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คํานํา 

 

ตามท่ี กปภ. มีนโยบายท่ีจะสงเสริมการขยายผลงานนวัตกรรมท่ีมีอยู ใหมีการนําไปใชประโยชนอยาง

กวางขวาง คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของการประปาสวนภูมิภาค จึงเห็นควรใหมีการเพ่ิมแนวทางการขยาย

ผลงานนวัตกรรมอีกชองทางหนึ่ง ในรูปแบบของการจัดทําคูมือ DIY ( Do It Yourself )  

กองวิจัยและพัฒนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของการประปาสวนภูมิภาค จึง

ไดดําเนินการประสานกับเจาของผลงาน “ชุดตรวจสอบอุปกรณ PRV ภาคสนาม” คือ นายศักด์ิชัย หอมกระแจะ นาย

ชางเครื่องกล 6 และนายปกรณ บัวทอง หัวหนางานแผนท่ีแนวทอ กองระบบจําหนาย การประปาสวนภูมิภาคเขต 3 

จัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนคูมือใหผูปฏิบัติงานสามารถใชชุดตรวจสอบอุปกรณ PRV ภาคสนามนี้ไดเอง เพ่ือเปนการ

สงเสริมใหมีการนําผลงานนวัตกรรมไปขยายผลใชประโยชนใหกวางขวางท่ัว กปภ. และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชนไดดียิ่งข้ึนตอไป   

ชุดตรวจสอบอุปกรณ PRV ภาคสนาม เปนแบบขนยายเคลื่อนท่ีไดเพ่ือความสะดวกตอการปฏิบัติงาน

หนางาน ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมใหมยังไมเคยมีมากอน สามารถตรวจสอบหารอยรั่วและตรวจสอบการทํางานของ

ไพล็อตวาลวของ PRV และสามารถตรวจสอบหารอยรั่ว แผนไดอะแฟรม และบาวาลวของ PRV ไดเองในภาคสนาม 

โดยท่ีไมตองสง PRV เขาไปใหบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาเพ่ือตรวจสอบและซอมแซม ซ่ึงตองใชเวลานานในแตละครั้ง 

ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบจายน้ําท่ีใหบริการแกประชาชน นอกจากนั้นยังมีคาใชจายท่ีสูงมาก ท้ังคาซอมแซมหรือ

เปลี่ยน คาขนสงและคาดําเนินการตางๆ  

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของการประปาสวนภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี  

4 ธันวาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบใหนําคูมือการใชงานชุดตรวจสอบอุปกรณ PRV ภาคสนามนี้ ไปดําเนินการเผยแพร

ขยายผล และใชเปนตนแบบของการขยายผลงานนวัตกรรมในรูปแบบการจัดทําคูมือ DIY (Do It Yourself) ตอไป 

 

        กองระบบจําหนาย กปภ.ข.3 

และกองวิจัยและพัฒนา 

        ธันวาคม 2558 
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บทที่ 1 

หลักการทํางานของประตูน้ําลดแรงดัน 

  

ประตูน้ําลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve : PRV) คือ ประตูน้ําซ่ึงทําหนาท่ีปรับลดแรงดันขาเขาท่ีสูง

กวาใหลดลงอยางคงท่ีทางดานขาออกตามคาท่ีตั้งไว โดยใชความดันของน้ําท่ีมีอยูเปนพลังงานในการทําใหระบบของ

ประตูน้ําทํางานไดโดยอัตโนมัติ 

 หลักการทํางานของประตูน้ําลดแรงดันจะพิจารณาจากพ้ืนฐานของความสมดุลของแรงท่ีกระทําตรงขามกัน 

แสดงดังรูปท่ี 1 ซ่ึงการไหลของน้ําภายใตความดัน เม่ือไหลผานประตูน้ําลดแรงดันจะทําใหเกิดความดันน้ําข้ึนภายใน

ระบบของประตูน้ํา ซึงประกอบดวย 

 1. ความดันน้ําดานเขาระบบ (Upstream Pressure : Pi) 

