กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ก) กรณีฐานรากตื้น ใหใชการขุด

(ข) กรณีฐานรากมีความลึกปานกลาง ใหใชการอัดฉีดน้ําปูนหรือตอกเข็มพืด

(ค) กรณีฐานรากมีความลึกมาก ใหใชการปูดินทึบน้ํา

ที่ 9-4 แสดงการปรับปรุงฐานรากดวยวิธีการตางๆ
9.4 การถมบดอัดเขื่อน
การถมดินตัวเขื่อน เมื่อไดทําการปรับปรุงฐานรากเขื่อนแลว กอนเริ่มงานถมดินควรจะ
มีการเตรียมงานตางๆ ในสนาม และการถมบดอัดเขื่อน ดังนี้
1) การทดลองคุณสมบัติของดินในหองทดลอง การทดลองดินในหองทดลองกอน
การถมดิน ควรเก็บตัวอยางดินจากบอยืมดินที่กําหนดไวมาทดลองในหองทดลองกอน เพื่อจําแนก
ดินทางวิศวกรรมวาเปนดินชนิดใดตามระบบของ Unified Soil Classification System เพื่อที่จะ
สามารถแบงแปลงบอยืม (Borrow Area) ในเวลาถมดินไดโดยถูกตอง เชน แปลงบอยืม A ดินสวน
ใหญมีลักษณะเปนดินเม็ดละเอียดมีคุณสมบัติเปนดินทึบน้ําใชถมเปนแกนเขื่อนได ก็กําหนดไวใน
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แผนงานถมดินวาเวลาถมดินแกนเขื่อนตองใชดินจากแปลงบอยืม A สวนแปลงบอยืม B เปนดินที่มี
เม็ดหยาบปนมากกวา เหมาะสําหรับใชถมที่สวนเปลือกของเขื่อน ก็ใหกําหนดวาเวลาถมสวน
เปลือกของเขื่อนตองใชดินจากแปลงบอยืม B นอกจากนี้ควรนําตัวอยางดินจากแปลงบอยืมที่
กําหนดทําการทดลองบดอัดตามวิธี Standard Proctor Compaction Test เพื่อหาคาปริมาณน้ําที่
เหมาะสม (Optimum Moisture Content) และคาความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) ไว
กอน เพื่อใชในการควบคุมการใหน้ําที่บอดินและในสนาม
นอกจากนี้ยังมีดินเหนียวอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา ดินกระจายตัว (Dispersive Clay)
ซึ่งจะกระจายและสลายตัวเมื่อถูกน้ํา ควรเก็บตัวอยางดินสงใหหองทดลองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางเคมี แ ละฟ สิ ก ส ด ว ย เพราะผลการตรวจสอบดิ น ทางกายภาพและทางวิ ศ วกรรมทั่ ว ๆ ไป
ไมสามารถบอกไดวาดินเปนดินกระจายตัวหรือไม ในสนามเราอาจใชการทดลองตามวิธี Emersion
Crumb Test เพื่อเปนการทดสอบเบื้องตนกอน หลังจากนั้นก็ควรจะเก็บตัวอยางดินทีส่ งสัยสงทดสอบ
ในหองทดลองตอไป เพื่อใหไดผลการทดลอง ที่แนนอนและเปนหลักฐานในการทํางาน
2) การเตรียมแปลงบอยืมดิน ดินที่เราจะนํามาใชถมตัวเขื่อน ตองเปนดินที่ไดรับการ
คัดเลือกคุณภาพแลววามีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กําหนดในแบบ เชน ดินที่ถมเปนแกนเขื่อน
ควรเปนดินเม็ดละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนดินทึบน้ํา สวนดินที่ใชถมสวนเปลือกของเขื่อนควรเปน
ดินเม็ดหยาบกวาดินที่ใชเปนแกนเขื่อน และควรจะมีคาความเหนียว (Plasticity Index,PI) ประมาณ
10-20 ซึ่งดินที่มีคาความเหนียวในชวงนี้จะเปนดินที่ใหน้ําและบดอัดใหแนนไดสะดวกกวาดินที่มี
คาความเหนียวสูง แตถาหากไมสามารถหาดินที่มีคาความเหนียวตามนี้ไดก็ควรควบคุมชนิดของ
