
ความรู้พืน้ฐานก่อนการเลือกใช้วาล์ว 

               วาล์ว คืออปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ี ก าหนดการเดนิทางของน า้ วา่จะให้น า้ไป หรือไมใ่ห้ไปนัน่เอง  

การกันร่ัววาล์ว 

          หน้าท่ีของวาล์วท่ีส าคญัคือต้องสามารถกัน้การร่ัวของของไหลระหวา่งบา่วาล์วกบัลิน้วาล์ว และ
การกนัร่ัวก้านวาล์วเพ่ือป้องกนัของไหลเล็ดลอดการกนัร่ัวจงึถือวา่มีความส าคญัมากในการเลือกใช้วาล์ว  

การกัน้ร่ัวไหลระหว่างบ่าวาล์วกับลิน้วาล์ว 

         ความหยาบของพืน้ผิวประกอบด้วยสองสว่นได้แก่ สว่นท่ีเป็นระลอกคล่ืนท่ีเกิดจากการปรับแตง่
ด้วยเคร่ืองจกัรโดยเปรียบเทียบจากแนวกว้างระหวา่งยอดคล่ืน และ สว่นขรุขระเล็กท่ีทาบอยูบ่นลกูคล่ืนซึง่
เป็นสภาพของพืน้ผิววสัดนุัน้ ๆ ซึง่แม้แตก่ารแตง่ผิวท่ีละเอียดท่ีสดุสภาพขรุขระก็ยงัคงมีอยู ่ถ้าวสัดท่ีุใช้ท า
หน้าวาล์วมี คา่ความเครียด (Yield)สงูพอ เส้นทางการร่ัวไหลจะถกูปิดกนัด้วยการเปล่ียนรูปอยา่งยืดหยุน่
(Elastic)บริเวณยอดคล่ืนท าให้เกิดพืน้ท่ีสมัผสัมากขึน้จนสามารถปิดสว่นท่ีขรุขระบนยอดคล่ืนได้ ส าหรับ
ความขรุขระท่ีมีทิศทางตามแนวรัศมีเป็นการยากหรือเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะกนัการร่ัว 

         วสัดโุลหะสว่นใหญ่มีคา่ความเครียดต ่ามากดงันัน้ในการปิดกนัการร่ัวโลหะจะได้รับความเค้นเกิน
กวา่ขีดจ ากดัซึง่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรบริเวณยอดคล่ืนท าให้ประสิทธิภาพในการปิดกัน้การ
ร่ัวในครัง้ตอ่ไปลดลง ส าหรับวสัดปิุดกนัแบบออ่น  เชน่ยาง  ท่ีมีคา่ควา มเครียดมากกวา่เหล็กประมาณ 
1,000 เทา่จะท าให้สามารถแทรกตวัได้อยา่งสมบรูณ์ไปตามผิวหน้าท่ีประกบกนัอยู่  จงึท าให้ความสามารถ
ในการกนัร่ัวเพิ่มมากขึน้  และยงัสามารถท าการปิดกนัซ า้ได้อีกเร่ือย ๆ แตว่สัดดุงักลา่วจะต้องสามารถทน
ตอ่การกนักร่อนและอณุหภมูิของของไหลด้วย 

         เน่ืองจากการปิดตวัก่อให้เกิดการสกึหรอบริเวณผิวสมัผสัจากอนภุาคท่ีเสียดสี ถ้าอนภุาคมีขนาดเล็ก
เทียบกบัขนาดความขรุขระของผิว การเสียดสีมีแนวโน้มท่ีจะท าให้พืน้ผิวเรียบขึน้ประสิทธิภาพในการกนัร่ัว
จะเพิ่มขึน้ แตถ้่าอนภุาคมีขนาดใหญ่กวา่จะท าให้พืน้ผิวหยาบมากขึน้ ประสิทธิภาพในการกนัร่ัวจะลดลง 
ดงันัน้วสัดท่ีุใช้ในการปิดวาล์วจะต้องทนตอ่การเสียดสีได้ดี นอกจากนีว้สัดดุงักลา่วจะต้องสามารถทนการ
กดัเซาะและการกดักร่อนของของไหลได้ดีด้วย 

