ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1.ชื่อผลงานการวางแผนงานโครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง (ฝงทิศเหนือ)
2.ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ1 ตุลาคม2557– 25ตุลาคม 2558
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1เหตุผลและความจําเปนในการออกแบบระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา
ถนนรัชดาภิเษกบริเวณใกลแยกหวยขวาง ตอนลงคลองหวยขวาง ถนนมีระดับต่ําเปนแองกระทะประกอบกับ
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.20 ม. ทั้งสองฝงของถนนอยูบนทางเทาไมไดตอลงคลองหวยขวางโดยตรง เนื่องจากติด
สาธารณูปโภคใตดนิ แตมที อ ลอด ค.ส.ล. ขนาด 1.20 ม. รวบรวมน้ําในทอทั้งสองฝงถนนเขามาที่บอพักเกาะกลางถนน
กอนระบายน้ําลงคลองหวยขวาง เปนผลใหการระบายน้ําบริเวณนี้ลาชา ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใชเวลาในการระบายนาน
และกอใหเกิดปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนรัชดาภิเษกชวงนี้อยูเปนประจํา กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและ
ความยากลําบากในการจราจรในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กลาว
จากสาเหตุดังกลาวในขางตน กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ําซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมจึงไดทําการสํารวจพื้นที่และวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดในบริ
ขึ้น เวณดังกลาว รวมถึง
การวางแผนเพื่อกําหนดเปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกวิธีและไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
สํานักการระบายน้าํ โดยกองระบบทอระบายน้าํ จึงไดดาํ เนินวิการ
เคราะหถึงองคประกอบดังกลาวโดยถี่
ถวนแลวพบวา แผนการดําเนินการนั้นจะตองเพิ่มและเรงประสิทธิภาพของการระบายน้ําออกจากพื้น ที่น้ําทวมขัง
ลงสูทางระบายน้ําที่ใกลโดยเร็วที่สุด นั่นคือระบายน้ําลงคลองหวยขวางอันเปนการแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณ
ดังกลาวไดสามารถชวยปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการกอสรางระบบระบายน้ํา
3.2.1พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาพื้นที่แนว
เขตคลองสาธารณะ และปองกันการตอเติมอาคารรุกล้าํ แนวเขตคลองสาธารณะ
3.2.2พระราชบัญญัติลักษณะกฎหมายปกครองทองที่ พ.ศ.2457 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการดูแล
รักษาที่ดินอันเปนสาธารณ ะสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน เชน ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา
สวนสาธารณะ เปนตน และหากมีราษฎรบุกรุกหรือเขาไปครอบครองที
ยไม่ดิชนอบก็
โด อาจดําเนินคดีเพื่อคุมครองปองกันได
3.2.3 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535โดยใชรวมกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อรักษาสภาพพื้นที่คลองตามธรรมชาติ การบําบัดน้ําเสียชุมชนและศึกษา
ผลกระทบทางสิง่ แวดลอมกอนดําเนินการโครงการ
3.3 กฎหมายและ
ขอกําหนดหรือมาตรฐานในการทํางานกอสราง (Code of Practice)
3.3.1ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 วาดวยการจัดซื้อจัดจและแก
าง ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
3.3.2ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานครพ.ศ.
2534
3.3.3รายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พศ. 2542
3.3.4รายการมาตรฐานงานกอสรางระบบปองกันน้าํ ทวมและระบบระบายน้าํ พ.ศ. 2557
3.4 ความรูดานวิศวกรรมศาสตร
ในการวางแผนออกแบบงานกอสรางตางๆ ของโครงการใหมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และการใชงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จําเปนตองตองใชทฤษฎีความรูดานวิศวกรรมในแขนงตางๆ ดังนี้
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3.4.1 ความรูด า นปฐพีกลศาสตร(Soil Mechanics)
1) กําลังรับน้ําหนักของดิน(Strength of Soil) ใชในการวิเคราะหคาํ นวณหาความสามารถสูงสุดใน
การรับกําลังของดินและการวิบัติของดินในสภาพตางๆ เชน การรับน้ําหนักของฐานราก การเคลื่อนตัวของกําแพงกันดิน
และการเลื่อนไถลของลาดตลิ(รายละเอี
่ง
ยดตามภาคผนวก ค)
2) แรงดันดานขางของดิน (Lateral Earth Pressure) ใชในการวิเคราะหและการหาคาแรงดันดิน
ดานขางของดิน เปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับการออกแบบกําแพงกันดินและโครงสรางกันดินตางๆ ขนาดและทิศทาง
ของแรงดันดานขางเปนขอมูลจําเปนสําหรับการออกแบบกําแพงกันดินหรือโครงสรางกันดินตางๆใหมีอัตราสวน
ปลอดภัยมากเพียงพอ เพื่อนําไปพิจารณาออกแบบโครงสรางบอสูบน้ํา บอระบายน้ํา และบอดักขยะ(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค)
3.4.2 ความรูด า นวิศวกรรมชลศาสตร(Hydraulic Engineering)
1) การไหลในทอปดใชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการระบายน้ําของทอระบายน้ํา ที่เชื่อมตอ
ระหวางบอสูบน้ํากับคลองหวยขวาง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาคํานวณหาการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานและ
ขอตอของทอระบายน้ําที่จะใชสูบน้ําออกจากบอสูบน้ําใหเกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ําสูงสุด (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค)
2) การคํานวณคาปริมาณน้าํ หลากจากพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยใชสตู Rational’s
ร
Formula ใชในการ
วิเคราะหหาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ําที่จะตองระบายออกเพื่อไมใหเกิดปญหาน้ําทวม ซึ่งจะนําไปใชในการ
ออกแบบขนาดและจํานวนของเครื่องสูบน้ําในบอสูบน้ําตอไป(รายละเอียดตามภาคผนวก ค)
3.4.3 ความรูดานการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการออกแบบ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของบอสูบน้ํา บอระบายน้ํา และโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กอื่นของโครงการ ใหมีความมั่นคงแข็งแรง ทนทานตอสภาวะดินฟาอากาศและเปนไปตามหลัก
วิชาการ โดยออกแบบตามขอกําหนดของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มาตรฐาน ( EIT.
