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บทคดัย่อ 

บทความนี
ได้อธิบายถึงวธิีการก่อสร้างกําแพงกนัดินไดอะแฟรม 
(Diaphragm Wall) ที+มคีวามลกึมาก ซึ+งกาํลงัเป็นที+นิยมในพื
นที+จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร วธิกีารกอ่สร้างจะต่างจากการก่อสร้างกําแพงกนัดิน
ไดอะแฟรมทั +วไป กล่าวคอืจะมีความยุง่ยากซบัซ้อนมากกว่าอกีทั 
งยงั
ต้องใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้างสูง ทางคณะผู้เขียนจึงได้
พยายามรวบรวมปญัหาที+เกดิขึ
นจรงิระหว่างการทํางาน เช่น หลุมพงั
ขณะขุดเจาะ, แนวเหลก็ฝาก (Coupler) ไม่ตรงตามแบบ และ ปญัหา
ด้านการรั +วซึมของกําแพง เป็นต้น พร้อมทั 
งเสนอวธิกีารแกไ้ขโดยใช้
หลกัการทางวศิวกรรมเขา้มาชว่ย จุดประสงคก์เ็พื+อใหผู้อ้่านเกดิความรู้
ความเขา้ใจในการทํางานสายนี
เพิ+มมากขึ
น อนัจะส่งผลใหป้ญัหาในการ
ทํางานดา้นนี
ลดลง 

คาํสาํคญั: กาํแพงกนัดินไดอะแฟรม, ปญัหาในการก่อสรา้งกาํแพงกนั
ดนิ, ขั 
นตอนการกอ่สรา้งกาํแพงกนัดนิ 

Abstract 

This article describes the construction method of deep-
seated diaphragm wall, which is popular in Bangkok area. The 
construction method is pretty different from the typical diaphragm 
wall construction. Deep-seated diaphragm wall is more 
complicated and requires more caution as well. The authors try 
to collect the actual problems during construction, such as 
borehole collapse during excavation, mistake of coupler 
elevation, leakage of diaphragm wall etc. and also propose the 
solutions by using engineering principle. The objective is to 
reduce the problems by sharing knowledge and understanding of 
this work. 

Keywords: Diaphragm Wall, D-Wall, Retaining Wall, D-Wall 
Construction, Problems in D-Wall Construction. 

1. คาํนํา 

กําแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) เป็นที+นิยมเป็น
อยา่งมาก ในการกอ่สรา้งหอ้งใตด้นิใน จ.กรุงเทพฯ มาหลาย 10 ปี แต่
ในปจัจุบันโครงการก่อสร้างอาคาร เริ+มมีจํานวนเพิ+มมากขึ
น  ใน
ขณะเดียวกนัที+ดินกม็ีราคาแพงตามไปด้วย ส่งผลให้เจา้ของโครงการ
จําเป็นต้องทําอาคารให้สูงขึ
นและมชี ั 
นใต้ดินหลายๆชั 
น เพื+อใหคุ้้มทุน
ในการก่อสร้าง ทําให้ระบบป้องกันดินพังชนิด Diaphragm Wall มี
ความลกึเพิ+มตามไปด้วย การใชเ้ทคนิคการกอ่สรา้งแบบเก่าจงึไดผ้ลไม่
ดีเท่าที+ควร ขณะก่อสร้างจงึพบปญัหาใหม่ๆมากมาย เช่น การรั +วซึม
ของนํ
 าใต้ดินในปริมาณมาก, ความเอียงของกําแพงกนัดินที+มากขึ
น
ตามความลกึหรอืคา่ความคลาดเคลื+อนของระดบัเหลก็ฝาก (Coupler) 
ที+เพิ+มมากขึ
นตามระดบัช ั 
นที+ลกึลงไป      

บทความนี
ทางผูเ้ขยีนอยากจะแบ่งปนัประสบการณ์ในการควบคมุ
งาน, ปญัหาพร้อมทั 
งวธิีการแก้ไข เพื+อให้โครงการต่อๆไป มีความ
เขา้ใจในการทาํงานมากขึ
น  

2. กาํแพงกนัดนิชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) 

2.1 ข้อมูลทั 	วไปของ Diaphragm Wall จ.กรงุเทพฯ 

งานก่อสร้าง D-Wall ในพื
นที+กรุงเทพฯ เริ+มมีความลึกมากขึ
น 
เนื+ องมาจากข้อจํากัดการใช้พื
นที+ และราคาที+ดินที+ แพงขึ
น  จาก
ประสบการณ์ ของผู้เขียน D-Wall สําหรับงานอาคารสูงในพื
นที+
กรุงเทพฯ มคีวามลกึอยูท่ี+ประมาณ 20-35 เมตรขึ
นไป และมจีํานวนชั 
น
พื
นตั 
งแต่ 2-5 ช ั 
น โดยเฉพาะ D-Wall ที+มคีวามลกึตั 
งแต่ 25-35 เมตร
ขึ
นไปและมีชั 
นพื
น 4-5 ชั 
น ทางบรษิทัฯพึ+งไดร้บังานในชว่งไม่เกนิ 3 ปี
มานี
เอง แสดงใหเ้หน็วา่แนวโน้มของงาน D-Wall เริ+มต้องการความลกึ
ที+มากขึ
น 

ส่วนงาน D-Wall ของทางภาครฐัฯ เช่น งานกอ่สรา้งรถไฟฟ้าใต้ดนิ 
D-Wall มีความลึกอยู่ที+ประมาณ 25-68 เมตร และมีชั 
นพื
น 3-8 ชั 
น 
(ความสงูแต่ละชั 
นมากกว่าของอาคาร) ในความคดิเหน็ของทางผูเ้ขยีน 
D-Wall ที+มีความลึกมากกว่า 25 เมตร ขึ
นไปถือว่าเป็น D-Wall ที+มี
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ความลกึมาก เหตุผล คอื 1) โครงเหลก็อาจมีจํานวนถึง 3 โครง การ
ตดิตั 
งทําได้ยากและใช้เวลานาน 2) มีจํานวนชั 
นเหลก็ฝากทั 
ง Coupler 
หรือ Bent-out bar หลายชั 
น เพิ+มความยากในการตรวจสอบ 3) ใช ้
Stop end 2  ท่ อน ต่ อกัน  4 ) D-Wall มี ป ริม าต รม ากก ว่า  1 0 0 
cu.m./panel 5) การควบคุมความดิ+งทําได้ยาก เป็นต้น ทําให้ต้องใช้
ความระมดัระวงัในการทาํงานเพิ+มมากขึ
นเป็นพเิศษ 

