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บทที่ 6
ฐานรากเขื่อน
ฐานรากเขื่อนเปนชั้นดินหรือชั้นหินที่ตองรองรับตัวเขื่อนทั้งหมด และตองทึบน้ําเพื่อปดกั้น
น้ําไมใหไหลซึมลอดใตฐานรากจากดานเหนือน้ําไปทายน้ํา ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของฐานรากเขื่อน การทดสอบคุณสมบัติและการปรับปรุงสภาพฐานรากใหเหมาะสม
6.1 การสํารวจฐานรากเขื่อน
การสํารวจสภาพทางธรณีฐานรากเขื่อนและอาคารประกอบ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ออกแบบหรือกําหนดระดับการขุดฐานราก
2. ออกแบบหรือกําหนดระดับหินแข็งที่จะเปนกนรองแกน
3. การปูชั้นดินทึบน้ํา
4. ตรวจสอบแนว ขนาด ทิศทางของโครงสรางทางธรณีที่อาจเปนอันตรายตอตัวเขื่อน
5. กําหนดตําแหนงและชนิดของอาคารประกอบที่เหมาะสม
6. ชวยในการวางแผนการกอสรางและผันน้ํา
การกําหนดตําแหนง ความลึก และวิธีการสํารวจดานธรณีเทคนิคของฐานรากเขื่อน
มีหลักการดังตอไปนี้
1. ตําแหนงและขอบขายในแนวราบ
- การสํารวจฐานรากเขื่อน ควรครอบคลุมพื้นที่ใตฐานเขื่อนทั้งหมด และขยาย
ออกไปจากตีนเขื่อนทั้งเหนือน้ําและทายน้ําอีกขางละเทาความสูงของเขื่อนโดยประมาณ
- ตําแหนงของหลุมเจาะซึ่งเปนวิธีสํารวจหลัก จะตองมีอยางนอยทุกๆ 50-200
เมตร ตามแนวแกนเขื่อนตลอดความยาว และอยูในบริเวณตอไปนี้ คือ
1. จุดที่ลึกที่สุดในลําน้ํา
2. จุดที่แนวอาคารประกอบเขื่อนตัดผานแกนเขื่อน
3. จุดที่คาดวาจะมีโครงสรางทางธรณีวิทยาที่ผิดปกติ เชน Fault, Joint ใน
ชั้นหิน
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2. ความลึกของหลุมเจาะ ควรมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ คือ
- ความลึกในการเจาะครั้งแรก ใหลึกอยางนอย 75% ของความสูงเขื่อนหรือ
อยางนอยตองถึงหินแกรงทึบน้ํา
- สําหรับอาคารประกอบที่ไมตองคํานึงถึงการปดกั้นน้ํา ใหพิจารณาการรับแรง
แบกทานของดินเพื่อรับน้ําหนักของอาคารดังกลาวเปนหลัก
3. การสํารวจฐานรากเขื่อน อาจทําไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียด ในบท
ตอไป
- การเจาะแบบ Rotary drilling ใชไดทั้งฐานรากดินและหิน
- การขุดหลุมสํารวจ (Test pit)
- การเจาะแบบ Hand Auger หรือ Wash Boring ใชในกรณีสํารวจชั้นดิน
6.2 การทดสอบและประเมินคุณสมบัติของดินและหินฐานรากเขื่อน
การทดสอบและประเมินคุณสมบัติของฐานรากเขื่อน จะเปนการทดสอบในสนาม ซึ่งผล
การทดสอบมีความนาเชื่อถือกวาการทดสอบในหองทดลอง และนอกจากดินหรือหินฐานราก
