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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

สูงกว่า ส่วนงานท่อร้อยสายไฟฟ้าจะใช้ท่อพีวีซีสีเหลือง ระดับช้ัน

คุณภาพที่ 1 เป็นมาตรฐานในการใช้งาน

ท่อพีวีซีอีกชนิดหนึ่งคือ “ท่อพีวีซีสีขาว” ขณะนี้ยังไม่มีมาตร-

ฐาน มอก. มารับรอง ใช้ส�าหรับงานท่อร้อยสายไฟฟ้า และสาย

โทรศัพท์ เช่นเดียวกับท่อพีวีซีสีเหลือง ปัจจุบันมีขนาดท่อให้เลือกใช้

ค่อนข้างจ�ากัดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3/8 นิ้วจนถึง 1.5 

นิ้ว และมีความยาวมาตรฐาน 3 ม. แต่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าท่อ 

พีวีซีสีเหลืองตรงที่ทนต่อรังสี UV ได้เนื่องจากเนื้อท่อเป็นพลาสติก 

UPVC และสามารถดัดเย็นท่อได้มากกว่า 90 องศา โดยการดัดจะใส่

แท่งมลีกัษณะคล้ายสปรงิลงไปในท่อเพือ่ให้เป็นแกนในการดดัท่อให้

โค้งงอตามต้องการ อกีทัง้สท่ีอทีเ่ป็นสขีาวท�าให้สะดวกในการทาสทีบั

มากกว่าสีเหลือง ท่อพีวีซีสีขาวจึงเป็นท่อร้อยสายที่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า แต่ราคาท่อสีขาวจะสูง

กว่าท่อสีเหลืองประมาณ 25-50%

ข้อสังเกต ขนาดท่อพีวีซีที่ก�าหนดเรียกนั้น เป็นการก�าหนด

ขนาดโดยยึดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยระหว่างเส้นผ่าน

ศูนย์กลางภายใน และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตามมาตรฐาน

มอก.17 ก�าหนดให้ยึดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นขนาด

คงที่ ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะใหญ่เล็กตามความหนาท่อซึ่ง

เป็นไปตามระดับชั้นคุณภาพต่างๆ

2) ท่อพีอี (PE) คือ ท่อที่ท�าจากพอลิเอทิลีน โดยแบ่งเป็น 

ท่อพีอีความหนาแน่นสูงมีชื่อเต็มๆ ว่า High Density Polyethylene 

(HDPE) ซึ่งมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 0.95 กรัมต่อลบ.ซม. ใช้ใน

งานท่อน�้าประปา และงานท่อร้อยสายงานระบบ และท่อพีอีความ

หนาแน่นต�่ามีชื่อเต็มๆ ว่า Low Density Polyethylene (LDPE) มี

ความหนาแน่นน้อยกว่า 0.95 กรัมต่อ ลบ.ซม. ซึ่งจะมีคุณสมบัติเรื่อง

ความคงทนแข็งแรงต�่ากว่า HDPE ใช้ในงานท่อส่งน�้าในงานเกษตร 

ท่อ
พวีซีท้ัีง 3 สมีคีวามยาวมาตรฐาน คอื 4 ม. (ท่อพวีซีสีเีหลอืง

จะมีความยาวมาตรฐาน 6 ม. ให้เลือกเพิ่มเติม) และมีทั้ง

แบบปลายเรยีบธรรมดา แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน�า้ยา และแบบ

