


การจดัท าการน าเสนอ หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบ การตดิตัง้ และขอ้ควรระวงั ส าหรบังาน
ระบบภายในห้องครวัในเชงิพาณิชยกรรมฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางให้ความรูแ้ละความ
เขา้ใจกบัผูท้ีต่้องการจะศกึษา หรอืใชง้านเกี่ยวกบังานระบบต่างๆประกอบภายในหอ้งครวัขนาด
เลก็ใหญ่ตามความตอ้งการและเหมาะสม ส าหรบัรา้นอาหารหรอืโรงแรมทีม่กีารรองรบัการใชง้าน
จากคนหมูม่าก ซึง่ในปัจจบุนัธุรกจิประเภทนี้มคีวามเจรญิเตบิโตเป็นอยา่งสงู

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการน าเสนอนี้ มทีัง้ในสว่นของการออกแบบงานระบบทีเ่กี่ยวขอ้งของการ
ใช้งาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจดัวางระบบให้ถูกต้องและเหมาะสม อีกทัง้ตรงตามความ
ตอ้งการจากลกูคา้หรอืผูใ้ชง้านหลกัใหม้ากทีสุ่ด อกีทัง้จะไดร้บัทราบถงึมาตรฐานงานตดิตัง้ทีด่แีละ
ถูกต้อง รวมถงึขอ้ควรระวงัต่างๆ จากขัน้ตอนในการตดิตัง้ และผลกระทบทีอ่าจตามมาจากการ
ตดิตัง้ระบบประกอบครวัทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อวศิวกร ช่างผูช้ านาญการ หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้ง ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบงานดงักล่าว

ทางผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การน าเสนอ หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบ การติดตัง้ และขอ้
ควรระวงั  ส าหรบังานระบบภายในหอ้งครวัในเชงิพาณิชยกรรมฉบบันี้ จะมปีระโยชน์เป็นอย่างยิง่
ต่อผูท้ีต่อ้งการจะศกึษางานในดา้นระบบต่างๆประกอบการใชง้านส าหรบัหอ้งครวั



1. หลกัการพืน้ฐานและองคป์ระกอบทัว่ไปในการออกแบบระบบครวั ซึง่ในทีน่ี้จะเน้นในสว่นของ
วศิวกรรมงานระบบประกอบหอ้งครวัขนาดใหญ่ ทีจ่ าเป็นตอ้งรบัทราบและพจิารณาเพือ่ ใชใ้นการ
ออกแบบงานระบบใหเ้หมาะสม เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุของการใชง้าน

2. พืน้ฐานการตดิตัง้และทดสอบงานระบบครวั ซึง่เป็นการน าเสนอแนวทางการตดิตัง้งานระบบ
ประกอบหอ้งครวัทีไ่ดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพสงูสุด อกีทัง้มแีนวคดิทีเ่ป็นขอ้ควรระวงัในการ
ตดิตัง้งานระบบครวั อนัเป็นสิง่ทีส่ าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรบัวศิวกรงานระบบ หรอืชา่งผูช้ านาญการ

3. ปัญหาทีม่กัพบเจอและแนวทางป้องกนัส าหรบัการตดิตัง้งานระบบครวั ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ปัญหาต่างๆ ทีอ่าจพบเจอในขัน้ตอนการตดิตัง้งานระบบ หรอืภายหลงัการตดิตัง้แล้วเสรจ็พรอ้ม
การใชง้านจรงิ ทีอ่าจจะมปีระโยชน์ส าหรบัพจิารณา เป็นขอ้ควรระวงัส าหรบัผูท้ี่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
การดแูลทัง้ในสว่นควบคุมงานจนกระทัง่สง่มอบงานต่อไป

ทัง้นี้ขอ้มลูการน าเสนอทัง้หมดในทีน่ี้นัน้ จะเป็นขอ้มลูในเชงิเนื้อหาวชิาการเป็นหลกั บวกกบัการ
สอดแทรกประสบการณ์จากผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลาการท างานตลอดช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิง่ว่า จะเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรบัผู้ที่ใช้งานและผู้ที่ต้องการจะศึกษาส าหรบังานระบบ
ประกอบหอ้งครวัในเชงิพาณชิย์





การออกแบบโดยทัว่ไปส าหรับงานระบบครัวขนาดใหญ่ส าหรับในเชิงพาณิชย์นัน้ จะถือได้ว่ ามี
องคป์ระกอบอยู่ในหลายๆส่วนส าคญั ทัง้ในส่วนประกอบพืน้ฐานของระบบการใชง้านของหอ้งครัว ตามที่
จะท าน าเสนอในหวัขอ้ถดัๆไปจากนี้ โดยจะเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีต่อ้งด าเนินการส าหรบัวศิวกรผูอ้อกแบบ
งานระบบ และอาจมบีางประเดน็ที่จะต้องพจิารณาประกอบ คอื การออกแบบใหต้รงความต้องการของ
พนักงานในการด าเนินงาน ทัง้หมดนี้จะต้องผ่านการคดิอย่างรอบคอบตรงตามความต้องการของลูกค้า
หรอืผูใ้ชง้านเป็นหลกั การออกแบบหอ้งครวัเชงิพาณิชยท์ีด่ไีดม้าตรฐานนัน้เป็นสิง่จ าเป็นเพือ่ทีจ่ะใหไ้ดผ้ล
การท างานมปีระสทิธภิาพ และมคีวามปลอดภยัในธุรกจิ จากจุดเริม่ต้นที่ดนีี้สามารถประหยดัเวลา เงนิ 
และท าใหส้ามารถใชพ้ืน้ทีใ่นหอ้งครวัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 



ทัง้นี้ก่อนการด าเนินงานใดๆส าหรบังานออกแบบหอ้งครวัหรอืออกแบบระบบภายในหอ้งครวันัน้ จ าเป็น
เป็นอย่างยิง่ทีจ่ะสอบถามความตอ้งการจากลูกคา้หรอืผูใ้ชง้านจรงิ เช่น พ่อครวั หรอืพนักงาน เป็นตน้ 
เพือ่รบัทราบความตอ้งการทัง้หมด จากนัน้จงึน ามาวเิคราะหแ์ละศกึษาประกอบการออกแบบงานระบบ
ประกอบครวัต่อไป

โดยการออกแบบส าหรบัหอ้งครวัทีด่ ีจะตอ้งรบัทราบความตอ้งการดงักล่าว เช่น ตอ้งการให้ออกแบบ
หอ้งเป็นแบบปิดหรอืแบบเปิด (แบบครวัเปิด ลูกคา้สามารถเหน็การท างานภายในครวัได ้แบบทีส่องคอื
แบบครวัปิด ลูกคา้ไม่สามารถมองเหน็ไดจ้ากดา้นนอก) ซึง่ถอืไดว้่า เป็นองคป์ระกอบที่ตอ้งรบัทราบ
เพือ่การออกแบบงานระบบประกอบครวัตามมา รวมทัง้ความตอ้งการทีจ่ะประกอบอาหารประเภทใดๆ
จะมผีลต่อการจดัวางงานระบบตามมา เป็นตน้



ตวัอยา่งการออกแบบการจดัวางอุปกรณ์หรอืโต๊ะอาหารตามความตอ้งการของลกูค้า



- บรเิวณรบัของ (receiving area) คอื บรเิวณรบัวตัถุดบิต่างๆเช่นอาหารแหง้ อาหารสดพวกเนื้อสดและ
ผกัสด  ซึ่งประตูทางเขา้ออกควรแยกจากประตูที่ลูกค้าใช้แต่หากมขีอ้จ ากดัเรื่องการใช้พื้นที่ก็ใช้การ
ก าหนดเวลารบั-สง่ของไมใ่หต้รงกบัเวลาเปิดรา้น

- บรเิวณเตรยีมของ (preparation area) สิง่ทีจ่ าเป็นในบรเิวณนี้คอือ่างลา้ง จุดประสงคข์องการเตรยีม
วตัถุดบิคอืการลา้งสิง่สกปรกออกจากวตัถุดบิเพือ่เตรยีมส าหรบัการปรุงอาหาร การลา้งเนื้อสตัว ์ลา้งผกั 
ตดัแบง่ใหพ้อดกีบัจ านวนสัง่

- บรเิวณเกบ็วตัถุดบิ (storage area) แบ่งเป็นเกบ็วตัถุดบิแหง้เช่น น ้ามนั  น ้าปลา น ้าตาล เกลอื  อาหาร
บรรจุกระป๋องกบัเกบ็วตัถุดบิเปียกซึง่อาจเกบ็ไวใ้นตู้เยน็แช่แขง็ (frozen storage) ส าหรบัการเกบ็
วตัถุดบิพวกเนื้อสตัวท์ีต่้องสัง่มาส าหรบัหนึ่งสปัดาหห์รอืหนึ่งเดอืนกบัการเก็บไวใ้นตู้เยน็ปกต ิ(chilled 
storage) ลกัษณะของตูเ้ยน็มทีัง้แบบทีเ่ป็นตู้สงูหรอืเป็นแบบใหพ้อดกีบัเคาน์เตอร์เตรยีมอาหารเพื่อ
ความสะดวกในการใชพ้ืน้ทีเ่หนือตูเ้ยน็ในการเตรยีมอาหาร ปรงุอาหาร

