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- ดินที่นํามาถมชั้นแรกตองเปนดินที่มีความชื้นมากกวาจุดปริมาณน้ําที่
เหมาะสมแตไมควรเกิน 2% และเปนดินที่ไดคัดเลือกแลววาเหมาะสมสําหรับนํามาใชถมในรองแกน
- นําดินที่จะใชบดอัดมาเทเกลี่ยใหเปนชั้นใน แนวราบความหนา
ของดินกอนการบดอัดไมควรหนาเกินกวา 30 เซนติเมตร
- การบดอัดดินชั้นแรกๆ ตองใชรถบดลอยาง (Pneumatic Tired
Rollers) ทําการบดอัด เพราะถาใชลูกกลิ้งตีนแกะบดอัดในชั้นแรกจะตะกุยดินขึ้นมาทําใหดินที่บด
อัดไมแนบสนิทกับพื้นหินฐานราก ควรใชลูกกลิ้งตีนแกะบดอัดก็ตอเมื่อปูดินไปจนมีความหนา
พอที่ลูกกลิ้งตีนแกะ จะไมทําใหผิวดินถมชั้นแรกหลุดติดขึ้นมา
- การบดอัดดินชั้นตอไปดําเนินการเหมือนกับที่กลาวไวในหัวขอ
การถมดินรองแกนเมื่อฐานรากเปนดิน
5.2) การถมดินตัวเขื่อน เมื่อไดถมดินในรองแกนจนสูง ขึ้นมาเสมอพื้นฐานเขื่อน
แล ว ก็ ทํ า การถมดิ น ตั ว เขื่ อ นต อ ไป ซึ่ ง มี วิ ธี ดํ า เนิ น การเหมื อ นกั บ การถมดิ น ในร อ งแกนแต มี
การดําเนินการเพิ่มเติมอีกดังนี้
- ถาเปนเขื่อนแบบเขื่อนดินแบงสวน ใหปกหมุดแสดงถึงแนวที่ถมเปน
สวนตางๆ ใหชัดเจน
- ตองถมดินตัวเขื่อนใหเกินจากขอบเขตของลาดเขื่อนทั้งทางดานเหนือ
น้ําและทายน้ําไมนอยกวา 50 เซนติเมตร เพื่อใหการบดอัดดินแนนไปตลอดจนถึงลาดเขื่อน และ
ดินสวนที่ถมเกินไวนั้น ใหถากแตงออกใหเขากับลาดตัวเขื่อนในภายหลัง
- ขนาดของพื้นที่ที่จะถมดินบดอัดแนนแตละชั้นควรมีขอบเขตใหกวาง
มากที่สุด เทาที่จะทําได เพื่อลดรอยตอใหนอยที่สุด ระดับพื้นผิวของดินแตละชั้นควรจะรักษาใหอยู
ในแนวราบเปนอยางนอยหรือมีความลาดชันประมาณ 2-4% ในทิศทางที่สะดวกในการระบายน้ําฝน
- ความลาดชันตรงจุดรอยตอในสวนของแกนเขื่อนไมควรเกิน 3:1 (ดิ่ง : ราบ)
ซึ่งผิวสัมผัสตรงรอยตอจะตองขุดตัดออกใหเปนรอยใหม โดยเอาดินสวนที่หลุดหลวมออกใหหมด
และไถคราดทําผิวใหขรุขระ การบดอัดดินใหแนนตองทําการบดอัดเลยลึกเขาไปในเขตที่บดอัด
แลวจนตลอดแนวรอยตอเปนระยะไมนอยกวา 1.00 เมตร
- การบดอัดดินในชั้นหนึ่งๆ ควรจะใชเครื่องจักรเครื่องมือชนิดเดียวกัน
และมีน้ําหนักเทากันโดยตลอด รูปแสดงการถมบดอัดดินตัวเขื่อน แสดงในรูปที่ 9-8
บทที่ 9 การกอสรางเขื่อน
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รูปที่ 9-8 แสดงการบดอัดดินตัวเขื่อน
6) การปูวัสดุกรอง (Filter) วัสดุกรองแนวเอียง (Chimney Drain) และวัสดุกรอง
