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ทำไมถึงเรียก  “ท่อยางเสริมแรง” 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Q : ท่อยางเสริมแรง ( Reinforce Hose ) คืออะไร  
A : คอื อุปกรณ์รปูทรงกระบอกกลวงทีส่ามารถโคง้งอไดอ้อกแบบมาเพือ่เคลื่อนยา้ยของเหลว ของแขง็ และ
แก๊ส จากทีห่นึ่งไปทีห่นึ่ง โดยมวีสัดุเสรมิแรง ( reinforcement ) เช่น เสน้สวดถกั ผา้ใบ เป็นตน้ เพือ่เพิม่
ความแขง็แรงใหก้บัท่อยาง ในอุตสาหกรรม  ซึง่โดยทัว่ไปมสีว่นประกอบดงันี้ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยางชัน้ใน ( Tube ) จ าเป็นตอ้งทนกบัสภาวะของเหลว ของแขง็ และแก๊ส ทีล่ าเลยีงได ้เช่น ทนการกดั
กร่อน ทนน ้ามนั ทนสารเคม ีเป็นตน้ 

2. วสัดุเสรมิแรง ( Reinforcement ) เช่น เสน้ลวดถกั ผา้ใบ เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหท้่อยาง 
3. ยางชัน้นอก ( Cover )  สว่นเสรมิแรงและตอ้งสามารถทนกบัสภาวะภายนอกได ้เช่น ทนความรอ้น  

โอโซน และความดนั 
 

 

 

 

 

 

 

ยางชัน้ใน ( Tube ) 

วสัดุเสรมิแรง ( Reinforcement ) 

ยางชัน้นอก ( Cover )   
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Q :  การเสริมแรงมีข้อดีอย่างไร 
A :  การเสรมิแรง มขีอ้ดคีอื เป็นการช่วยใหท้่อยางทนต่อการสกึกร่อน ทนความรอ้น ทนความดนั ทนน ้ามนั
ทนสารเคม ีและทนต่อสภาพอากาศ  
 
Q :  วสัดท่ีุใช้เป็นตวัเสริมแรงมีอะไรบ้าง 
A : 1.   เสน้ใยผา้  ไดแ้ก่ โพลเีอสเทอร ์(Polyester), ไนลอน( Nylon), คอตตอน(Cotton), 

ไฟเบอรก์ลาส ( Fiberglass) 

2. เสน้ใยเหลก็ (Steel cord) ไดแ้ก่  ขดลวดสแตนเลส 
 

Q : ท่อยางเสริมแรงแบ่งได้ก่ีประเภท 
A  : แบ่งได ้2 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1. ท่อสง่ (Delivery hose)  การใชง้านจะค านึงเรื่องความดนั 
1.1 ประเภทของท่อสง่ แบ่งได ้4 ประเภทดงันี้ 

 
 
 
 
 
 

1.1.1 ท่อสง่ทีใ่ชผ้า้พนั (Wrapped delivery hose) 
1.1.2 ท่อสง่ทีใ่ชด้า้ยหรอืเสน้ลวดถกั (Braided delivery hose)  
1.1.3 ท่อสง่ทีใ่ชด้า้ยหรอืเสน้ลวดพนัเป็นเกลยีว  (Spiral delivery hose ) 
1.1.4 ท่อสง่ทีใ่ชผ้า้พนั (Knitted delivery hose ) 

 
หลกัการท างาน 
   ระบบทีส่ามารถขนสง่ไดห้ลายชนิดภายในท่อเดยีวกนั ควบคุมการขนสง่ดว้ยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition System)  ซึง่เป็นระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการควบคุมการจดัสง่ทางท่อ  
โดยสามารถสัง่การไปยงัสถานีสบูจ่าย ตน้ทางและปลายทาง รวมทัง้จุดต่าง ๆ ของระบบท่อ  การรบัสง่
สญัญาณขอ้มลูสือ่สารกระท าผ่านเคเบิล้ใยแกว้น าแสง ซึ่งตดิตัง้คู่ขนานไปกบัท่อ ระบบสามารถตรวจสอบ
การรัว่ไหล โดยสามารถแจง้สญัญาณฉุกเฉิน และควบคุมการเปิดปิดวาลว์โดยอตัโนมตัไิดเ้มื่อเกดิเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 
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ระบบการควบคุมการปฎบิตัทิีส่ าคญั มดีงันี้ 
-  ระบบ ESD (Emergency Shutdown System) กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน สามารถสัง่หยุดปัม๊ และสัง่ปิด 

