ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ
(ด)านควบคุมการสร)างและบริหารโครงการ)

เรื่องที่เสนอให)ประเมิน
1. ผลงานที่เป0นผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง การควบคุมโครงการกอสร)างระบบระบายน้ําบริเวณถนนสุขุมวิท
จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา
2. ข)อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให)มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การจัดทําแบบมาตรฐานระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในงานกอสร)าง
ที่ต)องป?ดกั้นระบบระบายน้ําบริเวณทางเท)าและผิวจราจร

เสนอโดย
นายไพศาล เพ็งขํา
ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ (ด)านศึกษาโครงการและวางแผนงาน)
ตําแหนงเลขที่ สพน. 39
กลุมงานวิศวกรรมระบบระบายน้ํา 1 สวนวิศวกรรมระบบระบายน้ํา
สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา

ผลงานที่เป0นผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การควบคุมโครงการกอสรางระบบระบายน้ําบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107
ถึงคลองบางนา
2. ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ 10 มกราคม 2561 - 18 ธันวาคม 2563
3. ความรู)ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช)ในการดําเนินการ
3.1 การบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่ลุมต่ําตอนปลายของแมน้ํา
เจาพระยาใกลอาวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝ=>งแมน้ําเจาพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับความสูง + 1.50 ม.รทก. สวนพื้นที่
ตอนกลางดานตะวันออกและดานใตมีระดับต่ําอยูระหวาง +0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ํากวา
ระดับน้ําทะเลปานกลาง การระบายน้ําออกจากพื้นที่ตามหลักการแรงโนมถวงมีขีดจํากัด จึงตองแบงพื้นที่
ในการบริหารจัดการออกเป@นพื้นที่ยอย ๆ โดยการกําหนดเป@นพื้นที่ปBดลอม (Folder) มีแนวปIองกันน้ําทวม
ลอมรอบ ภายในมีการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อระบายน้ําทวมขังเมื่อฝนตกใหระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา
3.1.1 ระบบปIองกันน้ําทวม โดยการกอสรางคันกั้นน้ําปBดลอมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก
3.1.1.1 พื้นที่ปBดลอมดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา (ภายในคันกั้นน้ําพระราชดําริ) พื้นที่
ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร
3.1.1.2 พื้ นที่ ปB ดลอมดานตะวั นตกของแมน้ํ าเจาพระยา (ฝ=> งธนบุ รี ) พื้ นที่ ประมาณ 450
ตารางกิโลเมตร
3.1.1.3 พื้นที่ดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา (นอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ) พื้นที่ประมาณ
468 ตารางกิ โลเมตร ใชเป@ นพื้ นที่ ทางน้ํ าหลากตามธรรมชาติ (Flood Way) ระบายน้ํ าจากทุ งดานบนและ
ดานตะวันออกใหลงสูทะเล
โดยระดับความสูงคันกั้นน้ํา แนวปIองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย
และคลองมหาสวัสดิ์ มีระดับควบคุม ดังนี้
ริมแมน้ําเจาพระยา ชวงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.รทก.
ชวงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปB>นเกลาความสูง +3.25 ม.รทก. ชวงสะพานสมเด็จพระปB>นเกลา
ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.รทก. และชวงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.รทก.
ริมคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.รทก.
3.1.2 ระบบระบายน้ําเพื่อแกไขป=ญหาน้ําทวมขังเนื่องจากน้ําฝน
3.1.2.1 คู คลองระบายน้ํา จํานวน 1,980 คลอง ความยาวรวมประมาณ 2,743 กิโลเมตร มีการ
ขุดลอก เปBดทางน้ําไหล เก็บขยะวัชพืช เป@นประจําทุกปU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ําเมื่อฝนตก
3.1.2.2 ทอระบายน้ํา ความยาว 6,564 กิโลเมตร แบงเป@นถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร
ถนนในซอย 4,514 กิโลเมตร มีการลางทําความสะอาดเป@นประจําทุกปUเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา
ลงสูคลองระบายน้ําไดเร็วยิ่งขึ้น
3.1.2.3 สถานี สู บ น้ํ า 190 แหง ประตู ร ะบายน้ํ า 243 แหง และบอสู บ น้ํ า 329 แหง
ขีดความสามารถในการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2,468 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที แบงเป@นฝ=>งพระนคร
1,763 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที และฝ=>งธนบุรี 705 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที

-23.1.2.4 อุโมงคVระบายน้ํา
- อุโมงคVระบายน้ําขนาดใหญ เพื่อเรงระบายน้ําออกสูแมน้ําเจาพระยาโดยไมตองผาน
ระบบคลองตามปกติ รวมทั้งยังชวยลดระดับน้ําในคลองไดรวดเร็ว ป=จจุบันกอสรางแลว 4 แหง ความยาวรวม
19.37 กิโลเมตร ประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 195 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที และจะดําเนินการเพิ่มเติม
อีก 6 แหง ความยาวรวม 39.625 กิโลเมตร ประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 238 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที
- อุโมงคVระบายน้ําขนาดเล็ก เพื่อแกไขป=ญหาน้ําทวมในถนนสายหลัก ป=จจุบันกอสราง
แลว 4 แหง ความยาวรวม 6.10 กิโลเมตร ประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 20.50 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที
- โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าในถนนสายหลั ก โดยวิธีการดันทอลอดใตถนน
(Pipe Jacking) โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบป=ญหาน้ําทวมเป@นประจําเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการทั้งสิ้น
14 โครงการ แบงการดําเนินการเป@น 2 ระยะ ป=จจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ และอยูระหวางกอสราง
ซึ่งจะแลวเสร็จภายในปU พ.ศ. 2564 จํานวน 7 โครงการ
3.1.2.5 จัดหาบึง สระเป@นแกมลิง ป=จจุบันสามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ําไวไดแลว
จํานวน 32 แหง เก็บกักน้ําไดประมาณ 13.42 ลานลูกบาศกVเมตร แบงเป@นฝ=>งพระนคร 29 แหง เก็บกักน้ํา
ไดประมาณ 7.39 ลานลูกบาศกVเมตร และฝ=>งธนบุรี 3 แหง เก็บกักน้ําไดประมาณ 6.03 ลานลูกบาศกVเมตร และ
ที่อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย แกมลิง และ water bank เก็บกักน้ําไดประมาณ 0.405 ลานลูกบาศกVเมตร
3.1.2.6 ศูนยVควบคุมระบบปIองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สถานีแมขาย ตั้งอยู
อาคารสํานักการระบายน้ํา และสถานีเครือขาย กระจายอยูทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทํางานของระบบ
จะจัดการและควบคุมโดยระบบ SCADA เพื่อสั่งการของผูบริหารในการแกไขป=ญหา ซึ่งมีระบบตรวจวัดขอมูล
ตาง ๆ ไดแก ระบบเรดารVตรวจอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตรวจวัดน้ําทวมถนน ระบบตรวจวั ด
ระดับน้ํา ระบบตรวจสอบการทํางานของประตูระบายน้ําและเครื่องสูบน้ํา โดยจะแสดงผลใหประชาชนติดตามได
ตลอดเวลาทาง Website และเครือขายสังคมออนไลนV พรอมรับเรื่องราวรองทุกขVจากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
3.2 ความรู)ทางวิชาการและการปฏิบัติตามกฎหมาย
3.2.1 รายการกอสรางเฉพาะงานโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณถนนสุขุมวิ ท จากซอย
สุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เกี่ยวกับขอบเขตงาน ขอกําหนดทางเทคนิค ความตองการของหนวยงาน ภายใต
มาตรฐานที่ตองการใหใช ชนิด ขนาด และรายละเอียดของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการกอสราง
หรือวิธีการดําเนินงาน รวมถึงคุณภาพของฝUมือแรงงาน ความละเอียดและถูกตองในงานกอสราง ทําใหผูควบคุมงาน
สามารถตรวจสอบและควบคุมการกอสรางของผูรับจางใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคV
3.2.2 รายการมาตรฐานงานกอสรางระบบปIองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับ
การกอสรางงานระบบปI องกั น น้ํ า ทวมและระบบระบายน้ํ า ของกรุ งเทพมหานคร เพื่ อใชเป@ น แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหการควบคุมงานเป@นไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการและเป@นมาตรฐาน
เดียวกัน เชน มาตรฐานของวัสดุกอสราง การควบคุมคุณภาพงานกอสราง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเสาเข็มเจาะ
งานฐานราก เข็มพืดเหล็ก งานขุดดินและถมดิน การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตูควบคุมอุปกรณV เป@นตน
3.2.3 รายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง
งานทางของกรุงเทพมหานครและควบคุมคุณภาพของงาน เพื่อใชเป@นแนวทางการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบ
งานในดานนี้ ซึ่งจะทําใหการควบคุมงานทางเป@นไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการและเป@น
มาตรฐานเดียวกัน เชน รายละเอียดมาตรฐานของวัสดุกอสราง วัสดุรองพื้นทางของถนนคอนกรีต วัสดุผิวทาง
คอนกรีต เป@นตน

-33.2.4 มาตรฐานการปI อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ ใ นการกอสรางของรั ฐ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543
3.2.5 มาตรฐานความปลอดภั ย ในงานกอสราง เลม 2 ความปลอดภั ย ในการใชเครื่ อ งมื อ และ
เครื่องจักร คณะทํางานมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภV เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและขอกําหนดดานความปลอดภัยของป=jนจั่น
3.2.6 ขอบั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2548 ขอ 68 เกี่ ย วกั บ หนาที่ ของผู ควบคุ มงาน ในการตรวจและควบคุ มงานใหเป@ น ไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญา รวมถึงการพิจารณาสั่งใหหยุดงาน
3.2.7 ระเบี ย บวาดวยการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งหมายและสั ญ ญาณสํ า หรั บ งานจั ด ซอมถนนและงาน
สาธารณูปโภคของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการปI องกัน อุบัติภัยแหงชาติ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณในพื้นที่กอสราง ซึ่งตองทําการปBดเบี่ยง
การจราจรเพื่อกอสรางบอดัน - บอรับทอ และกอสรางสถานีสูบน้ํา
3.2.8 ขอกํ า หนดการติ ด ตั้ งรั้ว กั้ นบริเ วณกอสรางในที่ ส าธารณะ โดยคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับอํานวยการ (ปสอ.) กรกฎาคม 2542
3.3 แนวคิดที่ใช)ในการดําเนินงาน
ถนนสุ ขุ ม วิ ท บริ เ วณปากซอยสุ ขุ ม วิ ท 105 (ซอยลาซาล) และซอยสุ ขุ ม วิ ท 107 (ซอยแบริ่ ง )
มีลักษณะเป@นพื้นที่แองกระทะ เมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ําทวมขังบนผิวจราจรเป@นประจํา การระบายน้ําออกจาก
จุดที่มีป=ญหาน้ําทวมขังไปยังคลองระบายน้ํา (คลองบางนา) มีระยะทางไกลทําใหระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดชา
กอใหเกิดน้ําทวมขังเป@นประจําเมื่อเกิดฝนตก นอกจากนี้บริเวณดังกลาวมีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใตดิน
อยู ทั้ ง 2 ฝ=> งถนน ทํ าใหไมสามารถขุ ด เปB ด ถนนเพื่ อวางทอระบายน้ํ า ขนาดใหญได ประกอบกั บ เป@ น พื้ น ที่
ที่มีการจราจรหนาแนนมาก การแกไขป=ญหาจึงใชวิธีการกอสรางทอขนสงน้ําดวยวิธีการดันทอลอดใตถนน
(Pipe Jacking) (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก) ที่ระดับความลึกต่ํากวาแนวสาธารณูปโภคใตดิน โดยทอ
ขนสงน้ําจะทําหนาที่รับน้ําจากทอระบายน้ําเดิมบนถนนทั้ง 2 ฝ=>งในพื้นที่ดังกลาว สงน้ําเขามายังสถานีสูบน้ําที่
กอสรางอยูใตผิวจราจรบริเวณ เกาะกลางถนน และสูบน้ําผานทอระบายน้ําแรงดันเพื่อเรงระบายน้ําลงสูคลอง
บางนาตอไป
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา มีงานกอสราง
หลัก ๆ ประกอบดวย งานดันทอลอดใตถนน (Pipe Jacking Work) งานกอสรางบอดัน - บอรับทอ และงาน
กอสรางสถานีสูบน้ํา เป@นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ มีเทคนิคการกอสรางสลับซับซอน และยังมีป=ญหาเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา เนื่องจากงานกอสรางสวนใหญอยูใตดินที่ดานบนเป@นถนนสาธารณะที่มีการสัญจร จึงมีระยะเวลา
กอสรางในแตละวั น คอนขางจํ า กั ด การกอสรางจะตองทํ า การปB ด เบี่ ย งชองจราจรบนถนนเพื่ อกอสรางใน
ชวงเวลากลางคืนตั้งแตเวลา 22.00 น. และตองคืนผิวจราจรใหรถสัญจรไดในตอนเชากอนเวลา 05.00 น.
และในพื้นที่กอสรางมีระบบสาธารณูปโภคกีดขวางอยูเต็มพื้นที่ ผูที่จะทําควบคุมการกอสรางจึงตองมีความรู
เฉพาะทางดานวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วของ ตลอดจนขั้ น ตอนการประสานงานระหวางหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ
เพื่อควบคุมการกอสรางและบริหารโครงการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคVของโครงการ
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ปริมาณงาน โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา
มีปริมาณ ดังนี้
4.1.1 กอสรางสถานีสูบน้ําขนาด 6 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที จํานวน 1 แหง

