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บทที่  4 
ขอกําหนดและหลกัเกณฑในการออกแบบ 

 
 ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบทางระบายน้ํา ทั้งแบบทอปดหรือแบบรางเปด
ประกอบดวย หลักการออกแบบทางระบายน้ํา ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบ ดานอุทกวิทยา 
ดานชลศาสตร และดานโครงสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1    หลักการออกแบบทางระบายน้ํา 
 การออกแบบทางระบายน้ําที่ดี  จะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพการระบายน้าํ งบประมาณการ
กอสรางและวิธีการบํารุงรักษา โดยจะตองออกแบบใหน้ําไหลดวยความเร็วที่สามารถลางทอ        
ดวยตัวเองและสามารถระบายน้ําไดตามภาวะอัตราระบายน้ําออกแบบ (Design Dithery) นอกจากนี้
ในกรณีทางระบายน้ําแบบทอปดตองมีการออกแบบการระบายอากาศไวดวยเพื่อชวยลดปญหาการ
สึกกรอนของทอและวัสดุอ่ืน 
 4.1.1 ขอพิจารณาในการออกแบบวางโครงขายทางระบายน้ํา 
  ประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบวางโครงขาย      
ทางระบายน้ํา  มีดังนี้ 
  1) สถานที่และตําแหนง : ตําแหนงและแนวเขตวางทางระบายน้ําเปนสวนสําคัญที่
มีผลกระทบตองบประมาณการกอสรางและประสิทธิภาพการระบายน้ํา การกําหนดแนวเขตทาง
ระบายน้ําที่ดีควรมีระยะสั้นและไมลึกมากแตมีขีดความสามารถรับน้ําจากทุกแหลงกําเนิดและ
ระบายน้ําออกไปไดโดยเร็ว 
  2) ขนาดทางระบายน้ํา : ทางระบายน้ําขนาดใหญ มีขีดความสามารถในการระบาย
ไดมากกวาทางระบายน้ําขนาดเล็ก แตราคาสูงกวา  ดังนั้น เพื่อความประหยัดและความคุมคา จึง
จําเปนตองคํานวณขนาดใหเหมาะสม โดยไมเล็กเกินไปจนไมสามารถระบายน้ําได หรือมีขนาด
ใหญจนเกินความจําเปน 
  3) ความลาดของทางระบายน้ํา :   ทางระบายน้ําที่มีความลาดชันมาก จะทําใหความ
ลึกของทางระบายน้ํามากขึ้นตามไปดวย ดังนั้น เพื่อมิใหทางระบายน้ํามีความลึกมาก ใหพิจารณา
กําหนดบอสูบเปนระยะๆ แทนการขุดดินใหลึกเพื่อเปนการยกระดับน้ําใหสูงขึ้น 
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 4.1.2 ปจจัยท่ีตองพิจารณาในการออกแบบทางระบายน้ํา 
  การออกแบบทางระบายน้ํา มีปจจัยสําคัญประกอบการพิจาณา ดังนี้ 
  1) การปองกันการสึกกรอน 
   การออกแบบทางระบายน้ําแบบทอปด ตองปองกันการสึกกรอนภายในทอ 
เพื่อปองกันทอชํารุดเสียหายเร็วกวากําหนด อันจะสงผลใหตองมีการขุดวางทอใหมแทนทอเกาที่
ชํารุด ซ่ึงจะเปนการยุงยากและมีคาใชจายสูงมากกวาการวางทอใหไดมาตรฐานตั้งแตเร่ิมตน 
  2) ความลึกของทางระบายน้ํา  
   ในกรณีการขุดเปดหนาดินเพื่อวางทางระบายน้ําซึ่งมีความลึกมากกวา 2-3 เมตร 
อาจทําใหอาคารขางเคียงเกิดการทรุดตัวและแตกราวเนื่องจากการไหลตัวของดินนั้นได กรณีนี้
สามารถแกไขโดยการขุดเจาะระบบอุโมงคเพื่อไมตองขุดเปดหนาดิน 
   อยางไรก็ดี ความลึกในสวนตนทางของทอจะตองมีระดับลึกพอที่ดันน้ําที่
ระบายออกจากอาคารบานเรือนของประชาชนใหไหลไปตามทอหรือทางระบายน้ําได 
  3) ความลาดของทางระบายน้ํา 
   ทางระบายน้ําที่มีความลาดชันมาก จะทําใหทางระบายน้ํามีความลึกมากขึ้น
ตามไปดวย กรณีนี้สามารถแกไขโดยการกําหนดใหมีบอสูบเปนระยะๆ เพื่อเปนการยกระดับน้ําให
สูงขึ้น แลวปลอยใหไหลไปตามทางระบายน้ําแทนการขุดใหลึกได 
  4) ชนิดของทอระบายน้ํา  
   ทอระบายน้ํามีจํานวนหลายชนิด เชน ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอเหล็ก       
ทอ PVC ซ่ึงมีความแตกตางทั้งในเรื่องคุณสมบัติ ความคงทนและราคา ดังนั้น ควรศึกษา และ
เลือกใชทอใหเหมาะสมกับโครงสรางของทางระบายน้ํา และสามารถรับน้ําหนักไดทั้งน้ําหนัก
ถาวรและน้ําหนักจร ซ่ึงรวมถึงแรงกระแทกหรือการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นได 
  5) รอยตอหรือรอยเชื่อม 
   การออกแบบทางระบายน้ําตองศึกษาวิธีการปองกันและลดอัตราน้ําไหลรั่ว
เขาทางระบายน้ําผานทางรอยตอหรือรอยเช่ือม 
  6) การบํารุงรักษา 
   ทางระบายน้ําที่ไมมีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดการชํารุด หรือมี
อายุการใชงานที่ส้ัน ดังนั้นการออกแบบตองคํานึงถึงความสะดวกและงายตอการบํารุงรักษา 
รวมถึงการใชจายงบประมาณอยางประหยัดดวย 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบ 19 