- บรเิวณปรุงอาหาร (cooking area) เตาปรุงอาหารและเครือ่งดดูควนัตอ้งค านึงใหเ้หมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปรุงอาหาร การค านวณหวัเตาใช้ค านวณจากค่าเฉลี่ยของความจุของลูกค้าในรา้นต่อจ านวน
อาหารต่อหนึ่งโต๊ะทีลู่กคา้จะสัง่ เช่น รา้นมคีวามจุ 20 ทีน่ัง่ จ านวนเฉลีย่รวมของอาหารเท่ากบั 20 จาน 
หากมเีตา 4 หวัซึง่เฉลีย่เทา่กบัอาหาร 5 จานต่อหวัซึง่เป็นค่าเฉลีย่ทีเ่หมาะสม เตาย่าง เตาทอด French 
fried เตาอบ microwave เยอะกส็ามารถท าชัน้ซอ้นๆกนัเป็น tower ได้

การจดัแบ่งพืน้ท่ีภายในบริเวณห้องครวัโดยทัว่ไป ท่ีส าคญัมีดงัน้ี



- บรเิวณรบัอาหาร (picked up area) เป็นจุดเชื่อมต่อระหวา่งครวักบัพืน้ทีข่าย อาจท าเป็นช่องเจาะรบัสง่
อาหารโดยพนกังานเสริฟ์ ไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้มาในครวั ควรมพีืน้ทีก่วา้งพอสมควรเพือ่จะไดส้ะดวกต่อการ
วางอาหารหลายๆจานบรเิวณเตรยีมของ

- บรเิวณลา้งจานและอุปกรณ์ (washing area) อ่างลา้งจาน เครือ่งลา้งจาน บรเิวณเคลยีรข์ยะ เศษอาหาร
- เคาน์เตอร์บาร์น ้า ประกอบไปด้วย ถงัเก็บน ้าแขง็ เครื่องท าน ้าแขง็ เครื่องท าน ้าอดัลม (post mixed) 

เครือ่งชงกาแฟ ทีเ่กบ็ขวดน ้าดื่ม ตูเ้ยน็ อ่างน ้าส าหรบัลา้งแกว้ printer ส าหรบัรบั order ตอ้งเตรยีมงาน
ระบบต่างๆเชน่ ทอ่น ้าด ีท่อน ้าทิง้ ปลัก๊ไฟ, Internet หากมพีืน้ทีพ่อเพยีง ควรแยกเคาน์เตอรบ์ารน์ ้าออก
จากครวัปรงุอาหารและควรมชีอ่งรบัสง่เหมอืนครวักจ็ะเป็นการเหมาะสมกวา่

จากพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดประกอบหอ้งครวัทีก่ล่าวมา จ าเป็นเป็นอย่างยิง่ทีต่้องจดัสรรพืน้ทีใ่หส้ามารถใช้
งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึง่การด าเนินงานออกแบบในส่วนนี้ทางวศิวกรงานระบบ ตอ้งมหีน้าที่
ประสานงานรว่มกบัสถาปนิกผูม้หีน้าทีใ่นการจดัวางต าแหน่งแบบแปลนภายในหอ้งครวั



ตวัอยา่งการออกแบบการจดัวางอุปกรณ์ครวัและระบบทีม่กีารจดัวางตามแปลนพืน้ทีจ่รงิ



- ระบบสขุาภบิาลหรอืระบบน ้าดแีละน ้าทิง้ : ใชใ้นการปรงุแต่งอาหาร และช าระลา้งสิง่ปฏกิูลออกสูภ่ายนอก
- ระบบไฟฟ้า : ใชส้ าหรบัจา่ยไฟอุปกรณ์การประกอบอาหาร เชน่ เตาอบ เตาไฟฟ้า รวมทัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง
- ระบบไฟฟ้าสือ่สาร : เน้นในสว่นของระบบ INTERNET ทีใ่ชส้ าหรบัการ ORDER AND BILLING
- ระบบระบายอากาศ : ใชส้ าหรบัการน าอากาศเสยีจากหอ้งครวัออกสูภ่ายนอก หรอืบางแหง่เป็นเพยีงการ

หมนุเวยีนระบบโดยผา่นฟิลเตอร์
- ระบบเตมิอากาศ : ใชส้ าหรบัการน าอากาศด(ีFresh Air) จากภายนอก เขา้สูห่อ้งครวั 
- ระบบปรบัอากาศ : ใชส้ าหรบัควบคุมอุณหภมูหิอ้งเยน็ หรอืบางแหง่จะปรบัอากาศในบรเิวณที่ท าอาหาร
- ระบบแกส็หุงตม้ : ใชส้ าหรบัการประกอบอาหารส าหรบัเตาแกส็
- ระบบดบัเพลงิในหอ้งครวั : ใชส้ าหรบัดบัเพลงิในหอ้งครวัโดยเฉพาะ ซึง่สามารถออกแบบใหด้บัเพลงิได้

อยา่งรวดเรว็ก่อนทีจ่ะเกดิลุกลามเป็นไฟขนาดใหญ่

การจดัแบ่งระบบงานประกอบส าหรบัห้องครวัโดยทัว่ไป ท่ีส าคญัมีดงัน้ี



ระบบสขุาภบิาลหรอืระบบน ้าดแีละน ้าทิง้

1.ระบบการจ่ายน ้าด ีต้องออกแบบระบบที่มอีตัราการไหลของน ้าผ่านอุปกรณ์การใช้งานที่เหมาะสม โดย
สามารถแบ่งได้ออกเป็นน ้าเย็นและน ้าร้อน ซึ่งการเลอืกใช้เครื่องท าน ้าร้อนต้องเป็นชนิดที่สามารถรกัษา
อุณหภมูคิวามรอ้นของน ้าส าหรบัการใชง้านไดท้นัทตีามก าลงัของเครือ่งทีเ่หมาะสม



2. ระบบน ้าทิ้ง การปรุงแต่งอาหารประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดสิง่ปฏิกูลที่ยากต่อการบ าบดั 
โดยเฉพาะในส่วนของไขมนั ดงันัน้ การปล่อยน ้าทิ้งหรอืของเสยีออกจากห้องครวั จงึจ าเป็นต้องผ่านการ
บ าบดัโดยถงัดกัไขมนัก่อนออกสูภ่ายนอก



ระบบไฟฟ้าก าลงั

ระบบไฟฟ้าทีจ่่ายส าหรบัหอ้งครวั ควรตดิตัง้ตู้เมน (Distribution Board) เฉพาะส่วนโดยไม่
เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ส่วนอื่นๆ อีกทัง้ควรมกีารแบ่งแยกวงจรตามการใช้งานที่ชดัเจน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เต้ารบั อุปกรณ์ดูดควนั หรอื เตาไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุงในกรณีเกดิปัญหาไฟฟ้าขดัขอ้ง
และการเลอืกใชเ้มนเบรกเกอร์ (MCB) ควรใชแ้บบทีไ่ด้มาตรฐาน พรอ้มการตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟรัว่ 
(Earth Leak) เนื่องจากการใชง้านของชุดครวั มทีัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าทีอ่ยูใ่กลก้บัไฟฟ้าในทุกจดุ 



ระบบไฟฟ้าสือ่สาร

เนื่องจากโลกในปัจจุบนัเขา้สู่ในช่วงยุค 4G ระบบตดิต่อสือ่สารเป็นสิง่ทีส่ะดวกและง่ายดาย โดย
สว่นใหญ่รา้นอาหารในปัจจุบนัจะมกีารใชป้ระโยชน์ส าหรบัระบบ Internet Billing and Order เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการใหบ้รกิารต่อลูกคา้ และงา่ยส าหรบัการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบมากยิง่ขึน้

ซึ่งในปัจจุบนัได้มโีปรแกรมมารองรบัส าหรบัให้ผู้เป็นเจา้ของกิจการรา้นอาหารได้ เลือกใช้งาน
อยา่งมากมาย ซึง่การออกแบบตดิตัง้ระบบเบือ้งต้นก่อนลงโปรแกรมการจดัการนัน้ จะเป็นมาตรฐานเดยีวกนั
กบังานระบบ IT ทีม่กีารใชง้านภายในอาคารทัว่ไป คอื การตดิตัง้ท่อและสายสญัญาณ ซึง่ปัจจุบนันิยมใชส้าย 
CAT6 รอ้ยผา่นทอ่ UPVC ตดิตัง้ยงัต าแหน่งทีเ่หมาะสมต่อการใชง้าน 



ตัวอย่างระบบการจัดการ Order and Billing แบบ IT



ระบบระบายอากาศและเตมิอากาศ

ระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบระบบห้องครัว 
เนื่องจากการท างานของระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ จะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
หลกัๆ ที่ตามมา เช่น กลิ่นไม่พงึประสงค์ หรอื การท าอุณหภูมทิี่ไม่ได้ตามต้องการ อาจส่ งผลให้วตัถุดบิ
เสยีหายตามมา

อตัราการระบายอากาศทัว่ไปของหอ้งครวั จะตอ้งมอีตัราไมน้่อยกวา่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวงและ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรบัได้ของสมาคม
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์โดยน าคา่มาตรฐานทีด่กีวา่มาใช้

ระบบระบายอากาศ เนื่องจากระบบครวัเป็นระบบแบบแรงดนัลบ หรอื Negative System/Room 
ซึ่งมกีารการถ่ายเทอากาศรอ้นหรอือากาศเสยีภายในออกสู่ภายนอก และให้มอีากาศทีบ่รสิุทธิก์ว่าเขา้ไป
แทนที ่โดยปัญหาทีพ่บเจอตามมา คอื เรือ่งกลิน่ไม่พงึประสงค ์และหอ้งอาจมคีวามรอ้นสะสมอยูม่าก 



