
Drainage IIDrainage II
AriyaAriya ArunintaAruninta, Asst Prof, Asst Prof

LA Con II, Aug 26,2004LA Con II, Aug 26,2004



องคประกอบของระบบระบายน้ําองคประกอบของระบบระบายน้ํา

►► ManholesManholes
►► StormStorm--water drain inletswater drain inlets
►► Area drainArea drain
►► Trench drainTrench drain
►► Catch BasinsCatch Basins
►► Pipes/conduitsPipes/conduits
►► Detention/Retention basinDetention/Retention basin
►► Sediment / Infiltration Sediment / Infiltration 

basinbasin
►► Storm sewer outfalls

แนวคิดหลักแนวคิดหลัก
►►CollectionCollection
►►DisposalDisposal
►►ConductionConduction

Storm sewer outfalls



การออกแบบระบบระบายน้ําการออกแบบระบบระบายน้ํา

►►Inlet placement/spacingInlet placement/spacing
►►Manhole placement/spacingManhole placement/spacing
►►Depth of sewersDepth of sewers
►►Velocity of flowVelocity of flow
►►Runoff estimationRunoff estimation



ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการออกแบบ

►►วิเคราะหสภาพพื้นที่วิเคราะหสภาพพื้นที่  เพื่อหาแหลงน้ําที่จะระบายน้ําเพื่อหาแหลงน้ําที่จะระบายน้ํา  และประเมินพื้นที่ที่และประเมินพื้นที่ที่
ตองการระบายน้ําตองการระบายน้ํา

►►กําหนดรูปแบบกําหนดรูปแบบ  Pattern Pattern ของการระบายน้ําของการระบายน้ํา
►►กําหนดตําแหนงกําหนดตําแหนง Inlets  Inlets และระดับขอบและระดับขอบ
►►กําหนดแนวทอกําหนดแนวทอ
►►ดูโครงรางรูปตัดการระบายน้ําดูโครงรางรูปตัดการระบายน้ํา
►►กําหนดรายละเอียดกําหนดรายละเอียด  เรื่องระดับเรื่องระดับ//ขนาดทอขนาดทอ



หลักการออกแบบโครงสรางระบายน้ําหลักการออกแบบโครงสรางระบายน้ํา//
การเลือกใชการเลือกใชFrequency/DurationFrequency/Duration

ApplicationApplication Frequency/DurationFrequency/Duration

Storm  sewersStorm  sewers
►►เมืองเมือง  หมูบานหมูบาน  มีประชากรนอยกวามีประชากรนอยกวา  50005000
►►ประชากรประชากร  50005000--1000010000
►►ประชากรประชากร  10000+10000+

►►22--5 5 ปป  // 1 1 ชั่วโมงชั่วโมง
►►5 5 ปป  // 1 1 ชั่วโมงชั่วโมง
►►10 10 ปป  // 1 1 ชั่วโมงชั่วโมง

CulvertsCulverts
►►ถนนถนน  สี่แยกสี่แยก
►►ทางเขาทางเขา

►►25 25 ปป  // 24 24 ชั่วโมงชั่วโมง
►►10 10 ปป  // 24 24 ชั่วโมงชั่วโมง

Roadside ditchesRoadside ditches
►►ถนนหลักถนนหลัก
►►ถนนรองถนนรอง//ทองถิ่นทองถิ่น

►►25 25 ปป  // 24 24 ชั่วโมงชั่วโมง
►►10 10 ปป  // 24 24 ชั่วโมงชั่วโมง

Pond spillwaysPond spillways
►►บอหลักบอหลัก
►►ชั่วคราวชั่วคราว

►►25/50 25/50 ปป  // 24 24 ชั่วโมงชั่วโมง
►►100 100 ปป  // 24 24 ชั่วโมงชั่วโมง



การตัดสินใจการตัดสินใจ  design alternativedesign alternative

►► สภาพพื้นที่สภาพพื้นที่  และพืชพรรณเดิมและพืชพรรณเดิม
►► สรางเปนหุบสรางเปนหุบ  ระบายน้ําตามแนวถนนระบายน้ําตามแนวถนน
►► ขุดถมนอยขุดถมนอย  แตจําเปนตองมีระบบระบายน้ําฝงใตดินและอาจมีทอลอดออกเปนจุดๆแตจําเปนตองมีระบบระบายน้ําฝงใตดินและอาจมีทอลอดออกเปนจุดๆ



