


การเขียนแบบระบบท่อใช้คอมพวิเตอร์ช่วย 
รหัส 2102-2310 6 ช่ัวโมง  3  หน่วยกติ 

จุดประสงค์รายวชิา 
1. เพ่ือให้มคีวามเข้าใจหลกัการท างานของระบบท่อในงานอุตสาหกรรม
และ    การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบเขียนแบบ 
2. เพ่ือให้สามารถอ่านแบบและสเกตซ์แบบและใช้คอมพวิเตอร์ช่วยใน
การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม 
3. เพ่ือให้มกีจินิสัยในการท างานด้วยความอดทน  ประณตีรอบคอบ  มี
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และเห็นคุณประโยชน์ของเทคโนโลย ี
 

 



มาตรฐานรายวชิา 
1. เข้าใจหลกัการท างานของระบบท่อในงานอุตสาหกรรม 

 
2. อ่านแบบและสเกตซ์แบบระบบท่อในงานอุตสาหกรรม 
 
3. เขียนแบบระบบท่อในงานอุตสาหกรรมใช้คอมพวิเตอร์ช่วย 
 
4. จดัท าประมาณการแบบระบบท่อในงานอุตสาหกรรม 
 



ค าอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
ระบบท่ออุตสาหกรรมส าหรับของเหลวและก๊าซ  ระบบท่อ
ส าหรับน า้ใช้และน า้ทิง้  ระบบท่อน ้าและท่อก๊าซ ระบบท่อระบาย
อากาศ  หลักการท างานของระบบท่อ  การอ่านแบบและสเกตซ์
แบบก่อนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  การใช้ค าส่ังเขียนภาพ  การ
ประมาณการแบบระบบท่ออุตสาหกรรม 



การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
การวัดผล 
(100%) 

หัวข้อการบูรนาการคุณธรรม การประเมิน (เกณฑ์การให้คะแนน) 

-พฤติกรรม    20 มีกจินิสัยที่ดีในการท างานด้วย ระดับคะแนน 4       =   80-100 คะแนน 

-ผลการสอบ  40 ความรอบคอบ  มีระเบียบวินัย ระดับคะแนน 3.5    =   80-100 คะแนน 

-ผลการงาน   40 ใฝ่รู้  ตรงต่อเวลา  มีมนุษย์สัมพนัธ์   ระดับคะแนน 3       =   80-100 คะแนน 

มีความรับผดิชอบ  มีความซ่ือสัตย์  ระดับคะแนน 2.5    =   80-100 คะแนน 

สุจริตและเช่ือมั่นในตนเอง ระดับคะแนน 2       =   80-100 คะแนน 

ระดับคะแนน 1.5    =   80-100 คะแนน 

ระดับคะแนน 1       =   80-100 คะแนน 

ระดับคะแนน 0       =   80-100 คะแนน 



หลกัเกณฑ์การให้คะแนนใบงาน 

ความถูกต้องตามแบบงาน  4 คะแนน 
ความประณีต  สะอาด  สวยงาม 4 คะแนน 
การส่งงานตรงต่อเวลา   2 คะแนน 
รวมคะแนน    10 คะแนน 

 
4  =  ปรับปรุง  6  =  ด ี  8  =  ดมีาก 

   



การเขียนแบบงานท่ออุตสาหกรรม 
       งานท่ออุตสาหกรรม    หมายถึง  
 ระบบท่อทีใ่ช้กบัของไหลหมุนเวยีนในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ 
 งานท่อน า้   
 งานท่อน า้มนั  
 งานท่อไอน า้ในโรงงานอุตสาหกรรมกลัน่น า้มนั   
 อุตสาหกรรมผลติกระแสไฟฟ้า  
 อุสาหกรรมถลุงเหลก็    

งานท่ออุตสาหกรรมมีลักษณะคล้ายๆ กับงานท่อและสุขภัณฑ์  
แตกต่างกันที่อุปกรณ์ท่อต้องทนความดันและความร้อนได้สูง  การ
ต่อท่อจะไม่นิยมใช้การต่อด้วยเกลยีว  จะต่อด้วยการเช่ือม 