4.2   ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบดานอุทกวิทยา 
 1) ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบ 
  ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดานอุทกวิทยา จะเกี่ยวของกับการ
คํานวณอัตราการระบายน้ําหรืออัตราน้ําไหลนองสูงสุดที่เกิดจากฝนออกแบบไดดังนี้ 
  • อัตราน้ําไหลนองสูงสุดคํานวณจากปริมาณฝนออกแบบที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่
จะระบายน้ําในรอบ 2-10 ป ปกติใชเกณฑปริมาณฝนออกแบบในรอบปการเกิดหรือคาบพินิจ 5 ป 
แตสําหรับบริเวณชุมชนไมหนาแนนและมีปญหาน้ําทวมขังเพียงเล็กนอยใชรอบปการเกิดของฝน 
ออกแบบ 2 ป ในทางตรงกันขามหากเปนบริเวณที่มีชุมชนหนาแนน ยานพาณิชยกรรมและธุรกิจ
การคา ซ่ึงเมื่อเกิดน้ําทวมจะมีความเสียหายคอนขางมาก และเปนอุปสรรคตอการสัญจร ใหใชรอบป
การเกิดของฝนออกแบบ 10 ป 
  • กรณีปริมาณน้ํานองหรืออัตราน้ําไหลนองสูงสุดที่เกิดขึ้นเกินกวาเกณฑที่กําหนด 
จะตองยอมใหเกิดน้ําทวมขังเพียงชั่วคราว และเรงระบายน้ําออกไปโดยเร็ว 
  • ปริมาณฝนออกแบบขึ้นอยูกับรอบปการเกิดและระยะเวลาที่ฝนตก โดยคํานวณ
ไดจากกราฟความสัมพันธของความเขม-ระยะเวลาที่ตก-และความถี่ของฝน ซ่ึงจะแตกตางกันใน      
แตละพื้นที่หรือภูมิภาคของประเทศ โดยขอขอมูลดังกลาวไดจากสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในจังหวัดนั้นๆ  
  • ปริมาณน้ํานองทั้งหมดที่ใชในการออกแบบทางระบายน้ํา คือปริมาณน้ําฝน
และปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากการใชน้ําในพื้นที่ 
  • ปริมาณน้ําเสียที่ไหลลงทางระบายน้ํา (กรณีระบบรวม) จะเปนสัดสวนกับ
ปริมาณน้ําที่ประชากรในพื้นที่ใชแตละวัน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 80 ของปริมาณน้ําที่
ประชากรใชทั้งหมด สําหรับอัตราการใชน้ําของประชากร กําหนดใหอยูชวงพิสัย 100-200 ลิตร/
คน/วัน โดยกําหนดใหชุมชนขนาดเล็ก หรือมีความหนาแนนนอยใชน้ํา 100 ลิตร/คน/วัน และ
ชุมชนขนาดใหญหรือมีความหนาแนนมากใชน้ํา 200 ลิตร/คน/วัน 
 2) วิธีการคํานวณอัตราน้ําไหลนองสูงสุด (Design Discharge) 
  การคํานวณปริมาณน้ํานองสูงสุดสําหรับพื้นที่รับน้ําฝนหรือพื้นที่ที่จะระบายน้ํามี
ขนาดเล็กไมเกินกวา 25 ตารางกิโลเมตร ใชสูตร Rational Formula ดังนี้ 
 Q = 0.278x10-6  CIA    
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 เมื่อ Q = ปริมาณน้ําไหลนองสูงสุดหรือการออกแบบอัตราการระบายน้ํา  
   มีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอวินาท ี
 C = สัมประสิทธิ์ไหลนอง (Coefficient of Runoff) 
  I  = ความเขมของฝน (Rainfall Intensity) มีหนวยเปนมิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
 A = พื้นที่รับน้ําฝน มีหนวยเปนตารางเมตร 
 