แนวราบ (Blanket Drain) ที่ใสในตัวเขื่อน เพื่อเปนทางใหน้ําไหลไดสะดวกจนไปเชื่อมกับระบบ
ระบายน้ําทางดานทายเขื่อน (Downstream Drain) ตองจัดหาใหมีขนาดสวนคละ (Gradation)
ตามที่กําหนดไวในแบบ
6.1) วัสดุกรองแนวราบ ตองปูลงบนพื้นดินเดิมแทรกอยูในตัวเขื่อนทางดานทายน้ํา
โดยปูตามขนาดความกวางและความยาวที่กําหนดในแบบ ควรปูทีละชั้นใหแตละชั้นหนาไมเกิน
30 เซนติเมตร แลวฉีดน้ําเพื่อชวยในการบดทับ ซึ่งอาจใชรถลอยางที่ทํางานอยูหรือเครื่องมือบดทับ
แบบสั่นสะเทือนใหไดความแนนสัมพัทธ (Relative Density) ไมต่ํากวา 70% โดยทดลองตาม
มาตรฐาน ASTM D 2049 จนไดความหนาทั้งหมดตามที่กําหนดในแบบ
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6.2) วัสดุกรองแนวเอียง เมื่อปูวัสดุกรองแนวราบจนไดความหนาตามที่กําหนด
แลว ใหเทดินปดทับแลวบดอัดใหแนนจนมีระดับสูงประมาณ 1.50 เมตร จากผิวบนของวัสดุกรอง
แนวราบ เมื่อมีดินรวงลงไปตองเอาออกใหหมดกอนใสวัสดุกรองลงไปในรอง เมื่อใสวัสดุกรอง
ลงไปจนเต็มรองแลวใหฉีดน้ํา และใชเครื่องสั่นสะเทือนหรือจะใชรถบดสั่นสะเทือนขนาดเล็กบด
ทับใหไดความแนนสัมพัทธไมต่ํากวา 70% ขั้นตอไปปูดินปดแลวบดอัดจนไดระดับความสูง
ประมาณ 1.50 เมตร จากผิวของวัสดุกรองที่ใสในรองครั้งแรก แลวดําเนินการตามวิธีที่กลาวมา
จนถึงระดับที่กําหนด
น้ําที่ซึมผานมาถึงดานทายเขื่อนจะไหลไปลงระบบระบายน้ําที่ตีนเขื่อน (Toe
Drain) ซึ่งการกอสรางระบบระบายน้ําที่ตีนเขื่อน ใหทําตามที่แบบกําหนด
7) งานปูวัสดุรองพื้น (Bedding) และหินทิ้ง (Riprap) งานปูวัสดุรองพื้นและหินทิ้งหาก
ปลอยใหถมดินจนมีความสูงมากแลวคอยดําเนินการ จะทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและวัสดุมากกวา
และการแตงหินทิ้งใหเขากับลาดตัวเขื่อนจะทําไดยากลําบากกวาอีกดวย จึงควรดําเนินการปูวัสดุรองพื้น
และหินทิ้งในขณะที่การถมดินตัวเขื่อนยังไมสูงจากระดับพื้นดินเดิมมากนัก เมื่อถากดินแตงลาด
ตัวเขื่อนจนไดความลาดเอียงของลาดเขื่อนตามกําหนดแลว ควรปูวัสดุรองพื้นและหินทิ้งทันที เพื่อ
ปองกันลาดตัวเขื่อนจากการกัดเซาะของน้ําฝน ถาปลอยไวนาน น้ําในอางอาจมีระดับสูงขึ้นทําให
ทํางานยากลําบาก หรืออาจตองปลอยน้ําทิ้งไปเพื่อใหระดับน้ําลดลง ซึ่งทําใหเสียน้ําโดยเปลา
ประโยชน
8) เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับการถมบดอัดแนนดินตัวเขื่อน การถมและบดอัด