ESD วาลว์ทีต่น้ทาง และปลายทาง 
-  ระบบ HIPPS (High Integrity Pressure Protection System)เป็นระบบควบคุมและตรวจสอบ

แรงดนัในท่อ เพือ่ป้องกนัแรงดนัเกนิ ทีอ่าจเกดิความเสยีหายต่อระบบท่อ 
-  ระบบ PIMS (Pipeline Integrity Management System)เป็นระบบตรวจสอบการรัว่ไหลในระบบ

ท่อตลอดเสน้ทาง  
การใชง้านแบ่งตามความดนั (Pressure)  

1. ความดนัต ่า ( ต ่ากว่า 20 บาร)์ 
2. ความดนัปานกลาง  (20 -70 บาร)์ 
3. ความดนัสงู  ( สงูกว่า 70 บาร)์ 

 
2. ท่อดดู (Suction hose) การใชง้านจะค านึงถงึเรื่องการยุบตวัของท่อ 

1.2   ประเภทของท่อดดู ( Types of Suction hose ) 
 
 
 

 
 
 
 

1.1.1 ท่อเจาะเรยีบ ( Smooth bore hose )  
1.1.2 ท่อกึง่ฝัง ( Semi- embeded hose ) 
1.1.3 ท่อเจาะหยาบ ( Rough bore hose) 

หลกัการท างาน 

การท างานของปัม๊มากกว่าท่อสง่ทัง้นี้เพราะว่าจะตอ้งไหลจากท่อดดูเขา้ไปสู่ปัม๊ ปัญหาต่างๆที่
เกดิขึน้ทางท่อดดู เป็นต้นว่าขนาดเลก็เกนิไปมรีอยรัว่ตามขอ้ต่อ หรอืปัญหาอื่นๆ ต่างกม็ผีลไป
ถงึประสทิธภิาพการท างานของปัม๊ทัง้สิน้ ในการออกแบบระบบสบูน ้า สิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณา
ทางดา้นดดูของปัม๊กม็ลีกัษณะและขนาดของท่อ อุปกรณ์ทีป่ลายท่อดดูและการตดิตัง้ท่อดดูและ
อุปกรณ์ 
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กฎเกณฑโ์ดยทัว่ๆไปส าหรบัก าหนดลกัษณะและขนาดของท่อดดูมดีงันี้คอื 