ท่อน า้ดืม่  



ท่อระบบน า้เสยี 



ท่อน า้ดบิ 



ท่อระบบระบายน า้ 



ผลติไฟฟ้าดว้ยแรงดนัน า้ 



ท่อระบบระบายความรอ้น 



ภาคอตุสาหกรรม 



ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 



 ท่อเหลก็จะใช้ส าหรับเดนิท่อได้หลายชนิด 
ท่อน ้าร้อน    
ท่อน ้าถงัตม้น ้า 
ระบบน ้าร้อน 
ระบบท่อแกส็ 
ท่ออากาศการเดินท่อระบาย 
ท่ออากาศ 





ท่อแกว้ 



ท่อเหลก็ 



ท่อทองแดง 



ท่อพลาสติก 



ท่อเหลก็หล่อ 



ท่อแอสเบสตอส 



ท่อกระเบื้องเคลอืบ 





ขอ้ต่อตรง 

ด้านหน้า ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อตรงแบบเชือ่ม 



ขอ้ต่องอ 

ด้านหน้า ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่องอแบบเชือ่ม 



สามทางที 

ด้านหน้า ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อสามทางทีแบบเชือ่ม 



ขอ้ต่อสีท่าง 

ด้านหน้า 

ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อสีท่างแบบเชือ่ม 



หวัครอบ 

ด้านหน้า 

ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์หวัครอบแบบเชือ่ม 



ขอ้ต่อตรงลด 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อลดแบบเชือ่ม 



ขอ้ต่อร่วม 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อร่วมแบบเกลยีว 



ขอ้ลดเหลีย่ม 

ด้านหน้า ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ลดเหลีย่มแบบเกลยีว 



ขอ้ต่อตรงเกลยีวนอก 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สัญลกัษณ์ ขอ้ต่อตรงแบบเกลยีวนอก 



วาลว์กนักลบั 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์วาล์วกนักลบัแบบเช่ือม 



กอ๊กน า้ 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ก๊อกน า้ 



ประตูน า้ 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ประตูน า้แบบเกลยีว 



มาตรวดัน า้ 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์มาตรวดัน า้ 



ปล ัก๊ 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ปล ัก๊แบบเกลยีวนอก 



ขอ้ต่องอเกลยีวนอก 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้งอแบบเกลยีวนอก 



ขอ้ต่อตรงหนา้แปลน 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อตรงแบบหนา้แปลน 



ข้อต่องอหน้าแปลน 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่องอแบบหนา้แปลน 



ข้อต่อสามทางหน้าแปลน 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อสามทางแบบหนา้แปลน 



ข้อต่อส่ีทางหน้าแปลน 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



สญัลกัษณ ์ขอ้ต่อสีท่างแบบหนา้แปลน 



ภาพฉายสามดา้น (Double  Line) 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



ภาพฉายสามดา้น (Single  Line) 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



การบอกขนาด 



ภาพฉายสามดา้น (Double  Line) 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



ภาพฉายสามดา้น (Single  Line) 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



การบอกขนาด 



ภาพฉายสามดา้น (Double  Line) 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



ภาพฉายสามดา้น (Single  Line) 

ด้านหน้า 
ด้านข้าง 

ด้านบน 



การบอกขนาด 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 







ภาพฉายด้านหน้า 



ภาพฉายด้านข้าง 



ภาพฉายด้านบน 



ภาพฉายสามด้าน 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 









ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 







ภาพฉายดา้นหนา้ 



ภาพฉายดา้นขา้ง 



ภาพฉายดา้นบน 



ภาพฉายสามดา้น 







ภาพฉายดา้นหนา้ 





ภาพฉายดา้นขา้ง 





ภาพฉายดา้นบน 









ภาพฉายดา้นหนา้ 





ภาพฉายดา้นขา้ง 





ภาพฉายดา้นบน 









ภาพฉายดา้นหนา้ 





ภาพฉายดา้นขา้ง 





ภาพฉายดา้นบน 









ภาพฉายดา้นหนา้ 





ภาพฉายดา้นขา้ง 





ภาพฉายดา้นบน 





ภาพฉายดา้นหนา้ (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นขา้ง (Single  Line) 



