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บทคัดย่อ

1. คํานํา

บทความนี ได้อธิบ ายถึงวิธีการก่อสร้างกําแพงกันดินไดอะแฟรม
(Diaphragm Wall) ทีม+ คี วามลึกมาก ซึ+งกําลังเป็ นทีน+ ิยมในพืนที+จงั หวัด
กรุงเทพมหานคร วิธกี ารก่อสร้างจะต่างจากการก่อสร้างกําแพงกันดิน
ไดอะแฟรมทัวไป
+ กล่าวคือจะมีความยุง่ ยากซับซ้อนมากกว่าอีกทังยัง
ต้ อ งใช้ค วามระมั ด ระวัง ในการก่ อ สร้ า งสู ง ทางคณะผู้ เ ขีย นจึ ง ได้
พยายามรวบรวมปญั หาที+เกิดขึนจริงระหว่างการทํางาน เช่น หลุม พัง
ขณะขุด เจาะ, แนวเหล็กฝาก (Coupler) ไม่ต รงตามแบบ และ ป ญั หา
ด้านการรัวซึ
+ ม ของกําแพง เป็ นต้ น พร้อมทังเสนอวิธกี ารแก้ไขโดยใช้
หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วย จุดประสงค์กเ็ พื+อให้ผอู้ ่านเกิดความรู้
ความเข้าใจในการทํางานสายนีเพิม+ มากขึน อันจะส่งผลให้ปญั หาในการ
ทํางานด้านนีลดลง

กําแพงกันดินชนิด ไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) เป็ นที+นิยมเป็ น
อย่างมาก ในการก่อสร้างห้องใต้ดนิ ใน จ.กรุงเทพฯ มาหลาย 10 ปี แต่
ในป จั จุ บ ั น โครงการก่ อ สร้ า งอาคาร เริ+ม มี จํ า นวนเพิ+ ม มากขึน ใน
ขณะเดียวกันที+ด ินก็มีราคาแพงตามไปด้วย ส่งผลให้เจ้าของโครงการ
จําเป็ นต้องทําอาคารให้สูงขึนและมีชนใต้
ั ดินหลายๆชัน เพื+อให้คุ้มทุน
้
ในการก่ อ สร้า ง ทํ าให้ ร ะบบป องกัน ดิ น พังชนิ ด Diaphragm Wall มี
ความลึกเพิม+ ตามไปด้วย การใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบเก่าจึงได้ผลไม่
ดีเท่าที+ควร ขณะก่อสร้างจึงพบปญั หาใหม่ๆมากมาย เช่น การรัวซึ
+ ม
ของนํ าใต้ดิน ในปริมาณมาก, ความเอียงของกําแพงกัน ดิน ที+ม ากขึน
ตามความลึกหรือค่าความคลาดเคลื+อนของระดับเหล็กฝาก (Coupler)
ทีเ+ พิม+ มากขึนตามระดับชันทีล+ กึ ลงไป
บทความนีทางผูเ้ ขียนอยากจะแบ่งปนั ประสบการณ์ ในการควบคุม
งาน, ป ญั หาพร้อมทังวิธีการแก้ไ ข เพื+อให้โ ครงการต่ อๆไป มี ความ
เข้าใจในการทํางานมากขึน

ั
คําสําคัญ: กําแพงกันดินไดอะแฟรม, ปญหาในการก่
อสร้างกําแพงกัน
ดิน, ขันตอนการก่อสร้างกําแพงกันดิน

Abstract
This article describes the construction method of deepseated 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.

2. กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)
2.1

ข้อมูลทัวไปของ Diaphragm Wall จ.กรุงเทพฯ

งานก่ อ สร้ า ง D-Wall ในพื นที+ก รุ ง เทพฯ เริ+ม มี ค วามลึก มากขึน
เนื+ อ งมาจากข้ อ จํ า กัด การใช้ พื นที+ แ ละราคาที+ ดิ น ที+ แ พงขึน จาก
ประสบการณ์ ของผู้ เ ขีย น D-Wall สํ า หรับ งานอาคารสู ง ในพื นที+
กรุงเทพฯ มีความลึกอยูท่ ป+ี ระมาณ 20-35 เมตรขึนไป และมีจํานวนชัน
พืนตังแต่ 2-5 ชัน โดยเฉพาะ D-Wall ที+มคี วามลึกตังแต่ 25-35 เมตร
ขึนไปและมีชนพื
ั น 4-5 ชัน ทางบริษทั ฯพึ+งได้รบั งานในช่วงไม่เกิน 3 ปี
มานีเอง แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของงาน D-Wall เริ+มต้องการความลึก
ทีม+ ากขึน
ส่วนงาน D-Wall ของทางภาครัฐฯ เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ
D-Wall มีความลึกอยู่ท+ปี ระมาณ 25-68 เมตร และมีชนพื
ั น 3-8 ชัน
(ความสูงแต่ละชันมากกว่าของอาคาร) ในความคิดเห็นของทางผูเ้ ขียน
D-Wall ที+มี ความลึกมากกว่า 25 เมตร ขึนไปถื อ ว่าเป็ น D-Wall ที+มี
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ความลึกมาก เหตุ ผ ล คือ 1) โครงเหล็กอาจมีจํานวนถึง 3 โครง การ
ติดตังทําได้ยากและใช้เวลานาน 2) มีจํานวนชันเหล็กฝากทัง Coupler
หรือ Bent-out bar หลายชัน เพิ+ ม ความยากในการตรวจสอบ 3) ใช้
Stop end 2 ท่ อ น ต่ อ กั น 4 ) D-Wall มี ป ริ ม า ต รม าก ก ว่ า 1 0 0
cu.m./panel 5) การควบคุม ความดิ+งทํ าได้ยาก เป็ น ต้ น ทําให้ต้องใช้
ความระมัดระวังในการทํางานเพิม+ มากขึนเป็ นพิเศษ
2.2

ขัน! ตอนการก่อสร้าง Diaphragm Wall

กําแพงกันดิน Diaphragm Wall เป็ นกําแพง Rigid Wall ชนิดหนึ+ง
มักจะใช้ใ นการก่อสร้างห้องใต้ดินหลายชัน โดยมีขอ้ ดี คือ 1) เกิดการ
เคลือ+ นตัวน้อย 2) สามารถทําการเปิ ดหน้าดินได้ลกึ 3) แรงสันสะเทื
+
อน
จากการก่อสร้างน้ อย 4) สามารถทํ าเป็ น กําแพงถาวรห้อ งใต้ด ินของ
โครงการได้เลย และ 5) สามารถกําหนดความหนา ลึก กําแพงได้ตามที+
ต้องการ ขึนอยู่กบั กําลังของเครื+องจักรเป็ นหลัก ส่วนข้อเสีย คือ มีราคา
แพงและมีขนตอนในการก่
ั
อสร้างที+ซ ับ ซ้อนกว่าระบบ Flexible Wall
ขันตอนการก่อสร้างสามารถอธิบาย ดังรูปที+ 1

