
งานประปาเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบน า้ดี น า้เสียของบ้านเราใช้อยู่เป็นประจ าทกุวนั ระบบน า้ดีเป็นระบบน า้ท่ีใช้บริโภคเพ่ือสขุภาพ
และอนามยั ส่วนระบบน า้เสียหรือระบบน า้ทิง้เป็นระบบระบายน า้ออกจากบ้าน ฉะนัน้ มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้งานประปาในการจดัการ
ระบบน า้ดี น า้เสียให้ถกูต้องและเหมาะสม



• สามารถใช้เคร่ืองมืองานประปาได้ถกูต้อง

• สามารถสร้างชิน้งานท่ีเก่ียวกบังานประปาได้ด้วยตนเอง

• สามารถซอ่มแซมระบบน า้ประปา ให้กลบัมามีสภาพดี

• สามารถประปรับเปล่ียนอปุกรณ์สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบสขุภณัฑ์ท่ีช ารุดออกพืน้ ผนงั และติดตัง้ใหม่ อปุกรณ์ใหม่กลบั
เข้าไปงานได้ปกติ







ระบบน า้ประปาภายในบ้านพกัอาศยั

ท่อน ำ้ดีประเภทต่ำงๆ 
1. ท่อพลำสตกิ ปัจจบุนัแบ่งได้หลายประเภทเพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ได้แก่

- ท่อ PVC (Poly Vinyl Chloride) นิยมใช้ทั่วไปส ำหรับท่อน ำ้ประปำในอุณหภูมิปกติ อย่างระบบน า้ด่ืมหรือ
งานท่อต่างๆ มีขนาดและความหนาให้เลือกตามระดบัการรับแรงดนั แต่ทัง้นีข้้อจ ากดัส าหรับท่อพีวีซีคือไม่สามารถทนต่อแรงกระแทก 
ความดนัและอณุหภมูิสงูๆ ได้ จงึเหมาะส าหรับใช้ภายในอาคารกบัสภาพน า้ในอณุหภมูิปกติ

- ท่อ PP-R (Random Copolymer Polypropylene) มีคณุสมบตัิ เด่น คือทนอณุหภมูิได้สงูถึง 95 องศา 
และแรงดนัได้สงู ถึง 20 บาร์ รวมถึงมีการเช่ือมรอยต่อด้วยความร้อนให้เป็นเนือ้เดียวกนั จงึปอ้งกนัการร่ัวซึมได้ดี อย่างไรก็ตาม ท่อ
ชนิดนีไ้ม่เหมาะกบัการติดตัง้บริเวณใต้พืน้ดินเน่ืองจากไม่สามารถทนแรงกระแทกได้ดีนกั



- ท่อโพลีเอทลีิน หรือท่อ PE (Poly Ethylene) หรือ บางท่านเรียกว่าท่อเอชดีพีอี (HDPE) มีคณุสมบตัิยืดหยุ่น
ได้ดี ทนต่อแรงกระแทก และแสงอำทติย์ นิยมใช้เป็นท่อน ำ้ดื่ม เพราะมีความยืดหยุ่นสงูและดดัโค้งงอได้ สามารถใช้ภายนอก
อาคารหรือฝังดินก็ได้เช่นกนั

2. ท่อโลหะ ท่ียงัมีใช้ในปัจจบุนัคือ ท่อเหล็ก และท่อทองแดง โดยมีการน ามาผสมกบัสารชนิดอ่ืนเพ่ือปรับปรุงคณุสมบตัิ เช่น ท่อเหล็ก
เคลือบสงักะสี เพ่ือลดปัญหาการเกิดสนิม เป็นต้น เหมำะกับกำรใช้เป็นท่อน ำ้ร้อน เพราะโลหะมีคณุสมบตัิทนความร้อนได้สงู ทัง้นี ้
ควรเลือกใช้ชนิดความหนาให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีใช้งาน

