ข้ อสรุ ป
1 สาเหตุของการแตกรั่วที่รวบรวมได้ เกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
1.1 การไม่รองทรายใต้ ท่อ การแตกรั่วเนื่ อ งจากหนุน พื น้ ปูน จะเริ่ ม เสี ยหายบริ เวณหน้ าสัม ผัส
ระหว่างท่อกับพื ้นปูน ซึง่ เป็ นบริเวณที่มีความเค้ นสูงเนื่องจากเกิดแรงกระทาเฉพาะจุด
1.2 การเตรี ยมร่องดินที่ไม่ได้ ขนาด การวางท่อตื ้นกว่ามาตาฐาน การเตรี ยมร่องดินไม่ได้ ขนาดทา
ให้ ไม่สามารถบดอัดทรายให้ ได้ ความหนาตามมาตรฐานได้ เมื่อหน้ าดินเกิดการทรุดตัว หรื อ
ได้ รับแรงกดจะทาให้ ทอ่ ประปาเกิดความเค้ นสูงกว่าการเตรี ยมร่องดินตามมาตรฐาน
1.3 การวางท่อ เบี ยดวัต ถุต่าง ๆ เช่น เศษหิ น เศษคอนกรี ต จะเกิ ด ความเค้ น เฉพาะจุด บริ เวณ
หน้ าสัม ผัส ระหว่างท่อกับวัตถุนัน้ ยิ่ง ถ้ าเป็ น วัต ถุที่มี ความแหลมคมเช่น เศษหิน หรื อ เศษ
คอนกรี ต จะทาให้ ทอ่ เกิดการเสียหายได้ ง่าย
1.4 การวางท่อทับวัตถุอื่น เช่น ท่อปูนจะทาให้ เกิดความเค้ นบริ เวณหน้ าสัมผัส และเห็นได้ ว่าเป็ น
ความเค้ นเฉพาะจุด ดังนันบริ
้ เวณนี ้จะเกิดการเสียหายก่อน
2 แนวทางการวิเคราะห์
2.1 การวางท่อ PVC เส้ นผ่านสูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร บนพื ้นคอนกรี ต โดยไม่รองทรายใต้ ท่อ และไม่
กลบทรายเหนือท่อ จะเกิดการเสียรู ปเมื่อรับแรงกดแบบจุด 98.8 ตัน และจะเกิดการเสียหายเมื่อ
รับแรงกดแบบจุด 132.7 ตัน ท่อจะเสียหายบริ เวณจุดสัมผัส กับแรงกด และบริ เวณที่ท่อสัมผัสกับ
พื ้นคอนกรี ต
2.2 การวางท่อ PVC เส้ นผ่านสูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร โดยขุดร่องดิน และ กลบทรายตามมาตรฐาน
จะเกิดการเสียรูปเมื่อรับแรงกดแบบจุด 106.51 ตัน และ จะเกิดการเสียหายเมื่อรับแรงกดแบบจุด
207.85 ตัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณีที่ 1 เห็นได้ ว่าการวางท่อตามมาตรฐานสามารถรับแรงกระทา
ได้ มากกว่า และไม่เกิดความเค้ นเฉพาะจุด
2.3 จาลองการดัดท่อ PVC ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร โดยแบ่งตาแหน่งการ
ดัดท่อออกเป็ น 3 ระยะ คือ 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร พบว่าที่ตาแหน่งการดัด 3 เมตร (ตาแหน่ง
กึ่งกลางท่อ) สามารถดัดท่อได้ มากกว่าระยะอื่น
2.4 จาลองการวางท่อ PVC ขนาดเส้ นผ่านสูนย์ กลาง 300 มิ ลลิเมตร ยาว 6 เมตร ทับท่อคอนกรี ต
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ที่ตาแหน่ง 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร จากปลายท่อ
พบว่าที่ตาแหน่งกลางท่อ คือ ระยะ 3 เมตร สามารถดัดท่อได้ มากที่สดุ
3 แนวทางในการแก้ ไขปัญหา
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3.1 การไม่รองทรายใต้ ท่อแล้ วทาให้ เกิดการแตกรั่วเนื่องจากการหนุนกับพื ้นปูน
- ควรใช้ ท่อเหล็กแทนท่อ PVC หรื อ PB เพราะท่อเหล็กมีความแข็งแรงมากกว่า
3.2 การเตรี ยมร่องดินที่ไม่ได้ ขนาดหรื อการวางท่อตื ้นกว่ามาตรฐาน
- ในการวางท่อควรสารวจเส้ นทางการวางท่อก่อนเพื่อที่จะสามารถขุดร่องดินให้ ได้ ตาม
มาตรฐาน
- แต่ถ้าขุดร่องดินตามาตรฐานไม่ได้ ควรใช้ ท่อเหล็กแทนท่อ PVC หรื อ PB
3.3 การวางท่อเบียดวัตถุตา่ ง ๆ เช่น เศษหิน เศษคอนกรี ต
- ควรใช้ ข้องอเข้ ามาช่วยเปลี่ยนแนวการวางท่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการวางท่อเบียดกับวัตถุอื่น
3.4 การวางท่อทับวัตถุอื่น เช่น ท่อปูน
- ควรใช้ วสั ดุที่มีความอ่อนนุม่ และยืดหยุน่ ได้ ดีเช่น ยาง เป็ นต้ น รองใต้ ทอ่ เพื่อป้องกันการ
กระแทกของท่อกับวัตถุที่ทอ่ ประปาวางทับอยู่
จากการวิเคราะห์ปัญหาโดยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ เห็นได้ วา่ ทัง้ 4 ปัจจัยมีผลต่อความเสียหาย
ของท่อประปาชนิด PVC และ PB โดยสามารถวิเคราะห์หาจุดที่จะเกิดการเสียหาย รวมถึงขนาดของแรง
กระทาที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายได้ เช่นเดียวกัน และสามารถใช้ เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขและป้องกันการ
แตกรั่วของท่อ นอกเหนือจากนันผลการวิ
้
เคราะห์นี ้สามารถนาไปออกแบบการวางท่อ หรื อ หาแนวทางใน
การป้องกัน และลดการเสียหายที่จะเกิดกับท่อได้
ทีมงานวิจยั หวังว่าการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ งานทางด้ านประปาไม่มากก็น้อย และหวังว่าการ
นาโปรแกรมทางด้ านไฟไนต์เอลิเมนต์มาประยุกต์ใช้ กบั งานทางด้ านประปา จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประปา
ในอนาคต
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