
52 TPA news

คบเด็กสร้างบ้าน

ค
บ
เด
็ก
ส
ร
้า
ง
บ
้า
น

No. 203 ●  November 2013

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

➠ ความสามารถในการรับแรงดันในเส้นท่อไม่สูงมาก

➠  เส้นท่อมลีกัษณะให้ตวั (ภาษาช่างเขาเรยีกว่า “ท่อมนัดิน้

ได้” ท�าให้ต้องใช้วัสดุยึดจับท่อค่อนข้างถี่

ด้วยเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าด้านปิโตรเคม ีการพฒันาคุณสมบัติ

ของท่อน�า้พลาสตกิจงึดขีึน้ ท�าให้เกดิความนยิมในการน�าท่อพลาสตกิ

มาใช้ในงานก่อสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับชนิดของท่อน�้าพลาสติกที่

นิยมน�ามาใช้ในงานก่อสร้าง แบ่งได้เป็น 

1) ท่อพีวีซี (PVC) ย่อมาจากโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นท่อ

พลาสติกที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติครอบคลุมกับ

การใช้งานในระบบสุขาภิบาลทั่วไปและราคาไม่แพง วัสดุมีความ

เหนยีวยดืหยุน่ตวัได้ด ีทนต่อแรงดนัน�า้และการกดักร่อนจากกรด หรอื

ด่างได้ดีและยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ลามไฟ มีผิวลื่นท�าให้

ของเหลวไหลผ่านได้ดี มีจุดอ่อนคือ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อยและ

ไม่ทนต่อรังสี UV 

รูปแสดงท่อพีวีซีสีต่างๆ

ท่อพีวีซีจะแบ่งเป็นสี ซึ่งแยกตามคุณสมบัติของท่อ ได้แก่ 

1.1 ท่อพีวีซีสีฟ้ำ เหมาะส�าหรับใช้งานเป็นท่อน�้าด่ืม ท่อรับ

ความดันและท่อระบายน�้า มีมาตรฐาน มอก.17 ก�ากับ ส�าหรับท่อที่

ผลติในประเทศไทย จะมขีนาดตัง้แต่ ½ นิว้จนถงึ 24 นิว้ โดยแบ่งเป็น

ท่อ
น�า้ในบ้านของเราเปรยีบเสมอืนเส้นเลอืดของบ้าน เนือ่งจาก

มหีน้าทีล่�าเลยีงของเหลวท่ีเกิดขึน้ภายในบ้านท้ังหมดต้ังแต่

ล�าเลยีงน�า้สะอาดไปยงัจดุทีต้่องการใช้งานและล�าเลยีงน�า้ทีผ่่านการ

ใช้งานแล้วออกจากบ้าน คบเด็กสร้างบ้านในตอนน้ีจะกล่าวถึง

อุปกรณ์ท่อน�้าที่ใช้กันทั่วไปในงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ 

ท่อน�้าต่างๆ มากขึ้น 

ท่อน�า้ท่ีนยิมน�ามาใช้ในงานก่อสร้าง ในปัจจบุนั หากแยกตาม

ชนิดของวัสดุที่น�ามาผลิตเป็นท่อ สามารถระบุได้ ดังนี้

1.  ท่อน�า้พลาสตกิ เป็นทีน่ยิมอย่างมากกบังานก่อสร้างบ้าน

โดยเฉพาะบ้านแนวราบเพราะมีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะรองรับการ

ใช้งานและมีราคาท่ีเหมาะสม คณุสมบตัขิองท่อน�า้พลาสตกิทีโ่ดดเด่น 

มีดังนี้

➠ มีราคาถูก

➠ น�้าหนักเบาท�าให้ขนย้ายสะดวก 

➠ ติดตั้งง่ายและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งท่อต�่ากว่าท่อชนิด

อื่น

➠ มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี

➠ ผิวของท่อลื่นท�าให้เกิดแรงเสียดทานภายในเส้นท่อน้อย 

น�า้จงึไหลสะดวกไม่ตดิขดั แต่ทัง้น้ีท่อพลาสตกิก็มข้ีอจ�ากัด เมือ่เทยีบ

กับท่อน�้าที่ผลิตจากวัสดุอื่น ดังนี้

➠ ความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกค่อนข้างต�า่                                                                                                                                            

➠ ความสามารถในการล�าเลียงน�้าท่ีมีอุณหภูมิสูงค่อนข้าง

น้อยและมีการยืดหดตัวสูงกว่าท่อชนิดอื่นเมื่อล�าเลียงน�้าที่อุณหภูมิ 

สูงมากๆ

(จบ) 1
ตอน

ในงานก่อสร้าง

ม�รู้จักท่อ
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ชั้นคุณภาพไว้ 3 ระดับ โดยแบ่งตามความดันท่ีก�าหนดให้ส�าหรับ 

ใช้งาน (working pressure) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส คือ

PVC 5 คือ ความดัน 0.5 เมกะพาสคัล

PVC 8.5  คือ ความดัน 0.85 เมกะพาสคัล

PVC 13.5 คือ ความดัน 1.35 เมกะพาสคัล

(*1 เมกะพำสคัลเท่ำกับ 9.87 ควำมดันบรรยำกำศ 10.20 ก.ก./ตร.ซม. 

145.04 ปอนด์ / ตร.นิ้ว 101.97 ควำมสูงของน�้ำหน่วยม.)

