
Hydrophobic Silicate Gel 



ปญัหา 

ที่มาของข้อมลู : http://consmag.com/th/news/6854-บกุส ารวจอโุมงค์ลอดแมน่ า้เจ้าพระยา 



ที่มาของข้อมลู : http://consmag.com/th/news/6854-บกุส ารวจอโุมงค์ลอดแมน่ า้เจ้าพระยา 



“สภาพดนิและน า้ใต้ดนิมีมาก  ทาง ITD บอกว่าท าตามแบบได้ คือขุดดนิลง
ไปและดูดน า้ออก  พอแห้งจะเทพืน้แต่ปรากฎว่าการดูดน า้ออกสู้กับน า้ที่ไหล
เข้ามาเตมิไม่ได้  ท าให้เทพืน้ไม่ได้  เกดิน า้ผุดไปทั่ว  เม่ือเป็นแบบนีจ้งึขอ
ปรับใช้การฉีดวัสดุช่วย หรือ Grout แก้ไขระหว่างก่อสร้าง 

รฟม. ยันไม่จ่าย 





น ้าท่วมในเขตกอ่สรา้ง 





ผูล้งทนุควรเป็นใคร? 

 บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

  ตน้ทนุกอ่สรา้งต า่ลง 

  ท าไดเ้อง ไม่ตอ้งจา้งต่างชาติ 

 ผูผ้ลติสารเคมี (โซเดียมซิลเิกต) 

  เพิม่มูลค่าของสารเคม ี

  เพิม่ปรมิาณการใช ้



ลงทนุแลว้  มีตลาดรองรบัไหม ??? 



https://www.prachachat.net/property/news-343409 



โครงการรถไฟฟ้าสสีม้ช่วงศูนยว์ฒันธรรมฯ – มีนบรุ ี2 

https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/bangkok-and-vicinities/orangeline/ 

http://www.mrta-orangelineeast.com/th/home_progress 

https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/bangkok-and-vicinities/orangeline/
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วงเงนิลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสสีม้ช่วงศูนยว์ฒันธรรมฯ – มีนบรุ ี2 

https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/bangkok-and-vicinities/orangeline/ 

http://www.mrta-orangelineeast.com/th/home_progress 

- ความคบืหนา้ : 25% (ขอ้มูลเดือน

มีนาคม 2562)  

- ก าหนดเปิดใหบ้รกิารในปี 2566 

- ระยะทาง : ประมาณ 22 กโิลเมตร รวม

ทัง้หมด 17 สถานี  

 แบ่งเป็น สถานีใตด้ิน 10 สถานี และ

ยกระดบั 7 สถานี 

รายการ เงนิลงทนุ หน่วย 

ค่าจดักรรมสทิธิ์ที่ดิน 9,625.00 ลา้นบาท 

ค่ากอ่สรา้งงานโยธา 82,907.00 ลา้นบาท 

ค่างานระบบรถไฟฟ้า 15,008.86 ลา้นบาท 

รวม 107,540.86 ลา้นบาท 
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สายสม่ีวง เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ  

    - ความคบืหนา้ : คาดวา่จะเปิดประมูลกอ่สรา้งปลายปี 2562 และเปิด

ใหบ้รกิารภายในปี 2569 

    - ระยะทาง : 23.6 กโิลเมตร มีสถานีท ัง้สิ้น 17 สถานี เป็นใตด้ิน 10 สถานี 

และยกระดบั 7 สถานี 

สถานีรถไฟฟ้าศิรริาช  

รวมรถไฟฟ้าใตด้ิน-บนดิน ในตกึผูป่้วย  คาดวา่เสรจ็สมบูรณ์ ปี 2569 



https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/regional-
major-cities/phuket/ 



โครงการระบบขนสง่มวลชนจงัหวดัเชียงใหม่ (สายสแีดง) 

โครงสรา้งทางวิ่ง 

 

