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คํานํา 

เหตุภัยพิบัติดินถล่มในประเทศไทยเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิต   
และทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพการแปรปรวนของภูมิอากาศ       
ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวที่สําคัญปัจจัยหน่ึง ได้แก่ การก่อสร้างอาคารและการขุดดิน
หรือถมดินบริเวณลาดเชิงเขาที่ไม่ถูกต้อง ดังน้ัน การควบคุมการก่อสร้างอาคาร และการขุดดินหรือถมดิน      
ในบริเวณลาดเชิงเขาให้มีความปลอดภัย จึงเป็นมาตรการที่สําคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติดินถล่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ      
ในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย   
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการน้ี         
เพ่ือดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทํามาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย          
ที่เก่ียวข้องกับอาคาร การขุดดิน และการถมดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา   
ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการก่อสร้างบริ เวณลาดเชิงเขา (มยผ . 1915-62) มาตรฐานประกอบ                
การวิเคราะห์ความมั่นคงในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม (มยผ. 1916-62) มาตรฐานการป้องกันการพังทลาย      
สําหรับลาดเชิงเขา (มยผ. 1917-62) และมาตรฐานการถมดินและการบดอัด (มยผ. 1918-62) มาตรฐานน้ี            
จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มีแนวทางในการก่อสร้างอาคาร การขุดดินและถมดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม      
และบริเวณลาดเชิงเขาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานดังกล่าวน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง
และทําให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 

 

 (นายมณฑล  สุดประเสริฐ) 

 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
                ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 

บทนํา 

กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกําหนดมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร และการขุดดินและถมดิน ได้จัดทําร่างข้อบังคับ
สําหรับควบคุมการก่อสร้างอาคารและการขุดดินหรือถมดินบริเวณพ้ืนที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide)        
และบริเวณลาดเชิงเขา รวมถึงมาตรฐานและคู่มือที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารบริเวณเชิงเขา      
การวิเคราะห์ความมั่นคงในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม การป้องกันการพังทลายสําหรับลาดเชิงเขา การถมดิน      
และการบดอัด ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ 

มยผ. 1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา 

มยผ. 1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

มยผ. 1917-62 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสําหรับลาดเชิงเขา 

มยผ. 1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด 

ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยจัดทําร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 
ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยทุกท่านที่ได้ช่วยกันดําเนินงาน และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละในการดําเนิน
ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักด์ิ  ศรลัมพ์) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้จัดการโครงการวิจัย 

 



                 มาตรฐานประกอบการปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน             (1)    

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา                                   

สารบัญ 
 

 หนา 
 

มยผ. 1915-62 

มาตรฐานการกอสรางบริเวณลาดเชิงเขา 

(Standard of Construction on Slope) 

 1. ขอบขาย 1 

 2. นิยามและสัญลักษณ 1 

 3. มาตรฐานอางถึง 2 

 4. ลักษณะความเสียหายท่ีเกิดกับอาคารบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน 2 

 5. แนวทางการปองกันและลดความรุนแรงจากดินถลม สําหรับการกอสรางอาคาร 4 

 6. การปองกันความเสียหายของอาคารท่ีกอสรางบริเวณลาดเชิงเขา 5 

 7. แนวทางการลดผลกระทบตออาคาร เนื่องจากการไหลของดินโคลนถลม (debris flow) 13 

 8. วิธีการหาความสูงและความชันของพ้ืนท่ี 14 

 9. เอกสารอางอิง 18 

 

มยผ. 1916-62 

มาตรฐานประกอบการวิเคราะหความม่ันคงในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถลม 

(Standard of Slope Stability Calculation for Safety in Landslide Risk Area) 

 1. ขอบขาย 19 

 2. นิยามและสัญลักษณ 19 

 3. มาตรฐาน/คูมือ อางถึง 23 

 4. การคํานวณหาคาเสถียรภาพความม่ันคงของลาดเอียง (slope)  

  ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมและบริเวณลาดเชิงเขา 23 

 5. การคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียงโดยวิธีอ่ืนๆ 40 

 6. ตัวอยางการคํานวณเสถียรภาพความลาดชัน 41 

 7. เอกสารอางอิง 49 

 



(2)               มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน 

               ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

มยผ. 1917-62 

มาตรฐานการปองกันการพังทลายสําหรับลาดเชิงเขา 

(Standard of Slope Protection on Slope) 

 1. ขอบขาย 51 

 2. นิยามและสัญลักษณ 51 

 3. มาตรฐาน/คูมือ อางถึง 52 

 4. วิธีการปองกันการพังทลายกรณีลาดพิบัติ (slope failure) 53 

 5. วิธีการปองกันการพังทลายกรณีดินถลม (landslide) 78 

 6. วิธีการปองกันการพังทลายกรณีดินโคลนถลม (debris flow) 83 

 7. ตัวอยางการออกแบบ rock bolt 88 

 8. เอกสารอางอิง 93 

 

มยผ. 1918-62 

มาตรฐานการถมดินและการบดอัด 

(Standard of  Fill and Compaction) 

 1. ขอบขาย 95 

 2. นิยาม 95 

 3. มาตรฐานอางถึง 96 

 4. ลักษณะและวัตถุประสงคการถมดินและบดอัดดิน 96 

 5. วัสดุสําหรับการถมดินท่ัวไป 97 

 6. ข้ันตอนการถมดินและบดอัดดิน 98 

 7. คาการทรุดตัวท่ียอมใหในการถมตามวัตถุประสงคตางๆ 105 

 8. การปรับปรุงคุณภาพดินถมเพ่ือปองกันการพิบัติและการทรุดตัวเกินเกณฑ 105 

 9. การตรวจสอบการบดอัด 107 

 10.  เอกสารอางอิง 108 



มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มยผ. 1915-62 

มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope) 
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มยผ. 1915-62 

มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา 
(Standard of Construction on Slope) 

 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานนี้ใช้กับงานก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น บ้าน โรงเรือน อาคารคลังสินค้า  
ก าแพงกันดิน เป็นต้น แต่มาตรฐานไม่ครอบคลุมถึง อาคารสูง สะพาน โครงสร้างทางชลประทาน เสาส่งไฟฟ้า 
ป้ายโฆษณา และโครงสร้างอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นลักษณะอาคาร 

1.2 ข้อก าหนดต่าง ๆ ในมาตรฐานนี้  เป็นขั้นต่ าสุดที่จ าเป็นต่อการก่อสร้างอาคาร เ พ่ือให้อาคาร 
มีความปลอดภัย หรือลดความรุนแรงจากดินถล่มที่มีต่ออาคาร 

1.3 ส่วนข้อความอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ 
นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงานที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ถือในส่วนที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ
เฉพาะงานนั้นเป็นหลัก 

1.4 มาตรฐานนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก 

2.  นิยามและสัญลักษณ์ 

2.1  นิยาม 

“ดินถล่ม (landslide)” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ดิน หิน หรือดินปนหิน มีการเคลื่อนตัวลงมาตามแนวลาดเอียง 
หรือตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

“โคลนถล่ม (debris flow)” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ดินถล่มลงมารวมกับเศษซากมวลพิบัติ โดยมีน้ า 
ในปริมาณมาก แล้วไหลลงสู่ที่ต่ าด้วยความเร็วสูงและมีพลังในการพัดพาต้นไม้และหิน กรวดทรายตามลงมาด้วย 

“ความชัน” หมายความว่า ค่าตัวเลขซึ่งก าหนดเป็นสัดส่วนระหว่างระยะแนวดิ่ งต่อระยะแนวราบ  
หรือร้อยละของระยะแนวดิ่งต่อระยะแนวราบ หรือองศาของความลาดเอียงซึ่งวัดจากแนวราบ 

“ลาดเชิงเขา” หมายความว่า พ้ืนที่ลาดชันบริเวณภูเขาหรือเนินเขา และพ้ืนที่บริเวณอ่ืนๆ ที่มีความชันมากกว่า 
1:5 (ดิ่ง : ราบ) หรือร้อยละ 20 

“ยอดลาดชัน” หมายความว่า พ้ืนที่ส่วนบนของลาดเชิงเขา ที่มีความชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1:5 (ดิ่ง : ราบ) 
หรือร้อยละ 20 
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“ตีนลาดชัน” หมายความว่า พ้ืนที่ส่วนล่างของลาดเชิงเขา ที่มีความชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1:5 (ดิ่ง :  ราบ) 
หรือร้อยละ 20 

“อาคารสูง” หมายความว่า  อาคารสูงที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

“สถาบันที่เชื่อถือได้” หมายความว่า ส่วนราชการหรือบริษัทจ ากัดที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม 

2.2  สัญลักษณ์ 

 D = ระยะตามแนวราบวัดจากขอบอาคารถึงยอดลาดชันหรือตีนลาดชัน 

 H = ระยะตามแนวดิ่งระหว่างยอดลาดชันถึงตีนลาดชัน โดยพิจารณาจากช่วงที่มีโอกาส 
   เกิดดินถล่มมากที่สุด 

3.  มาตรฐานอ้างถึง 

3.1 มาตรฐานที่ใช้อ้างถึงประกอบด้วย 

3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1105 : มาตรฐานงานฐานราก 

3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม 

3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1912-52  : มาตรฐานการป้องกันการพังทลาย  
ส าหรับงานขุดดินและถมดิน 

3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1918-62 : มาตรฐานการถมดินและการบดอัด 

3.1.5 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1916-62 : มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคง 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

3.2 หากข้อก าหนดในมาตรฐานนี้มีความขัดแย้งกับมาตรฐานที่อ้างถึงในแต่ละส่วน ให้ถือข้อก าหนด  
ในมาตรฐานนี้เป็นส าคัญ 

4.  ลักษณะความเสียหายที่เกิดกับอาคารบริเวณพื้นที่ลาดชัน 

เมื่อพิจารณาผลกระทบอันเนื่องจากดินถล่ม (landslide) หรือโคลนถล่ม (debris flow) ที่ต าแหน่งของอาคาร
ตามระยะในแนวราบ (D) เทียบกับความสูงของลาดเชิงเขา (H) พบว่าจะมีลักษณะความเสียหายที่แตกต่างกัน 
ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
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รูปที่ 1 ต าแหน่งของอาคารบริเวณพื้นทีล่าดเชิงเขา 
(ข้อ 4) 

ตารางท่ี 1 ลักษณะความเสียหายที่เกิดกับอาคารเนื่องจากดินถล่ม 
ยอดลาดชัน 

ลาดเชิงเขา 
ตีนลาดชัน 

D > H D < H D < H D > H 
- ได้รับผลกระทบ
เล็กน้อย หรือ 
ไม่ได้รับผลกระทบ 

- ดิน/หิน ถล่ม 
(landslide) ท าให้
พ้ืนดินทรุดตัว 
หรือทรุดแตกต่าง
กัน 
- ฐานราก ตอม่อ 
โครงสร้างอาคาร
เสียหาย  
หรืออาคารพิบัติ 

- น้ ากัดเซาะดินใต้ฐานราก 
- ดิน/หิน ถล่ม 
(landslide) ท าให้พื้นดิน
ทรุดตัว หรือทรุดแตกต่าง
กัน 
- ฐานราก ตอม่อ 
โครงสร้างอาคารเสียหาย 
หรืออาคารพิบัติ 
- พิบัติเนื่องจากการเพ่ิม
น้ าหนักจากฐานราก
อาคาร หรือฐานราก 
ไม่ม่ันคง 

- น้ ากัดเซาะดินใต้
ฐานราก 
- ดิน/หิน ถล่ม 
(landslide)  
ลงมาทับตัวอาคาร 
ท าให้ผนัง  
หรืออาคารพิบัติ 

- ได้รับผลกระทบ
เล็กน้อย หรือ 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
จากดิน/หิน ถล่ม 
(landslide) 
- ดินโคลนจาก 
โคลนถล่ม (debris 
flow) ไหลชนตัว
อาคาร ท าให้ 
ผนังล้ม เสาหัก  
กัดเซาะฐานราก  
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5.  แนวทางการป้องกันและลดความรุนแรงจากดินถล่ม ส าหรับการก่อสร้างอาคาร 

5.1 การคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ควรอยู่นอกพ้ืนที่การไหลของโคลนถล่ม (debris flow) โดยพิจารณาจากกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือแผนที่กรมทรัพยากรธรณี เช่น แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชุน เป็นต้น หรือข้อมูล
พ้ืนที่การไหลของโคลนถล่มในอดีต หรือมีระยะห่างจากแม่น้ าที่เหมาะสม 

(2) ต้องมีระยะเว้น (D) จากยอดลาดชันหรือตีนลาดชัน ดังนี้ 

(ก) ระยะเว้นมากกว่า 1 เท่าของความสูงลาดเชิงเขา (H) เมื่อลาดเชิงเขาสูงไม่เกิน 40 เมตร 

(ข) ระยะเว้นอย่างน้อย 40 เมตร เมื่อลาดเชิงเขาสูงมากกว่า 40 เมตร 

(3) พ้ืนที่ที่มีระยะเว้นน้อยกว่าเกณฑ์ตาม (2) สามารถใช้เป็นอาคารที่ไม่มีคนพักอาศัย อาคารชั่วคราว 
พ้ืนที่เก็บของ สวน หรือลานกิจกรรม เป็นต้น 

(4) ต้องไม่กีดขวางทางน้ า หรือร่องน้ าตามธรรมชาติ รวมถึงทางระบายน้ าสาธารณะ และต้องไม่ถมดิน
ปิดทางน้ า 

5.2 การปรับพื้นที่เพ่ือก่อสร้างอาคารบนลาดเชิงเขา 

(1) ลาดเชิงเขาที่มีความชันไม่เกิน 1:2.85 (ร้อยละ 35) สามารถปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างอาคาร 
บนลาดเชิงเขาโดยการขุดดินหรือถมดินได ้ดังรูปที่ 2(ก) 

(2) ลาดเชิงเขามีความชันมากกว่า 1:2.85 (ร้อยละ 35) ควรวางฐานรากอาคารไปตามความชัน 
ของลาดเชิงเขา ไม่ควรปรับพื้นท่ีโดยการขุดดินหรือถมดิน ดังรูปที่ 2(ข) 

5.3 การถมดินเพ่ือก่อสร้างอาคารบนลาดเชิงเขาต้องท าการบดอัดตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มยผ. 1918-62 : มาตรฐานการถมดินและการบดอัด 

 

 
(ก) กรณีลาดเชิงเขาที่มีความชันไม่เกิน 1:2.85 (ร้อยละ 35) 
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(ข) ลาดเชิงเขาทีม่ีความชันมากกว่า 1:2.85 (ร้อยละ 35) 

รูปที่ 2 การปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารบนลาดเชิงเขา 
(ข้อ 5.2) 

6.  การป้องกันความเสียหายของอาคารที่ก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา 

6.1 การพิจารณาเลือกใช้ฐานรากส าหรับพ้ืนที่ลาดเชิงเขาต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

(1) ค่าก าลังแบกทานของดินหรือหินในต าแหน่งที่จะวางฐานราก จะมีผลกับขนาดฐานรากหรือจ านวน
เสาเข็ม ถ้าไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้แสดงผลการทดลองหรือการค านวณ ค่าก าลังแบกทาน
ของดินประเภทต่างๆ และก าลังแบกทานของเสาเข็ม ให้ใช้ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(2) ความหนาชั้นดินหรือหินบริเวณที่จะวางฐานราก จะมีผลกับระดับการวางฐานราก หรือระดับปลายเสาเข็ม 

- ความหนาชั้นดินไม่เกิน 3 เมตร สามารถเลือกใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่หรือฐานรากเสาเข็ม 

- ความหนาชั้นดินมากกว่า 3 เมตร ควรใช้ฐานรากเสาเข็ม 

(3) น้ าหนักลงฐานราก 

- น้ าหนักไม่เกิน 100 กิโลนิวตันต่อฐาน (10 ตันต่อฐาน) สามารถเลือกใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่ 
หรือฐานรากเสาเข็ม 

- น้ าหนักมากกว่า 100 กิโลนิวตันต่อฐาน (10 ตันต่อฐาน) ควรใช้ฐานรากเสาเข็ม 

โดยทั้ง 2 กรณีต้องพิจารณาเทียบกับค่าก าลังแบกทานของดินหรือหินตาม (1) และความหนาชั้นดิน 
หรือหินตาม (2) ด้วย 

(4) ความชันของลาดเชิงเขาจะมีผลกับความม่ันคงของลาดเชิงเขาโดยรวม 

- ความชันไม่เกิน 1:2 (ร้อยละ 50) สามารถเลือกใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่ หรือฐานรากเสาเข็ม 

- ความชันมากกว่า 1:2 (ร้อยละ 50) ควรใช้ฐานรากเสาเข็ม 
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โดยทั้ง 2 กรณีต้องพิจารณาร่วมกับ (1) (2) และ (3) ด้วย  รายละเอียดการพิจารณาเลือกใช้ 
ฐานรากแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ประเภทฐานรากส าหรับพื้นที่ลาดเชิงเขา 

(ข้อ 6.1(4)) 

ความหนาชั้นดิน น้ าหนักลงฐานราก 
ความชันของ
ลาดเชิงเขา 

ประเภทฐานราก การตรวจสอบ 

ไม่เกิน 3 เมตร 

ไม่เกิน 100  
กิโลนิวตันต่อฐาน 

ไม่เกิน 1:2 ฐานแผ่/เสาเข็ม พิจารณาข้อ 6.1(1) 

มากกว่า 1:2 ฐานแผ่/เสาเข็ม 
พิจารณาข้อ 6.1(1) 
และข้อ 6.2 

มากกว่า 100  
กิโลนิวตันต่อฐาน 

ไม่เกิน 1:2 ฐานแผ่/เสาเข็ม พิจารณาข้อ 6.1(1) 

มากกว่า 1:2 ฐานแผ่/เสาเข็ม 
พิจารณาข้อ 6.1(1) 
และข้อ 6.2 

มากกว่า 3 เมตร 

ไม่เกิน 100  
กิโลนิวตันต่อฐาน 

ไม่เกิน 1:2 ฐานแผ่/เสาเข็ม พิจารณาข้อ 6.1(1) 

มากกว่า 1:2 เสาเข็ม พิจารณาข้อ 6.1(1) 

มากกว่า 100  
กิโลนิวตันต่อฐาน 

ไม่เกิน 1:2 เสาเข็ม พิจารณาข้อ 6.1(1) 

มากกว่า 1:2 เสาเข็ม พิจารณาข้อ 6.1(1) 

6.2 กรณีใช้ฐานรากแผใ่ห้ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) ฐานรากแผ่ที่วางบนดิน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1105 : มาตรฐาน
งานฐานราก 

(2) ฐานรากแผ่ที่วางบนหินพืด ฐานรากต้องวางบนชั้นหินที่มีคุณภาพดี ไม่ผุกร่อน และมีการยึดฐาน
เข้ากับหินพืดด้วยเหล็กเดือย (dowel bars) ซึ่งต้องมีขนาด จ านวน และระยะฝังของเหล็กเดือยเพียงพอ 
ที่ สามารถต้ านการ เลื่ อน ไถล ( sliding)  การพลิกคว่ า  (overturning)  และการถอน (pullout)  ได้ 
โดยมีค่าอัตราส่วนปลอดภัยดังตารางที่ 3 

(3) ฐานรากแผ่หรือก าแพงกันดินที่มีความเสี่ยงต่อการเลื่อนไถล ( sliding) สามารถเพ่ิมส่วน 
รับแรงเฉือน (shear key) ใต้ฐานราก เพ่ือเพ่ิมแรงดันดินเชิงรับ (passive pressure) ดังรูปที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าอัตราส่วนปลอดภัยส าหรับฐานรากแผ่ที่วางบนหินพืด 

(ข้อ 6.2 (2)) 

รูปแบบการพิบัติ ค่าอัตราส่วนปลอดภัยขั้นต่ า 

การรับน้ าหนัก (bearing capacity) 3.00 

การเลื่อนไถล (sliding) 1.50 

การพลิกคว่ า (overturning) 2.00 

การถอน (pullout) 1.50 

6.3 กรณีใช้ฐานรากเสาเข็มให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่เป็นเสาเข็มไม้ เสาเข็มคอนกรีตหล่อส าเร็จ และเสาเข็มเจาะให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม 

(2) กรณีท่ีเป็นเสาเข็มเหล็ก มีข้อก าหนดดังนี้ 

(ก) ก าลังของเหล็กรูปพรรณเป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(ข) ต้องมีระบบป้องกันสนิม ตลอดความยาวเสาเข็ม 

(ค) การต่อเสาเข็ม ท าได้ทั้งการเชื่อม หรือใช้ข้อต่อ โดยความแข็งแรงต้องไม่น้อยกว่าเสาเข็มหลัก 

(ง) การติดตั้งท าได้โดยการเจาะน า หรือการตอก หรือการกด ขึ้นกับดินฐานรากและการออกแบบ 

(จ) ปลายเสาเข็มควรฝังอยู่ในชั้นดินหรือหินที่มีความม่ันคงแข็งแรง 

(ฉ) ความคลาดเคลื่อนในการตอกเสาเข็มเป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม 

(3) กรณีฐานรากเสาเข็มต้องรับแรงด้านข้างหรือแรงดัด (โมเมนต์) เสาเข็มต้องมีก าลังรับแรงเฉือน  
และแรงดัดได้อย่างเพียงพอ 
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รูปที่ 3 การใช ้Shear key ใต้ฐานรากระดับต้ืนหรือกําแพงกันดิน 
(ข้อ 6.2(3)) 

6.4 ต้องพิจารณาสัดส่วนความชะลูดของตอม่อและเสาอาคารให้เหมาะสม การลดความชะลูดทําได้ด้วยการยึด
องค์อาคารเข้าด้วยกันเพ่ือทําให้เป็นโครง (frame) เพ่ือให้มีสมรรถนะในการต้านทานแรงกระทําด้านข้างได้ดี 
โดยใช้คานรัดฐานรากทุกฐาน และมีคานรัดเสาตอม่อทุกระยะไม่เกิน 15 เท่าของด้านแคบสุดของเสา ดังรูปที่ 4 

6.5 เสาตอม่อหรือเสาใต้ถุนอาคารควรมีขนาดใหญ่กว่าเสาช้ันบน และมีขนาดไม่เล็กกว่า 25x25 เซนติเมตร 
(กว้าง x ยาว) เหล็กแกนในเสาตอม่อต้องไม่น้อยกว่า 6 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กแกนต้องไม่เล็กกว่า 
12 มิลลิเมตร เหล็กปลอกในเสาตอม่อสําหรับอาคารไม่เกิน 2 ช้ัน ต้องมีระยะเรียงไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร ดังรูปที่ 5 

6.6 ต้องจัดให้มีระบบระบายนํ้าผิวดินและใต้ดิน รวมถึงรางรับนํ้าจากหลังคาที่เหมาะสมและเพียงพอ 

6.7 กรณีทําการถมดินบริเวณลาดเชิงเขาเพื่อการก่อสร้างอาคาร ต้องจัดให้มีระบบป้องกันการกัดเซาะใต้ฐานราก 
ดังตัวอย่างในรูปที่ 6 และบริเวณผิวดิน ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1912 : มาตรฐาน 
การป้องกันการพังทลายสําหรับงานขุดดินและถมดิน 
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6.8 การใช้ก าแพงกันดินบริเวณพ้ืนที่ลาดเชิงเขา มีข้อก าหนดดังนี้ 

(1) ระยะป้องกันดินสูงไม่เกิน 3 เมตร ใช้ก าแพงกันดินแบบเดี่ยว ดังรูปที่ 7(ก) 

(2) ระยะป้องกันดินสูงมากกว่า 3 เมตร ใช้ก าแพงกันดินแบบขั้น โดยมีความสูงไม่เกิน 1.8 เมตร/ก าแพง  
ดังรูปที่ 7(ข) 

6.9 ควรลดช่องเปิดอาคารในทิศทางท่ีดินถล่ม เช่น ประตู หน้าต่าง ไม่ควรเปิดไปหาลาดชัน เป็นต้น ดังรูปที่ 8 

6.10  ผนังที่ก่อชนเสาจะต้องมีการยึดผนังก่ออิฐเข้ากับเสา โดยจัดเตรียมให้มีการฝังเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ไว้ในเสาทุกระยะ ห่างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ยาวจากขอบเสาไม่น้อยกว่า  
30 เซนติเมตร ดังรูปที่ 9 

6.11  ผนังก่ออิฐที่ยาวเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น และผนังก่ออิฐที่มีความสูงเกินกว่า 2.50 เมตร  
จะต้องมีคานทับหลัง โดยเสาเอ็นและคานทับหลังต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร มีความหนา 
เท่ากับความหนาของผนังที่ก่อ และเสริมเหล็กตามยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เส้น และเหล็กปลอก (ลูกโซ่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  
ทุกระยะห่างไม่เกินกว่า 20 เซนติเมตร เหล็กเสริมตามยาวของเสาเอ็นหรือคานทับหลังให้ฝังลึกในโครงสร้างพ้ืนคาน 
หรือเสา ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 4 คานรัดฐานราก และคานรัดเสาตอม่อ 

(ข้อ 6.4) 
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รูปที่ 5 การเสริมเหล็กเสาตอม่อ หรือเสาใต้ถุนอาคาร 
(ข้อ 6.5) 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างระบบป้องกันการกัดเซาะใต้ฐานราก 
(ข้อ 6.7) 
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รูปที่ 7 ลักษณะการก่อสร้างก าแพงกันดินที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ลาดเขา 
(ข้อ 6.8) 

 

 

รูปที่ 8 ต าแหน่งช่องเปิดอาคารที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ลาดเขา 
(ข้อ 6.9) 
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รูปที่ 9 ตัวอย่างการยึดผนังก่ออิฐเข้ากับโครงสร้างอาคาร 
(ข้อ 6.10) 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง (2557) 
 

 

รูปที่ 10 ตัวอย่างการก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลัง 
(ข้อ 6.11) 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง (2557) 
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7.  แนวทางการลดผลกระทบต่ออาคาร เนื่องจากการไหลของดินโคลนถล่ม (debris flow) 

ความรุนแรงอันเนื่องจากการไหลของดินโคลนถล่มผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ มีได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ไหลมา
กับดินโคลน ขนาดพ้ืนที่การไหล รวมถึงความลาดเอียงของพ้ืนที่ เป็นต้น ดังนั้นแนวทางการป้องกันที่เหมาะสม
คือ การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพ้ืนที่ดินถล่มและพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการไหลของโคลนถล่ม  
เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยต่อการก่อสร้าง การใช้ฝายดักตะกอน (check dam) รวมถึงต้องมีการเฝ้าระวัง  
และการเตือนภัยควบคู่ไปด้วย แต่ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
สามารถปฏิบัติดังนี้ 

