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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน ควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา
2. ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ 7 กรกฎาคม 2558 - 1 เมษายน 2559
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 แนวคิดที่ใชในการดําเนินงาน
3.1.1 สาเหตุในการกอสราง กรมสรรพาวุธทหารเรือแจงวาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาเกิดการวิบัติ ความยาวประมาณ 80 เมตร
ซึ่งสํานักการระบายน้ํา ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกรม
สรรพาวุธทหารเรือบางนา โดยคณะกรรมการฯ ไดสรุปสาเหตุการวิบัติวาโครงสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเดิมไดถูก
กอสรางมาเปนระยะเวลานาน โดยลักษณะโครงสรางเปนเขื่อน ค.ส.ล. กันดินชนิดยึดรั้งดวยเหล็กยึดเสาสมอ
(Tie Rod) ทั้งนี้ เนื่องจากผานการใชงานมาเปนระยะเวลานาน จึงมีความเปนไปไดวาเหล็กยึดเสาสมอ(Tie Rod)
ที่ใชดึงรั้งอาจชํารุดหรือขาดไป ทําใหเขื่อนเดิมไมสามารถรับแรงดันดินได สาเหตุนี้คาดการณวาจะเปนเหตุหลัก
ของการวิบัติ
3.1.2 ความรูดานวิชาการและแนวคิดพื้นฐานที่ผูควบคุมงานกอสรางนําไปใชในการตรวจสอบ
และ
ควบคุมการกอสราง ดังนี้
3.1.2.1 ความรูดานการควบคุมงานกอสราง
-

งานรื้อถอนเขื่อน ค.ส.ล. เดิม พรอมขนยายและการติดตั้งระบบปองกันดินพัง

- งานตอกเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล.
- งานติดตั้งแผงเขื่อน ค.ส.ล.
- งานหลอโครงสรางคานทับหลัง ค.ส.ล. และผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล.
- งานถมดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.
3.1.2.2 ความรูดานการออกแบบ
- ระบบปองกันดินพัง
- เสาเข็มอัดแรง
- โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สวนผสมคอนกรีต

3.1.2.3 มาตรฐานการกอสราง
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ขอกําหนดและมาตรฐานทางดานวิศวกรรม ที่สามารถนํามาใชอางอิงใน
การ
ควบคุมคุณภาพงานกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.)
ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย (วสท.) โดยผูควบคุมงานกอสรางจะตองศึกษาแบบ รายการและขอกําหนดเฉพาะงานของโครงการ
โดยละเอียดวา งานประเภทตางๆ กําหนดใหใชมาตรฐานใดในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงาน
3.2 การบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559)
3.2.1 วัตถุประสงค
การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
เปนเมืองใหญ มีสิ่งปลูกสรางจํานวนมากพื้นที่วางในการรับน้ําฝนมีนอยโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นใน ประกอบกับเปน
พื้นที่ต่ํา เชน ถนนสุขุมวิทอยูที่ระดับ ± 0.00 ม.รทก. เปนตน ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร
จะตองบริหารจัดการอยางมีระบบและขั้นตอนที่ถูกตองเหมาะสมจึงจะปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังได
3.2.2 หลักการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร
1.)

สาเหตุที่ทําใหน้ําทวมกรุงเทพมหานคร

1.1 ฝนตกหนักในพื้นที่
1.2 ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาขึ้นสูงลนตลิ่ง เนื่องจากน้ําไหลบาจากเหนือน้ํา
1.3 น้ําทะเลหนุนสูง
1.4 การทรุดตัวของแผนดิน
1.5 ระบบระบายน้ําที่ยังไมเพียงพอ
1.6 พื้นที่รองรับน้ําไมเพียงพอ
2) การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร มี 2 ระบบ ดังนี้
และน้ําทะเลหนุนสูง

2.1 ระบบปองกันน้ําทวมโดยกอสรางคันกั้นน้ําปดลอมพื้นที่เพื่อปองกันน้ําหลาก
ประกอบดวย

ระบบปดลอม (Polder System) โดยการสรางคันกั้นน้ํา เพื่อปองกันน้ําเขา
ในพื้นที่ลุมต่ํา มีพื้นที่พักน้ําชั่วคราวรองรับน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ และมีระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะ
พื้นที่ลุมต่ําที่น้ําทวมขังสูงจะใชวิธีเรงสูบน้ําระบายน้ําออก
-

แนวคันกั้นน้ําตามพระราชดําริ (King Dike)

- แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหา
สวัสดิ์ โดยกําหนดระดับควบคุมผนังกั้นน้ํา ดังนี้
1. ชวงคลองบางเขนถึงสะพานกรุงธนบุรี

ระดับ +.350 ม.รทก.

2. ชวงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปนเกลา ระดับ +3.25 ม.รทก.
3. ชวงสะพานพระปนเกลาถึงสะพานพุทธฯ ระดับ +3.00 ม.รทก.
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4. ชวงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา
ระดับ +2.80 ม.รทก.
- กอสรางคันปองกันน้ําทวมดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ํา
พระราชดําริ) ดําเนินการตามพระราชดําริ เพื่อปองกันน้ําไหลบาจากพื้นที่ดานตะวันออกเขาทวมพื้นที่ชั้นใน
ความยาวคั นกั้นน้ําประมาณ 72 กิโลเมตร ปองกันน้ําไหลบาจากพื้นที่ดานนอกที่ระดับความสูง +2.00 ม.
รทก. ถึง +3.00 ม.รทก.
ขังเนื่องจากน้ําฝน

2.2 ระบบระบายน้ําโดยกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

สามารถระบายน้ําทวมขังเนื่องจากฝนตกในระยะเวลา 2 ชัว่ โมง กรณี
ปริมาณฝนสะสม (Total Rainfall Depth) ไมเกิน 60 มิลลิเมตร ใน 1 ชั่วโมงประกอบดวย
ซอยยาวประมาณ 4,450 กม.

ทอระบายน้ํายาว 6,400 กม. แบงเปน ถนนสายหลัก 1,950 กม. ตรอก
- คู คลอง ระบายน้ํา 1,682 คลอง ยาว 2,600 กม.

- สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา บอสูบน้ํา เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่
สถานีสูบน้ํามีกําลังสูบทั้งสิ้น 1,717 ลบ.ม.ตอวินาที โดยสามารถสูบระบายน้ําลงแมน้ําเจาพระยาได
1,050 ลบ.ตอวินาที
ลบ.ม.ตอวินาที

- อุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ 7 แหง ยาวรวม 19 กม. กําลังสูบ 155.50

- แกมลิง เพื่อรองรับน้ําฝน จํานวน 25 แหง เก็บน้ําได 13.04 ลานลบ.ม.
- ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม รวบรวมขอมูล วิเคราะห ประมวลผล
ประกอบการปองกันน้ําทวมและเผยแพรประชาสัมพันธ แจงเตือนภัยแกประชาชน
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1
ปริมาณงาน
4.1.1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ ความยาวประมาณ 100 ม.
1. เสาเข็มเขื่อน ค.อ.ร.
I 0.40 ม.x 0.40 ม. ยาว 16.00 ม. จํานวน 81 ตน
2. เสาเข็มเขื่อน ค.อ.ร.
I 0.35 ม.x 0.35 ม. ยาว 18.00 ม. จํานวน 81 ตน
3. งานแผงกันดินบนและลาง จํานวน 80 ชอง
4. งานคานทับหลังและหัวสมอ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 100 ม.
5. งานผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล. ยาวประมาณ 100 ม.
6. งานติดตั้ง
Expansion Joint จํานวน 3 จุด
7. งานถมดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 100 ม.
8. รื้อยายเขื่อน ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 100 ม.
9. งานกอสรางจุดบรรจบ จํานวน 2 แหง
10. งานอัดฉีดสารโพลียูรีเทน จํานวน 80 ชอง
11. ระบบปองกันดินพัง จํานวน 100 ม.
4.1.2 ติดตั้งชองStop Log จํานวน 4 ชุด
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1. จัดหาและติดตั้งชอง
Stop Log ขนาด 1.00 ม.x 4.00 ม. จํานวน 3 ชุด
2. จัดหาและติดตั้งชอง
Stop Log ขนาด 1.25 ม.x 4.00 ม. จํานวน 1 ชุด
รวมคากอสรางเปนเงิน 27,000,000.- บาท (ยี่สิบเจ็ดลานบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน
4.2
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักการระบายน้ําไดลงนามในสัญญาจางเหมาโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ผูควบคุมงานมีหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ปริมาณงานครบถวนถูกตองตามแบบ
รายการ ขอกําหนดเฉพาะงานของสัญญา ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการและตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา เพื่อใหโครงการกอสรางฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
- การประชุมเริ่มตนโครงการ
- การวางแผนการดําเนินการกอสราง
- การประสานงานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
- การควบคุมคุณภาพงานกอสราง
- การตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบการใชวัสดุกอสรางและวิธีการกอสรางตามที่
ผูรับจางเสนอขออนุมัติ
- การตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติรายการคํานวณ และ
รูปแบบที่ไมปรากฏในแบบกอสราง