2.2 ขั !นตอนการก่อสร้าง Diaphragm Wall 

กาํแพงกนัดิน Diaphragm Wall เป็นกําแพง Rigid Wall ชนิดหนึ+ง  
มกัจะใชใ้นการกอ่สร้างห้องใต้ดินหลายชั 
น โดยมีขอ้ดี คอื 1) เกดิการ
เคลื+อนตวัน้อย 2) สามารถทําการเปิดหน้าดนิได้ลกึ 3) แรงสั +นสะเทอืน
จากการก่อสร้างน้อย 4) สามารถทําเป็นกําแพงถาวรห้องใต้ดินของ
โครงการไดเ้ลย และ 5) สามารถกาํหนดความหนา ลกึ กําแพงไดต้ามที+
ตอ้งการ ขึ
นอยู่กบักําลงัของเครื+องจกัรเป็นหลกั สว่นขอ้เสยี คอื มีราคา
แพงและมีขั 
นตอนในการก่อสร้างที+ซับซ้อนกว่าระบบ Flexible Wall 
ข ั 
นตอนการกอ่สรา้งสามารถอธบิาย ดงัรูปที+ 1                                                                                   

รปูที� 1 ขั �นตอนการก่อสร้าง Diaphragm Wall 

2.2.1 การกอ่สร้างกาํแพงนําร่อง Guide Wall 

เริ+มแรก คือ การกําหนดแนวของ Guide Wall โดยการใช้กล้อง 
Survey จากนั 
นทําการขดุดนิถมชั 
นบน (Top Soil) ลงไปจนถึงดินเดิม 
(Existing Ground) ในขณะการขุดดินต้องแน่ใจว่าขุดถึงช ั 
นดินเดิม 
เพราะดนิถมในกรุงเทพฯ มกัมทีรายปนอยู่ ซึ+งในขณะการขดุเจาะ อาจ
ทําให้ทรายดังกล่าวพังเข้ามาในหลุมเจาะได้ หากชั 
นดินเดิมเป็นดิน
เหนียวที+อ่อนมาก จนไม่สามารถรบัแรงแบกทานจาก Guide Wall และ
นํ
าหนักโครงเหล็กเสริมได้ (โครงเหล็กบางแผงอาจหนักถึง 65 ตัน) 
อาจใช้วิธีการปรบัปรุงคุณภาพดินด้วย Jet Grouting หรือขุด Guide 
Wall ใหล้กึลงกว่าเดมิจนถึงดนิที+แขง็แรงพอ ดงัรูปที+ 2  จากนั 
นทําการ
ตั 
งแบบ Guide Wall แล้วทําการใส่เหลก็เสริมและทําการเทคอนกรีต 
หลงัจากคอนกรตีเซต็ตวัและทาํการถอดแบบแลว้ตอ้งใสค่ํ
ายนัเพื+อไม่ให ้
Guide Wall บีบตัวและทําการถมช่องว่างด้วยดินเหนียวเท่านั 
น เพื+อ
ไม่ใหด้นิไหลในขณะทาํการเจาะแผงใกลเ้คยีง 

2.2.2 การขดุดนิ 

งานขดุดินจะขดุตามแผงที+แบ่งไวใ้น Layout โดยจะเริ+มที+แผงเปิด
ก่อน มีขนาดตามขนาด Grab เชน่ 2.8 เมตรหรอื 3.0 เมตร ดงัรูปที+ 3 
ขณะขุดจะเติมสารละลายเบนโทไนท์ทันที ต้องระมัดระวังไม่ให้
สารละลายอยู่ตํ+ากวา่ขอบบนของ Guide wall   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 2 การก่อสร้าง Guide Wall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 3 การเจาะ D-Wall โดยใช้ Hydraulic Grab 

2.2.3 การทาํความสะอาดสารละลายเบนโทไนท ์

หลงังาน ขดุดนิสารละลายเบนโทไนทจ์ะเตม็ไปดว้ยตะกอน จงึ
จําเป็นตอ้งทาํความสะอาดก่อนโดยวธิกีารเอาทรายออก โดยการดูด
สารละลายในหลมุออกโดยใชป้ ั 
มจุม่นํ
า (Submersible pump) ผ่านเขา้
เครื+องกรองทราย (Desander) จากนั 
นสง่สารละลายที+ดลีงไปในหลมุ
เจาะแทนที+สารละลายเก่า กระบวนการนี
อาจใชเ้วลาหลายชั +วโมงขึ
นอยู่
กบั ความลกึ ขนาด และ ชั 
นดนิ ของ D-Wall หลงัจากทําความสะอาด
สารละลายเสรจ็ ควรมกีารทดสอบคณุสมบตัขิองสารละลายว่าเป็นไป
ตามขอ้กําหนดหรอืไม่ หากไมผ่า่นตอ้งทาํความสะอาดสารละลายต่อไป 

2.2.4 การลงเหลก็เสรมิและเทคอนกรตี 

หลงัการทําความสะอาดสารละลาย คอืการลงเหลก็เสรมิโดยจะใช้
วธิหียอ่นโครงเหลก็ลงที+ละโครง แลว้ต่อทาบโครงเหลก็ที+หน้าหลุม หาก
โครงเหลก็มีการติดตั 
ง Coupler กค็วรมกีารเชค็คา่ระดบัโครงเหลก็ด้วย 
เพื+อไม่ให ้Coupler ผดิตําแหน่ง 

หลงัจากนั 
นจะลงท่อทริมมี+เพื+อการเทคอนกรีต โดยท่อทริมมี+จะ
แบ่งเป็นหลายๆท่อนแลว้ต่อกนัลงไปจนถึงกน้หลุม การเทคอนกรตีจะ
เป็นการเทคอนกรีตใต้สารละลาย (Under slurry concreting) จะเทไล่
จากด้านล่างขึ
นมาด้านบน คอนกรตีชุดแรก (First batch) ที+สมัผสักบั
สารละลายถือว่าเป็นคอนกรตีที+ไม่ดี ทั 
งคอนกรตีที+ไม่ดแีละตะกอนเบน
โทไนทจ์ะถูกไล่ออกที+ด้านบน เป็นอนัเสรจ็สิ
นขั 
นตอนการก่อสร้าง D-
Wall 
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3. ปญัหาที+พบระหวา่งการก่อสรา้ง D-Wall ที+มคีวามลกึมาก
และวธิแีกไ้ข 
D-Wall ที+มีขนาดใหญ่และลกึมาก การเตรยีมการและการกอ่สรา้ง

จะยุง่ยากซบัซอ้นกว่า ตอ้งใสใ่จรายละเอยีดวางแผนใหด้ตีั 
งแต่เริ+มตน้ 
เพราะหากเกดิปญัหาขึ
นมา ปญัหากม็กัจะเป็นปญัหาขนาดใหญ่ซึ+งตอ้ง
ใชเ้วลาและงบประมาณจํานวนมากในการแกไ้ข เชน่ ปญัหาดนิพงั, 
หลุมเจาะเอยีง เป็นตน้ ซึ+งทางผูเ้ขยีนกจ็ะไดอ้ธบิายลงรายละเอยีดแต่
ละปญัหาดงัต่อไปนี
 

