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น้ําฝนจะแยกเปนน้ําฝนจะแยกเปน  22  สวนสวน

►►สวนที่ซึมลงไปในดนิสวนที่ซึมลงไปในดนิ  เกิดเปนเกิดเปน  ““น้ําใตดินน้ําใตดิน””
(Sub(Sub--surface/Ground Water)surface/Ground Water)

►►สวนที่ไหลไปตามพื้นผิวธรรมชาติสวนที่ไหลไปตามพื้นผิวธรรมชาติ  (Natural surface) (Natural surface) --  สวนที่สวนที่
ไหลไปตามผิวดินไหลไปตามผิวดิน  (Runoff), (Runoff), พื้นผิวอาคารพื้นผิวอาคาร  สิ่งกอสรางสิ่งกอสราง  (Un(Un--
natural surface)natural surface)  เชนเชน  หลังคาหลังคา  ถนนถนน



ระดบัการจัดการระดบัการจัดการ  การระบายน้ําการระบายน้ํา
((StormwaterStormwater management)management)

►► ระดับพื้นที่โครงการระดับพื้นที่โครงการ  SiteSite ––  น้ําทวมน้ําทวม,,  ขงัขงั,,  
การกัดเซาะการกัดเซาะ

►► Federal, state, local level Federal, state, local level 
((ตามตาม  กมกม.).) ––  การรับการรับ//ทิง้น้าํสูแหลงน้ําทิง้น้าํสูแหลงน้ํา
สาธารณะและบริเวณขางเคยีงสาธารณะและบริเวณขางเคยีง

►► Region Region ––  การกัดเซาะพงัทะลายการกัดเซาะพงัทะลาย//การการ
ตกตะกอนตกตะกอน,,  การสะสมมลภาวะจากการพัดพาการสะสมมลภาวะจากการพัดพา
โดยน้ําหลากโดยน้ําหลาก

►► ภูมิอากาศจําเพาะภูมิอากาศจําเพาะ  Climate specificClimate specific
––  ระดับน้ําใตดินระดับน้ําใตดิน,,  การทรุดตัวการทรุดตัว//การเลื่อนไหลการเลื่อนไหล
ของชั้นดนิของชั้นดนิ,,  น้ําทวมน้ําทวม,,  ภัยแลงภัยแลง



แนวคิดหลักการระบายน้ําแนวคิดหลักการระบายน้ํา
►► ในอดีตในอดีต  คํานึงถงึการนําน้ําออกจากพื้นที่ใหเร็วที่สุดคํานึงถงึการนําน้ําออกจากพื้นที่ใหเร็วที่สุด  เพื่อปองกันใหพื้นที่นั้นๆเพื่อปองกันใหพื้นที่นั้นๆ

สามารถใชสอยไดสามารถใชสอยได  โดยใชโดยใช  storm sewers, swales, gutters, storm sewers, swales, gutters, 
channels channels สูทางน้ําสาธารณะที่ใกลที่สุดสูทางน้ําสาธารณะที่ใกลที่สุด

►► ในปจจุบันในปจจุบัน  คํานึงถึงผลกระทบกับบริเวณอื่นรอบโครงการคํานึงถึงผลกระทบกับบริเวณอื่นรอบโครงการ  (Off(Off--site site 
impacts)impacts)  โดยการโดยการ

ลดการทวมพื้นทีท่ายน้ําลดการทวมพื้นทีท่ายน้ํา  (downstream flooding) (downstream flooding) โดยใชการหนวงน้ําโดยใชการหนวงน้ํา  
(Detention facilities) (Detention facilities) ลดปริมาณน้ําลดปริมาณน้ํา  runoffrunoff
ลดการทําลายอันเกิดจากน้ําทวมลดการทําลายอันเกิดจากน้ําทวม  โดยการวางแผนพืน้ที่โดยการวางแผนพืน้ที่  Flood plain Flood plain 
development development และควบคุมอัตราการและควบคุมอัตราการ  runoff runoff กอนและหลังการพัฒนากอนและหลังการพัฒนา

