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บทคัดย่อ
ปัญหาหลักที่มักจะพบได้ในงานก่อสร้างอุโมงค์ คือการทรุดตัวของผิว
ดิน ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัว คือ ลักษณะอุโมงค์ สภาพ
ทางธรณีวิทยา และการควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ การควบคุมการทรุด
ตัวของผิวดินที่รัดกุมมากเกินไปอาจทำให้อัตราเร็วในการก่อสร้างที่ต่ำ และ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น การศึกษานี้หาค่าตัวแปรควบคุม
เครื่ องขุ ดเจาะอุ โมงค์ ในชั้ นดินอ่ อนที่ เหมาะสมที่ สุ ดด้ ว ยอั ล กอริทึ่ ม แบบ
พันธุกรรมภายใต้ การควบคุม การทรุดตัว ของผิ วดิ น ร่ว มกั น กับ การสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และค่าการทรุดตัว เพื่อทำนายอัตราเร็ว
ในการก่อสร้างและการทรุดตัวของผิวดินด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โดย
นำข้อมูลของโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินมาใช้เป็ น
ข้อมูลสำหรับฝึกโครงข่ายประสาทเทียม หาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถทำ
ให้อัตราเร็วในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นโดยที่ค่าการทรุดตัวที่ไม่เกินค่าที่ยอม
ให้ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากลักษณะชั้นดินแล้ว อัตรา
ขุ ด เจาะอุ โมงค์ แ ละแรงอั ด ฉี ด น้ ำ ปู น เกราต์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ และ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเห็ นได้ ชั ด เมื่ อ ค่ าควบคุ ม การทรุ ดตั ว ของผิ ว ดิ น มี ค่ า
แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การทรุดตัวของผิวดิน, การทำให้เหมาะสมที่สุด, ตัวแปรควบคุม
เครื่ องขุ ดเจาะอุ โมงค์ , อั ล กอริ ทึ่ ม แบบพั น ธุก รรม, โครงข่ า ย
ประสาทเทียม

Abstract
The construction of the tunnel usually leads to settlement
which normally depends on the tunnel geometries, geological
parameters and tunnel boring machine’s parameters. The
tunneling construction rate is commonly reduced with more
strict value of controlled surface settlement, resulting in an
increase of time and budget of tunnel construction. This study
is aimed to determine the optimal tunnel construction

parameters using Genetic Algorithm (GA) with varying allowable
surface settlements incorporated with the Artificial Neural
Network (ANN) for predictions of surface settlement and
tunneling construction rate. In this study, the MRTA Blue Line
data are used to train the ANN and used as case study for
determining optimal tunnel construction parameters. The
results also indicated that the penetration rate and grouting
pressure change significantly with the variation of allowable
settlement.
Keywords: Surface settlement, Optimization, Tunnel boring
machine’s parameters, Genetic Algorithm, Artificial
Neural Network

