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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ระบบท่อน้ ำประปำคือปัจจัยที่สำคัญในกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ เรำสำมำรถใช้น้ ำในกำรใช้
ประโยชน์ต่ำง ๆ ทั้งกำรอุปโภคและบริ โภคโดยในปัจจุบนั นี้ ได้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรที่มีขนำดใหญ่
และสูงขึ้นทุกทีโดยภำยในอำคำรเหล่ำนี้ จะต้องมีระบบท่อน้ ำประปำสำหรับกำรลำเลียงน้ ำเพื่อกำร
ใช้ส อยภำยในอำคำรเสมอ เพื่อ ให้มนุ ษ ย์สำมำรถจัด กำรใช้สอยน้ ำภำยในอำคำรนั้น ได้ต ำม
วัตถุประสงค์ ในอำคำรประเภทที่อยู่อำศัยนั้นจะมีชนิ ดของท่อต่ำงๆน้อยที่สุดและอำคำรประเภท
โรงแรมโรงพยำบำลจะมีชนิ ดของท่อต่ำงๆมำกที่สุดดังนั้นกำรออกแบบและกำรติดตั้งระบบท่ อ
ประปำเหล่ำนี้อย่ำงไม่ถูกต้องอำจจะมีผลให้กำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆภำยในอำคำรนั้นติดขัดได้
ในปัจจุบนั กำรติดตั้งท่อน้ ำประปำและท่อน้ ำร้อนยังมีปัญหำในกำรออกแบบขนำดและข้อ
ต่อที่ยงั สำมำรถลดวัสดุได้ ภำยในอำคำรซึ่งยังไม่มีกำรแก้ไขปัญหำที่ถูกต้องและเพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำสำหรับกำรลดวัสดุท่อประปำนั้นปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำจึงเล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรติ ด ตั้ง ระบบท่ อ ประปำและกำรแก้ไ ขปั ญ หำของโครงกำร หลัง สวน วิ ล เลจ จัง หวัด
กรุ งเทพมหำนครและได้รับมอบหมำยงำนจำกบริ ษทั ซิต้ ีเพำเวอร์ จ ำกัดให้ดูแลในส่ วนของกำร
ติดตั้งโดยเริ่ มต้นจำกห้องชำร์ปไปยังตัวห้องพักตัวอย่ำง
สำหรับกำรใช้น้ ำประปำและน้ ำร้อนในปริ มำณที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนให้ที่พกั อำศัยได้
นั้น ต้องใช้ค วำมรู ้ งำนด้ำนวิศวกรรม ดังนั้น ทำงผูป้ ฏิบัติ ง ำนสหกิ จ ศึก ษำจึ งเห็ น ถึ งปั ญ หำและ
ควำมสำคัญที่จะจัดทำรำยงำนนี้รำยงำนนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ นแนวทำงกำรลดค่ำใช้จ่ำยระบบท่อน้ ำประปำ
และท่อน้ ำร้อนเพื่อใช้สำหรับโครงกำร สินธร วิลเลจ
1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน
1.2.1 เพื่อนำเสนอกำรใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ในกำรสร้ำงแบบของระบบท่อ
น้ ำประปำและท่อน้ ำร้อนของห้องพรี เมียร์ 2 และ จูเนี ยร์ สูท 2 ขึ้นมำใหม่เพื่อนำไปเปรี ยบเทียบกับ
แบบห้องพรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2 เดิมโดยกำรใช้โปรแกรมในกำรถอดปริ มำณวัสดุท้งั หมด
1.2.2 เพื่อกำรลดค่ำใช้จ่ ำยในกำรประกอบท่ อน้ ำประปำและท่ อน้ ำร้ อน ของแบบ ห้อง
พรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษำกำรลดค่ำใช้จ่ำยและวัสดุของท่อน้ ำประปำ ของโครงกำรสินธรวิลเลจ ตึก
(AP-W) จำนวน 2 ห้อง แบ่งออกเป็ น แบบห้องพรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท เท่ำนั้น
1.3.2 กำรศึกษำกำรลดค่ำใช้จ่ำยและวัสดุของท่อน้ ำประปำและท่อน้ ำร้อน คิดคำนวณ
เฉพำะท่อ ไม่ได้นำส่วนที่เป็ นฉนวนมำคิด
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้แนวทำงในกำรเดินท่อเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย
1.4.2 สำมำรถวำงแนวทำงระบบท่อประปำและท่อน้ ำร้อนได้อย่ำงเหมำะสม
1.5 ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ปรึ กษำพนักงำนพี่เลี้ยง
ตั้งหัวข้อของโครงงำน
วิเครำะห์ขอ้ มูล
ทดสอบระบบ
สรุ ปผล
จัดทำเอกสำร

ก.ค.61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61
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บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง
การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อน กรณี ศึกษาโครงการ
สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว) โดยนาเสนอตามหัวข้อย่อยเพื่อสะดวกในการพิจารณาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีท่อโพลีโพรไพลีน (Polypropylene Random Copolymer , PP-R)
2.1.2 ทฤษฎีการออกแบบระบบท่อน้ าประปา
2.1.3 ทฤษฏีการกาหนดขนาดท่อน้ าประปา
2.1.4 ทฤษฎีการคานวณขนาดท่อน้ าประปา
2.1.5 ทฤษฎีการวางระบบท่อประปาภายในอาคาร
2.1.6 ทฤษฎีการคานวณโปรแกรมสาเร็ จรู ป
2.1.7 ทฤษฎีการออกกแบบระบบท่อน้ าร้อน
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.2.1 งานวิจยั การประเมินคุณภาพระบบท่อน้ าประปา
2.2.2 งานวิจยั งานระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
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2.1 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีท่อโพลีโพรไพลีน (PP-R) [1]
ท่อโพลีโพรไพลีน(PP-R) เป็ นเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีนที่มีการจัดเรี ยงตัวอย่าง
ไม่เจาะจงทาให้ได้คุ ณ สมบัติ ทางเคมีและกายภาพที่ ดี ข้ ึน เหมาะสมสาหรั บการใช้งานระบบท่ อ
น้ าประปา ท่อน้ าร้อน ท่อน้ าเย็น และงานท่อประเภทอื่น
เอกลัก ษณ์ ข องท่ อ พี พี อ าร์ ผ ลิ ต จากเม็ด พลาสติ ก ที่ มี คุ ณ ภาพท่ อ พี พี อาร์ ผลิ ต จากเม็ ด
พลาสติ ก พีพีอาร์ (80) ชั้น ดีข องยุโ รป จึ งทาให้ท่อพีพี อาร์ มีเนื้ อพลาสติ กที่ มีคุณ ภาพและความ
หนาแน่นสูงแสงลอดผ่านไม่ได้ ท่อพีพีอาร์ มีความหนาแน่ น 0.897 g/cm3 หรื อเบากว่าเหล็ก ถึง 8
เท่ า ทาให้ติ ด ตั้งง่ายและสะดวกต่ อการขนส่ งเป็ นอย่างยิ่งสามารถใช้ก ับน้ าร้ อนได้ถึง 95 องศา
เซลเซียส และสามารถใช้งานได้ถึง 50 ปี ภายในแรงดันไม่เกินที่กาหนดท่อพีพีอาร์ เป็ นพลาสติกที่
ได้รับการยอมรับจากกรี นพีช ว่าเป็ นพลาสติกที่มีความปลอดภัย มีความสะอาดสูง ยิง่ ไปกว่านั้นท่อ
พีพีอาร์ยงั มีการทดสอบตามมาตรฐาน BS6920 PART II ว่าไม่มีปัญหาสนิ มการสะสมตะกอนที่มา
จากน้ า การหมักหมมของเชื้อโรคไม่มีสารเคมีเจือปนและไม่เป็ นสารก่อมะเร็ ง การติดตั้งท่อและข้อ
ต่อพีพีอาร์ ใช้วิธีให้ความร้อนจนผสานเป็ นเนื้อเดียวกัน จึงมัน่ ใจว่าไม่เกิดปั ญหารั่วซึมที่บริ เวณจุด
ต่อเชื่อมระหว่างท่อและข้อต่อและเนื่องจากผิวมีความเรี ยบจึงมีความต้านทางการไหลน้อย ดังนั้น
อัตราการไหลจึงดีตามไปด้วย ใช้งานร่ วมกับท่อชนิดอื่นได้เนื่องจากมีขอ้ ต่อเกลียวหลายชนิ ดและมี
ระบบหน้าจาน ANSI, JIS, DIN ซึ่งเป็ นเกลียวมาตรฐานสากลจึงสามารถใช้ต่อเข้ากับท่อประเภท
อื่นๆได้โดยไม่มีปัญหาดังรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 ท่อพีพีอาร์
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ตารางที่ 2.1 ขนาดของท่อพีพีอาร์
ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160

ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
(inch)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6

จากตารางที่ 2.1 ขนาดของท่อพีพีอาร์ โดยทัว่ ไปแล้วจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20160 mm ความยาวของท่ อพีพีอาร์ 6 m ต่อ 1 เส้น เป็ นประเภทการใช้งานสาหรับท่อน้ าร้อนที่
อุณหภูมิ 3 - 95 องศาเซลเซียส
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2.1.1.1 ตารางราคาท่อพีพีอาร์และข้อต่อต่างๆ[1]
ตารางราคาท่อพีพีอาร์และข้อต่อต่างๆ จาก318/1 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 02-416-8477-9,02-893-9357-8 แฟกซ์ 02-416-8477-9
ตารางที่ 2.2 ราคาของท่อพีพีอาร์
ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
*125(5")
160(6")

ราคาต่อท่อน(บาท)
Unit Price (Bath)
PN 10 ระบบ
ประปา 3-60𝑜 C
149.80
196.88
325.28
483.64
770.4
1,228.36
1,720.56
2,405.36
3,569.52
4,461.90
8,102.04

PN 20 ระบบ
ประปาน้ าร้อน 3-95𝑜 C
231.12
355.24
573.52
894.52
1,391.00
2,187.08
2,516.64
3,753.56
5,345.72
9,320.77
15,262.48

รู ปที่ 2.2 ท่อพีพีอาร์ PN10 และ PN20

จานวนท่อน/มัด
Pleces/Bundle

25
25
25
10
10
10
-

ตารางที่ 2.3 ราคาข้อต่องอ 90o

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

ข้อต่อ 90𝑜 พีพีอาร์
ELBOW 90o PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
16.05
23.54
35.31
58.85
109.14
180.83
344.54
612.04
665.54
2,485.00

ตารางที่ 2.4 ราคาฝาครอบ

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
180
125
60
30
20
12
6
8
5
2

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

ฝาครอบ พีพีอาร์
CAP PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
8.56
10.70
18.19
25.68
49.22
90.95
164.78
289.97
477.22
901.00

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
150
100
40
30
40
15
10
5
7
1
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ตารางที่ 2.5 ราคาข้อต่อตรง

ตารางที่ 2.6 ราคาข้อต่องอ 45o

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
EQUAL STRAIGHT PP-R
ชื่อขนาด
ราคา
บรรจุ
มม.(นิ้ว)
(บาท/ชิ้น)
(ชิ้น/กล่อง)
Nominal size
Price
Packs
mm.(in.)
(bath/pc.)
(pcs./box)
20(1/2")
11.77
220
25(3/4")
16.05
200
32(1")
21.40
100
40(1 1/4")
35.31
30
50(1 1/2")
57.78
40
63(2")
99.51
20
75(2 1/2")
227.91
10
90(3")
383.06
8
110(4")
617.39
8
160(6")
1,600.00
2

ข้อต่อ 45𝑜 พีพีอาร์
ELBOW 45o PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
13.91
21.40
39.59
64.20
119.84
201.16
266.43
434.42
665.54
2,050.00

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
220
150
70
35
25
15
32
12
8
2