►► ในอนาคตในอนาคต  มีแนวโนมที่จะบูรณาการดานคุณภาพของน้ํามีแนวโนมที่จะบูรณาการดานคุณภาพของน้ํา  เขากับแนวคิดเกี่ยวกับเขากับแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณและอัตราเรื่องปริมาณและอัตรา  runoff runoff ดวยการผสมผสานวิธีดวยการผสมผสานวิธี  detention, detention, 
storage, infiltration storage, infiltration โดยลดคาใชจายในการใชทอและโครงสรางโดยลดคาใชจายในการใชทอและโครงสราง
ระบายน้ําใหนอยระบายน้ําใหนอย  ใชรวมกับหลักการปองกันใชรวมกับหลักการปองกัน  erosion erosion และควบคุมการสะสมและควบคุมการสะสม
ตะกอนตะกอน



4 Approaches in 4 Approaches in StormwaterStormwater
management strategymanagement strategy

1.1. WatershedWatershed--based storm water management based storm water management แนวคิดแนวคิด
นี้เนนดานการประหยัดนี้เนนดานการประหยัด  คํานึงถึงสิ่งแวดลอมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  เนนขบวนการวางแผนอยางมีระบบเนนขบวนการวางแผนอยางมีระบบ  
เกี่ยวของกับการจัดการและนโยบายเกี่ยวของกับการจัดการและนโยบาย  โดยไมเนนการลงทุนกอสรางโครงสรางโดยไมเนนการลงทุนกอสรางโครงสราง
ระบายน้ําระบายน้ํา

2.2. Reducing Imperviousness Reducing Imperviousness เพื่อใหมีการรบกวนพื้นที่อื่นนอยที่สุดเพื่อใหมีการรบกวนพื้นที่อื่นนอยที่สุด  
เกิดการไหลซึมลงสูใตดินมากที่สุดเกิดการไหลซึมลงสูใตดินมากที่สุด  เชนเชน  การลดพื้นที่การลดพื้นที่  Pavement Pavement หรือหรือ
เปลี่ยนวัสดุใหมีการซึมลงสูใตดินสูงขึ้นเปลี่ยนวัสดุใหมีการซึมลงสูใตดินสูงขึ้น

3.3. Best Management Practices (Best Management Practices (BMPsBMPs) ) การบูรณาเรื่องตอไปนี้การบูรณาเรื่องตอไปนี้
►► Storm water managementStorm water management
►► Water qualityWater quality
►► Site conditions Site conditions ที่เหมาะสมที่เหมาะสม;; Climate, soil, topography, Climate, soil, topography, landuselanduse, , 

surface coversurface cover

4.4. Wet pond (Wet pond (ReRetention)/ Dry pond (tention)/ Dry pond (DeDetention) / tention) / 
Infiltration basinInfiltration basin



Infiltration Infiltration 
trenchtrench



รางกรวดรางกรวด  ชวยในการลดความเร็วของการระบายชวยในการลดความเร็วของการระบาย//ชวยใหน้าํไดซมึชวยใหน้าํไดซมึ



การหนวงการหนวง  ชวยลดเวลาการไหลนองชวยลดเวลาการไหลนอง



พื้นผิวที่พรุนพื้นผิวที่พรุน  (porous pavement)(porous pavement)ยอมใหน้ําซึมลงสูเบื้องลางยอมใหน้ําซึมลงสูเบื้องลาง



Retention Retention ((เปยกเปยก))
ReservoirReservoir



Detention Detention ((แหงแหง))
• สนามหญา
• บอ



Infiltration Infiltration 
basin basin ((ซึมซึม),),
SeepageSeepage



ศัพทที่ใชในเรื่องการระบายน้ําศัพทที่ใชในเรื่องการระบายน้ํา
Surface drainSurface drain
Storm water drainStorm water drain
SubSub--surface drainsurface drain
Gully, field gullyGully, field gully
ManholeManhole
JumpJump--upup
CulvertCulvert
HeadwallHeadwall
Surface levelSurface level
Invert levelInvert level
GradeGrade
CrownCrown
CatchmentCatchment



Culvert Culvert ทอลอดทอลอด



รางน้ําฝนรางน้ําฝน  และและ  พื้นที่กรวดรับน้ําพื้นที่กรวดรับน้ํา
SoakawaySoakaway, Catch pit, Catch pit



ตัวอยางสวนประกอบของตัวอยางสวนประกอบของ
Surface drainSurface drain

►► KerbKerb and channelingand channeling
►► Dish drainDish drain
►► Half round drainHalf round drain
►► Box drainBox drain