ซึง่การถ่ายเทอากาศนี้จะคดิกนัเป็นครัง้/ชัว่โมง ซึง่จะเรยีกกนัเป็น Air Change สมมตวิา่ 10 Air 
change กค็อือากาศภายในหอ้งทัง้หมด จะถ่ายเทออกภายนอกจ านวน 10 ครัง้ ภายใน 1 ชัว่โมง หรอืใช้
เวลา 6 นาที ถ่ายเทไดห้มดหอ้ง โดยการระบายอากาศออกสูภ่ายนอก และการน าอากาศเขา้สูภ่ายใน จะใช้
พดัลมเป็นตวัชว่ย ผา่นอุปกรณ์ทีเ่รยีกวา่ Hood และทอ่ลม

การเตมิอากาศทดแทนจะต้องเพยีงพอส าหรบัการป้องกนัไม่ใหแ้รงดนัอากาศในครวัต ่ากว่าพื้นทีโ่ดยรอบ
เกนิ 5 ปาสคาล หรอืในกรณีที่ใช้ครอบดูดลมทีม่ีช่องส าหรบัเตมิอากาศ สามารถเตมิอากาศได้ต ่าสุด 80 
เปอรเ์ซน็ต ์ของปรมิาณลมระบายทิง้



องคป์ระกอบของระบบระบายอากาศ 

การดงึอากาศเสยีเฉพาะทีน่ัน้ใชห้ลกัการวา่อากาศจะเคลื่อนทีจ่ากจุดทีม่คีวามดนัอากาศสูงไปยงัทีม่คีวามดนั
อากาศต ่า ดงันัน้จงึตอ้งสรา้งระบบทีม่คีวามดนัอากาศสงูและต ่าโดยใชพ้ดัลมดดูอากาศ โดยบรเิวณหน้าพดั
ลมดา้นดดูจะมคีวามดนัอากาศต ่ากวา่ปากพดัลมดา้นสง่ และอากาศกจ็ะถกูดดูออกไปดว้ยแรงดนัทีแ่ตกต่าง
ทางกลนี้เอง ซึง่ระบบดดูอากาศเสยีประกอบดว้ย ดงันี้
1. Hood หรอืบางครัง้เรยีกตูด้ดูอากาศเสยี
2. ทอ่ทีใ่ชส้ง่อากาศเสยี
3. เครือ่งหรอือุปกรณ์บ าบดัมลพษิ
4. พดัลมดดูอากาศ
5. ทอ่ลมสง่ออกไปภายนอกอาคาร



1. ตูด้ดูอากาศเสยี (Hood)
Hood เป็นตวัอุปกรณ์ทีเ่กบ็อากาศเสยีจากแหล่งก าเนิดโดยตดิตัง้หรอืใกลแ้หล่งก าเนิดใหม้ากทีสุ่ดที่

จะเป็นไปได ้โดยอาศยัหลกัการใหค้วามเรว็ของอากาศทีป่าก Hood จะตอ้งมากพอทีจ่ะน ามลพษิ เช่น ฝุ่ น
หรอืก๊าซออกไปไดโ้ดยเราเรยีกความเรว็ทีจ่ าเป็นนี้วา่ “ความเรว็ในการพา” หรอื Capture Velocity ดงันัน้ใน
การออกแบบจะต้องท าใหป้ากของ Hood มขีนาดเลก็เท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้เพราะขนาดทีใ่หญ่จะสิน้เปลอืง
พลงังานมาก

ความเรว็ในการพามหีน่วยเป็น เมตร / วนิาท ีและปรมิาตรอากาศทีไ่หลผา่นปาก Hood คดิเป็น 
ลกูบาศกเ์มตร / วนิาท ีโดยวธิคี านวณปรมิาตรทีไ่หลผา่นปาก Hood ดงันี้ 

V      =       u x A
เมือ่ u =       ความเรว็ในการพาวดัไดท้ีป่าก Hood (Hood Face Velocity เมตร/วนิาที

A =       พืน้ทีห่น้าตดัของ Hood คอื L x H เป็น ตารางเมตร
V   =       ปรมิาตรอากาศทีไ่หลผา่นปาก Hood ลกูบาศกเ์มตร / วนิาท ี



2. ทอ่ลมทีใ่ชส้ง่อากาศเสยีออกสูภ่ายนอก (Air Duct)
ทอ่ลมเป็นอุปกรณ์น าอากาศไปดา้นนอกและควรมแีรงตา้นทานการไหลของอากาศไดน้้อยทีสุ่ดและมี

ความเรว็ของอากาศในท่อทีเ่หมาะสม หากความเรว็ของอากาศในท่อน้อยเกนิไปฝุ่ นละอองกต็กคา้งในท่อและ
ท าให้ปิดกัน้อากาศได้ ส่วนอากาศที่ไหลเข้าไปมากก็สิ้นเปลืองพลังงานท าให้เกิดเสียงดังและความ
สัน่สะเทอืน และฝุ่ นทีเ่คลื่อนทีด่ว้ยความเรว็อาจกดักรอ่นไดม้ากขึน้
หลกัการออกแบบระบบทอ่ลม (Air Duct Design) เบือ้งตน้ 

ทอ่ลมดดูอากาศ (Air Duct) จากตูด้ดูอากาศไปสูพ่ดัลมและจากพดัลมไปภายนอกในรปูของปล่อง 
(Stack) การออกแบบทีเ่หมาะสม คอื ใหค้วามเรว็ของอากาศในท่อทุกสว่นเรว็เท่ากนัหมดเพือ่มใิห้เกดิการ
ตกตะกอนของฝุ่ นหรอืสูญเสยีพลงังานในการเร่งความเรว็ของอากาศโดยไม่จ าเป็น สิง่ทีส่ าคัญอกีประการ
หนึ่งกค็อื ใหม้กีารสญูเสยีจากการไหลของอากาศในท่อใหน้้อยทีสุ่ด โดยไมใ่ชข้อ้งอ ท่อลด ท่อขยาย หรอืสิง่
กดีขวางการไหลโดยไมจ่ าเป็น

ปัจจุบนัความนิยมในการออกแบบคือ ใช้พดัลมตวัเดียวและท่อดูดอากาศจากหลายๆ จุดมา
รวมกนัออกทางปล่องระบายรวม (Common Stack) เพยีงอนัเดยีว การออกแบบนี้กค็อืตอ้ง Balance ทุกๆ 
ท่อสาขาให้เท่าเทยีมกนัคือในแต่ละสาขาจะต้องมกีารสูญเสยีพลงังานเท่าๆ กนั หากท่อสาขาใดสูญเสยี
พลงังานมากกวา่สาขาอื่นๆ ลมกจ็ะผา่นสาขานัน้ดว้ยความเรว็ทีต่ ่ากวา่ทอ่สาขาอื่นๆ หรอือาจไมผ่า่นเลยกไ็ด ้
หมายเหตุ : การออกแบบทอ่ลม ตอ้งค านึงคา่ความสญูเสยี (Friction Loss) ทีเ่กดิขึน้ ประกอบกนั



วธิกีารถอดแบบและค านวณปรมิาณทอ่ลม

สตูรค านวณ : กวา้ง (นิ้ว) + สงู (นิ้ว) x 0.66 x ยาว (เมตร)

ค าตอบที่ได้มหีน่วยเป็นตารางฟุตเท่านัน้ เมื่อได้ปรมิาณสงักะสแีล้วก็น ามาค านวณหาจ านวนแผ่น โดย
สงักะส ี1 แผน่ ม ี32 ตารางฟุต เมือ่ทราบปรมิาณสงักะสแีลว้ กค็วรจะรูถ้งึความหนาหรอืเบอร์ของสงักะสโีดย
ใหเ้ลอืกเบอรจ์ากความกวา้งของทอ่ลม



3. ระบบบ าบดัมลพษิ
เชน่ ระบบบ าบดักลิน่ หรอืระบบกรองของเสยี เป็นตน้

4. พดัลม (Fan)
พดัลมต้องมกี าลงัที่เหมาะสมในการสร้าง “ความดนัอากาศ” ที่แตกต่างกนัจนเพยีงพอที่จะท าให้

มลพษิถูกดงึเขา้มาและออกจากระบบได ้พดัลมมปีระเภทหลกัๆ อยู่ 2 ชนิดคอื ชนิด Axial และ Centrifugal 
(หอยโขง่) โดยแบบ Axial จะมลีกัษณะเหมอืนใบพดัจะดงึอากาศผา่นเขา้ไปโดยตรง สว่น Centrifugal จะ
เหมอืนกงลอ้ซึง่ดดูอากาศเขา้ไปในแกนกงลอ้และปัน่อากาศออกทางมุมฉาก พดัลมทัง้สองประเภทนี้มกีารใช้
งานตามความเหมาะสมทีแ่ตกต่างกนั

พดัลมแบบ Axial ใช้มากในการดงึอากาศบรสิุทธิเ์ขา้มาเจอืจางโดยตดิไวท้ี่ก าแพงหรอืหลงัคา
สามารถดงึอากาศไดเ้ป็นจ านวนมากหากไมม่แีรงตา้นมากนกั