1.  จะตอ้งเป็นท่อแขง็ หรอืปลาสตกิทีม่กีารเสรมิก าลงัหรอืแขง็แรงพอทีจ่ะไม่แบนตบีเนื่องจาก
ความกดดนัของบรรยากาศในขณะทีปั่ม๊ก าลงัท างาน 
2.  จะตอ้งมขีนาดไม่เลก็กว่าขนาดหน้าจานทางดา้นดดูของปัม๊  และถา้หากเป็นไปไดค้วรจะมี
ขนาดโตกว่า 2 ขนาดมาตรฐาน เช่น ขนาดท่อมาตรฐาน 100,125,150,200 และ 250 มลิลเิมตร 
ถา้ขนาดหน้าจานทางดดูของปัม๊เท่ากบั 100 มม. กค็วรจะใชท้่อดดูขนาด 150 มม.หรอืโตกว่า
เป็นตน้ ไม่ใชท้่อดดูทีม่ขีนาดเลก็กว่าขนาดของหน้าจานทางดดูของปัม๊อย่างเดด็ขาด 
ในกรณีทีใ่ชท้่อดดูโตกว่าหน้าจานทางดดู ขอ้ลด(Reducer) ทีใ่ชเ้ชื่อมต่อตอ้งเป็นขอ้ลดแบบคาง
หม ู(Eccentric Reducer) เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิโพรงอากาศในบรเิวณทีม่กีารลดขนาดนัน้ 
3.  ความเรว็ของการไหลในท่อดดูจะตอ้งไม่เกนิกว่าทีก่ าหนด 1 เช่น ท่อดดูทีม่ขีนาด 250 มม.
(10 นิ้ว) ความเรว็ของน ้าในท่อจะตอ้งไม่เกนิประมาณ 0.90 เมตรต่อวนิาท ี(3 ฟุตต่อวนิาท)ี 
หรอืถา้จะใชท้่อดดูขนาด 250 มม. อตัราการสบูจะตอ้งไม่เกนิประมาณ 45 ลติรต่อวนิาทเีป็นตน้ 
4.  การเปลีย่นทศิทางของท่อดูดควรจะใชอุ้ปกรณ์ทีม่รีศัมคีวามโคง้โต และการต่ออุปกรณ์ท่อ
ต่างๆจะตอ้งแน่นสนิท  อากาศจากภายนอกซึง่มคีวามดนัประมาณ 1 บรรยากาศไม่สามารถ
ผ่านเขา้ไปได ้

Q : ข้อมูลจ าเพาะของท่อยางเสริมแรงท่ีต้องทราบ 
A : - เสน้ผ่านศูนยก์ลางภายนอกของท่อยาง ( Outside Diameter : O.D.) 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางภายในของท่อยาง ( Inside Diameter : I.D.) 
- แรงดนัใชง้าน (Work Pressure : WP) 
- แรงดนัระเบดิ (Burst Pressure : BP) 
- ความแขง็ของท่อ ( Hardness) 
- อุณหภูมทิีร่องรบั (Temperature) 

 
Q : กระบวนการผลิตท่อยางเสริมแรง 
A : 
 
 
 

 

 

 

 

ยางคอมพาวด ์ เขา้เครื่องถกั เอก็ซ์ทรดู ท่อยางชัน้ใน ใสแ่กนกลาง 

ตรวจสอบ เคลอืบยางชัน้นอก แกะผา้/แกนกลางออก วลัคาไนซ ์ พนัดว้ยผา้ 
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Q : วิธีการเลือกท่อเสริมแรงให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 
A : เพือ่ใหง้า่ยต่อการจ าและน าไปใชง้าน จงึก าหนดตวัย่อ STAMPED  ซึง่มคีวามหมายดงันี้ 
- S  : Size  ( ขนาดและพกิดัของท่อ )   

เพือ่เลอืกขนาดท่อทีเ่หมาะสมส าหรบัการใชง้าน โดยการวดัขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางภายใน(ID) 
และภายนอกของท่อ(OD)   

- T  : Temperature (อุณหภูม)ิ 
อุณหภูมทิ่อทัง้หมด จะอยู่ในช่วงอุณหภูมกิารท างานสงูสุดตัง้แต่ 93.3 °C ถงึ 148.8°C ตามอุณหภูมขิอง
ของเหลว การสมัผสักบัอุณหภูมสิงูอย่างต่อเนื่องอาจท าใหท้่อสญูเสยีความยดืหยุ่น การเลอืกชนิดท่อให้
เหมาะสมจงึจ าเป็นมาก 

- A  : Application (การใชง้าน) 
1.  ประเภท สง่ – ดดู ลม  
ใชไ้ดก้บัลมทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และครวัเรอืน  
2.  ประเภท สง่-ดดู น ้ามนั 
ใชไ้ดก้บัน ้าทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และครวัเรอืน ไม่แนะน าใหใ้ชส้่งน ้า 
3.  ประเภท สง่-ดดู ผง หรอื ของแขง็ ขนาดเลก็  
ท่อทนแรงเสยีดสไีดด้ ีจงึเหมาะกบัการสง่/ดดู ของแขง็ขนาดเลก็  
4.  ประเภท  สง่ Gas 
ใชส้ง่ gas  
5.  ประเภท สง่ สารละลายเจอืจาง  
ใชส้ง่สารละลายทีเ่ป็นกรดหรอืเบสเจอืจาง ในเกษตรกรรมหรอืโรงงานอุตสาหกรรม  
6.  ประเภท สง่-ดดู ผลผลติทางการเกษตร 
ใชส้ง่/ดดู เมลด็หรอืผลผลติทางการเกษตร  