ไมไดรับการกระทบกระเทือนแลว ยังเปนการทดสอบคุณสมบัติรวมของชั้นดินหรือหินที่มีรอย
แตก หรือตามสภาพธรรมชาติไวดวย วิธีการทดสอบและประเมินคุณสมบัติ ไดแก
- Pumping Test หรือ Field Permeability เพื่อหาอัตราการซึมน้ํา
- Standard Penetration Test (SPT) หาแรงตานของชั้นดินหรือหินผุ
- Plate Bearing Test หาแรงตานทานของผิวดิน/ หินตอน้ําหนักบรรทุก
6.3 การปรับปรุงฐานรากเขื่อน
ฐานรากเขื่อนหรือตัวเขื่อนที่จุดต่ําสุด จะตองกอสรางอยูบนชั้นดินหรือชั้นหินที่มีความ
แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักตัวเขื่อนได โดยไมเกิดการพิบัติจากแรงแบกทานไมเพียงพอ
ไมมีการทรุดตัวมากเกินไป ไมเกิดการกัดเซาะเปนโพรงหรือมีน้ําไหลลอดมากเกินไป ดังนั้น
บริเวณฐานรากเขื่อนโดยทั่วไปนอกจากรองแกนเขื่อนจะตองมีการขุดลอกดินหลวมออกจนถึงชั้น
ที่รับน้ําหนักแบกทานของเขื่อนได ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการทดสอบ Standard Penetration
Test (SPT) หรือ Plate Bearing Test สวนบริเวณรองแกนเขื่อนที่ตองขุดลงไปลึก หรือมีกําแพงทึบ
น้ํ า เพื่ อ ป ด กั้ น การไหลซึ ม รอดของน้ํ า นั้ น สามารถดํ า เนิ น การได ห ลายแบบตามลั ก ษณะทาง
ธรณีวิทยา คือ
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1. ฐานรากที่เปนดินทรายหรือกรวด
1) การทํารองกั้นน้ํา ( Cutoff Trench) ในชั้นฐานรากเขื่อนที่เปนกรวดทรายและ
น้ําใตดินอยูในระดับต่ํากวาระดับขุดรองกั้นน้ํา การปองกันการไหลซึมผานใตฐานเขื่อนเมื่อมีการ
เก็บน้ํานั้นควรทําการกอสรางดวยการขุดรองกั้นน้ํา ความกวางไมนอยกวารอยละ 25 ของระยะตาง
ของน้ําจากเหนือน้ํามาทายน้ํา ดวยเครื่องมือขุดประเภทตางๆ เชน Draglines , Clamshells และ
Backhoe เปนตน โดยขุดใหลึกลงไปในฐานรากจนถึงระดับชั้นหินหรือดินทึบน้ํา แลวทําความ
สะอาดผิว หนาหิน หากมี รอยแตกในหินมากอาจตองดําเนินการอั ดฉี ด น้ําปูน และหรื ออุด ยา
ผิวหนาหินดวยซีเมนตมอรตาแลวจึงทําการบดอัดดินเหนียวทึบน้ําขึ้นมาเปนชั้น เชนเดียวกับ
วิธีการบดอัดแกนเขื่อนตามปกติจนถึงระดับผิวดินเดิม จึงมีการบดอัดตอเชื่อมกับตัวเขื่อนดานบน
2) การทําผนังทึบน้ําใตดิน (Slurry Cutoff Wall) ในกรณีที่ชั้นกรวดทรายอยูใน
ทองน้ําที่มีระดับน้ําใตดินอยูสูง การขุดจะมีอุปสรรคจากการที่น้ําไหลเขาสูรองขุดจนไมสามารถ
ก อ สร า งได ดั ง นั้ น จึ ง นิ ย มขุ ด เป น ร อ งขนาดเล็ ก ในแนวดิ่ ง เครื่ อ งมื อ ขุ ด และระดั บ พิ จ ารณา
เชนเดียวกับกรณีของรองกั้นน้ํา ขณะที่ขุดรองผนังอยูนั้นจะมีน้ําโคลนเบนโทไนท ( Bentonite