รูปที 2 การก่อสร้าง Guide Wall

รูปที 3 การเจาะ D-Wall โดยใช้ Hydraulic Grab
รูปที 1 ขันตอนการก่

อสร้าง Diaphragm Wall

2.2.1 การก่อสร้างกําแพงนําร่อง Guide Wall
เริ+ม แรก คือ การกํ าหนดแนวของ Guide Wall โดยการใช้ก ล้อ ง
Survey จากนันทําการขุด ดิน ถมชันบน (Top Soil) ลงไปจนถึงดินเดิม
(Existing Ground) ในขณะการขุด ดิ น ต้ อ งแน่ ใ จว่ า ขุด ถึ งชันดิน เดิม
เพราะดินถมในกรุงเทพฯ มักมีทรายปนอยู่ ซึ+งในขณะการขุดเจาะ อาจ
ทําให้ท รายดังกล่าวพังเข้ามาในหลุม เจาะได้ หากชันดิน เดิม เป็ น ดิน
เหนียวทีอ+ ่อนมาก จนไม่สามารถรับแรงแบกทานจาก Guide Wall และ
นํ าหนักโครงเหล็กเสริม ได้ (โครงเหล็กบางแผงอาจหนั กถึง 65 ตัน )
อาจใช้วิธีการปรับ ปรุงคุณ ภาพดิน ด้ วย Jet Grouting หรือ ขุด Guide
Wall ให้ลกึ ลงกว่าเดิมจนถึงดินทีแ+ ข็งแรงพอ ดังรูปที+ 2 จากนันทําการ
ตังแบบ Guide Wall แล้วทําการใส่เหล็กเสริมและทําการเทคอนกรีต
หลังจากคอนกรีตเซ็ตตัวและทําการถอดแบบแล้วต้องใส่คายั
ํ นเพื+อไม่ให้
Guide Wall บีบ ตัวและทําการถมช่องว่างด้วยดิน เหนี ยวเท่านัน เพื+อ
ไม่ให้ดนิ ไหลในขณะทําการเจาะแผงใกล้เคียง
2.2.2 การขุดดิน
งานขุดดินจะขุดตามแผงทีแ+ บ่งไว้ใน Layout โดยจะเริม+ ที+แผงเปิ ด
ก่อน มีขนาดตามขนาด Grab เช่น 2.8 เมตรหรือ 3.0 เมตร ดังรูปที+ 3
ขณะขุ ด จะเติม สารละลายเบนโทไนท์ ท ัน ที ต้ อ งระมั ด ระวัง ไม่ ใ ห้
สารละลายอยูต่ +าํ กว่าขอบบนของ Guide wall

2.2.3 การทําความสะอาดสารละลายเบนโทไนท์
หลังงาน ขุดดินสารละลายเบนโทไนท์จะเต็มไปด้วยตะกอน จึง
จําเป็ นต้องทําความสะอาดก่อนโดยวิธกี ารเอาทรายออก โดยการดูด
ั ม่ นํา (Submersible pump) ผ่านเข้า
สารละลายในหลุมออกโดยใช้ปมจุ
เครื+องกรองทราย (Desander) จากนันส่งสารละลายที+ดลี งไปในหลุม
เจาะแทนทีส+ ารละลายเก่า กระบวนการนีอาจใช้เวลาหลายชั +วโมงขึนอยู่
กับ ความลึก ขนาด และ ชันดิน ของ D-Wall หลังจากทําความสะอาด
สารละลายเสร็จ ควรมีการทดสอบคุณสมบัตขิ องสารละลายว่าเป็นไป
ตามข้อกําหนดหรือไม่ หากไม่ผา่ นต้องทําความสะอาดสารละลายต่อไป
2.2.4 การลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีต
หลังการทําความสะอาดสารละลาย คือการลงเหล็กเสริม โดยจะใช้
วิธหี ย่อนโครงเหล็กลงทีล+ ะโครง แล้วต่อทาบโครงเหล็กทีห+ น้าหลุม หาก
โครงเหล็กมีการติดตัง Coupler ก็ควรมีการเช็คค่าระดับโครงเหล็กด้วย
เพื+อไม่ให้ Coupler ผิดตําแหน่ง
หลังจากนั นจะลงท่อทริม มี+เพื+อการเทคอนกรีต โดยท่ อทริม มี+จะ
แบ่งเป็ นหลายๆท่อนแล้วต่อกันลงไปจนถึงก้นหลุม การเทคอนกรีตจะ
เป็ น การเทคอนกรีตใต้สารละลาย (Under slurry concreting) จะเทไล่
จากด้านล่างขึนมาด้านบน คอนกรีตชุด แรก (First batch) ที+สมั ผัสกับ
สารละลายถือว่าเป็ นคอนกรีตที+ไม่ดี ทังคอนกรีตทีไ+ ม่ดแี ละตะกอนเบน
โทไนท์จะถูกไล่ออกที+ด้านบน เป็ นอันเสร็จสินขันตอนการก่อสร้าง DWall
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3. ปญั หาทีพ+ บระหว่างการก่อสร้าง D-Wall ทีม+ คี วามลึกมาก
และวิธแี ก้ไข
D-Wall ทีม+ ีขนาดใหญ่และลึกมาก การเตรียมการและการก่อสร้าง
จะยุง่ ยากซับซ้อนกว่า ต้องใส่ใจรายละเอียดวางแผนให้ดตี งแต่
ั เริม+ ต้น
เพราะหากเกิดปญั หาขึนมา ปญั หาก็มกั จะเป็ นปญั หาขนาดใหญ่ซง+ึ ต้อง
ใช้เวลาและงบประมาณจํานวนมากในการแก้ไข เช่น ปญั หาดินพัง,
หลุมเจาะเอียง เป็ นต้น ซึง+ ทางผูเ้ ขียนก็จะได้อธิบายลงรายละเอียดแต่
ั
ละปญหาดั
งต่อไปนี
3.1

ดิ นพังเข้ามาระหว่างการขุด

ปญั หาดินพังเข้ามาในหลุมขุดเป็ นปญั หาที+พบบ่ อยมากเมื+อมีการ
ขุดเจาะ D-Wall แผงได้ แผงหนึ+งนานๆ ซึ+งมักจะเกิดกับแผงมุ ม ผลที+
ตามมาก็คอื การแก้ป ญั หาที+ต้องเสียเวลาและงบประมาณจํานวนมาก
ตัวอย่ างของ D-Wall ที+ดิน พังแสดงในรู ป ที+ 4 การแก้ไขคือต้ อ งสกัด
คอนกรีตส่วนที+เกินออก, ทําความสะอาดผิวคอนกรีต, ทาคอนกรีตด้วย
นํายาประสานคอนกรีตจากนันจึงซ่อมแซมผิวด้วยคอนกรีตใหม่ สาเหตุ
ของปญั หานีมาจากหลายๆปจั จัยดังต่อไปนี

