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ค าน า 
 

ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ นั้นเป็นการท างานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เฉพาะด้าน อีกทั้งยังต้องอาศัยการท างานแบบร่วมกันท างาน ซึ่งยากท่ีจะควบคุมผลผลิตของงานให้
ออกมาในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ฝ่าย
ออกแบบ  ส านักงานชลประทานที่ 2  กรมชลประทาน  ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าคู่มือการท างานด้าน
ออกแบบขึ้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานชลประทานที่ 2  ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
กรมชลประทาน  พ.ศ.2560-2564  พันธกิจที่ 1  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุก
กระบวนงานของกรมชลประทานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดท าพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมชลประทานก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุก
กระบวนงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   เป็นหนึ่งในจ านวนคู่มือปฏิบัติงานด้าน
ออกแบบ ที่ฝ่ายออกแบบ ส านักงานชลประทานที่ 2 ได้จัดท าข้ึนมา ทั้งนี้คณะท างานได้ด าเนินการศึกษา  รวม
รวมข้อมูล  วิเคราะห์รายละเอียดของงาน  วางผังกระบวนงาน  และเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  ส าหรับเป็น
องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบระบบประปาภูเขา  เล่มนี้  จะ
เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ของส านักงานชลประทานที่ 2  กรมชลประทาน  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนากรมชลประทานไปสู่องค์กรอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual) 
การออกแบบสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ
ท างานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือ ขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น จนสิ้นสุดกระบวนการจัดท าแบบ 
และส่งมอบแบบให้กับ โครงการเจ้าของพ้ืนที่/เจ้าของงาน 

 

3. ค้าจ้ากัดความ 

มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือ
ว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา ก าหนด
มาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ผวศ.ชป.2  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม ส านักงานชลประทานที่ 2 
อบ.ชป.2   หวัหน้าฝ่ายออกแบบ ส านักงานชลประทานที่ 2 
พค.ชป.2   หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส านักงานชลประทานที่ 2 
ปธ.ชป.2   หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส านักงานชลประทานที่ 2 
สร.ชป.2   หัวหน้าฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ ส านักงานชลประทานที่ 2 
มาตรฐานงานออกแบบของส านักงานชลประทานที่ 2 ใช้รูปแบบมาตรฐานการออกแบบและเขียนแบบ

ของส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน 
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตงานออกแบบของส านักงานชลประทานที่ 2 ใช้

รูปแบบจากมาตรฐานการออกแบบและเขียนแบบของกรมชลประทาน 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณางานที่ได้รับการร้องขอ และ
อ านวยการให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการ  

4.2 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนงาน ก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงานและมาตรฐานวิชาการ ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชา รวมถึงแก้ไขปัญหางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

4.3 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ/ช านาญการ วิศวกรชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล ออกแบบค านวณทางวิศวกรรม และจัดท าแบบร่างโครงการ (Lay-Out) โดยต้องค านึงถึงความ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ครบถ้วนตามมาตรฐาน การน าไปใช้ประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์/ความ
ต้องการของราษฎร 

4.4 นายช่างชลประทาน/ช่างเขียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแบบร่างโครงการ (Lay-Out) มาจัดท า
เป็นแบบให้สมบูรณ์เพ่ิมเติมองค์ประกอบ ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการเขียนแบบ ถูกต้องตามมาตราส่วน 
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สรุปกระบวนการจัดท้าคูม่ือการออกแบบสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
 
กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1.1 มอบหมายงานแก่ผู้ออกแบบ ขั้นตอนนี้หัวหน้าฝ่ายออกแบบ จะเป็นผู้มอบหมาย แก่ข้าราชการ/
พนักงานราชการ ต าแหน่งวิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ/ช านาญ วิศวกรชลประทาน ท าหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ในการออกแบบ 

1.2 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ในขั้นตอนการท างานนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานออกแบบโครงการสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ที่จ าเป็นต่อการออกแบบ ได้แก่ ผลศึกษาพิจารณาโครงการเบื้องต้น 
(ติดต่อขอรับจาก ฝ่ายพิจารณาโครงการ สชป.2), ผลส ารวจภูมิประเทศ (ขอรับได้จากฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ)  

1.3 ติดต่อ/ประสานงาน หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ในขั้นตอนนี้ เมื่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นจาก
หน่วยงานต่างๆ ผู้ได้รับมอบหมายควรท าการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจสอบว่าข้อมูลจากฝ่าย
ต่างๆตรงกัน ได้แก่ชื่อโครงการ ที่ตั้ง พิกัดแผนที่ ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลว่าเป็นปัจจุบัน /หรือเป็นฉบับ
สมบูรณ์ชุดล่าสุด เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตรงกันแล้ว จะต้องติดต่อประสานงานไปยัง โครงการ
ชลประทานจังหวัด/โครงการส่งน้ า เจ้าของพ้ืนที่/เจ้าของโครงการ เพ่ือขอตรวจสอบพ้ืนที่หน้างานจริง สอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้น เพื่อที่ให้โครงการที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของราษฎร  

1.4 ด าเนินการออกแบบ ท ารายการค านวณทางด้านวิศวกรรม (ด้านชลศาสตร์) พร้อมท าแบบโครงร่าง 
(Lay-out) เมื่อท าการตรวจสอบโครงร่าง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว จึงด าเนินการออกแบบรายละเอียดจาก
แบบโครงร่าง และรายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อรายละเอียดครบถ้วนแล้วจึงมอบหมายให้ช่างเขียน/ลอก 
จัดแบบ และท ารายละเอียดแบบให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 

1.5 ตรวจสอบ/ปรับแก้ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมชล
ศาสตร์ และถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนแบบ 

1.6 จัดท าต้นฉบับ/แบบไข ขนาด A1 เพ่ือเสนออนุมัติ ในล าดับต่อไป 
1.7 เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือเห็นชอบ  
1.8 จัดท าส าเนาแบบพิมพ์เขียวส่งมอบโครงการ/เก็บรวบรวม 
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Work Flow กระบวนการจัดท้าคู่มือการออกแบบสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
 

ล าดับที่    ผังกระบวนการ        เวลา 
 

 
1 

 
มอบหมายงานแก่ผู้ออกแบบ 

 
 

 
30 นาท ี

 
2 

 

 
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

 
 

 
2 วัน 

 
3 

 

 
ติดต่อ/ประสานงาน หน่วยงาน 

 เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
 

 
1 วัน 

 
4 

 

 
ด าเนินการออกแบบ 

 
20 วัน 

 
5 
 

 
ตรวจสอบ/ 

ปรับแก้ 
 
 

 
5 

 
6 

 
จัดท าต้นฉบับ/แบบไข 

 
 

 
1 

 
7 
 
 

 
เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 

เพ่ือเห็นชอบ 
 

 
1 

 
8 
 

 
 

จัดท าส าเนาแบบพิมพ์เขียวส่งมอบโครงการ 
/เก็บรวบรวม 

 

 
1 

รวมเวลาทั งหมด 31 วัน 30 นาที

Yes 

No 
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5.  Work Flow กระบวนการ 

  ชื่อกระบวนการ : การออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ตัวชี วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดการจัดท้าคู่มือปฏิบัติงาน : การออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

 
 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
มอบหมายงานแก่ผู้ออกแบบ 

 
 

30 นาท ี 1.1 อบ.ชป.2 เป็นผู้มอบหมายชิ้นงานแก่ วิศวกร
ผู้ออกแบบ 

 

แผนงานตามที่ขอรับงบประมาณ
ประจ าปี 

อบ.ชป.2 

2.  
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

 
 

2 วัน 2.1 ได้รับข้อมูลรายงานศึกษาพิจารณาโครงการจาก
ฝ่ายพิจารณาโครงการ 
2.2 ได้รับผลส ารวจภูมิประเทศจากฝ่ายส ารวจภูมิ
ประเทศ และด าเนินการจากแบบไข ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล 
2.3 ได้รับผลส ารวจธรณีจากฝ่ายธรณี 
 

