
งานดินของอาคาร (Excavation Of Building)

งานดินของอาคาร ในส่วนงานขดุดิน เพ่ือท าฐานรากหรือหอ้งใตดิ้นจะตอ้งมีการระมดัระวงั

ความเสียหายซ่ึงเกิดจากการพงัของดิน เน่ืองจากท าการขดุดินในแนวด่ิงลึกเกินค่าความสูงวิกฤติ (Critical height)

โดยไม่มีค  ้ายนักนัดิน หรือความลาดเอียง (Slope ) ไม่เพียงพอและเหมาะสม รวทั้งการท่ีมีน ้าหนกัสมทบ หรือ

(Surcharge) จากกองดินหรือเคร่ืองจกัรสูงเกินไป จนท าใหเ้กิด (Circle Of Failure) ของดินไปดนัใหเ้สาเขม็หนี
ศูนยห์รือหกัอยูใ่ตดิ้น จึงมีระบบป้องกนัดินพงัท่ีนิยมใช ้อยู ่2 วิธี 1.Sheet Piles Wall  2.Diaphragm Wall

ในส่วนงานถมดิน จะตอ้งสูบน ้าท่ีมีอยูใ่หแ้หง้ และใชดิ้นความช้ืนท่ีเหมาะสม อาจตรวจสอบความหนาแน่นดว้ย

วิธีทดสอบแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Test) โดยเฉพาะกบังานถนนของอาคาร การบดอดัดินอาจท าดว้ย

2 วิธี คือ

1. การบดไปมา (Rolling) เช่นการใชร้ถบดลอ้ยาง(Pneumatic Tired Roller)

รถบดลอ้เหล็ก (Smooth Wheel Roller) หรือรถบดตีนแกะ (Sheep Foot Roller)

2. การสัน่หรือเขยา่ (Vibration)

Soil building The excavation of the soil To foundations or basement has to be careful.

Damage caused by the collapse of the soil. Due to the vertical digging deeper than the height of the crisis

(Critical height). Without bracing earth Or slope (Slope) is not sufficient. Both bedrooms have joined or weight.

(Surcharge) from the mound or building too high and cause (Circle Of Failure) of soil to pile pressure to escape.

Zero or less underground The Soil Protection System commonly used in two ways 1.Sheet Piles Wall 

2.Diaphragm Wall. As for the soil Pumping will be available to dry . And soil moisture right May determine the

density method . Standard tests (Standard Proctor Test) dedicated to the task of building the road.

Compaction can be done by two methods. 1. grinding back and forth (Rolling) as the compaction wheels

(Pneumatic Tired Roller) Roller (Smooth Wheel Roller). Roller foot or sheep (Sheep Foot Roller)

2. agitation (Vibration).
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ระบบป้องกนัดินพงัเขม็พืด (Soil Protection Bracing System)

เขม็พืดเป็นแผ่นเหลก้ยาวท่ีมีคามกวา้งประมาร 30-50 cm.

เขม็พืดจะถูกน ามาต่อกนัเป็นแนวยาว ดพ่ือใชเ้ป็นโครงสร้างกนัดินและน ้า

และยงัสามารถใชร่้วมกบัระบบกนัดิน ทั้งท่ีเป็นไมห้รือเหล็ก เป็นโครงสร้าง

ชัว่คราวส าหรับงานก่อสร้างใตดิ้น เช่น งานวางท่อน ้า โครงสร้างกนัดิน

และงานโครงสร้างใตดิ้น เขม็พืดเป็นแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่มาก หากใช้

เป็นโครงสร้างกนัดินบริเวณท่ีมีการขดุดินลึกมากๆ หรือใชเ้ป็นโครงสร้าง

กนัดินพ้ืนท่ีขา้งเคียงอาคารขนาดใหญ่ อาจก่อใหเ้กิดการเสียรูปของเขม็พืด               การต่อเขม็พืด

และส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนตวัของดินอยา่งมาก จึงตอ้งมีระบบ Bracing System 

เพ่ิมความสามารถในการรับน ้าหนกัของแรงดนัดิน

              Bracing System                    ระบบ Braced Cuts ในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มาเก๊า

                                          Steel sheet piles as long as there is about 30-50 cm.

Sheet piles are put together in a line. The family structure as well as soil and water.

And can also be combined with soil. Either a wood or steel structure

Temporary construction such as underground pipelines, water retaining structures.

Basement area adjacent large buildings. May cause deformation of the sheet piles.

As a result, the movement of the earth as much. Need a system Bracing System

Add the ability to support the weight of earth pressure.
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ขั้นตอนการติดตั้งแผงเขม็พืดเหล็กท่ีมีค  ้ายนัหลายระดบั

(The process of installing steel sheet piles that support multiple levels.)

