การใชเสาเข็มดินซีเมนตปองกันน้าํ ทวมกรุงเทพฯ
การทรุดตัวของดินบริเวณที่ราบลุมเจาพระยา มาจาก 2 สาเหตุหลัก ดวยกันคือ
1. เนื่องจากการสูบน้ําบาดาล
2. เนื่องจากมีสิ่งปลูกสราง เชน อาคาร, ถนน ฯลฯ กดทับ
การทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้ําบาดาล จากการศึกษาของ ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย และคณะ ระหวางป พ.ศ.2521 ถึง
ป พ.ศ.2531 พบวาในป พ.ศ.2531 ความสูงของผิวดินบริเวณกรุงเทพมหานครมีคาระหวาง 2.50 เมตร ถึง 0.05 เมตร เมื่อ

เปรียบเทียบกับความสูงของระดับน้ําทะเลปานกลาง ( รูปที่ 1 )
รูปที่ 1 ความสูงของผิวดินบริเวณกรุงเทพฯ (พ.ศ.2531) เปนเมตร เมื่อเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง
( จาก ศ.ดร. ปริญญา นุตาลัย และคณะ)
ถาพิจารณารูปที่ 1 จะเห็นวาบริเวณฝงซายของแมน้ําเจาพระยา ระดับผิวดินสวนใหญจะมีคาระดับต่ํากวา +1.00
เมตร ซึ่งถาวันใดกรมอุตุนิยมฯ ประกาศวาวันนี้มีน้ําเหนือหลากน้ําทะเลหนุน ทําใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาสูง +1.20
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ก็แสดงวาน้ําจะทวมกรุงเทพฯ ถาไมมีระบบปองกันและระบบจัดการที่มีประสิทธิผล การ
ทรุดตัวของดินเนื่องจากการสูบน้ําบาดาลสามารถหยุดยั้งได โดยงดสูบน้ําบาดาล แตการทรุดตัวของดินโดยเฉพาะชั้นดินออนที่
มีความหนาตั้งแต 10.00 เมตร ถึง 20.00 เมตร สามารถชะลอการทรุดตัวได โดยการปรับปรุงดินออนใหแข็งโดยวิธีผสมลึก
( Deep Mixing Stabilization ) และการผสมลึกนี้ยังเปนวิธีการที่สามารถยับยั้งการเลื่อนไหลของดินไดดวย
ดินเหนียวออนกรุงเทพฯ ( BANGKOK CLAY ) ดินเหนียวออนบริเวณกรุงเทพฯ ( Bangkok Clay ) เปนดินที่
เกิดจากการพัดพาของน้ํา หรือดินแขวนลอย ไหลตามน้ํามา เมื่อความเร็วของน้ําชะลอลงเพราะกระแสน้ํามาปะทะกับน้ําทะเล
ในอาวไทย ทําใหดินที่แขวนลอยมากับน้ําตกตะกอน บางสวนวิ่งไปตกตะกอนในอาวไทย และบางสวนที่ละเอียดมาก ๆ จะ
กลับมาตกตะกอนบริเวณกรุงเทพฯ ใหม โดยแขวนลอยมากับน้ําทะเลหนุน ( น้ําขึ้น ) ดังนั้นดินเหนียวออนกรุงเทพฯ จะเปน
ดินที่มีเม็ดละเอียดมาก มีปริมาณน้ําบรรจุ (Water Content) อยูระหวางรอยละ 60-120 มีขีดจํากัดเหลว (Liquid Limit) อยู
ระหวางรอยละ 60-120 มีคาความซึมไดตามแนวดิ่งอยูระหวาง 0.2-1.0 เมตรตอป มีอัตราสวนโพรง (Void Rate) 1.80-

3.50 มีคา Undrained Sheer Strength อยูระหวาง 300-1,500 กิโลเมตรตอตารางเมตร ซึ่งแสดงใหเห็นวาดินเหนียวออน
กรุงเทพฯ รับน้ําหนักไดนอยมากยุบตัวไดสูงมาก พรอมจะเลื่อนไหลเมื่อมีน้ําหนักกดทับ
การปรับปรุงดินโดยวิธีผสมลึก (DEEP MIXING STABILIZATION)
ดินเหนียวออนกรุงเทพฯ เปนดินที่มีซิลิกา และแรอะลูมินาผสมอยูเปนสวนใหญ เมื่อแรซิลิกาหรือแรอะลูมินาผสม
กับปูนขาว หรือปูนซีเมนตปอรตแลนด ก็จะเกิดปฏิกริยาปอซโซลานิค (Pozzolanic Reaction) ปฏิกริยาดังกลาวนี้ทําใหเกิด
Calcium Silicate Hydrate (CSH) หรือ Calcium Aluminate Hydrate (CAH) มีคุณสมบัติยึดเกาะกันทําใหเม็ดดินรวมตัวกัน
เปนกอน มีความแข็งแรงสูง ดังนั้น การผสมลึก คือ การใชเครื่องมือสงปูนขาว ปูนซีเมนตปอรตแลนด หรือสงปูนซีเมนต
ปอรตแลนดผสมกับปูนขาวลงไปลึก ๆ แลวผสมวัสดุดังกลาวขางตนเขากับดิน ณ ความลึกนั้น ๆ อาจจะผสมโดยวิธีปนผสม
(Rotary Mixed) อัดฉีดแรงดันผสมสูง (Jet Mixing) โดยอาจใชปูนแหง ๆ หรือปูนผสมน้ํา ผสมเขากับดินตามปริมาณที่ได
จากการวิจัยแตละทองที่ซึ่งไมเหมือนกัน ป พ.ศ. 2530 คณาจารยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใชปูนขาวจํานวยรอยละ 12 ผสมกับดินเหนียวในที่บริเวณปอมพระจุลจอมเกลา แบบปนผสม
ทําเปนเสาเข็ม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.50 เมตร ลึก 10.00 เมตร สามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดตนละ 6 ตัน เครื่องมือ

