แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อหน่ วย ความรู ้เบื้องต้นในงานระบบท่อ
และสุ ขภัณฑ์

หน่ วยที่ 1

หน้าที่ 1/15

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
1-2/18 ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

1.1 ระบบท่ อสุ ขภัณฑ์ ภายในอาคารพักอาศัย
ระบบงานท่อสุ ขภัณฑ์ของอาคาร (Plumbing System) จะรวมถึงท่อที่ทาหน้าที่ในการแจกจ่ายน้ า
(Water supply distributing pipes) เครื่ องสุ ขภัณฑ์และที่ ดักกลิ่ น (fixture and fixture traps)
ท่อระบายน้ าโสโครก (soil pipe) ท่อระบายน้ าทิ้ง (Water pipe) ท่อระบายอากาศ (Vent pipe) ท่อระบาย
น้ าภายในอาคาร (building drain) ท่อระบายน้ าภายนอกอาคาร (building sewer) ท่อระบายน้ าฝน (storm
water drainage) กับอุปกรณ์ ที่ใช้ร่วมกับท่อส่ วนประกอบอื่นๆ และข้อต่อท่อทั้งภายในและภายนอก
อาคารที่อยูใ่ นขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการทางานที่เกี่ ยวกับงานท่อสุ ขภัณฑ์ เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ตามที่ กฎหมายก าหนด ช่ างท่ อสุ ขภัณฑ์จะต้องศึ กษากฎระเบี ยบและข้อบังคับต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การก่ อ สร้ า งอาคาร ส าหรั บ ประเทศไทยมาตรฐานการเดิ น ท่ อ ภายในอาคารได้ ก าหนดขึ้ น
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
1.1.1 ระบบจ่ ายนา้ (Water Supply System) ดังรู ปที่ 1.1
(ก) ระบบน้ าเย็น (Cold water system)
(ข) ระบบน้ าร้อน (Hot water system)

รู ปที่ 1.1 ระบบจ่ายน้ า (Water Supply System)
ที่มา : เอกสารแนะนาสิ นค้าท่อตราช้าง
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1.1.2 ระบบระบาย (Drainge System)
เมื่อมีการใช้น้ าในอาคาร จะต้องจัดระบบระบายน้ าเสี ยและน้ าโสโครกออกจากอาคาร
รวมทั้งก๊าซเสี ยด้วย ระบบระบายแบ่งออกเป็ น 3 ระบบ
(ก) ระบบระบายน้ าเสี ยและน้ าโสโครกออกจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์
(ข) ระบบระบายอากาศ
(ค) ระบบระบายน้ าฝน
ระบบระบายน้ าเสี ยและน้ าโสโครกออกจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์ จะต้องได้รับการออกแบบ
ไว้อย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การระบายน้ า และสุ ขอนามัย ของผู้ใ ช้ใ นอาคาร
ขณะเดี ย วกัน ต้ อ งจัด ระบบระบายอากาศร่ ว มกับ ท่ อ ระบายน้ าในอาคารด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ถ่ า ยเทไหลเวี ย นตลอดระบบระบาย เพื่ อให้ เกิ ดความแตกต่ า งของความกดดันการไหลของน้ า
สะดวกยิง่ ขึ้น และนาก๊าซเสี ยออกจากอาคาร น้ าฝนจะถูกระบายออกจากอาคาร ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการใช้
น้ าฝน ดังนั้นจึ งต้องจัดให้มีการระบายออกจากอาคารถูกต้อง โดยระบายออกสู่ ท่อระบายสาธารณะ
ต่อไป ดังรู ปที่ 1.2

รู ปที่ 1.2 ระบบระบาย (Drainage System)
ที่มา : เอกสารแนะนาสิ นค้าท่อตราช้าง
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1.1.3 เครื่ องสุ ขภัณฑ์ เป็ นอุปกรณ์ ที่อานวยความสะดวกสบายต่อการใช้น้ าในอาคาร โดยจะ
เป็ นภาชนะรองรั บน้ าเสี ยหรื อน้ าโสโครกที่ เกิ ดจากการใช้งานเพื่อจะได้ระบายออกสู่ ระบบระบายน้ า
ต่อไป ชนิ ดและขนาดของเครื่ องสุ ขภัณฑ์มีมากมายหลายแบบหลายสี หลายขนาด สุ ขภัณฑ์ที่ใช้และรู ้จกั
กันแพร่ หลาย เช่ น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ า โถส้ วม ฝั กบัว โถปั สสาวะชาย-หญิง เครื่ องซักผ้าและ
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนฯลฯ การเลื อกและการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ใดๆ ต้องพิจารณาขนาดห้องการวาง
แปลนห้องความเหมาะสมและความปลอดภัยอีกด้วย
1.1.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย การก่อสร้ างอาคารทุ กชนิ ดไม่วา่ จะน้อยหรื อมากชั้นก็ตามต้องมี
ระบบป้ องกันอัคคีภยั ไว้เสมอ ดังรู ปที่ 1.3 เพื่อระงับความเสี ยหายจากเพลิงไหม้ เฉพาะอย่างยิ่งในอาคาร
หลายๆ ชั้นก็ตามมีระบบป้ องกันอัคคีภยั ไว้เสมอเพื่อระงับความเสี ยหายจากเพลิงไหม้ เฉพาะอย่างยิ่งใน
อาคารหลายๆ ชั้นย่อมเกิ ดการสู ญเสี ยทั้งทรั พย์สิ นและชี วิ ต การจัดระบบป้ องกันอัคคี ภ ัยในอาคาร
พิจารณาเลือกได้ 2 ระบบคือ
(ก) ระบบใช้น้ า
(ข) ระบบใช้ก๊าซและสารเคมี
การจะเลือกเอาระบบใดระบบหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของอาคาร ประเภทและความรุ นแรง
ของเพลิ งที่ จะเกิ ดขึ้ น การจัดระบบป้ องกันอัคคี ภยั ทั้งสองอาจใช้ชนิ ดกึ่ งอัตโนมัติหรื ออัตโนมัติก็ได้
โดยข้อดีของระบบอัตโนมัติจะให้ความมัน่ ใจในการดับเพลิ งดีกว่า โดยเฉพาะกรณี ที่ไม่อาจมองเห็นได้
ขณะเกิดเพลิงไหม้ จึงสามารถลดทอนความเสี ยหายลงได้มาก