 3) การคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการไหลนอง (Coefficient of Runoff) 
  คาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) คือตัวแปรที่ถูกกําหนดใหเปนคาคงที่สําหรับภาวะการณ
หนึ่งๆ คาสัมประสิทธิ์การไหลนองนี้สามารถแบงตามลักษณะพื้นที่ผิวหรือลักษณะพื้นที่ใชสอย 
ตามตารางหนาที่  24-25  อยางไรก็ดีคาสัมประสิทธิ์ในตารางดังกลาวนี้ใชไดเฉพาะกับฝนความถี่
รอบ 2-10 ป เทานั้น  
  ในกรณีที่ลักษณะพื้นที่ไมเขากลุมกัน สามารถหาคาสัมประสิทธิ์การไหลนองหรือ
น้ําทาผิวดินเฉลี่ย (C) ไดจากความสัมพันธลักษณะการใชพื้นที่ยอยและขนาดพื้นที่ยอย ดังนี้ 

            
 C1….Cn คือ สัมประสิทธิ์น้ําทาผิวดินของพื้นที่ยอยแตละสวน 
 A1….An คือ ขนาดพื้นทีย่อยแตละสวน 
 
 4) การคํานวณความเขมฝนออกแบบ (Design Rainfall) 
  เมื่อเกิดฝนตก ฝนจะไมตกลงบนพื้นที่ในปริมาณและระยะเวลาที่เทากันบางทองที่
อาจมีฝนตกหนักและนาน ในขณะที่บางทองที่จะมีฝนเบาบางและตกในชวงสั้นๆ ทําใหความเขมฝน
ออกแบบในแตละพื้นที่แตกตางกัน  
  ความเขมของฝน (Rainfall Intensity) หมายถึง ความหนักเบาของฝนที่ตกลงมา
คํานวณไดจาก ปริมาณฝนออกแบบหารดวยระยะเวลาที่ฝนตก ดังนั้นความเขมฝนออกแบบที่มีคาสูง 
อัตราเสี่ยงตออันตรายที่จะเกิดน้ําทวมขังก็จะนอยลง แตงบประมาณกอสรางจะยิ่งแพงขึ้น ดังนั้น 
การเลือกความเขมฝนที่ใชออกแบบ จึงตองพิจารณาสภาพพื้นที่และความคุมคาในการปองกัน    
น้ําทวมขังใหเปนไปอยางเหมาะสม 