1.ก าหนดแนวของแผงเขม็พืดเหล็กโยศึกษาจากแบบแผนท่ีโดยสังเขป

1.Setting Mark Point Steel Sheet Piles From Layout Plan

2.ท า Leg Guides ตามแนวท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหแ้ผงเขม็พืดเหล็กอยูใ่นแนว

ท่ีถูกตอ้ง

 2.Leg Guides along that happen. The panel steel sheet piles in line.

3.ขดุหนา้ดินจนถึงความลึกประมาณ 0.50-1.00 m. เพ่ือช่วยใหก้าร

ปักแผงเขม็พืดเหล็กรวดเร็วและสะดวกยิง่ข้ึน

3. Excavated the soil to a depth of about 0.50-1.00 m. To help.

Diven panels, steel sheet piles, fast and more convenient.

4. ใช ้Track Line ยกแผ่นเขม็พืดเหล็กเขา้มาในแนว Leg Guides

แลว้ปล่อยใหแ้ผงเขม็พืดเหล็กจมดินดว้ยน ้าหนกัของตวัมนัเอง

4. Track Line lift sheet steel sheet piles into the line of Leg Guides.
Then let the panel steel sheet piles sunk by the weight of the soil itself.

5.ใชห้วั Vibro Hammer จบัท่ีปลายของแผงเขม็พืดเหล็ก

และกดลงไปในดินดว้ยแรงสัน่

5. Vibro Hammer head to catch the end of the panel, steel sheet piles 

and press down.In soil with vibration

6.ตอกเสาเขม็พืดเหล็กตามแนวท่ีก าหนด

6. Dive Steel Sheet piles in setting line
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7.เร่ิมก าหนดแนวระดบัของ Wale และขดุดินออกจนถึงระดบัท่ีท า

งานได ้พร้อมติดตั้งหูชา้ง(Bracket)เพ่ือเป็น Support ของ Wale

7. Determine the level of Wale and began digging out the soil

to levels  that do. It is equipped with (Bracket)

for the Support of Wale.

8.ติดตั้ง Wale ห่างจากเขม็พืดเหล็กประมาณ 10 cm.

โดยยาวต่อกนัเป็นแนวตรง และติดตั้ง Cover plate 

บริเวณรอยต่อไม่นอ้ยกวา่ 50 cm. เม่ือติดตั้งเสร็จใหเ้ทคอนกรีต

บริเวณช่องวา่งระหวา่ง Wale กบัเสาเขม็พืดเหล็ก

8. Install Wale from steel sheet piles about 10 cm. In length to each other.

Linear and installation Cover plate boundary is less than 50 cm.

Once installed, the concrete in the gap between Wale with Steel Sheet Piles

9.ติดตั้ง Strut จะเป็นค ้ายนัซ่ึงวางขวางกบั Wale และอยูใ่นแนวระดบัเดียวกนั

กบั Wale โดยทัว่ไป Strut ตวับนจะรับน ้าหนกัในแนวแกนและน ้าหนกัจาก 

Platform ส่วน Strut ตวัล่างสุดจะรับน ้าหนกัจากแนวแกนเพียงอยา่งเดียว

9. Install Strut bracing which will be put across with Wale, and in Level

Strut with Wale generally on the axial load and weight.

Platform Strut the bottom part to support from the axis alone.

10.ท า Pre-loading ในตวัค  ้ายนัจะช่วยลดแรงดนัของดินดา้นขา้งและลดการเสียรูปแบบ

การเสียรูปแบบ Elastic Deformation ของค ้ายนัได ้รวมทั้งช่วยลดช่องวา่ง

10. Pre-loading in the bracing reduces the pressure side of the soil and reduce waste forms.

Loss of Elastic Deformation forms of support, including help bridge the gap.
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10.1 ในระดบัความลึกชั้น ต่อไปตอ้งท าการอดัแรงค ้ายนัใหค้รบทุกตวั

โดยการติดตั้งแม่แรง( Kirin JacK)ไวท่ี้ตวัค  ้ายนั

10. In the depths class Further stressed the need to support all the time.

By installing jack (Kirin JacK) at the prop.