พดัลมแบบ Centrifugal จะทนต่อแรงตา้นสงูๆ จงึสามารถดงึอากาศผ่านระบบ Hood และท่อไดด้ี
โดยคดัเลอืกพดัลมทีเ่หมาะกบัการท างาน เช่น แบบใบพดัชนิด Radial Blade จะทนต่อฝุ่ นปรมิาณมากๆ 
และไมค่อ่ยอุดตนัเมือ่มฝีุ่ น



ชนิดของพดัลมระบายอากาศ

พดัลมแบบ Axial พดัลมแบบ Centrifugal



5. ปล่องระบาย
ปล่องระบายตอ้งอยูห่า่งจากจดุทีอ่ากาศบรสิทุธิจ์ะถูกดงึเขา้ไปในอาคาร เช่น อย่างน้อย 16-20 เมตร 

และหากอยู่บนหลงัคาตอ้งสงูจากหลงัคาอย่างน้อย 3-4 เมตร เพือ่ป้องกนัมใิหอ้ากาศทีร่ะบายออกมว้นกลบั
ลงทางชายคาอาคาร ความเรว็ลมทีอ่อกจากปล่องอย่างน้อยควรเป็น 15 เมตรต่อวนิาทเีป็นอย่างน้อย และ
หมวกทีปิ่ดปลายปล่องกไ็มค่วรมเีพราะจะไปปิดกัน้การพุง่ขึน้ของอากาศเสยี และประสทิธภิาพของหมวกใน
การกนัน ้าฝนสามารถใชก้ารออกแบบอยา่งอื่นแทนได ้



ต

ระบบปรบัอากาศ

ในทีน่ี้จะขอกล่าวถงึระบบหอ้งเยน็เพื่อใชใ้นการเกบ็วตัถุดบิส าหรบัการประกอบอาหาร หรอืการ
รกัษาสภาพอาหารใหส้ามารถเกบ็ไวไ้ดน้านเพยีงเทา่นัน้ 

การกกัเก็บรกัษาวตัถุดบิ หรอืผลิตภณัฑ์อาหารที่อุณหภูมติ ่า แต่สูงกว่าจุดเยอืกแขง็ของชนิด
วตัถุดบิหรอือาหารนัน้ๆ จะเป็นอุณหภูมอิยู่ระหวา่ง -3 ถงึ 7 องศาเซลเซยีสโดยสว่นใหญ่ ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิด
และประเภททีแ่ตกต่างกนั เราเรยีกวา่ หอ้งเยน็ หรอื Cold Room ใชส้ าหรบัเกบ็อาหารทีเ่สือ่มสภาพงา่ย เช่น 
จ าพวกเนื้อสตัว ์อาหารทะเล และผกัผลไมส้ด เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ทีใ่ชง้านส าหรบัการรกัษาความเยน็ของ
อาหารภายในห้อง เป็นมาตรฐานการออกแบบเดียวกับระบบปรับอากาศ โดยจะประกอบไปด้วย 
Condensing Unit และ Evaporator เป็นตน้



ต

หลกัในการออกแบบขนาดของหอ้งเยน็ ขึน้อยู่กบัปรมิาณการเกบ็กกัวตัถุดบิ หรอือาหาร
ต่างๆคดิเฉลีย่ทีต่่อ 1 วนั และตอ้งทราบชนิดของอาหารทีต่อ้งการกกัเกบ็ของครวัดงักล่าว โดยปกตจิะ
ออกแบบผนงัทีไ่มม่กีารน าพาความรอ้นเขา้สูภ่ายใน อาจเลอืกใชฉ้นวนกรุโดยรอบเพือ่ร ักษาอุณหภูมิ
ทีค่งทีต่ลอดเวลา รวมทัง้การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องค านึงถงึอตัราความรอ้นทีเ่กดิขึน้ 
เป็นตน้ 

หอ้งเยน็ทีต่ดิตัง้ระบบปรบัอากาศจะถูกออกแบบใหถู้กตอ้งตามหลกัวศิวกรรม ซึ่งหอ้งเยน็
สามารถท าอุณหภูมติัง้แต่ 18 ถงึ -40 องศาเซลเซยีส ตามการใชง้านประเภทต่างๆ เช่น หอ้งสะอาด 
(Clean Room) หอ้งเยน็ (Cold) หรอืหอ้งทดลอง (Lab) เป็นตน้ ซึง่หลกัการออกแบบและการท างาน
ของระบบจะคลา้ยคลงึกนั  โดยมรีะบบคงทีค่วามเยน็แบบดจิติอล พรอ้มมรีะบบไฟส ารองหากเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน และการท าโครงสรา้งของหอ้งจะมอุีปกรณ์พเิศษส าหรบัชว่ยเกบ็ความเยน็



ต

สิง่ที่ส าคญัเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการออกแบบและตดิตติัง้ห้องเยน็ คือ ผนัง หรอื Wall 
Panel ซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกัของตวัหอ้ง มคีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนัความรอ้น รกัษาอุณหภูม ิ
ควบคุมความชืน้ ป้องกนัแบคทเีรยี และการท าความสะอาดงา่ย โดยผนงัเป็นชนิดส าเรจ็รปู ท าให้
การตดิตัง้หรอืรือ้ถอนคอ่นขา้งงา่ยและสะดวก โดยชนิดทีใ่ชง้านมคี่อนขา้งแพรห่ลาย และเป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มโลก ไมก่่อใหเ้กดิมลภาวะ ดงันี้
1. PU Panel
2. Rockwool Panel
3. Aluminum Honeycomb Panel
4. Ceramic Honeycomb Panel

ทัง้นี้การเลอืกความหนาของชนิดผนัง มตีัง้แต่ขนาด 50,75,100,125,150 mm. ขึน้อยู่กบั
คุณสมบตัแิละองคป์ระกอบทีต่อ้งการเกบ็รกัษาอุณหภมูขิองอาหารประเภทต่างๆ



ต

ตวัอยา่งวสัดุ Wall Panel ส าหรบัการใชง้านหอ้งเยน็และการตดิตัง้



ต

ระบบแกส็หุงตม้
การออกแบบระบบแกส็หุงต้ม เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการตดิตัง้ก๊าซหุงต้มทีว่ ิศวกรรม

สถานแหง่ประเทศไทยก าหนด และประกาศกระทรวงพลงังานเล่มที ่128 วา่ดว้ยเรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
เกบ็รกัษาวตัถุอนัตราย



ต

การออกแบบระบบแกส็หุงตม้ทัว่ไปตอ้งค านึงถงึสิง่ส าคญั ดงันี้

1. สถานทีต่ ัง้ และเกบ็ถงัแก๊สหุงตม้ (Gas Station) ควรตัง้ทีร่ะดบัพืน้ดนิของอาคาร ซึง่ตอ้งมพีืน้ผวิ
คอนกรตีทีเ่รยีบ และตอ้งไมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีใ่กลก้บัสถานที ่ทีม่เีปลวไฟ หรอืความรอ้นสงู (ห่างไมน้่อย
กวา่ 15 เมตร) และควรเป็นสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไดต้ลอด

2. การเกบ็ถงัเกบ็ถงัแก๊สหุงตม้ (Gas) ไวใ้นสถานทีต่ดิตัง้ (Station) โดยปรมิาณแก๊สทีก่กัเกบ็รวมกนัตอ้ง
ไมเ่กนิ 2,000 ลติร (หรอืประมาณ 1,000 กโิลกรมั) โดยตอ้งไมม่กีารจดัวางถงัแก๊สแบบซอ้นกนั

3. การออกแบบระบบท่อแก๊ส ควรเลอืกระบุชนิดท่อที่ใชส้ าหรบัแก๊สโดยเฉพาะ ซึ่งหากเป็นการตดิตัง้ที่
ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐานทีถู่กต้อง ต้องใชง้านท่อแบบไม่มตีะเขบ็ (Seamless) หรอืหากเป็นการ
ตดิตัง้ภายในอาคารสามารถเลอืกใชท้อ่ทีม่ตีะเขบ็ได ้

4. ตอ้งระบุใหใ้ชท้อ่อ่อนในต าแหน่งทีท่่อสง่แก๊ส มกีารขยบัตวัได ้และเลอืกใชช้นิดท่ออ่อนทีใ่ชส้ าหรบัแก๊ส
โดยเฉพาะเทา่นัน้

5. ตอ้งมกีารออกแบบใหต้ดิตัง้ลิน้ควบคุมการไหลของแก๊สระหวา่งถงัเกบ็ และท่อส่ง ซึง่ต้องเป็นต าแหน่ง
ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย

6. การออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบการตดิตัง้ระบบสถานีแก๊สนัน้ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าส าหรบัสถานที่อนัตราย ซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ จะเป็นชนิดที่พเิศษแตกต่างจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไปภายในอาคาร



ตตวัอยา่งไดอะแกรมการตดิตัง้ระบบแก๊สทีน่ิยมใชง้านกนัมากในปัจจบุนั ดงันี้
1. ระบบการจา่ยแบบเรง่การระเหยจากถงัเกบ็และจา่ยก๊าซ (Force Vaporize Bulk System)
2. ระบบการจา่ยแบบเรง่การระเหยจากถงัก๊าซหุงตม้ (Force Vaporize Cylinder System)