 2. ความดันน้ําภายในหองควบคุมสวนบน (Upper Control Pressure : Ps) 

 3. ความดันน้ําดานออกจากระบบ (Downstream Pressure : Po) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงหนวยแรงท่ีเกิดข้ึนในระบบของประตูนํ้าลดแรงดัน 

 เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 1 ความสมดุลยของระบบแรงเทากับ 

    Fi + Fs  = Fo   ………………….(1) 

 โดยท่ี    Fi = แรงท่ีกระทําทางดานเขาของ PRV 

     Fs = แรงกดท่ีสวนควบคุมของ PRV 

     Fo = แรงท่ีกระทําทางดานออกของ PRV 

 จากความสัมพันธของระบบแรงภายในของประตูน้ําลดแรงดันขางตนจะกลาวไดวาแรง Fi คือแรงท่ีพยายาม

เปดระบบเพ่ือใหน้ําไหลผาน และแรง Fs คือแรงท่ีพยายามปดระบบโดยตานไมใหน้ําไหลผาน สามารถสรุปหลักการได 

ดังนี้ 

 

Upper Control Chamber 

Control Valve 

 

Upstream 

 

Downstream 

 

A1 

 

A2 

 Fs 

 

Fi 

 

Fo 

Flow Direction 

 

A1 = พท.หนาตัดของล้ินวาลว 

A2 = พท.หนาตัดภายในหอง Control Chamber 
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  - เม่ือ Fi > Fs  : ประตูน้ําลดแรงดันอยูในสถานะเปด (Open Mode) 

  - เม่ือ Fi < Fs  : ประตูน้ําลดแรงดันอยูในสถานะปด (Closed Mode) 

 ท้ังนี้ จากความสัมพันธของตัวแปรระหวาง แรง (F) ความดันน้ํา (P) และพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีรับแรงกระทํา (A) จะ

ไดสมการ F = P x A โดยท่ีแรงท่ีเกิดข้ึนจะแปรผันตรงกับความดันน้ําและพ้ืนท่ีหนาตัด ซ่ึงจากรูปท่ี 1 จะเห็นวาตัว

แปรท่ีสําคัญท่ีสามารถควบคุมการปรับเปลี่ยนกําลังและทําใหสถานะของประตูน้ําลดแรงดันเปลี่ยนคือ ความดันน้ํา

ภายในหองควบคุมสวนบน (Upper Control Pressure : Ps) ท้ังนี้ ความดันน้ํา Ps ดังกลาวจะเกิดข้ึนมากหรือนอย

ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําท่ีสงเขาไปในหองควบคุมสวนบนนั่นเอง 

 การควบคุมปริมาณน้ําท่ีสงเขาไปในหองควบคุมสวนบน (Upper Control Chamber) จะมีอุปกรณควบคุม

คือ Control Valve Pilot ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการควบคุมหรือบังคับใหมีการสงน้ําเขาหรือออกจากหองควบคุมสวนบน

ตามท่ีต้ังคาไว เพ่ือใหเกิดความดันน้ําท่ีตองการในแตละชวงเวลาตอไป ซ่ึงหลักการทํางานอยางงายของประตูน้ําลด

แรงดันภายใตการควบคุมของ Control Valve Pilot แสดงดังตารางท่ี 1 

กรณ ี การทํางานของ Control 

Valve Pilot 

สถานะของ PRV การไหลและความดัน 

ของน้ําดานขาออก 
 

 
 

ปลอยน้ําเขาหองควบคุม

สวนบน (100%) 

ปด  

(Closed Mode) 

น้ําไมสามารถไหลผานระบบ/

ความดันน้ําเทากับศูนย 

 

 
 

ปลอยน้ําเขาหองควบคุม

สวนบน (<100%) 

เปด  

(Open Mode) 

น้ําสามารถไหลผานระบบ/ความ

ดันน้ํานอยกวาความดันน้ําท่ีเขา

ระบบ (Po<Pi) 

 

 

ระบายน้ําออกจาก

หองควบคุมสวนบน 

เปด  

(Full Open Mode) 

