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หนังสือเรียนวิชา ติดตั้งทอและสุขภัณฑ (Plumping and Sanitary) รหัสวิชา 

20106-2103 เลมนี้ เขียนขึ้นเพื)อใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรงตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 สาขาวิชากอสราง สาขางานกอสราง 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเลมนี้ประกอบดวย จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบาย 

โครงการสอน สวนเนือ้หาประกอบดวย บทที ่1 ความรูเบือ้งตนในงานระบบทอและสขุภณัฑ 

บทที่ 2 ชนิดของทอสําหรับอาคารพักอาศัย บทที่ 3 การใชและบํารุงรักษาเครื)องมือระบบ

ทอและสุขภัณฑ บทที่ 4 การติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณงานระบบทอ บทที่ 5 การติดตั้ง

ระบบทอสําหรับอาคารพักอาศัย บทที่ 6 ทดสอบงานทอสําหรับอาคารพักอาศัย พรอมทั้ง

ใบงานและแบบฝกหัดซึ่งแทรกเน้ือหาเพื)อใชเปนสื)อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

และนักเรียนสามารถใชศึกษาไดดวยตนเอง

ผูเขยีนขอขอบพระคณุทกุทานที่ใหคาํแนะนาํในการจดัทาํหนงัสอืเลมนี ้ทานผูเชีย่วชาญ

ที่ได ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทําหนังสือเลมนี้จนเสร็จสมบูรณ 

หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอรับคําติชมดวยความขอบคุณยิ่ง 

  อาทิตย  สุทธพันธ

  อีเมล : ketyoyo@gmail.com
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1.1 ระบบทอสุขภัณฑสําหรับอาคารพักอาศัย

1.2 สัญลักษณของเสนทอและสุขภัณฑ 

1.3 คุณสมบัติและมาตรฐานของสุขภัณฑ 

1.4 การวางตําแหนEงหองนํ้าตามฮวงจุยและการวางผังทอ

1. บอกความหมายของระบบทอสุขภัณฑสําหรับอาคารพักอาศัยได

2. บอกลักษณะของเสนทอในระบบการเดินทอได

3. บอกความหมายของคํายอสุขภัณฑที่ใชกับการเขียนแบบได

4. บอกชื)อระบบทอสุขภัณฑสําหรับอาคารพักอาศัยได

5. บอกขอกําหนดของการเขียนแบบแปลนหองนํ้าได

1
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1.1 ระบบทอสุขภัณฑสําหรับอาคารพักอาศัย
ระบบทอสุขภัณฑภายในอาคาร (Plumbing System) หมายถึงระบบทอที่ทําหนาที่ใน

การจายนํ้าไปยังสุขภัณฑ และสามารถระบายนํ้าเสียออกจากอาคารไดแยกลักษณะของการ

ระบายดังนี้ ทอระบายนํ้าโสโครก (Soil Pipe), ทอระบายนํ้าทิ้ง (Waste Pipe), ทอระบายนํ้า 

ภายในอาคาร (Building Drain), ทอระบายน้ําฝน (Storm Water Drainage) รวมถงึอปุกรณ

ที่ใชรวมกับทอสวนประกอบอื)นๆ ดวย

ในการทํางานท่ีเกี่ยวกับงานทอสุขภัณฑ เพื)อใหเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม

มาตรฐานตามทีก่ฎหมายกาํหนด ชางทอสขุภณัฑจะตองศกึษากฎระเบยีบและขอบงัคบัตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร สําหรับประเทศไทยมาตรฐานการเดินทอภายในอาคารได

กําหนดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

1.1.1 ระบบจายนํ้า (Water Supply System) ดังในรูปที่ 1.1 

1. ระบบนํ้าเย็น (Cold Water System)

2. ระบบนํ้ารอน (Hot Water System)