/หรือ

- การจัดทําบันทึกรายงานการทํางานของผูรับจาง (รายงานประจําสัปดาห)
- การติดตามความกาวหนาของโครงการ
- การแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการกอสราง
- การสงมอบงาน การตรวจรับงานจาง การเบิกเงินคากอสรางและการคํานวณเงินชดเชยคากอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
- การตรวจสอบผลงานและการสงมอบงาน
5. ผูรวมดําเนินการ
1. นายวิษณุ ศรีปลาด สัดสวนของผลงานรอยละ 20 %
นายชางเขียนแบบชํานาญงาน
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา
2. นายศรัณยู ลี้ไตรวิทยากูล สัดสวนของผลงานรอยละ 10 %
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา
3. นายกิติ ชื่นใจ สัดสวนของผลงานรอยละ 10 %
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
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กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะวิศวกรผูออกแบบและควบคุมการกอสราง โดยมีสัดสวนผลงานรอยละ 60
และมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
6.1 ชวงกอนการกอสราง
- ศึกษาแบบ รายการ ขอกําหนดเฉพาะงานและสัญญาของโครงการโดยละเอียด
- จัดการประชุมเริ่มตนโครงการและรวมประชุมติดตามความกาวหนาของโครงการ
- กําหนดแผนการดําเนินงานกอสรางรวมกับผูรับจาง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับขั้นตอน
วิธีการกอสรางและปริมาณงานของโครงการ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหการดําเนินการกอสรางของ
โครงการดังกลาวแลวเสร็จตามสัญญา
- ตรวจสอบสถานที่กอสราง สํารวจขอมูลทางกายภาพสภาพเขื่อนเดิมที่ชํารุด พิจารณาปญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในขณะกอสราง
6.2 ชวงระหวางการกอสราง
ควบคุมคุณภาพงานกอสรางใหเปนไปตามหลักวิชาวิศวกรรม ขอกําหนดหรือมาตรฐานการ
กอสรางเพื่อใหไดผลงานกอสรางที่ถูกตองตามรูปแบบ รายการและขอกําหนดเฉพาะงาน สามารถใชงานไดดี
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
- ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบการใชวัสดุกอสรางและวิธีการกอสรางตามที่ผูรับจาง
เสนอขอความเห็นชอบ เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบ รายการและมาตรฐานการกอสรางที่ดี ถูกตองตามหลักวิชา
วิศวกรรม โดยยึดผลประโยชนของกรุงเทพมหานครเปนสําคัญ มีรายการดังนี้
- พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติแผนงานกอสราง
- พิจารณาการขออนุมัติแตงตั้งบุคลากรประจําโครงการ
- พิจารณาตรวจสอบรายการคํานวณและอนุมัติใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จรูป
สําหรับงานเขื่อน ค.ส.ล.
- พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติแบบชอง Stop Log
- ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบรายการคํานวณและรูปแบบที่ไมปรากฏในแบบ
กอสรางตามที่ผูรับจางเสนอขอความเห็นชอบ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางและหลักวิชาวิศวกรรมที่ดี
มีรายการดังนี้
- พิจารณาตรวจสอบรายการคํานวณและอนุมัติรูปแบบระบบปองกันดินพังและกั้นน้ํา
ชั่วคราว เพื่อการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.
- พิจารณาตรวจสอบคนงานกอสรางและเครื่องจักรที่จะเขาดําเนินการกอสรางในพื้นที่ของ
กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา
- ประสานงานกรมสรรพวุธทหารเรือ
- ตรวจสอบผลงานที่ผูรับจางขอสงมอบงานและเบิกเงินคากอสราง โดยมีหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตองของผลงานใหเปนไปตามรูปแบบ รายการและขอกําหนดเฉพาะงาน ตรวจสอบความครบถวนของ
ผลงานที่ผูรับจางทําไดจริงใหเปนไปตามเอกสารขอสงมอบงาน ตรวจสอบผลการทดสอบวัสดุใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดและนําคณะกรรมการตรวจการจางตรวจผลงานที่ผูรับจางขอสงมอบ ณ สถานที่กอสราง
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- หลังจากที่ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางเปนมาระยะเวลาพอสมควร ไดติดตามและ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานกอสรางจริงเปรียบเทียบกับแผนงานกอสรางที่วางไว เพื่อใหทราบถึงสถานะการ
ดําเนินงานของโครงการวาชาหรือเร็วกวาแผนงานกอสรางเพียงใด และควบคุมการดําเนินงานกอสรางใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนด เพื่อใหโครงการกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
- ใชความรูทางดานวิศวกรรมและประสบการณในการทํางาน รวมแกไขปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการกอสราง
7. ผลสําเร็จของงาน
กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ ความยาว 100 ม. และจัดหาพรอมติดตั้งชอง
Stop
Log จํานวน 4 ชุด โดยสามารถควบคุมการกอสรางสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและเปนไปตามหลัก
วิศวกรรม ผลสําเร็จของงานถูกตองตามแบบรูป รายการ และขอกําหนดเฉพาะงาน ระยะเวลาการกอสราง
ตามสัญญากําหนดไว 270 วัน กอสรางจริงใชเวลา 212 วัน
8. การนําไปใชประโยชน
แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือไดเกิดการวิบัติและพังทลาย
ลงเปนระยะทางประมาณ 100 ม. ซึ่งแนวปองกันน้ําทวมดังกลาว มีระดับควบคุมที่ + 2.80 ม.รทก.เมื่อเกิด
การพังทลายระดับดินอยูที่ระดับ + 0.50 ม.รทก. ซึ่งระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาชวงหนาแลงอยูที่ระดับ
0.00 ม.รทก. ถึงที่ระดับ+ 1.00 ม.รทก. แตชวงน้ําหลากอยูที่ระดับ + 0.50 ม.รทก. ถึงระดับ +1.80 ม.
รทก. สํานักการระบายน้ําจําเปนตองเรียงกระสอบทรายไวตลอดเวลา เพื่อปองกันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไหล
เขาทวมกรมสรรพาวุธทหารเรือและหากระดับน้ําขึ้นสูงและมีคลื่นจากเรือกระแทกกระสอบทรายทําใหกระสอบ
ทรายเกิดการลม น้ําจากแมน้ําเจาพระยาจะไหลเขาทวมถนนกรมสรรพาวุธทหารเรือและไหลเขาทวมถนนทาง
รถไฟสายเกาสรางความเสียหายใหกับการจราจรและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เมื่อกอสรางเขื่อน ค. ส.ล.
แลวเสร็จจะเปนแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาอยางถาวร
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ
ขณะกอสรางพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รายละเอียดดังนี้
9.1 ชวงเวลาที่ผูรับจางตอกเข็ม
King Pile และ Batter Pile ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
เปนชวงเวลาที่ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาอยูในระดับสูง ซึ่งการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. เดิมที่วิบัติ จึงไมมีแปนว
องกัน
น้ําทวมอยู ซึ่งใชการติดตั้งระบบปองกันดินพังเปนแนวปองกันน้ําทวมดวย ซึ่งอยูที่ระดับ + 1.80 ม.รทก.
โดยระดับน้ํา เดือนตุลาคม 2558 ตารางน้ํากําหนดไววาวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.09 น. ระดับน้ํา
สูงสุดอยูที่ +1.24 ม.รทก. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.45 น. ระดับน้ําสูงสุดอยูที่ระดับ +1.25 ม.รทก.
และวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.23 น. ระดับน้ําสูงสุดอยูที่ระดับ + 1.19 ม.รทก. แตระดับน้ําจริง
อยูที่ประมาณ +1.50 ม.รทก. ถึง +1.70 ม.รทก. ประกอบกับมีคลื่นจากเรือขนาดใหญ ทําใหระดับน้ํามีระดับ
+ 2.00 ม.รทก.ทําใหลนแนวปองกันดินพัง
9.2 เขื่อน ค.ส.ล. เดิมที่เกิดวิบัติ มีความยาว 80.00 เมตร โดยการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. จะตอง
กอสรางไปเชื่อมกับเขื่อน ค.ส.ล.เดิม โดยเขื่อน ค.ส.ล. เดิม จะมีการทรุดตัวไมเทากัน ทําใหจุดเชื่อมมีการ
แตกราวไดในอนาคต
9.3
Expansion Joint ใชยางมะตอยเหลวเปน Sealant ซึ่งเมื่อถูกความรอนจากแสงแดดเปน
เวลานานจะทําใหเสียรูปและไหลเยิ้มได
10. ขอเสนอแนะ
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10.1 การ
ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคตามขอ 9.1
10.1.1 ใหผูรับจางเสริมคันดินเพิ่มอีกแนวที่ระดับ +2.00 ม.รทก. พรอมใหมรี ถแบคโฮอยู
ตลอดเวลา เมื่อปรับความสูงของคันดินในกรณีที่ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยามีการเปลี่ยนแปลง และขุดรองหลัง
แนวปองกันดินพัง เพื่อกักน้ําสวนที่ลนขามแนวคันดิน เพื่อไมใหน้ําไหลเขาบานพักเจากรมสรรพาวุธทหารเรือ
10.1.2 การวิเคราะหการแกปญหาและอุปสรรคตามหลักวิศวกรรม
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1. ขอมูลจากการเจาะสํารวจดิน (ภาคผนวก ค หนา 4)
ϒ1 =
1.60 T/m3
ϒ2
= 1.66 T/m3
Ø1= 0
Ø2 = 0
2
C1 = 1.17 T/m
C2
= 1.61 T/m2
2. รายการคํานวณ
- ชั้นดินเปนดินเหนียว
Ka = tan2 (45 – Ø) = 1.00
Kp = tan2 (45 + Ø) = 1.00
2
2
-ที่ระดับความลึก 0.00 ถึง 1.00 m.
p1 = ϒL1 – 2C = (1.6x1.0) – (2 x 1.17) = - 0.74 T/m2
-ที่ระดับความลึก 1.00 ถึง 2.00 m.
p2 = (ϒL2 + ϒ' L2) – 2 C = [(1.6 x 1.0) + (0.6 x 1.0)] - (2 x 1.17) = -0.14 T/m2
ตรวจสอบคา Stability - คํานวณคา P6 จากสมการ
p6 = 4C – (ϒL1 +ϒ' L2 + q)
p6 = (4 x 1.61) - [(1.6 x 1.0) + (0.6 x 1.0) + 0.77] = 3.47 T/m2 > 1.0 OK
-คํานวณคา P7 จากสมการ
P7 = 4C + (ϒL1 +ϒ' L2 + q)
P7 = (4 x 1.61) + [(1.6 x 1.0) + (0.6 x 1.0) + 0.77] = 9.41 T/m2
-ที่ระดับความลึก 0.00 ถึง 2.00
Pq = (0.77 x 2.0) = 1.54 T/m2/m
P1 = พื้นที่ ACDE
P1 = [(0.5) (1.0) (0.74)] + [(0.5) (1.0) (0.74 + 0.14)] = 0.81 T/m2/m
Ptotal = P1 + Pq = (0.81 + 1.54) = 2.35 T/m2/m
ΣME = 0 +
= (P1 x Z1) + (Pq x 1.0) = 0
= (0.81 Z1) + (1.54 x 1.0) = 0 , Z1 = 1.90 m.
คํานวณคา D จากสมการ D2 [4c– (ϒL1+ϒ′L2)]-2D Ptotal (Ptotal (Ptotal +' 12C x Z1)= 0
(ϒL1 + ϒ L2) + 2C