3.1  ดินพงัเข้ามาระหวา่งการขดุ 

ปญัหาดินพงัเขา้มาในหลุมขดุเป็นปญัหาที+พบบ่อยมากเมื+อมีการ
ขุดเจาะ D-Wall แผงได้แผงหนึ+งนานๆ ซึ+งมักจะเกดิกบัแผงมุม ผลที+
ตามมาก็คอืการแก้ปญัหาที+ต้องเสยีเวลาและงบประมาณจํานวนมาก 
ตัวอย่างของ D-Wall ที+ดินพังแสดงในรูปที+ 4 การแก้ไขคอืต้องสกดั
คอนกรตีส่วนที+เกนิออก, ทําความสะอาดผวิคอนกรตี, ทาคอนกรตีด้วย
นํ
ายาประสานคอนกรตีจากนั 
นจงึซ่อมแซมผวิด้วยคอนกรตีใหม่ สาเหตุ
ของปญัหานี
มาจากหลายๆปจัจยัดงัต่อไปนี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 4 D-Wall ที�ดินพงัเข้ามาในหลมุเจาะ ภายหลงัการเปิดหน้าดิน 
 
1) ดนิบรเิวณใกล ้D-Wall ถูกรบกวนด้วยเครื+องขดุเจาะซึ+งต้อง

ยืนเจาะที+เดิมเป็นเวลานาน บางโครงการ D-Wall มีขนาดใหญ่ถึง 
1.2x6x68 เมตร อกีทั 
งบางโครงการยงัอยู่ใกล้กบัแม่นํ
าเจ้าพระยา ทํา
ให้ชั 
นดินที+พบประกอบด้วยชั 
นทรายจํานวนมากโดยพบชั 
นทรายแน่น
มาก (Very dense sand) หนาถึง 25 เมตร เครนเจาะอาจต้องยนืเจาะ
ที+เดิมเป็นเวลานานถึง 7 วนั ดินจะถูกกดทบัด้วยนํ
าหนักเครนตลอด 
อกีทั 
งแผงมุมยงัเป็นจุดที+เกดิการสะสมของความเค้นสูง (High Stress 
Concentration) ส่งผลให้เกดิแรงดนัดนิด้านขา้งผลกัดินใต้ Guide Wall 
เขา้หาหลุมเจาะ วธิกีารแกป้ญัหาต้องทําให้พื
นที+ที+เครนยนืมั +งคงที+สุด 
อาจใชแ้ผ่นเหลก็หลายแผ่นวางซ้อนให้เหลื+อมกนั และยงัต้องห้ามให้
รถบรรทุกวิ+งหรอืเครื+องจกัรอื+นๆเขา้มาใกล้หลุมเจาะมากเกนิไป ส่วน
วธิีป้องกนัควรมีการเทพื
นคอนกรีตให้เครนเจาะยืนไปเลยดังรูปที+ 5 
เพื+อทําให้พื
นที+ม ั +นคงที+สุด แต่ทั 
งนี
วธินีี
อาจเหมาะกบั D-Wall ที+ต้องใช้
เวลาในการขดุเจาะนานๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 5 การเทพื�นคอนกรีตเพื�อเพิ�มความมั �นคงให้กบัเครนเจาะ 
 

2) ดนิเดิมเป็นชั 
นดินที+อ่อนมากอยู่ก่อนแลว้ บางตําแหน่งของ
โครงการ เคยเป็นบ่อนํ
าหรอืคลองมากอ่นดงัรูปที+ 6 อาจมีสารอนิทรีย์
ปนอยู่จําพวกรากไม้และกิ+งไม้ ขณะขุดเจาะดินจะไหลออกมาหรือ
บางครั 
งชั 
นดนิชั 
นบนกม็กัจะใชท้รายเป็นดนิถม ขณะทําการขดุเจาะจะ
มกีารเติมสารละลายเบนโทไนท์โดยสารละลายจะกดัเซาะทรายออกมา
ทําให้ดนิใต้ไกด์กลายเป็นโพรง ถงึแม้ว่าสารละลายเบนโทไนทจ์ะเป็น
สารละลายที+มีคุณสมบัตติามขอ้กําหนดกต็าม เมื+อเทคอนกรตีเสรจ็ D-
Wall กจ็ะมผีวิปูดไม่สวยงาม 

3) Guide wall ถูกก่อสร้างอย่างไม่ เหมาะสม - Guide wall 
จําเป็นต้องยืนอยู่บนชั 
นดินที+แขง็แรงมากพอที+จะต้านทานแรงดันดิน
จากการกดทบัของเครนหรือจากนํ
าหนักตวัมนัเองหรือจากนํ
าหนักของ
โครงเหล็กเสริมที+ บางโครงการอาจมีนํ
 าหนักมากถึง 70 ตัน หาก 
Guide wall ถูกก่อสร้างอยา่งไม่เหมาะสมดนิบรเิวณใต้ Guide wall กม็ี
โอกาสที+จะพังสูง ตัวอย่างของการก่อสร้าง Guide wall ที+เหมาะสม
แสดงดงัรูปที+ 7 Guide wall เป็นแบบมีปีกเพื+อกระจายแรงแบกทาน, 
รูปที+ 8 การก่อสร้าง Guide wall ลึกถึง 4 เมตร ลงไปจนถึงช ั 
นดินที+
แขง็แรงพอ, รูปที+ 9 การทํา Jet grout เพื+อปรบัปรุงคุณภาพดินก่อนทํา 
Guide wall ในกรณีที+เป็นชั 
นทราย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที� 6 แนว D-Wall ผา่นบริเวณที�เป็นคลองหรอืบอ่นํ�าเก่า 
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รปูที� 7 การก่อสร้าง Guide Wall แบบมีปีก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที� 8 Guide Wall ที�มีความลึกถึง 4 เมตร เพื�อยนืบนชั �นดินที�แขง็แรง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที� 9 การทาํ Jet Grouting ก่อนการทาํ Guide Wall 
 
4) ประเด็นเรื+องสารละลายและเวลา – โดยปกติแล้วงานเจาะ 

D-Wall จะใช้สารละลายเบนโทไนท์ล้วนเป็นหลัก เมื+อมีการปล่อย
สารละลายทิ
งไวใ้นหลุมเจาะ อนุภาคเม็ดดินจะค่อยๆตกสะสมลงที+ก้น
หลุม ทําให้ความหนาแน่นของสารละลายลดลงตามเวลา อีกทั 
งหาก
สารละลายเกดิการสูญเสยีหายเขา้ไปในชั 
นดิน จนระดบัสารละลายลด
ตํ+าลง จะส่งผลให้แรงดนัของสารละลายที+กระทําต่อผนังหลุมลดลง จึง
อาจส่งผลใหห้ลมุเจาะพงัได ้

มตีัวอย่างของงานวจิยัหนึ+งที+น่าสนใจ มีการทดลองใช้สารละลาย
พอลเิมอร์ล้วนกบังานเจาะกําแพง D-Wall ขนาด 0.6x4.5x18 เมตร 
(ณรงค์และคณะ, 2004) โดยหลังเจาะเสร็จได้ปล่อยหลุมเจาะทิ
งไว้
พบว่า เมื+อปล่อยหลุมเจาะทิ
งไว้ 10.5 ชม. เกดิตะกอนตกสะสมที+ก้น
หลุมหนาถึง 7 เมตร และหลุมพังลงเมื+อเวลาผ่านไป 36 ชม. ดังโปร
ไฟล์ตามรูปที+ 10 งานวิจัยนี
แสดงให้เห็นว่าสารละลายพอลิเมอร์ไม่
เหมาะกบังาน D-Wall ในชั 
นดินกรุงเทพฯ หากมีการทิ
งหลุมเจาะไว้
นานเกนิไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 10 โปรไฟลห์ลุมเจาะที�เวลาต่างๆ จากการทดสอบด้วยเครื�อง 
Koden (ณรงคแ์ละคณะ, 2004) 

