
นิตยสารทหารชาง ๕๓

 สวสัดคีรบั สมาชกิทีร่กัทกุทาน พบกนัอกีครัง้

กับโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ 

มาครั้งนี้  บางคนอาจจะแปลกใจวาผู  เขียนเปน

คนละคนกบัหลาย ๆ   ฉบบัทีผ่านมาหรอืเปลา   ขอตอบวา

คนเดยีวกนัครบั   พอดผีมไดเปลีย่นชือ่และนามสกลุใหม

กข็ออนญุาตประชาสมัพนัธผานสือ่นติยสารทหารชาง

ฉบับนี้เลยแลวกันนะครับ  สวนเหตุผลที่เปลี่ยน 

มีหลายประการ สนใจติดตอสอบถามไดโดยตรง

ก็แลวกันครับ

 ฉบบัทีแ่ลว ผมเขยีนถงึชวงทีก่าํลงัพลถกูลอบ

วางระเบิด  ซึ่งมีผูบาดเจ็บหลายราย  แมวาเราจะผาน

ชวงเวลาที่เลวรายมาได  แตการทํางานหลังจากนั้น

ไดเพิ่มความยากลําบากมากขึ้น  เนื่องจากทุกยางกาว

มอีนัตรายรอบดาน  ทีส่าํคญัเราจะใหเหตกุารณเชนนี้

เกดิขึน้อกีไมได เพราะคาํวา “ ขวญัและกาํลงัใจ”  เปน

สิง่สาํคญัอยางยิง่ในพืน้ที ่    การวางแผนงานในแตละวนั

ตองมีความละเอียด  รอบคอบ   ความปลอดภัย

ตองมากอน ถาไมแนใจเราจะยังไมเริ่มปฏิบัติงาน 

นอกจากนีเ้รายงัตองทาํงานกจิการพลเรอืนกบัชาวบาน

ในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม   เพื่อ

สรางความเขาใจในการปฏิบัติภารกิจของทหารชาง

ในครั้งนี้ อันจะกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน

 กอนหนาที่การกอสรางถนนเสนนี้จะเริ่มขึ้น

ผมและทีมงานได ทํ าการศึกษาแบบของกรม

ทางหลวงมาเรียบร อยแล ว  ทั้งงานถนนและ

งานสะพาน  พบวามีรายละเอียดคอนขางมาก 

งานถนนแมวาจะสั้นเพียง ๑.๘ กิโลเมตรแตก็มีคา

ดินตัดและดินถม มหาศาล อีกทั้งเปนงานตัดเขา

ทัง้สิน้  สวนงานสะพานนัน้ มคีวามยาวถงึ ๒๖๔ เมตร

และตองกอสรางโดยใชเทคนิคใหมที่เรียกวา “การ

กอสรางแบบคานสมดลุ  (balance cantilever beam)”

ซึ่งผมไดนําเสนอไปแลวในฉบับที่ผานมา เปนงาน

ที่ทหารชางไมเคยกอสรางมากอน  ตองใชเครื่องมือ

พเิศษและความชาํนาญเฉพาะทาง  อปุกรณบางอยาง

เรายังไมมีไวใช  ตองจัดหาใหมและดึงเอกชนมารวม

ทาํงานดวยจงึจะสาํเรจ็  นอกจากนีต้องกอสรางภายใต

อปุสรรคนํา้ขึน้นํา้ลงในเขือ่นและสถานการณการกอ

ความไมสงบ ผมยอมรับวางานนี้หินมากที่สุดเทาที่

เคยทํามา  แตก็เปนงานที่นาทําที่สุดเหมือนกัน

เพราะเปนประสบการณครั้งสําคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

รับราชการเลยทีเดียว  ผมจึงถือโอกาสนี้ถายทอด

ประสบการณผานนิตยสารทหารชาง เพื่อใหผูสนใจ

ไดติดตามกระบวนการกอสราง  รวมทั้งปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพื่อเปนการตอยอดองคความรู

ตอๆ กันไป  เชิญติดตามตอจากนี้ไดเลยครับ
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สาํรวจและวางแนว  หลงัจากทีเ่ราศกึษาแบบกนั