ภาพฉายดา้นบน (Single  Line) 













 end to end :     หรือ
ท่ี นิยมใช้ค  าย่อว่ า   
e-e    

 หมายถึง   ระยะจาก
ปลายท่อ  ถึงปลาย
ท่ อ ข อ ง ท่ อ ท่ อ น
เดียวกนั 



 end  to  center :     
หรือท่ีนิยมใชค้  าย่อว่า   
e-c    

 หมายถึง   ระยะจาก
ป ล า ย ท่ อ   ถึ ง
ศูนย์กลางของข้อต่อ
ท่อ ท่ีอยู่บนท่อท่อน
เดียวกนั 



 center to center :     
หรือท่ีนิยมใช้ค าย่อว่า  
c-c  

 หมาย ถึ ง   ระยะจาก
ศูนยก์ลางของขอ้ต่อท่อ
ถึงศูนยก์ลางของขอ้ต่อ
ท่อตวัถดัไปท่ีอยูบ่นท่อ
ท่อนเดียวกนั 



 back  to  back :     หรือ
ท่ีนิยมใชค้  ายอ่วา่   b-b    

 หมายถึง   ระยะจาก
ขอบดา้นนอกสุดของ
ขอ้ต่อท่อถึงขอบดา้น
นอกสุดของขอ้ต่อท่อ
ตวัถดัไปท่ีอยูบ่นท่อ
ท่อนเดียวกนั 



 center  to  back  :
 หรือท่ีนิยมใช้ค า
ยอ่วา่     c-t 

 หมายถึง  ระยะจาก
ศูนยก์ลางของข้อต่อ
ท่อถึงคอของข้อต่อ
ท่อตัวถัดไปท่ีอยู่บน
ท่อท่อนเดียวกนั  



 center  to  throat  :
 หรือ ท่ี นิยมใช้
ค ายอ่วา่     c-t 

 หมายถึง  ระยะจาก
ศูนย์กลางของข้อ
ต่อท่อถึงคอของขอ้
ต่อท่อตวัถดัไปท่ีอยู่
บนท่อท่อนเดียวกนั 



 face  to  face  :  ห รื อ
ท่ีนิยมใชค้  ายอ่วา่   f-f 

 หมายถึง  ระยะจาก
ขอบด้านในสุดของ
ขอ้ต่อท่อถึงขอบดา้น
ในสุดของข้อต่อท่อ
ตัวถัดไปท่ีอยู่บนท่อ
ท่อนเดียวกนั 



 overall  center  to  center  :  
ห ม า ย ถึ ง    ร ะ ย ะ จ า ก
ศูนย์กลางของข้อต่อท่อตัว
นอกสุดถึงศูนยก์ลางของขอ้
ต่อท่อตวันอกสุดตวัถกัไปท่ี
อยูบ่นท่อท่อนเดียวกนั  ระยะ
น้ีจะใชใ้นกรณีท่ีเส้นท่อมีขอ้
ต่อท่อ  หรืออุปกรณ์หลายตวั
ติดตั้งร่วมกนัในเส้นท่อ 



 FITTING  ANGLE :  ขอ้ต่องอแบบเกลียว  นิยมใชอ้กัษรยอ่ว่า  A  
หมายถึง  มุมของข้อต่อท่อ  ท่ีท ากับศูนย์กลางของข้อต่อท่อแนวด่ิง 
CENTER  TO  FACE :  หมายถึง  ระยะระหว่างศูนยก์ลางของขอ้ต่อท่อถึงขอบ
ของขอ้ต่อท่อ  ส าหรับ  ขอ้ต่องอแบบเกลียว  นิยมใชอ้กัษรยอ่ว่า  A  ส่วนขอ้
ต่อสามทางแบบเกลียว  นิยมใชอ้กัษรยอ่วา่  C 