รู ปที่ 1.3 ระบบป้ องกันอัคคีภยั
ที่มา : www.booster-tech.com (7 มิถุนายน 2555)
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สุ ขภัณฑ์ (Plumbing Fixtures)
หมายถึ ง ภาชนะ อุ ป กรณ์ ห รื อเครื่ องใช้ ที่ ท าหน้ า ที่ ร องรั บ น้ า รองรั บ ของเหลวและจ่ า ยของ
เหลวน้ าเสี ยหรื อน้ าโสโครกที่เกิ ดจากการใช้งานชาระล้างขับถ่ายออกจากร่ างกายมนุ ษย์ เพื่ออานวย
ความสะดวก ความสบาย ความผาสุ กและสุ ขภาพอนามัยผูใ้ ช้แล้ว ส่ งถ่ายโดยตรงหรื อโดยอ้อมเข้าสู่
ระบบระบายน้ า หรื อแหล่ งขจัดที่ เหมาะสมอื่ น หรื อท่อระบายน้ าสาธารณะที่ อนุ ญาตให้ระบายสิ่ ง
เหล่านี้ลงได้
การออกแบบและติ ดตั้ง ระบบท่ อสุ ข ภัณ ฑ์ต้อ งหลี ก เลี่ ย งการรั่ ว ซึ ม การเปรอะเปื้ อน การอุ ด ตัน
การตกค้างของแข็งและยังคงสภาพการใช้ งานสุ ขาภิบาลที่ดีตลอดไป อุปกรณ์ที่นามาต่อเข้ากับระบบ
ท่อสุ ขภัณฑ์ ซึ่ งใช้กลไกขับเคลื่อนทางานต้องจัดวางในที่เหมาะสมเข้าออกสะดวกในการตรวจสอบ
และบารุ งรักษาง่าย หากเป็ นชิ้ นส่ วนที่มีการเคลื่ อนไหวอันเสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายควรจัดที่ป้องกัน
เพื่อลดอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
1.2 สั ญลักษณ์ ของเส้ นท่อและสุ ขภัณฑ์
การเขียนสัญลักษณ์ ของเส้นท่อหรื อภาพเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่คล้ายภาพจริ ง จะช่ วยให้มีความ
แน่ ใจในการอ่านแบบมาก แต่จะเขียนยากและใช้เวลามากหรื อบางทีไม่มีความจาเป็ นต้องเขียนให้
ครบถ้วนคล้ายวัตถุจริ ง
ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคาย่อที่ใช้กบั การเขียนแบบ
รายการ
คาเต็ม
ที่ปัสสาวะหญิงหรื อบิเดห์
BIDET
อ่างอาบน้ า
BATH TUB
ท่อเหล็กหล่อ
CAST IRON
แนวศูนย์กลาง
CENTERLINE
ช่องทาความสะอาด
CLEANOUT
ท่อน้ าเย็นหรื อน้ าประปา
COPPER
ท่อทองแดง
DISHWASHER
เครื่ องล้างชาม
DISHWASHER
ช่องระบายน้ าที่พ้นื
FLOOR DRAIN
ช่องทาความสะอาดท่อที่พ้นื
FLOOR CLEANOUT
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
GALVANIZED IRON

คาย่อ
BD
BT หรื อ TUB
CI
CL
CO
CW
COP
DW
FD
FCO
GAL. I
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายการคาย่อที่ใช้กบั การเขียนแบบ (ต่อ)
รายการ
คาเต็ม
คาย่อ
ก๊อกสนาม
HOSE BIB
HB
ท่อน้ าร้อน
HOT WATER
HW
ท่อน้ าร้อนส่ งจ่าย
HOT WATER SUPPLY
HS
ท่อน้ าร้อนส่ งกลับ
HOT WATER RETURN
HR
อ่างซักผ้า
LAUNDRY TRAY
LT
อ่างล้างมือ
LAVATORY
LAV
ท่อพลาสติก
PLASTIC
PLAS
ระบบเดินท่อ
PLUMBING
PLBG
ท่อระบายน้ าฝนแนว
ROOF LEADER
RL
ฝักบัว (อาบน้ า)
SHOWER
SH
อ่างซักล้าง
SERVICE SINK
SS
ท่อระบายน้ าโสโครก
SOIL PIPE
S
ท่อไอน้ า
STEAM PIPE
ST
ที่ปัสสาวะ (ชาย)
URINAL
UR
ท่อระบายอากาศ
VENT PIPE
V
ท่อระบายอากาศเหนือหลังคา
VENT THROUCH ROOF
VTR
ท่อระบายน้ าทิ้ง
WASTE PIPE
W
โถส้วม
WATER CLOSET
WC
เครื่ องทาน้ าร้อน
WATER HEATER
WH
(ที่มา : งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ : สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาและท่อตราช้าง. 7)
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DRAIN OR WASTE ABPVE
GRPIMD
DRAIN OR WASTE BELOW
VENT
SD
STORM DRAIN
COLD WATER
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ความหมายของเส้ น
เส้นท่อระบายทิ้งเหนื อ
พื้นดิน
เส้นท่อระบายทิ้งใต้พ้นื ดิน
เส้นท่อระบายอากาศ
เส้นท่อระบายน้ าฝน
เส้นท่อน้ าเย็นหรื อ
น้ าประปา
SW
SOFT COLD WATER
เส้นท่อแก้น้ ากระด้างแล้ว
HOT WATER
เส้นท่อน้ าร้อน
(ที่มา : งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ : สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาและท่อตราช้าง. 8)
ตารางที่ 1.3 แสดงสัญลักษณ์ของสุ ขภัณฑ์
ชนิดของสุ ขภัณฑ์
อ่างอาบน้ าแบบเว้าเข้าผนัง
อ่างอาบน้ าแบบขอบโค้ง
อ่างอาบน้ าแบบเข้ามุม
ที่อาบน้ าฝักบัวแบบตั้งพื้น
โถส้วม
โถปัสสาวะสตรี
โถปั สสาวะแบบตั้งพื้น
อ่างล้างมือ - ล้างหน้า

สั ญลักษณ์
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ตารางที่ 1.3 แสดงสัญลักษณ์ของสุ ขภัณฑ์ (ต่ อ)
ชนิดของสุ ขภัณฑ์