-44.1.2 กอสรางบอรับ - บอดันทอขนสงน้ําและทอระบายน้ําแรงดัน ค.ส.ล. จํานวน 9 แหง
4.1.3 กอสรางทอขนสงน้ํา ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 515 เมตร
4.1.4 กอสรางทอระบายน้ําแรงดัน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 725 เมตร
4.1.5 กอสรางอาคารทิ้งน้ํา จํานวน 1 แหง
4.1.6 กอสรางบอพักน้ําพรอมประตูทอ จํานวน 1 แหง
4.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักการระบายน้ําไดลงนามในสัญญาจางเหมา บริษัท เรืองฤทัย จํากัด เป@นผูดําเนินโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา ตามสัญญาเลขที่ สนน. 8/2561
ลงวั นที่ 9 มกราคม 2561 เริ่ มสั ญญาวั น ที่ 10 มกราคม 2561 สิ้ นสุ ดสั ญญาวั น ที่ 4 มกราคม 2562
ระยะเวลา 360 วัน วงเงินกอสราง 182,970,000.- บาท โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดอนุมัติจางเหมา
และแตงตั้งเจาหนาที่ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดําเนินการควบคุมการกอสรางใหเป@นไปตามวัตถุประสงคVของโครงการ
ปริ มาณงานครบถวนถู กตองตามแบบ รายการ ขอกํ า หนดเฉพาะงานของสั ญ ญา และปฏิ บั ติ ห นาที่ ต าง ๆ
ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา เพื่อใหโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
4.2.1 ตรวจสอบสถานที่ ก อสราง สํ า รวจขอมู ล ทางกายภาพของพื้ น ที่ ที่ จ ะกอสราง แนวระบบ
สาธารณูปโภคที่อยูในแนวกอสรางเพื่อพิจารณาป=ญหาอุปสรรคอื่น ๆ รวมทั้งระบบระบายน้ําในพื้นที่
4.2.1 จัดการประชุมรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานดานสาธารณูปโภคหนวยงาน
ดานการจราจร และหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร
4.2.1 ดําเนินการประชุมเริ่มตนโครงการ
4.2.2 ดําเนินการศึกษารายละเอียดสัญญา รูปแบบ รายการกอสราง ขอกําหนดตาง ๆ มาตรฐานที่ใช
อางอิง และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ถือเป@นสวนหนึ่งของสัญญา และเตรียมงานกอนดําเนินการกอสราง
4.2.3 ดําเนินการตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา ใหเป@นไปตามแบบรูปรายการ
กอสราง สัญญา และถูกตองตามหลักวิศวกรรม
4.2.4 ดําเนินการตรวจสอบผลงาน คุณภาพและปริมาณงานตามแบบรูป รายการกอสรางและสัญญา
รวมทั้ง ผลการทดสอบวัสดุตาง ๆ ประกอบการพิจารณาเมื่อผูรับจางขอสงมอบงาน พรอมทั้งทดสอบระบบสถานี
สูบน้ําและจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักการระบายน้ํา
5. ผู)รวมดําเนินการ
5.1 นายไพศาล เพ็งขํา
ผูควบคุมงาน สัดสวนของผลงาน รอยละ 60
5.2 นายวิโรจนV ขันนุย
ผูควบคุมงาน สัดสวนของผลงาน รอยละ 20
5.3 นายไกรสร กาญจนากร
ผูควบคุมงาน สัดสวนของผลงาน รอยละ 5
5.4 นายพรเทพ เหลืองวิริยะแสง
ผูควบคุมงาน สัดสวนของผลงาน รอยละ 5
5.5 นายศักรินทรV ไชโย
ผูควบคุมงาน สัดสวนของผลงาน รอยละ 5
5.6 นายสมเดช ปBติธีรภาพ
ผูควบคุมงาน สัดสวนของผลงาน รอยละ 5
6. สวนของงานที่ผู)เสนอเป0นผู)ปฏิบัติ
6.1 ดําเนินการประชุ มเริ่ มตนโครงการ เพื่อแนะนํ าผู ที่ เกี่ ยวของในโครงการระหวางผูวาจางและผู รั บจาง
รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางการทํางานตาง ๆ การประสานงานในเรื่องตาง ๆ เชน
มาตรการปIองกันอุบัติเหตุ การประชาสัมพันธV ปIายโครงการปIายเตือนสัญญาณไฟ การปBดเบี่ยงจราจรเพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบตอหนวยงานดานการจราจร สํานักงานสนาม (Site Office) การเขาพื้นที่และการคืนผิวจราจร

-5ของการทํางานในแตละวัน เป@นตน โดยหาวิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมของแตละกิจกรรม รวมทั้งตรวจสอบ
แผนงานกอสรางของผูรับจาง โดยผูรับจางจะทําการจมบอดัน - บอรับทอ งานดันทอ ไปพรอมกับการกอสราง
สถานีสูบน้ําเนื่องจากเป@นงานที่สามารถดําเนินการพรอมกันได
6.2 ดําเนินการศึกษารายละเอียดสัญญา รูปแบบ รายการกอสราง ขอกําหนดตาง ๆ มาตรฐานที่ใชอางอิง
และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ถือเป@นสวนหนึ่งของสัญญา และเตรียมงานกอนดําเนินการกอสราง
6.2.1 ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา เพื่อทําใหทราบถึงขอบเขตของ
การทํางาน รายละเอียดของงานที่จะตองทําการควบคุมงานใหเป@นไปตามวัตถุประสงคVของงานตามสัญญา
วันเริ่มตนการทํางานและวันสิ้นสุดสัญญา คาปรับหากงานไมแลวเสร็จตามสัญญา
6.2.2 ตรวจสอบแบบรูปกอสราง Shop Drawing รายกอสรางเฉพาะงาน ขอกําหนดงานกอสราง
ตางๆ วามีรายละเอียดครบถวนหรือมีขอขัดแยงหรือไม
6.2.3 จัดทํารายการตรวจสอบวัสดุ งานระบบเครื่องกลและไฟฟIา ที่ใชในโครงการ (Checklist) เชน
เหล็กเสน คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) เสาเข็มเจาะ บอดัน-บอรับทอ ทอรับแรงดัน และทอ
ขนสงน้ํา เครื่องสูบน้ําพรอมตูควบคุม ฯลฯ สําหรับตรวจติดตามใหเป@นไปตามแผนงาน
6.2.4 ตรวจสอบรายการคํานวณตางๆ ที่มีวิศวกรของผูรับจางรับรองและตรวจสอบวัสดุที่สั่งผลิตที่
โรงงาน และอุปกรณVที่ใชทํางาน เพื่อใหเป@นไปตามแบบรูป รายการและมาตรฐานการกอสรางที่ดี ถูกตองตาม
หลักวิชาวิศวกรรม โดยยึดผลประโยชนVของกรุงเทพมหานครเป@นสําคัญ
6.2.4.1 ตรวจสอบรายการคํานวณ ทอขนสงน้ํา ทอระบายน้ําแรงดัน และหัวเจาะ ดังนี้
- ทอขนสงน้ําเป@นทอ ค.ส.ล. ขนาด ø 1.80 เมตร โดยปลายทอเป@นปลอกเหล็ก
เหนียว (Steel Collar) ยาวประมาณ 515 เมตร จากปากซอยสุขุมวิท 107 วางใตผิวจราจรของถนนสุขุมวิท
ไปยังสถานีสูบน้ําบริเวณปากซอยสุขุมวิท 105 โดยใชวิธีดันทอ (Pipe Jacking)
- ทอระบายน้ําแรงดันเป@นทอ ค.ส.ล. ขนาด ø 1.80 เมตร โดยปลายทอเป@นปลอก
เหล็กเหนียว (Steel Collar) และใหทํา plastic lining ที่ผิวดานในทอ ยาวประมาณ 620 เมตร วางใตผิว
จราจรจากสถานีสูบน้ําโดยวิธีดันทอไปยังบอดันทอ MH-1 จากการตรวจสอบผูรับจางเสนอคอนกรีตที่ใชในการ
ผลิตทอทั้ง 2 ชนิด คือซีเมนตVปอรVตแลนดVประเภทที่หนึ่ง และกําลังอัดของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอก ที่อายุ
28 วัน เทากับ 650 กก/ตร.ซม. และคากําลังคลากของเหล็กเสริม 485 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร ความหนา
ต่ําสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็กเทากับ 25 มม. ซึ่งเป@นไปตามแบบรูปและรายการ
- ทอเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1.80 ม. หนา 16.00 มม. ยาวประมาณ 105 เมตร
จากบอ MH-1 ถึงอาคารทิ้งน้ําติด คลองบางนา โดยปลายทอติดตั้งประตู กันน้ํ าไหลยอนกลั บ (Flap Gate)
จากการตรวจสอบผูรับจางเสนอ ทอเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1.80 ม. หนา 16.00 มม. การเคลือบผิวทอเหล็ก
ดานนอกใชสี Coal Tar Epoxy ความหนา 300 ไมครอน สวนดานในใช Liquid Epoxy (ไมมี Coal Tar)
ตามมาตรฐาน AWWA C210 ดําเนินการที่โรงงานผูผลิตทอเหล็ก ซึ่งเป@นไปตามแบบรูปและรายการ
- หัวเจาะ (Shield Machine) ที่จะนํามากอสรางดวยวิธีการดันทอ จะตองเป@นหัวเจาะ
ชนิดที่สามารถควบคุมความสมดุลยVระหวางแรงดันของดินดานหนาของหัวเจาะกับแรงกระทําของหัวเจาะ
เพื่อปIองกันความเสียหายบริเวณกอสราง และ Hydrolic Jack สําหรับดันทอ จากการตรวจสอบผูรับจางเสนอ
หั ว เจาะ Earth Pressure Balance Shield (EPB) แบบ Slurry คื อจะใชน้ํ าโคลนที่ ควบคุ ม ทั้ ง คุ ณ ภาพและ
ความดั น ฉี ด ออกไปผสมกั บ ดิ น ที่ ถู ก หั ว เจาะกั ด ออกมากอนจะถู ก ป=€ ม ออกไปตามทอลงสู บอพั ก แลวมี การ
Recycled เอาน้ําโคลนกลับมาใชใหม และ Hydrolic Jack สําหรับดันทอ ซึ่งเป@นไปตามแบบรูปและรายการ

-66.2.4.2 ตรวจสอบรายการคํานวณ บอดัน - บอรับทอ ฝาบอชั่วคราว และขั้นตอนการทํางาน
(Method Statement) ที่ ต องเสนอขออนุ มัติ กอนดํ า เนิ น การ โดยในโครงการจะมี บ อดั น ทอ (Driving Pit)
จํานวน 6 บอ และบอรับทอ (Receiver Pit) จํานวน 3 บอ รวม 9 บอ (MH-1 ถึง MH-9) ซึ่งมีทั้งบอทรงกลม
และทรงเหลี่ยม โดยบอดันทอ MH-6 , MH-8 , และMH-9 จะเป@นบอทรงกลมเนื่องจากจะใชดันทอเหล็กไปยัง
บอพักทอระบายน้ํ าเดิ มทั้ ง 2 ฝ=>งถนน เพื่อรับน้ําเขาสูทอขนสงน้ํ า (รายละเอีย ดปรากฎตามภาคผนวก ข)
ซึ่งตามแบบรูปกําหนดให ผูรับจางหลอโครงสรางบอเป@นชิ้น ๆ สําเร็จรูป (Layer) และกอสรางดวยวิธีจมบอ
6.2.4.3 ตรวจสอบรายการคํานวณ เสาเข็มเจาะ (Bore Pile) ระบบแหง (Dry Process) โดย
ในโครงการจะใชเสาเข็มเจาะ 2 แหง ไดแก ที่สถานีสูบน้ําและอาคารทิ้งน้ํา โดยที่สถานีสูบน้ําแบงเป@นงาน
เสาเข็มเจาะสําหรับโครงสรางผนังสถานีโดยจะเจาะเสาเข็มเรียงตอเนื่องกัน (Contiguous Pile Wall) เพื่อเป@น
กําแพงกันดินพังในตัว และเสาเข็มเจาะเพื่อรองรับน้ําหนักสถานีสูบน้ํา สวนที่อาคารทิ้งน้ําจะใชเสาเข็มเจาะเพื่อ
รองรับน้ําหนักอาคารทิ้งน้ํา จากการตรวจสอบผูรับจางเสนอ เสาเข็มเจาะสําหรับโครงสรางผนังสถานีสูบน้ํา
ขนาดเสนผานศูนยVกลาง 0.60 ม. ยาว 16.00 ม. เสาเข็มเจาะรองรับสถานีสูบน้ําขนาดเสนผานศูนยVกลาง
0.60 ม. ยาว 6.80 ม. และเสาเข็มเจาะรองรับอาคารทิ้งน้ําขนาดเสนผานศูนยVกลาง 0.60 ม. ยาว 9.00 ม.
กําลังอัดของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน เทากับ 350 กก/ตร.ซม. ซึ่งเป@นไปตามรายการ
6.2.4.4 เครื่องสูบน้ําชนิ ดเพลาตั้งแบบสวมในทอเหล็ กแนวตั้ง (Vertical Shaft Pull Out
Type Pump) ขนาด 1.5 ลูกบาศกVเมตร/วินาที H=11.00 ม. พรอมอุปกรณV ๔ ชุด และ Discharge Pipe
ฯลฯ ซึ่งเป@นงานระบบเครื่องกล และตูควบคุม หมอแปลงไฟฟIา ฯลฯ ซึ่งเป@นงานระบบไฟฟIา จะไดรับการ
ตรวจสอบพิจารณาจากคณะกรรมการเครื่องกลและไฟฟIากอนนํามาติดตั้ง
6.3 ดําเนินการตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา ใหเป@นไปตามแบบรูปรายการกอสราง
สัญญา และถูกตองตามหลักวิศวกรรม (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ข)
6.3.1 ตรวจสอบการวางผังสถานีสูบน้ํา บอดัน - บอรับทอ และแนวดันทอ (Pipe Jacking) โดยงาน
สวนใหญจะกอสรางอยูบนถนนสุขุมวิทฝ=>งขาเขา ซึ่งมีจุดเริ่มตนโครงการอยูบริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง)
ที่บ อดัน ทอ MH-9 และมีแนวทอขนสงน้ํา เริ่มจากบอ MH-9 ผานบอดัน ทอ MH-8 ผานบอรับ ทอ MH-7
ผานบอดันทอ MH-6 บริเวณซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ผานบอดันทอ MH-5 และแนวทอขนสงน้ําจะเขาสู
สถานีสูบ น้ํา บริเ วณ sta.0+550 รวมความยาวของทอขนสงน้ํา 515 ม. และเมื่อออกจากสถานีสู บ น้ํา
จะเปลี่ยนเป@นทอระบายน้ําแรงดัน ผานบอดันทอ MH-4 ผานบอดันทอ MH-3 ผานบอดันทอ MH-2 และผาน
บอรับทอ MH-1 บริเวณ sta.1+205 ใตสถานีรถไฟฟIาบีทีเอสบางนา จากนั้นจะเปลี่ยนเป@นทอเหล็กจนถึ ง
อาคารทิ้งน้ําริมคลองบางนา รวมความยาวของทอระบายน้ําแรงดัน 725 ม. รวมความยาวทั้งสิ้น 1,240 ม.
ตรวจสอบการมารVคตําแหนงลงบนจุดกอสรางจริง โดยสถานีสูบน้ํากวาง 5.85 ม. ยาว 30.00 ม.
สวนหนึ่งจะอยูในถนนฝ=>งขาเขาเลนขวาสุดอีกสวนหนึ่งจะอยูในเกาะกลางเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวง
ใหเขาพื้นที่ จะตองทําการปBดเบี่ยงถนนเลนขวาสุด 1 เลน ความยาว 60 ม. โดยใชแบริเออรV ค.ส.ล.ดานบน
ติดตั้งโครงเหล็กและผาใบกั้นตลอดแนวตามขอกําหนดการติดตั้งรั้วกั้นบริเวณกอสรางในที่สาธารณะ จากนั้น
ทํ า การรื้ อยายตนไมบริ เ วณเกาะกลาง ตรวจสอบการมารV คตํ า แหนงจุ ด ศู น ยV กลางเสาเข็ มเจาะ Pile Wall
รอบสถานีตามแบบรูปที่ไดรับอนุมัติ ตรวจสอบการมารVคตําแหนงบอดัน - บอรับทอ ซึ่งจะตองปBดกั้นการจราจร
โดยใชกรวยจราจรสะทอนแสงพรอมจัดเจาหนาที่ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณชั่วคราว โดยมีทีมงานสํารวจ
ใหคาพิ กัด จากนั้ น จึ งทํ า การมารV คตํ า แหนงตามแบบรู ป ที่ ไดรั บ อนุ มัติ ซึ่ งมี ทั้งบอทรงกลมและทรงเหลี่ ย ม
เมื่อแลวเสร็จจึงคืนสภาพผิวจราจรใหรถวิ่งตามปกติ กอนติดตั้งโครงสรางบอดัน - บอรับทอตอไป