น้ําสามารถไหลผานระบบ/ความ

ดันน้ําเทากับความดันน้ําท่ีเขา

ระบบ (Po=Pi) 

Control Valve Pilot 

Ps > 0 

Po = 0 

Pi = Ps 

Control Valve Pilot 

Ps > 0 

Po > 0 Pi > Ps 

Control Valve Pilot 

Ps = 0 

Pi > Ps Po = Pi 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบอุปกรณ PRV ภาคสนาม 

 

1. ข้ันตอนการเติมน้ําเขาชุดตรวจสอบอุปกรณ PRV ภาคสนาม 

1. ตอสายน้ําเขา “ชองเติมน้ําระบบ” 

2. เปดประตูน้ํา “H, H4, H1, H2, H3, A, A4, A1, A2, A3” 

3. สังเกตุท่ี “ชองไลอากาศ” เม่ือไลอากาศออกจากระบบหมดแลวจะมีน้ําไหลออกมา 

4. เม่ือไลอากาศออกจากระบบจนหมดแลว ใหปดประตูน้ํา “H, H4, H1, H2, H3, A, A4, A1, A2, A3” 

 

หมายเหต ุ

ถาไลอากาศออกจากระบบไมหมดจะทําใหเครื่องทํางานไมไดหรือติดขัดได 
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2. ข้ันตอนการตรวจสอบหารอยร่ัวของไพล็อตวาลว 

1. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําเขา (2) และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําเขา” ของชุดตรวจสอบ 

2. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําออก (4) และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําออก” ของชุดตรวจสอบ 

3. เปดประตูน้ํา “Tank 1” 

4. ใชประแจคลายน็อตท่ีดานบนของไพล็อตวาวลออกจนสุด 

5. เปดสวิทช “Control” 

6. เปดสวิทช “Pump 1” 

7. แรงดันใน “Tank 1” จะเพ่ิมข้ึนและคงท่ีท่ี 5 BAR (อานคาแรงดันจากเกจวัดแรงดัน Tank 1) 

 

 หมายเหต ุ

 ถาแรงดันน้ําใน Tank 1 ลดลง และมีน้ําไหลคางตัวเรือนของไพล็อตวาลวแสดงวามีสิ่งสกปรกหรือแผน

ไดอะแฟรมคางไมตรงรองใหถอดและประกอบใหม 

 ถาแรงดันน้ําใน Tank 1 ลดลง และมีน้ําไหลออกทางรูระบายอากาศของไพล็อตวาลว แสดงวาแผนไดอะแฟรม

ชํารุดใหเปลี่ยนแผนไดอะแฟรมใหม 

 
 

 

 

 

2 4
นํ้าเขา นํ้าออก 

รูระบายอากาศ 
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3. ข้ันตอนการตรวจสอบการทํางานของไพล็อตวาลว      

1. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําเขา (2) และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําเขา” ของชุดตรวจสอบ 

2. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําออก (4) และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําออก” ของชุดตรวจสอบ 

3. เปดประตูน้ํา “Tank 1” และ “Tank 3” 

4. เปดสวิทช “Control” 

5. เปดสวิทช “Pump 1” 

6. แรงดันท่ี “Tank 1” จะมีแรงดัน 5 BAR  

7. ปรับตั้งไพล็อตวาลวโดยใชประแจขันน็อตดานบนหัวไพล็อตวาลวเขา จนกระท่ังแรงดันท่ี Tank 3 มีคาแรงดันคงท่ี

ท่ี 2.5 BAR  

8. เปดประตูน้ํา “A4” 

9. เปด/ปดประตูน้ํา “A3” คาแรงดันท่ี “Tank 3” ตองเทากับท่ีตั้งไว (2.5 BAR) 

หมายเหต ุ

 ถาแรงดันน้ําใน Tank 3 (ข้ันตอนท่ี 7) เพ่ิมข้ึนเองโดยไมไดปรับตั้งนั้น แสดงวาบาวาลวมีปญหา 