7.1 ยกระดับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้สูงกว่าระดับดินโคลนถล่มโดยการถมดินปรับระดับ 

7.2 เลือกรูปแบบอาคารแบบที่มีชั้นใต้ถุน โดยเสาชั้นใต้ถุนต้องสูงกว่าระดับดินโคลนถล่ม ดังแสดงตัวอย่างใน
รูปที่ 11 เสาต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ และมีคานรัดฐานราก ตามข้อ 6.4 และ 6.5 

7.3 ใช้โครงสร้างลดแรงปะทะของดินโคลนถล่ม เช่น ปลูกต้นไม้ ก่อสร้างคันดิน หรือโครงสร้างเบี่ยงทิศทาง 
การไหลของดินโคลน เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 11 ตัวอย่างบ้านแบบมีชั้นใต้ถุน เพื่อป้องกันผลกระทบจากดินถล่ม 
(ข้อ 7.2) 

ที่มา : Federal Emergency Management Agency (1989) 
 



14                                           มยผ.1915-62 : มาตรฐานการก่อสร้างบรเิวณลาดเชิงเขา    

 

รูปที่ 12 โครงสร้างเบี่ยงทิศทางการไหลดินโคลนถล่ม 
(ข้อ 7.3) 

ที่มา : Hollingsworth and Kovacs (1981) 
 

8.  วิธีการหาความสูงและความชันของพื้นที่ 

ขั้นตอนการหาความสูงและความชันของพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 13 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ก าหนดต าแหน่งกึ่งกลางการก่อสร้างอาคารหรือพ้ืนที่  เพ่ือเป็นตัวแทนของการหาความสูงและความชัน
ของพ้ืนที่ 

8.2 ขอบเขตการตรวจวัดคือระยะ 40 เมตร ตามแนวพ้ืนที่ลาดชันจากต าแหน่งกึ่งกลางการก่อสร้างอาคาร 
หรือพ้ืนที่ ไปทางด้านบนและด้านล่างของลาดชัน 

8.3 ค านวณหาค่าความชันทุกระยะ 5 เมตร ตามแนวพ้ืนที่ลาดชัน หรือทุกต าแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ความชันที่เห็นได้ชัดเจน จากการวัดระยะราบและระยะดิ่ง แล้วค านวณโดยสมการที่ (1) 

  ความชัน (m) = (ระยะดิ่ง/ระยะราบ) x 100%     (1) 

8.4 แบ่งกลุ่มความชันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความชันไม่เกิน 35% และความชันมากกว่า 35% 

8.5 หากช่วงปลายของพ้ืนที่ส ารวจด้านบนหรือด้านล่างมีความชันมากกว่า 35% ให้เพ่ิมระยะทางส ารวจ
ออกไปอีกจนกระท่ังค่าความชันของพ้ืนที่ไม่เกิน 35% (ท่ีระยะไม่น้อยกว่า 5 เมตร) 

8.6 พิจารณาค่าความชันในกลุ่มเดียวกัน หากอยู่ติดกันให้รวมพ้ืนที่ และหาค่าความชันเฉลี่ยใหม่ 

8.7 หาค่าความสูงของแต่ละช่วงที่สอดคล้องกับความชันเฉลี่ยในช่วงนั้นๆ โดยค านวณจากระดับยอดลาดชัน 
ลบด้วยระดับตีนลาดชัน ในช่วงความลาดชันนั้นๆ 

8.8 ความชันของพ้ืนที่ คือ ค่าความชันตามข้อ 8.6 ที่มีค่าความสูงมากที่สุดตามข้อ 8.7 

8.9 กรณีที่อาคารมีความยาวมากกว่า 25 เมตร วางตามแนวขวางของพ้ืนที่ลาดชัน ให้แบ่งการส ารวจ 
และค านวณทีละ 25 เมตร แล้วเลือกบริเวณที่มีความสูงมากที่สุดเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ 
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รูปที่ 13 ขั้นตอนการหาความสูงและความชันของพื้นที่ 
(ข้อ 8) 
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ตัวอย่างการค านวณความสูงและความชันของพ้ืนที่ในรูปที่ 14 ท าได้ดังนี้ 

 
(ก) ก าหนดต าแหน่งกึ่งกลางการก่อสร้างอาคารหรือพ้ืนที่ และขอบเขตการตรวจวัดระยะ 40 เมตร  

ตามข้อ 8.1 และ 8.2 

 
(ข) ค านวณหาค่าความชันทุกระยะ 5 เมตร หรือทุกต าแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงความชัน ตามข้อ 8.3  

และเพ่ิมระยะทางส ารวจออกไปอีกจนกระทั่งค่าความชันของพ้ืนที่ไม่เกิน 35% ตามข้อ 8.5 
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(ค) แบ่งกลุ่มความชันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความชันไม่เกิน 35% และความชันมากกว่า 35% ตามข้อ 8.4  

และพิจารณาค่าความชันในกลุ่มเดียวกัน หากอยู่ติดกันให้รวมพ้ืนที่ และหาค่าความชันเฉลี่ยใหม ่ตามข้อ 8.6 

 
(ง) หาค่าความสูงของแต่ละช่วงที่สอดคล้องกับความชันเฉลี่ยในช่วงนั้นๆ โดยค านวณจากระดับยอดลาดชัน 

ลบด้วยระดับตีนลาดชัน ในช่วงความลาดชันนั้นๆ ตามข้อ 8.7 
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(จ) ค่าตัวแทนความชันและความสูงของพ้ืนที่ ตามข้อ 8.8 

รูปที่ 14 ตัวอย่างประกอบการค านวณความสูงและความชันของพ้ืนที่ 
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มยผ. 1916-62 

มาตรฐานประกอบการวิเคราะหความมั่นคงในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม 

(Standard of Slope Stability Calculation for Safety in Landslide Risk Area ) 

 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานประกอบการวิเคราะหความม่ันคงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือการคํานวณ 

คาเสถียรภาพความม่ันคงของลาดเอียง (slope) ท่ีทําการกอสรางอาคาร การขุดดินหรือถมดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

ดินถลมและบริเวณลาดเชิงเขา โดยใชวิธีสมดุลจํากัด (limit equilibrium) เปนหลัก และสามารถวิเคราะหโดย

วิธีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได 

1.2 มาตรฐานนี้ใชหนวย SI (International System Units) เปนหลัก  

2.  นิยามและสัญลักษณ 

2.1 นิยาม 

“อัตราสวนความปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.)” หมายถึง แรงหรือหนวยแรงหรือโมเมนตตานทาน

การวิบัติของดินหารดวยแรงหรือหนวยแรงหรือโมเมนตท่ีออกแบบ 

“ความชัน (slope)” หมายถึง คาตัวเลขซ่ึงกําหนดเปนสัดสวนระหวางระยะแนวดิ่งตอระยะแนวราบ  

หรือรอยละของระยะแนวดิ่งตอระยะแนวราบ หรือองศาของความลาดเอียงซ่ึงวัดจากแนวราบ 

“งานขุดดินแบบช่ัวคราว” หมายความวา งานขุดดินท่ีใชเวลาไมเกิน 6 เดือน แลวทําการถมดินกลับ 

ใหอยูในสภาพเดิม 

“งานขุดดินแบบถาวร” หมายความวา งานขุดดินท่ีใชเวลาเกิน 6 เดือน หรืองานขุดดินท่ีไมมีการถมดินกลับ 

ใหอยูในสภาพเดิม 

“งานถมดินแบบช่ัวคราว” หมายความวา งานถมดินท่ีใชเวลาไมเกิน 6 เดือน แลวทําการรื้อยายดินออก 

ใหอยูในสภาพเดิม 

“งานถมดินแบบถาวร” หมายความวา งานถมดินท่ีใชเวลาเกิน 6 เดือน หรืองานถมดินท่ีไมมีการรื้อยายดิน

ออกใหอยูในสภาพเดิม 

2.2 สัญลักษณ 

 ib  = ความกวางของชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนเมตร 

 


b  = คาคงท่ีซ่ึงข้ึนกับประเภทของดิน สําหรับ Janbu’s Simplified Method 
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 c  = แรงยึดเหนี่ยวของดิน มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร 

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 uc  = แรงยึดเหนี่ยวของดินแบบหนวยแรงรวม มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร  

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 c  = แรงยึดเหนี่ยวของดินแบบหนวยแรงประสิทธิผล 

มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร (กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 ic  = แรงยึดเหนี่ยวของดินแบบหนวยแรงประสิทธิผลของชิ้นมวลดินท่ี i  

มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร (กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 d  = ระยะตั้งฉากท่ียาวท่ีสุด วัดจากเสนบอกความยาว (L) ถึงแนวการวิบัติ มีหนวยเปนเมตร 

 ..SF  = คาอัตราสวนความปลอดภัย 

 0f  = คาปรับแกซ่ึงข้ึนกับสัดสวนของความลึกและความยาวของการวิบัติ 

สําหรับ Janbu’s Simplified Method 

 H = ความลึกของการขุด หรือความสูงของดินถม มีหนวยเปนเมตร 

 ih  = ความสูงของชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนเมตร 

 wh  = ความลึกของระดับน้ําใตดิน มีหนวยเปนเมตร 

 i  = ลําดับชิ้นสวนของมวลดินท่ีใชในการวิเคราะหสําหรับการเลื่อนไถลแบบหมุน 

 il   = ความยาวของระนาบไถลของชิ้นมวลดินท่ี i (หรือ iii bl θ= cos/ ) มีหนวยเปนเมตร 

 L  =  ความยาวของการวิบัติ มีหนวยเปนเมตร 

 n  = จํานวนชิ้นของมวลดินท่ีใชในการวิเคราะหสําหรับการเลื่อนไถลแบบหมุน มีหนวยเปนชิ้น 

 iN  = แรงกระทําตั้งฉากบนระนาบไถลของชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร 

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 N’  = คาตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานท่ีปรับแกแลว 

 R   = รัศมีของระนาบสวนโคงเลื่อนไถลแบบหมุน มีหนวยเปนเมตร 

 Su = กําลังรับแรงเฉือนของดินแบบไมระบายน้ํา มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร  

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 iT  = แรงเฉือนบนระนาบไถลของชิ้นมวลดินท่ี i  มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร  

(กิโลกรมัแรงตอตารางเมตร) 
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 iU   = แรงดันน้ําท่ีกระทําตอชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร 

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 iW   = น้ําหนักของชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนกิโลนิวตัน (กิโลกรัมแรง) 

 ix   = ระยะทางในแนวราบจากจุดก่ึงกลางของมวลดินท่ี i ถึงจุดศูนยกลางของผิวการวิบัติ 

มีหนวยเปนเมตร 

 z  = ความลึกของระนาบไถลจากผิวดิน สําหรับการเลื่อนไถลแบบระนาบ มีหนวยเปนเมตร 

 φ  = มุมเสียดทานภายในของดิน มีหนวยเปนองศา 

uφ  = มุมเสียดทานภายในแบบหนวยแรงรวม มีหนวยเปนองศา 

 iφ  = มุมเสียดทานภายในแบบหนวยแรงประสิทธิผลของชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนองศา 

 iθ   = มุมวางตัวของระนาบไถลของชิ้นมวลดินท่ี i มีหนวยเปนองศา 

 tγ  = หนวยน้ําหนักของดินชื้น มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอลูกบาศกเมตร 

(กิโลกรัมแรงตอลูกบาศกเมตร) 

 satγ  = หนวยน้ําหนักของดินอ่ิมตัว มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอลูกบาศกเมตร 

(กิโลกรัมแรงตอลูกบาศกเมตร) 

 wγ  = หนวยน้ําหนักของน้ํา มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอลูกบาศกเมตร 

(กิโลกรัมแรงตอลูกบาศกเมตร) 

 β  = ความชันของแนวการวิบัติ มีหนวยเปนองศา 

 Sr = ระดับความอ่ิมตัวของดิน (Degree of Saturation)  มีหนวยเปนเปอรเซนต 

 E = โมดูลัสยืดหยุน (Young’s Modulus) มีหนวยเปนกิโลนิวตันตอตารางเมตร  

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

 υ = อัตราสวนปวซอง (Poisson’ Ratio) มีคาตั้งแต 0 ถึง 0.5 ไมมีหนวย 
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การคํานวณหาคาเสถียรภาพ

ความมั่นคงของลาดเอียง

1. ขอมูลสําหรับการวิเคราะห

  -  ขอมูลชั้นดิน (soil data)

  -  หนาตัดของพื้นที่ลาดเอียง (slope section)

  -  คาตัวแปร (parameter) ที่ใชสําหรับการคํานวณ

ปจจัยภายนอก

     - น้ําหนักกระทําภายนอก (external load)

     - แรงจากแผนดินไหว (seismic load) 

     - ระดับน้ําใตดิน (ground water level)

     - ระดับน้ําผิวดิน (surface water level)

     - วัสดุเสริมแรง (reinforcement)

     - รอยแตกที่ผิวดิน (tension crack)

3. การคํานวณดวยวิธีสมดุลจํากัด 

(Limit Equilibrium) 
3. การคํานวณดวยวิธีอื่นๆ

  - วิธีไฟไนตอิลิเมนต

    (Finite Element Method)

  - วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ

    (Finite Difference Method)

4. การรายงานผล 

  - ขอมูลชั้นดิน

  - คาตัวแปรที่ใชในการคํานวณ

  - รูปรางของพื้นที่ลาดเอียง

  - ลักษณะแนวการวิบัติ

  - คาอัตราสวนความปลอดภัย

4. การรายงานผล 

  - ขอมูลชั้นดิน

  - คาตัวแปรและแบบจําลองที่ใชในการคํานวณ 

  - รูปรางของพื้นที่ลาดเอียง การแบงชิ้นสวนยอย

    และการกําหนดเงื่อนไขขอบ

  - ลักษณะการเคลื่อนตัวของชิ้นสวนยอย 

  - คาหนวยแรงและความเครียดของแตละชิ้นสวน

  - บริเวณที่เกิดสภาพพลาสติก

  - คาอัตราสวนปลอดภัย (ถาม)ี

เกณฑในการวิเคราะห

  1. หนวยแรงที่เกิดขึ้นในมวลดินตองไม

     มากกวากําลังตานทานของดิน

  2. การเคลื่อนตัวอยูในเกณฑที่ยอมรับได

เกณฑในการวิเคราะห

 -คา F.S. สําหรับลาดชันการออกแบบอาคารบริเวณพื้นที่ลาดชัน

 -คา F.S  สําหรับการขุดดินหรือถมดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน

การเลื่อนไถลแบบระนาบ 

(translational failure)

  - วิธีวิเคราะหลาดอนันต

    (infinite slope)

การเลื่อนไถลแบบหมุน 

(rotational failure)

  - Swedish Method

  - Janbu

  - Bishop

  - Spencer

2. เงื่อนไขในการวิเคราะห

     - สภาวะตางๆ (stage condition)

     - ปจจัยภายนอกตางๆ

การ

คํานวณ

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียง 

(ขอ 4) 
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3.  มาตรฐานและคูมืออางถึง 

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1911-52 : มาตรฐานประกอบการคํานวณหาคาเสถียรภาพ

ความลาดเอียงท่ีปลอดภัยในงานขุดดินและถมดิน 

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1249 : มาตรฐานการเจาะสํารวจดิน 

3.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 302-2551 : มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาคาแรงแบบเฉือน

ตรง (direct shear test)  

3.4 คูมือการใชมาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 

หมายเหตุ : หากขอกําหนดในมาตรฐานนี้มีความขัดแยงกับมาตรฐานท่ีอางถึงในแตละสวน ใหถือขอกําหนด 

ในมาตรฐานนี้เปนสําคัญ 

4.  การคํานวณหาคาเสถียรภาพความม่ันคงของลาดเอียง (slope) ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถลม 

และบริเวณลาดเชิงเขา 

ข้ันตอนการคํานวณหาคาเสถียรภาพความม่ันคงของลาดเอียง เม่ือมีการกอสรางอาคาร การขุดดินและถมดิน 

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมและบริเวณลาดเชิงเขา แสดงในรูปท่ี 1 เนื้อหาบางสวนเพ่ิมเติมจาก มยผ.1911-52 : 

มาตรฐานประกอบการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียงท่ีปลอดภัยในงานขุดดินและถมดิน โดยแบงเปน 

4 สวนหลัก คือ 

(1) การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห 

(2) การกําหนดเง่ือนไขในการวิเคราะห 

(3) การคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียง 

(4) การรายงานผล 

4.1 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห 

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหประกอบดวย 

4.1.1 ขอมูลชั้นดิน (soil data) และการแปลผล (interpretation) เปนขอมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบัติ

ของดินในบริเวณท่ีจะทําการกอสรางอาคาร การขุดดินหรือถมดิน 

4.1.1.1 ขอมูลชั้นดินสามารถทราบไดจากขอมูล ท่ี มีอยู แล วหรือขอ มูลจากพ้ืน ท่ีข าง เ คียง  

หรือการเจาะสํารวจดิน สามารถทําไดโดยใชวิธีดังตอไปนี้ 

- การเจาะสํารวจโดยใชเครื่องเจาะสวาน (hand auger)  

- การเจาะแบบฉีดลาง (wash boring) หรือแบบ rotary drilling  

- การขุดบอสํารวจ (test pits)  
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4.1.1.2 จํานวนหลุมเจาะสํารวจดินใหเปนไปตามมาตรฐาน มยผ. 1249 : มาตรฐานการเจาะสํารวจดิน 

4.1.1.3 การเจาะสํารวจสําหรับงานกอสรางอาคาร งานขุดดินและถมดิน ความลึกของการเจาะสํารวจ

ตองมากกวา 2 เทาของความลึกท่ีระดับต่ําสุดของงานขุด และความสูงท่ีระดับสูงสุดของงานถม ดังรูปท่ี 2  

และ 3 ตามลําดับ อยางไรก็ตามหากพบชั้นดินแข็งภายในระยะท่ีกําหนดดังกลาว และมีความหนาเพียงพอ 

ตอการรักษาเสถียรภาพของพ้ืนท่ีลาดเอียงอาจหยุดเจาะสํารวจกอนถึงความลึกท่ีแนะนําไวได 

 

รูปท่ี 2 ความลึกในการเจาะสํารวจดินสําหรับการขุดดิน 

(ขอ 4.1.1.3) 

 

 

รูปท่ี 3 ความลึกในการเจาะสํารวจดินสําหรับการถมดิน 

(ขอ 4.1.1.3) 
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4.1.1.4 การเจาะสํารวจดินตองสามารถเก็บตัวอยางดิน หรือทําการทดสอบในสนามเพ่ือใหได

คุณสมบัติดินท่ีเพียงพอตอการคํานวณหาคาเสถียรภาพของพ้ืนท่ีลาดเอียง แตสําหรับพ้ืนท่ีภูเขาหรือพ้ืนท่ี 

ลาดเชิงเขาการเจาะสํารวจดินอาจไมสามารถทําไดหรือเกิดความยุงยากไมสามารถเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใช

ทดสอบได ซ่ึงสามารถทําการขุดบอสํารวจเพ่ือเก็บตัวอยางดินคงสภาพ (undisturbed sample) แทนได   

4.1.1.5 การขุดบอสํารวจ (test pit) เปนวิธีท่ีใหขอมูลชั้นดินการวางตัวของชั้นดิน ท่ีสมบูรณท่ีสุดวิธีหนึ่ง  

และยังสามารถถายภาพหรือเก็บขอมูลลักษณะชั้นดินไดอยางชัดเจน ขนาดหลุมมีความกวางประมาณ 0.8-1.0 เมตร 

และลึกตามความเหมาะสมหรือจนกระท่ังถึงชั้นดินแข็ง ดังรูปท่ี 4  

 

รูปท่ี 4 ลักษณะการเปดบอสํารวจดิน 

(ขอ 4.1.1.4) 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2549) 

4.1.1.6 การเก็บตัวอยางดินและหิน ดําเนินการเก็บตัวอยางได 2 ลักษณะ คือตัวอยางดินไมคงสภาพ 

(disturbed sample) และตัวอยางดินคงสภาพ (undisturbed sample) 

ตัวอยางดินไมคงสภาพนํามาทดสอบสอบหาคาคุณสมบัติพ้ืนฐาน (basic properties test) 

ของดิน เชน การทดสอบหาปริมาณความชื้นในดิน (water content) ขนาดของเม็ดดิน (sieve analysis)  

และหนวยน้ําหนัก (unit weight) เปนตน 

ตัวอยางดินคงสภาพนํามาทดสอบหาคาคุณสมบัติกําลังรับแรงเฉือน (shear strength)  

ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บตัวอยางดินในสนามท่ีใชโดยท่ัวไปคือ tube sampling หรือ box sampling  

นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชเครื่องมือสําหรับเก็บตัวอยางดินและหินในพ้ืนท่ีดินถลมได เรียกวา  

KU-miniature sampler  
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-  tube sampling หรือ box sampling 

  tube sampling ห รื อ  box sampling เ ป น ก า ร ใ ช ท อ  ก ล อ ง ห รื อ แ ห ว น 

ในการเก็บตัวอยาง มักใชกับดินท่ีมีความแข็งไมมากประเภท highly weathered soil ซ่ึงใชไดผลดีกับดินท่ีมี

ร ะ ดับผุ พั งม ากและ มีดิ น เหนี ย ว ปนอยู  เ ส นผ า ศู นย กล า ง  100 มิ ลลิ เ มตร  สู ง  250 มิ ลลิ เ มต ร  

ผนังของกระบอกเก็บตัวอยางหนา 3 มิลลิเมตร โดยกดลงในดินเพ่ือเก็บตัวอยาง ดังรูปท่ี 5  

  ข้ันตอนในการเก็บตัวอยางใหนําลังหรือกระบอกเก็บไปวางเทินไวบนบริเวณกอนดิน 

ท่ีจะทําการเก็บตัวอยาง ตัดแตงใหมีขนาดใหญกวาและมีรูปรางคลายลัง หรือกระบอกท่ีใชเก็บตัวอยาง 

ตอจากนั้นใชเกรียง (แถบแผนเหล็กบาง) หรือมีดบางคอย ๆ บรรจงปาดแตงกอนดินรอบ ๆ ลังหรือกระบอก

ออกอยางประณีตจนสามารถสวมและกดลังเก็บลงแทนท่ีตัวอยางดินดานบนท่ีถูกปาดแตงออก ทําดังนี้ไปเรื่อย ๆ  

ลกึลงมาแตละครั้ง ๆ ละ 2-3 ซม. จนกระท่ังลังเก็บสวมครอบตัวอยางดินไดครบตลอดความสูงของลังเก็บตามท่ีตองการ 

จากนั้นใชมีดหรือเกรียงตัดใตกอนตัวอยางใหขาดออกจากชั้นดินเดิม ตอไปแตงผิวตัวอยางดินกับลังเก็บ  

พรอมท้ังเทข้ีผึ้งปดหัว-ทายใหหนาและสนิท เพ่ือปองกันความชื้นระเหยออก หรืออาจใชฝาโลหะปดหัวทาย 

แลวผนึกใหสนิท 

-  KU-miniature sampler  

  การเก็บตัวอยางดินคงสภาพโดยเครื่องมือเก็บตัวอยาง KU-miniature นําไปใช 

ในหลายพ้ืนท่ีท่ีเกิดดินถลม รูปท่ี 6  ตัวอยางการเก็บตัวอยางดินคงสภาพในพ้ืนท่ีลาดชัน ซ่ึงเครื่องมือเก็บตัวอยาง  

KU-miniature sampler แสดงดังรูปท่ี 7 ประกอบดวย  

  (1) อุปกรณเก็บตัวอยางดิน KU-miniature sampler 

  (2) แผนฟลมพลาสติก สําหรับหอตัวอยางดิน 

  (3) กระดาษฟอยด (aluminium foil) สําหรับหอตัวอยางดิน 

  (4) พลาสติกกันกระแทก 

  (5) พาราฟน และหมอตม สําหรับเคลือบตัวอยางปองกันความชื้น  
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รูปท่ี 5 การเก็บตัวอยางแบบ tube sample ท่ีดันกระบอกในตัวอยางดิน 

(ขอ 4.1.1.6) 

ท่ีมา : R.Yoshinaka and T.F.Onodera (1977) 

 

รูปท่ี 6 ตัวอยางการเก็บตัวอยางดินและหินโดยใช KU-miniature sampler ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน 

(ขอ 4.1.1.6) 

ท่ีมา : สุทธิศักดิ์ (2555) 
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รูปท่ี 7 ชุดเครื่องมือเก็บตัวอยาง KU-miniature sampler 

(ขอ 4.1.1.6) 

ท่ีมา : วรากรและคณะ (2546,2547) 

4.1.1.7 การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนโดยตรงสําหรับการวิเคราะหดานดินถลม 

ลาดดินธรรมชาติท่ีเกิดการพิบัติมักเกิดจากการพิบัติของดินท่ีผุสลายอยู กับท่ี (residual soil)  

โดยท่ัวไปการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนมีวิธีการทดสอบตามหลักการดังตอไปนี้ 

(1) การทดสอบแรงเฉือนแบบเฉือนตรงปกติ (direct simple shear) 

 การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง (direct shear test) ใชมาตรฐานการทดสอบอางอิง

จาก มยผ. 302-2551 (รูปท่ี 8) สามารถดําเนินการทดสอบไดท้ังการเฉือนแบบระบายน้ําและไมระบายน้ํา  

การทดสอบดังกลาวสามารถกระทําได โดยการทดสอบตัวอยางดินในสภาพไมอ่ิมตัวหรือสภาพท่ีสามารถ

กําหนดความชื้นของดินไดตามความตองการ เพ่ือทราบกําลังรับแรงเฉือนท่ีได ณ ความชื้นท่ีทดสอบนั้น 

(2) การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนคงคาง (residual shear strength) 

 ในการทดสอบหาค า กํ า ลั ง เ ฉื อนขอ ง ดิ น โดย ท่ั ว ไป มั กจ ะหยุ ด กา ร ทดส อบ 

เม่ือคากําลังสูงสุด (peak strength) ไดคาท่ีชัดเจนแลว แตหากทําการเฉือนตอไปจนเลยจุดซ่ึงเปนคากําลังเฉือน  

ท่ีมากท่ีสุดจะพบวา คาแรงตานทานการเฉือนจะลดลง จนกระท่ังเหลือเปนแรงตานทานการเฉือนคงท่ี  