แนนดินตัวเขื่อน โดยมากจะใชเครื่องจักรและอุปกรณดังตอไปนี้
8.1) ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepfoot Roller or Tamping Roller) ลูกกลิ้งตีนแกะ 1 ลูก
จะมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.20 เมตร จํานวนตีนแกะมี
อยางนอยที่สุด 1 อัน ตอพื้นที่ผิวลูกกลิ้ง 645 ตารางเซนติเมตร ความยาวของตีนแกะประมาณ
0.23 เมตร หรือ 9 นิ้ว พื้นที่หนาตัดของตีนแกะมีขนาดไมนอยกวา 45 ตารางเซนติเมตร และไมมากกวา
65 ตารางเซนติเมตร ภายในลูกกลิ้งจะบรรจุดวยทรายหรือน้ําซึ่งมีน้ําหนักไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัม
ตอความยาวของลูกกลิ้ง 1 เมตร ในการทํางานมักนิยมใชลูกกลิ้งตีนแกะแบบ 2 ลูก ซึ่งในขณะ
ทํางานบดอัดดินโดยการลากจูงหรือดวยอุปกรณในตัวเอง จะใชความเร็วไมเกิน 15 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ลูกกลิ้งตีนแกะนี้เหมาะที่สุดสําหรับการบดอัดดินเหนียว (Cohesive Soils)
บทที่ 9 การกอสรางเขื่อน
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8.2) รถบดลอยาง (Pneumatic-tired Roller) รถบดลอยางชนิดลากจูงจะประกอบดวย
ลอยางชนิดสูบลมไมนอยกวา 4 เสน ลอยางแตละเสนรับน้ําหนักไดประมาณ 11,400 กิโลกรัม
(25,000 ปอนด) สวนประกอบทั้งชุดของรถบดลอยางจะตองสามารถเลี้ยวกลับเปนมุม 180 องศา
รถบดลอยางชนิดเคลื่อนที่ไดดวยตัวเอง (Self-Pro-pelled Rubber Tires Roller) จะตองมีลอจํานวน
9 หรือ 10 ลอ มีขนาดความกวางของหนาบดอัด (Rolling Width) ตั้งแต 1.75-2.15 เมตร ในขณะ
ปฏิบัติงานตองมีน้ําหนักระหวาง 12,000 ถึง 13,600 กิโลกรัม ในขณะทําการบดอัดจะตองใช
ความเร็วไมเกิน 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง
8.3) รถบดสั่นสะเทือน (Vibratory Roller) มีหลายแบบหลายขนาด สามารถบด
อัดไดความหนาแนนสูง จึงนิยมใชบดอัดพวกทรายหรือกรวดปนทราย ซึ่งตองการความหนาแนน
สูงมาก ความสามารถในการบดอัดของรถนอกจากจะขึ้นอยูกับน้ําหนักของรถแลว ยังขึ้นอยูกับ
ความถี่และความเร็วอีกดวย
การบดอัดวัสดุที่ไมมีดินเหนียวปน เชน กรวดและทราย ควรใชรถบดแบบ
เคลื่อนที่ไดดวยตัวเอง ซึ่งมีความถี่ในการสั่นสะเทือนสูงประมาณ 2,100-3,000 รอบตอนาที สวน
วัสดุที่มีดินเหนียวปนมากควรใชรถบดที่มีขนาดหนักและมีความถี่ต่ําราว 1,000-2,100 รอบตอนาที
8.4) เครื่องกระทุงดิน (Tamper) มีทั้งแบบใชลมและแบบใชเครื่องยนต ซึ่งทํางาน