การกันร่ัวก้านวาล์ว 

การกนัการร่ัวก้านวาล์วสามารถท าได้สองแบบได้แก่ แพ็กกิง และ แบบไดอะแฟรม  



          โครงสร้างแพ็กกิงกดอดัประกอบด้วยปะเก็นท่ีเป็นวสัดอุอ่นนุม่ท่ีอดัเข้าไปในชอ่งอดัปะเก็นและ
กดอดัไว้ด้วยตวัอดัปะเก็น ปะเก็นจะขยายตวัออกด้านข้างจนตดิกบัผนงัชอ่งอดัปะเก็นและก้านวาล์ว โดย
ปะเก็นท่ีใช้จะต้องสามารถทนตอ่อณุหภมูิท่ีสงู มีความต้านทานตอ่ของไหล ท่ีมากระท า มีความเสียดทาน
ต ่า ต้านทานการซมึผา่นของไหลท่ีกนัร่ัว นอกจากนีว้สัดท่ีุใช้ท าก้านวาล์วก็มีผลตอ่การกนัร่ัวเชน่กนั
เน่ืองจากถ้าก้านวาล์วเกิดการสกึหรอจะท าให้เกิดร่องซึง่เป็นสาเหตทุ าให้เกิดการร่ัวบริเวณดงักลา่วได้
เชน่กนั 

          โครงสร้างแบบไดอะแฟรมจะมีลกัษณะเป็น Dome หรือ Bellow ก็ได้โดยไดอะแฟรมจะปิดกัน้
ก้านวาล์วกบัของไหลท าให้ของไหลไมส่ามารถร่ัวออกไปได้ ส าหรับแบบ Dome วาล์วขณะปิดจะต้อง
เอาชนะแรงดนัของของไหลท่ีเพิ่มขึน้รวมถึงระยะเคล่ือนท่ีขึน้ลงของก้านวาล์วท าได้น้อยจงึนิยมใช้กบัวาล์ว
ท่ีมีขนาดเล็ก สว่นแบบ Bellow จะมีลกัษณะตรงข้ามกบั Dome คือมีพืน้ท่ีรับแรงดนัของไหลน้อยจึง่ท าให้
การปิดก้านวาล์วใช้แรงน้อยกวา่นอกจากนัน้ยงัสามารถยืดหดในแนวแกนวาล์วได้มากจงึเหมาะกบัวาล์วท่ี
มีลกัษะการปิดแบบยกขึน้ลงขนาดใหญ่ และเพื่อเป็นการป้องกนัการร่ัวไหลเน่ืองจากไดอะแฟรมแตกจึง่มัก
ใช้ร่วมกบัตวักนัร่ัวแบบแพ็กกิงกดอดัด้วย  

   

การหาอัตราการไหล 

         ส าหรับอตัราการไหลของของไหลผา่นวาล์วสามารถค านวณได้จากคา่ สมัประสิทธ์ิการไหล (Flow 
coefficient) ซึง่ตามมาตรฐานมีสองแบบได้แก่คา่ Kv และ คา่ Cv โดยคา่ Kv หมายถึงปริมาณการไหลของ
น า้ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง ณ อณุหภมูิ 5๐C ความดนัสญูเสีย 1 bar ณ ต าแหนง่ท่ีก าหนด โดยปกตจิะคดิท่ี
ต าแหนงเปิดสดุจะใช้สญัลกัษณ์ Kvs สว่นคา่ Cv หมายถึงปริมาณการไหลของน า้ gal(us)/min ณ อณุหภมูิ 
60 ๐F ความดนัสญูเสีย 1 lb/in2 โดยสมการด้านลา่งแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ Kv และ คา่ Cv 

 