เขาใจดแีลว งานแรกทีท่าํคอืจดัชดุสาํรวจวางแนวถนน

โดยอาศัยหลักเขตของกรมทางหลวงที่ปกไวในชวง

ที่ทําการเวนคืนที่ดิน  โดยตรวจสอบกับแบบที่มีอยู 

แตเนื่องจากระยะเวลาผานมาหลายป ทําใหหลัก

บางสวนหายไป  สงผลใหการวางแนวศนูยกลางถนน  

(centerline) เปนไปดวยความลาชา  ชดุสาํรวจตองเกบ็

ขอมูลเพิ่มเติมในสภาพเขาสูงชันและปารกทึบเพื่อ

วางแนวเขตใหไดตามแบบกอสราง  งานจึงสามารถ

เดินหนาตอไปได

 เมื่อรวบรวมขอมูลมากเพียงพอ  และวาง 

centerline ของถนนไดแลว เราจึงเริ่มวางแผนการ

กอสราง  โดยเลือกบริเวณที่สามารถระวังปองกัน

ตนเองไดดีที่สุดกอน คือจุดที่ใกลกับที่ตั้งหนวย  

เนือ่งจากการควบคมุบงัคบับญัชามคีวามงายและทัว่ถงึ

สวนบรเิวณอืน่ทีไ่กลออกไปจะยงัไมทาํ    จนกวากาํลงัพล

จะมีความชํานาญและคุ นเคยกับพื้นที่  สามารถ

ควบคุมและวางกําลังไดอยางสมบูรณกอน

เริ่มงานถางปาขุดตอ (clearing and grubbing)

 หลังจากเตรียมทุกอยางพรอมแลว   เราเริ่ม

งานแรกคืองานถากถางพื้นที่ โดยใชรถโกยตักปน

ขึน้เขาเพือ่กรยุทาง   จากนัน้ใชรถถากถางทาํงานตาม

กันไป  ตอนแรกตองลุนกันพอสมควรวาจะไปรอด

หรอืเปลา   เพราะหนวยวางเวนจากงานตดัเขามานาน  

แตเมือ่เริม่นบัหนึง่ไดงานตางๆ กร็าบรืน่ขึน้  เดนิหนา

ไปไดดวยดี ไมมีอุปสรรคใหญอะไร

 ในการถางปาขุดตอนั้นผมมีข อแนะนํา

สําหรับผูที่ยังไมเคยผานงานประเภทนี้มากอน  ผูที่

จะควบคุมงานตองตรวจสอบใหแนชัดวาเศษวัสดุ

ถกูเกบ็ออกหมดแลว    ไมเชนนัน้จะเปนอปุสรรคตองาน

ที่ตองทําตอมาคืองานตัดและถม   เพราะกอนถม

ตองทําพื้นที่ใหสะอาดและบดทับชั้นดินเดิมให

เรียบรอย ถาถากถางไมดีจะตองทํางานซํ้าซอน

สิ้นเปลืองงบประมาณครับ

ตามดวยงานดินตัด ( earth excavation)

 เมือ่ถากถางพืน้ทีจ่นสะอาดดแีลว เราเริม่งาน

ตดัดนิ ตดัหนิผแุละตดัหนิแขง็  ตรงนีก้ารวางแผนงาน

มีความสําคัญมากเพราะเมื่อตัดแลวตองนําวัสดุที่ได

ไปถมตอในจุดที่ใกลที่สุด  ถาวางแผนไมดีจะทําให

สิ้นเปลืองนํ้ามันมากขึ้น นอกจากนี้ตองทําทางให

รถบรรทุกสามารถเขาไปรับวัสดุใหไดใกลที่สุด 

จะประหยัดและรวดเร็วกวาการที่ใชรถถากถาง 

ดันวัสดุเปนระยะทางไกลๆ

 งานยากอยางหนึง่ของงานตดัคอื  งานตดัหนิแขง็

เนื่องจากใชงบประมาณและระยะเวลามาก ชวงแรก

หนวยไดทดลองใชรถเจาะหินดําเนินการ  ปรากฏวา

ไดผลนอยมาก  งานลาชาและใชงบประมาณสูง  

จึงต องเปลี่ยนมาใช วิธีที่รวดเร็วและประหยัด
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งบประมาณกวา คือการระเบิด  ซึ่งจะเพิ่มความ

รวดเร็วในการทํางานมากขึ้น  แตการใชวิธีนี้ใน 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  ไมใชเรื่องที่จะทํากันได

งายๆ เพราะมีการควบคุมการใชวัตถุระเบิดอยาง  

เขมงวด  ตองทําเรื่องขออนุญาตจากสวนราชการ

หลายสวน  และดาํเนนิการจดัหาวตัถรุะเบดิซึง่ตองใช

เวลาในการดําเนินการพอสมควรจึงจะเริ่มระเบิดได  

ตอดวยงานดินถม (earth embankment)