- M  : Materials (วสัดุ ) 
การเลอืกวสัดุของท่อจ าเป็นตอ้งค านึงถงึปัจจยัหลายประการ โดยปัจจยัหลกัมดีงันี้ 

• อุณหภูมแิละความดนัใชง้าน 
• ชนิดของของไหล เช่นของไหลบางชนิดอาจมปีฏกิริยิากบัท่อ  
• สภาพแวดลอ้ม เช่นสภาพเปียกชื้นหรอืมคีวามเคม็ ทีท่ าใหเ้กดิการผุกร่อนของ ท่อโลหะ  
• แรงต่างๆทีก่ระท ากบัท่อ ซึง่มผีลต่อการเลอืกชนิดและความหนาของท่อ 
• ราคา 
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วสัดุทีน่ ามาใชผ้ลติท่อและตวัเสรมิแรง จ าเป็นทีต่อ้งตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดก้บัของเหลว ของแขง็ 
และแก๊สในระบบ ซ่ึงตอ้ง ทนต่อการปนเป้ือนของของเหลว สารเคม ีทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมแิละ
ความดนั ขึน้อยู่กบัการน าไปใชง้านในประเภทต่างๆ 
วสัดุทีใ่ชผ้ลติท่อยาง   ( Materials of hose )  
 

Rubber 
NO. Code Material Working 

Temp 
(oC) 

Hardness Benefit 

1. NR Natural Rubber -50 to 
+100 

30-95 
Shore A 

ยดืหยุ่นสงู (High Flexible), ทนต่อการฉีกขาด (Excellent 
tear resistance), กนัน ้าไดด้ ี( Water resistance) 

2. NB Nitrile Rubber (NBR) -35 to 
+120 

20-95 
Shore A 

ทนน ้ามนั (Oil Resistance), ใชง้านไดด้กีบัน ้าและตวัท า
ละลายไม่มขี ัว้ (Suitable for water & non polar solvent), 
ทนต่อการสกึหรอ (Wear Resistance) 

3. CR Chloroprene Rubber -50 to 
+140 

20-95 
Shore A 

ทนต่อการตดิไฟ (Flame Resistance), ทนน ้ามนัปาน
กลาง (Fair Oil Resistance), ทนสารเคม ีกรดและเบสเจอื
จาง (Chemical resistance dilute acid & alkali) 

4. EP Ethylene Propylene 
Diene Rubber 

(EPDM) 

-50 to 
+160 

30-90 
Shore A 

ทนความรอ้นและไอน ้า (Heat and Steam Resistance) 
ทนทานต่อสารเคม ี(Excellent Chemical resistance) 

5. FK Fluorocarbon 
Rubber (FKM/Viton) 

-30 to 
+260 

50-95 
Shore A 

ทนความรอ้นสงู (High Heat Resistance), ทนทานต่อ
สารเคมกีรดและเบสเขม้ขน้ (Excellent Chemical 
resistance (Strong acid/alkali)) 

6. SB Styrene- Butadiene 
Rubber (SBR) 

-40 to 
+105 

30-95 
Shore A 

ทนต่อการเสยีดสไีดด้ ี(Excellent abrasion resistance), 
ทนทานต่อน ้า กรดและเบสเจอืจาง (Resistance to water 
dilute acid & alkali) 

7. HN Hydrogenated Nitrile 
Butadiene Rubber 

(HNBR) 