          ในการหาอตัราการไหลส าหรับวาล์วท่ีสภาวะการใช้งานจะแบง่เป็นสองประเภทได้แก่ ของเหลวท่ีอดั
ตวัไมไ่ด้(Incompressible fluid)เชน่น า้ น า้มนั และ ของไหลท่ีอดัตวัได้(Compressible Fluid)เชน่แก็ส ลม 
ไอน า้ โดยสามารถหาได้จากสมการด้านลา่ง 

กรณีของไหลท่ีไม่สามารถอัดตัวได้ 
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  โดยท่ี   Q1 = อตัราการไหล m3
/h 

           = ความหนาแนน่ kg/m
3
 (ส าหรับน า้เทา่กบั 1000 kg/m

3
 ) 

         = ความดนัสญูเสีย bar 

 

กรณีของไหลท่ีสามารถอัดตัวได้ 

           ส าหรับของไหลท่ีอดัตวัได้จะต้องพิจารณาก่อนวา่การไหลท่ีเกิดขึน้เป็น Critical flow หรือไม ่โดย
ปกตอิตัราการไหลจะเพิ่มขึน้เม่ือ ความดนัสญูเสียเพิ่มขึน้แตเ่ม่ือถึงจดุ Critical flow อตัราการไหลจะไม่
เพิ่มขึน้อีกถึงแม้วา่ความดนัสญูเสียจะเพิ่มขึน้ ส าหรับจดุดงักลา่ววาล์วจะมีเสียงดงัจากฆ้อนน า้ (Water 
hammer) และอาจเกิดโพรงไอได้ (Cavitations) จดุดงักลา่วสามารถหาได้จากสมการ 

Critical flow = P2 < P1/2 

   โดยท่ี   P1 = แรงดนัขาเข้า (absolute pressure) bar 

          P2 = แรงดนัขาออก (absolute pressure) bar 

 

ไอน า้ 

Non-Critical flow  

Critical flow  

โดยท่ี Q2 = อตัราการไหล kg/h 

แก๊ส 

Non-Critical flow  

Critical flow  
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โดยท่ี Q3 = อตัราการไหล m3
/h (ท่ี 0๐C, 1 bar) 

        T = อณุหภมูิของไหล ๐K (๐K = 273 + ๐C) 

         การเลือกขนาดของวาล์วจะต้องทราบวา่ในระบบต้องการอตัราการไหลของของไหลมากน้อย
เพียงใด โดยขนาดของวาล์วจะเลือกให้การเปิดท่ีประมาณ 80% เทา่กบัอตัราการไหลท่ีระบบต้องการ เพ่ือ
เป็นการเผ่ือส าหรับกรณีท่ีระบบต้องการอตัราการไหลเพิ่ม โดยปกตอิตัราการไหลท่ีระบบต้องการจะน้อย
กวา่อตัราการไหลของแหลง่ก าเนิดดงันัน้วาล์วจะต้องท าหน้าท่ีปรับอตัราการไหลให้เหมาะสมด้วย ถ้าเลือก
ขนาดวาล์วใหญ่เกินไปในการปรับอตัราการไหลจะต้องปิดวาล์วบางสว่นท าให้แรงดนัตกคร่อมหน้าวาล์ว
มากขึน้สง่ผลให้เกิดการเสียดสีระหวา่งข องไหลกบับา่วาล์วมากท าให้เกิดการสกึหรออายกุารใช้งานลดลง 
นัน้จงึเป็นสาเหตทุ าให้วาล์วสว่นใหญ่มีขนาดเล็กกวา่ขนาดทอ่ หรือ ท าให้ขนาดหน้าวาล์วเล็กลง (Reduce 
port)     

 

ปัญหาที่พบในระบบท่อ 

ปัญหาการเกิดโพรงอากาศ (Cavitations) 