ซ่ึงเรียกวา คากําลังคงคาง (residual strength) แสดงในรูปท่ี 9 การทดสอบนี้เหมาะสําหรับบริเวณท่ีลาดดิน 

มีการพิบัติและคาดการณวามีการสูญเสียกําลังไปแลว หรือบางกรณีท่ียืนยันไดวามีการเคลื่อนตัวของลาดดิน

ตามฤดูกาล การวิเคราะหความม่ันคงของลาดชันจึงควรพิจารณาใชคุณสมบัติดานกําลังรับแรงเฉือนของดิน 

ในสภาวะคงคางรวมดวย 
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(3) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงกําลังรับแรงเฉือนเม่ือความชื้นเปลี่ยนไป (KU-MDS shear test) 

 การทดสอบกําลังรับแรงเฉือน (direct shear) ท่ัวๆไป ใชตัวอยางแบบไมถูกรบกวน 

(undisturbed sample) ในการทดสอบอยางนอย 3 ตัวอยาง เพ่ือหาคากําลัง (shear strength parameters,

( c, c, , )φ φ ) จากความสัมพันธของ Mohr-Coulomb’s  ซ่ึงในกรณีท่ีตัวอยางเปนดินท่ีผุสลายอยูกับท่ี  

มีความแปรปรวนตามธรรมชาติ สงผลใหบอยครั้ง ท่ีตัวอยางท้ัง 3 ตัวอยางจะมีลักษณะแตกตางกัน  

จึงตองทําการทดสอบหาคาตัวแปรกําลังรับแรงเฉือนโดยใชตัวอยางเพียงตัวอยางเดียว  โดยทําการทดสอบ

เฉือนตัวอยางจนเกือบถึงจุดวิบัติของในแตละ normal load แลวจึง unload เพ่ือเพ่ิม normal load ใหม  

ซ่ึ ง วิ ธี นี้ ใ ห ค า กํ าลั ง ท่ีน า เ ชื่ อ ถือกว า ในกรณีการทดสอบแบบปกติ เ ม่ื อทดสอบดิน  residual soil  

วิธีนี้ยังเหมาะสมในกรณีท่ีมีตัวอยางนอย 

นอกจากการทดสอบแรงเฉือนตามท่ีกลาวขางตนเพ่ือหากําลังของวัสดุแลวยังสามารถหาดวยวิธีการอ่ืนได 

เชน การทดสอบแรงอัดสามแกน (triaxial test) เปนตน  

 

 
รูปท่ี 8 เครื่องทดสอบ Direct Shear Test 

(ขอ 4.1.1.7) 

ท่ีมา : www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/index.html 
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รูปท่ี 9 กําลังของดินท่ีสภาพกําลังสูงสุดและกําลังคงคาง 

(ขอ 4.1.1.7) 

ท่ีมา : Fredlund and Morganstern (1977) 

   

4.1.1.8 คุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีมีผลตอการวิเคราะหเสถียรภาพความม่ันคงของลาดเอียง  

(1) คาหนวยน้ําหนัก (unit weight, γ) ของวัสดุท่ีใชในการคํานวณ 

(2) คากําลังรับแรงเ ฉือน (shear strength) ของวัสดุ ท่ีใชการคํานวณคาเสถียรภาพ 

ความลาดเอียงจะแบงไดเปน 3 กรณี คือ 

 - กําลังรับแรงเฉือนของดินแบบไมระบายน้ํา (undrained shear strength) แทนดวยตัวแปร Su  

ใชสําหรับกรณีงานขุดดินและถมดินท่ีเปนดินเหนียวอ่ิมตัวและมีการกอสรางโดยเร็ว 

 - กําลังรับแรงเฉือนแบบหนวยแรงรวม (Total Stress) แทนดวยตัวแปร uc  และ uφ   

ใชสําหรับกรณีงานขุดดินและถมดินท่ีเปนดินชื้นไมอ่ิมตัวและไมทราบความดันน้ําชัดเจน เชน ดินบดอัด 

ในขณะถมคันดิน เปนตน 

 - กําลังรับแรงเฉือนแบบหนวยแรงประสิทธิผล (effective stress) แทนดวยตัวแปร c   

และ φ  ใชสําหรับกรณีงานขุดดินและถมดินท่ีเปนดินอ่ิมตัวและสามารถทราบความดันน้ําชัดเจน เชน การขุดดิน 

หรือถมดินเสร็จนานแลว หรือมีน้ําไหลผานคงท่ี เปนตน 

 

 

 



มยผ.1916-62 : มาตรฐานประกอบการวิเคราะหความมั่นคงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม                                              31       

4.1.1.9 การแปลผลการทดสอบ SPT ท่ีไดจากการเจาะสํารวจ เปนคากําลังรับแรงของดิน 

การทดสอบตอกแบบทะลุ ท ะลว งมาตรฐ าน  (Standard Penetration Test, SPT)  

ผลการทดสอบท่ีไดระบุเปนคา N คือ คา blow count ท่ีไดจากการเจาะสํารวจดิน ซ่ึงคาท่ีไดข้ึนอยูกับพลังงานท่ีใช

ในการตอกจากลูกตุมสงถายลงสูปลายกานเจาะ และประสิทธิภาพของอุปกรณในการทดสอบ ดังนั้นผูเจาะสํารวจ 

ควรตองมีการปรับแกคา N จากประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีทดสอบดวยทุกครั้ง 

ผลการทดสอบคา SPT นํามาหาความสัมพันธระหวางคา N’ กับความแข็งแรงของดินเหนียว

และดินทรายได ดังตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวาง N’ กับความแข็งแรงของดินเหนียว 

(ขอ 4.1.1.9) 

N’ (blow/30 cm) ความออน-แข็งของดินเหนียว cohesion, c (kN/m2) 

<2 ออนมาก (very soft) < 12.5 

2-4 ออน (soft) 12.5-25 

4-8 แข็งปานกลาง (medium) 25-50 

8-15 แข็ง (stiff) 50-100 

15-30 แข็งมาก (very stiff) 100-200 

>30 แข็งมากท่ีสุด (hard) >200 

ท่ีมา : Terzaghi และ Peck (1967) 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวาง N’ กับความแข็งแรงของดินทราย 

(ขอ 4.1.1.9) 

N’ (Blow/30 cm) ความหลวม-แนนของดินทราย angle of internal 

friction, Ø (°) 

0-4 หลวมมาก (very loose)  25-30 

4-10 หลวม (loose) 27-32 

10-30 แนนปานกลาง (medium) 30-35 

30-50 แนน (dense) 35-40 

>50 แนนมาก (very dense) 38-45 

ท่ีมา : Meyerhof (1956) 

การปรับแกคา N เนื่องจากระดับน้ําใตดินสําหรับดินท่ีมีขนาดละเอียดมากหรือดินทรายตะกอน

ท่ีอยูใตระดับน้ําใตดิน สามารถปรับแกไดจากสมการท่ี 1 
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N’ = 15 + 0.5 (N – 15 )   เม่ือ N > 15  .......................... (1) 

   = N  เม่ือ N < 15 

โดย N’ = คาตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานท่ีปรับแกแลว  

หมายเหตุ : หากไมสามารถทําการเจาะสํารวจเพ่ือทดสอบหาคา SPT ในสนามได   

อาจใชวิธีการอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวไป เชน การทดสอบ Kunzelstab penetration test หรือวิธี light ram 

sounding test เปนวิธีการหยั่งทดสอบชั้นดินในสนาม โดยใชแรงกระแทกสงแทงทดสอบผานชั้นดินลงไป  

ซ่ึงแรงตานการเคลื่อนท่ีของแทงทดสอบสามารถใชประมาณคากําลัง และความหนาของชั้นดินได   

นอกจากนี้ไดมีการรวบรวมคุณสมบัติทางดานกําลังรับแรงเฉือนจากผลการทดสอบตัวอยาง

ดิ น ท่ี ผุ ม า จ ากหิ น ด ว ย วิ ธี  KU-MDS (variable degree of saturation multi stage direct shear test)  

ซ่ึงผลท่ีไดจะประกอบไปดวยคา cohesion ( c ) และ friction angle (φ ) ของแตละระดับเปอรเซ็นต 

ความอ่ิมตัว ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คุณสมบัติทางดานกําลังรับแรงเฉือนของดินท่ีผุพังมาจากกลุมหินท่ีมีความออนไหวตอดินถลม 

(ขอ 4.1.1.9) 

rock  

group 
rock name 

cohesion,c (kN/m2)   internal friction angle, φ (degree) 

Sr= 60% Sr= 80% Sr= 95% Sr= 60% Sr= 80% Sr= 95% 

G1 Granite  34.0 16.0 12.0 35.51 30.76 28.26 

G2 Volcanic 61.0 32.0 19.0 34.10 28.92 22.91 

G3 
Sandstone and 

Siltstone 
28.0 21.0 15.0 29.46 25.02 27.50 

G4 
Shale and 

Mudstone 
43.0 21.0 14.0 36.83 31.34 25.99 

G5 
Interbeded 

Sedimentary 
61.0 21.0 10.0 35.08 29.06 28.52 

G6 Metamorphic 42.0 17.0 12.0 34.82 31.11 30.14 

G9 
Sedimentary rock 

on Khorat plateau 
119.0 60.0 10.0 30.03 28.57 29.45 

ท่ีมา : สุทธิศักดิ์และสูรย (2556), สูรย (2559) 

หมายเหตุ  : ค ากําลั งรับแรงของดินในตารางท่ี  1 ถึ ง 3 เปนเพียงค าแนะนํ าเท านั้ น  

สําหรับการวิเคราะหเสถียรภาพความม่ันคง ผูออกแบบตองใชดุลพินิจในการคัดเลือกคาท่ีเหมาะสม เนื่องจาก

การไดมาของคากําลังรับแรงของดินสามารถนํามาไดจากหลายวิธี ข้ึนอยูกับผูออกแบบจะพิจารณาเลือกใช  
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4.1.2 ตําแหนงหนาตัดของพ้ืนท่ีลาดเอียงท่ีใชในการวิเคราะห ใหพิจารณาจากหนาตัดดังตอไปนี้  

(1) หนาตัดท่ัวไป (typical section)  

(2) หนาตัดวิกฤติ (critical section) ใหพิจารณาจาก 

- หนาตัดท่ีมีความลึกในการขุดมากท่ีสุด หรือมีความสูงในการถมมากท่ีสุด 

- หนาตัดบริเวณท่ีชั้นดินมีกําลังต่ําท่ีสุด หรือชั้นดินออนมีความหนามากท่ีสุด 

- หนาตัดท่ีมีความชันมากท่ีสุด หรือมีความชันในการถมมากท่ีสุด 

- หนาตัดท่ีมีน้ําหนักอาคารท่ีจะกอสรางตั้งอยู 

(3) หนาตัดขณะขุดดินหรือถมดิน (temporary section during excavation or fill) สําหรับกรณี 

ท่ีมีการแบงชวงการขุดดินหรือถมดิน และมีหนาตัดหรือแรงกระทําท่ีแตกตางจากหนาตัดท่ัวไป 

4.2 เง่ือนไขในการวิเคราะห 

ในการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียงสําหรับงานกอสรางอาคาร งานขุดดินและถมดิน ตองคํานึงถึง

ชวงเวลาสําคัญและปจจัยตางๆ ท้ังในการกอสรางและการใชงาน ดังนี้ 

4.2.1 ชวงเวลาสําคัญสําหรับการวิเคราะหเสถียรภาพ 

(1) ขณะทําการกอสรางอาคาร การขุดดินหรือถมดิน 

(2) ขณะใชงานปกติ 

(3) สภาวะวิกฤติ เชน กรณีปริมาณน้ําฝนและชวงเวลาท่ีฝนตกสะสมตอเนื่องกันเปนเวลานาน 

สงผลใหกําลังรับแรงของดินหรือหินลดต่ําลงมาก เปนตน 

4.2.2 ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอเสถียรภาพของพ้ืนท่ีลาดชัน 

(1) น้ําหนักกระทําภายนอก (external load) คือ แรงกระทําท่ีเกิดจากเครื่องจักรในการกอสราง 

การจราจร หรือสิ่งปลูกสราง อาคาร เปนตน โดยกําหนดใหน้ําหนักจากเครื่องจักรหรือการจราจรขณะขุดดิน

หรือถมดินมีคาไมนอยกวา 20 กิโลนิวตันตอตารางเมตร (2,000 กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) และน้ําหนัก

กระทําภายนอกขณะใชงานไมนอยกวา 10 กิโลนิวตันตอตารางเมตร (1,000 กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

(2) แรงจากแผนดินไหว (seismic load) สามารถประยุกตใชหลักการเสมือนสถิตย (pseudo static) 

โดยการใชสัมประสิทธิ์ความสั่นสะเทือนคูณกับน้ําหนักของมวลดิน ซ่ึงมีคาแตกตางกันตามภูมิภาคตางๆ  

ของประเทศไทย 

(3) ระดับน้ําใตดิน (ground water level) เม่ือฝนตกจนทําใหระดับน้ําใตดินสูงข้ึนจนกระท่ังถึงผิวดิน 
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(4) ระดับน้ํ าผิวดิน  (surface water level) คือ ระดับน้ํ า อิสระท่ีอยูด านขาง พ้ืน ท่ีลาดเ อียง  

เชน แมน้ํา หรืออางเก็บน้ํา เปนตน 

(5) วัสดุเสริมแรง (reinforcement) คือ วัสดุท่ีใสเขาไปในดินเพ่ือชวยเพ่ิมเสถียรภาพ เชน เสาเข็ม 

(pile) เสาเข็มดินซีเมนต (cement column) แผนใยสังเคราะห (geotextile) ตาขายสังเคราะห (geogrid) 

หรือสลักยึดดิน (soil nail) เปนตน 

(6) รอยแตกท่ีผิวดิน (tension crack) คือ รอยแตกท่ีเกิดข้ึนบนผิวดินเนื่องจากการแห งตัว 

(desiccation crack) หรือการเคลื่อนตัวเล็กนอยทําใหเกิดแรงดึงบริเวณผิวบนของขอบการขุดดินหรือเนินดิน 

ซ่ึงดินบริเวณท่ีเกิดรอยแตกจะไมมีการสัมผัสกันจึงไมสามารถมีแรงตานทานการวิบัติได ผิวเคลื่อนจึงมักเริ่มตน

เกิดท่ีปลายของรอยแตก และหากมีแรงดันน้ําเสริมในรอยแตกดังกลาว จะทําใหเกิดการวิบัติงายข้ึนอีกดวย  

ดังรูปท่ี 10 

 

รูปท่ี 10 การเกิดรอยแตกท่ีผิวดินและแรงดันน้ําในรอยแตก 

(ขอ 4.2.2 (6)) 

4.3 การคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียงโดยวิธีสมดุลจํากัด 

การคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียงโดยวิธีสมดุลจํากัด (limit equilibrium) เพ่ือหาคาอัตราสวน 

ความปลอดภัยของลาดเอียง ข้ึนอยู กับลักษณะการวิบัติ (mode of failure) ซ่ึงสามารถแยกออกเปน  

2 ลักษณะดังตอไปนี้ 

4.3.1 การเลื่อนไถลแบบระนาบ (translational failure) 

4.3.1.1 ใชสําหรับกรณีท่ีผิวการวิบัติมีลักษณะเปนแผนบางๆ เลื่อนลงตามผิวลาด ซ่ึงสวนใหญ 

เกิดกับพ้ืนท่ีลาดเอียงตามธรรมชาติ หรือพ้ืนท่ีลาดเอียงท่ีมีผิวบังคับการวิบัติ เชน ชั้นดินออนซ่ึงวางตัว 

อยูบนชั้นดินแข็ง การวิบัติจะเกิดบริเวณรอยตอของชั้นดินท้ังสอง เปนตน 

4.3.1.2 การเลื่อนไถลแบบระนาบจะพิจารณาโดยเทียบจากสัดสวนระหวางความหนาของการวิบัติ 

กับความยาวของระนาบการวิบัติตองนอยกวา 1:10 ดังแสดงในรูปท่ี 11 
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4.3.1.3 อัตราสวนความปลอดภัยของการเลื่อนไถลแบบระนาบสามารถคํานวณโดยสมการท่ี 2 
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รูปท่ี 11 การเล่ือนไถลแบบระนาบ 

(ขอ 4.3.1.2) 

 

4.3.2 การเลื่อนไถลแบบหมุน (rotational failure) 

4.3.2.1 ใชสําหรับการวิเคราะหเสถียรภาพของดินท่ีมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneous soil)  

โดยสมมุติวาแนวการวิบัติเปนสวนโคง ดังรูปท่ี 12 ซ่ึงอาจจะเปนสวนโคงวงกลม (circular arc) หรือไมใช 

สวนโคงวงกลม (non-circular) 

 

รูปท่ี 12  การเล่ือนไถลแบบหมุน 

(ขอ 4.3.2.1) 
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4.3.2.2 อัตราสวนความปลอดภัยของการเลื่อนไถลแบบหมุนสามารถคํานวณโดยวิธีการตางๆ  

เชน Swedish Method, Janbu’s Simplified Method และ Bishop’s Simplified Method ตามสมการท่ี 3 ถึง 8 

(1) Ordinary Method of Slices  หรือ Swedish Method (Fellenius, 1927) 
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(2) Janbu’s Simplified Method (1954) 
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 โดยท่ี 

f0 คือ คาปรับแกซ่ึงข้ึนกับสัดสวนของความลึก (d) และความยาว (L) ของการวิบัติดังรูปท่ี 13

สามารถหาไดจากสมการท่ี 6 
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b  คือ คาคงท่ีซ่ึงข้ึนกับประเภทของดิน ดังนี้ 

- กรณี φ = 0 ใหใช 


b  = 0.69 

- กรณี c = 0 ใหใช 


b  = 0.31 

- กรณี φ > 0 และ c > 0 ใหใช 


b  = 0.50 

(3) Bishop’s Simplified Method (Bishop, 1955) 
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รูปท่ี 13  ความลึกและความยาวของการวิบัติสําหรับ Janbu’s Simplified Method 

(ขอ 4.3.2.2(2)) 

4.3.2.3 วิธีการวิเคราะหการเลื่อนไถลแบบหมุน 

(1) วาดรูปรางของพ้ืนท่ีลาดเอียงท่ีตองการวิเคราะห พรอมท้ังกําหนดคุณสมบัติดิน  

และปจจัยภายนอกตางๆ ท่ีกระทํากับพ้ืนท่ีลาดเอียง 

(2) กําหนดจุดศูนยกลาง และรัศมี เพ่ือสรางสวนโคงของวงกลมแทนลักษณะผิวการวิบัติ 

ท่ีมีโอกาสเกิดหรือเกิดการวิบัติแลว 

(3) คํานวณคาอัตราสวนความปลอดภัย 

(4) เปลี่ยนจุดศูนยกลาง และรัศมีของการวิบัติท่ีนาจะมีโอกาสเกิดข้ึนไปเรื่อย ๆ จนพบ 

คาอัตราสวนปลอดภัยท่ีนอยท่ีสุด จะเปนลักษณะการวิบัติท่ีนาจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

4.3.2.4 เกณฑสําหรับการวิเคราะห 

โดยท่ัวไปการวิเคราะหเสถียรภาพเสถียรภาพความม่ันคงของลาดชัน ควรวิเคราะหท้ังลาดชัน

ท่ีตัดหรือถมใหม (new slope)  ลาดชันเดิมท่ีเคยตัดหรือถมไวกอน (temporary work)  และลาดชัน 

ตามธรรมชาติ (natural slope)  เพ่ือหาคาอัตราสวนความปลอดภัยตามสภาพลาดชันนั้นๆ  

หมายเหตุ: ทุกลาดชันตามธรรมชาติไมไดปลอดภัยเพียงพอในทุกกรณี โดยท่ัวไปลาดชัน 

ตามธรรมชาติจะเกิดการพังพิบัติชวงฤดูมรสุม แมวาไมมีการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เชน การตัดตนไม หรือการ

พัฒนาพ้ืนท่ีรอบๆ พ้ืนท่ีลาดชันตามธรรมชาติ ดังนั้นเสถียรภาพของลาดชันตามธรรมชาติและบริเวณใกลเคียง

พ้ืนท่ีโครงการควรประเมินรวมดวย โดยปกติไมควรเปลี่ยนแปลงสภาพของลาดชันตามธรรมชาติ และทําลายตนไม

หรือพืชคลุมดินเพราะลาดชันเพ่ิงปรับสภาพใหมีความเสถียรม่ันคงข้ึนเพียงเล็กนอย กรณีท่ีลาดชัน 

มีคาอัตราสวนความปลอดภัยไมเพียงพอ ไมควรกอสรางสิ่งปลูกสรางท้ังหลายบนพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอเสถียรภาพ 

ของลาดชันตามธรรมชาติในบริเวณขางเคียง 

คาอัตราสวนความปลอดภัย (F.S.) ท่ีแนะนําสําหรับการวิเคราะหความม่ันคงของลาดเชิงเขา 

ท่ี มีการก อสร า งอาคาร  หรื อการ ขุดดิ นและถมดิน ในกรณีการ ใช ง านปกติ ด ว ยวิ ธี สมดุ ลจํ า กัด  

(Limit Equilibrium Method, LEM)  แสดงในตารางท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ สวนคาอัตราสวนปลอดภัย 

ในชวงเวลาสําคัญอ่ืน ๆ  (ตามขอ 4.2.1) สามารถปรับลดลงไดรอยละ 15-20 หรือตามความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4 อัตราสวนความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะหความม่ันคงของลาดเชิงเขา 

ท่ีมีการกอสรางอาคาร ในกรณีการใชงานปกต ิ

(ขอ 4.3.2.4) 

ประเภทอาคาร 
อัตราสวนความ

ปลอดภัยข้ันต่ํา 

(ก) อาคารท่ีจําเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน เชน สถานพยาบาล 

ท่ีรับผูปวยไวคางคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย  

อาคารศูนยสื่อสาร ทาอากาศยาน โรงไฟฟา โรงผลิตและเก็บน้ําประปา 

1.80 

(ข) อาคารเก็บวัตถุอันตราย เชน วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ  

วัตถุกัมมันตรังสีหรือวัตถุท่ีระเบิดได 

1.80 

(ค) อาคารสาธารณะ เชน โรงมหรสพ หอประชุม หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน 

หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา 

สถานีรถ โรงแรม สถานบริการ และอาคารจอดรถ 

1.50 

(ง) สถานศึกษา 1.50 

(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กออน 1.50 

(ฉ) อาคารท่ีมีผูใชอาคารไดตั้งแตหาพันคนข้ึนไป 1.50 

(ช) อาคารท่ีมีความสูงตั้งแตสิบหาเมตรข้ึนไป 1.50 

(ซ) สะพานหรือทางยกระดับท่ีมีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาว  

ตั้งแตสิบเมตรข้ึนไป 

1.50 

(ฌ) เข่ือนเก็บกักน้ํา เข่ือนทดน้ําหรือฝายทดน้ํา ท่ีตัวเข่ือนหรือตัวฝาย 

มีความสูงตั้งแตสิบเมตรข้ึนไป 

1.50 

(ญ) ถนนสายหลัก ทางหลวงสายหลัก 1.50 

(ฎ) โกดังเก็บสินคา อาคารเก็บของ พืชผลทางการเกษตร  

(ไมมีผลกระทบตอชีวิต) 

1.30 

(ฏ) พ้ืนท่ีโลง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีการเกษตร ลานจอดรถ ถนนสายรอง  

(ไมมีผลกระทบตอชีวิต) 

1.30 
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ตารางท่ี 5 อัตราสวนความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะหความม่ันคงของลาดเชิงเขา  

ท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน ในกรณีการใชงานปกติ 

(ขอ 4.3.2.4) 

ประเภทงานขุดดินหรือถมดิน 
อัตราสวนความ

ปลอดภัยข้ันต่ํา 

งานขุดดินแบบถาวร และมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียงท่ีจะกอใหเกิดอันตราย

ตอชีวิตหรือทรัพยสิน 

1.80 

งานขุดดินแบบถาวร และไมมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียง 1.50 

งานขุดดินแบบชั่วคราว และมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียงท่ีจะกอใหเกิดอันตราย

ตอชีวิตหรือทรัพยสิน 

1.50 

งานขุดดินแบบชั่วคราว และไมมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียง 1.30 

งานถมดินแบบถาวร และมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียงท่ีจะกอใหเกิดอันตราย

ตอชีวิตหรือทรัพยสิน 

1.80 

งานถมดินแบบถาวร และไมมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียง 1.50 

งานถมดินแบบชั่วคราว และมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียงท่ีจะกอใหเกิดอันตราย

ตอชีวิตหรือทรัพยสิน 

1.50 

งานถมดินแบบชั่วคราว และไมมีสิ่งกอสรางในระยะใกลเคียง 1.30 

4.4 การรายงานผลการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดเอียง 

การรายงานผลการคํานวณคาเสถียรภาพความลาดเอียงตองแสดงขอมูลอยางนอย ดังนี้ 

(1) รายงานขอมูลชั้นดิน  

(2) คาตัวแปรท่ีใชในการคํานวณ 

(3) ลักษณะรูปรางของพ้ืนท่ีลาดเอียง 

(4) ลักษณะแนวการวิบัติ 

(5) คาอัตราสวนความปลอดภัย 

 

 



40                                               มยผ.1916-62 : มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม   

5.  การคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงโดยวิธอ่ืีนๆ 

การคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงโดยวิธีอ่ืนๆ นอกจากวิธีสมดุลจํากัด (Limit Equilibrium Method, LEM) 
เพ่ือต้องการหาปริมาณการเคลื่อนตัวหรือหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลาดเอียง สามารถคํานวณโดยใช้ 
วิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข  (Numerical Method) ซึ่ ง วิ ธีที่ ใ ช้ กันแพร่หลาย ใน ปัจจุ บัน  คื อ วิ ธี ไฟ ไน ต์ อิลิ เ มน ต์   
( Finite Element Method, FEM) และ วิ ธี ไ ฟ ไ น ต์ ดิ ฟ เฟอ เ รนซ์  ( Finite Difference Method, FDM)  
ทั้งน้ีขั้นตอนการคํานวณโดยวิธีเชิงตัวเลขมีความยุ่งยากซับซ้อน ส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการคํานวณ ทั้งน้ีการเตรียมข้อมูลและเง่ือนไขในการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ตามลําดับ 

5.1 เกณฑ์สําหรับการวิเคราะห์ 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ต้องสามารถนํามาประเมินว่า 

