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สารจากอธิบดีกรมทางหลวง
การขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ก่อให้เกิดความคับคั่งในการ
เดิ น ทางและส่ ง ผลถึ ง ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด โดยเฉพาะบริ เ วณจุ ด ตั ด ทางแยกสั ญ ญาณไฟจราจร
ซึ่งกรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงเพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกและปลอดภัย
ทางลอดผ่านใต้ทางแยกเป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มพื้นผิวจราจรบริเวณจุดตัดทางแยก
สัญญาณไฟจราจร ช่วยให้การบริหารจัดการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีหน้าที่เทียบเคียงกับสะพานลอยข้ามทางแยก แต่ทางลอดมีจุดเด่นด้านลดการบดบังทัศนียภาพ
กรมทางหลวงได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองด้วยการออกแบบก่อสร้างทาง
ลอดในหลายพื้นที่ด้วยกัน ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการก่อสร้างแตกต่างกันไป คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างทางลอดที่ได้จัดทําขึ้นโดยสํานักก่อสร้างสะพานนี้ จึงเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่จะเก็บและรวบรวม
ข้อมูลที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อันได้แก่เทคนิคความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไข
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการทํ า งาน ถ่ า ยทอดต่ อ บุ ค ลากรทั้ ง ของกรมทางหลวง หน่ ว ยงานราชการและ
ภาคเอกชน เป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัย
กรมทางหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอดนี้ จะช่วยใน
การพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาทางด้านเทคนิค
วิธีการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศชาติต่อไป

(นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ)
อธิบดีกรมทางหลวง
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คํานํา
งานก่อสร้างทางลอดแบบ Open-Cut เป็นงานก่อสร้างอีกลักษณะหนึ่งเพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง ซึ่งสํานักก่อสร้างสะพาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกําหนดถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ควบคุมงานของ
สํานักก่อสร้างสะพานต่อบุคลากรของกรมทางหลวงและสาธารณะชนทั่วไปในอนาคต สํานักก่อสร้าง
สะพานจึงได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผล จัดทําเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างทางลอด ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
สํานักก่อสร้างสะพาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอดนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจ และเป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่
ไม่สิ้นสุดต่อไป

(นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ)์
ผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างสะพาน
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คํานิยม
การควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งทางลอดเป็ น งานที่ มี ลั ก ษณะเด่ น ในขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า ง
แตกต่างจากการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ผู้ควบคุมงานจําเป็นต้องให้ความสําคัญตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก่อสร้างผนัง พื้น จนกระทั่งถึงหลังคาทางลอด เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงคงทน ให้บริการต่อ
ประชาชนโดยทั่วไป
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานที่มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การก่อสร้างทางลอดอยู่จํานวนมาก องค์ความรู้และประสบการณ์จึงมีอยู่มากมาย การนําองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องต่างๆมารวบรวมและจัดทําเป็นคู่มือจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งด้านควบคุมงานก่อสร้างและบํารุงรักษา
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอดนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักการในการ
ออกแบบ ขั้ น ตอนการก่ อสร้ า งและควบคุ ม งาน ตลอดจนปัญ หาอุป สรรคทั้ ง ในการก่ อสร้า งและ
บํารุงรักษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจตั้งแต่หลักการทางทฤษฎี จนถึงการปฏิบัติควบคุมงาน และความ
จําเป็นในการบํารุงรักษา ในฐานะอดีตผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างสะพานเห็นว่าคู่มือเล่มนี้เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานก่อสร้างทางลอด และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่
สนใจทั่วไป

(นายกมล หมัน่ ทํา)
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 12
อดีตผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างสะพาน (12 ม.ค. 2553 – 8 พ.ค. 2556)
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1. บทนํา
(Introduction)
การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยก ที่มีปริมาณการจราจรสูง ส่วนใหญ่แก้ไขปัญหา
โดยการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) หรือก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ
(Interchange) เพื่อลดจุดตัดการจราจรของแต่ละทิศทาง แต่ปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆที่มีการจราจรคับ
คั่ง กรมทางหลวงได้เริ่มดําเนินการออกแบบและก่อสร้างทางลอด (Underpass) เพื่อแก้ปัญหา
การจราจรบริเวณทางแยก ทั้งยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบดบังทัศนียภาพ และการ
ใช้ประโยชน์ของอาคารบริเวณทางแยก การก่อสร้างทางลอดของกรมทางหลวงในปัจจุบันใช้วิธีการแบบ
ขุดเปิด (Open Cut) โดยมีรูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างที่เป็นส่วนป้องกันดินพังหรือผนังทางลอด คือ
กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กขุดเจาะหล่อในที่ เช่น Diaphragm Wall, Tangent Pile Wall และ
Secant Pile Wall และบริเวณส่วนปลายทางลอดทั้งสองด้านต้องมีงานปรับระดับให้สูงขึ้นเชื่อมต่อกับ
ถนนช่วงขึ้นลงทางลอดโดยออกแบบเป็นกําแพงกันดิน (Retaining Wall) ให้ทําหน้าที่ป้องกันดินถม
บริเวณเชิงลาดทั้งสองด้าน สําหรับงานก่อสร้างทางลอดจะก่อสร้างกําแพงกันดิน(Retaining Wall) ให้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างด้านปลายทางลอด โดยตั้งอยู่บนพื้นคอนกรีตทางลอด (Bottom Slab)
งานก่อสร้างทางลอดต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เฉพาะ ระหว่างก่อสร้างต้องมีการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ คุณภาพในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
1.1

นิยามสะพานข้ามทางแยกและทางลอดทางแยก (Overpass & Underpass)

เป็ น รู ป แบบทางแยกรูป แบบหนึ่ งที่ เ ป็ น ทางต่า งระดั บ ไม่ มี ช่ อ งทางเชื่ อ ม (Grade
Separation without Ramps) เพื่อให้รถสามารถผ่านทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
รักษาปริมาณรถที่ผ่านได้ตามต้องการ โดยใช้วิธีแยกระดับช่องทางจราจร ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือ
หลายทิศทาง ให้ต่างระดับกันในลักษณะยกข้ามหรือลอดใต้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเชื่อมเข้าหากัน
ทางแยกประเภทนี้จะพิจารณาออกแบบเมื่อปริมาณจราจรที่ต้องการเลี้ยวที่บริเวณทางแยกมีไม่มาก
เพียงพอที่จะคุ้มค่ากับการลงทุนออกแบบก่อสร้างทางลาดเชื่อม (Ramp) เช่น ในลักษณะของทางหลวง
พิเศษหรือทางหลวงสายหลักตัดกับทางหลวงท้องถิ่นหรือสายทางที่เล็กกว่ามาก หรือในเขตชุมชนเมือง
เพื่อลดจํานวนจุดขัดแย้งบริเวณทางแยก บางกรณีนิยมออกแบบทางแยกรูปแบบนี้ตรงบริเวณที่มีสภาพ
ยุ่งยากต่อการก่อสร้างทางแยกต่างระดับประเภทอื่น สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
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(1) ทางแยยกต่างระดับแบบยกข้
แ
าม หรื
ห อสะพานลออยข้ามทางแยยก (Overpass) ดังรูป
ที่ 1-1

รูปที
ป ่ 1-1 สะพพานลอยข้ามททางแยก (Ovverpass)
(2) ทางแยยกต่างระดับแบบทางลอด
แ
ด (Underpasss) ดังรูปปที่ 1-2 นิยามด้วย
ภาษาอังกฤษไดด้คือ Underppass หรือ A grade separation wherre the subjeect highwayy passes
unnder an inteersecting highway or raailroad แตกตต่างจากอุโมงคค์ (Tunnel) ที่เป็นการขุดเจาะใต้ดิน
ทะลุถึงอีกด้าน โดยมิได้ลอดดผ่านถนนหรือทางรถไฟเห
อ
มือนกับ Undderpass
ทั้งนี้ ทางลลอดที่จะได้กล่ลาวถึงต่อไปซึงเป็
่ง นงานก่อสร้
ส างที่กรมทางงหลวงเป็นผู้รัรบั ผิดชอบ
จะะมีลักษณะเป็ปนทางลอดที่ก่กอสร้างโดยวิธีธกี ารขุดเปิด (Open-Cut) แล้วก่อสร้างหหลังคาปิดทับ
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รูปที่ 1-2 ทางลอดทางแยก (Underpass)
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1.2

ปัจจัยการตัดสินใจในการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกหรือทางลอดทางแยก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่จะก่อสร้างถนนตัดขวางเป็นทางยกข้ามทาง
แยกหรือทางลอดทางแยก คือ
- สภาพภูมิประเทศ
- การใช้พื้นที่ข้างเคียง
- ความลาดชันของช่องจราจรทางตรงและความลาดชันของถนนตัดขวาง รวมถึง
ระยะการมองเห็น และระบบระบายน้ํา
- งบประมาณก่อสร้าง
- การจัดการจราจร
- ก่อสร้างเป็นขั้นตอนและการพัฒนารูปแบบ
- ความสวยงาม
- ช่องลอดที่ต้องการ
ในบางกรณีอาจมีการพิจารณาออกแบบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อาทิเช่น
- เพื่อบริการถนนท้องถิ่นหรือถนนเดิม ที่ทางหลวงชั้นพิเศษตัดผ่าน
- เพื่อเชื่อมเข้าพื้นที่ ที่ทางขนานหรือทางอื่นๆ เข้าไม่ถึง
- บริเวณจุดตัดกับทางรถไฟ
- บริการสําหรับทางจักรยานหรือทางที่มีคนข้ามประจํา
- ทางเข้าสถานีโดยสาร
- ฯลฯ
รายละเอียดการศึกษาการออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ไม่ว่าจะเป็นกรณีทาง
สายหลักยกข้าม(Overpass) หรือทางลอด (Underpass) โดยพื้นฐานจะต้องพิจารณาถึงลักษณะภูมิ
ประเทศ และชนิดของทางหลวงเป็นหลัก ซึ่งควรมีการวางแผนเบื้องต้นก่อนตัดสินใจให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแล้วการจะเปรียบระหว่าง Overpass กับ Underpass ว่าอย่างใดจะให้
ประโยชน์มากกว่ากัน จะใช้การพิจารณาร่วมกับการศึกษารายละเอียดของทางแยกต่างระดับทั้งหมดใน
ระบบ
การออกแบบที่ดีควรออกแบบให้รัดกุมเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศจริงให้มาก
ที่สุด และมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการก่อสร้างและบํารุงรักษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ควร
คํานึงถึงเป็นอันดับแรกในการออกแบบ แต่ในกรณีที่ลักษณะภูมิประเทศไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ
เช่นกรณีที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งในกรณีนี้ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
จะได้แก่
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- ทางข้ า มโดยทั่ ว ไปแล้ ว จะมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในการเข้ า ระบบชุ ม ทางต่ า งระดั บ
(Interchange)
เนื่องจากเป็นการง่ายต่อการมองเห็นของผู้ขับขี่ (จะเห็น
โครงสร้างที่ตัดข้ามชัดเจนในระดับบนของสายตาในเวลาขับขี่)
- ด้านความสวยงาม และมุมมองของผู้ขับขี่รถทางตรง (Through Traffic) โดย
โครงสร้างที่เป็น Overpass จะให้มุมมองที่ดีกว่า เนื่องจากจะมีมุมมองที่กว้างกว่า
และไม่ทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกอึดอัดคับแคบ
- ในกรณีที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนิน ซึ่งโดยหลักแล้วจะไม่มีลักษณะเด่นในการ
เลือกทําเป็น Overpass หรือ Underpass ในการออกแบบจะให้ความสําคัญกับ
ระยะการมองเห็น (Sight Distance) ของรถในทางหลักเป็นสําคัญ
- ในการก่อสร้าง Overpass จะคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเป็นลําดับ
(Stage construction) มากกว่า ด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่า ทั้งด้านงานถนนและ
งานโครงสร้าง กล่าวคือ ในภายหลังสามารถก่อสร้างโดยแยกงานทางและงาน
โครงสร้างเพิ่มเติมได้ โดยไม่กระทบกับโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างไปเมื่อแรกเริ่ม
- ปัญหาด้านการระบายน้ําสามารถลดได้ โดยการยกทางหลักให้เป็น Overpass ซึ่ง
ในบางกรณีปัญหาการระบายน้ําอาจเป็นเหตุผลเดียวที่เพียงพอในการตัดสินใจได้
ว่าจะก่อสร้างเป็น Overpass ดีกว่า Underpass
- ราคาของการก่อสร้างสะพานจะเป็นข้อกําหนดทางสายหลักว่าจะเป็น Overpass
หรือ Underpass ที่สามารถอํานวยความสะดวกได้ดี การวิเคราะห์เรื่องราคา
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสะพาน ความยาวของสะพาน รูปตัดของทาง ลักษณะมุมตัด
ของถนน รวมถึงคุณสมบัติดิน
- Underpass จะมีข้อได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากสามารถสร้างให้ระดับใกล้เคียง
กับระดับดินเดิมมากที่สุด เพราะว่าจะมีความยาวสะพานข้ามที่สั้นและสามารถ
ประหยัดปริมาณงานดินได้ เนื่องจากทางสายรองที่สร้างอยู่เหนือทางสายหลักจะ
สร้างด้วยมาตรฐานที่ต่ํากว่า
- บ่อยครั้งจะเลือกการก่อสร้างเป็น Underpass โดยไม่ได้คํานึงถึงข้อพิจารณาด้าน
พื้นที่ตั้ง แต่ใช้การพิจารณาระบบทางหลวงโดยรวม ยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้าง
ทางต่างระดับในย่านชุมชนเมือง ซึ่งอาจต้องพิจารณาแยกเป็นกรณีไปในแต่ละ
แห่งควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองนั้นๆ
- ในพื้นที่ซึ่งมีทางหลวงตัดผ่านถนนเดิมที่มีปริมาณจราจรสูง การก่อสร้างโดยยก
ทางหลวงข้ามถนนเดิมจะส่งผลกระทบต่อถนนเดิมน้อยกว่า
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- โครงสร้างที่ข้ามจะไม่มีข้อจํากัดทางด้านระยะห่างแนวดิ่ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่
สําคัญในกรณีที่ต้องการให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งขออนุญาตเดินบน
ทางหลวงสายหลักหรือบนถนนธรรมดา
- ถนนที่ มีปริม าณจราจรสู งมากควรจะต้องมี จํ านวนสะพานน้อยที่ สุ ด เพื่อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการขับรถที่ดีกว่าและมีอุปสรรคน้อยกว่าเมื่อมีการซ่อมแซมหรือ
เมื่อต้องการก่อสร้างใหม่
- ในบางกรณีเพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเสียง ควรพิจารณาให้ทางที่มีเสียงดัง
รบกวนมากกว่าลดระดับและลอดใต้ถนนที่มีเสียงดังน้อยกว่า
- ในบางกรณี อาจพิจารณาให้ถนนสายรองสร้างเป็นทางข้าม หากนั่นทําให้เกิดข้อ
ได้เปรียบทางเศรษฐศาสตร์
1.3

การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสะพานข้ามทางแยกและทางลอดทางแยก

การปรับปรุงทางแยกระดับราบเดิม ให้เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร
ของทางแยกได้ สามารถออกแบบเป็นสะพานลอยยกระดับ หรือทางลอดทางแยก ซึ่งในการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบก่อสร้างนั้น จะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุด โดยมีหัวข้อในการ
พิจารณารวมทั้งข้อดี และข้อเสียของแต่ละรูปแบบได้ดังนี้
1.3.1 ด้านวิศวกรรม
การพิจารณาเปรียบเทียบด้านวิศวกรรมระหว่างสะพานข้ามทางแยกและทาง
ลอดทางแยก แสดงดังตารางที่ 1-1
1.3.2 ด้านการก่อสร้าง การเวนคืน และการบํารุงรักษา
การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บด้ า นการก่ อ สร้ า ง การเวนคื น ที่ ดิ น และการ
บํารุงรักษา แสดงดังตารางที่ 1-2
และรูปที่ 1-3 แสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ก่อสร้าง (Cost Ratio) ตามรูปแบบต่างๆ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงสร้างและงานดินของทาง
ต่างระดับซึ่งแสดงด้านบน
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ตารางที่ 1-1 การพิจารณาเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
ระหว่างสะพานข้ามทางแยกและทางลอดทางแยก
หัวข้อพิจารณา
ช่องจราจรระดับพื้น
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
ก่อสร้างเป็นขั้นตอนและการพัฒนา
รูปแบบ
(Stage Development)
ระยะมองเห็น
(Sight Distance)
แนวทางตั้ง
(Vertical Alignment)
การระบายน้ํา

ทางลอดทางแยก
เหลือพื้นที่น้อยกว่า
เกิดข้อจํากัดที่มากกว่า
ต้องทําการรื้อย้ายเป็นส่วนมาก
ยากกว่า

สะพานข้ามทางแยก
เหลือพื้นที่มากกว่า
เกิดข้อจํากัดน้อยกว่า
ไม่ต้องทําการรื้อย้าย สามารถจัด
เสาตอม่อให้หลบเลี่ยงได้
ง่ายกว่า

มีข้อจํากัดมากกว่าเนื่องจากกําแพงกัน มากกว่า
ดินด้านข้างอยู่ชิดผิวจราจรโดยเฉพาะถ้า
เป็นโค้งราบ
ด้อยกว่า เนื่องจากต้องออกแบบโค้งตั้ง ดีกว่า
ก่อนลงทางลอดเพื่อกันน้ําไหลลงทาง
ลอด
ต้องออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เพื่อระบาย ปกติ
น้ํามากกว่า

ตารางที่ 1-2 การเปรียบเทียบด้านการก่อสร้าง การเวนคืนที่ดิน และการบํารุงรักษา
ระหว่างสะพานข้ามทางแยกและทางลอดทางแยก
หัวข้อพิจารณา
ทางลอดทางแยก
สะพานข้ามทางแยก
รูปแบบโครงสร้าง อุปกรณ์ และวิธีการ
ยุ่งยากกว่า
ปกติ ไม่ยุ่งยาก
ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ
มากกว่า
น้อยกว่า
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ยาวกว่า *
สั้นกว่า *
พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง
มากกว่า *
น้อยกว่า
ผลกระทบต่ อ การจราจรระหว่ า งการ
มีผลกระทบมากกว่า *
มีผลกระทบ
ก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายของระบบการใช้งานและค่า สูงกว่า (ไฟฟ้าแสงสว่างตลอด 24 ชม.
ต่ํากว่า
บํารุงรักษา
/ สูบน้ําเพื่อระบายน้ําฝนและน้ําใต้
ดิน)
การจัดการเรื่องอุบัติเหตุและการกู้ภัย ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เช่น
ปกติ
เครื่องดับเพลิง รถลาก และเจ้าหน้าที่
ประจํา มีความยากในการกู้ภัย
มากกว่า
หมายเหตุ * ขึ้นอยู่กับความยาวของทางลอด / โครงสร้าง และเทคนิควิธีการก่อสร้าง และสภาพแวดล้อม
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รูปที่ 1-3 แสดงตัตัวอย่างการเปปรียบเทียบอััตราส่วนราคาก่อสร้าง (CCost Ratio)
1.3.3 ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
อ
การพิจารณาเปปรียบเทียบด้านผลกระทบ
า
ทางสิ่งแวดล้ออมระหว่างสะะพานข้าม
ทางแยกและทาางลอดทางแยยก แสดงดังตาารางที่ 1-3
ตารางงที่ 1-3 ข้อพิจารณาด้านผผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
หัวข้อพิจารณา
ผลลกระทบต่อทัศนีนยภาพโดยรวมม
มลลภาวะในบริเวณ
ณพื้นที่
(ออากาศและเสียงรบกวน)
มลลภาวะในช่องทางจราจร

สังคมและชุ
ง
มชน

ทางลอดทางแยกก
น้อยกว่า
น้อยกว่า

สะพานข้ข้ามทางแยก
มาากกว่า
มากกกว่า *

ภาายในทางลอด ถึงแม้จะมีระบบบระบายอากาศ
ปกติ
ป
แตต่ยังมีปัญหาต่อผู้ขับขี่รถจักรยาานยนต์และรถ
โดดยสารที่ไม่มีระบบบปรับอากาศออยู่ โดยเฉพาะในน
พื้นที
น ่ที่มีการจราจจรติดขัด
ไมม่สะดวก ข้ามถนนนได้เฉพาะช่วงกลางทางแยกที
ง
ที่ สะดวก ข้ามถนนได้ตาม
จุดที่กําหนดใต้สะพาน
ปิดทางลอด
ด

หมายเหตุ * ขึ้นอยู
น ่กับความกกว้างของเขตททาง และระยะห่างของอาคคารข้างเคียงกักับโครงสร้าง

1-8

www.yotathai.com

1.4

แนวคิดในการออกแบบทางลอดทางแยก (Design Concept)

ในการกําหนดรูปแบบโครงสร้างของทางลอดสามารถทําได้หลายรูปแบบ ซึ่งต้อง
ศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมของทางลอดโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ
- สภาพชั้นดินในพื้นที่โครงการ
- สภาพการจราจรในปัจจุบันและผลกระทบต่อการจราจรในช่วงก่อสร้าง
- เทคนิควิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม
- ข้อจํากัดทางกายภาพต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการก่อสร้าง
- ระยะเวลาการก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียง
1.5

รูปแบบโครงสร้างผนังทางลอด

1.5.1 มาตรฐานในการออกแบบ
การออกแบบโครงสร้างทางลอดใช้มาตรฐานในการออกแบบตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารมาตรฐานสากลต่างๆ ดังนี้
- AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 2007
- Standard Specifications for Highways Bridges, AASHTO 1996
with 1997 and 1998 Interims
- American Concrete Institute, Building Code Requirement for
Reinforced Concrete (ACI 318-97)
- Prestressed Concrete Institute, PCI Design Handbook
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 ทางเลือกของรูปแบบโครงสร้างผนังของทางลอด
ทางลอดเป็นรูปแบบของทางลดระดับเพื่อลอดทางแยกระดับพื้นราบที่บริเวณ
ทางแยก ทางลอดจะต้องมีช่องลอด (Vertical Clearance) สูงไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร รูปแบบ
โครงสร้างผนังกันดินของทางลอดมีหลายประเภท แต่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1) รูปแบบผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC Retaining Wall)
2) รูปแบบ Diaphragm Wall (D-Wall)
3) รูปแบบ Secant Pile Wall
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4) รูปแบบ Tangent Pile Wall
รายละเอียดของรูปแบบโครงสร้างผนังกันดินของทางลอดประเภทต่างๆ และ
ขั้นตอนการก่อสร้าง จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
1.6

การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกรูปแบบการก่อสร้างทางลอด

ได้ทําการเปรียบเทียบทางเลือกรูปแบบก่อสร้างทางลอดในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความต้องการพื้นที่ในการก่อสร้าง
- ความต้องการโครงสร้างผนังกันดินชั่วคราว
- สภาพชั้นดินที่เหมาะสมในการเลือกใช้
- ปัญหาระหว่างการก่อสร้าง
- ปัญหาการซึมของน้ําใต้ดินระหว่างการก่อสร้างและการใช้งาน
- ความต้องการ Wall Finishing
- ผู้รับจ้างก่อสร้างงานกําแพงกันดิน หรือผนังกันดินของทางลอด
- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ผลการเปรียบเทียบแสดงไว้ในตารางที่ 1-4 โดยรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
ยังคงต้องศึกษาเปรียบเทียบในรายละเอียด โดยอาศัยผลการสํารวจสภาพทางแยก ผลการเจาะ
สํารวจสภาพชั้นดินฐานราก และรูปแบบทางเรขาคณิตของทางลอด เป็นต้น
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ตารางที่ 1-4 การเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างผนังทางลอด
ลําดับ

ประเด็นที่พิจารณา

RC. Retaining Wall

1 ความต้องการพื้นที่ในการ มากกว่า D - Wall
ก่อสร้าง
2 ความต้องการโครงสร้าง ต้องการ
กันดินชั่วคราว
3 สภาพชั้นดินที่เหมาะสม ทุกสภาพชัน้ ดิน
ในการเลือกใช้

D - Wall

Secant Pile Wall

สามารถจํากัดพื้นที่ ใกล้เคียงกับ D การก่อสร้างได้
Wall
ไม่ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
ทุกสภาพชั้นดิน

4 ปัญหาระหว่างการ
ก่อสร้าง

หากระดับน้ําใต้ดินอยู่สูง ปัญหาระหว่างการ
จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งการซึ ม ก่อสร้างมีค่อนข้าง
ของน้ํ า ใต้ ดิ น ระหว่ า งขุ ด น้อย
ซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง ทํ า
Dewatering

5 ปัญหาการซึมของน้ําใต้
ดินระหว่างการใช้งาน
ภายหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ

สามารถออกแบบป้องกัน สามารถออกแบบ
ได้
โดยติดตั้งระบบ ป้องกันได้ โดย
Water Stop หรือ ติดตั้งระบบ Water
ระบบกันซึม
Stop ในแผ่นผนัง
D - Wall
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Tangent Pile
Wall
ใกล้เคียงกับ D Wall
ไม่ต้องการ

ทุกสภาพชั้นดิน แต่ เหมาะสมสําหรับชั้น
เหมาะสมกับชั้นดิน ดินเหนียว
เหนียวมากกว่า
ปั ญ หาระหว่ า งการ ปั ญ หาระหว่ า งการ
ก่ อ สร้ า งมี ค่ อ นข้ า ง ก่ อ สร้ า งมี ค่ อ นข้ า ง
น้อย แต่คงมีปัญหา น้อย แต่คงมีปัญหา
การซึ ม ของน้ํ า ใต้ ดิ น การซึ ม ของน้ํ า ใต้ ดิ น
ผ่านกําแพงบ้าง
ผ่ า น กํ า แ พ ง บ้ า ง
โดยเฉพาะกรณีที่เป็น
ชั้นดินทราย ดังนั้นใน
กรณีที่งานขุดอยู่ในชั้น
ดิ น ทรายจะต้ อ งทํ า
เ ส า เ ข็ ม Plastic
Concrete หรือทํา
การ Grouting หลัง
Tangent Pile Wall
เป็นต้น
แม้ว่า กํา แพงจะมีการ กํ า แพงไม่ มี ก ารยึ ด
ยึดเกี่ยวกัน แต่ก็จะมี เกี่ยวกัน ดังนั้นใน
จุ ด อ่ อ นที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การทํา
Wall
ก า ร ซึ ม ข อ ง น้ํ า ไ ด้ Finishing จึงต้อง
ดังนั้นในการทํา Wall อ อ ก แ บ บ ติ ด ตั้ ง
Finishing จึงต้อง Water Stop และ
อ อ ก แ บ บ ติ ด ตั้ ง ระบบกันซึม
Water Stop และ
ติดตั้งระบบกันซึม
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ตารางที่ 1-4 การเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างผนังทางลอด (ต่อ)
ลําดับ

ประเด็นที่พิจารณา

6 ความต้องการ Wall
Finishing

RC. Retaining Wall
ไม่ต้องการ

D - Wall
ต้องการเพื่อทําให้
ผิวหน้าสวยงาม

7 ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
กําแพงกันดิน

มีอยู่ทั่วไป แต่ผู้ชํานาญ มีอยู่ทั่วไป แต่
งาน Dewatering มีอยู่ ปัจจุบันเครื่องมือ
ไม่มากนัก
ก่อสร้าง D-Wall
ผ่านชั้นหินไม่มีใน
ประเทศไทย
8 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ถูกกว่าการใช้ D - Wall ราคาพอสมควร
อย่างไรก็ตาม หาก
เลือกใช้ในสภาพชั้นดินที่
มีระดับน้ําใต้ดินสูง
ค่าใช้จ่ายสําหรับการทํา
Dewatering และค่าทํา
ผนังกันดินชั่วคราวอาจทํา
ให้ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างถูกกว่า D Wall ไม่มากนัก
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Secant Pile Wall Tangent Pile Wall
ต้องการเพื่อทําให้
ผิวหน้าสวยงาม อีก
ทั้งใช้เป็นแผงป้องกัน
การซึมของน้ําใต้ดิน
ผ่านกําแพง
มีผู้รับจ้างน้อยราย
และปัจจุบันไม่มี
เครื่องมืออยู่ใน
ประเทศไทย

ต้องการเพื่อทําให้
ผิวหน้าสวยงาม อีก
ทั้งใช้เป็นแผงป้องกัน
การซึมของน้ําใต้ดิน
ผ่านกําแพง
มีอยู่ทั่วไป

ราคาถูกกว่า D wall ไม่มาก

ราคาถูกกว่า Secant
Pile Wall ไม่มาก
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1.7

ขั้นตอนการก่อสร้าง
ภาพรวมขั้นตอนการทํางานในโครงการก่อสร้างทางลอด ประกอบด้วย
1) การสํารวจและวางแนว
2) การสํารวจและวางแผนรื้อย้ายสาธารณูปโภค
3) การวางแผนจัดการจราจร และประชาสัมพันธ์
4) การก่อสร้างขยายช่องจราจรด้านข้างทางลอด รวมงานระบบที่เกี่ยวข้อง
5) การก่อสร้างโครงสร้างผนังทางลอด
6) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นทางลอด
7) การก่อสร้างโครงสร้างหลังคาทางลอด
8) งานระบบของทางลอด
9) งานอํานวยความปลอดภัย
10) การทดสอบระบบ

คู่มือฉบับนี้ จะได้กล่าวถึงเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้าง
โครงสร้างผนังทางลอด พื้นทางลอด หลังคาทางลอด งานระบบ และปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงวิธีการ
แก้ไข ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจ และขั้นตอนการก่อสร้างทั่วไปได้มีการ
กล่าวไว้ในคู่มือการควบคุมงานและเอกสารอื่นๆของกรมทางหลวงแล้ว
1.8

โครงการก่อสร้างทางลอดของกรมทางหลวง

โครงการก่ อ สร้ า งทางลอดที่ ไ ด้ ทํ า การรวบรวมและประมวลผลในเอกสารฉบั บ นี้
ครอบคลุมเฉพาะงานก่อสร้างทางลอดที่กรมทางหลวงได้ดําเนินการ ณ ช่วงเวลาที่จัดทําคู่มือฯเท่านั้น
ประกอบด้วย (เรียงลําดับตามเวลาก่อนหลัง)
1) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
2) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกศาลเด็ก จ.เชียงใหม่
3) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่
4) โครงการก่อสร้างทางลอดที่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกปอยหลวง จ.เชียงใหม่
6) โครงการก่อสร้างทางหลวงที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข
12 จ.ขอนแก่น
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7) โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4020
(แยกดาราสมุทร) จ.ภูเก็ต
8) โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเยาวราช
(แยกสามกอง) จ.ภูเก็ต
โดยมีรายละเอียดภาพรวมของแต่ละโครงการฯพอสังเขปดังนี้
1) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ชื่อโครงการฯ : โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์
สัญญาที่ : สพ. 5/2547
เริ่มต้นสัญญา : วันที่ 24 กันยายน 2547
ลักษณะโครงการฯ : ทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ เป็นทางลอดแบบ Open Cut จํานวน 4 ช่องจราจร
ความกว้างของทางลอด 18.8 เมตร ความยาวตลอดทางลอด 625 เมตร ความสูงทางลอด 5.10 เมตร
ระบบผนังกันดินเป็นแบบ Tangent Pile Wall ชั้นพื้นทางคอนกรีต (Base Slab) หนา 0.80 เมตร
และมีโครงสร้างเสาเข็มรับแรงดึง (Tension Pile) ใต้พื้นเพื่อป้องกันการอูดตัวขึ้น บริเวณส่วนปลายทาง
ลอดทั้งสองด้านมีงานปรับระดับ (Transition unit) เพื่อเชื่อมกับถนนช่วงขึ้นลงทางลอดโดยออกแบบ
เป็นกําแพงกันดิน (Retaining Wall)
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค) 299,600,000
บาท
ผู้รับจ้าง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ
บริษัทที่ปรึกษา คอนซัลเทนท์ ออฟเทคโนโลยี จํากัด ร่วมกับ บริษัท เอพซิลอน
จํากัด