8

9

ตารางที่ 2.7 ราคาข้อต่อสามทาง

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nomina size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

สามทาง พีพีอาร์
EQUAL TEE PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
20.33
29.95
47.08
87.74
123.05
233.26
425.86
690.15
904.15
3,055.00

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
120
90
40
25
30
15
10
8
4
2
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2.1.2 ทฤษฎีการออกแบบระบบท่ อประปา[2]
การออกแบบ นั้นเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากเพราะจาเป็ นต้องคานวณออกแบบให้น้ าประปา
ที่ไหลภายในท่อประปาภายในอาคารมีปริ มาณที่ เพียงพอกับความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยภายใน
อาคารนั้นๆและยังต้องมีระดับความดันน้ าที่เหมาะสมการออกแบบระบบท่อประปาภายในอาคาร
ได้อย่างถูกต้องจาเป็ นต้องทาความเข้าใจแบบอาคารทางสถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างดี และจาเป็ นต้อง
ปรึ กษากับสถาปนิกเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบอาคารเพื่อวางแนวท่อในตาแหน่ งที่เหมาะสมมาก
ที่สุดซึ่งขั้นตอนการเดินท่อภายในอาคารเป็ นดังนี้
2.1.2.1 ศึกษาและทาความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรมให้ชดั เจน
2.1.2.2 นัดประชุมกับสถาปนิ ก เพื่อให้แน่ ใจว่าเข้าใจแบบได้ถูกต้องและถามคาถามที่ยงั
สงสัยอยูเ่ ช่นช่องท่อสาหรับระบบสุขาภิบาลอยูท่ ี่ไหนมีขนาดกว้างยาวของช่องท่อ
2.1.2.3 ทาการร่ างแนวท่อประปาลงไปในแบบสถาปัตยกรรม
2.1.2.4 ทาการออกแบบเดินท่อประปาของแต่ละห้องน้ าชนิดต่างๆ ในรู ปแบบแปลน
2.1.2.5.ทาการวาดรู ปการเดินท่อประปาของแต่ละห้องน้ าในรู ปไอโซเมตริ กเพื่อให้สามารถ
เห็นภาพการเดินท่อได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วชนิดต่างๆ ข้องอ ต่างๆเป็ นต้น
2.1.2.6 คานวณออกแบบขนาดท่อประปาแต่ละเส้นท่อ โดยควรมีขนาดท่อประปาที่ใช้ใหญ่
พอที่จะจ่ายน้ า ให้กบั อาคาร ด้วยปริ มาณตามความต้องการน้ าสู งสุ ด และมีความเร็ วของน้ าไหล
ภายในท่อไม่เกิน 3 เมตรต่อวินาที แต่ตอ้ งมีขนาดท่อประปาไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
ค่าหน่ วยสุ ขภัณฑ์ (Fixture Units) สาหรับท่ อประปาวิธีน้ ี สร้างโดย Roy B.Hunter ซึ่ ง
พิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
1.) ระยะเวลาของการใช้เครื่ องสุขภัณฑ์แต่ละชุดเช่น ใช้เวลากี่วินาทีต่อการเปิ ดก๊อกน้ าซัก
ผ้า
2.) จานวนครั้งในการใช้เครื่ องสุขภัณฑ์เช่น พิจารณาใช้อ่างล้างมือกี่ครั้งในแต่ละวัน
3.) อัตราการไหลของน้ าประปาจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์แต่ละชุ ดเช่น มีปริ มาณน้ าประปาไหล
ออกจากก๊อกรดน้ าสนามหญ้ากี่ลิตรต่อวินาที
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ตารางที่ 2.8 ความต้องการน้ าประปาคิดเป็ นหน่วยสุขภัณฑ์
ประเภทของเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์
ส้วม

สถานทีใ่ ช้

ชนิดของเครื่ องควบคุม

หน่ วยสุ ขภัณฑ์

สาธารณะ

ประตูน้ าล้าง
ประตูน้ าล้าง
ถังน้ าล้าง
ประตูน้ าล้างขนาด 25 ม.ม.
ประตูน้ าล้างขนาด 20 ม.ม.
ถังน้ าล้าง
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ประตูก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ประตูก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า

10
6.0
2.2
10
5.0
3.0
1.0
2.7
3.0
2.25
3.0
0.5
2.0
1.0
1.0
1.8

ส่วนบุคคล

ที่ปัสสาวะ

สาธารณะ

อ่างล้างมือ
อ่างอาบน้ า
ฝักบัว
อ่างซักล้าง
อ่างล้างชาม
อ่างล้างมือ
อ่างอาบน้ า
ฝักบัว
อ่างล้างชาม
อ่างซักผ้า

สาธารณะ
สาธารณะ
สาธารณะ
สานักงานและอื่นๆ
โรงแรมภัตตาคาร
ส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล

การใช้เครื่ องสุขภัณฑ์แต่ละชุดใน 1 ครั้งเช่น มีปริ มาณน้ าประปาที่ถูกใช้ไป สาหรับการล้าง
มือแต่ละครั้งกี่ลิตร Roy B.Hunter ได้พฒั นาข้อมูลเหล่านี้ ออกมาเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
เครื่ องสุ ขภัณฑ์กบั ปริ มาณน้ าใช้สูงสุ ด ที่ต ้องการซึ่งผลออกมามีปริ มาณน้ าใช้สาหรับอาคารมาก
เกินไปทาให้ไม่เป็ นที่ประหยัดสาหรับการนาน้ าไปใช้ในการออกแบบระบบท่อประปาของอาคาร
ดังนั้น Hunter ได้พฒั นาออกมาเป็ นหน่วยสุขภัณฑ์ดงั ตารางที่ 2.8 ซึ่งได้พิจารณาว่าเครื่ องสุ ขภัณฑ์
ได้ถูกใช้พร้อมกันทั้งอาคารโดยได้แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าหน่ วยสุ ขภัณฑ์กบั อัตราความ
ต้องการน้ าสูงสุดที่น่าจะเป็ นไปได้[2]
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2.1.3 ทฤษฏีการกาหนดขนาดท่ อนา้ ประปา[2]
การกาหนดขนาดท่อมีขอ้ แนะนาเบื้องต้นคือควรออกแบบให้ความเร็ วของการไหลอยู่ในช่วง 1.2 –
2.4 m/s โดยพิจารณาในรายละเอียดตามตารางที่ 2.8 ซึ่งถ้าช้ากว่านั้นจะใช้ท่อใหญ่เกินไปเป็ น การ
สิ้นเปลือง (เว้นแต่เป็ นการออกแบบเพื่อเผือ่ การขยายระบบในอนาคต) ส่ วนถ้าเร็ วกว่านั้นจะทาให้
ความดันตกมาก ท่อสึกหรอเร็ ว (ดูตารางที่ 2.9) และอาจมีเสียงดัง นอกจากนี้ ขนาดท่อยังมีผลต่อการ
กาหนดความเร็ วด้วย เนื่องจากที่การไหลเร็ วเท่ากัน ความดันลดในท่อขนาดเล็กจะสู งกว่าท่อขนาด
ใหญ่ ตารางที่ 2.9 และ 2.11 จึงให้ค่าแนะนาสาหรับความเร็ วของการไหลในท่อและความเร็ วของๆ
ไหลทางด้านดูดของปั๊มตามขนาดท่อ ทั้งนี้ขอ้ มูลความเร็ วที่แนะนาในตารางที่ 2.9 และ 2.11 อ้างอิง
กับ ท่อเหล็กเหนียวเป็ นหลัก หากใช้งานในท่อที่มีผวิ เรี ยบกว่า และ ต้านทานการสึ กกร่ อนได้ดีกว่า
เช่น ท่อสเตนเลส อาจใช้ความเร็ วสูงกว่าที่ระบุในตารางได้บา้ ง
ตารางที่ 2.9 ความเร็ วที่เหมาะสมของน้ าในท่อส่วนต่างๆ[2]
ประเภทของท่อและของไหล
ท่อทางส่งของปั๊มน้ า
ท่อทางดูดของปั๊มน้ า
ท่อน้ าทิ้ง (Drain Pipe)
ท่อร่ วม (Header)
ท่อน้ าแทนแนวดิ่ง (Riser)
ท่อน้ าทัว่ ไป
ท่อส่งน้ าประปา
ท่อเดินน้ าสาหรับหม้อไอน้ า

ความเร็ ว (m/s)
2.4 – 3.6
1.2 – 2.1
1.2 – 2.1
1.2 – 4.6
0.9 – 3.0
1.2 – 3.0
0.9 – 2.1
2.5 – 4.6
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ตารางที่ 2.10 ความเร็ วสูงสุดในระบบท่อเพือ่ ให้เกิดการสึกหรอในอัตราที่เหมาะสม [2]
ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี *
1,500
2,000
3,000
4,000
6,000
8,000

ความเร็ วสูงสุด (m/s)
3.66
3.51
3.35
3.05
2.74
2.44
*หมายเหตุ 1ปี มี 8,760 ชม.

ตารางที่ 2.11 ความเร็ วของน้ าที่เหมาะสมสาหรับท่อขนาดต่างๆ [2]
ขนาดท่อ DN (mm)
25
50
80
100
150
200
250
300

ความเร็ วที่เหมาะสม (m/s)
ท่อทัว่ ไป
ท่อทางดูดของปั๊ม
1.00
0.50
1.10
0.50
1.15
0.50
1.25
0.55
1.50
0.60
1.75
0.75
2.00
0.90
2.65
1.40
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2.1.4 ทฤษฎีการคานวณขนาดท่ อนา้ ประปา[3]
การคานวณขนาดท่อน้ าประปาขณะที่น้ าไหลจะเกิดความเสียดทานขึ้นอันเนื่องมาจากความ
หนืดของน้ าถ้าผนังของท่อหยาบก็จะเพิ่มความเสียดทานขึ้นอีกเนื่องจากความหยาบของผนังท่อทา
ให้เพิ่ม Turbulent Flow ภายในท่อพลังงานที่สูญเสี ยไปเนื่ องจากความเสี ยดทานนี่ จะแสดงออกมา
ในรู ปของ ความดันลด (Pressure Loss) ความดันลดที่แปรตามความยาวท่อความเร็ วของน้ าขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและความหยาบของผนังท่อ ถ้าถือเอาผิว ภายในเป็ นหลักก็อาจจะแบ่งท่อ
ได้เป็ น 3 ประเภทคือ
1) ท่อผิวเรี ยบ หมายถึง ท่อที่มีผนังเรี ยบมากและหลังจากได้ใช้งานไปนานแล้วความหยาบ
ของผนัง จะไม่เพิ่มขึ้นมากนักท่อประเภทนี้ ได้แก่ ท่อทองแดง เป็ นต้น
2) ท่อผิวหยาบปานกลาง หมายถึง ท่อใหม่ที่มีผนังเรี ยบดีแต่หลังจากใช้งานไปสัก 3 ถึง 4 ปี
แล้วผนังจะมีความความหยาบปานกลางท่อประเภทนี้ ได้แก่ ท่อเหล็กดา ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อ
เหล็กหล่อ เป็ นต้น
3) ท่อผิวหยาบมาก หมายถึง ท่อซึ่งทาด้วยวัสดุที่มีผนังท่อหยาบมากหลักจากที่ใช้งานไป
แล้วเป็ นระยะเวลาหนึ่งหรื อท่อเก่าที่นามาใช้ใหม่สาหรับระยะเวลาที่ใช้งานจนผนังท่อหยาบนั่น ยัง
ไม่มีการวางหลักเกณฑ์ลงไปจึงต้องเป็ นหน้าที่ของวิศวกรระบบท่อที่จะต้องพิจารณาขนาดของท่อ
จะหาได้จากสมการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ของไหล
Q = AV

(2.1)