-76.3.2 ตรวจสอบงานกอสรางบอดันทอ (Driving Pit) บอรับทอ (Receiver Pit) และฝาบอชั่วคราว
โดยเขาตรวจสอบการผูกเหล็ก ตําแหนง Soft Eye การเขาแบบและเทคอนกรีตหลอโครงสรางบอสําเร็จ รูป
ซึ่งจะหลอเป@นชั้น ๆ (Layer) และฝาบอ ค.ส.ล.ชั่วคราว ที่โรงงานผูผลิต ควบคุมการตัดผิวจราจรดวยเครื่องตัด
ถนนคอนกรีต (Road Cutting Machine) การสกัดและรื้อยายถนนออก จากนั้นจึงทําการติดตั้งฝาบอชั่วคราว
เพื่อคืนผิวจราจรใหรถสัญจรไดปกติ ควบคุมการนําโครงสรางบอเขาติดตั้งโดยเริ่มจาก Layer 1 (Shoe) และ
เริ่มขุดดินภายในเพื่อจมชิ้นงาน (Sinking Caisson) ควบคุมการกอสราง Guide Collar เพื่อใชเป@นตัวบังคับ
การจมบอใหไดแนวและระดับและเพื่อใชเป@นโครงสรางรับฝาบอชั่วคราว โดยขั้นตอนการจมชิ้นงานจะทําไดวัน
ละ 1 ชิ้น จาก Layer 1 จนถึง Layer สุดทาย ซึ่งในแตละวันหลังจากจมชิ้นงานจะทําการติดตั้งฝาบอชั่วคราว
เพื่อคืนผิวจราจรใหรถสัญจรไดปกติ จนงานจมบอแลวเสร็จ ตรวจสอบการเทคอนกรีตหยาบกนบอความหนา
0.40 ม. และการผูกเหล็กพื้นบอและเทคอนกรีตพื้นบอความหนา 0.80 ม. โดยควบคุมงานจนแลวเสร็จทั้งหมด
จํานวน 9 บอ
6.3.3 ตรวจสอบและควบคุมงานดันทอขนสงน้ํา และทอระบายน้ําแรงดัน โดยเริ่มจากบอดั น ทอ
ตรวจสอบการกําหนดผังวางอุปกรณVตาง ๆ การสกัด Soft Eye การติดตั้งอุปกรณVหัวเจาะ และขนยายตูอุปกรณV
พรอมหัวเจาะ ตรวจสอบการ Set Up Frame การติดตั้ง Launch Seal ระบบสายไฮดรอลิคเขากับกระบอก
main jacking การติดตั้งและ Set Up Laser Line ตรวจสอบการยกหัวเจาะ (Cutting Head) ลงบน Frame เพื่อติดตั้ง
พรอมตอระบบสายไฟฟIา สายไฮดรอลิค สาย Slurry เขากับหัวเจาะใหสามารถทํางานไดสะดวก ตรวจสอบให
หัวเจาะเขาตรงตําแหนง Soft Eye ที่ไดเช็คแนวและระดับเป@นที่เรียบรอยแลว และเมื่อใช Spacer สงหัวเจาะ
เขาใน Shaft เสร็จ จึงเริ่มทําการดันทอขนสงน้ําหรือทอระบายน้ําแรงดัน (Jacking Pipe) ตรวจสอบการดันทอ
ใหไดระยะแตละชวงตามแบบ ในสวนของบอรับทอ ตรวจสอบการสกัดผนังบอ Soft Eye เพื่อดันหัวเจาะใหเขา
บอ และหลังจากหัวเจาะเขาบอแลว ตรวจสอบการยกหัวเจาะขึ้นจากบอและเก็บความสะอาดภายในบอให
เรียบรอย พรอมทั้งการคืนผิวจราจรโดยวางแผนพื้นชั่วคราวเพื่อใหรถสามารถสัญจรไดตามปกติ โดยในสวนของ
ทอรับแรงดันจะตองตรวจสอบการติดตั้งขอตอแบบ Flexible Joint ในบอดัน – บอรับทอทุกบอ
6.3.4 ตรวจสอบและควบคุมงานกอสรางสถานีสูบน้ํา
6.3.4.1 งานเสาเข็มเจาะเรียงตอเนื่อง (Contiguous Pile Wall) ตรวจสอบการตัด สกัด และ
รื้อยายพื้นคอนกรีตตามแนวผังสถานีสูบน้ําและผังเสาเข็มเจาะ Pile Wall ที่วางผังไว ตรวจสอบงานเสาเข็ม
เจาะขนาดเสนผานศูนยVกลาง 0.60 ม. ดวยระบบ Dry Process โดยตรวจสอบศูนยVกลางระดับความมั่นคง
ของ Rig การตอกปลอกเหล็ก การเวนระยะหลุมเจาะที่เทคอนกรีตแลวเสร็จ ตรวจสอบแนวดิ่งของปลอกเหล็ก
การวัดระดับกนหลุมเจาะ ตําแหนงเหล็กเสริม ตรวจสอบคุณภาพและวิธีการเทคอนกรีตรวมทั้งการถอนปลอกเหล็ก
และบันทึกรายงานการทําเสาเข็มเจาะ และตรวจสอบความสมบูรณVของเสาเข็มเมื่อเสาเข็มเจาะมีกําลังอัด
คอนกรีตครบตามที่กําหนด
6.3.4.2 งานระบบค้ํายันเสาเข็มเจาะ Pile Wall เพื่อขุดเปBดดิน ตรวจสอบการตัด สกัด และรื้อยาย
พื้นคอนกรี ตบริเวณเกาะกลางถนนตามแนวผั งสถานีสู บน้ํ าสวนที่ เหลื อ ตรวจสอบการติดตั้ ง Wale & Strut
ชั้นที่ 1 ที่ระดับ 0.00 ม. (ผิวจราจร) ตรวจสอบการขุดดินถึงระดับ -3.75 ม. ตรวจสอบการติดตั้ง Wale & Strut
ชั้นที่ 2 ที่ระดับ -3.50 ม. ตรวจสอบการขุดดินถึงระดับ -7.30 ม. ตรวจสอบการติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 3
(ชั้นสุดทาย) ที่ระดับ -7.00 ม. และตรวจสอบการขุดดินจนถึงระดับ -8.75 ม. ตรวจสอบการเททรายหยาบ
และคอนกรีตหยาบเพื่อปรับพื้นสถานี ตรวจสอบการตัดหัวเสาเข็มเจาะรองรับพื้นสถานีสูบน้ํา
6.3.4.3 งานโครงสรางคอนกรี ต เสริ ม เหล็ กสถานี สู บ น้ํ า ตรวจสอบการผู กเหล็ ก พื้ น และ
เทคอนกรีตพื้นชั้นลางความหนา 0.50 ม.ที่ระดับ -8.05 ม. ตรวจสอบการเซาะดินระหวางเสาเข็มเจาะออก

-8ตามแบบและทําความสะอาดผิวเสาเข็มเจาะ ตรวจสอบการผูกเหล็กผนังชั้นลางยึดเขากับเสาเข็มเจาะ การ Block Out
ตําแหนงทอขนสงน้ําเพื่อเชื่อมเขากับสถานีสูบน้ํา ตรวจสอบการเขาแบบผนังและการเทคอนกรีตผนังชั้นลาง
รอบสถานี ตรวจสอบการตั้งนั่งรานเพื่อรองรับพื้นชั้นบน (ชั้นวางเครื่องสูบน้ํา) การผูกเหล็กพื้น การ Block Out
ตําแหนงทอเครื่องสูบน้ํา และการเทคอนกรีตพื้นชั้นบน ตรวจสอบการผูกเหล็กผนังชั้นบนยึดเขากับเสาเข็มเจาะ
ตรวจสอบการเขาแบบผนั งและ การ Block Out ตํ า แหนงทอระบายน้ํ า แรงดั น ที่ เ ชื่ อมเขากั บ สถานี สู บ น้ํ า
ตรวจสอบการเทคอนกรีตผนังชั้นบนรอบสถานี การตั้งนั่งรานรองรับแบบคานค้ํายันสถานีดานบน ตรวจสอบ
การผูกเหล็กคานค้ํายันสถานีและรองรับถนนและชองเครื่องสูบน้ํา การเทคอนกรีตคานค้ํายันสถานี การติดตั้ง
ทอ Discharge Pipe ตรวจสอบการผูกเหล็กและเทคอนกรีตถนน และชองฝาปBดและฝาปBดชองเครื่องสูบน้ํา
6.3.4.4 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารทิ้งน้ํา ตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะขนาด
เสนผานศูนยVกลาง 0.60 ม. ดวยระบบ Dry Process โดยตรวจสอบศูน ยV กลางระดับ ความมั่น คงของ Rig
การตอกปลอกเหล็ ก ตรวจสอบแนวดิ่ ง ของปลอกเหล็ ก การวั ด ระดั บ กนหลุ ม เจาะ ตํ า แหนงเหล็ ก เสริ ม
ตรวจสอบคุณภาพและวิธีการเทคอนกรีตรวมทั้งการถอนปลอกเหล็ก ตรวจสอบโครงสรางอาคารทิ้งน้ําซึ่งจะทํา
การหลอเป@นชั้น ๆ (Layer) สําเร็จรูป (Precast Concrete) โดยตรวจสอบการผูกเหล็ก ตําแหนง Soft Eye การ
เขาแบบและเทคอนกรีตที่โรงงานผูผลิตและนํามาติดตั้งหนางาน ควบคุมการติดตั้งโครงสรางอาคารทิ้งน้ําโดยเริ่ม
จาก Layer 1 (Shoe) และเริ่มขุดดินภายในเพื่อจมชิ้นงาน (Sinking Caisson) จาก Layer 1 จนถึง Layer
สุดทาย ตรวจสอบการตัดหัวเสาเข็มเจาะ และความสมบูรณVของเสาเข็ม ตรวจสอบการผูกเหล็กพื้น และเท
คอนกรีตพื้นความหนา 0.50 ม.ที่ระดับ -7.20 ม. ตรวจสอบตําแหนง Soft Eye กับระดับทอระบายน้ําแรงดัน
ที่ดันทอมาจากบอ MH-1 ใหไดระดับตามแบบรูป ตรวจสอบการตอเชื่อมทอระบายน้ําแรงดันเขากับทอระบาย
น้ําเหล็กที่ปลายทอติดตั้งบานประตูปIองกันน้ําไหลยอนกลับ (Flap Gate) ขนาด 1.80 ม. ที่ระดับ -2.20 ม.
เพื่อระบายน้ําออกสูคลองบางนา
6.3.4.5 งานติดตั้งระบบไฟฟIาเครื่องกล ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดเพลาตั้งแบบ
สวมในทอเหล็กแนวตั้ง (Vertical Shaft Pull Out Type Pump) ขนาด 1.5 ลูกบาศกVเมตร/วินาที พรอม
อุปกรณV ๔ ชุด ระบบระบายความรอนมอเตอรVเครื่องสูบน้ํา การติดตั้งลูกลอย (Float Switches) เพื่อกําหนด
ลําดับการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ํา ระบบระบายอากาศในหองเครื่องสูบน้ํา ตามผังงานระบบเครื่องกลและไฟฟIา
ตามที่คณะกรรมการงานระบบเครื่องกลและไฟฟIาอนุมัติใช ตรวจสอบการติดตั้งตูควบคุม หมอแปลง และ
มิเตอรVไฟฟIาพรอมอุปกรณV
7. ผลสําเร็จของงาน
7.1 กอสรางสถานีสูบน้ําขนาด 6 ลูกบาศกVเมตรตอวินาที จํานวน 1 แหง
7.2 กอสรางบอรับ - บอดัน ทอขนสงน้ําและทอระบายน้ําแรงดัน ค.ส.ล. จํานวน 9 แหง
7.3 กอสรางทอขนสงน้ํา ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 515 เมตร
7.4 กอสรางทอระบายน้ําแรงดัน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 725 เมตร
7.5 กอสรางอาคารทิ้งน้ํา จํานวน 1 แหง
7.6 กอสรางบอพักน้ําพรอมประตูทอ จํานวน 1 แหง
โดยสามารถควบคุมการกอสรางสําเร็จตามวัตถุประสงคVของโครงการและเป@นไปตามหลักวิศวกรรม
ผลสําเร็จของงานถูกตองตามแบบรูป รายการ และขอกําหนดเฉพาะงาน ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา
กํ า หนดไว 360 วั น กอสรางจริ ง ใชเวลา 811 วั น เนื่ องจากมี ก ารขยายสั ญ ญาจากป= ญ หาการเขาพื้ น ที่
การแกไขแบบและสัญญา (ครั้งที่ 1) การรอการแกไขแบบและสัญญา และการแกไขแบบและสัญญา (ครั้งที่ 2)

ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของนายไพศาล เพ็งขํา
เพื่อประกอบการขอรับเงินประจําตําแหน+ง วิศวกรโยธาชํานาญการ (ดานควบคุมการสรางและบริหารโครงการ)
(ตํ า แหน+ งเลขที่ สพน. 39) สั งกั ด กลุมงานวิศวกรรมระบบระบายน้ํ า 1 สวนวิศวกรรมระบบระบายน้ํ า
สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การจัดทําแบบมาตรฐานระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในงานกอสรางที่ตองป1ดกั้นระบบระบายน้ํ า
บริเวณทางเทาและผิวจราจร
หลักการและเหตุผล
ป5 จ จุ บั น กรุ ง เทพมหานคร โดยสํ า นั ก การระบายน้ํ า อยู ระหวางพั ฒ นาระบบระบายน้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพใหมี ขี ด ความสามารถในการระบายน้ํ า เพื่ อ แกไขป5 ญ หาน้ํ า ทวมขั ง เนื่ อ งจากน้ํ า ฝนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ใหไดตามแผนพั ฒนากรุ งเทพมหานคร โดยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป?
(พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็น ยุท ธศาสตรFที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็น ยุท ธศาสตรFย อยที ่ 1.4
ปลอดภัยพิบัติ กําหนดตัวชี้วัดในเรื่องของระยะเวลาในการแกไขป5ญหาน้ําทวมขังในถนนสายหลัก (ปริมาณฝน
ไมเกิน ๑๐๐ มม. ตอ ชม.) ไวในป? พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ตองใชระยะเวลาภายใน 270 นาที ในป? พ.ศ. 2561 – ๒๕65
ภายในระยะเวลา 225 นาที ในป? พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70 ภายในระยะเวลา 110 นาที และในป? พ.ศ. ๒๕71 – ๒๕75
ใหไดภายในระยะเวลา 90 นาที
จากแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําใหมีขีดความสามารถในการระบายน้ํา
ไดมากขึ้น ทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ําเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ทอระบายน้ํา บอสูบน้ําหรือสถานีสูบน้ํา
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําในถนนสายหลัก โครงการกอสรางอุโมงคFระบายน้ํา โครงการกอสรางบอหนวงน้ํา
ใตดิน ฯลฯ จะพบวางานกอสรางสวนใหญลวนเปQนงานกอสรางที่มีความจําเปQนที่จะตองทําการกอสรางอยูใน
บริเวณถนนหรือทางเทา ที่มีระบบระบายน้ําที่ตองใชงานอยูแทบทั้งสิ้น ซึ่งจากการตรวจสอบในระหวางการ
กอสรางโครงการดังกลาวขางตน ที่ผานมามักพบป5ญหาผูรับจางงานกอสรางมีความจําเปQนตองทําการป1ดกั้น
ระบบระบายน้ําไว เพื่อทําการกอสรางงานตามสั ญญาจางใหแลวเสร็ จ ถึงแมจะไดกํ าหนดใหผูรับ จางตอง
ทําระบบระบายน้ําชั่วคราวในระหวางการกอสรางแลวก็ตามแตก็ยังไมเพียงพอ ผลกระทบตอระบบระบายน้ํา
ที่เกิดขึ้นนี้ ทําใหเมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่ ระบบระบายน้ําไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพกอใหเกิด
ป5ญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร ซึ่งหากฝนตกหนักตองใชระยะเวลานานหลายชั่วโมง ในการแกไขใหกลับคืนสู
สภาพปกติ สรางความเดือดรอนแกผูใชรถใชถนนในการสัญจรผานไปมา
ดังนั้นหากการกอสรางในบริเวณทางเทาหรือผิวจราจรที่อาจจะสงผลกระทบกับการระบายน้ําในพื้นที่
ไดจัดใหมีแบบมาตรฐานระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) และถูกกําหนดใหเปQนเนื้องานสวนหนึ่งที่ผูรับจาง
จะตองดําเนินการกอสรางกอนเขาพื้นที่กอสราง ก็จะกอใหเกิดประโยชนFกับทั้งเจาของงานและผูรับจางกอสราง
ที่ไมตองเสียเวลากับการเตรียมการระบายน้ํา ทั้งในเวลาปกติและเมื่อเวลาเกิดฝนตกในพื้นที่ ซึ่งอาจสงผล
กระทบทําใหงานกอสรางตองหยุดชะงักสงผลใหงานลาชาไมเปQนไปตามแผนงานที่วางไว รวมทั้งยังสามารถ
แกไขความเดือดรอนของประชาชนที่ตองสัญจรผานพื้นที่กอสราง เนื่องจากสามารถลดผลกระทบจากป5ญหา
น้ําทวมขังในผิวจราจรไดเปQนอยางดี

-2วัตถุประสงค3และเป4าหมาย
1. เพื่ อจั ดทํ าแบบมาตรฐานระบบระบายน้ํ าชั่ วคราว (Bypass) ในงานกอสรางที่ ต องป1 ดกั้ น ระบบ
ระบายน้ําบริเวณทางเทาและผิวจราจร
2. เพื่ อ ใชในการควบคุ ม งานกอสรางที่ มี ค วามจํ า เปQ น ตองทํ า การป1 ด กั้ น ระบบระบายน้ํ า บริ เ วณ
ทางเทาและผิวจราจร ใหเปQนมาตรฐานเดียวกัน
3. สรางมาตรฐานงานกอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และสรางภาพลักษณFที่ดีตอกรุงเทพมหานคร
กรอบการวิเคราะห3 แนวคิด ขอเสนอ
ระบบระบายน้ําที่อยูใตทางเทาหรือผิวจราจรบนทองถนน สวนใหญจะกอสรางโดยใชทอระบายน้ํา
และมีบอพักทอระบายน้ําเปQนชวง ๆ ซึ่งมีขนาดความกวางของทอระบายน้ําอยูที่ประมาณ 0.60 – 2.00 ม.
และขนาดของบอพักทอระบายน้ําที่แตกตางกันตามขนาดของทอระบายน้ําที่ขึ้นอยูกับการออกแบบเพื่อรองรับน้ํา
ในพื้นที่ เมื่อมีการปรับปรุงหรือกอสรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในบริเวณทางเทาหรือผิวจราจรลึกลงใตดิน
มีความจําเปQนที่จะตองทําการป1ดกั้นระบบระบายน้ํา ทําใหสงผลกระทบกับระบบระบายน้ําที่ตองใชงาน ดังนั้น
จึงตองมีระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) เพื่อทําหนาที่สงน้ําผานพื้นที่กอสรางชั่วคราวไปยังบอพักทอระบายน้ําที่
อยูถัดไป และเมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จจึงคืนสภาพระบบระบายน้ํากลับสูสภาวะปกติ ระบบระบายน้ําชั่วคราว
(Bypass) จึงตองมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณน้ําภายในเสนทอที่มีอยูตลอดระยะเวลาที่ทําการกอสราง
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการระบายน้ําในพื้นที่หรืออยางนอยจะตองไมทําใหเกิดน้ําทวมขังบนถนน
องคFประกอบของระบบระบายน้ํ าชั่วคราว (Bypass) ที่จะนํามาใชประกอบดวย บอพักสําหรั บติ ดตั้ ง
เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา และทอสําหรับลําเลียงน้ํา โดยสวนที่นํามาใชวิเคราะหFขอมูล ไดแก สภาพและขอจํากัด
ของพื้นที่ ที่จะทําการกอสรางแบงเปQนบนผิวจราจรหรือบริเวณทางเทา ประกอบกับสภาพดินในเชิงวิศวกรรม
เพื่อนําไปกําหนด ขนาด รูปแบบชนิดของบอพักสําหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ํารวมไปถึงวิธีการกอสราง ปริมาณน้ํา
ในเสนทอของระบบระบายน้ํา เพื่อนํามากําหนดชนิดและกําลังสูบของเครื่องสูบน้ํา และทอสําหรับลําเลี ยงน้ํ า
ซึ่งขอมูลดังกลาวขางตนจะตองนํามาวิเคราะหFออกแบบและคํานวณทางดานวิศวกรรม เพื่อนําระบบระบายน้ํ า
ชั่วคราว (Bypass) ไปใชในงานปรับปรุงหรืองานกอสรางตอไปได
ผูขอรับการประเมิน ขอเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่กอสรางที่ตองป1ดกั้น
ระบบระบายน้ํา โดยจัดทําแบบมาตรฐานระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในพื้นที่กอสราง โดยการกอสราง
บอพักทอระบายน้ําสําหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําชั่วคราวในระหวางการกอสราง จํานวน 3 ขนาด
เพื่อ เลือ กใชใหเหมาะสมกับ ขนาดของระบบทอระบายน้ํา และสภาพพื้น ที่ ประกอบดวย บอพัก ฯ ขนาด
1.80 x 2.50 ม. สําหรับ ทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 ม. ถึง 0.80 ม. สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ํากําลังสูบ
0.20 ลบ.ม./วินาที บอพักฯ ขนาด 2.50 x 3.50 ม. สําหรับทอระบายน้ํา ขนาด 0.80 ม. ถึง 1.50 ม.
สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ํากําลังสูบ 0.26 ลบ.ม./วินาที และบอพักฯ ขนาด 3.00 x 4.00 ม. สําหรับทอ
ระบายน้ํา ขนาด 1.50 ม. ถึง 2.00 ม. สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ํากําลังสูบ 0.52 ลบ.ม./วินาที โดยแบงเปQน
รูปแบบที่กอสรางอยูในบริเวณผิวจราจร และที่กอสรางอยูในบริเวณทางเทาโดยการกอสรางจะใชวิธี จมบอ
(Sink Shaft) (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ง) ซึ่งเปQนวิธีกอสรางที่สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากจะหลอ
ชิ้ น สวนบอสํา เร็จ รูป เปQน ชั้น ๆ (Layer) มาจากโรงงานไมตองผูกเหล็กตั้ งแบบเทคอนกรี ตในพื้ น ที่ กอสราง
และไมตองมีระบบปdองกันดินพังในการกอสรางเนื่องจากชิ้นสวนบอสําเร็จรูปสามารถปdองกันดินพังไดในตัว
ทําใหสามารถชวยรนระยะเวลากอสรางได และเมื่อกอสรางระบบระบายน้ํ าชั่ว คราว (Bypass) แลวเสร็ จ
จะสามารถแกไขป5 ญ หาการระบายน้ํ า ในพื้ น ที่ ก อสรางไมใหเกิ ด ป5 ญ หาน้ํ า ทวมขั ง เมื่ อ เกิ ด ฝนตกในพื้ น ที่

ภาคผนวก ก
การกอสรางงานดันทอลอดใตถนน
(Pipe Jacking)

การกอสรางงานดันทอลอดใตถนน (Pipe Jacking)
1. บทนํา
การวางทอระบายน้ําโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครแตเดิมนั้นจะทําการกอสร$างด$วยวิธี ขุดเป'ดแนว
เพื่อวางทอ (Open Cut) ไปพร$อมกับการกอสร$างถนน โดยแนวของทอระบายน้ําจะมีอยูทั้งใต$ทางเท$าหรือบน
ผิวจราจร แตในป6จจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งมีประชาชน
อาศัยอยูอยางหนาแนน ระบบระบายน้ําเดิมไมเพียงพอกอให$เกิดป6 ญหาน้ําทวมขั งเมื่ อมีฝนตกเกินปริ มาณ
ความสามารถที่ ทอระบายน้ํ า เดิ มจะรองรั บ ได$ การจะขุ ด เป' ด ผิ ว ถนนเพื่ อ ขยายขนาดทอไมสามารถทํ า ได$
เนื่ องจากจะสงผลกระทบกั บ ประชาชนเป? น อยางมาก อี กทั้ งระบบสาธารณู ปโภคทั้ ง ทอประปา ทอร$ อ ย
สายไฟฟBา โทรศัพทCใต$ดินที่มีอยูเต็มพื้นที่ยิ่งป?นการยากที่จะดําเนินการ แนวคิดการขยายทอระบายน้ําด$วยวิธี
ดันทอลอดใต$ถนน (Pipe Jacking) ที่ความลึกประมาณ 6 – 7 เมตร จากผิวถนนถูกนํามาใช$เพื่อหลบแนว
สาธารณูปโภคตาง ๆ และลดป6ญหาที่จะสงผลกระทบกับประชาชนให$น$อยที่สุด (รูปที่ 1)

ดวยวิธี Pipe jacking

ดวยวิธี Pipe jacking

รูปที่ 1 การวางทอระบายน้ําด$วยวิธีดันทอลอดใต$ถนน (Pipe Jacking)

2. งานดันทอ (Pipe Jacking)
งานดันทอใต$ถนนเป?นการกอสร$างที่ไมต$องมีการขุดเป'ดแนวเพื่อวางทอ (Open Cut) เป?นงานที่จะต$องดัน
ทอลอดใต$ผิวดิน และบางครั้งมีการเรียกเทคนิควิธีนี้วาการเจาะอุโมงคCขนาดเล็ก (Micro Tunnelling) โดยเฉพาะ
ที่คนไมสามารถลงไปปฏิบัติงานข$างในได$ ซึ่งมีขนาดเส$นผานศูนยCกลางน$อยกวา 1.00 เมตร หรือขนาดที่คน
สามารถลงไปปฏิบัติงานข$างในได$คือประมาณ 2.00 เมตร โดยมีระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control)
ที่ติดตั้งอยูบนผิวดินเพื่อบังคับและตรวจสอบทิศทาง งานดันทอโดยทั่วไปจะแป?นการดันทอลอดถนน รางรถไฟ
และคลอง (รู ปที่ 2) สวนใหญขนาดของทอจะไมเกิ น 2 เมตร ความยาวของทอที่ ดั นแตละชวง จะไมเกิ น
200 เมตร โดยในกรุงเทพมหานคร สวนใหญจะเป?นการดันทอในชั้นดินออน (Soft Clay)

รูปที่ 2 ลักษณะงานดันทอ
3. องคCประกอบของงานดันทอ
งานดันทอมีองคCประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ (รูปที่ 3)
3.1 บอดัน (Driving Pit or Launch Shaft) และบอรับ (Receiving Pit or Reception Shaft)
3.2 หัวเจาะ (Cutting Head or Shield)
3.3 ทอดัน (Jacking Pipes)
3.4 แมแรงไฮครอลิค (Hydraulic Jacks)

รูปที่ 3 องคCประกอบของงานดันทอ
3.1 บอดัน (Driving Pit or Launching Shaft) และบอรับ (Receiving Pit or Reception
Shaft)
บอดันและบอรับทอสวนใหญมีรูปรางเป?นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ$าหรือรูปวงกลมตามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ และสามารถกอสร$างได$หลายวิธี เชน Sink Shaft , Steel Sheet Pile , Diaphram Wall ,
Pile Wall และ Secant Pile Wall โดยในพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร วิ ธี แรกคอนข$ า งจะได$ รั บ ความนิ ย มมาก
เนื่องจากสามารถหลอแบบโครงสร$างบอสําเร็จรูป (Precasted) เป?นชั้น ๆ (Layer) จากโรงงานและยกมาติดตั้ง
ที่หน$างาน จึงทําให$ประหยัดเวลาที่จะต$องมาทําแบบหลอในที่บริเวณหน$างาน (รูปที่ 4) และเพื่อเป?นการปBองกั น
บอไมให$เอียง บริเวณปากบอควรกอสร$างเป?น “Guide Collar” ไว$ด$วย (รูปที่ 5)