ปมนํ้า

ถังเก็บนํ้า

รูปที่ 1.1 ระบบจายนํ้า (Water Supply System)
(ที่มา :  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด)
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1.1.2 ระบบระบาย (Drainage System)

เมื)อมีการใชนํ้าในอาคาร จะตองจัดระบบระบายนํ้าเสียและนํ้าโสโครกออกจากอาคาร 

รวมทั้งกาซเสียดวย ระบบระบายแบงออกเปน 3 ระบบ ดังนี้

1. ระบบระบายนํ้าเสียและนํ้าโสโครกออกจากสุขภัณฑ 

2. ระบบระบายอากาศ 

3. ระบบระบายนํ้าฝน 

ระบบระบายนํา้เสยีและน้ําโสโครกออกจากสขุภณัฑ จะตองไดรบัการออกแบบไวอยาง

เหมาะสม เพื)อใหเกิดประสิทธิภาพตอการระบายนํ้าและสุขอนามัยของผู ใช ในอาคาร ขณะ

เดยีวกัน ตองจดัระบบระบายอากาศรวมกับทอระบายนํา้ในอาคารดวย เพื)อใหเกดิการถายเท

ไหลเวยีนตลอด ระบบระบายเพื)อใหเกดิความแตกตางของความกดดนัการไหลของนํา้สะดวก

ยิง่ขึน้ และนาํกาซเสยี ออกจากอาคาร นํา้ฝนจะถกูระบายออกจากอาคารในกรณทีี่ไมตองการ

ใชนํ้าฝน ดังนั้นจึงตองจัดใหมีการระบายออกจากอาคารอยางถูกตอง โดยระบายออกสูทอ

ระบายสาธารณะตอไป ดังในรูปที่ 1.2

ถังบําบัดนํ้าเสีย

บอพัก

บอดักกลิ่น ถังดักไขมัน

รูปที่ 1.2 ระบบระบาย (Drainage System)
(ที่มา : บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
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1.1.3 สุขภัณฑ 
สุขภัณฑเปนอุปกรณที่อํานวยความสะดวกสบายตอการใชนํ้าในอาคาร โดยจะเปน

ภาชนะรองรับนํ้าเสียหรือนํ้าโสโครกที่เกิดจากการใชงานเพื)อจะไดระบายออกสูระบบระบาย

นํ้าตอไป ชนิดและขนาดของสุขภัณฑมีมากมายหลายแบบ หลายสี หลายขนาด สุขภัณฑที่

ใชและรูจกักันแพรหลาย เชน อางลางหนา อางอาบนํา้ โถสวม โถปสสาวะชาย–หญิง เครื)อง

ซักผา และเครื)องใช ในครัวเรือน ฯลฯ การเลือกและการติดตั้งสุขภัณฑใดๆ ตองพิจารณา

ขนาดหองการวางแปลนหองความเหมาะสม

1.1.4 ระบบปองกันอัคคีภัย 

การกอสรางอาคารทุกชนิดไมวาจะนอยหรือมากช้ันก็ตาม ตองมีระบบปองกันอัคคี

ภัยไวเสมอ เพื)อระงับความเสียหายจากเพลิงไหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาคารหลายๆ ชั้น  

ควรมีระบบปองกันอัคคีภัยและยังตองคํานึงถึงพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย  

พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกลาวถึงประเภทอาคารที่ตองมีตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงดังนี้

1. อาคารสูง

2. อาคารขนาดใหญพิเศษ

3. โรงมหรสพ

4. สถานบริการที่มี 3 ชั้นขึ้นไป

การจัดระบบปองกันอัคคีภัยในอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 1.3 พิจารณาเลือกได 2 ระบบ