(1) สถานะหน่วยแรง (stress) ที่เกิดขึ้นในมวลดินต้องไม่มากกว่ากําลังต้านทานของดิน (mobilized 
strength of soil) จนส่งผลให้บริเวณที่เกิดสภาพพลาสติก (plastic zone) ขยายตัวไปเป็นระนาบวิบัติ 
(failure plane) 

(2) ปริมาณการเคลื่อนตัวสูงสุดที่ เ กิดขึ้นในมวลดิน จะต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งานที่ยอมรับได้ 
(serviceability) โดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานของอาคาร สิ่งก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานข้างเคียง 

5.2 การรายงานผล 

การรายงานผลอาจจะแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก และ/หรือรูปแบบตารางตัวเลข ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
อย่างน้อย ดังน้ี 

(1) ข้อมูลช้ันดิน 

(2) ค่าตัวแปรและแบบจําลอง (model) ที่ใช้ในการคํานวณ  

(3) รูปร่างของพ้ืนที่ลาดเอียง การแบ่งช้ินส่วนย่อย (mesh generation) และการกําหนดเง่ือนไขขอบ 
(boundary condition) 

(4) ลักษณะการเคลื่อนตัวของช้ินส่วนย่อย (mesh deformation)  

(5) ค่าหน่วยแรงและความเครียดของแต่ละช้ินส่วนย่อย 

(6) บริเวณที่เกิดสภาพพลาสติก (plastic zone)  

(7) ค่าอัตราส่วนปลอดภัย (ถ้ามี) 
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6.  ตัวอยางการคํานวณเสถียรภาพความลาดชัน 

ตัวอยางรายละเอียดการคํานวณเสถียรภาพลาดชันไดมีการจัดทําไวในคูมือการใชมาตรฐานประกอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินอยางละเอียด ซ่ึงในสวนของมาตรฐานนี้จะนําเสนอบางสวน 

เพ่ือเปนตัวอยางสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 

ข้ันตอนการคํานวณเสถียรภาพลาดชัน เริ่มจากการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีโครงการ เจาะสํารวจชั้นดิน  

แปรผลสภาพชั้นดินและลักษณะของชั้นดิน รูปท่ี 14 และตารางท่ี 6 แสดงตัวอยางลักษณะชั้นดินท่ีไดจาก 

การแปรผลขอมูลจากการเจาะสํารวจและการทดสอบ รูปท่ี 15 ลักษณะหนาตัดท่ีจะทําการวิเคราะหเสถียรภาพ

ลาดชัน พรอมท้ังกําหนดเง่ือนไขในการวิเคราะห 

 

 

 

รูปท่ี 14 ตัวอยางลักษณะของช้ันดินท่ีใชในการคํานวณ 

(ขอ 6) 
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รูปท่ี 15 ตัวอยางลักษณะหนาตัดสําหรับการคํานวณหาคาเสถียรภาพ 

(ขอ 6) 

ตารางท่ี 6 คุณสมบัติของดินท่ีใชสําหรับการวิเคราะหเสถียรภาพโดยวิธีสมดุลจํากัด 

(ขอ 6) 

ลําดับ ช้ันดิน 
c 

(kN/m2) 
φ  

(°) 
γ 

(kN/m3) 

E 

(kN/m2) 
υ 

1 ดินเปลือก 50.0 10.0 17.7 12,000 0.3 

2 ดินเหนียวแข็งปานกลาง 27.9 0.0 15.2 6,696 0.3 

3 ดินเหนียวแข็ง 44.4 0.0 23.1 10,656 0.3 

4 ดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก 79.3 0.0 16.2 19,032 0.3 

5 ดินทราย 0.0 38.5 19.3 30,000 0.3 

หมายเหตุ : การวิเคราะหดวยวิธีสมดุลจํากัดใชคา c, φ และ γ เทานั้น เม่ือวิเคราะหดวยวิธีไฟไนตอิลิเมนต 

ใชคา  c, φ , γ, E และ υ 

 

6.1 ตัวอยางการคํานวณดวยวิธีสมดุลจํากัดโดยใชตาราง 

การคํานวณโดยใชตารางคํานวณสามารถทําได ดังนี้ 

(1) วาดรูปหนาตัดท่ีตองการวิเคราะห แลวกําหนดตําแหนงจุดศูนยกลางและรัศมีเพ่ือเปนตัวแทน 

ของวงการวิบัติ ดังรูปท่ี 16 

(2) แบงชิ้นสวนมวลดินตามแนวดิ่งใหมีความกวางเทาๆ กัน และแบงเพ่ิมเติมบริเวณท่ีเปนจุดเปลี่ยน

ความชัน และบริเวณท่ีวงการวิบัติตัดกับชั้นดิน ดังรูปท่ี 17 
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(3) วัดความกวางของแตละชิ้นสวน คํานวณน้ําหนัก และหาคากําลังรับแรงเฉือนของดินบริเวณ 

ท่ีวงการวิบัติตัดผาน แลวนําผลใสในตารางคํานวณ 

(4) คํานวณคาตางๆ ในตารางโดยวิธี Simplified Bishop ดังตารางท่ี 7 ไดคาอัตราสวนความปลอดภัย

สําหรับผิวการวิบัติท่ีกําหนดเทากับ 2.06 

 
รูปท่ี 16 การกําหนดจุดศูนยกลางและรัศมีสําหรับการวิเคราะห 

(ขอ 6) 

 
รูปท่ี 17 การแบงช้ินสวนมวลดินตามแนวดิ่ง 

(ขอ 6) 
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6.2 ตัวอยางการคํานวณดวยวิธีสมดุลจํากัดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

การคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถทําได ดังนี้ 

(1) ปอนขอมูลคุณสมบัติดินและขอมูลรูปรางของชั้นดิน 

(2) กําหนดวิธีการคนหาคาอัตราสวนความปลอดภัยท่ีต่ําท่ีสุด 

การคํานวณเสถียรภาพลาดชันโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดหลายโปรแกรม เชน KUslope 2.0 ,Slope-W, 

Slide เปนตน  ตัวอยางผลการคํานวณใชโปรแกรม KUslope 2.0 แสดงดังรูปท่ี 18 ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

ลาดชันมีความปลอดภัยเพียงพอท้ังในระหวางการกอสรางและใชงาน คือในระหวางการกอสรางมีคา

อัตราสวนความปลอดภัย 1.87-1.96 (มากกวา 1.30) และในชวงการใชงานมีคาอัตราสวนความปลอดภัย  

1.56-2.46 (มากกวา 1.50) 

 
รูปท่ี 18 ตัวอยางผลการคํานวณโดยโปรแกรม KUslope 2.0 

(ขอ 6) 
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6.3 ตัวอยางการคํานวณดวยวิธีไฟไนตอิลิเมนต 

การคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถทําได ดังนี้ 

การคํานวณดวยวิธีไฟไนตอิลิเมนตสามารถทําไดโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม Plaxis, 

Midas เปนตน ซ่ึงแตละโปรแกรมมีหลักการท่ีคลายกัน ซ่ึงอาจมีรายละเอียดการใชงานท่ีแตกตางกันบาง 

โดยท่ัวไปมีหลักการดังนี้ 

(1) กําหนดคุณสมบัติชั้นดินท่ีใชในการวิเคราะห  

(2) กําหนดเง่ือนไขขอบเขต (boundary condition) 

(3) แบงชิ้นสวนยอย (mesh generation) สําหรับแตละกรณีการวิเคราะห ดังรูปท่ี 19 

(4) กําหนดคาเริ่มตนตางๆ เชน หนวยแรง ระดับน้ํา เปนตน 

(5) วิเคราะหหนวยแรงในมวลดิน ลักษณะการเคลื่อนตัว และบริเวณท่ีเกิดสภาพพลาสติก  

(plastic zone) ผลการวิเคราะหสําหรับแตละกรณีแสดงในตารางท่ี 8 และรูปท่ี 20 ถึง 22 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการคํานวณดวยวิธีไฟไนตอิลิเมนต 

(ขอ 6) 

ลําดับ กรณี 
Live Load 

(kN/m2) 
 F.S. 

ระยะการเคล่ือน

ตัวในแนวราบ 

(cm.) 

1 กรณีทําการขุดดินท่ีความลึกไมเกิน 6 เมตร 20 2.32 5.5 

2 
กรณีทําการขุดดินท่ีความลึกไมเกิน 12 เมตร      

(ตอจากกรณี 1) 
20 2.04 7.1 

3 กรณีหลังจากขุดดินแลวเสร็จ และมีน้ําในบอขุดดิน 10 2.92 5.0 

4 กรณีระดับน้ําในบอลดระดับอยางรวดเร็ว 10 1.90 7.4 

หมายเหตุ : การวิเคราะหดวยวิธีไฟไนตอิลิเมนตจะทําการวิเคราะหตามข้ันตอนการกอสราง เชน ทําการขุดดิน

ท่ีความลึก 6 เมตร ข้ันตอนตอมาทําการขุดตอจากเดิม 6 เมตร ขุดตอไปถึง 12 เมตร หลังจากนั้นเติมน้ําเต็มบอ 

และสมมติกรณีน้ําลดอยางรวดเร็ว เปนตน  

6.4 การออกแบบปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีลาดเอียง 

สําหรับตัวอยางการออกแบบปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีลาดเอียงดวยวิธีการตางๆ เชน การเสริมแรง 

ดวย เสาเข็ม เข็มพืด เข็มสมอ เปนตน แสดงรายละเอียดในคูมือการใชมาตรฐานประกอบการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
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รูปท่ี 19 ตัวอยางการแบงช้ินสวนยอยและการกําหนดเง่ือนไขขอบ  

(ขอ 6) 

 
รูปท่ี 20 ตัวอยางผลการวิเคราะหหนวยแรงในมวลดิน 

(ขอ 6) 
 

เง่ือนไขขอบ 

เง่ือนไขขอบ 
เง่ือนไขขอบ 

การแบงชิ้นสวนยอย กําหนดแรง 
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รูปท่ี 21 ตัวอยางลักษณะการเคล่ือนตัว  

(ขอ 6) 

 
รูปท่ี 22 ตัวอยางบริเวณท่ีเกิดสภาพพลาสติก 

(ขอ 6) 
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มยผ. 1917-62 

มาตรฐานการป้องกันการพังทลายส าหรับลาดเชิงเขา 
(Standard of Slope Protection on Slope) 

 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายส าหรับลาดเชิงเขานี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดรายละเอียดในการป้องกัน 
การพังทลายส าหรับงานก่อสร้างอาคาร งานขุดดินและถมดิน ในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม (landslide)  
และบริเวณลาดเชิงเขา โดยแบ่งการพิบัติเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. ลาดพิบัติ (slope failure) 2. ดินถล่ม (landslide)  
และ 3. ดินโคลนถล่มหรือการไหลของซากมวลพิบัติ (debris flow) 

1.2 มาตรฐานนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก  

2.  นิยามและสัญลักษณ์ 

2.1 นิยาม 

“การป้องกันการพังทลายส าหรับลาดเชิงเขา” หมายถึง การเพ่ิมความมั่นคงให้กับพ้ืนที่ลาดเอียง 
จากการก่อสร้าง การขุดดินหรือถมดิน 

“ลาดพิบัติ (slope failure)” หมายถึง เหตุการณ์ที่ดิน หิน หรือดินปนหิน มีการเคลื่อนตัวลงมา 
ตามแนวลาดเอียง หรือตามแรงโน้มถ่วงของโลก มักเกิดข้ึนในพ้ืนที่แคบๆ ที่มีความลาดชันสูง บางส่วนเกิดจาก
การขุดตัดลาดเชิงเขาท าให้ลาดเขาขาดเสถียรภาพ 
“ดินถล่ม (landslide)” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีดิน หิน หรือดินปนหิน มีการเคลื่อนตัวลงมาตามแนวลาดเอียง 
หรือตามแรงโน้มถ่วงของโลก 
“โคลนถล่ม (debris flow)” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีดินถล่มลงมารวมกับเศษซากมวลพิบัติ โดยมีน้ าในปริมาณมาก 
แล้วไหลลงสู่ที่ต่ าด้วยความเร็วสูงและมีพลังในการพัดพาต้นไม้และหิน กรวดทรายตามลงมาด้วย 
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2.2 สัญลักษณ์ 

 Fall =   แรงดึงปลอดภัย 

 T =   แรงดึงที่ต้องการ 

 Dh = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลุมเจาะ 

 W = น้ าหนักของมวลดินหรือหิน 

 R = แรงเสียดทานจากระนาบเอียง 

 U = แรงดันน้ า 

 V = แรงดันน้ า เนื่องจาก Tension Crack 

  = มุมของระนาบเอียง 

  = มุมระหว่าง Rock Bolt กับระนาบเอียง 

  = มุมเสียดทานภายในของดิน มีหน่วยเป็นองศา 

 Fs =   หน่วยแรงดึงที่ยอมให้ มีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตร  

 Ur = แรงยึดเกาะระหว่างหินกับคอนกรีต  มีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตร  

 Us = แรงยึดเกาะระหว่างเหล็กกับคอนกรีต  มีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตร 

 

3.  มาตรฐานและคู่มืออ้างถึง 

3.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1912-52 : มาตรฐานการป้องกันการพังทลายส าหรับงาน 
ขุดดินและถมดิน 

3.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1911-52 : มาตรฐานประกอบการค านวณหาค่าเสถียรภาพ
ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในงานขุดดินและถมดินและคู่มืออธิบายมาตรฐาน 

3.3 คู่มือการแนะน า แก้ไข และการปฏิบัติการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด กรมทางหลวง  
ปี พ.ศ. 2551 

หมายเหตุ :  หากข้อก าหนดในมาตรฐานนี้มีความขัดแย้งกับมาตรฐานที่อ้างถึงในแต่ละส่วน ให้ถือข้อก าหนด 
ในมาตรฐานนี้เป็นส าคัญ 
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4.  วิธีการป้องกันการพังทลายกรณีลาดพิบัติ (slope failure) 

4.1 หลักการป้องกันการพังทลายโดยมาตรการทางวิศวกรรม 

หลักการป้องกันการพังทลายส าหรับลาดพิบัติ  (slope failure) ในงานก่อสร้างอาคาร งานขุดดิน 
และถมดิน บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและบริเวณลาดเชิงเขา สามารถใช้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน 
เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพของพ้ืนที่ลาดเอียง ซึ่งวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีดังนี้ 

4.1.1 วิธีการใช้น้ าหนักยัน (buttressing) 

การป้องกันท าโดยใช้วัสดุ เช่น ดิน หิน หรือวัสดุจากการก่อสร้าง เป็นต้น มาวางยันไว้บริเวณฐาน  
ของพ้ืนที่ลาดเอียง 

หลักการใช้น้ าหนักยันเป็นการเ พ่ิมแรงต้านทานให้กับ พ้ืนที่ลาดเอียงโดยใช้วัสดุค้ ายันบริ เวณฐาน 
ของพ้ืนที่ลาดเอียง ตัวอย่างดังรูปที่ 1 

ข้อควรค านึงถึง 

(1) วัสดุค้ ายันควรมีความหนาแน่นสูงเพียงพอ เช่น ความหนาแน่นมากกว่า 15 กิโลนิวตัน 
ต่อลูกบาศก์เมตร (1,500 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 

(2) ก ร ณี ผู้ อ อ ก แ บ บ เ ห็ น ว่ า มี ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ร ะบ า ย น้ า ใ ต้ ดิ น ค ว ร จั ด ห า วั ส ดุ ถ ม  
ที่สามารถระบายน้ าออกได้เองตามธรรมชาติหรือมีระบบระบายน้ าภายใน และวัสดุค้ ายันต้องสามารถป้องกัน
การสูญเสียวัสดุภายในจากไหลซึมของน้ าใต้ดินได้ 

(3) ควรค านึงถึงการป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าของพ้ืนที่ลาดเอียงเนื่องจากน้ าผิวดิน  

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างการใช้น้ าหนักยันบริเวณฐานพื้นที่ลาดเอียง 

(ข้อ 4.1.1) 
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4.1.2 วิธีการลดน้ าหนัก (unloading) 

หลักการลดน้ าหนักเป็นการลดแรงกระท าต่อพ้ืนที่ลาดเอียงโดยการขุดดินออกหรือเปลี่ยนลักษณะรูปร่าง  
ของพ้ืนที่ลาดเอียงเดิมที่มีความมั่นคงน้อยให้มีความมั่นคงมากขึ้น  ตัวอย่างการตัดดินส่วนบนออก  
การปรับความลาดชัน และการท าลาดเอียงเป็นแบบขั้นบันได ดังรูปที่ 2 ถึง 4 ตามล าดับ 

ข้อควรค านึงถึง  

(1) ควรค านึงถึงการป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าของพ้ืนที่ลาดเอียงเนื่องจากน้ าผิวดิน 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างการตัดส่วนบนของพื้นที่ลาดเอียง 

(ข้อ 4.1.2) 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการปรับความชันของพ้ืนที่ลาดเอียง 

(ข้อ 4.1.2) 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการตัดพื้นที่ลาดเอียงเป็นขั้นบันได 

(ข้อ 4.1.2) 
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4.1.3 วิธีการใช้โครงสร้างกันดิน (retaining structure) 

หลักการเมื่อมีการขุดดินหรือถมดินจนเกิดความต่างระดับของผิวดินมากกว่าความสูงที่มวลดินจะสมดุลอยู่ได้
ด้วยตัวเอง จึงจ าเป็นต้องมีโครงสร้างกันดินช่วยพยุงป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของมวลดิน  
มากเกินไปโดยใช้หลักการเพ่ิมแรงต้านทานให้กับพ้ืนที่ลาดเอียง โดยท าหน้าที่รับแรงดันด้านข้างและต้านทาน
การเลื่อนไถลของพ้ืนที่ลาดเอียง โครงสร้างที่ใช้ในการป้องกัน เช่น ก าแพงกันดินแบบต่าง ๆ เข็มพืดกันดิน และ
เสาเข็มร่วมกับแผ่นคอนกรีต  ตัวอย่างดังรูปที่ 5 ถึง 7 ตามล าดับ   

การค านวณออกแบบก าแพงกันดินต้องมีการตรวจสอบการเลื่อนไถล (sliding) บริเวณฐานก าแพงกันดิน ตรวจสอบ 
การล้มคว่ าของก าแพงกันดิน (overturning) ตรวจสอบการรับน้ าหนัก (bearing capacity) บริ เวณ 
ฐานก าแพงกันดิน ตรวจสอบเสถียรภาพโดยรวม (overall stability) และตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้าง 
(structural failure) 

รายละเอียดการค านวณออกแบบและตรวจสอบเสถียรภาพของก าแพงกันดินและเข็มพืดแสดงไว้ใน  
มยผ. 1912-52 : มาตรฐานการป้องกันการพังทลายส าหรับงานขุดดินและถมดิน และคู่มือการใช้มาตรฐาน
ดังกล่าว 

ข้อควรค านึงถึง 

(1) ก า ร ออก แ บ บ ก า แ พ ง กั น ดิ น แ บ บ ใ ช้ เ ส า เ ข็ ม ร่ ว ม กั บ แ ผ่ น ค อน ก รี ต ค ว ร วิ เ ค ร า ะห์ 
โดยใช้หลักการของเสาเข็มรับแรงด้านข้างด้วย 

(2) ผู้ออกแบบควรจัดให้มีระบบการระบายน้ าหลังก าแพงกันดินเพ่ือลดแรงดันเนื่องจากน้ า 
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รูปที่ 5 ก าแพงกันดินแบบต่างๆ 

(ข้อ 4.1.3) 

 
รูปที่ 6 เข็มพืดกันดิน 

(ข้อ 4.1.3) 
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รูปที่ 7 เสาเข็มร่วมกับแผ่นคอนกรีต 

(ข้อ 4.1.3) 

4.1.4 วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน (soil improvement) 

เนื่องจากดินที่มีอยู่ ในพ้ืนที่  การก่อสร้างอาคาร การขุดดินหรือถมดินอาจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับ 
ลักษณะที่ต้องการ เช่น มีก าลังรับแรงเฉือนต่ า เป็นต้น จึงต้องท าการปรับปรุงคุณภาพดินดังกล่าว   
ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินจะเป็นการเพ่ิมแรงต้านทานให้กับพ้ืนที่ลาดเอียงท าให้ดิน 
มีความแข็งแรงสามารถรับแรงเฉือนเพ่ือต้านทานการวิบัติได้ ซึ่งรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพดินมีทั้งใช้สารเคมี 
เช่น  การใช้ซี เมนต์หรือปูนขาวผสมในดินเป็นลักษณะเสาเข็ม ( soil cement column) ดั งรูปที่  8   
และการเสริมความแข็งแรงให้ดินโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) หรือตะปูยึดดิน  
(soil nail)  เป็นต้น ดังรูปที่ 9 และ 10 ตามล าดับ รายละเอียดการค านวณออกแบบการปรับปรุงโดยการ 
ใช้ซีเมนต์แสดงไว้ใน มยผ. 1912-52 : มาตรฐานการป้องกันการพังทลายส าหรับงานขุดดินและถมดิน และ 
คู่มือการใช้มาตรฐานดังกล่าว 

ข้อควรค านึงถึง 

(1) การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้สารเคมี ต้องมีการทดสอบก าลังรับแรงเฉือนของดิน  
ที่ได้หลังการใส่สารผสม ทั้งผลในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบจริงในสนามก่อนน าไปใช้จริง 

(2) กรณีที่ดินเดิมมีก าลังรับแรงเฉือนต่ ามาก (very soft clay) ควรท าการวิเคราะห์การเคลื่อนตัว  
ของดินควบคู่ไปด้วย 
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รูปที่ 8 ตัวอย่างการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีเสาเข็มดินซีเมนต์ 
(ข้อ 4.1.4) 

 

รูปที่ 9 ตัวอย่างการเสริมความแข็งแรงให้ดินโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ 

(ข้อ 4.1.4) 

 

รูปที่ 10 ตัวอย่างการเสริมความแข็งแรงให้ดินโดยใช้ soil nail 
(ข้อ 4.1.4) 

ส าหรับมาตรฐานนี้จะเสนอรายละเอียดวิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน ( soil improvement)   
ด้วยการเสริมแรงโดยใช้ สลักยึดหิน (rock bolt) วิธีการป้องกันการกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด (toe slope) 
เช่น กล่องลวดตาข่าย อิฐบล็อกประสาน ผ้าห่มดินและหมอนกันดิน การท า grid beam และการใช้คอนกรีตพ่น 
(shotcrete)  
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4.1.4.1 การเสริมความแข็งแรงด้วยสลักยึดหิน (rock bolt) 

(1) หลักการ 

การท าสลักยึดหิน (rock bolt) ใช้หลักการเดียวกันกับการท าตะปูยึดดิน (soil nail)  ซึ่ง soil nail 
ใช้ ส าหรับยึดดิน  ส่ วน  rock bolt ใช้ ส าหรับยึดดินปนหิน  หรือหิน  อย่ า ง เ ดี ยว  โดยใช้ เหล็ ก เส้น 
ที่มีความยาวและก าลังพอที่จะช่วยเพิ่มแรงต้านทานการเลื่อนตัวและเพ่ิมก าลังให้กับแนวรอยเลื่อย ดังรูปที่ 11 

(2) รูปแบบการป้องกัน 

rock bolt คือ  เหล็กข้อ อ้อยรั บแรงดึ งที่ ท าการตรึ งด้ วยแรงดึ ง ในระหว่ า งติ ดตั้ ง  
ปลายด้านในยึดติดกับหิน ส่วนปลายด้านหนึ่งมีแผ่นเหล็กรับแรง และน๊อตยึดติดกับคอนกรีตพ่นไว้ 

 
 

รูปที่ 11 ตัวอย่างการเสริมความแข็งแรงให้ดินโดยใช้ rock bolt 

(ข้อ 4.1.4.1) 

(3) วิธีการวิเคราะห์ออกแบบ 

การออกแบบ rock bolt เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงของลาดเขาต้องมีข้อก าหนดในการออกแบบ
ดังนี้ ตัวอย่างรายละเอียดแสดงด้านท้ายมาตรฐาน  

(ก) คุณสมบัติพื้นฐานของ rock bolt และหลุมเจาะ 

 - ความยาวของ rock bolt 

 - ความยาวที่ใช้ (effective length, le) 40% 

 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลุมเจาะ (Dh) 
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(ข) ค านวณแรงดึงสูงสุดของ rock bolt 

   แรงดึงปลอดภัย (Fall)   = (xD2/4)xfs          .... (1) 

   แรงยึดเกาะระหว่างหินกับคอนกรีต (Ur) = urx(xDh
2/4)xle      .... (2) 

   แรงยึดเกาะระหว่างเหล็กกับคอนกรีต (Us) = usx(xD2/4)xle         .... (3)   

 เลือกค่าน้อยระหว่าง (1) (2) และ (3) ใช้เป็นค่าก าลังรับแรงดึงสูงสุดที่ rock 
bolt สามารถรับได ้

(ค) ค านวณความยาว พ้ืนที่ และน้ าหนักของผิวการพิบัติ 

 จากผลการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน สามารถค านวณหาพ้ืนที่ และ
ความยาวของผิวการพิบัติ เพ่ือท าให้รูปร่างการพิบัติง่าย (simplified)  เป็นลักษณะ
ของการเคลื่อนที่บนระนาบเอียงดังรูปที่ 12 แล้วน ามาใช้ในการค านวณหาค่าแรงดึง 
ที่ต้องการต่อไป ได้ดังนี้ 

   
( cos sin ) tan

. .
sin cos

c A W U T
F S

W V T

  

 

  


 
 

(ง) ค านวณแรงดึงที่ต้องการ 

   แรงดึงที่ต้องการ  (T)  = 




tansincos..