สั ญลักษณ์

เครื่ องอบผ้า
เครื่ องซักผ้า
น้ าพุสาหรับดื่มแบบติดผนัง
หลุมปล่อยน้ า
เครื่ องทาน้ าร้อน
อ่างล้างจาน – ชาม แบบมีที่ผ่งึ สองด้าน
อ่างทัว่ ไปและเครื่ องล้างจาน
อ่างทัว่ ไปและอ่างซักผ้า
ถังน้ าร้อน
มาตรวัดน้ า
(ที่มา : งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ : สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาและท่อตราช้าง. 12)
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1.3 คุณสมบัติและมาตรฐานของสุ ขภัณฑ์
มาตรฐานและคุณภาพในงานสุ ขาภิบาลส่ วนหนึ่งจะขึ้นอยูก่ บั เครื่ องสุ ขภัณฑ์ จึงต้องออกแบบ
ให้เหมาะสมแก่ การใช้งาน มี ขนาดความสู ง กว้าง ลึ ก ถู กต้องและท าความสะอาดได้สะดวกเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ที่มีมาตรฐานควรประกอบด้วยลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความสะดวกต่อการใช้งาน
1.3.2 มีความแข็งแรง ทนทาน น้ าหนักเบา
1.3.3 สามารถชาระล้างและระบายได้ดว้ ยตัวเอง
1.3.4 ไม่มีพ้นื ที่ซบั ซ้อนซึ่ งทาความสะอาดได้ยาก
1.3.5 มีความต้านทานต่อการกัดกร่ อนของกรด ด่าง ทนต่อการขัดสี
1.3.6 รู ปร่ างและขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์ตามหลักสุ ขศาสตร์
1.3.7 ความบิดเบี้ยวต้องไม่เกินมาตรฐานกาหนด (สมอ.กาหนดความบิดเบี้ยวไม่เกิน 3–6 มม.)
1.3.8 การดูดซึ มน้ าได้ไม่เกินร้อยละ 0.75 และค่าเฉลี่ยของการดูดซึ มน้ าของตัวอย่างทั้งหมด
ต้องไม่เกินร้อยละ 0.50
1.3.9 มีผวิ เรี ยบเกลี้ยง ไม่มีรอยร้าว ราน รอยร้าวไฟและผิวด้าน บริ เวณที่มองเห็นต้องไม่มีผิว
คลื่นรอยด่างและจุดด่างใหญ่
1.3.10 ความไม่ ติ ดคราบเผาไหม้ ทดสอบโดยการวางบุ หรี่ ที่ จุ ดสู บ บนสุ ขภัณฑ์ ต ัวอย่ า ง
นาน 15 นาที เมื่อเอาบุหรี่ ออกใช้ผา้ สะอาด ชุบน้ ากลัน่ เช็คที่คราบเผาไหม้น้ นั ต้องออกได้หมด
1.3.11 มี รูปทรงที่ ง่ ายต่อการรั กษาความสะอาดและการท าความสะอาด ไม่ มีส่ วนที่ เป็ นมุ ม
แหลมหรื อเหลี่ยมควรมีลกั ษณะโค้งป้ องกันการเกาะติดของสิ่ งสกปรก
1.3.12 ความทนการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน โดยใช้น้ าร้อนที่มีอุณหภูมิ 80o C ให้เต็มช่อง
น้ าล้นและรักษาอุณหภูมิของน้ าให้คงที่ที่อุณหภูมิน้ ี ประมาณ 20 นาที แล้วปล่อยออกทาเช่นนี้ ติดต่อกัน
รวม 3 ครั้ง
1.3.13 ทนต่ อการเปรอะเปื้ อนทดสอบ โดยหยดสารเคมี และสารละลายแต่ ละชนิ ด ตาม
มาตรฐานกาหนดหยดเป็ นจุดๆ ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มม. ปล่อยให้แห้งใช้ผา้ ที่สะอาด
ชุบ น้ ากลัน่ เช็ดจุดเหล่านั้นออก
จุดประสงค์ การใช้ เครื่องสุ ขภัณฑ์
เครื่ องสุ ขภัณ ฑ์ ที่ น ามาติ ด ตั้ง ในอาคารแต่ ล ะชนิ ด จะถู ก ออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ น้ าและ
สิ่ งโสโครก ดังรู ปที่ 1.4 จากจุ ดมุ่ งหมายสองประการดังกล่ าว เครื่ องสุ ขภัณฑ์จะแยกการใช้งานเพื่ อ
จุดประสงค์ต่างๆ
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รู ปที่ 1.4 สุ ขภัณฑ์ที่ใช้ชาระล้างร่ างกายและรองรับการขับถ่าย
ที่มา : www.panichviboon.com ( 7 มิถุนายน 2555)
1. เพือ่ การทาความสะอาดร่ างกาย หมายถึง การอาบน้ า การล้างมือ ล้างหน้า ซึ่ งถือว่าเป็ นการ
ชาระล้างสิ่ งสกปรกที่ติดอยูต่ ามร่ างกายให้หมดสิ้ นไป การทาความสะอาดร่ างกายอาจใช้เวลาเพียง
5–10 นาที อาจถือเป็ นการทาความสะอาดเพียงบางส่ วนของร่ างกายหรื อการทาความสะอาดทัว่ ร่ างกาย
เช่น การทาความสะอาดปาก การสระผม การเสริ มสวย การล้างหน้า เป็ นต้น
2. เพื่อรองรั บการขับถ่ าย การขับถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกายจะเป็ นเหงื่ อ ปั สสาวะ อุ จจาระ
ปกติคนเราจะขับถ่ายปั สสาวะออกมาประมาณวันละ 1–1.5 ลิตร/วัน หรื อ 380–570 กิโลกรัม/ปี อุจจาระ
ขับถ่ายออกมาประมาณ 0.09 กิ โลกรัม เมื่อแห้งแล้วมีน้ าหนัก 0.024 กิโลกรัม รวมแล้วตลอดทั้งปี จะมี
น้ าหนักประมาณ 33 กิโลกรัม
3. เพื่อการประกอบอาหาร การประกอบอาหารมีหลายประเภท เช่ น เครื่ องดื่ม อาหารที่จาเป็ น
ต่อชี วิต เช่น น้ า เกลือแร่ ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินฯลฯ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุ งอาหารจะ
อยู่ในห้องครัว ได้แก่ อ้างล้างชาม เครื่ องล้างถ้วยชามและแก้ว เครื่ องใช้ก๊าซประกอบอาหาร รวมถึ งที่
ใช้กบั การประกอบอาหารที่เป็ นอุตสาหกรรมด้วย
4. เพื่อดูแลทาความสะอาด เครื่ องนุ่ งห่ ม เครื่ องใช้ การทาความสะอาดเครื่ องนุ่งห่ มต่างๆ ของ
คนเรามีความจาเป็ นอย่างยิง่ เพราะเครื่ องนุ่งห่มสามารถเป็ นแหล่งเพาะเชื้ อโรคได้ในการทาความสะอาด
ต้องการสถานที่สาหรับเก็บสัมภาระเสื้ อผ้า บริ เวณที่ซักอาจเป็ นห้องน้ า ห้องครัวหรื อห้องอื่นๆที่แยก
ต่างหากก็ได้
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5. เพื่อสุ ขภาพอนามัย เครื่ องสุ ขภัณฑ์บางอย่างจะผลิตขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดสุ ขภาพอนามัยที่ดีต่อ
ผูใ้ ช้ปลอดภัยสะดวกต่อการใช้สุขภัณฑ์อื่นช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดของกล้ามเนื้ อคลายปวดเมื่อย การ
ไหลเวียนของโลหิ ตในร่ างกายดี ข้ ึ น ลดความหยาบกร้ านของผิวหนัง สุ ขภัณฑ์เหล่ านี้ ได้แก่ เครื่ องลด
ความกระด้างของน้ า (Water Softernere) อ่างน้ าพุสาหรับดื่ม เครื่ องทาน้ าร้อนและอ่างอาบน้ าแบบหมุนวน
6. เพื่อการบ าบั ดรั กษาโรค เครื่ องสุ ขภัณฑ์ ชนิ ดที่ ผลิ ตขึ้ นมาเป็ นกรณี พิ เศษ เพื่ อใช้ก ับการ
รักษาพยาบาลโดยเฉพาะ เช่น การผ่าตัด การชาระล้างแผลหรื อการรับสิ่ งปฏิกูลต่างๆ ส่ วนใหญ่จะใช้กบั
โรงพยาบาล สถานพยาบาลคลินิกและบ้านพักคนชรา สุ ขภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ อ่างแช่ขาบาบัด (Leg bath)
อ่างแช่แขนบาบัด (Arm bath) อ่างแช่อาบทั้งตัว (Full body bath)
1.4 หลักการออกแบบห้ องนา้ และการวางผังท่ อ