1-14

www.yotathai.com

2) โครงการก่อสร้างทางลอดที่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อโครงการฯ :

โครงการก่อสร้างทางลอดที่ปากเกร็ดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 306
(ถนนติวานนท์) กับทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ)
สัญญาที่ :
สพ.5/2548 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
เริ่มต้นสัญญา :
20 กรกฎาคม 2548
สิ้นสุดสัญญา :
4 กุมภาพันธ์ 2551
ระยะเวลาทําการ :
930 วัน (ขยายอายุสัญญาเพิ่มเติม)
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข: 306 (ติวานนท์) ระหว่าง กม. 13+044.23 - กม. 13+854.30
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข : 304 (แจ้งวัฒนะ) ที่ กม. 10+690
ลักษณะโครงการฯ : โครงการก่อสร้างทางลอดที่ปากเกร็ดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติ
วานนท์) กับทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) ก่อสร้างเป็นทางลอดลดระดับในแนวทางหลวง
หมายเลข 306 ผิวจราจรความยาว 606 เมตร ความกว้าง 18 เมตร 2 ทิศทาง รวม 5 ช่องจราจร ตรง
กลางทางแยกก่อสร้างเป็นทางลดระดับแบบปิดด้วยโครงสร้างพื้นสะพานคอนกรีตระดับราบรวมทาง
กว้าง 56 เมตร ระหว่าง กม.0+275 ถึง กม.0+331 สําหรับให้รถวิ่งทางตรง รถเลี้ยวขวาและรถเลี้ยว
ซ้าย ด้านข้างทางลอดจะก่อสร้างพื้นระดับราบผิวคอนกรีตข้างละ 2 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและท่อ
ระบายน้ําใหม่ และสิ่งก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆของทางแยกครบถ้วน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร
สีตีเส้น ระบบระบายน้ําทิ้งในทางลอด และผิวจราจร ตลอดจนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ํา และ
องค์ประกอบต่างๆ
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค) 386,698,000.00 บาท
ค่าปรับวันละ
1,047,871.22
บาท
ผู้รับจ้าง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ
Consultants of Technology Co.,Ltd. และ Epsilon Co.,Ltd.
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3) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่
ชื่อโครงการฯ:

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวง
หมายเลข 107 (แยกข่วงสิงห์)
สัญญาที:่
สพ. 7/2546 ลงวันที่ 25 กันยายน 2546
เริ่มต้นสัญญา:
วันที่ 24 ตุลาคม 2546
สิ้นสุดสัญญา:
วันที่ 10 สิงหาคม 2549
ระยะเวลาทําการ:
900 วัน
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข: 11 ระหว่าง กม. 96+600.000-กม. 98+350.000
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข: 107 ที่ กม.
ลักษณะโครงการฯ:
ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 107 (สีแ่ ยก
ข่วงสิงห์) ก่อสร้างเป็นทางลดระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 11 ผิวทางคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร
ไป-กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ความยาว 570 เมตร ระหว่างกม.
96+600.000 – กม. 98+350.000 ตรงกลางทางแยกก่อสร้างเป็นทางลดระดับแบบปิด โดยโครงสร้าง
เป็นพื้นสะพานคอนกรีตระดับราบรวมทางเท้ากว้าง 40 เมตร สําหรับให้รถทางตรงรถเลี้ยวขวา รถเลี้ยว
ซ้าย และรถเลีย้ วกลับ (U-TURN) พร้อมไฟสัญญาณจราจรควบคุมด้านข้างทางลดละดับจะก่อสร้างพื้น
ระดับราบผิวคอนกรีตข้างละ 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและท่อระบายน้ําใหม่ และก่อสร้าง
องค์ประกอบต่างๆ ของทางแยกครบถ้วน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร สีตีเส้น ระบบระบายน้ําทิ้ง
ในทางลดระดับและบนผิวจราจร ตลอดจนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ํา และอาคารประกอบต่างๆ
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค):
243,289,721.00 บาท
ค่าปรับวันละ:
72,986.92
บาท
ผู้รับจ้าง:
หจก. จิระเทพ
ผู้ควบคุมงาน:
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ:
บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

1-16

www.yotathai.com

4) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกศาลเด็ก จ.เชียงใหม่
ชื่อโครงการฯ:

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวง
หมายเลข 118 (แยกศาลเด็ก)
สัญญาที:่
สพ. 6/2546 ลงวันที่ 25 กันยายน 2546
เริ่มต้นสัญญา:
วันที่ 24 ตุลาคม 2546
สิ้นสุดสัญญา:
วันที่ 10 สิงหาคม 2549
ระยะเวลาทําการ:
900 วัน
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข:11 ระหว่าง กม. 93+090.000-กม. 94+100.000
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข: 118 ที่ กม. 0+000 – กม. 0+062.426
ลักษณะโครงการฯ:
ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 118 (สีแ่ ยก
ศาลเด็ก) ก่อสร้างเป็นทางลดระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 11 ผิวทางคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร
ไป-กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ความยาว 650 เมตร ระหว่างกม.
93+090.000 – กม. 94+100.000 ตรงกลางทางแยกก่อสร้างเป็นทางลดระดับแบบปิด โดยโครงสร้าง
เป็นพื้นสะพานคอนกรีตระดับราบรวมทางเท้ากว้าง 62.42 เมตร สําหรับให้รถทางตรงรถเลี้ยวขวา รถ
เลี้ยวซ้าย และรถเลี้ยวกลับ (U-TURN) พร้อมไฟสัญญาณจราจรควบคุมด้านข้างทางลดละดับจะ
ก่อสร้างพื้นระดับราบผิวคอนกรีตข้างละ 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและท่อระบายน้ําใหม่ และ
ก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของทางแยกครบถ้วน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร สีตีเส้น ระบบระบาย
น้ําทิ้ง ในทางลดระดับและบนผิวจราจร ตลอดจนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ํา และอาคารประกอบ
ต่างๆ
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค):
268,823,714.00 บาท
ค่าปรับวันละ:
80,647.11
บาท
ผู้รับจ้าง:
หจก. จิระเทพ
ผู้ควบคุมงาน:
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ:
สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง
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5) โครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกปอยหลวง จ.เชียงใหม่
ชื่อโครงการฯ :

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวง
หมายเลข 1006 (แยกปอยหลวง)
สัญญาที่ :
สพ.1/2549 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
เริ่มต้นสัญญา :
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
สิ้นสุดสัญญา :
วันที่ 25 มิถุนายน 2550
(ได้รับการขยายอายุสัญญาถึง 15 มกราคม 2551)
ระยะเวลาทําการ :
804 วัน
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข : 11 ระหว่าง กม. 89+700.000 - กม. 92+510.000
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข : 1006 ที่ แยกปอยหลวง
ลักษณะโครงการฯ : บริเวณสี่แยกปอยหลวงออกแบบเป็นแบบทางลอดตามความต้องการของ
จังหวัดและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบทางลอดเดิมที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ก่อสร้างเป็นทางลอด
ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1006 (สี่แยกปอยหลวง) เป็นทางลดระดับใน
แนวทางหลวงหมายเลข 11 ผิวทางคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร ไป – กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ความยาว 452.29 เมตร 2 ทิศทาง ระหว่าง กม.89+700.000 –
กม.92+510.000 ตรงกลางทางแยกก่อสร้างเป็นทางลดระดับแบบปิด โดยโครงสร้างเป็นพื้นสะพาน
คอนกรีตระดับราบรวมทางเท้ากว้าง 52.80 เมตร สําหรับให้รถทางตรง รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวซ้าย และ
รถเลี้ยวกลับ (U-Turn) พร้อมไฟสัญญาณควบคุมการจราจร ด้านข้างทางลดระดับจะก่อสร้างทาง
คู่ขนานระดับราบผิวคอนกรีตข้างละ 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและท่อระบายน้ําใหม่ และก่อสร้าง
องค์ประกอบต่างๆ ของทางแยก เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร สีตีเส้น ระบบระบายน้ําทิ้ง ตลอดจน
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําและอาคารประกอบต่างๆ เมื่ อ งานก่ อ สร้ า งโครงการฯ แล้วเสร็จ จะ
ช่วยลดปัญหาความหนาแน่ นของปริมาณการจราจรได้ระดั บหนึ่ง และช่วยเพิ่มความสะดวก ความ
ปลอดภัยให้ผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้น
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค)
379,615,000.00
บาท
ค่าปรับวันละ
949,037.50
บาท (ค่าปรับใช้อัตราร้อยละ 0.25)
ผู้รับจ้าง
บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จํากัด
ผู้ควบคุมงาน
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ
THAI DCI COMPANY LIMITED
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6) โครงการก่อสร้างทางหลวงที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 12
จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการฯ :

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ทางลอดที่ จุดตั ดทางหลวง
หมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (จ.ขอนแก่น)
สัญญาที่ :
สพ.6/2550 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
เริ่มต้นสัญญา :
18 พฤษภาคม 2550
สิ้นสุดสัญญา :
27 มีนาคม 2553
ระยะเวลาทําการ :
1,044 วัน (ขยายอายุสัญญาเพิ่มเติม)
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข : 2 (ถนนมิตรภาพ) ระหว่าง กม. 43+350 - กม. 44+825
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข : 12 (ถนนมะลิวัลย์) ที่ กม. 1+600
ลักษณะโครงการฯ : โครงการก่ อสร้ า งทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ทางลอดที่จุ ดตั ด ทางหลวง
หมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (จ.ขอนแก่น) ก่อสร้างเป็นทางลอดลดระดับในแนวทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ความยาวทางลอด 1,035 เมตร ความกว้างทางลอด 22.60 เมตร แบ่ง
การจราจรออกเป็ น 2 ทิ ศ ทางรวม 4 ช่ อ งจราจร (ไป-กลั บ ) ตรงกลางบริ เ วณทางแยก (สี่ แ ยก
สามเหลี่ยม) ก่อสร้างเป็นทางลดระดับแบบปิดที่มีโครงสร้างเป็นพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในระดับ
ราบความยาวสะพาน 22.60 เมตร ระยะทางช่วงปิดของทางลอด 195.00 เมตร อยู่ระหว่าง กม.
44+038.500 ถึง กม. 44+233.500 สําหรับให้รถวิ่งทางตรง รถเลี้ยวขวาและรถเลี้ยวซ้ายตามจังหวะ
สัญญาณไฟทั้งในทิศทางของทางหลวงหมายเลข 2 และ ทางหลวงหมายเลข 12 สําหรับถนนทางขนาน
ด้านข้างทางลอดที่อยู่ระดับเดียวกับพื้นหลังคาทางลอดทําการก่อสร้างขยายเป็นถนนผิวคอนกรีต เมื่อ
แล้วเสร็จแบ่งเป็นข้างละ 4 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงทางเท้าและท่อระบายน้ําใหม่ รวมถึงงานก่อสร้าง
และติดตั้งองค์ประกอบต่างๆของทางลอด เช่น งานไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร สีตี
เส้น ระบบรางระบายน้ําทิ้งและเครื่องสูบน้ําในทางลอด ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และองค์ประกอบ
ต่างๆ
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค)
330,651,864.63
บาท
ค่าปรับวันละ
99,195.56
บาท
ผู้รับจ้าง
บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จํากัด
ผู้ควบคุมงาน
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ
THAI DCI Co.,Ltd.
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7) โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4020 (แยกดาราสมุทร) จ.ภูเก็ต
ชื่อโครงการฯ :

โครงการก่ อ สร้ า งทางลอดจุ ด ตั ด ทางหลวงหมายเลข 402 กั บ 4020
(แยกดาราสมุทร) จ.ภูเก็ต
สัญญาที่ :
สส. 1/2556
เริ่มต้นสัญญา :
16 ตุลาคม 2555
สิ้นสุดสัญญา :
5 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาทําการ :
720 วัน
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข :402
ที่ กม. 6+850
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข :
4020
ที่ กม. 3+179.158
ลักษณะโครงการฯ : งานก่อสร้างทางลอดในแนวทางหลวงหมายเลข 402 ความยาว 820.00 เมตร
2 ทิศทาง รวม 3 ช่องจราจร ระบบผนังกันดินเป็นแบบ Diaphragm Wall ความยาว 612 เมตร ความ
ลึก 7-22 เมตร พื้นทางลอด (Bottom Slab) หนา 0.90 เมตร. ไม่มีเข็มรับแรงดึง พร้อมติดตั้งระบบ
เครื่องสูบน้ํา ระบบไฟฟ้า และระบบอํานวยความปลอดภัยอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน, เครื่องดับเพลิง,
พัดลมดูดอากาศ และโทรทัศน์วงจรปิด
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค)
599,265,186.45
บาท
ค่าปรับวันละ
1,498,162.97
บาท
ผู้รับจ้าง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ
บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่งคอนชัลแตนทส์ จํากัด
บริษัท ที อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
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8) โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเยาวราช (แยกสามกอง)
จ.ภูเก็ต
ชื่อโครงการฯ :

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเยาวราช
(แยกสามกอง) จ.ภูเก็ต
สัญญาที่ :
สส. 1/2556
เริ่มต้นสัญญา :
16 ตุลาคม 2555
สิ้นสุดสัญญา :
5 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาทําการ :
720 วัน
ทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข :402
ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข :
ถนนเยาวราช
ลักษณะโครงการฯ : งานก่อสร้างทางลอดในแนวทางหลวงหมายเลข 402 ความยาว 1,014.00 เมตร
2 ทิศทาง รวม 4 ช่องจราจร ระบบผนังกันดินเป็นแบบ Diaphragm Wall ความลึก 7-22 เมตร พื้น
ทางลอด (Bottom Slab) หนา 0.90 เมตร. ไม่มีเข็มรับแรงดึง พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ํา ระบบ
ไฟฟ้า และระบบอํานวยความปลอดภัยอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน, เครื่องดับเพลิง, พัดลมดูดอากาศ
และโทรทัศน์วงจรปิด
มูลค่าโครงการฯตามสัญญา (ไม่รวมสาธารณูปโภค)
834,411,000.00
บาท
ค่าปรับวันละ
2,086,027.50
บาท
ผู้รับจ้าง
บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จํากัด
ผู้ควบคุมงาน
สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ
บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่งคอนชัลแตนทส์ จํากัด
บริษัท ที อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
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2. การออกแบบทางลอด
(Design of Underpass)
ในขั้นตอนการออกแบบ มีข้อควรคํานึงถึงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหลากหลายแง่มุม
ด้วยกัน เนื้อหาในบทนี้จึงได้รวบรวมจากเอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การออกแบบทางแยก
ทางแยกต่างระดับ และอุโมงค์ทางหลวง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550 โดย สํานัก
สํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในขั้นตอนการก่อสร้าง และสามารถเข้า
ใจความเป็นมาของโครงสร้างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการออกแบบโครงสร้างของทางลอดแล้ว ยังรวมถึง
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานระบบอีกด้วย
2.1

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
- เหล็กเสริมงานคอนกรีต
- เหล็กกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 9 มม. : มอก.20-2543 ชั้น
คุณภาพ SR24
- เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 9 มม ขึ้นไป : มอก.24-2536
ชั้นคุณภาพ SD40
- คอนกรีต (Concrete)
- คอนกรีตที่ใช้มีค่ากําลังอัดสูงสุดที่ 28 วัน (Fc) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM
C39-86 ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
- คอนกรีตธรรมดาที่ใช้ในส่วนโครงสร้างหรือฐานราก: 280 กก./ตร.ซม.
- คอนกรีตสําหรับงานคอนกรีตอัดแรง: 350 กก./ตร.ซม.
- คอนกรีตกําลังสูง : 450 กก./ตร.ซม.

2.2

การออกแบบด้านวิศวกรรมธรณีและฐานราก
งานออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคประกอบด้วยงานออกแบบต่าง ๆ ดังนี้
- งานออกแบบและแปลผลการสํารวจและทดสอบสภาพชั้นดินในโครงการ
- งานวิเคราะห์หาแรงดันดินและแรงดันน้ําที่กระทําต่อทางลอด
- งานวิเคราะห์ Soil-Structure Interaction ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างทาง
ลอดที่รับแรงกระทําต่าง ๆ
- งานออกแบบเสาเข็ม
- งานออกแบบส่วนเชื่อมต่อของโครงสร้างทางลอดกับถนนเดิม
- งานออกแบบผิวทาง
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2.2.1 มาตรฐานการออกแบบ
การออกแบบทางลอดจะดําเนินการให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของกรมทาง
หลวงและหากรายการใดกรมทางหลวงไม่ได้กําหนดไว้ ที่ปรึกษาจะออกแบบโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล
ตามลําดับดังต่อไปนี้
AASHTO (1998) LRFD Bridge Design Specifications - 2nd Edition
BS 8002 (1994) Code of Practice for Retaining Structures
BS 8004 (1986) Code of Practice for Foundations
CIRIA104 (1984) Design of Retaining Walls embedded in Stiff Clay
2.2.2 น้ําหนักบรรทุกหรือแรงกระทําต่อโครงสร้าง
ที่พิจารณา ประกอบด้วย
- น้ําหนักคงที่ของชิ้นส่วนโครงสร้าง (Dead Load)
- แรงดันดินด้านข้าง (Earth Pressure)
- แรงดันของน้ําใต้ดิน (Ground Water Pressure)
- น้ําหนักบรรทุกสมทบบนผิวดิน (Surcharge)
- แรงกระทําที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีของการก่อสร้าง เช่น แรงกระทําจาก
ระบบค้ํายันที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง (Propping Force)
2.2.3 การตรวจสอบการลอยตัว (Flotation)
โครงสร้ า งทางลอดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น้ํ า ใต้ ดิ น มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบการลอยตัวของโครงสร้างทั้งหมด การวิเคราะห์จะพิจารณาน้ําหนักบรรทุกจากโครงสร้าง
(Structural Load) น้ําหนักบรรทุกคงที่ที่เพิ่มขึ้น (Superimposed Dead Load) น้ําหนักดินถมกลับ
(Backfill) และ แรงเสียดทานต่าง ๆ ระหว่างดินและโครงสร้าง (Friction) ซึ่งจะมีอัตราส่วนลดค่าความ
ไม่แน่นอนของน้ําหนักต่าง ๆ ตามข้อกําหนด เปรียบเทียบกับแรงยกตัวขึ้นจากน้ําใต้ดิน (Uplift Force)
 Self Weight 0.4SDL Backfill Restrain in g Force 
 Factor + Factor + Factor +
 / Water Load > Factor of Safety
Factor



2-2

www.yotathai.com

ตารางที่ 2-1 ค่า Factor ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบการลอยตัว
Design Case
Loading Conditions
Construction Operation
Self Weight
1.05
1.05
Superimposed Dead Load (SDL)
1
Backfill
1.3
1.3
Restraining Force (Friction Effects)
2
3

Extreme
1
1
1
2

ตารางที่ 2-2 อัตราส่วนความปลอดภัยในกรณีต่าง ๆ มีดังนี้
อัตราส่วนความปลอดภัยต้านการลอยตัว
กรณี
(Factor of Safety Against Flotation)
ช่วงก่อสร้าง (Construction Case) และ
ไม่น้อยกว่า 1.15
ช่วงการใช้งาน (Operational Case)
กรณีระดับน้ําท่วมสูงสุดระหว่างช่วงอายุ
ไม่น้อยกว่า 1.05
การใช้งาน (Extreme Case)
2.2.4 ระดับน้ําใต้ดิน
การพิจารณาระดับน้ําใต้ดินทั้งช่วงการก่อสร้าง (Construction Case) มีการ
สูบน้ําออกในพื้นที่ขุดจนอยู่ใกล้เคียงระดับผิวที่ขุด และช่วงการใช้งาน (Operational Case) โดยใช้
ระดับน้ํากลับสู่ระดับปกติ กรณีระดับน้ําท่วมสูงสุดระหว่างช่วงอายุการใช้งาน (Extreme Case) ซึ่งจะ
ครอบคลุมทุกกรณี
2.2.5 การตรวจสอบการอูดขึ้นของดินระหว่างการขุด (Basal Heave)
การตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดระหว่างงานขุดจะประเมินโดยวิธีการ
ของ Bjerrum และ Edie (1996) และ Terzaghi (1943) โดยมีน้ําหนักบรรทุกสมทบบนผิวดิน
(Surcharge) กระทําอยู่ข้าง ๆ โครงสร้างเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ โดยกําหนดให้มี
อัตราส่วนความปลอดภัยต่อการอูดขึ้น (Heave) ของดินระหว่างการขุดในกรณีใด ๆ ไม่น้อยกว่า 1.5
เช่นกัน
2.2.6 ลําดับการก่อสร้างทางลอด
ลํ า ดั บ การก่ อ สร้ า งทางลอดในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ทั้ ง หมด จะต้ อ งถู ก นํ า มา
วิเคราะห์อย่างละเอียด เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเกิดแรงเฉือน (Shear Force) โมเมนต์ดัด
(Bending moment) และการเคลื่อนตัวของกําแพง (Wall Deflection) ที่แตกต่างกันไป เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบให้ครอบคลุมถึงแรงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทํางานขณะก่อสร้างทั้งหมด
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2.2.7 การหาความลึกของ Embedded Wall
ระดับความลึกของปลาย Diaphragm Wall จะออกแบบให้โครงสร้างมี
เสถียรภาพทั้งน้ําหนักบรรทุกและแรงดันต่าง ๆ ทั้งแนวดิ่งและแนวราบโดยสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นใน
โครงสร้ า งทั้ ง แรงเฉือ นและโมเมนต์ดั ด ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และเกิ ด การเคลื่ อ นตั ว ของปลายกํา แพง
(Diaphragm Wall Toe) น้อยที่สุด โดยค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่อแรงกระทําด้านแนวดิ่งและแนว
ด้านข้างต้องไม่น้อยกว่า 2.5 และ 1.5 ตามลําดับ
2.2.8 การประเมินการเคลื่อนตัวที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือสาธารณูปโภค
ใกล้เคียง
ประเมินลักษณะและปริมาณการเคลื่อนตัวของดิน เนื่องจากการแอ่นตัวของ
Diaphragm Wall ด้วย Numerical Method และวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงสร้างหรือสาธารณูปโภค
ใกล้เคียง Empirical Method พร้อมเสนอวิธีตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไข
2.3

การออกแบบเสาเข็ม

หลักการพื้นฐานในการออกแบบฐานรากเสาเข็มจะพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
1) สามารถรับน้ําหนักที่ถ่ายมาจากโครงสร้างส่วนบนได้โดยไม่เกิดการพังทลายใน
มวลดิน (Soil Failure) และในโครงสร้างตัวเสาเข็ม (Structural Failure in Pile)
2) มีการทรุดตัวอยู่ในขีดจํากัดทั้งการทรุดตัวรวม (Total Settlement) และการ
ทรุดตัวที่แตกต่าง (Differential Settlement) โดยไม่ทําให้โครงสร้างส่วนบนเสียลักษณะการใช้งาน
3) แรงฉุดผิวลบ (Negative Skin Friction) บนผิวเสาเข็มในชั้นดินอ่อน อัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การทรุดตัวของแผ่นดินเนื่องมาจากการลดลงของระดับน้ําใต้ดิน และ/
หรือจากการทรุดตัวเนื่องมาจากงานถม
4) อิทธิพลของการลดลงของน้ําใต้ดินในชั้นทรายที่สภาวะปัจจุบัน และการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้ําใต้ดินในอนาคต ต่อการประเมินกําลังรับน้ําหนักบรรทุกและการทรุดตัวของเสาเข็ม
5) การลดลงของความเค้น (Reduction of Effective Overburden Pressure)
เนื่องจากการขุดดินออกของการสร้างทางลอด ซึ่งมีผลต่อกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มใต้พื้นทางลอด
(Base Slab)
6) ความเป็นไปได้ของการพิจารณาระดับน้ําเป็นแบบ Hydrostatic ซึ่งจะมีผลอย่าง
มากต่อการลอยตัวของทางลอดและความแข็งแรงของพื้นทางลอด อัตราส่วนความปลอดภัย (Factor
of Safety) ในการรับแรงอัดและแรงดึงในแนวดิ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 2.5 และ 3.0 ตามลําดับ สําหรับกําลัง
รับแรงอัดหากพิจารณาแรงฉุดจะพิจารณาค่าความปลอดภัยที่ 2.0
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2.4

งานออกแบบระบบระบายน้าํ และระบบป้องกันน้ําท่วม

2.4.1 ระบบป้องกันน้ําท่วม (Flood Protection System)
แนวทางการป้ อ งกั น น้ํ า ท่ ว ม จะต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น น้ํ า ท่ ว มด้ ว ยการ
ยกระดับผิวจราจรของถนนก่อนถึงช่วงทางลงทางลอด (Hump) ให้สูงเหนือระดับน้ําท่วมสูงสูดประมาณ
1.0 เมตร ดังรูปที่ 2-1 และมีแผงกันตกและกันน้ําจากภายนอกทางลอดทางด้านข้างไหลลงสู่พื้นที่ทาง
ลอด ดังนั้นพื้นที่รับน้ํา (Catchment Area) ในการคํานวณการระบายน้ําจึงใช้พื้นที่เฉพาะพื้นที่ผิว
จราจรในทางลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด

รูปที่ 2-1 ตัวอย่างการยกระดับผิวจราจรก่อนถึงช่วงลงทางลอด
2.4.2 ระบบระบายน้ําเดิม (Existing Drainage System)
ระบบระบายน้ําเดิมจะประกอบด้วยระบบระบายน้ํา 2 ข้างทางของถนนสาย
หลัก จะต้องถูกออกแบบให้ยกระดับไว้เป็นคันล้อมพื้นที่ชั้นนอก (Flood Polder) เพื่อป้องกันน้ําท่วม
จากแม่น้ําเจ้าพระยา ตามนโยบายป้องกันน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในกรณีที่ก่อสร้าง
ในกรุงเทพมหานคร
2.4.3 การออกแบบระบบระบายน้ํา (Drainage System)
เนื่องจากพื้นที่รับน้ําของแต่ละโครงการโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นทาง
ลาดพื้นที่ต่ําจากการกดระดับลงไป ดังนั้นการระบายน้ําในเขตพื้นที่โครงการด้วยระบบแรงโน้มถ่วงจึง
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก การจัดการระบบระบายน้ําในเขตพื้นที่ดังกล่าว จึงต้องมีมาตรการอื่นๆประกอบ
เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบสูบน้ํา เป็นต้น
ดังนั้นการออกแบบระบบระบายน้ําให้มีความเหมาะสมกับสภาพน้ําหลาก
และการสะสมปริมาณน้ําก่อนถึงจุดออก (Outlet) ปริมาณน้ําที่ต้องการระบายอันเนื่องมาจากฝน
วิเคราะห์จากหลักการทางอุทกวิทยา เช่นเดียวกับการออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วม โดยขั้นตอนและวิธี
พิจารณามีดังต่อไปนี้
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การคํานวณปริมาณน้ําไหลลงทางระบายน้ํา
การไหลของน้ําของระบบระบายน้ํ า ภายในโครงการ จากพื้ น ที่ ที่ ต้อ งการ
คํานวณด้วยวิธี Flood Routing Model โดยมีขั้นตอนดังนี้
แบ่งพื้นที่รับน้ําเป็นพื้นที่ย่อยๆ แล้วคํานวณปริมาณน้ําไหลลงทางระบายด้วย
Rational Formula
(ระบบเมตริก)
โดยที่ Q = อัตราการไหลสูงสุด - Design Discharge (ลบ.ม./วินาที)
C = สัมประสิทธิ์น้ําท่า - Coefficient of Runoff
I = ความเข้มน้ําฝน - Rainfall Intensity (มม./ชม.)
A = พื้นที่รับน้ําฝน - Catchment Area (ตารางกิโลเมตร)
โดยค่าความเข้มน้ําฝนสามารถหาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
เข้มน้ําฝน (Rainfall Intensity) - ช่วงเวลา (Duration) - รอบปีการเกิดซ้ํา (Return Period) ซึ่งค่าของ
รอบปีการเกิดซ้ําที่นํามาใช้คือ 50 ปี ค่าของช่วงเวลาจะหาได้จากการประมาณเวลาการไหลรวมจุด
(Time of concentration) จาก
Q  0.278CIA

 0.87 L3 
Tc  

 H 

0.385

โดยที่ Tc = เวลาการไหลรวมจุด - Time of concentration (ชม.)
L = ระยะทางจากตําแหน่งที่ไกลที่สุดบนพื้นที่รับน้ําถึงอาคารระบายน้ําที่
ออกแบบ (กม.)
H = ความต่ า งของระดั บ ระหว่ า งตํ า แหน่ ง ไกลสุ ด บนพื้ น ที่ รั บ น้ํ า และ
อาคารระบายน้ําที่ออกแบบ (ม.)
ในการออกแบบช่องเปิดสะพาน ใช้สมการ Manning เนื่องจากพฤติกรรมการไหลผ่านจะเป็น
การไหลในทางน้ําเปิด (Open Channel Flow)
Q  VA

และ

1  23 12 
V  R S 
n


โดยที่ Q = อัตราการไหลของน้ํา (ลบ.ม./วินาที)
V = ความเร็วของน้ํา (ม./วินาที)
n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning (Manning roughness
coefficient)
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A = พื้นที่หน้าตัดของการไหล (ม.2)
R = Hydraulic Radius (ม.)
=

A
P

S = ความลาดตามยาวของการไหล
P = ความยาวเส้นรอบเปียก (ม.)
การเลือกรูปตัดทางชลศาสตร์ และมาตรฐานในการออกแบบ
ควรออกแบบให้มีรางระบายน้ําเพื่อรับน้ําจากพื้นที่รับน้ําให้ไหลไปรวมที่บ่อ
สูบน้ํา ลักษณะของรางระบายน้ําในทางลอดแสดงในรูปที่ 2-2

รูปที่ 2-2 รูปแบบรางระบายน้ําในทางลอด (Cross-Section Drain Channel)
2.4.4 ระบบสูบน้ํา
การออกแบบระบบสูบน้ํา
การเลือกขนาดของเครื่องสูบน้ําจะพิจารณาจาก อัตราการไหลของน้ํา (Q)
และค่าสูญเสียพลังงานรวมของน้ํา (TDH = Static Head + Dynamic Head) โดยค่าอัตราการไหล
ของน้ําหาได้จากค่า Q และค่าสูญเสียพลังงานรวมของน้ํา (TDH) หาได้จากสมการดังต่อไปนี้
การหาขนาดเส้นท่อสามารถหาได้จากสูตรของ Hazen-Williams
Q  3.587  106 CD 2.63 S 0.54

