
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบส าหรับชั้นดินอ่อน 

ด าเนินงานโดย 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
ในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ 14 จังหวัด รวมทั้งพ้ืนที่ทั้งหมด

ของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวอ่อนถึงอ่อนมาก หนาเฉลี่ยประมาณ 10 ถึง 15 เมตรจากผิวดิน 
มักจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากในขั้นตอนการขุดดินลึก เนื่องจากการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของดินโดยรอบก าแพง
กันดิน โดยปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของดินโดยรอบบ่อขุด ได้แก ่ความแข็งแรงของก าแพงกันดิน (Wall Stiffness) 
ความแข็งแรงของระบบค้ ายันก าแพง (Bracing stiffness) และวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันก าแพงกันดินที่
นิยมใช้ส าหรับงานขุดดินลึกบนชั้นดินเหนียวอ่อน ได้แก่ แผ่นเหล็กชีทไพล์ (Sheet Pile Walls) มีด้วยกันหลายแบบ
ดังนี้ 

1. Cantilever sheet pile Walls เป็นการตอกฝังแผ่นผนังให้จมลงไปในดิน ให้มีระยะที่ปลาย
ล่างของผนังยึดแน่นยาวเพียงพอ สามารถรบัแรงดันดินด้านข้างได้โดยไม่ล้มตัวลง 

2. Anchored sheet pile Walls มีลักษณะคล้ายแบบ Cantilever sheet pile Walls แต่เพ่ิม
การใช้ Anchor หรือ Tie Rod เป็นตัวยึดส่วนบนของผนังกันดินเข้ากับดินหรือวัสดุที่มีการน้ าหนักถ่วงไว้ 

3. Brace Cuts หรือ Brace Cofferdam ความมั่นคงแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับตัวค้ ายัน (strut) ซึ่งแผ่น
เข็มพืดจะถูกตอกลงไปก่อนการขุดและติดตั้ง Wale และ Strut ที่ระดับที่ออกแบบไว้ก่อนการขุด 

การก่อสร้างคลองชลประทานที่ตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อน มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการทรุดตัว
และปัญหาเรื่องเสถียรภาพของคันคลองบริเวณลาดด้านข้างเนื่องจากการเคลื่อนตัว การก่อสร้าง Cement Column 
จะท าให้ดินฐานรากแข็งตัวและมีก าลังสูงขึ้น การก่อสร้างคันทางและผิวถนนสามารถท าได้ทันทีหลังจากก่อสร้าง 
Cement Column แล้วเสร็จ ไม่ต้องรอเวลาท าการ Preload ให้ดินเกิดการทรุดตัวเหมือนการก่อสร้างแบบเดิม
หรือใช้ PVD ช่วยเร่งการทรุดตัวนอกจากนั้น Cement Column ยังลดปัญหาการทรุดตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากความหนาของชั้นดินที่เกิดการทรุดตัวลดลง 

ดังนั้น ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จึงได้
ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบส าหรับชั้นดินอ่อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิศวกรโยธา ของ
ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพ่ีอให้มีความรู้ ความเข้าใจ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกแบบ
สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Sheet Pile ที่ป้องกันการพังทลายของดิน    
   2. เรียนรู้เกี่ยวกับ Cement Column และเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินวิธีอ่ืน ๆ ที่น ามาใช้
แก้ไขปัญหาของฐานรากบนชั้นดินเหนียวหรือทรายหลวม   

หัวข้อการฝึกอบรม 
  1. การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)                6 ชั่วโมง 

 2. การป้องกันดินพังและการปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวอ่อน      6 ชั่วโมง 
             รวม ๑2 ชั่วโมง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าระบบ Sheet Pile ที่ป้องกันการพังทลายของดินและได้เรียนรู้

เกี่ยวกับ Cement Column และเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของฐานรากบนชั้นดินเหนียว
หรือทรายหลวม รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ จะท าให้โครงสร้างมี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทาน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิศวกรโยธา ของส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 60 คน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม    
  ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561   

สถานที่ในการฝึกอบรม 
ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ 

เทคนิคการฝึกอบรม 
 บรรยาย  กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม 

วิทยากรในการฝึกอบรม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  
และอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การประเมินผลและติดตามการฝึกอบรม 
 1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้ 

        1.1  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่ก าหนดไว้  

      1.2  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมิน
จ าแนก ดังนี้ 

         1.2.1  ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม  
         1.2.2  ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1.3 ประเมินผลการวางแผนการน าความรู้จากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้

ในการปฏิบัติงาน 
 1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 2.  ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม 
 3.   ติดตามผลการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน ดังนี้ 

    3.1 ติดตามผลการน าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้                
ในการปฏิบัติงาน 