         เป็นโครงสรา้งผสมระหว่างโครงสรา้งใตด้ินและโครงสรา้งระดบั

ดิน มีระยะทางรวม 12.54 กโิลเมตร (โครงสรา้งใตด้ิน 7.37 กโิลเมตร 

และโครงสรา้งระดบัดิน 5.17 กโิลเมตร 

ที่มาของข้อมลู : mrta.co.th/media/550422/แผนที่แนวเส้นทางเชียงใหมส่ายสีแดง.pdf 



ขอ้ดีของรถไฟฟ้าใตดิ้น 

  พื้นที่ดินมีจ ากดั  ราคาแพง  แต่ตอ้งการพื้นที่ใชส้อยเพิม่มากข้ึน 

  ไม่ตอ้งเวนคืนที่ดินมาก 

  ทศันียภาพ 

  ไม่ท าใหก้ารจราจรติดขดัระหว่างการสรา้งเม่ือเทียบกบับนดิน 

  ไม่ตอ้งเสีย่งกบัอบุตัิเหตจุากสิง่ของที่จะตกระหว่างกอ่สรา้งหรอืใชง้าน 



ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พทัยา (U-Tapao 
International Airport) เป็นสนามบนิตัง้อยู่ในพืน้ที่ ต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต้ของ
กรุงเทพมหานคร อยู่เหนือระดับน า้ทะเล 13 เมตร 

ที่มาของข้อมลู : https://www.prachachat.net/property/news-178301 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://www.prachachat.net/property/news-178301
https://www.prachachat.net/property/news-178301
https://www.prachachat.net/property/news-178301


กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างรออนุมตักิรอบวงเงนิ

งบประมาณประจ าปี 2563 ส าหรบัใชก้อ่สรา้ง

กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่กรอบวงเงนิไปประมาณ 

6,600 ลา้นบาท  

แบ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ติดรมิแม่น ้ าเจา้พระยา 18 

ไรเ่ป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษ 6 อาคาร (21, 17, 15) มี

ชัน้ใตดิ้น 3 ชัน้ 

https://www.prachachat.net/property/news-361634 

https://www.prachachat.net/property/news-361634
https://www.prachachat.net/property/news-361634
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Mega City Bangna  (2565) 

http://www.realist.co.th/blog/category/project/ 

http://www.realist.co.th/blog/category/project/


http://www.realist.co.th/blog/สถานีอโศก 

http://www.realist.co.th/blog/


โครงการมิกซยู์สที่จะสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2565 

548 Ploenchit 

 

ภาพจาก : Propholic 

โครงการมิกซยู์สที่จะสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2566 

The PARQ 

ที่มาของข้อมลู : http://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2019/03/01/ 



โครงการมิกซยู์สที่จะสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2567 

Dusit Central Park 

 

ภาพจาก : Skyscrapercity.com 

Central Embassy 2 

ที่มาของข้อมลู : http://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2019/03/01/ 

โครงการสว่นขยาย 

กลุม่เซ็นทรลัและกลุม่ทุน Hongkong Land เป็นผูช้นะการประมูลคือที่ประมูลไปในราคา 420 ลา้นปอนด ์หรอื
ตีเป็นเงนิไทยกว่า 19,000 ลา้นบาท โดยที่ดินผืนดงักลา่วจะถกูน าไปพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์นัประกอบดว้ย 

ศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และอาคารชุดพกัอาศยั  

ที่มาของข้อมลู : https://www.brandbuffet.in.th/2014/04/central-
embassy-grand-opening/central-embassy-2/ 



ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 

  ตน้ทนุที่ต า่ลง  ใชว้ตัถดุิบหลกัที่ผลติไดเ้องภายในประเทศ 

  คนไทยท าไดเ้อง  ไม่ตอ้งพึง่พาต่างชาติ 

  ประหยดังบประมาณการลงทนุ ถกูกว่า cement grouting 

  มีพื้นที่ใชส้อยไดอ้ย่างเตม็ที่ 



HYDROPHOBIC SILICATE GEL 

  ผศ. ดร. พรพจน ์ตนัเสง็ 

     วิศวกรรมโยธา 

ที่ปรกึษาโครงการ  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk5_ma_-rjAhVM8XMBHeodATwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/profile/Pornpot_Tanseng&psig=AOvVaw0jQQNwdqpYKDszBjepLyTb&ust=1565069104550511