ภายใตการควบคุมดวยมือ (Hand-operated Mechanical Equipment) เพื่อใชกับงานบดอัดดินบริเวณ
รอบๆ หรือชิดติดกับอาคาร หรือบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญไมสามารถเขาไปบดอัดได สําหรับ
ดิ น เหนี ย วเมื่ อ ใช เ ครื่ อ งกระทุ ง บดอั ด ควรปู ดิ น แต ล ะชั้ น ก อ นการบดอั ด ไม ใ ห ห นามากกว า
20 เซนติเมตร
9.5 การเตรียมฐานรากอาคารประกอบเขื่อน
การทํางานฐานราก งานฐานรากจะตองดําเนินการเปนอันดับแรกกอนการกอสรางเขื่อน
ดินและอาคารตางๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
1. ใหสรางหมุดหลักฐานสําหรับแนวศูนยกลางเขื่อนและอาคาร และหมุดหลักฐาน
ระดับกอน หมุดดังกลาวควรหลอดวยคอนกรีตแลวฝงลงดินใหมั่นคงแข็งแรงในบริเวณที่จะไมถูก
รบกวนขณะมีการทํางาน
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2. ปกหมุดไมเล็กๆ เพื่อกําหนดเขตแสดงความกวางของฐานเขื่อน และหมุดแสดง
ความกาวหนาของกนรองแกนเปนระยะตลอดแนวเขื่อน
3. ทําการถากเปดหนาดินตอไมและรากไมบริเวณฐานที่จะรองรับตัวเขื่อนใหหมด
ดวยแทรกเตอรและรถหนาดิน แลวขนยายดินที่ถากออก ตอไม และรากไมรวมกองไวทางดาน
ทายน้ํานอกเขตตัวเขื่อน เพื่อรอการนําไปใชประโยชนอยางอื่นตอไป
สําหรับเขื่ อนดินที่มีขนาดความสูงไมมากนัก ผิว ดินฐานรากที่ถากออกจะหนา
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร
4. ในการขุดรองแกนของเขื่อน ควรจะขุดใหไดขนาดความกวางและความลึกตามที่
กําหนดในแบบ ซึ่งโดยสวนใหญกนรองแกนที่กอสรางดวยเครื่องจักร จะกวางประมาณ 4 เมตร
เปนอยางนอย และกวางไมนอยกวา 2 เมตร สําหรับการขุดดวยแรงคน สวนความลึกของรองแกน
จะใหหยั่งลงไปถึงชั้นดินทึบหรือดินดานที่มีอยูดานลางเสมอ เพื่อจะไดถมดินประเภทเดียวกับตัว
เขื่อนลงไปจนเต็มสําหรับปองกันไมใหน้ําไหลผานใตเขื่อนไดงาย ดังนั้นรองแกนของตัวเขื่อนที่
จะขุดลงไปถึงระดับใด ควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะดินที่กนรองแกนนั้นประกอบดวยเสมอ
5. ควรใหลาดดานขางของรองแกนใหเอียงประมาณ ตั้ง : ราบ เทากับ 1 : 1 ทั้งนี้
เพื่อใหดินบริเวณขางรองแกนทรงตัวอยูไดโดยไมเลื่อนทลายลง และเพื่อใหดินที่ถมกลับลงไปใน
รองแกนนั้นสามารถบดทับไดแนนแนบกับลาดรองแกนดี
6. กรณีที่ระดับน้ําใตดินอยูใกลผิวดิน หรือการขุดรองแกนที่บริเวณลําน้ํา น้ําในดิน
มักจะไหลออกมาทําใหขุดดินออกไปไดลําบากยิ่งขึ้น หรือลาดของรองแกนอาจจะพังทลายลงได
