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ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุ ขาภิบาลและดับเพลิง
ประกอบอาคารพักอาศัยสู ง 7 ชั้น
The Alternative Approach in Designing the Sanitary, Plumbing and Fire
Protection System for the Seven Floor Residential Building
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บทคัดย่อ
อาคารพักอาศัยปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุ มชน ทาให้อาคารพักอาศัยที่มี
ความสู งไม่เกิน 7 ชั้น (ไม่เกิน 23 m) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยวิธีการที่ใช้ในการศึกษานี้ เริ่ มจาก
การคานวณ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบงานสถาปั ตย์และ
โครงสร้าง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานและจานวนผูใ้ ช้งานอาคาร เมื่อได้ขอ้ มูลจากการคานวณแล้ว ก็
ดาเนิ นการออกแบบและเขียนแบบงานระบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ซึ่ งจากผลการศึกษา ระบบประปา
พิจารณาใช้เป็ นระบบจ่ายน้ าแบบผสม ซึ่ งเมื่อเทียบกับระบบการจ่ายน้ าแบบจ่ายขึ้นด้วยปั๊ มเพิ่มแรงดันเพียง
อย่างเดียวของโครงการอื่น พบว่าระบบจ่ายน้ าประปาตามการศึกษานี้มีความเสถียรมากกว่า เนื่องจากมีความ
ยืดหยุน่ ทั้งเรื่ องปริ มาณน้ าที่มีการสารองและแรงดันน้ าที่เพียงพอต่อการใช้งานจากการจ่ายจากถังสารองน้ า
ชั้นดาดฟ้า ถึงแม้วา่ มีตน้ ทุนสู งกว่า แต่ประหยัดค่าไฟฟ้าในการใช้งานได้มากกว่า โดยมีระยะเวลาคุม้ ทุนอยูท่ ี่
0.68 ปี ส่ วนระบบบาบัดน้ าเสี ย เลื อกใช้ ถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปชนิ ดเติ มอากาศ (ขนาด 40 m3/d) ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด BOD ได้ดี และหากเป็ นบ่อบาบัดแบบคอนกรี ตหล่ อในที่จะพบปั ญหาในการ
บารุ งรักษามากกว่า แม้จะมีราคาค่าก่อสร้ างน้อยกว่า ระบบระบายน้ าฝนออกแบบท่อระบายน้ าฝนจากชั้น
ดาดฟ้ า มายัง บ่ อพัก น้ า ฝนชั้นล่ า งรวบรวมและปล่ อยสู่ ส าธารณะ ซึ่ ง เมื่ อเที ย บกับ โครงการอื่ นที่ ไ ม่ ไ ด้
จัดเตรี ยมท่อระบายน้ าฝนไว้โดยปล่อยตามธรรมชาติ จะพบปั ญหาน้ าท่วมขังในบางพื้นที่ และระบบดับเพลิง
พิจารณาออกแบบเป็ นระบบท่อแห้ง โดยติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงบริ เวณหน้าอาคาร เพื่อรับน้ าจากแหล่ งน้ า
ภายนอกโครงการ และติดตั้งตูอ้ ุปกรณ์ดบั เพลิงในทุกๆชั้น ซึ่ งเมื่อเทียบกับโครงการอื่นที่ไม่ได้จดั เตรี ยมทั้ง
ระบบท่อแห้งและตูอ้ ุปกรณ์ดบั เพลิงทาให้ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร
คาสาคัญ : ระบบประปา ระบบสุ ขาภิบาล ระบบดับเพลิง
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Abstract
Currently, the number of residential buildings tends to increase as a result of the expansion of
urbanization and the number of those with a height not exceeding seven floors (not more than 23 m) also
follows this trend; therefore, this study aimed to develop an alternative approach in designing the sanitary,
plumbing and fire protection system for the seven-floor residential building. The methodology started off
with the data analysis of architecture and structure design by performing the calculation based on relevant
standards and laws in order to examine the number of occupants and their building usage behaviors. Once
all data was analyzed, the sketching and drawing were done by using AutoCAD program. The results
suggested the alternative approach as follows. For the cold-water system, the combined system was
preferred over the only package booster pump set (PBS) used by other projects. Its water distribution was
more stable because of the flexibility in both the amount of water which was reserved and the water pressure
which was sufficient to use from the rooftop water reserved tank. Although the investment cost of this design
was higher, it could save more electricity cost with a break-even period of 0.68 years. As for the wastewater
system, the package aeration wastewater treatment tank (volume 40 m3/day) was preferable to the cast-inplace concrete wastewater treatment pond as it was more efficient in BOD removal and had less maintenance
issues, though its construction cost was higher. The storm drainage system was also designed by piping
from the roof deck to the manhole (MH) located on the ground floor before releasing to the public sewer. If
this drainage piping was not provided, some areas would encounter flooding problems as commonly seen
in other projects. Lastly, the fire protection system was designed by using the dry pipe system together with