รูปที 4 D-Wall ทีดินพังเข้ามาในหลุมเจาะ ภายหลังการเปิ ดหน้ าดิ น

รูปที 5 การเทพืนคอนกรีตเพือเพิมความมั นคงให้กบั เครนเจาะ

2) ดินเดิมเป็ นชันดิน ทีอ+ ่อนมากอยู่ก่อนแล้ว บางตําแหน่ งของ
โครงการ เคยเป็ นบ่อนํ าหรือคลองมาก่อนดังรูปที+ 6 อาจมีสารอินทรีย์
ปนอยู่ จํ าพวกรากไม้ แ ละกิ+งไม้ ขณะขุด เจาะดิน จะไหลออกมาหรือ
บางครังชันดินชันบนก็มกั จะใช้ทรายเป็ นดินถม ขณะทําการขุดเจาะจะ
มีการเติมสารละลายเบนโทไนท์โดยสารละลายจะกัด เซาะทรายออกมา
ทําให้ดนิ ใต้ไกด์กลายเป็ นโพรง ถึงแม้ว่าสารละลายเบนโทไนท์จะเป็ น
สารละลายทีม+ ีคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดก็ตาม เมื+อเทคอนกรีตเสร็จ DWall ก็จะมีผวิ ปูดไม่สวยงาม
3) Guide wall ถู ก ก่ อ สร้ า งอย่ า งไม่ เ หมาะสม - Guide wall
จําเป็ น ต้องยืน อยู่บนชันดินที+แข็งแรงมากพอที+จะต้านทานแรงดัน ดิน
จากการกดทับของเครนหรือจากนํ าหนักตัวมันเองหรือจากนํ าหนักของ
โครงเหล็ก เสริ ม ที+ บางโครงการอาจมี นํ าหนั ก มากถึ ง 70 ตัน หาก
Guide wall ถูกก่อสร้างอย่างไม่เหมาะสมดินบริเวณใต้ Guide wall ก็มี
โอกาสที+จะพังสูง ตัว อย่างของการก่อ สร้าง Guide wall ที+เหมาะสม
แสดงดังรูป ที+ 7 Guide wall เป็ นแบบมีปีกเพื+อกระจายแรงแบกทาน,
รูป ที+ 8 การก่ อสร้าง Guide wall ลึกถึง 4 เมตร ลงไปจนถึงชันดิน ที+
แข็งแรงพอ, รูปที+ 9 การทํา Jet grout เพื+อปรับปรุงคุณภาพดินก่อนทํา
Guide wall ในกรณีทเ+ี ป็ นชันทราย

1) ดินบริเวณใกล้ D-Wall ถูกรบกวนด้วยเครื+องขุดเจาะซึ+งต้อง
ยืน เจาะที+ เ ดิ ม เป็ น เวลานาน บางโครงการ D-Wall มี ขนาดใหญ่ ถึ ง
1.2x6x68 เมตร อีกทังบางโครงการยังอยู่ใกล้กบั แม่ นําเจ้าพระยา ทํา
ให้ชนดิ
ั นทีพ+ บประกอบด้วยชันทรายจํานวนมากโดยพบชันทรายแน่ น
มาก (Very dense sand) หนาถึง 25 เมตร เครนเจาะอาจต้องยืนเจาะ
ที+เดิม เป็ น เวลานานถึง 7 วัน ดิน จะถูกกดทับ ด้วยนํ าหนัก เครนตลอด
อีกทังแผงมุมยังเป็ นจุด ที+เกิดการสะสมของความเค้นสูง (High Stress
Concentration) ส่งผลให้เกิดแรงดันดินด้านข้างผลักดินใต้ Guide Wall
เข้าหาหลุมเจาะ วิธกี ารแก้ปญั หาต้องทําให้พนที
ื +ท+เี ครนยืนมั +งคงที+สุด
อาจใช้แผ่นเหล็กหลายแผ่น วางซ้อนให้เหลื+อมกัน และยังต้องห้ามให้
รถบรรทุกวิง+ หรือเครื+องจักรอื+นๆเข้ามาใกล้หลุมเจาะมากเกินไป ส่วน
วิธีป้ อ งกัน ควรมีการเทพืนคอนกรีตให้เครนเจาะยืน ไปเลยดังรูป ที+ 5
เพื+อทําให้พนที
ื ม+ นคงที
ั+
ส+ ุด แต่ทงนี
ั วิธนี ีอาจเหมาะกับ D-Wall ที+ต้องใช้
เวลาในการขุดเจาะนานๆ

รูปที 6 แนว D-Wall ผ่านบริเวณทีเป็ นคลองหรือบ่อนําเก่า
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มีตัวอย่างของงานวิจยั หนึ+งที+น่าสนใจ มีการทดลองใช้สารละลาย
พอลิเมอร์ล้วนกับ งานเจาะกําแพง D-Wall ขนาด 0.6x4.5x18 เมตร
(ณรงค์แ ละคณะ, 2004) โดยหลังเจาะเสร็จได้ ป ล่อ ยหลุม เจาะทิงไว้
พบว่า เมื+อปล่อยหลุม เจาะทิงไว้ 10.5 ชม. เกิดตะกอนตกสะสมที+ก้น
หลุม หนาถึง 7 เมตร และหลุม พังลงเมื+อ เวลาผ่านไป 36 ชม. ดังโปร
ไฟล์ต ามรู ป ที+ 10 งานวิจ ัยนี แสดงให้เห็น ว่าสารละลายพอลิเมอร์ไ ม่
เหมาะกับ งาน D-Wall ในชันดิน กรุงเทพฯ หากมีการทิงหลุม เจาะไว้
นานเกินไป

รูปที 7 การก่อสร้าง Guide Wall แบบมีปีก

รูปที 10 โปรไฟล์หลุมเจาะทีเวลาต่างๆ จากการทดสอบด้วยเครือง
Koden (ณรงค์และคณะ, 2004)

รูปที 8 Guide Wall ทีมีความลึกถึง 4 เมตร เพือยืนบนชัน ดิ นทีแข็งแรง

5) การจัด ผั ง Layout ไม่ เหม าะสม , ลํ า ดั บ การเข้ า ขุ ด ไม่
เห ม าะสม – ตั ว อย่ า งเช่ น รู ป ที+ 11 D-Wall Panel No.142A-B มี
ลักษณะเป็ นตัว T เอียง จะเกิดทังมุมป้านและมุมแหลมที+มุมแผงทัง 2
ข้าง บริเวณที+จะมีโอกาสดิน พังสูงคือบริเวณมุม แหลม เนื+อ งจากเกิด
Stress Concentration หากติด ตัง Stop End ที+รอยต่ อ กับ แผง Panel
No.141 ก็ อ าจจะถอนไม่ ข ึนเนื+ อ งจากดิ น พั ง คอนกรี ต อ้ อ มไปจับ
ด้านหลัง Stop End ในที+นีอาจจัดลําดับการเข้าเจาะให้ดี โดยการเข้า
เจาะ D-Wall Panel No.141 ก่ อน ติด ตัง Stop End ฝ งั + No.141 ก่อ น
แล้วค่อยมาถอนเมื+อเจาะ No.142A-B ก็จะช่วยลดปญั หาลงไปได้ แต่วธิ ี
แก้ ท+ี ดี ท+ี สุ ด คื อ การปรับ แนว Layout ใหม่ โดยให้ D-Wall Panel
No.142A-B เป็ นตัว T ขาตรงแทน ซึง+ จะมีความสมดุลมากกว่า แต่ทงนี
ั
การปรับแนว D-Wall จําเป็ น ต้องคํานึงถึง แนวขอบเขตที+ดิน และแนว
ระบบทีอ+ อกแบบกันไว้ดว้ ย