ผสมไดแสดงไวดังรูปที่ 2
รูปที่ 2 การทํา Lime Column บริเวณปอมพระจุลจอมเกลาสมุทรปราการ
ป พ.ศ. 2532 คณาจารยกลุมเดียวกันไดทําการปรับปรุงดินแบบผสมลึก โดยวิธีอัดฉีดแรงดันสูงบริเวณถนนสาย
ประธานของสวนหลวง ร.9 โดยใชปูนซีเมนตปอรตแลนด และ TOUGH SOIL ผลิตโดย บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด
อัตราสวนผสมที่สวนหลวง ร.9 นี้ใชปูนซีเมนต 50 กิโลกรัม ตอปริมาณดินเปยก 1 ลูกบาศกเมตร ทําเปนเสาเข็มลึก 6 เมตร

อัดฉีดดวยแรงดัน 15 บาร หมุนกานสงรอบตัวเองดวยความเร็ว 1 รอบ ตอ 1 วินาที ชักขึ้นดวยอัตรา 50 เซนติเมตรตอนาที
หลังจากทําการผสมแลวเสร็จ 7 วัน จึงทําการทดสอบกําลังของดินที่ผสมปูนซีเมนตพบวา กําลังของดินที่ผสมปูนซีเมนตมี
กําลังสูงขึ้น 2 เทาของกําลังดินเดิม เมื่อทําการวิเคราะหเสถียรภาพของคันทางแลวพบวากําลังของดินที่ผสมปูนซีเมนต แลว
ทําใหคันทางมีคา เสถียรภาพดี รูปการทําเสาเข็มดินซีเมนต แสดงไวในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การทํา Deep Mixing เปนเสาเข็มดินซีเมนตแกปญหาฐานรากถนนสายประธาน สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2535 คณาจารยกลุมเดียวกันนี้ไดทํากรณีศึกษาถนนสายบางบอน-ชายทะเล แยกจากถนนธนบุรี-ปากทอ
ประมาณ กม. 7 เขตบางขุนเทียน ถนนโครงการยาวประมาณ 18 กม. มีเขตทางกวาง 40 เมตร คา Undrained Shear
Strength ของชั้น Soft Clay มีคา 0.5 ตัน/ตางรางเมตร มีระดับน้ําสูงสุดสูงจากผิวดินปจจุบันระหวาง 1.10 เมตร ถึง 1.60
เมตร เมื่อวิเคราะหเสถียรภาพของคันทางเบื้องตนตามวิธีของ BJERRUM พบวาไดความสูงของคันทางมีคาระหวาง 1.101.50 เมตร ซึ่งไมเพียงพอจากการถูกน้ําทวม และถาจะออกแบบโดยใช COUTERWEIGHT BERM ก็มีพื้นที่ดานขางไมเพียง
พอ เพราะมีแนวเขตทางกวางเพียง 40 เมตร จึงพิจารณาใช Geotextile ชนิดทนแรงดึงสูงกับใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หรือ
เสาเข็มดินซีเมนตเสริมกําลังของฐานราก ราคาคากอสรางความคงตัวและการทรุดตัวจะเปนตัวตัดสินใจ จากการวิเคราะห
Slope Stability ของคันทางที่ใช Geotextile เสริมกําลังของฐานรากโดยใชโปรแกรม SLOPE/W พบวาถาคันทางสูง 3.0 เมตร
จากผิวดินจะมีคา Factor of Safety 1.45 ซึ่งไมปลอดภัย ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 รูปแบบของการวิเคราะห Slope Stability ที่ใช Geotextile กําลังสูงชวง กม. 7+000 ถึง กม. 12+500
เมื่อนํา Section นี้ไปวิเคราะหการทรุดตัวพบวา คันทางที่ใช Geotextile เสริมฐานรากจะทรุดตัว 83 เซนติเมตร แตถาใชเสา

