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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

4) ท่อพีพีอาร์(PP-R) คือท่อท่ีท�ำจำกโพลิพอพิลีน แลนดอม  
โคพอลิเมอร์ (Polypropylene Random Copolymer) ซึ่ง

เป็นเม็ดพลำสติกคุณภำพสูงท่ีได้จำกกำรทดลองปรับปรุงคุณภำพ 
เมด็พลำสตกิ เพือ่น�ำมำผลิตท่อน�ำ้ประปำโดยเฉพำะ เพือ่ให้ได้ท่อน�ำ้
ประปำที่แข็งแรงทนทำนสำมำรถใช้งำนได้ส�ำหรับของเหลวที่มี
อณุหภมูสิงู ลกัษณะเด่นทีเ่หน็ชดัของท่อพพีอีำร์ คอื มสีเีขยีว สำมำรถ
รบัแรงดนัได้สงูถงึ 20 บำร์ และรองรบัอณุหภมูไิด้ถงึ 95 องศำเซลเซยีส 
สำมำรถใช้เป็นท่อน�้ำดื่มได้ ผิวผนังท่อเรียบลื่น ทนทำนต่อสำรเคมีที่
หลำกหลำย  และมอีำยกุำรใช้งำนทีย่ำวนำนถงึ 50 ปี ด้วยวตัถปุระสงค์
ในกำรผลิตท่อชนิดนี้ ท่อจึงมีคุณสมบัติเหมำะสมจะใช้งำนตำมบ้ำน
เรือนหรืออำคำรเพื่อกำรอยู่อำศัยในระยะยำว

(จบ) 5

จากฉบับที่แล้วต่อ

ตอน

ในงานก่อสร้าง

มารู้จักท่อ

▲	รูปแสดงท่อพีพีอาร์

ปัจจุบันท่อพีพีอำร์ยังไม่มีมำตรฐำน มอก. มำก�ำกับ จึงใช้
มำตรฐำนของเยอรมัน DIN 8077, DIN 8078 อ้ำงอิงแทน ตำมท้อง
ตลำดจะขำยท่อพพีอีำร์เป็นท่อนควำมยำวท่อนละ 4 ม. สำมำรถแบ่ง
ย่อยออกเป็นชนิดที่ใช้กับน�้ำอุ่น (ใช้กับช่วงอุณหภูมิ 38 �C -60 �C) กับ
น�้ำร้อน (ใช้กับช่วงอุณหภูมิ 38 �C -95 �C) โดยท่อที่ก�ำหนดให้ใช้กับ
น�ำ้อุ่นคำดด้วยแถบสีฟ้ำ ส�ำหรบัท่อน�ำ้ตรำช้ำง หรอืไม่มแีถบคำดเลย
ส�ำหรับท่อน�้ำย่ีห้ออื่น ส่วนที่ให้ใช้กับน�้ำร้อนจะคำดด้วยแถบสีแดง
ส�ำหรับท่อน�้ำตรำช้ำง หรือคำดด้วยแถบสีขำวส�ำหรับท่อน�้ำยี่ห้ออื่น 
หรอืสงัเกตได้จำกควำมหนำท่อกไ็ด้ โดยท่อทีก่�ำหนดให้ใช้กบัน�ำ้ร้อน
จะมีควำมหนำมำกกว่ำ ทั้งนี้ยังมีท่อพีพีอำร์ชนิดที่เคลือบผิวท่อด้วย
ไฟเบอร์ (Fiber composite) และท่อชนดิทีเ่คลอืบผวิท่อด้วยอลมูเินยีม 
(Aluminium composite) เพื่อลดกำรยืดหดตัวของท่อเมื่อใช้งำน 
น�้ำร้อน ในท้องตลำดมีจ�ำหน่วยในขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ 
20-160 มม. โดยขนำด 200 และ 250 มม. มีเฉพำะท่อพีพีอำร์ที่ใช้
กับน�้ำอุ่น 
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มำตรฐำนในกำรเลือกใช้งำนท่อพีพีอำร์แบ่งตำมควำม
สำมำรถในกำรรบัแรงดันระบใุนเส้นท่อ เช่นเดยีวกับท่อพอีี นัน่คอืแบ่ง
ตำมควำมดนัท่ีก�ำหนดไว้ทีอ่ณุหภมู ิ20 องศำเซลเซยีส เรยีกว่ำค่ำ PN

PN 10 คือ ควำมดัน 1.00 เมกะพำสคัล (10 บำร์) 
PN 20 คือ ควำมดัน 2.00 เมกะพำสคัล (20 บำร์)
และอัตรำส่วนระหว่ำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกต่อควำม

หนำท่อหรือที่เรียกว่ำ SDR (Standard Dimension Ratio) เช่นเดียว
กบัท่อพบี ีระดบัชัน้คณุภำพของท่อพพีอีำร์จงึจะระบคุ่ำ SDR และค่ำ 
PN ก�ำกับไว้ 

