
“นะโม อยา่โตอีก (เลย้)” 

โดย นายช่างโอม 

 สวสัดีคร้าบ...ผม...นายช่างโอม เจา้เก่าตวัจริงเสียงจริง...กลบัมาคุยกบัคุณ คุณอีกแลว้...หลงัจาก

หายไปเสียนาน..วนัน้ีเราจะมาคุยกนัเร่ือง “โต มิ โต” ดีไหม? 

 คุณเคยไดย้นิไหมครับ เคา้วา่กนัวา่เวลาจะปลูกตน้ไม ้ถา้คนปลูกทาํปากขมุบขมิบ ท่องคาถาระหวา่ง

รดนํ้าไปใส่ปุ๋ยไป “นะโม โต เร็ว เร็ว นะ”...ตน้ไมก้จ็ะโตวนัโตคืน ผลิดอกออกใบใหคุ้ณช่ืนตาช่ืนใจได้

ดีกวา่ปกติ...แต่หลายกรณีเราไม่อยากใหส่ิ้งท่ีเราปลูก(สร้าง) (กอ็าคารไงครับ....ท่ีเรานิยมเรียกวา่ส่ิงปลูก

สร้าง) นั้นโตแมแ้ต่นอ้ย...เพราะถา้ “โตข้ึน” จริงๆจะมีปัญหาตามมาแน่นอน อยา่งเช่น ถา้เราปลูก(สร้าง)

เข่ือน...แลว้คุณเข่ือนโตข้ึน ทั้งๆท่ีไม่ไดท่้องคาถาสกัหน่อย...เป็นท่ีแน่นอนวา่ทั้งเจา้ของและผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ระดบั โดยเฉพาะผูบ้ริหาร(เข่ือน) วิศวกร ผูอ้อกแบบและบาํรุงรักษา ตอ้งปวดหวัมากๆอยา่งแน่นอน 

 เข่ือนหลายแห่งในโลก “โต” ข้ึนไดจ้ริงๆนะครับ...บางแห่งก ็ “โตเอา๊ โตเอา” หมายความวา่โตโดย

ไม่หยดุ แต่บางแห่งอาจโตไประยะหน่ึงแลว้หยดุ...ช่วยใหส้ถานการณ์ทางจิตใจของนายช่างท่ีเก่ียวขอ้งดีข้ึน

มาก 

 คุณ คุณ คงสงสยั...เข่ือนนะ ไม่ใช่ตน้ไม ้จะโตไดย้งัไง โตแลว้เป็นยงัไง...แลว้จะมีปัญหาอะไรไหม

..กถ็า้ไม่อยา่ใหโ้ตต่อจะทาํยงัไงดี?  

 ก่อนอ่ืน..ขอบอก..วา่ปัญหาหน่ึง(และปัญหายอดนิยม) ท่ีมกัมีผูค้นรายงานเก่ียวกบัการ “โต” ของ

เข่ือนส่วนใหญ่กคื็อการเส่ือมสภาพทางเคมีของคอนกรีตจากปัญหา Alkali Silica Reaction (ASR) หรือ

ปฏิกิริยาระหวา่งด่างในซีเมนต ์ กบัแร่ธาตุบางชนิดในหินท่ีใชเ้ป็นมวลรวม...ทั้งสองอยา่งน่ีเป็นส่วนผสม

สาํคญัของคอนกรีต...คุณ คุณคงเร่ิมคุน้ๆหูกนับา้งแลว้ใช่ไหมครับวา่ ผลจากปฏิกิริยาน้ีจะทาํใหเ้กิดอลัคาไล

ซิลิกาเจลท่ีมีคุณสมบติัดูดซบัความช้ืน แถมยงัขยายตวัได.้..นัน่คือสาเหตุท่ีทาํใหเ้ข่ือนบางแห่งเคา้ร้องเพลง

วา่ “เราจะโต.๊..เราจะโต” (เหมือนเพลงโฆษณานมท่ีขายใหเ้ดก็ๆไงครับ)....เข่ือนเท่านั้นเหรอท่ีจะโตได.้.คุณ