ในแต่ละชนชาติจะมีวฒั นธรรมของการอาบน้ า และใช้ห้องส้วมแตกต่างกัน สิ่ งเหล่านี้ มีมาแต่
บรรพบุรุษเฉพาะชนชาวเอเชี ย อาจแตกต่างจากฝรั่งตะวันตกเพราะการทาห้องน้ า ห้องส้วมจะยึดถื ออยู่
กับความเชื่ อและเป็ นประเพณี ติดต่อกันมาช้านาน แม้ปัจจุบนั อาจมองเป็ นเรื่ องเหลวไหล แต่ถา้ พิจารณา
ให้ดีๆ ก็มีเหตุผลบ้างพอสมควรมากน้อยบ้างควรแต่กรณี ดังรู ปที่ 1.5 คนไทยกับคนจีนมีความเชื่ อเรื่ อง
หนึ่ งที่คล้ายคลึงกันเฉพาะการปลูกบ้าน เลือกทาเลที่ต้ งั บ้านอยูอ่ าศัยทิศทางเกี่ยวกับห้องน้ าที่จะสร้างใน
อาคาร เช่น คาพังเพยที่วา่ มีลูกสาวเหมือนมีส้วมไว้หน้าบ้าน แสดงว่าการมีส้วมอยูห่ น้าบ้านนั้นเป็ นของ
ไม่ดี ไม่น่าดูและทาความเดื อนร้ อนอยู่เนื องๆ บางครั้งมีความเชื่ อถึงขั้นก่อสร้ างห้องน้ าห้องส้วมไม่ถูก
ตาแหน่ ง อาจทาให้ฐานะการงานเสื่ อมเสี ย อัปมงคลต่อชี วิต ดังนั้นนักออกแบบห้องน้ าที่ดีควรศึกษาหา
ความรู ้เรื่ องนี้ เอาไว้บา้ งเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการวางแปลนห้องน้ า ตลอดถึงความสบายใจของผูอ้ ยู่
อาศัย แต่จะยึดถือเอาเป็ นหลักเกณฑ์สากลทัว่ ไปไม่ได้ ซึ่ งก็แล้วแต่ความเชื่ อบางครั้งก็จดั ได้ไม่เต็มที่นกั
เพราะขนาดและส่ วนประกอบของห้องน้ าจากัด
ห้องน้ าไม่ควรตั้งอยูท่ ิศที่ไม่เป็ นมงคลโดยยึดถือตามปี เกิดของเจ้าบ้าน
ปี ชวด ไม่ควรตั้งทางทิศเหนือ
ปี ฉลู ไม่ควรตั้งทางทิศเหนือ
ปี ขาล ไม่ควรตั้งทางทิศเหนือ
ปี เถาะ ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันออก
ปี มะโรง ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ปี มะเส็ง ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ปี มะเมีย ไม่ควรตั้งทางทิศใต้
ปี มะแม ไม่ควรตั้งทางทิศใต้
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ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันตก
ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ไม่ควรตั้งทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ

รู ปที่ 1.5 ห้องน้ าปูดว้ ยพรมเกือกม้า
ที่มา : www.kaejiarjan.com ( 7 มิถุนายน 2555)
นอกจากนีย้ งั มีข้อจากัดอืน่ ๆ อีกเกีย่ วกับห้ องนา้
1. อย่าตั้งโถส้วมไว้ตรงประตู เมื่อเข้าบ้านสามารถมองเห็นได้เพราะจะทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยประสบ
กับความสู ญเสี ยทางการเงิน สุ ขภาพไม่ดีหรื ออาจแท้งบุตรได้ ห้องน้ าควรซ่อนให้พน้ สายตา
2. ห้องน้ า ห้องส้วมที่ต้ งั อยูก่ ลางบ้านเป็ นอัปมงคล ทาให้สุขภาพของคนในครอบครัวอ่อนแอ
เจ้าของบ้านมักเจ็บไข้ได้ป่วยและการงานไม่กา้ วหน้า
3. โถส้วมไม่ควรหันหน้าตรงกับประตูร้ ัวหรื อประตูหน้าบ้านเพราะจะทาให้เกิดอัปมงคลมี
ศัตรู มากเข้ากับคนอื่นยากและการงานไม่กา้ วหน้า
4. โถส้วมไม่ควรตั้งให้หนั หน้าไปทางทิศเหนื อนับว่าอุปมงคลอย่างยิง่ เพราะจะทาให้เกิด
ความเสื่ อมถอยในทุกๆ ด้านและมีภยั มาถึงตัวอย่างไม่คาดคิด
5. โถส้วมไม่ควรหันหน้าไปในแนวเดียวกับประตูบา้ นเพราะจะทาให้สมาชิ กในบ้านเกิดเป็ น
ฝี ฝักบัว
6. ห้องน้ าไม่ควรตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ไม่เป็ นมงคลและตะวันออกเฉี ยงเหนือจะเป็ น
อัปมงคลต่อผูอ้ าศัย
7. ห้องส้วมไม่ควรอยูใ่ นตาแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายจากประตูหน้าบ้าน เพราะจะทาให้สูญเสี ย
เงินทองและฐานะ วิธีแก้ไขคือ ปิ ดประตูห้องส้วมเสมอและแขวนกระจกเงาไว้ที่หน้าประตู
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การวางแปลนห้ องนา้
ห้องน้ าที่ดีควรได้รับการออกแบบวางแปลนมาก่อนจะทาการติดตั้งระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
เพื่อให้ได้จุดเหมาะสมมีความสัมพันธ์ต่อการใช้สะดวกสบายเมื่อใช้งาน เนื่ องจากห้องน้ าหนึ่ งห้อง
ไม่มีเครื่ องสุ ขภัณฑ์เพียงชิ้ นเดี ยวติ ดตั้งอยู่ อาจมี หลายเครื่ อง ดังนั้นห้องน้ าที่ดีควรได้รับการวาง
แปลนมาก่อน ดังรู ปที่ 1.6 และมีขอ้ พิจารณาดังนี้ คือ
1.การอาบหรื อใช้น้ าใดๆ ต้องไม่ทาให้ห้องน้ าเปี ยกทั้งหมด ควรเปี ยกเฉพาะจุด เช่น จุดที่
ต้องการอาบ เป็ นต้น
2. สี เครื่ องสุ ขภัณฑ์ ผนังห้องและพื้นต้องสวยงามกลมกลืนกันตามหลักจิตวิทยาของสี
3. ช่องทางเดินระหว่างเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ต้องมากพอและสะดวกต่อการเข้าใช้
4. การระบายอากาศ และแสงสว่างภายในห้องต้องดีและพอเพียง
5. ประตูหอ้ งน้ าควรอยูใ่ นตาแหน่งเข้าออกสะดวก เมื่อเปิ ดต้องไม่ชนกับเครื่ องสุ ขภัณฑ์
6. การตกแต่งพื้น และผนังห้องอาจเน้นด้วยกระเบื้องสี หรื อลวดลาย
7. พื้นห้องต้องเอียงลาดอย่างถูกต้อง เพื่อการระบายน้ าได้ดี
8. มีความปลอดภัยไม่ลื่นหกล้ม
9. ทางเดินท่อต้องไม่ผา่ นกลางคาน หรื อกีดขวางประตูหน้าต่างหรื อส่ วนประกอบอื่น