คือ

1. ระบบใชนํ้า

2. ระบบใชกาซและสารเคมี
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รูปที่ 1.3 ระบบปองกันอัคคีภัย
(ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  การปองกันอัคคีภัย มอก.2541เลม 8-2560 )

https://www.tisi.go.th/data/standard/pdf_files/tis/a2541_8-2560.pdf

รูปที่ 1.4 ตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิง
(ที่มา : https://www.saturnfireproduct.com)
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การจะเลือกเอาระบบใดระบบหนึง่ข้ึนอยูกบัชนดิของอาคาร ประเภท และความรนุแรง

ของเพลิงทีจ่ะเกดิขึน้ การจดัระบบปองกันอคัคภียัทัง้สองอาจใชชนดิกึง่อตัโนมตัหิรอือตัโนมตัิ

ก็ได โดยขอดีของระบบอัตโนมัติจะใหความมั่นใจในการดับเพลิงดีกวา โดยเฉพาะกรณีที่ไม

อาจมองเห็นไดขณะเกิดเพลิงไหม จึงสามารถลดทอนความเสียหายลงไดมาก

1.2 สัญลักษณของเสนทอและสุขภัณฑ
การเขียนสัญลักษณของเสนทอหรือภาพสุขภัณฑที่คลายภาพจริง จะชวยใหมีความ

แนEใจในการอานแบบมาก แตจะเขียนยากและใชเวลามาก หรือบางทีไมมีความจําเปนตอง

เขียนใหครบถวนคลายวัตถุจริง 

ตารางที่ 1.1 รายการคํายอที่ใชกับการเขียนแบบ

รายการ คําเต็ม คํายอ

ที่ปสสาวะ (ชาย) Urinal UR

ฝกบัว (อาบนํ้า) Shower SH

โถสวม Water Closet WC

อางอาบนํ้า Bath Tub BT หรือ TUB

อางลางมือ Lavatory LAV.

อางซักลาง Service Sink SS

อางซักผา Laundry Tray LT

เครื)องทํานํ้ารอน Water Heater WH

เครื)องลางชาม Dishwasher DW

กอกนํ้า Hose Bib HB

ที่ใสสบู Soap holder SH

ที่กระดาษ Paper holder  PH

กระจกเงา Mirror  M

ราวแขวนผา Clothes Rack CR

ชองทําความสะอาดทอ Cleanout CO

ชองทําความสะอาดทอที่พื้น Floor Cleanout FCO

ชองระบายนํ้าที่พื้น Floor Drain FD
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รายการ คําเต็ม คํายอ

แนวศูนยกลาง Centerline CL

ระบบเดินทอ Plumbing PLBG.

ทอระบายนํ้าฝนแนว Roof leader RL

ทอนํ้าเย็นหรือนํ้าประปา Cold Water CW

ทอนํ้ารอน Hot Water HW

ทอนํ้ารอนสงจาย Hot Water Supply HS

ทอนํ้ารอนสงกลับ Hot Water Return HR

ทอระบายนํ้าโสโครก Soil Pipe S

ทอไอนํ้า Steam Pipe ST

ทอระบายอากาศ Vent Pipe V

ทอระบายอากาศเหนือหลังคา Vent Throuch  Roof VTR

ทอระบายนํ้าทิ้ง Waste Pipe W

ทอพลาสติก Plastic PLAS.

ทอทองแดง Copper COP

ทอเหล็กอาบสังกะสี Galvanized Iron GAL. I

ทอเหล็กหลอ Cast Iron CI

(ที่มา : งานระบบทอและสุขภัณฑ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและทอตราชาง. น. 7)

ตารางที่ 1.2 ลักษณะของเสนในแบบระบบการเดินทอ

สัญลักษณ ความหมายของเสน

Drain Or Waste Above Ground เสนทอระบายทิ้งเหนือพื้นดิน

Drain Or Waste Below เสนทอระบายทิ้งใตพื้นดิน

Vent เสนทอระบายอากาศ

SD Storm Drain เสนทอระบายนํ้าฝน

Cold Water เสนทอนํ้าเย็นหรือนํ้าประปา

SW Soft Cold Water เสนทอแกนํ้ากระดางแลว

Hot Water เสนทอนํ้ารอน

(ที่มา : งานระบบทอและสุขภัณฑ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและทอตราชาง. น. 8)

