่อสร้างว่างานซ่อมอะไรที่คิดว่ายากที่สุด ผม

คิดว่ามากกว่า 80% จะต้องตอบว่า “ปัญหาน�้ารั่วซึม” ฉะนั้น งาน

ระบบท่อสุขาภิบาลจะต้องถูกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างไว้

อย่างถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งานของคนในบ้านและง่ายต่อการบ�ารงุ

รักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานระบบ

สุขาภิบาลที่ดีนั้น จะไม่มองเพียงความต้องการในการใช้งาน แต่จะ

มองยาวไปถึงการบ�ารุงรักษาด้วย เพื่อจะได้ไม่ถูกต่อว่าจากคนอยู่

อาศยัในภายหลงัหากพบว่าระบบทีด่�าเนนิการไปแล้วนัน้ไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ หรือมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซม

ภายหลัง

ระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคารมีอยู่ 7 ระบบ ได้แก่

1) ระบบน�้าดี (หรือน�้าประปา) Cold water pipe system 

เป็นระบบท่อทีใ่ช้งานในการล�าเลยีงน�า้สะอาดไปใช้งานตามจดุต่างๆ 

ที่ต้องการใช้ภายในอาคาร

2) ระบบระบายน�้าโสโครก Soil pipe system เป็นระบบท่อ

ทีน่�าน�า้เสยีทีถ่กูใช้งานจากโถส้วม หรอืโถปัสสาวะออกจากพืน้ทีแ่ละ

น�าเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร

3) ระบบระบายน�้าทิ้ง Waste pipe system เป็นระบบท่อที่

น�าน�้าเสียที่ถูกใช้งานจากกิจกรรมอื่นๆ ออกจากพื้นที่ และน�าเข้าสู่

ระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร

4)  ระบบบ�าบัดน�้าเสีย Water treatment system เป็นระบบ

ทีใ่ช้บ�าบดัน�า้จากการใช้งานภายในอาคาร ให้มค่ีาดชันวีดัค่าคณุสมบตัิ 

ต่างๆ ของน�า้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดก่อนระบายออกสูร่ะบบ

ระบายน�้าสาธารณะ

5)  ระบบท่อระบายอากาศ Vent pipe system หรอืเรยีกสัน้ๆ 

ว่าท่ออากาศ ระบบท่อ vent นี้จะติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน�้า 

ป้องกนัปัญหาสญูญากาศในเส้นท่อระบายน�า้ ท�าให้ระบบระบายน�า้

ในเส้นท่อสามารถระบายน�้าได้สะดวก 

น�้า
เป็นสิง่จ�าเป็นในการอยู่อาศยัภายในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็น

น�้าดื่ม หรือน�้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้าน ฉะนั้น การ

บริหารจัดการน�้าให้อยู่ร่วมกับเราภายในบ้านได้นั้น ต้องอาศัยความ

รู้งานวิศวกรรมระบบท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคารที่ดี จัดให้น�้าอยู่ใน

ต�าแหน่งที่เหมาะสม เพราะหากน�้าอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ภายในบ้าน ก็

จะสร้างความเดอืดร้อนให้กับผู้อยู่อาศยัอย่างมากพอๆ กับประโยชน์

ของมันเลย

อาคาร
ระบบสุขาภิบาลในงาน
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6)  ระบบท่อระบายน�า้ฝน Rain drainage pipe system ระบบ