-40 to 
+165 

30-95 
Shore A 

ทนน ้ามนั (Oil Resistance), ทนความรอ้นไดด้ ี(Good 
Heat Resistance), ใชง้านไดด้ใีนกรดและเบสเจอืจาง 
(Suitable for using in dilute acid & alkali solution), 
ทนทานต่อน ้า และ ไอน ้า (Resistance to water & 
Steam) 
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8. IR Butyl Rubber -50 to 
+150 

40-90 
Shore A 

เป็นฉนวนไฟฟ้าทีด่ ี(Excellent electrical Insulator), กกั
เกบ็แก๊สไดด้ ี(Gas impermeable), ไม่ดดูซบัน ้า (Not 
absorb water), ทนทานต่อตวัท าละลาย (Resistance to 
Organic Solvent) 

9. CS Chlorosulphonated 
polyethylene Rubber 

(CSM/Hypalon) 

-50 to 
+135 

45-95 
Shore A 

ทนทานต่อแรงดนั (Good abrasion), ทนทานต่อความ
รอ้นและไอน ้า (Heat & Steam Resistance), ทนทานต่อ

สารเคม ี(Excellent Chemical resistance) 
 

 

Silicone 
NO. Code Material Working 

Temp (oC) 
Hardness Benefit 

1. QS Standard Silicone 
Rubber (FDA) 

-70 to +220 20-90 Shore A ส าหรบัการใชง้านกบัอาหาร (Food Grade), ไม่
มกีลิน่ (Odorless), ไม่มรีส (Tasteless), 
ทนทานต่อเชือ้ราและแบคทเีรยี (Resistance to 
bacteria & Fungi) 

2. QM Medium Heat 
Resistant Silicone 

Rubber 

-70 to +270 20-90 Shore A เหมาะส าหรบัการใชง้านทีอุ่ณหภูมสิงู 
(Suitable for high temperature application), 
ทนทานต่อความรอ้นสงูไดด้ ี(High Heat 
Resistance) 

3. QF Flame Retardant 
Silicone Rubber 

(UL94V-0) 

-50 to +250 20-90 Shore A ทนต่อการตดิไฟ (Flame Resistance), ใชง้าน
ทีอุ่ณหภูมสิงู (High temperature using) 

4. QH High Heat 
Resistance Silicone 

Rubber 

-70 to +315 20-90 Shore A เหมาะกบัการใชง้านทีอุ่ณหภูมสิงู (Suitable for 
high temperature application), ทนทานต่อ
ความรอ้นสงู (High Heat Resistance) 

5. QO Oil Resistant 
Silicone Rubber 

-70 to +220 20-90 Shore A ทนทานต่อน ้ามนัปิโตรเลยีม (Petroleum Oil 
Resistance), ใชง้านไดด้ใีนอุณหภูมสิงู 220oC 
(High temperature using (Up to 220 oC)) 

6. QL Low Temperature 
Silicone Rubber 

-100 to +220 20-90 Shore A เหมาะส าหรบัการใชง้านทีอุ่ณหภูมติ ่ามากถงึ-
100 oC (Suitable for low temperature using 
(Up to -100 oC)) 
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Plastic 
NO. Code Material Working 

Temp (oC) 
Hardness Benefit 

1. AB Acrylonitrile Butadiene 
Styrene (ABS) 

-50 to + 80 70-80 
Shore D 

แขง็แรง (Strong), ทนทาน (Hard & 
Durable), น ้าหนักเบา (Light Weight), 
ทนทานต่อสารเคม ี(Chemical Resistant) 

2. PE Polyethylene (PE) -10 to +65 40-55 
Shore D 

แขง็แรง (Strong), ยดืหยุ่นไดด้ ี(Good 
Flexible), ทนทานต่อสารเคม ี(Chemical 
Resistant), มคีวามเป็นฉนวนไฟฟ้า 
(Electrical Insulator) 

3. LD Low Density 
Polyethylene (LDPE) 

-20 to +50 40-50 
Shore D 

ทนทานต่อน ้า (Water Resistant), ทนทาน
ต่อสารละลายอนิทรยี ์(Organic Solvent 
Resistant), ทนแรงกระแทก (Impact 
Strength), ยดืหยุ่นไดด้ ี(Flexible) 