ข้อมูลที่ได้รับ มีความถูกต้อง ตรงกัน 
 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 

3.  
ติดต่อ/ประสานงาน 

หน่วยงาน 
 เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

 

1 วัน 3.1 น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง 
3.2 ด าเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ณ 
สถานที่ที่จะท าการออกแบบโครงการชลประทานขนาด
เล็ก ว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจาก กระบวนการ
ล าดับที่ 2 หรือไม่ 
3.3 หากข้อมูล ณ สถานที่จริงมีความขัดแย้ง/ข้อมูลไม่
เพียงพอ ให้ด าเนินการแจ้งโครงการ เจ้าของพ้ืนที่เพ่ือ
จัดหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

รวบรวมข้อมูลและแผนที่ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง อ้างอิงได้ ให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน/ส ารวจพื้นที่จริงร่วมกับ
ฝ่ายออกแบบและฝ่ายส ารวจภูมิ
ประเทศ 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 
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4.  
ด าเนินการออกแบบ 

20 วัน 4.1 ท ารายการค านวณทางด้านวิศวกรรม(ด้านชล
ศาสตร์) พร้อมท าแบบโครงร่าง (Lay-out) 
4.2 ตรวจสอบโครงร่าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
4.3 ด าเนินการออกแบบรายละเอียดจากแบบโครงร่าง 
เช่น ออกแบบโครงสร้าง และรายละเอียดอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
4.4 มอบหมายให้ช่างเขียน/ลอก จัดท ารายละเอียด
แบบให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 

หลักวิศวกรรมชลศาสตร์/ วิศวกรรม
โครงสร้าง/และหลักการเขียนแบบ
ของส านักออกแบบ 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 

5.  
ตรวจสอบ/ 

ปรับแก้ 
 
 

5 วัน 5.1 จัดท าแบบขนาด A3 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบทั้งทางด้านวิศวกรรม และมาตรฐานการเขียน
แบบ 
5.2 เตรียมข้อมูลเบื้องต้น ที่มาของโครงการ รายการ
ค านวณทางวิศวกรรมชลศาสตร์ เสนอแก่ผู้ตรวจสอบ/
เพ่ือประกอบการตรวจสอบแบบ 
5.2 ในขั้นตอนการตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่อง/
ผิดพลาด ให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ตรวจสอบคุณภาพตามหลัก
วิศวกรรมชลศาสตร์/ วิศวกรรม

โครงสร้าง/และหลักการเขียนแบบ
ของส านักออกแบบ 

อบ.ชป.2 

6.  
จัดท าต้นฉบับ/แบบไข 

 
 

1 วัน 6.1 จัดท าแบบไข ขนาด A1 เพ่ือเป็นต้นฉบับส าหรับ
เสนอ/อนุมัติ 
6.2 ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนอนุมัติ หากพบ
ข้อผิดพลาดควรด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนแบบ 
 
 

นายช่าง
ชลประทาน/ช่าง

เขียน 

7.  
เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 

เพ่ือเห็นชอบ 
 

1 วัน 7.1 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
ของแบบต่อผู้บังคับบัญชา 
7.2 เสนอแบบต้นฉบับเพื่ออนุมัติ 

ตรวจสอบข้อมูลในสนามให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

No 

Yes 
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8.  
 

จัดท าส าเนาแบบพิมพ์เขียว
ส่งมอบโครงการ 
/เก็บรวบรวม 

 

1 วัน 8.1 น าแบบที่อนุมัติแล้ว/สมบูรณ์ แสกนเพ่ือบันทึก
เป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดท าพิมพ์เขียว 
8.2 น าแบบพิมพ์เขียว ส่งมอบโครงการ และเก็บแบบ
ไขต้นฉบับไว้ที่ห้องเก็บแบบ 

1. วิเคราะห์ชนิด คุณสมบัติ ดิน/หิน 
และค านวณค่าการรั่วซึมน้ าผ่านชั้น
หินฐานราก ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. สรุปผลการส ารวจธรณีวิทยาฐาน
รากจากข้อมูลที่ได้ 
 
 

นายช่าง
ชลประทาน/ช่าง

เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

6. ขั นตอนการปฏบิัติงาน 

ล าดับที่ รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

1. 1.1 อบ.ชป.2 เป็นผู้มอบหมายชิ้นงานแก่ 
วิศวกรผู้ออกแบบ 

 

1.1 อบ.ชป.2 พิจารณาการ
มอบหมายงานแก่ผู้ออกแบบ โดย
ค านึงถึงความรู้และประสบการณ์
ในการท างานก่อนหน้า  

1.1 แผนงานตามที่ขอรับ
งบประมาณประจ าปี 

อบ.ชป.2 ต้องได้รับการ
อนุมัติแผนการ
ปฏิบัติการจาก 
ผวศ.ชป.2 

2. 2.1 ได้รับข้อมูลรายงานศึกษาพิจารณาโครงการ
จากฝ่ายพิจารณาโครงการ 
2.2ได้รับผลส ารวจภูมิประเทศจากฝ่ายส ารวจ
ภูมิประเทศ และด าเนินการจากแบบไข ให้เป็น
ไฟล์ดิจิทัล 
2.3ได้รับผลส ารวจธรณีจากฝา่ยธรณี 

2.1 ศึกษารายละเอียดจาก 
รายงานการ พิจารณาโครงการ 
และจากผลส ารวจภูมิประเทศ 

2.1 เล่มรายงานศึกษาเบื้องต้น 
2.2 แบบผลส ารวจภูมิประเทศ 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 

ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีการ
วางแผนงานและ
หน้าที่ 

3. 3.1 น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง 
3.2 ด าเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ณ 
สถานที่ที่จะท าการออกแบบโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้รับจาก กระบวนการล าดับที่ 2 หรือไม่ 
3.3 หากข้อมูล ณ สถานที่จริงมีความขัดแย้ง/
ข้อมูลไม่เพียงพอ ให้ด าเนินการแจ้งโครงการ 
เจ้าของพ้ืนที่เพ่ือจัดหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

3.1 วางแผนการออกแบบและ
เดินทางไปตรวจสอบสภาพภูมิ
ประเทศ 

3.1 ความรู้ทางด้านอุทกวิทยา 
(Hydrology) วิศวกรรมชลประทาน 
(Irrigation Engineering) วิศวกรรม
ชลศาสตร์ (Hydraulics 
Engineering) 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 

 

4. 4.1 ท ารายการค านวณทางด้านวิศวกรรม(ด้าน
ชลศาสตร์) พร้อมท าแบบโครงร่าง (Lay-out) 
4.2 ตรวจสอบโครงร่าง ให้ถูกต้องตามหลัก

4.1 ก าหนด Design Criteria ใน
การออกแบบและก าหนดต าแหน่ง
ที่ตั้งและรูปแบบของการจัดส่งน้ า 

4.1 มาตรฐานการเขียนแบบ 
4.2 แบบฟอร์ม กรอบขนาด A1  
4.3 การอ้างอิงแบบมาตรฐาน การ

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
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วิศวกรรม 
4.3 ด าเนินการออกแบบรายละเอียดจากแบบ
โครงร่าง เช่น ออกแบบโครงสร้าง และ
รายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
4.4 มอบหมายให้ช่างเขียน/ลอก จัดท า
รายละเอียดแบบให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 

4.2 พิจารณาการค านวณวิเคราะห์
การออกแบบและค านวณด้านชล
ศาสตร์เพื่อก าหนดขนาดและ
รูปร่าง 
4.3 ก าหนดขนาดและรูปร่างและ
ค านวณทางด้านโครงสร้างของ
อาคารเพ่ือความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารเพ่ือให้เป็นตามหลัก
วิศวกรรมและเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพข้อมูลด้านต่างๆ 

ออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซ่ึง
เป็นโครงการที่เร่งด่วน ดังนั้น
รายละเอียดต่างๆที่มีความคล้ายกัน
กับงานออกแบบก่อนหน้าจะมีการ 
อ้างอิงแบบมาตรฐาน เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาในการออกแบบ ท า
รายละเอียดแบบ และแบบมาตรฐาน
ในงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ไม่ให้มีมิติ รูปร่าง ขนาด ที่ผิดแผกไป
จากกันมากนัก 

ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 

5. 5.1 จัดท าแบบขนาด A3 เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบทั้งทางด้านวิศวกรรม และ
มาตรฐานการเขียนแบบ 
5.2 เตรียมข้อมูลเบื้องต้น ที่มาของโครงการ 
รายการค านวณทางวิศวกรรมชลศาสตร์ เสนอ
แก่ผู้ตรวจสอบ/เพื่อประกอบการตรวจสอบแบบ 
5.2 ในขั้นตอนการตรวจสอบ หากมี
ข้อบกพร่อง/ผิดพลาด ให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จ 

5.1 ตรวจสอบรายการค านวณ
ประกอบแบบแปลน และจัดท า
แบบแปลนต้นฉบับให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
ของกรม 
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือชี้แจง 
และน าแบบต้นฉบับเพ่ือเสนอ
อนุมัติ 

 อบ.ชป.2  

6. 6.1 จัดท าแบบไข ขนาด A1 เพ่ือเป็นต้นฉบับ
ส าหรับเสนอ/อนุมัติ 
6.2 ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนอนุมัติ หากพบ
ข้อผิดพลาดควรด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

6.1 จัดท าแบบไข ขนาดA1 โดย
พิมพ์ผ่านเครื่องพล๊อตเตอร์ 

 นายช่าง
ชลประทาน/ช่าง

เขียน 
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7. 

 
7.1 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดของแบบต่อผู้บังคับบัญชา 
7.2 เสนอแบบต้นฉบับเพื่ออนุมัติ 

 
7.1 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดของแบบต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอการอนุมัติ
แบบ 

  
วิศวกร

ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
(ผู้ท าการ
ออกแบบ) 

 

8. 8.1 น าแบบที่อนุมัติแล้ว/สมบูรณ์ แสกนเพ่ือ
บันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดท าพิมพ์เขียว 
8.2 น าแบบพิมพ์เขียว ส่งมอบโครงการ และ
เก็บแบบไขต้นฉบับไว้ที่ห้องเก็บแบบ 

8.1 แจ้งโครงการเพื่อมารับส าเนา
แบบไปด าเนินการตามแผนงาน
ก่อสร้างต่อไป 

 นายช่าง
ชลประทาน/ช่าง

เขียน 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 
 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
1.มอบหมายงานแก่ผู้ออกแบบ แผนงานตามที่ขอรับ

งบประมาณประจ าปี 
ให้ผู้ออกแบบจัดท าแผนการ
ท างาน ส าหรับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อบ.ชป.2  

2.รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 

ข้อมูลที่ได้รับ มีความถูกต้อง 
ตรงกัน 
 

แผนการท างาน ส าหรับงานที่
ได้รับมอบหมาย 

วิศวกรผู้ออกแบบ  

3.ติดต่อ/ประสานงาน หน่วยงาน 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมูลและแผนที่
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงได้ ให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน/
ส ารวจพื้นที่จริงร่วมกับฝ่าย
ออกแบบและฝ่ายส ารวจภูมิ
ประเทศ 

ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

วิศวกรผู้ออกแบบ  

4.ด าเนินการออกแบบ หลักวิศวกรรมชลศาสตร์/ 
วิศวกรรมโครงสร้าง/และ
หลักการเขียนแบบของส านัก
ออกแบบ 

ด าเนินการออกแบบตาม
หลักการตามวิชาการ 
 
 

วิศวกรผู้ออกแบบ  

5.ตรวจสอบ/ปรับแก้ 
 

ตรวจสอบคุณภาพตามหลัก
วิศวกรรมชลศาสตร์/ 
วิศวกรรมโครงสร้าง/และ
หลักการเขียนแบบของส านัก
ออกแบบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักการตามวิชาการ/ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

อบ.ชป.2/ผวศ.ชป.2  
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6.จัดท าต้นฉบับ/แบบไข 
 

ถูกต้องตามมาตรฐานการ
เขียนแบบ 

 วิศวกรผู้ออกแบบ  

7.เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 
เพ่ือเห็นชอบ 
 

ตรวจสอบข้อมูลในสนามให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากงาน
สนามให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
มาตรฐาน 

อบ.ชป.2/ผวศ.ชป.2  

8.จัดท าส าเนาแบบพิมพ์เขียวส่ง
มอบโครงการ/เก็บรวบรวม 
 

1. วิเคราะห์ชนิด คุณสมบัติ 
ดิน/หิน และค านวณค่าการ
รั่วซึมน้ าผ่านชั้นหินฐานราก 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. สรุปผลการส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานรากจากข้อมูล
ที่ได้ 

ตรวจสอบรายงานให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

วิศวกรผู้ออกแบบ  
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8.    เอกสารอ้างอิง 

8.1 เครื่องสูบน้ าเพ่ือการชลประทานและออกแบบท่อส่งน้ า,ธัญดร ออกวะลา 
 
 

9.    แบบฟอร์มที่ใช้ 

 9.1 แบบฟอร์ม กรอบขนาด A1  
 9.2 การอ้างอิงแบบมาตรฐาน การออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการที่เร่งด่วน ดังนั้น
รายละเอียดต่างๆที่มีความคล้ายกันกับงานออกแบบก่อนหน้าจะมีการ อ้างอิงแบบมาตรฐาน เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาในการออกแบบ ท ารายละเอียดแบบ และแบบมาตรฐานในงานโครงการชลประทานขนาดเล็กไม่ให้
มีมิติ รูปร่าง ขนาด ที่ผิดแผกไปจากกันมากนัก 
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ภาคผนวก 
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เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มกรอบ แบบไขขนาด A1 
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แบบมาตรฐานที่ใช้ในงานออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

ล้าดับที่ รายการ หมายเลขแบบ 
1 แบบมาตรฐานการวางท่อส่งน้ า 86701/สชป.2-7-3302 
2 อาคารประกอบท่อส่งน้ า(PVC) สชป.2-1-3303 
3 บ่อพักน้ าความจุ 100 ลบ.ม. สชป.2-1-3305 
4 ถังกรองน้ า ศก.0.76 ม. และประตูน้ า สชป.2-1-3403 
5 อาคารประกอบท่อส่งน้ า (ท่อเหลก็อาบสังกะสี) สชป.2-1-3306 
6 ถังพักน้ า 30 ลบ.ม. สชป.2-38-04 
7 ถังพักน้ า 150 ลบ.ม. สชป.2-38-05/สชป.2-46-03 
8 ถังพักน้ า 500 ลบ.ม. สชป.2-43-05 
9 หมายเหตุทั่วไป สชป.2-1-3109 

10 การวางท่อข้ามห้วย สชป.2-1-3310 
11 ถังพักน้ า 270 ลบ.ม. สชป.2-1-3202 
12 บ่อพักน้ าความจุ 850 ลบ.ม. สชป.2-1-3207 
13 อาคารประกอบท่อส่งน้ า สชป.2-7-3011 
14 ถังพักน้ า 65 ลบ.ม. สชป.2-7-3205 
15 Thrust block  สชป.2-1-3312 

 

 
 



 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 การออกแบบสถานีสูบน ้า 

ในการออกแบบสถานีสูบน ้ามีสิ่งทีต้องพิจารณาและมีหลักเกณฑ์ส้าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ดังต่อไปนี  

1.1.1 การเลือกสถานีสูบน ้า มีหลักเกณฑ์ท่ัวไปส้าหรับการเลือกต้าแหน่งที่ตั งสถานีสูบน ้า ดังนี  

1. เป็นบริเวณทีมีดินฐานรากม่ันคง สามารถรับน ้าหนักจากเครื่องสูบพร้อมอุปกรณ์ประกอบและน ้าหนัก
ของอาคารสถานีสูบได้อย่างปลอดภัย 