Force Vaporize Bulk System Force Vaporize Cylinder System



ต

ระบบดบัเพลงิในหอ้งครวั

ระบบดับเพลิงในห้องครวัที่นิยมใช้กันแพร่หลายคือ ระบบดบัเพลิงด้วยสารเคมีเปียก (Wet 
Chemical Fire Extinguishing System) เป็นระบบทีถู่กออกแบบเพื่อใชส้ าหรบัดบัเพลงิในหอ้งครวั
โดยเฉพาะ ซึง่สามารถออกแบบใหด้บัเพลงิไดอ้ยา่งรวดเรว็ก่อนทีจ่ะเกดิลุกลามเป็นเพลงิไหมข้นาดใหญ่ สาร
ดบัเพลงิ ใชส้ารประกอบโพแทสเซยีมและน ้าเป็นสารหลกัในการดบัเพลงิ ฯลฯ ซึง่ขอ้ดขีองระบบดบัเพลงิดว้ย
สารเคมเีปียกในห้องครวันี้ได้แก่ เป็นระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ สามารถตรวจจบัความรอ้นได้อย่างรวดเรว็ 
สารเคมทีีใ่ชใ้นการดบัไฟเป็นมติรกบัสิง่แวดลม้ สามารถท าความสะอาดได้

ระบบดบัเพลงิในหอ้งครวัจะอาศยัหลกัการดบัไฟแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื การลดความรอ้น และ
การตดัออกซเิจน เหมาะส าหรบัตดิตัง้ในหอ้งครวัของภตัตาคาร โรงแรม และหา้งสรรพสนิคา้ งา่ย และไมเ่ป็น
อนัตรายต่ออุปกรณ์เครื่องครวั ไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานสากล เช่น UL300, CE, ISO9001, ANSI
NFPA 17A และ ANSI NFPA 96



ต

หลกัการออกแบบเบือ้งตน้ส าหรบัระบบดบัเพลงิหอ้งครวั

1. ส าหรบัอาคารใดๆทีม่กีจิกรรมใชง้านประเภทกระบวนการประกอบอาหารเพื่อการพาณิชย ์ทีไ่มใ่ช่เพื่อ
การอยู่อาศยั จะตอ้งจดัใหม้รีะบบดบัเพลงิดว้ยสารเคมเีปียกทีส่ามารถใชง้านไดท้ัง้ในสว่นอตัโนมตัแิละ
วธิใีชค้นสัง่การ

2. การออกแบบใหม้รีะบบสารเคมเีปียกดบัเพลงิส าหรบัพืน้ทีห่รอืสว่นของอาคารใดๆ จะตอ้งมรีปูแบบและ
รายละเอียดเป็นไปตามแนวทางหรอืขอ้ก าหนดการออกแบบและตดิตัง้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่ง ได้มกีาร
ค านวณ ออกแบบ ตดิตัง้และทดสอบจรงิตามมาตรฐานหรอืรปูแบบทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

3. รูปแบบและรายละเอียดที่กล่าวไว้จะต้องเป็นไปและยึดถือตามข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์นั ้นๆ ซึ่ง
หมายถงึตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้

- ขนาดของพืน้ทีห่รอือุปกรณ์ประกอบอาหาร
- ชนิด รปูแบบการตดิตัง้ ขนาด และระยะทางการเดนิทอ่ระบบ
- ชนิด รปูแบบ ขนาดจ านวนหวัฉีดสาร
- รปูแบบ และขนาดของสารเคมเีปียก



ต

ตัวอย่างระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีเปียก ส าหรับห้องครัว



ต

ตัวอย่างระบบดับเพลงิด้วยสารเคมีเปียก ส าหรับห้องครัว



ต

และนอกเหนือจากนัน้ ระบบดบัเพลงิส าหรบัหอ้งครวัทีส่ าคญั ยงัจ าเป็นต้องออกแบบใหม้เีครื่อง
ดบัเพลงิเคมเีปียกใชส้ าหรบัดบัไฟ (ชนิด K) ซึง่เป็นไฟเกดิจากการลุกไหมข้องน ้ามนัที่ใชป้รุงอาหาร ไมว่า่จะ
เป็นน ้ามนัพชืน ้ามนัสตัว ์ไขมนัสตัว ์สว่นใหญ่เกดิทีห่มอ้ทอดหรอืกระทะกน้ลกึซึ่งจะใชน้ ้ามนัในปรมิาณมาก
สารเคมทีี่ใช้ได้แก่ “กลุ่มสารโปแตสเซีย่ม” บรรจุไวใ้นถงัทัง้แบบสะสมแรงดนัและแบบช่องบรรจุ แต่แบบ
สะสมแรงดนัจะไดร้บัความนิยมสงูกว่าเพราะใชง้านง่ายและสะดวกกว่า อกีทัง้ราคาไม่สูงมาก ซึ่งการใชน้ ้า
เป็นเรือ่ง ตอ้งหา้ม เพราะอาจเกดิการลุกไหมร้นุแรงหรอืระเบดิได้

โดยทัว่ไปมาตรฐานความปลอดภยั จะก าหนดให้ห้องครวัของห้องอาคาร ภตัตาคารหรอืสถาน
บรกิารลกัษณะใกลเ้คยีงซึง่ใชน้ ้ามนัทอดอาหารในปรมิาณมากตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิประเภทเคมเีปียกไวใ้ชด้บั
ไฟทีลุ่กไหม ้อนัอาจจะเกดิขึน้ไดทุ้กเมือ่ขณะท าการปรงุ โดยก าหนดไวใ้นต าแหน่งใกลเ้คยีงกบัเตา



ตัวอย่างเคร่ืองดับเพลิงเคมีเปียก ตัวอย่างการใช้งาน



ตัวอย่างการออกแบบระบบอุปกรณ์ครัวที่ต้องประกอบการออกแบบงานระบบ



ตัวอย่างการออกแบบระบบอุปกรณ์ครัวที่ต้องประกอบการออกแบบงานระบบ



ตัวอย่างการออกแบบระบบอุปกรณ์ครัวที่ต้องประกอบการออกแบบงานระบบ





ต

ระบบน ้าด ี(Cold Water) ทอ่น ้ารอ้น (Hot Water) และระบบน ้าทิง้ (Kitchen Waste)

ส าหรบังานตดิตัง้งานระบบระบบน ้าด ี(Cold Water) ท่อน ้ารอ้น (Hot Water) และระบบน ้าทิง้ (Kitchen 
Waste) เป็นไปตามมาตรฐานของงานระบบสุขาภบิาลทัว่ๆไป การเลอืกใช้ชนิดของท่อให้พจิารณาจากที่
ผูอ้อกแบบก าหนดตามความเหมาะสมต่อการใชง้านจรงิ เชน่
ระบบน ้าด ี(Cold Water) สว่นใหญ่ปัจจบุนันิยมใชท้อ่ PPR PN 10 หรอื PVC Class 13.5 
ระบบน ารอ้น (Hot Water) สว่นใหญ่ปัจจบุนันิยมใชท้อ่ PPR PN 20 หรอืทอ่ทองแดงหุม้ฉนวน
ระบบน ้าทิง้ (Kitchen Waste) ซึง่จะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื การปล่อยทิง้น ้าปกต ิสว่นใหญ่นิยมใชท้่อ PVC 
Class 8.5 และในสว่นของการปล่อยทิง้น ้าทีม่คีวามรอ้นจากการใชน้ ้ารอ้น สว่นใหญ่นิยมใชท้่อ GSP หรอืท่อ
เหลก็หล่อ ขึน้อยูต่ามความเหมาะสม



ต

การทดสอบระบบทอ่น ้าก่อนการใชง้าน
การด าเนินงานทดสอบระบบจะเป็นไปตามมาตรฐานของงานระบบสขุาภบิาลทัว่ๆไปเชน่กนั คอื

ระบบน ้าด ี(Cold Water) และน ้ารอ้น (Hot Water) ใชน้ ้าทีม่แีรงดนัประมาณ 100-150 Psi บรรจภุายในทอ่ที่
ตดิตัง้แลว้เสรจ็พรอ้มปิดหวัทา้ยใหเ้รยีบรอ้ย ควรทิง้ไวท้ีร่ะยะเวลา 2 ชม. เป็นอยา่งน้อย เมือ่มัน่ใจไดว้า่ทอ่ที่
ท าการตดิตัง้ไปแลว้ไมม่กีารรัว่ซมึ โดยใช ้Pressure Gauge เป็นตวัพจิารณา



ต

ระบบน ้าทิง้ (Kitchen Water) ใชก้ารขงัน ้าใหเ้กดิแรงดนั (Gravity Force) โดยการต่อท่อยกระดบัจากจุดทีท่ า
การทดสอบสงูขึน้ประมาณ 3-4 เมตร เพื่อตรวจวดัระดบัน ้าทีไ่ม่มกีารรัว่ซมึ โดยตรวจสอบได้วา่ หากระดบั
น ้ามกีารลดลง ตอ้งแกไ้ขงานตดิตัง้ทอ่ทีท่ าการทดสอบ



ต

ตวัอยา่งเอกสารการทดสอบและการตรวจสอบระบบทอ่น ้าเบือ้งตน้ (Inspection Check Sheet)



ต

ขอ้ควรระวงัทัว่ๆไปส าหรบังานระบบทอ่

1. ก่อนการด าเนินตดิตัง้ระบบท่อในบรเิวณใดๆ ตรวจจดัท าแบบ Combined Drawing เพือ่พจิารณาการ
ทบัซอ้นของการตดิตัง้กบังานประเภทอื่นๆ เช่น ราง wire way หรอืงานท่อลม เป็นตน้ เพื่อทีจ่ะไมต่อ้ง
แกไ้ขงานในกรณเีกดิปัญหาการซอ้นทบัของงานตดิตัง้ในภายหลงั