Drainage patternDrainage pattern



►► CrossCross--pitch toward pitch toward 
buildingbuilding

►► CrossCross--pitch away pitch away 
from buildingfrom building

►► Pitched to center Pitched to center 
(Valley)(Valley)

►► Pitched to edge Pitched to edge 
(Ridge)(Ridge)

รูปแบบทศิทางระบายน้ํารูปแบบทศิทางระบายน้ํา
ของลานจอดรถของลานจอดรถ



ตัวอยางแนวทางเลือกตัวอยางแนวทางเลือก  ทิศทางระบายน้ําทิศทางระบายน้ํา
ที่สัมพันธกับระดบัอาคารที่สัมพันธกับระดบัอาคาร

►► ระดับอาคารอยูสูงกวาภายนอกระดับอาคารอยูสูงกวาภายนอก
►► ระดับอาคารอยูต่ํากวาภายนอกระดับอาคารอยูต่ํากวาภายนอก



Open systemOpen system

►► Surface drainage Surface drainage 
systemsystem

►► โดยการใชโดยการใช  grassed swalegrassed swale

►► Sheet flowSheet flow



Closed systemClosed system

►► SubSub--surface drainage surface drainage 
systemsystem

►► โดยการใชโดยการใช  sheet flow + sheet flow + 
area drain/catch basinarea drain/catch basin

►► ทอฝงใตดินทอฝงใตดิน



Combination system Combination system 
(open/close)(open/close)

►► แบบผสมแบบผสม
►► Grassed swale Grassed swale ในสวนที่เปนในสวนที่เปน

ธรรมชาติธรรมชาติ
►► Sheet flow + catch Sheet flow + catch 

basin basin ในสวนในสวน  pavementpavement
►► ทอฝงใตดินทอฝงใตดิน



การแกปญหาดานโครงสรางหลักการแกปญหาดานโครงสรางหลัก

เพื่อใหเหมาะสมกับการระบายน้ําและเพื่อใหเหมาะสมกับการระบายน้ําและ
พื้นที่ใชสอยพื้นที่ใชสอย

►► Slab Slab -- 3% max. slope3% max. slope
►► Wall Wall --  ขึน้อยูกับความสูงของขึน้อยูกับความสูงของ

กําแพงที่เหมาะสมกําแพงที่เหมาะสม
►► Pole/pier Pole/pier --  อยูกับที่ความชันอยูกับที่ความชัน

สูงๆไดดีสูงๆไดดี



ลักษณะการระบายน้ําแบบอื่นๆลักษณะการระบายน้ําแบบอื่นๆ

ซึ่งอาจเกี่ยวกับซึ่งอาจเกี่ยวกับ
การออกแบบการออกแบบ
ระบบระบายน้ําระบบระบายน้ํา

►► สวนหลังคาสวนหลังคา
►► หลังคาหลังคา
►► เนินเนิน
►► SubSub--draindrain

เปลี่ยนระดับน้ําเปลี่ยนระดับน้ํา
ใตดินใตดิน//ระบายน้ําระบายน้ํา
ใตดินใตดิน



เชนเชน  สนามกีฬามักจะทําเปนเนินลาดสนามกีฬามักจะทําเปนเนินลาด  
(Pitch) (Pitch) ออกจากตัวสนามออกไปออกจากตัวสนามออกไป
ดานนอกดานนอก  ทั้งนี้ตองไมกอใหเกิดการทั้งนี้ตองไมกอใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขันไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน

►► สนามเบสบอลสนามเบสบอล
►► court court ตางๆตางๆ  เชนเชน  เทนนิสเทนนิส  บาสเก็ตบาสเก็ต

บอลบอล
►► สนามกีฬาหญาตางๆสนามกีฬาหญาตางๆ  เชนเชน  รักบี้รักบี้  

ฟุตบอลฟุตบอล

กรณีที่มีกฎเกณฑตายตัวกรณีที่มีกฎเกณฑตายตัว



การเลือกใชรูปแบบทางระบายน้ําการเลือกใชรูปแบบทางระบายน้ํา

►► Vegetated parabolic Vegetated parabolic 
swaleswale

►► Paved gutterPaved gutter
►► Combination curb & Combination curb & 

guttergutter



Cross section of a grassed Cross section of a grassed 
parabolic swaleparabolic swale



A grassed parabolic swaleA grassed parabolic swale
ที่ใชเปนองคประกอบภูมิทัศนที่ดีอีกดวยที่ใชเปนองคประกอบภูมิทัศนที่ดีอีกดวย



