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คู่มือการเดินท่อพเีอพ ีเอม็เอฟไป๊ป ส าหรับน า้ร้อน น า้เยน็ ท่อลม ท่อแก๊ส ฯลฯ 
1. ท ำควำมสะอำดพื้นท่ีก่อนกำรเดินท่อ ขณะเดินท่อพึงระวงัไม่ใหเ้ศษสกปรก เขำ้ไปในท่อ เม่ือเดินท่อเสร็จ ควร

จะปิดปลำยเพื่อมิใหส่ิ้งสกปรกหรือส่ิงมีชีวิตเขำ้ไปในท่อ 
2. กำรดดัท่อใหต้รง ควรท ำในพื้นท่ีรำบ ใชเ้ทำ้เหยยีบท่อไวเ้บำ ๆ กล้ิงมว้นท่อไปขำ้งหนำ้ หลงัจำกนั้นใชมื้อดดั

ใหต้รง กรณีเดินลอย ใชแ้คลม้พย์ดึท่อ ยดึทุก ๆ ช่วง 0.6 ถึง 1.0 เมตร โดยเฉพำะยดึบริเวณใกล ้ๆ ขอ้ต่อ ท ำ
กำรดดัท่อใหต้รงไปพร้อม ๆ กนั 

3. ใชก้รรไกรตดัท่อตำมควำมยำวท่ีตอ้งกำร  
ข้อควรระวงั!  ต้องตัดให้ได้ฉาก เพ่ือให้แนบสนิทกบับ่าของข้อต่อ ป้องกนัการร่ัวซึม 

4. สำมำรถดดัท่อให้โคง้ได ้โดยรัศมีควำมโคง้ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 5 เท่ำของเส้นผำ่นศูนยก์ลำงภำยนอกของท่อ วธีิ
ดดัท่อให้โคง้ ใชแ้ท่งสปริงสอดเขำ้ไปยงับริเวณท่ีจะดดั (ถำ้ควำมยำวของสปริงไม่พอ ใหใ้ชเ้ชือกร้อยกบัแท่ง
สปริง) ใชมื้อดดัโคง้ เม่ือไดต้ำมตอ้งกำรแลว้ จึงดึงสปริงออกมำ 
กรณีท่ีไม่สำมำรถ หรือยำกต่อกำรใชส้ปริง ก็สำมำรถดดัโคง้ไดด้ว้ยมือเปล่ำโดยไม่ใชส้ปริง ดว้ยกำรดดัชำ้ ๆ 
ใหมี้ควำมโคง้สม ่ำเสมอ  
ข้อควรระวงั! อย่าให้มีการดัดจุดใดจุดหน่ึงมากเป็นพเิศษ และต้องไม่เกดิเป็นรอยพบัอันเน่ืองมาจากการเสีย
รูปของช้ันอลูมิเนียม โดยเฉพาะเม่ือเดินท่อบริเวณ เหลีย่มเสา มุมห้อง มุมตึก เป็นต้น 

5. วธีิกำรติดตั้งขอ้ต่อ 
a. ใชอุ้ปกรณ์บำนปลำยท่อ (เป็นอุปกรณ์แท่งกลมขนำดใหญ่กวำ่เส้นผำ่นศูนยก์ลำงภำยในของท่อ

เล็กนอ้ย ท ำจำกพลำสติก หรือโลหะ) สอดเขำ้ไปตรงปลำยท่อ ท ำกำรสอดเขำ้และชกัออก 2-3 คร้ัง 
เพื่อใหส้วมขอ้ต่อไดง่้ำย ป้องกนัปลำยท่อขดูโดนแหวนซีลซิลิโคนเสียหำย 

b. ถอดน็อตและแหวนล็อคตวั C ออกจำกขอ้ต่อ สวมน็อตและแหวนล็อคตวั C เขำ้ไปตรงปลำยท่อ 
ข้อควรระวงั! ต้องสวมแหวนลอ็คตัว C ให้ถูกด้าน (ดูรูปประกอบ) 

 
c. น ำปลำยท่อหรือขอ้ต่อจุ่มน ้ำเพื่อหล่อล่ืน สวมเขำ้ไปตรงแกนขอ้ต่อ โดยช่วงแรกใหส้วมเขำ้ไปชำ้ ๆ 

ตรง ๆ โดยสังเกตไม่ใหท้่อขูดแหวนซีลซิลิโคนเสียหำย เม่ือปลำยท่อเลยแหวนซีลซิลิโคนไปแลว้ 
สำมำรถออกแรงดนัเตม็ท่ี พร้อมบิดไปมำได ้ดนัจนสุดให้แน่ใจวำ่ชนกบับ่าในของข้อต่อแน่ ๆ 



 บรษิทั พเีอน็อ ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั   PNE Intertrade Co., Ltd. 