10.2 ประกอบ Bracket เขา้กบัตวัค  ้ายนั ดว้ย Bolt และ Nut เพ่ือรองรับ
กระบอกไฮดรอลิค

10.2 Bracket assembly to the strut with Bolt and Nut for.

The hydraulic cylinders

10.3 อดัแรงท่ีกระบอกไฮดรอลิค แลว้ถ่ายแรงไปยงั Bracket ท่ียดึติด

กบั Strut แรงจะถูกส่งผ่านตวัค  ้ายนั ไปยงั Wale แต่ละดา้น

10.3 prestressed cylinder hydraulic c. Then taken to the

 Bracket attached. Strut the force is

transmitted through a prop to Wale each side.
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ปัญหาและการแกไ้ข(Problem&Resolve)

ปัญหา(Problem)

1.พ้ืนท่ีบริเวณขา้งเคียงเกิดการทรุดตวั

1. The excavation area is higher than the soil can

cause pressure to increase.

Problem

วิธีป้องกนั(Resolve)

1.ควรมีระบบป้องกนัดินพงัในการขดุดิน

1. Protection of Soil excavation.

Resolve

ปัญหา(Problem)

2.เกิดแรงสัน่สะเทือนขณะกดหรือถอน Sheet Piles

กบัโครงสร้างท่ีไม่มีความแขง็แรง
2. shaking while holding or withdraw Sheet Piles with Weak Structure.

Problem

วิธีป้องกนั(Resolve)

2.ขดุลอกดินบริเวณท่ีจะขดุขนาด 1.00m.x1.00m.แลว้ปล่อยน ้าเขา้
หรือใช ้Cement Grout ร่วมเพ่ือช่วยลดแรงสัน่สะเทือนขณะร้ือถอน

2. dredging soil to dig size. 1.00m.x1.00m. Then let the water

Or Cement Grout combine to help reduce vibration as Withdrawn.

Resolve
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ระบบป้องกนัดินพงัก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กขดุเจาะในดิน(Soil Protection Diaphragm Wall)

ก าแพงไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) เป็นระบบท่ีใชค้อนกรีตหล่อในท่ี คลา้ยคลึงการท าเสาเขม็เจาะ

ใชก้ระเชา้ตกัดินขดุหลุมเอาดินข้ึนมาก่อนตามขนาด และแนวท่ีจะท าก าแพง ใชส้ารละลายเบนโทไนต์

ป้องกนัการพงัระบบเปียกโดยทลายของดิน แลว้หยอ่นเหล็กเสริมท่ีผูกเป็นโครงไวแ้ลว้ลงไป

ก่อนเทคอนกรีตเม่ือท้ิงไวจ้นคอนกรีตแขง็ตวัมีก าลงัตามก าหนดแลว้ จึงขดุดินขา้งในก าแพงออก 

เพ่ือท าชั้นใตดิ้น หรือก่อสร้างส่วนอ่ืน ส่วนก าแพงท่ีใชเ้สาเขม็เจาะเรียงกนั

(เช่น Secant pile หรือ Contiguous pile) ใชก้นัดินในงานก่อสร้างชั้นใตดิ้นเพ่ือตา้นทานแรงดนัทางดา้นขา้ง

ดิน และน ้า การก่อสร้างตอ้งขดุดิน และใส่สารละลายเบนโทไนตล์งในหลุมเจาะ เช่นเดียวกบัก าแพงไดอะแฟรม

แต่แทนท่ีโครงสร้างจะเป็นส่วนของก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเน่ืองกนัไป ก าแพงท่ีใชเ้สาเขม็เจาะ

เรียงกนัตามแนวของก าแพง โดยหล่อเสาเขม็คอนกรีตชนิดไม่เสริมเหล็กใหห่้างกนัเป็นระยะๆ ก่อน

หลงัจากนั้นจึงหล่อเสาเขม็ คอนกรีตเสริมเหล็กแทรกในช่องวา่งระหวา่งเสาเขม็คอนกรีต

ชนิดไม่เสริมเหล็กต่อไป

 Wall diaphragm (Diaphragm Wall) system is used in the concrete casting. Similar to pile wet system.

Use baskets digging out the soil dug up before the hole size. And line the walls Bentonite solution to prevent collapse.

Soil Erosion and lower steel frame that is already tied down. Before pouring the concrete hardens when left to power.

As defined in the wall and then dig out. To make the basement Or plant parts The walls that pile up.

(Ie Secant pile or Contiguous pile) used in the construction ground floor to resist the pressure of the side.

Soil and water construction requires digging. And put bentonite slurry into the borehole. Like the diaphragm wall, 

thought The structure will replace a section of concrete walls and so on. Walls are lined up along the pile.

The walls of cast concrete piles, steel reinforcement apart periodically before then cast piles.