the fire department connector (FDC) and the fire hose cabinet (FHC). The FDC was installed in front of the
building to receive water from the outside sources such as the fire truck and the FHC was also installed on
every floor. By comparing to other projects that did not provide the fire protection system, it was not be safe
for the occupants to use the buildings.
Keywords: Plumbing System, Sanitary System, Fire Protection System
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1. บทนา
จากรายงานสถิ ติการอนุ ญาตปลู กสร้ างอาคารในเขตกรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560 ของกอง
นโยบายและแผนงาน สานักผังเมือง กรุ งเทพมหานคร พบว่ามีการอนุญาตปลูกสร้างอาคารความสู งไม่เกิน 8
ชั้น มีจานวนทั้งหมด 21,313 หน่วย คิดเป็ นพื้นที่ 9,318,945.65 m2 หรื อคิดเป็ น 0.6% ของพื้นที่ท้ งั หมดของ
กรุ งเทพมหานคร จาแนกเป็ นการอนุ ญาตปลู กสร้ างอาคารสู งไม่เกิ น 8 ชั้น มีการอนุ ญาตปลู กสร้ างอาคาร
ทั้งหมดจานวน 21,313 หน่ วย พื้นที่ 9,318,945.65 m2 จาแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร พบว่ามี การ
อนุ ญาตปลู กสร้ างอาคารประเภทพักอาศัยมากที่สุด จานวน 18,271 หน่ วย พื้นที่ 5,851,399.46 m2 คิดเป็ น
53.17% ของพื้ นที่ ข องอนุ ญาตก่ อสร้ า งอาคารทั้ง หมด รองลงมา คื อ อาคารประเภทใช้ส อยอาคารแบบ
พาณิ ชย์ จานวน 1,713 หน่ วย พื้นที่ 1,156,218.77 m2 คิดเป็ น 10.42% ถัดไปเป็ นอาคารที่จอดรถ 75 หน่ วย
พื้นที่ 822,042.49 m2 คิดเป็ น 7.47% และสถาบันการศึกษา 263 หน่วย พื้นที่ 726,208.69 m2 คิดเป็ น 6.60%
(กองนโยบายและแผนงาน สานักผังเมือง กรุ งเทพมหานคร, 2561, น.2)
ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าจานวนการอนุ ญาตปลู กสร้ างอาคารสู งไม่เกิ น 8 ชั้นในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
จานวน 84.68% ของการอนุ ญาตปลู กสร้ างอาคารทั้งหมดในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแบ่งเป็ นการอนุ ญาต
ปลูกสร้างอาคารพักแบบอาศัยมากที่สุด (53.17%) ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาเกี่ ยวกับการออกแบบงาน
ระบบประปา สุ ขาภิ บาลและดับเพลิ งประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สู ง 7 ชั้น (8 ชั้น โดยชั้นที่ 8 เป็ นชั้น
ดาดฟ้ า) เพื่อเป็ นทางเลือกในการออกแบบอาคารอย่างถู กหลักวิศวกรรม และให้สามารถใช้งานอาคารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการออกแบบกับอาคารประเภทอื่นๆ ต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทางเลื อกในการออกแบบงานระบบประปา สุ ขาภิบาลและดับเพลิงประกอบ
อาคารพักอาศัย คสล.สู ง 7 ชั้น (ความสู งไม่เกิน 23 m)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษานี้กบั แนวทางเลือกอื่นๆ หรื อโครงการอื่นที่พบในปั จจุบนั
2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบ
และประยุก ต์ใ ช้ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ข้อกาหนดมาตรฐานการออกแบบท่อในอาคาร (วสท.) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
กมลภพ นวลวิลยั (2560) ได้ทาการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ยในอาคารคอนโดศุภาลัย คาซ่ าริ วา
ซึ่ งจากการตรวจสอบระบบบาบัดน้ าเสี ย พบว่ามีน้ าเสี ยล้นขึ้นมาที่ฝาบ่อบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งที่มาจากการใช้น้ า
ประจาวันของผูใ้ ช้งานอาคารจานวนมาก และน้ าเสี ยที่ผา่ นการบาบัดแล้วมีค่าความเป็ นกรด-ด่างสู ง โดยเกิด
จากสาเหตุ คือ มอเตอร์ ปั๊มน้ าเสี ยหยุดทางาน และระบบท่อภายในบ่อบาบัดน้ าเสี ยแตกหักเสี ยหาย ผลจาก
การซ่อมแซมแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ทาให้ระบบบาบัดน้ าเสี ยใช้งานได้ตามปกติ และนาเสนอแนวทางป้ องกัน
โดยให้ตรวจสอบมอเตอร์ ปั๊มน้ าเสี ยทุก 1 ปี และเลือกใช้มอเตอร์ ปั๊มน้ าเสี ยที่มี Sensor ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
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สู ง รวมทั้งออกแบบระบบท่อภายในบ่อบาบัดน้ าเสี ยให้มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ าเสี ยในกรณี ที่เกิดการล้น
ได้
จักรกฤษณ์ มะดารักษ์ (2554) ศึกษาการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภยั กรณี ศึกษาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้ เนื่ องจากอาคารดังกล่าวได้ดาเนิ นการก่อสร้างและเปิ ดใช้
งานอาคารก่อน พ.ศ.2535 ข้อบังคับตามกฎกระทรวง 33 (พ.ศ.2535) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 จึ งไม่มีผลบังคับย้อนหลัง แต่ทางผูศ้ ึ กษามุ่งตรวจสอบและประเมิ นความปลอดภัยด้านอัคคี ภยั เพื่อ
มุ่ ง เน้นให้ค วามส าคัญในความปลอดภัย ของผูใ้ ช้ง านอาคาร โดยผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอัคคีภยั จานวน 24 ข้อ จากทั้งหมด 48 ข้อ แต่ใน 24 ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ
นี้ บางข้อไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขได้ ทางผูศ้ ึกษาจึงได้นาเสนอเพียงบางข้อ (7 ข้อ) ที่มีความสาคัญด้าน
ความปลอดภัยและอยูใ่ นวิสัยที่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ พร้อมนาเสนอประมาณการราคาในการแก้ไข
ณัฐภณ ราชเดิม (2560) ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบการออกแบบท่อน้ าประปาโดยใช้ท่อพีวีซีและ
ท่อพีพีอาร์ ในโครงการโรงเรี ยนนานาชาติ ค อนคอร์ เดี ย น ซึ่ งได้ทดลองทาการค านวณหาขนาดท่ อ จาก
สมการ Hazen-Williams ในโปรแกรม Microsoft Excell 2013 เทียบกับการใช้กราฟแสดงแรงดันสู ญเสี ยกับ
ขนาดเส้ น ท่ อ ซึ่ งจากผลการทดลองหาขนาดท่ อ ทั้ง 2 ชนิ ด พบว่า ท่ อ พี พี อ าร์ (Polypropylene Random
Copolymer : PP-R) มี คุ ณ สมบัติ ที่ เ หมาะสมในการใช้ง านได้ดี ก ว่ า ท่ อ พี วี ซี (Polyvinyl Chloride : PVC)
ถึงแม้วา่ จะมีราคาสู งกว่า 62% แต่เมื่อพิจารณาอายุการใช้งานที่มากกว่า (อายุการใช้งานของท่อพีพีอาร์ 50 ปี
ส่ วนท่อพีวีซีมีอายุการใช้งาน 10 ปี ) ทางผูศ้ ึกษาจึงพิจารณาเลือกใช้ท่อพีพีอาร์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบารุ งรักษาในระยะยาว
ภาณุ พ งศ์ กองค าสุ ก (2559) ศึ ก ษาเพื่ อลดปั ญหาการติ ด ตั้ง ระบบสุ ข าภิ บ าลในอาคารโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้ทาการติดตั้งงานระบบสุ ขาภิบาล
ในห้องน้ า อาคาร 1 และ 2 รวมระยะเวลาทั้ง หมด 366 วัน พบว่า ห้องน้ าอาคาร 1 มี ค่าใช้จ่ายที่เสี ย หาย
299,800 บาท และเสี ยเวลา 45 วัน โดยปั ญหาเกิดขึ้นจาก แผนงานที่ไม่ชดั เจน ไม่มีการประชุมย่อย แบบล่าช้า
และเปลี่ ยนแปลงบ่อย รอวัสดุ อุปกรณ์ คนงานไม่เพียงพอ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับห้องน้ าอาคาร 2 ที่มีการ
จัดทาแผนงานด้วยโปรแกรม Microsoft Project มาใช้ใ นการวางแผนและควบคุ มโครงการ และท าการ
ประชุ มย่อยติ ดตามงานอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลดี ต่อโครงการทาให้ไม่สูญเสี ยค่าใช้จ่ายและเวลาที่ ไม่จาเป็ น
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลของโครงการเมื่อเริ่ มเปิ ดใช้งานโครงการ
ไพโรจน์ บุญยิ่ง (2555) ทาการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ในอาคาร กรณี ศึกษา อาคาร
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
ถึ งแม้ว่าอาคารเปิ ดใช้งาน พ.ศ.2530 ก่อนประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงไม่มีผลบังคับย้อนหลัง แต่ทางผูศ้ ึกษามุ่งตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
ด้านอัคคีภยั เพื่อมุ่งเน้นให้ความสาคัญในความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ซึ่ งจากผลการตรวจสอบตามข้อกาหนด
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ดังกล่าว พบว่าตรวจประเมินทั้งหมด 45 รายการ ไม่ผา่ นเกณฑ์ 13 รายการ โดย
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ทั้ง 13 รายการ มีผลทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดเพลิงไหม้ ตัวอย่างเช่ น การมีสิ่งกีดขวางเส้นทางหนี ไฟ
หรื ออุปกรณ์ดบั เพลิงขาดการตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ เป็ นต้น
Daigger (2007) ทาการศึกษาการปลดปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกในระบบบาบัดน้ าเสี ย พบว่าก๊าซ
เรื อนกระจกที่ปลดปล่อยจากกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยโดยเฉพาะ ก๊าซมีเทน (Methane : CH4) มีอายุเฉลี่ยใน
บรรยากาศประมาณ15 ปี ประสิ ทธิ ภาพ 25 เท่าของ CO2 และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide : N2O) มี
อายุเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 120 ปี ประสิ ทธิภาพ 120 เท่าของ CO2 เป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่มีผลทาให้
เกิ ดโลกร้ อน โดยตามรายงานพบว่า ระบบบ าบัดน้ า เสี ยแบบ Anaerobic (ระบบบ าบัดน้ า เสี ย แบบไม่ใช้
อากาศ) มีสัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งกว่าระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ Aerobic (ระบบบาบัดน้ าเสี ย
แบบเติมอากาศ) แต่ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเร่ งตะกอน (Activated Sludge, AS) ก็มีส่วนทาให้โลกร้อนจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้ าในการเติ มอากาศและปั๊ มน้ าเสี ยในการสู บหมุ นเวียนตะกอนในระบบบาบัดน้ าเสี ย
เช่นกัน
3. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุ ขาภิบาลและดับเพลิงประกอบอาคารพัก
อาศัย คสล.สู ง 7 ชั้น (สู งไม่เกิ น 23 m) จะใช้วิธีการศึก ษาจากโครงการที่ ยงั ไม่ ได้ก่ อสร้ า งและยัง อยู่ใ น
ขั้นตอนการออกแบบ โดยมีข้ นั ตอนในการทาศึกษา (แสดงดังภาพที่ 1)
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เริ่มต้ น
รวบรวมข้ อมูล