มีตะแกรงมีตะแกรง  With trench gratingWith trench grating
ไมมีตะแกรงไมมีตะแกรง  Without trench gratingWithout trench grating

►► บออิฐหักบออิฐหัก  Rubble catch pits/Rubble catch pits/soakawaysoakaway
►► Natural systemNatural system

DitchDitch
Grassed swaleGrassed swale
Artificial waterway (Dry creek bed)Artificial waterway (Dry creek bed)



หลักการออกแบบหลักการออกแบบ  surface drainage surface drainage 
systemsystem

►► มีการปรับความลาดชันใหเหมาะสมกับการระบายน้ํามีการปรับความลาดชันใหเหมาะสมกับการระบายน้ํา  ในพื้นผิวตางๆในพื้นผิวตางๆ
►► หนาตัดของทางระบายน้ําหนาตัดของทางระบายน้ํา  (Cross section) (Cross section) จะตองเพียงพอในการรับน้ําจะตองเพียงพอในการรับน้ํา

เพื่อระบายออกไปเพื่อระบายออกไป
►► หนาตัดนั้นจะตองมีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยตอผูใชหนาตัดนั้นจะตองมีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยตอผูใช  คนพิการคนพิการ  และและ

ยวดยานยวดยาน
►► เพื่อประหยัดคาดูแลรักษาเพื่อประหยัดคาดูแลรักษา  ระบบระบายน้ํานั้นควรสามารถทําความสะอาดตัวเองระบบระบายน้ํานั้นควรสามารถทําความสะอาดตัวเอง

ไดได  ;;  ขจัดตะกอนดินออกไปขจัดตะกอนดินออกไป
►► ยึดกฎหมายในทองถิ่นนั้นๆยึดกฎหมายในทองถิ่นนั้นๆ
►► คํานึงถึงคํานึงถึง  Carrying capacity, flow rate Carrying capacity, flow rate ((อัตราการไหลอัตราการไหล))

หนาตัดของทางระบายน้ําหนาตัดของทางระบายน้ํา
วัสดุกรุผิววัสดุกรุผิว  ซึง่มีผลตอแรงเสียดทานซึง่มีผลตอแรงเสียดทาน  (Friction)(Friction)
ความลาดชันของแนวทางระบายน้ําความลาดชันของแนวทางระบายน้ํา



►►ดินเคลือบดินเคลือบ  ใชในใชใน  ตปทตปท.(.(ทนกรดทนกรด))  เปราะเปราะ
►►คอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมทนกรดไมทนกรด
►►คอนกรีตอัดแรงคอนกรีตอัดแรง  ยาวยาว//  ไมทนกรดไมทนกรด
►►PVC PVC แข็งแข็ง,,เบาเบา,,  ทนกรดทนกรด
►►เหล็กเหนียวเหล็กเหนียว  (ductile iron)(ductile iron)
ใชขามคลองใชขามคลอง  ไมทนดนิเค็มไมทนดนิเค็ม
►►กระเบื้องกระดาษกระเบื้องกระดาษ  Asbestos cement (Asbestos cement (FibreFibre

cement) cement) ไมนิยมไมนิยม  เปราะเปราะ  ไมทนกรดไมทนกรด

ทอคอนกรีตอัดแรงสําหรับใชกับระบบระบายน้ํา

ชนดิของทอระบายน้ําชนดิของทอระบายน้ํา
underground underground StormwaterStormwater pipespipes



หลักการอัตราการไหลนองของน้ําฝนหลักการอัตราการไหลนองของน้ําฝน  (Q)(Q)
หนวยหนวย  ::  ลูกบาศกเมตรลูกบาศกเมตร  ตอตอ  วินาทีวินาที

►►ฝนตกฝนตก  ––  ปริมาณปริมาณ//เวลาเวลา  (duration)(duration)
►► พื้นที่รับน้ําพื้นที่รับน้ํา  (watershed)(watershed)
►►ระบบระบายน้ําระบบระบายน้ํา  จุดรับน้ําจุดรับน้ํา
►►การซึมการซึม  ขึ้นอยูกับขึ้นอยูกับ  LandLand--useuse
►►น้ําใตดินน้ําใตดิน