2. การตดิตัง้ท่อน ้าในผนัง ควรมกีารจดัท าแบบ As-Built น าเสนออย่างถูกตอ้งและแมน่ย า เนื่องจากการ
ใชง้านของหอ้งครวั สว่นใหญ่จะมกีารเจาะยดึ เพือ่แขวนชัน้หรอือุปกรณ์อื่นๆ ส าหรบัการใชง้าน ดงันัน้
จงึมคีวามเสีย่งเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะท าการเจาะโดนท่อน ้า และก่อใหเ้กดิการแกไ้ขงานตามมา

3. การตดิตัง้ท่อน ้าทิง้ ควรพจิารณาตดิตัง้ Clean Out ไวใ้นจุดทีจ่ าเป็นตามสภาพหน้างานทีต่ดิตัง้ท่อน ้า
ทิง้ของครวัจรงิ เนื่องจากการใชง้านของน ้าทิง้ครวัมกัมเีศษขยะหลุดรอดลงในท่อไดอ้ยู่ตลอดเวลา จงึ
อาจสง่ผลใหท้อ่น ้าเกดิปัญหาอุดตนัไดบ้อ่ยครัง้ จงึจ าเป็นตอ้งมอุีปกรณ์การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

4. การติดตัง้งานระบบท่อใดๆในส่วนที่มีสิ่งปิดทบั เช่น ฝ้า หรือผนัง ต้องท าการทดสอบระบบตาม
มาตรฐานก่อนทุกครัง้ เพือ่มัน่ใจไดว้า่ไมก่่อใหเ้กดิปัญหาส าหรบัการใชง้านจรงิ

5. ควรท าสญัลกัษณ์ของทอ่อยา่งชดัเจน เพือ่งา่ยต่อการซ่อมบ ารงุในอนาคตในกรณเีกดิปัญหาตามมา
6. การตดิตัง้ท่อผ่านผนังควรมกีารใชป้ลอกท่อ (Sleeve) และมกีารใชร้ะบบป้องกนัไฟลาม เป็นไปตาม

มาตรการการตดิตัง้



ต

ระบบไฟฟ้า (Electrical)
การด าเนินงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรบัเครือ่งครวัต่างๆทีจ่ าเป็นนัน้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตดิตัง้งาน
ระบบไฟฟ้าก าลงัทัว่ไป โดยปกตผิูอ้อกแบบจะออกแบบระบบทีม่กีารป้องกนัไฟฟ้ารัว่ส าหรบัการใชง้านระบบ
หอ้งครวัอยูแ่ลว้ แต่ทัง้นี้เพือ่ความมัน่ใจไดว้า่ไมม่คีวามผดิพลาด ควรตรวจสอบอยา่งเครง่ครดั
สว่นชนิดของอุปกรณ์ทีเ่ลอืกใชง้าน เป็นไปตามทีผู่อ้อกแบบก าหนดเลอืกใชต้ามความเหมาะสม ซึง่โดยปกติ
ทีน่ิยมใชง้าน คอื
งานทอ่รอ้ยสาย (Race way) อาจใชเ้ป็นราง wire way หรอืทอ่ conduit หรอืทอ่ Upvc ตามความเหมาะสม 
งานสายไฟ (Cable) สว่นใหญ่นิยมใชง้าน สาย IEC-01 (THW) หรอืสาย CV เป็นตน้



ต

ขอ้ควรระวงัทัว่ๆไปส าหรบังานระบบไฟฟ้า

1. ก่อนการด าเนินตดิตัง้ระบบท่อรอ้ยสายไฟในบรเิวณใดๆ ตรวจจดัท าแบบ Combined Drawing เพื่อ
พจิารณาการทบัซอ้นของการตดิตัง้กบังานประเภทอื่นๆ เชน่ ทอ่น ้า หรอืงานท่อลม เป็นตน้ เพือ่ทีจ่ะไม่
ตอ้งแกไ้ขงานในกรณเีกดิปัญหาการซอ้นทบัของงานตดิตัง้ในภายหลงั

2. การติดตัง้ท่อร้อยไฟฟ้าในผนัง ควรมกีารจดัท าแบบ As-Built น าเสนออย่างถูกต้องและแม่นย า 
เนื่องจากการใชง้านของหอ้งครวั สว่นใหญ่จะมกีารเจาะยดึ เพือ่แขวนชัน้หรอือุปกรณ์อื่นๆ ส าหรบัการ
ใชง้าน ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะท าการเจาะโดนทอ่และสายไฟ และก่อใหเ้กดิการแกไ้ขงาน

3. การติดตัง้งานระบบท่อใดๆในส่วนที่มสีิ่งปิดทบั เช่น ฝ้า หรอืผนัง ต้องท าการทดสอบระบบ หรือ
วงจรไฟฟ้าตามมาตรฐานก่อนทุกครัง้ เพือ่มัน่ใจไดว้า่ไมก่่อใหเ้กดิปัญหาส าหรบัการใชง้านจรงิ

4. ควรท าสญัลกัษณ์ของทอ่อยา่งชดัเจน เพือ่งา่ยต่อการซ่อมบ ารงุในอนาคตในกรณเีกดิปัญหาตามมา
5. การตดิตัง้ท่อผ่านผนังควรมกีารใชป้ลอกท่อ (Sleeve) และมกีารใชร้ะบบป้องกนัไฟลาม เป็นไปตาม

มาตรการการตดิตัง้

ข ัน้ตอนการทดสอบระบบไฟฟ้า
การด าเนินงานทดสอบระบบจะเป็นไปตามมาตรฐานของงานระบบไฟฟ้าก าลงัทัว่ๆไปเชน่กนั



ต

ระบบไฟฟ้าสือ่สาร (Communication System)
การด าเนินงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสือ่สารส าหรบัรา้นอาหารและครวัต่างๆทีจ่ าเป็นนัน้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตดิตัง้งานระบบไฟฟ้าสือ่สารทัว่ไป โดยปกตผิูอ้อกแบบจะออกแบบจะระบุต าแหน่งการตดิตัง้เบือ้งตน้ไว ้
ซึง่ทางผูด้ าเนินการตดิตัง้ตอ้งจดัท า Shop Drawing จรงิอกีครัง้ โดยจ าเป็นตอ้งประสารขอ้มลูจากผูใ้ชง้าน
จรงิเพือ่ความถกูตอ้งและเหมาะสม โดยไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตหารใชง้านจรงิตามมาได้

สว่นชนิดของอุปกรณ์ทีเ่ลอืกใชง้าน เป็นไปตามทีผู่อ้อกแบบก าหนดเลอืกใชต้ามความเหมาะสม ซึง่โดยปกติ
ทีน่ิยมใชง้าน คอื
งานทอ่รอ้ยสาย (Race way) อาจใชท้อ่ Upvc ตามความเหมาะสม 
งานสายไฟ (Cable) สว่นใหญ่นิยมใชง้าน สาย CAT5 หรอื CAT6 



ตวัอยา่งการตดิตัง้งานระบบสุขาภบิาลและระบบไฟฟ้าเหนือฝ้าเพดาน



ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

มทีัง้ในส่วนของงานตดิตัง้พดัลมและงานท่อลมส าหรบั Exhaust Air และ Fresh Air เป็นส่วนประกอบที่
ส าคญัของงานระบายอากาศภายในหอ้งครวั
การติดตัง้พดัลมส าหรบัระบายอากาศห้องครวัขนาดใหญ่ส าหรบัพาณิชยกรรมที่พบเจอมกัจะติดตัง้ที่
ภายนอกอาคาร หรอืพืน้ทีส่่วนหอ้งครวั โดยจะใชว้ธิกีารน าลมออก หรอืส่งลมเขา้โดยท่อลม โดยมาตรฐาน
การตดิตัง้งานสว่นใหญ่จะพจิารณา ดงันี้



ต

การตดิตัง้พดัลม และขอ้ควรระวงั : 
1. ตรวจสอบ Specification ของพดัลมตามทีผู่อ้อกแบบก าหนดวา่เป็นชนิดหรอืรุน่ใด แลว้พจิารณารว่มกบั
พืน้ทีท่ีจ่ะท าการตดิตัง้จรงิว่าเหมาะสมหรอืไม่? เช่น ชนิดของมอเตอรท์ีร่ะบุ หากตดิตัง้ภายนอก ต้องเป็น
ชนิดทีส่ามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มได ้เป็นตน้
2. จดัท า Shop Drawing แสดงการจดัวางต าแหน่งทีช่ดัเจน พรอ้มขอขนาดของเครือ่งจรงิจากผูจ้ าหน่ายเพือ่
ระบุลงในแบบ ทัง้ในส่วนงานทีต่ดิตัง้เหนือฝ้า ต้องพจิารณาว่ามรีะยะทีพ่ยีงพอหรอืไม่? หรอืในส่วนงานที่
ตดิตัง้ภายนอกอาคารนัน้ ต าแหน่งทีร่ะในแบบสามารถตดิตัง้ไดจ้รงิหรอืไม่? 
3. การตดิตัง้พดัลมจะมสีว่นประกอบทีส่ าหรบัอยา่งยิง่ในการใชง้านจรงิ คอื Isolator Vibration ตอ้งตรวจสอบ
ประกอบกบัการสัง่ซื้อพดัลม เนื่องจากมคีวามแตกต่างจากการใชง้าน เช่น รุน่ส าหรบัการแขวนฝ้า หรอืรุน่ที่
ตดิตัง้บนพืน้ Slab เป็นตน้
4. การตดิตัง้พดัลมส าหรบัการระบายอากาศ ต้องตรวจสอบความมัน่คงและแขง็แรงของ Support รบั
ตวัเครือ่งและตอ้งมัน่ใจไดว้า่งานตดิตัง้ตอ้งมแีท่นเครือ่งส าหรบัรองรบัเพือ่ป้องกนัน ้าท่วม และในกรณีทีม่กีาร
ตดิตัง้เหนือฝ้าเพดาน ต้องมชี่องส าหรบัการ Service อกีทัง้การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบย่อย เช่น เพลา 
ใบพดั หรอืสายพาน เป็นตน้ ก่อนการเริม่ด าเนินการ