C = 
nA....2A1A
nAnC....2A2C1A1C

+++
+++
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  สําหรับความเขมของฝนออกแบบที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ําไหลนองสูงสดุจาก
สูตร Rational Formula นั้น จะขึ้นอยูกับรอบปหรือความถี่ออกแบบ และระยะเวลาที่ฝนตก ซ่ึงนยิม
อานจากกราฟความสัมพันธของความเขม ระยะเวลาที่ฝนตก และรอบปของฝน โดยรอบปที่ออกแบบ
กําหนดไวในรอบ 2 ถึง 10 ป สวนระยะเวลาที่ฝนตก จะกําหนดใหเทากับเวลาที่ฝนตกหรือเวลา   
น้ําไหลนอง (Tc) ซ่ึงถือวาเปนเวลาที่น้ําไหลนองกอตัวเปนรูปรางและไหลจากจุดไกลที่สุดของพื้นที่
ระบายมายังจุดที่พิจารณา 
 5) เวลาน้ําไหลนอง 
                  เวลาน้ําไหลนองหรือเวลาของการรวมจุด (Time of Concentration, Tc) หมายถึงเวลาที่
น้ําจากทุกสวนในพื้นที่ระบายน้ําไหลมาถึงจุดทางออก (Outlet) ประกอบดวยเวลาทางเขา (Inlet 
time, t0) รวมกับเวลาที่น้ําเดินทางในทอจากจุดทางเขาถึงจุดทางออกที่พิจารณา  
สูตรเวลาน้ําไหลนอง      

 
                      สําหรับเวลาทางเขา หมายถึง เวลาที่น้ําฝนใชเดินทางหลังจากที่ตกลงมาจนถึง
ทางเขาสูทอหรือรางระบายน้ํา หรือเปนเวลาที่น้ําไหลนองบนผิวดินและพื้นผิวอ่ืนๆ จากจุดไกลสุด
จนถึงทางเขาสูทอหรือทางระบายน้ํา  
  สําหรับเวลาที่น้ําวิ่งในเสนทอหรือรางระบายน้ํา (tpipe) คํานวณโดยใชสูตรชลศาสตร 
และความเร็วการไหลในทอเทากับ 0.75 เมตร/วินาที หรือเทากับ 45 เมตร/นาที ซ่ึงเปนความเร็ว
การไหลนอยที่สุดที่จะไมทําใหเกิดการตกตะกอนในทอ 
  เวลาน้ําไหลบนพื้นดินหรือพื้นที่ผิวตางๆ (to) จนกวาจะเขามายังจุดเขาทอหรือราง
ระบาย (Inlet) นั้น คํานวณหาไดยาก เพราะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง อาทิเชน ความลาดชันของ
พื้นที่ผิว ลักษณะปกคลุมพื้นที่ผิวนั้นๆ ระยะทางที่น้ําวิ่งกอนถึงจุดเขาทอ อยางไรก็ดี ในการ
ออกแบบ อาจเลือกใชเวลาวิ่งเขาทอในชวง 5 ถึง 30 นาที (นิยมใช 5-15 นาที) ในกรณีพื้นที่ที่อยูใน
เขตการพัฒนาและมีส่ิงกอสรางหนาแนน พื้นที่ผิวสวนใหญเปนชนิดน้ําซึมลงดินไดยาก และมีชอง
ใหน้ําเขาระบบระบายจํานวนมาก อาจเลือกใชเวลาเขาทอเพียง 5 นาที สําหรับพื้นที่ที่มีการพัฒนาและ
ภูมิประเทศคอนขางราบเรียบกําหนดใชเวลาเขาทอหรือรางระบายนาน 10  ถึง 15 นาที แตใน
บริเวณชุมชนที่พักอาศัยมีภูมิประเทศราบเรียบกําหนดใชเวลาในชวง 20-30  นาที  เปนเกณฑ 

Tc = tO + tpipe 
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  หากกําหนดใหเวลาน้ําไหลบนพื้นผิว (to) เทากับ 15 นาที ก็จะสามารถคํานวณเวลา
น้ําไหลนอง (Tc) ไดดังนี้ 