Reinforced concrete piles inserted in the space between the steel reinforcement.
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             ระบบป้องกนัดินพงัก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กขดุเจาะในดิน(Soil Protection Diaphragm Wall)

ขั้นตอนการท าผนงักนัดิน Diaphragm Wall (The Process Of Diaphragm Wall)

1.หาแนวผนงั วางแนวทางลอด และขดุดินเป็นร่องเพ่ือท าคานคอนกรีต

เสริมเหล็กเป็นขอบสองขา้งของความหนาก าแพง(Guide Wall)

1. Find the walls orientation sift and dig a trench to make beams.

reinforced concrete The two side edges of the thick walls.(Guide Wall)

2.เร่ิมเจาะดิน ใหไ้ดค้วามลึกและความยาวตามช่วงของผนงัท่ีออกแบบไว้

โดยใช ้หวั Grab ขดุดินในร่อง และใช ้Bentonite Slurry เป็นตวักนัร่อง

ขดุพงั

2. ground drilling starts The depth and length of the wall designed.

Grab digging trenches in the head and use Bentonite Slurry is crying.

dig collapse
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3.เติมน ้าสารละลาย Bentonite ใหเ้ตม็และรักษาระดบัไว้

พร้อมตรวจสอบคุณภาพสารละลาย Bentonite

วา่มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดหรือไม่

3. Bentonite slurry water to fill and maintain the monitoring.

Bentonite slurry thoughtful images that are qualified or not.

4.ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต Stop End โดยท าการใส่แผ่นยางกนัน ้าร่ัว และกด Stop End plate ลงท่ีปลายร่องขดุ

แลว้จึงหยอ่นโครงสร้างเหล็กเสริมท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้โดยจดัเหลก้เสริมใหไ้ดร้ะดบัตามแบบท่ีก าหนดไว้

4. Install formwork Stop End by inserting a waterproof rubber seal and

press Stop End plate dig into the end groove.

Then slack steel structure prepared in advance by the Sewing added to some degree as prescribed.

                           การติดตั้ง Stop End plate                          การติดตั้งเหล็กเสริม

          แบบการใส่แผ่นยางกนัน ้าร่ัวซึม
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5.เม่ือลงเหล็กเสร็จเรียบร้อยจึงท าการเทคอนกรีตใตน้ ้าผ่านท่อ Treamie เพ่ือใหค้อนกรีตท่ีเทลงไปไดคุ้ณภาพ

สม ่าเสมอไม่เกิดโพรง ในระหวา่งท่ีเทคอนกรีตปลายท่อ Treamie จะตอ้งฝังอยาในคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1.5 ม.

และไม่ควรฝังท่อคอนกรีตลึกเกินไป โดยตอ้งคอยตดัท่อใหส้ั้นลงเป็นระยะสัมพนัธ์กบัคอนกรีตท่ีเทเพ่ิมลงไป

ควรเทใหสู้งกวา่ระดบั Cut off ประมาณ 1.00 m. เน่ืองจากคอนกรีตไม่สามาร๔ท าใหแ้น่นดว้ยการจ้ี จึงตอ้งอาศยั

น ้าหนกัส่วนเกินไปกดทบั
5. When completed, it will pour concrete into steel underwater pipeline Treamie to concrete poured possible quality.

Irregularity cavity Among the concrete pipe will be buried Treamie drugs in the concrete of not less than 1.5 mm.

And it should not be too deeply buried concrete pipe. The pipe must be cut to a shorter-term relationships

 with concrete added.
Should only a higher level Cut off about 1.00 m. The concrete can not make tight with the four hijackers had lived.

Weight excess pressure

                           การเทคอนกรีตผ่านท่อ Treamie การตดัท่อเทใหส้ั้นลงระสัมพนัธ์กบัท่ีเทไป
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ปัญหาและการแกไ้ข(Problem&Resolve)

ปัญหา(Problem)

1.ผนงัคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่พอท าใหเ้กิดเป็นโพรง ผิวขรุขระ

1. concrete walls clad steel is not enough to cause a 

cavity surface roughness.

วิธีแกไ้ข(Resolved)

1.ไม่ควรฝังปลายท่อ Treamie ลึกเกินไป และชกัข้ึน-ลงบ่อยจนเกินไป

1. Do not bury the pipe Treamie too deep and seizures - up and

down too often.

ปัญหา(Problem)

2.ร่องขดุบีบตวัหรือเกิดการพงัทลายไดง่้ายขณะท างาน

2. Squeeze the trench digging or erosion-prone while working.

วิธีแกไ้ข(Resolved)

2.ไม่น าสารละลายเบโทไนทท่ี์สกปรกและ หมุนเวียนมาใชห้ลายคร้ัง

มาใชต่้อในการท างาน และควรตรวจสอบคุณสมบติัของสารละลาย

อยา่งสม ่าเสมอขณะท างาน
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งานถมดิน บดอดัปรับสภาพพ้ืนท่ี งานอาคาร(Filling compacted soil conditions in the building.)