Standard 1007-34) มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน(รายละเอียดตามภาคผนวก
ค)
3.5ความรูดานการวางแผนงานและแผนกําหนดเวลางานกอสราง(Construction planning and
scheduling)
ใชในการวางแผนงานใหประสบความสําเร็จโดยมุงแกปญหาภายในพื้นที่ โดยคํานึงถึงผลประโยชนทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม และกําหนดโครงการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยใชหลักการวางแผนโครงการดังนี้
3.5.1การวางแผนงานกอสราง (Planning)
โครงการกอสรางที่จะประสบผลสําเร็จจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไดรับการบริหารและจัดการใหแลวเสร็จตาม
วัตถุประสงคของงานโดย
1) ไดคุณภาพที่กําหนด
2) ทันเวลาทีต่ อ งการใช
3) มีคาใชจายทั้งสิ้นอยูภายใตงบประมาณที่ไดจัดเตรียมไวไดคุณภาพตามที่กําห นดหมายถึงคุณภาพของ
งาน เชน ความเรียบรอยความแข็งแรงตามทีว่ ศิ วก
รกําหนดใชวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปนตน
แผนงานกอสรางจะกําหนดเปาหมายของงานกําหนดบทบาทของบุคคลตางๆกําหนดลําดับกอน
หลังของกิจกรรมกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและเวลาแลวเสร็จของแตละกิจกรรมดังนั้นนอกจากจะใชแผนงานใน
การดําเนินงานแลวยังใชแผนงานในการติดตามประเมินความกาวหนา ของงานรวมทัง้ การควบคุมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานผูที่เกี่ยวของในงานกอสรางที่กําลังจะดําเนินการจะตองศึกษาแผนงานกอสรางใหเขาใจในรายละเอียด
กอนงานกอสรางจะเริ่มตนเพื่อทํางานใหประสานสอดคลองกันและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
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3.5.2ขัน้ ตอนและวิธใี นการจัดทําแผนงานกอสราง
การจัดทําแผนงานกอสรางจะตองเริม่ ตัง้ แตการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการรวมถึงขอบเขตของงานโดยอาศัย
ประสบการณการทํางานประกอบกับความคิดสรางสรร วิธกี ารใหมๆเขาไปบางสวนเพื่อตอบปญหาพื้นฐานเหลานี้
คือ
1)
ทําอะไร
2) ทําอยางไร
3)
ทําเมื่อไร
4)
ทําโดยใคร
5)
ทําที่ไหน
6) ตองการอะไรบางในการทํา
3.5.3การทําแผนงานแบบแกนทชารตหรือบารชารต (Bar Chart)
การทําแผนงานแบบแกนทชารตหรือบารชารตBar
( Chart) ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยชาวอเมริกันชื่อMr. Henry
L. Ganttตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แผนงานแบบนี้ยังคงเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันทั้งในงาน
กอสรางขนาดใหญหรือเล็กก็ตามสาเหตุความนิยมมาจากความไมซบั ซอนของแผนงาน จัดทําไดสะดวก และเขาใจ
งาย
ในแผนกําหนดเวลา Bar Chart จะตองมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการกอสราง เชน เจาของงาน
ผูรับเหมากอสราง ผูควบคุมงาน และเวลาโครงการ การสรางแผนกําหนดเวลาจะเริ่มจากการกําหนดวันที่เริ่มตน
ของการทํางาน ใสกจิ กรรมทีต่ อ งทําลงในตารางรายละเอียด กําหนดเวลาทีต่ อ งใชในแตละกิจกรรม ลากเสนแถบสี
(Bar) ซึ่งแสดงงานที่ทําและเวลาที่ใช ทําตอไปเรื่อยๆจนถึงงานสุดทายที่ตองทํา อาจทําการปรับแตงเวลาและ
ความสัมพันธระหวางกิจกรรม จนพอใจจึงผลิตแผนกําหนดเวลาออกใชงานตอไปแผนกําหนดเวลาที่สรางเสร็จจะ
ถูกใชเปนแนวปฏิบัติงานกอสรางในโครงการรวมถึงใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งสามารถทํา
โดยการใชเสนความคืบหนาและโคงรูปตัวเอส
3.5.4เสนความคืบหนา S-Curve
เมื่อไดจัดทําแผนงานแลวผูวางแผนสามารถสรางเสนกราฟ S-Curveแสดงมูลคาของงานที่แลวเสร็จตามผลงานที่
แสดงไวเปนชวงๆในแผน ซึ่งใชเปนการวางแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานทีว่ างไวและปรับแก
ไขจุดดอยตางๆโดยแบงออกเปน 3 ระยะคือ
1)ระยะเริ่มโครงการ โดยสวนใหญเปนการเตรียมงาน หนางาน
จึงมีการใหดําเนินการไดไมมากนัก เมื่อ
เขียนเสนกราฟจะลาดเอียงและโคงขึ้นนอย
2) ระยะกลางโครงการ เปนชวงทีส่ ามารถเปดหนางานไดมากขึน้ สามารถทํางานไดหลายกลุ มมี
ความกาวหนาของงานรวมมากใชเวลานอย เมือ่ เขียนเสนกราฟจะลาดเอียงและโคงขึน้ มากตามศักยภาพการ
ทํางานจึงเปรียบเสมือนเปนชวงลําตัว S
3) ระยะปลายโครงการ เปนชวงที่ทํางานเสร็จไปมากแลว เหลือเพียงงานเก็บจุดบกพรอง ทําความ
สะอาดโครงการ การเบิกงวดมีนอ ยมีความกาวหนาของงานมีนอยใชเวลานาน เมื่อเขียนเสนกราฟจะลาดเอียงและ
โคงขึ้นนอยตามศักยภาพการทํางานจึงเปนเสมือนปลายของตัว S
3.5.5 ประโยชนของการวางแผนงาน
การทีท่ มี บริหารงานโครงการใหเวลาและความพยายามกับการวางแผนโ ครงการลวงหนากอนจะดําเนินการใดๆ
ยอมเกิดประโยชนอยางคุม คาตามมาในดานตางๆ ไดแก
1)
ทําใหรูวามีงานอะไรบางที่ตองทําโดยในแผนงานจะมีการจัดทํารายการงานยอยตั้งแตเริ่มกอสราง
จนงานเสร็จสมบูรณ
2) ทําใหผปู ฏิบตั งิ านไดศกึ ษางานทีจ่ ะทําลวงหนาและมีเวลาในการระดมความคิดในดานการเลือก
เทคนิควิธีการกอสรางที่ดีที่สุด
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3) ทําใหสามารถคาดเดาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดและหาวิธีในการปองกันหรือแกไขทั้ งปญหาดาน
วัสดุปญ
 หาดานเทคนิคการกอสรางปญหาดานบุคลากรปญหาดานความปลอดภัย
4) รู ทําให
สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแรงงานเพื่อการใชงานไดตามเวลาอยาเหมาะสมรวมถึงสิ่งสนับสนุนอื่นๆ
5) ทําใหสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านไดตลอดเวลารวมทัง้ สามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบผลงานที่ปฏิบัติจริงกับแผนงานที่วางไวทั้งในดานปริมาณงานวัสดุงบประมาณเวลาและคุณภาพงาน
และหากไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวจะตองทําการปรับปรุงหรือปรับแกแผนงานโดยทันทีโดยที่ผลสําเร็จ
ของงานกอสรางจะตองบรรลุตามเปาหมายสามประการคือเสร็จตามเวลาภายในวงเงินงบประมาณทีต่ ง้ั ไว และมี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
6) ใ ชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติโครงการ โดยเก ณฑตางๆที่กําหนดขึ้นในขั้นตอน
วางแผนทั้งดานตนทุน เวลา และคุณภาพ จะถูกนําไปใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการปฏิบัติจริง
ระหวางการดําเนินการโครงการ
3.6 ดานเศรษฐศาสตรและสังคม
ในการวางแผนงาน โครงการ กอสรางใดๆ จะตองคํานึงถึงผลประโยชนตอ การลงทุนและการลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมใหกับประชาชน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.6.1ผลประโยชนทางตรง ไดแก การลดความเสียหาย และความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม
3.6.2ผลประโยชนทางออม ไดแก ความปลอดภัยความเชื่อมั่น และคุณภาพชีวิตที่ดขี องประชาชน
4. สาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการที่ผูเสนอปฏิบัติ
4.1 สาระสําคัญของโครงการ
พื้นที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกเปนถนนสายหลักมีการสัญจรของยวดยานพาหนะในปริมาณมาก โดยถนน
รัชดาภิเษกมีระดับต่ําเปนแองกระทะพื้นที่โดยรอบประกอบดวยโรงแรม หางสรรพสินคา คอนโด อาคารพาณิชย
บานพักอาศัย ตลาด และมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน การระบายน้ําในพื้นที่จะใชระบบทอระบายน้ําระบายสู
คลองหวยขวาง การระบายน้าํ ตามธรรมชาติจะเปนไปไดชา ในชวงฤดูฝนมักจะมีปญหาจุดออนน้ําทวมขังซ้ําซาก
เนือ่ งจากฝนตก
หากมองถึงในความเสียหายดานเศรษฐศาสตรที่เกิดขึ้นในกรณีที่ยังไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวมใน
บริเวณดังกลาวไดอีกทั้งยังไมรวมความเสียหาย จากทางดานพลังงานและเชื้อเพลิง จากปญหาการจราจรที่ไม
สามารถประเมินได ดังนั้นเมื่อโครงการ กอสรางบอสูบน้ํา ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง(ฝงทิศเหนือ)
ดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่
และชวยลดความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตรและสังคมไดซึ่งหากไมดําเนินโครงการดังกลาวก็จะเกิดปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากจากฝนตกทุกป และ
เกิดความเสียหายตอภาครัฐและภาคเอกชนในการซอมแซมอาคารพาณิชย อาคารพักอาศัย และสาธารณูปโภค
ตางๆ
โดยปริมาณงานกอสราโครงการ
ง
กอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง(ฝงทิศเหนือ) ที่
ตองดําเนินการ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก
4.2 ขัน้ ตอนการดําเนินการ
ในการวางแผนโครงการกอสรางบอสูบน้ํา ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง(ฝงทิศเหนือ) ได
ดําเนินการตามหลักการวางแผนโครงการ ภายใตขอบเขตและระเบียบขัน้ ตอนของกรุงเทพมหานครตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่ของโครงการโดยมีขน้ั ตอนการดําเนินงานและรายละเอียดตางๆดังนี้
4.2.1 วางแผนเพื่อ
การวิเคราะหปญหา-สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่
ดังกลาว โดยไดเขาสํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังบอยครั้ง ซึ่งพบวาพื้นที่ดังกลาวมี
ระดับต่ําเปนแองกะทะประกอบกับทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.20 ม. ทั้งสองฝงของถนนอยูบนทางเทาไมไดตอลง
คลองหวยขวางโดยตรง เนือ่ งจากติดสาธารณูปโภคใตดนิ แตมที อ ลอด ค.ส.ล. ขนาด 1.20 ม. รวบรวมน้ําในทอทั้งสอง
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ฝงถนนเขามาที่บอพักเกาะกลางถนนกอนระบายน้ําลงคลองหวยขวาง เปนผลใหการระบายน้ําบริเวณนี้ลาชา ฝนที่ตก
ลงมาในพื้นที่ใชเวลาในการระบายนาน และกอใหเกิดปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนรัชดาภิเษกชวงนี้อยูเปนประจํา
แนวทางในการแกปญหาจะตองสรางบอสูบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเรงระบายน้ําที่มาจากทอลอด ค.ส.ล. ขนาด
1.20 ม. ทั้งสองฝงของถนนลงสูคลองหวยขวางโดยเร็วตอไป
4.2.2 วางแผนการติดตอประสานงานจากสภาพทางกายภาพโดยรวมของพืน้ ทีด่ งั กลาววาหากวาไดมี
การดําเนินโครงการแลวจะตองทําการประสานหนวยงาน
สาธารณูปโภคใดบางที่เกี่ยวของ เชน สถานีตาํ รวจนครบาล
สํานักงานเขต การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง องคการโทรศัพท สํานักสิ่งแวดลอม สํานักการโยธา
สํานักการจราจรและขนสง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเปนตน
4.2.3วางแผนกําหนดงานที่ตองทํารูปแบบและผังบริเวณMethod
( statement and site layout)
1)วางแผนในการเขาตรวจสอบพืน้ ทีโ่ ครงการและวิเคราะหคาดการณสภาพปญหา
อุปสรรคใน