              
 เมื่อ  Tc = เวลาน้ําไหลนองหรือเวลาของการรวมจุด,นาที 
  L  = ความยาวทอ (เมตร) 

 6) สรุปขั้นตอนการคํานวณอตัราการไหลนองสูงสุดท่ีออกแบบ (Design Discharge) 
  (1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลลักษณะพื้นที่ระบายและลักษณะฝน 
  (2) กําหนดเกณฑที่ใชในการออกแบบ 
  (3) คํานวณคาสัมประสิทธิ์การไหลนอง 
  (4) คํานวณหรืออานคาความเขมฝนจากความสัมพันธความเขม-ระยะเวลาฝนตก-
ความถี่ปริมาณน้ําฝน 
  (5) คํานวณอัตราการไหลนองสงูสุดดวยการใชสูตร Rational Formula 
   โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนแสดงไวในรูปที่ 4-1 สําหรับอัตราการไหล
นองสูงสุด (Q) ที่คํานวณไดดังกลาว จะนําไปประยุกตใชในการคํานวณขนาดของทอหรือราง
ระบายน้ําที่เหมาะสมในหัวขอ 4.3 ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

Tc = 15 + 
45
L  (นาที) 
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เร่ิมตน 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลลกัษณะพื้นท่ีระบายและลักษณะฝน 
• ขนาดพื้นที่ระบาย (A) 
• ระยะทางที่น้ําวิ่งกอนถึงจุดเขาทอ (โดยประมาณ) 
• ความยาวของทอหรือรางระบายน้ําจากจุดเขาทอถึงจุดออกที่พิจารณา 
• ความลาดของพื้นทีผิ่ว 
• ลักษณะการใชสอยพื้นที่ 
• ลักษณะพื้นที่ผิว 
• กราฟความสัมพันธระหวางความเขม-ระยะเวลาฝนตก- 

ปริมาณน้ําฝน ในบริเวณพื้นที่หรือใกลเคียง 

2. กําหนดเกณฑในการออกแบบ 
• ความถี่หรือรอบปออกแบบ (Design Return Period) 

ซึ่งอยูในชวงพิสัย 2-10 ป 
• จํานวนประชากรและอัตราการใชน้ําในพื้นที่ระบาย กรณีที่ 

  พิจารณารวมปริมาณน้ําเสียเขากับอัตราการไหลนองสูงสุดดวย 
• เวลาน้ําไหลนองบนพื้นผิวดินไหลนองจากบริเวณฝนตกไกลสุดมาเขาทอ (เวลา 

วิ่งเขาทอ) และเวลาที่น้ําไหลในทอจนถึงจุดออก ซึ่งจะกําหนดใหเทากับเวลา
ที่นับวาฝนตก (Tc) 

3. คํานวณคาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) 
 จากลักษณะพื้นที่ผิวหรือการใชสอยพื้นที่ 
 โดยใชตารางผนวกที่ 1-3 หรือ 1-4    
 แลวแตกรณี 

4. อานคาความเขมฝนออกแบบจากความสัมพันธ 
 ระหวางความเขม-ระยะเวลาฝนตก-ความถี่ของ 
 ฝน เมื่อทราบคารอบปออกแบบ และระยะเวลา 
 ที่ฝนตก (กําหนดใหเทากับ Tc) 

5.   คํานวณอตัราการไหลนองสูงสุดจากสูตร Rational Formula 
Q = 0.278 CIAx10-6 

สิ้นสุด หมายเหตุ :  อัตราการไหลนองสูงสุด (Q) 
  ที่คํานวณไดจะนําไปใชในการ  
  กําหนดขนาดทอหรือรางระบายน้ําตอไป 

รูปท่ี 4-1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคํานวณอัตราการไหลนองสูงสุด (Q) 
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ตารางที่ 4-2 สัมประสิทธ์ิการไหลนองตามพื้นผิวหรือลักษณะพื้นท่ีใชสอย 
 