รูปที่ 4 การติดตั้งชิ้นสวนบอดัน - บอรับทอใต$ดิน

รูปที่ 5 การติดตั้ง Guide Collar รอบบอดัน - บอรับ
บริเวณของบอดันหรือบอรับที่เป?นจุดซึ่งหัวเจาะจะต$องเจาะผานออกจากบอดัน หรือเจาะเข$า
ไปในบอรับจะต$องทําเป?น “Soft Eye” กลาวคือ ความหนาของคอนกรีต บริเวณนี้จะต$องบางและหรือไมต$อง
ใสเหล็กเสริม (Steel Reinforced Bar) หรือใช$ไฟเบอรCเสริม (Fiber Reinforced Bar) แทน ทั้งนี้เพื่อให$หัวเจาะ
สามารถเจาะผานผนังของ บอดันและบอรับได$โดยงาย (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 “Soft Eye”จุดซึ่งหัวเจาะจะต$องเจาะผานออกจากบอดัน หรือเจาะผานเข$าไปในบอรับ
บอดันและบอรับโดยทั่ว ไปจะมี ขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร หรือ 3 x 5 เมตร ขึ้นอยู กั บ
ขนาดทอที่จะดัน หัวเจาะ หรือพื้นที่บริเวณที่จะจมบอ โดยบอดันจะมีขนาดใหญกวาทั้งนี้เนื่องจากจะต$ องมี
การกอสร$ า งกํ า แพงรั บ แรงดั น (Thrust Wall หรื อ Reaction Bock) สํ า หรั บ การติ ด ตั้ ง แมแรงไฮดรอลิ ค
(Hydraulic Jacks) เพื่อใช$ดันหัวเจาะออกจากบอดัน

3.2 หัวเจาะ (Cutting Head or Shield)
หัวเจาะที่ใช$สําหรับงานดันทอมีหลายชนิดด$วยกัน สามารถเลือกใช$ตามความเหมาะสมกับ
สภาพธรณีวิทยาของชั้นดิน และงบประมาณที่มีอยูโดยที่นิยมใช$กันโดยเฉพาะในประเทศไทย มีดังนี้คือ (รูปที่ 7)
1) Open-Faced Shield
เป?นหัวเจาะแบบเป'ดหน$าเหมาะสําหรับชั้นดินที่แข็ง และแห$ง มีความมั่นคงสูงไมมีป6ญหาเรื่อง
น้ําใต$ดิน การขุดอาจจะขุดด$วยแรงคนหรือเครื่องจักร (Hydraulic Backhoe or Roadheader) ราคาของ
หัวเจาะชนิดนี้ยังไมแพงมากนัก
2) Blind Shield
เป?นหัวเจาะที่เหมาะสําหรับงานดันทอที่มีขนาดใหญกวา 1.50 เมตร เพราะจําเป?นต$องใช$คน
ลงไปปฏิบัติงานข$างลางในทอ ที่ด$านหน$าของหัวเจาะจะมีช องหน$าตางสําหรับให$ดินไหลเข$ามาเวลาหัวเจาะ
ถูกดันไปข$างหน$าจึงเหมาะสําหรับการดันทอในชั้นดินออน ราคาของหัวเจาะชนิดนี้ ราคาคอนข$างถูกเมื่อเทียบ
กับชนิดอื่น ๆ เพราะกลไกไมยุงยากซับซ$อนอะไร
3) Earth Pressure Balance Shield (EPB)
เป?นหัวเจาะที่ได$รับความนิยม คอนข$างมากในป6จจุบัน เหมาะสําหรับงานดันทอหรืองานเจาะ
อุโมงคC ขนาดใหญ ๆ ที่ต$องการความปลอดภัยสูงและมีผลกระทบน$อยจึงทําให$ราคาของหัวเจาะ EPB นี้มีราคา
คอนข$างสูง ตามขนาดของหัวเจาะ EPB Shield ที่ใช$ในบ$านเราสามารถจําแนกงาย ๆ ได$ 3 ประเภท คือ
- EPB-Screw Conveyor ใช$ Screw Conveyor ดึงดินจากการขุดขึ้น มาแล$วปลอย
ลงบนสายพานลําเลียง (Conveyor Belt) กอนที่จะถายลง สูรถลําเลียง (Muck or Skip Car) ตอไป
- EPB-Pump เป?นชนิดที่มีระบบฉี ดน้ํา ที่บริ เวณหัวเจาะ กลาวคือ สามารถฉี ด น้ํ า
ออกไปผสมกับดินที่ถูกหัวเจาะกัดออกมาจนกลายเป?นน้ําโคลน กอนจะถูกป6vมออกไปตามทอลงสูบอพักที่บน
ผิวดินใกล$ ๆ กับปากบอดันเพื่อรอการลําเลียงออกไปทิ้งตอไป
- EPB-Slurry คอนข$างคล$ายชนิด EPB-Pump แตจะใช$น้ําโคลนที่ควบคุมทั้งคุณภาพ
และความดันฉีดออกไปผสมกับดินที่ถูกหัวเจาะกัดออกมากอนจะถูกป6vมออกไปตามทอลงสู บอพักแล$ว มีการ
Recycled เอาน้ําโคลนกลับมาใช$ใหม หัวเจาะชนิดนี้เป?นที่นิยมมากและสามารถแก$ไขป6ญหาในการเจาะผานชั้น
กรวดทรายได$เป?นอยางดี

Blind Shield

Earth Pressure Balance (EPB) Shield

รูปที่ 7 หัวเจาะแบบตาง ๆ ที่ใช$ในงานดันทอ
3.3. ทอดัน (Jacking Pipes) ทอที่ใช$ในงานดันทอสวนใหญจะเป?นทอเหล็กหรือทอคอนกรีต
ซึ่งบางครั้ง ผิวด$านในทอจะบุหรือเคลือบด$วยสารปBองกันการกัดกรอน โดยเฉพาะทอดันที่ใช$ในงานบําบัดน้ําเสีย
ทอดันนี้จะต$องได$รับการออกแบบให$มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันตาง ๆ ได$ไมวาจะเป?นน้ําหนักกดทับ
ด$านบน แรงดันดินรอบนอก แรงดันน้ําใต$ดิน และท$ายสุดที่สําคัญคือแรงดันจากแมแรงไฮครอลิค (Hydraulic
Jacks) ที่ต$องใช$ดันทอซึ่งอาจจะทําให$ท อแตกร$าวเสียหายได$ หากทอมีสภาพไมแข็งแรงเพียงพอโดยทั่ ว ไป
ทอดันแตละทอจะมีความยาวประมาณ 2-3 เมตร (รูปที่ 8 )

รูปที่ 8 ทอดัน (Jacking Pipe)

3.4. แมแรงไฮครอลิค (Hydraulic Jacks) แมแรงไฮดรอลิคนี้จะถูกติดตั้งไว$ที่บอดัน (Driving
Pit or Luanching Shaft) ดั งนั้ น บอดั น จะต$ องออกแบบให$ มีขนาดกว$า ง ยาว เพี ย งพอกั บ ระยะความยาว
ของหัวเจาะ และระยะชวงการดัน (Stroke) ของแมแรง (รูปที่ 9) แตบางครั้งที่ระยะชวงการดัน (Stroke)
ของแมแรงสั้นเกินไปจําเป?นจะต$องใช$ “ตัวชวย” ที่เรียกวา “Spacer” ซึ่งอาจเป?นได$ทั้ง ทอโครงเหล็กหรื อ
คอนกรีต และมีความยาวตามความเหมาะสมซึ่งสวนใหญจะมีความยาวทอนละ 0.5 - 1.0 เมตร โดยทั่วไป
แมแรงจะมีขนาด 100-200 ตัน/ตัว และพิจารณาใช$งาน ดังนี้
- สําหรับงานดันทอขนาดน$อยกวา 1,200 มม. จะใช$แมแรง 2 ตัว
- สําหรับงานดันทอขนาดใหญกวา 1,200 มม. จะใช$แมแรง 4 ตัว

รูปที่ 9 แมแรงไฮครอลิค (Hydraulic Jacks)
4. การดั น ทอ (Jacking) กอนเริ่ มงานดั น ทอ แรกสุ ด จะต$ องทราบถึ งสภาพธรณี วิ ทยาของชั้ น ดิ น
วาตลอดแนวของทอวามีสภาพเป?นอยางไร มีป6ญหาเรื่องน้ําใต$ดินหรือไม ทั้งนี้เพื่อชวยในการวางแผนการใช$
เครื่องจักรเครื่ องมื อให$เหมาะสมมากที่สุ ด เชน ชนิดของหัวเจาะ หรือขนาดของแมแรง เป?นต$น กลาวคื อ
โดยทั่วไปใน กทม. สวนใหญเป?นการดันทอในชั้นดินออน (Soft Clay) ในระดับลึกไมเกิน 15 เมตร ถ$าลึกกวานี้
แตไมเกิน ประมาณ 30 เมตร จะเป?นการดันทอในชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) ซึ่งมีเป?นสวนน$อย แตถ$าใน
ตางจังหวัดจะเป?นการดันในชั้นของดินทรายบ$างดินเหนียวบ$าง ในสมัยแรกของการดันทอนั้นแนวของการ
ดันทอสวนใหญจะต$องเป?นแนวตรง และดันระยะสั้น ๆ แตป6จจุบันสามารถดันทอเป?นแนวโค$งได$ และระยะทาง
ยาวได$ มากขึ้ น ถึ งระยะประมาณ 1,000 เมตร ซึ่ งอาจจํ า เป?น ต$ องมี การติ ด ตั้งแมแรงเสริม (Intermediate
Jacks) เป?นระยะ ๆ (รูปที่ 10) และมีระบบหลอลื่นชวยโดยใช$ น้ําเบนโทไนตC หรือสารโพลิเมอรC เป?นต$น หรือ
เอาชนะแรงเสียดทานที่ผิวทอ (Skin Friction) และ แรงต$าน (End Bearing) ที่ปลายหัวเจาะ

รูปที่ 10 แมแรงเสริม (Intermediate Jacks)
สําหรับการตรวจสอบหรื อทิ ศทางของหัว เจาะหรื อแนวดัน ทอ สามารถทําได$โดยใช$ ร ะบบควบคุ ม
ทิศทาง (Guidance System) ซึ่งประกอบด$วย กล$องสํารวจระบบเลเซอรC กับเปBาที่ติดตั้งไว$ที่ท$า ยหัว เจาะ
เชน ELS Laser หรือ VMT ชนิด SLS-RV เป?นต$น (รูปที่ 11) สวนการปรับทิศทางของหัวเจาะหรือแนวดันทอ
สามารถกระทําได$โดยการปรับแมแรง (Articulate or Ring Jacks) ที่บริเวณหัวเจาะ

รูปที่ 11 ระบบควบคุมทิศทาง (Guidance System)

ภาคผนวก ข
การควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบการวางผังสถานีสูบน้ํา บอดันและบอรับทอ และแนวดันทอ (Pipe Jacking)
งานกอสรางสวนใหญจะกอสรางอยูบนถนนสุขุมวิทฝงขาเขา ซึ่งมีจุดเริ่มตนโครงการอยูบริเวณซอย
สุขุมวิท 107 (แบริ่ง) (รูปที่ 1.1) ที่บอดันทอ MH-9 และมีแนวทอขนสงน้ําเริ่มจากบอ MH-9 ผานบอดันทอ
MH-8 ผานบอรับทอ MH-7 ผานบอดันทอ MH-6 บริเวณซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ผานบอดันทอ MH-5
และแนวทอขนสงน้ําจะเขาสูสถานีสูบน้ําบริเวณ sta.0+550 รวมความยาวของทอขนสงน้ํา 515 ม. และ
เมื่อออกจากสถานีสูบน้ําจะเปลี่ยนเป@นทอระบายน้ําแรงดัน ผานบอดันทอ MH-4 ผานบอดันทอ MH-3 ผาน
บอดันทอ MH-2 และผานบอรับทอ MH-1 บริเวณ sta.1+205 ใตสถานีรถไฟฟFาบีทีเอสบางนา จากนั้นจะ
เปลี่ ย นเป@ น ทอเหล็ ก จนถึ ง อาคารทิ้ ง น้ํ า ริ ม คลองบางนา รวมความยาวของทอระบายน้ํ า แรงดั น 725 ม.
รวมความยาวทั้งสิ้น 1,240 ม. (รูปที่ 1.2)

รูปที่ 1.1 ตําแหนงบริเวณโครงการ (ที่มา https://www.google.co.th/maps/)

รูปที่ 1.2 ผังบริเวณโครงการ (ที่มา https://map.nostramap.com/)

ตรวจสอบการมารVคตําแหนงลงบนจุดกอสรางจริง โดยสถานีสูบน้ํากวาง 5.85 ม. ยาว 30.00 ม.
สวนหนึ่งจะอยูในถนนฝงขาเขาเลนขวาสุดอีกสวนหนึ่งจะอยูในเกาะกลาง (รูปที่ 1.3) เมื่อไดรับอนุญาตจาก
กรมทางหลวง ใหเขาพื้นที่ จะตองทําการปXดเบี่ยงถนนเลนขวาสุด 1 เลน ความยาว 60 ม. (รูปที่ 1.4)

ถนนสุขุมวิทขาเขา

ถนนสุขุมวิทขาออก

รูปที่ 1.3 ตําแหนงสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 1.4 การปXดเบี่ยงถนนเพื่อกอสรางสถานีสูบน้ํา

จากนั้นใชแบริเออรV ค.ส.ล. ดานบนติดตั้งโครงเหล็กและผาใบกั้นตลอดแนวตามขอกําหนดการติดตั้งรั้ว
กั้นบริเวณกอสรางในที่สาธารณะ (รูปที่ 1.5 ก ถึง 1.5 ฉ)

รูปที่ 1.5 ก) การปXดเบี่ยงถนน

รูปที่ 1.5 ข) การปXดเบี่ยงถนน

รูปที่ 1.5 ค) ผาใบปXดกั้นดานบนตลอดแนว

รูปที่ 1.5 ง) พื้นที่ดานในที่ทําการปXดเบี่ยงถนน

รูปที่ 1.5 จ) การปXดเบี่ยงถนน

รูปที่ 1.5 ฉ) ติดสัญญาณไฟเตือนกับผูใชถนน

จากนั้น ทําการรื้อยายตนไมบริ เวณเกาะกลาง (รูปที่ 1.6 ก ถึง 1.6 ง) และตรวจสอบการมารV ค
ตําแหนงจุดศูนยVกลางเสาเข็มเจาะ Pile wall รอบสถานีสูบน้ําตามแบบรูปที่ไดรับอนุมัติ (รูปที่ 1.7 ก ถึง 1.7 ข)