เมื่อ

Q = อัตราการไหลในท่อ เป็น ลิตร/วินาที
C = สัมประสิทธิ์ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของท่อ
D = ขนาดของท่อ เป็น มม.
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S = การสูญเสียพลังงานของน้ําเนื่องจากความฝืดต่อหนึ่งหน่วยความยาว
ของท่อ
=

hf
L

การสูญเสียพลังงานของน้ําเนื่องจากความฝืด (Static Head)
hf  f 

L V2

D 2g

โดยที่ hf = การสูญเสียพลังงานของน้ําเนื่องจากความฝืด บอกเป็นความสูงของ
ของเหลว
f = สัมประสิทธิ์ของความฝืด
L = ความยาวของท่อ
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ
V = ความเร็วของการไหลในท่อ
g = ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
การสูญเสียพลังงานของน้ําเนื่องจากอุปกรณ์ในระบบท่อ
(Dynamic Head)
hL  K 

โดย

V2
2g

hL = การสูญเสียพลังงานของน้ําเนื่องจากอุปกรณ์ในเส้นท่อ
K = สัมประสิทธิ์ของความต้านทานการไหลซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด
ของอุปกรณ์
V = ความเร็วของการไหลในท่อ
g = ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก

การเลือกใช้ขนาดเครื่องสูบน้ํา
ในการคิดคํานวณปริมาณน้ํา ระบบสูบน้ําของโครงการ จํานวนบ่อสูบ และ
เครื่องสูบน้ําแบบ Submersible ของทางลอดทางแยกนั้น จําเป็นต้องมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Electric
Generator) ทํางาน โดยมีเครื่องยนต์สํารองไว้สําหรับกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง โดยระบบสูบน้ําจะเริ่ม
ทํางานเมื่อระดับน้ําถึงขีดที่กําหนด ระบบสูบน้ําจะสูบน้ําขึ้นสู่บ่อพักน้ําชั่วคราวด้านบนก่อนจะระบายลง
สู่ทางน้ําสาธารณะตามลําดับ
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บ่อพักน้ําชั่วคราวดังกล่าว จะถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับปริมาณน้ําท่าที่ถูก
ลําเลียงขึ้นมาจาก Underpass โดยเครื่องสูบ บ่อพักน้ําชั่วคราวจะทําหน้าที่ชะลอน้ําท่าไว้ก่อนระบาย
ลงสู่ทางน้ําสาธารณะ เพื่อลดภาระของทางน้ําสาธารณะขณะที่น้ําท่าภายนอกมีระดับสูง
รูปที่ 2-3 แสดงตัวอย่างแบบแปลนระบบสูบน้ําและระบบระบายน้ํา
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รูปที่ 2-3 ตัวอย่
อ างแบบแปปลนแสดงระบบบสูบน้าํ
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การระบายน้ําจากโครงการลงสู่ทางน้ําสาธารณะ
การระบายน้ําออกจากโครงการจากระบบสูบน้ํา ซึ่งสูบน้ําจากทางลอดมาพัก
เก็บไว้ที่บ่อพักน้ําก่อนระบายออกสู่ทางสาธารณะ อนึ่งจะต้องออกแบบคํานึงถึงระบบป้องกันน้ําไหล
ย้อนจากทางน้ําสาธารณะ เข้าสู่ระบบด้วย
2.5

การออกแบบระบบระบายอากาศภายในทางลอดช่วงปิด

ตามรายงานการศึกษาของ JICA เรื่องการออกแบบอุโมงค์ ได้แนะนําว่าอุโมงค์ที่มี
ความยาวน้อยกว่า 500 เมตร ไม่จําเป็นต้องมีระบบระบายอากาศ ในกรณีที่อุโมงค์ยาวกว่านั้น การไหล
ของอากาศ (Air Flow) ควรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,240 cu.m/min. ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยความเร็วของลม
ภายในอุโมงค์ (Wind Velocity) เท่ากับศูนย์ สําหรับมาตรฐานความปลอดภัยในอุโมงค์ เช่น FHWA
หรือ NFPA นั้น ได้กล่าวว่าการระบายอากาศภายในอุโมงค์มีจุดประสงค์ดังนี้
1) เพื่ อ ระบายอากาศเสี ย เช่ น ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ให้ อ ยู่ ใ นอั ต ราที่
ยอมรับได้ โดยอาการที่เกิดจากการสัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ มีดังนี้
- ระดับความเข้มข้น 0-35 ppm
หายใจถี่ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
- ระดับความเข้มข้น 35-200 ppm
ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย
- ระดับความเข้มข้นมากกว่า 200 ppm
หมดสติ การได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นสูงในเวลาอัน
สั้นก็เป็นอันตรายอย่างมากสําหรับผู้สัมผัส
ซึ่งมาตรฐาน FHWA และ EPA ได้ระบุเกณฑ์กําหนดเวลาในการสัมผัสก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อใช้ในการออกแบบระบบระบายอากาศในอุโมงค์ดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 เกณฑ์กําหนดเวลาในการสัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เพื่อใช้ในการออกแบบระบบระบายอากาศในอุโมงค์
ระยะเวลาที่สัมผัส CO
ปริมาณ CO ทีม่ ากที่สุดที่จะสัมผัสได้
(นาที)
(ppm)
15
120
30
65
45
45
60
35
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รูปที่ 2-4 ตัวอย่างงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
2) ระบบระบายอากาศจะช่วยบรรเทาความร้อนและควันภายในอุโมงค์ ในกรณีที่
เกิดเพลิงไหม้ จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าถึงจุดเกิดเพลิงไหม้ในอุโมงค์ได้
2.5.1 ข้อกําหนดพัดลมในการออกแบบ (Design Criteria)
ความต้องการทั่วไป
1) พัดลมระบายอากาศเป็น Jet Fan ผลิตและประกอบสําเร็จรูปจากโรงงาน
ผู้ผลิต ใบพัดสามารถหมุนกลับทิศทางเพื่อส่งลมให้ไหลกลับทิศทางตรงกันข้าม โดยให้มีอัตราการไหล
เท่ากับ 100% ของทิศทางการไหลเดิม (100% Reversible) การออกแบบวงจรควบคุมทิศทางการไหล
จะต้องมีการติดตั้งวงจรป้องกันความเสียหายต่อพัดลม เมื่อมีการเลือกใช้หรือเปลี่ยนทิศทางการส่งลม
โดยใช้วงจร Preset time ป้องกันการ Reversing Jet Fan จะต้องมีการติดตั้ง Guide Vane และ
Motor ที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับขนาดของพัดลม เพื่อให้สามารถสร้างปริมาณอากาศ และแรงผลักดัน
ให้ได้ในปริมาณที่ต้องการ
2) ออกแบบ และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด แบบธรรมดา
(Manual)และแบบอัตโนมัติ (Automatic)ให้มีขนาดมอเตอร์ของพัดลมที่จะนํามาติดตั้ง ระบบควบคุม
อัตโนมัติจะต้องมีระบบตรวจจับระดับ/ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หากมีระดับ/ปริมาณ
เกินจากมาตรฐานที่กําหนดไว้ Sensor จะส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC Controller)
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จะสั่ ง งานให้ พั ด ลมทํ า งานอั ต โนมั ติ เพื่ อ ที่ จ ะควบคุ ม สภาพอากาศภายในทางลอดให้ มี ค่ า
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อย่างน้อยไม่มากกว่าเกณฑ์แนะนําดังนี้
- กรณี จราจรคล่องตัว (In Free-Flowing Traffic) 100 ppm และ
กรณี จราจรหนาแน่น (Congested Traffic) 150 ppm
- ระดับ Exposure time ประมาณ 1 ชั่วโมง มาตรฐาน ASHRAE ที่
35 ppm ซึ่งสอดคล้องกับกรณีมีการเข้าซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภายในทาง
ลอด (maintenance work in a tunnel under traffic) ตาม
มาตรฐาน PIARC
3) โดยขณะนี้ ยังไม่มีพระราชบัญญัติโดยตรงเกี่ยวกับมาตรฐานของระบบ
ระบายอากาศภายในทางลอดให้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล แนะนํ า ล่ า สุ ด ขององค์ ก ร หรื อ สถาบั น ข้ า งล่ า ง
เทียบเคียงกับสภาพตําแหน่งที่ตั้งของทางลอดโครงการนี้ เพื่อการออกแบบ
- PIARC (Permanent International Association of Road
Congresses)
- กรมควบคุมมลพิษ
- BHRG (British Hydromechanics Research Group)
- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air
– Conditioning Engineers)
4) ข้อมูลที่จะพิจารณาเป็นสมมติฐานเบื้องต้นสําหรับการคํานวณระบบ
ระบายอากาศ โดยคํานวณที่การจราจรปริมาณสูงสุด ณ ความเร็ว 60 กม. /ชม. ,10 กม. /ชม. และ
หยุดนิ่ง ลักษณะการเดินรถ
5) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เมื่ออุณหภูมิในอุโมงค์สูงเกินค่าที่กําหนดไว้ Linear
Heat Detector จะส่งสัญญาณไปยัง PLC Controller สั่งให้พัดลมทํางานเต็มที่
6) ออกแบบตัวเก็บเสียง (Jet Fan Silencer) ระดับความดังของพัดลมต้อง
ไม่เกิน 75 dBA โดยทําการวัดตามมาตรฐานการทดสอบแบบ free field ที่ระยะ 3 เมตร ทั้งในทิศ
ทางการหมุนปกติของใบพัดลม (Forward Mode) และในทิศทางกลับทิศ (Reverse Mode)
2.5.2 การทํางานของระบบระบายอากาศภายในทางลอด
การควบคุมระบบระบายอากาศภายในทางลอด สามารถควบคุมได้จาก 3
แหล่ง คือ
1) AMCC1 (Individual Fan Control Manual)
AMCC1 ติดตั้งในห้อง LV Switch Room โดยผู้รับเหมาจะต้องจัด
ให้มี Selector Switch Auto-Off-Manual เพื่อเลือกโหมดการทํางาน โดยการทํางานในสภาวะปกติ
(Normal Mode) จะต้องเลือก Selector Switch ไปที่ตําแหน่ง Auto หากต้องการควบคุมการทํางาน
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ของพัดลมแต่ละตัว (Individual Fan Control – Manual) จะต้องเลือก Selector Switch ไปที่
ตําแหน่ง Manual โดยตําแหน่งดังกล่าวจะไม่สามารถควบคุมพัดลมจากแหล่งอื่นได้
2) Local Control Panel (Group Control Automatic or Manual)
Local Control Panel ติดตั้งในห้อง Control Room โดย
ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มี Selector Switch “Auto-Manual” เพื่อเลือกโหมดการทํางาน โดยการ
ทํางานในโหมดอัตโนมัติ (Automatic Mode) จะต้องเลือก Selector Switch ไปที่ตําแหน่ง “Auto”
โดยโหมดนี้พัดลมจะถูกสั่งงานโดย CO Sensor และ Linear Heat Detector ถ้า CO Level สูงเกิน
150 ppm ก็จะสั่งให้พัดลมทํางาน และเมื่อระดับ CO Level ลดลงต่ํากว่า 100 ppm ก็จะสั่งให้พัดลม
หยุดทํางาน ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในทางลอด พัดลมจะถูกสั่งให้ทํางานระบายควันไปทางปากอุโมงค์
ที่อยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยการสั่งงานของ Linear Heat Detector นอกจากนี้ PLC
Controller ต้องสามารถที่จะปรับตั้งค่าให้พัดลมทํางานเป็นช่วงเวลาได้ (Pre-Set Timer) เช่นในช่วง
เวลาที่การจราจรหนาแน่น โดยไม่ต้องรอสัญญาณจาก CO Sensor และหากต้องการควบคุมการทํางาน
ของพัดลม (Group Control) โดยไม่ต้องรอให้ระดับ CO Level ถึงค่าที่ตั้งไว้ (ในกรณีเข้าไปบํารุงรักษา
อุปกรณ์ในทางลอด) หรือกรณีที่ CO Sensor ขัดข้อง จะต้องเลือก Selector Switch ไปที่ตําแหน่ง
“Manual” ทั้งนี้จะต้องจัดให้มี Mimic Diagram บน Local Control Panel โดยแสดงสถานะการ
ทํางานของ Remote Control Panel, การทํางานของพัดลมระบายอากาศ, ทิศทางการไหลของอากาศ
และ โซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และจะต้องจัดให้มีหน้าจอแสดงค่าระดับ CO Level บน PLC Controller
3) Remote Control Panel (Group Control Manual)
Remote Control Panel ติดตั้งในป้อมตํารวจบริเวณทางแยก โดย
ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มี Selector Switch “Remote-Local” เพื่อเลือกโหมดการทํางาน ในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ในทางลอด เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสั่งงานและเลือกทิศทางของพัดลมได้โดยการเลือก
Selector Switch ไปที่ตําแหน่ง “Local” โดยตําแหน่งดังกล่าวจะไม่สามารถควบคุมพัดลมจาก Local
Control Panel ได้ นอกจากนี้จะต้องจัดให้มี Mimic Diagram บน Remote Control Panel โดย
แสดงสถานะการทํางานของพัดลมระบายอากาศ ทิศทางการไหลของอากาศ และ โซนที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้การควบคุมระบบระบายอากาศภายในทางลอด สามารถแสดงเป็น Matrix ได้ดังตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 2-5 การควบคุมระบบระบายอากาศภายในทางลอด สามารถแสดงเป็น Matrix
Control Location
Control Hierarchy AMCC1
Local Control
Remote Control
Panel
Panel
Remote
Control Auto
Auto
Local
Panel
Local Control Panel
Auto
Manual
N/A
AMCC1
Manual
N/A
N/A
2.5.3 ระบบควบคุม Submersible Pump
ระบบจ่ายไฟที่ป้อนเข้าเครื่องสูบน้ํา ควรออกแบบให้รับไฟจากวงจรธรรมดา
หรือวงจรไฟฉุกเฉิน โดยเลือกใช้วงจรใดวงจรหนึ่งก็ได้ ความสามารถของเครื่องสูบน้ํามีอัตราการสูบน้ํา
เป็น 2 เท่าของค่าที่ใช้ในการออกแบบ โดยจัดเครื่องสูบน้ําใช้งาน 10 เครื่อง และสลับเครื่องสูบน้ํา
เป็นเครื่องสํารองอีก 2 เครื่อง ระบบควบคุมการทํางานสามารถใช้ได้ทั้งระบบธรรมดาและอัตโนมัติ
โดยใช้ลูกลอยควบคุมระดับน้ํา ในการสั่ง PUMP ทํางานหรือหยุดทํางาน
2.6

การออกแบบระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบไฟสัญญาณจราจร สําหรับไฟถนนและไฟบริเวณ
ทางลอดในช่วงเปิดและช่วงปิดครอบคลุมถึงระบบต่าง ๆ ดังนี้ ระบบไฟฟ้ากําลังและไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน ระบบสายดิน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย โดย
คํานึงถึงข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
- ออกแบบให้สอดคล้องกับระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณสาม
แยก
- ออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- ออกแบบโดยคํานึงถึงความประหยัดทั้งด้านการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ตลอดจนการบํารุงรักษา
2.6.1 กฎและมาตรฐานสําหรับการออกแบบ
- กฎและระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, (PEA)
- มาตรฐานการติ ด ตั้ง ทางไฟฟ้ าสํ า หรั บ ประเทศไทย (มาตรฐาน วสท.
2001-45)
- มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (TIS)
2-16

www.yotathai.com

- ข้อกําหนดมาตรฐานของกรมทางหลวง (DOH)
- IES International Illumination Engineering Society
- CIE International Commission on Illumination
2.6.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก
ออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้าหลักซึ่งรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระบบ
ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 22 กิโลโวลต์ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าลงมาเป็นแรงต่ํา
400/230 โวลต์ และจ่ายไฟไปยังระบบต่าง ๆ
2.6.3 ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง
ออกแบบติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า สํ า รองเพื่ อ จ่ า ยไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น ให้ ร ะบบ
ควบคุม ต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดปัญหาหากระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ที่
จําเป็นในด้านความปลอดภัยในกรณีที่ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดปัญหาดับลง เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะ
ทํ า งานเองโดยอั ต โนมั ติ แ ละสั บ สวิ ท ช์ จ่ า ยไฟสํ า รองให้ แ ก่ ร ะบบโดยอั ต โนมั ติ โ ดยชุ ด Automatic
Transfer Switch
2.6.4 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน
ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมีระดับความ
เข้มของแสงที่พอเพียง เหมาะสม ตลอดจนการกระจายของแสงมีค่าความสม่ําเสมอตามมาตรฐาน CIE
การเลือกใช้ดวงโคมสําหรับไฟฟ้าแสงสว่างถนน จะพิจารณาเลือกใช้หลอด
ชนิด High Pressure Sodium โดยติดตั้งบนเสาอาบสังกะสี การควบคุมการเปิด-ปิดไฟถนน จะ
ออกแบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ ทํางานเปิด-ปิดด้วยสวิทช์แสงแดด เปิด-ปิดด้วยการตั้งเวลา และเปิดปิดโดยคนได้ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติเสียหาย
2.6.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในทางลอดช่วงปิด
การออกแบบระบบส่องสว่างภายในทางลอดช่วงปิด จําเป็นต้องแยกพิจารณา
เป็นสองลักษณะ คือ พิจารณาช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลากลางคืน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวัน
หรือกลางคืน และในทุกสภาพอากาศ ต้องเหมาะสมที่จะทําให้ผู้ขับขี่ยวดยานได้รับทั้งความปลอดภัย
และความสบายในการมองเห็น หมายความว่าจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทําให้ผู้ขับขี่มองเห็นข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ทิศทางของถนนข้างหน้า ยวดยานอื่น ๆ ข้างเคียง หรือสิ่งกีดขวางบนถนน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในทางลอดช่วงปิด ได้แก่
- ความยาวทางลอดช่วงปิด
- ความสามารถในการมองเห็นทางออกของผู้ขับขี่
- ทิศทางของทางลอด
- ความหนาแน่นของการจราจร
- ความเร็วในการขับขี่

2-17

www.yotathai.com

การออกแบบระะบบส่องสว่างสํ
ง าหรับทางลลอดช่วงปิดในนเวลากลางคืน
การออกแบบแสงสสว่างสําหรับทางลอดช่วงงปิดในเวลากกลางคืนมี
คววามยุ่งยากสลัลับซับซ้อนน้อยกว่
อ าเวลากลลางวัน โดยสาามารถพิจารณ
ณาค่าความส่อองสว่าง (Lum
minance)
ภายในทางลอดดช่วงปิดอย่างน้
ง อยจะต้องเเท่ากับแสงสว่ว่างถนนภายนนอกทางลอดชช่วงปิด อย่างไรก็
า ตาม
จาากการศึกษาขของผู้เชี่ยวชาญ
ญ ตาม“Guidde for the Lighting
L
of Road Tunneels and Underpass,
CIE 88,1990 ได้แนะนําคววามเข้มแสงต่ําสุดของทางลลอดในช่วงเวลลากลางคืนไว้ว้ที่ 2.5 cd/m
m2 ตลอด
คววามยาวของททางลอด ดังแสสดงในรูปที่ 2--5

รูปที่ 2-5
2 ระบบส่องสว่
อ างทางลออดช่วงปิดในเวลากลางคืน
การออกแบบระะบบส่องสว่างสํ
ง าหรับทางลลอดช่วงปิดในนเวลากลางวัน
การอออกแบบแสงสสว่างทางลอดดช่วงปิดในเวลากลางวันนั้นมีความ
ซับซ้
บ อนกว่ามาก ทั้งนี้เนื่องจจากถนนในเวลากลางวันมีความสว่
ค
างมาาก เมื่อเทียบกกับภายในทางงลอดช่วง
ปิด ซึ่งดวงตาขของคนจะไม่สามารถมองเห็
ส
ห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชั่วขณะะ และต้องใช้ช้เวลาในการปปรับความ
เหหมาะสมเพื่อให้
ใ สามารถกลัลับมามองเห็นได้
น อีกครั้ง ระะยะเวลาที่ใช้ในการปรับคความเหมาะสมมนี้ขึ้นกับ
ระะดับความต่างของความสว่
ง
าง

รูปที่ 2-6 ตัตวอย่างระบบบส่องสว่างทางลอดช่วงปิดในเวลากลาางวัน
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ดังนั้นแสงสว่างภายในทางลอดช่วงปิดที่เหมาะสม จะขึ้นกับปัจจัย
หลายประการเช่นความยาวทางลอดช่วงปิด ความสามารถในการมองเห็นทางออก ทิศทางของทางลอด
ความหนาแน่นการจราจร และความเร็วในการขับขี่ ซึ่งเป็นตัวกําหนดระยะห้ามล้อที่ปลอดภัย เพื่อที่จะ
ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอต่อการปรับความเหมาะสมของตาและหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ความส่อง
สว่างที่ต้องการ สําหรับการปรับความเหมาะสมของดวงตาจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามระยะทางที่เข้าไป
ภายในทางลอด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นโซนต่าง ๆ ดังรูปที่ 2-7

รูปที่ 2-7 ความส่องสว่างที่ตอ้ งการ สําหรับการปรับความเหมาะสมของดวงตา
Access Zone – เป็นช่วงของถนนก่อนถึงทางเข้าทางลอดช่วงปิด
โดยทั่วไปมีความยาวเท่ากับระยะห้ามล้อที่ปลอดภัย (ซึ่งขึ้นกับความเร็วในการขับขี่) ระดับความส่อง
สว่างของโซนนี้ อาจหาได้โดยวิธี L20 และจะเป็นตัวกําหนดระดับความส่องสว่างของช่วงทางเข้าของทาง
ลอดช่วงปิด (Threshold Zone)
Threshold Zone – เป็นช่วงแรกเมื่อเข้ามาภายในทางลอดช่วงปิด
มีความยาวเท่ากับระยะห้ามล้อที่ปลอดภัย ระยะทางครึ่งแรกของโซนนี้ต้องมีระดับความส่องสว่าง
เท่ากับความส่องสว่างของ Access Zone และระยะทางครึ่งหลังความส่องสว่างจะค่อย ๆ ลดลง
ตามลําดับ
Transition Zone – เป็นช่วงที่ความส่องสว่างจะค่อยๆลดลงจน
เท่ากับความส่องสว่างของช่วงภายในทางลอด (Interior Zone) ค่าความส่องสว่างซึ่งค่อย ๆ ลดลงตาม
ระยะทางขึ้นกับความเร็วรถและเวลา สามารถคํานวณได้จากสูตร
Ltr = Lth (1.9 + t)-1.4
โดย Lth = 100% Threshold Zone Luminance
t = time in sec.
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Interior Zone – โดยปกติเป็นโซนที่มีระยะทางยาวที่สุด ระดับ
ความส่องสว่างของโซนนี้ขึ้นกับระยะห้ามล้อ และความหนาแน่นการจราจร
Exit Zone – เป็นช่วงก่อนออกจากทางลอดมีระยะทางเท่ากับระยะ
ห้ามล้อ และจําเป็นต้องเพิ่มความส่องสว่างเพื่อให้สายตาสามารถปรับการมองเห็นก่อนออกจากทาง
ลอด ค่าความส่องสว่างของโซนนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเท่ากับ 5 เท่าของความสว่างภายใน Interior Zone
ที่ระยะ 20 เมตรก่อนออกจากทางลอด
นอกจากระดั บ ความส่ อ งสว่ า งแล้ ว พารามิ เ ตอร์ อื่ น เช่ น ความ
สม่ําเสมอของแสงบนพื้นถนนและผนังทางลอด ระดับการควบคุมแสงบาดตา ความถี่ของการกระพริบ
ของแสง (Flicker) ที่เกิดจากระยะการติดตั้งและความเร็วรถ ต้องได้รับการออกแบบให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เพื่อความสามารถในการปรับสายตาและความสบายในการมอง
ทั้งนี้ Guide for the Lighting of Road Tunnels and
Underpass, CIE 88,1990 ได้แนะนําความเข้มแสงของทางลอดในช่วงเวลากลางวัน ดังแสดงในรูปที่
2-8

รูปที่ 2-8 ระบบส่องสว่างทางลอดช่วงปิดในเวลากลางวัน
เนื่องจากความสว่างในเวลากลางวันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาใน
แต่ ล ะวัน ฤดู กาล และสภาพอากาศ การออกแบบแสงสว่างในทางลอดช่ วงปิดจึงควรออกแบบให้
สามารถปรับระดับให้มีความเหมาะสมกับสภาพแสงสว่างภายนอกได้ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด
หรือการปรับหรี่ ร่วมกับเซ็นเซอร์เซลแสงอาทิตย์ หรือตั้งเวลา
2.6.6 ระบบสายลงดิน
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์การต่อลงดิน (Grounding System) ตามมาตรฐาน
วสท. เพื่อความปลอดภัยต่อผู้คนที่สัญจรและป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งาน
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2.6.7 ระบบรักษาความปลอดภัย
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในทางลอดช่วงปิดด้านขา
เข้าและขาออก โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อจับภาพเหตุการณ์ภายในทางลอดในกรณีมี
อุบัติเหตุจากการสัญจรภายในทางลอด โดยจะมีการบันทึกภาพพร้อมส่งสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์
แสดงภาพที่ติดตั้งภายในป้อมตํารวจหรืออาคารควบคุม
2.6.8 ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) ภายในทางลอด
ช่วงปิดด้านขาเข้าและขาออก ทั้ง 2 ทางตลอดเส้นทาง เพื่อแจ้งเหตุเตือนภัยในกรณีมีอุบัติเหตุที่ไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตภายในทางลอด โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแสงและเสียงบริเวณปากทางเข้าทางลอด
ช่วงปิดและส่งสัญญาณไปยังป้อมตํารวจหรืออาคารควบคุม
2.6.9 ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone
System) ภายในทางลอดในช่วงปิดด้านขาเข้าและขาออกทั้ง 2 ทางตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่เกิด
ปัญหาสามารถ ติดต่อกับป้อมตํารวจหรืออาคารควบคุมเพื่อขอความช่วยเหลือได้กรณีที่ทางลอดมีความ
ยาวมากๆ
2.6.10 ระบบแสงสว่างป้ายจราจร
ออกแบบแสงสว่างป้ายจราจรเพื่อให้ความสว่างบนแผ่นป้ายจราจรต่าง ๆ ซึ่ง
จะพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ ติดตั้งโคมไฟชนิดกันฝนได้ การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ
ป้ายจราจรเป็นแบบอัตโนมัติด้วยสวิทซ์แสงแดดและสามารถเปิด-ปิดโดยคนได้ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติ
เสียหาย
2.7

การศึกษาและออกแบบเพื่อความปลอดภัย

2.7.1 การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย
ระบบป้องกันอัคคีภัยในทางลอด จะออกแบบให้ประกอบด้วย การป้องกัน
เพลิงมิให้เกิดขึ้น (Active) และระบบดับเพลิงที่เกิดขึ้นแล้ว (Passive) ตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน
การออกแบบโดยทั่วไปจะใช้ NFPA 502 เป็นเกณฑ์ ซึ่งที่ปรึกษาจะได้พิจารณานํามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกําหนด ข้อกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้งจะพิจารณามาตรฐานการ
ออกแบบอื่นที่เป็นสากลมาพิจารณาควบคู่ไปด้วย
การป้องกันเพลิงโดยทั่วไปจะกําหนดให้มีการจํากัดรถบรรทุกสารอันตราย
(Hazardous) และติดเพลิงได้ง่ายมิให้ใช้ผิวจราจรในทางลอด ตลอดจนการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและ
การติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ เป็นต้น ที่ผู้ใช้ทางสามารถได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงความสําคัญ

2-21

www.yotathai.com

ตามมาตรฐานการออกแบบของ NFPA 502 นั้น ได้แนะนําการออกแบบ
ระบบดับเพลิงในทางลอดช่วงปิด (อุโมงค์) ไว้ดังนี้
1) วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ภายในทางลอดต้องไม่เป็น PVC, FRP หรือวัสดุติดไฟ
ง่าย เพื่อป้องกันก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุเหล่านั้น
2) กรณีทางลอดยาวน้อยกว่า 90 เมตร ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงเป็นจุด ๆ
ในระยะที่เหมาะสม โดยถังดับเพลิงต้องเป็นประเภท 2 - A : 20 – B : C จุไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และเหมาะสมกับการเกิดเพลิงจากน้ํามัน
3) กรณี ท างลอดยาวมากกว่ า 90 เมตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 240 เมตร ควร
จัดเตรียมถังดับเพลิงและท่อดับเพลิงไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเภทที่ 1 (Class 1) ตามมาตรฐาน NFPA 14
โดยแหล่งน้ําจะต้องสามารถจ่ายน้ําได้ไม่น้อยกว่า 500 GPM
4) กรณีทางลอดยาวกว่า 240 เมตร แต่ไม่เกิน 300 เมตร โดยมีช่องเปิดใน
ระยะทางน้อยกว่า 120 เมตร ควรจัดให้มีระบบดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดียวกับข้อ 3)
5) กรณีทางลอดยาวเกิน 300 เมตร ควรจัดเตรียมให้มีการดับเพลิงเต็ม
รูปแบบตามข้อกําหนดของ NFPA 502 ทั้งแหล่งน้ําและระบบจ่ายน้ํา
6) แหล่งน้ําในการดับเพลิงควรพิจารณาแล้วแต่ละกรณีของความยาวทาง
ลอด โดยจะเป็นแหล่งน้ําจากท่อประปา หรืออาจเป็นถังเก็บน้ํา พร้อมระบบสูบน้ํา
7) กรณี ที่ มี ข้ อ จํ า กั ด ของแหล่ ง น้ํ า หรื อ ปั ญ หาอื่ น ๆ จะยึ ด ถื อ ตาม
ข้อแนะนํา ข้อกําหนด ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดับเพลิงของพื้นที่นั้น และจะพิจารณาออกแบบให้
เหมาะสมในทางปฏิบัติมากที่สุด (Best Practice)
2.7.2 การออกแบบระบบดูดซับเสียง (Absorption Panel)
ผนังกันเสียงแบบดูดซับเสียง (Absorption Panel) ออกแบบให้ติดตั้งบนผนัง
ของทางลอด เพื่ อ ให้ช่ วยดู ดซับ เสีย งและช่ ว ยบั ง คับทิศ ทางการสะท้ อนของเสียง ไม่ ใ ห้ส ร้ า งความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และลดการสะท้อนของเสียงภายในช่องทางลอด โดยทั่วไป
ผนังกันเสียงจะต้องมีน้ําหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับแรงได้ดี
จากการศึกษามาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) ของ
ประเทศญี่ปุ่นพบว่า ผนังกันเสียงจะมีคุณสมบัติในการกันเสียงและดูดซับเสียงไม่น้อยกว่าข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
ค่าความสามารถในการกันเสียง (Airborne Sound Transmission Loss)
ต้องไม่น้อยกว่า 25 dB ที่ความถี่ (Frequency) 400 Hz และไม่น้อยกว่า 30 dB ที่ความถี่ 1000 Hz
สัมประสิทธิ์ในการดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient) จะต้องไม่
น้อยกว่า 70% ที่ความถี่ 400 Hz และไม่น้อยกว่า 80% ที่ความถี่ 1000 Hz
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3. งานผนังทางลอด
(Underpass Wall)
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงการก่อสร้างโครงสร้างผนังทางลอด ซึ่งในส่วนแรกจะได้
กล่าวถึงรูปแบบทั่วไปของผนังทางลอด และในส่วนต่อๆไปจะได้กล่าวถึงการก่อสร้างโครงสร้างผนังทาง
ลอดที่กรมทางหลวงใช้งาน ประกอบด้วย รูปแบบผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Retaining Wall
ในบริเวณที่ต้องการผนังที่ไม่ลึกมาก รูปแบบ Diaphragm Wall หรือ D-Wall และ รูปแบบ
Tangent Pile Wall
3.1