ส าหรับระบบน า้อุ่นและน า้ร้อนท่ีใช้ในห้องน า้ ซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมอย่างมากนัน้ ควรเลือกใช้ ท่อ PP-R ท่อเหล็ก หรือท่อ
ทองแดงก็ได้



ข้อต่อรูปแบบต่ำงๆ 



ป๊ัมแบบแรงดันคงที่ / แบบอนิเวร์ิทเตอร์ (ทรงเหล่ียม) 

ป๊ัมแรงดนัคงท่ีเป็นป๊ัมน า้ท่ีให้แรงดนัน า้สม ่าเสมอ เหมาะกบับ้านท่ีมีการใช้น า้หลายจดุและอปุกรณ์ท่ีต้องการแรงดนัน า้ท่ีคงท่ี 
อาทิเช่น เคร่ืองท าน า้อุ่น ข้อดีของป๊ัมชนิดนีคื้อ มีการท างานโดยใช้ตวัช่วยในการเพิม่แรงดนั อาทิ แก๊สไนโตรเจน ท าให้มีรอบในการ
อดัอากาศคงท่ี ส่งผลให้การจ่ายน า้มีปริมาณสม ่าเสมอ เช่น ถ้าเจ้าของบ้านใช้น า้พร้อมกนัทัง้ 3 จดุ ปริมาณแรงดนัน า้ก็จะมีปริมาณ
เท่ากนัทัง้ 3 จดุ เป็นต้น ป๊ัมชนิดนีมี้เสียงเบา และขนาดท่ีย่อมเยาว์กว่า แต่มีราคาสงูกว่าชนิดแบบถงัแรงดนั (ทรงกระบอก) ส่วน
ข้อจ ากดัของป๊ัมชนิดนีคื้อ เม่ือเกิดปัญหาร่ัวซมึของถงัความดนั จะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเติมก๊าซเองได้ ต้องถอดเปล่ียนเท่านัน้ 
แต่ปัจจบุนัเร่ิมมีชนิดท่ีใช้อากาศเป็นตวัช่วยในการเพิ่มแรงดนับ้างแล้ว ซึง่สามารถช่วยแก้ปัญหาดงักล่าวได้ ชิน้ส่วนวสัดท่ีุใช้ส่วน
ใหญ่เป็นพลาสติกแข็ง จงึท าให้ไม่มีปัญหาเร่ืองสนิมมากนกั แต่ก็ไม่ควรตัง้ป๊ัมชนิดนีไ้ว้กลางแจ้งโดยไม่มีหลงัคาคลมุ เพราะอาจท าให้
ป๊ัมน า้มีอายสุัน้ลงกว่าท่ีควร



ป๊ัมแบบถังแรงดัน (ทรงกระบอก) 

ป๊ัมชนิดนีท้ างานโดยใช้หลกัการให้น า้ไปแทนท่ีอากาศ เพ่ือใช้แรงดนัของอากาศในการป๊ัมน า้ออกไปใช้งานในส่วนต่างๆ ของ
อาคาร มีราคาย่อมเยาว์ ดแูลรักษาง่าย ทนทาน ให้แรงดนัน า้สงูกว่าป๊ัมชนิดแรงดนัคงท่ีเม่ือเทียบในก าลงัวตัต์ท่ีเท่ากนั แต่มี
ข้อเสียคือให้แรงดนัน า้ไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากต้องใช้แรงดนัของอากาศเพ่ือดนัน า้ออกไป ดงันัน้หากเปิดใช้พร้อมกนัหลายๆจดุอาจ
ท าให้ความแรงของน า้แต่ละจดุมีปริมาณไม่เท่ากนัได้ นอกจากนีใ้นป๊ัมบางรุ่นมีการใช้วสัดใุนการผลิตตัวถงัเป็นเหล็กชนิดบาง จงึ
เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เกิดเสียงดงัได้ ข้อควรระวงัส าหรับป๊ัมน า้ชนิดนีคื้อ การท่ีวสัดตุวัถงัท าด้วยเหล็กและเคลือบกนัสนิม
ภายใน เม่ือใช้ไปเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจท าให้เกิดสนิมบริเวณตวัถงัขึน้ได้ เน่ืองจากวสัดเุคลือบกนัสนิมหมดอาย ุจงึควรวางใน
พืน้ท่ีท่ีน า้ท่วมไม่ถึง นอกจากนีใ้นปัจจบุนัเจ้าของบ้านยงัสามารถเลือกใช้เป็นถงัท่ีผลิตจากสเตนเลสท่ีมีความทนทานมากกว่า