2. ทีตั่ งสถานีสูบต้องอยู่บริเวณตลิ่งทีป่ลอดภัยจากการกัดเซาะ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรย้ายต้าแหน่งสถานี
สูบเข้าไปให้ห่างตลิ่งแล้วใช้วิธีขุดเป็นคลองชักน ้า (Intake Channel) ไปยังสถานีสูบ 

3. ต้าแหน่งทีตั่ งของสถานีสูบน ้าจะต้องไม่ท้าให้เกิดเฮดทั งด้านดูดและด้านส่งมีค่าสูงเกินไป มิเช่นนั น จะท้า
ให้เกิดการเพ่ิมค่าใช้จ่ายทั ง ค่าลงทุนและค่าปฏิบัติงานสูบน ้า 

4. ระดับพื น ของสถานีสูบน ้าทีใ่ช้วางเครื่องสูบและอุปกรณ์ต่างๆจะต้องปลอดภัยจากระดับน ้าท่วม 
5. ต้าแหน่งตั งสถานีสูบน ้าจะต้องเป็นจุดทีมีความสม่้าเสมอของน ้า เพ่ือท้าให้สามารถสูบน ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
6. สถานีสูบน ้าไม่ควรห่างจากแหล่งพลังงานที่ใช้เดินเครื่องสูบน ้า เช่นเสาไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีบริการ

น ้ามัน จะท้าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายทั งด้านค่าลงทุนและค่าปฏิบัติงานสูบน ้า 

 

1.2 การก้าหนดขนาดของสถานีสูบน ้า 

1. ส่วนประกอบของสถานีสูบน ้า มีดังต่อไปนี  
1.  โรงสูบน ้า (Pumping House) มีส่วนประกอบที่ส้าคัญคือ บ่อสูบน ้า (Suction Sump) เครือ่ง

สูบน ้า มอเตอร์ ท่อดูด ท่อจ่ายน ้า ฯลฯ การออกแบบจะต้องมีขนาดให้พอเพียงที่จะจัดวาง
อุปกรณ์เหล่านี ได้อย่างสะดวก 

2.  ห้องควบคุมระบบสูบน ้า (Control Room) เป็นอาคารติดกับสถานีสูบน ้า หรืออาจเป็นห้องติด
กับบริเวณท่ีติดตั งเครื่องสูบเลยก็ได้ ภายในห้องติดตั ง อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดการท้างาน
ของเครื่องสูบน ้า (Control switch board) เป็นห้องที่ใช้ส้าหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน
ควบคุมการท้างานของระบบสูบน ้า 

3. ที่ตั งหม้อแปลงไฟฟ้า กรณีที่เครื่องสูบน ้าต้นก้าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณนี จะต้องจัดท้ารั ว
ล้อมรอบ เพ่ือให้เกิดพื นที ่ที่เป็นสัดส่วนป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง 

4. ถนนภายในบริเวณสถานีสูบน ้า โดยทั่วไปจะออกแบบเป็นชนิดถนนลาดยาง แบบ Double 
surface treatment ให้สามารถรับน ้าหนักบรรทุก HS-20-44 ตามมาตรฐาน AASHTO หรือ
ออกแบบเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. 

5. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามจุดต่างๆภายในบริเวณสถานีสูบน ้า 
6. ระบบป้องกันภัย เช่นมีรั วโดยรอบ อุปกรณ์เก่ียวกับการดับเพลิง เป็นต้น 
7. หอ้งบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ในส่วนนี อาจจะพิจารณาตามความจ้าเป็นว่าควรจะมีหรือไม่ 
8. ห้องเก็บอุปกรณ์ส้ารองและเครื่องมือ 
9. ระบบปรับอากาศ 



10. ห้องน ้า (หากมีความจ้าเป็น) 
 
2. การก้าหนดขนาดและรูปร่างของสถานีสูบน ้า 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาก้าหนดขนาดและรูปร่างของสถานีสูบน ้าประกอบด้วย 

1. ชนิดและขนาดของเครื่องสูบน ้าใช้รวมทั งอุปกรณ์ประกอบ 
2. ขนาดของท่อดูด (Suction bore) 
3. ต้าแหน่งและขนาดของบ่อสูบ (Pump sump) 
4. ระยะห่างระหว่างเครื่องสูบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
5. ขนาดความกว้างและความสูง ที่พอเพียงต่อการขนย้ายเครื่องสูบและอุปกรณ์เข้าหรือออกจาก

อาคาร 
6. ขนาดความสูงต้องพอเพียงต่อการใช้ Overhead travelling crane ส้าหรับการยกชิ นส่วนที่

ยาวทีสุ่ดได้ 
7. ค้านึงถึงระดับความสูงของ Motor floor ทีเ่พียงพอต่อการป้องกันน ้าท่วม 

 

3. น ้าหนักทีก่ระท้าบนสถานีสูบน ้า 

การออกแบบโครงสร้างของตัวสถานีสูบน ้า จะต้องทราบถึงน ้าหนักบรรทุกและแรงที่กระท้าต่อโครงสร้าง
ต่างๆ ตั งแต่ฐานรากจนถึงหลังคาของอาคาร ชนิดของแรงกระท้ากับสถานีสูบน ้า มีดังนี   

1. แรงกระท้าลงสู่ฐานรากของโรงสูบน ้าประกอบด้วย 
a. น ้าหนักของตัวเครื่องสูบน ้าและส่วนประกอบทั งหมด 
b. น ้าหนักทีเ่พ่ิมขึ นขณะมีการเดินเครื่องสูบน ้า (Equipment operation load) 

ถือเป็นประเภท น ้าหนักบรรทุกเคลื่อนไหว ( Dynamic load ) ทีเ่กิดขึ น
ในขณะเครื่องสูบน ้าท้างาน โดยปรกติจะคิดเพ่ิมขึ นอีก 20 เปอร์เซ็นต์ของ
น ้าหนักเครื่องสูบรวมกับอุปกรณ์และน ้าหนักน ้าในท่อ 

c. น ้าหนักของตัวอาคารสถานีสูบน ้าเหนือฐานรากทั งหมด 
d. น ้าหนักจรต่างๆ (Live load) โดยปรกติจะใช้ดังนี  

- 600 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ส้าหรับห้องควบคุม 

- 1000 กิโลกรมั ต่อ ตารางเมตร ส้าหรับ ห้องเครื่อง 

2. แรงกระท้าด้านข้างต่อโครงสร้างอาคาร ได้แก่ แรงดันน ้าและแรงดันดิน 
3. แรงกระท้าแบบกระแทก (Impact) ทีร่างเครน (Crane way) มีวิธีคิดดังนี  

-แรงในแนวดิ่งให้คิดเพ่ิมอีก 10 % ของแรงที่เกิดขึ นจริงสูงสุดที่ล้อเครน (Maximum 
wheel load) 

-แรงทางขวาง คิดเพ่ิมขึ น 20 % ของน ้าหนัก Trolley รวมกับน ้าหนักที่ยก 

 

 

 



 

1.3 สรุปขั นตอนการค้านวณหาก้าลังของเครื่องสูบน ้า 

ในการค้านวณหาก้าลังของเครื่องสูบน ้าทีจ่ะใช้สูบน ้าเพ่ือ ให้ได้อัตราการสูบและสามารถยกน ้าให้ 

ส่งไปยังระดับต่างๆตามท่ีต้องการ (Head) มีขั นตอนการค้านวณพอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี คือ 

1.เริ่มจากการค้านวณ ออกแบบระบบท่อส่งน ้าซ่ึง จะได้ชนิดท่อที่ใช้ ขนาดท่อที่ใช้ ความยาวท่อ 

แนวต่างๆ ค่าความดันใช้งาน(Working Pressure) ของระบบท่อระบบนี รวมทั งระดับของท่อที่จดุต่างๆ 

เทียบกับจุดศูนย์กลางของเครื่องสูบน ้า และอุปกรณ์ประกอบทั งหมดในระบบท่อ 

2.ข้อมูลทั งหมดทีมี่ของระบบท่อในข้อ 1. จะน้ามาใช้ในการค้านวณหาเฮดรวม (Total Dynamic 