โดยที่
Q = อัตราการไหลเชิงปริ มาตร (m3/s)
A = พื้นที่หน้าตัดของท่อ (m2)
V = ความเร็ วของน้ าภายในท่อ (m/s)
หรื อสามารถหาได้จากสูตร Hazen – Williams Friction Loss คือ
Q = 0.278CD2.948 S0.54
โดยที่
Q = อัตราการไหลเชิงปริ มาตร (m3/s)
S = hf /L (m)
hf = ความดันลด (m)
L = ความยาวท่อ (m)
D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (in)
C = สัมประสิทธิ์ชนิดของท่อ

(2.2)
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ค่า C นี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของผนังท่อซึ่งวัสดุท่อและอายุที่ได้ใช้งานมาแล้ว ท่อผนังเรี ยบจะมี
ค่า C สู งกว่าท่อผนังหยาบสาหรับค่า C ที่ใช้ในการออกแบบระบบท่อนี้ สามารถหาได้จากตาราง
2.12

ตาราง 2.12 ค่าคงที่ (C) [3]
Type of pipe

C

Asbestos Cement

140

Brass
Brick Sewer
Cast Iron
New Unlined
Old Unlined
Cement Lined
Bituminastic Enamel Lined
Tar-Coated
Concrete or Concrete Lined
Steel forms
Wooden form
Centrifugally Spun
Copper

130-140
100
130
120
130-150
140-150
115-135
140
120
135
130-140

Fire Hose (Rubber Lined)

135

Galvanize Iron

120
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สาหรับการไหลของของไหล นั้นหากว่าพิจารณาว่าไม่มีการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่นการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานหรื อการถ่ายโอนความร้อน ดังนั้นตามกฎข้อที่หนึ่งของ
เทอร์โมไดนามิกส์จะได้ว่าผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่มีอยูใ่ นของไหลจะต้องคงที่และถ้าหากว่า
การไหลนั้นเป็ นการไหลที่อดั ตัวไม่ได้เราสามารถที่จะเขียนสมการพลังงานให้อยู่ในรู ปของสมการ
เบอร์นูลีย ์ (Bernoulli’s Equation) คือ
P
ρ

+

V2
2

+ gZ = constant

(2.3)

เมื่อ P คือความดัน, V คือความเร็ว, Z คือความสูงจากระดับอ้างอิงหนึ่งและเป็ นความ
หนาแน่นของของไหลหรื อเมื่อพิจารณาที่จุดสองจุดใดๆในสนามการไหลจะได้
𝑃1
ρ

+

𝑉12
2

+ g𝑍1 =

𝑃1
ρ

+

𝑉22
2

+ g𝑍2

(2.4)

หรื ออาจใช้ค่า g หารตลอดทั้งสมการจะได้
𝑃2 𝑉22
𝑃1 𝑉12
+
+ 𝑍1 + Hp =
+
+ 𝑍2 + Hf
ρg 2g
ρg 2g

Hp

=

P2 − P1
ρg

+ H + (Z
f

2

− Z1 )

(2.5)

เมื่อ
Hp = Head Pump เครื่ องสู บน้ าในระบบ (m)
Hf = Head Loss ของระบบภายในท่อ (m)

จะพบว่าหน่วยของแต่ละพจน์จะเป็ นหน่วยของความสู ง (m) และสามารถเรี ยกได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า Head (เฮด) ซึ่งมีความหมายทางฟิ สิ กส์ว่าเป็ นพลังงานต่อหน่ วยน้ าหนักของของไหลและ
เมื่อพิจารณาที่ละพจน์ก็จะมีชื่อเรี ยกต่างๆกันออกไปคือสาหรับพจน์แรกเป็ นพจน์ที่ประกอบด้วย
ความดันสถิต (Static Head) ส่ วนพจน์ที่สองเป็ นพจน์ เฮดความเร็ ว (Velocity Head) และพจน์
สุดท้ายจะเรี ยกว่า เฮดระดับความสูง (Elevation Head) และเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเรี ยก ความ
ดันรวม (Total Head)
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รู ปที่ 2.3 การเปลี่ยนแปลง velocity profile
จากรู ปที่ 2.3 บริ เวณปากทางเข้าความเร็ วของของไหลจะมีลกั ษณะสม่าเสมอ (Uniform) มี
ความเร็ ว u0 เนื่องจากของไหลมีความหนื ดทาให้เกิดแรงเสี ยดทานที่ผนังท่อ ดังนั้นของเหลวที่ติด
กับ ผนังท่ อ จะมีค วามเร็ ว เป็ นศู น ย์และผลของแรงเสี ย ดทานท าให้ การกระจายของความเร็ ว
(Velocity Profile) ตามแนวหน้าตัดของท่อเปลี่ยนรู ปไปจากที่เป็ นอยู่ที่ปากทางเข้าแนวเส้นที่แสดง
รอยต่อระหว่าง ที่เป็ นเส้นตรงและเส้นโค้งเรี ยกว่า ชั้นขอบเขต (Boundary Layer) จากรู ปจะเห็นว่า
ความหนาจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นการเกิด การกระจายความเร็ ว
ค่าเรย์โนลดส์หรื อค่า Re (Reynolds Number) สาหรับการไหลภายในท่อนั้นถ้าให้ V เป็ นค่า
ความเร็ วเฉลี่ย D เป็ นเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพื้นที่หน้าตัดท่อแล้วจะได้สมการหาค่าเรโนลดส์
4Qρ
Re = ρVD
= ρDμ πD4Q2 = μπD
μ

เมื่อ
V = ความเร็วการไหล (m/s)
D = เส้นผ่าศูนย์กลางในท่อ (m)
Q = อัตราการไหล (m3/s)
𝜌 = ความหนาแน่นของของไหล (kg/m3)
μ = ค่าความหนืดของของไหล (kg/m.s)

(2.6)
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รู ปที่ 2.4 Moody Diagram
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จากรู ปที่ 2.4 การไหลแบบราบเรี ยบนั้นค่า ƒ จะแปรผันกับค่า Re โดยจะอยู่ในช่วง 0-2000
(หรื อกล่าวได้ว่าแปรผกผันกับค่า V, D) ในค่า ƒ เป็ นค่าของท่อที่ผวิ เรี ยบสาหรับค่า ƒ ของท่อที่มีผิว
ขรุ ขระค่า Re จะอยู่ในช่วง 2001-4000 ค่า ƒ สามารถหาได้จากแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์กนั
ระหว่างค่า ƒ และค่า Re ซึ่งมีชื่อว่าแผนภาพมูด้ ี (Moody Diagram) เมื่อได้ค่า ตัวประกอบความเสียด
ทาน (Friction) จากมูด้ ีแล้วให้นากลับมาแทนในสมการของเบอร์นูลีย ์ (Bernoulli’s Equation)
Hf = Major Loss + Minor Loss
ƒL V2
V2
Hf =
+∑𝑘
(2.7)
D 2g
2g
จากสมการ 2.1 จะได้ว่า
ƒ𝐿
16 𝑄 2
Hf =( + ∑ 𝑘) 2 4
(2.8)
𝐷
𝜋 𝐷 2𝑔
แทนลงในสมการ 2.5 จะได้ว่า
Hp

=

P1 −𝑃2
𝜌g

เมื่อ
L = ความยาวของท่อ (m)
g = แรงโน้มถ่วง (m/s2)
ƒ = สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
Z = ระดับความสูง (m)
P = ความดัน (N/m2)

+ (Z2 − Z1 )

+(

ƒL
D

+ ∑ 𝑘)

16 𝑄 2
𝜋2 𝐷4 2𝑔

(2.9)
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ตารางที่ 2.13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของการสูญเสียรอง
Elbows
Regular 90 flanged
Regular 90 threaded
Long radius 90 flanged
Long radius 90 threaded
Long radius 45 flanged
Regular 45 threaded
180 Return bends
180 Return bend flanged
180 Return bend threaded
Tees
Line flow flanged
Line flow threaded
Branch flow flanged
Branch flow threaded
Valves
Globe fully open
Angle fully open
Gate fully open
Ball valve fully open

ค่าสัมประสิทธิ์สูญเสียรอง
0.3
1.5
0.2
0.7
0.2
0.4
ค่าสัมประสิทธิ์สูญเสียรอง
0.2
1.5
ค่าสัมประสิทธิ์สูญเสียรอง
0.2
0.9
1.0
2.0
ค่าสัมประสิทธิ์สูญเสียรอง
10
2
0.15
0.05
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การสู ญเสียจากความฝื ดในระบบท่ อ (Pipe Friction Losses)
จากตารางที่ 2.13 คือการสูญเสียของพลังงานของการไหลในท่อเกิดจากผลของความหนื ด
ที่กระทาต่อพื้นผิวภายในของท่อที่เรี ยกว่า การสู ญเสี ยหลัก (Major Loss) รวมกับการสู ญเสี ยของ
พลังงานจากสิ่งกีดขวางในระบบท่อที่เรี ยกว่า การสูญเสียรอง (Minor Loss) เช่น ข้องอ ข้อต่อ วาล์ว