ตารางที่ 1.1 (ตอ) รายการคํายอที่ใชกับการเขียนแบบ
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ตารางที่ 1.3 สัญลักษณรูปภาพของสุขภัณฑ

ชนิดของสุขภัณฑ สัญลักษณ

อางอาบนํ้าแบบเวาเขาผนัง

อางอาบนํ้าแบบขอบโคง

ที่อาบนํ้าฝกบัวแบบตั้งพื้น

โถสวม

โถปสสาวะแบบตั้งพื้น

อางลางมือ–ลางหนา

เครื)องซักผา WM

เครื)องทํานํ้ารอน WH

อางลางจาน–ชาม แบบมีที่ผึ่งสองดาน

อางทั่วไปและเครื)องลางจาน DW

อางทั่วไปและอางซักผา S T

ถังนํ้ารอน H W T

(ที่มา : คูมือหลักสูตรการเรียนการสอนวิชางานระบบทอและสุขภัณฑ รวมกับบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม 
(สระบุรี) จํากัด, น. 12)
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1.3 คุณสมบัติและมาตรฐานของสุขภัณฑ
มาตรฐานและคุณภาพในงานสขุาภบิาล สวนหนึง่จะขึน้อยูกบัสขุภณัฑ จงึตองออกแบบ

ใหเหมาะสมกับการใชงาน มีขนาดความสูง กวาง ลึก ถูกตองและทําความสะอาดไดสะดวก

1.3.1 มาตรฐานของสุขภัณฑ มีลักษณะดังนี้

1. มีความสะดวกตอการใชงาน

2. มีความแข็งแรง ทนทาน นํ้าหนักเบา

3. สามารถชําระลางและระบายไดดวยตัวเอง

4. ไมมีพื้นที่ซับซอนซึ่งทําความสะอาดไดยาก

5. มีความตานทานตอการกัดกรอนของกรด ดาง ทนตอการขัดสี

6. รูปรางและขนาดเหมาะสมกับการใชงานของมนุษยตามหลักสุขศาสตร

7. ความบิดเบีย้วตองไมเกนิมาตรฐานกาํหนด (สมอ.กาํหนดความบดิเบีย้วไมเกนิ 3–6 

มิลลิเมตร)

8. การดูดซึมนํ้าไดไมเกินรอยละ 0.75 และคาเฉลี่ยของการดูดซึมนํ้าของตัวอยาง

ทั้งหมดตองไมเกินรอยละ 0.50

9. มีผิวเรียบเกลี้ยง ไมมีรอยราว และผิวดาน บริเวณที่มองเห็นตองไมมีผิวคลื)น รอย

ดาง และจุดดางใหญ

10. ความไมตดิคราบเผาไหม ทดสอบโดยการวางธูปทีจ่ดุแลวบนสขุภณัฑตวัอยางนาน 

15 นาท ีเมื)อเอาธูปออก ให ใชผาสะอาดชุบนํา้กลัน่เชด็ทีค่ราบเผาไหมนัน้ซึง่ตองออกไดหมด

11. มีรูปทรงท่ีงายตอการรักษาความสะอาดและการทําความสะอาด ไมมีสวนที่เปน

มุมแหลมหรือเหลี่ยม ควรมีลักษณะโคง ปองกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก

1.3.2 จุดประสงคการใชสุขภัณฑ

สุขภัณฑที่นํามาติดตั้งในอาคารแตละชนิดจะถูกออกแบบมาเพื)อรองรับนํ้าและ สิ่ง

โสโครก ดังในรูปที่ 1.5 จากจุดมุงหมายดังกลาว สุขภัณฑจะแยกการใชงานเพื)อจุดประสงค

ดังนี้
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รูปที่ 1.5 สุขภัณฑที่ใชชําระลางรางกายและรองรับการขับถาย
(ที่มา : http://www.panichviboon.com/ออนไลนวันที่ 7 มิถุนายน 2555)