1. บทนำ
ระบบการขนส่งมวลชนมีความสำคัญ อย่างมากในเขตเมืองหลวงหรือ
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย [1] ผนวกกับพื้นที่ใช้สอยบนผิวดินมี
อยู่อย่างจำกัด โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินจึงเป็ นทางเลือกที่ดี
ที่สุ ดสำหรับ กรุงเทพมหานคร [2] ถึ งแม้ มีก ารใช้ เครื่องขุดเจาะ (Tunnel
Boring Machine, TBM) แบบปรั บ แรงดั น ดิ น สมดุ ล (Earth Pressure
Balance Machine, EPBM) ในการก่อสร้างอุโมงค์ [3] ซึ่ง มีก ระบวนการ
ก่อสร้างที่ซับซ้อน แต่ผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้างการก่อสร้างโดยเฉพาะการ
ทรุดตัวของผิวดิน [1] ยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาปั จจัย
สำคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การขุ ด เจาะอุ โมงค์ ทั้ ง เวลาก่ อ สร้ า ง (ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น
ก่อสร้าง) และการทรุดตัว ของผิวดินที่เกิดขึ้น เพื่อให้ก่อสร้างอุโมงค์เป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และส่งผลกระทบที่ยอมรับได้ต่อพื้นที่รอบ
ข้ า ง (การทรุ ดตั ว ของผิ ว ดิ น ) จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า การทรุ ดตั ว
เนื่องจากการขุดเจาะอุโมงค์ เกิดได้จากหลายปัจจัย [1, 3–9] อาทิ ลักษณะ
อุ โมงค์ สภาพชั้ นดิ น หรือการควบคุ ม เครื่ องขุ ดเจาะอุ โมงค์ เป็ นต้ น ซึ่ ง
ตั ว อย่ า งปั จ จั ย ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น ปั จ จั ย ย่ อ ยได้
หลากหลาย ด้วยเหตุนี้การนำปัจจัยย่อยทั้งหมดมาพิจารณาจึงยากต่อการ
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วิ เคราะห์ เพื่ อ หาการทรุ ด ตั ว ที่ เกิ ด ขึ้ น แต่ อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น
ปั ญ ญ า ป ระดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เข้ า มามี ส่ วน ร่ ว มใน
การศึกษาวิจัยอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น การศึกษานี้ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาท
เที ยม (Artificial Neural Network, ANN) ที่ มี ค วามส ามารถ ในการ
วิเคราะห์ ค วามสัม พั นธ์ ระหว่ างแต่ ล ะปั จ จัย ที่ ซั บ ซ้ อน [5, 10] เพื่ อสร้ า ง
ความสัม พั นธ์ ระหว่ างปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ เป้า หมาย (อั ตราการก่ อสร้า ง
อุโมงค์และค่าการทรุดตัว) โดยการสุ่มปรับค่าน้ำหนักและค่าเบี่ยงเบนของ
แต่ ล ะปั จ จั ย และทำการเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย เพื่ อ ยื น ยั น ความ
น่าเชื่อถือของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีเพี ยงการศึกษาเพื่อหาปัจจัยและผลกระทบ
ต่อการทรุดตัวที่ เกิดขึ้นจากการขุดเจาะอุโมงค์ แต่ยั งไม่มีการนำไปพัฒนา
ต่อเพื่อหาตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ ที่เหมาะสม (Optimization)
ในการก่อสร้างอุโมงค์ทั้งด้านต้นทุนก่อสร้างและการควบคุมการทรุดตัวของ
ผิวดิน ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้นำวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยอัลกอริ
ทึ่มแบบพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA) ซึ่งนิยมใช้ในงานโครงสร้าง
เทคนิคธรณี [11–12] ซึง่ ประยุกต์หลักการคัดเลือกตามธรรมชาติ [13–14]
มาใช้ห าค่า ตัวแปรควบคุ มเครื่ องขุดเจาะอุ โมงค์ ที่ เหมาะสมที่สุ ดด้ว ยการ
กำหนดตั ว แปรเริ่ ม ต้ น ที่ ต้ อ งการหาค่ า ที่ เหมาะสมและประเมิ น ความ
เหมาะสม หลังจากนั้น อัลกอริทึ่ม จะคัดเลือกชุดตัวแปรที่มีค่าประเมินที่ดี
ที่สุดมาใช้เป็นตัวแปรเริ่ม ต้นในรุ่นถัดไปพร้อมทั้ งสุ่ มปรับ ตั วแปรบางชนิ ด
เพื่อให้เกิดความแตกต่างและหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในรุ่นถัดไปจนกว่าจะได้
คำตอบที่ดีที่สุด [15]
โดยสรุป การศึกษานี้ประยุกต์ใช้ปั ญญาประดิษฐ์ในรูปแบบโครงข่ าย
ประสาทเที ย มร่ว มกับ วิธี ก ารหาค่ าที่ เหมาะสมที่ สุ ดด้ วยอั ล กอริทึ่ ม แบบ
พันธุกรรมสำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อพิจารณาออกแบบการใช้ตัวแปร
ควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์แบบปรับแรงดันดินสมดุลให้มีความเหมาะสม
ที่สุดกับแต่ละสภาพชั้นดินของกรุงเทพมหานคร โดยควบคุมให้ค่าการทรุด
ตั ว ของผิ ว ดิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ และมี ต้ น ทุ น ก่ อ สร้ า งที่ ต่ ำ ที่ สุ ด
(พิจารณาในรูปแบบของอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์)

2. ระเบียบวิธีการศึกษา
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ตารางที่ 1 ตั วแปรควบคุ ม เครื่ อ งขุ ด เจาะอุ โมงค์ ที่ พิ จ ารณาร่ วมกั บ โครงข่ าย
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2.1 แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
2.1.1 สภาพชั้นดินและเป้าหมาย
ในการศึ ก ษานี้ แบบจำลองโครงข่ า ยประสาทเที ย มจะแบ่ งตามการ
พิจารณาสภาพชั้นดินใน 3 ลัก ษณะ [1, 3–4, 8–9] ได้ แก่ ชั้ นดิ นประเภท
ครึ่งบนเป็นดินเหนียวอ่อนและครึ่งล่างเป็นดินเหนียวแข็ง (Soft–Stiff Clay)
ชั้นดินประเภททั้งครึ่งบนและครึ่งล่างเป็นดินเหนี ยวแข็ง (Stiff–Stiff Clay)
และชั้นดินประเภทครึ่งบนเป็นดินเหนียวแข็งและครึ่งล่างเป็นดินทราย (Stiff
Clay–Sand) โดยมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 เป้าหมาย ได้แก่ ค่า
การทรุดตัวของผิวดิน และอั ตราเร็วการก่ อสร้างอุ โมงค์ กล่ าวโดยสรุป ใน
การศึกษานี้จะมีแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมรวมทั้งสิ้น 6 แบบจำลอง
2.1.2 ตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์
การศึกษานี้พิจารณาเลือกตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ ที่ส่งผล
ต่อการทรุดตั วของผิวดินและอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์อย่ างมีนัยสำคั ญ
ตามการศึกษาก่อนหน้า [1, 3–9] แสดงดังตารางที่ 1
2.1.3 ชั้นซ่อน (Hidden layers)
จำนวน Hidden Layer ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ และเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
อีก ทั้ง ยังส่ งผลต่ อ ความแม่ นยำของโครงข่า ยประสาทเที ย ม [3–4, 9] ซึ่ ง
โดยทั่วไปจะประยุกต์ใช้วิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) ในการศึกษานี้
หาจำนวน Hidden Layer ที่เหมาะสมที่สุดในช่วง 1–50 ชั้น และพิจารณา
ความเหมาะสมจำนวน Hidden Layer ผ่ า นค่ า Root Mean Squared
Error (RMSE) ที่น้อยที่สุดระหว่างค่า RMSE ของชุดข้อมูลสำหรับใช้เรียนรู้
(Train Data) กับค่า RMSE ของชุดข้อมูลสำหรับใช้สอบทวน (Test data)