ท่อพพีอีำร์ทีม่จี�ำหน่ำยในท้องตลำด ได้แก่ ท่อพพีอีำร์ชนดิใช้
กับน�้ำอุ่น มีค่ำระดับมำตรฐำน SDR11 PN10 และท่อพีพีอำร์ชนิดใช้
กับน�้ำร้อน มีค่ำระดับมำตรฐำน SDR6 PN20

ตารางแสดงขนาด มิติและค่าความคลาดเคลื่อน ท่อพีพีอาร์

ภำพรวมคุณสมบัติท่อพีพีอำร์ คือ เป็นท่อพลำสติกที่มีควำม
แขง็แรงสงู มคีวำมยดืหยุ่นน้อยกว่ำท่อพวีซีเีลก็น้อย และมนี�ำ้หนกัท่อ
ต่อเมตรมำกกว่ำท่อพลำสติกชนิดอื่นๆ และสำมำรถใช้งำนกับ
ของเหลวอุณหภูมิสูงมำกกว่ำท่อพีบีเสียด้วย ซึ่งเหมำะกับกำรใช้งำน
เป็นท่อน�้ำประปำเป็นอย่ำงยิ่ง แต่เนื่องจำกท่อพีพีอำร์มีรำคำสูงมำก 
โดยสูงกว่ำท่อพีวีซีถึง 5.5- 8 เท่ำ (เทียบระหว่ำงท่อพีวีซี ระดับ 13.5 
กบัท่อพพีอีำร์ SDR6 PN20) จงึนิยมน�ำมำใช้ในงำนเฉพำะท่อน�ำ้ร้อน 
เนื่องจำกได้ใช้ประโยชน์จำกคุณสมบัติท่ีโดดเด่นของท่อจริงๆ โดย
นิยมน�ำมำใช้ทดแทนท่อทองแดง เน่ืองจำกมีรำคำถูกกว่ำ และกำร ต่อฉบับหน้าอ่าน

ชื่อขนาด
(มม.(นิ้ว))

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

ภายนอกเฉลี่ย 
(มม.)

ความหนาของผนังท่อ (มม.)

SDR 11 
(PN10)

SDR 6 
(PN20)

20(1/2) 20.0+0.3 1.9+0.3 3.4+0.6

25(3/4) 25.0+0.3 2.3+0.5 4.2+0.7

32(1) 32.0+0.3 2.9+0.5 5.4+0.8

40(1 1/4) 40.0+0.4 3.7+0.6 6.7+0.9

50(1 1/2) 50.0+0.5 4.6+0.7 8.3+1.1

63(2) 63.0+0.6 5.8+0.8 10.5+1.3

75(2 1/2) 75.0+0.7 6.8+0.9 12.5+1.5

90(3) 90.0+0.9 8.2+1.1 15.0+1.7

110(4) 110.0+0.9 10.0+1.2 18.3+2.1

125(5) 125.0+1.2 11.4+1.4 20.8+2.3

160(6) 160.0+1.5 14.6+1.7 26.6+2.9

ตัดต่อท่อพีพีอำร์มีควำมยุ่งยำกน้อยกว่ำท่อทองแดง 
กำรเชื่อมต่อท่อพีพีอำร์จะใช้วิธีกำรเชื่อมด้วยควำมร้อน 

เช่นเดียวกับท่อพีอี และท่อพีบี แต่ท่อพีพีอำร์ตำมมำตรฐำนกำร 
เชื่อมต่อท่อนั้น สำมำรถต่อเชื่อมกันแบบวิธีกำรเชื่อมแบบสอด 
(Socket fusion) เท่ำนั้น

ข้อสังเกต มำตรฐำนภำยในประเทศก�ำหนดหน่วยระบบ 
เมตริกซ์ของอเมริกำเป็นมำตรฐำนเสียส่วนใหญ่ ซึ่งใช้หน่วยเป็น
มิลลิเมตร (millimetre) แต่ช่ำงประปำบ้ำนเรำนิยมเรียกขนำดท่อใน
หน่วยนิ้ว (inch) กันมำกกว่ำ ซึ่งท่อพีวีซี และท่อพีบีจะก�ำหนดขนำด
ท่อเป็นหน่วยมลิลเิมตร โดยใช้ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฉลีย่ระหว่ำง
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยใน และเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก แต่ท่อพีอี 
และท่อพีพีอำร์จะก�ำหนดขนำดท่อโดยใช้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ภำยนอก ถ้ำหำกยึดขนำดเป็นหน่วยนิ้วไปส่ังซื้อท่อพลำสติกแต่ละ
ชนิดจะได้ท่อที่มีขนำดในหน่วยมิลลิเมตรที่ต่ำงกัน เช่น หำกต้องกำร
ซือ้ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 นิว้ จะได้ท่อพวีีซ ีและท่อพบีทีีข่นำด 
25 มม. แต่ได้ท่อพีอี และท่อพีพีอำร์ที่ขนำด 32 มม. 

หำกคุณมีค�ำถำม ปัญหำ อยำกเข้ำมำร่วมแบ่งปันประสบ-
กำรณ์เกี่ยวกับเรื่องงำนก่อสร้ำง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับ
ฟังผ่ำนทำงอีเมล์  kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ


