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บทคดัยอ่ 

 ในปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทางดา้นผูรั้บเหมาก่อสร้าง มีการเติบโตอยา่งมากในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เน้ืองจากเป็นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจ และแหล่งท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นของประชากร มีบริษทัผูรั้บเหมาสร้างตึกคอนโด และอาคารสูง อยูห่ลายแห่งท่ีท าการแข่งขนั

กนัในทอ้งตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั  การก่อสร้างอาคารสูงนั้นมีหลายองประกอบ เช่น 

ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และโครงสร้างของตึก เป็นตน้ จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงในการ

ติดตั้งระบบ และใชเ้วลานาน จึงไดมี้การคิดคน้การลดตน้ทุน และระยะเวลาในการสร้างอาคารใหล้ดลง

ในส่วนของระบบสุขาภิบาล โดยการคิดนวตักรรมการต่อระบบท่อสุขาภิบาลแบบใหม่ในส่วนของ

ระบบท่อระบายน ้าเสีย หรือระบบท่อน ้ าเสียท่ีเกิดจากสุขภณัฑ ์เพื่อเป็นประโชยนต่อบริษทั และองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นวตักรรมการต่อระบบท่อน ้ าระบายน ้ าเสียท่ีไดท้  าการคิดคน้ สามารถลดขั้นตอนการติดตั้ง

ประกอบท่อระบายน ้ าเสียไดห้ลายขั้นตอน ท าให้การติดตั้งระบบท่อระบายน ้ าเสียมีการติดตั้งท่ีเร็วข้ึน 

และการติดตั้งระบบท่อระบายน ้ าเสีย มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึนกว่าขั้นตอนการติดตั้งระบบท่อ

ระบายน ้าเสียแบบเดิม โดยสามารถ ลดท่อท่ีสูญเสีย หรือวสัดุส้ินเปลืองจากการติดตั้งท่ีผดิพลาดของช่าง

ประปา ในการติดตั้งระบบท่อระบายน ้ าเสียแบบเดิมท่ีมีค่าวสัดุส้ินเปลือง 8% เหลือเพียง 3% รวมถึงลด

ระยะเวลาในการติดตั้งระบบท่อระบายน ้ าเสียจากเดิมใชเ้วลา 2.40 ชม. ลดระยะเวลาในการติดตั้งเหลือ 

2 ชม. จากการใชน้วตักรรมการติดตั้งท่อระบายน ้ าเสีย ท าให้บริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายลงได ้12.76% 

จากหอ้ง T01 จ านวน 10หอ้ง จากทั้งหมด 8 ชั้น และนวตักรรมน้ียงัสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นงานระบบ

ท่อสุขาภิบาลส่วนอ่ืนๆ  
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Abstract 
 Currently, real estate construction business is growing tremendously especially in 

Bangkok and vicinity areas. This is because these areas are economics center with high number of 

population density. Many manufacturing companies of condominium and high buildings are 

competing in residence construction business. There are many components in the construction of a 

high building such as sanitary system, cold water system, electrical system, building structure, of 

which a lot of time and money are required for installation. To improve this, an innovation has been 

invented to reduce cost and time in building construction focusing on sanitary system. A new method 

was invented for connecting west  water pipe of sanitary wares for the benefits of related companies 

and organizations.  

                   This west water pipe connecting innovation can reduce many steps in installing west 

water pipe system and accelerate the process. The west water pipe installation becomes more accurate 

than using former method as the number of damaged pipes or consumable products caused by 

installation faults of technician are reduced. The consumable materials cost reduce from 8% to 3%. 

The installation time is also shortened from 2.40 hours to 2 hours. By using this west water pipe 

installation innovation, the company can save cost for 12.76% in building room T01 for 10 rooms in 

8 floors. This innovation can be applied for pipe system of other sanitary works.  
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