ดินใหเปนไปตามที่กําหนดทางวิศวกรรม (Specification) โดยทั่วไปจะหาแหลงดินจากในบริเวณ
พื้นที่อางเก็บน้ํา แปลงบอยืมดินควรจะอยูใกลตัวเขื่อนใหมากที่สุด เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการขนดิน เมื่อหาแหลงดิน ที่เหมาะสมไดแลว กอนที่จะนําดินมาใชงานจะตองขุดลอกหนาดิน
จนถึงชั้นดินที่นํามาใชถมตัวเขื่อน แลวทดลองหาความชื้นของดินตามธรรมชาติที่แปลงบอยืม
(Borrow Area)วามีความชื้นกี่เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับคา Optimum Moisture Content ของดินชนิด
นั้น ถาความชื้นของดินที่บอดินยังมีไมพอ หรือดินมีลักษณะแหงไปควรเพิ่มความชื้นในดินโดยการ
รดน้ํา (Sprinkler) ใหน้ํากับดินที่บอดินกอน (Pre-Wet) โดยการแบงเปนแปลง แลวใชรถดันดิน
(Bulldozer) ลง Ripper ที่ดินใหเปนรอง เพื่อน้ําจะไดซึมลงไปถึงดินชั้นลางได เมื่อดินมีความชื้น
ใกลเคียงประมาณ ± 2% ของจุดปริมาณน้ําที่เหมาะสม จึงนํามาใชงานถมดินตัวเขื่อนตอไป
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3) การเตรียมงานที่ไหลเขา (Abutment) ที่ไหลเขาทั้ง 2 ขางของตัวเขื่อน กอนเริ่ม
การถมดิน ถาไหลาเขามีความลาดชันมาก ควรใชรถดันดินหรือเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ แตง
ใหมีความลาดชันลดลง เพื่อขณะถมดินจะไดบดทับบริเวณรอยตอระหวางไหลเขากับดินถมได
แนน เพราะจุดที่เปนรอยตอระหวางไหลเขาและดินถมนั้น ถามีความลาดชันมาก เครื่องจักรที่ใช
ในการบดทับจะไมสามารถบดอัดดินบริเวณรอยตอไดแนนเพราะเขาไมถึง
4) การเตรียมงานฐานราก กอนถมดินตองเตรียมงานฐานรากใหเรียบรอย และตกแตง
ใหพรอมกอนที่จะถมดินตัวเขื่อน ดังนี้
4.1) กรณีฐานรากที่ขุดถึงชั้นดินธรรมชาติ ควรตรวจสอบดูวาดินเดิมที่กนรอง
แกนและฐานรากทั่วไป มีความแนนและความชื้นตามที่กําหนด โดยการทดสอบความแนนใน
สนาม (Field Density Test) ซึ่งความชื้นในดินเดิมกอนการถมดินควรมากกวาจุดปริมาณน้ําที่
เหมาะสม แตไมควรเกิน 2% ถาความแนนและความชื้นของดินเดิมยังไมไดตามกําหนดตองใหนา้ํ
เพิ่มเติม แลวบดอัดดินเดิมดวย ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot) จนไดความแนนไมนอยกวา 95% ของ
ความแนนแหงสูงสุดตามวิธี Standard Proctor Compaction Test
4.2) กรณีฐานรากขุดถึงชั้นหิน กอนถมดินรองแกนจะตองลางทําความสะอาด
ผิวหนาหินดวยการใชคนเก็บเศษหิน ดังแสดงในรูปที่ 9-5 รวมกับการฉีดน้ําที่มีแรงดันสูง หรือใช
กําลังลมพนใหหิน กรวด ทราย และเศษวัสดุตางๆ หมดไปจากบริเวณรองแกน หนาหินที่ทําความ
สะอาดแลวดังแสดงในรูปที่ 9-6 ตองสะอาดปราศจากเศษหินหลุดรวงแตหากพบวาหนาหินยังมี
รอยแตกแยกหรือหลุมบออยูอีก ควรทําการตกแตงดวยการอุดดวยปูน ทรายหรือทําคอนกรีตพน
(Shotcrete) เมื่อตกแตงผิวหนาหินเรียบรอยแลว ตองทําใหผิวหนาหินมีความชื้นพอเหมาะ เพื่อให
รอยตอระหวางดินถมใหมและผิวหนาหินแนบสนิทดีจนปองกันน้ําซึมผานได
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รูปที่ 9-5 แสดงการทําความสะอาดผิวหนาหิน