โดยจะระบุระดับชั้นคุณภาพไว้ที่ตัวท่อเลย เพื่อให้ผู ้ใช้

สามารถสงัเกตเหน็ได้ง่าย หากจะอธบิายให้ฟังดเูข้าใจง่ายกค็อื ตัวเลข

ยิ่งมาก ท่อจะยิ่งมีความหนาเพิ่มขึ้น ท�าให้สามารถรับแรงดันในเส้น

ท่อได้มากขึ้น

ตารางแสดงขนาดมิติและค่าความคลาดเคลื่อน ท่อพีวีซีชนิดปลายเรียบ

ธรรมดา ตามมาตรฐาน มอก.17-2538

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

1.2 ท่อพีวีซีสีเทำ แบ่งย่อยออกได้อีก 2 ชนิด ท่อสีเทาชนิด

แรกเหมาะส�าหรับใช้เป็นท่อส่งสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ท่อ-

ระบายน�้าทิ้ง ท่อในงานชลประทาน ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก.999 

มีขนาดและชั้นคุณภาพเหมือนกับท่อพีวีซีสีฟ้า ส่วนอีกชนิดเป็นท่อ 

สีเทาส�าหรับใช้ในงานเกษตรกรรม หรือเป็นงานท่อน�้าที่รับแรงดันต�่า 

มาตรฐานไม่ม ีมอก.อ้างองิ โดยมรีะดบัชัน้คณุภาพเดยีว คอื PVC 5A 

(คุณภาพต�่ากว่าPVC 5) ท่อชนิดนี้จะมีตราประทับเป็นสีแดงอยู่บน

ท่อเพื่อให้แตกต่างจากท่อสีเทาชนิดแรก มีขนาดตั้งแต่ ¼ นิ้วจนถึง 5 

นิ้ว ราคาท่อพีวีซีสีเทาเพื่องานเกษตรกรรมระดับคุณภาพ 5A นี้จะถูก

กว่าท่อพีวีซีสีฟ้าระดับคุณภาพ 13.5 อยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

1.3 ท่อพีวีซีสีเหลือง เหมาะส�าหรับใช้งานเป็นท่อร้อยสาย

ไฟฟ้าและท่อร้อยสายโทรศัพท์ ผลิตตามมาตรฐานมอก.216 ระดับ

ชัน้คุณภาพ จะเรยีกเป็นประเภทที1่, 2 และ 3 ตามล�าดับ โดยประเภท

ที ่1 จะมคีวามหนามากทีส่ดุและประเภทที ่3 จะมคีวามหนาน้อยทีส่ดุ 

โดยจะเน้นในเรือ่งความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะส�าหรบัใช้ในงานร้อย

สายในที่ร่ม มีขนาดตั้งแต่ 3/8 นิ้วจนถึง 4 นิ้ว ราคาท่อพีวีซีสีเหลือง

ประเภทที่ 1 มีราคาใกล้เคียงกับท่อพีวีซีสีฟ้าระดับคุณภาพ 13.5

          

         

 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ขนาดระบุ ภายนอก ความหนาผนังท่อ มม.

มม. (นิ้ว) เฉลี่ย (มม.) พีวีซี 5 พีวีซี 8.5 พีวีซี 13.5

18 (1/2) 22 ± 0.15 - 2.0 ± 0.20 2.5 ± 0.20

20 (3/4) 26 ± 0.15 - 2.0 ± 0.20 2.5 ± 0.20

25 (1) 34 ± 0.15 - 2.0 ± 0.20 3.0 ± 0.25

35 (1 1/4) 42 ± 0.15 1.5 ± 0.15 2.0 ± 0.20 3.1 ± 0.25

40 (1 1/2) 48 ± 0.15 1.5 ± 0.15 2.3 ± 0.20 3.5 ± 0.25

55 (2) 60 ± 0.15 1.8 ± 0.20 2.9 ± 0.25 4.3 ± 0.30

65 (2 1/2) 76 ± 0.20 2.2 ± 0.20 3.5 ± 0.25 5.4 ± 0.35

80 (3) 89 ± 0.20 2.5 ± 0.20 4.1 ± 0.30 6.4 ± 0.40

100 (4) 114 ± 0.30 3.2 ± 0.25 5.2 ± 0.35 8.1 ± 0.50

125 (5) 140 ± 0.30 3.9 ± 0.30 6.4 ± 0.40 9.9 ± 0.55

150 (6) 165 ± 0.40 4.6 ± 0.30 7.5 ± 0.45 11.7 ± 0.65

200 (8) 216 ± 0.50 5.4 ± 0.35 8.8 ± 0.50 13.7 ± 0.75

250 (10) 267 ± 0.70 6.6 ± 0.40 10.9 ± 0.60 16.9 ± 0.90

300 (12) 318 ± 0.80 7.8 ± 0.45 12.9 ± 0.70 20.1 ± 1.05

350 (14) 370 ± 0.90 9.1 ± 0.55 15.0 ± 0.80 23.4 ± 1.20

400 (16) 420 ± 1.10 10.3 ± 0.60 17.0 ± 0.90 26.5 ± 1.35

450 (18) 470 ± 1.20 11.5 ± 0.65 19.0 ± 1.00 29.7 ± 1.50

500 (20) 520 ± 1.30 12.7 ± 0.70 21.0 ± 1.10 32.8 ± 1.65

600 (24) 630 ± 1.60 15.3 ± 0.80 25.4 ± 1.30 39.7 ± 2.00