Q
SD

sub drain



เครื่องมือในการเครื่องมือในการประเมนิประเมนิเกี่ยวกับการระบายน้ําเกี่ยวกับการระบายน้ํา
►► เปนการใชหลักการสถิติเปนการใชหลักการสถิติ  เปนการเปนการ  estimate estimate ไมใชการคํานวณที่มีคาเที่ยงไมใชการคํานวณที่มีคาเที่ยง
►► สูตรสูตร  ––  เปนการประมาณการเปนการประมาณการ  จากสถิติและขอมูลปรมิาณน้ําจากสถิติและขอมูลปรมิาณน้ํา,,น้ําฝนน้ําฝน,,คาสัมประสิทธิคาสัมประสิทธิ  

(Coefficient)(Coefficient)
Slope G=D/LSlope G=D/L
Rational Method Q=Rational Method Q=CiACiA
ManningManning’’s formulas formula

►► NomographNomograph  ตางๆตางๆ
สําหรับหาสําหรับหา  TcTc, Flow time, Flow time
สําหรับคาํนวณทอระบายน้ําสําหรับคาํนวณทอระบายน้ํา

►► Charts Charts –– Rainfall Intensity Curve (IDF), Rainfall Intensity Curve (IDF), สถิติปริมาณน้ําฝนสถิติปริมาณน้ําฝน
►► Tables Tables ––  คาคา  C, C, สัมประสิทธิการเสียดทานสัมประสิทธิการเสียดทาน  n n วัสดุวัสดุ,, Return period, Return period, 

หนาตัดทอหนาตัดทอ  และคาและคา  Hydraulic radius, wetted perimeterHydraulic radius, wetted perimeter



หมายเหตุหมายเหตุ

1.1. RM. (Rational method)RM. (Rational method)
2.2. Advanced methodAdvanced method
►► I=Intensity D=Duration F=FrequencyI=Intensity D=Duration F=Frequency
►► BKK IBKK I55=6994/(Tc+34)=6994/(Tc+34)0.990.99



ChartChart
IDFIDF--
CurveCurve

ใชหาใชหา  
Rainfall Rainfall 
intensity intensity 

(i)(i)



ตัวอยางตัวอยาง

►►แตละจุดแตละจุด
►► เอาเวลาที่เอาเวลาที่นานที่สุดนานที่สุดจากจุดใดๆมาพื้นที่รับน้ําจากจุดใดๆมาพื้นที่รับน้ํา  

ไมใชไมใชไกลที่สุดไกลที่สุด
►►Q=Q=CiACiAใชกับพื้นที่ใชกับพื้นที่  << == 13 13 sq.kmsq.km
►►ในพื้นที่ขนาดใหญในพื้นที่ขนาดใหญ  ใชสูตรใชสูตร  ((จากสถิติจากสถิติ))  

พื้นที่พื้นที่  sq.mile

40
 m

in

60 m
in

sq.mile

20 min



NomographNomograph



หมายเหตุหมายเหตุ
►► ปรกติในบริเวณที่เปนคอนกรีตปรกติในบริเวณที่เปนคอนกรีต  มักจะใชมักจะใช  TcTc  ประมาณประมาณ  15 15 นาทีนาที  เลยเลย  โดยไมตองโดยไมตอง

ลากเสนลากเสน  ยึดหลักวาคายึดหลักวาคา  TcTc  ไมควรนอยกวาไมควรนอยกวา  15 15 นาทีนาที  เปลืองเปลือง
►► A A ควรจะเผื่อวาในอนาคตจะเปนอะไรควรจะเผื่อวาในอนาคตจะเปนอะไร  โดยยึดโดยยึด  C C ตามคาเผื่อนั้นตามคาเผื่อนั้น  เพื่อจะไดไมตองเพื่อจะไดไมตอง

รื้อบอยรื้อบอย
►► คาคา  return period return period ตางๆยึดตามโครงการตางๆยึดตามโครงการ  Zone Zone แพงแพง  Zone Zone ถูกถูก  ฝนฝน  

return period 50return period 50--100 100 ปจะยอมทวมปจะยอมทวม  ปกติใชปกติใช  15 15 ปป
►► แตตองดูราคาดวยแตตองดูราคาดวย  วาฝนวาฝน  10 10 ปป  อาจแพงกวาอาจแพงกวา  5 5 ปแคปแค  55--10% 10% เทานั้นเทานั้น  ((ไหนๆไหนๆ