บริเวณพื้นที่กอสราง สิ่งกีดขวางตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการดําเนินการกอสราง พรอมทั้งวางแผนวิธีการ
กอสราง พิจารณาเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่จะใชในโครงการวามีความเปนไปไดและมีความเหมาะสมหรือไม
อยางไร พรอมทั้งวางแผนกําหนดรูปแบบและปริมาณงานใหเหมาะสม
2)วางแผนเพือ่ จัดทําแบบรายละเอียดในการแสดงทีต่ ง้ั ของโครงการรวมทั้งวิเคราะหหาตาํ แหนง
กอสรางบอสูบน้ํา บอระบายน้ํา และบอดักขยะรวมถึงรูปตัดของโครงสรางที่แสดงถึงรายละเอียดของเทคนิคตางๆให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยกําหนดตําแหนง บอสูบน้ําและบอระบายน้ําอยูที่เกาะกลางถนนรัชดาภิเษก เนื่องจาก
จะตองรวบรวมน้ําจากทอลอดทั้งสองฝงถนนกอนจะสูบระบายน้ําลงสูคลองหวยขวาง สวนบอดักขยะอยูที่ทางเทาทั้ง
สองฝงถนนเพื่อปองกันไมใหขยะที่ไหลมากับน้ําเขาบอสูบน้ําและเพื่อสะดวกในการดักเก็บขยะไปทิ้งตอไป
3)วางแผนการจัดทํารายการขอกําหนดเฉพาะงาน โดยระบุปริมาณงาน วิธกี ารกอสราง
หมุดคาระดับที่ใชอางอิง มาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุกอสราง และรายละเอียดอื่นๆทั้งที่กําหนดในแบบกอสรางและที่
ไมสามารถระบุรายละเอียดลงในแบบกอสรางได
4.2.4วางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการConstruction
(
planning and scheduling)
1) วางแผนประมาณระยะเวลาดําเนินโครงการใหมคี วามเหมาะสมโดยคํานึงวิถึธงีการกอสราง
ปญหาอุปสรรคและเทคนิคในการกอสราง โดยใชระบบตารางเวลา(Bar Chart)วางแผนการจัดลําดับการดําเนินงาน
ตางๆในแตละงานใหเหมาะสมโดยเสนอแนะใหจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องจักรอยางพอเพียง และมีการจัเตรี
ด ยม
เครื่องสูบน้ําชั่วคราวในระหวางกอสรางเพื่อระบายน้าํ หากเกิดกรณีฝนตกในบริเวณพื้นที่กอสราง
2)วางแผนการลําเลียงวัสดุและการขนยายเครื่องจักร เนื่องจากเสนทางถนนรัชดาภิเษกมี
ปริมาณการจราจรหนาแนนมากอีกทั้งจุดกอสรางอยูทั้งบนทางเทา และเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก
ทําใหการลําเลียง
วัสดุกอสรางและเครื่องจักรเขาถึงพื้นที่กอสรางไดยากลําบาก จึงไดวางแผนการลําเลียงวัสดุกอสรางและการขน
ยายเครื่องจักรในชวงเวลากลางคืน
ซึง่ รายละเอียดการวางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการโดยใชระบบตารางเวลา (Bar Chart)
และเสนกราฟ (S-Curve)แสดงความกาวหนาของการดําเนินงาน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
4.2.5วางแผนงบประมาณ(Budget planning)
1)วางแผนในการดําเนินการจัดทําการประมาณราคาคากอสรางโดยจะตองแสดงถึง
รายละเอียดปริมาณงานในโครงการและสืบคนราคาวัสดุ และคาแรงจากราคาตามประกาศ กระทรวงพาณิชย
รวมถึงมีการคํานวณ Factor Fใหถกู ตองตามประเภทของงาน โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารใบประมาณราคา
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
2)วางแผนในการจัดทําแบบรายละเอียดงบประมาณซึ่งประกอบไปดวย เอกสาร ง202ง109
โดยรายละเอียดจะตองระบุแผนผังแสดงที่ตั้งของโครงการวัตถุประสงค ปริมาณงาน
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รวมถึงจัดทําเอกสารเพื่อการนําเสนอ(Power Point) เพื่อใหผูบริหารพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโครงการ
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3)วางแผนในการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพือ่ การขออนุมตั ปิ ระกาศขายแบบ ยืน่ ซอง
ประกวดราคา โดยจัดเตรียมแบบกอสราง บัญชีกาํ หนดคางาน รายการมาตรฐาน รายการขอกําหนดเฉพาะงาน
สําหรับภาคเอกชนที่ตองการซื้อแบบ เพื่อขอยื่นซองประกวดราคา
4)วางแผนในการจัดทําหนังสือประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูขอรับการประเมินไดทํา
การตรวจสอบวางานกอสรางมีสวนใดบางที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก และตองทําหนังสือประสานงานเพื่อขอ
อนุญาตกอสราง และการขอใชพื้นที่เพื่อดําเนินการกอสราง ประกอบดวย
ก) หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร เชน สํานักงานเขตหวยขวาง สํานักการโยธา สํานัก
สิ่งแวดลอม และหนวยงานภายในสํานักการระบายน้ํา เชน กองระบบอาคารบังคับน้ํา เปนตน
ข ) ดานสาธารณูปโภคประกอบดวย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน การประปานครหลวงสาขา
พญาไท บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด
ค) หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของประกอบดวย กองบัญชาการตํารวจนครบาล การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
4.2.6วางแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานทีไ่ ดวางไวเพือ่ ทีจ่ ะเปนประโยชนตอ ไปใน
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและปรับแกไขจุดดอยตางๆเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในการวางแผน
โครงการนี้จะใชกราฟS- Curve เพื่อแสดงความกาวหนาของโครงการตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว
5. ผูรวมดําเนินการ
5.
1นายเพิม่ พล ศรีนวล
สัดสวนผลงาน 60%
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.