การศึกษาแบบงานสถาปัตย์ และโครงสร้ าง
การประชุมร่ วมกัน
การสารวจพื้นทีจ่ ริง

วิเคราะห์ ข้อมูล

ลักษณะการใช้ งานอาคารทีเ่ กีย่ วข้ อง
อ้ างอิงตามาตรฐานการออกแบบท่ อในอาคาร (วสท.)

ทาการออกแบบและการ
คานวณ

อ้ างอิงตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

ประมวลผล

เปรียบเทียบกับแนวทาง/โครงการอื่น

สรุปผล
นาเสนอเจ้ าของโครงการ

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการทาการศึกษา
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการทาการศึกษาโดยเริ่ มต้นจากการรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์
แล้วจึงทาการออกแบบและคานวณโดยอ้างอิงตามมาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาคาร เขียนแบบโดยใช้
โปรแกรม AutoCAD ประมวลผลจากแบบเพื่อเปรี ยบเทียบกับทางเลือกอื่นหรื อโครงการอื่น นาเสนอทาง
เจ้าของโครงการ
4. ผลการวิจัย
ผูศ้ ึกษามีแนวคิดในการนาเสนอ วิธีการและขั้นตอนในการออกแบบงานระบบประปา สุ ขาภิบาล
และดับเพลิงประกอบอาคารพักอาศัย คสล. สู ง 7 ชั้น (ไม่เกิน 23 m) เพื่อเป็ นทางเลือกในการออกแบบ พบว่า
ผลลัพธ์ที่ได้ ทาให้เกิ ดวิธีการและขั้นตอนที่เป็ นระบบ สามารถลดทอนเวลาในการดาเนิ นการได้และเป็ น
ทางเลือกที่มีความเหมาะสม ดังนี้
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4.1 ผลการศึกษางานระบบประปา
เนื่องจากระบบประปาเป็ นระบบที่มีความสาคัญมากที่สุด (ราคาการก่อสร้าง การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของระบบสู งสุ ด) จึงทาการเปรี ยบเทียบระหว่างระบบจ่ายน้ าประปาแบบผสม (Combine System) ของ
โครงการที่ทาการศึกษา กับทางเลือกอื่นหรื อโครงการอื่นที่เลือกใช้ระบบจ่ายน้ าประปาแบบเดียว (Up-Feed
System) ด้วยชุ ดปั๊ มน้ าเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump) (แสดงดังภาพที่ 2-3) และตารางที่ 2 แสดงการ
เปรี ย บเที ย บจุ ด คุ ้ม ทุ น ของระบบจ่ า ยน้ า ประปาแบบผสมด้วย Cold Water Transfer Pump และ Package
Booster Pump กับระบบจ่ายแบบเดียวด้วย Package Booster Pump