ลักษณะใชสอยของพืน้ท่ี คาสัมประสิทธ์ิการไหลนอง (C) 
1. เขตธุรกิจ  
    - หนาแนน 0.70-0.95 
    - รอบๆ บริเวณเขตธุรกจิ 0.70-0.85 
2. เขตที่พักอาศัย  
    - ครอบครัวเดียว 0.30-0.50 
    - หลายครอบครัว, แยกกนั 0.40-0.60 
    - หลายครอบครัว, ติดกัน 0.60-0.75 
3. เขตที่พักอาศัย (ชานเมือง) 0.25- 0.40 
4. เขตอพารทเมนท  0.50-0.70 
5. เขตอุตสาหกรรม   
    - เบา 0.50-0.80 
    - หนกั 0.60-0.90 
6. สวนสาธารณะ/สนามหญา 0.10-0.25 
7. สวนเดก็เลน 0.20-0.35 
8. สถานีรถไฟ ชุมทาง 0.20-0.35 
9. ที่รกราง/ที่ดนิวางเปลา 0.10-0.30 
10. ที่จอดรถ คสล./สนามกีฬาผิวทึบน้ํา 0.85-0.95 
11. ที่จอดรถลาดยาง/หินคลุก 0.70-0.85 
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4.3   ขอกําหนดและหลักเกณฑการออกแบบดานชลศาสตร 
 ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบดานชลศาสตร เกี่ยวของกับการคํานวณขนาดของทอ
หรือรางระบายน้ําที่จะสามารถระบายน้ําดวยอัตราการไหลสูงสุดที่ออกแบบ (Q) การออกแบบ
ขนาดทอ จะถือวาการไหลในทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําเปนแบบเสมอตน เสมอปลาย (Uniform 
Flow) และจะใชสมการแมนนิ่ง (Manning’s Formula) เพื่อคํานวณหาความจุและขนาดทอ ดังนี้ 
 

   Q = 1/2S  2/3AR
n
1          

 
  เมื่อ Q = อัตราการไหลสูงสุดที่ผานทอ, ลบ.ม./วินาที 
   n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 
    = 0.016-0.018 สําหรับคอนกรีต (ทอหรือคลองดาดคอนกรีต) 
    = 0.025 สําหรับคลองดิน 
   A = พื้นที่หนาตัดของทอหรือทางน้ําไหล, ตารางเมตร 
   R = รัศมีชลศาสตร (Hydraulic Radius), เมตร 
    = 

P
A  

   P = เสนขอบเปยก (Wetted Perimeter), เมตร 
                           S = ความลาดชันทอออกแบบ 
   D = เสนผานศูนยกลาง 
 

  สําหรับทางระบายน้ําแบบทอพิจารณาการไหลเต็มทอ ดังนั้น เสนขอบเปยก (P)   
มีคาเทากับ ¶D และคารัศมีชลศาสตร (R) มีคาเทากับ D/4 
  จากสูตรแมนนิ่ง สามารถคํานวณเฉพาะความเร็วในเสนทอไดดังนี ้
 

                                V = 1/2S  2/3Rn
1            

   

  เมื่อ      V  =  ความเร็วในเสนทอ, เมตร/วินาท ี
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      สําหรับขอกําหนดทางดานชลศาสตรที่สําคัญ มีดังนี้ 
 (1) ขนาดทอระบายจะตองสัมพันธกับอัตราการไหลออกแบบ (Q) และตรวจสอบ
ความเร็วการไหลในทอไมควรจะนอยกวา 0.75 เมตร/วินาที เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการตกตะกอน
สะสมในเสนทอ และขนาดทอเล็กที่สุดเทากับ ∅ 0.40 เมตร   
         (2) ความลาดชันของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร ไมควรจะต่ํา
กวา 1: 500 และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญตองไมเกินกวา 1: 1,000  
         (3) เพื่อใหการบํารุงรักษาเปนไปดวยความสะดวก เชน การทําความสะอาดและขุด
ลอกตะกอน ทางระบายน้ําแบบทอจะกําหนดใหมีบอพักน้ําเปนระยะ โดยระยะหางของแตละบอ
พักอยูระหวาง 6-12 เมตร ตามตําแหนงที่เปนจุดเชื่อมตอหรือทอแยก 
          (4) ทางระบายน้ําในถนนซอยแคบ หรือความกวางนอยกวา 5.00 เมตร ซ่ึงไมสามารถ
จัดทําทางเทาได ใหจัดทํารางระบายน้ําตื้นรูปตัว V เพื่อรวบรวมน้ําและใหไหลลงทอระบายน้ําตาม
ตําแหนงของบอพักน้ํา แนวทางระบายน้ําอาจทําไดทั้งสองขางหรือขางเดียวก็ไดตามความเหมาะสม 