อาจจะทาํหนา้งงๆ 

 คาํตอบกคื็อไม่ใช่หรอกครับ โครงสร้างชนิดอ่ืนๆ ท่ีเกิดปัญหาASR กข็ยายตวักนัไดท้ั้งนั้น แต่

โครงสร้างเข่ือนส่วนใหญ่มกัเป็นคอนกรีตท่ีเสริมเหลก็นอ้ยมาก แถมยงัมีขนาดใหญ่โตทาํใหก้ารยดึร้ังและ

การขยายตวัโดยรวมจึงมีขนาดท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาค่อนขา้งรุนแรงได.้......แถมท่ีมีรายงานเก่ียวกบัเข่ือนเป็น



ส่วนใหญ่กเ็พราะคนรายงานส่วนใหญ่เคา้จะใหค้วามสนใจโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ท่ีมีราคา

แพง และเม่ือเสียหายไป มูลค่าของผลกระทบ หรือของการซ่อมแซมมกัจะมีราคาสูง แถม “ไม่ซ่อม...ไม่ได”้ 

เสียอีก ผลลพัธ์กคื็อเราเลยพบแต่รายงานความเสียหายของโครงสร้างขนาดใหญ่เสียมากกวา่...มีเหมือนกนั

ครับ ท่ีมีการพบความเสียหายในฐานรากสะพานหรืออาคารพาณิชย ์ (Geovani Almeida da Silva and 

Romilde Almeida de Oliveira 2008; Viggo Jensen 2003) แต่พวกน้ีซ่อมไม่ยากเท่ากบัเร่ือง “เข่ือน เข่ือน” ท่ี

คุณกาํลงัจะอ่านหรอกครับ หรือถา้หากซ่อมไม่ได ้ การทุบท้ิงสร้างใหม่ กไ็ม่ยุง่ยากหรือเกิดความเสียหาย

เท่ากบัการซ่อมหรือทุบเข่ือนท้ิง 

 เรามาทบทวนอีกนิดดีไหม ก่อนจะเล่าเร่ือง “เข่ือนโต”...วา่ มีตวัการสาํคญั สาํคญั สามอยา่งของ 

ASR คืออลัคาไลในซีเมนต ์ (ซ่ึงจริงๆแลว้กคื็อตอ้งคิดอลัคาไลทั้งหมดในคอนกรีตอยูดี่) แร่ธาตุเฉพาะชนิด

ในมวลรวมบางชนิดท่ีไวต่อการเกิดปฏิกิริยา และความช้ืน นอกจากนั้นผลลพัธ์ของการเกิดปฏิกิริยา กคื็อ 

ASR Gel ท่ีสามารถขยายตวัได ้ทาํใหเ้กิดการแตกร้าวทั้งภายใน ซ่ึงทาํใหค้อนกรีตเสียความเป็นเน้ือเดียวกนั 

(กม็นัแตกซะอยา่งนั้น) การแตกร้าวภายนอก การลดกาํลงั การลดความคงทน การลดความสามารถใชง้าน 

(สารพดัลดละครับ) ตลอดจนการเพ่ิมค่าซ่อมแซมแกไ้ข บาํรุงรักษาท่ีสูงกวา่กรณีอ่ืนมาก เร่ือง...เข่ือน “โต” 

เลยเป็นเร่ืองเล่าเชา้(เมษา)น้ีไงครับ 

 เข่ือนแรกๆท่ีมีรายงานการ “โต” ข้ึนคือ เข่ือน Parker ในรัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาท่ีสร้างข้ึนใน

ปีค.ศ.1938 และเป็นเข่ือนแรกท่ีไดรั้บการตรวจสอบ ยนืยนัปัญหา ASR ในปีค.ศ. 1940 (A. Corneille 1991)