จึงจําเปนตองหาทางลดระดับน้ําใตดินทั่วบริเวณนั้นใหต่ําลงเสียกอน เชน ควรสรางบอดักน้ําที่
ดานเหนือและดานทายน้ําของรองแกนและบริเวณอื่นๆ อีกตามความจําเปน บอดังกลาวจะมีระดับ
กนบออยูต่ํากวาพื้นรองแกนที่จะขุดถึงแลวสูบน้ําออกจากบอเพื่อรักษาระดับน้ําใหต่ําอยูตลอดเวลา
ซึ่งน้ําใตดินในบริเวณขางเคียงจะลดระดับลงและสามารถขุดดินออกจากรองแกนตอไปไดจนถึง
ระดับที่ตองการ
งานฐานรากจัดวาเปนงานที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะเขื่อนที่ตองขุดรองแกนให
ลึกลงไปถึงชั้นดินทึบน้ําผานดินปนทรายหรือดินทรายชั้นบน ซึ่งถาหากทําการขุดดินทรายออกไม
ถึงชั้นทึบน้ํา แลวถมดินแบบเดียวกับตัวเขื่อนลงไป อาจไมสามารถกั้นน้ําที่จะลอดผานใตเขื่อนได
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หรือเมื่อไดเก็บกักน้ําไวที่ระดับสูง น้ําอาจจะไหลลอดผานใตเขื่อนออกไปทําใหเกิดอันตรายอยาง
ยิ่งแกตัวเขื่อนดังที่ไดกลาวมาแลว
9.6 การกอสรางอาคารระบายน้ําลน
การกอสรางอาคารระบายน้ําลนจะกลาวเฉพาะการกอสรางอาคารระบายน้ําแบบทาง
ระบายน้ํา และแบบรางเท มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. ปกหมุดแสดงแนวและเขตความกวางทางน้ํา หรือบอกอสรางที่จะขุดดินออกใหได
ระดับ พรอมไปกับการเริ่มงานกอสรางตัวเขื่อน
2. ขุดดินทางระบายน้ํา หรือบอกอสรางของอาคารระบายน้ําลนแบบรางเทใหลึกถึง
ระดับที่ตองการโดยใหมีลาดดานขางและแนวตามที่กําหนด
ดินที่ขุดออกนั้น ควรคัดหนาดินที่เปนทรายทิ้งไป แลวนําดินที่มีคุณภาพดีไปถม
ตัวเขื่อนที่บริเวณทายเขื่อนดานนอกใหหมด
3. สําหรับอาคารระบายน้ําลนแบบทางระบายน้ํา ควรแตงพื้นทางระบายน้ําใหเรียบ
และมี ค วามลาดตามที่ กํ า หนด ซึ่ ง อาจใช ก ล อ งส อ งระดั บ มื อ ช ว ยตรวจสอบความถู ก ตอ งด ว ย
หลังจากนั้นจึงนําหญาเปนแผนมาปลูกใหเต็มพื้นที่ที่ลาดดานขางและพื้นที่ระบายแลวหมั่นรดน้ํา
ใหหญาขึ้นจนงอกงาม ซึ่งจะชวยปองกันการกัดเซาะทางระบายน้ําไดดีพอสมควร
4. สําหรับอาคารระบายน้ําแบบรางเท เมื่อไดขุดดินบริเวณรองฝาย บอรางเทและพื้น
ทายรางเทจนไดระดับและมีลาดดานขางตามที่กําหนดแลว ขั้นตอไปควรตกแตงผิวดินใหเรียบ
กอนที่จะเริ่มงานหินกอหรือคอนกรีตลวนตอไป
5. การทํางานหินกอ ควรเริ่มจากพื้นสวนลางที่ตอจากปลายรางเทใหเสร็จ แลวจึงปู
หินกอตามลาดของรางเทขึ้นไปหาชองฝายและลาดตลิ่งทั้งสองฝง ตอจากนั้นจึงปูหินกอบนพื้นฝาย
และลาดดานขางเหนือชองฝายเปนอันดับสุดทาย