ในการบดอดัดินแต่ละชั้นท่ีมีความหนาของชั้นและมีปริมาณน ้าเป็นส่วนผสมอยูใ่นมวลดิน

ความหนาของชั้นดินถมท่ีมีปริมาณน ้าเหมาะสม จะมีผลต่อเวลาและค่าใชจ่้ายในการบดอดั

ในการเลือกใชร้ถขดุดิน ควรเลือกรถท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ไม่ควรมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนกั

เกินกวา่ดินจะรับได ้ตอ้งมีความลาด ท่ีเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดการพงัทลายของหนา้ดิน

พ้ืนท่ีบริเวณนั้นตอ้งแหง้พอสมควรเพ่ือใหบ้ดอดัดิน

ไดห้นาแน่นพอกบัความตอ้งการดินท่ีใชถ้มใหม่ควรแยกเศษวสัดุออกใหห้มด ท าการถมใหไ้ดร้ะดบัทีละขั้น

เม่ือบดอดัไดแ้น่นแลว้จึงท าการถมเพ่ิม ในชั้นถดัไปดว้ยวิธีเดิมโดยเผ่ือเปอร์เซนตก์ารทรุดตวัไวท่ี้ 30%

In compacted soil layers with each layer thickness and water content in the soil is a mixture of thickness.

Soil reclamation of the water right. Will affect the time and cost of compaction. In the selection of excavator

should choose a car that is. Size space suit There should be no larger than overweight and soil will be obtained. 

The slope must have reasonable cause.

Soil erosion The area should be dry enough so that the soil is compacted, dense enough to meet demand.

Soil reclamation should separate debris out. Please ask for the step.

When compacted tightly and then add the filling.

On the floor next to the old ways by emulating the percentage dropped to 30%.
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ขั้นตอนงานถมดินบดอดัปรับสภาพพ้ืนท่ีงานอาคาร(Process compactors for soil pretreatment building area.)

1.ร้ือยา้ยตน้ไมถ้อนวชัพืชและดินเลนออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง

1. relocation pulling weeds, trees and soil from the construction area.

2.หาค่าระดบัดินเดิมโดยท าทกุระดบั Grid Line 10m.x10m. ตามแบบก่อสร้าง

2. Find the original soil level by making every level

Grid Line 10m.x10m. Under Shop Dwg.

3.ก าหนดพ้ืนท่ีในการเก็บกองวสัดุ

3. The storage areas Materials Division.

4.ท าการปรับหนา้ดินตามรูป Section และถมดินดว้ย CBR 10%

4. Adjust the soil by Section and soil with CBR 10%.

5.ท าการบดอดัดว้ยรถบด

5.compacted by rollers.

6.ท าการทดสอบโดยวิธิ Sand Cone Method โดยใช9้5% Modified Proctor Test

6. Test Method Sand Cone Method using 95% Modified Proctor Test.

7.ท าการถมชั้น Subbase ดว้ยลูกรัง CBR20% ตามความหนาท่ีแบบก าหนด

7. Subbase be filled with gravel layer thickness CBR20% based on a set.

8.ท าการทดสอบโดยวิธิ Sand Cone Method

 โดยใช9้5% Modified Proctor Test

8. Test Method Sand Cone Method using 95% Modified Proctor Test.
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ปัญหาและวิธีแกไ้ขงานถมดินบดอดัปรับสภาพพ้ืนท่ี(Process compactors for soil pretreatment  area.)

ปัญหา(Problem)

1.การใชเ้คร่ืองมือบดอดัไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือท่ี

ท าใหก้ารบดอดัดินไม่ทัว่ถึงและแน่นพอ

1. Using the compaction is not related to space.

The soil is evenly and firmly enough.

Resolve(วิธีแกปั้ญหา)
1.ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีสามารถบดอดัดินไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี

1. The use of machinery can compact soil and

 with a standard appropriate to the area.

ปัญหา(Problem)

2.พ้ืนท่ีท่ีไม่แหง้พอ และไม่มีแผ่นเหล็กวางเป็นทางท างาน

ส าหรับ Backhoe อาจท าใหติ้ดหล่ม

2. The areas that are not dry enough And not 

steel sheets for Backhoe work place is the cause. mired

Resolve(วิธีแกปั้ญหา)

2.จดัเตรียมพ้ืนท่ีทางเดิน Backhoe และสูบน ้าในพ้ืนท่ีใหแ้หง้เสมอ

2. Prepare pathway Backhoe and pump in a dry place.
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