รู ปภาพที่ 2.5 Performance Curve Pump ยีห่ อ้ Ebara
จากรู ปภาพที่ 2.5 เป็ นกราฟประสิ ทธิภาพของปั๊ ม (Performance Curve) เมื่อตัดกับเส้น ระบบ
(System Curve) จะได้จุดทางานของปั๊ ม (Operation Point) โดยเลือกขนาดใบพัดให้ประสิ ทธิภาพ
สูงสุด
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2.1.5 ทฤษฎีการวางระบบท่ อประปาภายในอาคาร[2]
งานวางท่อประปาภายในอาคาร ประกอบด้วยงานจัดหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการติดตั้งถังเก็บกักน้ าประปาและเครื่ องสู บน้ าประปา การวางท่อ
และการติดตั้งอุปกรณ์ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต งานทดสอบและงานทาความสะอาดท่อประปา การ
เก็บเศษวัสดุท่อเหลือใช้และเศษขยะต่างๆออกจากอาคาร
การรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและความปลอดภัย
(1) จะต้องป้องกันอัคคีภยั และระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและบุคคลผู ้
ร่ วมปฏิบตั ิงานทั้งหมด
(2) จะต้องรับผิดชอบเต็มที่กบั ความเสี ยหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานการ
ติดตั้ง
(3) จะต้องดูแลสถานที่ปฏิบตั ิงาน ที่พกั ชัว่ คราว ที่เก็บของต่างๆ ให้สะอาดเรี ยบร้อยและอยู่
ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา
(4) จะต้องพยายามทางานให้เงียบ และสัน่ สะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้เพื่อมิให้
เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนต่อคนหรื องานอื่นๆที่อยูใ่ กล้สถานที่ติดตั้ง
(5) เมื่อได้ติดตั้งสมบู รณ์แล้ว จะต้องขนย้ายเครื่ องมือเครื่ องใช้ต ลอดจนรื้ อถอนอาคาร
ชัว่ คราวซึ่งได้ปลูกสร้างขึ้นสาหรับงานนี้ออกไปให้พน้ จากสถานที่ท้งั หมด
(6) จะต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่ องจักรวัสดุและอุปกรณ์โดยมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้
สะดวกแก่การขนส่งและการซ่อมบารุ งรักษา
(7) จะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าชัว่ คราวให้มีแสงสว่างเพียงพอตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่ง
จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานหรื อตรวจสอบงานและความปลอดภัยในการทางานของส่วนระบบ
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2.1.6 ทฤษฎีการคานวณโปรแกรมสาเร็จรูป[3]
จุ ด ประสงค์ข องการน าสู ต รมาซ้อนสู ต ร เพื่อทาให้สูต รๆเดี ย วสามารถค านวณให้
ผลลัพธ์ได้เลยทันที โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาสูตรในเซลล์อื่น ๆ และ เขียนแบบของท่อน้ าประปาและท่อน้ า
ร้อนขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม AutoCad ทาให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1. ช่วยกาจัดเซลล์ที่ตอ้ งใช้เพื่อสร้างสูตร
2. ช่วยให้คน้ หาเซลล์สูตรได้ง่ายเนื่องจากสูตรถูกนามารวมกันไว้เพียงที่เดียว
3. หากมีจานวนเซลล์ที่มีสูตรยาวๆจานวนไม่มากนักจะทาให้ File มีขนาดเล็กลง เนื่องจาก
ไม่ตอ้ งเปลืองเซลล์หรื อ Sheet เพื่อแยกเก็บสูตร และช่วยให้คานวณรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
4. ช่วยในการเขียนแบบของท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม AutoCad
เพื่อการสะดวกในการเขียนและรวดเร็ ว
ส่วนข้อเสี ยของการสร้างสู ตรซ้อนสู ตรคือ สร้างยาก และทาให้แก้ไขสู ตรภายหลังยากขึ้นจึงต้อง
เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยดังกล่าวนี้ เสมอ หากสร้างเองใช้เองแก้เองคงไม่ตอ้ งห่ วงหนัก แต่ถา้ สร้าง
สูตรแล้วทิ้งไว้ให้คนอื่นแก้ไข้ คงต้องลืมกันไปเลยว่า จะเริ่ มแก้ไขยังไงกันดีส่วนมากมักสร้างสู ตร
กันขึ้นมาใหม่เลยหลักการสร้างสูตรซ้อนสูตร
1.ควรรวมกลุ่มของสูตรซึ่งคานวณเป็ นลาดับต่อเนื่องกันไว้เป็ นสูตรเดียว และแยกขั้นตอน
ซึ่ง ไม่ต่อเนื่องออกเป็ นอีกหนึ่งสูตร
2.ควรแยกสู ตรออกให้ทางานคืนค่าซึ่งมีความหมายสมบูรณ์ในขั้นนั้น ๆ และง่ายต่อการ
ตรวจสอบว่าลาดับการคานวณขั้นใดผิดพลาด จะได้สะดวกต่อการแก้ไขให้ถูกต้อง
3.อย่ารวมทุกขั้นตอนของการคานวณไว้ในสูตรๆเดียวจนยาวเกินไป
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2.1.7 ทฤษฎีการออกกแบบระบบท่ อนา้ ร้ อน[2]
ระบบท่อน้ าร้อนมีใช้อยู่ในอาคารหลายประเภท เช่ น โรงแรม สถานอาบอบนวด
และโรงพยาบาล เป็ นต้น จุดประสงค์เบื้องต้นของการออกแบบระบบท่อน้ าร้อนสาหรับอาคารก็คือ
การจัดระบบให้สามารถจ่ายน้ าร้อนตามอุณหภูมิที่ตอ้ งการได้ในทุกๆ ส่ วนของระบบตลอดเวลา
ระบบท่ อน้ าร้ อนอย่างง่ ายที่ สุด จะประกอบด้ว ยท่ อเมนต่ อออกจากเครื่ องทาน้ าร้ อนไปยังจุ ด ที่
ต้องการใช้น้ าร้อน ถ้าความต้องการใช้น้ าร้อนมีเป็ นระยะๆ ดังเช่น อ่างล้างมือ และอ่างอาบน้ าตาม
โรงแรมทัว่ ไปแล้ว ในระหว่างที่ไม่มีการใช้น้ าร้อน น้ าที่คา้ งอยูภ่ ายในท่อจะค่อยๆเย็นลงจนอาจจะมี
อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิโดยรอบได้ การหุม้ ฉนวนท่อเป็ นเพียงการชะลอให้น้ าเย็นช้าลงเท่านั้น เมื่อ
ทาการเปิ ดวาล์วของเครื่ องสุขภัณฑ์ น้ าส่วนที่คา้ งอยูภ่ ายในท่อจะต้องไหลออกมาจนหมดเสี ยก่อน
จึงจะได้น้ าร้อนตามที่ตอ้ งการระยะเวลาที่ตอ้ งรอน้ าร้อนนี้ ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณน้ าที่ คา้ งอยู่ภายในท่อ
และอัตราการไหลที่เครื่ องสุ ขภัณฑ์จากที่ได้กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการออกแบบระบบท่อน้ าร้อน
สาหรับอาคารมีความยากกว่าการออกแบบระบบท่อน้ าเย็น และระบบท่อน้ าเสียของอาคาร
ระบบท่อสาหรับจ่ายน้ าร้อนให้กบั อาคารจะแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ แบบจ่ายขึ้น
(Up-Feed) และจ่ายลง (Down-Feed) วิธีการจัดระบบท่อน้ าร้อนที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป มี 4 แบบ ดังนี้
1.แบบระบบน้ าร้อนชนิดใช้ท่อจ่ายเป็ นท่อไหลวนกลับ
2.แบบระบบน้ าร้อนชนิดใช้ท่อไหลวนกลับแยกต่างหาก
3.แบบระบบน้ าร้อนชนิดใช้ท่อจ่ายเป็ นท่อไหลวนกลับสาหรับแต่ละRISER
4.แบบระบบน้ าร้อนชนิดจ่ายลง
เนื่องจากน้ าที่คา้ งอยูภ่ ายในท่อในขณะที่ไม่มีการใช้น้ าจะเย็นลงจึงจะต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนน้ าร้อนกลับมาสู่อุปกรณ์ทาน้ าร้อน เพื่อให้ระบบมีน้ าร้อนตามอุณหภูมิที่ตอ้ งการอยูเ่ สมอ
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2.1 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.2.1 งานวิจยั การประเมินคุณภาพระบบท่อน้ าประปา
งานวิจยั การประเมินระบบคุณภาพท่อน้ าประปา การศึกษานี้ เพื่อประเมินการควบคุม
และดูแลระบบผลิตประปาหมู่บา้ น คุณภาพน้ า ประปาและ การบริ หารงานกิจการประปาของคณะ
กรรมการบริ หาร โดยทาการการสุ่มตัวอย่างระบบผลิต ประปาทั้งสิ้น 110 แห่งและใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการและผูด้ ูแลระบบ เก็บตัวอย่างน้ าประปาเพื่อตรวจวัดคุณภาพ การ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าได้กาหนดพารามิเตอร์ คือ ความเป็ นกรด-ด่าง สี ความขุ่น ของแข็งละลาย
ความกระด้าง เหล็ก คลอไรด์ ไนเตรต โคลิฟอร์ มและฟี คัลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย เปรี ยบเทียบกั บ
เกณฑ์คุณภาพน้ า ประปา ปี พ.ศ. 2543 ของกรมอนามัยพบว่าคุณภาพน้ า ประปาหมู่บา้ น 48% ไม่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ น้ าประปา ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการบริ หารกิจการ
ประปาอยู่ในระดับพอใช้ผูด้ ูแลระบบประปาหมู่บา้ นยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการดู แลระบบ
เพราะขาด การได้รับ การอบรมการผลิตประปาที่ถูก ต้องดังนั้น จาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งและ
พัฒนาต่อไป[2]
2.2.2 งานวิจยั งานระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
วิ ศ วกรงานระบบสุ ข าภิ บ าลในระบบอาคารสู ง บริ ษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหาชน)
โครงงานนี้เป็ นการศึกษาระบบสุ ขาภิบาลในอาคารสู ง ณ โครงการ ศุภาลัย วิสต้า(แยกติวานนท์)
ซึ่งเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานโดยปฏิบตั ิงานในตาแหน่ ง วิศวกรงานระบบ ในอาคารสู ง ซึ่งงานระบบ
สุ ขาภิบาลถือได้ว่าเป็ นระบบทีมีความสาคัญระบบหนึ่ งในอาคารสู ง เพื่อความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจสูงสุดของผูอ้ ยูอ่ าศัยในอาคาร[3]
โดยระบบสุขาภิบาลในอาคารจะแบ่งออกเป็ นระบบย่อยๆดังนี้ 1.ระบบน้ าดีหรื อระบบ
น้ าใช้ 2.ระบบระบายน้ าทิ้ง (น้ าทิ้งที่เกิดจากอ่างล้างจานอ่างล้างมือและการชาระล้างร่ างกายของผู ้
อยู่อาศัย) 3.ระบบระบายน้ าโสโครก (น้ าโสโครกที่เกิ ดจากการขับถ่ายของผูอ้ ยู่อาศัย) 4.ระบบ
ระบายน้ าฝน เพื่อให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในอาคารเกิดความพึ่งพอใจสุดสูงในระบบ สุ ขาภิบาล การระบาย
น้ าทิ้งต่างๆจะต้องไม่เกิดการรั่วซึมหรื ออุดตัน ระบบจ่ายน้ าใช้จะต้องมีการจ่ายน้ าที่ดีคงที่ไม่แรง
เกินไปและไม่เบาจนเกิดไป ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นจะให้ระบบสุ ขาภิบาลที่ดีมีคุณภาพจะต้อง
เกิดจากการควบคุมงานและการติดตั้งที่มีมาตรฐาน และทดสอบระบบก่อนส่งมอบให้แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิ จะกล่าวถึง ชื่อ-ที่ต้งั ของสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รู ปแบบการบริ หารองค์กร ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจ

3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
สานักงานใหญ่ : 236/6 อาคาร ศรี วราแมนชัน่ 1 ซอย นาทอง ถนน รัชดาภิเษก
แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพ 10400
รายละเอียดบริ ษทั : รับเหมาก่อสร้างงานระบบ
โทรศัพท์
: 02-6412255
แฟกซ์
: 02-6412249

รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั บริ ษทั ซิ ต้ เี พาเวอร์ จากัด
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สถานที่ปฏิบตั ิงาน : โครงการ สินธรวิลเลจ หน่วยงาน AP-W หลังสวนซอย 2 ถนนสุขุมวิท
แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10330

รู ปที่ 3.2 หน่วยงาน AP-W
3.2 ลักษณะของสถานทีป่ ฏิบัตงิ าน
ชื่อโครงการ
: สินธร วิลเลจ ตึก AP-W
ที่ต้งั
: หลังสวนซอย 2 ถ.สุขุมวิท แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
จ.กรุ งเทพมหานคร 10330
จุดเด่น
: ใกล้หา้ งสรรพสินค้า และ Central department store chit lom
เนื้อที่ท้งั หมด
: 66,813 ตารางเมตร
จานวนตึก
: 1 อาคาร
จานวนชั้น
: 19 ชั้น
ประเภทห้อง
: - 1 Deluxe
- 2 Premier
- 3 Family
- 4 Suite
ลิฟท์โดยสาร
: 8 ตัว
เริ่ มก่อสร้าง
: เดือน กุมภาพันธ์ 2560
คาดว่าจะแล้วเสร็ จ : เดือน ตุลาคม 2562
ระยะเวลาก่อสร้าง : 22 เดือน
ผูร้ ับเหมาโครงสร้าง : THAI OBAYASHI
เจ้าของโครงการ : Siam Sindtorn Co,Ltd.
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
บริ ษทั ซิต้ ีเพาเวอร์ จากัด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม

ผูจ้ ดั การโครงการ

วิศวกรสนาม

ธุรการสนาม

(งานระบบ)
รู ปที่ 3.3 ตาแหน่งงานในโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก AP-W
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
: วิศวกรงานระบบ
ลักษณะงานที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
: ตรวจสอบช่างติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
: จิระพล สังวาลย์
ตาแหน่ง
: วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
แผนก
: งานระบบ (Mechanical Engineer)
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
สิ้นสุดการปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงาน

: วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
: วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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3.7.1 ปรึกษาพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
สอบถามถึงหัวข้อโครงงานในหัวเรื่ องต่างๆที่สามารถ นามา ประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม
3.7.2 ตั้งหัวข้อโครงงาน
หาหัวข้อโครงงาน โดยการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาถึงความเป็ นไปได้ในโครงงาน รวมถึง
ขอคาชี้แนะในการเจอปัญหาในการทาโครงงาน
3.7.3 ขั้นตอนการคานวณ
ทาการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการคานวณการจัดการระบบท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนที่
เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย
3.7.3.1 แบบแปลนห้องพรี เมียร์ 2 - จูเนียร์สูท 2

รู ปที่ 3.4 แบบห้อง พรี เมียร์ 2
30

รู ปที่ 3.5 แบบห้อง จูเนียร์สูท 2
31
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3.7.4 วิธีการติดตั้ง
การติดตั้งระบบท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนส่วนมากจะให้ช่างมาติดตั้งและคนซื้อมักไม่มี
ความรู ้ในส่วนนี้ แต่ส่วนนี้ จาเป็ นมากกว่าการเลือกซื้อท่อและอุปกรณ์เลยอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย
3.7.4.1 การสารวจห้องและเตรี ยมพื้นที่
จะทาการสารวจตามแบบงานที่ได้รับเพื่อติดตั้งท่อในระบบสุขาภิบาล สารวจเสร็ จก็
ทาการเตรี ยมพื้นที่สาหรับการติดตั้ง
3.7.4.2 การเดินในท่อระบบท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อน
สาหรับการเดินท่อในระบบสุขาภิบาลจะมีการวัดระยะจากแบบเพื่อให้ได้ระยะที่
ถูกต้องในการติดตั้งในหน้างานจริ ง

รู ปที่ 3.6 การวัดระยะจากแบบเพื่อการติดตั้งที่ถูกต้อง
การวัดระยะจากแบบเพื่อการติดตั้งที่ถกู ต้องโดยการใช้ตลับเมตรวัดระยะจากเส้นหน้างานให้
ได้ระยะตามแบบ
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รู ปที่ 3.7 ตีเส้นกาหนดระยะการติดตั้งจากแบบ
จากรู ปที่ 3.6 นั้น เราจะได้ระยะตามแบบ จากนั้นให้ใช้เต้าตีเส้นกาหนดระยะที่ได้
เพื่อให้ได้แนวทางการติดตั้งท่อ

รู ปที่ 3.8 ฉายเลเซอร์ข้ ึนบนเพดานเพื่อติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ ตรงตามแนวที่ติดตั้ง
จากที่เราได้เส้นกาหนดระยะตามแบบ เพื่อการวางแนวท่อแล้ว ให้นาเลเซอร์มาตั้งที่เส้น
กาหนดระยะแล้วฉายขึ้นบนเพดาน เพื่อทาการติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ ตามแนวท่อ
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รู ปที่ 3.9 เจาะพื้นเพดานด้วยสว่านเพื่อติดตั้งพุก๊ เหล็กยึด อุปกรณ์รองรับท่อ
เมื่อมีเส้นฉายบนเพดาน ให้เราทาการเจาะเพดานตามระยะการติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ
เพื่อติดตั้งพุก๊ เหล็กยึด อุปกรณ์รองรับท่อ กับ เพดาน

รู ปที่ 3.10 วัดระยะความสูงจากแบบเพื่อตัดเกลียวยึด อุปกรณ์รองรับท่อ ให้ได้ความสูงที่ถูกต้อง
หลังจากนั้น ให้วดั ระยะความสูงของการติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ จากแบบ แล้วตัดเกลียว
ยึดให้ได้ระยะความสูงที่ถูกต้องตามแบบ เพื่อการติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ ให้ได้ระยะตามแบบที่
ถูกต้อง
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รู ปที่ 3.11 ติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ ตามตาแหน่งในแบบ
จากนั้นให้ติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ ตามระยะที่ถูกต้องตามแบบ ตรวจเช็คการขันน็อต
เกลียวยึดของ อุปกรณ์รองรับท่อ ให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 3.12 วัดระยะท่อจากแบบและตัดท่อให้ได้ระยะที่ถูกต้อง
เมื่อเราติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาท่อและข้อต่อต่างๆมาวางตาม
เส้นแนวท่อที่ได้ แล้วนามาตัดให้ได้ขนาดตามแบบที่กาหนดไว้
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รู ปที่ 3.13 เชื่อมท่อ พีพีอาร์ ด้วยเครื่ องเชื่อม
นาท่อที่ตดั ได้มาตามขนาดที่กาหนด มาเชื่อมต่อกับข้อต่อต่างๆด้วยเครื่ องเชื่อมร้อน ทิ้งไว้
ประมาน 3-4 วินาที หรื ออาจนานกว่า ตามแต่ละขนาดของท่อ

รู ปที่ 3.14 นามาประกอบท่อและข้อต่อเพื่อยกขึ้นไปติดตั้ง
นาท่อที่เชื่อมเสร็ จแล้วมาประกอบกัน หลังให้นามาวางตามเส้นแนวท่อที่กาหนดไว้ และนา
ขึ้นไปติดตั้ง
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รู ปที่ 3.15 นาท่อที่ประกอบสาเร็ จแล้วนาขึ้นมาติดตั้งกับ อุปกรณ์รองรับท่อ ที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว
นาท่อที่ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ขึ้นมาติดตั้งกับ อุปกรณ์รองรับท่อ ที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว
ตรวจเช็คการติดตั้ง โดยการขันน็อตยึดทุกตัวให้เรี ยบร้อย เป็ นอันเสร็ จสิ้นการติดตั้ง
3.7.5 อุปกรณ์การติดตั้ง
1.สว่านมือ
2.เครื่ องเชื่อมท่อ พีพีอาร์
3.คีมตัดท่อ พีพีอาร์
4.เครื่ องมือทัว่ ไป
5.เต้าหมึก
6.ตลับเมตร
7.เครื่ องวัดระดับเลเซอร์
8.แทนตัดเหล็ก
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รู ปที่ 3.16 สว่านมือ

รู ปที่ 3.17 เครื่ องเชื่อมท่อพีพีอาร์
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รู ปที่ 3.18 คีมตัดท่อพีพีอาร์

รู ปที่ 3.19 เครื่ องมือทัว่ ไป
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รู ปที่ 3.20 ปักเต้าตีเส้น

รู ปที่ 3.21 ตลับเมตร

41

รู ปที่ 3.22 เครื่ องวัดระดับเลเซอร์

รู ปที่ 3.23 แทนตัดเหล็ก
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงการโดยใช้เครื่ องฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
เช่น
Hardware
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องปริ้ น
3. กล้องถ่ายรู ป
4. เครื่ องคิดเลข
Software
1. โปรแกรม Microsoft Word 2010
2. โปรแกรม Revit 2018

3.9 การลดค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งระบบท่อนา้ ประปาและท่อนา้ ร้ อน
จากห้องตัวอย่าง ห้อง พรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2 ดังนั้นจากวัตถุประสงค์ในบทที่ 1 เพื่อ
เป็ นแนวทางในการจัดวางระบบท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนที่เหมาะสมเพื่อจัดทาเป็ นแนวทางใน
การลดค่าใช้จ่ายในการประกอบท่อน้ า ประปาและท่ อน้ าร้อน เราเลยด าเนิ น การนาเสนอโดยใช้
โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ในสร้างแบบและคานวณการถอดปริ มาณวัสดุท่อเพื่อคานวณ
ราคาวัสดุในการลดค่าใช้จ่าย
1. นาแบบท่อเดิมที่ยงั ไม่ได้ทาการลดท่อเพื่อนามาคานวณ
2. นาแบบท่อเดิมที่ยงั ไม่ได้ทาการลดท่อ นามาลดท่อโดยปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งและลดท่อ
3. นาแบบท่อเดิมที่ยงั ไม่ได้ทาการลดท่อและแบบท่อใหม่ที่ทาการลดท่อแล้ว นามาเขียน
แบบในรู ปแบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ในสร้างขึ้นมาเพื่อสะดวก
ในการดูแบบและช่วยในการถอดปริ มาณวัสดุของท่อได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ
จากการคานวณการลดวัสดุของท่อประปาและท่อน้ าร้อน โดยใช้การคานวณด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป ในการเขียนแบบเพื่อให้ดูและเข้าใจง่ายในรู ปแบบที่เป็ น 3 มิติ และการถอดปริ มาณท่อ
หรื อการถอดปริ มาณของวัสดุ ท่อที่ ใช้ในการก่ อสร้ าง เพื่อให้สั่งซื้ อวัสดุ ท่อไม่ข าด และไม่เกิ น
จนเกินไป จึงทาให้ไม่สิ้นเปลืองต่องบประมาณในการก่อสร้าง
ตารางที่ 4.1 ตารางเปรี ยบเทียบราคาท่อ พีพีอาร์ ตราช้าง
ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
*125(5")
160(6")

ราคาต่อท่อนยาว 4 เมตร (บาท)
Unit Price (Bath)
PN 10 ระบบ
ประปา 3-60𝑜 C
149.80
196.88
325.28
483.64
770.4
1,228.36
1,720.56
2,405.36
3,569.52
4,461.90
8,102.04

PN 20 ระบบ
ประปาน้ าร้อน 3-95𝑜 C
231.12
355.24
573.52
894.52
1,391.00
2,187.08
2,516.64
3,753.56
5,345.72
9,320.77
15,262.48

จานวนท่อน/มัด
Pleces/Bundle

25
25
25
10
10
10
-

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

ตารางที่ 4.2 ราคาข้อต่องอ 90o

ตารางที่ 4.3 ราคาข้อต่องอ 45o

ข้อต่อ 90𝑜 พีพีอาร์
ELBOW 90o PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
16.05
23.54
35.31
58.85
109.14
180.83
344.54
612.04
665.54
2,485.00

ข้อต่อ 45𝑜 พีพีอาร์
ELBOW 45o PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
13.91
21.40
39.59
64.20
119.84
201.16
266.43
434.42
665.54
2,050.00

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
180
125
60
30
20
12
6
8
5
2

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nominal size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
220
150
70
35
25
15
32
12
8
2
44

45

ตารางที่ 4.4 ราคาข้อต่อสามทาง

ชื่อขนาด
มม.(นิ้ว)
Nomina size
mm.(in.)
20(1/2")
25(3/4")
32(1")
40(1 1/4")
50(1 1/2")
63(2")
75(2 1/2")
90(3")
110(4")
160(6")

สามทาง พีพีอาร์
EQUAL TEE PP-R
ราคา
(บาท/ชิ้น)
Price
(bath/pc.)
20.33
29.95
47.08
87.74
123.05
233.26
425.86
690.15
904.15
3,055.00

บรรจุ
(ชิ้น/กล่อง)
Packs
(pcs./box)
120
90
40
25
30
15
10
8
4
2
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4.1 การคานวณราคาวัสดุของท่ อประปาและท่ อนา้ ร้ อน ของ แบบห้ อง พรีเมียร์ 2 และ จูเนียร์ สูท 2
ก่อนการปรับปรุง
4.1.1 การคานวณราคาก่อนลดวัสดุ แบบห้อง พรีเมียร์ 2 ก่อนการปรับปรุง

รู ปที่ 4.1 แบบห้อง พรี เมียร์ 2 ก่อนการปรับปรุ ง
ตารางท่อ
ประเภทระบบ

ขนาด (มม.)

ยาว (ซม.)