รูปที 9 การทํา Jet Grouting ก่อนการทํา Guide Wall

4) ประเด็น เรื+องสารละลายและเวลา – โดยปกติแล้วงานเจาะ
D-Wall จะใช้ ส ารละลายเบนโทไนท์ ล้ว นเป็ น หลัก เมื+ อ มี ก ารปล่ อ ย
สารละลายทิงไว้ในหลุมเจาะ อนุ ภาคเม็ดดินจะค่อยๆตกสะสมลงที+ก้น
หลุม ทําให้ความหนาแน่ น ของสารละลายลดลงตามเวลา อีกทังหาก
สารละลายเกิดการสูญเสียหายเข้าไปในชันดิน จนระดับสารละลายลด
ตํ+าลง จะส่งผลให้แรงดัน ของสารละลายทีก+ ระทําต่อผนังหลุม ลดลง จึง
อาจส่งผลให้หลุมเจาะพังได้

รูปที 11 ผัง Layout D-Wall ทีไม่เหมาะสม
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ตัวอย่างอีกโครงการหนึ+งมีการจัด D-Wall Layout ดังรูปที+ 12
Panel No.2 และ 3 ทางโครงการให้เทคอนกรีตพร้อมกัน Panel ทีถ+ ูก
Hatch ไว้เป็น Barrette leg เจาะลึกถึง 55 ม. ดังนัน Panel No.2-3 จึง
เป็ น Panel ทีย+ าวถึง 7.55 ม. ซึง+ ยาวเกินไปมีโอกาสทีด+ นิ จะพังสูง
ั + +งทีเ+ จาะลึกถึง
(คล้ายกับคานยิง+ ยาวยิง+ แอ่นตัวสูง) อีกทัง D-Wall ฝงหนึ
้
ั
55 ม. วิธปี องกันปญหาคือต้องจัดลําดับการขุดให้ดที ส+ี ุด ดังนี
1) เจาะและเทคอนกรีต Panel No.1 และ 4 ก่อน Stop End จะถูก
ฝากไว้ทแ+ี ผงเหล่านี
ั + านทีไ+ ม่ตดิ กับ
2) เจาะ Panel No.3 โดย First Bite เริม+ เจาะฝงด้
Panel No.4 ดินจะถูกขุดเต็มหน้า Grab การคุมดิง+ จะทําได้งา่ ย จากนัน
ั + ต+ ดิ กับ Panel No.4 Grab จะเอียงเพราะงับ
Second Bite ให้เจาะฝงที
ดินไม่เต็มหน้า แต่เนื+องจากเทคอนกรีต Panel No.4 ไปก่อนแล้ว Grab
จึงถูกบังคับดิง+ ไว้ตลอดด้วยแผงทีเ+ ทไปแล้ว ต่อมาเจาะ Third Bite ของ
Panel No.2 Grab จะงับดินได้เต็มหน้า อีกทังยังมี Panel No.1 ทีเ+ ทไป
ก่อนแล้วจึงไม่ต้องกังวลเรื+องแผงเอียง อนึ+งไม่ควรเจาะ Panel No.2
ก่อน No.3 เพราะจะทําให้ Grab บิดเอียง 2 ทิศทางซึง+ ยากต่อการ
ควบคุมมาก

จะเห็ น ได้ ว่า เกณฑ์ ค วามเอี ย งจะขึนอยู่ ก ับ วิธี ก ารขุด หรือ ชนิ ด
เครื+องจักรเป็ นสําคัญ ในประเทศไทยเครื+องจักรที+นิยมใช้มี 2 ประเภท
คือ Cable grab และ Hydraulic grab ซึ+งกําหนดให้ค่าความเอียงอยู่ท+ี
1:100 และ 1:150 ตามลําดับ แต่ทงนี
ั ทาง ICE (2007) ก็ยงั ได้กาํ หนด
อีกว่าหากระหว่างการเจาะมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ก็สามารถใช้
ค่าความเอียง 1:75 ได้สาํ หรับทุกๆชนิ ดเครื+องจักร แต่ในประเทศไทย
หลายๆโครงการจะกําหนดให้ค่าความเอียงของ D-Wall อยู่ท+ี 1:100
ไปเลยโดยไม่แยกชนิดเครื+องจักร ตัวอย่างของ D-Wall ทีเ+ อียงแสดงใน
ั
รูปที+ 13 ปญหาที
ต+ ามมาจากการเจาะเอียงเกินข้อกําหนดมีดงั นี
1) เกิดโมเมนต์ส่วนเกินขึนทําให้ต้องมีการคํานวณและเสริมเหล็ก
เพิม+ เติม
2) เสียงบประมาณและเวลาในการแก้ไ ข หากมี ก ารเซาะหลุ ม
เพื+ อ ให้ ก ลับ มาตรง จะทํ า ให้ ห ลุ ม มี ข นาดใหญ่ ข ึน ส่ง ผลให้ ก ารใช้
คอนกรีตสินเปลือง
3) มีคา่ ใช้จ่ายในการสกัดคอนกรีตส่วนทีเ+ กินออกมา
4) Stop end อาจถอนไม่ขนึ
5) หากคอนกรีตล้นเข้ามาในพืนที+ขดุ จน TBM ไม่ สามารถเข้ามา
ได้ อาจเสียเงินค่าเคลมเวลาจากหัวเจาะ TBM

รูปที 12 ผัง Layout D-Wall ทีไม่เหมาะสม

3.2

แผง D-Wall เอียง

การเจาะกําแพงกัน ดิน D-Wall ยิง+ ลึกมากเท่าใดก็ยงิ+ มีโอกาสเอียง
มากขึนเท่านัน ตามข้อกําหนดของ ICE (2007) กําหนดเกณฑ์ค วาม
เอีย งที+ ย อมให้ ของกํ า แพงกัน ดิ น D-Wall ดั ง ตารางที+ 1 ในกรณี ที+
โครงสร้างต้อ งการการควบคุม พิเศษ หรือ ห้ องใต้ดิน ที+ไ ม่ ต้องการให้
พืนที+ถูกลดทอนลงจากความเอียงของ D-Wall เช่น อุโมงค์ระบายนํ าที+
มีการออกแบบพืนที+ห้องใต้ดิน สําหรับปล่อยหัวเจาะอุโมงค์ (TBM) ซึ+ง
ั หาด้ านการติด ตังหัว
หากกําแพงเอียงเข้าในพืนที+ อาจทําให้เกิด ป ญ
เจาะได้
ตารางที+ 1 เกณฑ์ความเอียงทีย+ อมให้ของ D-Wall (ICE, 2007)
Panel excavation method
Achievable verticality tolerance
Cable grab
1:100
Hydraulic grab
1:150
Reverse circulation mill
1:250