ภาพที่ 2 ระบบจ่ายน้ าประปาแบบผสมเดียว

ภาพที่ 3 ระบบจ่ายน้ าประปาแบบ(Combine System)

(Up-Feed System) ด้วยชุดที่ทาการศึกษา

ของโครงการปั๊ มน้ าเพิ่มแรงดัน (Package Booster
Pump) ของโครงการที่เปรี ยบเทียบ
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ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบจุดคุม้ ทุนระหว่างระบบจ่ายน้ าประปาแบบผสม (Combine System) กับระบบ
จ่ายแบบเดียว (Up-Feed System)
No.
1
2
3
4
5

6

รายการ
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
จานวนเครื่ องสูบน้ า
ราคาเครื่ องสูบน้ า
ค่าติดตั้งและอุปกรณ์
ผลรวมการลงทุนในครั้งแรก (2+3)
ระบบจ่ายน้ าประปาด้วย Cold Water
Pump & Package Booster Pump
ลงทุนแพงกว่า
ค่าดาเนินการ (Operation)
กาลังไฟฟ้า 1 เครื่ อง (Power
Consumption)

ระบบจ่ายน้ าประปาแบบ
ผสม

ระบบจ่ายน้ าประปา
แบบ Up-Feed

Cold Water Pump (2 ตัว),
Booster Pump (2 ตัว)
212,100
476,252
688,352
144,362

Booster Pump

กิโลวัตต์
(kW)

2.2kW x 2 ตัว,
1.5kW x 2 ตัว

7.5kW x 2 ตัว

ชัว่ โมง
(Hrs.)
ชัว่ โมง
(Hrs.)
kWH.
บาท
บาท
บาท

1,095
5,475

5,475

21,243
3.5
74,351
213,087

82,125
3.5
287,438

ปี

0.68

หน่วย
เครื่ อง
บาท
บาท
บาท

(2 ตัว)
152,000
391,990
543,990

7

ค่าดาเนินการ (Operation) ใน 1ปี
- Cold Water Pump ทางาน 3 ชม. /
วัน
- Package Booster Pump (PBS)
จานวน 15 ชม. / วัน
8 หน่วยกาลังไฟฟ้าที่ใช้ภายใน 1 ปี
9 ค่าไฟฟ้า / หน่วย
10 ค่าไฟฟ้า / ปี
11 ภายใน 1 ปี เมื่อใช้ระบบจ่าย
น้ าประปาด้วย Cold Water Pump &
Package Booster Pump จะประหยัด
ค่าไฟไปได้
12 Payback Period (คุม้ ทุนที่ระยะเวลา)