การ “โต” หรือการขยายตวั ทาํใหเ้ข่ือนโก่งตวัมากถึง 180 มม. แต่นบัวา่โชคดีท่ีการ “โตเอา๊ โตเอา” 

เน่ืองจากการใชหิ้นโอปอล หินandesite และการปะปนของหิน Rhyolite นั้น เกิดข้ึนเร็วในช่วงแรก และเร่ิม

คงท่ีในภายหลงั ขณะท่ีเจา้ของเข่ือนอีกหลายๆแห่งไม่ไดโ้ชคดีอยา่งนั้น อยา่งเข่ือน Seminoe ในรัฐไวโอมิง

เมืองลุงแซมเหมือนกนั ท่ีมีการขยายตวัต่อเน่ืองทั้งๆท่ีใชง้านมาแลว้กวา่ 50 ปี กต็าม (A.B.Poole ใน 

(R.N.SWAMY 2003) ตวัอยา่งท่ีไดรั้บการกล่าวขวญักนับ่อยๆคือ เข่ือน Mactaquac ท่ีอยูใ่น Maritime 

Province ใน แคนาดา เข่ือนน้ีสร้างมาตั้งแต่ปี 1968 วิศวกรท่ีเคา้มีหนา้ท่ีตรวจสอบเข่ือน พบวา่มีการขยายตวั

ต่อเน่ือง ทาํใหส้นัเข่ือน “สูงข้ึน” ถึง 10 ซม.! นอกเหนือไปจากการท่ีเข่ือนสูงข้ึนแลว้ การขยายตวัอยา่งมากน้ี

ทาํใหอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือบางอยา่งใชง้านไม่ไดต้อ้งหาทางซ่อมแซมดว้ยวิธีการต่างๆกนัโกลาหล อยา่งเช่น 

การตดัร่องเป็นตน้(Robin Charlwood 2012) 

 เข่ือนท่ีเป็นตวัอยา่งยอดนิยม ในดา้น ASR และการอา้งอิงพลของการ “โต ๊ โต” อีกแห่งหน่ึงคือ 

เข่ือน Chambomในฝร่ังเศษท่ีสร้างข้ึนในตน้ทศวรรษ 1930 (Victor Saouma and Xi 2004).......เข่ือนน้ีสูง 88 



ม. และมีอตัราการโตอยา่งต่อเน่ือง คือ สูงข้ึนปีละ 3.6 มม.! แถมมีการขยายตวัระหวา่ง 10-80 microstrain ต่อ

ปี ตวัเลขพวกน้ีถึงจะดูเลก็นอ้ยจอ้ยจ๊ีด แต่พอมนัเกิดข้ึนต่อเน่ืองไม่หยดุน้ีกท็าํใหค้นท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งปวดหวั

ไดม้ากเหมือนกนันะครับ 

 เอ....เม่ือเข่ือนทาํท่าจะโตต่อน้ี......เคา้จะทาํกนัยงัไงนะ คุณ คุณอาจจะสงสยั...เคา้กต็อ้งหาวิธีใหห้ยดุ 

“โต” ไงครับ แต่คาํตอบและผลลพัธ์ไม่ไดเ้หมือนกนัไปทุกกรณีหรอกคร๊าบ เข่ือนบางแห่งเคา้ อาจใชเ้ลือก

วิธีฉีดอุดรอยร้าว ซ่ึงอาจไดผ้ล แตกต่างกนัไป บางคร้ังอาจไดผ้ลดี แต่บางคร้ังกเ็สียตงัคเ์ปล่าๆ บางกรณีอยา่ง

เข่ือน Mactaquac ท่ีเล่ามา หรือเข่ือนChambom ท่ีสุดทา้ยเลือกใชว้ธีิการตดัร่องเป็นระยะๆ เพือ่ลดหน่วย

แรงอดัท่ีเกิดข้ึนตามยาว หรือในหลายๆกรณี เจา้ของอาจเลือกใชว้ิธีแกไ้ขหลายๆแบบร่วมกนักไ็ด.้...เรียกวา่

กนัไวทุ้กวิถีทาง 

 แต่เร่ืองเล่าเชา้(เมษา)น้ี จะเป็นเรืองเข่ือนในเมือง Portugal ของคุณทา้วทองกีบมา้ หวานใจของ

เจา้พระยาวิชาเยนทร์ ฝร่ังชาติโปรตุเกสท่ีเขา้มารับราชการจนไดดี้ สมยัอยธุยาไงครับ..... 

