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บทที่ 9
การกอสรางเขื่อน
ในการดํ า เนิ น การก อ สร า งเขื่ อ น ผู ค วบคุ ม งานจะต อ งเข า ใจถึ งลั ก ษณะของดิ น ที่ จ ะ
นํามาใชถมตัวเขื่อนตาม Zone ตางๆ เปนอยางดี เพื่อที่จะทําใหการแกไขปญหาตางๆ ในระหวาง
ดําเนินการกอสรางเปนไปไดอยางรวดเร็ว สําหรับงานเขื่อนดินมีจุดสําคัญของงานกอสรางอยูที่
การปองกันการรั่วซึมของน้ําผานตัวเขื่อน (Seepage Control) และการจัดทางน้ําใหไหลไดโดยสะดวก
ที่บริเวณดานทายเขื่อน (Downstream Drains)
9.1 การสํารวจเพื่อการกอสราง
1) การเตรียมงานเบื้องตน
- จัดเตรียมแบบกอสรางเขื่อนและอาคารประกอบพรอมดวยรายละเอียดอื่นๆ
- จัดเตรียมคาพิ กัด ค าระดับ และหมายพยานของหมุ ดหลักฐานเดิมตามแนว
ศูนยกลางเขื่อน และบริเวณหัวงาน หรือหมุดหลักฐานอื่นในบริเวณใกลเคียง เพื่อใชเปนคาอางอิงใน
การโยงงานและตรวจสอบ
2) การเตรียมงานในสนาม
- คนหาหมุดหลักฐานเดิมที่ไดจัดเตรียมไว
- โยงคาพิกัดและคาระดับจากหมุดหลักฐานเดิม และ/หรือหมุดหลักฐานใน
แนวศูนยกลาง เขาตรวจสอบกับหมุดหลักฐานขางเคียงที่มีสภาพดีและนาเชื่อถือ ถาหมุดในแนว
ศูนยกลางสูญหายหรือไมตรงกับแบบใหวางแนวศูนยกลางใหม
- สรางหมุดหลักฐานถาวร เพื่อเปนหมุดหลักฐานหมายพยานของแนวศูนยกลาง
เขื่อน โดยใหอยูในแนวศูนยกลางออกไปทั้ง 2 ขาง จนพนเขตกอสรางอยางนอยขางละ 1 คู และ/หรือ
ใหตั้งฉากหรือขนานกับแนวศูนยกลางอีกขางละ 1 คู
- สรางหมุดหลักฐานถาวร เพื่อเปนหมุดหลักฐานหมายพยานของแนวศูนยกลาง
และระยะกิโลเมตรของเขื่อนและอาคารประกอบตามระยะที่เหมาะสมใหขนานหรือตั้งฉากกับแนว
ศูนยกลางเขื่อน และใหอยูนอกเขตกอสราง
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- โยงคาพิกัดและคาระดับจากหมุดหลักฐานขางเคียงที่ตรวจสอบคาแลว เขากับ
หมุดหลักฐานหมายพยานทั้งหมด โดยวิธีการวงรอบ (หรือการสามเหลี่ยม) และการระดับชั้นที่ 3
- ทํารั้วลอมรอบหมุดหลักฐานถาวร พรอมทั้งเขียนชื่อและคาระดับของหมุด
3) การสํารวจวางแนวและรังวัดระดับ
- วางศูนยกลางเขื่อนจาก กม.0+000 ไปจนสุดแนวปกหมุดไมทุกระยะ 20 ม.