2นายวิรชั ซาอุรมั ย
สัดสวนผลงาน 15%
นายชางโยธาชํานาญงาน
กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.3นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ
สัดสวนผลงาน 15%
วิศวกรโยธาชํานาญการ
กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.4นายจรินทร ชุมดวง
สัดสวนผลงาน 5%
นายชางโยธาปฎิบัติงาน
กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.5นายพรเทพเหลืองวิริยะแสง สัดสวนผลงาน
5%
นายชางโยธาชํานาญงาน
กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รับผิดชอบในฐานะวิศวกรโยธาปฏิบัติการ มีหนาที่ในการวางแผนงานและแผนกําหนดระยะเวลางาน
กอสรางของ โครงการกอสรางบอสูบน้ํา ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง (ฝงทิศเหนือ) ตามหลักการ
วางแผนงานและแผนกําหนดระยะเวลางานกอสราง (Construction planning and scheduling) และดําเนินการ
ภายใตขอบเขตและระเบียบขั้นตอนของกรุงเทพมหานคร ทําการประมาณราคาคากอสรางและจัดทําเอกสาร จน
สามารถนําโครงการไปของบประมาณ ประกวดราคาและดําเนินการกอสรางได คิดเปนสัดสวนผลงาน 60 %โดยมี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้
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6.1ขัน้ ตอนวางแผนงานกอสราง (Construction planning)
ทําการวางแผนกําหนดงานที่ตองทํา วิธีการกอสรางและผังบริเวณ (Method statement and site
layout) โดยเริ่มตั้งแตการออกสํารวจสถานที่ที่จะทําการกอสราง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไป (รายละเอียดตาม
ผังบริเวณ ภาคผนวก ก) เพือ่ ใชเปนขอมูลและแนวทางในการวางแผนกําหนดงานทีจ่ ะตองทํา และกําหนดปริมาณงาน
ใหมีความเหมาะสมกับดานตางๆ จัดทําแบบกอสรางซึ่งแสดงถึงผังบริเวณการกอสรางของโครงการปริมาณงาน
รูปแบบรายละเอียดของโครงสราง รวมถึงรูปตัดของโครงสรางที่แสดงถึงรายละเอียดของเทคนิคตางๆ และจัดทํา
รายการกอสราง ขอกําหนดเฉพาะงาน โดยระบุถึงวิธีการกอสรางและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งที่กําหนดไวในแบบกอสราง
และที่ไมสามารถระบุรายละเอียดลงในแบบกอสราง
ผูขอรับการประเมินไดวางแผนกําหนดใหกอสรางบอดักขยะดําเนินการกอนเปนลําดับแรก เนื่องจากจุด
กอสรางอยูบนทางเทาของถนนรัชดาภิเษก งายตอการลําเลียงขนสงวัสดุกอสรางและเครื่องจักรและเพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบตอการจราจรบนถนนรัชดาภิเษก เสร็จแลวจึงดําเนินการซอมแซมทางเทาและถนนในสวนที่ไดรับความ
เสียหาย โดยกอนการกอสรางจะตองทําการบล็อคน้ําที่หนาและหลังบอดักขยะรวมทั้งปลายทอกอนลงคลอง
ลําดับตอมาไดวางแผนกําหนดใหงานกอสรางบอระบายน้ําและบอสูบน้ําตามลําดับเนื่องจากจุดกอสรางอยูที่
เกาะกลางถนนรัชดาภิเษกยากตอการลําเลียงขนสงวัสดุกอสรางและเครื่องจักร และเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
การจราจรบนถนนรัชดาภิเษกจึงกําหนดใหดาํ เนินการในเวลากลางคืนซึง่ มีปริมาณการจราจรนอยพรอมทัง้ ติดตัง้ ปาย
เตือนและสัญญาณเตือนตามรายการมาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
สวนงานกอสรางอื่นๆ ที่ไมไดกลาวไวสามารถกําหนดใหดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาของงานกอสรางที่
ไดกลาวไวขา งตนได โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
6.2วางแผนกําหนดเวลางานกอสราง (Construction scheduling)
ทําการประมาณระยะเวลาดําเนินการโครงการใหมคี วามเหมาะสมสอดคลองกับแผนงาน วิธกี ารกอสราง
และผังบริเวณ โดยคํานึงถึงปญหาอุปสรรคและเทคนิคในการกอสราง ในขั้นตอนนี้ผูขอรับการประเมินไดใชหลักการ
ประมาณระยะเวลาของงานกอสราง (Construction Duration Estimating) โดยการอางอิงขอมูลสถิตกิ ารทํางาน
กอสรางเฉลี่ยตอวันของคนและเครื่องจักรจากหนวยงานราชการตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นเปนฐานในการคิดคํานวณเวลาการ
ทํางานของแตละกิจกรรม (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) จากการประมาณระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม
พบวางานกอสรางบอสูบน้ําใชระยะเวลาดําเนินการมากที่สุด ซึ่งไดกําหนดใหเปนงานกอสรางหลักของโครงการ
เมื่อประมาณระยะเวลาการดําเนินการของแตละกิจกรรมแลวเสร็จ ผูขอรับการประเมินไดเลือกใชแผนงาน
ระบบตารางเวลาBar Chart มาวางแผนกําหนดเวลางานกอสรางของโครงการนีเพราะความไม
้
ซับซอนของรูปแบบ
สามารถจัดทําไดสะดวก งายตอการอานและทําความเขาสามารถปรั
ใจ
บแกไดงา ยและมีความยืดหยุนสูงการวางแผนงาน
ระบบตารางเวลาทําไดโดยการกําหนดงานทีจ่ ะตองทําของทัง้ โครงการแทนดวยแทงหรือแถบในแนวนอนBar)( ความ
สั้น-ยาวของแทงหรือแถบนี้จะบงบอกถึงระยะเวลาของงานที่จะตอง ดําเนินการ ความละเอียดของแผนงานระบบ
ตารางเวลาขึน้ อยูก บั การแบงสวนงานวาตองการรายละเอียดมากนอยเพียงใดขอดีของการวางแผนงานรูปแบบนี้ คือ
แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินงานของทั้งโครงการที่สามารถเขาใจไดโดยงายการปรับแผนหรือแกไขแผนทําไดงาย
การนําไปใชตดิ ตามความกาวหนาของโครงการทําไดสะดวก เนือ่ งจากสามารถเปรียบเทีแผนที
ยบ ่วางไวกับการทํางาน
จริงไดอยางชัดเจน และไดใชเสนกราฟ S-Curve รวมกับแผนงานระบบตารางเวลาBar Char เพือ่ ใชในการติดตามผล
การดําเนินงานของโครงการ โดยการเปรียบเทียบเสนกราฟS-Curve ที่กําหนดไวกับเสนกราฟS-Curve ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานจริง วาสิ่งที่ปฏิบัติจริงเปนอยางไรทําไดเร็วกวาแผนที่กําหนดไวหรือชากวาที่กําหนดไว ซึ่งหากผลการ
ดําเนินการชากวาแผนก็สามารถนําผลจากการเปรียบเทียบนีม้ าวิเคราะหหาสาเหตุวา เกิดขึน้ จากสาเหตุใดเพือ่ หา