ท่อที่ท�าหน้าที่ล�าเลียงน�้าฝนที่เกิดขึ้นกรณีฝนตก ออกจากตัวอาคาร

7)  ระบบระบายน�า้ภายนอกอาคาร Building sewer system 

เป็นระบบท่อระบายน�้าบริเวณโดยรอบของอาคาร ท�าหน้าที่ล�าเลียง

น�้าออกจากบริเวณอาคารเข้าสู่ระบบระบายน�้าสาธารณะ

ระบบสุขาภิบาลทั้ง 7 ระบบนี้ทางวิศวกรจะท�าการออกแบบ

แนวท่อ ให้การท�างานแต่ละส่วนสามารถท�างานร่วมกันได้ ระบบท่อ

แต่ละประเภทนี้จะถูกออกแบบโดยวิศวกร ว่าต้องเป็นท่อชนิดอะไร 

ขนาดเท่าไรและมีระบบการท�างานเชื่อมโยงกันอย่างไร หากจะแบ่ง

ชนดิท่อเป็นภาพใหญ่ จะแบ่งได้เป็น ระบบน�า้ดจีะเป็นระบบท่อทีเ่กดิ

แรงดันน�้าตลอดเวลา นั่นคือมีการสร้างแรงดันน�้าในเส้นท่อด้วยปั๊ม

น�้าผลักดันน�้าให้สามารถไหลจากที่ต�่าไปที่สูงได้ เพื่อให้สามารถไป

จ่ายน�้าที่จุดต่างๆ ได้ตามต้องการ การเดินท่อน�้าดีจึงสามารถเดินท่อ

ไปทิศทางใดๆ กไ็ด้ตามต้องการ โดยไม่ต้องค�านงึถงึธรรมชาตขิองน�้า

ท่ีว่า น�้าจะเดินทางจากที่สูงไปสู่ที่ต�่ากว่าเสมอ เนื่องจากมีการสร้าง

แรงดนัน�า้ในเส้นท่อเพือ่ฝืนลกัษณะการไหลโดยธรรมชาตขิองน�า้และ

ท่อระบายน�้าน้ันจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการเดินทาง ฉะนั้นจะ

วางท่อเอียงและต้องค�านึงถึงทิศทางการไหลของน�้าในเส้นท่อเสมอ

ด้วยหลักการที่ว่า “น�้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า”

เน่ืองจากท่อน�า้ดจีะต้องมแีรงดนัภายในเส้นท่ออยู่ตลอดเวลา

นี้เอง ช่างจึงต้องเลือกใช้วัสดุท่อท่ีมีความหนามากกว่าท่อระบายน�้า

โดยทัว่ไปเพือ่ให้ท่อสามารถรบัแรงดนัสูงท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลานีไ้ด้ รวม

ถงึการตดัต่อท่อทีจ่ดุต่างๆ ช่างจะต้องด�าเนนิการด้วยความระมดัระวงั

และรอบคอบ เพราะหากเกิดรอยรั่วภายในเส้นท่อน�้าดี น�้าจะพุ่งออก

มาตามรอยร่ัวจากแรงดันที่เกิดขึ้นภายในเส้นท่อ ซึ่งก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างมาก

ส่วนระบบท่อระบายน�้าอื่นๆ จะต่างจากระบบท่อน�้าดีตรงที่

ไม่มแีรงดนัเกดิข้ึนภายในเส้นท่อ ฉะนัน้ หากต้องการล�าเลยีงของเหลว

นี้ไปในทิศทางใดๆ จะต้องวางเส้นท่อให้ลาดเอียงไปในทิศทางนั้นๆ 

กรณีเส้นท่อถูกเดินไว้ในแนวราบจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย 

1:100 (ค่าระดับต่างกัน 1 ซ.ม. ต่อความยาวท่อ 1 ม.)

ระหว่างการตดิตัง้ระบบท่อจะต้องมกีารตรวจสอบว่าท่อแต่ละ

ท่อนที่ต่อเข้าด้วยกันนั้นถูกประสานกันไว้อย่างดี หากเป็นท่อน�้าดีซึ่ง

เป็นท่อท่ีมีแรงดันค้างในเส้นท่อตลอดเวลาก็จะต้องใช้วัสดุที่มีความ

หนาและแข็งแรงกว่าท่อระบายน�้าอื่นๆ ซึ่งไม่มีแรงดันค้างในเส้นท่อ 

ส่วนการทดสอบโดยการค้างแรงดันในเส้นท่อเพื่อทดสอบความ 

แข็งแรงของรอยต่อมีเกณฑ์มาตรฐานที่ต่างกัน ดังนี้

กรณีท่อน�้าดี (มีแรงดันค้างในเส้นท่อ) ทดสอบโดยการค้าง

แรงดันในเส้นท่อให้สูงกว่าแรงดันที่ใช้งานประมาณ 1.5 เท่า ที่ต้อง

ก�าหนดแบบนีเ้นือ่งจากท่อในระบบน�า้ดแีต่ละช่วงอาจได้รบัแรงดนัที่

ไม่เท่ากนั เช่น บริเวณต�าแหน่งท่อยนื (Riser) จะเกดิแรงดนัสงูในเส้น

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ท่อมากกว่าแนวท่อย่อยๆ ทีไ่ปจ่ายตามจดุใช้งานต่างๆ เนือ่งจากต้อง