รูปแบบทั่วไปของผนังทางลอด

รูปแบบโครงสร้างผนังกันดินของทางลอดโดยทั่วไปมีหลายประเภท แต่ที่ใช้กันอยู่
ทั่วไปแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1) รูปแบบผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC Retaining Wall)
2) รูปแบบ Diaphragm Wall (D-Wall)
3) รูปแบบ Secant Pile Wall
4) รูปแบบ Tangent Pile Wall
รายละเอียดของรูปแบบโครงสร้างชนิดต่างๆข้างต้น กล่าวได้ดังนี้
3.1.1 รูปแบบผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC Retaining Wall)
รูปแบบผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC Retaining Wall)เป็นรูปแบบ
พื้นฐานของโครงสร้างกันดินทั่วไป รูปแบบประเภทนี้เหมาะสมที่จะก่อสร้างในบริเวณที่ระดับน้ําใต้ดิน
อยู่ต่ํากว่าผิวดินมาก หรือกรณีที่ต้องการช่องลอดไม่สูงมากนัก หรือกรณีช่วงทางขึ้น-ลงทางลอดที่ยังมี
ระดับกําแพงไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากระดับน้ําใต้ดินจะก่อให้เกิดแรงดันขึ้น (Uplift Force) กระทํา
ต่อพื้นโครงสร้าง และจะก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้างคือน้ําใต้ดินที่ซึมเข้ามายังบ่อขุด หาก
ระดับน้ําใต้ดินค่อนข้างสูงจะต้องทําการลดระดับน้ําใต้ดินด้วยวิธี Dewatering
ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อสภาพชั้นดิ นในบริเ วณพื้ นที่ ใ กล้เคีย งให้ เกิดการยุ บตัว ลง หากโครงสร้ างใกล้เคีย งมี
ลักษณะเป็นฐานรากแผ่ก็อาจะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างขึ้นได้ นอกจากนี้แล้วรูปแบบผนัง
กันดินคอนกรีตยังต้องการพื้นที่ในการก่อสร้างมากกว่า หากต้องการลดพื้นที่ก่อสร้างจะต้องใช้เข็มพืด
เป็นผนังกันดินชั่วคราว อย่างไรก็ตามพื้นที่ก่อสร้างก็ยังคงต้องการมากกว่ารูปแบบ D–Wall หรือ
Secant Pile Wall หรือ Tangent Pile Wall
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รูปแบบโครงสร้
ป
ร้างทางลอดโดดยใช้ผนังกันดินคอนกรีตเสสริมเหล็กได้แสดงไว้
แ
ใน
รูปที
ป ่ 3-1 ซึ่งจะเห็
จ นว่ามีลักษณะเหมื
ก
อนโโครงสร้างอาคคารใต้ดินทั่วไป
ไ วิธีการก่อสสร้างและเครื่องมื
อ อที่ใช้
ในนงานก่อสร้างจึงคล้ายคลึงกักบงานก่อสร้างชั
า ้นใต้ดินขอองอาคารทั่วไปป ในกรณีที่ต้อองมีการลดระะดับใต้ดิน
ด้วยวิ
ว ธี Dewattering เนื่องจากระดับน้ําใตต้ดินอยู่สูง วิธการปฏิ
ี
บัติจะคล้
ะ ายคลึงกับบรูปที่ 3-2

รูปตัดช่วงปิ
ง ด

รูปตัดช่วงเเปิด
รูปที่ 3-1 รูปแบบผนังกันดินคอนกรีตเสสริมเหล็ก (RRC Retainingg Wall)
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รูปที่ 3-2 การก่อสร้างททางลอดในสภภาพชัน้ ดินทีมีม่ รี ะดับน้ําใต้ดดินิ สูง
ซึ่งต้องทําการ Dewatering
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3.1.2 รูปแบบ Diaphragm Wall (D – Wall)
Diaphragm Wall เป็นกําแพงที่สร้างหล่อขึ้นในดิน โดยใช้ดินเป็นแบบหล่อ
สามารถเลือกความหนาตามขนาดของเครื่องมือ ซึ่งมีความหนาตั้งแต่ 400 มม., 500 มม., 600 มม.,
800 มม., 1,000 มม., 1,200 มม. และ 1,500 มม. โดยทั่วไปขนาดความหนาของ D - Wall ที่ใช้กัน
คือขนาดความหนา 800 มม. และ 1,000 มม. การก่อสร้าง D - Wall จะทําเป็นแผงๆ (panels) ความ
ยาวแต่ละแผงประมาณ 3.00 ถึง 6.00 ม. ความลึกของ D – Wall ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสภาพชั้น
ดิน
เครื่องจักรหลักๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง Diaphragm Wall ประกอบด้วย
- Crawler Crane with Grab, Jawset and Stopends
- Bentonite Mixer, Silos, Tanks, Pumps, Tremie pipe and
Desanding Unit
- Services Crawler Crane, Backhoe
ขั้นตอนในการก่อสร้าง D-Wall เริ่มต้นด้วยการวางผังกําหนดแนวในสนาม
สร้าง RC. Guide Wall ซึ่งมีลักษณะเป็นคาน คสล. คู่ที่สร้างให้หลังคานอยู่เหนือผิวดิน และคานทั้งสอง
อยู่ห่างกันเท่ากับ ความหนาของ Diaphragm Wall ที่จะทําการก่อสร้าง ขนาดของคาน คสล. ดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดิน หลังจากทํา Guide Wall และคอนกรีตมีกําลังอัดเพียงพอ ก็สามารถเริ่มขุดได้
วิธีการทําจะขุดทําเป็นแผงๆ เครื่องมือที่ใช้ในการขุดโดยทั่วไปจะใช้ Grab ในการขุดซึ่งจะเหมาะสมกับ
สภาพชั้นดินเหนียว โดยทั่วไป D-Wall แต่ละแผงจะยาวประมาณ 3.00 ถึง 6.00 ม. ในระหว่างที่ขุดดิน
ออกจะมีการเติมสารละลาย Bentonite ให้เต็มหลุมที่ขุดตลอดเวลา เพื่อกันไม่ให้หลุมพัง เมื่อขุดได้
ขนาดและความลึกที่ต้องการก็จะทําการเติมสารละลาย Bentonite ใหม่เข้าไปแทนที่สารละลาย
Bentonite ผสมโคลนที่อยู่ในหลุม ซึ่งสารละลาย Bentonite ที่ใช้แล้วก็สามารถไปผ่าน Desander
และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก เมื่อถ่ายสารละลาย Bentonite เสร็จ ก็ทําการ
ติดตั้งแบบเหล็กด้านข้าง (Stop Ends) ทั้งสองด้านให้ได้ระยะตามความยาวของแผงและตําแหน่งของ
แผงที่ออกแบบไว้ ในแบบเหล็กด้านข้างนี้นอกจากทําหน้าที่เป็นแบบสําหรับเทคอนกรีตเพื่อให้เกิดเป็น
Joint สําหรับรอยต่อของแต่ละแผงแล้ว ยังออกแบบให้สามารถติดตั้ง Water Stop ได้ตามความยาว
ของแบบเหล็ก ซึ่ง Water Stop จะติดตั้งไปถึงระดับต่ํากว่าระดับงานขุด (Excavation Level)
1 - 2 ม. เมื่อติดตั้ง Stop Ends แล้วก็สามารถติดตั้งเหล็กเสริมที่ผูกไว้เป็นกรงที่แข็งแรง โดยหย่อนลง
ไปในหลุมที่ขุดได้ หลังจากติดตั้งเหล็กเสริมแล้ว ทําการเทคอนกรีตโดยใช้ท่อ Tremie เทคอนกรีตไล่
จากก้นหลุมขึ้นข้างบน หลังจากคอนกรีต Set ตัวแล้ว หลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง สามารถ
ถอด Stop Ends ออกได้
การทําแผง D-Wall ในกรณีที่อยู่ติดกับแผงที่เทคอนกรีตไปแล้ว จะติดตั้ง
Stop Ends เฉพาะด้านที่ยังไม่เทคอนกรีต ในการทํางานจะมีแผงที่เป็น Primary Panels และ
Secondary Panels คือแผงที่ต้องทําก่อนและแผงที่ต้องทําทีหลัง ซึ่งจะต้องวางแผนการทํางาน
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(Sequence of Work) เพื่อให้ได้ Joint รอยต่อระหว่างแผงตามที่ออกแบบไว้ รูปแบบและขั้นตอนใน
การก่อสร้างกําแพงกันดินแบบ Diaphragm Wall แสดงไว้ในในรูปที่ 3-3

รอยต่อกับโครงสร้างข้างเคียง เป็นไปตามที่แบบกําหนด

รูปที่ 3-3 รูปแบบและขั้นตอนในการก่อสร้างกําแพงกันดินแบบ Diaphragm Wall
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3.1.3 รูปแบบ Secant Pile Wall
Secant Pile Wall เป็นกําแพงที่หล่อขึ้นในดิน โดยมีลักษณะเป็นเสาเข็ม
เจาะเฉือนกัน โดยมีวิธีการทําแบบเดียวกับการทําเสาเข็มเจาะ คือใช้ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary
Steel Casing) Casing สําหรับงาน Secant Pile Wall จะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากทํา
หน้าที่ป้องกันการพังทลายของดินของหลุมในขณะขุดเจาะเอาดินออกแล้ว ที่ปลายของ Casing ยัง
ติดตั้งใบมีดทําด้วยวัสดุ Tungsten Carbide ทําหน้าที่ตัดเฉือนเสาเข็มต้นที่ทําก่อนหน้านั้น เพื่อให้เกิด
Interlock สําหรับ Secant Pile Wall นี้ สามารถเลือกความหนาได้ตามขนาดของเครื่องมือ คือตั้งแต่
600 มม., 900 มม., 1,200 มม. แต่ที่ใช้กันทั่วไป คือความหนา 900 มม. และ 1,200 มม. ความลึก
Secant Pile Wall ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสภาพชั้นดิน รูปแบบโครงสร้างกําแพงกันดินแบบ
Secant Pile Wall แสดงดังรูปที่ 3-4
เครื่องจักรและเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง Secant Pile Wall
- Drilling Rig with drilling Tools, Double wall Casing with
tungsten carbide shoes and Oscillator
- Bentonite Mixer, Silos, Tanks, Pumps, Tremie pipe and
Desanding Unit
- Services Crawler Crane, Backhoe
ขั้นตอนในการก่อสร้าง Reinforced Concrete Secant Pile Wall
(Secondary Pile) เริ่มต้นด้วยการทํา Reinforced Concrete Guide Wall เช่นเดียวกัน ลักษณะของ
Guide Wall จะเป็นคาน คสล. คู่ เช่นเดียวกันกับของ D - Wall เพียงแต่ระหว่างคานด้านในจะทําเป็น
เบ้ารูปวงกลม เพื่อให้รับกับ Casing ที่สามารถกดลงไปได้ตามตําแหน่งของเข็มตามผังเข็มที่ออกแบบไว้
หลังจากที่คอนกรีต Guide Wall ได้มีกําลังอัดเพียงพอ ขั้นตอนต่อไปก็ทําการกดปลอกเหล็กชั่วคราวลง
ตําแหน่งที่จะทําเข็มเจาะต้นที่ต้องทําก่อน (Primary Piles) ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีปลายเข็มอยู่
ต่ํากว่าระดับขุดดินต่ําสุด (Excavation Depth) ประมาณ 2 - 3 ม. หลังจากที่ได้ทําเข็มเจาะ Primary
Piles ไปได้จํานวนหนึ่ง ประมาณ 2 – 3 วัน จะกลับมาทําเข็มเจาะ Secondary Piles ที่อยู่ระหว่าง
Primary Piles โดยกดหลุมด้วย Double Wall Casing ที่มี Tungsten Carbide Shoes ติดอยู่
ด้านล่าง ตัดเฉือน Primary Piles เพื่อให้เกิด Interlock ปกติจะกําหนดค่า Interlock ไว้ระหว่าง 10
ถึง 20 ซม. ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของชั้นใต้ดิน โดยคํานวณจาก Vertical Tolerance 1:100
เพื่อให้แน่ใจว่ามี Interlock ตลอดความลึกของชั้นใต้ดิน สําหรับ Secondary Piles ส่วนใหญ่จะ
ออกแบบให้อยู่ลึกกว่า Primary Piles ทั้งนี้เพราะ Secondary Piles เป็นโครงสร้างที่รับน้ําหนักทั้ง
ด้านข้าง และบางครั้งจะรับน้ําหนักในแนวดิ่งด้วย
Secondary Piles ปกติจะเสริมเหล็กและใช้
คอนกรีตกําลังสูง (280 ksc.) ส่วน Primary Piles ปกติจะไม่เสริมเหล็กและใช้คอนกรีตกําลังต่ํา (150
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ksc.) Secondary Piles นี้หากต้องทําเข็มเจาะลงไปลึกก็จําเป็นต้องใช้วิธีเจาะเสาเข็มแบบ Wet
Process ขั้นตอนในการก่อสร้างกําแพงกันดินแบบ Secant Pile Wall แสดงตามรูปที่ 3-5 ทั้งนี้ให้
พิจารณาระยะห่างระหว่างเข็มเจาะต้นที่เพิ่งแล้วเสร็จกับเข็มเจาะต้นที่จะทําต่อไป ไม่ให้มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของเข็มเจาะแต่ละต้น
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Primary Pile Tip
Secondary Pile Tip

Primary Pile Tip
Secondary Pile Tip
รูปที่ 3-4 รูปแบบโครงสร้างกําแพงกันดินแบบ Secant Pile Wall
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1. Primary Piles Construction

2. Secondary Piles Construction

รูปที่ 3-5 ขั้นตอนการก่อสร้าง Secant Pile Wall
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ในนกรณีที่นํากําแพงกันดินแบบบ Secant Pile Wall มมาใช้เป็นโครงงสร้างทาง
ลออดจะต้องเทคคอนกรีตปิดหน้า Secant Pile
P Wall หนนาประมาณ 0.10
0 – 0.15 ม. เพื่อทําให้ห้ผิวหน้าดู
สววยงาม นอกจจากนี้ยังคงต้องติ
อ ดตั้งระบบบ Water Stop ให้เหมาะะสม มิฉะนั้นนแล้ว
น้นําใต้ดินมี
โออกาสซึมเข้ามาทางกําแพงกักันดิน
3.1.4 รูปแบบ
ป Tangeent Pile Wall
รูปแบบกํ
ป
าแพงงชนิดนี้จะเหมืมือนกับรูปแบบบ Secant PPile Wall จะะต่างกันที่
Taangent Pilee Wall เสาเขข็มจะไม่ยึดเกีกี่ยวกัน (Interrlock) เสาเข็มที่เจาะจะห่าางกันผิวถึงผิวประมาณ
ว
0..10 ม. และเสาเข็มเจาาะทุกต้นจะมีเหล็กเสริมทุกต้
ก น หากนํา Tangent PPile Wall มาใช้เป็น
โคครงสร้างทางลลอดจะต้องเททคอนกรีตปิดหน้
ห า Tangennt Pile Waall หนาประมมาณ 0.25 – 0.30 ม.
เพืพื่อปิดรอยต่อช่องว่างระหวว่างเสาเข็ม ช่วยป้องกันน้ําซึ
า มผ่าน และทําให้ผิวหน้าาดูสวยงาม นอกจากนี
น
้
ยังคงต้
ง องติดตั้งระบบ
ง
Wateer Stop ให้เหมาะสม
ห
มิฉะนั
ะ ้นแล้วน้ําใต้ต้ดินมีโอกาสซึซึมเข้ามาทางกกําแพงกัน
ดิน รูปแบบการรก่อสร้างกําแพงกั
แ นดินแบบบ Tangent Pile
P Wall แสดงไว้ในรูปที่ 3-6 และรูปที่ 3-7

รูปที่ 3-6 รูปตัดโครงสรร้างทางลอด รูปแบบ Tanngent Pile W
Wall
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รูปที่ 3--7 รูปแปลนกกําแพงกันดินแบบ
น
Tangeent Pile Waall
3..2

การก่อสร้
อ างผนังกันดิ
น นแบบคอนนกรีตเสริมเหหล็ก (RC Rettaining Wall)

กําแพงกันดิน (Retaininng Wall) ใช้ต้ตานทานแรงดัดันทางด้านข้าางของดิน หรือของไหล
อ
เชช่น น้ํา และต้านทานแรงเนื
า
องจากน้
่
ําหนัักกดทับจากผิผิวบน เช่น น้ําหนั
า กยวดยานนพาหนะ กําแพงกั
แ นดิน
ส่วนใหญ่
ว
ขุดดินออกเพื
น
่อหล่อกําแพง แล้วถมดิ
ว นกลับภายหลั
ภ
ง กําแพงประเภทนี
แ
นี้จะทึบน้ํา ป้องกั
อ นการ
รั่วซึ
ว มได้ดี กําแพงกันดินชนิดปลายยื
ด
่น (Frree Cantilevver) เหมาะกักับความลึกไมม่เกิน 10 เมตร หากลึก
มาากจะไม่ประหหยัด ควรเลือกกํ
ก าแพงกันดินระบบอื่น ๆ เช่น ชนิดมีครี
ค บค้ํายัน (Coounter Fortt) ชนิดค้ํา
ยันจากทางด้
น
านนอก
น (Buttreess) และผนังห้
ง องใต้ดินทีวางยึ
่ว ดกับคานนหรือเสา
ขั้นตอนการรก่อสร้าง Rettaining Walll
1. ตรวจสอบตําแหน่ง แนวและระดดับที่จะก่อสร้าง
า Retainingg Wall
2. ผูกเหล็ก ประกอบแแบบ
3. ตรวจจสอบตําแหน่งและปริ
ง
มาณ
ณเหล็กเสริม ตามรูปแบบบก่อสร้าง (Shop
Draw
wing)
4. ทํากาารเทคอนกรีตผ่
ต านท่อที่ต่อยาวลงไปถึงฐานกํ
ฐ าแพง เพื่อป้องกันกาารแยกตัว
(Segrregration) ของส่วนผสมคอนกรีต ก่อนเทต้
น องทดสออบ Slump ให้ได้ตาม
ข้อกําหนดและเก็
า
บ วอย่างทุกครั
บตั
ค ้งเมื่อมีการเทคอนกรีต แและทําการบ่มคอนกรี
ม
ต
ตามข้ข้อกําหนด
ขั้นตอนการก่
น
อสร้าง Retaining Wall แสสดงไว้ในรูปที่ 3-8
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ผูกเหล็ก Retaining wall

ติดตั้งและประกอบแบบ

Retaining wall
รูปที่ 3-8 ขั้นตอนการก่อสร้าง Retaining Wall
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3.3 การก่อสร้างผนังกันดินแบบ Diaphragm Wall (D-Wall)
กําแพงชนิดนี้จะทําการก่อสร้างเป็นแผงติดต่อกันไปโดยใช้ผนังนําร่อง (Guide Walls)
เป็นแผงบังคับการเจาะ เครื่องจักรที่ใช้ในการขุดจะใช้หัวขุด Barrette แบบ Hydraulic Hang Grab
สามารถก่อสร้างได้ในชั้นดินทุกประเภท (ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ระบบหัวเจาะ) ตั้งแต่ชั้นดินอ่อนจนถึงชั้น
หินแข็งปานกลาง
3.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
1) รูปแบบและสัญญาก่อสร้างที่ประกอบด้วยค่าระดับดินเดิม ค่าระดับก่อสร้าง ค่า
ระดับและมิติของโครงสร้าง ความสูงของช่องลอด (Clearance) หรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น
- ข้อมูลชั้นดิน (Boring log) ของสภาพดินเดิม บริเวณก่อสร้าง
- ขนาดและรายละเอียดของผนังนําร่อง (Guide Wall) ค่าการเคลื่อนตัวใน
แนวดิ่งที่ยอมให้ไม่เกิน 1:200 และเบี่ยงเบนจากแนวศูนย์กลางได้ไม่เกิน 15
ม.ม. หรือตามแบบกําหนด
- ขนาดและความกว้างของผนังพืด (Diaphragm Wall)
- รายละเอียดรอยต่อ ระบบกันซึมระหว่างผนังพืด
- ขั้นตอนการขุดและการเทคอนกรีตผนังพืด
2) ข้อมูลประกอบของสารละลายพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ (Drilling Fluid)
- รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการผสม การใช้งาน การขนถ่าย
- การทําความสะอาด การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกลศาสตร์เพื่อ
นํามาใช้อีก
3) ข้อมูลประกอบในการตรวจสอบการทํางาน
- การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารบริเวณใกล้เคียง ก่อนและหลังการ
ดําเนินการก่อสร้าง
- ค่าพิกัดต่างๆของผนังพืด (Diaphragm Wall) และค่าความคลาดเคลื่อนใน
แนวดิ่งที่ยอมให้ของผนังพืดที่เกิดจากการขุด ไม่เกิน 1:120 หรือตามแบบ
กําหนด
3.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
1) เครื่องจักรขุดดินสําหรับก่อสร้างผนังพืดแบบ Cable Hang Grab พร้อมหัวขุด
แบบ Hydraulic Hang Grab
2) Desander
Unit หรือเครื่องแยกตะกอนทรายออกจากสารละลายพยุง
เสถียรภาพ
3) เครื่องผสมสารละลายพยุงเสถียรภาพ
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4) เครื่องสูบสารละลายพยุงเสถียรภาพออกจากหลุมขุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
8" เพื่อนํามาปรับปรุงคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด
5) เครื่องสูบสารละลายพยุงเสถียรภาพเข้าไปในหลุมขุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
4" เพื่อนําของเหลวพยุงเสถียรภาพที่ได้มาตรฐานเข้าไปแทนที่ดินที่ขุดออก
6) รถยกตีนตะขาบ (Crawler Crane)
7) ถังเก็บพร้อมสารละลายพยุงเสถียรภาพหลุมขุดที่มีความจุไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า
ของปริมาณที่ใช้สําหรับหลุมขุดแต่ละครั้ง
8) ชุดทดสอบคุณสมบัติสารละลายพยุงเสถียรภาพหลุมขุด
9) แบบหล่อปิดปลายผนังพืด (Stop End Plates) ทีมีช่องสําหรับติดตั้งแผ่นยาง
กันน้ํารั่วซึมใช้สําหรับกั้นปลายร่องขุดเพื่อเทคอนกรีต
10) ท่อเทคอนกรีต (Tremie Pipe) ใช้สําหรับเทคอนกรีตลงในหลุมที่ขุด
11) แผ่นยางกันน้ํารั่วซึมระหว่างผนังพืด (Water Stop)
12) รถ Backhoe ทําหน้าที่ขุดดินและแต่งดินคันทาง
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รูปที
ป ่ 3-9 เครือ่ งจั
ง กรขุดดินสําหรับก่อสร้างผนั
า งพืดแบบบ Cable Haang Grab

รูปที่ 3-10 เครื่องแยกตะะกอนทรายอออกจากสารละะลายพยุงเสถีถียรภาพ
(Desanderr Unit)
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รูปที
ป ่ 3-11 เครืรื่องผสมสารลละลายพยุงเสสถียรภาพ

รูปที่ 3-12 เครื่องสูบสารละลายพย
ส
ยุงเสถียรภาพพออกจากหลุมมขุด
ขนาดดเส้นผ่านศูนย์ยกลางท่อ 8""

รูปที่ 3-133 เครื่องสูบสารละลายพย
ส
ยุงเสถียรภาพพเข้าไปในหลุมขุด
ขนาดดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4""
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รู ่ 3-14 รถถยกตีนตะขาาบ (Crawler Crane)
รปที

รูปที่ 3-15 ถัถงเก็บสารละะลายพยุงเสถีถียรภาพ

3 ชุดทดสออบคุณสมบัติตสิ ารละลายพพยุงเสถียรภาพพ
รูปที่ 3-16
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รูปที่ 3-17 แบบหล่อปิ
อ ดปลายผนนังพืด (Stopp End Platess)

รูปที
ป ่ 3-18 ท่อสํสาหรับเทคอนนกรีต (Trem
mie Pipe)

รูปที่ 3-19 แผผ่นยางกันน้ํารั่วซึม (Wateer Stop)
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3.3.3 ขัั้นตอนการก่อสร้าง

รูปที่ 3-20
3 แสดงตัตัวอย่างรูปตัดกํ
ด าแพงคอนกกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5.550 x 1.00 m.

รูปที่ 3-21 ขั้นตอนการก่อสร้ร้าง Diaphragm Walls
1) ก่อสร้างผนังนําร่อง
อ (Guide Wall)
W เป็นกําแพงคอนกรี
แ
ตเเสริมเหล็กลึกประมาณ
ก
1..00 เมตร หนา
ห ประมาณ
ณ 0.30-0.50 เมตร และระะยะห่างระหวว่างผนังนําร่อง ควรกว้างกว่ากําแพง
ผนนังพืด (Diaphhragm Wall)) ประมาณ 25-50 มิลลิเมตร มีความคลลาดเคลื่อนในนแนวดิ่งของผนังนําร่อง
ไมม่เกิน 1:200 และเบี
แ ่ยงเบนจากแนวศูนย์์กลางได้ไม่เกิน 15 มิลลิเมตตร ต่อความยยาวผนัง 3 เมมตร
ราายการตรวจสอบผนังนําร่อง (Guide Waalls) ประกอบบด้วย
- ความถู
ค กต้องขของขนาดควาามกว้าง
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- ความลึกของ Guide Walls ควรอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.50 เมตร โดยทั่วไป
ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กให้กว้างกว่า Grab ประมาณ 20 - 50
มิลลิเมตร
- ต้ อ งใส่ ค้ํ า ยั น ชั่ ว คราว ค้ํ า ผนั ง นํ า ร่ อ งไว้ เ ป็ น ระยะ จนกว่ า จะเริ่ ม งานขุ ด
กําแพง

รูปที่ 3-22 แบบต่างๆของ Guide Wall

รูปที่ 3-23 แสดงคานบังคับแนวกําแพง หรือผนังนําร่อง (Guide Wall) ก่อนทําการขุดดิน
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2) ขุดดินระหว่างช่องผนั
ง งนําร่อง (Guide
(
Walll) เพื่อก่อสร้างงผนังพืด (Diaaphragm
W ให้ได้ควาามลึกตามแบบกําหนด ในรระหว่างการขุดต้องเติมสารรละลายพยุงเสสถียรภาพแทนดินที่ขุด
Wall)
มาา เพื่อป้องกั
ง นผนังหลุมขุดพัง ต้องรั
อ กษาคุณภาพของสารละลายพยุงเสถีถียรภาพให้เป็นไปตาม
ข้อกํ
อ าหนดและใให้มีระดับสารรละลายมีควาามสูงไม่ต่ํากว่าส่
า วนล่างของงผนังนําร่อง
รายกการตรวจสอบบการขุด
- ตรวจสอบการ
ต
รติดตั้งอุปกรณ
ณ์ Instrumentation ในแแผงกําแพงที่เจาะ
จ กรณี
แบบระบุ
- ตรวจสอบคุ
ต
ณ ติของสาารละลายในหลุมขุด
ณสมบั

รูปที่ 3-224 เครื่องจักรที
ร ่ใช้ในการขุดดิน

รูปที่ 3-25 กาารรักษาเสถียรภาพของหล
ย
ลุมด้วยสารละลาย ระหว่าางการขุด
3-21

www.yotathai.com

3) ตรวจสอบความลึ ก ของหลุ ม ขุ ด โดยอ่ า นค่ า ความลึ ก หลุ ม ขุ ด จากเครื่ อ งวั ด
Meter ที่ติดตั้งบนเครื่องมือขุด หรืออาจตรวจสอบความลึกโดยใช้เทปวัดอย่างน้อย 6 จุด คือที่มุมทั้งสี่
ด้าน และกึ่งกลาง Panel ทั้งสองข้าง
4) จดบั น ทึ ก รายละเอี ย ด ข้ อ มู ล ความหนาของชั้ น ดิ น ความลึ ก ของหลุ ม ขุ ด
คุณสมบัติของสารละลายพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ (ตามตัวอย่างตารางที่แสดงแนบ)
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Excavation Sheet
Project

Soil Profile

Time

Other

Activity

Maintenance

Width
Break Down

Panel Depth

Moving

Date

Excavation

Panel No.

Remarks

0

07.00
5

08.00
09.00

10

10.00
11.00

15

12.00
13.00

20

14.00
15.00

25

16.00
17.00

30

18.00
19.00

35

20.00
21.00

40

22.00
23.00
24.00

Next Panel No.

Excavator

Machine No.

Weather

รูปที่ 3-26 ตัวอย่างแบบบันทึกรายละเอียด ข้อมูลความหนาของชัน้ ดิน ความลึกของหลุมขุด
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Project

Date

Pile No.
Bentonite Sheet
Parameter

3

Density (g/cm )

Viscoscity (Sec.)

pH

Sand Content (%)

Remarks

Test Result
Daily
Before Concreting
After Concreting
Acceptance Range
ConCreting Sheet

Ticket No.

Volume
3

(m )

Pile No.