ใหตรวจสอบใหม  

 ขอสังเกต ในการทําความสะอาดวาลวทุกครั้งใหตรวจสอบชองน้ําตางๆ ใหถ่ีถวนเปนพิเศษ เนื่องจากอาจเปนเหตุ

ใหวาลวทํางานผิดปกติได 
 

 

2 4
นํ้าเขา นํ้าออก 
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4. ข้ันตอนการตรวจสอบการทํางานไพล็อตวาลวแบบที่มีวาลวบาลานซในตัว 

1. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําเขา (A) และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําเขา” ของชุดตรวจสอบ 

2. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําออก (C) และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําออก” ของชุดตรวจสอบ 

3. ตอสายน้ําเขากับไพล็อตวาลวดานน้ําเขาหัววาลว (Z) และเสียบสายเขากับ “ชอง Probe” ของชุดตรวจสอบ 

4. เปดประตูน้ํา “Tank 1” และ “Tank 3” 

5. เปดสวิทช “Control” 

6. เปดสวิทช “Pump 1” 

7. แรงดันท่ี “Tank 1” จะเพ่ิมข้ึนจนมีคา 5 BAR  

8. เปดประตูน้ํา “Tank 2” แรงดันน้ําใน Tank 2 จะเพ่ิมข้ึนเทากับ “Tank 1” (5 BAR) ถาแรงดันไมเพ่ิมข้ึน 

ใหตรวจสอบวาลวบาลานซวาอุดตันหรือผิดปกติหรือไม 

9. ปรับตั้งไพล็อตวาลวโดยใชประแจขันน็อตดานบนหัวไพล็อตวาลวเขา จนกระท่ังแรงดันท่ี Tank 3 มีคาแรงดันคงท่ี

ท่ี 2.5 BAR  

10. เปดประตูน้ํา “A4” 

11. เปด/ปดประตูน้ํา “A3” คาแรงดันท่ี “Tank 3” ตองเทากับท่ีตั้งไว (2.5 BAR) 

หมายเหต ุ

 ถาแรงดันน้ําใน Tank 3 (ข้ันตอนท่ี 8) เพ่ิมข้ึนเองโดยไมไดปรับตั้งนั้น แสดงวาบาวาลวมีปญหา 

ใหตรวจสอบใหม  

 ขอสังเกต ในการทําความสะอาดวาลวทุกครั้งใหตรวจสอบชองน้ําตางๆ ใหถ่ีถวนเปนพิเศษ เนื่องจากอาจเปนเหตุ

ใหวาลวทํางานผิดปกติได 

C Z

Aนํ้าออก 
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5. ข้ันตอนการตรวจสอบหารอยร่ัวของตวัวาลวลดแรงดัน (PRV) กอนนําไปติดตั้ง 

1. ตอสายน้ําเขากับวาลวลดแรงดัน (PRV) ดานน้ําเขา และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําเขา” ของชุดตรวจสอบ 

2. ตอสายน้ําเขากับวาลวลดแรงดัน (PRV) ดานน้ําออก และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําออก” ของชุดตรวจสอบ 

3. ตอสายน้ําเขากับวาลวลดแรงดัน (PRV) ดานหัว Probe และเสียบสายเขากับ “ชองProbe” ของชุดตรวจสอบ 

4. เปดประตูน้ํา “Tank 1”, “Tank 2” และ “Tank 3” 

5. เปดสวิทช “Control” 

6. เปดสวิทช “Pump 1” 

7. แรงดันใน “Tank 1”, “Tank 2”และ “Tank 3” จะเพ่ิมข้ึนและคงท่ีท่ีแรงดัน 5 BAR 

หมายเหต ุ

 ถาแรงดันน้ําใน “Tank 1”, “Tank 2”หรือ “Tank 3” ลดลง และมีน้ําไหลคางตัวเรือนของวาลวลดแรงดัน 
(PRV) แสดงวาการประกอบวาลวไมแนนหรือแหวนยางไมตรงรอง ใหถอดและประกอบใหม 