ขุดแลวขุดแลว  ขนาดทอสามารถเผื่อไดราคาไมตางกันขนาดทอสามารถเผื่อไดราคาไมตางกัน))
►► TcTc  ใชใช  15 15 นาทีนาที  ที่พักอาศัยที่พักอาศัย  2020--30 30 นาทีนาที  หากที่ความเสี่ยงสูงใหใชคาหากที่ความเสี่ยงสูงใหใชคา  TcTc  

ต่ําๆต่ําๆ  ไดได  Q Q สูงขึ้นสูงขึ้น  เชนเดียวกับเชนเดียวกับ  return period return period สูงขึ้นสูงขึ้น



Watershed areaWatershed area

►► HP.HP.
►► Ridge lineRidge line
►► Stream, drain Stream, drain 

directiondirection



ความถี่ของการเกิดซ้ําทีม่ักเลอืกใชความถี่ของการเกิดซ้ําทีม่ักเลอืกใช  
( Frequency or Return Period )( Frequency or Return Period )
►► เขตทีพ่ักอาศัยเขตทีพ่ักอาศัย เลือกใชที่เลือกใชที่                            5  5  -- 1515 ปป
►► เขตพานชิยเขตพานชิย 10 10 -- 5050 ปป
►► เขตสําคญัเขตสําคญั  ราคาแพงราคาแพง  ผลเสยีหายมากผลเสยีหายมาก 10  50   10  50   ปป
►► งานปองกันน้ําทวมงานปองกันน้ําทวม 5050 ปขึน้ไปปขึน้ไป
►► Farm  DrainageFarm  Drainage 5  5  -- 5050 ปป
►► ทอฝนเมืองเล็กทอฝนเมืองเล็ก 5  5  -- 2525 ปป
►► ทอฝนเมืองใหญทอฝนเมืองใหญ 25 25 -- 5050 ปป
►► สนามบินสนามบิน 100100 ปขึน้ไปปขึน้ไป
►► เขื่อนกนัน้ําทวมเขื่อนกนัน้ําทวม 50 50 –– 200200 ปป



RainfallRainfall
IntensityIntensity
CurvesCurves

สาํหรับแตละพื้นที่สาํหรับแตละพื้นที่
IDFIDF--

CurveCurve
i  =  ____a_____

( T + b )c



คาสัมประสิทธิ์ของการไหลนองคาสัมประสิทธิ์ของการไหลนอง  C  C
(Runoff Coefficients)(Runoff Coefficients)

ลักษณะพื้นที่ลักษณะพื้นที่ สปสสปส..การไหลนองการไหลนอง  C  C

เขตธุรกิจเขตธุรกิจ
เขตที่พักอาศัยเขตที่พักอาศัย  หลายครอบครัวแยกกัหลายครอบครัวแยกกันน

““ ““ ““ ติดกันติดกัน
สวนสาธารณะสวนสาธารณะ

ที่รกรางที่รกราง
พื้นคอนกรีตพื้นคอนกรีต  หรือยางมะตอยหรือยางมะตอย

พื้นอิฐตัวหนอนพื้นอิฐตัวหนอน
หลังคาหลังคา

สนามดินทรายสนามดินทราย  เรียบเรียบ
สนามดินแนนสนามดินแนน    เรียบเรียบ

0.70  0.70  -- 0.950.95
0.40  0.40  -- 0.600.60
0.60  0.60  -- 0.750.75
0.10  0.10  -- 0.250.25
0.10  0.10  -- 0.300.30
0.70  0.70  -- 0.950.95
0.70  0.70  -- 0.850.85
0.75  0.75  -- 0.950.95
0.05  0.05  -- 0.100.10
0.13  0.13  -- 0.170.17

สมัประสิทธิการไหลนอง ลดลงไปน้ําไมทวม



SchematicSchematic



►► ระยะระยะ  L L เเมมตรตร..
►► ความชันความชัน  

Slope %Slope %
►► คาคา  C C ((ขึ้นอยูกับขึ้นอยูกับ

การใชที่ดินการใชที่ดิน))
►► เวลาการไหลเวลาการไหล  

(T) (T) นาทีนาที

NomographNomograph
การหาเวลาของการหาเวลาของ
การไหลนองการไหลนอง



เวลาที่ไหลนองเวลาที่ไหลนอง  TTcc
(Time of Concentration)(Time of Concentration)