กำรเลือกขนำดของป๊ัมน ำ้



ถังเกบ็น ำ้

1. ถังเกบ็น ำ้ใต้ดนิ
ส าหรับการติดตัง้ถงัน า้ใต้ดินเหมาะส าหรับบ้านท่ีมีพืน้ท่ีจ ากดัโดยต้องมีโครงสร้างรับน า้หนกัถงัเก็บน า้บริเวณใต้ดิน เพ่ือ

ปอ้งกนัการทรุดตวัท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึง่ผู้ผลิตมกัจะระบขุนาดของโครงสร้างท่ีเหมาะสมไว้ในคู่มือการติดตัง้ ข้อดีของการติดตัง้
ใต้ดิน นอกจากเร่ืองพืน้ท่ีแล้วคืออณุหภมูิของน า้จะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนกั แต่มีข้อจ ากดัในเร่ืองการดแูลรักษาท่ีต้อง
ระมดัระวงัมากกว่าชนิดติดตัง้บนดิน ท าความสะอาดยาก รวมถึงราคาของการติดตัง้ท่ีค่อนข้างสงู



2. ถังเกบ็น ำ้บนดนิ

ส าหรับการติดตัง้ถงัเก็บน า้บนดิน เหมาะส าหรับบ้านพกัอาศยัท่ีมีพืน้ท่ีภายในบ้าน มีข้อดีคือสามารถดแูลรักษาง่าย 
เคลื่อนย้ายหรือซอ่มบ ารุงได้ไม่ยาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน้อยกว่าชนิดติดตัง้ใต้ดิน โดยถงัเก็บน า้ท่ีได้รับความนิยม
ส าหรับการติดตัง้ลกัษณะนีค้ือ ถงัเก็บน า้สเตนเลสและถงัเก็บน า้พลาสติกชนิดติดตัง้บนดิน

ถังสเตนเลส มีความทนทานแข็งแรง ท าความสะอาดภายในถงัง่าย เน่ืองจากมีรูถ่ายน า้อยู่บริเวณก้นถงั มีขาตัง้บริเวณก้นถงัเพ่ือ
ปอ้งกนัสนิมท่ีจะเกิดขึน้จากการสมัผสัความชืน้ของดิน แต่มีข้อจ ากดัคือ ควรใช้กบัน า้สะอาดหรือน า้ประปาเท่านัน้ ไม่เหมาะกบั
น า้กร่อยหรือน า้บาดาล เน่ืองจากวสัดไุม่ทนต่อกรดและด่างและควรระมดัระวงัสนิมท่ีอาจเกิดขึน้ได้ตามรอยเช่ือม

ถังเกบ็น ำ้พลำสตกิชนิดตดิตัง้บนดนิ ปัจจบุนัมีนวตักรรมยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย มีรูปทรง สี และลวดลายหลากหลาย ไม่มีขาตัง้
เหมือนถงัเก็บน า้สแตนเลส จงึต้องติดตัง้บริเวณพืน้ผิวท่ีเรียบสม ่าเสมอ และมีการลงโครงสร้างรับน า้หนกัเรียบร้อย ต าแหน่งรูถ่าย
น า้อยู่บริเวณด้านข้าง จงึอาจจะเกิดตะกอนในถงัเล็กน้อยหากมีการถ่ายน า้



กำรเลือกขนำดถังเกบ็น ำ้



อุปกรณ์ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ระบบน ำ้ประปำ

กรรไกรตัดท่อ PVC



ตัวอย่ำงงำนซ่อมบ ำรุง



ระบบน า้ประปาภายในบ้านพกัอาศยั