Head, TDH) ของระบบท่อดังกล่าว 

3. จากค่า TDH ทีไ่ด้ในข้อที่ 2. พร้อมกับทราบข้อมูลอัตราการสูบที่ต้องการ (Q) น้าไปค้านวณ 

ก้าลัง(แรงม้า)ของเครื่องสูบที่ต้องการ 

4. สมมติค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบที่คาดว่าจะเป็น (สมมติจากข้อมูลเครื่องสูบน ้าทัว่ๆไปที่ 

ให้ค่าประสิทธิภาพ) น้าไปค้านวณหาค่าก้าลังของต้นก้าลังที่ต้องการน้ามาใช้ขับเคลื่อนเครื่องสูบน ้า 

 

1.4  การเลือกใช้เครื่องสูบน ้ากรณี เฮดสูง ปานกลางและต่้า 

มีหลักการทัว่ไปทีใ่ช้ประกอบส้าหรับการเลือกประเภทของเครื่องสูบเพ่ือ ให้เหมาะสมกับสภาพที่
ต้องการ ดังนี  

กรณีเฮดรวมมีค่าสูง 

เครือ่งสูบชนิด Radial Flow สามารถน้าไปใช้กับงานที่ต้องการเฮดสูงๆ แบบมาตรฐานมีดังนี  

1.  แบบเพลานอน ใบพัดชั นเดียว ใช้ในงานประปา งานทั่วไปในอาคารงานชลประทาน ที่มีเฮดไม่เกิน 80 
เมตร 

2. แบบหอยโข่ง ใบพัดหลายชั น ใช้ได้ส้าหรับอัตราการสูบตั งแต่ 0.10 - 3.0 ลบ.ม./วินาที เฮด 130 ม. 
เหมาะส้าหรับงานประปา ชลประทาน และอุตสาหกรรม 

3.  แบบดูดสองด้าน เฮด 50 ม. ส้าหรับงานประปา ชลประทาน และอุตสาหกรรม 
4. เพลาตั งแบบมีครีบผันน ้าใบพัดหลายชั น อัตราการสูบ Q = 5 ลบ.ม./วินาที เฮด 200 เมตร ส้าหรับงาน

สูบน ้าบาดาล ชลประทาน และอุตสาหกรรม 
 

กรณีเฮดปานกลาง 

1. จะใช้แบบ Mixed Flow ใช้กับเฮดตั งแต่ 12-20 เมตร 
2. กรณีเป็นเครื่องสูบแบบหอยโข่งแบบเพลานอนใบพัดแบบ Mixed Flow เฮด 12 เมตร ส้าหรับงาน

ชลประทาน งานระบายน ้าและอุตสาหกรรม 
3. กรณีเครื่องสูบแบบหอยโข่งแบบเพลาตั งใบพัดแบบ Mixed Flow เฮด 20 เมตร ส้าหรับงานประปา 

งานชลประทาน งานก้าจัดน ้าเสีย ระบายน ้า และงานอุตสาหกรรม 



4. เครือ่งสูบน ้าแบบเพลาตั ง มีครีบผันน ้า เฮด 20 เมตร ส้าหรับงานประปา งานชลประทานระบบท่อ 

 

กรณีเฮดต่้า 

ใช้ส้าหรับงานทีต้องการอัตราการสูบสูง ใช้ใบพัดแบบ Mixed Flow หรือ Axial Flow 
1. ใบพัดแบบ Mixed Flow เฮด 5-7 เมตร (แบบเพลานอน) งานสูบน ้าดิบ งานชลประทาน ระบายน ้า 

งานหล่อเย็น 
2. ใบพัดแบบ Axial Flow เฮดไม่เกิน 3-4 เมตร (แบบเพลานอน) ส้าหรับงานระบายน ้า ชลประทาน และ

อุตสาหกรรม 

 

1.5  การก้าหนดชั นคุณภาพท่อ 
1.5.1 การออกแบบความดันภายในท่อ 

การเลือกชั นคุณภาพท่อ 
  การเลือกชั นคุณภาพของท่อ  (Class of pipe) จะต้องอาศัยข้อมูลคือความดันสูงสุดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ นในเส้นท่อระหว่างการใช้งาน ความดันภายในที่เกิดขึ นประกบด้วยความดันสถิต (Static pressure) และ
ความดันจลน์ (Dynamic) ในที่นี ก็คือความดันจากการเกิด Water hammer ค่าความดันสถิตสูงสุด มีหลักใน
การเลือกใช้ออกแบบดังนี  

1. กรณีส่งน ้าจากท่อระบบเปิด (Open type) จะใช้ค่าความดันสูงสุดจากเส้น Hydraulic 
Grade Line ในขณะมีการส่งน ้าในท่อ 

2. กรณีเป็นระบบท่อแบบปิด (Close type) ใช้ค่าความดันเมื่อ ระบบท่ออยู่ในสถานะหยุดส่ง
น ้า 

3. กรณีระบบท่อมี ถังความดัน (Pressure tank) เป็นต้นทางใช้ความดันสูงสุดที่ได้จากถัง
ความดันนั น 

4. กรณีระบบท่อมีเครื่องสูบน ้าเป็นต้นก้าเนิดเฮด ใช้ความดันสูงสุดที่ได้จากเครื่องสูบน ้านั น 
ในขณะส่งน ้า 

เมือ่น้าค่า Water hammer ทีค้านวณได้ไปรวมกับค่า Pressure head สูงสุดของท่อสายนั น ๆ ก็จะทราบว่า 

ท่อจะต้องรับความดันสูงสุดเท่าใด อยู่ Class ใด เช่น ถ้าแนวศูนย์กลางท่ออยู่ต่้ากว่าแนวเส้น Hydraulic grade 
line = 35 ม. นั น คือ คิดเป็นความดันน ้า 3.5 กก./ตร.ซม. (ค่าแรงดันน ้า 1 กก./ ตร.ซม. จะเท่ากับค่าความสูง
ของน ้าประมาณ 10 ม.) เมื่อค่าความดัน Water hammer เท่ากับ 1.427 กก./ ตร.ซม. ฉะนั น ท่อจะต้องรับ
แรงดันได้ไม่น้อยกว่า 4.927 กก./ ตร.ซม. สมมติเมื่อใช้ท่อ PVC และใช้ค่าความปลอดภัยเป็น 1.5 เท่าของ 
Working pressure จะได้ค่าความดันที่ท่อต้องรับอย่างน้อย = 7.39 กก./ ตร.ซม. ฉะนั น ชั นคุณภาพท่อที่ใช้ 
Class 8.5 หรือ 13.5 กก./ตร.ซม. เป็นต้น ในท้านองเดยีวกันเราก็ใช้วิธีการค้านวณค่าชั น คุณภาพเหล่านี กับ
ท่อทุก ๆ สายทั ง ระบบ ก็จะได้ชั นคุณภาพของท่อส่งน ้ารับแรงดันทุกสาย ซึ่งโดยทั่วไป มักจะเอาค่าสูงสุดของแต่
ละสายมาค้านวณดังกล่าว  

กล่าวโดยสรุปก็คือในการออกแบบระบบท่อ จะต้องคิดค่า Static Pressure รวมกับค่า Water 
hammer pressure ทีเรียกว่า Normal pressure ซ่ึง จะต้องมีค่าไม่เกินค่าความดันใช้งาน ตามขนาดชั น
คุณภาพของท่อ 



1.6 การไหลในท่อ 
1.6.1  การสูญเสียพลังงานหลัก (Friction head loss or Major loss : hf)  

 การสูญเสียเฮดของการไหลในท่อ หรือที่เรียกว่า การสูญเสียพลังงานหลัก คือการสูญเสียเฮดที่เกิดจากผลของ
แรงเสียดทานอันเนื่องมาจากผลของความหนืดของไหล และแรงเสียดทานระหว่างของไหลกับผนังท่อ ซึ่งขึ นอยู่
กับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ความหยาบของวัสดุที่ใช้ท้าท่อ ความหนืดของของไหล และความเร็วของ
ของไหล 