)tancossin..(





SF

cASFW
 

W.sin 



W

R W.cos 

ROCK BOLT


V

U

T

 

รูปที่ 12 แรงที่เกิดขึ้นในมวลดินหรือหินบนระนาบเอียง 
(ข้อ 4.1.4.1) 

(จ) ค านวณระยะห่างของ Rock Nail 

   พ้ืนที่รับแรงต่อ Rock Nail 1 หลุม = Tmax /(T/Lf) 
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(4) วัสดุ และวิธีการก่อสร้าง 
(ก) วัสดุ 
 - เหล็กสลัก (bolt) ทําด้วยเหล็กข้ออ้อยชุบกัลวาไนท์  
 - ขนาดและรูปร่างของแผ่นเหล็กรับแรง (bearing plate) ทั้งแผ่นเหล็กรับแรง 
แหวนรองและน๊อต ซึ่งต้องสัมผัสอากาศตลอดเวลาน้ันต้องชุบด้วยกัลวาไนท์ 
เพ่ือป้องกันการผุกร่อน  
 - มอร์ตาร์จะประกอบด้วย ทรายละเอียด ปูนซี เมนต์  และน้ํ าที่ผสมกัน  
เป็นเน้ือเดียวกัน 
(ข) การทดสอบ rock bolt  
 - ก่อนเริ่มต้องทําการทดลองติดต้ังและดึง rock bolt เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามท่ีกําหนดในการออกแบบหรือไม่ โดย rock bolt ที่ทดลองต้องติดต้ังในสภาพหิน 
ที่เหมือนกับ rock bolt ที่จะทําการติดต้ังในบริเวณมวลหินที่จะปรับปรุงเสถียรภาพ
ต่อไป 
 - การทดสอบ pullout tests ของ rock bolt จะดําเนินการหลังจากติดต้ัง
แล้ว 28 วัน  
(ค) การติดต้ัง rock bolt 
 - ต้องดําเนินการติดต้ัง rock bolt ทันทีหลังจากขุดหินที่ผุและขนย้ายหินเสร็จแล้ว 
 - ต้องเจาะรูให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสลักได้ไม่น้อยกว่า 44 มิลลิเมตร (เช่น เมื่อใช้เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
32 มิลลิเมตร จะต้องใช้ขนาดรูรูเจาะไม่น้อยกว่า 76 มิลลิเมตร) ความลึกและ
ตําแหน่งตามที่ออกแบบ และก่อนที่จะทําการติดต้ังสลักยึดหินต้องทําความสะอาด
รูเจาะด้วยแรงดันลม และ/หรือนํ้าภายใต้แรงดันก่อน 
 - ก่อนติดต้ัง rock bolt ต้องทําความสะอาดเหล็กยึดให้ปราศจากสนิม  
คราบสะเก็ด คราบนํ้ามัน หรือสิ่งอ่ืนใดที่เคลือบอยู่ให้หมด 
 - วิธีการอัดฉีดมอร์ตาร์ให้สามารถอุดช่องว่างระหว่าง rock bolt กับผิวหน้าหิน
ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดความยาวของ rock bolt 

(5) ข้อควรคํานึงถึง 
(ก )  ขนาดความยาวขอ ง  rock bolt ต้ อ ง ย า วมากก ว่ าขอบ เขตว ง พิ บั ติ   
จึงจะมีประสิทธิภาพในการเสริมแรง 
(ข) ต้องมีระบบระบายนํ้าใต้ดิน เช่น weep hole เพ่ือช่วยระบายนํ้าออกจากมวลหิน 
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4.1.5 วิธีการป้องกันการกัดเซาะ (erosion control)  

การป้องกันการกัดเซาะเป็นการลดปริมาณการไหล ความเร็ว และอัตราการไหลซึมของน้ าลงในดิน  
บริเวณพ้ืนที่ลาดเอียง ซึ่งการกัดเซาะดังกล่าวอาจท าให้พ้ืนที่ลาดเอียงมีความชันเพ่ิมขึ้นหรือเพ่ิมแรงดันน้ า 
ในมวลดิน ส่งผลให้เกิดการวิบัติได้ แนวทางการป้องกันการกัดเซาะมีหลายวิธี ดังนี้ 

4.1.5.1 การระบายน้ าผิวดิน 

การระบายน้ าผิวดินมีจุดประสงค์เพ่ือดักน้ าผิวดินที่ไหลมาจากส่วนบนของพ้ืนที่ลาดเอียงแล้ว 
ระบายออกจากพ้ืนที่ โดยทางระบายน้ าต้องสามารถรองรับปริมาณน้ าฝนสูงสุดในพ้ืนที่ได้ และควรมีความชัน
เพียงพอ เพ่ือให้น้ าไหลด้วยความเร็วที่ไม่เกิดการตกตะกอน ดังตัวอย่างในรูปที่ 13  

ข้อควรค านึงถึง 

(1) ทางระบายน้ าบนผิวดินต้องอยู่นอกแนวที่คาดว่าจะเกิดการวิบัติ หรือต้องมีการป้องกัน  
การไหลล้นของทางระบายน้ า 

 
รปูท่ี 13 ตัวอย่างทางระบายน้ าบนพื้นที่ลาดเอียง 

(ข้อ 4.1.5.1) 

4.1.5.2 การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การพ่นคอนกรีตปิดทับผิวหน้าลาดเอียง 
(shotcrete) หรือการใช้หินทิ้ง (rock riprap) ดังรูปที่ 14  

ข้อควรค านึงถึง 

(1) ชนิดของพืชคลุมดินควรเป็นไม้ในท้องถิ่น หรือทนต่อสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ได้  

(2) กรณีใช้ shotcrete ต้องมีระบบระบายน้ าใต้ดิน เช่น ท่อระบายน้ าในแนวราบ เป็นต้น 
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รูปที่ 14 ตัวอย่างการป้องกันการกัดเซาะโดยใช้หินทิ้ง 

(ข้อ 4.1.5.2) 

4.1.5.3 กล่องลวดตาข่าย ได้แก่ เกเบียน (gabion) และแมทเทรส (mattress) 

(1) หลักการ 

กล่องลวดตาข่ายใช้ส าหรับป้องกันการพังทลายจากการกัดเซาะของดินและหินภูเขา 
โดยเฉพาะบริเวณปลายเชิงลาด (toe slope) นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของแรงต้านบริเวณด้านล่างของลาดชัน
ให้ลาดชันมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้นได้ด้วย หลักการท างานเช่นเดียวกับก าแพงกันดิน ซึ่งกล่องลวดตาข่ายท าหน้าที่
เป็นโครงสร้างกันดินช่วยพยุงป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของมวลดิน โดยใช้หลักการเพ่ิมแรง
ต้านทานให้กับพ้ืนที่ลาดเอียง โดยท าหน้าที่รับแรงดันด้านข้างและต้านทานการเลื่อนไถลของพ้ืนที่ลาดเอียง  
แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 15  

 

รูปที่ 15 ตัวอย่างการป้องกันการกัดเซาะโดยใช้กล่องลวดตาข่าย  
(ข้อ 4.1.5.3)  

(2) รูปแบบการป้องกัน 

กล่องลวดตาข่ายเป็นโครงสร้างลวดตาข่ายประกอบเป็นกล่องแต่ละกล่องต้องมีรูปทรง 
เป็นลูกบาศก์สี่เหลี่ยม ขนาดกว้างและยาวตามที่ออกแบบ  โดยประกอบขึ้นจากแผงลวดตาข่ายชิ้นเดียวกัน 
และขึ้นรูปเป็นรูปกล่อง เสริมความมั่นคงแข็งแรงด้วยลวดโครงที่มีขนาดใหญ่กว่าลวดใช้ถักตาข่าย ภายใน 
กล่องบรรจุกรวดหรือหิน กล่องลวดตาข่ายสามารถน ามาปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
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 - ใช้ในโครงการสร้างถนน เพ่ือป้องกันการพิบัติของลาดชันเมื่อมีการตัดถนน  
และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับลาดชัน 

 - ใช้ในโครงการสร้างป้องกันการกัดเซาะ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะหน้าดินที่เกิดจากน้ า 
เช่น  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า บริเวณปลายลาดเชิงเขา เป็นต้น 

(3) วิธีการวิเคราะห์ออกแบบกล่องรูปตาข่าย 

 - การออกแบบก าแพงกล่องรูปตาข่าย  คล้ายกับวิธีการออกแบบก าแพงกันดิน  
โดยการพิจารณาน้ าหนักรวมของโครงสร้างก าแพงกล่องรูปตาข่าย ที่ใช้ต้านทานแรงดันด้านข้างที่เกิดจากมวลดิน  
หลังก าแพง การออกแบบจะเริ่มจากการก าหนดขนาดของกล่องรูปตาข่ายที่ใช้ จากนั้นจะพิจารณาแรงดัน 
ที่กระท าต่อกล่องรูปตาข่าย เพ่ือตรวจสอบโมเมนต์ที่จะท าให้ก าแพงเกิดการพลิกคว่ า (overturning)  
ตรวจสอบแรงต้านทานการเลื่อนไถล (sliding) ตรวจสอบก าลังรับน้ าหนักแบกทานของดินฐานราก  
(bearing capacity) และตรวจสอบเสถียรภาพโดยรวม (overall stability) ของโครงสร้าง ดังรูปที่ 16  
เ พ่ือให้ โครงสร้ างมี อัตราส่ วนความปลอดภัย ( factor of safety) ที่ เหมาะสม และหากโครงสร้ าง 
ที่ก าหนดเบื้องต้นเกิดการพังทลายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้ปรับขนาดของโครงสร้างและตรวจสอบ 
การพังทลายแบบต่างๆ 

 - กล่องรูปตาข่ายจะต้องวางบนชั้นดินฐานรากที่มีความแน่น มั่นคง และแข็งแรง  
เพ่ือป้องกันการยุบตัวและการพังทลายของดินฐานราก เนื่องจากน้ าหนักของตัวกล่องรูปตาข่ายเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานรากของก าแพงกันดินแบบกล่องรูปตาข่าย ต้องไม่มีชั้นดินอ่อนหรือวัสดุอ่ืนใด 
ที่มีก าลังรับน้ าหนักได้น้อย 

 

 
 

 

 

รูปที่ 16 ตัวอย่างรูปแบบการพิบัติในกรณีใช้กล่องลวดตาข่าย  
(ข้อ 4.1.5.3)  

  

พิบัติแบบเลื่อนไถล พิบัติแบบล้มคว่ า พิบัติแบบรวม พิบัติเนื่องฐานราก
น้ าหนักไม่พอ 
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(4) วัสดุ และวิธีการก่อสร้าง 

(ก) วัสดุ 

 - ลักษณะทั่วไป 
  กล่องลวดตาข่ายเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม มีโครงยึดเป็นกล่อง ลักษณะกล่อง  
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางมีผนังตรงกลางมีผนังลวดตาข่ายก้ันเป็นระยะ มีฝาปิด
และเปิดสําหรับบรรจุหินได้โดยสะดวก โดยต้องปราศจากรอยตําหนิ รอยปริแตกร้าว 
 - การต้านแรงดึง 
  ลวดเหล็ก ซึ่งนํามาทําเป็นกล่องลวดตาข่ายต้องมีการทดสอบต้านแรงดึง 
(tensile strength) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 71-2532 
 - ขนาดของรูปตาข่าย 
  ลวดเหล็ก ต้องทําการถักให้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีลักษณะดังน้ี ขนาดตาข่าย 
ลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมขนาด 8 x 10 เซนติเมตร หรือ 10 x 12 เซนติเมตร หรือ
ตามที่ออกแบบ ดังรูป 17 

 
รูปที่ 17 ตัวอย่างลักษณะตาข่ายกล่อง  

(ข้อ 4.1.5.3) 
ที่มา : http://www.wulwith.com/gabion.php 

(ข) วิธีการก่อสร้าง/ติดต้ัง 

 - หลังจากปรับแต่งพ้ืนดินที่จะวางกล่องลวดตาข่าย ให้ได้ดีแล้ว จึงติดต้ัง 
กล่องลวดตาข่าย ลงในตําแหน่งที่เหมาะสมโดยต้องยึดและประกอบกล่องลวดตาข่าย 
เข้าด้วยกัน จากน้ันใส่หิน มีขนาดใหญ่พอที่จะไม่หลุดออกจากช่องเปิดลงใน 
กล่องลวดตาข่าย ซึ่งหินควรมีขนาดระหว่าง 100 มิลลิเมตร ถึง 200 มิลลิเมตร  
ในการใส่หินใหญ่น้ีอาจต้องเรียงหินให้มีหินขนาดเล็กแทรกระหว่างช่องว่าง 
ของหินขนาดใหญ่สําหรับกล่องที่ใช้เป็นผิวหน้าที่ต้ังตรงและสามารถมองเห็นได้  
การเรียงหินต้องเรียงด้วยความประณีต เพ่ือให้ได้ผิวหน้าที่เรียบสวยใส่หินลงใน 
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กล่องลวดตาข่าย และต้องกระทําโดยให้มีความหนาช้ันละ 300 มิลลิ เมตร 
ต่อเน่ืองกันในแต่ละช่องกล่องจากน้ันจึงวนมาใส่อีกไปจนเต็มกล่อง  
 การกระทําดังน้ีจะช่วยป้องกันไม่ให้ผนังข้างของกล่องลวดตาข่ายเสียรูปร่าง 
เน่ืองจากแรงดันของหินเพียงด้านเดียว พึงต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่หิน
เน่ืองจากความคมและแรงกระแทกของหินอาจทําให้ PVC ที่หุ้มลวดฉีกขาดได้  

(5) ข้อควรคํานึงถึง  

ปัจจัยอ่ืนๆ เป็นการใช้การเจริญเติบโตของพืชช่วยในการยึดเกาะทําให้ตาข่ายลวด 
มีความเช่ือมแน่นมากขึ้นและทําให้อายุการใช้งานนานขึ้น 

4.1.5.4 block wall  

block wall หลักการทํางานเช่นเดียวกับกําแพงกันดิน เช่น การทําอิฐบล็อกประสาน 

(1) หลักการ 

อิฐบล็อกประสานสามารถใช้ได้ทั้ งบริ เวณที่ราบสูงหรือที่ราบภูเขา กรณีที่ลาดดิน 
มีความเสี่ยงจากการสูญเสียเสถียรภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้คนในบริเวณนั้นๆ การสร้างกําแพงกันดิน 
ด้วยอิฐบล็อกประสานเป็นหน่ึงในการวิธีป้องกันที่ง่ายต่อการออกแบบและก่อสร้าง เหมาะสําหรับพ้ืนที่
ทุรกันดาร ที่ประสบปัญหาในการจัดหาผู้ที่มีความรู้และความชํานาญในการออกแบบ รวมถึงการขาดแคลนวัสดุ
ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งอิฐบล็อกประสานสามารถก่อได้ทุกแนวตามความลาดชันของดิน และมีความยืดหยุ่น
ในการก่อสร้าง ดังรูปที่ 18  

 
รูปที่ 18 ตัวอย่างการป้องกันการกัดเซาะโดยใช้อิฐบล็อกประสาน 

(ข้อ 4.1.5.4)  
ที่มา : สุทธิศักด์ิ และคณะ (2560)  
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(2) รูปแบบการป้องกัน 

อิฐบล็อกประสาน เป็นการป้องกันเสถียรภาพของดินและการกัดเซาะบริเวณพ้ืนที่ลาดชัน 
ด้วยวิธีที่ง่ายและประหยัดประชาชนในพ้ืนที่สามารถก่อสร้างเองได้  และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ 
ความลาดชันของดินที่มีหลากหลายได้ ดังรูปที่ 19  

(3) วิธีการวิเคราะห์ออกแบบ 

หลักการออกแบบเช่นเดียวกับก าแพงกันดิน ซ่ึงปกติก่อสร้างได้ที่ความสูง 1.50-2.0 เมตร 

(4) วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 

 - อิฐบล็อกประสาน มีส่วนผสม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ มอตา้ หรือ ดินจากพ้ืนที่ และน้ า  

 - อิฐบล็อกประสาน มี shear key ท าเป็นลักษณะขั้นบันไดยาวตลอดความลึกของตัวก้อน 

 - อิฐบล็อกประสานมีลักษณะเป็นพีระมิดหัวตัด ด้านบนมีลักษณะเป็นขั้นบันได  
ในการเรียงซ้อนกันจะใช้ อิฐบล็อกประสานอีกก้อนวางบนด้านที่เป็นขั้นบันได 

 -  อิฐบล็อกประสานสามารถก่อได้ทุกแนวตามความลาดชันของดิน มีความยืดหยุ่น  

 - ใช้หมุดยึดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ความยาว 700 มิลลิเมตร  
จ านวน 4 หมุดต่อพ้ืนที่ก าแพงกันดินอิฐบล็อกประสาน 1 ตารางเมตร ตัวหมุดยึดเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่อง soil nail มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กยาว เจาะน าด้วยสว่าน แล้วแทงยึดผ่านก้อนอิฐบล็อกประสานเข้าไปใน
ลาดดินด้านหลัง ระยะฝังยาว 0.70 เมตร ลักษณะหมุดยึดก้อนอิฐบล็อกประสานท าให้อิฐบล็อกประสาน 
มีเสถียรภาพ และมีความแข็งแรงมากข้ึน 

 - การก่อสร้างเริ่มจากการปรับหน้าดินให้มีความเหมาะสม น าอิฐบล็อกไปติดตั้ง 
ตามลาดชันที่ท าการปรับแล้ว โดยวางสลับฟันปลาและมีการเสริมหมุดยึด (soil nail) ให้ได้ตามแนวที่ก าหนดไว้ 
ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 20  

 - สามารถใช้วัสดุดินในพ้ืนที่ผลิตบล็อกข้ึนไดเ้พ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

(5) ข้อควรค านึงถึง  

 - อัตราส่วนผสม (mix design) ในแต่ละพ้ืนที่อาจไม่เหมือนกัน เนื่องจากวัสดุดิน 
แต่ละพ้ืนที่มีคุณสมบัติความแตกต่างกันจึงต้องมีการทดสอบก าลังรับแรงในห้องปฏิบัติการ ก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างจริง 
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รูปที่ 19 ตัวอย่างลักษณะรูปแบบอิฐบล็อกประสาน 

(ข้อ 4.1.5.4) 
ที่มา : สุทธิศักด์ิ และคณะ (2558,2559)  
 

 
รูปที่ 20 ตัวอย่างการก่อสร้างอิฐบล็อกประสาน 

(ข้อ 4.1.5.4)  
ที่มา : สุทธิศักดิ์ และคณะ (2560)  
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4.1.5.5 ผ้าห่มดิน (Erosion Control Blanket, ECB) และหมอนกันดิน (Erosion Control Log, ECL) 

(1) หลักการ 

ผ้าห่มดินและหมอนกันดินใช้ส าหรับการป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน (รูปที่ 21) ในขณะที่
หญ้าหรือพืชยังไม่ เจริญเติบโต การปลูกพืชคลุมดินด้วยผ้าห่มดิน มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายต่ า  
เพ่ือเก็บกักตะกอนพร้อมควบคุมความแรงจากการไหลของน้ าด้วยหมอนกันดิน 

(2) รูปแบบการป้องกัน 

ผ้าห่มดินใช้ส าหรับป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินอันเนื่องจากน้ าผิวดิน (surface water) 
ก่อนที่พืชจะเจริญเติบโตในพ้ืนที่ลาดชัน แต่ไม่สามารถป้องกันปัญหาดินยุบตัวหรือการเลื่อนไถลของลาดดินเนื่องจาก
การวิบัติหรือพังทลายของมวลดินได้  

(3) วิธีการวิเคราะห์ออกแบบ 

การวิเคราะห์ออกแบบขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาเป็นน้ าผิวดิน ซึ่งโดยปกติหมอนกันดิน
ด้านบนบริเวณลาดชัน ควรวางให้ถี่กว่าบริเวณด้านล่าง เพ่ือชะลอความเร็วของน้ าที่ไหลลงมา  

(4) วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 

(ก) วัสดุ 

 - ผ้ าห่มดิน  (Erosion Control Blanket, ECB) ท าจากเส้น ใยธรรมชาติ 
ที่น ามาใช้ในการผลิตต้องสามารถย่อยสลายได้เอง (bio-degradable) โดยมีอายุ 
การใช้งานหลังการติดตั้งไม่ต่ ากว่า 2 ปี เช่น ใยปาล์ม (EFB fiber) หรือใยมะพร้าว 
(coir) โดยใช้เครื่องจักรกลท าให้เป็นแผ่นผืนประกบทั้งสองด้านด้วยตาข่ายเสริมแรง
ท าจากวัสดุสังเคราะห์ประเภท  polypropylene  (PP) ที่รับแรงดึงทางแนวตั้ง 
และแนวนอนได้ โดยใยธรรมชาติและตาข่ายจะถูกเย็บหรือตรึงให้เป็นผืนเดียวกัน
อย่างราบเรียบ ไม่ยืดหรือหดตัวตลอดความยาวทั้งผืนเมื่อคลี่ออกจากม้วน  

 - หมอนกันดิน  (Erosion Control Log, ECL) ท าจากเส้น ใยธรรมชาติ
เช่นเดียวกันกับผ้าห่มดิน โดยใช้เครื่องจักรกลอัดเส้นใยลงในปลอกตาข่ายพีพี  
ที่มีความเหนียวแต่โค้งงอได้ โดยตาข่ายดังกล่าวจะต้องมีช่องเปิดเป็นตารางช่องเท่าๆ 
กันและไม่มีรอยต่อของปลอกใยธรรมชาติที่อัดแน่นจะต้องมีน้ าหนักสม่ าเสมอกัน
ตลอดความยาวทั้งท่อน 

 - หมุดส าหรับยึดผ้าห่มดินและหมอนกันดิน มีความยาวและระยะการยึด 
ต้องเพียงพอที่จะฝังในดินโดยไม่โยกคลอน ซ่ึงหมุดไมท้ีน่ ามาใช้ เช่น ไม้ไผ่ 
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(ข) วิธีการก่อสร้าง 

 - เตรียมหน้าดินให้มีความหนาและระดับความเอียงตามที่ก าหนดไว้   
จากนั้นโรยเมล็ดพืชพันธุ์ที่หาง่ายและเจริญเติบโตได้ง่าย โดยหยอดเมล็ดเป็นแถว 
โดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 30-50 เซนติเมตร อัตราอย่างน้อย 1 กิโลกรัม/
400 ตารางเมตร ก่อนท าการปลูกพืชให้ใช้ปุ๋ยรองพ้ืนปลูกหรือจะปลูกวิธีการอย่างอ่ืน
แต่ขอให้ พืชขึ้น  พรวนดินให้ เมล็ดหญ้าฝั งลึกลงประมาณ 3 -5 เซนติ เมตร  
แล้วจึงปูผ้าห่มดิน ปรับให้แนบกับผิวดินยึดด้วยหมุดไม้ ระยะห่างของหมุดเป็นไป 
ตามที่ก าหนด รอยต่อของผ้าห่มดิน ทับซ้อนไม่ต่ ากว่า 10 เซนติเมตร ตามทิศทางลม 
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  

(5) ข้อควรค านึงถึง  

(ก) ช่องตาข่ายของผ้าห่มดินควรมีช่องเปิดที่เพียงพอในการป้องกันการกัดเซาะและ
เส้นใยเหมาะสมกับพืชเจริญเติบโตขึ้นได้ง่าย 

(ข) หมุด ไม้ส าหรับยึ ดผ้ าห่มดินและหมอนกัน เป็ น ไม้ที่ น ามายึดต้ อ ง ไม่ มี 
การเจริญเติบโต หรือใช้วัสดุอื่นๆแทนได ้

(ค) สามารถใช้วัสดุ อ่ืนนอกจากผ้าห่มดินได้ เช่น  Erosion Control Mat (ECM)  
ถุงกระสอบป่าน แต่ต้องสามารถป้องกันการกัดเซาะของผิวหน้าดินในระหว่างที่หญ้ายังไม่เจริญเติบโต 

(ง) การรดน้ าโดยใช้เครื่องสูบน้ าก าลังสูง ต้องพึงระวังอย่าให้แรงกระแทกของน้ า 
ท าความเสียหายให้แก่ผ้าห่มดิน ควรฉีดน้ าขึ้นสู่อากาศให้ตกลงมาในลักษณะใกล้เคียงกับฝนตามธรรมชาติ 

(จ) กรณีฤดูแล้งที่ไม่ เหมาะสมในการงอกของเมล็ดหญ้า ควรรดน้ าอย่างน้อย 
วันละครั้งจนหญ้าแทงยอดขึ้นพ้นผ้าห่มดิน จากนั้นจึงปรับความถี่เป็น 1 ครั้งต่อ 2 วัน จนหญ้าขึ้นทั่วกันดี  

(ฉ) ทุกจุดที่เป็นการต่อหมอนควรวางให้ปลายชิดติดกันแน่นที่สุด เพ่ือมิให้เกิดร่องน้ า
ระหว่างรอยต่อได้ 

4.1.5.6 คานตาข่าย (grid beam) 

(1) หลักการ 

การป้องกันลาดชันด้วยวิธีคานตาข่าย (gird beam) มีหลักการท างานคล้ายผ้าห่มดินคือ
ป้องกันการกัดเซาะ แต่ต้องการรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ลาดเชิงเขาไว้ โดยไม่ท าลายต้นไม้หรือท าลายให้น้อยที่สุด 
หรือหากบริเวณนั้นไม่มีต้นไม้ สามารถท าการปลูกต้นไม้เ พ่ือป้องกันการกัดเซาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาได้  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสภาพภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณนั้น ดังรูปที่ 22 
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รูปที่ 21 ตัวอย่างผ้าห่มดินและหมอนกันดิน ในพื้นที่ลาดเชิงเขา 

(ข้อ 4.1.5.5)  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ 

(2) รูปแบบการป้องกัน 

การท าคานตาข่าย (grid beam) เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ท าเป็นช่องตาข่ายยึดไว้ในพ้ืนที่ 
ลาดเอียง ท าจากคอนกรีต ลวดตาข่าย หรือไม้ เป็นต้น  สามารถท าการป้องกันลาดชันร่วมกับวิธีการอ่ืน  ๆ   
เช่น การท า soil nail , การท า shotcrete เป็นต้น ดังรูปที่ 23 

(3) วิธีการวิเคราะห์ออกแบบ 

การออกแบบขนาดคานตาข่ าย  (gird beam) ขึ้ นอยู่ กับร่ องการกั ด เซาะหน้ าดิ น  
และระยะทางของลาดชันที่น้ าจะไหลผ่าน ซึ่งความลึกที่ท าการฝังคานตาข่ายลงไปในแนวตามความลึก  
ต้องลึกกว่าร่องที่เกิดการกัดเซาะและระยะห่างของคานตาข่ายต้องขึ้นอยู่กับความยาวของลาดชันที่รับน้ าผิวดิน 
ลงมา ส าหรับกรณีมีการท า soil nail ร่วมกับคานตาข่าย สามารถเพ่ิมระยะห่างของคานตาข่ายได้   
หากไม่ต้องการรักษาต้นไม้ไว้สามารถท า shortcrete ร่วมได้  

หมอนกันดิน 
(Erosion Control log)

ผ้าห่อมดิน 
(Erosion Control Blanket)

หมุดยึด

หมอนกันดิน
(Erosion Control Log)

ผ้าห่มดิน
(Erosion Control Blanket)
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(4) วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 

วัสดุท าจากตาข่ายลวดเหล็ก (steel wire mesh) หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่สามารถท าเป็นตาข่าย (grid) ได้   