 
5) การจัดผัง Layout ไม่ เหมาะสม , ลําดับการเข้าขุด ไม่

เหม าะสม  – ตัวอย่างเช่ น รูป ที+  11  D-Wall Panel No.142A-B มี
ลกัษณะเป็นตวั T เอยีง จะเกดิทั 
งมุมป้านและมุมแหลมที+มุมแผงทั 
ง 2 
ขา้ง บริเวณที+จะมีโอกาสดินพังสูงคอืบริเวณมุมแหลม เนื+องจากเกิด 
Stress Concentration หากติดตั 
ง Stop End ที+รอยต่อกบัแผง Panel 
No.141 ก็อาจจะถอนไม่ขึ
นเนื+ องจากดินพัง คอนกรีตอ้อมไปจับ
ด้านหลงั Stop End ในที+นี
อาจจดัลําดบัการเขา้เจาะให้ดี โดยการเข้า
เจาะ D-Wall Panel No.141 ก่อน ติดตั 
ง Stop End ฝ ั +ง No.141 ก่อน
แลว้ค่อยมาถอนเมื+อเจาะ No.142A-B กจ็ะชว่ยลดปญัหาลงไปได ้แต่วธิี
แก้ที+ดีที+ สุดคือ การปรับแนว Layout ใหม่  โดยให้  D-Wall Panel 
No.142A-B เป็นตวั T ขาตรงแทน ซึ+งจะมคีวามสมดุลมากกว่า แต่ทั 
งนี

การปรบัแนว D-Wall จําเป็นต้องคํานึงถึง แนวขอบเขตที+ดินและแนว
ระบบที+ออกแบบกนัไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 11 ผงั Layout D-Wall ที�ไม่เหมาะสม 
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ตวัอย่างอกีโครงการหนึ+งมกีารจดั D-Wall Layout ดงัรูปที+ 12 
Panel No.2 และ 3 ทางโครงการใหเ้ทคอนกรตีพรอ้มกนั Panel ที+ถูก 
Hatch ไวเ้ป็น Barrette leg เจาะลกึถงึ 55 ม. ดงันั 
น Panel No.2-3 จงึ
เป็น Panel ที+ยาวถงึ 7.55 ม. ซึ+งยาวเกนิไปมโีอกาสที+ดนิจะพงัสงู 
(คลา้ยกบัคานยิ+งยาวยิ+งแอ่นตวัสูง) อกีทั 
ง D-Wall ฝ ั +งหนึ+งที+เจาะลกึถงึ 
55 ม. วธิป้ีองกนัปญัหาคอืตอ้งจดัลําดบัการขดุใหด้ทีี+สุด ดงันี
  

1) เจาะและเทคอนกรตี Panel No.1 และ 4 กอ่น Stop End จะถูก
ฝากไวท้ี+แผงเหล่านี
  

2) เจาะ Panel No.3 โดย First Bite เริ+มเจาะฝ ั +งดา้นที+ไม่ตดิกบั 
Panel No.4 ดนิจะถูกขดุเตม็หน้า Grab การคมุดิ+งจะทาํได้งา่ย จากนั 
น 
Second Bite ใหเ้จาะฝ ั +งที+ตดิกบั Panel No.4 Grab จะเอยีงเพราะงบั
ดนิไม่เตม็หน้า แต่เนื+องจากเทคอนกรตี Panel No.4 ไปกอ่นแลว้ Grab 
จงึถูกบงัคบัดิ+งไวต้ลอดดว้ยแผงที+เทไปแลว้ ต่อมาเจาะ Third Bite ของ 
Panel No.2 Grab จะงบัดนิได้เตม็หน้า อกีทั 
งยงัม ีPanel No.1 ที+เทไป
ก่อนแลว้จงึไมต่้องกงัวลเรื+องแผงเอยีง อนึ+งไม่ควรเจาะ Panel No.2 
ก่อน No.3 เพราะจะทาํให ้ Grab บดิเอยีง 2 ทศิทางซึ+งยากต่อการ
ควบคมุมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 12 ผงั Layout D-Wall ที�ไม่เหมาะสม 
 

3.2 แผง D-Wall เอียง 

การเจาะกําแพงกนัดิน D-Wall ยิ+งลกึมากเท่าใดกย็ิ+งมีโอกาสเอียง
มากขึ
นเท่านั 
น ตามข้อกําหนดของ ICE (2007) กําหนดเกณฑ์ความ
เอียงที+ยอมให้ของกําแพงกันดิน D-Wall ดังตารางที+ 1 ในกรณีที+
โครงสร้างต้องการการควบคุมพิเศษ หรือห้องใต้ดินที+ไม่ต้องการให้
พื
นที+ถูกลดทอนลงจากความเอยีงของ D-Wall เช่น อุโมงคร์ะบายนํ
าที+
มกีารออกแบบพื
นที+ห้องใต้ดินสําหรบัปล่อยหวัเจาะอุโมงค ์(TBM) ซึ+ง
หากกําแพงเอียงเขา้ในพื
นที+ อาจทําให้เกิดปญัหาด้านการติดตั 
งหัว
เจาะได ้
 
ตารางที+ 1 เกณฑค์วามเอยีงที+ยอมใหข้อง D-Wall (ICE, 2007) 
Panel excavation method Achievable verticality tolerance 
Cable grab 
Hydraulic grab 
Reverse circulation mill 

1:100 
1:150 
1:250 

 

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ความเอียงจะขึ
นอยู่กับวิธีการขุดหรือชนิด
เครื+องจกัรเป็นสาํคญั ในประเทศไทยเครื+องจักรที+นิยมใชม้ี 2 ประเภท
คอื Cable grab และ Hydraulic grab ซึ+งกําหนดให้ค่าความเอยีงอยู่ที+ 
1:100 และ 1:150 ตามลําดบั แต่ทั 
งนี
ทาง ICE (2007) กย็งัได้กาํหนด
อกีว่าหากระหว่างการเจาะมีการควบคมุดูแลอย่างใกลช้ดิ กส็ามารถใช้
ค่าความเอยีง 1:75 ได้สาํหรับทุกๆชนิดเครื+องจกัร แต่ในประเทศไทย
หลายๆโครงการจะกําหนดให้ค่าความเอียงของ D-Wall อยู่ที+ 1:100 
ไปเลยโดยไม่แยกชนิดเครื+องจกัร ตวัอย่างของ D-Wall ที+เอยีงแสดงใน
รูปที+ 13 ปญัหาที+ตามมาจากการเจาะเอยีงเกนิขอ้กาํหนดมดีงันี
  