1. เพื�อการทําความสะอาดรางกาย หมายถึงการอาบนํ้า การลางมือ ลางหนา 

ซึ่งถือวาเปนการชําระลางสิ่งสกปรกท่ีติดอยูตามรางกายใหหมดสิ้นไป การทําความสะอาด

รางกายอาจใชเวลาเพียง 5–10 นาที อาจถือเปนการทําความสะอาดเพียงบางสวนของ

รางกาย เชน การทําความสะอาดปาก การสระผม การเสริมสวย และการลางหนา เปนตน

2. เพื�อรองรับการขับถาย การขับถายของเสียออกจากรางกายไมวาจะเปนเหงื)อ 

ปสสาวะ หรืออุจจาระ ปกติคนเราจะขับถายปสสาวะออกมาประมาณวันละ 1–1.5 ลิตร/วัน 

หรือ 380–570 กิโลกรัม/ป อุจจาระขับถายออกมาประมาณ 0.09 กิโลกรัม รวมแลวตลอด

ทั้งปจะมีนํ้าหนักประมาณ 33 กิโลกรัม

3. เพื�อการประกอบอาหาร ซ่ึงมีหลายประเภท เชน เครื)องดื)ม อาหารที่จําเปนตอ

ชีวิต เชน นํ้า เกลือแร ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน อุปกรณที่ใช ในการปรุงอาหารที่

อยูในหองครัว ไดแก อางลางชาม เครื)องลางถวยชามและแกว และเครื)องใชกาซประกอบ

อาหาร 

4. เพื�อดูแลทําความสะอาดเครื�องนุงหม การทําความสะอาดเครื)องนุงหมตางๆ 

ของคนเรามีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเครื)องนุงหมสามารถเปนแหลงเพาะเชื้อโรคได ใน

การทาํความสะอาดจึงตองการสถานทีส่าํหรบัเกบ็สมัภาระเสือ้ผา บริเวณทีซ่กัอาจเปนหองนํา้ 

หองครัว หรือหองอื)นๆ ที่แยกตางหากก็ได
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5. เพื�อสขุภาพอนามยั สขุภณัฑบางอยางจะผลติขึน้มาเพื)อกอใหเกดิสขุภาพอนามยั

ทีด่ตีอผู ใช การใชสขุภณัฑอื)นชวยใหผอนคลายความตงึเครยีดของกลามเนือ้ คลายปวดเมื)อย 

การไหลเวียนของโลหิตในรางกายดขีึน้ ลดความหยาบกรานของผวิหนงั สขุภณัฑเหลานี ้ไดแก 

เครื)องลดความกระดางของนํ้า (Water Softeners) อางนํ้าพุสําหรับดื)ม เครื)องทํานํ้ารอน 

และอางอาบนํ้าแบบหมุนวน

6. เพื�อการบําบัดรักษาโรค สุขภัณฑชนิดที่ผลิตขึ้นมาเปนกรณีพิเศษ เพื)อใชกับ

การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ เชน การผาตัด และการชําระลางแผล สวนใหญจะใชกับ 

โรงพยาบาล สถานพยาบาลคลินิก และบานพักคนชรา สุขภัณฑเหลานี้ ไดแก อางแชขา

บาํบดั (Leg Bath), อางแชแขนบาํบดั (Arm Bath) และอางแชอาบทัง้ตวั (Full Body Bath)

1.4 การวางตําแหน"งหองนํ้าตามฮวงจุย
ในแตละประเทศจะมีวฒันธรรมของการอาบนํา้ และใชหองสวมแตกตางกนั สิง่เหลานี้