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าระบบจ่ายน้ าประปาแบบผสมจะมีค่าต้นทุนเริ่ มต้นสู งกว่าระบบจ่ายน้ า
แบบจ่ า ยขึ้ น ด้ว ยปั๊ ม เพิ่ ม แรงดัน (สู ง กว่ า 144,362 บาท หรื อ 21%) แต่ เ มื่ อ ค านวณรวมค่ า ด าเนิ น การ
(Operation) แล้วพบว่า ภายใน 1 ปี เมื่ อใช้ระบบจ่ า ยน้ า แบบผสมตามการศึ ก ษานี้ จะประหยัดค่ า ไฟได้
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มากกว่าระบบจ่ายน้ าแบบจ่ายขึ้นเพียงอย่างเดียวด้วยปั๊ มเพิ่มแรงดัน ถึง 213,087 บาท ซึ่ งมีระยะเวลาคุม้ ทุน
อยูท่ ี่ 0.68 ปี (ประมาณ 8 เดือน) และตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของระบบจ่ายน้ าประปา
แบบผสม กับแบบจ่ายขึ้นอย่างเดียวซึ่ งเป็ นทางเลือกที่นาเสนอ
ตารางที่ 3 ตารางเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ระหว่างระบบจ่ายน้ าประปาแบบผสม (Combine System) กับแบบ
จ่ายขึ้นอย่างเดียว (Up-Feed System)
ข้ อดี ข้ อเสี ยของระบบจ่ ายนา้ แต่ ละชนิด
ข้ อเปรียบเทียบ
ระบบจ่ ายนา้ แบบผสม ระบบจ่ ายนา้ แบบจ่ ายขึน้
(Combine System)
(Up-Feed System)
1. ความสามารถในการใช้งานของระบบ
จ่ายน้ าได้ตามแรงดันที่
จ่ายน้ าได้ตามแรงดันที่
ต้องการ
ต้องการ
2. ต้นทุนค่าก่อสร้างเริ่ มต้น
สู ง (688,352 บาท)
ต่า (543,990 บาท)
3. ค่าดาเนินการ (Operation)
ต่า (74,351 บาท/ปี )
สู ง (287,438 บาท/ปี )
4. ปั ญหาเครื่ องสู บน้ าชารุ ดจากการใช้งาน
น้อย
มาก (เนื่องจากมีชวั่ โมง
การใช้งานสู ง)
5. ความมีเสถียรภาพของระบบ
สู ง
ต่า
(สามารถจ่ายน้ าได้ หาก
(ไม่สามารถจ่ายน้ าได้
ไฟฟ้าหรื อการประปาไม่ หากไฟฟ้าหรื อการประปา
สามารถจ่ายไฟฟ้าหรื อ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าหรื อ
น้ าประปาได้)
น้ าประปาได้)
6. งานโครงสร้าง
เท่ากัน
จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ว่า ระบบจ่ า ยน้ า แบบจ่ า ยขึ้ น อย่า งเดี ย ว (Up-Feed System) ซึ่ งเป็ น
ทางเลือกหนึ่ งที่เลือกใช้ มี ความสามารถในการใช้งานเท่ากัน งานโครงสร้ างที่รองรับเช่ นเดี ยวกัน แต่หาก
พิ จารณาด้า นการใช้ง านและค่ า ใช้จ่า ย พบว่า ระบบจ่ า ยน้ า ประปาแบบผสม (Combine System) มี ความ
เหมาะสมมากกว่า
4.2 ผลการศึกษางานระบบสุ ขาภิบาล (Sanitary System)
4.2.1 ระบบบาบัดน้ าเสี ย (Wastewater System)
จากผลการศึกษานี้พิจารณาออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี บแบบเร่ งตะกอน (Activated Sludge)
โดยเลือกใช้เป็ นถังสาเร็ จรู ปรองรับน้ าเสี ยปริ มาณ 40 m3/d และตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าที่ได้จาก
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การคานวณจริ งตามหลักการทางวิศวกรรมกับข้อมูลส่ วนบาบัดน้ าเสี ยต่างๆ ของถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปที่มี
จาหน่ายตามท้องตลาด โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบ 2 ยีห่ อ้ พบว่าผลิตภัณฑ์ถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปทั้ง 2 ยีห่ อ้
มีปริ มาตรของส่ วนบาบัดน้ าเสี ยมากกว่าค่าที่ได้จากการคานวณ ซึ่ งหากพิจารณาตามหลักการทางวิศวกรรม
สามารถเลือกใช้ได้ท้ งั 2 ยีห่ อ้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบค่าที่ได้จากการคานวณจริ งตามหลักการทางวิศวกรรมกับปริ มาณที่ใช้
จริ งของถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปที่มีจาหน่ายตามท้องตลาด

รายการ
1. ปริ มาณน้ าเสี ย (m3/d)
2. ปริ มาตรส่ วนเกรอะ (m3)
3. ปริ มาตรส่ วนกรองไร้อากาศ (m3)
4. ปริ มาตรส่ วนเติมอากาศ (m3)
5. ปริ มาตรส่ วนตกตะกอน (m3)