 F.A.  IS  FITTING  ANGLE 
 A  IS  CENTER-TO-FACE  MEASURE 
 B  IS  THREAD-IN  MEASURE 
 G  IS   FITTING  ALLOWANCE     



     thread – in  measure :  หรือท่ี
    นิยมใชอ้กัษรยอ่วา่  B  ผูผ้ลิตขอ้
    ต่อท่อบางรายใช้อกัษรย่อว่า  T  
    หมายถึง  ระยะเกลียวภายในขอ้
    ต่อท่อ 

  fitting  allowance :  หรือท่ีนิยมใชอ้กัษรยอ่ว่า  G  
ผูผ้ลิตขอ้ต่อท่อบางรายใชอ้กัษรยอ่วา่   A  หมายถึง  ระยะ
เผือ่ภายในขอ้ต่อท่อ 



  ส าหรับขอ้ต่องอแบบทองแดง  อกัษร  G  
นอกตากจะหมายถึงระยะเผือ่ภายในขอ้ต่องอยงั
หมายถึงขอบดา้นนอกลบดว้ยความลึกของเบา้
รับหมายถึงระยะระหวา่งศูนยก์ลางของขอ้ต่องอ
ถึงเบา้รับบวกค่า  1/16  น้ิว 

 G  IS  FITTING  ALLOWANCE 

 G  IS  CENTER-TO-FACE-DEPTH  OF  CUP 

 G  IS  CENTER-TO-SHOULDER +  1/16” 



      

     G  IS  FITTING  ALLOWANCE 

      G  IS  CENTER-TO-SHOULDER  MEASURE  

      G  IS  CENTER-TO-FACE-DEPTH  OF  CUP 

  

  ส่วนข้อต่องอแบบพลาสติกหรือพีวีซี  อกัษรย่อ  G  
นอกจากจะหมายถึงระยะเผื่อภายในขอ้ต่องอเหมือนกบัขอ้
ต่องอแบบเกลียวและขอ้ต่องอแบบทองแดงแลว้ยงัหมายถึง
ระยะระหว่างศูนยก์ลางของขอ้ต่องอถึงขอบดา้นนอกลบ
ดว้ยความลึกของเบา้รับ 



  ส าหรับระยะเผื่อของขอ้ต่อสามทาง  ทั้งชนิด
ท าดว้ยทองแดงและพีวีซี  จะใช้อกัษรย่อว่า  H  
โดยท่ีระยะระหวา่งศูนยก์ลางของขอ้ต่อสามทาง
ทุกชนิด  ถึงขอบดา้นนอก  จะใชอ้กัษรยอ่วา่  C 



 A  is Face-to-Face  Measure  D  is  Center-to-Face (short) Measure 

 C  is  Center-to-Face  Measure  E  is  Center-to-face (branch) Measure 

  ส าหรับข้อต่อท่อระบาย  แบบสามทางที  แบบสามทางทีวายและแบบสามทาง
ทีวาย  ซ่ึงมีทั้งชนิดที่ท าด้วยเหล็ก (แบบเกลียว)  ทองแดงและพีวีซี  อักษรย่อ  A  จะ
หมายถึงระยะระหว่างขอบด้านนอกถึงขอบด้านนอกของข้อต่อท่อ  C  หมายถึง  
ระยะระหว่างศูนย์กลางของข้อต่อท่อถึงขอบด้านนอกของข้อต่อท่อด้านยาว  D  
หมายถึง  ระยะระหว่างศูนย์กลางของข้อต่อท่อถึงขอบด้านนอกของข้อต่อท่อด้านส้ัน  
E  หมายถึง  ระยะระหว่างศูนย์กลางของข้อต่อท่อถึงขอบด้านนอกของข้อต่อท่อ  
เฉพาะข้อต่อท่อระบายแบบสามทางทีวาย  และแบบสามทางวาย   