รู ปที่ 1.6 การวางแปลนห้องน้ า
ที่มา : www.thaidrawing.com (7 มิถุนายน 2555)

ท่ อและสุ ขภัณฑ์ (2106-2123)

ใบเนือ้ หา หน่ วยที่ 1

หน้ าที่ 13/15

รู ปแปลน ดังรู ปที่ 1.7 เป็ นรู ปที่ ร่างหรื อเขี ยนขึ้ นในลักษณะที่ ผูม้ องจะมองจากด้านบนสู่
ด้านล่างใช้สาหรับแสดงตาแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุ ขภัณฑ์และแนวท่อ นอกจากช่าง ท่อสุ ขภัณฑ์
จะพบกับรู ปแปลนแสดงตาแหน่ งในการจัดวางเครื่ องสุ ขภัณฑ์และแนวท่อที่จะต้องทาการติดตั้งแล้ว
ก็ยงั จะพบกับรู ปแผนผังและรู ปไอโซเมตริ กของการเดินท่อที่เหมาะสมอีกด้วย

รู ปที่ 1.7 แปลนแสดงตาแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุ ขภัณฑ์ในห้องน้ า
(ที่มา : งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ : สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาและท่อตราช้าง. 13)
รู ปแผนผัง
รู ปแผนผังเป็ นรู ปที่มองจากด้านข้างเข้าไป ใช้แสดงแนวการเดินท่อด้วยเส้นที่โยงกันเป็ น
ระบบ เพื่อใช้ประกอบกับรู ปแปลน การเขียนรู ปแผนผังอาจไม่จาเป็ นจะต้องคานึงถึงทั้งมาตรา
ส่ วนและตาแหน่งในการติดตั้งที่แน่นอนของเครื่ องสุ ขภัณฑ์แต่ละตัวในแบบ รู ปที่ 1.8 แสดงให้
เห็นรู ปแผนผังของการเดินท่อในระบบระบายน้ าสุ ขาภิบาล (sanitary drainage) และระบบระบาย
อากาศ (vent piping) สาหรับห้องน้ า

ท่ อและสุ ขภัณฑ์ (2106-2123)

ใบเนือ้ หา หน่ วยที่ 1

หน้ าที่ 14/15

รู ปที่ 1.8 แผนผังแสดงการเดินท่อของระบบระบายน้ าสุ ขาภิบาลและ
ระบบระบายอากาศในห้องน้ า
(ที่มา : งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและท่อตราช้าง. 14)
รู ปไอโซเมตริก
รู ปไอโซเมตริ ก เป็ นรู ป 3 มิติที่ช่วยให้สามารถมองภาพทั้ง 3 ด้านได้ในเวลาเดียวกัน รู ปนี้ จะ
สร้ างขึ้นตามเส้นแนวแกนที่ยกขึ้นจากแนวราบ 30 หรื อ 60 องศา ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา โดยที่
เส้นแนวแกนทั้ง 2 ด้านจะมาบรรจบกันที่เส้นระดับในแนวราบ สาหรับมุมยกของเส้นแนวแกนที่นิยม
กันในปั จจุบนั ก็คือ มุม 30 องศา ในการเขียนระบบการเดินท่อด้วยรู ปไอโซเมตริ ก ท่อทั้งหมดที่ได้รับ
การติ ดตั้งในแนวนอนหรื อแนวราบจะต้องเขี ยนอยู่ในแนวแกนซึ่ งยกขึ้ นไปจากแนวราบ 30 องศา
ในขณะที่ท่อซึ่ งอยูใ่ นแนวดิ่งทั้งหมด ก็จะต้องเขียนให้อยู่ในเส้นแนวดิ่งหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ เส้น
ที่ เอี ยงท ามุ มกับแนวราบทั้งหมดจะแทนท่ อที่ อยู่ในแนวนอนหรื อแนวราบและเส้ นที่ อยู่ในแนวดิ่ ง
ทั้งหมดจะแทนท่อที่อยูใ่ นแนวดิ่ง รู ปที่ 1.9 เป็ นรู ปไอโซเมตริ กที่แสดงการเดินท่อของระบบระบายน้ า
สุ ขาภิบาล (sanitary waste) และระบบระบายอากาศ (vent piping) สาหรับห้องน้ า

ท่ อและสุ ขภัณฑ์ (2106-2123)