มีมาแตบรรพบุรุษเฉพาะชนชาวเอเชีย อาจแตกตางจากฝรั่งตะวันตก เพราะการทําหองนํ้า

หองสวมจะยึดถืออยูกับความเชื)อและเปนประเพณีติดตอกันมาชานาน แมปจจุบันอาจมอง 

เปนเรื)องเหลวไหล แตถาพจิารณาใหดีๆ  ก็มเีหตผุลบางพอสมควร มากนอยบางควรแตกรณี 

คนไทยกับคนจีนมีความเชื)อเรื)องหน่ึงที่คลายคลึงกันเฉพาะการปลูกบานคือ การเลือกทําเล 

ทีต่ัง้บานอยูอาศยัและทิศทางเกีย่วกับหองน้ําทีจ่ะสรางในอาคาร เชน คาํพงัเพยท่ีวา มลีกูสาว

เหมือนมีสวมไวหนาบาน แสดงวาการมีสวมอยูหนาบานนั้นเปนของไมดี ไมนEาดู และสราง

ความเดือดรอนอยูเปนประจํา บางคร้ังมีความเชื)อถึงขั้นการกอสรางหองนํ้าหองสวมไมถูก

ตําแหนEง อาจทําใหไมสะดวกในการใชงาน ดังในรูปที่ 1.6 ดังนั้นนักออกแบบหองนํ้าที่ดีควร

ศกึษาหาความรูเรื)องน้ีเอาไว เพื)อความสะดวกรวดเรว็ในการวางแปลนหองนํา้ ตลอดจนความ

สบายใจของผูอยูอาศัย

1.4.1 การกําหนดทิศทางของปเกิดที่ไมควรตั้งหองนํ้าตามฮวงจุย มี

ดังนี้

1. ปชวดไมควรตั้งทางทิศเหนือ

2. ปฉลูไมควรตั้งทางทิศเหนือ

3. ปขาลไมควรตั้งทางทิศเหนือ

4. ปเถาะไมควรตั้งทางทิศตะวันออก
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5. ปมะโรงไมควรตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต

6. ปมะเส็งไมควรตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต

7. ปมะเมียไมควรตั้งทางทิศใต

8. ปมะแมไมควรตั้งทางทิศใต 

9. ปวอกไมควรตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงใต

10. ประกาไมควรตั้งทางทิศตะวันตก

11. ปจอไมควรตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

12. ปกุนไมควรตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

รูปที่ 1.6 การวางตําแหนEงสุขภัณฑที่ไมถูกตอง
(ที่มา : http://news.thaiware.com)

1.4.2 ขอกําหนดหลักการออกแบบหองนํ้าตามความเชื�อ มีดังนี้

1. อยาตั้งโถสวมไวตรงประตู ซ่ึงเมื)อเขาบานสามารถมองเห็นได เพราะจะทําใหผูอยู

อาศัยประสบกบัความสูญเสยีทางการเงิน สขุภาพไมด ีหรอือาจแทงบตุรได หองนํา้ควรซอน

ใหพนจากสายตา

2. หองนํ้าหองสวมที่ตั้งอยูกลางบานเปนอัปมงคล ทําใหสุขภาพของคนในครอบครัว

ออนแอ เจาของบานมักเจ็บไขไดปวยและการงานไมกาวหนา
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3. โถสวมไมควรหนัหนาตรงกบัประตรูัว้หรอืประตหูนาบานเพราะจะทาํใหเกดิอปัมงคล 

มีศัตรูมาก เขากับคนอื)นยาก และการงานไมกาวหนา

4. โถสวมไมควรตั้งใหหันหนาไปทางทิศเหนือ นับวาอุปมงคลอยางยิ่ง เพราะจะทําให

เกิดความเสื)อมถอยในทุกๆ ดาน และมีภัยมาถึงตัวอยางไมคาดคิด

5. โถสวมไมควรหนัหนาไปในแนวเดยีวกบัประตบูาน เพราะจะทาํใหสมาชกิในบานเกดิ

เปนฝฝกบัว

6. หองนํ้าไมควรตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตเพราะไมเปนมงคล และทิศตะวันออก