  C  is  Center-to-Face  Measure  (long  run  and  branch) 
  D  is  Center-to-Face  Measure  (short  run) 
  H  is  Fitting-Allowance Measure  (long  run  and  branch) 
   I   is Fitting-Allowance Measure  (short  run) 
  ส าหรับข้อต่อท่อระบายสามทางวาย  45  องศาแบบธรรมดา  อักษรย่อ  C  
และ  D  จะเหมือนกบัข้อต่อท่อแบบสามทางที  แบบสามทางทีวาย  และแบบสาม
ทางวาย  แต่ข้อต่อท่อชนิด  ทองแดงและพีวีซี  อักษรย่อ  H  หมายถึงระยะเผ่ือ
ภายในข้อต่อท่อด้านยาว  และด้านท่อแขนง  และ  I  หมายถึงระยะเผ่ือภายในข้อ
ต่อท่อด้านส้ัน 



การก าหนดขนาดความยาวของท่อ 



 
 ขนาดความยาวของท่อที่จะตัด  ส าหรับท่อที่ใช้ข้อต่อท่อเหลก็แบบ
เกลยีวสามารถค านวณ  ได้จากสมการ  ดังนี้ 

  
 
 e-e =     ขนาดความยาวของท่อที่จะตัด 
 c-c =     ระยะที่วดัจากศูนย์กลางของข้อต่อท่อถึงศูนย์กลางของข้อ

        ต่อท่อ  ตัวถัดไป 
 A =     ระยะที่วดัจากศูนย์กลางของข้อต่อท่อถึงขอบของข้อต่อท่อ 
 B =     ระยะของเกลยีวที่จะต้องขันเข้าไปในข้อต่อท่อ 
 

e-e  =  c-c – 2A + 2B 



 ขนาดความยาวของท่อทีจ่ะตัด  ส าหรับท่อทีใ่ช้ข้อต่องอทั้ง
แบบทองแดงและพวีซีีค านวณได้จากสมการ  ดงันี ้

 
 
  TG = ระยะเผ่ือภายในข้อต่องอรวมทั้งส้ิน 
 
 
  TH = ระยะเผ่ือภายในข้อต่อสามทางรวมทั้งส้ิน 

e-e   =   c-c - TG 

e-e   =   c-c – TH 



มติมิาตรฐานของข้อต่องอ  90  และ  45  องศา  ชนิดทีท่ าด้วยเหลก็ 
(แบบเกลยีว) 

เหล็ก (แบบเกลียว) 



มติมิาตรฐานของข้อต่องอ  90  และ  45  องศา  ชนิดทีท่ าด้วย
ทองแดง 

ทองแดง 



มติมิาตรฐานของข้อต่องอ  90  และ  45  องศา  ชนิดทีท่ าด้วยพวีซีี 

พวีซีี 



มติิมาตรฐานของข้อต่องอ  60  22       และ  11      องศา  ชนิดทีท่ า
ด้วยเหลก็(แบบเกลยีว)ทองแดง  และพวีซีี 

เหล็ก (แบบเกลียว) ทองแดง พวีซีี 



มิติมาตรฐานของข้อต่อสามทางทีชนิดที่ท าด้วยเหลก็(แบบเกลยีว)ทองแดง  และพวีีซี 



มติมิาตรฐานของข้อต่อท่อระบายสามทางทวีายแบบธรรมดา ชนิดที่
ท าด้วยเหลก็(แบบเกลยีว) 

C  is  Center-to-Face  Measure  (long  run  and  branch) 
D  is  Center-to-Face  Measure  (short  run) 
B  is  thread-in  measure 
H  is  Fitting-Allowance Measure  (long  run  and  branch) 
 I   is Fitting-Allowance  (short  run) 

เหล็ก (แบบเกลียว) 