การศึ กษานี้ประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB R2019b ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการทรุดตัวของผิวดินและอัตราเร็ว
การก่อสร้างอุโมงค์ และใช้ข้อมูลของโครงการอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใน
การสร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทีย ม โดยยื นยันความถูกต้ องของ
แบบจำลองด้วยการสอบเทียบค่า จริงของการทรุดตัวที่ ผิวดิน และอัตราเร็ว
การก่อสร้ างที่ ได้รับจากการตรวจวัดในสนาม และวิเคราะห์ห าค่ า ตั วแปร
2.1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียม
ควบคุ ม เครื่ อ งขุ ด เจาะอุ โมงค์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด โดยใช้ อั ล กอริ ทึ่ ม แบบ
เพื่ อให้ ได้แ บบจำลองโครงข่ ายประสาทเที ย มที่ดีที่ สุดในการทำนาย
พันธุกรรม ซึ่งกำหนดกรณีศึกษาตามสภาพชั้นดิน ระดับความลึกอุโมงค์ และ เป้าหมาย กระบวนการหา Hidden Layer ที่เหมาะสมที่สุดเพียงอย่างเดียว
ระดับน้ำใต้ดินซึ่งเปรียบเทียบจากตำแหน่งล่างสุดของอุโมงค์ รวมทั้งสิ้น 9 ยังไม่สามารถยื นยั นได้อย่างความแม่ นยำของแบบจำลองสมบู รณ์ แม้ว่ า
กรณี
ผลต่ า งระหว่า งค่ า RMSE ของชุ ดข้ อมู ล สำหรั บ ใช้ เรี ย นรู้ และค่ า RMSE
ของชุ ดข้อมูลสำหรับ ใช้สอบทวนจะมีค่ าน้อย แต่อย่างไรก็ตามค่ า RMSE
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ของแต่ละชุดข้อมูลและผลต่างผลต่างระหว่าง RMSE ของชุดข้อมูลสำหรับ
ใช้เรียนรู้กับ RMSE ของชุดข้อมูลสำหรับใช้สอบทวนมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง

ตารางที่ 2 ระดับความลึกอุโมงค์และระดับน้ำใต้ดินในแต่ละกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

ระดับความลึกอุโมงค์ (ม.)

ระดับน้ำใต้ดิน (ม.)

สภาพชั้นดิน

1

13

5.85

Soft–Stiff Clay

2

15

3.85

Soft–Stiff Clay

3

18

0.85

Soft–Stiff Clay

4

17

1.85

Stiff–Stiff Clay

5

19

–0.15

Stiff–Stiff Clay

6

21

–2.15

Stiff–Stiff Clay

7

20

–1.15

Stiff Clay–Sand

8

22

–3.15

Stiff Clay–Sand

9

24

–5.15

Stiff Clay–Sand

2.2 อัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม

อัตราขุดเจาะ (มม. ต่อนาที)

แรงดันหน้าหัวขุดเจาะ (กิโลปาสคาล)

แรงผลักหัวขุดเจาะ (ตัน)

มุมก้มมุมเงยของหัวขุดเจาะ (องศา)

แรงอัดฉีดน้ำปูนเกราต์ (บาร์)

เปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปูนเกราต์ (เปอร์เซ็นต์)

189

1159

0.24

2.5

150

ค่าน้อยที่สุด

9

141

809

–0.33

0.5

97

ค่ามากที่สุด

55

182

1277

0.47

2.55

150

ค่าน้อยที่สุด

22

30

611

–1.18

0.72

103

ค่ามากที่สุด

51

147

1179

0.71

2.5

224

ค่าน้อยที่สุด

19

27

741

–1.23

2.4

99

ขอบเขตข้อมูล

แบบจำลอง
Soft–Stiff Clay
Stiff–Stiff Clay
Stiff Clay–Sand

31

2.2.3 คุณสมบัติของอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม
กำหนดให้อัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรมที่ใช้ในการศึกษานี้มีคุณสมบัติ โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ำนวนประชากร (Population Size) และจำนวนรุ่ น ของ
ประชากร (Generation) ดังตารางที่ 4
การศึกษานี้กำหนดให้อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์เป็นฟังก์ชันเป้าหมาย
และกำหนดให้ชุดคำตอบ (ตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์) ที่เหมาะสม
ที่สุดสามารถทำให้ฟังก์ชันเป้าหมายมีค่ามากที่สุด แต่ อย่างไรก็ตาม อัลกอริ
ทึ่มแบบพันธุกรรม ถูกออกแบบให้หาชุดคำตอบที่ทำให้ฟงั ก์ชันเป้าหมายมีคา่
น้อยที่สุด ดังนั้นจึงต้องกำหนดให้ฟังก์ชันเป้าหมายมีค่าติดลบแสดงดังสมการ
ที่ (1) เพื่ อให้โปรแกรมหาชุดคำตอบที่ ทำให้ ฟังชันเป้ าหมายมีค่ามากที่สุ ด
ตามที่กำหนด
Y = − ycon