Cumulative
3

Start Time

Finish Time

Depth

Remarks

(m)

Volume (m )

Theorical Volume

Actual Volume

Overbreak

(m3)

(m3)

(%)

Foreman

Engineer

รูปที่ 3-27 ตัวอย่างแบบบันทึกรายละเอียดคุณสมบัติของสารละลายพยุงเสถียรภาพหลุมขุด

5) ทําความสะอาดก้นหลุมขุด (Base Cleaning) เมื่อทําการขุดหลุมจนถึงระดับที่
กําหนดแล้วต้องทําความสะอาดก้นหลุมขุดและปรับปรุงคุณภาพสารละลายให้ได้ตามรายการข้อกําหนด
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รายกการตรวจสอบบก้นหลุมขุด
- ตรวจสอบระด
ต
ดับความลึกหลุมขุดให้ได้ระดั
ะ บและอยู่ในนชั้นดินที่ออกแบบไว้
- ใช้
ใ Grab รูปเหลี
ป ่ยม (Squuare – Endded) ทําการขูขูดก้นหลุมเพือทํ
่อ าความ
ส
สะอาดและป
รับระดับก้นหลุ
ห มให้เรียบร้อย
อ
- ก่กอนเทคอนกรีตต้องทําความสะอาดสารรละลายให้ SSand Conteent ของ
ส
สารละลายที
่เ บจากก้นหลลุมมีปริมาณไมม่เกิน 4% โดยใช้เครื่อง Deesander
เก็
- ทํท า การตรวจจสอบสารละะลายที่ เ ก็ บ มาจากก้
ม
น ห ลุ ม ว่ า ความหหนื ด เกิ น
ข้ขอกําหนดหรืรือไม่ (Viscosity 28-45 seec/Qt) หากความหนืดเกินให้
ใ ทําการ
เปลี่ ย นสารลละลายที่ ใ สก ว่ า ลงไปแทนน เพื่ อ ให้ ค อ นกรี ต สามารรถแทนที่
ส
สารละลายได้
ด้โดยสมบูรณ์
- ควรเริ
ค ่มเทคออนกรีต หลังจากทํ
จ าความมสะอาดก้นห ลุมแล้วเสร็จไม่เกิน 5
ชัช่วโมง ป้องกัันการตกตะกออนในสารละลลาย

รูปที่ 3-28 แสดงขัขั้นตอนการทํําความสะอาดก้นหลุมด้วยเครื
ย ่อง Desander Unitt
6) ติดตัั้งแบบหล่อปิดปลายผนั
ด
งพืด (Stop End Plate) ที่ออกแบบใหห้สามารถ
ติดตั
ด ้งแผ่นยางกกันน้ํา (Wateer Stop) ในแแนวดิ่งได้ แลละนําสารละลายพยุงเสถียรรภาพที่มีคุณสมบั
ส ติตาม
ข้อกํ
อ าหนด ลงใในหลุมขุด
รายกการตรวจสอบบแบบหล่อปิดปลายผนังพืด (Stop Endss Check Listt)
- Stop
S Ends Plate
P มีความมแข็งแรงเพียงพอและได้
ง
แนนว
- Water
W Stop ติดตั้งเข้ากับ Stop Ends Plate เรียบร้ร้อยดี
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แผ่น Watter Stop

แผงง Stop End

รรูปที่ 3-29 แสดงการติ
แ
ดตั้งแผ่น Wateer Stop
เข้ากับแบบหล่อปิดปลายผนังพืพด (Stop Ends Plate)

รูปที่ 3-300 การติดตั้ง Stop
S End Pllates
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รูปที่ 3-31 การขุด Diaphragm Wall
W

น ม
รูปที่ 3-322 ท่อดูดทําคววามสะอาดก้นหลุ
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รูปที
ป ่ 3-33 ชุดติดตั้ง Recyccle Bentonitte Slurry

7) ตรวจจสอบความลึก ความกว้าง และความดิดิ่งแล้ว นําเหหล็กเสริมที่ผูกเตรี
ก ยมไว้
ตาามแบบกําหนนดติดตั้งในหลุมเจาะที่ขุดไว้ว้
รายกการตรวจสอบบเหล็กเสริม
- ให้
ใ ปลายเหล็กเสริ
ก มสูงกว่าก้นหลุมขุดไม่น้นอยกว่า 20 ซซม.
- เหล็กเสริมให้้ห้อยแขวนไว้กักบ Guide Wall
W
- ตรวจสอบระย
ต
ยะทาบเหล็กเสริ
เ มให้ถูกต้องตามข้อกําหนนด
- กรณี
ก มีเหล็กเสสริมพิเศษสําหรับเชื่อมต่อกับระดับพื้นททางลอด ให้ตรวจสอบ
ต
ตํตาแหน่งเหล็กเสริ
ก มให้ถูกต้้อง
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รูปที่ 3-344 การติดตั้งเหหล็กเสริมที่เตรียมไว้ลงในหลุมเจาะผนัังพืด
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8) ทําการเทคอนกรีตผ่
ต านท่อ Trremie ที่ต่อยาวลงไปถึงก้นหลุมเพื่อป้องกั
อ นการ
แยยกตัว (Seggregration) ของส่วนผสมมคอนกรีต และมี Plug อยู่ในท่อลออยอยู่เหนือสารละลาย
ก่อนเทต้
อ องทดสสอบ Slump ให้ได้ตามข้อกํ
อ าหนดและเเก็บตัวอย่างทุทุกครั้งเมื่อมีกาารเทคอนกรีต ระหว่าง
กาารเทคอนกรีตต้
ต องควบคุมให้
ใ ปลายของทท่อ Tremie จมอยู
จ ่ในคอนกกรีตอย่างน้อย 1 เมตรตตลอดเวลา
เพืพื่อป้องกันไม่ม่ใ ห้ตะกอนดินหรื
น อตะกอนนของสารละลายพยุ งเสถีถียรภาพหลุมมเจาะเข้ามาปปะปนกั บ
คออนกรีต ควรรเทคอนกรีตให้
ใ สูงกว่าระดัับที่ต้องการ (Cut
( off) ไมม่น้อยกว่า 1.000 เมตร ในกกรณีที่พบ
คออนกรีตไม่ได้คุคณภาพใต้ระดดับ Cut off ให้
ใ สกัดออกจนนถึงคอนกรีตที่ดี

รูปที่ 3-35 การเทคอนกรี
ก
รีตผนังพืด (DDiaphragm Wall)
W โดยใช้ช้ท่อเทคอนกรีรีต (Tremiee Pipe)
รายการตรรวจสอบคอนกกรีต (Checklist)
- ตรวจสอบค่
ต
ายุยบตัวของคอนนกรีต (Slump)
- ตรวจสอบกา
ต
ารจั ด ส่ ง คอนนกรี ต ให้ มี ป ริ มาณเพี ย งพ อต่ อ การทํ า งานอย่
ง
าง
ต่ตอเนื่อง
- ตรวจสอบกรณ
ต
ณีมีการติดตั้งท่อสําหรับใส่ Instrumenttation
- ตรวจสอบควา
ต
ามยาวของเหหล็กเสริมเหนือระดั
อ บ Cut – Off ให้เป็นไปตาม
แบบ
- ตรวจสอบการ
ต
รติดตั้งโครงเหหล็กให้มีความมมั่นคง
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- ตตรวจสอบคววามสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์
น กลาง ควาามยาว และจํจํานวนท่อ
T
Tremie
ให้เหมาะสมกั
ห
บกาารเทคอนกรีต
- กรณี
ก ความยาววของแผง D-W
Wall มากกว่า 3.50 ม. คววรใช้ท่อ Trem
mie 2 ชุด
- ให้
ใ ใส่ Plug เช่น เม็ดโฟม คั้นระหว่างสารละลายฯ
ง
ฯ กับคอนกรีตในการเท
ต
ค
คอนกรี
ตชุดแรก
แ
- ต้ตองควบคุมปริมาณเทคอนนกรีตให้พอเพียงต่อการตัดทท่อ Tremie แต่
แ ละครั้ง
- ตรวจสอบแล
ต
ละบันทึกปริมาณคอนกรี
ม
ต ่เทอย่างละะเอียด เพื่อใหห้มั่นใจว่า
ตที
ร บคอนกรีตสุดท้ายสูงกว่าระดับ Cutt-Off
ระดั
9) การ ก่ อ สร้ า งแผงงกํ า แพงติ ด กัั บ แผงที่ ก่ อ ส ร้ า งแล้ ว ต้ อ งงรอให้ ค อนก รี ต แผงที่
ก่ อสร้ า งเสร็ จ แล้
แ ว มี กํ า ลั ง สู ง พอ ปกติ จ ะรอจนเวลา
ะ
ผ่ า นไป 24 ชัช่ ว โมง และกก่ อ นขุ ด แผงถัถั ด ไปต้ อ ง
ตรรวจสอบ Guide Wall ว่าเกิ
เ ดการบิดเบียวผิ
้ย ดแบบหรือไม่
10) ภายหหลังจากก่อสรร้างผนังพืดแล้ล้วเสร็จและสาามารถรับกําลังได้ตามข้อกํําหนด ให้
สกกัดผนังนําร่อง (Guide Waall) ออกแล้วทํทาการก่อสร้างคานยึด (Cap Beam) บนนผนังพืด
11) เมื่อทํทาการขุดดินในทางลอดอ
น
ออก ให้ตรวจสอบการแตกกร้าวของผนังและการ
ง
รั่วซึ
ว มของน้ํา หากเกิ
ห ดขึ้นให้ดํดาเนินการแก้้ไข
12) ทํากาารติดตั้งแผ่นคอนกรี
ค
ตหล่อสํสาเร็จ (Finishhing Wall) ตาามรูปแบบก่อสร้
อ าง

รูปที่ 3--36 แผ่นคอนนกรีตหล่อสําเร็
เ จสําหรับงาานผนังทางลออด
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3.3.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไข สาเหตุที่อาจทําให้งาน Diaphragm Wall เกิด
ความบกพร่อง
ตารางที่ 3-1 สาเหตุจากสภาพชัน้ ดินที่ก่อสร้าง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

1.

ไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ 1. ทําการทดสอบหาระดับน้ําใต้ดินและหาค่าความเป็น
ข อ ง น้ํ า ใ ต้ ดิ น ทํ า ใ ห้ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
กรดด่าง (pH) ของน้ําใต้ดิน
ของเหลวพยุ ง เสถี ย รภาพหลุ ม เจาะ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากน้ําใต้ดินอาจ
มีสภาพความเป็นกรดหรือด่าง
2. คุณสมบัติความไวตัว (Sensitivity)ของ 2. ตรวจสอบความเข้มข้นและคุณสมบัติของของเหลว
ชั้ น ดิ น อ่ อ นทํ า ให้ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น
พยุงเสถียรภาพหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลาย
เปลี่ยนแปลงขณะเจาะ จะทําให้หลุม
ของหลุมเจาะ
เจาะพังง่าย หรือเกิดการเคลื่อนตัว ทํา
ให้หลุมเจาะแคบลง
3. ชั้นทรายหลวม (Loose Sand) ทําให้ 3. ตรวจสอบความเข้มข้นและคุณสมบัติของของเหลว
ร่องขุดพังได้ง่าย หรือทําให้ร่องขุดเกิด
พยุงเสถียรภาพหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลาย
การบีบตัวแคบลง
ของหลุมเจาะ

ตารางที่ 3-2 สาเหตุจากการเตรียมงานไม่ดี
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางการแก้ไข
1. Surcharge มากไปข้างหลุมเจาะ ทําให้ 4. จัดขั้นตอนการก่อสร้างและการจราจรให้เหมาะสม
Guide Wall และร่องขุดพังได้ง่าย
ไม่ให้เกิด Surcharge ข้างหลุมเจาะ
เพราะน้ํ า หนั ก กดที่ สู ง จะทํ า ให้ เ กิ ด
แรงดันดินด้านข้างที่สูงตามไปด้วย
5. มีน้ําผิวดินไหลซึมลงในชั้นดินใกล้หลุม 5. ระบายการไหลของน้ําบริเวณ Guide Wall ไม่ให้มี
เจาะ อาจเกิ ด จากน้ํ า ฝน หรื อ ร่ อ งน้ํ า
การไหลซึมลงชั้นดินใกล้หลุมเจาะ
เดิม จะทําให้ Guide Wall และร่องขุด
พังได้ง่าย
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ตารางที่ 3-3 สาเหตุจากการก่อสร้าง Guide Wall ไม่ดีพอ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

6. ดินใต้และหลัง Guide Wall บดอัดไม่ 6. บดอัดดินใต้และหลัง Guide Wall ให้แน่นเพียงพอ
แน่นพอ ทําให้ Guide Wall พัง หรือ
เพื่อไม่ให้ Guide Wall พังหรือบิดตัว
บิ ด เบี้ ย วได้ ง่ า ย ทํ า ให้ ร่ อ งขุ ด ไม่ ต รง,
และไม่ได้แนว
7. Guide Wall สร้างไม่ได้ดิ่ง ทําให้ 7. ตรวจสอบแนวดิ่งของ Guide Wall
Diaphragm Wall เอียงและทําให้ลง
โครงเหล็กลําบาก
8. ความลึกของ Guide Wall ไม่เพียงพอ 8. เพิ่มความลึกของ Guide Wall
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ อี ย ง ตั ว ข อ ง
Diaphragm Wall

ตารางที่ 3-4 สาเหตุจากการขุด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางการแก้ไข
9. ขุดหลุมเจาะไม่ได้ดิ่ง ทําให้ลงโครงเหล็ก 9. ตรวจสอบระยะดิ่งของหัวเจาะ (Grab) เป็นระยะๆ
ไม่ได้ และทําให้รอยต่อระหว่างแผงไม่
ในการทํางาน
สนิ ท ทํ า ให้ น้ํ า รั่ ว และกํ า แพงโย้ ไ ปมา
ไม่ได้แนว
10. รอยต่อระหว่างผนังพืด ไม่สะอาดพอ 10. ตรวจสอบบริเวณรอยต่อของ Diaphragm Wall
ก่อนเทคอนกรีต ทําให้เกิดโพรงที่
ก่อนทําการเทคอนกรีต ไม่ให้มีดินติดอยู่บริเวณ
รอยต่อ และทําให้มีน้ํารั่วที่รอยต่อ
รอยต่อ
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ตารางที่ 3-5 สาเหตุจากสารละลายพยุงเสถียรภาพ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

11.ใช้ข องเหลวพยุ งเสถี ย รภาพหลุ ม เจาะที่ 11.หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงคุณสมบัติของของเหลว
สกปรกมากเกินไป (ใช้หลายครั้งเกินไป)
พยุงเสถียรภาพหลุมเจาะให้มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด
มีปริมาณไม่พอหมุนเวียน อาจทําให้ร่อง
ที่ใช้งานได้อยู่เสมอ
ขุดบีบตัวหรือพังได้โดยง่าย
12. มีตะกอนจากของเหลวพยุงเสถียรภาพ 12.หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงคุณสมบัติของของเหลว
หลุมเจาะมากเกินไป (Flocculated
พยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ ทําความสะอาดก้นหลุมเจาะ
Sediment) ทําให้คุณภาพคอนกรีตที่เท
ก่อนทําการเทคอนกรีต
ลงไปคุณภาพต่ํา,และตะกอนจะแทรกตัว
ในเนื้อคอนกรีต,รอยต่อรั่วได้ง่าย
ตารางที่ 3-6 สาเหตุจากการเทคอนกรีต
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

13. Slump ต่ําเกินไป ทําให้เกิดรูพรุน, เป็นโพรง 13. ปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตให้ได้ตามข้อกําหนดที่ใช้
แทรกตัวในคอนกรีตได้
งานได้
14. Slump มากเกินไป ทําให้เกิดการแยกตัวของ 14. ปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตให้ได้ตามข้อกําหนดที่ใช้
คอนกรีตขณะเท
งานได้
15. การชักท่อ Tremie ชึ้น-ลงบ่อย ๆ มีโอกาสทํา 15. ตรวจสอบ Slump ของคอนกรีตให้ไหลได้ดี เพื่อ
ให้เบนโทไนท์แทรกตัวฝังในเนื้อคอนกรีต
ไม่ให้ต้องชักท่อ Tremie ขึ้นลงบ่อยๆ เนื่องจากเท
คอนกรีตไม่ลง
16. การวางท่อ Tremie ห่างรอยต่อแผงมาก 16. จัดตําแหน่งของท่อ Tremie ให้มีระยะห่างกับรอยต่อ
เกินไป ทําให้คอนกรีตไม่สามารถดันสิ่งสกปรก
ที่เหมาะสม ที่จะสามารถดันสิ่งสกปรกได้หมด
บริเวณรอยต่อแผงออกหมดทําให้รอยต่อรั่ว
17.การยกท่อ Tremie พ้นระดับคอนกรีต ทําให้ 17. วางระดับปลายท่อ Tremie ให้จมอยู่ในเนื้อคอนกรีต
คอนกรีตขาดตอน
ที่เทอย่างเหมาะสม
18. เทคอนกรีตคันแรกทะลุโฟม (Plug) ทําให้ 18. ใส่เม็ดโฟมให้มีความหนาเพียงพอ และเทคอนกรีตให้
คอนกรี ต พรุ น ,เป็ น โพรง,แยกตั ว ผสมกั บ
ต่อเนื่องกัน
สารละลายและตะกอน,ท่อเทคอนกรีตอาจอุด
ตัน
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3.3.5 ปัญหาการรั่วซึมระหว่างแผงผนังพืด
เมื่อก่อสร้างแผงคอนกรีตผนังพืดแล้วเสร็จโดยตลอด จะทําการขุดเปิดดิน
เพื่อก่อสร้างพื้นทางลอด (Base Slab) เชื่อมต่อระหว่างแผงคอนกรีตผนังพืดในระดับที่ต้องการ เกิดการ
ยึดรั้งเป็นโครงสร้างแบบเฟรม (Frame) ในบางตําแหน่งที่ระดับความลึกพอสมควร เช่น ประมาณ 4 - 5
เมตรจากระดับดินเดิม จะปรากฏการรั่วซึมของน้ําใต้ดินไหลออกมาตรงบริเวณรอยต่อแผงคอนกรีตผนัง
พืด โดยหากไม่ดําเนินการซ่อมแซมจะส่งผลกระทบต่อการทํางานในขั้นตอนต่อไป เช่น การตกแต่งผนัง
ทางลอด เป็นต้น การใช้งานหรือสภาพบริการของทางลอด และอาจกระทบต่อโครงสร้างหรือความ
แข็งแรงทางลอดในระยะยาวได้

รูปที่ 3-37 ตัวอย่างการรั่วซึมบริเวณรอยต่อแผงคอนกรีตผนังพืด
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จากรูปที่ 3-37 สันนิษฐานว่าปัญหาการรั่วซึมที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการเสียรูป
เช่น การบิดงอ หรือหลุดออกจากตําแหน่งของแผ่นยางป้องกันน้ําซึม (Water Stop) ที่ติดตั้งระหว่าง
แผงคอนกรี ต ผนั ง พื ด การแก้ ไ ขซ่ อ มแซมรอยรั่ ว ซึ ม ทํ า ได้ โ ดยใช้ ก ารฉี ด อั ด วั ส ดุ โ ฟมเคมี หรื อ
Polyurethane Foam (P.U. Foam) ทั้งสองข้างซ้ายขวาของรอยต่อบริเวณที่พบปัญหาการรั่วซึม ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
- ล้างทําความสะอาดเศษวัสดุปนเปื้อน เช่น เศษดิน ที่ติดอยู่บริเวณรอย
รั่วซึมของน้ําใต้ดิน
- ทําการสกัดแต่งเศษคอนกรีตบริเวณรอยรั่วซึมให้เรียบร้อย
- เจาะฝังหัว Packer ที่ใช้สําหรับอัดฉีดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมทั้งสองข้าง
ของรอยต่อบริเวณที่เกิดการรั่วซึม
- ทํ า การปิ ด อุ ด รอยต่ อ ระหว่ า งแผงคอนกรี ต ผนั ง พื ด ที่ จ ะซ่ อ มแซมให้
เรียบร้อยด้วยวัสดุปูนซีเมนต์ผสม
- ผสมส่วนผสมทางเคมีของวัสดุโฟมตามที่ผู้ผลิตกําหนดไว้
- ทํ าการอั ด ฉีด วัส ดุผ่ า นหัว ฉี ด ที่ ติด ตั้ง ไว้ ด้ว ยปั๊ ม แรงดัน สูง (Hi-Pressure
Pump) ทีละจุดจนครบโดยไล่จากตําแหน่งที่อยู่ด้านล่างไปด้านบน
- รอให้วัสดุที่ฉีดเข้าไปเกิดการขยายตัวอุดรอยรั่วซึม จากนั้นตรวจสอบว่ายัง
มีการรั่วซึมอยู่หรือไม่
- ถ้ายังปรากฏการรั่วซึม ให้ทําการอัดฉีดวัสดุเคมีเข้าไปตามวิธีข้างต้นอีกครั้ง
จนกว่าการรั่วซึมของน้ําจะหยุดลง โดยสังเกตว่ามีรอยซึมออกมาจากเนื้อ
คอนกรีตแผงคอนกรีตผนังพืดหรือไม่
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(ก) สภาพรอยรั่วซึมของน้าํ ใต้ดินที่รอยต่อแผงคอนกรีตผนังพืด

(ข) ล้างทําความสะอาดและสกัดแต่งเนื้อคอนกรีตที่ไม่ดีของแผงคอนกรีตผนังพืด

(ค) การเจาะฝังหัวที่ใช้ในการอัดฉีดสารเคมีเข้าไปทั้งสองข้างของการรั่วซึม
รูปที่ 3-38 การซ่อมแซมรอยรั่วซึมที่แผงคอนกรีตผนังพืด
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(ง) การปิดอุดรอยต่อระหว่างแผงคอนกรีตผนังพืดด้วยปูนซีเมนต์ผสม
ก่อนการอัดฉีดสารเคมี

(จ) การอัดฉีดวัสดุเคมีตามหัวฉีดเพื่อให้แทรกซึมเข้าไปตามรอยรั่วซึม
รูปที่ 3-38 การซ่อมแซมรอยรั่วซึมที่แผงคอนกรีตผนังพืด (ต่อ)
การรั่วซึมที่ยอมรับได้ ในกรณีที่การรั่วซึมของน้ํายังคงมีอยู่หลังจากการฉีด
อัดหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่มีในปริมาณที่น้อยมาก สามารถตรวจสอบการยอมรับได้โดยอ้างอิงเอกสาร
ข้อกําหนดการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินของบริษัท การท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ จํากัด (NBIA) ซึ่ง
ได้กําหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้
-สํ า หรั บ พื้ น ที่ โ ดยรวม (Overall

Area) การรั่ ว ซึ ม ต้ อ งไม่ เ กิ น 5

ml/sq.m./hr
-สําหรับพื้นที่ 100 ตร.ม. ใดๆ การรั่วซึมต้องไม่เกิน 1,000 ml/hr หรือ 10
ml/sq.m./hr
ขั้น ตอนการตรวจสอบ ในกรณี ที่ ต้ อ งการวั ด การรั่ ว ซึ ม สํ า หรั บ พื้น ที่ จํ า กั ด
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3-39
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(ก) กําหนดขอบเขตที
ห
ที่ต้องการตรวจจวัด

(ข) ใช้ Cem
ment Paste แข็งตัวเร็ว ก่อเป็นแนวคันน้
น ําและรางรูปปตัววี

( ติดตั้งอุปกรณ์
(ค)
ก ตรวจวัดปริ
ป มาณน้ําที่ปลายตัววี
รูปทีท่ 3-39 การววัดการรั่วซึมบนผนั
บ งโครงสสร้างใต้ดนิ
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3.4

การก่อสร้างผนังกันดินแบบ Tangent Pile Wall

ระบบผนังกันดินแบบ Tangent Pile Wall ประกอบด้วยเสาเข็มเจาะเรียงติดกันเป็น
ผนัง โดยมีระยะห่างระหว่างเสาเข็มประมาณ 0.10 เมตร ข้อจํากัดในการก่อสร้างคือ เมื่อเทคอนกรีต
เรียบร้อยแล้ว เสาเข็มต้นที่อยู่ติดกันจะไม่สามารถปักปลอกเหล็กลงได้ เนื่องจากคอนกรีตต้นที่เทเสร็จ
แล้วจะกีดขวางอยู่ใต้ดิน ดังนั้นจะต้องปักปลอกเหล็กให้เรียบร้อย หรือมีเสาเข็มต้นที่เสร็จเรียบร้อย
ขนาบทั้ง 2 ข้าง จึงจะสามารถเริ่มทําการเจาะเสาเข็มต้นที่ต้องการได้ ตัวอย่างการทํางานโดยใช้ปลอก
เหล็ก 4 ชุด

รูปที่ 3-40 ขั้นตอนการก่อสร้าง Tangent Pile Wall
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รูปที่ 3-41 การเจาะเสาเข็มสําหรับก่อสร้าง Tangent Pile Wall
3.4.1 ขั้นตอนการก่อสร้างผนังทางลอดเริ่มจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ดังนี้
1) การปัก ปลอกเหล็ก (Casing) เมื่อตรวจสอบตําแหน่งศูนย์เข็มเรียบร้อยแล้ว
ใช้ Vibrohammer กดปลอกเหล็ก ลงไปจนลึกถึงชั้นดินแข็งปานกลาง (Medium Clay) ซึ่งในเขต
กรุงเทพฯ ต้องกดปลอกเหล็กลึกประมาณ 12-14 เมตร จึงจะสามารถป้องกันน้ําใต้ดินและชั้นดินอ่อน
พังทลายเข้ามาในหลุมเจาะได้
ในขณะทําการกดปลอกเหล็กลงในดินนั้น จะมีการตรวจสอบและควบคุมมิให้
ปลอกเหล็กคลาดเคลื่อนไปจากศูนย์กลางเข็มไม่เกิน 0.1 เมตร และแนวดิ่งไม่เกิน 1:100
2) การเจาะ เมื่อปักปลอกเหล็กลงถึงความลึกที่ต้องการแล้วจะทําการขุดเจาะ
เอาดินขึ้นมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig ที่มีหัวเจาะแบบสว่าน (Auger) และบุ้งกี๋
(Bucket) ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม หัวเจาะนี้จะสามารถทําการเจาะได้ลึกตามความยาวของ
ก้านเจาะ (Kelly Bar)
ในช่วงแรกที่ยังเจาะได้โดยไม่มีดินหรือน้ําทลายเข้ามา ก็จะใช้หัวเจาะแบบสว่าน
เมื่อเจาะใกล้ถึงชั้นดินปนทราย (Silty Clay/Sandy Clay) ที่น้ําหรือดินสามารถพังทลายเข้ามาได้ จึงจะ
ใส่สารละลายพยุงเสถียรภาพลงไปในหลุมเจาะจนเต็ม แล้วทําการเปลี่ยนหัวเจาะเป็นแบบบุ้งกี๋ ทําการ
เจาะจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ
สารละลายพยุงเสถียรภาพช่วยป้องกันน้ําใต้ดินและการพังทลายของผนังดิน
โดยการซึมผ่านเข้าไปในผนังดิน แล้วก่อตัวเป็น Mud Cake ที่ผิวหน้าของผนังหลุมเจาะ และ
Hydraulic Head ของสารละลายพยุงเสถียรภาพจะช่วยต้านแรงดันจากด้านข้างมิให้พังเข้ามา จึงต้อง
ตรวจสอบระดับสารละลายในหลุมเจาะขณะทําการเจาะ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของสารละลายจึงมี
ความสําคัญ โดยมีหัวข้อดังนี้ กรณี สารละลาย Bentonite
- ค่า pH ≥ 7 เนื่องจากสาร Bentonite จะไม่ละลายในน้ําที่มีฤทธิ์เป็น
กรด หากใช้สารละลาย Bentonite ที่มีค่า ph < 7 ตัวสาร Bentonite จะตกตะกอนเร็ว และไม่
สามารถที่จะพยุงผนังเพื่อป้องกันการพังของหลุมเจาะได้
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- ค่าความหนาแน่น (Density) 1.02-1.15 เพื่อเป็นการป้องกันน้ําใต้ดิน
หากสารละลายมีความหนาแน่นน้อยกว่า 1 จะทําให้น้ําใต้ดินที่เจาะผ่านมาแล้วนั้น เซาะผนังของหลุม
เจาะและทําให้เกิดการพังของหลุมเจาะได้ นอกจากส่งผลกระทบถึงการเปลืองคอนกรีตที่ต้องใช้เพิ่มใน
ขั้นตอนการเทแล้ว ยังส่งผลถึงขณะทําการเจาะ ดินที่พังลงมาทับด้านบนของหัวเจาะ เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้หัวเจาะติดไม่สามารถนําขึ้นมาได้ จนเป็นสาเหตุของการแก้ไขแบบเนื่องจากเสาเข็มต้นนั้นเสียหาย
- ปริมาณตะกอนทราย (Sand Content) < 5% หากสารละลายมี
ตะกอนทรายมาก ในขณะทําการเจาะจะทําให้เกิดสารแขวนลอยในหลุมเจาะ ในระหว่างขั้นตอนการลง
เหล็กเสริมและเทคอนกรีตตะกอนทรายในสารแขวนลอยจะตกลงมาที่ก้นหลุมเจาะ ทําให้ไม่ได้ความลึก
ของเสาเข็มตามต้องการ และมีผลต่อการรับน้ําหนักของเสาเข็มหากปลายของเสาเข็มนั่งอยู่บนตะกอน
ทราย
- ความหนืด (Viscosity) 27-35 sec/Qt ในขณะทําการเจาะเสาเข็มจะ
มีสารแขวนลอยในหลุมเจาะซึ่งเกิดจากเศษดิน Bentonite ที่ไม่แตกตัว และตะกอนทรายอยู่ในหลุม
เจาะ การควบคุมคุณภาพของความหนืดมีส่วนช่วยในการพยุงสารแขวนลอยไม่ให้ตกตะกอนเร็วเกินไป
โดยสามารถพยุงสารแขวนลอยได้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง หากความหนืดน้อยเกินไปสารแขวนลอยจะ
ตกตะกอนเร็ว แต่หากความหนืดมากเกินไป จะเป็นการเปลืองวัสดุผสมสารละลาย Bentonite เกิน
ความจําเป็น และในขณะเทคอนกรีตก็จะไล่สารละลายขึ้นจากหลุมเจาะยาก
3) การใส่เหล็กเสริม เมื่อเจาะถึงความลึกที่ต้องการแล้ว นําเหล็กเสริมที่ผูก
สําเร็จเป็นโครงไว้แล้วมาใส่ในหลุมเจาะ โครงเหล็กเสริมแต่ละท่อนจะต่อกันโดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า
หรือผูกทาบก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวและน้ําหนักของเหล็กเสริม โครงเหล็กเสริม
นี้จะมีลูกปูนลักษณะคล้าย Roller ร้อยอยู่ในเหล็กปลอกโดยรอบเป็นระยะๆ เพื่อช่วยประคองโครง
เหล็กให้ทรงตัวอยู่ในหลุมเจาะโดยมี Covering ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
4) การเทคอนกรีต ใช้วิธีการเทคอนกรีตใต้น้ําโดยการเทผ่านท่อ Tremie Pipe
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8” ที่ต่อยาวลงไปถึงก้นหลุมเพื่อป้องกันการแยกตัว (Segregration) ของ
ส่วนผสมคอนกรีต และมี Plug อยู่ในท่อลอยอยู่เหนือสารละลาย เช่น Foam อุดอยู่ เพื่อป้องกัน
คอนกรีตไม่ให้สัมผัสกับสารละลายโดยตรง เมื่อเทคอนกรีตลงใน Tremie Pipe คอนกรีตจะดัน Plug
ออกไปทางปลายท่อด้านล่างซึ่งอยู่เหนือก้นหลุมเพียงเล็กน้อยพอให้คอนกรีตไหลได้สะดวก คอนกรีตที่
พุ่งออกมาอย่างแรงจะดันตะกอนก้นหลุมที่อาจหลงเหลือมีอยู่บ้างและ Plug ให้ลอยขึ้นมา ซึ่งจะมีแต่
เนื้อคอนกรีตดีลงไปแทนที่อยู่ก้นหลุม และเพื่อป้องกันมิให้ตะกอนหรือสารละลายเข้ามาปะปนกับ
คอนกรีตดีได้
การเทคอนกรีตจะต้องระมัดระวังการตัด Tremie
Pipe จะต้องทําการ
ตรวจสอบระดับของคอนกรีตทุกครั้งก่อนจะทําการตัด เพื่อรักษาปลาย Tremie Pipe ให้จมอยู่ใน
คอนกรีตตลอดเวลาของการเทคอนกรีต โดยมีระยะจมอย่างน้อย 2 เมตร ตะกอนและสารละลายจึงจะ
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ถูกดันลอยขึ้มมาตลอดเวลา จนมาอยู่ส่วนบนของหัวเสาเข็ม เมื่อเทคอนกรีตจนได้ระดับแล้วจะต้องเท
คอนกรีตต่อจนเห็นคอนกรีตดี
ตรวจสอบระดับคอนกรีตอยู่เสมอ หากระดับคอนกรีตไม่สูงขึ้นตามระดับของ
ปริมาณคอนกรีตที่เท อาจสันนิษฐานได้ว่าผนังหลุมเจาะพังในระหว่างทําการเจาะ ทําให้ต้องใช้ปริมาณ
คอนกรีตมากกว่าปกติ เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมคุณภาพของสารละลายพยุงเสถียรภาพ
ต่อไป
5) การถอนปลอกเหล็ก ต้องถอนออกก่อนคอนกรีตจะแข็งตัว หลังจากเท
คอนกรี ต ถึ ง ระดั บ ที่ ต้ อ งการและทํ า การไล่ หั ว เข็ ม จนสารละลายพยุ ง เสถี ย รภาพออกหมด จึ ง ใช้
Vibrohammer ดึงปลอกเหล็ก โดยเล็งดิ่งทั้ง 2 แกน ควบคุมให้อยู่ในแนวดิ่ง เพื่อป้องกันการพังของดิน
การเคลื่ อ นตั วของเหล็ ก และการหนี ศู นย์ ข องเสาเข็ม หลั ง จากถอนปลอกเหล็ ก เสร็ จ จะต้ องไม่ ไ ป
กระทบกระเทือนกับเสาเข็มต้นนั้นจนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง
และระยะใกล้ เ คี ย งที่ จ ะทํ า งานได้ ค วรมี ร ะยะห่ า งจากจุ ด ศู นย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่า 6
เท่ า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม
6) หลังจากขั้นตอนขุดเปิดหน้าดิน และก่อสร้างโครงสร้างพื้นทางลอด จะต้อง
ดําเนินการสกัดผิวเสาเข็มและเทคอนกรีตปิดผนังต่อไป