D2[(4x1.17)– [(1.6x10)+(0.6x1.0)]]-[2D(2.35)]- 2.35[2.35+(12x1.17x1.90)] = 0
D2 (4.68 – 2.2) - (4.70 D) – 68.21 = 0 [(1.6x1.0)+(0.6x1.0)+(2x1.17)]
4.54
2.48 D2– 4.70D – 15.02 = 0 , D ≈ 1.70 m.
ดังนั้น L = H + (2xD) = (2.00) + (2 x 1.70) = 5.40 m.
ใชเข็มพืดเหล็กยาว = 6.00 m.> 5.40 m. OK
Z′ = Ptotal/P6 = 2.35/3.47 = 0.68 m.
2
M max = Ptotal (Z′+ Z1) – P6 Z′
2
0.682
= (2.35) (0.68+1.90)-[3.47x( 2 )] = 5.26 T.m
Fb
= 0.6 x 2,400 = 1,440 ksc.
Sx
= 5.26x1,000x100 = 365 cm3/m.
1,440
ใช Steel Sheet Pile 400 x 125 x 13.00 mm. , Sx = 1,340 cm3/m. > 365 cm3/m. OK
สรุป ระบบปองกันดินพังที่ติดตั้งไวใช Steel Sheet Pile (L = 6.00 m.) มีความลึกเพียงพอสามารถรับ
Moment ที่เกิดจากการเสริมคันดินชั่วคราวขณะกอสรางเพื่อกันน้ําลน
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10.2
การดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคตามขอ 9.2
10.2.1
การเชื่อมเขื่อน ค.ส.ล. ที่กอสรางใหมจะตอง ใช Expansion Joint เปนรอยตอเชื่อมกับ
เขื่อน ค.ส.ล. เดิม จึงจําเปนตองกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ใหม ใหบรรจบกัExpansion
บ
Joint ของเขื่อน ค.ส.ล.เดิม จึง
ตองทุบเขื่อน ค.ส.ล. เดิมเพิ่มอีก 20 ม. เพื่อใหการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ใหมบรรจบกับ Expansion Joint
ของเขื่อน ค.ส.ล. เดิม
10.2.2 การวิเคราะหการแกไขปญหาและอุปสรรคตามหลักวิศวกรรม
- โครงสรางเขื่อน ค.ส.ล. หรือโครงสรางสิ่งปลูกสรางทั่วไปจะตองเกิดการทรุดตัวเปน
เรื่องปกติ ดังนั้นโครงสรางเขื่อน ค.ส.ล. เดิมจะทรุดตัวแลวจนถึงจุดที่หยุดการทรุดตัว แตโครงสรางเขื่อน
ค.ส.ล. ที่กอสรางใหมจะตองมีการทรุดตัวอีก ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาคือโครงสรางใหมและเกามีการทรุดตัวไม
เทากัน ดังนั้นเพื่อปองกันการแตกราวที่เกิดขึ้นจากการทรุดตัวที่ไมเทากันของโครงสรางเดิมกับโครงสรางใหมให
ใช Expansion Joint เพื่อตัดขาดโครงสรางเกาและใหม
10.3 การดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคตามขอ 9.3
10.3.1
ใหผูรับจางใช Sealant ที่มีคุณสมบัติทนความรอนสูง แทนยางมะตอยเหลว จึงใช
โพลียูลีเทนชนิดหลอดแทนยางมะตอยเหลว
10.3.2 การวิเคราะหการแกไขปญหาและอุปสรรคตามหลักวิศวกรรม
- คุณสมบัติยางมะตอยเหลว มีคาความยืดหยุนดี
ความรอนที่อุณหภูมิ 60oc

, ยึดเกาะไมหลุดลอน และทน

- คุณสมบัติโพลียูรีเทนชนิดหลอด มีคาความยืดหยุนดี
, สามารถรับการเคลื่อนตัว
± 50% , ยึดเกาะดีเยี่ยม , ใชงานในแนวดิ่งได และอุณหภูมิสําหรับการใชงาน -40 oc ถึง 70oc
สรุป การเปรียบเทียบคุณสมบัติของยางมะตอยเหลวกับโพลียูรีเทนชนิดหลอด
จะเห็นวาคุณสมบัติของโพลียูรีเทนชนิดหลอดมีคุณสมบัติที่ดีกวาจึงเหมาะสมในการนํามาใชเปน
Joint
Sealant
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................
(นายวีรยุทธ เมธยาภา)
ผูขอรับการประเมิน
วันที.่ ...............................................
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................
(นายวิษณุ ศรีปลาด)
ผูรวมดําเนินการ

ลงชื่อ.............................................
(นายศรัณยู ลี้ไตรวิทยากูล)
ผูรวมดําเนินการ

วันที่..............................................