รูปที่ 1.6 ก) ปรับพื้นที่จุดกอสรางสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 1.6 ข) ปรับพื้นที่จุดกอสรางสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 1.6 ค) ปรับพื้นที่จุดกอสรางสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 1.6 ง) ปรับพื้นที่จุดกอสรางสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 1.7 ก) มารVคตําแหนงเสาเข็มเจาะ Pile Wall

รูปที่ 1.7 ข) มารVคตําแหนงเสาเข็มเจาะ Pile Wall

ตรวจสอบการมารVคตําแหนงบอดัน - บอรับทอ ซึ่งจะตองปXดกั้นการจราจรโดยใชกรวยจราจรสะทอน
แสงพรอมจัดเจาหนาที่ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณชั่วคราว โดยมีทีมงานสํารวจใหคาพิกัดจากนั้นจึงทําการ
มารVคตําแหนงตามแบบรูปที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งมีทั้งบอทรงกลมและทรงเหลี่ยม เมื่อแลวเสร็จจึงคืนสภาพผิวจราจร
ใหรถวิ่งตามปกติ (รูปที่ 1.8 ก ถึง 1.8 ฉ)

รูปที่ 1.8 ก) มารVคตําแหนงบอรับทอ

รูปที่ 1.8 ข) มารVคตําแหนงบอรับทอ

รูปที่ 1.8 ค) มารVคตําแหนงบอดันทอ

รูปที่ 1.8 ง) มารVคตําแหนงบอรับทอ

รูปที่ 1.8 จ) มารVคตําแหนงบอดันทอ

รูปที่ 1.8 ฉ) มารVคตําแหนงบอดันทอ

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบงานกอสรางบอดันทอ (Driving Pit) บอรับทอ (Receiver Pit) และฝาบอชั่วคราว
เขาตรวจสอบการผูกเหล็ก ตําแหนง Soft Eye การเขาแบบและเทคอนกรีตหลอโครงสรางบอสําเร็จรูป
ซึ่งจะหลอเป@นชั้น ๆ (Layer) และฝาบอ ค.ส.ล.ชั่วคราว ที่โรงงานผูผลิต (รูปที่ 2.1 ก ถึง 2.2 ฉ)

รูปที่ 2.1 ก) ตรวจสอบการผูกเหล็กบอดัน - บอรับทอ รูปที่ 2.1 ข) ตรวจสอบการผูกเหล็กบอดัน - บอรับทอ

รูปที่ 2.1 ค) Soft Eye บอดัน - บอรับทอ

รูปที่ 2.1 ง) บอดัน - บอรับทอ ชั้นพื้น

รูปที่ 2.1 จ) ผูกเหล็กฝาบอ ค.ส.ล. ชั่วคราว

รูปที่ 2.1 ฉ) เทคอนกรีตฝาบอ ค.ส.ล. ชั่วคราว

ควบคุมการตัดผิวจราจรดวยเครื่องตัดถนนคอนกรีต (Road Cutting Machine) การสกัดและรื้อยาย
ถนนออก จากนั้นจึงทําการติดตั้งฝาบอชั่วคราวเพื่อคืนผิวจราจรใหรถสัญจรไดปกติ (รูปที่ 2.2 ก ถึง 2.2 ฉ)
กอนติดตั้งโครงสรางบอดัน - บอรับทอตอไป

รูปที่ 2.2 ก) ตัดถนนดวยเครื่องตัดถนน

รูปที่ 2.2 ข) สกัดพื้นถนน

รูปที่ 2.2 ค) นําแบ็คโฮตักรื้อยายถนน

รูปที่ 2.2 ง) ปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งฝาบอชั่วคราว

รูปที่ 2.2 จ) ติดตั้งฝาบอชั่วคราว

รูปที่ 2.2 ฉ) ยาแนวรอยตอฝาบอฯ กับผิวถนน

ควบคุมการนําโครงสรางบอเขาติดตั้งโดยเริ่มจาก Layer 1 (Shoe Layer) และเริ่มขุดดินภายในเพื่อ
จมชิ้นงาน (Sinking Caisson) ควบคุมการกอสราง Guide Collar เพื่อใชเป@นตัวบังคับการจมบอใหไดแนว
และระดับและเพื่อใชเป@นโครงสรางรับฝาบอชั่วคราว (รูปที่ 2.3 ก ถึง 2.3 ฉ)

รูปที่ 2.3 ก) ติดตั้งบอ Layer 1

รูปที่ 2.3 ข) ติดตั้งบอ Layer 1

รูปที่ 2.3 ค) ติดตั้งเหล็กเสริม Guide Collar

รูปที่ 2.3 ง) เทคอนกรีต Guide Collar

รูปที่ 2.3 จ) ติดตั้ง Guide Collar แลวเสร็จ

รูปที่ 2.3 ฉ) ติดตั้งคานรับฝาบอชั่วคราว

โดยขั้นตอนการจมชิ้นงานจะทําไดวันละ 1 ชิ้น เริ่มจาก Layer 1 ไดแก Layer Shoe และ Layer
Base Slab , Layer Lower และ Layer Upper จนถึง Layer สุดทาย (จํานวนชิ้นงานขึ้นอยูกับระดับความลึก
ของทอที่จะดันลอด) ซึ่งในแตละวันหลังจากจมชิ้นงานจะทําการติดตั้งฝาบอชั่วคราวเพื่อคืนผิวจราจรใหรถ
สัญจรไดปกติ จนงานจมบอแลวเสร็จ (รูปที่ 2.4 ก ถึง 2.4 ฉ)

รูปที่ 2.4 ก) ติดตั้งบอ Layer 2 (Base Slab)

รูปที่ 2.4 ค) ขุดดินภายในเพื่อจมชิ้นงาน

รูปที่ 2.4 จ) ติดตั้งบอ Layer สุดทาย

รูปที่ 2.4 ข) ติดตั้งบอ Layer 3 (Layer Lower)

รูปที่ 2.4 ง) ขุดดินภายในเพื่อจมชิ้นงาน

รูปที่ 2.4 ฉ) บอที่จม Layer สุดทายและขุดดินเสร็จ

ตรวจสอบการเทคอนกรีตหยาบกนบอความหนา 0.40 ม. และการผูกเหล็กพื้นบอและเทคอนกรีต
พื้นบอความหนา 0.80 ม. โดยควบคุมงานจนแลวเสร็จทั้งหมดจํานวน 9 บอ (รูปที่ 2.5 ก ถึง 2.5 ฉ)

รูปที่ 2.5 ก) เทคอนกรีตหยาบกนบอรับทอ

รูปที่ 2.5 ข) เทคอนกรีตหยาบกนบอดันทอ

รูปที่ 2.5 ค) ผูกเหล็กพื้นบอรับทอ

รูปที่ 2.5 ง) ผูกเหล็กพื้นบอดันทอ

รูปที่ 2.5 จ) ผูกเหล็กพื้นบอ

รูปที่ 2.5 ฉ) เทคอนกรีตพื้นบอรับทอ

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบและควบคุมงานดันทอขนสงน้ํา และทอระบายน้ําแรงดัน
ตรวจสอบการกํ า หนดผังวางอุ ปกรณV เครื่ องจั กรตาง ๆ และการขนยายตู อุ ป กรณV และวั สดุ ตาง ๆ
เขาหนางานเพื่อใหสามารถทํางานไดสะดวก (รูปที่ 3.1 ก ถึง 3.1 จ)

รูปที่ 3.1 ก) ตําแหนงในการวางอุปกรณV เครื่องจักรและวัสดุตาง ๆ เพื่อใชในงานดันทอ

รูปที่ 3.1 ข) ขนยายตูควบคุมเขาหนางาน

รูปที่ 3.1 ค) Slurry Treatment

รูปที่ 3.1 ง) นําอุกปกรณVหัวเจาะเขาหนางาน

รูปที่ 3.1 จ) ติดตั้งตูและอุปกรณVแลวเสร็จ

ในสวนของบอดันทอ ตรวจสอบการสกัด Soft Eye ซึ่งจะตองใสแผนเหล็กหนาบอเพื่อกันไมใหระหวาง
ที่สกัด Soft Eye แลวดินทะลักเขามาในบอซึ่งอาจทําใหถนนทรุดได จากนั้นเริ่มการติดตั้งอุปกรณVหัวเจาะโดย
ตรวจสอบการ Set Up Frame การติดตั้ง Launch Seal และการติดตั้ง Main Jacking (รูปที่ 3.2 ก ถึง 3.2 ฉ)

รูปที่ 3.2 ก) เสียบแผนเหล็กหนาบอกันดินไหลเขาบอ

รูปที่ 3.2 ข) ทําการสกัด Soft Eye

รูปที่ 3.2 ค) กําหนดตําแหนงอุปกรณV

รูปที่ 3.2 ง) Set Up Frame และ Launch Seal

รูปที่ 3.2 จ) ทําการติดตั้ง Back Packing

รูปที่ 3.2 ฉ) Set up Main Jacking

ตรวจสอบการติดตั้งระบบสายไฮดรอลิคเขากับกระบอก Main Jacking และ Set Up Laser Line
จากนั้นยกหัวเจาะ (Cutting Head) ลงบน Launch Seal โดยตรวจสอบใหหัวเจาะเขาตรงตําแหนง Soft Eye
ที่ไดเช็คแนวและระดับเป@นที่เรียบรอยแลว พรอมตอระบบสายไฟฟFา สายไฮดรอลิค สาย Slurry เขากับหัวเจาะ
ใหสามารถทํางานไดสะดวก (รูปที่ 3.3 ก ถึง 3.3 ฉ)

รูปที่ 3.3 ก) ติดตั้งสายไฮดรอลิคกับกระบอก Main jacking

รูปที่ 3.3 ค) Set Up Laser Line

รูปที่ 3.3 จ) ยกหัวเจาะลงบน Launch Seal

รูปที่ 3.3 ข) Set Up Laser Line

รูปที่ 3.3 ง) หัวเจาะงานดันทอขนาด  1.80 ม.

รูปที่ 3.3 ฉ) ยกหัวเจาะลงบน Launch Seal

เริ่มขั้นตอนการดันทอขนสงน้ําหรือทอระบายน้ําแรงดัน (Jacking Pipe) โดยเริ่มจากตรวจสอบการ
เดินเครื่องหัวเจาะ ซึ่งตองใหหัวเจาะเขาตรงตําแหนง Soft Eye จากนั้นใช Spacer ชวยสงหัวเจาะออกจาก
บอดัน เสร็จจึงเริ่มทําการดันทอคอนกรีต (รูปที่ 3.4 ก ถึง 3.4 ฉ)

รูปที่ 3.4 ก) เริ่มเดินเครื่องหัวเจาะ

รูปที่ 3.4 ข) ใช Spacer สงหัวเจาะออกจากบอดัน

รูปที่ 3.4 ค) ยกทอขนสงน้ําลงบอดัน

รูปที่ 3.4 ง) เริ่มดันทอออกจากบอดัน

รูปที่ 3.4 จ) ใช Spacer สงทอขนสงน้ํา

รูปที่ 3.4 ฉ) ลําเลียงดินผานทางทอที่ดัน

ตรวจสอบการดันทอใหไดระยะแตละชวงตามแบบ โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ใตดินเป@นชั้นดินออนหาก
ควบคุมหัวเจาะไดไมดีพอจะเกิดจากการสูญเสียมวลดินที่ดานหนาหัวเจาะ ทําใหเกิดโพรงใตดินเมื่อถนนรับแรง
ไมไหวถนนจะทรุดหรือยุบตัวลงตามมา สรางอันตรายและกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนที่สัญจรไปมา
เป@นอยางมาก (รูปที่ 3.5 ก ถึง 3.5 ฉ)

รูปที่ 3.5 ก) ตรวจสอบและสั่งการณVที่ตูควบคุม

รูปที่ 3.5 ข) ดินที่ผานหัวเจาะถูกลําเลียงผานทอ

รูปที่ 3.5 ค) การตรวจวัด Alignment แนวทอ

รูปที่ 3.5 ง) ภายในทอระบายน้ําแรงดัน

รูปที่ 3.5 จ) ดินที่ผานหัวเจาะถูกลําเลียงผานทอ

รูปที่ 3.5 ฉ) การปXดรอยตอทอระบายน้ําแรงดัน

ในสวนของบอรับทอ ตรวจสอบการสกัดผนังบอ Soft Eye เพื่อดันหัวเจาะใหเขาบอ และหลังจากหัวเจาะ
เขาบอแลว ตรวจสอบการยกหัวเจาะขึ้นจากบอรับและเก็บความสะอาดภายในบอใหเรียบรอย พรอมทั้งการคืน
ผิวจราจรโดยวางแผนพื้นชั่วคราวเพื่อใหรถสามารถสัญจรไดตามปกติ โดยในสวนของทอระบายน้ําแรงดัน
จะตองตรวจสอบการติดตั้งขอตอแบบ Flexible Joint ในบอดันและบอรับทอในทุกบอ (รูปที่ 3.6 ก ถึง 3.6 ฉ)

รูปที่ 3.6 ก) การสกัดผนังบอ Soft Eye บอรับ

รูปที่ 3.6 ข) หัวเจาะผาน Soft Eye เขาบอรับ

รูปที่ 3.6 ค) ตรวจสอบการยกหัวเจาะขึ้นจากบอ

รูปที่ 3.6 ง) คืนผิวจราจรโดยวางแผนพื้นชั่วคราว

รูปที่ 3.6 จ) ขอตอแบบ Flexible Joint

รูปที่ 3.6 ฉ) การติดตั้งขอตอแบบ Flexible Joint

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบและควบคุมงานกอสรางสถานีสูบน้ํา
4.1 งานเสาเข็มเจาะเรียงตอเนื่อง (Contiguous Pile Wall) ตรวจสอบการรื้อยายพื้นคอนกรี ต
ตามแนวผังสถานีสูบน้ําและผังเสาเข็มเจาะ Pile Wall ที่วางผังไว ตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะขนาดเสนผาน
ศูนยVกลาง 0.60 ม. ดวยระบบ Dry Process โดยตรวจสอบศูนยVกลาง ระดับ ความมั่นคงของ Rig การตอก
ปลอกเหล็ก การเวนระยะหลุมเจาะ ตรวจสอบแนวดิ่งของปลอกเหล็ก การวัดระดับกนหลุมเจาะ ตําแหนงเหล็กเสริม
ตรวจสอบคุณภาพและวิธีการเทคอนกรีตรวมทั้งการถอนปลอกเหล็ก และตรวจสอบความสมบูรณVของเสาเข็ม
เมื่อเสาเข็มเจาะมีกําลังอัดคอนกรีตครบตามที่กําหนด (รูปที่ 4.1 ก ถึง 4.1 ฉ)

รูปที่ 4.1 ก) การตัดพื้นคอนกรีต

รูปที่ 4.1 ข) รื้อยายพื้นคอนกรีต

รูปที่ 4.1 ค) ตอกปลอกเหล็กเสาเข็มเจาะ

รูปที่ 4.1 ง) ผูกเหล็กเสาเข็มเจาะ

รูปที่ 4.1 จ) เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ

รูปที่ 4.1 ฉ) ทดสอบความสมบูรณVของเสาเข็มเจาะ

4.2 งานระบบค้ํายันเสาเข็มเจาะ Pile Wall
ตรวจสอบการตัด สกัด และรื้อยายพื้นคอนกรีตบริเวณเกาะกลางถนนตามแนวผังสถานีสูบน้ํา
สวนที่เหลือ ตรวจสอบการติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 1 ที่ระดับ 0.00 ม. (ผิวจราจร) (รูปที่ 4.2 ก ถึง 4.2 ค)

รูปที่ 4.2 ก) รูปตัดแสดงการติดตั้ง Wale & Strut ที่ใชเป@นโครงสรางและระบบปFองกันดินพังในตัว
และไดอะแกรมแรงที่กระทํากับโครงสรางสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 4.2 ข) รื้อยายพื้นคอนกรีต

รูปที่ 4.2 ค) รื้อยายพื้นคอนกรีต

ตรวจสอบการขุดดินถึงระดับ -3.75 ม. ตรวจสอบการติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 2 ที่ระดับ
-3.50 ม. (รูปที่ 4.3 ก ถึง 4.3 ฉ)

รูปที่ 4.3 ก) ขุดดินถึงระดับ -3.75 ม.