ปลายบานชนดิต่อด้วยแหวนยาง การต่อท่อพวีซีจีะใช้น�า้ยาในการต่อ

ประสาน น�า้ยาน้ีจะท�าหน้าทีล่ะลายเนือ้พวีซี ีให้ประสานสนทิเป็นเนือ้

เดียวกัน ระหว่างท่อและข้อต่อพีวีซี ส�าหรับกรณีจะต่อท่อเกลียวพีวีซี

ก็จะใช้เทปพันท่อร่วมด้วย โดยเนื้อเทปจะมีความนุ่มยืดหยุ่น แนบ

สนิทกระชับร่องเกลียว

รูปท่อพีวีซีแบบปลำยเรียบธรรมดำ         รูปท่อพีวีซีแบบปลำยบำนชนิด 

                                                         ต่อด้วยน�้ำยำ

รูปท่อพีวีซีแบบปลำยบำนชนิดต่อด้วยแหวนยำง

ในงานบ้านท่ัวไปเราจะใช้ท่อพีวีซีสีฟ้าในการล�าเลียงน�้า

ภายในบ้าน โดยจะใช้ระดับชั้นคุณภาพ 13.5 เป็นท่อน�้าดี และใช้

ระดับชั้นคุณภาพ 8.5 เป็นท่อระบายน�้าเสีย เนื่องจากท่อน�้าดีจะต้อง

รบัแรงดนัในเส้นท่อทีส่งูกว่าท่อระบายน�า้เสยีจงึมรีะดบัชัน้คุณภาพที่

(จบ) 2

จากฉบับที่แล้วต่อ

ตอน

ในงานก่อสร้าง

มารู้จักท่อ



51TPA news

คบเด็กสร้างบ้าน

December 2013 ●  No. 204

รูปแสดงท่อพีอี

วัสดุท่อพีอีผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงส�าหรับงานท่อ

โดยเฉพาะ ตัวท่อมีลักษณะเป็นสีด�า เรียบมันและคาดด้วยแถบสี

ต่างๆ (ท่อเอชดีพีอีส�าหรับน�้าดื่มตาม มอก. 982 จะก�าหนดให้คาด

ด้วยแถบสฟ้ีา ส่วนท่อเอชดพีอี ีส�าหรบัร้อยสายไฟฟ้าจะคาดด้วยแถบ

สส้ีม) เป็นท่อทีม่คีณุสมบตัเิหนยีวแขง็แรง ยืดหยุ่นทนต่อความดนัสงู 

สารเคมี และสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี น�้าสามารถไหลในเส้นท่อ

โดยมีแรงเสียดทานต�่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (อย่างน้อย 

50 ปี) อกีทัง้มนี�า้หนกัเบากว่าท่อพวีซีปีระมาณ 30% ในกรณทีีใ่ช้งาน

เป็นท่อร้อยสายก็มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง 

สามารถโค้งงอได้โดยไม่ต้องดัดท่อ ทนต่อแรงกดอัดได้ดี ทนต่อ 

เปลวไฟ ผิวท่อที่เรียบมันก็สะดวกในการร้อยสายไฟฟ้า เคเบิล และ

ป้องกันการเสียหายของสายจากการลากดึง ท่อพีอีจึงเป็นที่นิยมน�า

มาใช้งานทั้งท่อน�้าดื่ม ท่อน�้าทิ้ง และท่อร้อยสายไฟฟ้างานระบบ 

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ท่อพอีผีลติได้ 2 รปูแบบ คอื ชนดิอ่อนและชนดิแขง็ ชนดิอ่อน 

คือ ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ½ นิ้ว จนถึง 6 นิ้ว สามารถม้วน

ท่อได้ถึงความยาว 100 ม. ส่วนท่อแข็งคือท่อที่มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไป ซึ่งจะม้วนและขนส่งได้ล�าบาก จึงนิยม

ตัดเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนมีความยาว 6 ม. หรือ 12 ม.

ท่อพอีแีบ่งเป็นชัน้คุณภาพตาม มอก. ได้ 10 ชัน้คุณภาพ ตาม

ความดันที่ก�าหนดไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส คือ

PN 3.2 คือ ความดัน 0.32 เมกะพาสคัล 

PN 4  คือ ความดัน 0.40 เมกะพาสคัล

PN 6  คือ ความดัน 0.60 เมกะพาสคัล 

PN 6.3 คือ ความดัน 0.63 เมกะพาสคัล

PN 8 คือ ความดัน 0.80 เมกะพาสคัล 

PN 10 คือ ความดัน 1.00 เมกะพาสคัล

PN 12.5 คือ ความดัน 1.25 เมกะพาสคัล 

PN 16 คือ ความดัน 1.60 เมกะพาสคัล

PN 20 คือ ความดัน 2.00 เมกะพาสคัล 

PN 25 คือ ความดัน 2.50 เมกะพาสคัล

นอกจากแบ่งตามความดันใช้งานแล้วยังสามารถแบ่งตาม

ความแข็งแรงขั้นต�่าของวัสดุ (Minimum Required Strength, MRS) 

และความเค้นตามแนวเส้นรอบวงสูงสุด (Hoop Stress or Hydro-

static Design Stress,σ
s
) ตามตารางด้านล่างนี้

ชั้นคุณภาพ MRS σ
s(เมกะพาสคัล)

PE 100 10 8.0

PE 80 8 6.3

PE 63 6.3 5.0

หมำยเหตุ:  ความเค้นตามแนวเส้นรอบวงเป็นเมกะพาสคัล ค�านวณ

จาก MRS ที่อายุการใช้งาน 50 ปี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หารด้วย

สัมประสิทธิ์การออกแบบ (design coefficient, C) ไม่น้อยกว่า 1.25 

         

ต่อฉบับหน้าอ่าน