4. LL Linear Low-Density 
Polyethylene (LLDPE) 

-45 to +60 40-55 
Shore D 

ยดืหยุ่นแมอ้ยู่ในอุณหภูมติ ่า (Low 
Temperature Flexibility), น ้าหนักเบา 
ทนทาน ดดัใหโ้คง้งอไดด้ ี(Light Weight) 

5. MD Medium Density 
Polyethylene (MDPE) 

-20 to +50 40-60 
Shore D 

แขง็แรง (Durable), ทนทานต่อแรงกระแทก 
(Good Resistance to Impact), ยดืหยุ่นไดด้ ี
(Flexible), มนี ้าหนักเบางา่ยต่อการขึน้รปูและ
การใชง้าน (Light & Easy to Handle) 

6. HD High Density 
Polyethylene (HDPE) 

-20 to +50 60-75 
Shore D 

ทนทานต่อน ้า (Water Resistant), ทนทาน
ต่อสารละลายอนิทรยี ์(Organic Solvent 
Resistant), ทนสารเคมไีดด้ ี(Chemical 
Resistant), ทนแรงกระแทกไดด้กีว่า LDPE, 
เหมาะส าหรบัการใชง้านในความดนัต ่า 
(Suitable for Low Pressure Using) 

7. PP Polypropylene (PP) -15 to +50 70-80 
Shore D 

ยดืหยุ่น (Flexible), ทนสารเคมไีดด้ ี
(Chemical Resistant), ไม่มกีลิน่ และรส 
(Odorless &Tasteless), ทนทาน UV (UV 
Resistant) 

8. PS Polystyrene -50 to +65 70-90 
Shore D 

เบา แขง็ (Light & Stiff), ทนทานต่อน ้า 
(Water Resistant), เหมาะส าหรบัการใชง้าน

mailto:ptirubber@hotmail.com
mailto:sale@ptiglobalproducts.co.th


 

 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืสัง่ผลติท่อยางเสรมิผา้ใบ ท่อยางเสรมิแรง 

ไดท้ี่ Tel : 0 2489 5525 / 08 6307 7319  LINE @ptiglobal / ptirubber  Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th  https://techhosepti.com 
 

 
 

 

ทางดา้นอาหาร และน ้าดื่ม (Suitable for 
Food & Drinking Water Usage) 

9. PT Polytetrafluoroethylene 
(PTFE) 

-70 to +260 60-70 
Shore D 

ผวิลื่น (Less Friction), ทนทานต่อความรอ้น
ไดด้เียีย่ม (High Heat Resistant), ทนทาน
ต่อกรดและเบสเขม้ขน้ (Excellence 
Resistance to almost Chemical) 

10 PU Polyurethane (PU) -50 to +55 55-70 
Shore D 

แขง็แรง (Strong), ยดืหยุ่นสงู (Flexible), 
ทนทานต่อสารเคม ีแก๊สต่าง ๆ ทนน ้ามนัและ
สารหล่อลื่น (Resist to Chemical, Gas, Oil, 
Lubricant) 

11. PV Polyvinylchloride 
(PVC) 

-15 to +65 80-90 
Shore D 

ยดืหยุ่นไดด้ ี(Flexible), เหมาะส าหรบัการใช้
งานในความดนัต ่า และสุญญากาศ (Suitable 
for Low Pressure Using & Vacuum) 

12 NY Polyamide (Nylon) -40 to +80 60 Shore 
A to 80 
Shore D 

น ้าหนักเบา (Light Weight), แขง็แรง 
(Strong), ยดืหยุ่นสงู (Flexible), ทนทานต่อ
น ้ามนัปิโตรเลยีมไดด้ ี(Petroleum 
Resistance) 

Thermoplastic Elastomer (TPE) 
NO. Code Material Working Temp 

(oC) 
Hardness Benefit 

1. TP Thermoplastic 
Vulcanizated 

(TPV) 