1) สมการ Darcy-Weisbach  
 Darcy-Weisbach Equation คือสมการที่ใช้ค้านวณค่าการสูญเสียพลังงานหลักของการไหลในท่อ ที่คิดค้น

โดยวิศวกรฝรั่งเศส ชื่อ Henry Darcy ในปี ค.ศ.1857 จากนั น ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน ชื่อ Julius 
Weisbach ได้น้าผลงานของ ดาร์ชี่ ออกน้าเสนอในปี ค.ศ. 1850   

 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙
𝑉2

2𝑔
 

 
 เมือ่  V  = ความเร็วเฉลี่ยของการไหลในท่อ  
  D  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
  L  =  ความยาวท่อ  
  g  =  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง  
  f  = ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของดาร์ซี่ (Darcy-Weisbach friction factor)  
 
 โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของดาร์ซี่ (Darcy-Weisbach friction factor: f) จะขึ นอยู่กับพฤติกรรมของ
การไหลในท่อ ซึ่งต่อมาได้มีการน้าเสนอสมการที่ใช้ค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานดังนี  
 

- ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของการไหลแบบราบเรียบ (Friction factor for laminar flow)  

 

𝑓 = 64 ∙
𝜇

𝜌𝑉𝐷
=
64

𝑅𝑒
 

 
 เรียกสมการข้างต้นว่า Hangen-Poiseuille law เนื่องจากเป็นสมการที่คิดค้นโดยวิศวกรเยอรมันที่ชื่อ 
Hangen และนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ Poiseuille   
 
- ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของการไหลแบบปั่นป่วนในท่อผนังเรียบ(Friction factor for 

turbulent flow in smooth pipe)  



Prandtl ได้สร้างสมการ โดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองของ Nikuradse (ลูกศิษย์ของ Prandtl) ได้
ดังนี  

1

√𝑓
= 2.00 ∙ log(𝑅𝑒 ∙ √𝑓) − 0.80 

  
- ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของการไหลแบบปั่นป่วนในท่อผนังหยาบ(Friction factor for 

turbulent flow in rough pipe)  

 
Colebrook ได้น้าเสนอสมการการหาค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทานในกรณีท่ีความขรุขระผนังท่อมีผลกระทบใน
ระดับปานกลางดังนี  

1

√𝑓
= −2.00 ∙ log (

𝜀
𝐷⁄

3.7
∙
2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

 
- ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของการไหลแบบปั่นป่วนสมบูรณ์ (Friction factor for complete 

turbulent flow in rough pipe)  
 ในกรณีการไหลท่อขรุขระมาก (Fully rough flow) Karman ได้น้าเสนอสมการของการหาค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานไว้ดังนี  

 

 

 

1

√𝑓
= 2.00 ∙ log (

3.7
𝜀
𝐷⁄
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เปรียบเทียบการกระจายตัวของความเร็ว ของการไหลแบบต่างๆในท่อกลม 
 

 และเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน  ในปี ค.ศ. 1944 Lewis F. Moody ไดร้วมสมการของ Hangen-
Poiseuille สมการของ Prandtl สมการของ Colebrook และสมการของ Karman น้ามาสร้าวเป็นกราฟ



ความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds number (Re) Relative roughness ( 
𝜀

𝐷
) กับ friction factor (f) ซึ่งเรียกว่า 

Moody Diagram ดังตาราง 
 
 
 

ตารางแสดงค่าความหยาบผิวของวัสดุชนิดต่างๆ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



1.6.2 การสูญเสียพลังงานรอง (Minor loss : hm)  
 Minor Loss เป็นการสูญเสียเฮดในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือทิศทางของความเร็วของการไหลโดย
ฉับพลัน ซึ่งจะเกิดขึ นบริเวณที่ของไหลผ่านอุปกรณ์ประกอบท่อต่างๆ  เช่น วาล์ว ข้อต่อ  ข้อลดขนาด ข้อขยาย
ขนาด ข้องอชนิดต่างๆ ทางเข้า-ออก เป็นต้น ซึ่งการสูญเสียพลังงานรองนี จะขึ นอยู่กับรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วของการไหลในอุปกรณ์ และเฮดความเร็ว ดังนั นการค้านวณค่าของการสูญเสียพลังงานรอง ซึ่งส่วนใหญ่
จะก้าหนดให้อยู่ในรูปของผลคูณระหว่าง ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรอง (Minor loss coefficient : k) 
กับเฮดความเร็ว  (Velocity Head) ดังสมการ 
 

ℎ𝑚 = 𝑘 ∙
𝑉2

2𝑔
 

 โดยค่า k จะขึ นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ท่ีไหลผ่าน  
 

สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรอง (Minor loss coefficient : K) 

 
 
 



 
การไหลบริเวณปลายทางเข้าท่อแบบมุมฉาก แบบปลายยื่น และลบมุมโค้ง 

 
 
 

 
ลักษณะการไหล และการเปลี่ยนแปลงความดัน บริเวณทางเข้าท่อมุมฉาก 

 
 
 

 
สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรองของทางเข้าแบบโค้งมนรัศมี R 

 
 
 



 
การไหลบริเวณปลายทางออกท่อมุมฉาก แบบปลายยื่น และแบบลบมุมโค้ง 

 
 

 
สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรองของท่อลดขนาดแบบทันทีทันใด (Sudden contraction) 

 
 

 
สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรองของท่อขยายแบบทันทีทันใด (Sudden contraction) 

 
 
 



 
 

การไหล และสัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรอง ของข้องอแบบ Smooth Bend มุม 90o 
 
 
 

 
 

การไหล และสัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานรอง ของข้องอแบบ Mitered Bend 
 
 
 

 
  

ข้อต่อ และข้องอชนิดต่างๆ 



 
วาล์วชนิดต่างๆ 

 
 สมการ Hazen-Williams  

  
ในการค้านวณ น ้าไหลในท่อ ให้หลักการค้านวณน ้าไหลในท่อของ Hazen-Williams formula เป็น 
empirical formula ที่พัฒนาขึ นเพ่ือใช้กับการไหลของน ้าในท่อกลม เท่านั น โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง ความเร็วของการไหล (ความเร็วที่ เหมาะสม V < 3.0 m/s) การลดลงของความดันอัน
เนื่องมาจากแรงเสียดทานบนผนังท่อ และคุณสมบัติทางกายภาพของท่อ (ขนาดท่อที่เหมาะสมสมคือ D 
> 5 cm) ซึ่งมีรูปแบบสมการดังนี  

 
   V = 0.8492 .C .R 0.63 .S0.54          (SI Unit)   
  เมื่อ  
   V = ความเร็วเฉลี่ยของการไหลในท่อกลม 



   C = สัมประสิทธิ์การไหล Hazen-Williams coefficient     
   R =รัศมีชลศาสตร์ของท่อ  
   S =ความลาดชันของระดับพลังงาน 

 
รูปแสดงการสูญเสียพลังงานหลัก และความชันของระดับพลังงาน 

 
หากพิจารณาการไหลในท่อกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ D จะได้ว่า 

𝑅 =
𝐴

𝑃
=

𝜋

4
𝑑𝐷2

𝜋𝐷
=
𝐷

4
 

  และจะได้ว่า   

ℎ𝑓 = 6.822. 𝐿. (
𝑉

𝐶
)1.852. 𝐷−1.167 

 จากสมการ Hazen-Williams formula สามารถน้ามาสร้างแผนภูมิที่ช่วยให้การค้านวณ ซึ่งเรียกว่า Hazen-
Williams formula monograph แผนภูมิที่สร้างขึ นส้าหรับการไหลในท่อกลม ของน ้าที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส 



 
 
 

Hazen-Williams coefficient 



 
 

Manning's roughness coefficient 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



1.7 การค้านวณขนาดท่อ 
1.7.1 ชนิดและการใช้งานท่อส่งน ้า 

ในการก่อสร้างระบบท่อ มีการเลือกใช้ท่อชนิดต่างๆจากเหตุผลความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 