รูปที 13 (ซ้าย) โปรไฟล์ D-Wall ทีเจาะเอียง จากการทดสอบ Koden
(ขวา) D-Wall ทีเจาะเอียงหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตัวอย่างภาพร่างของ D-Wall โครงการหนึ+ง ทีม+ กี ารเจาะเอียงแสดง
ในรู ป ที+ 14 เป็ นงานเจาะ D-Wall ขนาด 1.0x4.0x40 เมตร แผง
Secondary panel เกิดการเอียงในทิศทางตามแนวยาวของ D-Wall ซึ+ง
น้อยกว่า 1:100 ประมาณ 30 เซนติเมตร ทีค+ วามลึก 37 เมตร มีการลง
Stop end ไปจนถึ งความลึก 37 เมตร จากนั นจึงทํ าการลงเหล็กเท
คอนกรีต ไปตามปกติ เมื+ อ มี ก ารเจาะแผงถัด ไปซึ+งเป็ น แผง Closed
panel ขนาด 1.2x5.0x40 เมตร ไม่ สามารถถอน Stop end ออกได้
เนื+องจากคอนกรีต ได้อ้อมมาหุ้มด้านหลังของ Stop end ไว้เป็ นผลมา
จากการเจาะเอียง ทางผู้เขียนจึงได้นํ า Chisel มาเซาะสกัด คอนกรีต
ออก แต่กไ็ ม่สามารถนํ า Stop end ขึนมาได้ จึงจําเป็ นต้องเทคอนกรีต
ั
ฝงไปในที
ส+ ดุ
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ตัวอย่ างอีก โครงการหนึ+ ง มีการเจาะ D-Wall เบอร์ 01 รู ป ตัว T
ั + าม
ขนาด (3.0+3.0)x1.2x42 เมตร แบบแปลนแสดงดังรูป ที+ 15 ฝ งด้
ั + +ห ัวเจาะอุโมงค์ TBM ต้องเจาะผ่าน จึงมีการติดตัง
ของตัว T เป็ นฝงที
GFRP ลงในโครงเหล็กเสริม เพื+อให้ห วั เจาะสามารถกัด ผ่านเข้ามาใน
ห้องใต้ดิน ได้ มีการวางแผนก่อนว่า งานขุด D-Wall ควรเริม+ ขุดที+ด้าม
ตัว T ก่อน เพื+อ ที+แผงจะได้ต รงที+สุด จะได้ไม่ มีป ญั หาในการลงโครง
ั+
เหล็ก เสริม ผสม GFRP ส่ ว นฝ งทางด้
านหัวตัว T ก็จ ะพยายามเช็ค
ั + านหัวเอียงเข้าด้านใน
ความดิง+ ตลอด แต่ในการทํางานจริง D-Wall ฝงด้
พืนทีข+ ดุ มากเกินไป ประมาณ 1 เมตรจากแนวเดิม จนเข้าในพืนทีท+ ห+ี วั
เจาะ TBM จะเข้ามาจอด สาเหตุหลักๆมาจากลําดับการขุดไม่เหมาะสม
ั+ ก
มีการขุดด้ามก่อนขุด หัวตัว T อีกทังรูปร่างของตัว T ก็ไม่สมดุล ฝงปี
ทางด้านซ้ายสันกว่าด้านขวา จึงส่งผลให้แผงเกิดการเอียงทัง 2 ทิศทาง
ซึ+ ง ยากต่ อ การควบคุ ม การเจาะมาก การแก้ไ ขใช้ วิธีก ารเซาะหลุ ม
กลับไปในทิศทางตามแบบ ทําให้หลุมมีขนาดใหญ่ขนึ ส่งผลให้มกี ารใช้
คอนกรีตเกินไปเกือบ 100 cu.m.
Stop end

Chisel

D-Wall

รูปที 15 แผง D-Wall ทีเอียงในทิ ศทางตามแนวยาว

3.3

ระดับ Coupler ไม่ตรงตามแบบ

โดยทั ว+ ไปกํ า แพงกั น ดิ น D-Wall ที+ ลึ ก มากๆมั ก จะถู ก ใช้ เ ป็ น
โครงสร้างถาวร และมีการฝากเหล็ก Coupler ไว้ในกําแพงเพื+อต่อเชือ+ ม
กับ พื นต่ างๆ เช่ น Roof Slab, Intermediate Slab, Concourse Slab,
Base slab หรื อ บางโครงการอาจมี พื นมากถึ ง 8 ชัน แต่ บ่ อ ยครัง
ภายหลัง การเปิ ด หน้ า ดิ น พบว่ า Coupler มี ร ะดับ ไม่ ต รงตามแบบ
วิธี ก ารซ่ อ มแซมมั ก จะใช้ วิธี ก ารเจาะเสีย บเหล็ ก โดยมี ค่ า ใช้จ่ า ย
ประมาณรูละ 600-800 บาท แต่ค่าใช้จ่ายในการติดตัง Coupler อยู่ท+ี
ประมาณตัวละ 30 บาท ซึ+งมากกว่าค่าซ่อมแซม 20 เท่าตัว ดังนันใน
ขันตอนการติด ตังต้ อ งใช้ความระเอียดรอบคอบเป็ น อย่างมากตังแต่
เรื+องการเตรียมโครงเหล็กไปจนถึงการลงโครงเหล็กเสริม ตัวอย่างของ
Coupler ทีผ+ ดิ ระดับแสดงในรูปที+ 16 สาเหตุเกิดจาก ไม่ได้ตดิ ตังลูกปูน
กลางแผงโครงเหล็ก ขณะหย่อนโครงเหล็กลง โครงเหล็กเข้ามาชนกับ
ผนังหลุมเจาะทําให้ Coupler ถูกดันเลื+อนขึน, Coupler ที+ถู กต้องตาม
แบบ แสดงในรูปที+ 17

D-Wall

รูปที 14 แผง D-Wall ทีเอียงในทิ ศทางตามแนวยาว

นอกจากนีแล้วก็มตี ัวอย่างอีกหลายๆโครงการ ทีท+ างผู้เขียนไม่ได้
กล่าวถึง แต่กจ็ ะขอสรุปสาเหตุของการเจาะเอียงไว้คร่าวๆดังนี
1) ลํ า ดั บ การเข้ า ขุ ด ไม่ เ หมาะสม การจั ด D-Wall Layout ไม่
เหมาะสม ดังทีไ+ ด้อธิบายไปพอสังเขปแล้วในหัวข้อที+ 3.1
2) คนเจาะขาดความชํานาญ ซึ+งการเจาะเป็ นทักษะส่วนบุคคล จึง
จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ
3) พืนทีย+ นื เครนเจาะไม่มนคง
ั + ขณะขุดเจาะเครนจะมีจงั หวะกระตุก
จากการกระแทกดินของ Grab เปรียบเสมือนมี Dynamic load กระทํา
กับดินตลอด
4) ขาดการตรวจสอบความดิ+งที+เหมาะสมอย่างใกล้ชดิ เช่น การ
ตรวจสอบความดิง+ โดยใช้ Koden test
5) อุ ป สรรคจากสาธารณู ปโภคหรือ สิ+งก่ อ สร้างใต้ ดิ น เช่ น ท่ อ
ประปา, ท่อนํ าทิง, เสาเข็มเก่า, ท่อสายไฟ, รากไม้ หรือฐานรากอาคาร
เก่า เป็ นต้น