Slurry) หลอกันรองขุดพัง โดยตองใหระดับน้ําโคลนอยูสูงกวาน้ําใตดินอยูตลอดเวลา น้ําโคลน
เบนโทไนทจะมีความหนาแนนสูงกวาน้ําเล็กนอย จึงมีแรงดันพอที่จะพยุงรองขุดใหมั่นคงอยูไ ดใน
ระหวางการขุด เมื่อขุดถึงความลึกที่ตองการแลวถมกลับดวยดินผสมกรวดทรายและโคลนเบนโทไนท
หรือคอนกรีตทึบน้ํา จนถึงระดับของฐานรากเขื่อนใหตอเชื่อมกับแกนดินเหนียว
3) ชั้นดินเหนียวทึบน้ําปูหนาเขื่อน (Clay Blanket) การปดกั้นน้ําที่ซึมผานใต
ฐานรากเขื่อนกรณีที่เปนชั้นกรวดทรายที่มีความลึกมาก และอยูใตระดับน้ําใตดินจะทําการขุดเปด
ออกเปนรองแกนไดยาก และไมสามารถรักษาความมั่นคงของลาดของรองแกนได เนื่องจากมีน้ํา
ไหลเขามาตลอดเวลา ดังนั้นวิศวกรสามารถเลือกออกแบบเปนชั้นดินเหนียวทึบน้ํา ปูลาดไป
ทางดานเหนือน้ําโดยตองเชื่อมตอกับแกนดินเหนียวของเขื่อนออกไป เปนระยะทาง 6-20 เทาของ
ความสูงของน้ําในอาง เพื่อยึดทางเดินของน้ําที่จะซึมผานใตฐานรากเขื่อน ใหไกลออกไปทางดาน
เหนือน้ํา ซึ่งจะทําใหลดปริมาณการไหลซึมลงไดมาก ในการกําหนดความยาวและความหนาของ
ชั้นดินเหนียวนี้ จะตองทําการวิเคราะหการไหลซึมของน้ําดวยวิธีการเขียน Flownet หรือโดยวิธี
Finite Element Method (FEM)
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2. ฐานรากที่เปนหิน
ปกติฐานรากเขื่อนที่มีชั้นหินอยูในระดับตื้นจะมีกําลังแบกทานสูง ดังนั้นจึงสามารถ
ปรับปรุงชั้นหิน โดยทําการขุดแตงหิน เนื่องจากผิวหนาของหินใตเขื่อนสวนใหญจะปกคลุมดวยดิน
กรวดทรายและหินผุที่คุณภาพไมเหมาะสม จึงจําเปนตองขุดสวนนี้ทิ้งออกไป การขุดบริเวณหนา
หินตองความระมัดระวังไมใหกระทบกับหินที่ดี หรือทําใหหินเสียคุณภาพโดยขุดลงไปจนถึงชั้น
หินแข็งที่สามารถอัดปูนเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับสวนที่ยื่นล้ําออกมาจากระดับหนา
หินปกติจะตองถูกสกัดออกโดยใชสิ่ว เหล็กกระแทก หรือระเบิดออนๆ แตควรใชการระเบิดหินให
นอยที่สุด เพื่อไมใหรอยแตกในหินมีการเปดกวางมากขึ้น
รอยแตกและรอยแยกที่ปรากฏ จะตองมีการขุดหินผุหรือดินที่แทรกอยูออกใหหมด
ดวยเครื่องจักรหรือแรงคนแลวทําความสะอาดโดยการเปาลม-น้ํา (Water jet) รอยแตกและรอยแยก
เหลานี้จะตองเทคอนกรีต ปูน-ทราย หรืออัดฉีดปูนเหลวลงไปแทรกปดรอยแตกดังกลาว แลวให
เก็บกวาด ลางทําความสะอาดผิวหนาหิน บริเวณที่ทําการอัดปูนเทลงจนแนใจวารอยตอระหวาง
ฐานรากกับวัสดุแกนเขื่อนสามารถเชื่อมประสานกันไดเปนอยางดี
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