รูปที่ 4.3 ข) ขุดดินถึงระดับ -3.75 ม.

รูปที่ 4.3 ค) ขุดดินถึงระดับ -3.75 ม.

รูปที่ 4.3 ง) ติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 2

รูปที่ 4.3 จ) ติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 2

รูปที่ 4.3 ฉ) ติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 2

ตรวจสอบการขุดดินถึงระดับ -7.30 ม. ตรวจสอบการติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 3 (ชั้นสุดทาย)
ที่ระดับ -7.00 ม. และตรวจสอบการขุดดินจนถึงระดับ -8.75 ม. ตรวจสอบการเททรายหยาบ และคอนกรีตหยาบ
เพื่อปรับพื้นสถานี ตรวจสอบการตัดหัวเสาเข็มเจาะรองรับพื้นสถานีสูบน้ํา ตรวจสอบการผูกเหล็กพื้น และ
เทคอนกรีตพื้นชั้นลางความหนา 0.50 ม.ที่ระดับ -8.05 ม. (รูปที่ 4.4 ก ถึง 4.4 ฉ)

รูปที่ 4.4 ก) ติดตั้ง Wale & Strut ชั้นที่ 3

รูปที่ 4.4 ข) ขุดดินถึงระดับ -7.30 ม.

รูปที่ 4.4 ค) การ Block Out ตําแหนงทอขนสงน้ํา

รูปที่ 4.4 ง) ตัดหัวเสาเข็มเจาะรองรับสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 4.4 จ) ตรวจสอบการผูกเหล็กพื้นสถานีชั้นลาง

รูปที่ 4.4 ฉ) เทคอนกรีตพื้นสถานีชั้นลาง

ตรวจสอบการผูกเหล็กผนังชั้นลางยึดเขากับเสาเข็มเจาะ การ Block Out ตําแหนงทอขนสงน้ํ า
เพื่อเชื่อมเขากับสถานีสูบน้ํา ตรวจสอบการเขาแบบผนังและเทคอนกรีตผนังชั้นลางรอบสถานี ตรวจสอบการ
ตั้งนั่งรานเพื่อรองรับพื้นชั้นบน (ชั้นวางเครื่องสูบน้ํา) การผูกเหล็กพื้น การ Block Out ตําแหนงเครื่องสูบน้ํ า
และการเทคอนกรีตพื้นชั้นบน (รูปที่ 4.5 ก ถึง 4.5 ฉ)

รูปที่ 4.5 ก) การผูกเหล็กผนังสถานีชั้นลาง

รูปที่ 4.5 ข) การเขาแบบผนังสถานีชั้นลาง

รูปที่ 4.5 ค) ถอดแบบผนังและติดตั้งนั่งรานรับพื้น

รูปที่ 4.5 ง) ผูกเหล็กพื้นสถานีสูบน้ําชั้นบน

รูปที่ 4.5 จ) เทคอนกรีตพื้นสถานีสูบน้ําชั้นบน

รูปที่ 4.5 ฉ) แตงผิวคอนกรีตพื้นสถานีสูบน้ําชั้นบน

ตรวจสอบการผู กเหล็ กผนั งชั้ น บนยึ ด เขากั บ เสาเข็ มเจาะ ตรวจสอบการเขาแบบผนั งและการ
Block Out ตําแหนงทอระบายน้ํ าแรงดัน ที่ เชื่ อมเขากับ สถานีสูบ น้ํ า ตรวจสอบการเทคอนกรี ตผนัง ชั้ น บน
รอบสถานี การตั้งนั่งรานรองรับแบบคานค้ํายันสถานีดานบน ตรวจสอบการผูกเหล็กคานค้ํายันสถานี และ
รองรับถนนและชองเครื่องสูบน้ํา และการเทคอนกรีตคานค้ํายันสถานีดานบน (รูปที่ 4.6 ก ถึง 4.6 ฉ)

รูปที่ 4.6 ก) การผูกเหล็กผนังสถานีชั้นบน

รูปที่ 4.6 ข) การเขาแบบผนังสถานีชั้นบน

รูปที่ 4.6 ค) ถอดแบบผนังสถานีชั้นบน

รูปที่ 4.6 ง) ติดตั้งนั่งรานรับคานค้ํายันชั้นบน

รูปที่ 4.6 จ) เทคอนกรีตคานค้ํายันชั้นบน

รูปที่ 4.6 ฉ) คานค้ํายันชั้นบนแลวเสร็จ

ตรวจสอบการติดตั้งทอ Discharge Pipe ตรวจสอบการผูกเหล็กและเทคอนกรีตถนน และชองฝาปXด
และฝาปXดชองเครื่องสูบน้ํา (รูปที่ 4.7 ก ถึง 4.7 ฉ)

รูปที่ 4.7 ก) ติดตั้งทอ Discharge Pipe

รูปที่ 4.7 ข) ติดตั้งทอ Discharge Pipe

รูปที่ 4.7 ค) ติดตั้งทอ Discharge Pipe

รูปที่ 4.7 ง) เทคอนกรีตถนนและชองฝาปXด

รูปที่ 4.7 จ) เทคอนกรีตถนนและชองฝาปXด

รูปที่ 4.7 ฉ) แตงผิวคอนกรีตฝาปXดชองเครื่องสูบน้ํา

ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบและควบคุมงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารทิ้งน้ํา
ตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะขนาดเสนผานศูนยVกลาง 0.60 ม. ดวยระบบ Dry Process ตรวจสอบ
โครงสรางอาคารทิ้งน้ําซึ่งจะทําการหลอเป@นชั้น ๆ (Layer) สําเร็จรูป (Precast Concrete) ที่โรงงานผูผลิตและ
นํามาติดตั้งหนางาน ควบคุมการติดตั้งโครงสรางอาคารทิ้งน้ําโดยเริ่มจาก Layer 1 (Shoe) และเริ่มขุดดิน
ภายในเพื่อจมชิ้นงาน (Sinking Caisson) จาก Layer 1 จนถึง Layer สุดทาย (รูปที่ 5.1 ก ถึง 5.1 ฉ)

รูปที่ 5.1 ก) เสาเข็มเจาะรองรับอาคารทิ้งน้ํา

รูปที่ 5.1 ข) เสาเข็มเจาะรองรับอาคารทิ้งน้ํา

รูปที่ 5.1 ค) โครงสรางอาคารทิ้งน้ําสําเร็จรูป

รูปที่ 5.1 ง) ติดตั้งโครงสรางอาคารทิ้งน้ํา

รูปที่ 5.1 จ) ติดตั้งโครงสรางอาคารทิ้งน้ํา

รูปที่ 5.1 ฉ) ขุดดินภายในเพื่อจมชิ้นงาน

ตรวจสอบการตัดหัวเสาเข็มเจาะ และความสมบูรณVของเสาเข็ม ตรวจสอบการผูกเหล็กพื้น และเทคอนกรีต
พื้นความหนา 0.50 ม.ที่ระดับ -7.20 ม. ตรวจสอบตําแหนง Soft Eye กับระดับทอระบายน้ําแรงดันที่ดันทอ
มาจากบอ MH-1 ใหไดระดับตามแบบรูป ตรวจสอบการตอเชื่อมทอระบายน้ําแรงดันเขากับทอระบายน้ํ า
เหล็กที่ปลายทอติดตั้งบานประตูปFองกันน้ําไหลยอนกลับ (Flap Gate) ขนาด 1.80 ม. ที่ระดับ -2.20 ม.
เพื่อระบายน้ําออกสูคลองบางนา (รูปที่ 5.2 ก ถึง 5.2 ฉ)

รูปที่ 5.2 ก) ตัดหัวเสาเข็มเจาะอาคารทิ้งน้ํา

รูปที่ 5.2 ข) เทคอนกรีตพื้นอาคารทิ้งน้ํา

รูปที่ 5.2 ค) ปXดรอยตอทอระบายน้ําแรงดัน

รูปที่ 5.2 ง) สกัดโครงสรางที่ระดับ -2.20 ม.

รูปที่ 5.2 จ) เปXดชองเพื่อกอสรางทอระบายน้ํา

รูปที่ 5.2 ฉ) ติดตั้งบานประตูปFองกันน้ําไหลยอนกลับ

ขั้นตอนที่ 6. งานติดตั้งระบบไฟฟOาเครื่องกล
ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดเพลาตั้งแบบสวมในทอเหล็กแนวตั้ง (Vertical Shaft Pull Out
Type Pump) ขนาด 1.5 ลูกบาศกVเมตร/วินาที พรอมอุปกรณV ๔ ชุด ระบบระบายความรอนมอเตอรVเครื่องสูบน้ํา
การติดตั้งลูกลอย (Float Switches) เพื่อกําหนดลําดับการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ํา ตามผังงานระบบเครื่องกล
และไฟฟFา ตามที่คณะกรรมการงานระบบเครื่องกลและไฟฟFาอนุมัติใช (รูปที่ 6.1 ก ถึง 6.1 ฉ)

รูปที่ 6.1 ก) ติดตั้งเครื่องสูบน้ําลงในสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 6.1 ข) ติดตั้งเครื่องสูบน้ําลงตําแหนง

รูปที่ 6.1 ค) ติดตั้งเครื่องสูบน้ํากับทอ Discharge

รูปที่ 6.1 ง) ติดตั้งเครื่องสูบน้ํากับทอ Discharge

รูปที่ 6.1 จ) Butterfly Valve

รูปที่ 6.1 ฉ) ระบบระบายความรอนมอเตอรVเครื่องสูบน้ํา

ตรวจสอบการติดตั้งระบบระบายอากาศในหองเครื่องสูบน้ํา ตรวจสอบการติดตั้งตูควบคุม หมอแปลง
และมิเตอรVไฟฟFาพรอมอุปกรณV ตามผังงานระบบเครื่องกลและไฟฟFา ตามที่คณะกรรมการงานระบบเครื่องกล
และไฟฟFาอนุมัติใช (รูปที่ 6.2 ก ถึง 6.2 ฉ)

รูปที่ 6.2 ก) ติดตั้งระบบระบายอากาศหองเครื่องสูบน้ํา

รูปที่ 6.2 ข) ระบบระบายอากาศ

รูปที่ 6.2 ค) ติดตั้งตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา

รูปที่ 6.2 ง) ตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา

รูปที่ 6.2 จ) หมอแปลงไฟฟFาพรอมอุปกรณV

รูปที่ 6.2 ฉ) กฟน.จายไฟแรงสูงใหกับสถานีสูบน้ํา

รูปที่ 6.3 สถานีสูบน้ํากอสรางแลวเสร็จ

รูปที่ 6.4 เมื่อฝนตกในพื้นที่ สถานีสูบน้ําเดินเครื่องสูบน้ํา
ระบายออกทางอาคารทิ้งน้ําลงสูคลองบางนา

ภาคผนวก ค
แบบรูปโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

ภาคผนวก ง
การจัดทําแบบมาตรฐานระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass)
ในงานก"อสร%างที่ต%องป(ดกั้นระบบระบายน้ํา
บริเวณทางเท%าและผิวจราจร

ระบบระบายน้ําที่อยูใตทางเทาหรือผิวจราจรบนทองถนน สวนใหญจะกอสรางโดยใชทอระบายน้ํ า
และมีบอพักทอระบายน้ําเป(นชวง ๆ ซึ่งมีขนาดความกวางของทอระบายน้ําอยูที่ประมาณ 0.60 – 2.00 ม. และ
ขนาดของบอพักทอระบายน้ําที่แตกตางกันตามขนาดของทอระบายน้ําที่ขึ้นอยูกับการออกแบบเพื่อรองรับน้ํา
ในพื้นที่ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การระบายน้ําผานทอระบายน้ําที่อยูใตพื้นดิน
เมื่อมีการปรับปรุงหรือกอสรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในบริเวณทางเทาหรือผิวจราจรลึก
ลงใตดินมีความจําเป(นที่จะตองทําการป:ดกั้นระบบระบายน้ํา ทําใหสงผลกระทบกับระบบระบายน้ําที่ตองใช
งาน (รูปที่ 2) ดังนั้นจึงตองมีระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) เพื่อทําหนาที่สงน้ําผานพื้นที่กอสรางชั่วคราวไป
ยังบอพักทอระบายน้ําที่อยูถัดไป และเมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จจึงคืนสภาพระบบระบายน้ํากลับสูสภาวะ
ปกติ ระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) จึงตองมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณน้ําภายในเสนทอที่มีอยู
ตลอดระยะเวลาที่ทําการกอสราง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการระบายน้ําในพื้นที่หรืออยางนอยจะตองไมทําให
เกิดน้ําทวมขังบนถนน โดยมีขั้นตอนการกอสรางระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) รายละเอียดตามที่แสดงใน
รูปที่ 3 ถึงรูปที่ 7 และไดจัดทําเป(นแบบมาตราฐานระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในงานกอสรางที่ตองป:ด
กั้นระบบระบายน้ําบริเวณทางเทาและผิวจราจร