ใบเนือ้ หา หน่ วยที่ 1

หน้ าที่ 15/15

รู ปที่ 1.9 ไอโซเมตริ กแสดงการเดินท่อของระบบระบายน้ าสุ ขาภิบาล
และระบบระบายอากาศในห้องน้ า
(ที่มา : งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและท่อตราช้าง. 15)
สาหรับงานขนาดเล็กๆ แล้วมักจะไม่มีการเขียนระบบการเดิ นท่อด้วยรู ปไอโซเมตริ ก จะมีแต่
เพียงรู ปแปลนซึ่ งใช้แสดงตาแหน่งในการจัดวางเครื่ องสุ ขภัณฑ์และแนวท่อเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่
ที่ช่างท่อสุ ขภัณฑ์จะต้องพยายามเขียนรู ปแผนผังและรู ปไอโซเมตริ กขึ้นมาเองเพื่อใช้งาน
การอ่านพิมพ์เขียวและข้ อกาหนดรายการ
ช่ างท่อสุ ขภัณฑ์ (apprentice plumber) ที่ ดีนอกเหนื อไปจากการฝึ กปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการใช้
เครื่ องมือ การเลื อกใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ แล้ว ยังควรที่ จะศึ กษาการอ่านและทาความเข้าใจกับพิมพ์เขียว
(blueprint) และข้อกาหนดรายการ (specifications) ประกอบพิมพ์เขียวด้วย เนื่ องจากพิมพ์เขียวและ
ข้อกาหนดรายการดังกล่าวเป็ นแบบที่ใช้สาหรับการทางาน และเป็ นคาสั่งที่เขี ยนขึ้นโดยสถาปนิ กและ
วิศวกรแขนงต่างๆ เพื่อบอกให้ช่างสาขาต่างๆ ที่ร่วมทางานทราบว่าเขาต้องการให้งานก่อสร้างออกมาใน
รู ปใด
แบบที่ ใช้ส าหรั บการท างานหรื อที่ นิ ยมเรี ยกกันโดยทั่วไปว่าพิ มพ์เขี ยว ก็ เนื่ องจากแบบใน
สมัยก่อนจะใช้เส้นสี ขาวบนพื้นสี เขียวจึงถูกเรี ยกกันพิมพ์เขียว อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั แบบส่ วนใหญ่
จะเป็ นพิมพ์ขาว (white print) กล่าวคือพื้นจะใช้สีขาว ขณะที่เส้นจะใช้สีเขียวหรื อสี ดา อย่างไรก็ตามการ
เรี ยกชื่อก็ยงั คงนิยมชื่อเดิมคือ พิมพ์เขียว

แบบฝึ กหัด
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อหน่ วย ความรู ้เบื้องต้นในงานระบบท่อ
และสุ ขภัณฑ์

หน่ วยที่ 1

หน้าที่ 1/1

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
1/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

1. ทาเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีก่ ล่ าวถูกต้ องและเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีก่ ล่ าวไม่ ถูกต้ อง
..................... 1) การออกแบบห้องน้ า ต้องออกแบบการวางตาแหน่งของระบบท่อและ
สุ ขภัณฑ์ก่อนให้ชดั เจน
..................... 2) ประตูห้องน้ าควรเปิ ดสะดวกไม่ชนกับเครื่ องสุ ขภัณฑ์ใดๆ
..................... 3) ห้องน้ าไม่จาเป็ นต้องมีช่องระบายอากาศ
..................... 4) พื้นห้องน้ าตามมาตรฐานต้องลาดเอียงประมาณ 1 : 500
..................... 5) ระดับพื้นห้องน้ าต้องต่ากว่า ห้องภายนอกประมาณ 5-10 เซ็นติเมตร
..................... 6) สัญลักษณ์ของสุ ขภัณฑ์ในการเขียนผังท่อแบบไอโซเมตริ กมักจะเขียน
ด้วยอักษรย่อภาษาอังกฤษ
..................... 7) คาพังเพยที่วา่ มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยูห่ น้าบ้านแสดงว่า ถ้าสร้างส้วมไว้
หน้าบ้านนั้นไม่ดี
..................... 8) เจ้าบ้านที่เกิดปี ชวด ไม่ควรตั้งห้องน้ าอยูท่ างทิศใต้
..................... 9) การตั้งโถส้วมไปทางทิศใต้ ถือว่าเป็ นอัปมงคลต่อผูอ้ าศัย
..................... 10) การเขียนรู ปแปลน ห้องน้ าสามารถมองเห็นได้เป็ น 3 มิติ

แบบฝึ กหัด
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อหน่ วย ความรู ้เบื้องต้นในงานระบบท่อ
และสุ ขภัณฑ์

หน่ วยที่ 1

หน้าที่ 1/1

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
2/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

1. เครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีก่ ล่ าวถูกต้ องและเครื่องหมาย หน้ าข้ อทีก่ ล่ าวไม่ ถูกต้ อง
..................... 1) ระบบท่อสุ ขภัณฑ์ในอาคารจะมีท้ งั ท่อจ่ายน้ า ท่อระบายน้ า ท่อระบาย
อากาศและระบบดับเพลิง
..................... 2) การเขียนผังท่ออากาศในอาคารใช้เส้นสัญลักษณ์เป็ นเส้นประ
..................... 3) Hot Water System คือระบบน้ าเย็น
..................... 4) Waste Pipe Line ความหมายคือ ท่อน้ าประปา
..................... 5) Ventilation Pipe Line ความหมายคือ ท่อระบายอากาศ
..................... 6) ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในอาคารมี 2 ระบบ
..................... 7) การเขียนแบบแผนผังการเดินท่อแบบไอโซเมตริ กจะเขียนเส้นยกขึ้นจาก
แนวราบ 10 องศา
..................... 8) วิธีแก้ไขเมื่อโถส้วมอยูต่ รงประตูทางเข้าห้องน้ า ตามความเชื่อจะปูดว้ ย
พรมเกือกม้า
..................... 9) ตามความเชื่ อเจ้าบ้านที่เกิดในปี เถาะ ไม่ควรตั้งโถส้วมไว้ทิศตะวันออก
ของบ้าน
..................... 10) ระบบป้ องกันอัคคีภยั แบบอัตโนมัติจะให้ความมัน่ ใจในการดับเพลิง
ดีกว่า

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 1

วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อใบงานที่ 1 เขียนสัญลักษณ์ของเส้นท่อ

หน้าที่ 1/5

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
1/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ-สกุล....................................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม....................................
ปฏิบตั ิวนั ที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............... เวลาปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมงกาหนดส่ งงาน................

สาระสาคัญ
ในการเขี ย นแบบงานท่ อสุ ข ภัณฑ์ในปั จจุ บ นั เพื่อสะดวกต่ อการเขี ย นและเพื่ อเป็ นการ
ประหยัดเวลา จึ งนิ ย มเขี ยนโดยใช้สัญลัก ษณ์ แทนของจริ ง ดัง นั้น ช่ างท่ อสุ ขภัณฑ์ก็ จะต้องมี ท้ งั
ความรู ้และเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นอย่างดี จะต้องสามารถอ่านแบบได้อย่างถูกต้องไม่
ผิดพลาด

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายความหมายของสัญลักษณ์เส้นท่อได้
2. สามารถอธิบายความหมายสัญลักษณ์ของสุ ขภัณฑ์ได้
3. สามารถอธิ บายคุณสมบัติของข้อต่อท่อได้

คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
1. ความมีวนิ ยั ในการทางาน
2. ความรับผิดชอบในการทางาน
3. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง

เครื่องมือ/อุปกรณ์ และวัสดุในการทดลอง
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. ดินสอ HB
2. ไม้บรรทัดยาว 1 ฟุต
3. ยางลบดินสอ

วัสดุ
1. เอกสารใบงานที่ 1 จากครู ประจาวิชา

ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
1. เขียนความหมายสัญลักษณ์ของเส้นท่อลงในช่องว่าง
2. เขียนความหมายสัญลักษณ์ของสุ ขภัณฑ์ลงในช่องว่าง
3. เขียนความหมายของข้อต่อท่อลงในช่องว่าง

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 1

วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อใบงานที่ 1 เขียนสัญลักษณ์ของ
เส้นท่อ

หน้าที่ 2/5

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
1/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

1. จงเติมความหมายคาย่ อของสุ ขภัณฑ์ ให้ ถูกต้ อง
คาย่อ

ความหมาย

BT

………………………………………………………

CW

………………………………………………………

FCO

………………………………………………………

HB

………………………………………………………

WC

………………………………………………………

LAV

………………………………………………………

SH

………………………………………………………

FD

………………………………………………………

V

………………………………………………………

HW

.......................................................................................