รับแรงดันจากปั๊มน�้าโดยตรง เพื่อน�าน�้าไปจ่ายที่จุดตามชั้นพักอาศัย

ในแต่ละชั้น การก�าหนดความดันในการทดสอบไว้ก็จะสูงกว่าแนว

ท่อย่อยๆ อืน่ ซึง่จะอยูท่ีป่ระมาณ 150-180 psi หากเป็นท่อน�า้ดย่ีอยๆ 

ที่ไปจ่ายตามจุดต่างๆ จะก�าหนดแรงดันทดสอบไว้ที่ 80-100 psi ก็

เพียงพอแล้ว ส�าหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปจะมีแรงดันน�้าดีใช้งานใน

เส้นท่ออยู่ประมาณ 45-60 psi

 การทดสอบนี้จะท�าการปิดแนวเส้นท่อที่จะท�าการทดสอบ

ให้เป็นระบบปิดและเติมน�้าให้เต็มเส้นท่อ จากนั้นจะท�าการอัด 

ความดันทดสอบเข้าไป โดยท�าการค้างแรงดันทิ้งเอาไว้ที่ระยะเวลา

ประมาณหนึ่ง ประมาณ 3-6 ชม. การทดสอบนี้จะติดเกจวัดแรงดัน

ค้างไว้เพือ่ให้สามารถตรวจสอบแรงดันได้ตลอดเวลาทีท่�าการทดสอบ 

หากพบว่าค่าแรงดันที่อ่านได้จากเกจวัดลดลงจะต้องท�าการตรวจ

สอบเส้นท่อว่ามีต�าแหน่งน�้ารั่วซึมหรือไม่ หากพบก็ท�าการซ่อมแซม

แล้วท�าการทดสอบใหม่ มีบางกรณีที่เกจวัดอ่านค่าแรงดันลดลง แต่

ตรวจสอบแนวท่อโดยละเอยีดแล้วไม่พบรอยคราบน�า้รัว่ซมึ อาจเป็น

ไปได้ว่าอุณหภูมิเมื่อตอนเริ่มต้นทดสอบกับตอนทดสอบแล้วเสร็จมี

ค่าแตกต่างกันจึงมีผลต่อค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ได้มี

รอยรัว่ในเส้นท่อเลย ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัวจิารณญาณของวศิวกรทีค่วบคมุ

การทดสอบที่จะสรุปผล

กรณท่ีอน�า้ทิง้ (ไม่มแีรงดนัค้างในเส้นท่อ) เนือ่งจากไม่มแีรง

ดันค้างภายในเส้นท่อการทดสอบก็จะมีความเข้มงวดน้อยกว่า โดย

จะใช้แรงดันน�้าจากแรงโน้มถ่วงของโลกท�าการทดสอบ 

เริ่มจากท�าการปิดแนวท่อที่จะทดสอบเป็นระบบปิด แล้ว

ท�าการต่อปลายท่อด้านหนึ่งขึ้นสูงประมาณ 2-3 ม. จากน้ันท�าการ

เติมน�้าให้เต็มแนวท่อโดยให้ระดับน�้าบริเวณปลายท่อที่ยกสูงนั้นมี

ความสูงจากพื้นประมาณ 2 ม. ขึ้นไปและท�าสัญลักษณ์แสดงระดับ

น�้าที่ปลายท่อที่ยกสูงนี้ จากนั้นทิ้งให้น�้าค้างในเส้นท่อไว้ประมาณ 3 

ชม.ขึน้ไป แล้วจงึมาตรวจสอบระดับน�้า หากระดับน�า้ลดลงให้ท�าการ

ส�ารวจแนวท่อว่ามีรอยคราบน�้ารั่วซึม หรือไม่ หากพบก็ท�าการแก้ไข

ซ่อมแซมแล้วท�าการทดสอบใหม่ ในกรณีที่ระดับน�้าลดลงแต่เม่ือ

ท�าการตรวจสอบแนวท่อโดยละเอียดแล้วไม่พบรอยคราบน�้ารั่วซึม 

อาจะเป็นไปได้ว่าระดับน�้าที่ลดลงเกิดจากการระเหยของน�้า กรณีที่

อณุหภมูบิรเิวณทีท่�าการทดสอบสงูซึง่เอือ้อ�านวยต่อการระเหยของน�า้ 

ฉะนั้น ควรก�าหนดระยะเวลาทดสอบให้เหมาะสม ผู้อ่านคงพอทราบ

เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคารเบื้องต้นแล้วนะครับ