         เม่ือของเหลวไหลผา่นวาล์วท่ีปิดลงบางสว่นท าให้ความดนัจลน์เพิ่มขึน้และความดนัสถิตของ
ของเหลวลดลงซึง่อาจลดลงถึงความดนัไอของของเหลวท าให้ของเหลวในยา่นความดนัต ่าเร่ิมกลายเป็น
ฟองไอและรวมตวักนักลายเป็นโพรงไอ เม่ือของเหลวและโพรงไอเล่ือนตวัออกหา่งจากวาล์วความดนัจลน์
เร่ิมลดลงความดนัสถิตเพิ่มมากขึน้ท าให้โพรงไอดงักลา่วยบุตวัลงอยา่งรวดเร็ว จากปรากฏการดงักลา่วท า
ให้เกิดการกระแทกกนัของอนภุาคของเหลวบริเวณท่ีโพรงไอยบุตวัท าให้แรงดบับริเวณดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้
ในชว่งสัน้ ๆ ถ้าแรงดนัดงักลา่วเกิดใกล้กบัผนงัทอ่หรือวาล์วจะท าให้เกิดการสึกหรอได้ ปัญหาสว่นใหญ่มกั
เกิดในระบบทอ่คอนเดนเซทเน่ืองจากน า้มีอณุหภมูิสงูความดนัไอของของเหลวจะเพิ่มขึน้ท าให้เกิดฟองไอ
ได้ง่าย 

         การแก้ไขสามารถท าได้โดยการอดัอากาศเข้าท่ีสว่นหลงัของวาล์วเพ่ือลดการรวมตวัของฟองไอแต่
วิธีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดปัญหาค้อนน า้และการอา่นคา่ผิดพลาดในอปุกรณ์ควบคมุของระบบได้ นอกจาก
วิธีอดัอากาศยงัสามารถแก้ไขด้วยการเพิ่มขนาดทอ่ด้านหลงัวาล์วอยา่งทนัทีดนัใดเพ่ือป้องกนัโพรงไอยบุตวั
ใกล้กบัผนงัทอ่โดยมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางประมาณ 1.5 เทา่ และ ความยาวประมาณ 8 เทา่ของเส้น
ผา่นศนูย์กลางทอ่ปกติ 



ปัญหาค้อนน า้ (Water Hammer) 

         ในขณะท่ีวาล์วก าลงัถกูปิดหรือเปิดเพ่ือเปล่ียนอตัราการไหล พลงังานจลน์ของล าของไหลจะถกู
เปล่ียนเป็นแรงดนัสถิตในทอ่ ซึง่แรงดนัสถิตจะท าให้เกิดการกระแทกกบัวาล์วหรือผนงัทอ่ก่อให้เกิดการ
สัน่สะเทือนและเกิดเสียงดงัภายในทอ่ การเปล่ียนแปลงความดนัจลน์เป็นแรงดนัสถิตไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่ง
ทนัทีทนัใดตลอดเส้นทอ่ แตเ่ป็นการคืบคลานจากจดุท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราการไหลอยา่งทนัทีทนัไดโดย
สว่นใหญ่จะเกิดท่ีวาล์ว ขณะท่ีเกิดแรงดนัสถิตท่ีวาล์วของเหลวท่ีต้นทางยงัคงมีความเร็วและไหลเข้าสูท่อ่
อยูจ่นกระทัง้แรงดนัสถิตเคล่ือนตวัมาถึงทอ่ต้นทางของเหลวทัง้หมดในทอ่จึง่จะหยดุนิ่ง แรงดนัสถิตท่ี
เพิ่มขึน้ในระบบทอ่มากกวา่แรงดนัสถิตปกตดิงันัน้ของเหลวในระบบทอ่จะไหลสว่นทางออกโดยแรงดนัสถิต
จะลดลงเข้าสูภ่าวะปกตโิดยเร่ิมต้นจากทอ่ต้นทางจนถึงวาล์วปลายทางอีกครัง้หนึง่  