มติมิาตรฐานของข้อต่อท่อระบายสามทางทวีายแบบธรรมดา ชนิด
ที่ท าด้วยทองแดง 

C  is  Center-to-Face  Measure  (long  run  and  branch) 
D  is  Center-to-Face  Measure  (short  run) 
B  is  thread-in  measure 
H  is  Fitting-Allowance Measure  (long  run  and  branch) 
 I   is Fitting-Allowance  (short  run) 

ทองแดง 



มติมิาตรฐานของข้อต่อท่อระบายสามทางทวีายแบบธรรมดา ชนิด
ที่ท าด้วยพวีซีี 

C  is  Center-to-Face  Measure  (long  run  and  branch) 
D  is  Center-to-Face  Measure  (short  run) 
B  is  thread-in  measure 
H  is  Fitting-Allowance Measure  (long  run  and  branch) 
 I   is Fitting-Allowance  (short  run) 

พวีซีี 



มิติมาตรฐานของขอ้งอเหลก็หล่อ         และ       แบบมีบ่ารบัและ 

ไม่มีบ่ารบั 

D  is  Fitting-Allowance Measure (long  run) 
C  is  Fitting-Allowance Measure (short  run) 
X  is  Center-to-Face  Measure 

แบบมีบ่ารับ 

แบบไม่มีบ่ารับ 



มิติมาตรฐานของขอ้งอเหลก็หล่อ         และ       แบบมีบ่ารบัและ 

ไม่มีบ่ารบั 

D  is  Fitting-Allowance Measure (long  run) 
C  is  Fitting-Allowance Measure (short  run) 
X  is  Center-to-Face  Measure 

แบบมีบ่ารับ 

แบบไม่มีบ่ารับ 



มิติมาตรฐานของขอ้ต่อสามทางวายเหลก็หล่อ  แบบมีบ่ารบัและไม่มีบ่ารบั 

D  is  Fitting-Allowance Measure (long  run) 
C  is  Fitting-Allowance Measure (short  run) 
E  is  Fitting-Allowance Measure (branch)  
X  is  Center-to-Face  Measure (short  run) 

แบบมีบ่ารับ 



มิติมาตรฐานของขอ้ต่อสามทางวายเหลก็หล่อ  แบบมีบ่ารบัและไม่มีบ่ารบั 

แบบไม่มีบ่ารับ 

D  is  Fitting-Allowance Measure (long  run) 
C  is  Fitting-Allowance Measure (short  run) 
E  is  Fitting-Allowance Measure (branch)  
X  is  Center-to-Face  Measure (short  run) 



มิติมาตรฐานของขอ้ต่อสามทางทีวายเหลก็หล่อ  แบบมีบ่ารบัและไม่มีบ่ารบั 

D  is  Fitting-Allowance Measure (long  run) 
C  is  Fitting-Allowance Measure (short  run) 
E  is  Fitting-Allowance Measure (branch)  
X  is  Center-to-Face  Measure (short  run) 

แบบมีบ่ารับ 



มิติมาตรฐานของขอ้ต่อสามทางทีวายเหลก็หล่อ  แบบมีบ่ารบัและไม่มีบ่ารบั 

D  is  Fitting-Allowance Measure (long  run) 
C  is  Fitting-Allowance Measure (short  run) 
E  is  Fitting-Allowance Measure (branch)  
X  is  Center-to-Face  Measure (short  run) 

แบบไม่มีบ่ารับ 



จงหาขนาดความยาวของท่อ  ท่ีจะตดัเพื่อท าเกลียววา่ยาวเท่าไร 



สมมติเปลีย่นไปใช้ข้อต่องอ   60   



  จากรูปจงหาขนาดความ
ยาวของท่อท่ีจะตดัวา่ยาวเทาไร
ระยะเผือ่ของขอ้ต่องอทองแดง  
90 ̊ ขนาด         มีค่าเท่ากบั            
ระยะเผือ่ของขอ้ต่องอทองแดง  
45 ̊  ขนาด          มีค่าเท่ากบั   