1) เกดิโมเมนต์ส่วนเกนิขึ
นทําให้ต้องมกีารคํานวณและเสรมิเหลก็
เพิ+มเตมิ 

2) เสียงบประมาณและเวลาในการแก้ไข หากมีการเซาะหลุม
เพื+ อให้กลับมาตรง จะทําให้หลุมมีขนาดใหญ่ขึ
น ส่งผลให้การใช้
คอนกรตีสิ
นเปลอืง 

3) มคีา่ใชจ้่ายในการสกดัคอนกรตีสว่นที+เกนิออกมา 
4) Stop end อาจถอนไม่ขึ
น 
5) หากคอนกรตีลน้เขา้มาในพื
นที+ขดุ จน TBM ไม่สามารถเขา้มา

ได้ อาจเสยีเงนิคา่เคลมเวลาจากหวัเจาะ TBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 13 (ซ้าย) โปรไฟล ์D-Wall ที�เจาะเอียง จากการทดสอบ Koden 
(ขวา) D-Wall ที�เจาะเอียงหลงัการก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

 
ตวัอยา่งภาพร่างของ D-Wall โครงการหนึ+ง ที+มกีารเจาะเอยีงแสดง

ในรูปที+  14 เป็นงานเจาะ D-Wall ขนาด 1.0x4.0x40 เมตร แผง 
Secondary panel เกดิการเอยีงในทศิทางตามแนวยาวของ D-Wall ซึ+ง
น้อยกว่า 1:100 ประมาณ 30 เซนติเมตร ที+ความลกึ 37 เมตร มกีารลง 
Stop end ไปจนถึงความลึก 37 เมตร จากนั 
นจึงทําการลงเหล็กเท
คอนกรีตไปตามปกติ เมื+อมีการเจาะแผงถัดไปซึ+งเป็นแผง Closed 
panel ขนาด 1.2x5.0x40 เมตร ไม่สามารถถอน Stop end ออกได ้
เนื+องจากคอนกรตีได้อ้อมมาหุ้มด้านหลงัของ Stop end ไว้เป็นผลมา
จากการเจาะเอียง ทางผู้เขยีนจึงได้นํา Chisel มาเซาะสกดัคอนกรีต
ออก แต่กไ็ม่สามารถนํา Stop end ขึ
นมาได้ จงึจําเป็นต้องเทคอนกรตี
ฝงัไปในที+สดุ 
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ตัวอย่างอีกโครงการหนึ+ง มีการเจาะ D-Wall เบอร์ 01 รูปตัว T 
ขนาด (3.0+3.0)x1.2x42 เมตร แบบแปลนแสดงดงัรูปที+ 15 ฝ ั +งด้าม
ของตัว T เป็นฝ ั +งที+ห ัวเจาะอุโมงค์ TBM ต้องเจาะผ่าน จึงมีการติดตั 
ง 
GFRP ลงในโครงเหลก็เสรมิ เพื+อให้หวัเจาะสามารถกดัผ่านเขา้มาใน
หอ้งใต้ดินได้ มีการวางแผนก่อนว่า งานขุด D-Wall ควรเริ+มขุดที+ด้าม
ตวั T ก่อน เพื+อที+แผงจะได้ตรงที+สุด จะได้ไม่มีปญัหาในการลงโครง
เหล็กเสริมผสม GFRP ส่วนฝ ั +งทางด้านหัวตัว T ก็จะพยายามเช็ค
ความดิ+งตลอด แต่ในการทํางานจรงิ D-Wall ฝ ั +งดา้นหวัเอยีงเขา้ดา้นใน
พื
นที+ขดุมากเกนิไป ประมาณ 1 เมตรจากแนวเดมิ จนเขา้ในพื
นที+ที+หวั
เจาะ TBM จะเขา้มาจอด สาเหตุหลกัๆมาจากลาํดบัการขดุไม่เหมาะสม 
มกีารขุดด้ามกอ่นขดุหวัตวั T อกีทั 
งรูปร่างของตวั T กไ็ม่สมดุล ฝ ั +งปีก
ทางด้านซ้ายสั 
นกวา่ด้านขวา จงึส่งผลให้แผงเกดิการเอยีงทั 
ง 2 ทศิทาง
ซึ+งยากต่อการควบคุมการเจาะมาก การแก้ไขใช้วิธีการเซาะหลุม
กลบัไปในทศิทางตามแบบ ทําใหห้ลมุมขีนาดใหญ่ขึ
น ส่งผลใหม้กีารใช้
คอนกรตีเกนิไปเกอืบ 100 cu.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 14 แผง D-Wall ที�เอียงในทิศทางตามแนวยาว 
 
นอกจากนี
แล้วกม็ตีัวอย่างอีกหลายๆโครงการ ที+ทางผู้เขยีนไม่ได้

กลา่วถงึ แต่กจ็ะขอสรุปสาเหตุของการเจาะเอยีงไวค้ร่าวๆดงันี
 
1) ลําดับการเข้าขุด ไม่ เหมาะสม การจัด  D-Wall Layout ไม่

เหมาะสม ดงัที+ไดอ้ธบิายไปพอสงัเขปแลว้ในหวัขอ้ที+ 3.1  
2) คนเจาะขาดความชํานาญ ซึ+งการเจาะเป็นทกัษะส่วนบุคคล จงึ

จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบอย่างใกลช้ดิ 
3) พื
นที+ยนืเครนเจาะไม่มั +นคง ขณะขดุเจาะเครนจะมจีงัหวะกระตุก

จากการกระแทกดนิของ Grab เปรียบเสมอืนมี Dynamic load กระทํา
กบัดนิตลอด  

4) ขาดการตรวจสอบความดิ+งที+เหมาะสมอย่างใกล้ชดิ เช่น การ
ตรวจสอบความดิ+งโดยใช ้Koden test  

5) อุปสรรคจากสาธารณูปโภคหรือสิ+งก่อสร้างใต้ดิน เช่น ท่อ
ประปา, ท่อนํ
าทิ
ง, เสาเขม็เกา่, ท่อสายไฟ, รากไม้ หรอืฐานรากอาคาร
เกา่ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 15 แผง D-Wall ที�เอียงในทิศทางตามแนวยาว 
 