(1)
Y คือ ฟังก์ชันเป้าหมาย และ − ycon คือ อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ที่ได้
จากกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม

ตารางที่ 4 คุณสมบัติเบื้องต้นของอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม
คุณสมบัติ

ค่าประยุกต์ใช้

จำนวนประชากร (ตัว)

200

จำนวนรุ่นของประชากร (รุ่น)

600

2.2.1 กรณีศึกษา
ในการศึกษานี้ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์สามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ ตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ ตัวแปรลักษณะอุโมงค์ และ
ตัวแปรทางธรณี วิทยา แต่ ในทางปฏิ บัติ ตัวแปรลักษณะอุโมงค์แ ละตัวแปร
ทางธรณีวิทยาไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นกลุ่มตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะ
อุ โมงค์ จึ ง ถู ก พิ จ ารณาเพื่ อหาค่ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด และกำหนดให้ ตัว แปร
ลักษณะอุโมงค์และตัวแปรธรณีวิทยามีคุณสมบัติแบ่งตามกรณีศึกษาแสดงดัง
ตารางที่ 2
2.2.2 ขอบเขตการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อการทำนายอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์และค่าการทรุดตัวของผิวดิน
ที่ แ ม่ นยำของแบบจำลองโครงข่ ายประสาทเที ย ม จำเป็ นต้ องกำหนดให้
ขอบเขตการหาค่าที่เหมาะสมที่ สุดของแต่ละตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะ
อุโมงค์มีค่าเท่ากับค่าสูงสุดและต่ำสุดจากข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ขอบเขตตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์

ค่ามากที่สุด
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ของแต่ ล ะชุ ด ข้ อ มู ล ยั ง คงมี ค่ า สู ง (ค่ า ทำนายจากชุ ด ข้ อ มู ล สอบทวน
สอดคล้ องกับ ค่ า ทำนายจากชุ ดข้ อมู ล ที่ ใช้ เรี ย นรู้ แต่ ไม่ มี ค วามแม่ น ยำ)
ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนายเป้าหมายของ
โครงข่ายประสาทเทีย ม โดยกำหนดให้โครงข่ ายประสาทเทียมใช้ จำนวน
Hidden Layer ที่เหมาะสมในแต่ล ะแบบจำลอง และกำหนดให้โครงข่ าย
ประสาทเทียมเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ซ้ำๆ จนกระทั่งมีค่า RMSE

2.2.4 เงื่อนไขในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
การศึกษานี้กำหนดเงื่อนไขในอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรมสำหรับการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดทั้งสิ้น 2 ประการ ประการแรกคือ เงื่อนไขเนื่องจากการ
ควบคุมการทรุดตัวของผิวดินให้มีค่าไม่เกินค่าที่ยอมรับได้แสดงดังสมการที่
(2)
(2)
yset  yset , allow
yset คื อ ค่ าการทรุด ตัว ของผิวดิ นที่ ได้จ ากกระบวนการหาค่ าที่ เหมาะสม
ที่สุดด้วยอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม และ yset , allow คือ ค่าการทรุดตัวของผิว
ดินที่ยอมรับได้
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แปรของกรณีศึกษา ขั้นต่อมาจะนำชุดข้อมูลข้างต้นไปวิเคราะห์หาอัตราเร็ว
การก่อสร้างอุโมงค์และค่าการทรุดตัวของผิวดิน ด้วยแบบจำลองโครงข่า ย
ประสาทเทียมที่ผ่านการฝึกแล้ว ขั้นตอนที่สามอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรมจะ
ตรวจสอบเงื่อนไขดังสมการที่ (3) และ (4) เพื่อคัดประชากรที่ไม่ผ่านเงื่อนไข
ออก และให้ ค ะแนนประชากรที่ เหลื อ ในแต่ ล ะรุ่น ด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น เป้ า หมาย
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดการทำงานของอัลกอริทึ่ม
พันธุกรรม ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขจะทำการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในประชากรรุ่น
ถัดไป และเริ่มกระบวนการทำงานซ้ำตั้งแต่ขั้น ตอนแรกจนถึงขั้นสุดท้ายจน
ได้ชุดตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไข

3. ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
รูปที่ 1 เปรี ย บเที ย บค่ าการทรุ ด ตั วของผิ วดิ น ระหว่ างค่ าจากการทำนายด้ ว ย
โครงข่ายประสาทเทียมและค่าที่ตรวจวัดได้