Diversion grassed swaleDiversion grassed swale
Drain inletDrain inlet



Swale Swale ที่มีขนาดแคบและโคงเกินไปที่มีขนาดแคบและโคงเกินไป
ทําใหน้ําไหลแรงและเกิดการกัดเซาะทําใหน้ําไหลแรงและเกิดการกัดเซาะ



ทอลอดทอลอด
CulvertCulvert



ทอลอดทอลอด  CulvertCulvert  ที่กลมกลืนกับงานออกแบบภมูิทัศนที่กลมกลืนกับงานออกแบบภมูิทัศน



ภาพตัดแสดงการระบายน้ําขางถนนภาพตัดแสดงการระบายน้ําขางถนนภาพตัดแสดงการระบายน้ําขางถนน



การซึมการซึม



►► โครงสรางรับน้ําและรวบรวมสูโครงสรางรับน้ําและรวบรวมสู
ระบบทอระบายน้ําระบบทอระบายน้ํา

►► เปนบอคอนกรีตหลอสําเร็จขนาดเปนบอคอนกรีตหลอสําเร็จขนาด
เสนผาศูนยกลางเสนผาศูนยกลาง  800800--1200 1200 
mm.mm.

►► Rule of thumb 1 Rule of thumb 1 
Catch Basin : Catch Basin : พื้นที่พื้นที่
ประมาณประมาณ  930 930 ตรมตรม..

Catch BasinCatch Basin



►► รวบรวมน้ําจากพื้นที่รวบรวมน้ําจากพื้นที่  pavement 1 pavement 1 จุดตอจุดตอ
พื้นที่พื้นที่  9090--180 180 ตรมตรม..

Area drainArea drain



►► รับน้ําที่ระบายลงสูจุดหนึ่งรับน้ําที่ระบายลงสูจุดหนึ่ง  เขาสูเขาสู
ระบบทอระบบทอ  ไมมีไมมี  Sump Sump หรือหรือ
บอรับน้ําบอรับน้ํา

Drain inletDrain inlet



Inlet/gutterInlet/gutter



Street Drain InletStreet Drain Inlet



►► โครงสรางรับน้ําที่ระบายมาแบบโครงสรางรับน้ําที่ระบายมาแบบ  
Sheet flowSheet flow  ตามแนวยาวตามแนวยาว
ของของ  Pavement areaPavement area

Trench drainTrench drain



รูปแบบรางรับน้ําตามแนวยาวรูปแบบรางรับน้ําตามแนวยาว
►► ขอบลานจอดรถขอบลานจอดรถ
►► รอบอาคารรอบอาคาร
►► แบบเปนรางซึมแบบเปนรางซึม

TrenchTrench



Invert, Catch basin, ManholeInvert, Catch basin, Manhole



ManholeManhole



►► แบบบอพักน้ําขนาดเล็กแบบบอพักน้ําขนาดเล็ก
►► ไมมีการเปลี่ยนระดับไมมีการเปลี่ยนระดับ  invertinvert

Sump Sump บอพักบอพัก



Manhole Manhole ทุกๆระยะทุกๆระยะ  88  มม..  มีฝาเปดมีฝาเปด  คนลงไปไดมีบนัไดคนลงไปไดมีบนัได



1. 1. วิเคราะหวิเคราะห
ผังพื้นที่เดมิผังพื้นที่เดมิ



2. 2. แบบแบบ  site site 
planplan



3. 3. แสดงแนวความคิดเบื้องตนในการระบายน้ําแสดงแนวความคิดเบื้องตนในการระบายน้ํา



3. 3. การลงการลง
รายละเอียดรายละเอียด
ดานระดบัดานระดบั,,  
แนวแนว  slopeslope



4. 4. การปรับระดบัการปรับระดบั
GradingGrading



5. Detail 5. Detail 
designdesign



6. Inlet location6. Inlet location



7. 7. รายการคํานวณพื้นทีร่ับน้ํารายการคํานวณพื้นทีร่ับน้ํา
ของแตละของแตละ  Catch basinCatch basin



8. Invert elevation8. Invert elevation

►► Invert IN elevation Invert IN elevation 
จะตองสูงกวาหรือเทากับจะตองสูงกวาหรือเทากับ  Invert Invert 
OUTOUT



9. 9. แสดงคาระดับแสดงคาระดับ//ขนาดทอขนาดทอ  ในรูปตัดในรูปตัด
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