การทํางานหินกอ ควรดําเนินการดวยความประณีตที่สุด ใหไดหินกอที่มีความทึบ
แนนดีเชนเดียวกับคอนกรีต เพราะไมตองการใหน้ําใตพื้นรางเทตอนลางและพื้นสวนลางที่ตอทาย
รางเทซึมผานออกมา บางกรณีอาจใชคอนกรีตแทนหินกอได แตจะตองบมคอนกรีตดวยการขัง
หรือฉีดน้ําไวหลายๆ วัน เพื่อไมใหคอนกรีตราวในขณะกําลังแข็งตัว
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6. ทายอาคารระบายน้ํ าลนแบบรางเท จะตองขุ ดทางระบายน้ําที่มีความลึ กไปจน
บรรจบกับลําน้ําธรรมชาติ โดยขุดใหไดขนาด และเลือกดินที่มีคุณภาพดีไปถมตัวเขื่อน หลังจาก
นั้นจึงทิ้งหินที่ทองน้ําและลาดตลิ่งสองฝงสําหรับปองกันการกัดเซาะ
9.7 การติดตั้งประตูน้ําและบานระบาย
การติดตั้งประตูน้ําและบานระบายน้ํา จะเปนงานเกี่ยวกับการกอสรางทอระบายน้ําจาก
อางเก็บน้ํา มีวิธีดําเนินการดังนี้
1. งานกอสรางทอระบายน้ํา ควรจะกอสรางใหเสร็จกอนการถมดินตัวเขื่อนในบริเวณนัน้
เพื่อไมใหงานถมดินตัวเขื่อนตองหยุดรอ
2. ทอระบายน้ําสวนใหญ จะวางอยูต่ํากวาผิวดินธรรมชาติเล็กนอย หรือวางอยูบน
ฐานรากของเขื่อนที่ไดขุดถากจนถึงดินแข็งตามที่ตองการ
3. ปกหมุดตามแนวศูนยกลางอาคารใหเรียบรอย แลวเริ่มขุดรองและแตงพื้นที่จะวาง
ทอใหเรียบ
4. ทอระบายน้ําที่มีขนาดเล็กตามแบบในรูปที่ 9-9 จะเทคอนกรีตจากพื้นหุมขึ้นมาถึง
แนวศูนยกลางทอ โดยวางทอบนแทนคอนกรีตเล็กๆ ใหไดแนวและระดับตามที่ตองการกอนแลว
จึงเทคอนกรีตที่พื้นใหแทรกเขาไปใตทอ และสูงขึ้นมาถึงแนวศูนยกลาง
5. เมื่อคอนกรีตแข็งตัวดีแลว จึงถมดินรอบทอใหแนนที่สุด ตลอดความกวางเขื่อนที่
ทอผาน
6. สวนการกอสรางทอระบายน้ํา ที่มีขนาด 15-30 เซนติเมตร ตามแบบในรูปที่ 9-10
นั้นหลังจากขุดรองจนไดระดับและตกแตงพื้นจนราบเรียบดีแลว ใหวางทอแอสเบสตอลบนแทน
คอนกรีตเล็กๆ ใหไดแนวและระดับที่ตองการ แลวจึงผูกเหล็กเสริมพรอมกับตั้งแบบดานนอกเพื่อ
เตรียมเทคอนกรีตตอไป
7. ทอระบายน้ําที่มีคอนกรีตหุมนั้น คอนกรีตสวนลางใตจะแนบติดแนนกับฐานไป
ตลอดความกวางของเขื่อน ทําใหน้ําไมไหลแทรกไปตามรอยสัมผัส สวนดินถมขางทอสามารถ
กระทุงอัดแนน ไดสะดวกจนแนบสนิทกับผิวคอนกรีตไปตลอดเชนกัน
8. หลังจากกอสรางตัวทอเสร็จเรียบรอยดีแลว จึงติดตั้งตะแกรงหุมปลายทอที่ยื่นเขาไป
ในอางเก็บน้ํา และติดตั้งประตูบังคับน้ําที่ปลายทอดานทายเขื่อนใหเรียบรอย
บทที่ 9 การกอสรางเขื่อน
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