รูปที 16 แนว Coupler ผิ ดตําแหน่ งเนื องจากโครงเหล็กชนผนังหลุมเจาะ

สาเหตุของ Coupler ผิดตําแหน่งมาจากหลายๆสาเหตุดงั นี
1) รายละเอียดแบบผิดมาตังแต่กอ่ นก่อสร้าง
2) Guide wall มีค่าระดับไม่สมํ+าเสมอทําให้การตรวจสอบค่าระดับ
ผิดพลาด
3) โครงเหล็ก D-Wall ถูกผูกไว้ไม่แข็งแรง แอ่นกลางเมื+อยก อันเป็ น
ผลให้ Coupler ผิดแนวเดิม
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4) ติดตัง Coupler ผิดตําแหน่งตังแต่กอ่ นลงโครงเหล็ก
5) หย่อนโครงเหล็กลงเร็วเกินไป, โครงเหล็กชนผนังหลุมเจาะ, ไม่
ติดตังลูกปูนใกล้ Coupler อันจะทําให้ Coupler ถูกดินทีผ+ นังหลุมเบียด
จนผิดแนว
6) ปลายเหล็กเมนถูกผูกไว้อย่างไม่สมํ+าเสมอ ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
ทําให้ยากต่อการเช็คค่าระดับ
7) เนื+องจาก D-Wall มีความลึกมาก โครงเหล็กเสริมจึงถูกแบ่งเป็ น
หลายๆโครง ขณะหย่อนและต่ อ ทาบเหล็กเสริม ที+ป ากหลุม จะเกิด ค่า
คลาดเคลื+อนสะสมเพิม+ ขึนเรื+อยๆตามความลึก Coupler ในตําแหน่งทีล+ กึ
กว่าจึงมีแนวโน้มว่าค่าระดับจะคลาดเคลือ+ นมากกว่าตําแหน่งทีต+ นกว่
ื า
8) นํ าหนักโครงเหล็กที+มากตามความลึกรวมกับการต่อทาบที+ไม่ ดี
ทําให้รอยทาบรูดลงไปเรื+อยตามจํานวนโครงเหล็กทีเ+ พิม+ ขึน
9) สาเหตุ อ+ืน ๆ เช่ น เจาะเอี ย งมากเกิน , แบบ Coupler มี ค วาม
ซับซ้อน หรือแม้แต่ความผิดพลาดจากการตรวจสอบโครงเหล็ก

โครงเหล็ก เสริ ม สุ ท ธิ 48 ตัน ซึ+ง เครน Kobelco BM800 บู ม ยาว 21
เมตร สามารยกได้ แต่ท งนี
ั ในขันตอนการทํางานจริงโครงเหล็กเสริมจะ
ค่อยๆถูกหย่อนลงในสารละลาย ดังรูปที+ 19 ซึ+งหมายถึงว่าแรงลอยตัว
จะค่อ ยๆเพิ+ ม ขึนตามจํ า นวนโครงเหล็ก ที+ถู กหย่ อ นลง หากต้ อ งการ
คํานวณนํ าหนักโครงเหล็กสุทธิให้มคี วามปลอดภัยมากขึนอาจพิจารณา
ไม่คดิ แรงลอยตัวของโครงเหล็กเสริมโครงแรก เช่น เหล็กโครงแรกหนัก
14 ตัน จะเกิดแรงลอยตัว 2 ตัน นํ าหนักโครงเหล็กสุทธิท+ไี ด้คอื 50 ตัน
เป็ นต้น

รูปที 18 การยกโครงเหล็กทีมีนําหนักมากถึง 20 ตัน

รูปที 17 แนว Coupler ทีมีการติ ดตัง ตําแหน่ งถูกตามแบบ

3.4

โครงเหล็กเสริ มมีน! ําหนักมาก

โครงการที+ D-Wall มี ค วามลึก มากๆ หมายถึ ง D-Wall ต้ อ งรับ
แรงดันดินด้านข้างจํานวนมาก ส่งผลให้เหล็กเสริมมีจํานวนมากขึนตาม
ไปด้ ว ย ผลที+ ต ามมาคื อ การลงเหล็ก เสริ ม ใช้ เ วลานานขึน, ความ
ระมัด ระวังในการยกโครงเหล็กต้ อ งเพิ+ม มากขึน และความมัน+ คงของ
พืนที+ทเ+ี ครนยืนต้องตรวจสอบให้ดี ยกตัวอย่างโครงการหนึ+ง โครงเหล็ก
เสริมนํ าหนักรวมมากถึง 55 ตัน (โครงเหล็ก 1 โครงอาจหนักมากถึง 20
ตัน ดังรู ป ที+ 18 หากนอนบู ม มากเกิน ไปอาจทําให้เ ครนล้ม ได้) เครน
บริการ (Service Crane) ที+ใช้คือ เครน Kobelco BM800 ใช้ บู ม เครน
ยาว 21 เมตร ตามสเปคของเครน เครนจะยกนํ าหนักได้สงู สุด 51 ตัน
หากตังบู ม ชัน สุด ซึ+งน้ อ ยกว่ านํ าหนั กโครงเหล็ก อัน จะทํ าให้ เกิด ข้อ
พิพาทในการทํางาน ทางผูค้ วบคุมงานอาจใช้วธิ กี ารแก้ปญั หาดังนี
1) พิจารณาแรงลอยตัว (Bouyancy Force) ร่วมด้วย เนื+องจาก
โครงเหล็กเสริมต้องถูกหย่อนลงในสารละลายเบนโทไนท์จงึ ทําให้เกิด
แรงพยุงของของเหลวขึน ในทีน+ ีสมมุตใิ ห้ความหนาแน่นของสารละลาย
เบนโทไนท์เท่ากับนํ า โครงเหล็กเสริมหนัก 55 ตันจะมีป ริมาตรทังหมด
7 ลบ.ม. หากโครงเหล็กทังหมดจมอยู่ในสารละลาย จะเกิดแรงลอยตัว
ประมาณ 7 ตัน หากหักลบกับนํ าหนักโครงเหล็กเสริมจะเหลือนํ าหนัก