ต

การตดิตัง้ทอ่ลมและขอ้ควรระวงั :
1. ก่อนการตดิตัง้ท่อลม ตอ้งจดัท าแบบ Combined Drawing เช่นเดยีวกบัทีน่ าเสนอส าหรบังานระบบน ้า 
และไฟฟ้า เนื่องจากทอ่ลมทีใ่ชง้านส าหรบังานครวัทีม่ขีนาดใหญ่อตัราการใชง้านสงูมกัส่งผลใหร้ะบายอากาศ
ต้องมปีระสทิธิภาพที่มากขึ้นตาม ซึ่งท าให้การออกแบบท่อลมเพื่อระบายอากาศสู่ภายนอกมีขนาดใหญ่
ตามมา จงึอาจมผีลต่อความยุง่ยากในการตดิตัง้หน้างานจรงิได้
2. ควรค านึงการตดิตัง้ท่อลมในระยะทีส่ ัน้ทีสุ่ด และหา้มใชร้่วมกบัท่อลมประเภทอื่นๆของอาคาร รวมทัง้ไม่
อนุญาตใหต้ดิตัง้ทอ่ลมผา่นในสว่นของผนงักนัไฟ
3. การตดิตัง้ท่อลมในสว่นของครวัใหค้ านึงถงึคราบน ้ามนัสะสม ซึง่เกดิจากขัน้ตอนการประกอบอาหาร โดย
ควรจะท าใหเ้กดิความลาดเอยีง และตดิตัง้จดุทิง้ออกจากทอ่ลมตามเวลาทีเ่หมาะสมต่อไป
4. การเลอืกใชว้สัดุท าทอ่ลม ตอ้งเป็นไปตามทีผู่อ้อกแบบระบุ ซึง่ทีเ่หมาะสมส าหรบัหอ้งครวัทีม่ขีนาดใหญ่จะ
เลอืกใชแ้ผน่เหลก็ทีม่คีวามหนาไมน้่อยกว่า 1 มลิลเิมตร เชื่อมต่อแบบเชื่อม และหุม้ดว้ยฉนวนกนัความรอ้น
ทีค่วามหนาไมน้่อยกวา่ 2 นิ้ว
5. การตดิตัง้ท่อลมส าหรบังานครวัตอ้งตรวจสอบและพสิจูน์ไดว้า่ งานเชื่อมแผ่นเหลก็ส าหรบัใชต้ดิตัง้ท่อลม
นัน้ไมม่กีารรัว่ซมึ เพราะ จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ในดา้นกลิน่ทีไ่มพ่งึประสงคต์ามมาได้
6. ส าหรบัทอ่ลมระบายอากาศในแนวตัง้ ควรจะตอ้งท าชอ่งเปิดเพือ่สามารถเขา้ไปท าความสะอาดได้



ตวัอยา่งการตดิตัง้ระบบระบายอากาศภายในหอ้งครวัหรอืรา้นอาหาร



ต

ตวัอยา่งเอกสารการทดสอบและการตรวจสอบการตดิตัง้พดัลม/ทอ่ลม (Inspection Check Sheet)



ระบบปรบัอากาศ (Air Condition)

ในทีน่ี้จะกล่าวถงึการตดิตัง้ระบบปรบัอากาศแบบทัว่ไป ส าหรบัการใชง้านในบรเิวณห้องครวัหรอื
รา้นอาหาร สิง่ทีต่อ้งค านึงสงูสดุคอื ต าแหน่งการตดิตัง้ทัง้ในสว่น AHU/FCU และ CDU ตอ้งมกีารจดั
วางในจดุทีเ่หมาะสมต่อการใชง้านจรงิ เนื่องจากอาจมผีลกระทบเรือ่งกลิน่ไมพ่งึประสงคต์ามมา

และในส่วนการตดิตัง้ระบบทีถู่กตอ้งและเหมาะสมนัน้อา้งองิจากมาตรฐานงานระบบปรบัอากาศและ
ระบายอากาศ หรอืเป็นไปตามขอ้แนะน าจากผูผ้ลติอยา่งเครง่ครดั



และอกีส่วนหนึ่งทีก่ล่าวถงึในหวัขอ้ขา้งขา้งตน้ส าหรบัการจดัท าหอ้งเยน็ส าหรบักกัเกบ็อาหารเพื่อใชง้านใน
ห้องครวั จะมีส่วนประกอบที่ส าคญัในการปรบัอากาศให้เป็นไปตามอุณหภูมทิี่เหมาะสมต่อก ารใช้งาน 
โดยทัว่ไปส าหรบัหอ้งเยน็จะมทีัง้ในสว่นส าเรจ็รปูทีส่ามารถยกเขา้ตดิตัง้ในทีไ่ดท้นัท ีซึง่จ าเป็นตอ้งค านึงถงึ
ต าแหน่งการตดิตัง้ CDU และ EVP ในจุดทีส่ามารถระบายความรอ้นของอุปกรณ์ไดด้ ีและบางแห่งอาจมกีาร
จดัเตรยีมพืน้ทีก่่อสรา้งเป็นหอ้งส าหรบัการจดัท าหอ้งเยน็ในทีน่ัน้ นอกจากตอ้งค านึงถงึต าแหน่งการตดิตัง้ 
CDU และ EVP เช่นเดยีวกนัแล้ว สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื การตรวจสอบระดบัพืน้โครงสรา้งและผนังหอ้ง ที่
จ าเป็นตอ้งมกีารลดระดบัเพือ่สามารถจดัวางหรอืตดิตัง้พืน้และผนงักนัความรอ้นของหอ้งไดต้ามความหนาที่
ผูอ้อกแบบเลอืกไว้



ต

ระบบแก๊สหุงตม้ (LPG Gas)

การตดิตัง้ระบบแก๊สส าหรบัการใชง้านครวัในเชงิพาณิชยกรรม หรอืครวัทีม่ขีนาดใหญ่นัน้ ถือไดว้่าเป็นสิง่ที่
ส าคญัเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากการมคีวามเสีย่งหรอือาจก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการใช้งาน ซึ่ งมาตรฐานการ
ติดตัง้ทัว่ไปต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการติดตัง้ก๊าซหุงต้มที่วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ก าหนด และประกาศกระทรวงพลงังานเล่มที ่128 วา่ดว้ยเรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารเกบ็รกัษาวตัถุอนัตราย 
อย่างเคร่งครัดตามที่ผู้ออกแบบก าหนดมา และหมัน่ให้มีการตรวจสอบการใช้งานอยู่เป็นประจ า โดย
ผูช้ านาญการ



ต

ขอ้แนะน าส าหรบัการตดิตัง้ระบบก๊าซหุงตม้เพือ่การใชง้านเบือ้งตน้

1. การติดตัง้งานระบบสถานีก๊าซ และท่อส่งก๊าซไปยงัต าแหน่งการประกอบอาหารนัน้ ต้องค า นึงถึง
มาตรฐานทีเ่ป็นขอ้ก าหนด โดยต้องเน้นเรื่องความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิเป็นสาระส าคญั ซึ่ง
การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานประกอบทัง้ในเชงิอุตสาหกรรมหรอืขอ้กฎหมายเป็นหลกั

2. การตดิตัง้สถานีก๊าซตอ้งพจิารณาตามทีผู่อ้อกแบบก าหนด โดยเน้นต าแหน่งการจดัวางต้องปลอดภยั 
และเขา้ถงึไดง้า่ย พรอ้มมกีารตดิตัง้ป้ายเตอืนสญัลกัษณ์ต่างๆใหร้บัทราบ

3. การตดิตัง้ท่อส่งก๊าซ ตอ้งเลอืกใชช้นิดหรอืประเภทของท่อตามมาตรฐานทีผู่อ้อกแบบก าหนด โดยการ
ตดิตัง้ไปยงัต าแหน่งตอ้งค านึงถงึแบบการตดิตัง้ของงานระบบอื่นๆประกอบกนั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ
การทบัซอ้นของงานตดิตัง้ทอ่ และตอ้งป้องกนัมใิหย้านพาหนะต่างๆมากระทบ

4. การตดิตัง้ท่อส่งก๊าซ ตอ้งท าการทาสกีนัสนิมไม่น้อยกว่าสองครัง้ และทาทบัหน้าดว้ยส ีซึ่งมอีตัราการ
ดดูซบัความรอ้นต ่าไมน้่อยกวา่สองครัง้เชน่กนั

5. ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้ท่อแบบฝังดนิ ตอ้งมกีารเคลอืบป้องกนัผวิดว้ย ฟลิ้นทโ์คท้ หรอืวสัดุป้องกนั
อื่นๆทีใ่ชแ้ทนกนัไดไ้มน้่อยกวา่สองครัง้ และตดิตัง้ท่อทีอ่ยู่ต ่ากวา่ผวิดนิไมน้่อยกวา่ 70 เซนตเิมตร โดย
ตอ้งจดัท าสญัลกัษณ์แจง้ต าแหน่งทีช่ดัเจน