 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+5+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi2gs-SmNvWAhVEMI8KHaNSDbsQsAQIIw
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3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3.3 ติดตามประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ผลงานหรือบริการของหน่วยงาน 

เกณฑ์ชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ) 
  1. จ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่ก าหนดไว้   
           2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
           3. ร้อยละ 70  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการวางแผนการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

            4. จ านวนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
            5. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ
ฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าค่อนข้างมาก 

ผลลัพธ์ (จากการติดตามผลโครงการ) 
           1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
           2. ร้อยละ 70  ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  
           3. ร้อยละ 70  ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความเห็นว่า โครงการ
ฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) ค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ระหว่างการฝึกอบรม) 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ใช้งบประมาณของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 66,860 บาท 
(หกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยสามารถถัวจ่ายได้ตลอดหลักสูตร  

ที่ปรึกษาโครงการ 
1. อธิบดีกรมชลประทาน 
๒. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง 
๓. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร   
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) 
๕. ผู้อ านวยการส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
๖. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๘. ผู้อ านวยการส่วนออกแบบระบบชลประทาน 



-4- 

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ 

  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
2. นางสาวภรัณยา  จรูญธนกิจการ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางสาวศิริพร  จีนหลง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
4. นายสุพจน์  ทนทาน   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

        นายประวิณ  จ่าภา   ผู้อ านวยการส่วนออกแบบระบบชลประทาน 
 

สถานที่ติดต่อรายละเอียด 
 นายสุพจน์  ทนทาน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ  
ต าแหน่ง  น ักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส ่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 4193, โทรสาร          
0 2583 6122, 0 2584 5437 เว็บไซต ์http://kromchol.rid.go.th/person/train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kromchol.rid.go.th/person/train
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รายละเอียดหัวข้อวิชา 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบส าหรับชั้นดินอ่อน 

------------------------ 

๑. การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)      เวลา 6 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของ Sheet Pile ที่ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 
 แนวทางการสัมมนา 

๑. ชนิดของ Sheet Pile 
2. ชนิดของดินมีผลต่อแรงผลัก Sheet Pile 
3. ต าแหน่งที่เหมาะสมของ Deadman 
4. หลักการออกแบบ Sheet Pile 
5. Cantilever Sheet Pile ฝังในทราย  
6. Angchorage Sheet Pile ฝังในทราย  
7. Angchorage Sheet Pile ฝังในดินเหนียว  
8. การออกแบบ Sheet Pile ระบบ Brace cut บนชั้นดินเหนียวอ่อน 
9. ตัวอย่างงาน Sheet Pile  ต่าง ๆ  
10. ตอบปัญหา  
11. สรุปบทเรียนเกี่ยวกับ Sheet Pile 

เทคนิคการสัมมนา 
บรรยาย กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม 

2. การป้องกันดินพังและการปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวอ่อน    เวลา 6 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับ Cement Column และเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน
วิธีอ่ืน ๆ ที่น ามาใช้แก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวของลาดเขื่อนหรือลาดคันคลองของบนชั้นดินเหนียวหรือทรายหลวม   
แนวทางการสัมมนา 

๑. การพัฒนาก าลังของ Soil Cement 
2. การผสมแบบ Mechanical Mixing 
3. Jet Grouting 
4. การน า Cement Column ไปใช้งานด้านวิศวกรรม 
5. การตรวจสอบ Cement Column ในสนาม  
6. การออกแบบ Cement Column ในฐานะเสาเข็ม  
7. การออกแบบเสถียรภาพด้าน Local Shear Failure  
8. ตัวอย่างการออกแบบ  
9. การประยุกต์ใช้งานวิศวกรรม  
10. ตอบปัญหา  
11. สรุปบทเรียน 

เทคนิคการสัมมนา  
บรรยาย กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม 
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบส าหรับชั้นดินอ่อน 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2561 

ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร 

ว/ด/ป เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

 9 ม.ค.61 08.00 - 09.00 น. 
 

09.00 – 12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

ลงทะเบียน/ชี้แจงโครงการ/ทดสอบความรู้
ก่อนการฝึกอบรม/พิธีเปิด 
การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)   
การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile) (ต่อ) 
 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก  

และอาจารย์ประจ าภาค 
วิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10 ม.ค.61 09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 - 16.00 น. 
 
 
 
 
16.00 - 16.20 น. 
16.20 - 16.30 น. 

การป้องกันดินพังและการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินเหนียวอ่อน   
การป้องกันดินพังและการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินเหนียวอ่อน (ต่อ) 
 
 
 
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก  

และอาจารย์ประจ าภาค 
วิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ 

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+5+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi2gs-SmNvWAhVEMI8KHaNSDbsQsAQIIw
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