บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
น้ าที่ระบายมาจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้น้ าจะต้องได้รับการระบายออกจาก
อาคารโดยเร็ ว เพื่อส่ งต่อไปยังโรงกาจัดน้ าเสี ย หรื อจุดที่เหมาะสมต่อการปล่อยทิ้ง มิฉะนั้นแล้วจะ
ท าให้เ กิ ด กลิ่ น และก๊ า ซซึ่ ง เป็ นอัน ตรายสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ระบบการระบายน้ า ภายในอาคาร
ประกอบด้วยท่อระบายน้ าและท่ออากาศ (Vent Pipe) ระบบท่อระบายน้ า หมายถึงระบบท่อทั้งหมด
ที่ ติ ด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ระบายน้ า เสี ย น้ า ฝน หรื อ น้ า ทิ้ ง อื่ น ๆไปยัง แหล่ ง ก าจัด น้ า เสี ย ระบบท่ อ อากาศ
ประกบอด้วย ท่อที่ใช้สาหรับให้อากาศ ผ่านเข้าหรื อออกจากระบบท่อระบายน้ า หรื อช่วยให้อากาศ
หมุนเวียนอยูภ่ ายในท่อระบายน้ า เพื่อรักษาที่ดกั กลิ่น (Trap Seal) ของเครื่ องสุ ขภัณฑ์เอาไว้ ในการ
ออกแบบระบบท่อระบายน้ าภายในอาคาร ควรจะใช้ท่อที่ขนาดเล็กที่สุด ที่สามารถทางานได้ตาม
จุ ดมุ่งหมาย การออกแบบนี้ จะต้องอาศัยความรู ้ และการแก้ปัญหาทางด้าน Hydraulic และ
Pneumatic ของระบบท่อ ซึ่ งยังไม่มีสูตรสาเร็ จ ที่จะใช้งานได้ดีตามลักษณะที่ตอ้ งการ ดังนั้นการ
ออกแบบระบบท่อระบายน้ า จึงต้องอาศัยเกณฑ์การเดินท่อภายในอาคารต่างๆ (Plumbing Codes)
และประสบการณ์ ที่ ผ่า นมาของผูอ้ อกแบบ และในบางโอกาสก็ ต ้อ งใช้ผ ลจากการทดลองใน
ห้องปฎิบตั ิการ และ การตรวจสอบระบบที่ใช้งานอยูจ่ ริ งด้วย
2.1 ระบบประปา (Water Supply System ) มีหน้าที่หลักคือ การจ่ายน้ าที่สะอาดไปยังจุดใช้
งานต่างๆ ในอาคารในปริ มาณ และแรงดันที่เหมาะสม หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่ งของน้ าประปา
คือ เป็ นแหล่งน้ าสารองไว้ใช้ในอาคาร ในช่วงระยะเวลาที่ระบบจ่ายน้ าประปาภายนอกอาคารปิ ด
ซ่อมแซม
2.2 ระบบท่ อระบายน้าเสี ย ( Wastewater Drainage System ) คือระบบท่อน้ าที่ผา่ นการใช้
งานและปนเปื้ อนสิ่ งสกปรกต่าง ๆซี่ งที่เกิดจากการชาระล้าง อาบน้ า และท่อน้ าทิ้ง หมายถึง ท่อใช้
ในการระบายน้ าเสี ยอื่นๆซึ่งไม่มีมูลของมนุษย์อยูด่ ว้ ย
ท่อที่ใช้สาหรับระบายน้ าจากอ่างล้างชาม อ่างล้างมือ อ่างซักผ้า อ่างอาบน้ า ฝักบัวอาบน้ า
เครื่ องซักผ้า จัดได้วา่ เป็ นท่อน้ าเสี ยท่อน้ าเสี ยที่เดินในแนวดิ่ง เรี ยกว่า Waste Stack และท่อน้ าเสี ยใน
แนวนอน เรี ยกว่า Branch Waste Pipe หรื อท่อแยกของท่อน้ าเสี ย
2.3 ระบบบาบัดนา้ เสี ย (Wastewater Treatment System) ระบบบาบัดน้ าเสี ยจะทาหน้าที่
หลักคือ บาบัดน้ าเสี ยที่รับมาจากระบบท่อระบายน้ าเสี ยให้มีคุณลักษณะตรงตามมาตฐน้ าทิ้งของ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะ
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ระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ หรื อคู คลองต่าง ๆ
ในขั้นตอนการติดตั้งระบบประปา จะมีข้นั ตอนการติดตั้งหลายขั้นตอน และซับซ้อน ในเรื่ องของโครงสร้าง
ของระบบการเดินท่อ การจัดเตรี ยมวัดสดุอุปกรณ์ ก่อนจะขึ้นโครงสร้างท่อได้น้ นั จะต้องมีการวางท่อสลิป
(Sleeve) แล้วจึงทาการเทปูนขึ้นชั้น หลังจากเทปูนขึ้นชั้นเสร็ จแล้ว จะมีการตีไลน์เส้นแบ่งห้องถึงจะทาการ
เดินท่อได้ ซึ้งจะใช้เวลามาก อาจทาให้การทางานไม่ตรงตามแบบแผนที่วางไว้
งานวางท่ อประปาภายในอาคาร ประกอบด้วย งานจัดหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตั้งถังเก็บกักน้ าประปาและเครื่ องสู บน้ าประปา การวางท่อและการติดตั้ง