การคานวณ
(ตามหลักการทาง
วิศวกรรม)
36
9
6.62
8.64
4.5

ถังบาบัดน้ าเสี ย
ยีห่ อ้ San Tech
(รุ่ น SBT-40M)
40
13.64
10.12
11.44
6.60

ถังบาบัดน้ าเสี ย
ยีห่ อ้ Clean
(รุ่ น DCF40)
40
11.43
7.48
11.45
5.27

ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ระหว่างถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปทั้ง 2 ยี่ห้อ พบว่า
ถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปยีห่ ้อ San Tech (รุ่ น SBT-40M) มีราคาต่ากว่า 2 เท่า แต่ใช้พ้นื ที่ในการติดตั้งมากกว่า
เล็กน้อย ซึ่ งจากการศึกษานี้พิจารณาเลือกใช้ถงั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปยีห่ อ้ San Tech (รุ่ น SBT-40M)
ตารางที่ 5 ตารางเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ระหว่างถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปยีห่ ้อ San Tech กับถังบาบัดน้ าเสี ย
สาเร็ จรู ปยีห่ อ้ Clean
ข้ อดี ข้ อเสี ยของถังบาบัดนา้ เสี ยสาเร็จรู ปแต่ ละยีห่ ้ อ
ข้ อเปรียบเทียบ
ยีห่ ้ อ San Tech
ยีห่ ้ อ Clean
(รุ่ น SBT-40M)
(รุ่ น DCF40)
1. ปริ มาณน้ าเสี ยที่รองรับ
สู งกว่าค่าที่ได้จากการคานวณ สู งกว่าค่าที่ได้จากการคานวณ
2. ราคา
ต่ากว่า (397,500 บาท)
สู งกว่า (833,250 บาท)
3. พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
ใช้พ้นื ที่มากกว่า (2.5x9.5x2.5) ใช้พ้นื ที่นอ้ ยกว่า (2.5x8.5x2.3)
4. ปัญหาด้านการ Start-Up
มีผเู ้ ชี่ยวชาญควบคุมดูแลตาม มีผเู ้ ชี่ยวชาญควบคุมดูแลตาม
และ Operate ระบบ
สัญญา
สัญญา
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4.2.2 ระบบระบายน้ าฝน (Storm Drainage System)
ระบบระบายน้ าฝนของอาคารแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ระบบระบายน้ าฝนในอาคารและ
ระบบระบายน้ าฝนรอบอาคารชั้นล่าง จากผลการศึกษานี้ พิจารณาออกแบบระบบท่อระบายน้ าฝนในอาคาร
รองรับน้ าฝนจากหลังคา Metal Sheet (แสดงดังภาพที่ 4-5) โดยออกแบบท่อน้ าฝนขนาด 100 mm

ภาพที่ 4 พื้นที่รองรับน้ าฝนจากหลังคา Metal

ภาพที่ 5 พื้นที่รองรับน้ าฝนจากดาดฟ้า ค.ส.ล.

Sheet และดาดฟ้า คสล. ด้านซ้าย พื้นที่ 385 m2

พื้นที่ 70 m2

(พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคาร)
ในส่ วนระบบท่อระบายน้ าฝนรอบอาคารชั้นล่าง จากผลการคานวณ พิจารณาออกแบบท่อเป็ น
Reinforced Cncrete Pipe (RCP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 m รอบพื้นที่โครงการ โดยออกแบบท่อระบาย
น้ าฝนภายในอาคารให้มีความลาดเอียง (Slope) 1:100 เพื่อให้ความเร็ วของน้ าภายในท่อต่ากว่า 0.60 m/s ส่ วน
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ท่อระบายน้ าฝนรอบอาคารชั้นล่างออกแบบให้มีความลาดเอียง (Slope) 1:200 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการนา
น้ าออกจากพื้นที่โครงการโดยเร็ วที่สุด เพื่อให้พ้ืนที่โครงการสามารถใช้สอยได้ รวมทั้งคานึ งถึงบริ เวณอื่น
รอบโครงการ
4.3 ผลการศึกษางานระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
ผลการออกแบบงานระบบดับเพลิงตามการศึกษานี้ เลือกใช้เป็ นระบบท่อแห้ง โดยรองรับน้ า
ดับ เพลิ ง จากแหล่ ง น้ า ภายนอก (Fire Truck) ผ่า นหัวรั บ น้ า ดับ เพลิ ง (Fire Department Connector) วางท่ อ
ดับ เพลิ ง ขนาดเส้ นผ่า นศู นย์ก ลาง 100 mm ภายในอาคารซึ่ งติ ด ตั้ง ตู ้ฉี ดน้ า ดับ เพลิ ง (Fire Hose Cabinet)
ภายในประกอบด้วยสายฉี ดน้ า และเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือผงเคมีแห้งขนาด 4 kg ในทุกๆ ชั้นของอาคาร