วันที่..............................................

ลงชื่อ.............................................
(นายกิติ ชื่นใจ)
ผูรวมดําเนินการ
วันที.่ ............................................

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................
(นายสัญญลักษณ กองกิจการ)
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 1
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา
วันที.่ ........................................................
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ.......................................................

(นายศิริชัย จงตระกูล)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก
สํานักการระบายน้ํา
วันที.่ ......................................................
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายวีรยุทธ เมธยาภา
เพื่อประกอบการขอรับเงินประจําตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ ดานควบคุมการกอสรางและหรือโครงการ
(ตําแหนงเลขที่ กพล. 31) สังกัด กลุมงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 1 กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การเสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา
หลักการและเหตุผล
แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา ชวงกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เปนเขื่อน ค.ส.ล.
กันดินชนิดยึดรั้งดวยเหล็กยึดเสาสมอ (Tie Rod) มีอายุการใชงานเปนระยะเวลานานมาก โดยจากการ
ตรวจสอบระดับหลังคานทับหลังอยูที่ +1.20 ม.รทก. ระดับดินหนาเขื่อนอยูที่ – 1.20 ม.รทก. ซึ่งปจจุบันมี
การเสริมผนัง ค.ส.ล. กันน้ําอยูที่ระดับ + 2.80 ม.รทก. และระดับดินถมหลังเขื่อนอยูที่ + 1.80 ม.รทก.
ซึ่งจากลักษณะทางกายภาพในปจจุบันทําใหเขื่อน ค.ส.ล. ตองรับภาระมากขึ้น ประกอบกับมีอายุการใชงาน
เปนเวลานานมาก จึงเปนเหตุใหเหล็กยึดเสาสมอ (Tie Rod) ที่ใชดึงรั้งเขื่อน ค.ส.ล. เกิดการชํารุดหรือขาดไป
เปนเหตุใหเขื่อน ค.ส.ล. เกิดการวิบัติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
การกําหนดอายุการใชงานของเขื่อน ค.ส.ล. ตามรหัสทรัพยสินที่กําหนดโดยกรุงเทพมหานคร
เขื่อน ค.ส.ล. ใชรหัสทรัพยสิน 20040100 กําหนดอายุการใชงาน 35 ป ซึ่งเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ
กรมสรรพาวุธทารเรือ รวมความยาวประมาณ 900 ม. มีอายุการใชงานครบกําหนดแลว จึงอยูในเกณฑที่
อาจจะเกิดการวิบัติไดตลอดเวลา ซึ่งหากเขื่อน ค.ส.ล. เกิดการวิบัติจะมีผลกระทบกับสวนราชการ
และประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงและสงผลกระทบถึงถนนทางรถไฟสายเกา ซึ่งมีรถยนตใชสัญจร
เปนจํานวนมาก
การกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ริมแมน้ําเจาพระยาใชงบประมาณ 120,000 บาท/ม. ซึ่งเขื่อน
ค.ส.ล. เดิม บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา มีความยาวประมาณ 900 ม. ซึ่งจะตองใชงบประมาณ
แผนดินในการกอสรางเปนวงเงินที่สูง หากจะหาวิธีการอื่นที่ไมจําเปนตองกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ใหม
และสามารถทําใหเขื่อน ค.ส.ล. เดิมมีเสถียรภาพสามารถใชงานไดตอไป โดยใชวงเงินที่ไมสูงมากก็จะประหยัด
งบประมาณแผนดินไดเปนจํานวนมาก