3.3 ระดบั Coupler ไมต่รงตามแบบ 

โดยทั +วไปกําแพงกันดิน D-Wall ที+ลึกมากๆมักจะถูกใช้เป็น
โครงสร้างถาวร และมกีารฝากเหลก็ Coupler ไวใ้นกาํแพงเพื+อต่อเชื+อม
กับพื
นต่างๆ เช่น Roof Slab, Intermediate Slab, Concourse Slab, 
Base slab หรือบางโครงการอาจมีพื
นมากถึง 8 ชั 
น แต่บ่อยครั 
ง
ภายหลังการเปิดหน้าดินพบว่า Coupler มีระดับไม่ตรงตามแบบ 
วิธีการซ่อมแซมมักจะใช้วิธีการเจาะเสียบเหล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณรูละ 600-800 บาท แต่ค่าใช้จ่ายในการติดตั 
ง Coupler อยู่ที+
ประมาณตวัละ 30 บาท ซึ+งมากกว่าค่าซ่อมแซม 20 เท่าตวั ดังนั 
นใน
ขั 
นตอนการติดตั 
งต้องใช้ความระเอยีดรอบคอบเป็นอย่างมากตั 
งแต่
เรื+องการเตรยีมโครงเหลก็ไปจนถงึการลงโครงเหลก็เสรมิ ตวัอย่างของ 
Coupler ที+ผดิระดบัแสดงในรูปที+ 16 สาเหตุเกดิจาก ไม่ได้ตดิตั 
งลูกปูน
กลางแผงโครงเหลก็ ขณะหยอ่นโครงเหลก็ลง โครงเหลก็เขา้มาชนกบั
ผนังหลุมเจาะทําให้ Coupler ถูกดันเลื+อนขึ
น, Coupler ที+ถูกต้องตาม
แบบ แสดงในรูปที+ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที� 16 แนว Coupler ผิดตาํแหน่งเนื�องจากโครงเหลก็ชนผนังหลุมเจาะ 

 
สาเหตุของ Coupler ผดิตําแหน่งมาจากหลายๆสาเหตุดงันี
 
1) รายละเอยีดแบบผดิมาตั 
งแต่ก่อนกอ่สรา้ง 
2) Guide wall มคี่าระดบัไม่สมํ+าเสมอทําให้การตรวจสอบค่าระดับ

ผดิพลาด 
3) โครงเหลก็ D-Wall ถูกผูกไวไ้ม่แขง็แรง แอ่นกลางเมื+อยก อนัเป็น

ผลให ้Coupler ผดิแนวเดมิ 

Chisel 

D-Wall D-Wall 

Stop end 
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4) ตดิตั 
ง Coupler ผดิตําแหน่งตั 
งแต่ก่อนลงโครงเหลก็ 
5) หยอ่นโครงเหลก็ลงเรว็เกนิไป, โครงเหลก็ชนผนังหลุมเจาะ, ไม่

ตดิตั 
งลูกปูนใกล ้Coupler อนัจะทาํให ้Coupler ถูกดนิที+ผนังหลุมเบยีด
จนผดิแนว 

6) ปลายเหลก็เมนถูกผูกไวอ้ย่างไม่สมํ+าเสมอ ไม่อยู่ในแนวเดียวกนั 
ทําใหย้ากต่อการเชค็ค่าระดบั 

7) เนื+องจาก D-Wall มคีวามลกึมาก โครงเหลก็เสรมิจึงถูกแบ่งเป็น
หลายๆโครง ขณะหย่อนและต่อทาบเหล็กเสริมที+ปากหลุมจะเกดิค่า
คลาดเคลื+อนสะสมเพิ+มขึ
นเรื+อยๆตามความลกึ Coupler ในตําแหน่งที+ลกึ
กวา่จงึมแีนวโน้มว่าค่าระดบัจะคลาดเคลื+อนมากกว่าตําแหน่งที+ตื
นกว่า 

8) นํ
าหนักโครงเหลก็ที+มากตามความลกึรวมกบัการต่อทาบที+ไม่ดี
ทําใหร้อยทาบรูดลงไปเรื+อยตามจํานวนโครงเหลก็ที+เพิ+มขึ
น 

9) สาเหตุอื+นๆ เช่น เจาะเอียงมากเกิน, แบบ Coupler มีความ
ซบัซอ้น หรอืแมแ้ต่ความผดิพลาดจากการตรวจสอบโครงเหลก็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที� 17 แนว Coupler ที�มีการติดตั �งตาํแหน่งถกูตามแบบ 

 

3.4 โครงเหลก็เสริมมีนํ! าหนักมาก 

โครงการที+  D-Wall มีความลึกมากๆ หมายถึง D-Wall ต้องรับ
แรงดนัดินด้านขา้งจํานวนมาก สง่ผลใหเ้หลก็เสรมิมจีํานวนมากขึ
นตาม
ไปด้วย ผลที+ตามมาคือ การลงเหล็กเสริมใช้เวลานานขึ
น, ความ
ระมัดระวงัในการยกโครงเหล็กต้องเพิ+มมากขึ
น และความมั +นคงของ
พื
นที+ที+เครนยนืต้องตรวจสอบให้ด ียกตวัอยา่งโครงการหนึ+ง โครงเหลก็
เสรมินํ
าหนักรวมมากถงึ 55 ตนั (โครงเหลก็ 1 โครงอาจหนกัมากถงึ 20
ตัน ดังรูปที+ 18 หากนอนบูมมากเกินไปอาจทําให้เครนล้มได้) เครน
บริการ (Service Crane) ที+ใช้คือ เครน Kobelco BM800 ใช้ บูมเครน
ยาว 21 เมตร ตามสเปคของเครน เครนจะยกนํ
าหนักได้สงูสุด 51 ตัน
หากตั 
งบูมชนัสุด ซึ+งน้อยกว่านํ
 าหนักโครงเหล็ก อันจะทําให้เกิดข้อ
พพิาทในการทํางาน ทางผูค้วบคุมงานอาจใชว้ธิกีารแกป้ญัหาดงันี
 

1) พจิารณาแรงลอยตัว (Bouyancy Force) ร่วมด้วย เนื+องจาก
โครงเหลก็เสริมต้องถูกหย่อนลงในสารละลายเบนโทไนท์จงึทําให้เกดิ
แรงพยงุของของเหลวขึ
น ในที+นี
สมมุตใิหค้วามหนาแน่นของสารละลาย
เบนโทไนทเ์ท่ากบันํ
า โครงเหลก็เสรมิหนัก 55 ตนัจะมปีรมิาตรทั 
งหมด 
7 ลบ.ม. หากโครงเหลก็ทั 
งหมดจมอยู่ในสารละลาย จะเกดิแรงลอยตัว
ประมาณ 7 ตัน หากหกัลบกบันํ
าหนักโครงเหลก็เสริมจะเหลอืนํ
าหนัก

โครงเหล็กเสริมสุทธิ 48 ตัน ซึ+งเครน Kobelco BM800 บูมยาว 21 
เมตร สามารยกได้ แต่ทั 
งนี
ในขั 
นตอนการทํางานจรงิโครงเหลก็เสรมิจะ
ค่อยๆถูกหย่อนลงในสารละลาย ดงัรูปที+ 19 ซึ+งหมายถึงว่าแรงลอยตวั
จะค่อยๆเพิ+มข ึ
นตามจํานวนโครงเหล็กที+ถูกหย่อนลง หากต้องการ
คํานวณนํ
าหนักโครงเหลก็สทุธใิห้มคีวามปลอดภยัมากขึ
นอาจพจิารณา
ไม่คดิแรงลอยตวัของโครงเหลก็เสรมิโครงแรก เช่น เหลก็โครงแรกหนัก 
14 ตนั จะเกดิแรงลอยตวั 2 ตนั นํ
าหนักโครงเหลก็สุทธทิี+ได้คอื 50 ตนั 
เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 18 การยกโครงเหลก็ที�มีนํ�าหนักมากถึง 20 ตนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที� 19 การหย่อนโครงเหลก็เสริมลงในหลมุเจาะ 
 