         ปัญหาค้อนน า้นอกจากเกิดจากการปิดหรือเปิดวาล์วอยา่งรวดเร็วแล้วอาจเกิดจากป๊ัมน า้หยดุ
ท างานอยา่งทนัทีทนัใด ซึง่ขณะท่ีป๊ัมหยดุท างานล าน า้ภายในทอ่ยงัคงเคล่ือนตวัไปด้านหน้าอยูท่ าให้
แรงดนัสถิตท่ีบริเวณป๊ัมลดลงโดยแรงดนัท่ีลดลงดงักลา่วจะเคล่ือนตวัจากป๊ัมไปยงัปลายทอ่และจะสะ ท้อน
กบัมายงัป๊ัม ดงันัน้ระบบจงึต้องมีการตดิอปุกรณ์เช็ควาล์วท่ีบริเวณป๊ัมเพ่ือป้องกนัความเสียหายของป๊ัมท่ี
เกิดจากการกระแทกของน า้ 

         การแก้ปัญหาค้อนน า้นัน้ท าได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากการเปิดหรือปิดวาล์ว หรือ ป๊ัมน า้จะต้องท า
อยา่งช้า ๆ วิธีท่ีง่ายท่ีสดุและได้ผลดีคือการตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัการเกิดค้อนน า้ อปุกรณ์ดงักลา่วมี
ลกัษณะเป็นทอ่สัน้ ๆ ย่ืนออกมาจากระบบทอ่โดยภายในบรรจดุ้วยก๊าซท่ีแยกจากของเหลวด้วยผนงัออ่น 
โดยอปุกรณ์ดงักลา่วจะชว่ยลดแรงกระแทกของน า้ได้ ในระบบอาจมีการตดิหนึง่จดุหรือมากกวา่นีก็้ได้  

ปัญหาเสียงดัง 

         การลดแรงดนัของก๊าซหรือไอน า้ผา่นวาล์วจะท าให้เกิดการไหลป่ันป่วนท่ีทางออกของวาล์ว สง่ผล
ให้เกิดเสียงดงั ในการแก้ปัญหาดงักลา่วสามาระท าได้โดยการตดิตัง้ตวัระงบัเสียงท่ีมีลกัษณะรูพรุน โดย
อปุกรณ์ดงักลา่วจะชว่ยลดเสียงความถ่ีต ่าและกลาง แตจ่ะเพิ่มความถ่ีสงู นอกจากนีย้งัชว่ยให้เกิดการไหล
อยา่งราบเรียบตลอดหน้าตดัทอ่มากยิ่งขึน้ด้วย 

 

 

 



ส่วนประกอบของวาล์ว หลักๆ ท่ีควรรู้ 
 

1. Body คือ โครงสร้างหลกันัน่เอง 
2. Flange คือหน้าแปลนสว่นประกอบระหวา่งทอ่กบัวาล์วในกรณีท่ีวาล์วมีขนาดใหญ่ ต้องใช้ สลกัยดึ  
3. Stem คือ แกนกลางในการหมนุวาล์ว หรือท่ีเรียกวา่ก้านนัน่เอง  
4. Seat คือ ชิน้สว่นกนัการร่ัวไหลของน า้ มีชนิดท่ีเป็น ยาง และ โลหะ  
5. Hand Wheel หรือ Arm คือ บริเวณท่ีเปิดปิดวาล์ว ในกรณีท่ีเป็น Solenoid วาล์ว จะเป็นการควบคมุโดย   
ไฟฟ้า 
6. Wedge ฝากัน้ ปิด - เปิดน า้ ในบอลวาล์ว ชิน้สว่นนีจ้ะเรียกวา่ Ball 
      

ประเภทของวาล์ว 

เราจะมาดกูนัวา่วาล์ว มีชนิดไหนบ้าง 
วาล์วประเภทเป็น ประตนู า้ มีหน้าท่ีควบคมุการปิด -  เปิด ทัว่ไป เรียกตามลกัษณะของอปุกรณ์ท่ีกัน้น า้     
ดงัรูป 
 
Ball Valve 
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Gate Vale 

 
 

 

Glove Valve 
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วาล์วท่ีมีหน้าท่ีกนัน า้ไหลย้อนกลบั หรือ ก าหนดให้น า้ไหลไปทางเดียว เชน่  
 