เหมาะสมกับสภาพพื นที่ ความสะดวกต่อการจัดหาท่อและอุปกรณ์ทั งเหตุผลด้านการตลาดและ
งบประมาณ จึงจะเห็นว่ามีท่อในตลาดเป็นจ้านวนมากเช่น 

- ท่อเหล็ก (Steel pipe) 
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanize steel pipe) 
- ท่อพีวีซี (Polyvinyl chloride pipe ,PVC) 
- ท่อพีอี (Polyethylene pipe ,PE) 
- ท่อเอชดีพีอี (High density polyethylene pipe, HDPE) 
- ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos cement pipe ,AC) 
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce concrete pipe) 
- ท่อคอนกรีตอัดแรง (Pre-stress concrete pipe) 
- ท่อเสริมใยแก้ว (Glass fiber reinforce polyester pipe ,GRP) 

 

    1.4.2 การออกแบบขนาดท่อส่งน ้า (Design of pipe size) 

การออกแบบระบบท่อส่งน ้านั นโดยทั่วไปมักจะพิจารณาวางแผนขั นตอนต่าง ๆ ดังนี  

1. ค้านวณปริมาณน ้าที่จะส่งให้ทั งหมด พร้อมประมาณน ้าต้นทุนเฉลี่ย 
2. ค้านวณขนาดท่อที่จะใช้ในแต่ละสายทั งระบบ 
3. ค้านวณการสูญเสียพลังงานในเส้นท่อของระบบทั งหมด 
4. ค้านวณ Hydraulic Grade Line ตามแนวท่อทั งระบบ 
5. ค้านวณ และออกแบบอาคารประกอบในระบบท่อทีจ้าเป็นในสายท่อนั นๆเช่น Thrust block ตอม่อ

และ คานรับท่อ (กรณีไม่สามารถฝังท่อลงดินได้) บ่อดักตะกอน ข้อต่อคอนกรีตรับแรงดัน ฯลฯ 
6. ค้านวณหาค่า Water hammer หรือความดัน Surge ในเส้นท่อแต่ละช่วงท่อเพ่ือ น้าไปพิจารณาชั น

คุณภาพของท่อรับแรงดันที่เหมาะสม 
7. ก้าหนดชั นคุณภาพของท่อที่ใช้ในระบบส่งน ้ารับแรงดันทุก ๆ สาย 
8. เขียนแบบระบบท่อส่งน ้า พร้อมตรวจสอบอาคารประกอบในระบบท่อทั ง ระบบว่าได้วางถูกต้องตาม

หลักวิชาการหรือไม่ เช่น ประตูน ้า ประตูระบายอากาศ (Air valve) บ่อดักตะกอน พร้อมจุดทีตั ง แนว
เส้นท่อทุก ๆ สายว่าต่้ากว่าเส้น Hydraulic grade line หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 



1.8 การค้านวณหาขนาดบ่อพักน ้า 
1.8.1 ในงานออกแบบงานประปาภูเขา ส่วนจะใช่บ่อพักน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กในการบรรจุน ้า เพ่ือ

น้าไปท้าการอุปโภค บริโภคต่อไป ขนาดที่นิยมใช้กันได้แก่ 100,150,200 และ 500 
ลูกบาศก์เมตร โดยส้านักงานชลประทานที่ 2 ฝ่ายออกแบบ จะอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน 
หมายเลขต่างๆดังนี   

บ่อพักน ้าความจุ 100 ลบ.ม.  หมายเลขแบบ สชป.2-1-3305 

บ่อพักน ้าความจุ 150 ลบ.ม.  หมายเลขแบบ สชป.2-38-05/สชป.2-46-03 

ถังพักน ้าความจุ 270 ลบ.ม.  หมายเลขแบบ สชป.2-1-3202 

ถังพักน ้าความจุ 500 ลบ.ม.  หมายเลขแบบ สชป.2-43-05 

 ในการค้านวณหาขนาดถังพักน ้า มักใช้การพิจารณาทั งปริมาณความต้องการใช้น ้า(ทั งความต้องการใช้
น ้าของพืช เพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในกรณีที่โครงการนี มีการพิจารณาด้านอุปโภค บริโภค) 
และพิจารณาทั งระยะเวลาที่น ้าจะไหลเต็มบ่อพักน ้า เพราะพิจารณาทั งความต้องการใช้น ้า และความรวดเร็วต่อ
ความต้องการใช้น ้า 

การค้านวณปริมาณน ้าที่จะส่ง 

1. น ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

ในการค้านวณปริมารน ้าที่ต้องการส่งไปให้เพ่ือใช้ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จะอาศัยข้อมุล
อัตราความต้องการใช้น ้าของคน และสัตว์มาเป็นข้อมูลพื นฐานในการค้านวณ ดังนั นหาก
ต้องการออกแบบขนาดอัตราการส่งน ้าผ่านท่อจริง ก็ต้องหาข้อมูลจ้านวนคนและสัตว์ในพื นที่
เป้าหมายมาใช้ค้านวรร่วมกับอัตราการใช้น ้า ดังตาราง 

 
ผู้ใช้น ้า หน่วย อัตราการใช้น ้า 

คน (ชนบทและท้องถิ่นที่ต้องการประหยัดน ้า ) ลิตร/วัน-คน 30-60 
คน (ท้องถิ่นท่ีมีน ้าอุดมสมบูรณ์) ลิตร/วัน-คน 75-300 
วัว ควาย ลิตร/วัน-คน 50 
หมู ลิตร/วัน-คน 20 
ไก่ ลิตร/วัน-คน 1 

 

2. ปริมาณความต้องการน ้าเพื่อการเพาะปลูก 

ในการค้านวณปริมาณความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูก จะอาศัยค่าชลภาระ (Water duty) 
และขนาดพื นที่เพาะปลูกมาเป็นข้อมูลส้าหรับค้านวณ ตามสูตร 

 

อัตราการส่งน ้า= ค่าชลภาระ x ขนาดพื นที่เพาะปลูก 

 

 



 
1.6 อุปกรณใ์นระบบท่อส่งน ้า 

ในระบบท่อส่งน ้านั นจ้าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ติดตั งเพ่ือควบคุม บังคับการไหลของน ้าในทิศทาง และอัตราที่
ต้องการ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นต้องใช้ในระบบท่อส่งน ้าที่ต้องใช้เสมอ เช่น เช็ควาล์ว (Check Valve) วาล์วปิดเปิดน ้า
แบบต่างๆ และวาล์วระบายอากาศ (Air Release Valve) ซึ่งมีลักษณะ และรูปทรงต่างๆดังนี   

1.6.1 ประตนู ้า (หรือวาล์ว) ชนิดต่างๆ  
1. เช็ควาล์ว  (Check Valve) เป็นวาล์วที่ท้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น ้าไหลย้อนกลับ ลิ นของ
วาล์วแบบนี จะปิดเมื่อความเร็วของการไหลของน ้าเป็นศูนย์หรือเมื่อมีการไหลย้อนกลับ  ใน
กรณีท่ีปลายท่อส่งน ้าอยู่สูงกว่าปั๊มจ้าเป็นต้องติดตั งเช็ควาล์วไว้ป้องกันไม่ให้น ้าไหลย้อนกลับมา
ท้าความเสียหายต่อเครื่องสูบน ้าได้ 
2. เกทวาล์ว (Gate Valve) เป็นวาล์วหรือประตูน ้าท่ีใช้งานกันทั่วๆไป บานประตูมี
ลักษณะเป็นลิ นเข้า-ออก ในลักษณะตั งฉากกับทิศทางของการไหล  ส่วนใหญ่จะใช้แบบเปิด
เต็มหรือท่ีปิดสนิท ไม่นิยมใช้แบบเปิดเพียงบางส่วน เพ่ือควบคุมการไหล 

 
เช็ควาล์ว (Check Valve) 

 

เกทวาล์ว (Gate Valve) 
 



3. วาล์วผีเสื อ ( Butterfly Valve ) เป็นวาล์วที่หมุนรอบก้านและปิดสนิทจานหมุนตั ง
ฉากกับทิศทางการไหลจาสัมผัสกับบ่ารองลิ นในตัวเรือน วาล์วแบบนี ใช้ได้ทั งงานเปิด-ปิด และ
ปรับอัตราการไหล ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบท่อความดันต่้าและยอมให้มีการรั่วผ่านรองลิ นได้มาก   
4. วาล์วแบบลูกทรงกลม (Ball Valve) เป็นวาล์วที่เปิด-ปิด โดยการหมุนลูกทรงกลมซึ่งมี
รูเจาะผ่านศูนย์กลาง ในต้าแหน่งเปิดเต็มที่รูในต้าแหน่งเปิดเต็มรูดังกล่าวจะอยู่ในแนวเดียวกับ
ทิศทางการไหล และจะปิดสนิทเมื่อหมุนทรงกลมไปเป็นมุม 90 องศา วาล์วแบบนี ส่วนใหญ่
นิยมใช้ควบคุมปริมาณการไหลและความดันในท่อ วาล์วแบบนี มีขนาดไม่เกิน 100 มม.  