เมื่อไมมีมาตรการหนวงน้ํา

เมื่อมมีาตรการหนวงน้ํา



การคํานวณอัตราการไหลนองการคํานวณอัตราการไหลนอง  จากฝนที่ตกลงบนพื้นที่จากฝนที่ตกลงบนพื้นที่
Estimate rate of Runoff (Rational method)Estimate rate of Runoff (Rational method)

ใชคํานวณขนาดบอหนวงน้ํา

►► สูตรสูตร  Q =  Q =  0.278x100.278x10--66CiACiA หนวยหนวย  ลบมลบม././วินาทีวินาที  ((CumecsCumecs))
โดยโดย  ::
Q =  Q =  อัตราไหลอัตราไหล        ลบลบ..มม././วินาทีวินาที
C = C = สปสสปส..การไหลนองการไหลนอง      (( ดจูากตารางคาดจูากตารางคา    CC ))
i  =  i  =  ความเขมของฝนตกความเขมของฝนตก      มมมม././ชมชม.. ((  ดจูากดจูาก    IDF  curveIDF  curve))

รูเวลารูเวลา  Duration,TcDuration,Tc, , ความถี่ฝนตกซ้ําความถี่ฝนตกซ้ํา  Return periodReturn period

A = A = CatchmentCatchment area area พทพท..รับน้ําฝนรบัน้ําฝน      ตรตร..มม..



การคํานวณทอระบายน้ําการคํานวณทอระบายน้ํา
Flow capacity of drainage lineFlow capacity of drainage line

►► สูตรสูตร  Manning   Q =  Av Manning   Q =  Av โดยโดย  ::

v  =  v  =  ความเร็วของน้ําไหลความเร็วของน้ําไหล    ,, มม././วินาทีวินาที

n  =  n  =  คาคา  สปสสปส..ความเสียดทานของความเสียดทานของ Manning Manning

A = A = พทพท..หนาตัดการไหลหนาตัดการไหล  ,,  ตรตร..มม..

R =  Hydraulic   Radius   ,  R =  Hydraulic   Radius   ,  มม..
=  =  A             .                                       A             .                                       

wetted perimeterwetted perimeter

S =  S =  ความลาดเอียงทองทอความลาดเอียงทองทอ  หรือหรือ  ผิวน้ําผิวน้ํา      ,, มม././มม..

D = D = ขนาดขนาดเสนเสนผาผา  ศกศก..  ทอกลมทอกลม    มม..

Q =  Q =  อัตราการไหลอัตราการไหล    ,, ลบลบ..มม././วินาทีวินาที

สูตร  Manning’s  formula  :
v  =  (1/n)R0.67S0.5

v  =  ( 0.397/n )D0.67S0.5



ตัวอยางตัวอยาง
►► สูตรสูตร  ManningManning’’s s หาหา  V V ความเร็วน้ําความเร็วน้ํา  หนวยหนวย  m/secm/sec
►► V =1/V =1/nnRR2/32/3SS1/21/2

►► R: Hydraulic Radius R=A/R: Hydraulic Radius R=A/PP A:AreaA:Area  
หนาตัดน้ําหนาตัดน้ํา    P: Wetted Perimeter P: Wetted Perimeter หรือเสนเปยกหรือเสนเปยก

►► A=0.5x1=0.5 A=0.5x1=0.5 sqmsqm., P=0.5x2+1=2m.., P=0.5x2+1=2m.
►► R= 0.5/2 = 0.25 mR= 0.5/2 = 0.25 m
►► Slope S=1:200 = 1/200 = 0.005Slope S=1:200 = 1/200 = 0.005
►► N:Manning;sN:Manning;s coefficient coefficient 0.015

0.51.00

0.015



หนาตัดของทางระบายน้ําหนาตัดของทางระบายน้ํา

►► Wetted perimeterWetted perimeter
►► Cross sectional area of water transportedCross sectional area of water transported
►► Hydraulic radius (Efficiency of flow for a material, Hydraulic radius (Efficiency of flow for a material, 

longitudinal gradient)longitudinal gradient)



คาคา  สปสสปส..ความเสยีดทานของความเสยีดทานของ Manning Manning (n)(n)