-50 to +135 28-95 
Shore A 

ยดืหยุ่นสงู (High Flexible), ทนความรอ้น UV 
และสารเคม ี(Resist to Heat, UV and 
Chemical) ใชง้านกบัอาหารได ้(Food Grade 
Material) 

2. TU Thermoplastic 
Polyurethanes 

(TPU) 

-40 to +125 40-95 
Shore A 

ทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Strength & 
high abrasion Resistance), ยดืหยุ่นไดด้แีม้
ในอุณหภูมติ ่า (Good Flexible even in Low 
Temperature), ทนทานต่อน ้ามนั จารบ ีและ
ตวัท าละลายอนิทรยี ์(Oil, Greases & 
Solvent Resistance) 
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วสัดุทีใ่ชเ้ป็นตวัเสรมิแรง   ( Materials of reinforcement ) 
 

 
-  P  : Pressure ( แรงดนั ) 

• ความสามารถของท่อในการรบัแรงดนั  
• ตอ้งเลอืกแรงดนัใชง้านของท่อเสมอเพือ่ใหม้คี่ามากกว่าหรอืเท่ากบัแรงดนัสงูสุดของระบบ 
• แรงดนัสงูกว่าความดนัทีใ่ชง้านแลว้จะท าใหอ้ายุการใชง้านของท่อสัน้ลง 

การใชง้านแบ่งตามความดนั (Pressure)  
1. ความดนัต ่า ( ต ่ากว่า 20 บาร)์ 
2. ความดนัปานกลาง  (20 -70 บาร)์ 
3. ความดนัสงู  ( สงูกว่า 70 บาร)์ 
 
 
 
 
 

NO. Material Working 
Temp (oC) 

Benefit 

1. Polyester      230 – 290 ยดืหยุ่นด ีไม่ยบังา่ย ดดูซมึความชืน้ไดต้ ่า  
คงรปูคงขนาดด ีขณะเป็นของเหลว  ทนต่อการขดัสไีดด้ ี 
 มคีวามเหนียวทนทาน  คงสภาพรปูร่างไดด้ ี

2. Nylon  370 ทนไดด้ตี่อสารจ าพวกด่างมากกว่ากรด กรดแร่ เช่น 
HCL, HNO3, H2SO2 ทนต่อเชือ้รา และแบคทเีรยีได้
พอสมควร 
 

4. Fiberglass    120  นิยมใชใ้นระบบท่อน ้าทิง้ สามารถทนทานต่อการกดั กร่อน
ของสารเคมหีลายรปูแบบ การต่อท่อมทีัง้แบบ เดอืยสวม
กบัปลอกและยาดว้ยกาว ต่อดว้ย เกลยีวทากาว ต่อชนและ
พนัดว้ยแถบเสน้ใยแลว้ยาดว้ยเรซนิ และต่อดว้ยวธิเีชงิกล
อื่นๆ เรซนิทีใ่ชม้ ีหลายชนิดเช่น อพีอกซี ่โพลเีอสเตอร ์  
ไวนิลเอสเตอร ์และ ฟูแรน    
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- E :  Ends (ปลายท่อ) 
ปลายท่อสว่นต่อประสานทางกลไกของขอ้ต่อเขา้กบัท่อตอ้งเขา้กนัไดก้บัท่อทีเ่ลอืก ตอ้งเลอืกปลาย
ท่อทีเ่หมาะสมเพือ่ใหก้ารเชื่อมต่อของสว่นประกอบจะส่งผลในการปิดผนึกทีไ่ม่มกีารรัว่ไหล 

-  D :  Delivery  (การขนสง่) 
ตอ้งค านึงถงึชนิดของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ทีข่นสง่ 

 
Q : มาตรฐานท่ีรองรบัการออกแบบระบบท่อมีอะไรบ้าง 
A :    
                                     American  National   Standard  Institute (ANSI) 

 ANSI เป็นองคก์รเอกชนทีท่ างานดส้านการก าหนด พฒันา 
 และอนุมตัมิาตรฐานต่างๆทัว่ไป ของสหรฐัอเมรกิา 
 