4.4   ขอกําหนดและหลักเกณฑทางดานโครงสราง 
 4.4.1 รูปแบบของทางระบายน้ํา 
  รูปแบบของทางระบายน้ํา แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือแบบทอปดและแบบ    
รางเปด  ดังนี้ 
  1) แบบทอปด 
   ทางระบายน้ําแบบทอปดเปนระบบระบายน้ําดวยแรงโนมถวง จะใชทอ คสล.
ตามมาตรฐาน มอก.128 แตถาเปนระบบระบายน้ําที่ใชแรงดันโดยใชเครื่องสูบน้ําจะใชทอเหล็ก
เคลือบสารปองกันการกัดกรอน (Epoxy) หรือทอ PVC หรือ PE 
  2) แบบรางเปด 
   รางระบายน้ําทั่วไปเปน คสล. อาจมีรูปรางเปนสี่เหล่ียมผืนผา หรือส่ีเหล่ียม
คางหมูหรือคร่ึงวงกลม ซ่ึงอาจดาดคอนกรีตหรือเปนรางดินก็ได 
 4.4.2 ขอกําหนดของงานคอนกรตีและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจะตองเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย หรือ มาตรฐานวิศวกรรมระหวางประเทศ เชน 
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  - ACI (American Concrete Institute) 
  - AASHO (American Association of State Highway Official) 
  - ASTM (American Society for Testing of Material) 
  - AISC (American Institute of Steel Construction) 
  - TIS (Thai Industrial Standards) เปนตน 
 4.4.3 คุณสมบัตขิองวัสดุ 
  1) การรับแรงของคอนกรีต 
   คอนกรีตไมเสริมเหล็ก fc′  = 140 กก./ซม.2 
   คอนกรีตเสริมเหล็ก fc′ = 175 กก./ซม.2 
   เมื่อทดสอบดวยแทงคอนกรีตทรงกระบอกมาตรฐาน  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
15 เซนติเมตร  สูง 30  เซนติเมตร อายุครบ  28 วัน 
  2) คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กโครงสราง 
   • เหล็กเสริมคอนกรีตสําหรับเหล็กเสนกลมใชเหล็กชั้นคุณภาพ SR 24 
ตาม มอก. 20 สําหรับเหล็กขอออย ใชเหล็กชั้นคุณภาพ SD 30 ตาม มอก. 24 
   • เหล็กโครงสรางหรือเหล็กรูปพรรณใหใชเหล็กชั้นคุณภาพ FE 24 ตาม 
มอก. 116 
  3) น้ําหนักหนึ่งหนวยปริมาตรของมวลสารตางๆ มีดังนี้ 
   • น้ําหนักคอนกรีต = 2,400  กก./ม.3 
   • น้ําหนักดินแหง = 1,600  กก./ม.3 
   • น้ําหนักดินอิ่มตัวดวยน้ํา = 2,100  กก./ม.3 
   • น้ําหนักดินบดอัดแนน = 2,000  กก./ม.3 
   • น้ําหนักน้ํา = 1,000  กก./ม.3 
   • น้ําหนักเหล็ก = 7,800  กก./ม.3 
  เมื่อดําเนินการออกแบบทางระบายน้ําตามขอกําหนดและหลักเกณฑดานอุทกวิทยา 
ชลศาสตรและโครงสรางเรียบรอยแลว ใหพิจารณากําหนดรายละเอียดแบบและประมาณราคาเพื่อ
ประกอบการตั้งงบประมาณ และขออนุมัติกอสรางตามแบบแปลนที่กําหนดตอไป 