การก่อสร้างต้องมีการส ารวจสภาพภูมิประเทศว่ามีความเหมาะสมที่จะด าเนินการมากน้อย
เพียงใด โดยการวางแนวท ากริด ไมค่วรให้มีการท าลายต้นไมใ้นแนวที่คัดเลือก 

(5) ข้อควรค านึงถึง  

การท าคานตาข่าย (grid beam) ต้องระวังผิวหน้าของดินจากฝนตกหนัก ในขณะที่ 
ยังไม่มีต้นไม้ขึ้น อาจจ าเป็นต้องมีวัสดุคลุมผิวหน้าดินก่อนที่ต้นไม้จะขึ้น เช่น ผ้าห่มดิน ถุงกระสอบป่าน เป็นต้น 

 
รูปที่ 22 ตัวอย่างแบบ grid beam system 

(ข้อ 4.1.5.6)  
ที่มา : Gue and Wong (2009) 

 
รูปที่ 23 การท า grid beam ร่วมกับ soil nail 

(ข้อ 4.1.5.6)  
ที่มา : Xiaohua, et al.  (2017)  

4.1.5.7 การใช้คอนกรีตพ่น (shotcrete) 

การฉีดพ่นคอนกรีตเป็นการป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน  โดยรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดการเคลื่อน 
พังทลายของหน้าดิน ทั้ งนี้ อาจช่วยเ พ่ิมความแข็งแรงของลาดชันได้ หากมีการใช้ตะแกรงเหล็ก 
เสริมด้วย wire mesh นอกจากนี้การฉีดพ่นคอนกรีตบนเชิงลาดหินที่มีแนวโน้มหรือลักษณะของความ 
ไมเ่สถียรภาพ ของก้อนหินทีม่ีโอกาสร่วงหล่นลงมาได้ เป็นเทคนิควิธีการแก้ไขแบบถาวรอีกวิธีหนึ่ง ดังรูปที่ 24  
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รูปที่ 24 ตัวอย่างการฉีดพ่นคอนกรีต (shotcrete) 
(ข้อ 4.1.5.7) 

ที่มา : ภาพถ่ายโดย รัฐธรรม อิสโรฬาร (2558) 

คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาท าเป็นส่วนผสม มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ที่มีอันตราย 
จากซัลเฟตเป็นพิเศษ ปูนซีเมนต์ที่ผลิตจะต้องมีคุณภาพสม่ าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 (2) ทราย ต้องเป็นทรายสะอาด ไม่มีฝุ่นดินปน จะเป็นทรายบกหรือทรายแม่น้ าก็ได้  

 (3) หินจะน ามาใช้ในกรณีที่ทรายมีขนาดคละละเอียดมากจนเกินไป หรือมีฝุ่นมากเกินไป ซึ่งจะท า
ให้การพ่นส่วนผสมไม่ออก จึงต้องน าหินเกล็ดมาช่วยผสม ข้อด้อย ควรสร้างการสะท้อนกลับของหิน 
ขณะพ่นคอนกรีต ซ่ึงตบแต่งให้เรียบได้ยาก และไม่สามารถท าการฉาบผิวที่บาง ๆ ได ้

 (4) น้ า ต้องเป็นน้ าสะอาด มีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ไม่เป็นกรดหรือด่าง 
ปราศจากน้ ามัน และสารอินทรีย์อ่ืน ๆ  ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม ซึ่งปริมาณน้ าที่ใช ้
ผสมคอนกรีตโดยปกตจิะก าหนดเป็นอัตราส่วนของน้ าต่อซีเมนต์โดยน้ าหนัก 

 (5) ตาข่ายที่ใช้เสริมความแข็งแรงสามารถใช้ตาข่ายที่เป็นเหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม 
หรือแผ่นใยสังเคราะห ์(geotextile)  

วิธีการพ่นคอนกรีต (shotcreting process) สามารถแยกได้ 2 ประเภท คือ 

 (1) กระบวนการผสมแห้ง (dry mix process)  

 (2) กระบวนการผสมเปียก (wet mix process) 

การเลือกใช้กระบวนการผสมแห้ง หรือกระบวนการผสมเปียกขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายละเอียด
ของการท างาน ความเหมาะสมของวัสดุมวลรวมที่น ามาใช้งาน การบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่าง  ๆ  
และค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นต้น 
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ข้อจ ากัดของการใช้คอนกรีตพ่น 

 (1) ความคงทนถาวร ซ่ึงคอนกรีตพ่นจะเสื่อมสภาพตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการกัดกร่อน
ตามสภาพภูมิอากาศ 

 (2) พ้ืนที่ที่มีน้ าไหลผ่านผิวดินไม่เหมาะกับการท าคอนกรีตพ่น ในบางกรณีท่ีน้ าสามารถซึมลงใต้ดิน
จะท าให้แรงดันน้ าภายในดินเพิ่มขึ้น มีผลให้คอนกรีตพ่นที่คลุมพืน้ผิวอยู่เกิดการแตกหักเสียหายได้ 

 (3 )  ความสวยงาม พ้ืนผิ ว คอนกรีต พ่นไม่มีความสวยงาม แต่สามารถตกแต่ ง พ้ืนผิ ว 
ให้ เ กิ ดความสวยงามได้  เช่น ใช้ เปลื อกมะพร้ าวติ ดเข้ ากับตาข่ าย เ พ่ือให้สามารถปลู กพืชคลุ ม 
บริเวณที่ท าคอนกรีตพ่น เป็นต้น 

 (4) ความหนาของคอนกรีตพ่นสามารถท าได้ต้ังแต่ 7.5 ถึง 15 เซนติเมตร ถ้าความหนาเกิน  
7.5 เซนติเมตร จะต้องท าการฉีดพ่น 2 ครั้ง โดยหลังจากฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องท าการบ่มพ้ืนผิว 
ของคอนกรีตพ่นทันท ี

4.1.6 วิธีการระบายน้ าใต้ดิน (drainage) 

เมื่อพ้ืนที่การก่อสร้าง การขุดดินหรือถมดิน ทีม่ีน้ าใต้ดินอยู่ในระดับสูงและมีผลให้ก าลังของดินลดลง จึงต้องจัด
ให้มีการระบบระบายน้ าใต้ดินเพ่ือเป็นการลดแรงดันน้ าที่กระท าต่อพ้ืนที่ลาดเอียง ท าให้พ้ืนที่ลาดเอียง  
มีเสถียรภาพมากขึ้น  

รูปแบบการป้องกันโดยการระบายน้ าใต้ดิน 

(1) การขุดร่องดักน้ าใต้ดินหรือร่องระบายน้ าใต้ดิน 

การขุดร่องดักน้ าใต้ดินท าโดยการวางร่องขวางทิศทางของน้ าใต้ดิน ก่อนที่น้ าจะไหลเข้าสู่
บริเวณพ้ืนที่ลาดเอียง น้ าที่ซึมผ่านมาจะไหลไปตามแนวร่องดักน้ าใต้ดิน ท าให้น้ าใต้ดินบริเวณพ้ืนที่ 
ลาดเอียงลดระดับลง สามารถใช้ได้ท้ังป้องกันและซ่อมแซมการวิบัติ ดังรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 ตัวอย่างการขุดร่องดักน้ าใต้ดิน 

(ข้อ 4.1.6(1)) 
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ร่องระบายน้ าใต้ดินจะท าหน้าที่ระบายน้ าให้ไหลผ่านพ้ืนที่ลาดเอียงโดยสะดวก จึงเป็นการ  
ลดระดับน้ าหรือแรงดันน้ าไปด้วย วิธีการนี้เหมาะส าหรับการแก้ไขการวิบัติที่มีความลึกไม่เกิน 4-6 เมตร  
มีความชันไม่มาก และเป็นพ้ืนที่บริเวณกว้าง ทั้งนี้บางกรณีต้องท าการค้ ายันร่องขณะขุดด้วย ตัวอย่างดังรูปที่ 
26 และ 27 

 
รูปที่ 26 ตัวอย่างรูปตัดร่องระบายน้ าใต้ดิน 

(ข้อ 4.1.6(1)) 

 
รูปที่ 27 ตัวอย่างแปลนการจัดวางร่องระบายน้ าใต้ดิน 

(ข้อ 4.1.6 (1)) 

(2) การใช้ท่อระบายน้ าในแนวราบ (horizontal drain) เป็นวิธีการลดระดับน้ าส าหรับพ้ืนที่ลาดเอียง
ที่มีความชันค่อนข้างมาก โดยการเจาะหลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50–150 มิลลิเมตร เข้าไปในพ้ืนที่ 
ลาดเอียงบริเวณที่เกิดการเคลื่อนตัวในแนวท ามุม 2–15 องศา กับแนวระดับ เพ่ือให้น้ าใต้ดินระบายออกได้ 
โดยแรงโน้มถ่วง ทั้งนี้ความยาวของหลุมเจาะควรมีความยาวมากกว่าแนวการวิบัติที่ได้จากการวิเคราะห์ 
หรือเกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจมีความยาวได้ถึง 5–20 เมตร แล้วติดตั้งท่อระบายน้ าเจาะรูพรุนตลอดความยาวของหลุมเจาะ  
โดยท่อระบายอาจหุ้มด้วยแผ่นใยสังเคราะห์เพ่ือป้องกันท่ออุดตันจากเศษดิน ดังรูปที่ 28 
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รูปที่ 28 ตัวอย่างการใช้ท่อระบายน้ าในแนวราบ 
(ข้อ 4.1.6(2)) 

(3) การใช้ชั้นระบายน้ าส าหรับดินถม กรณีการใช้น้ าหนักยันเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและไม่ต้องการ 
ให้น้ าซึมผ่านวัสดุถมสามารถใช้ชั้นทรายระบายน้ าเพ่ือรับน้ าที่ซึมผ่านมาจากพ้ืนที่ลาดเอียงเดิม  ดังตัวอย่าง 
รูปที่ 29 โดยหลักในการออกแบบชั้นกรองมี 2 ข้อ คือ 

ก. piping requirement ขนาดของวัสดุกรอง (หรือช่องว่างระหว่างเม็ดดิน) ต้องมีขนาดเล็ก
พอที่จะป้องกันไม่ให้เม็ดดินในพ้ืนที่ลาดเอียงถูกกัดเซาะและไหลตามน้ าที่ซึมผ่านออกมาได้ 

ข. drainage requirement ขนาดของวัสดุกรอง (หรือช่องว่างระหว่างเม็ดดิน) จะต้องใหญ่
พอที่จะยอมให้น้ าไหลซึมออกได้สะดวกโดยไม่เกิดความดันน้ าสะสมขึ้นในชั้นดินถมหรือชั้นระบายน้ า 

ข้อควรค านึงถึง 

(1) การวิเคราะห์ ต้องค านวณค่าเสถียรภาพความลาดเอียงของพ้ืนที่ลาดเอียงก่อนการลดระดับน้ าใต้ดิน 
และหลังจากลดระดับน้ าใต้ดิน  

(2) การป้องกันการวิบัติโดยการระบายน้ าใต้ดินควรมีการค านึงถึงการพัดพาดินมวลละเอียด  
ออกมากับการระบายน้ าด้วย โดยอาจใช้แผ่นใยสังเคราะห์หรือการออกแบบขนาดวัสดุกรองที่เหมาะสม 

 

 

รูปที่ 29 ตัวอย่างการใช้ชั้นระบายน้ าส าหรับดินถม 
(ข้อ 4.1.6(3)) 
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นอกจากนี้ยังสามารถน าวัสดุท้องถิ่นและวัสดุหาง่ายเพ่ือน ามาใช้ป้องกันการน้ ากัดเซาะผิวหน้าเชิงลาด
ได้ด้วย ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ชนบท เช่น การใช้ฟางข้าวยึดด้วยไม้ไผ่สาน การใช้ตาข่ายพลางแสง (ผ้าแสลน)  
ยึดด้วยหมุด และการเปลี่ยนทิศทางน้ าด้วยกระสอบทรายหรือถังน้ า เป็นต้น ดังรูปที่ 30 ถึง 32 ตามล าดับ  
ซึ่งแนวทางแก้ไขท่ีเบื้องต้นสามารถช่วยชะลอความเร็วบริเวณผิวหน้าเชิงลาดได้ 

 
รูปที่ 30 รูปแบบการใช้ฟางข้าวยึดด้วยไม้ไผ่สานป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าเชิงลาด 

ที่มา : กรมทางหลวง (2551) 

 
รูปที่ 31 ผ้าแสลนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าเชิงลาดได้ 

ที่มา : กรมทางหลวง (2551) 
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รูปที่ 32 การใช้ถังขนาด 200 ลิตร ผ่าครึ่งเป็นรางระบายน้ าชั่วคราว 

ที่มา : กรมทางหลวง (2551) 

4.2 แนวทางการพิจารณาเลือกใช้วิธีการป้องกันการพังทลาย 

แนวทางการพิจารณาเลือกใช้วิธีการป้องกันการพังทลายของลาดเอียง ต้องค านึงถึง 

4.2.1 สาเหตุที่จะก่อให้เกิดการพังทลาย 

4.2.2 ความลึกในการขุดหรือความสูงในการถมดิน  

4.2.3 ระยะห่างจากเขตท่ีดิน และพ้ืนที่การก่อสร้าง 

4.2.4 ประเภทของดิน 

4.2.5 สภาพน้ าใต้ดิน 

4.2.6 ประเมินลักษณะผลกระทบจากการพังทลาย 

4.2.7 ประเมินราคาค่าก่อสร้างเพ่ือป้องกันการพังทลาย 

5.  วิธีการป้องกันการพังทลายกรณีดินถล่ม (landslide) 

การป้องกันการพังทลายจากดินถล่ม (landslide) ต้องท าการจัดการทั้งน้ า หิน ดิน และซากวัสดุต่างๆ 
ที่ผสมปนกันมา ด้วยมาตรการทางวิศวกรรม เช่น เทคนิคท่อลดแรงดันน้ า (horizontal drain and shaft)  
การท าตาข่ายแรงดึงสูงป้องกันหินร่วง (high strength netting) หรือสร้างก าแพงกั้นรั้วป้องกันหินร่วง  
(rock fall protection fence) เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันการพังทลายจากดินถล่มได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากการพิบัติดังกล่าวเป็นพ้ืนที่บริเวณกว้างการป้องกันจริงเป็นเพียงการบรรเทาความเสียหายให้น้อยลง 
นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้วควรมีเครื่องมือการตรวจวัดและเฝ้าระวัง  (monitoring and warning)  
เพ่ือติดตามการเกิดดินถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัย แจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลได้ทันเหตุการณ์และเตรียมตัว 
ในการปฏิบัติตัวเมื่อเผชิญเหตุการณ์ต่อไป 
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5.1 ท่อลดแรงดันน้ า (horizontal drain and shaft)  

ปัญหาการพิบัติของลาดดินในพ้ืนที่ภู เขานั้นโดยส่วนมากจะเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าใต้ดิน  
เนื่องจากฝนตกหนัก ท าให้ดินอยู่ในสภาวะอ่ิมตัวด้วยน้ าจนเป็นสาเหตุให้ก าลังรับแรงเฉือนของดินมีค่าลดลง 
ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาประเภทนี้  คือ การควบคุมระดับน้ าใต้ดินในลาดดินให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
ระนาบการพิบัติ ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ สภาพของพ้ืนที่ ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
ระดับและต าแหน่งของน้ าใต้ดิน เป็นต้น รูปแบบการแก้ไขโดยใช้เทคนิคท่อลดแรงดันน้ า (horizontal drain 
and shaft) เป็นวิธีที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายในหลายประเทศ 

 การสร้างระบบระบายน้ าแบบ shaft drain ในพ้ืนที่ภูเขา แสดงในรูปที่ 33 

- มีลักษณะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- ระดับความลึกในการติดตั้งนั้นจะอยู่ลึกกว่าระนาบการพิบัติ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ 

- การออกแบบระบบระบายน้ าในลาดดิน แสดงขั้นตอนดัง รูปที่ 34  

- ระบบ shaft drain ท าหน้าที่ ได้  2 รูปแบบคือ เป็นระบบระบายน้ าและโครงสร้างป้องกัน  
(drainage and retaining structure) 

 
รูปที่ 33 การติดตั้งระบบ shaft drain ส าหรับระบายน้ าใต้ดิน  

(ข้อ 5.1) 
ที่มา: Pulko et al. (2012)  
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รูปที่ 34 ผังแสดงแนวทางการออกแบบระบบระบายน้ าเพื่อใช้ลดระดับน้ าใต้ดิน  
(ข้อ 5.1) 

ที่มา: design guidelines for horizontal drains used for slope stabilization (2013) 

                  -          
                       

                                             
               

                
            

No

Yes

                               

                             

                               
                    (numerical)

                   
                    

                   
                  

                                                  

                        
(F.S.)             

No

                       

           (monitoring)

No

Yes

                           

     /     /         
            



มยผ.1917-62 : มาตรฐานการป้องกันการพังทลายส าหรับลาดเชิงเขา                                                                                  81        

5.2 การป้องกันหินร่วง 

ปรากฏการณ์การตกกระแทกจากการเคลื่อนตัวของมวลหิน ขึ้นอยู่กับลักษณะของความลาดชัน 
และความสูงของเชิงลาดและขนาดของมวลหิน เป็นต้น มวลหินที่มีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร)  
จะตกได้เร็วกว่า มวลหินที่มีขนาดใหญ่ (เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร) และโดยทั่วไปลักษณะของการตกอาจจะเป็น
แบบกลิ้ง (rotation) มาตามผิวหน้าเชิงลาด หรือกระดอนและกระแทกกับผิวหน้าเชิงลาดเป็นจังหวะ 
หรือเลื่อนไถล (sliding) หรือร่วงหล่นลงมาโดยมิได้มีการสัมผัสกับผิวหน้าเชิงลาดซึ่งจะเกิดในกรณีที่เชิงลาด 
มีความลาดชันสูง 

วิธีการป้องกันหินร่วงมีหลายวิธี  ได้แก่แบบถาวรและชั่ วคราว ส าหรับมาตรฐานนี้จะน าเสนอ 2 วิธี   
คือ การป้องกันด้วยตาข่ายแรงดึงสูงป้องกันหินร่วง (high strength netting) และรั้วป้องกันหินร่วง  
(rock fall protection fence) 

5.2.1 ตาข่ายแรงดึงสูงป้องกันหินร่วง (high strength netting)  

การใช้ตาข่ายป้องกันหินร่วงนับว่าเป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งที่สามารถหยุดยั้งการตกของหิน 
ลงบนพ้ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยนิยมใช้กันทั่วไปและในทุกลักษณะหรือประเภทของเชิงลาด 
ไม่ว่าจะเป็นเชิงลาดหิน (rock slope) หรือเชิงลาดดินปนหิน ดังรูปที่ 35 

การก่อสร้าง ติดตั้ง ถูกต้อง ต้องมีการยึดแน่นทั้งสมอยึดบริเวณด้านบน (top anchorage) ตามลักษณะ 
ของดินหรือหินบริเวณเชิงลาดในการออกแบบเพ่ือติดตั้งส าหรับบริเวณส่วนล่างของตาข่าย มีการออกแบบ 
เพ่ือให้มีช่องเปิดออกได้ประมาณ 0.30 – 0.60 เมตร พร้อมก่อสร้างรางรับก้อนหินที่ร่วงไถลลงมาโดยมีทรายหรือ 
กรวดขนาดเล็กหรือวัสดุที่สามารถดูดซับพลังงานของการตก ทั้งนี้อาจมีการฉีดพ่นคอนกรีตร่วมด้วย 

 

รูปที่ 35 ตัวอย่างการป้องกันหินร่วงด้วยวิธี high strength netting ร่วมกับ shotcrete 

(ข้อ 5.2.1) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย รัฐธรรม อิสโรฬาร (2558) 
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5.2.2 รั้วป้องกันหินร่วง (rock fall protection fence) 

รั้วดักหินร่วงหรือป้องกันหินร่วง โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ flexible catch fence เป็นมาตรการตั้งรับ 
(passive defense measures) โดยใช้ตาข่ายที่มีก าลังรับแรงดึงสูงร่วมกับเสาเหล็ก และลวดเหล็กรับแรงดึง 
(tension wire or wire rope) เพ่ือยึดรั้ง ทั้งระบบสามารถรับแรงกระแทกของมวลหิน และดักมวลหินร่วงไว้ได้ 
ฐานของเสาเหล็กจะฝังอยู่ในดินหรือฐานคอนกรีต หรือ concrete barrier ซึ่งอาจจะมีร่องดักเก็บก้อนหินร่วง 
(catch pit) หรือไม่มีกไ็ด้ ดังรูปที่ 36 

 

 

รูปที่ 36 ตัวอย่างการป้องกันหินร่วงด้วยก าแพงกั้นรั้ว 

(ข้อ 5.2.2) 
ที่มา: กรมทางหลวง (2551) 
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6.  วิธีการป้องกันการพังทลายกรณีโคลนถล่ม (Debris Flow) 

การลงทุนในการก่อสร้างเ พ่ือป้องกัน โคลนถล่มต้องใช้งบประมาณมาก วิธีหนึ่ งทางด้านวิศวกรรม 
ที่อาจน ามาใช้ได้เป็นการบรรเทาความรุนแรง คือ โครงสร้างที่ใช้ส าหรับดักตะกอนเพ่ือลดความเร็วในการไหลลง  
เช่น เขื่อนดักตะกอน (check dam) สะพานลอยโคลนถล่ม (weir duct) debris baffles และ flexible debris 
flow barriers เป็นต้น   สิ่ งที่ จ า เป็นต้องมี ใน พ้ืนที่ เสี่ ยงภัยดินถล่ม คือ เครื่ องมือการตรวจวัดและ 
เฝ้าระวัง (monitoring และ warning) เช่น เดยีวกับกรณีเกิดเหตุการณด์ินถล่ม (landslide) 

6.1 เขื่อนดักตะกอน (check dam) 

เขื่อนดักตะกอน (check dam) เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ใช้ส าหรับดักตะกอนทรายที่อยู่ในทางของแม่น้ า  
ลดการเดินทางของตะกอนที่อยู่ในทางน้ า ป้องกันการกัดเซาะ และยับยั้งการไหลของโคลนถล่ม (debris flow)  
รูปที่ 37 แสดงแนวคิดและวิธีใช้งานเขื่อนดักตะกอน 

(1) ในช่วงที่ยังไม่มีการก่อสร้าง เขื่อนดักตะกอน (check dam) เมื่อเริ่มมีการไหลของตะกอนลงมา
ตามร่องน้ า 

(2) ตะกอนที่ลงมาจะเริ่มมีการกัดเซาะที่ตีนของลาดดินที่อยู่ด้านข้างของร่องน้ าท าให้เกิดดินถล่มลงมา
ท าให้นอกจากมีตะกอนที่มาจากการไหลของดินโคลนถล่ม (debris flow)  แล้วยังมีตะกอนที่เกิดจากดินถล่ม
เพ่ิมข้ึนอีก  

(3) หลังจากมีการสร้างเขื่อนดักตะกอน (check dam) 

(4) ลดความเร็วของน้ าท าให้ไม่เกิดการกัดเซาะ 

(5) กักตะกอนบางส่วนที่มาจากดินโคลนด้วย 

หน้าที่หลักของเขื่อนดักตะกอน (check dam) ประกอบไปด้วย  

- เพ่ือป้องกันการกัดเซาะในแนวดิ่งหรือลาดชันของท้องน้ า (mitigate vertical bed slope) 

- เพ่ือป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านข้างของร่องน้ า (renovate the channel) เนื่องจากลักษณะของ
ร่องน้ าตามธรรมชาติจะไม่ได้ไหลเป็นเส้นตรง  ซึ่งโดยปกติตลิ่งของร่องน้ าจะถูกกัดเซาะด้วยสาเหตุนี้   
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างเขื่อนดักตะกอน (check dam) เพ่ือควบคุมทิศทางการไหลเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ 
ที่จะเกิดข้ึน (scouring) 

- เพ่ือป้องกันการพังทลาย (fix the toe of levee) เนื่องจากการสร้าง เขื่อนดักตะกอน 
(check dam) เป็นการยกท้องน้ าด้านเหนือน้ าขึ้นและเป็นการยึดติดกับ พ้ืนที่ส่วนล่าง (toe) ของภูเขา 
เพ่ือป้องกันการพังทลายของตลิ่งได้ด้วย  
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รูปที่ 37 แนวคิดและวิธีการท างานของโครงสร้างเขื่อนดักตะกอน (check dam) 
(ข้อ 6.1) 

ที่มา: เอกสารอบรม Summer Training Course for Slope Land Disaster Reduction (2013) 

6.2 weir duct  

weir duct เป็นลักษณะการท าท่อขนาดใหญ่ ฝาย หรือสะพานลอย เพ่ือรองรับน้ าและตะกอนที่ ไหล  
มาจากดินโคลนถล่ม ทั้งนี้ต้องมีระบบระบายน้ าที่ดีพอเพ่ือไม่ให้บริเวณพ้ืนที่รับน้ าถัดจาก weir duct  
เกิดการพิบัตขิึ้น รูปที่ 38 แสดงตัวอย่าง weir duct 

 

รูปที่ 38 ตัวอย่าง Weir Duct  
(ข้อ 6.2) 

ที่มา: https://blogs.agu.org/landslideblog/2011/07/31/landslide-protection-new-zealand-style 

1 

weir duct 

2 3 

4 5 
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6.3 debris baffles  

debris baffles (รูปที่ 39)  ลักษณะการท างานคล้าย check dam โดยมีสิ่งดักชะลอน้ าและตะกอนที่มาพร้อม
กับดินโคลนถล่ม  

วัตถุประสงค์ในการท ารูปแบบนี้เพ่ือประหยัดทรัพยากรและใช้พลังงานที่อยู่โดยรอบในการป้องกันดินโคลน  
ซึ่งลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ประกอบด้วยท่อโลหะเป็นทรงกระบอกด้านในมีมวลน้ า มีเหล็กเส้น 
ยึดเป็นโครงข่าย โดยตัวกระบอกยึดเข้ากับฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ลักษณะการจัดเรียงแถว ขนาดความกว้าง ความสูง ระยะห่างของ และจ านวนแถว debris baffles ที่ 
มีผลต่อการป้องกัน และตัวอย่างการน า baffles ไปใช้ป้องกันดินโคลนถล่ม ดังรูปที่ 40 

 

 

รูปที่ 39 รูปแบบ debris baffles 

(ข้อ 6.3) 

ที่มา : Goga et el. (2016) 

 
รูปที่ 40 ตัวอย่าง debris baffles ในฮ่องกง 

(ข้อ 6.3) 