2) ใช้เครนบรกิารที+มนํี
าหนักมากขึ
น เช่น เครน 90 ตนัถึง 100 
ตนัหรือมากกว่า ซึ+งจะเหมาะสมกว่าเมื+อในโครงการมีแผงโครงเหล็ก
เสริมนํ
าหนักมากหลายๆแผง ทําให้คุม้ค่าแก่การลงทุนและยงัเป็นการ
ช่วยเพิ+มความปลอดภยัอกีด้วย ดงัรูปที+ 20 แต่ทั 
งนี
เครนที+มีขนาดใหญ่
ขึ
น กจ็ะทําให้หน่วยงานสูญเสยีพื
นที+ในการทํางานเพิ+มมากขึ
นไปด้วย 
โดยเฉพาะหน่วยงานรถไฟฟ้าที+ทํางานอยู่กลางถนนซึ+งมขีอ้จํากดัในการ
ใช้พื
นที+ และนอกเหนือจากนี
นํ
าหนักเครนที+มากขึ
น การทํางานก็ต้อง
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เพิ+มความระมดัระวงัมากขึ
นตามไปด้วย พื
นที+ที+เครนยนืหากไม่ใช้พื
น
คอนกรตี จะตอ้งปูด้วยแผน่เหลก็ใหม้ั +นคงกอ่นยก 

3) การแบ่งโครงเหลก็ออกเป็น 2 โครง - ในกรณีที+โครงเหลก็มี
นํ
าหนักมากเกนิไป เช่น โครงการหนึ+ง โครงเหลก็มีนํ
าหนักรวมมากถึง 
72 ตนั การใชเ้ครนที+มีกําลงัยกมากไม่คุม้ค่าแก่การลงทุนเนื+องจาก ทั 
ง
โครงการมโีครงเหลก็หนักเชน่นี
แคเ่พยีง 3 แผงเท่านั 
น จงึพจิารณาแบ่ง
โครงเหลก็ออกเป็น 2 ส่วนดังรูปที+ 21 ทําให้โครงเหลก็ มีนํ
าหนักรวม
ลดลงเหลอืเพยีง 36 ตนั แต่กจ็าํเป็นต้องเสยีเวลาในการลงเหลก็มากขึ
น
ถงึ 2 ครั 
ง อกีทั 
งยงัต้องระมดัระวงัในเรื+องการเจาะเป็นพเิศษดว้ย หากมี
การเจาะเอยีงปลายเหลก็ด้านลา่งของโครงเหลก็ทั 
งสองอาจเขา้มาชนกนั
จนไม่สามารถลงโครงเหลก็เสรมิต่อไปได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 20 การใช้เครนที�มีขนาดใหญ่ขึ�น (120ตนั)  
เพื�อเพิ�มความปลอดภยัในการทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 21 การแบง่โครงเหลก็ออกเป็นสองส่วน 
เพื�อลดนํ�าหนักในการยกแต่ละครั �งลง  

  

3.5  ไซโลล้ม, ฐานรากไซโลทรดุ 

ในงานก่อสรา้ง D-Wall ของรถไฟฟ้าใต้ดนิ D-Wall มกัมขีนาดใหญ่
และลกึ (เช่น ขนาด 1.5×3×65 ม.) ไซโลที+เกบ็สารละลายเบนโทไนท์
อาจมีมากถึง 20 ใบขึ
นไป (1 ใบหากใส่สารละลายเต็มหนัก 60 ตัน) 
การออกแบบฐานรากไซโลตอ้งมกีารออกแบบใหด้ ีรวมถงึตําแหน่งที+ตั 
ง

ด้วยกไ็ม่ควรอยู่ใกล้ D-Wall มากจนเกนิไปอนัจะก่อให้เกดิแรงดนัดิน
ดา้นขา้งดนัดนิให้พงัเขา้มาในหลุมเจาะ ดงักรณีศกึษาในหน่วยงานหนึ+ง 
มกีารตั 
งถังไซโลจํานวน 8 ใบ (8×60=240ตนั) เรียง 2 แถว แถวละ 4 
ใบ ห่างจาก D-Wall ประมาณ 3 เมตร ดงัรูปที+ 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 22 ตาํแหน่งที�ตั �งถงัไซโล 
 

ระหว่างทําการเจาะมีการวางแผนว่าจะใชส้ารละลายเบนโทไนท์
ของไซโลแถวหน้าในการเจาะเพื+อลดนํ
าหนกับรรทกุกระทาํแต่ผูค้วบคุม
งานละเลย หลกัจากเจาะเสรจ็ ดนิถูกดนัเขา้มาในหลมุเจาะสง่ผลใหฐ้าน
รากของไซโลทรุดตวัและไซโลลม้ลงในที+สุดดงัรูปที+ 23 ไซโลได้ลม้ทบั
ทรพัยส์นิเสยีหายหลายรายการ เช่น ป ั 
มนํ
าและถงัผสมสารละลายเบน
โทไนท ์เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 23 ภาพความเสียหายจากถงัไซโลล้ม 
  

หากพิจารณาที+การกระจายของความเคน้ (Pressure bulbs) ตาม
สมการของ Boussinesq Equation ดงัรูปที+ 24 โดยใช้ค่าของ Square 
footing จะพบว่า ความเค้นส่วนมากที+กระจายออกในแนวราบมีระยะ
อยูท่ี+ประมาณ 1.0B-1.5B (B คอื ความกวา้ง Footing) 

ในกรณีศกึษานี
ฐานรากไซโลควรตั 
งห่างจาก D-Wall อยูท่ ี+ระยะหา่ง
ประมาณ 8 ถึง 12 เมตร ซึ+งในโครงการนี
มรีะยะห่างเพยีง 7 เมตร ซึ+ง
ไม่เหมาะสมตั 
งแต่แรก สาเหตุมาจากหน่วยงานมีขอ้จํากดัในการใช้
พื
นที+โดยฝ ั +งทางด้านหนึ+งของไซโลตดิกบับ้านขา้งเคยีง ทางผูเ้ขยีนจึง
เสนอว่าหากทราบว่าฐานรากไซโลใกลก้บัตําแหน่งขดุเจาะมากเกนิไป
อาจพิจารณาออกแบบเสาเขม็เพื+อช่วยในการรบัแรงของไซโลซึ+งสง่ผล
ใหก้ารกระจายนํ
าหนกับรรทกุลงไปในชั 
นดนิที+ลกึและแขง็แรงกวา่ 
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รปูที� 24  การกระจายความเค้น (Stress Distribution) 