ภาพที่ 6 แสดงแผนผังระบบจ่ายน้ าดับเพลิง
จากภาพที่ 6 แสดงแผนผัง ระบบจ่ า ยน้ าดับ เพลิ ง โดยการติ ด ตั้ง หั ว รั บ น้ าดับ เพลิ ง (Fire
Department Connector) บริ เวณหน้าอาคารและเดินท่อดับเพลิงมายังตูฉ้ ี ดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ซึ่ง
ประกอบด้วยสายฉี ดน้ าดับเพลิง และเครื่ องดับเพลิงมือถือ ประจาชั้นทุกๆ ชั้น ภายในอาคาร ตามข้อกาหนด
กฎกระทรวง
สรุ ปผลการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ทางผู ศ้ ึ ก ษาได้ท าการเปรี ย บเที ย บทางเลื อ กที่ ท าการศึ ก ษา (อ้า งอิ ง ) กับ
ทางเลือกอื่น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
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งานระบบท่อน้ าประปา
(1.) เมื่ อเปรี ย บเที ย บระบบจ่ า ยน้ า กับ อาคารอ้า งอิ ง พบว่า การออกแบบระบบจ่ า ยแบบผสม
(Combine System) โดยให้มีถงั เก็บน้ าชั้นล่างและชั้นบนของอาคาร มีความประหยัดพลังงานไฟฟ้ ามากกว่า
การออกแบบระบบจ่ายน้ าตรงเข้าสุ ขภัณฑ์ดว้ ยชุ ดปั๊ มเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump) ถึง 213,087 บาท
ซึ่ งมีระยะเวลาคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 0.68 ปี (ประมาณ 8 เดือน)
(2.) ระบบจ่ายแบบผสม (Combine System) มีความเสถี ยรมากกว่า เนื่ องจากมีความยืดหยุ่นทั้ง
เรื่ องปริ มาณน้ าที่มีสารองจ่ายและแรงดันที่ เพียงพอต่อการใช้งาน ในกรณี ที่การประปาหรื อการไฟฟ้ าไม่
สามารถจ่ายน้ าและไฟฟ้าให้กบั อาคารได้ตามปกติ
งานระบบสุ ขาภิบาล
(1.) ออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบระบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) ซึ่งมีประสิ ทธิภาพใน
การกาจัด BOD ได้สูง (ร้อยละ 80-95) มีศกั ยภาพที่ทาให้โลกร้ อนต่า(เพียง 0.8%) รวมทั้งใช้พ้ืนที่ใ นการ
ติดตั้งระบบน้อย ทั้งนี้เลือกใช้เป็ นถังสาเร็ จรู ป เนื่องจากสะดวกในการติดตั้ง และเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในการ
Start Up ระบบและทาให้ระบบคงที่ (Stable) เนื่ องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ผลิตและจาหน่ ายดูแลและเริ่ มต้นระบบ
ให้ (ตามสัญญา) อีกทั้งบ่อบาบัดแบบคอนกรี ตหล่อในที่จะพบปั ญหาในการบารุ งรักษามากกว่า ถึงแม้วา่ จะมี
ราคาค่าก่อสร้างน้อยกว่าก็ตาม
(2.) ออกแบบระบบท่อระบายน้ าฝนภายในอาคาร โดยใช้ท่อลาเลี ยงน้ าฝนจากหลังคา Metal
Sheet ซึ่ งรองรั บ น้ า ฝนจากช่ อ งระบายน้ า ฝน (Roof Drain) โดยในแต่ ล ะท่ อ แนวดิ่ ง ที่ รั บ น้ า ฝนนั้น เป็ น
ท่อพีวีซี ขนาด 150 mm ซึ่ งเมื่อเทียบกับอาคารอื่นที่ไม่ได้มีการจัดเตรี ยมท่อระบายน้ าฝน หรื อจัดเตรี ยมหัว
รับน้ าฝนไม่เพียง จะทาให้เกิดน้ าไหลนองบนชั้นดาดฟ้า
(3.) ออกแบบระบบท่อระบายน้ ารอบอาคาร โดยใช้ท่อคสล. Reinforced Concrete Pipe (RCP)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 m รอบพื้นที่อาคาร ซึ่ งเมื่อเทียบกับอาคารอื่นที่ไม่ได้มีการจัดเตรี ยมท่อระบาย
น้ ารอบอาคาร หรื อมีขนาดไม่เหมาะสม จะทาให้เกิดน้ าท่วมขังในบางจุดของโครงการ
ระบบดับเพลิง
(1.) ออกแบบเป็ นระบบท่อแห้ง รับน้ าดับเพลิงจากแหล่งน้ าภายนอกอาคาร(Fire Truck) ซึ่ งติดตั้ง
หัวรับน้ าดับเพลิง (Fire Department Connecter) บริ เวณหน้าอาคาร ออกแบบให้มีตูห้ วั ฉี ดน้ าดับเพลิง(FHC)
ทุ ก ๆชั้น อยู่บ ริ เวณหน้า บันไดหนี ไ ฟหลัก ตู ้เก็ บ อุ ป กรณ์ ป้ องกันอัค คี ภยั (FHC) เป็ นแบบติ ดผนัง และมี
อุ ป กรณ์ ภ ายในครบถ้ ว นตามมาตรฐานและกฎหมายควบคุ ม อาคาร และเครื่ องดับ เพลิ ง เคมี (Fire
extinguisher) ภายใน FHC จะต้องออกแบบไม่ให้กีดขวางการดึงสายดับเพลิงและอุปกรณ์ในขณะเกิดเพลิ ง
ไหม้
(2.) ออกแบบให้ติดตั้งถังดับเพลิ งแบบหิ้ วได้ (Carbon Dioxide Extinguisher: CO2) ขนาด 4 kg
ภายในห้องไฟฟ้าในทุกๆชั้น
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