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายของ Charles W.W.Ng. 
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6.4 flexible debris flow barriers 

flexible debris flow barriers หลักการคล้ายกับเขื่อนดักตะกอน ซึ่งใช้ป้องกันเหตุการณ์มวลหินและโคลนไหล 
โดยต้องศกึษาลักษณะที่เกิดดินโคลน เช่น ความสูงในการไหล ความเร็วด้านหน้า เพ่ือหาความกระจายการไหล 
เพ่ือน ามาค านวณออกแบบ flexible debris flow barriers  

ข้อดีของวิธีการนี้ คือ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณ์ที่จ าเป็น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ สามารถบรรทุกได้ 
โดยรถบรรทุก ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก เมื่อการก่อสร้างเสร็จท าให้ดูโปร่ง และช่วยให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น  

วิธีการป้องกันจะมีช่วงที่กั้นคันดินหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ระหว่างก้นแม่น้ าและใช้มุมตาข่ายที่ต่ า ส่วนพ้ืนที่ว่าง
ด้านบน น้ าสามารถไหลออกได้ตามปกติ และระดับน้ าไม่ท าให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยง
จากสัตว์น้ าได้ ดังรูปที่ 41  ตาข่ายป้องกันจะแบ่งเป็นช่วง ๆ โดยใช้สาย cable ในการยึดรั้ง และฝังบริเวณ 
คันดินทั้ง 2 ฝั่ง สาย cable จะเป็นสมอยึดกับคันดิน ถ้าความกว้างของตาข่ายมีระยะมากสามารถติดตั้ง cable 
ไว้ตรงกลางได้ (โดยทั่วไปตาข่ายมีความกว้างมากกว่า 15-20 เมตร) เมื่อมีวัสดุโคลนถล่มมากระท า cable  
จะท างาน ในกรณีท่ีเกิดการไหลข้ามที่ก้ัน ด้านบนสาย cable จึงต้องมีระบบการป้องกันด้วย 

ส่วนประกอบของ flexible debris flow barriers 

(1) ตาข่าย (net) ขนาดตาข่ายต้องมีความเหมาะสมกับสภาพแม่น้ าและวัสดุสามารถระบายน้ า  
ได้เป็นอย่างด ี

(2) วัสดุยึดรั้งสาย cable (supporting cables) ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์น าหนักของวัสดุที่พัดพามา 
cable สามารถมีได้หลายเส้น ซึ่งการยึดสาย cable หลาย ๆ เส้นจะช่วยกระจายรับแรง ต าแหน่งของ 
สาย cable ปรับให้เหมาะสมกับที่ก้ัน (barriers) 

(3) wing cables and edge cables  

(4) อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่ (brake elements) 

(5) สมอยึด (anchoring)  

(6) ตัวยึดรั้ง (supports) ในกรณีที่ช่วงความกว้างมากกว่า 15-20 เมตร ส าหรับก้นคลองที่ใหญ่ 
ควรเพ่ิมการยึดรั้งเข้าไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

(7) การชะลอแรงต้าน (abrasion protection)  

การค านวณออกแบบต้องพิจารณาปริมาตรมวลวัสดุที่ พัดพามายังที่ดักดินโคลน ซึ่ งต้องใช้
ประสบการณ์ในสนามร่วมกับผลการวิเคราะห์  รูปที่ 42 แสดงตัวอย่าง flexible debris flow barriers  
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รูปที่ 41 ตัวอย่างรูปแบบทั่วไปของ flexible debris flow barriers 

(ข้อ 6.4) 
ที่มา : Axel (2013) 

 

 
รูปที่ 42 ตัวอย่าง flexible debris flow barriers 

(ข้อ 6.4) 
ที่มา : Axel (2013) 
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7.  ตัวอย่างการออกแบบ rock bolt 

รายละเอียดวิธีการออกแบบป้องกันการพังทลายทั่วไป มี เนื้อหาแสดงใน มยผ. 1912-52 : มาตรฐาน 
การป้องกันการพังทลายส าหรับงานขุดดินและถมดิน มาตรฐานนี้จึงแสดงตัวอย่างการออกแบบ rock bolt 
เนื่องจากวิธีการนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบดังกล่าว 

การออกแบบ rock bolt เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงของลาดเขา มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติพื้นฐานของ rock bolt และหลุมเจาะ  

ความยาวของ rock bolt   = 10.0  เมตร 
ความยาวที่ใช้   
(Effective Length, le) 40%  = 0.4x10.0 

= 4.0  เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลุมเจาะ (Dh) = 7.6  เซนติเมตร 

 

(2) ค านวณแรงดึงสูงสุดของ Rock Bolt  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก (D)  = 32  มิลลิเมตร 
ก าลังรับแรงดึงประลัย (fy)   = 4,000  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
ก าลังรับแรงดึงทีย่อมให้ (จุดคลาก) (fs) = 0.65xfy  

      = 2,600  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

แรงดึงปลอดภัย (Fall)   = (xD2/4)xfs 

      = (x3.22/4x1000)x2600/1000 
      = 20.9  ตัน/เส้น  .... (1) 
 

หน่วยแรงยึดเกาะระหว่าง 
หินกับคอนกรีต (ur)   = 30.0  ตัน/ตารางเมตร 

แรงยึดเกาะระหว่างหินกับคอนกรีต (Ur) = urx(xDh
2/4)xle 

= 30.0x(x7.62/4)x4.0 
     = 28.7  ตัน/หลุมเจาะ   .... (2) 
หน่วยแรงยึดเกาะระหว่าง 
เหล็กกับคอนกรีต (us)   = 2.29xfc’0.5/D 

      = 2.29x1740.5/(32/10) 
      = 9.44  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
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แรงยึดเกาะระหว่าง 

เหล็กกับคอนกรีต (Us)   = usx(xD2/4)xle 

      = (9.44x10)x(x3.22/4x1000)x4.0 
      = 38.0  ตัน/หลุม      .... (3) 
 

เลือกค่าน้อยระหว่าง (1) (2) และ (3) ใช้เป็นค่าก าลังรับแรงดึงสูงสุดที่ rock bolt สามารถรับได ้
ดังนั้น ค่าแรงดึงสูงสุดของ 
rock bolt (Tmax)   = 20.9  ตัน/หลุมเจาะ 

 

(3)  ค านวณความยาว พ้ืนที่ และน้ าหนักของผิวการพิบัติ 

ตัวอย่างจากผลการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน ดังรูปที่ 43 สามารถค านวณหาพ้ืนที่ และความยาว 
ของผิวการพิบัติ เพ่ือ Simplified รูปร่างการพิบัติให้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่บนระนาบเอียง ดังรูปที่ 44  
แล้วน ามาใช้ในการค านวณหาค่าแรงดึงท่ีต้องการต่อไป ได้ดังนี้ 

W.sin 



W

R W.cos 

ROCK BOLT


V

U

T

 
รูปที่ 43 แรงที่เกิดขึ้นในมวลดินหรือหินบนระนาบเอียง 

 
เมื่อ W = น้ าหนักของมวลดินหรือหิน 

R = แรงเสียดทานจากระนาบเอียง 
U = แรงดันน้ า 
V = แรงดันน้ า เนื่องจากรอยแตกที่ผิวดิน (tension crack) 
T = แรงดึงจาก rock bolt 

 = มุมของระนาบเอียง 

 = มุมระหว่าง rock bolt กับระนาบเอียง 
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เมื่อจัดรูปสมการใหม่ในรูปของค่าอัตราส่วนความปลอดภัย (F.S) จะได้ 
 

 
( cos sin ) tan

. .
sin cos

fc L W U T
F S

W V T

  

 

  


 
 

พ้ืนที่การพิบัต ิ(Af)   = 250.3  ตารางเมตร 
ความยาวของผิวการพิบัติ (Lf)  = 61.4  เมตร 

หน่วยน้ าหนักของมวลหิน ()  = 2.6  ตัน/ลูกบาศก์เมตร 

น้ าหนักของผิวการพิบัติ   = Afx 
= 650.9  ตัน/เมตร 

  

(4) ค านวณแรงดึงที่ต้องการ 

 หน่วยแรงยึดเกาะของหิน   = 2.5  ตัน/ตารางเมตร 
 หน่วยแรงยึดเกาะของหิน   = 0.5  ตัน/ตารางเมตร 

(ใช้ในการออกแบบ rock bolt) 
มุมเสียดทานภายในของหิน  = 24  องศา 
มุมลาดเอียงของลาดเขา   = 30  องศา 
หลังการปรับปรุง (เฉลี่ย) 
ระดับน้ าใต้ดิน    = 0  เมตร 
ค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่ต้องการ  = 1.5 
 

แรงดึงทีต่้องการ  (T)   = 
( . .sin cos tan )

. .cos sin tan

fW F S cL

F S

  

  

 


 

     = 133.08  ตัน 
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(5) ค านวณระยะห่างของ rock bolt 

T/Lf     = 133.08/61.4 
     = 2.18  ตัน/เมตร 
พ้ืนที่รับแรงต่อ rock bolt 1 หลุม  = Tmax /(T/Lf) 
(bearing area)    = 20.9/2.18 
     = 9.6  ตารางเมตร 
ก าหนดระยะห่างในแนวดิ่ง 
ของ rock bolt (sy)   = 3.0  เมตร 
ดังนั้น ระยะห่างในแนวราบ 
ของ rock bolt (sx)   = Bearing Area/sy 

      = 9.6/3.0 
      = 3.2  เมตร 

ใช้ระยะห่างในแนวราบ   = 3.0  เมตร 
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มยผ. 1918-62 
มาตรฐานการถมดินและการบดอัด 

(Standard of  Fill and Compaction) 
 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานการถมดินและการบดอัดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดรายละเอียดและวิธีการถมดินบริเวณพ้ืนราบ 
พ้ืนที่ลาดชัน การถมบ่อนํ้า รวมถึงการถมดินเพ่ือโครงการบ้านจัดสรร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  
แก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง ซึ่งไม่รวมงานถมและบดอัดหิน งานทางหลวง และงานเขื่อนดินก้ันนํ้า 

2.  นิยาม 

“ถมดิน” หมายถึง การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพ่ือให้ระดับดินสูงกว่าเดิม 

“บดอัด” หมายถึง กระบวนการปรับปรุงคุณภาพดิน หรือการทําให้ดินแน่นขึ้น โดยการลดช่องว่าง 
หรือโพรงอากาศระหว่างเม็ดดินลง 

“วัสดุถม” หมายถึง วัสดุที่ได้จากการขุดดิน จากบ่อยืมดิน หรือที่อ่ืน ๆ แล้วนํามาใช้ในการถมดิน 

“วัสดุเหลือใช้” หมายถึง ดิน หิน กรวด คอนกรีต หรือแอสฟัลท์ ที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง 

“ขยะ” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่่อาหาร เถ้า  
มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“ความหนาแน่นของดิน” หมายถึง อัตราส่วนระหว่างนํ้าหนักต่อปริมาตรของดิน 

“ปริมาณความชื้นในดิน” หมายถึง ปริมาณนํ้าที่ถูกอนุภาคของดินดูดยึดไว้ 

“ความชัน” หมายถึงค่าตัวเลขซึ่งกําหนดเป็นสัดส่วนระหว่างระยะแนวด่ิงต่อระยะแนวราบหรือร้อยละ 
ของระยะแนวด่ิงต่อระยะแนวราบ หรือองศาของความลาดเอียงซึ่งวัดจากแนวราบ 

“พื้นที่ลาดชัน” หมายถึง  พ้ืนดินที่มีความชันมากกว่า 1:5 (ด่ิง : ราบ) หรือร้อยละ 20 

“บ้านจัดสรร” หมายถึง  สถานที่หรือบริเวณที่มีหน่วยงานย่ืนขออนุญาตจัดสรรแบ่งแปลงที่ดิน สําหรับ 
ปลูกสร้างอาคารให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การจัดสรรแบ่งแปลงที่ดินเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 
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3.  มาตรฐานอางถึง 

3.1 มาตรฐานท่ีใชอางถึงประกอบดวย 

3.1.1 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1912-52 : มาตรฐานการปองกันการพังทลายสําหรับ 

งานขุดดินและถมดิน 

3.1.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผั ง เ มือง มยผ.  1916-62 : มาตรฐานประกอบการวิ เ คราะห 

ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม  

3.1.3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1914-52 : มาตรฐานการระบายน้ําสําหรับงานถมดิน 

3.1.4 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2204-57 : มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนน 

ของวัสดุงานทางในสนาม (field density test) 

4.  ลักษณะและวัตถุประสงคการถมดินและบดอัดดิน 

4.1 การถมปรับระดับพ้ืนดิน 

การถมดินเพ่ือยกหรือปรับระดับพ้ืนดินใหไดระดับตามท่ีกําหนด เชน การถมดินเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย  

หรือท่ีเรียกกันท่ัว ๆ ไปวา “การถมท่ี”  สวนใหญจะถมเพ่ือยกระดับพ้ืนดินใหอยูเหนือระดับน้ําท่ีอาจจะทวมถึง เปนตน 

การถมดินในลักษณะนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหดินท่ีถมสามารถใชในการรับน้ําหนักหรือใชเปนโครงสราง 

ทางวศิวกรรมไดโดยตรง 

4.2 การถมเพ่ือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม 

การถมเพ่ือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม เปนการถมและบดอัดดินเพ่ือใหมีคุณสมบัติท่ีเพียงพอในการท่ีจะใช 

รับน้ําหนักตามท่ีวิศวกรไดออกแบบไว เชน การถมและบดอัดโครงสรางถนน การใชดินถมเพ่ือรองรับฐานรากอาคาร 

หรือเปนการถมเพ่ือใชดินท่ีบดอัดแลวเปนโครงสรางทางวิศวกรรม ซ่ึงจะตองไดคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

ตามท่ีวิศวกรกําหนด เชน เข่ือน หรือคันก้ันน้ํา เปนตน 

4.3 การถมในโครงการบานจัดสรร 

การถมเพ่ือปรับระดับพ้ืนดินของพ้ืนท่ีขนาดใหญ ท่ีมีบานพักอาศัยหลายหลังและมีพ้ืนท่ีสวนกลาง ไดแก  

การถมภายในบริเวณโครงการบานจัดสรรซ่ึงมีท้ังพ้ืนท่ีสวนท่ีเปนการถมเพ่ือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม เชน 

ถนน หรืออาคารท่ีจะถายน้ําหนักโดยตรงลงสูดินท่ีถมบดอัดและพ้ืนท่ีสวนท่ีเปนการถมโดยไมไดรับน้ําหนัก 

หรือโครงสรางทางวศิวกรรม เชน พ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร สวนบริเวณสวนกลางของอาคาร เปนตน  
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5.  วัสดุสําหรับการถมดินท่ัวไป 

วัสดุท่ีจะนํามาใชในการถมท่ีดินนั้นจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการใชงานของดินถมนั้น ไดแก  

การปนเปอนตอสิ่งแวดลอมจากวัสดุท่ีนํามาถม ความแข็งแรงท่ีตองการจากวัสดุท่ีใชถม ความคงทนตอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพและการทรุดตัวท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลังการถม เปนตน  

5.1 วัสดุถมสําหรับงานท่ัวไป สามารถใชวัสดุท่ีไมกอใหเกิดการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการถมตามท่ีไดกลาวขางตน ในกรณีการถมโดยใชขยะ จะตองเปนไปตามกฎหมาย  

และตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ เปนตน 

5.2 วัสดุถมสําหรับใชเปนโครงสรางทางวิศวกรรม เชน ดินถมเพ่ือการรับน้ําหนักโครงสราง ดินถมงานถนน เปนตน  

ท้ังนี้ตองใชดินท่ีสามารถบดอัดใหมีความหนาแนนสูงข้ึนได มีความคงทนไมเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 

ตามสภาพแวดลอม และไดคุณสมบัติทางวิศวกรรมตามกําหนด โดยควรยกเวนดินท่ีมีลักษณะดังนี้ 

(1) ดินท่ีมีสารอินทรียปน เชน หนาดิน หรือดินท่ีมีรากไมปน เปนตน 

(2) วัสดุท่ีมีสารปนเปอนเกินกวามาตรฐาน ซ่ึงจะเปนอันตรายตอดินและแหลงน้ําท้ังบนดินและใตดิน 

(3) ดินท่ีอาจจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงความชื้นและอาจจะกอใหเกิดปญหาทางวิศวกรรม 

ไดแก ดินบวมตัว หรือดินกระจายตัว เปนตน ซ่ึงสามารถทดสอบไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ 

(4) วัสดุท่ีเปยกหรือชุมน้ํามาก ไมสามารถรับน้ําหนักเครื่องจักรในการบดอัด หรือไมสามารถบดอัดได 

เชน ดินโคลน ดินเลน หรือดินปนสารละลายเบนโทไนต (bentonite) เปนตน 

(5) ดินท่ีทําการบดอัดตามวิธีการบดอัดตามวิธีมาตรฐาน (Proctor test) ในหองปฏิบั ติการ 

แลวความหนาแนนแหงไมเพ่ิมข้ึนแตกลับลดลงเม่ือเพ่ิมความชื้น 

(6) ดินถมท่ีมีไม โลหะ พลาสติก กอนหิน หรือวัสดุท่ีมีขนาดใหญกวา 20 เซนติเมตร อันจะเปนผลเสีย

ตอการนําไปใชในสวนงานถมท่ีตองรองรับน้ําหนัก หรือทําใหการขุด หรือการติดตั้งเสาเข็มเปนไปอยางลําบาก 

(พิจารณาเปนกรณีตามลักษณะการใชงาน และควรไดรับการเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบ) 

(7) ดินท่ีมีสารท่ีกอใหเกิดการกัดกรอนตอโครงสราง เชน คลอไรด หรือซัลเฟต ซ่ึงมักพบในดิน 

ท่ีอยูใกลชายฝงทะเล เปนตน (พิจารณาเปนกรณีตามตามลักษณะการใชงาน และควรไดรับการเห็นชอบ 

จากวิศวกรผูออกแบบ ซ่ึงอาจจะตองมีการพิจารณาปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท่ีโครงสรางฐานราก) 

5.3 วัสดุถมในโครงการบานจัดสรร เปนวัสดุถมท่ีใชเชนเดียวกับ ขอ 5.1 และ 5.2 แตตองไมเปนขยะ  

และไมแนะนําใหใชเศษวัสดุกอสรางเพ่ือใชเปนวัสดุถม เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูรับผิดชอบ 

ในการออกแบบอาคารหรือโครงสรางท่ีจะกอสราง กรณีท่ีจะมีการปลูกตนไม ดินถมควรมีคาความเค็มไมเกิน  

8 deci siemens/metre (dS/m) และคา pH อยูระหวาง 6.0-7.5 
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6.  ข้ันตอนการถมดินและบดอัดดิน 

6.1 งานถมบนพ้ืนราบเพ่ือปรับระดับพ้ืนดินหรือถมดินเพ่ือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม 

6.1.1 ข้ันตอนการถมดิน 

(1) การสํารวจระดับพ้ืนดินเพ่ือนําไปใชในการคํานวณปริมาณดินถม การสํารวจจะตองเปนไปตาม 

การรับรองจากวิศวกรผูออกแบบกําหนด โดยจุดสํารวจจะกระทําทุกๆ 20-25 เมตร เปนอยางมาก  

หากเปนพ้ืนท่ีบอน้ําควรพิจารณาถึงชั้นเลนท่ีจะตองลอกหรือถมไล โดยควรทําการหยั่งความหนาของเลน  

เพ่ือนํามาใชในการคํานวณปริมาตรดินถมใหถูกตองตอไป คาระดับท่ีไดจากการสํารวจจะนํามาเฉลี่ยท้ังพ้ืนท่ี 

หรือเปนโซน ท้ังนี้ควรพิจารณาถึงจุดสํารวจท่ีตางระดับกันมาก เชน พ้ืนท่ีรองสวนกับพ้ืนท่ีทําคันนา เปนตน  

การสํารวจทําไดท้ังกอนและหลังการขุดลอกหนาดิน ถาดําเนินการกอนใหนําคามาหักลบกับความหนาเฉลี่ย 

ท่ีจะทําการขุดลอกหนาดินออก 

(2) การจัดเตรียมพ้ืนท่ี 

ตองเตรียมพ้ืนท่ีโดยการกําจัดหญาหรือวัชพืชบริเวณหนาดินโดยการขุดลอกหนาดินออกไปอยางนอย 

30 เซนติเมตร กอนดําเนินการบดอัดดิน ตนไมใหญควรถอนรากและโคนออก นอกจากนั้นหากถมบนบริเวณ

พ้ืนท่ีดินออนอาจตองมีการเสริมกําลังดินเ พ่ือปองกันยุบตัวหรือเคลื่อนตัวของดินขณะดําเนินการ  

ในกรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีน้ําขังควรระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีกอนทําการถม เวนแตเปนบอท่ีมีความลึกและขอบบอ

อาจจะพิบัติเม่ือสูบน้ําออก การสูบน้ําอาจจะทําไมไดในกรณีท่ีมีขยะท่ีผุสลายไดหรือเปนพ้ืนท่ีดินเลน  

จะตองขุดและลอกเอาขยะหรือเลนดังกลาวออก เวนแตสามารถถมไลเลนไดแตในสุดทายก็จะตองขุดเอาเลน 

ท่ีไลออกจากพ้ืนท่ีการถม 

(3) ความหนาและการเกลี่ยดินถม 

คุณภาพของวั สดุดินถมต อง เปน ไปตามข อ  5  หรือตามขอ กําหนดเฉพาะของงานนั้ น ๆ  

การเกลี่ยดินถมจะตองแบงชั้นถมอยางสมํ่าเสมอ ความหนาของดินแตละชั้นข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการถม 

เชน กรณีถมท่ีเพ่ือปรับระดับพ้ืนดิน ควรทําการแบงชั้นการถมโดยแบงครึ่งความหนารวมของการถม 

แตตองไมเกินชั้นละ 1.00-1.25 เมตร หากเปนกรณีการถมเพ่ือรับน้ําหนักหรือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม  

จะตองใชความหนาของดินกอนบดอัดไมเกิน 30 เซนติเมตร เวนแตจะมีมาตรฐานของหนวยราชการอ่ืนกําหนดเฉพาะ 

โดยท้ังสองกรณีดังท่ีกลาวตองใชวัสดุและเครื่องมือในการบดอัดท่ีตางกัน และควรพิจารณาความหนารวมของ

การถมท้ังหมดวาจะตองไมทําใหดินฐานรากหรือตัวดินถมเองพิบัติ ซ่ึงจะตองมีการประเมินโดยวิศวกร 

(4) การควบคุมปริมาณความชื้นของดินถม 

ในกรณีการถมเพ่ือรับน้ําหนักหรือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม ตองมีการตรวจสอบความชื้นของดินกอนถม 
เพ่ือใชควบคุมความชื้นระหวางการบดอัดดิน และมีการใหน้ําเ พ่ือเพ่ิมความชื้นตามท่ีวิศวกรกําหนด  
โดยความชื้นของดินถมตองสมํ่าเสมอตลอดในทุกชั้นการบดอัดดิน 
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(5) การถมดินใกล้กับโครงสร้าง เช่น ท่อระบายนํ้า โครงสร้างอาคาร ตอม่อสะพาน กําแพงกันดิน 
โครงสร้างอ่ืนๆ รวมถึงดินถมด้านข้างหรือภายในบ่อขุดควรต้องให้ความระมัดระวังแรงดันจากการถมหรือกองดิน 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโครงสร้างข้างเคียง ทั้งน้ีต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปน้ี 

(ก) กําลังหรืออายุของโครงสร้างข้างเคียง ลักษณะฐานรากเช่นฐานรากบนพ้ืนดิน  
(on-ground) หรือเสาเข็มสั้นในช้ันดินอ่อน ซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวและเสียหายได้ง่าย 

(ข) ความเสียหายต่อโครงสร้างใต้ดิน เช่น ระบบท่อและบ่อพัก  

(ค) รูปแบบและวิธีการถมดินจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  

(ง) การพังทลายของพ้ืนที่ที่ตํ่ากว่าหรือบ่อขุดข้างเคียง 

6.1.2 ขั้นตอนการบดอัดดิน 

(1) การบดอัดดินสําหรับงานปรับระดับพ้ืนที่ วัสดุถมต้องได้รับการบดอัดเป็นช้ัน ๆ โดยมีช้ันการบดอัด
ไม่มากไปกว่า 1.00-1.25 เมตร และเดินยํ่าด้วยรถแทรคเตอร์ D4 เป็นอย่างตํ่า เป็นจํานวน 3 รอบ 
เป็นอย่างน้อยหรือตามที่ผู้ออกแบบกําหนด 

(2) การบดอัดดินสําหรับใช้เป็นโครงสร้างเพ่ือการรับแรง ต้องปฏิบัติดังน้ี 

(ก) สํารวจระดับและเตรียมพ้ืนที่ตามหัวข้อ 6.1.1 

(ข) ทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามลักษณะการใช้งาน  
เช่น standard compaction หรือ modified compaction ทั้งน้ีดินที่จะใช้ในการทดสอบจะต้องเป็นดิน 
ที่จะใช้ในการบดอัดจริง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งดิน จํานวนของการทดสอบอย่างน้อย 3 การทดสอบ 
ต่อ 1 แหล่งดิน ส่วนคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น ค่า CBR ค่ากําลังรับแรงเฉือน หรือค่าความซึมนํ้า 
ให้ดําเนินการทดสอบตามที่วิศวกรหรือมาตรฐานของงานนั้นกําหนด โดยจะต้องเตรียมตัวอย่างเพ่ือทดสอบ 
ให้ได้ตามค่าความหนาแน่นและความช้ืนที่สอดคล้องกับค่าขั้นตํ่าที่ยอมให้ในการควบคุมงาน (ยกเว้นการ
ทดสอบ CBR) เช่น เตรียมความหนาแน่นดินที่ 97% ของค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด และความช้ืน +2%  
จากค่าความช้ืนที่เหมาะสม เพ่ือนํามาทดสอบค่ากําลังรับแรงเฉือนของดินบดอัด เป็นต้น 