 American  Petroleum Institute (API) 
องคก์รน้ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งในกจิการดา้นปิโตรเลยีมของประเทศสหรฐัอเมรกิา บทบาทของ 
API อาทเิช่น การวจิยัพฒันา การเกบ็ขอ้มลูสถติ ิการออกมาตรฐานและการรบัรอง
มาตรฐาน  ซึง่มาตรฐานสว่นหน่ึงทีอ่อกโดย API จะเป็นมาตรฐานเกีย่วกบังานท่อใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม 
  
 American Society of Heating ,Refrigerating and Air – Conditioning Engineers 
(ASHRAE)  
มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาศาสตรแ์ละศลิป์ของการออกแบบระบบท าความรอ้น ระบบท า
ความเยน็และระบบปรบัอากาศ  เนื่องจากระบบเหล่านี้มที่อเป็นสว่นประกอบหลกั 
มาตรฐาน ASHRAE  จงึมบีางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบระบบท่อดว้ย 
 
  American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
ASME   มบีทบาทในการพฒันาศาสตรท์างดา้นวศิวกรรมเครื่องกล โดยมมีาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบระบบท่อทีส่ าคญัคอื  มาตรฐานเกีย่วกบัหมอ้ไอน ้าและถงัความ
ดนั และมาตรฐานส าหรบัการออกแบบท่อความดนั (ASME B31 Series) โดยในสว่นของ
มาตรฐานการออกแบบระบบท่อความดนัมหีวัขอ้ย่อยเช่น 
B31.1 Power Piping 
B31.2 Fuel gas Piping 
B31.3 Process Piping 
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B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquid 
B31.5 Refrigeration Piping 
B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping 
B31.9 Building Services Piping 

 
American Society of  Testing and Materials (ASTM) 
ASTM ท าหน้าทีก่ าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัวสัดุเป็นหลกั 
 
American Water Work Association (AWWA) 
AWWA เป็นองคก์รไม่แสวงผลก าไรในรปูแบบของสมาคมวชิาชพีดา้นการจดัการน ้า 
Factory Mutual Research Corporation (FM) 
FM เป็นหน่วยงานมุ่งรกัษาทรพัยส์นิสาธารณะ ดว้ยการก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ 
และใหก้ารรบัรองในดา้นความปลอดภยั ต่อการเกดิเพลงิไหมข้องอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 
International Organization for Standardization (ISO) 
ISO เป็นเครอืขา่ยขององคก์รทีร่บัผดิชอบดา้นการก าหนดมาตรฐานของ 157 ประเทศ 
(ขอ้มลูปี 2551) โดยมศีูนยก์ลางอยู่ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ISO กม็มีาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง
มากมาย เช่น มาตรฐานของ ท่อ วาลว์ และปัม้ 
National Fire Protection Association (NFPA) 
NFPA  เป็นองคก์รทางวชิาการเกีย่วกบัการป้องกนั และควบคุมเพลงิไหม ้ซึง่มาตรฐานที่
ออกโดย NFPA เป็นทีย่อมรบัยดึถอืเป็นแนวทางในการออกแบบระบบท่อดบัเพลงิ 
National Sanitation Foudation (NSF) 
เป็นองคก์รทีด่แูลและก าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัระบบสาธารณูปโภค เช่นมาตรฐานของ
ระบบท่อน ้าดื่ม 
Underwriters Laboratories (UL) 
UL เป็นองคก์รอสิระทีท่ างานดา้นความปลอดภยัเป็นหลกั องคก์รน้ีท าการทดสอบออก
ขอ้ก าหนด มาตรฐาน และใหก้ารรบัรอง วสัดุ อุปกรณ์ และ ผลติภณัฑต์่างๆทีม่ผีลต่อความ
ปลอดภยัของสาธารณะชน 
 

By Kavi Wissen (6 Mar,2020) 

Contact Us 

PTI WISSEN TEAMS 

POLYTECH INDUSTRY COMPANY LIMITED 
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