ชนิดของพื้นผิวชนิดของพื้นผิว ดีดี ปานปาน
กลางกลาง

เลวเลว

Cement mortar surfacesCement mortar surfaces
Concrete  pipeConcrete  pipe
Concrete Concrete -- lined channelslined channels
Earth canals, straight & uniformEarth canals, straight & uniform
Winding sluggish canalsWinding sluggish canals
DredgedDredged--earth channelsearth channels
Canals with rough stony beds, weeds on earth banksCanals with rough stony beds, weeds on earth banks

0.0120.012
0.0130.013
0.0140.014
0.0200.020
0.0250.025
0.02750.0275
0.0300.030

0.0130.013
0.0150.015
0.0160.016
0.02250.0225
0.02750.0275
0.0300.030
0.0350.035

0.0150.015
0.0160.016
0.0180.018
0.0250.025
0.0300.030
0.0330.033
0.0400.040

Note : คา Manning Constant ที่ใชมักใชคาทอคอนกรีต ปานกลาง = 0.015



วิธีประมาณงายๆวิธีประมาณงายๆ  หาหา  QFullQFull

►►การทรุดตัวของรางระบายน้ําควรทรุดไปพรอมกับถนนการทรุดตัวของรางระบายน้ําควรทรุดไปพรอมกับถนน
►►งายสุดใชวางทองายสุดใชวางทอ  ((ทอทอ  คสลคสล..  ถกูถกู  RCRC))  แตเปนทอกลมแตเปนทอกลม

สูตรคํานวณยากสูตรคํานวณยาก  มีคาพายมีคาพาย  ใชคาใชคา  Q FullQ Full

►►A=Pine/4DA=Pine/4D22

►►P=P=PineDPineD
►►R=A/P =D/4R=A/P =D/4
►►หาหา  QfullQfull, V , V ไดได  ((ใชคาประมาณใชคาประมาณ  0.6<V<2.4 0.6<V<2.4 

m/sm/s



►► A=Pine/4DA=Pine/4D22

►► P=P=PineDPineD
►► R=A/P =D/4R=A/P =D/4

►► V=0.6 V=0.6 ที่ราบที่ราบ  ,,2.4 2.4 ลงเขาลงเขา  ทําใหทอพังเร็วทําใหทอพังเร็ว
►► พทพท.. 5 5 ไรไร  ในกทมในกทม..  สมมุติใหสมมุติให  TcTc 20 20 นาทีนาที  C=0.8, Frequent C=0.8, Frequent 

(Return Period)= 10 (Return Period)= 10 ปป
►► i 10i 10ปกทมปกทม.. == 8418/(Tc+37)8418/(Tc+37)1.00 1.00 mm/hr   = 8418/57   mm/hr   = 8418/57   

= 148 mm/hr  = 0.15 m/hr= 148 mm/hr  = 0.15 m/hr
►► A=5 A=5 rairai =  5x1600 = 8000 =  5x1600 = 8000 sq.msq.m.   .   

Q=0.8x0.15x8000 =947 Q=0.8x0.15x8000 =947 cu.mcu.m/hr/hr



ManholesManholes

►►กมกม..  กทมกทม..  ทกุๆระยะทกุๆระยะ  8 8 มม..  มีฝาเปดมีฝาเปด  คนลงไปไดคนลงไปได  มีบันไดมีบันได
►►ดูระยะกนบอดูระยะกนบอ  เพื่อติดตั้งทอออกวาระดับเทาไหรเพื่อติดตั้งทอออกวาระดับเทาไหร  เพื่อจะไดหาคาเพื่อจะไดหาคา  slope slope 

ภายในภายใน  แลวหาขนาดทอตามคาแลวหาขนาดทอตามคา  Q Q ดูจากตารางดูจากตาราง
►►SlopeSlope  ต่ําสุดต่ําสุด 1 1:1250:1250
►► สูงสุดสูงสุด  1:100 1:100 ใชในหองน้ําใชในหองน้ํา



Table Table 
Hydraulic Hydraulic 

radius, radius, 
wetted wetted 

perimeterperimeter



NomographNomograph
สําหรับสําหรับ  สตูรสตูร  

ManningManning’’ss

►► Velocity Velocity m/secm/sec
►► Diameter Diameter mm.mm.
►► SlopeSlope
►► Runoff (discharge) Runoff (discharge) 

Rate Q. Rate Q. cumecscumecs

Ve
lo

cit
y

Ve
lo

cit
y

SlopeSlope

QQ

Diameter

Diameter



NomographNomograph
หาหา  n n ของของ open channel flow  open channel flow 
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