  
   อกีกรณีหนึ+งที+พบได้บ่อยคอืฐานรากไซโลมลีกัษณะแอ่นตวักลาง
ฐานรากดงัรูปที+ 25 ซึ+งถือเป็นเรื+องปกตเินื+องจากฐานรากถูกออกแบบ
เป็น ฐานรากแบบยดืหยุ่น (Flexible footing) หน่วยแรงใต้ฐานรากจะมี
คา่สมํ+าเสมอแต่การทรุดตวัจะมากที+สุดที+กึ+งกลางฐานราก ทําใหฐ้านราก
เกดิการแอ่นตัว สิ+งที+น่ากงัวลคือหากปล่อยทิ
งไว้เป็นเวลานาน ไซโล
อาจจะเอยีงมาชนกนัจนเกดิการลม้ได้ วธิีแกป้ญัหาเบื
องต้น อาจใชว้ธิี
ถ่ายสารละลายเบนโทไนทแ์ถวกลางออกครึ+งหนึ+งเพื+อบงัคบัใหเ้กดิการ
ทรุดตวัที+มากกวา่บริเวณรมิฐานราก วธิีการป้องกนั ควรออกแบบฐาน
รากเป็นแบบฐานรากแข็งเกร็ง (Rigid footing) เพื+อบังคบัให้เกดิการ
ทรุดตวัที+เท่ากนัทั 
งฐานรากหรอือาจใชเ้สาเขม็มาชว่ยในการรบันํ
าหนัก
บรรทุก โดยตําแหน่งกลางฐานรากใหใ้สเ่สาเขม็ใหม้ากกว่าตําแหน่งอื+น
เพื+อลดการทรุดตวักลางฐานรากลง ดงัรูปที+ 26 สรุปคอืการออกแบบ
จะต้องคํานึงถงึกําลงัรบัแรงแบกทานของดินและค่าการทรุดตวัรวมกนั
ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 25  ฐานรากมีการทรดุตวัที�กึ�งกลางฐานมากกว่าบริเวณอื�น 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 26 แปลนการวางตาํแหน่งเขม็ที�เหมาะสม 

3.6 ปัญหาด้านการรั 	วซึมของ D-Wall 

โดยปกติโครงสร้างคอนกรีต D-Wall จะไม่ทึบนํ
 า ทําให้นํ
 าใต้
สามารถซึมผ่านกําแพง D-Wall เข้ามาได้ การรั +วซึมอาจมีได้ทั 
งที+
รอยต่อระหวา่งแผง D-Wall หรอืที+ตวัแผง D-Wall ดงัรูปที+ 27 แต่หากมี
การรั +วซึมเขา้มาเกินขอ้กําหนด กจํ็าเป็นต้องแก้ไข ปญัหาการรั +วซึม
ของ D-Wall จงึไม่ใช่ปญัหาใหม่ที+พบแต่อยา่งใด แต่ปจัจุบนั ปญัหานี

นับวนัยิ+งจะทวคีวามรุนแรงขึ
นเรื+อยๆ ดงัจะเหน็ได้จากหน่วยงานหนึ+ง
ในพื
นที+สุขมุวทิ ดังรูปที+ 28 มีงานขุดดินในระดับประมาณ -15 เมตร 
พบนํ
าใตด้นิทะลกัเขา้มาท่วมพื
นที+ ซึ+งแต่เดมิงานขดุดนิระดบันี
ไม่เคยมี
ปญัหา 

สาเหตุหลกัของปญัหาด้านนํ
าใต้ดินคอื 1) ความลกึของงานขดุดิน
เพิ+มมากขึ
น 2) ความลกึของ D-Wall น้อยเกนิไป และ 3) ระดบันํ
าใต้
ดินเพิ+มมากขึ
นในแต่ละปี จากข้อมูลของกรมทรพัยาการนํ
 าบาดาล 
(2555) ดงัรูปที+ 29 มกีารเกบ็ขอ้มูลระดบันํ
าใตด้ินที+ชั 
นนํ
าพระประแดง
ทั 
งหมด 6 หลุมเจาะสํารวจ จากขอ้มูลพบว่า ในปี ค.ศ. 2011 ระดบันํ
า
ใต้ดนิอยู่ที+ระดบัประมาณ -14 เมตร จากกราฟจะเหน็ไดช้ดัเจนว่าระดบั
นํ
าใต้ดินมีแนวโน้มเพิ+มขึ
นเรื+อยๆ ในรายงานฉบับนี
ยงัได้คาดการณ์
อัตรา Recovery ของนํ
 าใต้ดินไว้ที+ประมาณ 0.8-1.0 เมตร/ปี  ซึ+ ง
หมายถงึวา่ในราวๆปี ค.ศ. 2030 ระดบันํ
าใต้ดนิจะกลบัมาอยูท่ี+ระดบัผวิ
ดนิ ซึ+งหมายถงึวา่ งานกอ่สรา้งชั 
นใตด้นิจะทําไดย้ากขึ
น 

การแก้ปญัหารั +วซึมของ D-Wall จะใช้วธิกีารฉีดโฟมหรือซีเมนต์
พิเศษอุดรอยรั +ว การป้องกันมีหลายวิธี เช่น การควบคุมคุณภาพ
สารละลายเบนโทไนท์ให้เป็นไปตามขอ้กําหนด, อาจใช้วธิีการเกร้าต์ 
(Grout) เพื+อลดแรงดนันํ
าในชั 
นทราย กรณีที+พื
นที+โครงการพบชั 
นทราย
หนามากหรือมีแนวโน้มวา่นํ
าใต้ดินจะทําเกดิการปูดของดิน (Heave) 
ใต้พื
นชั 
น Basement, และการเพิ+มความลกึของ D-Wall เพื+อสกดักั 
น
การเดนิทางของนํ
า เป็นตน้ 

ปญัหาที+พบในการก่อสร้าง D-Wall ที+มีความลึกมากยังมีอีก
มากมาย เชน่ เกดิขอ้พพิาทกบัชมุชน, โครงเหลก็ร่วงลงหลมุเจาะ, งาน
รื
อยา้ยสาธารณูปโภค, ด้านการขนสง่คอนกรตี, การวางแผนการปิดกั 
น
การจราจร เป็นต้น ซึ+งในงานวจิยัจะไม่กล่าวถงึ โดยจะพยายามมุ่งเน้น
ไปที+ปญัหาใหญ่ๆเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 27 (ซ้าย) การรั �วซึมที�กลางแผง D-Wall 
(ขวา) การรั �วซึมที�รอยต่อของแผง D-Wall 



10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที� 28 นํ�าใต้ดินทะลกัเข้าท่วมพื�นที�ขดุดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที� 29 ผลการตรวจวดัระดบันํ�าที�ชั �นนํ�าพระประแดง 6 หลุมเจาะสาํรวจ 

(กรมทรพัยากรนํ�าบาดาล, 2555) 
 

4. บทสรปุ 

บทความนี
ผูเ้ขยีนได้กลา่วถงึปญัหาที+พบในการก่อสร้าง D-Wall ที+
มีความลกึมากๆ เช่น ดินพังระหว่างการขุด, แผง D-Wall เอียง หรือ 
ระดับ Coupler ไม่ตรงตามแบบ เป็นต้น และได้อธิบายถึง สาเหตุ 
พร้อมทั 
งได้เสนอวธิีแกไ้ข และวธิใีนการป้องกนัปญัหาดงักลา่ว ซึ+งทาง
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ+งว่าบทความนี
จะช่วยให้ปญัหาต่างๆในการ
ทํางานดา้นนี
ลดลง 
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