วิธีแกไขตอไป(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
นอกจากนี้ผูขอรับการประเมินไดใชเทคนิคระเบียบวิธีวิกฤติ (Critical Path Method : CPM) ซึ่ง
เปนเทคนิคเชิงปริมาณดานการวิเคราะหขายงาน (Network analysis) ทีใ่ ชกนั แพรหลายในการวางแผนและ
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ควบคุมงานทีม่ ลี กั ษณะเปนโครงการทําใหสามารถแสดงความสัมพันธระหวางงานตางๆ ภายในโครงการไดทง้ั หมด
เพื่อหาสายงานวิกฤติซึ่งก็คืองานตางๆ ที่มีความสําคัญเปนงานที่กําหนดและควบคุมการแลวเสร็จของโครงการ
โดยสายงานวิกฤตินจ้ี ะมีระยะเวลาดําเนินงานมากทีส่ ดุ ของโครงการ ซึง่ ระยะเวลาดําเนินงานของสายงานวิกฤติ
เรียกวาระยะเวลาวิกฤติ (Critical time) (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
จากการวางแผนกําหนดเวลางานกอสรางพบวากรอบระยะเวลาการดําเนินการโครงการจะขึน้ อยูก บั งาน
กอสรางบอสูบน้ํา และบอระบายน้ํารวมระยะเวลา 390วัน
6.3ประมาณราคาคากอสรางและวางแผนดานงบประมาณ (Budget planning)
ผูข อรับการประเมินไดทาํ การวางแผนงานกอสรางรายละเอียดปริมาณงานกําหนดขัน้ ตอนวิธกี ารทําการ
กอสรางและระยะเวลาดําเนินการกอสรางแลว เสร็จ จึงไดดาํ เนินการการประมาณราคาโดยการประมาณราคาคา
กอสรางไดดาํ เนินการไปตามหลักวิชาชางและหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ สํานัก
พัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยอางอิงราคาคาวัสดุตามประกาศสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชยประจําเดือนที่ทําการคิดราคาและสืบคนขอมูลดานราคาวัสดุและอุปกรณกอสราง
บางชนิดที่ไมมีปรากฏใน ประกาศสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย เพือ่ พิจารณาวาโครงการตองใช
งบประมาณหรือตนทุนในการดําเนินการทัง้ หมดเทาใด แลวจึงเขาสูขั้นตอนการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อให
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ
คํานวณคาFactor F ตามประเภทของงาน รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น13,210,000.- บาท ส( ิบสาม
ลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
จัดทําแบบรายละเอียด ขอจัดสรร งบประมาณซึ่งประกอบไปดวยเอกสาร ง202 , ง109 แผนผัง
แสดงที่ตั้งของโครงการ วัตถุประสงค ปริมาณงาน รูปถายบริเวณพื้นที่กอสราง รวมถึงจัดทําเอกสารเพื่อการ
นําเสนอ (Power Point) เพื่อใหผูบริหารพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโครงการ
7.ผลสําเร็จของงาน
จากการดําเนินการวางแผนงานกอสราโงครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวย
ขวาง (ฝงทิศเหนือ) สามารถสรุปผลสําเร็จของงานไดดงั นี้
7.1สามารถนําโครงการไปของบประมาณและดําเนินการประกวดราคาไดตามกําหนด
7.2สามารถกําหนดระยะเวลางานกอสรางได
7.3สามารถดําเนินงานกอสรางโครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง (ฝงทิศ
เหนือ) ใหแลวเสร็จโดยถูกตองตามแบบ สัญญา รายการ
7.4สามารถกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานทีก่ อ สรางเพือ่ ใหโครงการเกิดประสิทธิภาพในการ
แกไขและปองกันปญหาน้ําทวม
7.5สามารถลดปญหาน้าํ ทวมในถนนรัชดาภิ เษกและพื้นที่โดยรอบบริเวณใกลเคียง และยังชวยลด
ปญหาการจราจรติดขัดจากปญหาน้าํ ทวมขังดวย
8.การนําไปใชประโยชน
เมื่อการดําเนินงานโครงการตามที่ไดวางแผนไวเสร็จสิ้นและไดรับผลสําเร็จของงานแลว ผลสําเร็จดังกลาว
จะยังมาซึ่งประโยชนหรือประสิทธิผลของโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการที่ตั้งไวไดแก
8.1กรุงเทพมหานคร สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากเนื่องจากฝนตก พื้นที่บริเวณถนนรัชดาภิเษก
บริเวณแยกหวยขวางถึงคลองหวยขวางและบริเวณใกลเคียงได
8.2สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําที่ทวมขังในถนนรัชดาภิเษกลงสูคลองหวยขวางไดเร็วขึ้นดวย
ความสามารถในการสูบน้าํ จากเครือ่ งสูบน้าํ ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จํานวน 3 เครือ่ งและขนาด 0. 5ลบ.ม./วินาที
จํานวน 2 เครื่อง ทําใหอัตราการไหลของน้ําในทอระบายน้ําถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝงสามารถระบายลงสูคลอง
หวยขวางไดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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8.3สามารถลดความเสียหายทางเศรษฐศาสตรไดโดยเฉพาะปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดน้ํา
ทวมขังเปนเวลานาน
9. ความยุงยาก ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ(วางแผน)
9.1การวางแผนการทํางานโครงการกอสรางบอสูบน้ํา ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง (ฝง
ทิศเหนือ) ไดดาํ เนินงานในสวนทีส่ ามารถควบคุมได (Control) แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว เวนแตงานติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด 400 KVA.ซึ่งเปนสวนที่ไมสามารถควบคุมได (Un-control) เนือ่ งจากถนนรัชดาภิเษก การ
ไฟฟานครหลวงไดกาํ หนดใหเปนพืน้ ทีจ่ า ยไฟฟาระบบสายใตดนิ โดยขอใหการไฟฟานครหลวงเขตสามเสน อนุญาต
ติดตัง้ และประมาณราคาคาติดตัง้ ซึง่ ตองใชระยะเวลาในการประมาณราคา ระยะเวลาลวงเลยมาจนโครงการ
ดังกลาวสิ้นสุดสัญญาโดยไดทําหนังสือสอบถามเปนระยะๆถึง 3 ครั้ง จึงตองทําการตัดลดเนื้องานเนื่องจากไม
ทราบวาการประมาณราคาระบบสายไฟใตดนิ ของการไฟฟานครหลวงจะแลวเสร็จเมือ่ ใด และไดประสานงานกับ
กองเครื่องจักรกลเพื่อนําเครื่องกําเนิดไฟฟามาใชกับเครื่องสูบน้ําเปนการชั่วคราวกอน เมื่อการไฟฟานครหลวงทํา