Check Valve 

 
 

 

 

Butterfly Valve 
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วาล์วท่ีมีหน้าท่ีส าหรับระบาย เชน่ 

 

Release Valve 

 

 

 

 

สว่น Solenoid valve นัน้คือวาล์วปิด-เปิดทัว่ไปแตใ่ช้ไฟฟ้าควบคมุการปิด-เปิด 
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หน้าท่ีหลกัของวาล์วในระบบควบคมุของไหลมีสามหน้าท่ีได้แก่ หยดุและเร่ิมการไหล การควบคมุ
อตัราการไหล และ การเบี่ยงเบนเปล่ียนทิศทางการไหล โดยวาล์วได้ถกูออกแบบมาหลายชนิดเพ่ือให้
เหมาะกบัการใช้งานในแตล่ะการท างาน การจดักลุม่วาล์วตามวิธีการไหลสามารถแบง่ออกได้เป็น  4 กลุม่
ดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

ปิดลง (Closing down) 

 

โกล์บวาล์ว (Globe Valve) 

เล่ือนลง (Sliding) 

 

เกทวาล์ว (Gate Valve) 

หมนุ (Rotating) 

 

ปลัก๊วาล์ว (Plug Valve) 

บอลวาล์ว (Ball Valve) 

วาล์วปีกผีเสือ้ (Butterfly Valve) 

ออ่นตวั (Flexing) 

 

พินช์วาล์ว (Pinch Valve) 

ไดอะแฟรมวาล์ว (Diaphragm Valve) 

        

การเลือกใช้งานวาล์ว 

วาล์วส าหรับหยุดและเร่ิมการไหล 

         วาล์วท่ีออกแบบส าหรับการท างานเชน่นีมี้ลกัษณะสภาพต้านทานการไหลท่ีต ่า มีเส้นทางการไหล
ผา่นท่ีตรงเชน่ วาล์วเล่ือนลง วาล์วหมนุ และวาล์วออ่นตวั ส าหรับวาล์วปิดลงให้เส้นทางการไหลท่ีคดเคีย้ว
กวา่จงึมีสภาพการต้านทานการไหลสงูไมน่ิยมน ามาใช้ 
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วาล์วส าหรับควบคุมอัตราการไหล 

         วาล์วประเภทนีจ้ะออกแบบให้สามารถปรับแตง่อตัราการไหลได้ง่าย ดงันัน้วาล์วปิดลงจึง่มี
แนวโน้มท่ีจะใช้กบังานลกัษณะนีไ้ด้ดีเน่ืองจากขนาดของการเปิดวาล์วสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของก้าน
วาล์วเป็นสดัสว่นตรงกนั วาล์วในกลุม่หมนุและออ่นตวัสามารถใช้ในการควบคมุได้มีเหมือนกนัแตไ่มน่ิยม
น ามาใช้เน่ืองจากมกัเกิดการสกึหรอบริเวณซีลยาง 

วาล์วส าหรับเบี่ยงเบนการไหล 

        วาล์วประเภทนีจ้ะมีชอ่งการไหลมากกวา่ 3 ชอ่งขึน้ไปขึน้อยูก่บัหน้าท่ีในการใช้งาน โดยวาล์วท่ีใช้
ท าหน้าท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่หมนุซึง่ได้แก่ ปลัก๊วาล์ว และ บอลวาล์ว 

วาล์วส าหรับของไหลท่ีมีของแข็งแขวนลอย 

        วาล์วท่ีเหมาะสมท่ีสดุต้องมีชิน้สว่นปิดท่ีเล่ือนไถลคร่อมบา่วาล์วท่ีมีลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบเช็ดถู
บา่วาล์วซึง่จะชว่ยท าให้ของแข็งไมต่ดิค้างอยูบ่นบา่วาล์ว สว่นใหญ่จะใช้ในกลุม่เล่ือนลง ส าหรับกลุม่หมนุก็
สามารถใช้ได้เชน่กนัแตไ่มน่ิยมเน่ืองจากอนภุาคของแข็งอาจท าให้เกิดการสกึหรอท่ีบริเวณซีลยางได้ 
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การเช่ือมต่อท่อปลายวาล์ว 