 เมืองท่ีมีขนมประจาํชาติหนา้ตาเหมือนฝอยทองบา้นเรา มีเข่ือนท่ีมีปัญหา ASR หลายแห่ง หลาย

แบบ..แต่ท่ีน่าสนใจคือเข่ือนPracanaซ่ึงกั้นแม่นํ้า Ocreza อยูแ่ถวตอนกลางๆของประเทศ 

....เข่ือนน้ีเป็นเข่ือนHydroelectric ทาํดว้ยคอนกรีตแบบท่ีเรียกวา่ buttress คือมีกาํแพงคํ้าทา้ยนํ้า12 แผง สร้าง

ข้ึนระหวา่งปีค.ศ. 1948-1951 สูงขนาด 60 เมตร มีความยาวสันเข่ือน 245 ม. (ดูรูปท่ี 1)หินฐานรากเป็นพวก 

Phyllie และ grewacke  หินท่ีใชใ้นงานคอนกรีต เป็นพวก quartzite, chalแedony และหินบางชนิดท่ีมี pyrite 

และ potassium feldspar [Matos et al 1995 in Matos et al 2013] อนัน้ีแหละครับท่ีทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ

ตามมา กคื็อ การตรวจพบปัญหา ASR พบรอยแตกร้าวทั้งเหนือนํ้าทา้ยนํ้าเพยีบ แถมเข่ือนยงั “โต” ข้ึนทั้ง

แนวราบและแนวด่ิง ความท่ีเข่ือนแบบน้ีเคา้ “ซบัซอ้น” กวา่แบบอ่ืนๆอยา่งพวกเข่ือนโคง้ เข่ือน Gravity ซ่ึง

การขยายตวัในโครงสร้างท่ีซบัซอ้นอาจสร้างความรุนแรงไดม้ากกวา่เข่ือนลกัษณะอ่ืน เพราะอาจทาํใหเ้กิด

การเคล่ือนตวัท่ีแตกต่างและทาํใหมี้ผลกระทบต่อช้ินส่วนโครงสร้างท่ีตอ้งรับแรงโดยตรง หรืออาจทาํใหเ้กิด

การร่ัวบริเวณรอยต่อได ้ (Robin Charlwood 2012) และเม่ือซ่อมเสร็จใชง้านต่ออีก 20 ปี 

วิศวกรยนืยนัวา่เข่ือน “เลิกโตแลว้นะจ๊ะ” แต่ความน่าสนใจของเข่ือนน้ีอยูท่ี่กระบวนการและวิธีการซ่อม ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อควมสาํเร็จของการซ่อมเข่ือนชนิดท่ีเข่ือนอ่ืนทาํตามไดย้าก 

 .......มนัเป็นยงัไงหรือครับ ....ลองตามมาฟัง เอย๊ อ่านกนัไหมครับ 

 



รูปท่ี 1เข่ือนPracana    รูปท่ี 2 รอยแตกร้าวท่ีพบทางเหนือนํ้า 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 รอยแตกร้าวท่ีพบในbuttressทางทา้ยนํ้า   รูปท่ี 4  การติดตั้งPVC geomembrane (D.Silva Matos, et 

al. 2013) 

 หลงัจากเจา้ของเข่ือนคือ EDP หรือ Energias de Portugal SA เปิดใชเ้ข่ือนมาไม่นาน (Mator el al 

2013) กมี็การตรวจพบ รอยร้าวจาํนวนมาก (ดูรูปท่ี 2 และ3)  รวมถึงการเคล่ือนตวัท่ี"ไม่"ปกติในแนวด่ิงและ