ข้องอ 90 องศา ข้องอ 45 องศา

ท่อแยก 3 ทาง

Cw

25

633

3

-

2

Cw

32

146

-

-

1

Cw

40

639

2

-

-

Hw

25

376

2

-

2

Hw

32

865

2

-

1

คานวณ ความยาวท่อและข้อต่อต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยการสร้างแบบจาก 2 มิติ
ให้เป็ นในรู ปแบบ 3 มิติ และทาการถอดปริ มาณท่อต่าง ๆ เพื่อมาคานวณราคาในการเปรี ยบเทียบใน
การลดขนาดและลดข้อต่อต่าง ๆ
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4.1.1.1 คานวณราคาท่ อ Cw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (4 เมตร) ราคา = 196.88 บาท
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (1 เมตร) ราคา = 49 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (25 มม.) = 633 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4" (633 ซม.)

=

ความยาวทั้งหมดของท่อ cw  ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4”(1 เมตร)
100
633  49

= 100
= 310.17 บาท

ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 3 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (3 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
3/4" ทั้งหมด )
= 23.54  3
= 70.62 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด= 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 29.95 บาท
ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)  ท่อ
แยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด )
= 29.95  2
= 59.90 บาท
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4.1.1.2 คานวณราคาท่ อ Cw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 1" (4 เมตร) ราคา = 325.28 บาท
ท่อพีพีอาร์ 1" (1 เมตร) ราคา = 81.32 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (32 มม.) = 146 ซม.
 ราคาท่อพีพีอาร์ 1”(1 เมตร)
ราคาท่อพีพีอาร์ 1" (146 ซม.) = ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w100
146  81.32

= 100
= 118.72 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น) ราคา = 47.08 บาท

4.1.1.3 คานวณราคาท่ อ Cw (40 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (4 เมตร) ราคา = 483.64 บาท
ท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (1 เมตร) ราคา = 120.91 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (40 มม.) = 639 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (639 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 1 1/4”(1 เมตร)
100
639  120.91

= 100
= 772.61 บาท
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ข้องอ 90𝑜 1 1/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1 1/4" (1 ชิ้น) ราคา = 58.85 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 1 1/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 1 1/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
1 1/4" ทั้งหมด )
= 58.85  2
= 117.7 บาท
4.1.1.4 คานวณราคาท่ อ Hw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 3/4" (4 เมตร) ราคา = 355.24 บาท
ท่อน้ าร้อน 3/4" (1 เมตร) ราคา = 88.81 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (25 มม.) = 376 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 3/4" (376 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 3/4”(1 เมตร)
100
376  88.81

= 100
= 333.92 บาท

ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
3/4" ทั้งหมด )
= 23.54  2
= 47.08 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 29.95 บาท
ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)  ท่อแยก 3
ทาง 3/4" ทั้งหมด )
= 29.95  2
= 59.90 บาท
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4.1.1.5 คานวณราคาท่ อ Hw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 1" (4 เมตร) ราคา = 573.52 บาท
ท่อน้ าร้อน 1" (1 เมตร) ราคา = 143.38 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (32 มม.) = 865 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 1" (865 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 1”(1 เมตร)
100
865  143.38

= 100
= 1,240.23 บาท

ข้องอ 90𝑜 1" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น) ราคา = 35.31 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 1" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
1" ทั้งหมด )
= 35.31  2
= 70.62 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น) ราคา = 47.08 บาท
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4.1.1.6 คานวณราคาวัสดุของท่อประปาและท่ อนา้ ร้ อน ของแบบห้ อง พรีเมียร์ 2 ก่อนการปรับปรุง
นาราคาของ ท่อประปา ท่อน้ าร้อน และข้อต่อต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้คานวณมาแล้วนามา
รวมกันเพื่อได้ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้อง พรี เมียร์ 2
ราคาวัสดุท้ งั หมดของแบบห้อง พรี เมียร์ 2 = [ท่อพีพีอาร์ 3/4" (633 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜
3/4" (3 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (2 ชิ้น)] + [ท่อพีพีอาร์ 1" (146ซม.)] + [ท่อแยก 3 ทาง 1" (1
ชิ้น)] + [ท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (639 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1 1/4" (2 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน 3/4" (376 ซม.)]
+ [ข้องอ 90𝑜 3/4" (2 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 2" (2 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน 1" (865 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜
1" (2 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 1”(1 ชิ้น)]
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้อง พรี เมียร์ 2 = 310.17 + 70.62 + 59.9 +118.72 + 47.08 +
772.61+ 117.7 + 333.92 + 47.08 + 59.9 +1,240.23 + 70.62 +47.08
= 3,295.63 บาท

52

4.1.2 การคานวณวัสดุก่อนลดวัสดุ แบบห้ อง จูเนียร์ สูท 2 ก่อนการปรับปรุง

รู ปที่ 4.2 แบบห้อง จูเนียร์ สูท 2 ก่อนการปรับปรุ ง
ตารางท่อ
ประเภทระบบ

ขนาด (มม.)

ยาว (ซม.)

ข้องอ 90 องศา ข้องอ 45 องศา ท่อแยก 3 ทาง

Cw

25

458

3

-

1

Cw

32

618

1

-

1

Hw

25

440

2

-

2

Hw

32

597

-

-

2

Hw

40

710

2

-

1

คานวณ ความยาวท่อและข้อต่อต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยการสร้างแบบจาก 2 มิติ
ให้เป็ นในรู ปแบบ 3 มิติ และทาการถอดปริ มาณท่อต่าง ๆ เพื่อมาคานวณราคาในการเปรี ยบเทียบใน
การลดขนาดและลดข้อต่อต่าง ๆ
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4.1.2.1 คานวณราคาท่ อ Cw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (4 เมตร) ราคา= 196.88 บาท
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (1 เมตร) ราคา = 49 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (25 มม.)= 458 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4" (458 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4”(1 เมตร)
100
458  49

= 100
= 224.42 บาท

ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 3 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (3 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
3/4" ทั้งหมด )
= 23.54  3
= 70.62 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น) ราคา= 29.95 บาท
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4.1.2.2 คานวณราคาท่ อ Cw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 1" (4 เมตร) ราคา = 325.28 บาท
ท่อพีพีอาร์ 1" (1 เมตร) ราคา = 81.32 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (32 มม.) = 618 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 1" (618 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 1”(1 เมตร)
100
618  81.32

= 100
= 502.55 บาท
ข้องอ 90𝑜 1" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น) ราคา = 35.31 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1" ทั้งหมด= 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น) ราคา= 47.08 บาท

4.1.2.3 คานวณราคาท่ อ Hw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 3/4" (4 เมตร) ราคา = 355.24 บาท
ท่อน้ าร้อน 3/4" (1 เมตร) ราคา = 88.81 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (25 มม.) = 440 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน3/4" (440 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 3/4”(1 เมตร)
100
440  88.81

= 100
= 390.76บาท
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ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
3/4" ทั้งหมด )
= 23.54  2
= 47.08 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 29.95 บาท
ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)  ท่อแยก 3 ทาง
3/4" ทั้งหมด )
= 29.95  2
= 59.90 บาท
4.1.2.4 คานวณราคาท่ อ Hw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 1" (4 เมตร) ราคา = 573.52 บาท
ท่อน้ าร้อน 1" (1 เมตร) ราคา = 143.38 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (32 มม.) = 597 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 1" (597 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 1”(1 เมตร)
100
597  143.38

= 100
= 855.97 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น) ราคา = 47.08 บาท
ราคา ท่อแยก 3 ทาง 1" (2 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น)  ท่อแยก 3 ทาง
1" ทั้งหมด )
= 47.08  2
= 94.16 บาท

56

4.1.2.5 คานวณราคาท่ อ Hw (40 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 1 1/4" (4 เมตร) ราคา = 894.52 บาท
ท่อน้ าร้อน 1 1/4" (1 เมตร) ราคา = 223.63 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (40 มม.) = 710 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 1 1/4" (710 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 1 1/4”(1 เมตร)
100
710  223.63

= 100
= 1,587.77 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1 1/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1 1/4" (1 ชิ้น) ราคา = 87.74 บาท
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4.1.2.6 คานวณราคาวัสดุของท่อประปาและท่ อนา้ ร้ อน ของแบบห้ อง จูเนียร์ สูท 2 ก่อนการปรับปรุง
นาราคาของ ท่อประปา ท่อน้ าร้อน และข้อต่อต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้คานวณมาแล้วนามา
รวมกันเพื่อได้ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้องจูเนียร์ สูท 2
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้องจูเนียร์ สูท 2 = [ท่อพีพีอาร์ 3/4" (458 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜
3/4" (3 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)] + [ท่อพีพีอาร์ 1" (618 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น)] +
[ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน 3/4" (440 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3
ทาง 3/4" (2 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน 1" (597 ซม.)] + [ท่อแยก 3 ทาง 1" (2 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน1 1/4"
(710 ซม.] + [ท่อแยก 3 ทาง 1 1/4" (1 ชิ้น)]
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้องจูเนียร์ สูท 2 = 224.42 + 70.62 + 29.95 + 502.55 + 35.31 +
47.08 +390.76 + 47.08 + 59.9 + 855.97 + 94.16 + 1,587.77 + 87.74
= 4,033.31 บาท

58

4.2 การคานวณราคาวัสดุของท่ อประปาและท่ อนา้ ร้ อน ของแบบห้ อง พรีเมียร์ 2 และ จูเนียร์ สูท 2
หลังการปรับปรุง
4.2.1 การคานวณวัสดุหลังลดวัสดุ แบบห้ อง พรีเมียร์ 2 หลังการปรับปรุง

รู ปที่ 4.3 แบบห้อง พรี เมียร์ 2 หลังการปรับปรุ ง

ประเภทระบบ
Cw
Cw
Cw
Hw
Hw

ขนาด (มม.)
20
25
40
25
32

ตารางท่อ
ยาว (ซม.)
ข้องอ 90 องศา ข้องอ 45 องศา
166
2
547
2
1
318
1
104
1
114
2
-

ท่อแยก 3 ทาง
2
1
2

คานวณ ความยาวท่อและข้อต่อต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยการสร้างแบบจาก 2 มิติ
ให้เป็ นในรู ปแบบ 3 มิติ และทาการถอดปริ มาณท่อต่าง ๆ เพื่อมาคานวณราคาในการเปรี ยบเทียบใน
การลดขนาดและลดข้อต่อต่าง ๆ
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4.2.1.1 คานวณราคาท่ อ Cw (20 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 1/2" (4 เมตร) ราคา= 149.80 บาท
ท่อพีพีอาร์ 1/2" (1 เมตร) ราคา = 37.45 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (20 มม.) = 166 ซม.
ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 1/2”(1 เมตร)
100
166  37.45

ราคาท่อพีพีอาร์ 1/2" (166 ซม.) =
=

100

= 62.16 บาท
ข้องอ 90𝑜 1/2" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1/2" (1 ชิ้น) ราคา = 16.05 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 1/2" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 1/2" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
1/2" ทั้งหมด )
= 16.05  2
= 32.1 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1/2" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1/2" (1 ชิ้น) ราคา = 20.33 บาท
ราคา ท่อแยก 3 ทาง 1/2" (2 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง 1/2" (1 ชิ้น)  ท่อ
แยก 3 ทาง 1/2" ทั้งหมด )
= 20.33  2
= 40.66 บาท
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4.2.1.2 คานวณราคาท่ อ Cw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (4 เมตร) ราคา = 196.88 บาท
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (1 เมตร) ราคา = 49 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (25 มม.) = 547 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4" (547 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4”(1 เมตร)
100
547  49

= 100
= 268.03 บาท

ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (3 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
3/4" ทั้งหมด )
= 23.54  2
= 47.08 บาท
ข้องอ 45𝑜 3/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้องอ 45𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 21.40 บาท
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4.2.1.3 คานวณราคาท่ อ Cw (40 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (4 เมตร) ราคา = 483.64 บาท
ท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (1 เมตร) ราคา = 120.91 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (40 มม.) = 318 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (318 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 1 1/4”(1 เมตร)
100
318  120.91

= 100
= 384.49 บาท
ข้องอ 90𝑜 1 1/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1 1/4" (1 ชิ้น) ราคา = 58.85 บาท