เฉียงเหนือจะเปนอัปมงคลตอผูอาศัย

7. หองสวมไมควรอยูในตําแหนEงที่มองเห็นไดงายจากประตูหนาบาน เพราะจะทําให

สญูเสยีเงนิทองและฐานะ วิธแีกไขคอื ปดประตหูองสวมเสมอ และแขวนกระจกเงาไวทีห่นา

ประตู

           

รูปที่ 1.7 แปลนหองนํ้า
(ที่มา   http://www.homenayoo.com/renovate/) 

(ที่มา https://www.facebook.com/joiideaban/posts/แปลนหองนํ้า)

1.4.3 การวางแบบแปลนหองนํ้า

หองนํ้าที่ดีควรไดรับการออกแบบวางแปลนมากอนจะทําการติดตั้งระบบทอและ

สุขภัณฑ เพื)อใหไดจุดที่เหมาะสม มีความสัมพันธตอการใช เนื)องจากหองนํ้าไมไดมีสุขภัณฑ

เพียงชิ้นเดียวติดตั้งอยู อาจมีหลายเครื)อง ดังนั้นหองนํ้าที่ดีควรไดรับการวางแปลนมากอน 

ดังตัวอยางในรูปที่ 1.8 มีขอพิจารณาดังนี้ 
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1. การอาบหรือใชนํ้าใดๆ ตองไมทําใหหองนํ้าเปยกทั้งหมด ควรเปยกเฉพาะจุด เชน 

จุดที่ตองการอาบ เปนตน

2. สีของสุขภัณฑ ผนังหอง และพื้นตองสวยงามกลมกลืนกันตามหลักจิตวิทยาของสี

3. ชองทางเดินระหวางสุขภัณฑตองมากพอและสะดวกตอการเขาใช

4. การระบายอากาศและแสงสวางภายในหองตองดีและพอเพียง

5. ประตูหองนํ้าควรอยูในตําแหนEงเขาออกสะดวก เมื)อเปดตองไมชนกับสุขภัณฑ

6. การตกแตงพื้นและผนังหองอาจเนนดวยกระเบื้องสีหรือลวดลาย

7. พื้นหองตองเอียงลาดอยางถูกตอง เพื)อการระบายนํ้าไดดี

8. มีความปลอดภัย ไมลื)นหกลม

9. ทางเดินทอตองไมผานกลางคานหรือกีดขวางประตูหนาตางหรือสวนประกอบอื)น

รูปที่ 1.8 ตําแหนEงในการจัดวางสุขภัณฑในหองนํ้า
(ที่มา : http://www.banindy.com/white-small-bathroom-decor/)
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1.4.4 รูปแบบการวางผังทอ

รูปแผนผังเปนรูปที่มองจากดานขางเขาไป ใชแสดงแนวการเดินทอดวยเสนที่โยงกัน

เปนระบบ เพื)อใชประกอบกับรูปแปลน การเขียนรูปแผนผังอาจไมจําเปนจะตองคํานึงถึงทั้ง

มาตราสวนและตําแหนEงในการติดตั้งที่แนEนอนของเครื)องสุขภัณฑแตละตัวในแบบ ในรูปที่ 

1.9 แสดงใหเห็นรูปแผนผังของการเดินทอในระบบระบายนํ้าสุขาภิบาล (Sanitary Drain-

age) และระบบระบายอากาศ (Vent Piping) สําหรับหองนํ้า

รูปที่ 1.9 แผนผังแสดงการเดินทอของระบบระบายนํ้าสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศในหองนํ้า
(ที่มา : คูมือหลักสูตรการเรียนการสอนวิชางานระบบทอและสุขภัณฑ  

รวมกับบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด, น. 14)