การประมาณราคางานดังกลาวแลวเสร็จจึงของบประมาณเพือ่ ดําเนินการตอไป
9.2งานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคใตดนิ ระดับและแนวของระบบสาธารณูปโภคจะไมตรงกับ
แบบ Asbuiltที่ไดมาจากหนวยงานเจาของระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นขณะขุดดินในทางเทาหรือผิวจราจรเพื่อทํา
การกอสรางจะตองขุดดวยความระมัดระวังและตองประสานใหเจาหนาที่ของหนวยงานระบบสาธารณูปโภคนั้น
เขารวมตรวจสอบขณะขุดดินเพื่อทําการกอสราง อันเปนการปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงทีหากเกิดความ
เสียหายตอระบบสาธารณูปโภค
9.3 งานระบายน้าํ ระหวางการกอสราง โครงการกอสรางดังกลาวมีระยะเวลากอสราง 390 วัน โดย
จะตองมีการกอสรางในชวงฤดูฝน บางครั้งมีฝนตกหนักซึ่งไมอาจคาดการณ
ไ ดวา ฝนจะตกในชวงเวลาใด มีความเขม
ของฝนเทาใด ดังนั้นจะตองใหผูรับจางจัดหาเครื่องสูบน้ําใหมีจํานวนเพียงพอตอการระบายน้ําและเครื่องสูบน้ํา
สามารถทํางานไดตลอดเวลา และตองมีเครื่องสํารองเก็บไวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องสูบน้ําใชการไมได
9.4 งานระบบปองกันดินพัง (Temporary Work) โครงการกอสรางดังกลาวผูรับจางไดใชวิธี Sheet
pile with bracing ซึ่ง Sheetpile ที่ผูรับจางนํามาใชบางแผนไมไดมาตรฐานมีลักษณะชํารุด บิดเบี้ยว โกงงอทําให
ตอนกด Sheetpile เขาเขี้ยวกันไมสนิทสงผลใหดินไหลไปตามชองวางเขามาในบอที่ขุดดินไว ซึ่งอาจทําใหถนนเปน
โพรงและเกิดความเสียหายได จึงตองคอยตรวจสอบใหดหี ากพบวาไมไดมาตรฐานตองสัง่ ใหดาํ เนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อลดความเสียหายของโครงสรางถนนซึ่งตองเสียคาใชจายในการ
ซอมแซมสูง
9.5 งานจัดการจราจรระหวางกอสราง เนื่องจากถนนรัชดาภิเษกเปนถนนยานเศรษฐกิจ มีผูอาศัย
หนาแนนมาก มีการจราจรของยวดยานพาหนะจํานวนมาก จึงจําเปนตองทําการกอสรางในเวลากลางคืนเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ปญหาการจราจรติดขัดดังนั้นตองกําชับตรวจสอบใหผูรับจางติดตั้งปายและสัญญาณไฟเตือนเขตกอสรางอันตราย
ใหเปนไปตามมาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 และจะตองจัดใหมีผูโบกใหสัญญาณไฟขณะทําการ
กอสรางดวย เพื่อลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได
10. ขอเสนอแนะ
10.1 เครื่องจักรกลและอุปกรณตางๆ ที่ใชในงานกอสราง จะตองจัดเตรียมใหอยูในสภาพที่พรอมใช
งานไดอยูเสมอ และมีอะไหลสํารอง(Spare Part) เตรียมไวใหพรอมและเพียงพอกับการใชงานกรณีเกิดการขัดของ
ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องสูบน้ํา สายของเครื่องสูบน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องจี้คอนกรีต และเครื่องมืออื่นๆที่จําเปน
10.2การปดกั้นน้ําขณะทําการกอสราง ตองจัดเรียงกระสอบทรายใหไดระดับ เรียงสนิทกันไมมีชองวาง
เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําเขามาในบอสูบน้ําขณะทําการกอสรางกอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางบอสูบน้ําและ
ตองเสียเวลาในการรื้อกระสอบทรายเพื่อจัดเรียงใหม งานปดกั้นน้ําตองใชแรงงานที่มีประสบการณเนื่องจากจะตอง
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บล็อคน้ําในบอพักที่มีความลึก ทําใหมีความยากลําบากในการเรียงกระสอบทรายและควรทําการบล็อคน้ําซอนกัน 2
บอเพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ํา
10.3งานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคใตดนิ ตองทําการตรวจสอบรวมกับหนวยงานระบบสาธารณูปโภค
ตางๆตั้งแตขั้นตอนสํารวจเพื่อจัดทําแบบกอสรางวาบริเวณโดยรอบมีสาธารณูปโภคใดบางอยูในแนวกอสรางหรือไม
อยูใ นระดับความลึกเทาใดซึง่ หากมีการนําชีโ้ ดยละเอียดและครบถวนจะชวยลดปญหาในดานสิง่ กีดขวางใตดนิ ในขณะ
กอสรางไดเปนอยางมาก
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ..............................................
(นายเพิม่ พล ศรีนวล)
ผูข อรับการประเมิน
วันที่ ...............................................
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ.....................................................
(นายวิรชั ซาอุรมั ย) (นายพรเทพ เหลืองวิริยะ)
ผูรวมดําเนินการ ผูรวมดําเนินการ
วันที่....................................................... วันที่.......................................................
ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ.....................................................
(นายศุภณัฏฐ สงวนนวลรักษ)
(นายจรินทร ชุมดวง)
ผูร ว มดําเนินการ
ผูร ว มดําเนินการ
วันที่....................................................... วันที่.......................................................
ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ.....................................................
(นายเจษฎา จันทรประภา)
(นายศิรชิ ยั จงตระกูล)
ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองระบบทอระบายน้ํา
หัวหนากลุมงานวิศวกรรมทอ
สํานักการระบายน้ํา
กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
วันที่.....................................................
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
วันที่.......................................................
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายเพิ่มพล ศรีนวล
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ (ดานวางแผน)
่ 63) สังกัด กลุมวิศวกรรมทอ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
(ตําแหนงเลขทีกรท.