และทุกจุดที่ตั้งของอาคารประกอบ พรอมกับเขียนเลขบอกระยะ กม. ไวทุกหมุดดวย และรังวัดระดับ
โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
- วางแนวรูปตัดขวางใหตั้งฉากกับแนวศูนยกลางเขื่อนที่ กม.0+000 และทุก
ระยะ 20 เมตร พรอมกับตอปกรูปตัดออกไปจนพนขอบเขตงานขุดและงานถมอยางนอย 10 เมตร
รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุกระยะ 10 เมตร และทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก โดยนับระยะ
จากแนวศูนยกลางเขื่อนออกไปทั้งสองขาง สําหรับอาคารประกอบใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับแนวเขื่อน
4) การเขียนแผนที่
- เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวตามแนวศูนยกลางเขื่อน มาตราสวนทางตั้ง 1:100
และทางราบเทากับมาตราสวนของแบบกอสราง แสดงจุดระดับภูมิประเทศทุก 20 เมตร
- เขียนแผนที่รูปตัดขวางแนวศูนยกลางเขื่อน มาตราสวนทางตั้งและทางราบ
1:100 ใหปกรูปตัดดานเหนือน้ําอยูทางดานซายของกระดาษ แสดงคาระดับภูมิประเทศทุกจุดที่ทํา
การรังวัด เพื่อใชคํานวณหาปริมาตรดิน
5) การกําหนดแนวและขนาดเพื่อการกอสราง
- วางแนวศูนยกลางเขื่อน ปกหลักไมทุกระยะ 20 เมตร ที่จุดขอบเขตงานขุด
และงานถมของตัวเขื่อนทั้ง 2 ขาง เพื่อถางปาและเปดหนาดิน สําหรับงานกอสรางอาคารประกอบ
ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน
- วางแนวศูนยกลางเขื่อน ปกหลักไมทุก 10 เมตร ในแนวตรง และทุก 5 เมตร
ในแนวโคง กําหนดขนาดของรองแกนไปจนตลอดแนวเขื่อน แลวโรยปูนขาวไวเพื่อการขุดลอก
ตอไป สําหรับงานกอสรางอาคารประกอบ ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน
- วางแนวศูนยกลางเขื่อน ปกหลักไมทุกระยะ 10 เมตรในแนวตรง และทุก 5 เมตร
ในแนวโคง กําหนดขนาดเพื่อบดอัดชั้นดิน กอนและหลังการถมบดอัดชั้นดินทุกครั้งใหเปนไป
ตามแบบกอสราง
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6) การกําหนดคาระดับ
- รังวัดระดับรูปตัดขวางภายหลังการถางปา และเปดหนาดินแลวทุกระยะ
20 เมตรในแนวตรงและทุกระยะ 10 เมตรในแนวโคง ตอปกรูปตัดขวางไปจนถึงขอบเขตงานขุด
และงานถมทั้ง 2 ขางและแสดงคาระดับตลอดแนวศูนยกลางทุกระยะที่วางไวหลังการเปดหนาดิน
- กําหนดคาระดับดินตัดของรองแกน ทุกระยะที่กําหนดในแบบ
- กําหนดคาระดับดินถมบนหมุดไมที่ป ก ณ จุดขอบเขตงานขุดและงานถม
ของเขื่อนทั้ง 2 ขาง หลังการถมรองแกนเสร็จทุกระยะ 10 เมตรในแนวตรง และทุกระยะ 5 เมตร
ในแนวโคงกอนและหลังการถมบดอัดดินทุกครั้ง
- ตรวจสอบคาระดับ ภายหลังถมบดอัดชั้นดินตัวเขื่อนแลว และตรวจสอบคา
ระดับในการตั้งแบบกอนและหลังเทคอนกรีตทุกบล็อกของแบบกอสราง โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
สําหรับงานกอสรางอาคารประกอบ ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน
9.2 การผันน้ําระหวางการกอสราง
งานที่จะตองรีบเรงดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุดคือ งานสรางอาคารผัน
น้ําระหวางการกอสรางและทํานบดินชั่วคราวปดกั้นลําน้ํา (Coffer Dam) ซึ่งมีลักษณะและวิธีการ
ดังนี้
1) คลองผันน้ํา (Open Channel) โดยการขุดเปนชองทางใหน้ําจากลําน้ําเดิมไหลผาน
ไปไดโดยสะดวก ซึ่งควรมีขนาดกวางพอที่จะระบายน้ําในระหวางการกอสรางไดทัน เมื่อกอสราง
อาคารทอสงน้ําเสร็จแลวจะทําการผันน้ําผานอาคารดังกลาว หลังจากนั้นขุดลอกและถมดินในสวน
ที่เปนฐานรากเขื่อนในบริเวณชองทางผันน้ําชั่วคราวเพื่อปดกั้นทางน้ําใหเปนตัวเขื่อนตอไป
2) ทอผันน้ํา (Cut-and-Cover Conduit) เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีขนาดใหญ
พอที่จะระบายน้ําได และสามารถใชเปนทอสําหรับสงน้ํา (Outlet Works) อีกดวย โดยสรางผานตัว
เขื่อนและวางบนฐานรากที่ดีพอเพื่อปองกันการทรุดตัว
วิธีการผันน้ําระหวางกอสรางนี้ จะพิจารณาออกแบบตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ
และสวนประกอบอื่นๆ วาควรจะใชวิธีใด ตัวอยางแสดงการผันน้ําในระหวางการกอสรางโดยวิธี
ขุดคลองผันน้ําดังแสดงในรูปที่ 9-1
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รูปที่ 9-1 แสดงการขุดคลองผันน้ํา
9.3 การขุดและปรับปรุงฐานรากเขื่อน
1) การขุดลอกหนาดินฐานราก กอนเริ่มงานกอสรางจะตองโคนตนไม พุมไม ตอไม
และวัชพืชในบริเวณตัวเขื่อนออกใหหมด แลวจึงขุดลอกหนาดิน โดยตองขุดลอกใหกวางกวา
บริเวณความกวางของฐานเขื่อนทางดานเหนือน้ําและทายน้ําไมนอยกวา 20 เมตร ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการดําเนินการกอสราง ในการขุดลอกหนาดินดังกลาว ผูควบคุมจะตองใชดุลยพินิจวา
จุดใดของพื้นที่ฐานรากเขื่อนมีดินไมดีพอที่จะเปนฐานรากตัวเขื่อนได ก็จําเปนที่จะตองทําการขุด
ทิ้งใหหมด จนถึงชั้นดินที่รับน้ําหนักไดดี และถาฐานรากของตัวเขื่อนเปนชั้นหินที่มีชั้นดินหรือชั้น
ทรายปดอยูไมหนามาก ฐานรากทางดานเหนือน้ําควรจะลอกเอาดินหรือทรายนั้นออกใหหมด
โดยเริ่มจากแนวรองแกนไปจนถึงแนวขอบฐานเขื่อนดานเหนือน้ํา
การขุดลอกหนาดิน ควรปรับสภาพพื้นที่ดินเดิมที่มีสภาพสูงๆ ต่ําใหอยูในสภาพที่
พรอมจะถมตัวเขื่อนตอไปได
2) การขุดรองแกน (Cutoff Trench) ทําการขุดใหถึงชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง ใหมี
ขนาดความกวางและความลาดเอียงดานขางของรองแกนตามที่กําหนดในแบบกอสรางซึ่งโดยมาก
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มักจะกําหนดคาความลาดเอียงไว 1:1 (ดิ่ง : ราบ) สําหรับความลึกของรองแกน ถาหากขุดจนถึง
ระดับที่กําหนดใหในแบบแลวยังมีชั้นดินหรือชั้นหินที่ไมสามารถรับน้ําหนักไดปนอยูอีก ก็ตองขุด
ลงไปจนถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่แนนดีพอ ถายังไมแนใจก็ควรจะทําการทดลองกําลังรับน้ําหนัก
ของดิน (Bearing Test) เพื่อหาคากําลังรับน้ําหนักของชั้นดินหรือชั้นหินนั้นวามีคาตามที่แบบ
กําหนดไวหรือไม และในแนวรองแกนถามีหินลอย (Boulder) อยู ก็ควรขุดออกใหหมด
สําหรับดินในรองแกนที่ขุดออก ควรพิจารณานําดินที่ขุดออกนั้นมาใช โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของดินนั้นวาเปนดินชนิดใด และจะใชถมสวนใดของตัวเขื่อนไดบาง ตัวอยางแสดง
การขุดลอกหนาดินและขุดรองแกน ดังแสดงในรูปที่ 9-2

รูปที่ 9-2 แสดงการขุดลอกหนาดินและขุดรองแกน
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หมุดหลักฐานถาวร
อยูนอกบริเวณกอสราง

แนวสันเขื่อน
แนวแกนเขื่อน

หมุดฝงตามแนวแกนเขื่อนทุกระยะ 20-100 เมตรเพื่อออกงาน

รูปที่ 9-3 การฝงหมุดตามแนวแกนเขื่อน
3) งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน (Foundation Treatment) การปรับปรุงฐานรากโดยทั่วไป
จะทําการขุดรองแกนไปจนถึงชั้นดินทึบน้ํา ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได การปรับปรุงฐาน
รากอาจตองทําการตอกเข็มพืด (Sheet Pile) หรือการปูชั้นดินทึบน้ํา (Impervious Blanket) ยื่นไป
ในอาง แทนการขุดรองแกน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความลึกของชั้นดินทึบน้ํา การปูชั้นดินทึบน้ําจะตองทํา
การขุดลอกหนาดิน และทําการบดอัดดิน เชนเดียวกับดินถมตัวเขื่อน การปรับปรุงฐานรากโดย
วิธีการตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 9-4
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