รูปที 19 การหย่อนโครงเหล็กเสริ มลงในหลุมเจาะ

2) ใช้เครนบริการที+มนี ํ าหนักมากขึน เช่น เครน 90 ตันถึง 100
ตัน หรือมากกว่า ซึ+งจะเหมาะสมกว่าเมื+อ ในโครงการมีแผงโครงเหล็ก
เสริมนํ าหนักมากหลายๆแผง ทําให้คมุ้ ค่าแก่การลงทุนและยังเป็ นการ
ช่วยเพิม+ ความปลอดภัยอีกด้วย ดังรูปที+ 20 แต่ทงนี
ั เครนทีม+ ีขนาดใหญ่
ขึน ก็จะทําให้ห น่ วยงานสูญเสียพืนที+ในการทํางานเพิ+ม มากขึนไปด้วย
โดยเฉพาะหน่วยงานรถไฟฟ้าทีท+ ํางานอยู่กลางถนนซึง+ มีขอ้ จํากัดในการ
ใช้พืนที+ และนอกเหนื อจากนี นํ าหนักเครนที+ม ากขึน การทํางานก็ต้อ ง
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เพิ+มความระมัด ระวังมากขึนตามไปด้วย พืนที+ท+เี ครนยืน หากไม่ใช้พืน
คอนกรีต จะต้องปูด้วยแผ่นเหล็กให้มนคงก่
ั + อนยก
3) การแบ่งโครงเหล็กออกเป็ น 2 โครง - ในกรณีท+โี ครงเหล็กมี
นํ าหนักมากเกินไป เช่น โครงการหนึ+ง โครงเหล็กมีนําหนักรวมมากถึง
72 ตัน การใช้เครนที+มีกําลังยกมากไม่คมุ้ ค่าแก่การลงทุนเนื+องจาก ทัง
โครงการมีโครงเหล็กหนักเช่นนีแค่เพียง 3 แผงเท่านัน จึงพิจารณาแบ่ง
โครงเหล็กออกเป็ น 2 ส่วนดังรูปที+ 21 ทําให้โครงเหล็ก มีนํ าหนักรวม
ลดลงเหลือเพียง 36 ตัน แต่กจ็ าํ เป็ นต้องเสียเวลาในการลงเหล็กมากขึน
ถึง 2 ครัง อีกทังยังต้องระมัดระวังในเรื+องการเจาะเป็ นพิเศษด้วย หากมี
การเจาะเอียงปลายเหล็กด้านล่างของโครงเหล็กทังสองอาจเข้ามาชนกัน
จนไม่สามารถลงโครงเหล็กเสริมต่อไปได้

ด้วยก็ไม่ควรอยู่ใกล้ D-Wall มากจนเกิน ไปอันจะก่อให้เกิด แรงดัน ดิน
ด้านข้างดันดินให้พงั เข้ามาในหลุมเจาะ ดังกรณีศกึ ษาในหน่วยงานหนึ+ง
มีการตังถังไซโลจํานวน 8 ใบ (8×60=240ตัน) เรียง 2 แถว แถวละ 4
ใบ ห่างจาก D-Wall ประมาณ 3 เมตร ดังรูปที+ 22

รูปที 22 ตําแหน่ งทีตงั  ถังไซโล

ระหว่างทําการเจาะมีการวางแผนว่าจะใช้สารละลายเบนโทไนท์
ของไซโลแถวหน้าในการเจาะเพื+อลดนําหนักบรรทุกกระทําแต่ผคู้ วบคุม
งานละเลย หลักจากเจาะเสร็จ ดินถูกดันเข้ามาในหลุมเจาะส่งผลให้ฐาน
รากของไซโลทรุดตัวและไซโลล้มลงในที+สุดดังรูปที+ 23 ไซโลได้ลม้ ทับ
ั าและถังผสมสารละลายเบน
ทรัพย์สนิ เสียหายหลายรายการ เช่น ปมนํ
โทไนท์ เป็ นต้น

รูปที 20 การใช้เครนทีมีขนาดใหญ่ขึน (120ตัน)
เพือเพิ มความปลอดภัยในการทํางาน

รูปที 23 ภาพความเสียหายจากถังไซโลล้ม

รูปที 21 การแบ่งโครงเหล็กออกเป็ นสองส่วน
เพือลดนําหนักในการยกแต่ละครัง ลง

3.5

ไซโลล้ม, ฐานรากไซโลทรุด

ในงานก่อสร้าง D-Wall ของรถไฟฟ้าใต้ดนิ D-Wall มักมีขนาดใหญ่
และลึก (เช่น ขนาด 1.5×3×65 ม.) ไซโลที+เก็บสารละลายเบนโทไนท์
อาจมีม ากถึง 20 ใบขึนไป (1 ใบหากใส่สารละลายเต็ม หนัก 60 ตัน )
การออกแบบฐานรากไซโลต้องมีการออกแบบให้ดี รวมถึงตําแหน่งทีต+ งั

หากพิจารณาที+การกระจายของความเค้น (Pressure bulbs) ตาม
สมการของ Boussinesq Equation ดัง รูปที+ 24 โดยใช้คา่ ของ Square
footing จะพบว่า ความเค้นส่วนมากที+กระจายออกในแนวราบมีระยะ
อยูท่ ป+ี ระมาณ 1.0B-1.5B (B คือ ความกว้าง Footing)
ในกรณีศกึ ษานีฐานรากไซโลควรตังห่างจาก D-Wall อยูท่ +รี ะยะห่าง
ประมาณ 8 ถึง 12 เมตร ซึ+งในโครงการนีมีระยะห่างเพียง 7 เมตร ซึ+ง
ไม่ เหมาะสมตังแต่ แรก สาเหตุ ม าจากหน่ วยงานมีขอ้ จํากัด ในการใช้
ั+
พืนที+โดยฝงทางด้
านหนึ+งของไซโลติดกับบ้านข้างเคียง ทางผูเ้ ขียนจึง
เสนอว่าหากทราบว่าฐานรากไซโลใกล้กบั ตําแหน่ งขุด เจาะมากเกินไป
อาจพิจารณาออกแบบเสาเข็มเพื+อช่วยในการรับแรงของไซโลซึ+งส่งผล
ให้การกระจายนําหนักบรรทุกลงไปในชันดินทีล+ กึ และแข็งแรงกว่า
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3.6

รูปที 24 การกระจายความเค้น (Stress Distribution)

อีกกรณีหนึ+งทีพ+ บได้บ่อยคือฐานรากไซโลมีลกั ษณะแอ่น ตัวกลาง
ฐานรากดังรูปที+ 25 ซึ+งถือเป็ นเรื+องปกติเนื+องจากฐานรากถู กออกแบบ
เป็ น ฐานรากแบบยืดหยุน่ (Flexible footing) หน่ วยแรงใต้ฐานรากจะมี
ค่าสมํ+าเสมอแต่การทรุดตัวจะมากที+สดุ ทีก+ ง+ึ กลางฐานราก ทําให้ฐานราก
เกิด การแอ่น ตัว สิง+ ที+น่ ากังวลคือหากปล่อยทิงไว้เป็ นเวลานาน ไซโล
อาจจะเอียงมาชนกันจนเกิดการล้มได้ วิธีแก้ปญั หาเบืองต้น อาจใช้วธิ ี
ถ่ายสารละลายเบนโทไนท์แถวกลางออกครึง+ หนึ+งเพื+อบังคับให้เกิดการ
ทรุดตัวทีม+ ากกว่าบริเวณริมฐานราก วิธีการป้องกัน ควรออกแบบฐาน
รากเป็ นแบบฐานรากแข็งเกร็ง (Rigid footing) เพื+อ บังคับ ให้เกิด การ
ทรุดตัวทีเ+ ท่ากันทังฐานรากหรืออาจใช้เสาเข็มมาช่วยในการรับนํ าหนัก
บรรทุก โดยตําแหน่ งกลางฐานรากให้ใส่เสาเข็มให้มากกว่าตําแหน่งอื+น
เพื+อลดการทรุด ตัวกลางฐานรากลง ดังรูป ที+ 26 สรุป คือการออกแบบ
จะต้องคํานึงถึงกําลังรับแรงแบกทานของดินและค่าการทรุดตัวรวมกัน
ด้วย