พื้นที่ดําเนินการกอสราง

รูปที่ 2 เมื่อมีการกอสรางหรือปรับปรุงทําใหตองป#ดกั้นระบบระบายน้ําในพื้นที่

รูปที่ 3 ขั้นตอนการกอสรางระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในงานกอสรางที่ตองป#ดกั้นระบบระบายน้ํา
แสดงการจมบอสูบน้ําชั่วคราวโดยใชโครงสรางแบบหลอสําเร็จรูป

รูปที่ 4 ขั้นตอนการกอสรางระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในงานกอสรางที่ตองป#ดกั้นระบบระบายน้ํา
แสดงการกอสรางบอสูบน้ําชั่วคราวแลวเสร็จ

รูปที่ 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและทอระบายน้ําชั่วคราวพรอมติดตั้งระบบไฟฟ9า
ระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในพื้นที่กอสรางแลวเสร็จ

รูปที่ 6 ระบบระบายน้ําชั่วคราว (Bypass) ในพื้นที่กอสรางแลวเสร็จ
เป#ดเดินเครื่องสูบน้ําและเริ่มดําเนินงานกอสรางในพื้นที่ได

รูปที่ 7 เมื่อดําเนินงานกอสรางในพื้นที่แลวเสร็จเคลื่อนยายเครื่องสูบน้ําออก
จากนั้นใชบอสูบน้ําเป<นบอพักทอระบายน้ําแบบถาวรตอไป

แบบมาตราฐาน
ระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS)
ในงานก่อสร้างทีต้องปิ ดกันระบบระบายนําบริ เวณทางเท้าและผิวจราจร

แบบ
แบบแสดง
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
สถานที
สํารวจ
แบบเดิม
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

ปกแบบ

รายการแก้ไ ขเพิมเติม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข

BP-STD 6501

แผ่นที 1
รวม 8
วันที -

วันที

แผ่น

สารบัญ

รายการประกอบแบบ

แบบมาตราฐานระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS)
ในงานก่อสร้างทีต้องปิ ดกันระบบระบายนําบริ เวณทางเท้าและผิวจราจร
แผ่นที

เลขทีแบบ

รายละเอียด

1

BP-STD 6501

ปกแบบ

2

BP-STD 6501

สารบัญแบบ, รายการประกอบแบบ

3

BP-STD 6501

ระบบระบายนําชัวคราว บริ เวณทางเท้า

4

BP-STD 6501

ระบบระบายนําชัวคราว บริ เวณผิวจราจร

5

BP-STD 6501

ขันตอนการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) (ขันตอนที 8 - 9)

6

BP-STD 6501

ขันตอนการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) (ขันตอนที : - ขันตอนสุดท้าย)

7

BP-STD 6501

PLAN, SECTION โครงสร้างบ่อพักสําหรับติดตังเครื องสู บนํา

8

BP-STD 6501

รายละเอียดเหล็กเสริ มโครงสร้างบ่อพักสําหรับติดตังเครื องสูบนํา

9

BP-STD 6501

รายละเอียดเหล็กเสริ มโครงสร้างบ่อพักสําหรับติดตังเครื องสูบนํา TABLE 1-3, SHAFT TYPE 1-3

. กําลังอัดคอนกรีตของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกทีอายุ วัน จะต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าทีกําหนดดังนี $
- CONCRETE FOR PRECAST fc’ = 450 กก./ตร.ซม.
- CONCRETE FOR CAST IN SITU fc’ = 350 กก./ตร.ซม.
- LEAN CONCRETE fc’ = 150 กก./ตร.ซม.
. การจัดหาและติดตัง$ งานคอนกรีตจะต้องเป็ นไปตามรายการมาตรฐาน สําหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. CONCRETE COVER 50 mm. FOR PERMANENT STRUCTURE AND TEMPORARY STRUCTURE
H. เหล็กเสริมขนาด Ø 12 หรือใหญ่กว่าจะต้องเป็ นเหล็กข้ออ้อย SD 40 ตาม มอก. H- N O
N. เหล็กเสริมขนาด Ø 9 หรือเล็กกว่าจะต้องเป็ นเหล็กเส้นกลม เกรด SR 24 ตาม มอก. Q- N O
R. งานขุดต่างๆ จะต้องได้การตรวจสอบและอนุมตั ิจากผูว้ า่ จ้างก่อนทําการวางเหล็กเสริมและเทคอนกรีต
M. กรณี ทีผูร้ ับจ้างต้องการแบ่งชิ นส่ วนโครงสร้างสําเร็ จรู ป PRECAST CONCRETE ของบ่อสูบนําเพือให้เหมาะสมกับสภาพพืนทีและการทํางาน
กําหนดให้ให้ผูร้ ับจ้างเสนอขออนุมตั ิ แบบรู ปทีแก้ไขพร้อมรายการคํานวณทีมีวิศวกรระดับไม่ตากว่
ํ าสามัญวิศวกรโยธาลงนามรับรอง
โดยประสิ ทธิภาพจะต้องไม่ดอ้ ยไปกว่าเดิม
T. กรณี ทีความลึกของระดับท่อระบายนําเดิม (ก้นท่อระบายนํา) มีความลึกมากกว่าทีระบุในแบบ กําหนดให้ผูร้ ับจ้างตรวจสอบร่ วมกับผูค้ วบคุมงาน
และเสนอขอนุมตั ิ แบบรู ปทีแก้ไขพร้อมรายการคํานวณทีมีวิศวกรระดับไม่ตากว่
ํ าสามัญวิศวกรโยธาลงนามรับรอง
V. กําหนดให้ผูร้ ับจ้างสํารวจระดับท่อระบายนําตรงตําแหน่งทีจะทําการต่อเชือมเข้าบ่อสูบนําชัวคราว เพือกําหนดตําแหน่ง Soft eye
ทีโครงสร้างสําเร็ จรู ป PRECAST CONCRETE ของบ่อสูบนําและเสนอขออนุมตั ิก่อนดําเนินการ

แบบ
แบบแสดง
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
สถานที
สํารวจ
แบบเดิม
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

สารบัญแบบ ,รายการประกอบแบบ

รายการแก้ไ ขเพิมเติม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข

BP-STD 6501

แผ่นที 2
รวม 8
วันที -

วันที

แผ่น

1

0.30

VARY

ระยะตามความลึกของท่อ

1

แบบ
แบบแสดง
ระบบระบายนําชัวคราว บริ เวณทางเท้า
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
สถานที
รายการแก้ไ ขเพิมเติม
สํารวจ
แบบเดิม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข
วันที
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

BP-STD 6501

แผ่นที 3
รวม 8
วันที -

แผ่น

1

0.30

VARY

ระยะตามความลึกของท่อ

1

แบบ
แบบแสดง
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
ระบบระบายนําชัวคราว บริ เวณผิวจราจร
สถานที
รายการแก้ไ ขเพิมเติม
สํารวจ
แบบเดิม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข
วันที
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

BP-STD 6501

แผ่นที 4
รวม 8
วันที -

แผ่น

ชินส่วนบ่อสู บนําสําเร็ จรู ป
ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า

ทางเท้า

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

พืนทีก่อสร้าง

ขันตอนที

ขันตอนที ,

ทําการปิ ดกันนําเพือเริ มดําเนิ นการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) ในพืนทีก่อสร้าง

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทําการจมบ่อสู บนําชัวคราวโดยใช้โครงสร้างแบบหล่อสําเร็ จรู ป

ชินส่วนบ่อสู บนําสําเร็ จรู ป
ทางเท้า

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า

พืนทีก่อสร้าง

ขันตอนที 4

ทําการจมบ่อสูบนําชัวคราวทีละชัน (LAYER) พร้อมเคลือนย้ายท่อระบายนําออก

ขันตอนการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างทีต้องปิ ดกันระบบระบายนําเป็ นเพียงแนวทางการดําเนินงานก่อสร้างเท่านัน
กรณี ทีผูร้ ับจ้างจะดําเนิ นงานโดยวิธีอืนสามารถดําเนิ นการได้โดยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํา ก่อนดําเนิ นการก่อสร้าง

ทางเท้า

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

พืนทีก่อสร้าง

ขันตอนที "

จมบ่อสู บนําชัวคราวแล้วเสร็ จพร้อมขุดดินจนถึงระดับ BASE SLAB

แบบแสดงขันตอนการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างทีต้องปิ ดกันระบบระบายนําบริ เวณทางเท้าและผิวจราจร
หมายเหตุ

ทางเท้า
ผิวจราจร

พืนทีก่อสร้าง

ชินส่วนบ่อสู บนําสําเร็ จรู ป
ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

แบบ
แบบแสดง
ขันตอนการก่อสร้ างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS)
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
สถานที
(ขันตอนที - ")
รายการแก้ไ ขเพิมเติม
สํารวจ
แบบเดิม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข
วันที
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

BP-STD 6501

แผ่นที 5
รวม 8
วันที -

แผ่น

บ่อพักท่อระบายนําเดิม
ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า

ทางเท้า

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

พืนทีก่อสร้าง

พืนทีก่อสร้าง

BASE SLAB

ขันตอนที !

BASE SLAB

ขันตอนที 7

ตอกเสาเข็มรองรับบ่อสู บนําชัวคราวและผูกเหล็กเทคอนกรี ต BASE SLAB และฝาบ่อ

ติดตังเครื องสู บนําและท่อระบายนําชัวคราวและติดตังระบบไฟฟ้ าและทําการเปิ ดจุดปิ ดกันนํา

พร้อมสกัด SOFT EYE ด้านทิศทางการระบายนําเข้าเพือเชื อมท่อระบายนําเข้าบ่อสูบนําชัวคราว

บ่อพักท่อระบายนําเดิม
ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

ทางเท้า
ผิวจราจร

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

บ่อพักท่อระบายนําเดิม

ทางเท้า
ผิวจราจร

พืนทีก่อสร้าง

BASE SLAB

ขันตอนที <

ระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) แล้วเสร็ จเปิ ดเดินเครื องสู บนําและเริ มดําเนินงานก่อสร้างในพืนทีได้

BASE SLAB

ขันตอนที >
(ขันตอนสุ ดท้าย)

เมือดําเนิ นงานก่อสร้างในพืนทีแล้วเสร็ จเคลือนย้ายเครื องสูบนําออกพร้อมสกัด SOFT EYE เพือเชื อมท่อระบายนํากับบ่อสูบนํา
ด้านทิศทางระบายนําออกจากนันใช้บ่อสู บนําเป็ นบ่อพักท่อระบายนําแบบถาวรต่อไป

แบบแสดงขันตอนการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างทีต้องปิ ดกันระบบระบายนําบริ เวณทางเท้าและผิวจราจร
หมายเหตุ

ขันตอนการก่อสร้างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างทีต้องปิ ดกันระบบระบายนําเป็ นเพียงแนวทางการดําเนินงานก่อสร้างเท่านัน
กรณี ทีผูร้ ับจ้างจะดําเนิ นงานโดยวิธีอืนสามารถดําเนิ นการได้โดยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํา ก่อนดําเนิ นการก่อสร้าง

แบบ
แบบแสดง
ขันตอนการก่อสร้ างระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS)
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
สถานที
(ขันตอนที ! - ขันตอนสุดท้าย)
รายการแก้ไ ขเพิมเติม
สํารวจ
แบบเดิม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข
วันที
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

BP-STD 6501

แผ่นที 6
รวม 8
วันที -

แผ่น

B

A
A

B
PLAN

LAYER 1 (SHOE)

LAYER 2 (BASE SLAB) - LAYER 8

COUPLER AND TIE ROD

BASE SLAB

SECTION A-A

BASE SLAB

SECTION B-B

LAYER 9 (TOP)

DETAIL A

แบบ
แบบแสดง
PLAN, SECTION
แบบมาตราฐานระบบระบายนําชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกันระบบระบายนํา
โครงสร้างบ่อพักสําหรับติดตังเครื องสูบนํา
สถานที
รายการแก้ไ ขเพิมเติม
สํารวจ
แบบเดิม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข
วันที
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํา
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํา
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํา .
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํา สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํา

สํานักการระบายนํา

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

BP-STD 6501

แผ่นที 7
รวม 8
วันที -

แผ่น

A1

(SEE TABLE 1)

2

A4

(SEE TABLE 1)

A2

(SEE TABLE 1)

2

A5

(SEE TABLE 1)

A3

(SEE TABLE 1)
A1

(SEE TABLE 1)
A6

(SEE TABLE 1)

1

(SEE TABLE 3)

1

LAYER SHOE

LAYER 1 (BASE SLAB)

LAYER 2-8

LAYER TOP

SECTION 1-1

SECTION 1-1

SECTION 1-1

SECTION 1-1

LAYER SHOE

LAYER 1 (BASE SLAB)

LAYER 2-8

LAYER TOP

SECTION 2-2

SECTION 2-2

SECTION 2-2

SECTION 2-2

(SEE TABLE 3)
PLAN TABLE 1

3

A1

A2

A3, A4

A5

A6

A1

A2

A3, A4

A5

A6

A1

A2

A3, A4

A5

A6

3

REINF. DETAILS OF BASE SLAB IN SITU

SECTION 3-3

A7

แบบ
แบบแสดง
รายละเอียดเหล็กเสริ มโครงสร้างบ่อพักสําหรับติดตั+งเครื- องสูบนํ+า
แบบมาตราฐานระบบระบายนํ*าชัวคราว (BYPASS) ในงานก่อสร้างที ต้องปิ ดกั*นระบบระบายนํ*า
TABLE 1, 2, 3, SHAFT TYPE 1 - 3
สถานที
รายการแก้ไ ขเพิมเติม
สํารวจ
แบบเดิม
รายการ
ผูแ้ ก้ไ ข
วันที
สํารวจ
หัวหน้ากลุ่ มงานฯ
สํารวจ
เขียนแบบ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื องกล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ*า
วิศวกรสุ ขาภิบาล

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายนํ*า ,
เลขทีแบบ
ส่ วนวิศวกรรมระบบระบายนํ*า สํานักงานพัฒนาระบบระบายนํ*า

สํานักการระบายนํ*า

กรุ งเทพมหานคร

มาตราส่ วน

BP-STD 6501

แผ่นที 8
รวม 8
วันที -

แผ่น
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