แบบประเมินผล

หน่ วยที่ 1

หน้ าที่ 4/5

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
ใบงานที่ 1 เขียนสัญลักษณ์ของเส้นท่อ
1/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง
ชื่อ-สกุล……………………………………….………………………..สาขา/ชั้น/กลุ่ม………….......
คะแนน ระดับการประเมิน ตัว คะแนน หมาย
ลาดับ
รายการประเมิน
เต็ม 5 4 3 2 1 คูณ ทีไ่ ด้
เหตุ
1. ขั้นก่อนการปฏิบัติ
1.1 จัดเตรี ยมเครื่ องมือ/อุปกรณ์
5
1
2. ขั้นการปฏิบัติ
2.1 เขียนความหมายของ
20
3
เส้นท่อ
2.2 เขียนความหมายของ
15
2
สัญลักษณ์สุขภัณฑ์
2.3 เขียนความหมายของ
20
3
คาย่อสุ ขภัณฑ์
2.4 บันทึกผลการปฏิบตั ิ
10
1
3. ขั้นสรุ ปผล
3.1 ตอบคาถามหลังการปฏิบตั ิ
10
1
3.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
10
1
4. ขั้นหลังการปฏิบัติ
4.1 จัดเก็บเครื่ องมือ/อุปกรณ์
5
1
4.2 ทาความสะอาดพื้นที่การ
5
1
ปฏิบตั ิ
รวม
100
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ 2106–2123

ระดับการประเมิน
ระดับ 5 = ดีมาก
ระดับ 4 = ดี
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 2 = พอใช้
ระดับ 1 = ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน
80-100 คะแนน = ดีมาก
70-79 คะแนน = ดี
60-69 คะแนน = ปานกลาง
50-59 คะแนน = พอใช้
0-49 คะแนน = ปรับปรุ ง

ลงชื่อ…………….…………......……
ผูป้ ระเมิน(………………….........)
วันที่…...เดือน……………..พ.ศ…

แบบประเมินผล
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อใบงานที่ 1 เขียนสัญลักษณ์ของ
เส้นท่อ

หน่ วยที่ 1

หน้ าที่ 5/5

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
1/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ – สกุล สมาชิกในกลุ่ม
วันที่..........เดือน................. พ.ศ. ..............
1. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
2. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
3. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
4. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
คาชี้แจง 1. ให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเองและให้สมาชิกในกลุ่มหนึ่ งคนประเมินซึ่ งกันและกันในหัวข้อที่ผสู ้ อน
ได้กาหนดและแจ้งไว้
2. การประเมินแต่ละข้อมีคะแนนข้อละ 4 คะแนน กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ
4 คะแนน หมายถึง ดีมาก , 3 คะแนน หมายถึง ดี , 2 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
3. ผูส้ อนทาการประเมินและหาคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนแต่ละคนต่อไป

1. ความมีมนุษยสัมพันธ์
2. ความมีวนิ ยั
3. ความรับผิดชอบ
4. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
6. ความประหยัด

ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิ กให้ความร่ วมมือทางานกลุ่ม พูดจาสุ ภาพ ฯลฯ
ตรงต่ อ เวลาทั้ง การเข้า เรี ย นและการส่ ง งาน ท างานตามขั้น ตอน
คานึงถึงความปลอดภัยฯลฯ
กล้ารับผิดและรับชอบในสิ่ งที่ตนทา รักษาความสะอาด ฯลฯ
กล้าแสดงออกในการปฏิบตั ิงาน กล้าแสดงความคิดเห็น ฯลฯ
ไม่คดั ลอกผลงานคนอื่ น ตรวจผลงานของตนเองและของผูอ้ ื่ นด้วย
ความซื่อสัตย์ ฯลฯ
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อและใช้พลังงานไฟฟ้ าในการเรี ยนอย่าง
ประหยัด ฯลฯ
กระตือรื อร้น พึ่งตนเองเป็ นหลัก ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม ฯลฯ

7. ความสนใจใฝ่ รู ้
รับฟังความเห็นผูอ้ ื่น ร่ วมใจกันทางาน รู้จกั แบ่งบัน มีน้ าใจฯลฯ
8. ความรักสามัคคี
ปรับวิธีการเรี ยนของตนเองให้ดีข้ ึน คิดแก้ปัญหาแปลกใหม่ ฯลฯ
9. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10 ความพึงพอใจในผลงานที่ทา พอใจในผลงานของตนเองที่ต้ งั ใจทางานอย่างดีที่สุด ฯลฯ
รวม
รวมเฉลี่ย

(ที่มา : มงคล ธุระ. 2541: 39)

ผูส้ อน

สังเกตจากพฤติกรรม

สมาชิก

ผูป้ ระเมิน
ตนเอง

ที่

คุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติ
และค่านิยมที่พึงประสงค์

ใบงานที่ 2

หน่ วยที่ 1

วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อใบงานที่ 2 การเขียนผังระบบท่อจ่ายน้ า

หน้าที่ 1/4

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
2/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ-สกุล....................................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม....................................
ปฏิบตั ิวนั ที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............... เวลาปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมงกาหนดส่ งงาน................

สาระสาคัญ
การเขียนรู ปแผนผังท่อจะแสดงแนวการเดินท่อด้วยเส้นที่เชื่อมโยงกันเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ น
ตัวประกอบกับรู ปแปลน จะได้วางตาแหน่งของสุ ขภัณฑ์ได้ถูกต้อง

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวาดรู ปแผนผังท่อน้ าใช้ได้
2. สามารถเขียนแนวการเดินท่อที่เชื่อมโยงกับระบบท่อได้
3. สามารถอธิ บายตาแหน่งของสุ ขภัณฑ์ในรู ปแผนผังท่อได้

คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
1. ความมีวนิ ยั ในการทางาน
2. ความรับผิดชอบในการทางาน
3. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง

เครื่องมือ/อุปกรณ์ และวัสดุในการทดลอง
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. ดินสอ HB
2. ยางลบดินสอ
3. ไม้ที
4. เซตปรับมุม

วัสดุ
1. เอกสารใบงานที่ 2 จากครู ประจาวิชา

ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
1. วาดแผนผังตามรู ปแปลน
2. เขียนแนวท่อน้ าใช้ตามสัญลักษณ์เส้นท่อ
3. กาหนดสัญลักษณ์ของสุ ขภัณฑ์ในรู ปแผนผังท่อ