  จากรูปจงหาขนาด
ความยาวของท่อท่ีจะตดัวา่
ยาวเทาไรระยะเผือ่ของขอ้
ต่องอทองแดง  90 ̊ ขนาด         
มีค่าเท่ากบั            ระยะ
เผือ่ของขอ้ต่องอทองแดง  
45 ̊  ขนาด          มีค่า
เท่ากบั   



จากรปู  จงหาความยาวของท่อแต่ละท่อนท่ีจะตดัว่ายาวเท่าไหร่  สมมติใหข้อ้ต่อท่อ

แบบสามทาง  อยู่กึง่กลางระหว่างขอ้ต่องอทัง้สอง  ท่อท่ีเดนิเป็นท่อแบบทองแดง

ขนาด       นิ้ว 

ระยะเพ่ือของขอ้ต่องอทองแดง  90  ̊ ขนาด          มีค่าเท่ากบั              
ระยะเพ่ือของขอ้ต่อทองแดงแบบสามทาง   ขนาด       มีค่าเท่ากบั    





ใบงานที่  1    
จงเขยีนสัญลกัษณ์ของข้อต่อ  ตามรูปด้านซ้ายมือลงในช่องว่างที่ให้ไว้ 





จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะการต่อตามรูปขา้งบน 





ใบงานท่ี  2 
จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลงในช่องวา่ง
ท่ีใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลงในช่องวา่งท่ี
ใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลงในช่องวา่งท่ี
ใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลงในช่องวา่งท่ี
ใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



ใบงานท่ี  3 
จงหาความยาวท่อ  และเขียนแบบตามรูปท่ีก าหนด 



จงหาความยาวท่อ  และเขียนแบบตามรูปท่ีก าหนด 



ใบงานท่ี  4 
จงเขียนแบบ Single line  และ  Double  line  เป็นแบบ  Isometric 



ใบงานท่ี  5 
แบบ Single line  ของระบบท่อประปาและสุขภณัฑข์องอาคาร 2 ชั้น  



ใบงานท่ี  6 
จงเขียนแบบการต่อท่อแบบ Isometrie 



ใบงานท่ี  7 
จงเขียนแบบไอโซเมตริกเสน้คู่แยกช้ินและเสน้เดียวประกอบ 



ใบงานท่ี  8 
จงเขียนแบบต่อแบบSingle line Isometrie 





ใบงานที่  1    
จงเขยีนสัญลกัษณ์ของข้อต่อ  ตามรูปด้านซ้ายมือลงในช่องว่างที่ให้ไว้ 



จงเขียนสญัลกัษณ์ของขอ้ต่อ  ตามรูปดา้นซา้ยมือลงในช่องวา่งท่ีใหไ้ว ้



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะการต่อตามรูปขา้งบน 





ใบงานท่ี  2 
จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลง
ในช่องวา่งท่ีใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลง
ในช่องวา่งท่ีใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลง
ในช่องวา่งท่ีใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



จงเขียนออโทกราฟิคไดอาแกรมของการต่อท่อ  ในลกัษณะตามรูปดา้นบน  ลง
ในช่องวา่งท่ีใหไ้ว ้โดยวางรูปและขนาดใหเ้หมาะสม  



ใบงานท่ี  3 
จงหาความยาวท่อ  และเขียนแบบตามรูปท่ีก าหนด 



จงหาความยาวท่อ  และเขียนแบบตามรูปท่ีก าหนด 



ใบงานท่ี  4 
จงเขียนแบบ Single line  และ  Double  line  เป็นแบบ  Isometric 





ใบงานท่ี  5 
แบบ Single line  ของระบบท่อประปาและสุขภณัฑข์องอาคาร 2 ชั้น  





ใบงานท่ี  6 
จงเขียนแบบการต่อท่อแบบ Isometrie 





ใบงานท่ี  7 
จงเขียนแบบไอโซเมตริกเสน้คู่แยกช้ินและเสน้เดียวประกอบ 





ใบงานท่ี  8 
จงเขียนแบบต่อแบบSingle line Isometrie 