เคล่ือนทางทา้ยนํ้า....กลุ่มนายช่างเคา้พยายามหาสาเหตุจนพบวา่ อ๋อ..เข่ือนมนั “โต” ข้ึนเพราะคอนกรีต

ขยายตวั แถมจากการตรวจหลายวิธีทั้ง SEM, Petrography ยนืยนัวา่มีสาเหตุจาก ASR แน่ แน่ 

 ความจริงระหวา่งปวดหวักบัการหาทางแกไ้ข เคา้กย็งัคงใชเ้ข่ือนอยูน่ะครับ  แต่ใชไ้ป ใชไ้ปทางทา้ย

นํ้า นํ้าชกัร่ัวมากข้ึน แถมจากการตรวจวดัหลายวิธี....บ่งช้ีวา่ มีแนวโนม้การขยายตวัสูง (1000-1400 

microstrain) โดยเฉพาะเข่ือนสูงข้ึนในอตัรา 1-1.4 มม.ต่อปี ทาํใหE้DP เจา้ของเข่ือนตดัสินใจหยดุใชเ้ข่ือน

ชัว่คราว หลงัจากใชม้า 29 ปี (อนัน้ีตดัสินใจอยูน่าน) และระบายนํ้าท่ีขงัไวอ้อกใหห้มดในปี 1980 จดัการ

ตรวจสอบใหญ่ดว้ยใชว้ิธีต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ดว้ย linear finite element analysis….. เช่ือไหมครับวา่

เจา้ของใจถึงยอมท้ิงเข่ือนใหแ้หง้และร้างการใชง้านนานถึง 8 ปี ก่อนท่ีจะเร่ิมงานซ่อมแซมโดยตดัสินใจท่ีจะ



อุดรอยแตกร้าวจาํนวนมากทั้งในตวัเข่ือน แผงคํ้า ดว้ยอีพอกซ่ีเพื่อใหค้อนกรีตคืนสภาพเป็นเน้ือเดียวกนั 

แถมดว้ยการติดตั้งระบบ PVC Geomembrane เพื่อกนัซึมทางดา้นเหนือนํ้า เพื่อควบคุมการแทรกซึมของนํ้า

เขา้ในคอนกรีต ขณะเดียวกนักซ่็อมแซมฐานรากเข่ือนใหอ้ยูใ่นสภาพดี สร้างทางรระบายนํ้าลน้ใหม่เพื่อ

ควบคุมนํ้าลน้ สารพดักิจกรรมท่ีจะกูชี้วิตเข่ือน Pracana น้ีทาํภายใน4 ปี หลงัจากปิดเข่ือนมา 8 ปี 

มาใชอี้กทีกค็.ศ. 1992 ละครับ  ท่ีต่างจากเข่ือนอ่ืนๆกต็รงท่ี เข่ือน Pracana เคา้ติดตั้ง PVC Geomembrane 

หลงัจากเข่ือน “แหง้”มา 8 ปีแลว้ ...โดย EDP เคา้เลือกระบบ Carpi  ซ่ึงเป็น PVC Geomembrane หนา 2.5 

มม.(ท่ีมีค่าความซึมนํ้าต ํ่าคือ k~10-12 cm/s) มีความอ่อนตวัสูง แต่เหนียว ทาํใหท้นทานต่อการฉีกขาด การ

เจาะทะลุ แถมยงัทนทานต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ หรือการเคล่ือนท่ีจากแรงแผน่ดินไหวหรืออ่ืนๆไดดี้

(D.Silva Matos, et al. 2013) 

 เจา้แผน่พเิศษน้ีเคา้ไม่ไดติ้ดกาวกบัผวิคอนกรีตหรอกนะครับแต่ใชร้ะบบวิธียดึตรึงทางกลพิเศษ ซ่ึง