เข็มคอนกรีตหรือ เสาเข็มดินซีเมนตเสริมฐานรากคันทางจะทรุดตัว 35 เซนติเมตร ดังแสดงไวในรูปที่ 5
รูปที่ 5 การทรุดตัวของคันทางสูง 3 เมตร เทียงกับเวลา
อยางไรก็ตามราคาของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะสูงกวาราคาของเสาเข็มดินซีเมนตประมาณรอยละ 50 เมื่อเปรียบ
เทียบกับที่น้ําหนักบรรทุกเดียวกัน
TEST SECTION
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบพฤติกรรมการทรุดตัวของถนนเดิมบริเวณ กม.7+000 ถึง กม. 12+500 โดยทํา
การ Jet mixing แบบ Wet mixing ใชปูนซีเมนต 200 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรของดินเปยก ฉีด Slurry จากความลึกต่ําสุด
-12.00 เมตร อัดดวยแรงดัน 250 บาร หมุนรอบตัวและชักขึ้นดวยอัตราคงที่ดวยทอสงทอนเดียว ขึ้นมาจนถึงผิวดินไดเสา
เข็มดินซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.50 เมตร วางหางกัน 2.00 x 2.00 เมตร เปนตาราง รูปการทํา Jet mixing ได
แสดงไวในรูปที่ 6

รูปที่ 6 การทํา Jet Mixing แบบ SINGLE INJECTION

หลังจากทํา Jet mixing เปนเสาเข็มดินซีเมนตรองรับถนนเดิมซึ่งสูง 1.40 เมตรเรียบรอยแลว ทําการฝงเครื่องมือวัด
ใตถนนที่มีเสาเข็มดินซีเมนต และใตถนนที่ปูดวย Geotextile เสริมกําลังของฐานรากและถนนเดิมที่ไมไดปรับปรุงดินฐานราก
ตําแหนงและลักษณะการติดตั้งเครื่องมือวัดไดแสดงไวในรูปที่ 7 และ 8

รูปที่ 7 ลักษณะทั่วไปของการติดตั้งเครื่องมือ

รูปที่ 8 รายละเอียดตําแหนงที่ติดตั้งเครื่องมือวัดและบริเวณที่ทําการปรับปรุงคุณภาพดินในสนาม
จากการติดตามวัดการทรุดตัวเปนเวลา 7 เดือน พบวา SECTION ที่ไมไดปรับปรุงคุณภาพของดินและ Section ที่
เสริมกําลังฐานรากดวย Geotextile จะทรุดตัวประมาณ 18 เซนติเมตร สวน Section ที่มีการปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากแบบ

Deep mixing ทําเปนเสาเข็มดินซีเมนตรองรับ ถนนจะทรุดตัวประมาณ 4 เซนติเมตร จะเห็นไดวาในสภาวะเดียวกันของถนน
ทั้ง 3 Section จะทรุดตัวตางกัน 14 เซนติเมตร ในเวลาประมาณ 7 เดือน ดังแสดงไวในรูปที่ 9

รูปที่ 9 ผลการเปรียบเทียบการทรุดตัวของถนนบริเวณที่ปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากกับบริเวณที่ไมปรับปรุงคุณภาพฐานราก
การใชเสาเข็มดินซีเมนตชะลอการจมน้ําของถนนและคันกั้นน้ําเพื่อปองกันน้ําทวม
ถามองแผนที่กรุงเทพฯ จะพบวา มีถนนหลายสายขนานหรือเกือบขนาดกับแมน้ําเจาพระยา ถาในการซอมถนนหรือ
ตัดถนนใหมที่เลียบแมน้ําเจาพระยา โดยการปรับปรุงฐานรากดวยวิธี Deep Mixing เปนเสาเข็มดินซีเมนตรองรับฐานราก ของ
ถนนและในการทําคันกั้นน้ําลอมกรุงเทพฯ ก็ออกแบบใหวางบนเสาเข็มดินซีเมนตในลําคลองตาง ๆ ทําการกอสรางทํานบกั้น
น้ําไว มีระบบสูบน้ําที่ดี ก็สามารถปองกันการจมน้ําของง กทม. ไดหลายป ถาพิจารณาเปรียบเทียบจากรูปที่ 5 ก็จะพบวา ถนน
สูง 3 เมตร จากผิวดินเดิม วางบนดินที่ไมไดปรับปรุงคุณภาพของดินฐานรากหรือวางบนฐานรากที่เสริมกําลังดวย Geotextile
จะทรุดตัวประมาณ 67 เซนติเมตร ในเวลา 20 ป สวนถนนเดียวกันที่วางบนฐานรากที่ปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากแบบ Deep
mixing ทําเปนเสาเข็มดินซีเมนตจะทรุดตัวประมาณ 20 เซนติเมตร ในเวลา 20 ป จริงอยูการเสริมฐานรากแบบ Deep
mixing Stubilization ทําใหคากอสรางแพงขึ้นจากเดิมอีกตารางเมตรละประมาณ 1,300 บาท (หนึ่งพันสามรอยบาทถวน)
แตสามารถยึดเวลาการซอมถนนและยืดเวลาการเสริมคันกันน้ําออกไปไดจากวิธีปกติ 10-20 ป ซึ่งพิจารณาโดยรวม ๆ แลว
จะประหยัดกวามาก อีกทั้งยังลดปญหาฝุนและลดปญหารถติดจากการซอมถนนสายนั้น ๆ ไปได 10-20 ป เชนกัน
เอกสารอางอิง
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