ใบงานที่ 2
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อใบงานที่ 2 การเขียนผังระบบท่อ
จ่ายน้ า

หน่ วยที่ 1

หน้าที่ 2/4

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
2/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ-สกุล....................................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม................................
ปฏิบตั ิวนั ที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............... เวลาปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมงกาหนดส่ งงาน...........
1. จงเขียนรู ปแผนผังท่ อนา้ ใช้ และกาหนดคาย่ อสั ญลักษณ์ สุขภัณฑ์ ให้ ถูกต้ อง

รู ปแปลนห้ องนา้

แบบประเมินผล
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ 2106–2123
ชื่อใบงานที่ 2 การเขียนผังระบบท่อจ่ายน้ า

หน่ วยที่ 1

หน้ าที่ 3/4

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
2/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ-สกุล……………………………………….………………………..สาขา/ชั้น/กลุ่ม…………….....
คะแนน ระดับการประเมิน ตัว คะแนน หมาย
เต็ม 5 4 3 2 1 คูณ ทีไ่ ด้ เหตุ

ลาดับ

รายการประเมิน

1.

ขั้นก่อนการปฏิบัติ
1.1 จัดเตรี ยมเครื่ องมือ/อุปกรณ์
ขั้นการปฏิบัติ
2.1 เขียนแนวเส้นร่ างแนวราบ
2.2 เขียนแนวเส้นท่อน้ าใช้ทา
มุม 30 องศา
2.3 กาหนดคาย่อของสุ ขภัณฑ์
2.4 กาหนดขนาดของเส้นท่อน้ าใช้
ขั้นสรุ ปผล
3.1 ตอบคาถามหลังการปฏิบตั ิ
3.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
ขั้นหลังการปฏิบัติ
4.1 จัดเก็บเครื่ องมือ/อุปกรณ์
4.2 ทาความสะอาดพื้นที่การ
ปฏิบตั ิงาน
รวม

2.

3.

4.

ระดับการประเมิน
ระดับ 5 = ดีมาก
ระดับ 4 = ดี
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 2 = พอใช้
ระดับ 1 = ปรับปรุ ง

5

1

5
20

1
3

20
15

3
2

10
15

1
2

5
5

1
1

100

ผลการประเมิน
80-100 คะแนน = ดีมาก
70-79 คะแนน = ดี
60-69 คะแนน = ปานกลาง
50-59 คะแนน = พอใช้
0-49 คะแนน = ปรับปรุ ง

ลงชื่อ…………….………….....……
ผูป้ ระเมิน(……………………......)
วันที่…...เดือน……………..พ.ศ……

แบบประเมินผล
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ 2106–2123
ชื่อใบงานที่ 2 การเขียนผังระบบท่อจ่ายน้ า

หน่ วยที่ 1

หน้าที่ 4/4

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
2/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ – สกุล สมาชิกในกลุ่ม
วันที่..........เดือน................. พ.ศ. .................
1. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
2. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
3. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
4. นาย/น.ส. .........................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม........................................
คาชี้แจง 1. ให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเองและให้สมาชิกในกลุ่มหนึ่ งคนประเมินซึ่ งกันและกันในหัวข้อที่ผสู ้ อน
ได้กาหนดและแจ้งไว้
2. การประเมินแต่ละข้อมีคะแนนข้อละ 4 คะแนน กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ
4 คะแนน หมายถึง ดีมาก , 3 คะแนน หมายถึง ดี , 2 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
3. ผูส้ อนทาการประเมินและหาคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนแต่ละคนต่อไป

1. ความมีมนุษยสัมพันธ์
2. ความมีวนิ ยั
3. ความรับผิดชอบ
4. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
6. ความประหยัด

ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิ กให้ความร่ วมมือทางานกลุ่ม พูดจาสุ ภาพ ฯลฯ
ตรงต่ อ เวลาทั้ง การเข้า เรี ย นและการส่ ง งาน ท างานตามขั้น ตอน
คานึงถึงความปลอดภัยฯลฯ
กล้ารับผิดและรับชอบในสิ่ งที่ตนทา รักษาความสะอาด ฯลฯ
กล้าแสดงออกในการปฏิบตั ิงาน กล้าแสดงความคิดเห็น ฯลฯ
ไม่คดั ลอกผลงานคนอื่ น ตรวจผลงานของตนเองและของผูอ้ ื่ นด้วย
ความซื่อสัตย์ ฯลฯ
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อและใช้พลังงานไฟฟ้ าในการเรี ยนอย่าง
ประหยัด ฯลฯ
กระตือรื อร้น พึ่งตนเองเป็ นหลัก ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม ฯลฯ

7. ความสนใจใฝ่ รู ้
รับฟังความเห็นผูอ้ ื่น ร่ วมใจกันทางาน รู้จกั แบ่งบัน มีน้ าใจฯลฯ
8. ความรักสามัคคี
ปรับวิธีการเรี ยนของตนเองให้ดีข้ ึน คิดแก้ปัญหาแปลกใหม่ ฯลฯ
9. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10 ความพึงพอใจในผลงานที่ทา พอใจในผลงานของตนเองที่ต้ งั ใจทางานอย่างดีที่สุด ฯลฯ
รวม
รวมเฉลี่ย

(ที่มา : มงคล ธุระ. 2541: 39)

ผูส้ อน

สังเกตจากพฤติกรรม

สมาชิก

ผูป้ ระเมิน
ตนเอง

ที่

คุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติ
และค่านิยมที่พึงประสงค์

ใบมอบหมายงาน
วิชา ท่อและสุ ขภัณฑ์ รหัส 2106-2123
ชื่อใบงานที่ 1 เขียนสัญลักษณ์ของเส้นท่อ

หน่ วยที่ 1

หน้าที่ 1/1

เวลารวม 8 ชัว่ โมง
สอนครั้งที่ ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
2/18
ปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมง

ชื่อ-สกุล....................................................................................สาขา/ชั้น/กลุ่ม.......................................
ปฏิบตั ิวนั ที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............. เวลาปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมงกาหนดส่ งงาน.....................
1. จงเขียนสั ญลักษณ์ แสดงความหมายของเส้ นท่ อและสุ ขภัณฑ์
ความหมาย

สั ญลักษณ์

.................................ท่อระบายน้ าทิง้ ..................................

……………………………..……

...................................ท่อโสโครก......................................

……………………………..……

.......................................ปั้ มน้ า...........................................

……………………………..……

....................................ท่อประปา.......................................

……………………………..……

...............................ท่อระบายอากาศ..................................

……………………………..……

...............................โถส้วมชักโครก...................................

……………………………..……

...............................โถปัสสาวะชาย....................................

……………………………..……

..................................อ่างอาบน้ า.........................................

……………………………..……

.............................ที่ระบายน้ าทิ้งที่พ้นื ................................

……………………………..……

...………………….ฝักบัวอาบน้ า………………………...

……………………………..……