        การเช่ือมตอ่ของวาล์วแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การเช่ือมตอ่ด้วยเกลียว การ
เช่ือมตอ่ด้วยหน้าแปลน และ การเช่ือมตอ่ด้วยการเช่ือม 

การเช่ือมต่อด้วยเกลียว (Threaded) 

        เน่ืองจากรอยตอ่ลกัษณะนีมี้เส้นทางการไหลมากจงึต้องใช้สารกนัร่ัว หรือ ซีลแล็นท์ (Sealant) ปิด
ตามเส้นทางการร่ัวไหลนี ้ถ้าโครงสร้างของตวัเรือนวาล์วสามารถเช่ือมได้อาจท าการเช่ือมปิดผนกึด้วยก็ได้ 
ส าหรับวาล์วท่ีเช่ือมตอ่ด้วยเกลียวมกัมีขนาดไมเ่กิน 2 นิว้ เน่ืองจากวาล์วท่ีมีขนาดใหญ่การปิดเส้นทางการ
ร่ัวไหลสามารถท าได้ยาก 

การเช่ือมต่อด้วยหน้าแปลน (Flanged) 

        การเช่ือมตอ่ประเภทนีมี้ข้อดีท่ีสามารถตดิตัง้และถอดออกจากทอ่ได้ง่าย อยา่งไรก็ตามวาล์วท่ีมีหน้า
แปลนมีน า้หนกัวสัดมุากกวา่แบบเกลียวท าให้มีราคาท่ีแพงกวา่  การเช่ือมตอ่ด้วยหน้าแปลนจะท าการยดึ
ด้วยสลกัเกลียวจ านวนมาก โดยแรงบดิท่ีใช้ในการขนัสลกัเกลียวแตล่ะตวัน้อยกวา่การบดิวาล์วประเภท
เกลียวท าให้การเช่ือมตอ่ด้วยหน้าแปลนสามารถใช้ได้กบัวาล์วทกุขนาดในทกุชว่งความดนั อยา่งไรก็ตาม
การใช้งานท่ีอณุหภมูิมากกวา่ 350๐C สลกัเกลียว ปะเก็น และ หน้าแปลน จะมีอาการ Creep Relaxation 
คือวสัดมีุการยืดออกเม่ือได้รับแรงมากขึน้ ซึง่ถ้าแรงดนัภายในระบบสงูรอยตอ่หน้าแปลนจะมีความเค้นสงู
ท าให้อาจเกิดปัญหาการร่ัวไหลได้ 

การเช่ือมต่อด้วยการเช่ือม (Welding) 

         การเช่ือมตอ่ด้วยการเช่ือมเป็นวิธีท่ีนา่เช่ือถือท่ีสดุเน่ืองจากสามารถใช้งานได้ทกุชว่งความดนัและ
อณุหภมูิ อยา่งไรก็ตามการถอดออกและการตดิตัง้ด้วยวิธีนีท้ าได้ยากมาก ดงันัน้การใช้วาล์วแบบเช่ือมจงึ
นิยมใช้เฉพาะงานท่ีมีอณุหภมูิสงู หรือ งานท่ีไมต้่องการให้เกิดการร่ัวไหลได้ ส าหรับวาล์วท่ีมีขนาดไมเ่กิน 2 
นิว้ มกัออกแบบให้ปลายมีลกัษณะเป็นเบ้าส าหรับเช่ือมซึง่รับกบัปลายทอ่เรียบ แตเ่น่ืองจากการเช่ือมแบบ
เบ้าก่อให้เกิดรอยแยกระหวา่งเบ้าและทอ่ ดงันัน้จงึมีความเป็นไปได้ท่ีอาจเกิดการกดักร่อนท่ีรอยแยก   