ทาํใหก้ารเปล่ียนแผน่ทาํไดง่้าย และเร็ว (ถา้จาํเป็นนะคร๊าบ) โดยมีระบบระบายนํ้าประกอบ ดูการติดตั้งใน

รูปท่ี 4 นะครับ เรียกวา่ระบบน้ีไม่เพียงแต่ป้องกนัการซึมของนํ้าแลว้ยงัยอมใหมี้การรวบรวมนํ้า 

ท่ีร่ัวเขา้ไประบายออกสู่ระบบท่ีเตรียมไว ้ แถมเม่ือเตรียมระบบทั้งหลายรวมทั้งระบบตรวจวดัระยะอา้งอิง

จาํนวนมาก (มีรายละเอียดอีกตรึม) แลว้ยงัมีระบบการติดตามตรวจสอบทั้งดว้ยสายตา โดยทางเรือ รวมทั้ง

ใชเ้คร่ืองมือท่ีติดตั้งไวก่้อน ซ่ึงสามารถตรวจจบัส่ิงผดิปกติท่ีอาจทาํให ้Geomembrane ฉีกขาดไปได ้

 ระบบท่ีผม(พยายาม)เล่าใหฟั้งนั้นติดตั้งเสร็จในปีคศ. 1992 และใชง้านมา 20 ปีแลว้ 

การตรวจติดตามผลทั้งท่ีไดจ้ากการวดัและนาํมาวิเคราะห์ โดยใชแ้บบจาํลอง เพือ่ติดตามพฤติกรรมของ

เข่ือนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงค่าการเคล่ือนตวัท่ีวดัและวิเคราะห์แสดง ในรูปท่ี 5 บ่งช้ีวา่การขยายตวัทั้งแนวด่ิง 

ลดลงอยา่งมาก  แมว้า่จะยงัคงปรากฎรอยร้าวอยูบ่า้งแต่เป็นรอยเก่าทั้งท่ีซ่อมแลว้และยงัไม่ซ่อม  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5ค่าการเคล่ือนตวัท่ีวดัไดก่้อนและหลงัการซ่อม    รูปท่ี6 สภาพหลงัการซ่อมและใชง้านมาแลว้ 20 

ปี(D.Silva Matos, et al. 2013) 



   

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 การใชง้านปกติในปัจจุบนัหลงัการซ่อม 

 

รูปท่ี7 ร่องรอยการแตกร้าวหลงัการซ่อมและใชง้านมาแลว้ 20 ปี 

 ทีมงานเคา้รายงานผลสาํเร็จของการซ่อมผา่นบทความในการประชุมต่างๆ...ผูเ้ช่ียวชาญเคา้

สนันิษฐานกนัวา่ความสาํเร็จของการซ่อมเข่ือนน้ีน่าจะมาจากอานิสงคข์องลกัษณะของเข่ือนท่ีไม่ไดห้นา

มากนกั และการปล่อยใหเ้ข่ือนแหง้เป็นเวลานานพอท่ีการเกิดปฎิกิริยาจะชลอลง และการติดตั้งPVC 

geomembrane มีผลสาํคญัต่อการลดการ"บวม"(Liberal O., et al. 2003) อยา่งไรกต้าม อนัน้ีเป็น"คาํท่ีเคา้บอก

นะคร๊าบ...น่าเสียดายท่ีตอนน้ียงัไม่มีหลกัฐานยนืยนัท่ีชดัเจน 

 ยงัไงกต็าม คุณ คุณ เห็นดว้ยกบัผมไหมครับวา่น่ีเป็นกรณีท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย....แต่กอ็ยา่งทีบอกละ

ครับ ..ไม่ใช่ทุกเข่ือนท่ีจะโชคดีอยา่งน้ี...ซ่อมแลว้ประดานายช่างทั้งหลายอาจจะยงัตอ้งภาวนาต่ออีกนาน 

"นะโม...อยา่โตอีก(เลย้)!" 

 ........สวสัดีครับ....แลว้เจอกนัใหม่เม่ือชาติตอ้งการนะครับ..... 
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