/วัตถุประสงค...
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วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. เสริมความแข็งแรงของเขือ่ น ค.ส.ล. เดิม โดยไมตองรื้อถอนเขื่อน ค.ส.ล. เดิม
2. ขณะเสริมความแข็งแรงของเขือ่ น ค.ส.ล. เดิม เขื่อน ค.ส.ล. เดิมสามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงคของเขื่อน
3. ลดระยะเวลาในการกอสราง
4. ประหยัดงบประมาณในการกอสราง
5. ลดผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะกอสราง ดังนี้
- การขนสงวัสดุนอยลง ทําใหการใชถนนเพื่อการขนสงลดลง จึงลดผลกระทบกับผูใช
ถนนในการสัญจร
- ลดระยะเวลาในการกอสรางลดผลกระทบที่ขึ้นขณะกอสราง เชน การทํางานของ
เครื่องจักรกล เสียงที่เกิดขึ้นขณะกอสราง การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นขณะกอสราง ฝุน
ละอองตาง ๆ เปนตน ฯลฯ
- ลดงบประมาณในการกอสราง สวนตางของงบประมาณสามารถนําไปพัฒนางาน
สาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครในสวนอื่น ๆ ไดเพิ่มขึ้น
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
การเสริมความแข็งแรงของเขื่อน ค.ส.ล. เดิม บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา โดยวิธี
ตอกเสาเข็มตรงค้ําหนา โดยใหดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปออกแบบการเสริมความแข็งแรงของเขื่อน ค.ส.ล. เดิม
บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา ดังนี้
1.1 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเขื่อน ค.ส.ล. เดิม ไดแก ระดับคานทับหลัง
ระดับดินหนาเขื่อน ค.ส.ล. ระดับดินถมหลังเขื่อน ค.ส.ล. ระดับผนังกั้นน้ํา ระดับน้ํา
ขึ้น – ลง สภาพคอนกรีตคานทับหลัง สภาพความสมบูรณของ King Pile
1.2 เจาะสํารวจดินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของดินแตละชั้น
2. นําขอมูลมาออกแบบการเสริมความแข็งแรวของเขื่อน ค.ส.ล. เดิม มีขั้นตอนดังนี้
2.1 นําขอมูลดินจากการเจาะสํารวจและคาระดับน้ําต่ําสุดมาคํานวณหาแรงกระทํา
ของเขื่อน ค.ส.ล. เดิม โดยวิเคระหแบบเขื่อน ค.ส.ล. ที่ไมมีสมอยึดหลัง
2.2 นําคาแรงกระทําที่คํานวณไดถายแรงมาที่เสาเข็มค้ําหนา เพื่อหาคา
Working
Moment เพื่อใชในการออกแบบขนาดเสาเข็ม ความยาวเสาเข็ม การเสริม
เสาเข็ม และระยะหางของเสาเข็ม พรอมคํานวณขนาดคานทับหลังพรอมเหล็ก
เสริมของคานทับหลังยึดเสาเข็มค้ําหนาและคานทับหลังยึดกับเขื่อน ค.ส.ล. เดิม
/ 2.3 การคํานวณคานหัวตระกรอ …..
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2.3 ตารางผลการวิเคราะหเขื่อน ค.ส.ล. เดิม
(คํานวณโดยโปรแกรม Plaxis ภาคผนวกหนาที่ 5-25)
ลําดับ
ที่

โครงสราง

การเคลื่อนตัว

Bending
Monent

Shear
Force

Shear หมายเหตุ
Strain

40.79x10-3 m.

4,101 kg.m

2,408 kg

-

1

เสาเข็มเขื่อนเดิม

2

เสาเข็มค้ําหนาเขื่อนเดิม

-

5,037 kg.m

3,211 kg

-

3

คาน ค.ส.ล. ค้ําเขื่อนเดิม

-

-440 kg.m

901 kg

-

4

เขือ่ น ค.ส.ล. ที่เสริมความแข็งแรงแลว

-

-

-

0.677

ไมมี Tie Rod

นอยกวา 2 OK

2.4 การคํานวณคานค้ําเขื่อนเดิม

A

A

B

B

ขอกําหนด

fc’ = 175 ksc
j = 0.899
fs = 1,500 ksc
vc = 3.84 ksc (0.29√fc′)
รายการคํานวณ
Mmax = - 440 kg.m (คํานวณโดยโปรแกรม Plaxisภาคผนวกหนาที่ 25)
Vmax = 901 kg (คํานวณโดยโปรแกรม Plaxisภาคผนวกหนาที่ 24)
คานขนาด 0.60 x 0.50 m.
Mc
= 10,735 kg.m> Mmax
As

=

As

=

Mc

fsjd
10,735 x 100
1,500 x 0.899 x 45

= 17.69 cm2

ใชเหล็ก ø 20 มม.6 เสน (ΣAs = 18.84 cm2)
V

=

901

60 x 45

= 0.33 ksc < Vc

OK

ใช ป – ø 9 mm. @ 0.25 m.

/ 2.5การคํานวณคานทับหลัง…
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2.5 การคํานวณคานทับหลัง

A

A

B

B

ขอกําหนด

Fc’=175
ksc fy = 3,000 ksc
R
= 8.83 kscj = 0.899 ksc

รายการคํานวณ
คานขนาด 0.60 x 0.50 m.เนื่องจากคานทับหลังมีหนาที่ยึดหัวเสาเข็มเทานั้นไมไดรับแรง ดังนั้นหนาตัดคาน
ทับหลังมีขนาดใหญเกินความจําเปน จึงคํานวณหาคา As,minimum เทานั้น
14

As, min =

fy

bd=

14

3,000

x 60 x 45 = 12.60 cm2,ใชเหล็ก ø 20 มม.5 เสน (ΣAs = 15.70 cm2)

2.6 การคํานวณเสาเข็มค้ําหนาเขื่อนเดิม
- ใชเสาเข็ม 0.30 x 0.30 x 18.00 m.(เทากับความยาวเสาเข็มเขื่อนเดิม ภาคผนวก ค หนาที่ 1-2)
-รับ Moment 6.0 t.m , รับ Shear 3.5 t.(คํานวณโดยโปรแกรม Plaxis ภาคผนวกหนาที่ 22-23)
2.7 การตรวจสอบเสถียรภาพเขื่อน ค.ส.ล. เดิม
ตารางผลการวิเคราะหเขื่อน ค.ส.ล. เดิม(คํานวณโดยโปรแกรม Plaxis ภาคผนวก ค. หนา 18)
Structure

I 0.35x0.35x18.00 ม.