6. ท่อที่ต้องผ่านผนังหรอืพื้น ต้องจดัให้มกีารตดิตัง้ปลอกท่อ (Sleeve) เท่านัน้ และมกีารตดิตัง้วสัดุ
ป้องกนัไฟลามเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด



ต

การทดสอบระบบก๊าซ

เมือ่ตดิตัง้ท่อสง่ก๊าซเสรจ็ ตอ้งท าการทดสอบแรงดนัทีไ่ม่น้อยกวา่ 1 เท่าครึง่ของแรงดนัใชง้านจรงิ โดยตอ้ง
รกัษาแรงดนัดงักล่าวไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง เพือ่เป็นทีแ่น่ใจไดว้า่ทอ่สง่ก๊าซไมม่กีารรัว่ซมึออกจากระบบ



ต

ระบบดบัเพลงิแบบเปียก Wet Chemical

โดยทัว่ไปการตดิตัง้ส าหรบัระบบนี้ จะไดร้บัการดแูลจากผูเ้ชีย่วชาญหรอืเจา้ขอผลติภณัฑอ์ย่างเคร่งครดั ซึง่
มาตรฐานขอ้ก าหนดสากลทีใ่ชง้านหลกัไดแ้ก่ NFPA 17 Standard for Wet Chemical Extinguishing 
System โดยการตดิตัง้ระบบจรงินัน้จ าเป็นตอ้งตรวจสอบต าแหน่งทีเ่หมาะสม และค านึงถงึจุดเสีย่งทีอ่าจเกดิ
เพลงิไหมไ้ดก้่อนเสมอ ซึง่จ าเป็นตอ้งจดัท า Shop Drawing เพือ่น าเสนอต่อผูใ้ชง้านจรงิก่อนการด าเนินการ 



ต

การทดสอบทัว่ไปส าหรบัระบบดบัเพลงิหอ้งครวัทีต่อ้งค านึงถงึ

1. ระบบดบัเพลิงจะต้องถูกทดสอบการท างานร่วมกบัอุปกรณ์การท าครวัทุกชนิดที่ออกแบบไว้ใช้งาน
รว่มกนัไดท้ัง้หมด

2. ถงัเกบ็สารดบัเพลงิต้องถูกเตมิเตม็ตามพกิดัความจุของถงันัน้ๆ และถงัอดัก๊าซต้องอัดแรงดนัเป็นไป
ตามค่าก าหนดมาตรฐานของผลติภณัฑ ์โดยการทดสอบตอ้งจ าลองสถานการณ์การเกดิเหตุเพลงิไหม ้
และสภาวะภายใตอุ้ณหภมูไิมต่ ่ากวา่ 10 c

3. ในการทดสอบระบบ ตอ้งกระท า ณ ต าแหน่งหวัฉีดตดิตัง้อยู่ทีค่วามสงูของพืน้ทีป้่องกนัสงูสุดและต ่าสุด 
โดยวางต าแหน่งหวัฉีดไปในทศิทางทีย่ากทีสุ่ดส าหรบัการใชง้านปกตทิีผู่ผ้ลติยอมรบัได้

4. เมือ่ท าการทดสอบระบบแลว้เสรจ็ ตอ้งตรวจสอบท าการดบัไฟทีลุ่กบนอุปกรณ์จนดบัสนิท หลงัฉีดสาร
ดบัเพลงิหมดถงัแลว้





ต

1. ครวัมกีลิน่ไมพ่งึประสงคห์ลงัจากการใชง้านจรงิ และครวัมคีวามรอ้นสะสมมากเกนิไป
จากประสบการณ์ทีพ่บเจอถอืวา่เป็นปัญหาหลกัทีเ่กดิขึน้ โดยมาจากหลายๆสาเหตุ ดงันี้

1.1 ท่อระบายน ้า : โดยทัว่ไปการใชง้านของหอ้งครวั จะมกีารตดิตัง้ระบบระบายทีน่ ้าเป็นแบบ Gutter หรอื 
Floor Gully ซึง่จะเป็นทีจุ่ดส าคญัในการสะสมกลิน่จากการลา้งท าความสะอาดจากการใชง้าน

ซึง่โดยปกตกิ่อนการเริม่ใชง้านหรอืหลงัจากสง่มอบงานเรยีบรอ้ยแลว้ จ าเป็นตอ้งท าการเติมน ้าเพือ่หล่อเลีย้ง 
และในกระบวนการใชง้านจรงิ ตอ้งไมใ่หร้างน ้าทิง้ดงักล่าวแหง้ เนื่องจากจะสง่กลิน่ออกมาได้



ต

1.2 ท่อน ้าจาก Sink ลา้งจานหรอือาหาร : โดยทัว่ไปจะการมถีงัดกัไขมนัส าหรบัทุกจุดการใชง้าน Sink ใน
การประกอบอาหาร หรอืการช าระลา้งอุปกรณ์ประกอบ ซึง่ปัญหาทีพ่บเจอคอื การตดิตัง้ท่อน ้าทิง้จะไมม่กีาร
ท า Trap ดกักลิน่ จงึท าใหม้ปัีญหากลิน่ยอ้นตามมาเชน่กนั



ต

2. ปัญหาจากการตดิตัง้ทอ่ลมระบายอากาศทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน

ตามที่ได้มนี าเสนอขา้งต้นถึงมาตรฐานการติดตัง้ท่อลมที่ถูกต้องนัน้ ซึ่งหากการด าเนิ นงานติดตัง้จรงิไม่
เป็นไปตามสิง่ที่ได้มาตรฐานแล้ว จะส่งผลเป็นอย่างยิง่ต่อการใช้งานจรงิ รวมทัง้การแก้ไขจะยุ่งยากมาก 
เนื่องจากจะกระทบงานในหลายๆส่วนตามมา เช่น ท่อลมระบายอากาศมกีารรัว่ซึม หรอืมกีารยุบตวัจาก
ความเสยีหาย และไม่มกีารตรวจสอบก่อนการปิดทบัใดๆที่ด ีจะส่งผลให้ประสทิธภิาพการระบายอากาศ
ภายในหอ้งครวัไมไ่ดต้ามทีม่กีารออกแบบ 



ต

3. ปัญหาจากการออกแบบและการตดิตัง้งานทีไ่มเ่ป็นไปตามแบบ

จากการน าเสนอแนวทาง และมาตรฐานการออกแบบงานครวัขนาดใหญ่ขา้งตน้ หากการด าเนินงานจรงิแล้ว
ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามทีก่ าหนด เช่น มกีารเลอืก Spec ของพดัลมระบายอากาศผดิประเภท หรอืมี
การปรบัลดขนาดทอ่ลมทีเ่ลก็ลงเนื่องจากไมส่ามารถตดิตัง้งานไดน้ัน้ 

จะส่งผลกระทบทีต่ามมาในอนาคต เนื่องจากประสทิธภิาพการท างานของระบบจะไม่ไดม้าตรฐานจะส่งผล
กระทบตามมาทัง้ในดา้นกลิน่เหมน็ หรอืหอ้งครวัมคีวามรอ้นสะสมเป็นตน้



ต

4. ปัญหาจากด าเนินงานตดิตัง้หอ้งเยน็ส าหรบัเกบ็กกัวตัถุดบิ

การตดิตัง้หอ้งเยน็นัน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการออกแบบไวต้ัง้แต่ตน้ และประสานกบัทมีงานโครงการในการลด
ระดบัพืน้เพือ่การจดัวางแผน่ฉนวนกนัความรอ้นตามมาตรฐานการตดิตัง้ของหอ้งเยน็

ปัญหาทีม่กัพบเจอคอื ไม่มกีารประสานงานในขัน้ตอนการเทพืน้โครงสรา้งอาคารใหส้อดคลอ้งกับการตดิตัง้ 
จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขงานในภายหลงั เพระหากเป็นระดบัพืน้ทีไ่มเ่ท่ากบัภายนอกแลว้ การใชง้านโดยสว่นใหญ่
เป็นรถเขน็กจ็ะมคีวามยุง่ยากตามมาได ้ดงันัน้ หากพจิารณาแบบก่อสรา้งแลว้เสรจ็ พบเจอการออกแบบหอ้ง
เยน็ ตอ้งจดัท าแบบตดิตัง้จรงิ (Shop Drawing) และประสานงานกบัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั
ภาพถ่ายตวัอยา่งประกอบการท าหอ้งเยน็ในสว่นภายในอาคาร



ต ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานห้องครัว



ต

ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานห้องครวั
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ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานห้องครวั
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เน้ือหาและเอกสารอ้างอิงประกอบข้อมลูการน าเสนอ

1. มาตรฐานทอ่ระบบสขุาภบิาล กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2551
2. มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้า ส าหรบัประเทศไทย วศิวกรรมสถานแห่งประทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์พ.ศ. 2556
3. มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วศิวกรรมสถานแหง่ประทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
4. มาตรฐานก๊าซหุงตม้ คณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล ไทย วศิวกรรมสถานแห่งประทศ

ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
5. มาตรฐานระบบดบัเพลงิดว้ยสารเคมเีปียก (Wet Chemical Fire Extinguisher System) กรมโยธาธิ

การและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2551 
6. National Fire Protection Association (NFPA) – USA 
7. กฎกระทรวงก าหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
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