รูปที่ 3-42 เครื่องจักรขุดเปิดหน้าดินและติดตั้งคํายัน
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รูปที่ 3-43 เทคอนกรีตหยาบ

รูปที่ 3-44 สกัดผิวเสาเข็ม

รูปที่ 3-45 เทคอนกรีตกําแพงหน้า
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3.5

การก่อสร้างผนังกันดินแบบ Secant Pile Wall

ปัจจุบัน กรมทางหลวงยังไม่เคยมีการดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างผนังกันดินแบบ
Secant Pile Wall แต่สามารถแสดงรูปการก่อสร้างจากเอกสารเผยแพร่ทั่วไปได้ดังรูปที่ 3-46 และ
3-47

รูปที่ 3-46 Reinforced Concrete Guide Wall ที่ด้านในจะทําเป็นเบ้ารูปวงกลม
(Nick Wharmby, 2010)
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รูปที่ 3-47 ลักษณะของผนังกําแพงกันดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(Nick Wharmby, 2010)
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3.6

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

- ให้พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างในขั้นตอนการขุดดิน เพื่อประกอบการ
ติดตั้งโครงสร้างค้ํายันชั่วคราวป้องกันการเคลื่อนตัวของผนังทางลอด
- ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมของผนังทางลอด ขอให้ติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนตัว เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขุดเปิด
- ทําความเข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างที่แนะนําในแบบก่อสร้าง หรือประสานงานกับ
ผู้ออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการสลับขั้นตอนการทํางาน
- ปัญหาทางน้ําใต้ดินที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละพื้นที่
ซึ่งบางกรณี ในระหว่างการ
ก่อสร้างจะแก้ไขปัญหาโดยการทําทางน้ําไหลและเตรียมการรองรับปริมาณน้ําดังกล่าว
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4. งานพื้นทางลอด
(Base Slab)
การก่อสร้างพื้นทางลอด(Base Slab) ต้องคํานึงถึงสภาพดินและปริมาณน้ําใต้ดินซึ่งมี
ผลอย่างมาก เนื่องจากพื้นทางลอดต้องก่อสร้างในระดับที่ต่ํากว่าระดับถนนโดยรอบ 1-10 เมตร
และไม่มีการบดอัดพื้นทางเหมือนถนน โครงสร้างของผนังทางลอดและพื้นแต่ละช่วงจึงไม่เหมือนกันเช่น
ช่วงต้นทาง(บริเวณปากทางลอด) ผนังทางลอดเป็นกําแพงกันดิน(Retaining Wall) พื้นทางลอดเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนเสาเข็มเพื่อรับน้ําหนักบรรทุก ช่วงกลางผนังทางลอดเป็นโครงสร้างผนังกัน
ดินของทางลอด ซึ่งอาจเป็น Diaphragm Wall (D-Wall) หรือ Tangent Pile หรือรูปแบบอื่นใดที่
กล่าวแล้วในบทงานผนังทางลอด พื้นทางลอดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนามากกว่า 1.50 เมตร
ตั้งบนเสาเข็มเจาะเพื่อรับแรงดันเนื่องจากน้ําใต้ดินและแรงกดทับโดยรอบ

รูปที่ 4-1 ตัวอย่างรูปตัดพื้นทางลอด (Base Slab) แยกปอยหลวง

รูปที่ 4-2 ตัวอย่างรูปตัดพื้นทางลอด (Base Slab) ทางลอดขอนแก่น
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4..1

ขั้นตออนการก่อสร้าง
า

เมื่อก่อสร้างคานรั
า
ด (Caap Beam) สําหรับโครงสสร้างผนังทางลอด เช่น Diaaphragm
W หรือ Tangent Pile Wall เป็นต้น แล้วเสร็จ จะสามารถขุ
Wall
จ
ด ดชั้นดินเพื่อก่อสร้างส่วนค้
ดเปิ
น ํายันได้
ทัั้งนี้หากผู้รับจ้้างมีเครื่องจักรและแรงงาน
ก
นเพียงพอก็สามารถขุ
า
ดเปิดดิ
ด นเพื่อก่อสรร้างพื้นทางลออด (Base
Sllab) จากทั้งสองด้
ส านของททางลอด จนมาาบรรจบกัน ณ บริเวณกึ่งกลางทางลอด
ก
โดยจะทําการก่อสร้าง
เป็ป็นช่วงๆ และะก่อสร้างเป็น Constructioon Joint ที่บริเวณรอยต่อ ขั้นตอนโดยสรุปมีดังนี้

รูปที่ 4-3 คานรั
ค ดแนวกําแพง
า (Cap Beam) ก่อนดํ
น าเนินการขุขุดเปิด
4.1.1 ดําเนินการตอกและ/หรือเจจาะเสาเข็มรววมทําการทดดสอบตามแบบกําหนด
โดดยไม่ต้องขุดดินเดิมออก (บบางกรณีจะมีการใช้
ก เสาเข็มแบบเหลี่ยม หรื
ห อ Barrettee Pile) แต่การควบคุ
า
ม
ระะดับปลายเสาเข็มต้องอยู่ในการควบคุ
ใ
คุมของช่างคววบคุมงานตลอดเวลาเพื่อใให้ได้ระยะตาามที่แบบ
กําหนด
า

รูปที่ 4-4 เสาเข็มเจาะสําหรับโครงสร้
บ
าง Base
B Slab
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รูปที่ 4-5 เสาเข็ม Barrrette Pile สํสาหรับโครงสสร้าง Base SSlab
4.1.2 เริริ่มก่อสร้างพื้นทางลอดโดย
น
ขุดดินตามค่าระดั
า บของ PProfile Grade ด้วย
คววามระมัดระวัวังเพื่อป้องกันเสาเข็มเสียหาายจากการทํางานของเครื
า
่อ กร
องจั
4.1.3 ระะมัดระวังการรติดตั้งระบบค้ค้ํายันผนังให้เหมาะสมกั
ห
บรระดับความลึกของดิ
ก นที่
ขุด เพราะหากกขุดลึกเกินไปปโดยไม่มีการคค้ํายันที่เหมาะะสม อาจเกิดความเสี
ด
ยหายยต่อโครงสร้างผนังทาง
ลออดได้ บางแหห่งจะมีการอออกแบบก่อสร้าง
า R.C. Braciing ค้ํายันผนังพื
ง ดและอยู่ถาาวร

รูปที่ 4-66 ระบบค้ํายันและงานขุ
น
ดดิน

รูปที่ 4-7 ภายหลัลังงานขุดจนใใกล้เคียงระดัับที่ต้องการ
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รูปที่ 4-8 ขุดเปิดชั้นดินทีละช่วงและพื้น Lean Concrete เพื่อก่อสร้างส่วนค้ํายันเป็นช่วงๆ

รูปที่ 4-9 R.C. Bracing ของทางลอดที่ปากเกร็ด
4.1.4 เมื่ อ ขุ ด ดิ น ออกจนถึ ง ระดั บ ที่ กํ า หนด โดยตรวจสอบจากกล้ อ งแล้ ว ให้
ตรวจสอบตําแหน่งระดับของข้อต่อ (Coupler) ผนังพืด ที่ได้ติดไว้กับผนังพืดก่อนการเทคอนกรีตว่ามี
ระดับถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ โดยยอมให้คลาดเคลื่อนได้จากระดับ +/- 75 มิลลิเมตร

4-4

www.yotathai.com

รูปที่ 4-10 Coupler ที่ฝังเตรียมไว้ในโครงสร้างผนังพืด
4.1.5 หากเหล็ก Coupler มีระดับผิดพลาดเกินกว่าที่กําหนด ผู้รับจ้างต้องแจ้งและ
เสนอวิธีการแก้ไขให้วิศวกรทราบทันที เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ก่อสร้าง
4.1.6 ในจุดที่ต้องเจาะผนังพืดเพื่อทําการต่อเหล็ก Dowel ยึดผนังพืดกับพื้นทาง
ลอด ผู้รับจ้างต้องเจาะและทําความสะอาดรูเจาะให้ได้ระยะสุทธิตามกําหนดก่อนดําเนินการต่อไป
4.1.7 ขุดแต่งดินให้ได้รูปแบบตามที่กําหนด
4.1.8 ติดตั้งระบบระบายน้ําใต้ดิน
4.1.9 เทคอนกรีตหยาบ ตามระดับที่ตรวจสอบแล้ว
4.1.10 ผูกเหล็กพื้น ให้ได้ตามระดับที่กําหนด
4.1.11 เข้ า แบบตามระยะที่ ผู ก เหล็ ก ไว้ ในส่ ว นที่ ต้ อ งเทคอนกรี ต ต่ อ ต้ อ งทํ า
Construction Joint โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบการเสริมวัสดุกันน้ําซึมให้วิศวกรผู้ว่าจ้างอนุมัติ
ก่อน
4.1.12 เทคอนกรีต ตามรูปแบบและตกแต่งให้เรียบร้อย

รูปที่ 4-11 เหล็กเสริมพืน้ Base Slab
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รูปที่ 4-12 การตรวจสอบระดับหลังทางและการทําความสะอาดพื้นก่อนเทคอนกรีต

รูปที่ 4-13 แสดงการเทคอนกรีตพื้น Base Slab
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4.1.13 รายการตรวจสอบ (Checklist)
- ระดับท้องพื้นและระดับหลังทาง Base Slab ต้องได้ระดับตามแบบ
ทั้งนี้จะต้องคิดหักความหนาของชั้น Sand Bedding และ Lean
Concrete ด้วย
- ตรวจสอบการเสริมเหล็กให้ถูกต้องตามแบบ ทั้งปริมาณและระยะห่าง
- ตรวจสอบว่ารอยต่อเป็นแบบ Expansion Joint หรือแบบ
Construction Joint
- ด้านข้างติดตั้งระบบป้องกันน้ําใต้ดินรั่วซึม (Water Stop) ขึ้นมา
หรือไม่
- ล้างทําความสะอาดพื้นก่อนการเทคอนกรีต

รูปที่ 4-14 ติดตั้งระบบป้องกันน้ําใต้ดินรั่วซึม (Water Stop) ที่ Construction Joint
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4.2

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

- ให้พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างในขั้นตอนการขุดดิน เพื่อประกอบการ
ติดตั้งโครงสร้างค้ํายันชั่วคราวป้องกันการเคลื่อนตัวของผนังทางลอด
- ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมของผนังทางลอด ขอให้ติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนตัว เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขุดเปิด
- ทําความเข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างที่แนะนําในแบบก่อสร้าง หรือประสานงานกับ
ผู้ออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการสลับขั้นตอนการทํางาน
- ปัญหาทางน้ําใต้ดินที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละพื้นที่
- ในบางกรณี จะมีการออกแบบชั้นระบายน้ําโดยวัสดุจําพวก Geotextile เพื่อระบาย
น้ําใต้พื้นทางลอดให้ระบายไปในทิศทางที่เหมาะสม และมีส่วนช่วยลดแรงดันที่จะกระทํากับโครงสร้าง
พื้นทางลอด
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5. งานหลังคาทางลอด
(Top Slab)
งานหลังคาทางลอด เป็นโครงสร้างส่วนที่ใช้ในการเดินรถผ่านจุดตัดทางแยกหรือกลับ
รถ การก่อสร้างหลังคาทางลอดทําได้หลายวิธี โดยก่อสร้างเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนผนังทาง
ลอด (ทางลอดแยกปากเกร็ดและแยกปอยหลวง) หรือพื้นคอนกรีตอัดแรงตั้งบนผนังทางลอด (ทางลอด
ที่แยกหลักสี่) หรือก่อสร้างคานคอนกรีตอัดแรงวางบนผนังทางลอดแล้วจึงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบน
หลังคานอีกชั้นหนึ่ง (ทางลอดแยกข่วงสิงห์และแยกศาลเด็ก)
5.1

หลังคาทางลอดรูปแบบพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กวางบนผนังทางลอด

การก่อสร้างโครงสร้างหลังคาทางลอด อาจก่อสร้างบนพื้นดินเดิมแล้วขุดดินด้านใต้
ออกในภายหลัง หรือ ขุดดินในทางลอดออกแล้วจึงก่อสร้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการทํางาน
ของวิศวกร แต่ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นการก่อสร้างบนพื้นดินเดิมแล้วขุดดินด้านใต้ออกในภายหลัง

รูปที่ 5-1 แสดงรูปตัดหลังคาทางลอดรูปแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงทางลอดทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 1006
5.1.1 เมื่อก่อสร้างผนังทางลอดทั้งสองด้านแล้วเสร็จ ให้ขุดดินบริเวณที่จะก่อสร้าง
หลังคาทางลอดให้ได้ค่าระดับที่ต้องการ (ระดับท้องหลังคาทางลอดรวมลดระดับสําหรับคอนกรีตหยาบ
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รองพื้นหรือวัสดุรองพื้นอื่นๆ) แล้วบดอัดดินให้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักคอนกรีตทั้งหมดได้ ขุด
และตกแต่งดินให้ได้รูปแบบแล้วจึงเทคอนกรีตหยาบรองพื้นเพื่อความสะดวกในการทํางาน
5.1.2 อาจปูทับพื้นคอนกรีตหยาบด้วยแผ่นไม้อัดเป็นไม้แบบอีกชั้นหนึ่งป้องกันการ
เกาะติดของคอนกรีตหลังคาทางลอดกับคอนกรีตหยาบ ซึ่งจะทําให้เป็นตําหนิไม่สวยงาม

การเตรียมพื้นที่ก่อนเทคอนกรีตหยาบ
รูปที่ 5-2 การเตรียมพืน้ ที่กอ่ สร้างหลังคาทางลอดบนคอนกรีตหยาบ

5-2

www.yotathai.com

เทอนกรีตหยาบ
รูปที่ 5-2 การเตรียมพืน้ ที่กอ่ สร้างหลังคาทางลอดบนคอนกรีตหยาบ (ต่อ)
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พื้นดินที่บดทับแน่น และเสริมด้วยเสาเข็มไม้

การจัดวางไม้แบบท้องพื้น
รูปที่ 5-3 การเตรียมพืน้ ที่กอ่ สร้างหลังคาทางลอดบนแผ่นไม้แบบ
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5.1.3 ทาน้ํามันทาแบบ ลงเหล็ก ประกอบแบบ แล้วเทคอนกรีตตามรูปแบบ
5.1.4 ควรวางแผนเทคอนกรีตทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อความต่อเนื่อง

รูปที่ 5-4 งานเหล็กเสริมและทําความสะอาด
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รูปที่ 5-5 งานเทคอนกรีตและเก็บรายละเอียดผิวคอนกรีต
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รูปที่ 5-6 แสดงเหล็กเสริมและการเทคอนกรีตพืน้ สะพานให้เสร็จในครั้งเดียว
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5.1.5 เมื่อคอนกรีตได้อายุครบจึงขุดดินใต้พื้นหลังคาทางลอดออก การขุดจะขุดจาก
ด้านนอกเข้าไปใต้พื้นหลังคาทางลอด ส่วนที่เป็นวัสดุที่ใช้รองพื้น เช่น คอนกรีตหยาบ หรือ แผ่นไม้แบบ
จะหลุดร่อนออกจากหลังคาทางลอด พยายามอย่าให้เครื่องจักรกระทบกับคอนกรีตใต้พื้นเพราะจะทํา
ให้เกิดตําหนิและยากต่อการซ่อม ในบางกรณี คอนกรีตหยาบจะเกาะติดไม่หลุดร่อนออกจากหลังคา
ทางลอด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากน้ํามันทาแบบที่แห้ง
5.1.6 รายการตรวจสอบ (Checklist)
- ระดับดินเดิมต้องได้ระดับท้องสะพานพร้อมบดทับให้แน่น
- แก้ปัญหาบริเวณที่เกิด Soft Spot โดยแทนที่ด้วยดินลูกรังพร้อมบด
ทับให้แน่น
- สามารถเสริมความแข็งแรงของฐานไม้แบบด้วยเสาเข็มไม้โดยให้ตอก
เข็มรองรับแบบ Dia. 2 inch x o.50 m. @ 0.60 m. ตลอดความ
กว้างของไม้แบบ
- ปรับระดับท้องพื้นด้วยทรายบดทับแน่น หนา 5 ซม. และ คอนกรีต
หยาบหนา 5 ซม.
- ในกรณีที่วางไม้แบบบนคอนกรีตหยาบ ให้จัดวางตําแหน่งไม้แบบให้
รอยต่อระหว่างแผ่นตรงกันเป็นแนวยาว ทั้งนี้ให้เก็บเศษของไม้แบบไว้
บริเวณด้านริมของความกว้างสะพาน
- อุดปิดรอยต่อ ระหว่างไม้แบบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําปูนเกิดการรั่วออก

รูปที่ 5-7 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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5.2

หลังคาทางลอดรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงวางบนผนังทางลอด

การก่อสร้างโครงสร้างหลังคาทางลอดโดยใช้คานคอนกรีตอัดแรงวางบนผนังทางลอด
จะทําการขุดเปิดดินเดิมจนถึงระดับที่สามารถติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงได้ แล้วทําการก่อสร้างพื้น
สะพาน
5.2.1 เมื่อก่อสร้างผนังทางลอดทั้งสองด้านแล้วเสร็จ ให้ขุดดินบริเวณที่จะก่อสร้าง
หลังคาทางลอดให้ได้ระดับที่เพียงพอต่อการทํางานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง (ในบางกรณี จะใช้พื้นที่
บริเวณดังกล่าวนี้ในการผลิตคานคอนกรีตอัดแรงในตําแหน่งที่ต้องการ ซึ่งต้องบดอัดดินหรือเตรียม
นั่งร้านที่แข็งแรงเพียงพอ)
5.2.2 ผลิตคานคอนกรีตอัดแรงตามรูปแบบ
5.2.3 เตรียมจุดรองรับให้มีความพร้อม (Bearing Pad) เมื่อคอนกรีตได้อายุตาม
ข้อกําหนด ยกวางในตําแหน่งที่ต้องการ
5.2.4 ตั้งนั่งร้านเพื่อปูแบบพื้นสะพานระหว่างคาน หรือ บางกรณี แบบฯระบุให้ใช้
แผ่น Precast Form วางพาดระหว่างคานเป็นแบบพื้นสะพาน
5.2.5 ลงเหล็ก ประกอบแบบ แล้วเทคอนกรีตตามรูปแบบ
5.2.6 ควรวางแผนเทคอนกรีตทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อความต่อเนื่อง
5.2.7 รายการตรวจสอบ (Checklist)
- ระดั บ การติ ด ตั้ ง คานคอนกรี ต อั ด แรง และระดั บ พื้ น สะพาน ต้ อ ง
คํานึงถึงระยะโก่ง (Pre-Camber)
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รูปที่ 5-8 รูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงวางบนผนังทางลอด
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5.3

หลังคาทางลอดรูปแบบพืน้ คอนกรีตอัดแรง

การก่อสร้างโครงสร้างหลังคาทางลอดโดยใช้ระบบอัดแรง (Post-Tension) วางบน
ผนังทางลอด จะทําการขุดเปิดดินเดิมจนถึงระดับที่สามารถก่อสร้างพื้นสะพานได้ มีลักษณะภาพรวม
คล้ายงานก่อสร้างหลังคาทางลอดที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปที่ 5-9 แสดงรูปตัดหลังคาทางลอดรูปแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
ทางหลวงหมายเลข 402 จ.ภูเก็ต
5.3.1 เมื่อก่อสร้างผนังทางลอดทั้งสองด้านแล้วเสร็จ ให้ขุดดินบริเวณที่จะก่อสร้าง
หลังคาทางลอดให้ได้ค่าระดับที่ต้องการ (ระดับท้องหลังคาทางลอดรวมลดระดับสําหรับคอนกรีตหยาบ
รองพื้นหรือวัสดุรองพื้นอื่นๆ) แล้วบดอัดดินให้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักคอนกรีตทั้งหมดได้ ขุด
และตกแต่งดินให้ได้รูปแบบแล้วจึงเทคอนกรีตหยาบรองพื้นเพื่อความสะดวกในการทํางาน
5.3.2 อาจปูทับพื้นคอนกรีตหยาบด้วยแผ่นไม้อัดเป็นไม้แบบอีกชั้นหนึ่งป้องกันการ
เกาะติดของคอนกรีตหลังคาทางลอดกับคอนกรีตหยาบ ซึ่งจะทําให้เป็นตําหนิไม่สวยงาม
5.3.3 ทาน้ํามันทาแบบ ลงเหล็กเสริมและลวดอัดแรง ประกอบแบบ แล้วเท
คอนกรีตตามรูปแบบ
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รูปที่ 5-10 เตรียมพื้นที่ก่อสร้างก่อนลงเหล็
น
กเสริมและลวดอั
ม
ดแรง

รูปที่ 5-11 งานเหล็กเสริริมและลวดอัดแรง
ด
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รูปที่ 5-12 งานอัดแรงเมื่อคอนกรีตได้กําลังตามที่กําหนด
5.3.4 เมื่อคอนกรีตมีกําลังรับน้ําหนักตามที่กําหนด ทําการดึงลวดอัดแรง
5.3.5 ควรวางแผนเทคอนกรีตทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อความต่อเนื่อง
5.3.6 เมื่อคอนกรีตได้อายุครบจึงขุดดินใต้พื้นหลังคาทางลอดออก การขุดจะขุดจาก
ด้านนอกเข้าไปใต้พื้นหลังคาทางลอด ส่วนที่เป็นวัสดุที่ใช้รองพื้น เช่น คอนกรีตหยาบ หรือ แผ่นไม้แบบ
จะหลุดร่อนออกจากหลังคาทางลอด พยายามอย่าให้เครื่องจักรกระทบกับคอนกรีตใต้พื้นเพราะจะทํา
ให้เกิดตําหนิและยากต่อการซ่อม ในบางกรณี คอนกรีตหยาบจะเกาะติดไม่หลุดร่อนออกจากหลังคา
ทางลอด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากน้ํามันทาแบบที่แห้ง
5.4

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

5.4.1 ระดับหลังคาทางลอด ควรต้องสัมพันธ์กับระดับผิวจราจรบริเวณทางแยก
หรือถนนด้านข้าง อีกทั้งต้องมีความสูงจากพื้นทางลอดที่เหมาะสม
5.4.2 ศึกษาแบบก่อสร้างเกี่ยวกับกลไกที่โครงสร้างหลังคาทางลอดถ่ายแรงลงสู่ผนัง
ทางลอด เช่น หากเป็นลักษณะ Simple Support ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดจุดยึดรั้งทั้งชั่วคราวและถาวรซึ่ง
อาจเป็นผลเสียต่อโครงสร้างได้ หรือหากการยึดรั้งเป็นลักษณะ Fix ที่ต้องรับโมเมนท์ ก็ควรระมัดระวัง
รายละเอียดเหล็กเสริมหรือการเทคอนกรีตให้จุดยึดรั้งสามารถรับแรงได้
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6. งานระบบ
(System Work)
งานระบบที่กล่าวถึงในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะบางระบบที่ได้มีการใช้งานในโครงการ
ก่อสร้างทางลอดของกรมทางหลวง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาทางทฤษฎีของงานระบบที่กล่าวถึงในบทนี้
และงานระบบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง ได้รวบรวมไว้แล้วในบทที่ 2 เรื่อง เกี่ยวกับการออกแบบ
6.1

ระบบระบายน้าํ

6.1.1 ระบบระบายน้ําของทางลอด จะอยู่ที่จุดต่ําสุดของระดับพื้นทางลอดเพื่อรับ
น้ําจากพื้นทางลอดทั้งหมดลงสู่บ่อเก็บน้ําแล้วทําการสูบระบายออกทิ้ง ด้วยเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติชนิดจุ่ม
แช่ (Submersible Pump) บ่อกักเก็บน้ํานี้อาจก่อสร้างไว้ด้านนอกผนังทางลอดโดยก่อสร้างเป็นผนัง
อุโมงค์ต่อกันทั้งสี่ด้านมีความลึกและสูงเท่าผนังทางลอดสามารถเก็บน้ําได้เป็นจํานวนมาก เช่น ทางลอด
หลักสี่ กรุงเทพฯ บางแห่งอาจก่อสร้างไว้ภายในทางลอดโดยก่อสร้างเป็นบ่อเก็บน้ําด้านข้างผนังในจุด
ต่ําสุดของพื้นทางลอดบ่อชนิดนี้กักเก็บน้ําได้น้อยกว่า เช่น ทางลอดข่วงสิงห์และทางลอดศาลเด็ก จ.
เชียงใหม่ ในขณะที่ทางลอดปากเกร็ด จ.นนทบุรี จะก่อสร้างเป็นบ่อเก็บน้ําไว้ด้านใต้พื้นทางลอดในจุด
ต่ําสุด แต่สําหรับที่ทางลอดแยกเกษตรฯ กรุงเทพฯ จะก่อสร้างเป็นบ่อเก็บน้ําแยกห่างจากตัวทางลอด

รูปที่ 6-1 การก่อสร้างบ่อพักน้ําด้านใต้พนื้ ทางลอดในจุดต่ําสุดของทางลอดปากเกร็ด
6.1.2 สําหรับทางลอดแยกปอยหลวง กําหนดให้มีบ่อพักน้ําอยู่ที่ระดับต่ําสุดของ
อุโมงค์ ทั้ง 2 ฝั่ง และทําการสูบน้ําโดยอาศัยเครื่องสูบน้ําแบบ Submersible Sewage Pump จํานวน
10 เครื่อง (ด้านละ 5 เครื่อง) โดยจะควบคุมเครื่องสูบน้ําได้จากห้อง Control Building ที่ก่อสร้างอยู่
ด้านบนของทางแยก และระบบควบคุมจะต้องสามารถทํางานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือแบบควบคุมด้วย
คน ทั้งนี้หากเกิดกระแสไฟจากการไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีเครื่องปั่นไฟฟ้าสํารองด้วย
6.1.2.1บ่อพักน้ํา (Sump Pump) ในพื้น Base Slab และเครื่องสูบน้ํา แบบ
Submersible Sewage Pump รวมทั้งระบบท่อลําเลียงน้ํา
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ผู้รับจ้างได้เลือกใช้เครื่องสูบน้ํา ของบริษัท KJI จํากัด รุ่น 150 KSE
19 4T3 ซึ่งทางโครงการฯ ได้เสนอรายละเอียดให้ผู้ออกแบบตรวจสอบคุณสมบัติ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกแบบให้ใช้เครื่องสูบน้ํารุ่นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขอให้โครงการฯ ตรวจสอบอัตราการสูบน้ํา
ที่บริเวณหน้างานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อติดตั้งระบบแล้วเสร็จ

รูปที่ 6-2แบบการติดตั้ง เครือ่ งสูบน้ําในโครงการฯ
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ตารางที่ 6-1 รายการข้อกําหนดของเครื่องสูบน้ํา
หัวข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

ข้อกําหนดของเครื่องสูบน้าํ

เครื่องสูบน้ํา KJI รุ่น 150 KSE 19 4T3

TYPE
FUNCTION
NUMBER
CAPACITY

: SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
: STORM DRAIN PUMP
: 10 UNITS INSTALL
: 230 CUM./HR AT 16 m TDH
(3.833 m3/min)
SPEED
: 1450 RPM
DRIVING MOTOR : 3 PHASE, 380V, 50Hz.
17 KW.(APPROX.), EFFICIENCY > 72%
THE GUIDERAIL USE DOUBLE WIRESTEEL
THE PUMP USE FLOAT LEVEL SWITCH
CONTROLTHE IMPELLER IS CAST IRON STEEL
ANDNON-CLOG TYPE
THE MOTOR OF PUMP IS 3 PHASE, 50Hz,
CLASS FAND TEMPERATURE SENSOR IN THE
STATOR ANDSWITCH OFF THE PUMP IN THE
CASE OR OVERHEAT OF MOTOR
SHAFT IS STAINLESS STEEL
PUMP CASING IS CLOSE-GRAINED CAST IRON
WEIGHT AND METAL THICKNESS TO ENSURE
LONG LIFT, ACCURATE ALIGMENT AND
RELIABLEOPERATION
THE CONTRACTOR PROVICE OPERATION AND
MAINTENANCE MANUAL

TYPE
FUNCTION
NUMBER
CAPACITY

: SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
: STORM DRAIN PUMP
: 10 UNITS INSTALL
: 230 CUM./HR AT 16 m TDH
(3.833 m3/min)
SPEED
: 1450 RPM
DRIVING MOTOR: 3 PHASE, 380V, 50Hz.
19 KW., EFFICIENCY > 85.6%
THE GUIDERAIL USE DOUBLE WIRESTEEL
THE PUMP USE FLOAT LEVEL SWITCH
CONTROL
THE IMPELLER IS CAST IRON STEEL AND
NON-CLOG TYPE
THE MOTOR OF PUMP IS 3 PHASE, 50Hz,
CLASS FAND TEMPERATURE SENSOR IN THE
STATOR ANDSWITCH OFF THE PUMP IN THE
CASE OR OVERHEAT OF MOTOR
SHAFT IS STAINLESS STEEL
PUMP CASING IS CLOSE-GRAINED CAST IRON
WEIGHT AND METAL THICKNESS TO ENSURE
LONG LIFT, ACCURATE ALIGMENT AND
RELIABLEOPERATION
THE CONTRACTOR PROVICE OPERATION AND
MAINTENANCE MANUAL

รายการตรวจสอบ (Pump Checklist)
- ตรวจสอบ คุณสมบัติของ Pump ที่ผู้รบั จ้างนํามาใช้
งานว่าตรงตามแบบและที่ได้รบั อนุมัติจากผู้ออกแบบให้ใช้หรือไม่
- ตรวจสอบ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ท่อลําเลียง
น้ํา จุด Support การเชื่อมต่อระหว่างสายไฟ ต้องมีการป้องกันความชื้นและการรั่วซึมของน้ํา
- เมื่อติดตั้งท่อเข้ากับเครื่องสูบน้ําแล้ว เมือ่ เครื่องสูบน้ํา
ทํางาน ตรวจสอบรอยรั่วต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อ จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย อันจะส่งผล
กับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา
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- ตรวจสอบ เครื่องควบคุมการสูบน้ํา ที่ติดตั้งอยู่ใน
ห้องควบคุม ControlBuildingว่ามีความสามารถในการทํางานเครื่องสูบน้ําได้ตรงตามข้อกําหนด
หรือไม่ ในโครงการฯ นี้ ผู้ออกแบบได้กําหนดให้ส่วนควบคุมต้องสามารถตั้งให้เครื่องสูบน้ําทํางาน
ได้ 5 วัฎจักร
- ก่อนส่งมอบงานให้กับแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง
โครงการฯ และผู้รับจ้างจะต้องจัดฝึกอบรมการควบคุมเครื่องสูบน้ําและการบํารุงดูแลรักษาให้กับ
ผู้รับผิดชอบต่อไป

รูปที่ 6-3 เครือ่ งสูบน้ําแบบ Submersible Sewage Pump ที่ใช้ในโครงการฯแยกปอยหลวง

รูปที่ 6-4 แสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้าํ ลงในบ่อพัก
Specification Pump KJI รุน่ 150 KSE 1944T3
Type Motor 17 KW (Approx.), Efficiency >= 72 %
3 Phase ,380 V, 50 Hz
Capacity
230 Cu.M / Hr
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6.1.2.2 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ผู้รับจ้างได้เลือกใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator Set) ของ
บริษัท แอล พี เอช อินดัสเตรียล จํากัด เครื่องยนต์ของ COMET รุ่น C1241VA ซึ่งทางโครงการฯ ได้
เสนอรายละเอียดให้ผู้ออกแบบตรวจสอบคุณสมบัติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ ให้ใช้เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวได้

รูปที่ 6-5 แบบแปลนการติดตั้ง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator)
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ตารางที่ 6-2 รายการข้อกําหนดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ข้อกําหนดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า COMET รุ่น C1241VA

1. GENERATOR SHALL BE STANDBY 1. เครื่องยนต์ ดีเซล ตราอักษร VOLVO รุ่น
TYPE DRIVE BY DIESEL ENGINE
TAD1241 GE
2. GENERATOR POWER OUTPUT SHALL 2.ส่วนกําเนิดไฟฟ้า ตราอักษร LEROY SOMER
BE 400 KVA FEQUENCY 50 Hz.
รุ่น LSA47.2VS2ขนาด 400 KVA STANDBY
RATING 400/230 โวลต์ 3 เฟส 4. สาย 50
เฮิร์ท
3. DIESEL ENGINE COOLING BY WATER, 3. มีระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยหม้อ
SPEED1500 RPM
น้ํา และที่ MAX STANDBY POWER 1500
RPM.