 ในขณะที่งานระเบิดหินยังดําเนินการไมได 

เรามองหาจดุทีส่ามารถตดัดนิ เพือ่นาํไปถมในบรเิวณ

ที่เตรียมพื้นที่เอาไว ขั้นตอนการถมดินที่นี่แตกตาง

จากที่ผมเคยทํางานมา  เพราะกรมทางหลวงได

ออกแบบใหงานมีความสมบูรณมากที่สุดทั้งระบบ

การปองกนัการพงัทลายของดนิและ ระบบระบายนํา้

การถมดินในแตละขั้นตอนตองทําควบคู กันไป

กับงานที่กลาวมาขางตนและตองทําใหครบองค

ประกอบตามแบบ

เปนกรรมวิธีในการติดตั้งกลอง pvc terramesh 

เพือ่ปองกนัการพงัทลายของดนิจาํนวน ๕ ชัน้  ชัน้แรก

จะทาํทีร่ะดบัตํา่กวาดนิเดมิ ประมาณ ๑ เมตร (เทากบั

ความสงูของกลอง) โดย วางกลองใหไดตามความยาว

ที่กําหนดไว และทําการยึดตรึงใหเรียบรอย ขั้นตอน

ตอไป   นําหินที่เตรียมไวมาใสในกลอง โดยใชคน

คัดหินที่มีขนาดเทาๆกันมาเรียงดานหนาใหสวยงาม  

จากนั้นสวนที่เหลือใหใช รถโกยตักหรือเครื่องมือ

ชนดิอืน่ตกัหนิใส  แตตองใสดวยความระมดัระวงั ไม

เชนนั้นกลองจะเสียหายและแนวจะไมเปนระเบียบ

วางระบบการปองกันการพังทลายเชิงลาดดวย 

pvc terramesh และ geotextile

 กอนเริม่งานถมดนิ  เราตองเตรยีมพืน้ทีใ่หพรอม

โดยการถากถางเอาวัชพืชออก  และทําการเกลี่ย

บดทับใหไดความแนนตามขอกําหนด  จากนั้นจะ

 หลังจากใสหินเรียบรอยแลว จะทําการปดฝา

กลองและผกูดวยลวด กจ็ะจบขัน้ตอนการวาง  ตอไป

ก็จะเขาสูกระบวนการถมดิน โดยกอนถมจะนําแผน 

geotextile มาปูเสียกอน จากนั้นทําการบดทับดินขึ้น
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มาทีละชั้นจนกระทั่งไดระดับเดียวกันกับกลอง 

pvc terramesh ก็จะเริ่มกอสรางในชั้นตอไปใน

ลักษณะเชนเดิม  ทําอยางนี้เรื่อยไปจนกระทั่งได

จํานวนชั้นที่เราตองการตามแบบ

กอสรางระบบระบายนํ้า ดวยการทํารางระบายนํ้า

รปูตวัย ู( interceptor) และชองระบายนํา้ระบบบนัได 

(stepped drain chute ) 

 เมื่อกอสรางระบบการปองกันการพังทลาย

ของดินเสร็จแลว  งานตอมาเปนการสรางระบบ

ระบายนํ้าควบคูกันไป ตัวแรก เปนรางระบายนํ้า    

รูปตัว ยู (interceptor) มีหนาที่รับนํ้าที่ไหลผานชวงที่

ถมดินทั้งหมด ทําใหหนาดินไมโดนนํ้ากัดเซาะอยาง

รุนแรง  โดยจะกอสรางตลอดแนว ความยาวของ

pvc  terramesh

 ตัวที่สอง เปนชองระบายนํ้าระบบบันได 

(stepped drain chute)  ระบบนี้จะทําหนาที่ระบายนํ้า

ที่ไหลออกมาจากทอลอด และรับนํ้าจาก interceptor 

ปลอยสูธรรมชาต ิโดยในการกอสรางนัน้กเ็หมอืนกบั

การกอสรางบันไดตามบานเรือนทั่วไป  เพียงแตวา

มีขนาดใหญกวาเทานั้นเอง  

 ขั้นตอนการกอสราง  ตามระบบที่กลาวมา

ทั้งหมดขางตนนั้น เปนการปองกันการพังทลาย

เชิงลาด ที่ใชในการถมดินที่มีคาการถมสูง ดังนั้น

การกอสรางตองทําอยางพิถีพิถัน ผู ควบคุมงาน

ตองกาํกบัดแูลใหไดตามมาตรฐาน ไมเชนนัน้จะทาํให

เกิดความเสียหายและเปนอันตรายตอการใชถนน

และทีส่าํคญัการแกไขจะทาํดวยความยากลาํบากและ

ใชงบประมาณสูง 

 ฉบับนี้ผมไดนําเสนองานถนนเปนสวนใหญ

เพราะงานสะพานอยูในชวงการเตรยีมการครบั   เอาไว

ฉบับหนาผมจะนําวิธีการกอสรางงานอื่นๆ พรอม

ภาพประกอบมานาํเสนอ  อยาลมืตดิตามตอไปนะครบั
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ÀÒ¾¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ Stepped drain chute

ÀÒ¾¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ interceptor