 

 

วาล์วผีเสื อ  ( Butterfly Valve )  
 

 

 
วาล์วแบบลูกทรงกลม (Ball Valve)  

 



 

 วาล์วแบบโกลบ (Globe Valve)  

 
5. วาล์วแบบโกลบ (Globe Valve) เป็นวาล์วที่ออกแบบไว้ เพื่อใช้ในการปรับอัตราการ
ไหลบ่อยๆ ลิ นเปิด-ปิดมีลักษณะเป็นจานหรือลูกอุดเคลื่อนที่ขึ นลงโดยก้านซึ่งตั งฉากกับรองลิ น
ซึ่งมีลักษณะเป็นแหวน ทิศทางการไหลผ่านช่องลิ นอาจท้ามุม 90 องศา หรือมุมอ่ืนกับทิศ
ทางการไหลเข้าออกจากวาล์ว  
6. วาล์วระบายอากาศ (Air Release Valve ) วาล์วระบายอากาศนับว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมี
ความส้าคัญมากชิ นหนึ่งในระบบส่งน ้า  ทั งนี เพราะโดยทั่วไปแล้วจะมีอากาศปนติดมากับน ้าที่
สูบด้วยเสมอ เมื่อความดันของน ้าลดลงหรือน ้ามีอุณหภูมิสูงขึ นฟองอากาศจะแยกตัวออกมา
และสะสมกันในบริเวณท่ีแนวท่อโค้งงอขึ น  โพรงอากาศนี จะท้าให้การไหลผ่านในบริเวณ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการไหลแบบทางน ้าเปิดซึ่งจะเป็นผลให้สูญเสียพลังงานมาก และอาจเป็น
ตัวการก่อให้เกิดความดันในระบบท่อแปรปรวนได้ ดังนั นจึงควรติดตั งวาล์วให้ท้าหน้าที่ระบาย
อากาศส่วนนี ออกไป นอกจากนี ควนติดตั งทุกระยะ 0.5 ถึง 1.0 กิโลเมตรบนแนวท่อที่ลาดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวที่ลาดลงค่อนข้างชัน  
7. บานปิดเปิดทางเดียว (flap valve)  หมายถงึ 

7.1   บานหรือลิ นปิดเปิดติดอยู่ที่ตอนปลายท่อจ่ายน ้าของเครื่องสูบน ้า เพื่อป้องกันการ
ไหลกลับของน ้า เมื่อเครื่องสูบหยุดท้างาน 

7.2 บานหรือลิ นเปิดปิด ควบคุมระดับน ้าเพ่ือป้องกันน ้าท่วม มักออกแบบให้เปิดเมื่อ
ระดับน ้าด้านเหนือน ้าสูงกว่าระดับท้ายน ้าเพ่ือระบายน ้าและปิดเมื่อระดับน ้าด้าน
ท้ายน ้าสูงขึ นหรือเท่ากับหรือ มากว่าระดับน ้าด้านเหนือน ้า เพื่อป้องกันไม่ให้น ้าไหล
กลับบางครั งเรียกว่า flap gate 

 
 



ตารางแสดงการใช้งานของวาล์วประเภทต่างๆ 
 
ชนิดวาล์ว  การใช้งาน  

ควบคุมการไหล  หยุดการไหล  ป้องกันการไหลย้อน  ป้องกนัการเกิด
water hammer  

Gate Valve  √  √    
Butterfly 
Valve  

√  √    

Check Valve    √  √  
Flap Valve    √   
Foot Valve    √   
 

 

 
ลักษณะการท้างานของวาล์วระบายอากาศ 

(1) วาล์วเปิดเมื่อไม่มีน ้าอยู่ในท่อ (2) เมื่อมีน ้าไหลเข้าท่ออากาศจะถูกระบายออกไปและวาล์วจะปิด จะปิด 
(3) มื่อฟองอากาศมาสะสมกันมากขึ นลูกลอยจะตกและวาล์วจะเปิดเพ่ือระบายอากาศออกไปอีก 
  

 



 
 

วาล์วระบายอากาศขนาดใหญ่ ( Double Air Release Valve)  
                                                ทีใช้ในท่อส่งน ้าขนาดใหญ่  
 

 

 

การติดตั งผ่านคูหรือทางน ้าให้สังเกตการณ์ติดตั งสมอคอนกรีตยึดท่อและการติดตั งวาล์วระบายอากาศเหนือ
ท่อ 
 



 

ต้าแหน่งที่ควรติดตั งวาล์วระบายอากาศ 
 
 

ตาราง แสดงเกณฑ์ก้าหนดขนาดของวาล์วระบายอากาศ 
 

ขนาด 
ท่อ 
(มม.)   

400   500   600   700   800   900   1000   1200   1350   1500   

ขนาด 
แอร์ 
วาลว์ 
(มม.)   

100   100   100   100   100   100   150   150   150   150   

 
8) ประตูระบายตะกอน (Blow Off Valve) ติดตั งไว้บริเวณท่ีท่อส่งน ้าผ่านที่ต่้า อายุใช้งานประมาณ 3-

5 ปี ควรเปิดประตูระบายตะกอน ปีละ 2-3 ครั ง เพ่ือเป็นการระบายตะกอนที่จะอุดตันท่อท้าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การส่งน ้า 
                 ก.  ขนาดท่อ Ø  12 นิ ว ใช้ท่อระบายตะกอน   ขนาดท่อ  Ø 4 นิ ว 
                       ข.  ขนาดท่อ Ø  16 นิ ว ใช้ท่อระบายตะกอน   ขนาดท่อ  Ø 6 นิ ว 

 



1.7 การวางท่อส่งน ้า 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตค ้ายันท่อ (Concrete Thrust Block Design) 

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตค ้ายันท่อแรงดันตรงจุดที่เกิดแรงกระท้าเช่นข้องอ สามทาง ข้อลดและ
วาล์วรวมถึงบริเวณจุดปลายท่อที่ปิดอยู่ บริเวณดังกล่าวจะเกิดแรงกระท้าต่อตัวท่ออันเนื่องมาจากที
แรงดันภายในท่อที่ไม่สมดุลเกิดขึ น เกิดแรงกระแทก และการสั่นอยู่ตลอดเวลา ส้าหรับท่อฝังดินนั นขนาด
โครงสร้างคอนกรีตค ้ายันท่อจะขึ นกับความสามารถในการรับน ้าหนักของดินบริเวณนั น (ค่า Bearing 
Stress) ส้าหรับพวกข้องอต่างๆที่งอในแนวดิ่ง (Vertical Plane) และฝังดินไม่ลึกจากผิวดิน อาจใช้เพียง
แท่งคอนกรีตล้วนขนาดใหญ่ก็เพียงพอ ซึ่งรูปแบบมาตรฐานได้แสดงไว้ดังภาพ 

 

 
 

รูปแบบมาตรฐานของแท่งคอนกรีตค ้ายันท่อฝังดินบริเวณข้อต่อและประตูน ้า  

 

 

 

 

 

 