เรื่องคูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ํา
หลักการและเหตุผล
สํานักการระบายน้ํา เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในแตละปกรุงเทพมหานครเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปญหาน้ําทวม โดยมูลคาความ
เสียหายเนื่องจากน้ําทวมกรุงเทพหมานครมีมูลคาสูงซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอความเปนอยูของ
ประชาชนและเศรษฐกิจเปนอยางมาก สาเหตุที่เกิดปญหาน้ําทวมนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันเนื่องมาจากผลของ Global Warming และ Elninyo Effect ทําใหเกิดฝนตก
มากกวาและรุนแรงกวาปกติเกิดจากสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางจุดมีลักษณะต่ําเปนแองกระทะทําใหเกิด
น้ําทวมขัง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชงานของที่ดินและประเภทการใชงานทําใหทิศทางไหลของน้ํา
เปลี่ยนแปลงไป
สาเหตุเหลานี้ทําใหเกิดปริมาณน้ําที่ไหลนองไมเปนไปตามที่ออกแบบไวตั้งแตแรกทําใหเกิดปญหาน้ําทวม
หรือน้าํ รอการระบายตามมา จากสาเหตุขา งตนการปองกันความเสียหายของกรุงเทพมหานครเนือ่ งจากน้าํ ทวมขัง
ที่ไมสามารถระบายน้ําดวยระบบแรงโนมถวงได สามารถแกไขไดโดยสวนหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ําโดยการกอสรางบอสูบน้ํา โดยการออกแบบเลือกใชขอมูลที่ใหมและตรงกับสภาพพื้นที่ของจุดน้ําทวมขังและ
บริเวณใกลเคียง
เนื่องจากเหตุผลดังกลาว ผูขอรับการประเมินจึงไดเสนอแนวคิดในการจัดทําคูมือแนวทางและหลักการใน
การออกแบบปมและบอสูบน้ํา เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบปมและบอสูบน้ําสําหรับผูที่เริ่มงานทางดาน
ออกแบบบอสูบน้ําหรือผูสนใจที่ยังไมมีประสบการณในการออกแบบทางดานนี้ จะชวยลดระยะเวลาการทํางานให
รวดเร็วมากขึ้น และยังใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบระบายน้ําในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน
น้ําทวมและการระบายน้ําไดดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. จัดทําคูมือหลักการคํานวณปริมาณน้ําที่ตองการระบายได
2. จัดทําคูมือแนวทางการออกแบบปมและระบบสูบน้ําได
3. จัดทําคูมือการออกแบบบอสูบน้ําได
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
ในการจัดทําคูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น มี
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ดังนี้
กรุงเทพมหานครในอดีตมีหวย หนอง คลอง บึง และที่วางเปนจํานวนมาก ประชาชนใชน้ําเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตประจําวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไมมีปญหาน้ําทวมมากนัก ทั้งความเดือดรอนเสียหายทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากสภาวะน้ําทวมยังไมรุนแรง ตอมาความเจริญของกรุงเทพมหานครไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวาที่
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การวางผังเมืองการใชทด่ี นิ และการสาธารณูปโภครวมทัง้ มาตรการในการระบายน้าํ และการปองกันน้าํ ทวมทีว่ างไว
จะรับได ผนวกกับปญหาแผนดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงกอใหเกิดปญหาน้ําทวมทวีความรุนแรงขึ้น
สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมจึงไดมีการ
ปองกันความเสียหายของกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ําทวมขังหลากหลายวิธีการ พื้นที่รับน้ําบางแหงมีลักษณะ
เปนพื้นที่ต่ํา ดังนั้นการระบายน้ําดวยระบบแรงโนมถวงจึงเปนไปไดยากการจัดการระบบระบายน้ําในพื้นที่
ดังกลาวจึงตองมีมาตรการอื่นๆประกอบเพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การกอสรางบอสูบ
น้ํา เปนตน
สํานักการระบายน้ํา มีโครงการกอสรางบอสูบน้ํา หลายแหง ซึ่งงานกอสรางบอสูบน้ําเปนงานออกแบบ
อาคารใตดนิ ถือวาเปนงานเฉพาะทางเนือ่ งจากตองใชวชิ าทางดานวิศวกรรมศาสตรรวมหลายแขนงวิชาเขาดวยกัน
ในการออกแบบ เชน วิชาปฐพีกลศาสตร วิชาวิศวกรรมชลศาสตร วิชาการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรที่เริ่มงานใหมหรือขาราชการที่บรรจุใหมในตําแหนงวิศวกรที่จะตองออกแบบบอสูบน้ําอาจตองใชเวลาใน
การศึกษาทบทวนหรือสอบถามผูมีประสบการณทําใหเสียเวลาในการออกแบบ หรือบางครั้งอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการออกแบบเพือ่ เปนการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการออกแบบอีกทัง้ ขจัดปญหาความผิดพลาดใน
การดําเนินการโครงการ ผูขอรับการประเมินจึงมีแนวคิดที่จะจัดทําคูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปม
และบอสูบน้ําในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมวิธีการและขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมของบอสูบ
น้ําในการกําหนดรูปแบบของบอสูบน้ําทําไดหลายรูปแบบซึ่งตองศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงปจจัย
ตางๆดังตอไปนี้
- ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ
- สภาพชั้นดินในพื้นที่โครงการ
- สภาพการจราจรในปจจุบันและผลกระทบตอการจราจรในชวงกอสราง
- เทคนิควิธีการกอสรางที่เหมาะสม
- ขอจํากัดทางกายภาพตางๆ
- คาใชจา ยและงบประมาณในการกอสราง
- ระยะเวลาการกอสราง
- ผลกระทบตอโครงสรางขางเคียง
ผูขอรับการประเมิน ขอเสนอแนวทาง และกรอบการจัดทํา
คูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปม
และบอสูบน้ําดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ําใ นพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบงาน/โครงการ โดยคณะทํางานจะตองเปนเจาหนาที่ที่มี
ความรูความเขาใจและควบคุมงานกอสรางในงานดังกลาว เพื่อใหไดคูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปม
และบอสูบน้ําที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง สมบูรณ ครบถวน
2. เผยแพรคูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภายในหนวยงานของสํานักการระบายน้ํา เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบสําหรับผูที่เริ่มปฏิบัติงานยังไมมี
ประสบการณ หรือผูที่สนใจ
คู
มือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดแสดงไวใน
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใชเปนคูมือในการออกแบบปมและบอสูบน้ําสําหรับผูบรรจุรับราชการใหม
2. สามารถลดระยะเวลาในการออกแบบปมและบอสูบน้ํา
3. สามารถลดปญหาในการออกแบบปมและบอสูบน้ํา
4. สามารถดําเนินการออกแบบบอสูบน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. คูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดรับการยอมรับและ
สามารถใชเปมาตรฐานคู
น
มือสําหรัการออกแบบป
บ
มและบอสูบน้ําในหนวยงานของสํานักการระบายน้ํา
2. มีการนํา คูมือแนวทางและหลักการในการออกแบบปมและบอสูบน้ํา มาใชเปน แนวทางในการ
ออกแบบจนสามารถเขาสูก ระบวนการจัดทําแบบกอสรางได
3. ลดความผิดพลาดจากการออกแบบได โดย
วิศวกรผูเริ่มงานใหมหรือขาราชการตําแหนงวิศวกรโยธาที่
บรรจุใหมสามารถปฎิบตั ติ ามไดตามคูม อื
4. ทําใหสาํ นักการระบายน้าํ ประหยัดทรัพยากรทางดานกําลังคน ระยะเวลาทํางาน และระยะเวลาการ
ตรวจสอบความถูกตองได
5. วิศวกรผูเริ่มงานใหมหรือขาราชการตําแหนงวิศวกรโยธาที่บรรจุใหม สามารถออกแบบปมและบอสูบ
น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาน้ําในพื
ทวมขั้นทีง ่กรุงเทพมหานครได
ลงชือ่

(นายเพิม่ พล ศรีนวล)
ผูขอรับการประเมิน
/
/

.