ปัญหาด้านการรัวซึมของ D-Wall

โดยปกติ โ ครงสร้ างคอนกรีต D-Wall จะไม่ ทึ บ นํ า ทํ า ให้ นํ าใต้
สามารถซึ ม ผ่ า นกํา แพง D-Wall เข้ามาได้ การรัว+ ซึ ม อาจมี ไ ด้ ท ังที+
รอยต่อระหว่างแผง D-Wall หรือทีต+ วั แผง D-Wall ดังรูปที+ 27 แต่หากมี
การรัว+ ซึม เข้ามาเกิน ข้อ กําหนด ก็จําเป็ น ต้ องแก้ไข ป ญั หาการรัวซึ
+ ม
ของ D-Wall จึงไม่ใช่ป ญั หาใหม่ท+พี บแต่อย่างใด แต่ปจั จุบนั ปญั หานี
นับวันยิง+ จะทวีความรุนแรงขึนเรื+อยๆ ดังจะเห็นได้จากหน่ วยงานหนึ+ง
ในพืนที+สุขมุ วิท ดังรูปที+ 28 มีงานขุดดิน ในระดับประมาณ -15 เมตร
พบนํ าใต้ดนิ ทะลักเข้ามาท่วมพืนที+ ซึง+ แต่เดิมงานขุดดินระดับนีไม่เคยมี
ปญั หา
สาเหตุหลักของปญั หาด้านนํ าใต้ด ินคือ 1) ความลึกของงานขุด ดิน
เพิ+มมากขึน 2) ความลึกของ D-Wall น้อยเกิน ไป และ 3) ระดับ นํ าใต้
ดิน เพิ+ม มากขึนในแต่ ละปี จากข้อ มู ลของกรมทรัพ ยาการนํ าบาดาล
(2555) ดังรูปที+ 29 มีการเก็บข้อมูลระดับนํ าใต้ดินทีช+ นนํ
ั าพระประแดง
ทังหมด 6 หลุมเจาะสํารวจ จากข้อมูลพบว่า ในปี ค.ศ. 2011 ระดับนํ า
ใต้ดนิ อยูท่ ร+ี ะดับประมาณ -14 เมตร จากกราฟจะเห็นได้ชดั เจนว่าระดับ
นํ าใต้ดิน มีแนวโน้ มเพิ+ม ขึนเรื+อยๆ ในรายงานฉบับ นียังได้คาดการณ์
อัต รา Recovery ของนํ าใต้ ดิ น ไว้ ท+ี ป ระมาณ 0.8-1.0 เมตร/ปี ซึ+ ง
หมายถึงว่าในราวๆปี ค.ศ. 2030 ระดับนําใต้ดนิ จะกลับมาอยูท่ ร+ี ะดับผิว
ดิน ซึ+งหมายถึงว่า งานก่อสร้างชันใต้ดนิ จะทําได้ยากขึน
การแก้ป ญั หารั +วซึม ของ D-Wall จะใช้วธิ กี ารฉี ดโฟมหรือซีเมนต์
พิเ ศษอุ ด รอยรัว+ การป้ องกัน มี ห ลายวิธี เช่ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สารละลายเบนโทไนท์ให้เป็ นไปตามข้อ กําหนด, อาจใช้วธิ ีการเกร้าต์
(Grout) เพื+อลดแรงดันนําในชันทราย กรณีทพ+ี นที
ื โ+ ครงการพบชันทราย
หนามากหรือมีแนวโน้ มว่านํ าใต้ดินจะทําเกิดการปูดของดิน (Heave)
ใต้ พืนชัน Basement, และการเพิ+ม ความลึกของ D-Wall เพื+อสกัด กัน
การเดินทางของนํา เป็ นต้น
ั หาที+ พ บในการก่ อ สร้ า ง D-Wall ที+ มี ค วามลึก มากยัง มี อ ี ก
ปญ
มากมาย เช่น เกิดข้อพิพาทกับชุมชน, โครงเหล็กร่วงลงหลุมเจาะ, งาน
รือย้ายสาธารณู ปโภค, ด้านการขนส่งคอนกรีต, การวางแผนการปิ ดกัน
การจราจร เป็ นต้น ซึง+ ในงานวิจยั จะไม่กล่าวถึง โดยจะพยายามมุ่งเน้น
ไปทีป+ ญั หาใหญ่ๆเป็ นหลัก

รูปที 25 ฐานรากมีการทรุดตัวที กึงกลางฐานมากกว่าบริ เวณอืน

รูปที 27 (ซ้าย) การรัวซึ
 มทีกลางแผง D-Wall
(ขวา) การรัวซึ
 มทีรอยต่อของแผง D-Wall

รูปที 26 แปลนการวางตําแหน่ งเข็มที เหมาะสม
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Fifteenth Southeast Asian Geotechnical Conference, 22-26
November 2004, Bangkok, Thailand: pp 149-152.
[2] Institution of Civil Engineers (2007). Specification for piling
and embedded retaining walls second edition, Thomas
Telford, London.
[3] บริษทั เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จํากัด (2555). รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เล่ม ที+ 1/2. โครงการศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้าง
ใต้ด ิน เนื+ องจากการคืนตัวของแรงดัน นํ าในชันนํ าบาดาลบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, กรมทรพยากรนํ าบาดาล.
รูปที 28 นําใต้ดินทะลักเข้าท่ วมพืนทีขดุ ดิ น

รูปที 29 ผลการตรวจวัดระดับนําทีชนั  นําพระประแดง 6 หลุมเจาะสํารวจ
(กรมทรัพยากรนําบาดาล, 2555)

4. บทสรุป
บทความนีผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงปญั หาที+พบในการก่อสร้าง D-Wall ที+
มีความลึกมากๆ เช่น ดินพังระหว่างการขุด , แผง D-Wall เอียง หรือ
ระดับ Coupler ไม่ ต รงตามแบบ เป็ น ต้ น และได้ อ ธิบ ายถึ ง สาเหตุ
พร้อมทังได้เสนอวิธีแก้ไข และวิธใี นการป้องกันปญั หาดังกล่าว ซึ+งทาง
ผู้เขีย นหวังเป็ น อย่างยิ+งว่าบทความนี จะช่ว ยให้ป ญั หาต่ างๆในการ
ทํางานด้านนีลดลง
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