3.1 ผลสอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม

แบบจำลองโครงข่ า ยประสาทเที ย มสร้ า งความสั ม พั น ธ์ จ ากข้ อ มู ล
ก่อสร้างจริงเพื่อทำนายอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์และค่าการทรุดตัวของ
ผิวดินเนื่องจากตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ เพื่อยืนยันความแม่นยำ
ในการทำนายค่าเป้าหมายสำหรับกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด จึงมี
ความจำเป็ น ต้ อ งสอบเที ย บผลระหว่ า งค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการทำนายของ
แบบจำลองและผลตรวจวัดจริงในสนาม จากผลการสอบเทียบดังแสดงใน
รูป ที่ 3.1 และรูป ที่ 3.2 พบว่ า ทั้ งแบบจำลองเพื่ อ ทำนายอั ตราเร็ วการ
ก่อสร้างอุโมงค์และค่าการทรุดตัวของผิวดิน ในทุกสภาพชั้นดินให้ ผลการ
ทำนายเทียบกับผลตรวจวัดจริงในสนามกระจายตัวอยู่บนเส้นอัตราส่วน 1
ต่อ 1 และมีค่า RMSE และ R2 ของแต่ละแบบจำลองดังแสดงในรูป จากผล
การวิเคราะห์พ บมี ค่า RMSE เข้ าใกล้ศู นย์ และ R2 เข้าใกล้ หนึ่ง แสดงว่ า
รูปที่ 2 เปรีย บเทียบอั ตราเร็วการก่ อสร้างอุโมงค์ระหว่างค่าจากการทำนายและ แบบจำลองข้า งต้ นมี ค วามแม่น ยำในการทำนายเป้ าหมาย และสามารถ
นำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ในขั้นตอนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดได้ อย่าง
ค่าที่ตรวจวัดได้
น่าเชื่อถือ
ประการที่สองคือเงื่อนไขเนื่องจากประสิทธิภาพการก่อสร้าง ( k ) ซึง่ ได้
จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์เทียบกับ ตารางที่ 5 อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ภายใต้การควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน
อัตราการขุดเจาะในหน่วย มม. ต่อนาที จากข้อมูลจริงที่ได้จากสนามพบว่า
จากกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
ค่ า k มี ม ากที่ สุ ดเท่ า กั บ 0.77 (  0.8) ดั ง นั้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ อัต ราเร็ ว การ กรณีศึกษา อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ภายใต้การควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน
(วงต่อวัน)
ก่ อ สร้ า งอุ โมงค์ ที่ ไ ด้ จ ากอั ล กอริ ทึ่ ม แบบพั น ธุ ก รรมมี ค่ า ที่ ม ากผิ ด ปกติ
ไม่เกิน 10 มม.
ไม่เกิน 20 มม.
ไม่เกิน 30 มม.
การศึกษานีจ้ ึงกำหนดเงื่อนไขแสดงดังสมการที่ (3)
1
18.21
18.21
18.21
(3)
ycon  kx pen
2
18.22
18.23
18.22
ycon คือ อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ที่ได้จากกระบวนการหาค่าที่เหมาะสม
3
19.14
20.35
20.64
ที่สุดด้วยอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม k คือ ค่าคงที่ประสิทธิภาพการก่อสร้าง
4
23.70
22.36
24.12
ซึ่งมี ค่า เท่ ากับ 0.8 และ x pen คือ อัตราขุ ดเจาะอุ โมงค์ ในหน่ วย มม. ต่ อ
5
24.71
24.83
25.24
นาที ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการหาค่ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ด้ ว ย อั ล กอริ ทึ่ ม แบบ
6
25.27
25.54
25.77
พันธุกรรม
2.3 ขั้นตอนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม
ขั้นตอนแรกอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรมจะสุ่มชุดตัวแปรควบคุมเครื่องขุด
เจาะอุโมงค์ (ประชากร) ที่ต้องการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและรวมกับชุด ตัว
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7

23.89

24.36

24.94

8

24.79

25.20

25.43

9

25.02

25.50

25.47
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กรณี Stiff–Stiff Clay และ Stiff Clay–Sand ในภาพรวมของผลวิเคราะห์
จะเพิ่ม ขึ้นเล็กน้อยและเพิ่ม ขึ้นในอัตราค่อนข้ างคงที่ แต่ ชั้นดินกรณี Soft–
Stiff Clay มีอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์เพิ่มขึ้นชัดเจนเฉพาะกรณีที่อุโมงค์มี
ระดับ ความลึ ก 18 ม. เท่า นั้น ทั้ งนี้ คาดว่าเกิดจากการกำหนดขอบเขตตั ว
แปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์สำหรับกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
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5

6

7

8

9

เปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปูนเกราต์ (เปอร์เซ็นต์)