รูปที่ 9-6 แสดงหนาหินที่ทําความสะอาดแลว
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5) การถมดิ น บดอัด แนน การถมดิ น ตัว เขื่อ นนั้ น ดิ น ที่ จ ะนํา มาใช ค วรมี ค วามชื้ น
(Moisture Content) ใกลเคียงจุดปริมาณน้ําที่เหมาะสมประมาณ ± 2% แตควรใหดินมีความชื้น
มากกวาจุดปริมาณน้ําที่เหมาะสม เพราะวาดินที่มีความชื้นทางดานเปยก (Wet) จะสามารถกันน้ํา
ไหลซึมไดดีกวาดินที่ความแนนเดียวกันแตมีความชื้นทางดานแหง (Dry) ซึ่งโครงสรางภายในของ
ดินเหนียวจะมีลักษณะการเกาะตัวกันอยางไมเปนระเบียบ (Flocculent) โดยดินที่มีความชื้น
ทางดานเปยก (Wet) โครงสรางภายในของดินเหนียวจะมีลักษณะการเกาะตัวกันอยางเปนระเบียบ
(Dispersed)
5.1) การถมดินในรองแกน หลังจากที่เตรียมงานฐานรากเสร็จเรียบรอย ใหเริ่มการ
ถมดินในรองแกน ควรดําเนินการดังนี้
5.1.1) ฐานรากที่เปนดิน
- ควรทําใหผิวหนาดินมีความขรุขระ และฉีดน้ํากอนการเทดินชั้น
แรก เพื่อใหรอยตอระหวางชั้นดินเดิมและดินที่นํามาถมประสานเปนเนื้อเดียวกัน
- ดินที่นํามาถมตองเปนดินที่มีความชื้นใกลเคียงกับจุดปริมาณน้ําที่
เหมาะสม และเปนดินที่คัดเลือกแลววาเหมาะสําหรับนํามาใชถมอยูในรองแกน
- นําดินที่จะใชบดอัดมาเทเกลี่ยใหเปนชั้นในแนวราบความหนา
ของดิ น แต ล ะชั้ น ก อ นการบดอั ด ไม ค วรหนาเกิ น กว า 30 เซนติ เ มตร เมื่ อ ใช ลู ก กลิ้ ง ตี น แกะ
(Sheepfoot) ในการบดอัด ดินที่บดอัดแลวแตละชั้นตองไมหนามากกวา 15 เซนติเมตร ถาใชเครื่อง
กระทุงความหนาดินแตละชั้นเมื่ออัดแนนแลวตองไมหนากวา 10 เซนติเมตร
- ถาดินที่นํามาทําการบดอัดมีความชื้นนอยกวาที่กําหนดตองเพิ่ม
ความชื้นใหไดตามเกณฑ โดยการพนน้ําเปนฝอยพรมลงบนดินอยางสม่ําเสมอ ณ ที่ทําการบดอัด
ถาดินมีความชื้นมากกวากําหนดตองหยุดรอจนกวาความชื้นจะลดลงมาอยูในเกณฑที่กําหนด
จึงจะทําการบดอัดตอไป วิธีการเรงใหดินแหงเร็วจนถึงระดับความชื้นที่ตองการ อาจทําโดยการ
ไถคราดผิวหนาดินหรือทําการขุดลอกผิวหนาที่เปยกมากเกินไปออกเสียกอน
- ทุกกรณีกอนที่จะถมบดอัดดินแตละชั้นตอไป ผิวหนาดินชั้นลาง
ที่เปนดินถมหรือดินธรรมชาติก็ดี จะตองทําการคราดผิวหนาดินใหมีความขรุขระเสียกอนทุกครั้ง
ทั้งนี้เพื่อใหดินชั้นใหมและชั้นเกาจับตัวประสานเปนเนื้อเดียวกัน
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- บริเวณที่ไมสามารถใชเครื่องจักรหรืออุปกรณขนาดใหญทําการ
บดอัดดินได เชน บริเวณรอบๆอาคารคอนกรีตทอสงน้ําหรือบริเวณที่มีความลาดชันมาก ตองใช
เครื่องกระทุงดิน (Tamper) ทําการบดอัดแทนเพื่อใหไดความแนนตามกําหนด
- การบดอัดดินดวยเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับแนวการบดทับ
ตอ งให เครื่องจักรวิ่ ง ในทิ ศทางขนานกับ แนวศู นยกลางของเขื่อน เพื่อปองกั นเรื่ องการบดอัด
ผิดพลาด ซึ่งอาจทําใหน้ําผานชั้นหรือแนวที่ไมไดบดอัดได
5.1.2) ฐานรากที่เปนหิน
- กอนถมบดอัดดินชั้นแรกจะตองทําการปูดินเหนียวรองใตแกน
เขื่อน ความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร การบดอัดใชแรงคนหรือรถบดลอเรียบขนาดเล็ก บดอัด
แนนไมนอยกวา 93% ของความแนนแหงสูงสุด ความชื้นในดินมากกวาจุดปริมาณน้ําที่เหมาะสม
ประมาณ 3% ถึง 5% การปูดินเหนียวรองใตแกนเขื่อนแสดงในรูปที่ 9-7

รูปที่ 9-7 แสดงการปูดินเหนียวรองใตแกนเขื่อน
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