(ค) ค่าความหนาแน่นภายหลังการบดอัดดินในสนาม จะกําหนดจากผลการทดสอบ 
ในห้องปฏิบัติการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยจะกําหนดเป็นร้อยละขั้นตํ่าของค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 
ที่ทดสอบได้ในห้องปฏิบัติการ เช่น ร้อยละ 97 หรือ ร้อยละ 95 เป็นต้น ทั้งน้ีหากไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ต้องทําการถมบดอัดให้ได้ความแน่นอย่างน้อยร้อยละ 90 ของความแน่นแห้งสูงสุดแบบมาตรฐาน (standard 
Proctor test) และต้องมีความหนาแน่นแห้งของดินถมบดอัดไม่ตํ่ากว่า 15 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร  
ยกเว้นดินที่มีการปรับปรุงด้านวิศวกรรมเพ่ือให้มีคุณสมบัติตามท่ีผู้ออกแบบต้องการ 
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(ง) การบดอัดในแต่ละช้ันต้องมีความหนาของช้ันดินก่อนบดอัดไม่เกิน 30 เซนติเมตร  
หรือปรับเพ่ิมลดได้เมื่อมีการทําแปลงทดสอบการบดอัดแล้วได้ความหนาแน่นตามที่กําหนด 

(จ) หากไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนความคลาดเคล่ือนของความช้ืนวัสดุดินถมระหว่าง 
การบดอัดต้องไม่เกิน ±3% จากข้อกําหนด  

(ฉ) หากมีฝนตกขณะบดอัดดินต้องหยุดการบดอัดและตรวจสอบความชื้นของวัสดุดินถม 
ก่อนดําเนินการบดอัดในช้ันถัดไป และหากช้ันที่บดอัดไปแล้วเปียกแฉะหรือเปลี่ยนสภาพจะต้องลอกไปถึง 
ช้ันที่มีความหนาแน่นและความช้ืนตามมาตรฐานกําหนดก่อนที่จะทําการบดอัดต่อไป 

(ช) ปริมาณการทดสอบความแน่นของดินในสนามต้องมีการทดสอบตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปรมิาณการทดสอบความแนน่ของดินในสนาม  
(ข้อ 6.1.2(ฉ)) 

ขนาดพื้นที่การบดอัด ปริมาณการทดสอบ 
บริเวณที่ถูกจํากัด (confined area)  
เช่น บริเวณใกล้โครงสร้าง เป็นต้น 

ทดสอบทุก ๆ 50 ตารางเมตร/ 2 ช้ันการบดอัด 

น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 1 ตําแหน่ง/ ช้ันการบดอัด 
ต้ังแต่ 1,000 ถึง 2,500 ตารางเมตร 2 ตําแหน่ง/ ช้ันการบดอัด 

มากกว่า 2,500 ตารางเมตร 
3 ตําแหน่ง/ ช้ันการบดอัด  

และเพ่ิมการทดสอบทุก ๆ 2,500 ตารางเมตร 

(3) การบดอัดดินถมต้องควบคุมอย่างเป็นระบบ การเลือกเคร่ืองมือบดอัดจะต้องพิจารณา 
อย่างเหมาะสมกับงานที่ทํา ถ้าการตรวจสอบพบความผิดปกติหลายจุดต้องมีการบดอัดดินถมใหม่อีกคร้ัง  

(4) การบดอัดใกล้กับโครงสร้างทั้งบนดินและใต้ดินต้องไม่ทําให้โครงสร้างเสียหายและไม่ทําให้เกิด  
ความเดือดร้อนรําคาญต่อพ้ืนที่ข้างเคียง 

(5) การบดอัดดินเพ่ือใช้เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น คันดินก้ันนํ้าหรือเขื่อน ในส่วนที่จะต้อง 
บดอัดส่วนของลาดดินให้ได้ความชันตามกําหนดต้องบดอัดดินเกินส่วนที่ต้องการอย่างน้อย 1.0 เมตร แล้วจึง
ตัดดินให้ได้รูปร่างของลาดชันตามที่ต้องการ 

(6) การพองตัวของดินบดอัด อาจเกิดขึ้นได้ขณะทําการบดอัดดินเมื่อดินอยู่ในสภาพที่เกือบอ่ิมตัวด้วยนํ้า 
ดังน้ันเพ่ือลดการพองตัวของดินอาจสามารถหลีกเลี่ยงได้โดย 

- ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าวัสดุดินถมไม่อยู่ในสภาพเกือบอ่ิมตัวด้วยนํ้า 
- จัดเตรียมระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้าส่วนเกินระหว่างการบดอัด 
- ต้องจัดเส้นทางขนส่งวัสดุไม่ให้กระทบกับการบดอัด 
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6.1.3 ภายหลังการบดอัดดิน 

(1) ตองไมใชพ้ืนท่ีบริเวณขอบดานบนของคันดินถม เปนทางสัญจรหรือกองดินหรือกองวัสดุอ่ืนใด  

ในลักษณะท่ีอาจทําใหเกิดการพังทลายของดินหรืออาจเปนภยันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น เวนแต 

มีระบบปองกันตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1912-52 : มาตรฐานการปองกันการพังทลาย

สําหรับงานขุดดินและถมดิน หรือผูออกแบบไดทําการวิเคราะหโดยคํานึงถึงน้ําหนักกระทําดังกลาวแลว 

(2) ตองมีการปองกันความเสียหายพ้ืนผิวดินภายหลังการบดอัดแลวตอการกัดเซาะของน้ํ า 

หรือปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ เชน การจัดทํารองระบายน้ําผิวดินท้ังชั่วคราวหรือถาวรไมใหน้ําไหลลงลาดดินถม 

โดยท่ีไมไดควบคุม เปนตน 

6.1.4 การจดบันทึกระหวางการถมและบดอัดดิน 

ควรมีการจดบันทึกระหวางการกอสรางถึงสภาพหนางาน งานท่ีไดทํา การทดสอบ และการแก ไข 

หรือเปลี่ยนแปลงแบบ อยางนอยดังนี้ 

(1) ลักษณะขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการถมและบดอัดดิน 

(2) คาระดับกอนหรือหลังการถางหรือลอกหนาดิน 

(3) ตําแหนงของตนไมหรือพุมไมใหญท่ีตัดออกไป  

(4) คาระดับหลังการถมและบดอัดดินแลวเสร็จ 

(5) ชนิดหรือประเภทของวัสดุถมท่ีใชบริเวณตาง ๆ 

(6) แหลงของวัสดุถมท่ีใชบริเวณตาง ๆ 

(7) ตําแหนง ชนิด และผลของการทดสอบ หากเปนการทดสอบซํ้าในบริเวณท่ีทดสอบแลว 

ไมผานเกณฑ ควรระบุใหชัดเจน 

(8) เม่ือพบวาดินในบริเวณท่ีทดสอบไมผานเกณฑควรระบุใหชัดเจนถึงการแกปญหา  

6.2 งานถมปรับระดับท่ีบนพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

(1) การถมดินบนพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา หากเปนการตัดไหลเขาและถมดินลงไปในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถ 

จะบดอัดดินถมได เชน การตัดไหลเขาแลวถมดินลงไปในลาดเชิงเขาท่ีสูงชันเพ่ือกอสรางสิ่งปลูกสรางดานบน 

กรณีนี้หามกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางบนสวนของดินถม จะตองกอสรางในพ้ืนท่ีของสวนของดินตัด 

ท่ีเปนพ้ืนดินเดิมท่ีม่ันคงและควรมีระยะเวนตาง ๆ ดังแสดงตามรูปท่ี 1 

(2) ในกรณีท่ีจะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางบนดินถม หรือกรณีท่ีมีสิ่งปลูกสรางดานลางลาดชัน 

ท่ี อาจ ได รั บผลกระทบจากดินถมหาก เ กิดการ พิบั ติ ต อ ง มีการ คํ านวณความ ม่ันคงของลาดชัน 

ตามมาตรฐานประกอบการวิเคราะหความม่ันคงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม มยผ. 1916-62 เพ่ือกําหนดรูปราง 
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ของลาดดินถมใหเหมาะสม ท้ังนี้การถมดินบริเวณพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา เม่ือความสูงในการถมมากกวา 1.5 เมตร 

จะตองมีรองดินถม (key) บริเวณปลายพ้ืนท่ีลาดเอียงสูงอยางนอย 50 เซนติเมตร กวางอยางนอย 3 เมตร  

และใหตัดดินเดิมจนถึงชั้นดินท่ีมีความแข็งแรงเปนข้ันๆ กอนการถมดิน ดังรูปท่ี 2 ท้ังนี้เพ่ือเปนการลอกหนาดิน

ท่ีหลวมออก การทําเปนข้ันจะทําใหการบดอัดดินแนบเขากับลาดดินมากข้ึน  

 

รูปท่ี 1 ระยะเวนเม่ือมีการถมดินและขุดดินบริเวณพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา  

(ขอ 6.2 (1)) 

(3) ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําผิวดินเพ่ือไมใหเกิดการกัดเซาะดินถมลงสูพ้ืนท่ีขางเคียงหรืออุดตัน

ระบบระบายน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิดน้ําทวมในพ้ืนท่ีขางเคียงรวมท้ังไมกอใหเกิดการกัดเซาะถนน  

ทอระบายน้ํา บอน้ํา หรือโครงสรางในบริเวณขางเคียง 

(4) ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําผิวดินและปองกันการกัดเซาะของลาดดินถมไมใหน้ําจากลาดเขาไหล

ลงมาสูลาดดินถมโดยตรง จะตองมีการทํารางดักน้ําและระบายออกในพ้ืนท่ีท่ีจะไมถูกกัดเซาะ ลาดดินถม

จะตองมีการปองกันการกัดเซาะ อยางนอยเปนพืชคลุมดินและรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือลาดชัน 

มีความชันมากข้ึน 

(5) การบดอัดดินปฏิบัติตามข้ันตอนขอ 6.1.1-6.1.2 

 

รูปท่ี 2 รองดินถมบริเวณปลายพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา  

(ขอ 6.2 (2)) 



มยผ.1918-62 : มาตรฐานการถมดินและการบดอัด   103 

6.3 การถมบอน้ํา 

หากบอน้ํามีความตื้นกวา 2.5 เมตร ซ่ึงพอจะอยู ในวิสัยท่ีจะระบายน้ําออกโดยไมเกิดการเคลื่อนพัง 

และกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง ใหดําเนินการระบายน้ําออก ลอกเลน แลวถมดิน หรืออาจจะถมไลเลนพรอมกับ

ระบายน้ําออก แลวจึงขุดเลนท่ีถูกดันออกไปจากพ้ืนท่ี ท้ังนี้หากบอน้ํามีความลึกเฉลี่ยลึกกวา 2.5 เมตร  

จะตองมีขอพิจารณาดังตอไปนี้  

6.3.1 ขอพิจารณาเพ่ือความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากการถมดินบอน้ํา  

(1) การสูบน้ําออกเพ่ือถมดินอาจจะทําใหดินรอบบอเกิดการเคลื่อนตัวและสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง 

หากตองการสูบน้ํ าออกตอง มีการสํารวจชั้น ดินและวิ เคราะหความม่ันคงของลาดชันรอบบอน้ํ า   

เพ่ือนํามากําหนดอัตราการลดระดับน้ําท่ีไมเกิดอันตราย 

(2) น้ําท่ีสูบออกอาจจะมีความเค็มหรือมีความเปนพิษท่ีมีระดับความอันตรายตอพืชหรือสุขภาพ  

การท้ิงหรือจัดการน้ํา ควรพิจารณาผลกระทบกับพ้ืนท่ีขางเคียงดวย 

(3) หามกองดินริมบอน้ําเพ่ือรอการถมสูงเกิน 2 เมตรและตองเวนระยะหางจากขอบบอน้ําอยางนอย 

เทากับ 1 เทาของความลึกสูงสุดของบอน้ํา เพ่ือปองกันผลกระทบตอการเคลื่อนตัวของดิน 

(4) ในกรณีท่ีไมสามารถระบายน้ําออกได การถมดินลงไปในบอน้ําเพ่ือไลเลนและดันน้ําออก  

ตองจัดทางระบายน้ําท่ีจะไหลออกใหลงไปสูระบบระบายท่ีเพียงพอโดยจะตองไมใหน้ําทวมขังไปยังพ้ืนท่ีขางเคียง 

6.3.2 ขอพิจารณาท่ัวไปเพ่ือการถมดินบอน้ํา 

ตองกําจัดหญาหรือวัชพืช หรือตนไม บริเวณริมตลิ่งท่ีจะถูกดินถม และวัชพืชท่ีลอยน้ํา รวมถึงขยะเอาออก 

ใหหมดกอนการถมดิน 

6.3.3 วัสดุในการถมดินบอน้ํา 

วัสดุในการถมดินบอน้ําเปนไปตามขอ 5 ยกเวนกรณีท่ีตองการใชฐานรากเสาเข็มตอก ไมควรถมดวยดินทราย  

กรวด หรือซากวัสดุกอสราง เพราะจะไมสามารถตอกเสาเข็มได 

6.3.4 วิธีการถมดินบอน้ํา 

(1) ในกรณีท่ีสามารถจะระบายน้ําออกไดอยางปลอดภัย ใหทําการขุดลอกเลนออก หรือถาถมไลเลน

ตองขุดตักเลนออก 

(2) ในกรณีท่ีไมสามารถจะระบายน้ําออกจากบอได ใหเริ่มถมจากขอบบอบริเวณท่ีมีความชันนอย 

และมีความลึกไมมากเม่ือเทียบกับบริเวณอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการ 

(3) ตอเนื่องจากขอ (2) ใหถมไลเลนไปทางบริเวณท่ีเปนจุดท่ีลึกท่ีสุดของบอ เพ่ือใหมวลดินถม 

มีความม่ันคงโดยเร็ว โดยใชรถย่ํานวดดินใหไหลไปตามทิศท่ีตองการ 

(4) เม่ือดินถมสูงกวาระดับน้ําในบอ ใหทําการบดอัดตามข้ันตอนขอ 6.1 
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6.3.5 ขอควรคํานึงถึง 

ภายหลังการถมดินบอน้ําอาจจะมีการทรุดตัวอยางมาก ท้ังสาเหตุจากวัสดุถมท่ีเปยกชุมน้ําหากถม 

โดยไมไดระบายน้ําออก อีกท้ังยังยากตอการบดอัดดินถมใหแนนได นอกจากนั้นโอกาสท่ีจะเหลือดินเลนตกคาง

ท่ีกนบอ ท่ีอาจจะไมสามารถนําออกมาได ทําใหอาจจะเกิดการทรุดตัวระยะยาวของดินถมท้ังหมดได  

ท้ังนี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอการใชงานพ้ืนท่ี ท้ังตัวอาคารเองและพ้ืนท่ีรอบอาคารรวมท้ังระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีต้ังอยูบนดินถม ดังนั้นจึงตองพิจารณาการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม หรือตองมีการ

ปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชน้ําหนักกดทับกอน (preloading) การระบายน้ําในแนวด่ิง 

ดวยแถบระบายน้ํา (prefabricated vertical drain, PVD) หรือการใช  vacuum consolidation method (VCM)  

เพ่ือเรงการทรุดตัวใหเกิดในชวงระหวางการปรับปรุงคุณภาพดิน ซ่ึงจะทําใหการทรุดตัวในขณะใชงานเหลือไมมาก 

6.4 การถมในโครงการบานจัดสรร 

การถมดินในพ้ืนท่ีบานจัดสรร มีท้ังการถมเพ่ือปรับระดับพ้ืนท่ีและการถมเพ่ือใชเปนโครงสรางทางวิศวกรรม 

ไดแก ถนนในโครงการ เปนตน การดําเนินการใหเปนไปตามขอ 5 และ ขอ 6.1 ถึง 6.3 ตามท่ีไดกลาวมา  

โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

6.4.1 การประเมินการทรุดตัวเนื่องจากน้ําหนักดินถม 

การถมดินในพ้ืนท่ีแปลงบานจัดสรรหรือถนนท่ีมีดินฐานรากซ่ึงสามารถทรุดตัวไดสูง เชน ดินเหนียวออน  

ดินท่ีถมลงในบอน้ํา ดินท่ีถมในบริเวณพ้ืนท่ีต่ํา และดินฐานรากท่ีถมใหม ผูประกอบการโครงการบานจัดสรร 

ควรทําการเจาะสํารวจและประเมินการทรุดตัวของดินฐานรากอยางนอยโครงการละ 3 หลุม พรอมท้ังทดสอบคุณสมบัติ 

การทรุดตัวของดิน ในหองปฏิบัติการเเละคํานวณคาการทรุดตัวของชั้นดินตามเวลา เพ่ือใชอางอิงใน 

การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทรุดตัวดังกลาว 

6.4.2 เครื่องจักรสําหรับงานบดอัดดินในโครงการบานจัดสรร 

การถมดินเพ่ือถมปรับระดับพ้ืนท่ีดําเนินการโดยการใชเครื่องจักรเดินย่ํา เครื่องจักรท่ีใชไดแก รถแบคโฮ  

รถแทรกเตอร  หรือรถบด เปนตน โดยตองมีความดัน ท่ีกดลงบนพ้ืน (ground pressure) มากกวา  

27.6 กิโลนิวตันตอตารางเมตร (4 psi) เชน รถแทรคเตอร D4 เปนตน สําหรับสวนของถนนหรือสวนท่ีจะใช 

รับน้ําหนัก หรือเปนโครงสรางทางวิศวกรรม ใหใชเครื่องจักรและวิธีตามมาตรฐานการถมบดอัดถนน 

6.4.3 วิธีการถมดินในโครงการบานจัดสรร 

(1) ความสูงดินถมรวมตองไมเกิน 3 เมตร และความหนาดินถมแตละชั้นตองสูงไมเกิน 1.00-1.25 เมตร  

โดยภายหลังการบดอัดแลว รถแทรกเตอรตองไมจมและไมเห็นรองลอรถแทรกเตอร จึงจะถมชั้นตอไปได 

(2) กรณีความสูงดินถมรวมมากกวา 3 เมตร ดินท่ีถมหรือดินฐานรากอาจจะพิบัติได ดังนั้น 

จึงควรปรึกษาวิศวกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
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6.4.4 ข้อควรคํานึงถึง 

เน่ืองจากการถมปรับระดับพ้ืนที่ไม่ได้มีการบดอัดดินเหมือนการถมบดอัดดินเพ่ือเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม 
ดังน้ันตัวดินถมเองจะยังมีช่องว่างที่อาจจะมีการทรุดตัวหลังจากถมไปแล้วได้ ทั้งน้ีการทรุดตัวจะเกิดเมื่อผ่านฤดูฝน  
ไป 1 หรือ 2 ครั้ง และจะลดลงหรือแทบจะหยุด (ไม่เก่ียวกับการทรุดตัวของดินฐานรากจากนํ้าหนักดินถม  
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้มากในพ้ืนที่ที่ดินฐานรากเป็นดินเหนียวอ่อน) ทั้งน้ีเน่ืองจากนํ้าฝนจะไหลซึมเข้าไปและทําให้
เกิดการทรุดตัวเพ่ิมเติม ดังน้ันเพ่ือให้ระดับการถมดินสุดท้ายได้ตามกําหนด จึงควรถมดินเผื่อการทรุดตัวของดินถม 
ประมาณร้อยละ 6 ของความสูงดินถม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 5 เซนติเมตร เพ่ือลดปัญหาการยุบตัวของดินถม 
(กรณีใช้วัสดุคัดเลือกทางวิศวกรรมหรือวัสดุถมแบบแห้งให้วิศวกรผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้กําหนดค่าการทรุดตัว)  

7.  ค่าการทรดุตัวที่ยอมให้ในการถมตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

7.1 ค่าการทรุดตัวที่ยอมให้ของดินถมเพ่ือเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมไม่ควรเกิน 1% ของความสูงดินถม 

7.2 ค่าการทรุดตัวที่ยอมให้ของดินถมเพ่ือปรับระดับพ้ืนที่ในงานโครงการบ้านจัดสรรควรมีค่าไม่เกิน 6%  
ของความสูงดินถม 

7.3 ค่าการทรุดตัวของดินฐานรากจากการถมดินลงในพ้ืนที่ดินอ่อน พ้ืนที่ดินถมบ่อ หรือพ้ืนที่ที่ได้ประเมิน 
การทรุดตัวตามข้อ 6.4.1 ต้องไม่มากกว่า 30 เซนติเมตร ในเวลา 5 ปี ตามผลการวิเคราะห์การอัดตัวคายนํ้า 
(consolidation) เฉลี่ย ทั้งในทิศทางเดียว (1-D) และสองทิศทาง (2-D) ของการระบายนํ้าของช้ันดิน 

8.  การปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากเพื่อปอ้งกันการพบิติัเเละการทรุดตัวเกินเกณฑ์ 

ช้ันดินถมน้ันสามารถทําการบดอัดด้วยวิธีต่าง ๆ ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น หากดินฐานรากเป็นดินเหนียวอ่อน  
อาจจะทําให้เกิดการทรุดตัวในระยะยาวได้ ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาการทรุดตัวของช้ันดินฐานรากจากนํ้าหนักของดินถม 
จําเป็นต้องทําการปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากเพ่ือลดปัญหาการทรุดตัว โดยหลักทั่วไปมีด้วยกัน 2 ประการได้แก่ 

(1) การสร้างโครงสร้างเพื่อถ่ายนํ้าหนักดินถมผ่านช้ันดินอ่อนลงสู่ช้ันดินที่แข็งกว่า เทคนิคน้ีได้แก่ 
การก่อสร้างเสาเข็ม-ดินซีเมนต์ การใช้เสาเข็มคอนกรีตเป็น bearing unit หรือแม้กระทั่งการใช้เสาเข็มไม้ 

(2) การปรับปรุงดินเหนียวอ่อนให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดีขึ้น เทคนิคเริ่มต้ังแต่การขุดลอกดิน 
ที่มี ปัญหาออกแล้วบดอัดกลับด้วยดินที่ ดีกว่า (soil replacement) การ preload การเร่งการทรุดตัว 
พร้อมการ preload เช่น การติดต้ัง prefabricated vertical drains (PVD) เพ่ือระบายนํ้าออกจากมวลดิน 
หรือการเร่งการระบายนํ้าออกด้วยการใช้เทคนิค vacuum consolidation method (VCM) เป็นต้น   

การนําเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินไปใช้ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน มาเปรียบเทียบ
การปรับปรุงการทรุดตัวด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แสดงในตารางที่ 2 
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9.  การตรวจสอบการบดอัด 

การตรวจสอบความหนาแนนของดินในสนาม (field density test) ภายหลังการบดอัด มีเทคนิคดังนี้ 

9.1 การทดสอบแบบใชกรวยทราย (sand cone method, ASTM D1556) 

เปนการทดสอบท่ีใชทรายเพ่ือชวยในการหาปริมาตรของหลุม ซ่ึงขนาดของเม็ดทรายจะตองมีลักษณะกลม 

และมีขนาดสมํ่าเสมอกัน โดยอาจจะใชทรายท่ีรอนผานตะแกรงเบอร 20 คางตะแกรงเบอร 30 แทนได  

เพ่ือใหไดผลความหนาแนนท่ีเทากันโดยตลอด และไมเกิดการแยกตัวของเม็ดทรายขณะทําการทดสอบ 

รายละเ อียดการทดสอบใหปฏิบั ติ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิ การและผั ง เ มือง  มยผ .  2204-57 :  

มาตรฐานการทดสอบหาคาความแนนของวัสดุงานทางในสนาม (field density test) 

ขอควรระวังเ พ่ือปองกันการผิดพลาด คือ ตองปองกันไมใหเ กิดชองวางภายใตแผนรอง ทรายท่ีใช 

ในการทดสอบตองสะอาดและแหง ไมจับตัวเปนกอน และไมควรทดสอบดวยวิธีนี้หากในหลุมมีน้ําขัง 

หรือแฉะ เพราะทรายจะไหลไมสะดวก 

9.2 การทดสอบแบบใชลูกโปงยาง (rubber balloon method, ASTM D2167) 

เปนการทดสอบท่ีใชน้ําเพ่ือชวยในการหาปริมาตรของหลุมซ่ึงสะดวกและรวดเร็วกวาการทดสอบแบบใชกรวยทราย  

โดยการทดสอบตองอาศัยลมจากลูกบอลบีบอัดลงไปตรงสวนบนของผิวน้ําในหลอดแกวของเครื่องมือ เพ่ือทําใหน้ํา  

ในหลอดแกวถูกดันออกไปในลูกโปงยางและไหลลงไปในหลุมทดสอบท่ีขุดเอาไวใตแผนรอง ลมท่ีอัดลงไปนี้ 

มีสวนชวยใหน้ําในลูกโปงยางอัดแนบสนิทกับกมหลุม ทําใหไดคาปริมาตรของหลุมท่ีทดสอบ 

ขอควรระวังเพ่ือปองกันการผิดพลาด คือ ควรปองกันไมใหเกิดชองวางภายใตแผนรอง และพ้ืนผิว 

ในการติดตั้งอุปกรณไมไดระดับ และระวังลูกโปงยากแตก 

9.3 การทดสอบแบบนิวเคลียร (nuclear method) 

การทดสอบโดยวิธีนี้เปนการหาคาความหนาแนนของดินและปริมาณความชื้นของดินบดอัดแนน โดยใชรังสีแกมมา 

(Gamma ray) สงผานชั้นดินท่ีตองการ กอนท่ีจะไปเขาเครื่องรับรังสี ถารังสีสะทอนกลับไปยังเครื่องรับมาก แสดงวา

ดินมีความหนาแนนสูง สวนการหาปริมาณความชื้นโดยใชนิวตรอน (Neutron) สงผานเขาไปในดินและสะทอน

ไปยังเครื่องรับอนุภาคของนิวตรอนจะไปชนกับอะตอมของไฮโดรเจนซ่ึงเปนองคประกอบของน้ํา  

ถานิวตรอนสะทอนกลับเขาเครื่องรับชา แสดงวาปริมาณน้ําในมวลดินมาก 

ขอควรระวังเพ่ือปองกันการผิดพลาด คือตองมีการสอบเทียบเครื่องมือ (calibration) กอนการใชงาน 

และตองเตรียมพ้ืนผิวดินทดสอบเพ่ือใหแนบกับเครื่องมือ และตองตรวจสอบคุณภาพของเครืองมืออยูสมํ่าเสมอ

เพ่ือไมใหมีการรั่วไหลของรังส ี
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10.  เอกสารอางอิง 

10.1 Australian Standard (2007) : AS 3798-2007. Guidelines on Earthworks for Commercial and 

Residential Developments. 

10.2 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ. 2561. การแกปญหาการทรุดตัวของงานถนน งานถมท่ี และถมบอดิน 

ในพ้ืนท่ีดินเหนียวออนกรุงเทพฯ ดวยการปรับปรุงคุณภาพดิน และเทคนิค VCM. หนวยวิจัยการออกแบบ 

และวิจัยดานวิศวกรรมปฐพี ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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