Max Moment
(t.m/m)

4.10

Max Moment
(t.m/pile)

5.13
(4.10x1.25)
Load Factor = 1.7
As
= 6 – Ø 20 mm =

หมายเหตุ

ไมมี
Tie Rod

(เสาเข็มเขื่อนเดิม)
Maximum Moment = 5.13 t.m/pile
Mu = 5.13x1.7 = 8.72 t.m/pile
18.85 cm2
As fy d [1 -0.59 Asxfy]
Mu
= bd fc’
= (18.85) (3,000) (30)[ 1 -(0.59) (18.85) x(3,000)] = 13.88t.m/pile
(35) (30) (175)
Ø Mu
= 0.9x 13.88 = 12.49t.m/pile > 8.72 t.m/pile
ผลการวิเคราะหเขื่อน ค.ส.ล. เดิม ระดับถมดินหลังเขื่อน + 1.80 ม.รทก. , ระดับคานทับหลัง +1.20 ม.รทก.
และ
ระดับดินหนาเขื่อน– 1.00 ม.รทก. (ตามภาคผนวก ค. หนา 26) ผลการวิเคราะหเสถียรภาพ
Ø Mu >Mu ดังนั้น
เขื่อน ค.ส.ล. เดิมมีเสถียรภาพสามารถดําเนินการเสริมความแข็งแรงเขื่อนค.ส.ล. เดิม บริเวณกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือบางนา โดยวิธีตอกเสาเข็มตรงค้ําหนา
/3. ขอเสนอแนะเสริมความแข็งแรงของเขื่อน...
5
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3. ขอเสนอการเสริมความแข็งแรงของเขื่อน ค.ส.ล. เดิมโดยวิธีตอกเสาเข็มตรงค้ําหนา
3.1 กรณีคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. เดิม มีกําลังอัดของคอนกรีตลดลง เนื่องจากมีอายุ
การใชงานมาเปนเวลานาน ดังนั้น การเสริมความแข็งแรงของเขื่อน ค.ส.ล. เดิมโดย
วิธีตอกเสาเข็มตรงค้ําหนา จึงไมควรรบกวนคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. เดิม โดยคาน
ทับหลังที่ยึดกับเขื่อน ค.ส.ล. เดิม ไมตองเจาะเสียบเหล็ก Dowel แตใหติดตั้ง
Bearing Rubber ชนิด Neoprene แทน
3.2 กรณี King Pile เขื่อน ค.ส.ล. เดิม มีการแตกราวจะตองซอมแซมโดยการสกัดสวน
ที่แตกราวและใชปูน Grout ซอม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
วิธีการอื่นที่ไมจําเปนตองกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ใหม และสามารถทําใหเขื่อน ค.ส.ล. มีเสถียรภาพ
สามารถใชงานไดตอไป โดยใชวิธีการเสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม โดยวิธีตอกเสาเข็มตรงค้ําหนา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การเสริมความแข็งแรงเขื่อนค.ส.ล. ไมจําเปนตองรื้อเขื่อนเดิมออก
การเสริมความแข็งแรงเขื่อนค.ส.ล.งบประมาณถูกวาการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ใหม
การเสริมความแข็งแรงเขื่อนค.ส.ล.ใชเวลานอยกวาการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ใหม
หากเขื่อน ค.ส.ล. เดิม เกิดการวิบัติขึ้นอีกครั้ง กรุงเทพมหานครตองใชงบประมาณในการ
ติดตั้งกระสอบทราย เพื่อปองกันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไหลเขาทวมพื้นที่ดานใน แตถา
ดําเนินการเสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม ก็จะไมเกิดเหตุการณเขื่อนวิบัติดังที่เคย
เกิดขึ้นมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
การเสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม บริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา โดยวิธีตอก
เสาเข็มตรงค้ําหนา ประมาณการคากอสรางเปนเงิน 65,000 บาท/ม. โดยการกอสราง เขื่อน ค.ส.ล. ริมแมน้ํา
เจาพระยา ประมาณการคากอสรางเปนเงิน 120,000 บาท/ม.และกรณีเขื่อน ค.ส.ล. วิบัติการกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล. จําเปนตองติดตั้งระบบปองกันดินพังดวย จึงทําใหประมาณการคากอสรางสูงมากเปนเงิน
260,000 บาท/ม.
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