รายการตรวจสอบ (Generator Checklist)
- ตรวจสอบ คุณสมบัติของ Generator Set ที่ผู้รับจ้าง
นํามาใช้งานว่าตรงตามแบบ และที่ได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบให้ใช้หรือไม่
- ตรวจสอบ อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ เช่น อุปกรณ์
ระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีหม้อน้ําหรือไม่ อุปกรณ์ส่วนกําเนิดไฟฟ้ามีแผงสวิทซ์ควบคุม
ครบถ้วนตามคู่มือหรือไม่ ท่อไอเสีย เป็นต้น
- รายการที่แบบก่อสร้างกําหนด ถังน้ํามันสํารอง และ
แบตเตอรี่สํารอง มีครบถ้วนหรือไม่
- เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ตรวจสอบผลการเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าสํารอง ดูค่าที่ปรากฏบนแผงควบคุมให้ค่ากําลังของไฟฟ้า ความเร็วรอบ และความถี่
ถูกต้องตามแบบกําหนดหรือไม่
- ทดสอบเมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองสามารถทํางานทดแทนได้ทันทีหรือไม่
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รูปที่ 6-6 อาคารควบคุมเครือ่ งสูบน้ํา (Control Building)

รูปที่ 6-7 เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ภายในอาคารควบคุม

MC

CP1

CP2

รูปที่ 6-8 ส่วนควบคุมระบบ Pump และ ส่วนควบคุมเครื่อง Generator
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6.1.3 การก่อสร้างแบบภายนอกอุโมงค์ เมื่อทําการวางผังผนังบ่อเก็บทั้งสี่ด้านแล้ว
จึงทําการก่อสร้างผนังกําแพงนําร่อง กรรมวิธีและขั้นตอนเหมือนการก่อสร้างผนังทางลอดทุกประการ
เพียงแต่ผนังมุมฉากต้องออกแบบเป็นแผงมุมฉากเพื่อป้องกันปัญหารอยต่อเมื่อก่อสร้างผนังทั้งสี่ด้าน
เสร็จ จึงทําการขุดดินออกจากบ่อโดยมี Temporary Bracing ค้ํายันป้องกันผนังเคลื่อนตัวจาก
แรงดันดินด้านข้างตลอดเวลาจนกว่าการก่อสร้าง Permanent Bracing แล้วเสร็จ

รูปที่ 6-9 งาน DIAPHRAGM WALL ที่จะทํางาน PIPE JACKING เป็นท่อเหล็กระบายน้ํา
เชื่อมต่อกับ ระบบโรงสูบน้ําใต้ดิน (SUMP PUMP TANK) บริเวณมุมสี่เกษตร-พหล
ฝั่งถนนเกษตร-นวมินทร์ขาออก

รูปที่ 6-10 งานก่อสร้างโรงสูบน้าํ ออกจากทางลอด
(SUMP PUMP TANK AND CONTROL ROOM)
บริเวณมุมสี่แยกเกษตร -พหล ฝั่งต้นถนนเกษตร - นวมินทร์ขาออก
6.1.4 ปัญหาและอุปสรรค
- การก่อสร้างต้องกระทําในจุดที่อยู่ต่ําสุดของงานก่อสร้าง มีปัญหาเรื่อง
สภาพดินและปริมาณน้ําใต้ดิน
- การกําหนดจุดเชื่อมต่อของท่อลอดระหว่างผนังอุโมงค์ต้องแม่นยํา
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6.2

ระบบระบายอากาศ

การก่ อสร้ างทางลอดแบบเปิ ดไม่ มีปัญ หาเรื่องการระบายอากาศอยู่ แ ล้วเนื่ องจาก
อากาศสามารถไหลเวียนได้ แต่หากเป็นอุโมงค์แบบปิด Tunnel หรือทางลอดที่มีหลังคาอุโมงค์ยาวๆ
และมีการจราจรภายในอุโมงค์หนาแน่นจนรถเคลื่อนตัวได้ช้า จึงจําเป็นต้องมีระบบระบายอากาศโดยใช้
พัดลมเป่าอากาศให้อากาศเสียออกนอกอุโมงค์
ทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ เป็นทางลอดหนึ่งซึ่งมีแนวเส้นทางแนวราบเป็นแนวโค้ง
รัศมีแคบสุดประมาณ 45 เมตร มีหลังคาทางลอดยาวประมาณ 80 – 90 เมตร แบบระบุให้ทําการติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์ตรวจจับ Carbon Monoxide รวมถึงอุปกรณ์ Infrared

รูปที่ 6-11 รูปตัดงานติดตั้งระบบระบายอากาศทางลอดแยกเกษตร
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รูปที่ 6-12 ผังงานติดตั้งระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ประกอบของทางลอดแยกเกษตร

6.3

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

6.3.1 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในทางลอดจะมีรายละเอียดการออกแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับความยาวหลังคาทางลอด ความสว่างที่ต้องการภายในทางลอด การ
ปรับแสงบริเวณปากทางเข้าออกให้สัมพันธ์กับแสงสว่างภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ขับขี่หาก
มีการเปลี่ยนความเข้มแสงในทันที เป็นต้น
6.3.2 การติดตั้งจึงควรทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์และหลักการของผู้ออกแบบ
6.3.3 เมื่อทําการติดตั้งแล้วเสร็จ ต้องทําการตรวจสอบความเข้มแสงและการทํางาน
ของวงจรให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือที่ระบุในแบบก่อสร้าง
6.3.4 ปัญหาอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนขออนุญาตจากหน่วยงานการไฟฟ้า เพราะบาง
กรณีมีการติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมจํานวนมาก อาจต้องการการอธิบายเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จึง
ควรติดตามสอบถามกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานการไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดความไม่
เข้าใจในวงจรไฟฟ้าและกระทบต่อระยะเวลาทําการตามสัญญาระหว่างการก่อสร้าง
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รูปที่ 6-13 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในทางลอดขอนแก่น
ที่มีการปรับแสงบริเวณปากทางเข้าออกให้สัมพันธ์กับแสงสว่างภายนอก
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7. การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง
(Traffic Management during Construction)
การก่อสร้างทางลอดทางแยกในเขตเมืองหรือเขตชุมชนที่มีปัญหาการจราจรติดขัด
เนื่องจากปริมาณยวดยานผ่านแยกมีเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การปิดกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างจึงหลีกไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการติดขัดและความล่าช้าของการจราจร
มากยิ่งขึ้น เช่น ทางลอดที่แยกเกษตร ทางลอดที่แยกปากเกร็ด เป็นต้น
7.1

ขั้นตอนการก่อสร้างและการจัดการจราจร

ไปปากเกร็ด

7.1.1 ทางลอดที่แยกปากเกร็ด
ในกรณีโครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกปากเกร็ด จําเป็นต้องใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งด้านชิดเขตทางและตลอดแนวกลางของทางหลวงหมายเลข 306 ซึ่งสามารถอธิบายแผนการปิดกั้น
พื้นที่ได้ดังนี้
1)
ก่อนเริ่มโครงการฯ (รูปที่ 7-1) การจราจรบนทางหลวงหมายเลข
306 จะมีทิศทางละ 3 ช่องจราจร ในขณะที่การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 304 จะมีทิศทางละ 2
ช่องจราจร เนื่องจากพื้นที่บริเวณเกาะกลางถูกปิดกั้นสําหรับก่อสร้างสะพานพระราม 4 ซึ่งสภาพ
การจราจรโดยรวมบริเวณทางแยกจะติดขัดต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาเร่งด่วน

ไปปทุมธานี

ไปหลักสี่

ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปแคราย

รูปที่ 7-1 ลักษณะการจัดการจราจรก่อนเริ่มโครงการฯ
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ไปปากเกร็ด

2)
ขั้นตอนที่ 1 รื้อย้ายสาธารณูปโภคและขยายผิวจราจร (รูปที่ 7-2)
ปิดกั้นพื้นที่บริเวณชิดเขตทางทั้งด้านซ้ายทางและขวาทางตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 เพื่อรื้อย้าย
สาธารณูปโภคเดิม วางท่อระบายน้ํา และขยายผิวจราจร ทําให้บนทางหลวงหมายเลข 306 เหลือ
ช่องจราจรเพียงทิศทางละ 2 ช่องจราจร แต่เมื่อรื้อย้ายและขยายผิวจราจรแล้วเสร็จ จะทําให้มีช่อง
จราจรทิศทางละ 4 ช่องจราจร

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

รูปที่ 7-2 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 1

ไปปากเกร็ด

3)
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมพื้นที่บริเวณเกาะกลาง (รูปที่ 7-3) ปิดกั้นพื้นที่
บริเวณเกาะกลางตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ฝั่งขาออก เพื่อรื้อย้ายเกาะกลางและเตรียมพื้นที่
สําหรับการทํางานก่อสร้างโครงสร้างทางลอด ทําให้ทางหลวงหมายเลข 306 ฝั่งขาออกเหลือช่อง
จราจรประมาณ 2 – 3 ช่องจราจร ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

รูปที่ 7-3 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 2
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ไปปากเกร็ด

4)
ขั้นตอนที่ 3 ก่อสร้างโครงสร้างทางลอดช่วงเริ่มต้น (รูปที่ 7-4) ปิด
การจราจรบริเวณเกาะกลางบนทางหลวงหมายเลข 306 ทั้ง 2 ทิศทาง เพื่อก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
กําแพงกันดิน Diaphragm Wall และพื้นทางลอดที่ยังไม่ถึงช่วงกลางแยก จะทําให้บนทางหลวง
หมายเลข 306 ทั้ง 2 ทิศทางเหลือช่องจราจรเพียงทิศทางละ 2 ช่องจราจรเท่านั้น และตามแผนงานที่
วางไว้ ยังคงใช้สัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกอยู่เช่นเดิม

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

รูปที่ 7-4 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 3

ไปปากเกร็ด

5)
ขั้นตอนที่ 4 ก่อสร้างโครงสร้างทางลอดช่วงกลางแยก
(รูป
ที่ 7-5) ปิดการจราจรบริเวณกลางแยกเพื่อก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Barrette Pile Diaphragm Wall
พื้นและเพดานทางลอด โดยยกเลิกระบบสัญญาณไฟและให้รถหมุนวนในลักษณะวงเวียน ซึ่งตาม
แผนงานที่วางไว้นั้น การปิดการจราจรในลักษณะนี้จะดําเนินการไปจนกว่าผิวจราจรช่วงกลางแยกและ
สัญญาณไฟจะมีความพร้อมสําหรับเปิดการจราจรได้

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

รูปที่ 7-5 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 4
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ไปบ
า

ง เข น

7.1.2 ทางลอดที่แยกเกษตร
สําหรับโครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตร จะมีความซับซ้อนทั้งลักษณะ
ทางกายภาพของทางแยก และสถานที่ที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งสามารถอธิบายแผนการจัดการ
จราจรได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เขตทหาร

รู ปแสดง การจราจรสี่ แยกเกษตร – นวมินทร์ ก่อนทําการก่อสร้ าง
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รูปที่ 7-6 ลักษณะการจราจรก่อนทําการก่อสร้าง
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STAGE I
แสดงการก่อสร้ างพืน้ ที่ 1 ก่อสร้ างทางลอดด้ าน ถนน นวมินทร์
และ ส่ วนขยาย ถนนหน้ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปที่ 7-7 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2
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STAGE III
แสดงการก่อสร้ างพืน้ ที่ 3. ทางลอดฝั่ง ถนน งามวงศ์ วาน หลังจากเสร็จงานขยายผิวจราจรด้ าน ม.เกษตรศาสตร์
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รูปที่ 7-8 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 3
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กรัช
โย

STAGE IV
แสดงการจัดการจราจร เมื่อหลังคาทางลอดเสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 7-9 ลักษณะการจัดการจราจรในขัน้ ตอนที่ 4
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7.2

แนวทางการพิจารณาวางแผนจัดการจราจร
ในกรณีโครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกปากเกร็ด จะมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ

ดังนี้
7.2.1 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
1) การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการจราจรบริเวณทางแยกในแต่
ละขั้นตอนการก่อสร้าง โดยพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของถนน สภาพและข้อจํากัดของสถานที่
ก่อสร้าง และปริมาณจราจรที่ผ่านทางแยก ในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง
2) การพิจารณาจํานวนจุดขัดแย้งของกระแสจราจร (Conflict Point) โดย
พิจารณาสภาพการจราจร จํานวนช่องจราจร และทิศทางของกระแสการจราจรที่มีอยู่และจะเกิดขึ้น
ในแต่ละรูปแบบของการจัดการจราจร เพื่อหาแนวทางในการออกแบบมาตรการการจัดการจราจร ลด
จุดขัดแย้งของกระแสจราจร และไม่เกิดการติดขัดของกระแสจราจร
3) ก า ร พิ จ า ร ณ า นํ า ห ลั ก ก า ร ก า ร จั ด ก า ร จ ร า จ ร ร ะ บ บ ว ง เ วี ย น
(Roundabout) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนการยกเลิกการใช้สัญญาณ
ไฟจราจรที่บริเวณทางแยก
4) การพิจารณาแนวทางในการลดปริมาณยวดยานที่เดินทางเข้าสู่ทางแยก
ด้วยการสํารวจทางเลี่ยงทางลัดสําหรับผู้ใช้รถในการหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์
ให้ทราบอย่างทั่วถึง

ขั้นตอน
ประกอบด้วย

7.2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนในการดําเนินการจะสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการก่อสร้างทางลอด
ทําการศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการทําการก่อสร้างทางลอดในแต่ละ
เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการปรับลดพื้นผิวจราจร โดยขั้นตอนการก่อสร้างหลัก
ขั้นตอนที่ 1 รื้อย้ายสาธารณูปโภคและขยายผิวจราจรด้านข้างทาง
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมพื้นที่บริเวณเกาะกลางสําหรับการเข้าพื้นที่ของเครื่องจักร
ขั้นตอนที่ 3 ก่อสร้างโครงสร้างทางลอดช่วงเริ่มต้นทั้ง 2 ด้านของทางลอด
ขั้นตอนที่ 4 ก่อสร้างโครงสร้างทางลอดและเพดานทางลอดช่วงกลางแยก
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2) รวบรวมข้อมูลสภาพการจราจรบริเวณทางแยก
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการจราจรทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก
สํานักอํานวยความปลอดภัย และจากการสังเกตสภาพความคล่องตัวที่เกิดขึ้นบริเวณทางแยก เพี่อสรุป
สภาพหรือลักษณะของการจราจรที่มีอยู่
3) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของบริเวณทางแยก
ควบคู่กับการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างจะสามารถประมาณการลักษณะ
ทางกายภาพของทางแยกได้ว่าเหลือช่องจราจรจํานวนเท่าใด มีอุปสรรคด้านข้างทางมากน้อยแค่ไหน
เช่น การกั้นพื้นที่ทํางาน การรื้อย้ายสาธารณูปโภค เป็นต้น
4) วางแผนจัดการจราจรในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
จากข้อมูล ข้อ 1) – 3) ทําการวางแผนการจัดการจราจรในแต่ละขั้นตอน
การก่อสร้าง โดยพิจารณาลดจุดขัดแย้งของกระแสจราจร (Conflict Point) ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อต้องการ
ให้ ก ระแสจราจรมี ก ารเคลื่ อ นตั ว ที่ ลื่ น ไหลมากขึ้ น ซึ่ ง จุ ด ขั ด แย้ ง ของกระแสจราจรที่ พิ จ ารณานี้
ประกอบด้วย
- จุดขัดแย้งในลักษณะแยกกระแสจราจร (Diverging)
- จุดขัดแย้งในลักษณะรวมกระแสจราจร (Merging)
- จุดขัดแย้งในลักษณะสลับกระแสจราจร (Weaving)
โดยวางแผนการจัด การจราจรในแต่ล ะขั้น ตอนการก่ อ สร้ าง รวมถึ ง
วิเคราะห์จํานวนจุดขัดแย้งของกระแสจราจร ไว้ดังนี้
4.1) ก่อนเริ่มโครงการฯ ที่บริเวณทางแยกจะจัดระบบสัญญาณไฟ
จราจรเป็น 4 เฟส สําหรับรถแต่ละทิศทาง และรถในช่องทางซ้ายสามารถใช้สิทธิ์เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้
ดังภาพแสดงกระแสจราจรเมื่อเปิดไฟเขียวสําหรับรถตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ทิศทางมาจาก
แคราย และเมื่อเปิดไฟเขียวสําหรับรถตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 ทิศทางมาจากปากเกร็ด แสดง
ในรูปที่ 7-10 (ก) และ 7-10 (ข) ตามลําดับ โดยเกิดจุดขัดแย้งจากการแยกกระแสจราจร รวม
กระแสจราจร และสลับกระแสจราจร รวมทั้งสิ้น 4+3+4+3 = 14 จุด
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ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

Diverging
Merging
Weaving

ไปปากเกร็ ด

(ก) ให้สญ
ั ญาณไฟเขียวทางด้านทางหลวงหมายเลข 306

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

(ข) ให้สัญญาณไฟเขียวทางด้านทางหลวงหมายเลข 304
รูปที่ 7-10 จุดขัดแย้งของกระแสจราจรก่อนการก่อสร้างของโครงการฯ
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ไปปากเกร็ ด

4.2) ขั้นตอนที่ 1 รื้อย้ายสาธารณูปโภคและขยายผิวราจรด้านข้าง
ทาง จะปิดกั้นพื้นที่ทํางานบริเวณด้านข้างทางตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ทําให้ช่องจราจรเหลือ
เพียงทิศทางละ 3 ช่องจราจร ยังคงใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรเป็น 4 เฟสเช่นเดิม ดังภาพแสดงกระแส
จราจรเมื่อเปิดไฟเขียวสําหรับรถตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ทิศทางมาจากแคราย และเมื่อเปิดไฟ
เขียวสําหรับรถตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 ทิศทางมาจากปากเกร็ด แสดงในรูปที่ 7-11 (ก) และ
7-11 (ข) ตามลําดับ ส่งผลให้เกิดจุดขัดแย้งกระแสจราจร รวมทั้งสิ้น 5+5+5+5 = 20 จุด ซึ่งจะเห็น
ว่าจํานวนจุดขัดแย้งเพิ่มขึ้น แต่ที่ยังคงใช้สัญญาณไฟ 4 เฟส เนื่องจากการปิดแยกและบังคับให้ไปกลับ
รถในระยะทางที่ ไ กลขึ้ น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของประชาชน โดยในขั้ น ตอนนี้ ได้ เ ริ่ ม
ประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงแนะนําให้ผู้ขับขี่รับทราบแล้ว

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

Diverging
Merging
Weaving

ไปปากเกร็ ด

(ก) ให้สัญญาณไฟเขียวทางด้านทางหลวงหมายเลข 306

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

(ข) ให้สัญญาณไฟเขียวทางด้านทางหลวงหมายเลข 304
รูปที่ 7-11 จุดขัดแย้งของกระแสจราจรระหว่างขยายผิวจราจรด้านข้าง
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ไปปากเกร็ ด

4.3) ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เตรียมพื้นที่บริเวณเกาะกลางสําหรับการ
เข้าพื้นที่ของเครื่องจักรและก่อสร้างโครงสร้างทางลอดช่วงเริ่มต้นทั้ง 2 ด้านของทางลอด จะปิดกั้น
พื้นที่ทํางานบริเวณเกาะกลางตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ทําให้ช่องจราจรเมื่อรวมกับที่ขยายแล้ว
มีเพียงทิศทางละ 2 - 3 ช่องจราจร และยังคงใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรเป็น 4 เฟสเช่นเดิม ดังภาพ
แสดงกระแสจราจรในรูปที่ 7-12 (ก) และ 7-12 (ข) สําหรับไฟเขียวให้รถตามแนวทางหลวงหมายเลข
306 ทิศทางมาจากแคราย และตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 ทิศทางมาจากปากเกร็ด ตามลําดับ
เนื่องจากช่องจราจรที่ลดลง ส่งผลให้เกิดจุดขัดแย้งกระแสจราจร รวมทั้งสิ้นเหลือ 4+5+4+5 = 18
จุด

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

Diverging
Merging
Weaving

ไปปากเกร็ ด

(ก) ให้สัญญาณไฟเขียวทางด้านทางหลวงหมายเลข 306

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

Diverging
Merging
Weaving

(ข) ให้สัญญาณไฟเขียวทางด้านทางหลวงหมายเลข 304
รูปที่ 7-12 จุดขัดแย้งของกระแสจราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณเกาะกลางโดยยังไม่ได้ปิดทางแยก
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ไปปากเกร็ ด

4.4) ขั้นตอนที่ 4 ก่อสร้างโครงสร้างทางลอดและเพดานทางลอดช่วง
กลางแยก จะเพิ่มเติมปิดกั้นพื้นที่ทํางานบริเวณกลางแยกตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ทําให้รถ
ตามแนวทางหลวงหมายเลข 306 ไม่สามารถเลี้ยวขวาได้ และรถตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 ไม่
สามารถตรงไปและเลี้ยวขวาได้ จึงยกเลิกสัญญาณไฟ โดยปรับปรุงจุดกลับรถที่ระยะทางประมาณ 700
– 800 เมตร จากแยก ดังรูปที่ 7-13 ซึ่งแสดงกระแสจราจรและจุดขัดแย้ง โดยจะเกิดจุดขัดแย้งจาก
การรวมกระแสจราจรเพิ่มขึ้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 306 ส่งผล
ให้มีจุดขัดแย้งรวมทั้งสิ้น 12 จุด

ไปหลักสี่

ไปแคราย
ทางหลวง #306

ทางหลวง #304

ไปปทุมธานี

Diverging
Merging
Weaving

รูปที่ 7-13 จุดขัดแย้งของกระแสจราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณเกาะกลาง โดยปิดทางแยก
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7..3

มาตรกการอื่นๆในการวางแผนจััดการจราจร

7.3.1 สํารวจทางเลี่ยงทางลั
ย
ดที่ใช้หลีกเลี่ยงกาารเดินทางผ่านแยกที่ก่อสรร้าง เพื่อ
แนนะนําให้ผู้ขับขี่รับทราบ อันั จะเป็นการชช่วยลดปริมาณ
ณจราจรเข้าสู่ทางแยกได้อกีกทางหนึ่ง
7.3.2 ประสานงาน พิจารณา แลละกลั่นกรองรร่วมกับเจ้าหน้น้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื
อ ้นที่
เมืมื่อได้แผนการรจัดการจราจจรและเส้นทางเลี่ยงแนะนําแล้
า ว เพื่อใหห้เกิดการประะสานงานอันดีในระดับ
พื้นที่ จึงนําข้อมู
อ ลข้างต้นหาารือกับเจ้าหน้้าที่ตํารวจท้องที
ง ่ สํานักงานนบํารุงทางนนนทบุรี รวมทัั้งนําเสนอ
ให้ห้ที่ประชุมระดดับจังหวัด (เชช่น สจร.นนทบบุรี ของจังหวััดนนทบุรี เป็นต้
น น) พิจารณ
ณาและให้ความมเห็น

รูปที่ 7-14 กาารประชุม สจจร.นนทบุรี เพืพื่อพิจารณาผผลกระทบด้านนจราจร
ใ
ในเขตจั
งหวัดนนทบุ
ด
รี
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7.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถทราบล่วงหน้า จากแผนการจัดการจราจร
ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างและเส้นทางแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณแยกปากเกร็ดที่ผ่าน
การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จะรวบรวมสรุปทําเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้ผู้ใช้รถ
ผ่านแยกปากเกร็ดได้รับทราบ
นอกจากนี้ บางเงื่ อ นไขสั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ
โทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯและผลกระทบทางด้านการจราจรที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ
ขอให้ผู้ใช้รถได้โปรดหลีกเลี่ยง

รูปที่ 7-15 แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ แผนการก่อสร้าง
การปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างพร้อมการจัดการจราจร และเส้นทางเลี่ยงแนะนํา
7.3.4 ดําเนินการจัดการจราจร ติดตั้งป้ายแนะนํา ป้ายเตือน และอุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัย ทําการติดตั้งกําแพง (Barrier) ทั้งที่ทําจากคอนกรีตและพลาสติกปิดกั้นเส้นทางตามที่
วางแผนไว้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกันอันตรายจากการก่อสร้างและเป็นการกั้นแนวให้ผู้ขับขี่เห็นได้
ชัดเจน นอกจากนี้ การติดตั้งป้ายเตือนอันตราย ป้ายแนะนําทิศทางการเดินรถ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
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แสสงสว่างเพื่ออํานวยความปปลอดภัย ก็เป็นมาตรการทีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวังและไม่
สับสนในเส้
บ
นทาาง

7 กําแพง ป้ายเตือน และป้ายแนะะนําการเดินรถ
รูปที่ 7-16
เพื่อให้การรเดินทางตามเส้นทางเลี่ยงทางลั
ง ดที่แนะะนําเป็นไปด้ววยความราบรืรน่ และผู้
ขั บขี
บ ่ มี ค วามส ะดวกในการรใช้ ง าน ได้ ทํท า การติ ด ตั้ งป้
ง า ยแนะนํ าเส้
า น ทางในแแต่ ล ะถนนห รืื อ ซอยที่
ประชาสัมพันธ์ไว้
ไ

รูปที่ 7-177 ป้ายแนะนําทางเลี
า
่ยงทาางลัด
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8. ปัญหาอุ
ญ ปสรรรคในภาพพรวมของงานก่อสร้าง
(PProblemss/Obstructions foor Construuction Prroject)
เช่นเดียวกักับโครงการกก่อสร้างทั่วไปปที่จะต้องประะสบปัญหาอุปปสรรคในระหหว่างการ
ทํางาน แต่ในโคครงการก่อสร้ร้างทางลอดซึึ่งต้องมีปริมาณงานขุดดินที่ลึกและเป็นพื้นที่กว้าง แลละต้องปิด
กั้นพื
น ้นที่เต็มคววามกว้างของทางลอดตลออดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรรคจึงมีลักษณ
ณะเฉพาะ
แลละเน้นไปทางงอุปสรรคใต้ดิน และพื้นผิวจราจรเป็นหลั
น ก อย่างไรรก็ตาม เนื้อหหาในบทนี้ จะะกล่าวถึง
ภาพรวมปัญหาาอุปสรรคที่พบในโครงการก
บ
ก่อสร้างทางลอด เพื่อเป็นแนวทางประก
แ
อบการทํางานนต่อไป
8..1

ปัญหาาสาธารณูปโภภค

ในงานก่อสร้
ส างทางลอดด จะประสบปัปัญหากับสาธธารณูปโภคที่ออยู่ใต้ดินเป็นอย่
อ างมาก
อีกทั้งบางงานก่อสร้างจะอยู่ในเขตชุมชนเมื
ช อง ทําใหห้มีสาธารณูปโภคทั
ป
้งบนอากาศและใต้้ดินหลาย
หน่วยงานมีตําแหน่
แ งที่เกี่ยวพัพันซ้ําซ้อนกันอยู่
นอกจากนี้ แนวสายไฟฟ้ฟ้าทั้งบนดินแลละใต้ดิน ก็ยังเป็
ง นอุปสรรคสําหรับการทํํางานของ
เคครื่องจักรตามมแนวทางลอดด โครงการฯฯและผู้รับจ้างจะต้
ง องประสสานงานอย่างงใกล้ชิดตลอดดเวลากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้
ย องเพื่อรื้อย้ยายและติดตังคื
้ง นเป็นช่วงๆๆ
บางโครงกการฯที่ รั บ ทรราบถึ ง ปั ญ หาาสาธารณู ป โภคตั
โ ้ ง แต่ ต้ น ในขั้ น ตอนนของการ
ว วงแรก (ปประมาณ 6 เดืดือน)
ประเมินระยะเววลาของโครงกการฯจะเผื่อเววลาให้อยู่แล้วในช่

รูปที่ 8-1 ปัญหาสาธารณูปโภคค
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8..2