 ใหใชหนาจานตาบอดปดดานทางเขา – ออก ตามขนาดของวาลว (PRV) กอนทดสอบใหเดิมน้ําเขาวาลว
(PRV) บางสวนเพ่ือชวยลดเวลาในการอัดแรงดันใหกับตัววาลวและใหตอสายน้ําเขาชุดตรวจสอบไวดวยเพ่ือ
ชวยเติมน้ําเขาเครื่องเนื่องจากการทดสอบตัววาลวใชน้ําในการทดสอบจํานวนมาก 
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6. ข้ันตอนการตรวจสอบแผนไดอะแฟรมของตวัวาลวลดแรงดัน (PRV) กอนนําไปติดตั้ง 

1. ตอสายน้ําเขากับวาลวลดแรงดัน (PRV) ดานหัววาลว และเสียบสายเขากับ “ชองProbe” ของชุดตรวจสอบ 

2. เปดประตูน้ํา “Tank 2” 

3. เปดประตูน้ํา “A1” และ “A2” 

4. เปดสวิทช “Control” 

5. เปดสวิทช “Pump 1” 

6. แรงดันใน “Tank 1” และ “Tank 2” จะเพ่ิมข้ึนและคงท่ีท่ีแรงดัน 5 BAR 

 

หมายเหต ุ

 ใหสังเกตท่ีกานวาลววามีน้ําไหลออกมาหรือไม ถามีใหเปลี่ยนลูกยางโอริงใหม 
 ถาแรงดันน้ําใน Tank 1 และ Tank 2 ลดลง แสดงวาแผนไดอะแฟรมมีการแตกรั่ว ใหเปลี่ยนใหม 
 ใหใชหนาจานตาบอดปดดานทางเขา – ออก ตามขนาดของวาลว (PRV) กอนทดสอบใหเดิมน้ําเขาวาลว

(PRV) บางสวนเพ่ือชวยลดเวลาในการอัดแรงดันใหกับตัววาลวและใหตอสายน้ําเขาชุดตรวจสอบไวดวยเพ่ือ
ชวยเติมน้ําเขาเครื่องเนื่องจากการทดสอบตัววาลวใชน้ําในการทดสอบจํานวนมาก 
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7. ข้ันตอนการตรวจสอบบาวาลวของตวัวาลวลดแรงดัน(PRV)กอนนําไปติดตั้ง 
 

1. ตอสายน้ําเขากับวาลวลดแรงดัน (PRV) ดานน้ําเขา และเสียบสายเขากับ “ชองน้ําเขา” ของชุดตรวจสอบ 
2. ตอสายน้ําเขากับวาลวลดแรงดัน (PRV) ดานหัววาลว และเสียบสายเขากับ “ชองProbe” ของชุดตรวจสอบ 
3. เปดประตูน้ํา “Tank 1” และ “Tank 2” 
4. เปดประตูน้ํา “A1” และ “A2” 
5. เปดสวิต “Control” 
6. เปดสวิต “Pump 1” 
7.ปดประตูน้ํา “Tank 2” 
8. แรงดันใน “Tank 1” และ “Tank 2” จะเพ่ิมข้ึนและคงท่ีท่ีแรงดัน 5 BAR 
 

หมายเหต ุ
 ถาแรงดันน้ําท่ี Tank 1 และ Tank 2 ลดลง แสดงวาบาวาลวมีการรั่ว ใหเปลี่ยนแผนลูกยางใหม 
 ใหใชหนาจานตาบอดปดดานทางเขา – ออก ตามขนาดของวาลว (PRV) กอนทดสอบใหเดิมน้ําเขาวาลว

(PRV) บางสวนเพ่ือชวยลดเวลาในการอัดแรงดันใหกับตัววาลวและใหตอสายน้ําเขาชุดตรวจสอบไวดวยเพ่ือ
ชวยเติมน้ําเขาเครื่องเนื่องจากการทดสอบตัววาลวใชน้ําในการทดสอบจํานวนมาก 
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