มาตรฐานท่ีใช้ในวาล์ว 

        ประสิทธิภาพของวาล์วท่ีใช้เป็นมาตรฐานในอเมริกาจะบอกเป็นคา่ 2 คา่ได้แก่ WOG (น า้, น า้มนั, 
ก๊าซ) และ WSP (ความดนัไอน า้) โดยอตัราสว่น WOG อ้างอิงท่ีอณุหภมูิห้องขณะท่ี WSP อ้างอิงท่ีอณุหภมูิ
ไอน า้ เม่ือไหลท่ีมีการก าหนดความสมัพนัธ์ทัง้สองจดุจะเป็นท่ีเข้าใจวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความดนักบั



อณุหภมูิเป็นเส้นตรงอยูร่ะหวา่ง 2 จดุนี ้ส าหรับวาล์วท่ีมีการเช่ือมตอ่แบบหน้าแปลนการก าหนดมาตรฐาน
ของวาล์วสว่นใหญ่จะอ้างอิงตามมาตรฐานของหน้าแปลน  

 

ความหมายของ วาล์วปีกผีเสือ้ (Butterfly valve) 
วาล์วปีกผีเสือ้ หรือ Butterfly valve เป็นวาล์วในตระกลูวาล์วท่ีเรียกวา่ quarter-turn valve (วาล์ว

ท่ีหมนุได้หนึง่ในส่ีของวงกลม) ตวั “ปีกผีเสือ้” หรือ Butterfly valveคือลิน้วาล์วท่ีเป็นแผน่โลหะวงกลมตอ่กบั
ก้านวาล์ว เม่ือวาล์วปิดตวัลิน้วาล์วนีก็้จะหมนุมาอยูใ่นต าแหนง่ท่ีปิดทางไหลของของไหลได้อยา่งสมบรูณ์ 

ตัวอย่างรูปภาพ วาล์วปีกผีเส้ือ Butterfly valve 

 
 

เม่ือวาล์วผีเสือ้ (Butterfly valve)  ปิดตวัลิน้วาล์วจะหมนุมาอยูใ่นต าแหนง่ท่ีปิดทางไหลของของ
ไหลได้อยา่งสมบรูณ์ เม่ือวาล์ว เปิดสดุตวัลิน้วาล์ว ก็จะหมนุไปหนึง่ในส่ีของวงกลมเพื่อจะเปิดทางไหลของ
ของไหลโดยเกือบจะไมมี่การกีดขวาง ตวัวาล์วปีกผีเสือ้  (Butterfly valve) อาจจะถกูเปิดทีละน้อยเพ่ือปรับ
อตัราการไหล วาล์วนีต้า่งจากวาล์วแบบ ball valve ตรงท่ีตวัลิน้วาล์วจะอยูใ่นชอ่งทางการไหลอยูเ่สมอ จงึ
ท าให้เกิดแรงดนัสญูเสียในการไหลไมว่า่วาล์ว จะเปิดอยูใ่นต าแหนง่ใดก็ตาม 
           วาล์วปีกผีเสือ้ (Butterfly valve) ได้ช่ือมาจาก “รูปร่างคล้ายผีเสือ้”  Butterfly ท่ีเกิดขึน้เม่ือวาล์ว
หมนุ 
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วาล์วปีกผีเสือ้ (Butterfly valve) ถกูใช้กนัมากในอตุสาหกรรมเคมี ระบบน า้ทิง้ และระบบสง่น า้ 
 

ซ่ีงวาล์วนีไ้ด้รับการออกแบบให้ของไหลไมต้่องสมัผสักบัชิน้สว่นโลหะเคล่ือนท่ีของวาล์ว บา่วาล์ว 
สามารถท ามาจากวสัดท่ีุแตกตา่งกนัหลายประเภทเพ่ือใช้งานกบัของไหลทกุชนิด  

 

วาล์วปีกผีเสือ้ (Butterfly valve) เป็นวาล์วท่ีมีความทนทานและต้องการการบ ารุงรักษาน้อยมาก 
 

 โดยปกตจิะมีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่มาก  

 