ปัญหาาการจราจรติติดขัดเนื่องจาากพื้นที่ก่อสร้าง
า

การก่ อ สร้ร้ า งทางลอดดทางแยกในนเขตเมื อ งห รืื อ เขตชุ ม ชนนโดยเฉพาะะในพื้ น ที่
กรรุงเทพมหานนครและปริมณฑล
ณ การปิดกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างจึงหลี
ห กไม่ได้ที่จะส่งผลกระททบต่อการ
ติดขั
ด ดและความมล่าช้าของกาารจราจรมากยิ่ิงขึ้นกว่าเดิม เช่น ทางลออดที่แยกเกษตตร ทางลอดทีที่แยกปาก
เกกร็ด เป็นต้น
การวางแผผนจัดการจราจจร เช่น การเบีบี่ยงช่องจราจจร การจัดสรรรช่องจราจรหรืรือปิดบาง
ทิศทาง เป็นต้น ควบคู่กับกาารประชาสัมพันธ์และการมีมีส่วนร่วมกับทัท้งภาครัฐและะภาคเอกชนใในท้องถิ่น
นัั้นๆ เพื่อรับฟังข้
ง อเสนอแนะะและทําความมเข้าใจ จึงมีความจํ
ว าเป็นอย่ย่างยิ่ง

รูปที่ 8-2 ปัญหากการจราจรติดขัขดเนื่องจากพพื้นที่ก่อสร้าง

ป ่ 8-3 การปประชุมร่วมกับหน่
บ วยงานของท้องถิ่น
รูปที
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บางโครงการฯ เช่น ทางลอดที่ปากเกร็ด จะมีงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

รูปที่ 8-4 งานประชาสัมพันธ์โครงการฯผ่านสื่อโทรทัศน์

8.3

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้าง
1) แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกัน และ/หรือไม่ชัดเจนครบถ้วน
2) การออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แนวทาง สิ่งที่กีดขวางการก่อสร้าง
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9. เครื่องมือวัดและติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางลอด
(Instrument and Monitoring of Underpass)
สํานักวิจัยและพัฒนางานทางได้มีการศึกษาติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางลอด
ในพื้นที่ดินอ่อน เพื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการออกแบบและระหว่างการก่อสร้าง และได้เผยแพร่เป็น
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าได้ สําหรับเอกสารคู่มือเล่มนี้ ได้นําเนื้อหาส่วนที่
เกี่ยวข้องเครื่องมือและผลที่ได้จากการตรวจวัดมาสรุปไว้เพื่อประกอบการทํางานในขั้นตอนก่อสร้าง
9.1

เครื่องมือทางธรณีเทคนิค

ผลการตรวจวัดอุปกรณ์ทางธรณีเทคนิคที่ได้ สามารถแปรผลเป็นค่าการเคลื่อนตัวทาง
ด้านข้างของกําแพงทางลอด แรงดันทางด้านข้างที่กระทําต่อผนังกําแพงดิน แรงดันน้ําที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการขุดดิน และค่าการทรุดตัวของถนนที่อยู่บริเวณด้านข้างของทางลอด อุปกรณ์ทางด้านธรณี
เทคนิคที่ติดตั้งในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
9.1.1 Vertical Inclinometer
Vertical Inclinometer เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการเคลื่อนตัวของดิน หรือโครงสร้าง
อื่นๆ และมีส่วนประกอบดังนี้
1)
หัววัดการเอียงตัว (Probe) ทําจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความหนาและ
แข็งแรง มีชุดล้ออยู่ 2 ตําแหน่ง ห่างกัน 50 เซนติเมตร (รูปที่ 9-1) เพื่อใช้บังคับให้วิ่งอยู่ในร่องท่อ เป็น
หัววัดแบบสองแกน (Biaxial) ประกอบด้วยชุด Servo Accelerometer 2 ชุด แกนของ
Accelerometer ชุดแรกจะอยู่ในแนวเดียวกันกับล้อบังคับร่อง ส่วนอีกชุดหนึ่งจะตั้งฉากกับล้อ ทําให้
หัววัดสามารถวัดค่าการเอียงตัวของท่อได้ทั้งสองทิศทางในเวลาเดียวกัน
2)
เครื่องอ่านค่าการเอียงตัว (Readout) ใช้ในการอ่านค่าการเอียงตัว โดยต่อ
เข้ากับหัววัดการเอียงตัวด้วยสายนําสัญญาณ ทํางานด้วยแบตเตอรี่ สามารถเก็บข้อมูลได้ และสามารถ
ถ่ายข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3)
สายนําสัญญาณ ใช้เชื่อมต่อระหว่างหัววัดการเอียงตัวและเครื่องอ่านค่าการ
เอียงตัว หุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันน้ําและยืดหยุ่นตัวได้ มีเครื่องหมายบอกระยะทุกๆ 50 เซนติเมตร
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4)
ท่อนําทาง (Inclinometer Casing) ทําจากวัสดุที่หยุ่นตัวได้ดี เพื่อที่จะ
เคลื่อนตัวไปตามโครงสร้างหรือดินที่ต้องการวัดการเคลื่อนตัวได้ ภายในท่อมีร่องนําทาง 4 ร่องตั้งฉาก
กันยาวตลอดความยาวท่อ แต่ละท่อนต้องมีระบบเชื่อมต่อกันที่สามารถป้องกันการบิดของท่อที่จะ
เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งได้อย่างดี และป้องกันน้ําที่จะรั่วซึมเข้าไปได้

ก. ภาพแสดงสายนําสัญญาณและหัววัด
ข. ภาพแสดงเครื่องอ่านค่าการเอียงตัว
การเคลื่อนตัว (Probe)
(Readout)
รูปที่ 9-1 เครือ่ งมือทางธรณีเทคนิค Inclinometer
9.1.2 Piezometer
Piezometer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดันน้ํา (Pore Water Pressure) ในมวล
ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ํา (Saturated Soil) มีส่วนประกอบคือ หัววัดแรงดันน้ํา (รูปที่ 9-2) วัสดุที่หุ้มต้องเป็น
วัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันจากดินและแรงดันน้ําที่อยู่โดยรอบได้ สาย
เคเบิลเป็นสายเคเบิลที่เชื่อมต่อหัววัดแรงดันน้ํา เพื่อต่อไปยัง Terminal Box ต้องหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถ
ป้องกันน้ํา มีความยืดหยุ่นตัวเพียงพอที่จะดัดโค้งงอตามสภาพพื้นที่ที่ทําการติดตั้งได้ เป็นเส้นเดียว
ตลอด ไม่มีจุดเชื่อมต่อ
Piezometer จะต้องมีค่า Accuracy ไม่เกิน 0.25% Full Scale การติดตั้ง
Piezometer ต้องเจาะรูในดินถึงระดับที่กําหนดไว้ในแบบ หรือตามความเหมาะสม แล้วทําการเกราท์
(Grout) ด้วย Bentonite-Cement ระดับความลึกของ Piezometer ที่ทําการติดตั้งจะต้องเป็นไปตาม
แบบ
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ก. ภาพแสดงหัววัดแรงดันน้ํา
ข. ภาพแสดงเครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ํา
รูปที่ 9-2 ภาพแสดงเครื่องมืออ่านค่าแรงดัน/ระดับน้าํ ใต้ดิน (Pneumatic Piezometer)
9.1.3 Observation Well
บ่อสังเกตการณ์
(Observation Well) ใช้วัดระดับน้ําใต้ดินที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากดินถมหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต้ดินตามฤดูกาล อุปกรณ์ติดตั้งประกอบด้วยท่อ
PVC Class 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร เจาะรูโดยรอบแล้วพันด้วยวัสดุกรอง
น้ํา ปลายท่อด้านล่างให้ปิดด้วย End Cap ทาด้วยกาวที่ใช้สําหรับท่อ PVC และปิดทับด้วย Mastic
Tape ส่วนปลายด้านบนปิดทับด้วย Top Cap และให้ติดตั้งเหนือระดับดินเดิม 50 เซนติเมตร ถึง 80
เซนติเมตร การอ่านค่าให้ใช้เครื่องมือ Water Level Meter ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
ในการอ่านค่าระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลง ระดับปลายท่อด้านล่างให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควร ผนังบ่อสังเกตการณ์ประกอบด้วยท่อ Galvanized Steel Pipe ขนาด
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 75 มิ ล ลิ เ มตร ลึ ก 3 เมตร โดยปลายท่ อ ด้ า นล่ า งช่ ว ง 1 เมตร ให้ เ จาะรู
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.50 มิลลิเมตร และห่อหุ้มรูเจาะด้วย Geotextile เพื่อป้องกันการอุดตันของ
บ่อสังเกตการณ์ การติดตั้งให้ทําหลุมเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 100 มิลลิเมตร หลังจากติดตั้ง
ท่อ Galvanize ในหลุมเจาะแล้ว จะต้องใส่ทรายลงในหลุมเจาะช่วงท่อเจาะรูลึก 1.00 เมตร และ
Grout หลุมเจาะช่วง 2.00 เมตร บน ด้วย Cement Bentonite Grout ที่มีคุณสมบัติทึบน้ํา การอ่าน
ค่าให้ใช้เครื่องมือ Water Level Meter ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ในการอ่านค่าระดับ
น้ําที่เปลี่ยนแปลง
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ก. ภาพถ่ายเครื่องมือวัดระดับน้ํา
ข. ภาพถ่ายการทดสอบการอ่านค่าระดับน้ํา
รูปที่ 9-3 อุปกรณ์ตรวจวัด Observation well

รูปที่ 9-4 เครื่องมือที่ใช้อ่านค่าระดับน้ําจากผิวดิน
9.1.4 Surface Settlement Plate
Surface Settlement Plate ติดตั้งเพื่อใช้ในการวัดการยุบตัวในแนวดิ่งที่ตําแหน่งผิว
ดิน โดยจะทําการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Steel Plate) ลงไปในชั้นดิน ลึกประมาณ 25 เซนติเมตร เครื่องมือ
วัดประกอบด้วย Steel Plate ประกอบติดกับ Steel Rod ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 12
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มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร อยู่ภายในท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
เพื่อให้เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ มีฝาล็อคปิดอย่างแน่นหนาป้องกันความเสียหาย โดย Steel Plate ต้อง
วางลงบนชั้นรองพื้นทางชั้นสุดท้าย (Final Subgrade Layer) และต้องมีระบบป้องกันความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการจราจรและต้องป้องกันไม่ให้น้ําซึมลงไปได้ อุปกรณ์ Settlement Plate เมื่อได้ทําการ
ติดตั้งแล้วเสร็จจะมีลักษณะดังรูปที่ 9-5 และ 9-6

รูปที่ 9-5 การติดตั้งเครื่องมืออ่านค่าระดับการทรุดตัวที่ผิวดิน (Surface Settlement Plate)

ก. ภาพแสดง Steel Plat Cover
ข. ภาพแสดง Settlement Pont
รูปที่ 9-6 เครื่องมืออ่านค่าการทรุดตัวทีผ่ ิวดิน (Surface Settlement Point)
9.1.5 Instrument House
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Instrument House สายสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องเดินฝังใต้ดิน หรือใต้คัน
ทาง หรือฝังในโครงสร้างคอนกรีต และรวบรวมไว้ที่ Instrument House (รูปที่ 9-7) ที่มีความแข็งแรง
เพียงพอ ไม่เกิดการทรุดตัวและไม่ถูกทําลายได้โดยง่าย

รูปที่ 9-7 Instrument House
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การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ท างธรณี เ ทคนิ ค ควรทํ า การติ ด ตั้ ง ที่ บ ริ เ วณส่ ว นที่ เ ป็ น อุ โ มงค์ (Tunnel
Section) และบริเวณส่วนที่เป็น Deep Approach ตัวอย่างจํานวนตําแหน่งและชนิดของเครื่องมือ
ตรวจวัดในโครงการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ได้แสดงไว้ในตารางที่ 9-1 และรูปที่ 9-8

ตารางที่ 9-1 จํานวนตําแหน่งและชนิดของเครื่องมือทางธรณีเทคนิค
บริเวณทางลอดแยกเกษตรศาสตร์
ชนิดเครื่องมือวัด
Inclinometer

จํานวน
2 ชุด

หมายเลขเครื่องมือ
INC-01
INC-02
PZ-01/1

Pneumatic
Piezometer

3 ชุด

PZ-01/2
PZ-02

Observation well
Surface
Settlement Plate
Instrument
House

1 ชุด

OW-01

5 จุด

-

1 ชุด

-

ตําแหน่งการติดตั้ง
Tunnel Section
(Sta.1+410)
Deep Approach(Sta.1+450)
Tunnel Section
(Sta.1+410)
Tunnel Section
(Sta.1+410)
Tunnel Section
(Sta.1+410)
ใต้ Base Slab
Tunnel Section
(Sta.1+410)
Tunnel Section
(Sta.1+410)
Tunnel Section
(Sta.1+410)
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ความลึกติดตั้งจาก
ระดับผิวดิน (เมตร)
22.50 เมตร
22.50 เมตร
7.50 เมตร
22.50 เมตร
1.00 เมตร
ใต้ Base Slab
3.00 เมตร
ที่ระดับผิวทาง
ตั้งฉากกับกําแพง
-

www.yotathai.com

INC-002
OW-001
INC-001
PZ-001

สัญลักษณ์

เครื่องมือตรวจวัด

จํานวน

Inclinometer

2

Piezometer

3

Surface Settlement Plate

5

Observation Well

1

รูปที่ 9-8 ตําแหน่งการติดตั้งเครื่องมือธรณีเทคนิคที่หลักกิโลเมตร 1+410 และที่หลักกิโลเมตร 1+450

ข้อมูลที่ได้จากการอ่านวัดค่าในสนามถูกนํามารวบรวมเป็นผลบันทึกที่มีลักษณะที่อ่านได้ และ
แปลผลในรูปแบบที่ สามารถเข้าใจได้ ง่าย โดยมีการบั นทึก ผลที่ส ามารถแสดงทั้งในรูปแบบข้อมู ล
ตัวหนังสือ ตัวเลข และกราฟ โดยมีรูปแบบข้อมูลที่จะทําการตรวจวัดดังตาราง 9-2
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ตารางที่ 9-2 รูปแบบข้อมูลที่จะทําการตรวจวัด
ชนิด

ข้อมูลที่ทําการตรวจวัด

รูปแบบกราฟที่นําเสนอ

ระดับของปลายท่อที่เปลี่ยนแปลง ค่า
การเคลื่อนตัว (Deflection) และ
Face Error ค่าการเคลื่อนตัวด้านข้าง
Inclinometer ของแนวท่อที่เปลี่ยนแปลงโดยเทียบกับ
ค่าการอ่านเบื้องต้น (Base reading) ที่
ทุกระยะ 0.5 ม. ตาม ความลึก

ระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบของท่อเทียบกับ
ค่าการอ่านเบื้องต้น (Base Reading) โดย
แสดงชุดข้อมูลล่าสุดในความลึกต่าง ๆ ตามแนว
ท่อระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงสุดของท่อ
เทียบกับค่าการอ่านเบื้องต้น (Base Reading)
ในความลึกต่าง ๆ ตามแนวท่อ

แรงดันน้ําในช่องโพรงดินที่แต่ละ
การเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ํา ณ จุดตรวจวัด
Piezometer ตําแหน่งและความลึกของเครื่องมือวัด ต่างๆ เทียบกับค่าการอ่านเบื้องต้น(Base
Reading) ณ เวลาต่าง ๆ
ระดับการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งที่ระดับผิวดิน
เทียบกับค่าการอ่านเบื้องต้น (Base Reading)
Surface
Settlement ระยะเคลื่อนตัวในแนวดิ่งที่ระดับผิวดิน ในเวลาต่าง ๆ ในแต่ละชุด ระดับการเคลื่อนตัว
ในแนวดิ่ง เทียบกับ ค่าการอ่านเบื้องต้นในเวลา
Plate
ต่าง ๆ
ระดับน้ําใต้ดินเทียบกับค่าการอ่านเบื้องต้น
Observation วัดระดับน้ําใต้ดิน
(Base Reading) ในเวลาต่าง ๆ
Well

9.2

ข้อเสนอแนะในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

จากการศึ ก ษาของสํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นางานทาง ทํ า ให้ ท ราบถึ ง พฤติ ภ าพทาง
โครงสร้างของทางลอดในระหว่างการก่อสร้าง ผลการสํารวจและวิเคราะห์พฤติภาพทางคณิตศาสตร์
ทางลอดโดยเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดอุปกรณ์ธรณีเทคนิค จากการศึกษาผู้วิจัยมีความเห็นว่า
“การติดตั้งและตรวจวัดอุปกรณ์ทางธรณีเทคนิคสําหรับทางลอด” มีประโยชน์ดังต่อไปนี้
9.2.1 เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Control) โดยใช้เครื่องมือธรณี
เทคนิคที่ได้ติดตั้งในการเฝ้าตรวจผลกระทบของการก่อสร้างทางลอด ข้อมูลที่อ่านได้จากเครื่องมือ
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ตรวจวัดจะช่วยให้วิศวกรสนาม สามารถตัดสินใจว่าควรทําการก่อสร้างได้เร็วเพียงใดโดยไม่เสี่ยงต่อการ
วิบัติ
9.2.2 เพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดในการ
กํากับสภาพการทํางานในโครงการฯ และใช้เป็นเงื่อนไขในข้อกําหนดของการควบคุมงานก่อสร้าง
9.2.3 เพื่อความปลอดภัย (Safety) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดเป็นอุปกรณ์เตือนภัย
ล่วงหน้า เนื่องจากการวิบัติที่ใกล้จะเกิดขึ้นเพื่อให้มีเวลาสําหรับดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่
ทํางาน และมีเวลาสําหรับการแก้ไขความเสียหายได้
9.2.4 เพื่อตรวจสอบการออกแบบ (Design Verification) โดยใช้เครื่องมือวัดใน
การตรวจสอบข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการออกแบบและตรวจสอบสมรรถนะของรูปแบบและวิธีที่ได้ทํานาย
ไว้ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือธรณีเทคนิค จะเป็นข้อมูลเชิงวิจัยในการปรับปรุงการ
ออกแบบทางลอดในบริเวณข้างเคียงต่อไป
ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของ Diaphragm Wall จาก Vertical
Inclinometer ผลแรงดันน้ําที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขุดดิน จาก Piezometer และค่าการทรุดตัวของดิน
ที่อยู่บริเวณด้านข้างของทางลอดที่วัดได้จาก Surface Settlement Point จะเป็นเครื่องเตือนภัยใน
ระหว่างการก่อสร้างทางลอดถ้ามีการเคลื่อนตัวมากผิดปกติ
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10. การตรวจสอบและบํารุงรักษาทางลอด
(Inspection and Maintenance of Underpass)
การตรวจสอบและบํารุงรักษาทางลอด หรือ Underpass เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้ง
บุคลากร เวลา และเครื่องจักรอุปกรณ์ ยุ่งยากกว่าโครงสร้างงานทางอื่นๆทั่วไป ที่เห็นได้ชัดเจนจะเป็นเรื่องการ
ระบายน้ํา แต่การตรวจสอบและบํารุงรักษาตามรอบระยะเวลาจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจ
ลุกลาม ช่วยยืดอายุการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่ใช้งบประมาณจํานวนมากได้
10.1 การตรวจสอบและบํารุงรักษาตามปกติ
เป็นการดําเนินการตรวจสอบที่สามารถดําเนินการได้โดยการสํารวจสภาพทั่วไปด้วยสายตา
ระหว่างการขับรถผ่าน หรือเดินเท้าสํารวจ หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้น สามารถดําเนินการได้ทุกรอบระยะเวลาที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี
แล้วแต่ความเหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงรอบระยะเวลาที่แนะนําสําหรับแต่ละรายการงานได้ดังตารางที่ 10-1

ที่
1.

2.

3.

ตารางที่ 10-1 รายการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามปกติ
รายการ
รอบระยะเวลา
การดําเนินการ
ผิวจราจร
อย่างน้อย
ตรวจสอบสภาพบริการของผิวจราจร และ
ทุก 1 สัปดาห์ ซ่อมแซมในกรณีที่พบการหลุดล่อนเป็นหลุม
ใหญ่ เพื่อรักษาระดับการให้บริการต่อผู้ใช้รถ
ทั่วไป
สีตีเส้น
ป้ายจราจร
อย่างน้อย
ตรวจสอบสภาพสีตีเส้น ป้ายจราจรและอื่นๆ
อุ ป ก ร ณ์ อํ า น ว ย ค ว า ม ทุก 1 สัปดาห์ และซ่ อ มแซมในจุ ด ที่ อ าจกระทบต่ อ การ
ปลอดภั ย และอุ ป กรณ์
มองเห็นของผู้ขับขี่
แบ่งช่องจราจร
ผนังทางลอด
อย่างน้อย
ตรวจสอบคราบน้ําหรือรอยซึมของน้ํา หรือ
ทุก 1 สัปดาห์ การกระเทาะหลุดล่อนของวัสดุบุผนัง ตาม
ผนั ง ทางลอด เนื่ อ งจากบางพื้ น ที่ อ าจมี
ปริมาณและแรงดันของน้ําใต้ดินที่มาก เป็น
เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การรั่ ว ซึ ม และอาจกระทบต่ อ
ความมั่นคงแข็งแรงของทางลอดต่อไป หาก
พบรอยรั่วซึมที่มีอัตราการรั่วซึมสูงกว่าปกติ
ให้ รี บ ดํ า เนิ น การวางแผนซ่ อ มแซมได้
ทันท่วงที
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ตารางที่ 10-1 รายการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามปกติ (ต่อ)
ที่
รายการ
4. หลังคาทางลอด

รอบระยะเวลา
อย่างน้อย
ทุก 1 สัปดาห์

5. งานระบบที่ มี ก ารใช้ ง าน
ประจําวัน เช่น ไฟฟ้าส่อง
ส ว่ า ง พั ด ล ม ร ะ บ า ย
อากาศ เป็นต้น
6. รางระบายน้ํา และบ่อพัก

อย่างน้อย
ทุก 1 สัปดาห์

7. ระบบสูบปั๊มน้ํา

อย่างน้อย
ทุก 1 เดือน

8. งานระบบอื่นๆที่มีการใช้
งานในภาวะการณ์ฉุกเฉิน
เช่น ระบบระบายอากาศ
เป็นต้น

อย่างน้อย
ทุก 2 เดือน

อย่างน้อย
ทุก 1 เดือน

10-2

การดําเนินการ
ตรวจสอบคราบน้ํ า หรื อ รอยซึ ม ของน้ํ า หรื อ
การกระเทาะหลุ ด ล่ อ นของคอนกรี ต ตาม
หลังคาทางลอด หากพบความผิดปกติ ให้รีบ
ดําเนินการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ําหรือ
โดยเฉพาะเศษวัสดุที่ตกลงสู่ผิวจราจร เพราะ
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
ตรวจสอบความผิดปกติของระบบต่างๆ และ
ดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้น

ตรวจสอบการสะสมของตะกอนและกําจัดออก
เพื่อป้องกันการสะสมของเศษวัสดุและอาจเป็น
อันตรายต่อระบบปั๊มน้ําได้ เทคนิคการป้องกัน
เศษขยะหรือเศษดินที่จะไหลสะสมไปตามราง
น้ําอาจแตกต่างกันตามพื้นที่ บางกรณีอาจปั้น
คั น หรื อ เนิ น ต่ํ า เพื่ อ ดั ก ตะกอน ก็ จ ะช่ ว ยลด
ปริ ม าณวั ส ดุ ที่ จ ะไปสะสมในบ่ อ พั ก (Sump
Tank)
ตรวจสอบการทํ า งานของปั๊ ม น้ํ า เศษวั ส ดุ ที่
สะสมในเครื่ อ งปั๊ ม ตรวจสอบระบบสํ า รอง
พลังงานหรือการทํางานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
แน่ใจว่ากรณีไฟฟ้าสาธารณะดับ จะยังมีแหล่ง
พลั ง งานให้ ร ะบบสู บ น้ํ า ทํ า งานได้ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์
ตรวจสอบการทํางานของระบบตรวจวัดและสั่ง
การ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะสามารถทํางานได้
ทันทีเมื่อเกิดเหตุ

www.yotathai.com

รูปที่ 100-1 ตรวจสออบและซ่อมแซซมผิวจราจรโโดยเจ้าหน้าที่แขวงการทาางขอนแก่นที่ 1

รูปที
ป ่ 10-2 ปัญหาน้
ห าํ ใต้ดนิ ที่รั่วซึมผ่านผนนังทางลอด

รูปที่ 100-3 การดูแลกกําจัดขยะในรรางระบายน้ํา โดยเจ้าหน้าที
า ่แขวงการททางขอนแก่นที่ 1
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รูปที่ 10-4 เจ้าหน้าที่แขวงการทางเชียงใหม่ตรวจสอบการทํางานของระบบระบายน้ํา

รูปที่ 10-5 ปัญหาน้าํ ท่วมขังในทางลอดเนื่องจากระบบปั๊มไม่ทํางาน
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10.2 การตรวจสอบและบํารุงรักษาหลัก
เป็นการดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาที่มีความละเอียดในการดําเนินการมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ในส่วนของโครงสร้างทางลอดและงานระบบต่างๆ ซึ่งสามารถกําหนดรอบระยะเวลาการตรวจสอบได้ตั้งแต่ทุก
1 ปี จนถึง 7 ปี ขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของแต่ละส่วนหรือสภาพความเสื่อมโทรม ซึ่งสามารถแสดงรอบ
ระยะเวลาที่แนะนําสําหรับแต่ละรายการงานได้ดังตารางที่ 10-2

ที่
1.

2.

3.
4.

5.

ตารางที่ 10-2 รายการตรวจสอบและบํารุงรักษาหลัก
รายการ
รอบระยะเวลา
การดําเนินการ
งานระบบต่างๆ
1 – 2 ปี
ตรวจสอบรายละเอี ย ดแต่ ล ะชิ้ น ส่ ว นหรื อ
เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น(ถ้ามี)ตามมาตรฐาน
ผู้ ผ ลิ ต อาจกํ า หนดรอบระยะเวลาการ
ตรวจสอบตามที่ผู้ผลิตแนะนํา
ผิวจราจร และโครงสร้าง
4 – 7 ปี
ตรวจสอบขนาด พื้นที่และลักษณะ รอยแตก
พื้นทางลอด
รอยร้าว การกระเทาะหลุดล่อน ที่อาจเกิด
จากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุ
คอนกรี ต หรื อ เหล็ ก เสริ ม และดํ า เนิ น การ
โครงสร้างผนังทางลอด
4 – 7 ปี
บูรณะซ่อมแซมตามสาเหตุ โครงสร้างที่ยัง
อยู่ในสภาพที่ดี อาจกําหนดรอบระยะเวลา
โครงสร้างหลังคาทางลอด
4 – 7 ปี
การตรวจสอบเป็นทุก 7 ปี และปรับลดลง
เหลื อ ทุ ก 4
ปี เมื่ อ โครงสร้ า งมี ก าร
เสื่อมสภาพแล้วในระดับหนึ่ง
รางระบายน้ํา บ่อพัก
4 – 7 ปี
ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างราง
ระบายน้ํา บ่อพัก หรืออาคารระบายน้ําที่
เกี่ยวข้อง และดําเนินการบูรณะซ่อมแซม
อาจกํ า หนดรอบระยะเวลาการตรวจสอบ
ตามลั ก ษณะความยุ่ ง ยากหรื อ สภาพของ
โครงสร้างเป็นทุก 7 ปี สําหรับโครงสร้างที่ไม่
ซั บ ซ้ อ นหรื อ ยั ง อยู่ ใ นสภาพที่ ดี และ/หรื อ
ปรับลดลงเหลือทุก 4 - 5 ปี สําหรับ
โครงสร้ า งที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น หรื อ
โครงสร้างที่มีการเสื่อมสภาพแล้วในระดับ
หนึ่ง
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ตารางที่ 10-2 รายการตรวจสอบและบํารุงรักษาหลัก (ต่อ)
ที่
รายการ
รอบระยะเวลา
การดําเนินการ
6. สีตีเส้น
ป้ายจราจร
4 – 7 ปี
ตรวจสอบรายละเอียดของงานสีตีเส้น ป้าย
อุ ป ก ร ณ์ อํ า น ว ย ค ว า ม
จราจร อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยและ
ปลอดภั ย และอุ ป กรณ์
อื่นๆ และบู รณะซ่ อ มแซมหรือถอดเปลี่ยน
แบ่งช่องจราจร
เนื่องจากจะกระทบต่อการมองเห็นของผู้ขับ
ขี่

10.3 การตรวจสอบและบูรณะพิเศษ
เป็นการดําเนินการตรวจสอบในกรณีพิเศษที่มีแผนการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง และกําหนด
วิธีการบูรณะซ่อมแซม เช่น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ หรือรถยนต์เฉี่ยวชน หรือความเสียหายที่ต้องใช้
วิธีการตรวจสอบหรือประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจะออกแบบรายละเอียดงานซ่อมแซมและบูรณะ
ปรับปรุงต่อไป รอบระยะเวลาจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เกิดขึ้น
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10.4 ข้อจํากัดและอุปสรรคในการบํารุงรักษา
10.4.1 ปัญหาน้ําใต้ดินที่เกิดบริเวณผนังทางลอดหรือพื้นทางลอด ที่ควรดําเนินการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาตามลักษณะของทางน้ําตั้งแต่ในขั้นตอนก่อสร้าง
10.4.2 รางระบายน้ําที่เป็นฝาคอนกรีต จําเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการยก ซึ่งทําให้
เกิดความยุ่งยากและต้องเบี่ยงการจราจร ในขั้นตอนการออกแบบควรพิจารณาระบบฝาปิดรางที่มีความ
สะดวกในการบํารุงรักษา
10.4.3 ระบบสูบน้ําหรือปั๊มน้ํา ในบางกรณี ออกแบบวงจรหรือลําดับการสูบน้ําของเครื่องสูบ
น้ําแต่ละเครื่องตามลําดับหรือความสูงของน้ํา ซึ่งหากเกิดการขัดข้องที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งอาจทําให้เครื่องถัดไป
ไม่ทํางานหรือทํางานไม่มีประสิทธิภาพ
10.4.4 อุปกรณ์ในงานระบบต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ํา ป้าย VMS เป็นต้น มีความยุ่งยากในการ
จัดหาอะไหล่หรือผู้ให้บริการ
10.4.5 ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าไฟฟ้าในส่วนของงานระบบต่างๆของทางลอดที่ใช้เป็นทาง
สาธารณะ จะมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้า ดังนั้น ในกรณีที่กรมทางหลวงยอมรับที่จะนําส่ง
ค่าไฟฟ้าสําหรับงานระบบ ในขั้นตอนการออกแบบจําเป็นต้องแยกวงจรและติดตั้งมิเตอร์เพื่อตรวจนับหน่วย
ไฟฟ้าให้ชัดเจน ยกเว้นแต่ว่ากรมทางหลวงจะทําความตกลงกับหน่วยงานการไฟฟ้าให้ชัดเจน
10.4.6 ความไม่ต่อเนื่องของระบบระบายน้ํา จะเกิดขึ้นในกรณีที่ขนาดของระบบระบายน้ํา
ทางลอดมีขนาดใหญ่กว่าระบบระบายน้ําที่อยู่ต่อเนื่องกัน ทําให้เกิดปัญหาระบายน้ําไม่ทัน เช่น กรณีน้ําท่วมขัง
บริเวณทางขึ้นลงทางลอดขอนแก่น

รูปที่ 10-6 ปัญหาการระบายน้ําในทางลอดที่เชื่อมโยงกับท่อสาธารณะของทางลอดขอนแก่น
กรณีฝนตกหนัก วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.
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