4.2.1.4 คานวณราคาท่ อ Hw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 3/4" (4 เมตร) ราคา = 355.24 บาท
ท่อน้ าร้อน 3/4" (1 เมตร) ราคา = 88.81 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (25 มม.) = 104 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 3/4" (104 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 3/4”(1 เมตร)
100
104  88.81

= 100
= 92.36 บาท
ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 29.95 บาท
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4.2.1.5 คานวณราคาท่ อ Hw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 1" (4 เมตร) ราคา = 573.52 บาท
ท่อน้ าร้อน 1" (1 เมตร) ราคา = 143.38 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (32 มม.) = 114 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 1" (114 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 1”(1 เมตร)
100
114  143.38

= 100
= 163.45 บาท
ข้องอ 90𝑜 1" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น) ราคา = 35.31 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 1" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
1" ทั้งหมด )
= 35.31  2
= 70.62 บาท

ท่อแยก 3 ทาง 1" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น) ราคา = 47.08 บาท
ราคา ท่อแยก 3 ทาง 1" (2 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง1" (1 ชิ้น)  ท่อแยก 3 ทาง
1" ทั้งหมด )
= 47.08  2
= 94.16 บาท
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4.2.1.6 คานวณราคาวัสดุของท่อประปาและท่ อนา้ ร้ อน ของแบบห้ อง พรีเมียร์ 2 หลังการลดวัสดุ
นาราคาของ ท่อเประปา ท่อน้ าร้อน และข้อต่อต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้คานวณมาแล้วนามา
รวมกันเพื่อได้ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้องพรี เมียร์ 2
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้องพรี เมียร์ 2 = [ท่อพีพีอาร์ 1/2" (166 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1/2"
(2 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 1/2" (2 ชิ้น)] + [ท่อพีพีอาร์ 3/4" (547 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 3/4" (2 ชิ้น)] +
[ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)] + [ท่อพีพีอาร์ 1 1/4" (318 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1 1/4" (1 ชิ้น)]+ [ท่อน้ า
ร้อน 3/4" (104 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน 1"
(114 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1" (2 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 1" (2 ชิ้น)]
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้องพรี เมียร์ 2 = 62.16 + 32.1 + 40.66 + 268.03 + 47.08 +
21.40 + 384.94 + 58.85 + 92.36 + 23.54 + 29.95 + 163.45 + 70.62 +94.16
= 1,389.3 บาท
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4.2.2 การคานวณวัสดุก่อนลดวัสดุ แบบห้ อง จูเนียร์ สูท 2 หลังการปรับปรุง

รู ปที่ 4.4 แบบห้อง จูเนียร์ สูท 2 หลังการลดวัสดุ
ตารางท่อ
ประเภทระบบ

ขนาด (มม.)

ยาว (ซม.)

ข้องอ 90 องศา

ข้องอ 45 องศา

ท่อแยก 3 ทาง

Cw

25

235

2

1

-

Cw

32

347

1

-

Hw

25

470

1

-

2

Hw

32

346

2

-

1

Hw

20

386

2

-

-

คานวณ ความยาวท่อและข้อต่อต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยการสร้างแบบจาก 2 มิติ
ให้เป็ นในรู ปแบบ 3 มิติ และทาการถอดปริ มาณท่อต่าง ๆ เพื่อมาคานวณราคาในการเปรี ยบเทียบใน
การลดขนาดและลดข้อต่อต่าง ๆ
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4.2.2.1 คานวณราคาท่ อ Cw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (4 เมตร) ราคา = 196.88 บาท
ท่อพีพีอาร์ 3/4" (1 เมตร) ราคา = 49 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (25 มม.) = 235 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4" (235 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 3/4”(1 เมตร)
100
235  49

= 100
= 115.15 บาท

ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (2 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜
3/4" ทั้งหมด )
= 23.54  2
= 47.08 บาท
ข้องอ 45𝑜 3/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้องอ 45𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 21.40 บาท
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4.2.2.2 คานวณราคาท่ อ Cw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Cw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อพีพีอาร์ 1" (4 เมตร) ราคา = 325.28 บาท
ท่อพีพีอาร์ 1" (1 เมตร) ราคา = 81.32 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Cw (32 มม.) = 347 ซม.
ราคาท่อพีพีอาร์ 1" (347 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝑐w  ราคาท่อพีพีอาร์ 1”(1 เมตร)
100
347  81.32

= 100
= 282.18 บาท
ข้องอ 90𝑜 1" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น) ราคา = 35.31 บาท

4.2.2.3 คานวณราคาท่ อ Hw (25 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 3/4" (4 เมตร) ราคา = 355.24 บาท
ท่อน้ าร้อน 3/4" (1 เมตร) ราคา = 88.81 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (25 มม.) = 470 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 3/4" (470 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 3/4”(1 เมตร)
100
470  88.81

= 100
= 417.40 บาท
ข้องอ 90𝑜 3/4" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ข้ องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 23.54 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น) ราคา = 29.95 บาท
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ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (3 ชิ้น) = ( ราคา ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (1 ชิ้น)  ท่อแยก 3 ทาง
3/4" ทั้งหมด )
= 29.95  2
= 59.9 บาท
4.2.2.4 คานวณราคาท่ อ Hw (32 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 1" (4 เมตร) ราคา = 573.52 บาท
ท่อน้ าร้อน 1" (1 เมตร) ราคา = 143.38 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (32 มม.) = 346 ซม.
ราคาท่อน้ าร้อน 1" (346 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 1”(1 เมตร)
100
346  143.38

= 100
= 496.09 บาท

ข้องอ 90𝑜 1" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น) ราคา = 35.31 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 1" (3 ชิ้น)
= ( ราคา ข้องอ 90𝑜 " (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜 1"
ทั้งหมด)
= 35.31  2
= 70.62 บาท
ท่อแยก 3 ทาง 1" ทั้งหมด = 1 ชิ้น
ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น) ราคา = 47.08 บาท
4.2.2.5 คานวณราคาท่ อ Hw (20 มม.)
คานวณราคาท่อและข้อต่อต่าง ๆ ของท่อ Hw ตามขนาดของแบบที่ยงั ไม่ได้ลดขนาดและ
วัสดุ
ท่อน้ าร้อน 1/2" (4 เมตร) ราคา = 231.12 บาท
ท่อน้ าร้อน 1/2" (1 เมตร) ราคา = 57.78 บาท
ความยาวทั้งหมดของท่อ Hw (20 มม.) = 386 ซม.

68

ราคาท่อน้ าร้อน 1/2" (386 ซม.) =

ความยาวทั้งหมดของท่อ 𝐻w  ราคาท่อน้ าร้อน 1/2”(1 เมตร)
100
386  143.38

= 100
= 553.44 บาท

ข้องอ 90𝑜 1/2" ทั้งหมด = 2 ชิ้น
ข้องอ 90𝑜 1/2" (1 ชิ้น) ราคา = 16.05 บาท
ราคา ข้องอ 90𝑜 1/2" (3 ชิ้น) = ( ราคา ข้องอ 90𝑜 1/2 " (1 ชิ้น)  ข้องอ 90𝑜 1/2"
ทั้งหมด)
= 16.05  2
= 32.1 บาท
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4.2.2.6 คานวณราคาวัสดุของท่อประปาและท่ อนา้ ร้ อนของแบบห้ อง จูเนียร์ สูท 2 หลังการลดวัสดุ
นาราคาของ ท่อประปา ท่อน้ าร้อน และข้อต่อต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้คานวณมาแล้วนามา
รวมกันเพื่อได้ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้อง จูเนียร์ สูท 2
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้อง จูเนียร์ สูท 2 = [ท่อพีพีอาร์ 3/4" (235 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜
3/4" (2 ชิ้น)] + [ข้องอ 45𝑜 3/4" (1 ชิ้น)] + [ท่อพีพีอาร์ 1" (347 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1" (1 ชิ้น)] +
[ท่อน้ าร้อน 3/4" (470 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 3/4" (1 ชิ้น)] +[ท่อแยก 3 ทาง 3/4" (2 ชิ้น)] + [ท่อน้ า
ร้อน1" (346 ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1" (2 ชิ้น)] + [ท่อแยก 3 ทาง 1" (1 ชิ้น)] + [ท่อน้ าร้อน 1/2"
(386ซม.)] + [ข้องอ 90𝑜 1/2" (2 ชิ้น)]
ราคาวัสดุท้งั หมดของแบบห้อง จูเนียร์ สูท 2 =115.15 + 47.08 +21.40 + 282.18 +35.31 +
417.40 +23.54 +59.9 +496.09 +70.62 + 47.08 +553.44 +32.1
= 2,201.29 บาท

4.3 ผลการคานวณของห้ อง พรีเมียร์ 2 - จูเนียร์ สูท 2 ก่อนและหลังปรับปรุง
ตารางที่ 4.5 เปรี ยบเทียบผลการคานวณการลดค่าใช้จ่ายของห้อง พรี เมียร์ 2 ก่อนและหลังปรับปรุ ง
ประเภทระบบ

Cw 3/4 "

Cw 1"

Cw 1 1/4"

Hw 3/4"

Hw 1"

ประเภทท่อ
พีพีอาร์ 3/4"
ข้องอ 90𝑜 3/4"
ข้องอ 45𝑜 3/4"
ท่อแยก3ทาง 3/4"
พีพีอาร์ 1"
ข้องอ 90𝑜 1"
ข้องอ 45𝑜 3"
ท่อแยก3ทาง 3"
พีพีอาร์ 1 1/4"
ข้องอ 90𝑜 1 1/4"
ข้องอ 45𝑜 1 1/4"
ท่อแยก3ทาง 1 1/4"
ท่อน้ าร้อน 3/4"
ข้องอ 90𝑜 3/4"
ข้องอ 45𝑜 3/4"
ท่อแยก3ทาง 3/4"
ท่อน้ าร้อน 1"
ข้องอ 90𝑜 1"

พรี เมียร์ 2 ก่อนปรับปรุ ง
Unit
Price (Bath)
633
310.17
3
70.62
2
59.9
146
118.72
1
47.08
639
772.61
2
117.7
376
333.92
2
47.08
2
59.9
865
1,240.23
2
70.62
Total Reduce Cost Price

พรี เมียร์ 2 หลังปรับปรุ ง
Unit
Price (Bath)
166
62.16
2
32.1
2
40.66
547
268.03
2
47.08
1
21.40
318
384.49
1
58.85
104
92.36
1
23.54
1
29.95
114
163.45
2
70.62

Reduce Cost
Material
467
1
0
0
-401
-2
-1
1
321
1
0
0
272
1
0
1
751
0

Price (Bath)
248.01
38.52
0
19.24
-149.31
-47.08
-21.40
47.08
388.12
58.85
0
0
241.62
23.54
0
29.95
1,076.78
0
1,907.28
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4.3.1 สรุปผลการคานวณของห้ อง พรีเมียร์ 2 ก่อนและหลังปรังปรุง
ผลการคานวณก่อนปรับปรุ งของห้อง พรี เมียร์ 2 = 3,295.63 บาท
ผลการคานวณหลังปรับปรุ งของห้อง พรี เมียร์ 2 = 1,389.3 บาท
สรุ ปผลการคานวณหลังจากปรังปรุ งแล้วลดลงเป็ นจานวนเงิน = 1,907.28 บาท

ตารางที่ 4.6 เปรี ยบเทียบผลการคานวณการลดค่าใช้จ่ายของห้อง จูเนียร์สูท 2 ก่อนและหลังปรับปรุ ง
ประเภทระบบ

ประเภทท่อ
พีพีอาร์ 3/4"

Cw 3/4"

90𝑜 3/4"

ข้องอ

ท่อแยก3ทาง 3/4"
พีพีอาร์ 1"

Cw 1"

ข้องอ

90𝑜

1"

ข้องอ 1"
ท่อแยก3ทาง 1"
ท่อน้ าร้อน 3/4"