15/887 ซ. สขุมุวทิ 107 (แบริง่ 34) ต. ส ำโรงเหนือ อ. เมอืง จ. สมุทรปรำกำร 10270 
โทร. 0 2759 3800  แฟกซ ์0 2759 3801  มอืถอื 089 832 0374, 062 543 6691 

เวบ็ไซต ์ www.mfpipe.com  อเีมล ์ somchaipha@gmail.com 
 

 Page 2 of 4 Rev 2.4 

 

d. รูดแหวนล็อคตวั C โดยหนัแหวนดำ้นท่ีมีมุมเอียงและมีร่องเขำ้หำตวัขอ้ต่อ และใส่น็อตขนัเขำ้กบั
เกลียวนอกของขอ้ต่อ เร่ิมขนัดว้ยมือ และขนัดว้ยประแจใหแ้น่นจนตึงมือ 

e. กำรติดตั้งขอ้ต่อพลำสติก ควรใชป้ระแจส ำหรับขนัขอ้ต่อโดยเฉพำะ ซ่ึงจะท ำใหก้ำรติดตั้งเป็นไปอยำ่ง
มีคุณภำพและรวดเร็ว แรงขนัท่ีสม ่ำเสมอ  กรณีท่ีงำนติดตั้งไม่มำก สำมำรถใชป้ระแจเล่ือนหรือ
ประแจช่ำงทัว่ไปแทนได ้เพียงแต่ตอ้งหลีกเล่ียงกำรออกแรงบีดอดัขอ้ต่อโดยตรง (ดูรูปประกอบ) ห้าม
ใช้คีมลอ็ค เพรำะเส่ียงต่อกำรบีบอดัจนโครงสร้ำงภำยในเสียรูปหรือแตกหกั อำจเป็นสำเหตุของกำร
ร่ัวซึมในภำยหลงัได ้
วดีีโอสำธิตวธีิกำรติดตั้งขอ้ต่อ พีเอพี เอม็เอฟไป๊ป์: https://youtu.be/BKbYadGZ3B8 
 วดีีโอกำรใชป้ระแจส ำหรับขนัขอ้ต่อโดยเฉพำะ: https://youtu.be/h12WdFwLhU0  

6. กรณีน ้ำร้อน ควรหุม้ท่อดว้ยฉนวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเก็บควำมร้อน  พลำสติกชั้นนอกของท่อ PAP 
MF ผลิตจำกวตัถุดิบสูตรท่ีทนแสงแดดไดร้ะดบัหน่ึง อยำ่งไรก็ตำม กรณีท่ีตอ้งเดินท่อนอกอำคำรและถูก
แสงแดดส่องโดยตรง แนะน ำใหหุ้ม้ฉนวน เพื่อให้อำยกุำรใชง้ำนยำวนำนข้ึน ส่วนท่อท่ีเดินฝังในผนงั หรือใต้
ดิน ไม่จ  ำเป็นตอ้งหุม้ฉนวน 

7. ใชแ้คลม้ป์ยดึท่อ หรือวสัดุท่ีเหมำะสม เพื่อยดึท่อติดกบัพื้น ผนงั หรือโครงสร้ำงท่ีแขง็แรง เพื่อใหท้่อไม่สั่น 
หรือเกิดกำรถ่วงจำกน ้ำหนกัของท่อและน ้ำในแนวด่ิง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่บริเวณใกล ้ๆ ขอ้ต่อ อนัจะท ำใหข้อ้
ต่อเกิดควำมลำ้ ส่งผลใหน้ ้ำร่ัวซึมได ้เม่ือใชไ้ปเป็นเวลำนำน 
 

ข้อควรระวงั! 
ตอ้งระวงักำรวำงท่อบริเวณขอ้ต่อทุกจุด ไม่ใหมี้กำรบิด เอียง หรือดดั อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเครียดและควำมลำ้ได ้ซ่ึง
ผำ่นไประยะหน่ึง น ้ำหรือแก๊สอำจร่ัวซึมตรงขอ้ต่อได ้ควรวำงขอ้ต่อให้อยูใ่นระนำบเดียวกนั ควรใชแ้คลม้พ ์ลวด หรือ
วสัดุอะไรก็ตำมยดึท่อทั้ง 2 ดำ้นใกลก้บัขอ้ต่อ ให้ติดกบัโครงสร้ำงท่ีแขง็แรง เพื่อป้องกนักำรบิด หรือดดั 
 

 

https://youtu.be/BKbYadGZ3B8
https://youtu.be/h12WdFwLhU0
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