การศึกษานี้ดำเนินการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรควบคุมเครื่อง
ขุดเจาะอุ โมงค์เพื่ อให้ ได้ อัตราเร็ วการก่อสร้างอุโมงค์ ที่ สูง ที่ สุดภายใต้ก าร
ควบคุมค่าการทรุดตัวของผิวดินไม่เกิน 10 มม. 20 มม. และ 30 มม. ซึง่ ได้
อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์จากกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละ
กรณีศึกษาแสดงดังตารางที่ 5 และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วการ
ก่อสร้างอุโมงค์กับการทรุดตัวของผิวดินที่ยอมให้ ของแต่ละกรณีศึกษาดังรูป
ที่ 3(ก) ในภาพรวมเมื่อพิจารณาตามระดับความลึกอุโมงค์พบว่าในสภาพชั้น
ดิ น กรณี เดี ย วกัน ถ้ าระดั บ ความลึ ก อุ โมงค์ ม ากขึ้ น อั ตราเร็ ว การก่ อสร้ า ง
อุโมงค์จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาสภาพชั้นดินร่วมด้วยพบว่าชั้นดิน
กรณี Stiff–Stiff Clay และ Stiff Clay–Sand มีอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์
ใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 22–26 วงต่อวัน และชั้นดินกรณี Soft–
Stiff Clay มี อัตราเร็ว การก่ อสร้า งอุ โมงค์น้อยที่ สุ ด ซึ่ งอยู่ ในช่ วงประมาณ
18–21 วงต่ อวั น เนื่ องจากในทางปฏิ บั ติผู้ ป ฏิ บั ติงานในสนามเลื อกใช้วิ ธี
ขนส่งดินที่ขุดออกมาในชั้นดินกรณี Soft–Stiff Clay ต่างจากชั้นดินกรณีอื่น
ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน้อยกว่าความเป็นจริง เมื่อยอมให้เกิด
การทรุดตั วของผิวดิ นมากขึ้ น พบว่าอั ตราเร็วการก่อสร้า งอุโมงค์ ในชั้ นดิ น

4

แรงอัดฉีดน้ำปูนเกราต์ (บาร์)

3.2 อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ภายใต้การควบคุมการทรุดตัว ของผิวดินที่
ยอมให้

มุมก้มมุมเงยของหัวขุดเจาะ (องศา)

3

(ข) พิจารณาเทียบกับค่าการทรุดตัวของผิวดินจากการทำนาย
รูปที่ 3 อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ที่ได้จากกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

แรงผลักหัวขุดเจาะ (ตัน)

2

แรงดันหน้าหัวขุดเจาะ (กิโลปาสคาล)

1

อัตราขุดเจาะ (มม. ต่อนาที)

(ก) พิจารณาเทียบกับค่าการทรุดตัวของผิวดินทีย่ อมให้

การทรุดตัวของผิวดินที่ยอมให้ (มม.)

กรณีศึกษา

ตารางที่ 6 ผลลัพธ์การหาค่าตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่เหมาะสมที่สุด
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20

31

171

1028

–0.10
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–0.26

1.41
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30
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–1.17
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2.33

150

30

43

30

611

–1.16

2.14

150

10

43

27

741

–1.23

2.49

224

20

37

27

741

–1.23

2.46

223

30

38

27

741

–1.23

2.45

224
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บางชนิดแคบเกินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และตัวแปรดังกล่าวอาจเป็นปัจจัย และ 26 กิโลปาสคาล ตามลำดับ) แต่ในชั้นดินกรณี Soft–Stiff Clay ถึงแม้
หลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์และการ จะมีแนวโน้มของค่าแรงดันหน้าหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุดที่ไม่คงที่ในแต่ละ
ระดับความลึก แต่โดยส่วนใหญ่ค่าแรงดันหน้าหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุดนั้น
ทรุดตัวของผิวดินอย่างมีนัยสำคัญ
จะมีค่าใกล้เคียงขอบเขตที่มากที่สุด (189 กิโลปาสคาล)
3.3 การเปลี่ยนแปลงตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่เหมาะสมที่สุด
ตามระดับความลึกอุโมงค์
จากกระบวนการหาตัวแปรควบคุมเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่เหมาะสมที่สุด
ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละปัจจัยแสดงดังตารางที่ 6
3.3.1 อัตราขุดเจาะ (Penetration Rate)
รูป ที่ 4 แสดงอัตราขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุ ดภายใต้การควบคุม การทรุดตั ว
ของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์ ในชั้นดินกรณี Stiff–Stiff
Clay และ Stiff Clay–Sand พบว่าเมื่ออุโมงค์ถูกวางอยู่ในระดับที่ลึกขึ้นควร
ใช้ อั ต ราขุ ด เจาะที่ เร็ ว ขึ้ น แต่ ใ นชั้ น ดิ น กรณี Soft–Stiff Clay มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอัตราขุดเจาะที่น้อยมากเพราะผลลัพธ์อัตราขุดเจาะที่ได้ในทุก
ระดับความลึกเป็นค่าขอบเขตที่มากที่สุด (31 มม. ต่อนาที) และคาดว่าเป็น
ปัจจัยที่ทำให้ค่าการทรุดตัวของผิวดินดังแสดงในรูปที่ 3(ข) มีค่าไม่เกิน 20 รูปที่ 4 อัตราขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุมการทรุดตัวของผิวดินที่
มม. ทั้งที่ค่าการทรุดตัวที่ยอมให้มีค่ามากกว่านั้น นอกจากนี้ผลอัตราขุดเจาะ
ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์
ดั งที่ กล่ า วในข้ า งต้ น มี ผ ลสอดคล้ อ งกั บ ผลอั ตราเร็ วการก่ อสร้ า งอุ โมงค์ ที่
เหมาะสมที่สุดดังแสดงผลในหัวข้อที่ 3.2 จึงคาดว่าอัตราขุดเจาะเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราเร็วการขุดเจาะอย่างมีนัยสำคัญ
3.3.2 แรงอัดฉีดน้ำปูนเกราต์ (Grouting Pressure)
รูปที่5 แสดงแรงอัดฉีดน้ำปูนเกราต์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุม
การทรุดตัวของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์ ในชั้นดินกรณี
Stiff–Stiff Clay และ Stiff Clay–Sand เมื่ออุโมงค์ ถูกวางอยู่ในระดับ ที่ลึ ก
ขึ้น ควรใช้ แ รงอั ดฉี ดน้ ำ ปู น เกราต์ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ได้ อัตราเร็ วการก่ อสร้ า ง
อุโมงค์ที่มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงของแรงฉีดน้ำปูนเกราต์ในชั้นดินกรณี
Stiff Clay–Sand น้อยกว่ากรณีชั้นดิน Stiff–Stiff Clay อย่างมากเนื่องจาก
Stiff Clay–Sand มี ข อบเขตการหาค่ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ที่ แ คบซึ่ ง มี ค่ า อยู่
ในช่วง 2.4–2.5 บาร์ และในชั้นดินกรณี Soft–Stiff Clay พบว่าเมื่ออุโมงค์ รูปที่ 5 แรงอัดฉีดน้ำปูนเกราต์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุมการทรุดตัวของ
ถู กวางอยู่ ในระดั บ ที่ ลึ ก ขึ้ น จะใช้ แ รงอั ด ฉี ดน้ ำ ปู น เกราต์ น้อยลง จากการ
ผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์
พิจ ารณาร่ว มกับ ข้อมูล การตรวจวัดในสนามของตัว แปรควบคุ มเครื่องขุ ด
เจาะอุโมงค์ พบว่า ในบางตำแหน่งของแนวขุดเจาะอุโมงค์ ที่ ระดับ ความลึ ก
อุโมงค์ในช่วง 17–18 ม. ผู้ปฏิบัติงานในสนามสามารถใช้แรงอัดฉีดน้ำปูนเก
ราต์ ที่ ต่ ำ (ไม่ เกิ น 1 บาร์ ) ก็ ส ามารถทำให้ มี เปอร์ เซ็ น ต์ ฉี ด น้ ำ ปู น ตาม
ข้ อกำหนดได้ จึ ง คาดว่ า เป็ นเพราะชั้ น ดิ น ณ ตำแหน่ ง ที่ ท ำการตรวจวั ด
แรงอัดฉีดน้ำปูนเกราต์มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติ จึงทำให้ผลวิเคราะห์
แนะนำให้ใช้แรงอัดฉีดปูนเกราต์น้อยลงเมื่อมีระดับความลึกที่ 18 ม.
3.3.3 แรงดันหน้าหัวขุดเจาะ (Face Pressure)
รูปที่ 6 แสดงแรงดันหน้าหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุม
การทรุดตัวของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์ ในชั้นดินกรณี
Stiff–Stiff Clay และ Stiff Clay–Sand พบว่า ค่า แรงดันหน้า หัว ขุดเจาะที่
ทำให้ได้อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ที่มากที่สุดมีแนวโน้มคงที่แม้ระดับความ รูปที่ 6 แรงดันหน้าหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุมการทรุดตัวของ
ผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์
ลึกจะเพิ่มขึ้นและมีค่าแรงดันหน้าหัวขุดเจาะเท่ากับขอบเขตที่น้อยที่สุด (29
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24–26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย

The 27th National Convention on Civil Engineering
August 24–26, 2022, Chiang Rai, THAILAND

รูปที่ 7 แรงผลักหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้การควบคุมการทรุดตัวของผิว
ดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์

รูปที่ 9 เปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปูนเกราต์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุมการทรุดตัว
ของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์

รูปที่ 8 มุมก้มมุมเงยของหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้การควบคุมการทรุด
ตัวของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์

3.3.6 เปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปูนเกราต์ (Percent Grouting)
รูป ที่ 9 แสดงเปอร์ เซ็ นต์ ฉี ดน้ ำ ปู น เกราตร์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในแต่ ล ะ
กรณี ศึ ก ษาเที ย บกั บ ระดั บความลึ กอุ โ มงค์ ในชั้ นดิน กรณี Stiff–Stiff Clay
และ Stiff Clay–Sand โดยภาพรวมของผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์
ฉีดน้ำปูนเกราต์ที่เหมาะสมที่สุดมีแนวโน้มคงที่แม้ระดับความลึก อุโมงค์จะมี
ค่าเพิ่มขึ้ น และมีเปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปู น เกราต์ใกล้เคียงกับ ค่าขอบเขตที่มาก
ที่สุด ที่ใช้ในกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (150 และ 224 เปอร์เซ็นต์
ตามลำดับ ) ในทางตรงกันข้ าม สำหรับ ชั้นดิน ในกรณี Soft–Stiff Clay ค่ า
เปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปูนที่เหมาะสมที่สุด มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน
ตามระดับความลึกอุโมงค์ ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากความแปรปรวนของชั้น
ดิน โดยบริเวณที่มีการเกาะตัวของดินแน่นจะมีเปอร์เซ็นต์ ฉีดน้ำปูนเกราต์ที่
น้อย และถ้ามีการเกาะตัวของดินหลวมจะมีเปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำปูนเกราต์ที่มาก