Hw 3/4"

ข้องอ 90𝑜 3/4"

Hw 1"

3/4"
ท่อแยก3ทาง 3/4"
ท่อน้ าร้อน 1"
ข้องอ 90𝑜 1”
ข้องอ 45𝑜 1"
ท่อน้ าร้อน 1/2"
ข้องอ 90𝑜 1/2"
ข้องอ

Hw 1/2"

45𝑜

จูเนียร์ 2 ก่อนปรับปรุ ง

Unit
458
3
1
618
1
1
440
2
2
597
710
-

Price (Bath)
Unit
224.42
235
70.62
2
29.95
502.55
347
35.31
1
47.08
390.76
470
47.08
1
59.9
2
855.97
346
2
1,587.77
386
2
Total Reduce Cost Price

Reduce Cost

จูเนียร์ 2 หลังปรับปรุ ง

Price (Bath)
115.15
47.08
282.18
35.31
417.40
23.54
59.9
496.09
70.62
553.44
32.1

Material
223
1
1
271
0
0
1
-30
1
0
0
251
-2
0
324
2

Price (Bath)
108.92
23.54
29.95
220.37
0
0
47.08
-26.64
23.54
0
0
359.88
-70.62
0
1,034.33
32.1
1,832.45
72
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4.3.1 สรุปผลการคานวณของห้ อง จูเนียร์ 2 ก่อนและหลังปรังปรุง
ผลการคานวณก่อนปรับปรุ งของห้อง พรี เมียร์ 2 = 4,033.31 บาท
ผลการคานวณหลังปรับปรุ งของห้อง พรี เมียร์ 2 = 2,201.29 บาท
สรุ ปผลการคานวณหลังจากปรังปรุ งแล้วลดลงเป็ นจานวนเงิน = 1,832.45 บาท
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คานิยาม
Cold Water Pipes , Cw หมายถึง ท่อน้ าประปา
Hot Water Pipes , Hw หมายถึง ท่อน้ าประปา
Original หมายถึง ก่อนปรับปรุ ง
Design หมายถึง หลังปรับปรุ ง
System Type หมายถึง ประเภทระบบ
Pipe หมายถึง ขนาด
Unit หมายถึง หน่วย
Price (Bath) หมายถึง ราคา (บาท)
Reduce Cost หมายถึง ลดต้นทุน
Total Reduce Cost Price หมายถึง รวมลดราคาต้นทุน
UP หมายถึง ขึ้น
DN หมายถึง ลง
A/C (Above Celing) หมายถึง เดินท่อในแนวบน
B/F (Bolow Floor) หมายถึง เดินท่อในแนวล่าง
TYP (Typical) หมายถึง ชนิดของแบบห้องเหมือนกัน

75

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
การจัด ทาโครงการนี้ ขึ้ น มาเพื่อศึก ษาการค านวณการจัด การระบบท่ อน้ า ประปาและท่ อน้ าร้ อนที่
เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายกรณี ศึกษาแบบของห้อง พรี เมียร์ 2 และ จูเนี ยร์ 2โครงการ สิ นธรวิลเลจ ตึก (เอพี ดับบลิว) โดยจุดประสงค์หลักคือ
1.เพื่อการคานวณในการลดค่าใช้จ่ายในการประกอบท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนมาเปรี ยบเทียบกันโดย
ผลที่ได้
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เปรี ยบเทียบแบบการลดวัสดุของห้อง พรี เมียร์ 2
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ตารางที่ 5.1 เปรี ยบเทียบแบบการลดวัสดุของห้อง พรี เมียร์ 2
แบบห้อง พรี เมียร์ 2 มีท้งั หมดของโครงการจานวน 35 ห้อง
ตารางที่ 5.2 ผลการคานวณลดราคาต้นทุนแบบห้อง พรี เมียร์ 2
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
รวมลดราคาต้นทุน

สรุ ปการคานวณ บาท/ห้อง
3,295
1,389
1,907

สรุ ปการคานวณบาทต่อโครงการ
3,295 × 35 = 115,347
1,389 × 35 = 48,625
66,721
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เปรี ยบเทียบแบบการลดวัสดุของห้อง จูเนียร์สูท 2
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ตารางที่ 5.3 เปรี ยบเทียบแบบการลดวัสดุของห้อง จูเนียร์สูท 2
แบบห้อง จูเนียร์สูท 2 มีท้งั หมดของโครงการจานวน 29 ห้อง
ตารางที่ 5.4 ผลการคานวณลดราคาต้นทุนแบบห้อง จูเนียร์สูท 2
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
รวมลดราคาต้นทุน

สรุ ปการคานวณ บาท/ห้อง
4,033
2,201
1,832

สรุ ปการคานวณบาทต่อโครงการ
4,033 × 29 = 116,957
2,201 × 29 = 63,829
53,128
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เปรี ยบเทียบราคาทั้งหมดก่อนและหลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง 116,957+ 115,347 = 232,301 บาท
หลังปรับปรุ ง 63,829+ 48,625 = 112,454 บาท
คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ท้งั หมด
ราคาหลังปรับปรุ งทั้งหมด− ราคาก่อนปรับปรุ งทั้งหมด
ราคาก่อนปรับปรุ งทั้งหมด
112,454

− 232,301

232,301

×100 = ราคาคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ท้งั หมด

×100 = 5.1 %

คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ท้งั หมด = 5.1 %
เหตุผลและสาเหตุของท่ อในแบบหลังปรับปรุงที่เปลีย่ นแปลงตาแหน่ งจากแบบก่อนปรับปรุง
ท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนที่พ้ืนตาแหน่งอ่างล้างมือ CW(A1) ถึง CW(D1) และ HW(A1) ถึง HW(D1)
ได้เปลี่ยนไปอยูข่ า้ งบน เนื่องจากการออกแบบเดิมตาแหน่งที่อยูข่ า้ งล่างทับหรื อใกล้เคียงกับท่อน้ าทิ้งมากเกินไป
และเพื่อลดความยาวของท่ อให้น้อยลงเพื่ อลดค่าใช้จ่ าย จึงย้ายไปอยู่ ต าแหน่ ง CW(A2) ถึง CW(D2) และ
HW(A2) ถึง HW(D2)แทน ทั้งแบบ พรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2
ท่อน้ าประปาและท่อน้ าร้อนที่พ้ืนตาแหน่งอ่างอาบน้ า CW(A1) ถึง CW(C1) และ HW(A1) ถึง HW(C1)
ได้เปลี่ยนไปอยูข่ า้ งบน เนื่องจากการออกแบบเดิมตาแหน่งที่อยูข่ า้ งล่างทับหรื อใกล้เคียงกับท่อน้ าทิ้งมากเกินไป
และเพื่อลดความยาวของท่ อให้น้อยลงเพื่ อลดค่าใช้จ่ าย จึ งย้ายไปอยู่ตาแหน่ ง CW(A2) ถึง CW(C2) และ
HW(A2) ถึง HW(C2)แทน ทั้งแบบ พรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์ สูท 2
ท่อน้ าประปาที่ พ้ืนต าแหน่ ง ชัก โครก CW(A1) ถึง CW(B1) ได้เปลี่ยนไปอยู่ข ้างบน เนื่ องจากการ
ออกแบบเดิมตาแหน่ งที่อยู่ข ้างล่างทับหรื อใกล้เคี ยงกับ ท่อน้ าทิ้งมากเกินไปและเพื่อลดความยาวของท่ อให้
น้อยลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย จึงย้ายไปอยูต่ าแหน่ง CW(A2) ถึง CW(B2) แทน ทั้งแบบ พรี เมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2
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สรุปเรื่ องการเปรียบเทียบผลการคานวณการลดค่าใช้ จ่าย พรีเมียร์ 2 และ จูเนียร์ 2
จากการคานวณการลดท่ อและวัสดุในการลดค่าใช้จ่ าย ควรเลือกแบบ จูเนี ยร์ สูท 2 -พรี เมียร์ 2 หลัง
ปรับปรุ งมากกว่า จูเนี ยร์ สูท 2 -พรี เมียร์ 2 ก่อนปรับปรุ ง เนื่ องจากการที่เปรี ยบเทียบแล้วห้อง พรี เมียร์ 2 หลัง
ปรั บปรุ ง ประหยัด ค่ าใช้จ่ า ย 1,907 บาท/ห้อง 66,721 บาท/โครงการ และ ห้อง จู เ นี ยร์ สูท 2 หลังปรั บปรุ ง
ประหยัดค่าใช้จ่าย 1,832 บาท/ห้อง 53,128 บาท/โครงการ และในความเป็ นจริ งในงานรับเหมาก่อสร้าง การลด
ค่าใช้จ่ ายในการซื้ ออุ ปกรณ์ ติด ตั้ง ราคาลดลงห้องละ 1,800 บาทโดยประมาณเฉลี่ยในแต่ ละห้อง ซึ่งถ้ารวม
ทั้งหมดของตึกจะมีราคาที่ลดลง 5.1 เปอร์เซ็นต์ จึงมีประโยชน์มากที่ลดค่าใช้จ่าย ถ้าไม่มีการคานวณในการลด
ค่าใช้จ่าย อาจสิ้ นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้าง
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาจานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยในห้องของคอนโดมิเนียมและพฤติกรรมในการบริ โภคเพื่อเลือกชนิดของ
ท่อและขนาดที่เหมาะสมที่สุด
2. ข้อมูลจะสมบูรณ์แบบได้ตอ้ งมีแบบการออกแบบเดิมที่ได้ออกแบบมาก่อนแล้ว โดยนามาคานวณ
ระยะและขนาดเพื่อลดค่าใช้จ่าย
3. ควรให้พนักงานถอดแบบด้วยมือกับถอดแบบด้วยเครื่ องเพื่อเปรี ยบเทียบเวลาในการลดค่าใช้จ่าย
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ภาคผนวก
1. วิธีการถอดปริมาณด้ วยโปรแกรม Autodesk Revit 2018

เปิ ดแบบ Revit ที่เราต้องการถอดปริ มาณ
81

กด Analyze เพื่อเลือกคาสัง่ Schedule/Quantities
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กด Schedule/Quantities เพื่อเปิ ดหน้า New Schedule

83

84

กด Pipes เพื่อเปิ ดหน้า Schedule Properties

กด System Type และกดแทรกเข้าไปในช่อง Schedule Fields (in order)
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กด Length และกดแทรกเข้าไปในช่อง Schedule Fields (in order)

กด Size และกดแทรกเข้าไปในช่อง Schedule Fields (in order)
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กด OK เพื่อเลือก System Type, Length, Size

87

จะได้ตารางในการถอดปริ มาณ แต่ขนาดและชนิดของท่อยังจัดระเบียบไม่ถูกต้อง

88

กดเลือก Edit.. ในช่องของ Sorting/Grouping ในการเปิ ดหน้าต่าง Schedule Properties เพื่อแก้ไขจัดระเบียบให้
ถูกต้อง
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เลือก Sorting/Grouping เพื่อแก้ไขช่อง Sort by ให้เลือก System Type

แก้ไข Then by ให้เลือก Size
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แก้ไข Then by ให้เลือก Length

เลือก Footer และ Grand totals ตามที่ได้แสดงดังภาพ

91

เลือกช่อง Formatting

กดที่ Length และไปเลือก Calculate totals และกด OK จะได้ตารางในการถอดปริ มาณที่จดั ระเบียบแล้ว
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จากวิธีการข้างต้นทั้งหมดทาให้ได้ตารางในการถอดปริ มาณมา โดยโปรแกรมจะคิดคานวณในการถอด
ปริ มาณออกมาแบบอัตโนมัติซ่ ึงมีความแม่นยา่ มากกว่าการถอดปริ มาณด้วยมือและยังสามารถลดเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้อกี ด้วย
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