อุปกรณ์ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต งานทดสอบและงานทาความสะอาดท่อประปา การเก็บวัสดุท่อเหลือใช้
และเศษขยะต่างๆ ออกจากอาคาร

หลักการวางท่ อประปาภายในอาคาร
2.4.1 จะต้องส่ งเอกสารรายละเอียด หรื อ ตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้ติดตั้งพร้อมด้วย
ข้อมูลทางด้านเทคนิคให้วิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาก่อนนาไปติดตั้ง
2.4.2 ไม่ให้นาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติต่ากว่าที่แสดงไว้ในแบบ และที่ระบุไว้ในข้อกาหนดมา
ใช้งานและควรจัดส่ งให้สถาบันที่น่าเชื่อถือทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดก่อนที่จะมาใช้
2.4.3 จะต้องกาหนดตาราง และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้านช่าง การส่ งของ
การติดตั้ง และการเสร็ จสิ้ นของงานในแต่ละขั้นตอน เพือ่ ป้ องกันอุปสรรค และความล่าช้าต่างๆ อันอาจเป็ น
ผลกระทบต่อความเสร็ จสมบูรณ์ของงาน
2.4.4 จะต้องประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ เช่น ฝ่ ายก่อสร้างอาคาร ฝ่ ายงานเครื่ องกล ฝ่ ายงานไฟฟ้ า และ
ฝ่ ายงานตกแต่งภายใน เป็ นต้น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค
2.4.5 จะต้องรับผิดชอบส่ วนของท่อน้ าประปา และท่อน้ าอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดต่างๆ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ การใช้งาน การติดตั้ง และการทดสอบ โดยต้องรับผิดชอบตั้งแต่วนั เริ่ มเตรี ยมการ
ระหว่างการใช้งาน จนกระทัง่ วันส่ งมอบงานเรี ยบร้อย
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หลักการวางท่ อโสโครกหรือท่ อนา้ ทิง้
ท่อในระบบระบายน้ าในอาคารพักอาศัยโดยทัว่ ไปนั้น จะมีท่อที่ สาคัญอยู่ 3 ส่ วน คือ ส่ วนของการ
ระบายน้ าเสี ยที่ดกั กลิ่นและท่ออากาศ
2.5.1 ท่อโสโครก ( Soil Pipe ) คือท่อสาหรับระบายสิ่ งปฏิกลู ของมนุษย์ ซึ่งจะรับมาจาก ชักโครก
โถรองปัสสาวะโดยไหลลงสู่ระบบเก็บกับและบาบัดน้ าเสี ย
2.5.2 ท่อระบายน้ าเสี ย ( Waste Pipe )คือ ท่อสาหรับระบายน้ าทัว่ ไปจะรับมาจาก ท่อระบายน้ าจาก
การล้างหน้าหรื อการอาบน้ า ซึ่งจะแยก กับท่อโสโครกเพราะน้ าที่รับมาจากส่ วนนี้จะมีความสกปรกน้ าน้อย
กว่าและเป็ นการลดปริ มาณน้ าที่จะใช้ในการกักเก็บและบาบัดอีกด้วย
2.5.3 ท่ออากาศ ( Ventilation Pipe ) คือท่อที่เชื่อมต่อทั้ง ท่อโสโครกและท่อระบายน้ าเสี ย
จุดประสงค์ เพื่อ ให้มีอากาศภายในท่อ ซึ่งโดยปกติน้ นั ทั้ง ท่อโสโครกนั้นจะถูกออกแบบให้มีน้ าไหล เพียง
1/4 ของท่อเท่านั้น จึงจาเป็ นต้องมีท่ออากาศเพื่อรักษาแรงดันภายในท่อ
2.6 ต้ นทุนการผลิต
การแข่งขันสูงและรุ นแรงในสภาพการตลาดใน ปัจจุบนั ส่ งผลให้ทุกองค์กรมีการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นเดียวกัน คูแ่ ข่งที่นบั วันจะมากขึ้น
ต่างงัดกลยุทธ์ออก มาต่อสูก้ นั ที่เห็นจะมากที่สุดก็คงเป็ นเรื่ องราคาที่ขายถูกกว่า หรื อการผลิตที่ใช้ตน้ ทุน
และได้มาตรฐาน ซึ่งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กร
2.7 การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมาก เป็ นการรวบรวม,แจกแจง,วิเคราะห์และ
รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่ วนของต้นทุนต่างๆของการผลิตเพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารและการดาเนิน
นโยบายของฝ่ ายบริ หาร