3.3.4 แรงผลักหัวขุดเจาะ (Thrust Force)
รูปที่ 7 แสดงแรงผลักหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การควบคุมการ
ทรุดตัวของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์ จากการวิเคราะห์
โดยภาพรวมพบว่ าในชั้ นดิ น กรณี Stiff–Stiff Clay และ Stiff Clay–Sand
แรงผลั กหั ว ขุ ดเจาะที่ เหมาะสมที่ สุ ด มี แ นวโน้ ม คงที่ แ ม้ ระดั บ ความลึ ก จะ
เพิ่มขึ้นและมีค่าแรงผลักหัวขุดเจาะใกล้เคียงกับค่าขอบเขตที่น้อยที่สุด (611
และ 741 ตั น ตามลำดั บ ) ในทางกลั บ กั นสำหรับ กรณี ชั้ นดิน Soft–Stiff
Clay แรงผลักหัวขุดเจาะที่เหมาะสมที่สุด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับความ
ลึกอุโมงค์
3.3.5 มุมก้มมุมเงยของหัวขุดเจาะ (Pitching Angle)
รูป ที่ 8 แสดงมุ มก้มมุ มเงยของหัวขุ ดเจาะที่เหมาะสมที่สุ ดภายใต้ก าร
ควบคุมการทรุดตัวของผิวดินที่ยอมให้เทียบกับระดับความลึกอุโมงค์ ในทุก
สภาพชั้นดินเมื่ออุโมงค์ถูกวางอยู่ในระดับที่ลึกขึ้นควรใช้ พบว่าเมื่ออุโมงค์ถูก
วางอยู่ในระดับที่ลึกขึ้น ควรใช้ค่ามุมก้มมุมเงยของหัวขุดเจาะที่มากขึ้น (ค่า
มุมก้มเข้าใกล้ศูนย์)

4. สรุปผล
การศึกษานี้นำโครงข่ายประสาทเทียมและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยอัลกอริทึ่มแบบพันธุกรรม เพื่อพิจารณาออกแบบตัวแปรควบคุมเครื่อง
ขุ ด เจาะอุ โมงค์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพชั้ น ดิ น ในแต่ ล ะกรณี โดย
พิจารณาหาค่าอัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ที่สูงที่สุดเมื่อควบคุมการทรุดตัว
ของผิ ว ดิ น ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษาได้
ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ห าค่าที่ เหมาะสมที่สุดจะพบว่าผลลัพ ธ์การ
วิเคราะห์มี ความสมเหตุสมผล โดยเมื่อมี การควบคุ มการทรุดตั ว
ของผิว ดิน ที่ เข้ม งวด ผลลั พ ธ์ที่ ได้นั้น จะให้ อัตราเร็ วการก่ อสร้า ง
อุโมงค์ที่น้อยลง แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายประสาทเทียมและอัลกอ
ริ ทึ่ ม แบบพั น ธุ ก รรมเป็ น เครื่ อ งมื อ สำหรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน
ก่อสร้างอุโมงค์มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
2. สำหรั บ กรณี ชั้ น ดิ น Stiff–Stiff Clay และ Stiff Clay–Sand ให้
ผลลัพธ์อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์ที่มากและมีค่าใกล้เคียงกัน แต่
ทั้งนี้การวางระดับอุโมงค์ในระดับลึกมาก อาจต้องพิจารณาปัจจัย
สำคัญในส่วนของแรงดันน้ำที่มีค่าสูง และระมัดระวังการเกิดการ
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ทรุดตัวของผิวดินที่มาก ในขณะที่กรณีชั้นดิน Soft–Stiff Clay ไม่
ว่า จะมี การควบคุ ม การทรุ ดตั ว ของผิ ว ดิ นมากหรือน้ อยเพี ย งใด
อัตราเร็วการก่อสร้างอุโมงค์นั้นก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3. จากการวิ เคราะห์ ตั ว แปรควบคุ ม เครื่ องขุ ด เจาะอุ โมงค์ ที่ ผ่ า น
กระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยควบคุมการทรุดตัวของผิว
ดินที่ยอมรับ ได้ควรเลือกปรับ อัตราขุดเจาะอุโมงค์ และแรงอัดฉี ด
น้ำปูนเกราต์ให้มากขึ้น เมื่อแนวอุโมงค์ถูกวางในระดับความลึกที่
มากขึ้นและเมื่อต้องการเพิ่มความรัดกุมในการควบคุมการทรุดตัว
ของผิวดิน
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