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เลขบทความท่ี วศ.ปฐพีและฐานราก 58/02 

 
ค าน า 

 
 เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านงานวิศวกรรมปฐพีท้ังงาน
ส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และใช้งานตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นนโยบายประการหนึ่งของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก และยังเป็นเอกสารท่ีใช้อ้างอิงทางวิชาการเพื่องาน
ศึกษาวิจัยต่อไป การอ้างอิงเอกสารฉบับนี้สามารถท าได้ดังนี ้
 
 สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์.  2558.  “การพิบัติของถนนริมคลอง กรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558”. หน่วยวิจัย
การออกแบบและวิจัยด้านวิศวกรรมปฐพี ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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การพิบัติของถนนริมคลอง 
กรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558 

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลมัพ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 

  
1 หน่วยวิจัยการออกแบบและวิจัยด้านวิศวกรรมปฐพี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก,  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อุปนายก และประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 

ความน า 

หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ปริมาณน้้าท่าในล้าคลองและแม่น้้าได้ลดลงทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ดังข้อมูลสถานีวัดระดับน้้าในแม่น้้าป่าสักบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังรูปที่ 1 ที่แสดงให้เห็นว่า
ระดับน้้ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องและมีความแห้งแล้งที่ยาวนานคือเริ่มเร็วกว่าปกติตั้งแต่ก่อนปลายปี พ .ศ.
2557 และต่อเนื่องจนเลยกลางเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2558 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาพบว่า
ระดับน้้าควรจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนนี้ ความแห้งแล้งที่ยาวนานส่งผลให้ตลิ่งธรรมชาติและตลิ่งริมคลอง
ชลประทานเกิดการพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนริมคลองชลประทานได้เกิดการยุบตัวตามลงมาเป็นจ้านวน
มาก อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบประวัติการพิบัติของถนนริมคลองชลประทานนั้นจะพบว่าได้เกิดการพิบัติมา
อย่างต่อเนื่องในตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2) แต่ในปี พ.ศ.2558 นี้การพิบัติได้เกิดขึ้นเป็นจ้านวนมากเป็น
พิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา  
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รูปที่ 1 ระดับน ้าในแม่น ้าป่าสัก ณ สถานีท้ายเขื่อนพระรามหก (กรมชลประทาน, 2559) 

   
ก) ภาพจาก Prof Dennes T. Bergado  

ไมท่ราบปีที่แน่ชัดแต่ไม่ต่้ากว่า 20ปี 
ข) ภาพจากกรมทางหลวง ถนนสายรังสิต-นครนายก 

  
ค) ภาพจากกรมทางหลวง ปีพ.ศ. 2542 ง) การพิบัติของถนนในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2553 

(สุทธิศักดิ์, 2555) 

รูปที่ 2 การพิบัติของถนนริมคลองในอดีต 
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เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เราคงต้องมาท้าความรู้จักกับโครงสร้างของคลอง
ชลประทานกัน คลองชลประทานนั้นเป็นคลองขุดที่ใช้ในการส่งน้้าเข้าพ้ืนที่ชลประทาน ซึ่งมีทั้งคลองสายใหญ่
และคลองซอย โดยที่รูปร่างคลองได้แก่ ความกว้าง ความลึก และความชันของทั้งท้องคลองและลาดตลิ่งจะถูก
ออกแบบมาให้สามารถรองรับอัตราการส่งน้้าได้ตามที่วิศวกรชลประทานก้าหนด และจะต้องมีความปลอดภัย
ต่อการพิบัติของลาดคลองในกรณีวิกฤติต่างๆ โดยดินที่ได้จากการขุดคลองจะน้ามาใช้ท้าเป็นคันดินริมคลองเพ่ือ
ป้องกันการล้นของน้้าออกจากคลอง และใช้เป็นถนนสัญจร (รูปที่ 3)  โดยวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการใช้งาน
ของถนนดังกล่าวคือใช้เพ่ือการเข้าไปบ้ารุงรักษาคลองและใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม
เมื่อเมืองเกิดการขยายตัวและปริมาณการจราจรเพ่ิมมากขึ้น ถนนริมคลองเหล่านี่จึงได้ถูกขอน้าไปใช้ในการ
เชื่อมโครงข่ายการจราจร โดยหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่จากกรมชลประทานได้แก่กรมทางหลวงชนบทและ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวได้เข้าไปท้าการปรับปรุงผิวทางและขยายความ
กว้างของคันทางเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งานส้าหรับการจราจร หลังปี พ.ศ.2554 ถนนบางสายยังได้ถูก
น้าไปใช้ในการใช้เป็นคันป้องกันน้้าท่วม โดยการยกระดับการถมดินถนนให้สูงขึ้นและท้าลาดชันตลิ่งให้
เหมาะสม หรือในกรณีที่มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่ท้าลาดชันตลิ่งให้ปลอดภัย จะมีการใช้เสาเข็มหรือก้าแพงกันดินใน
การเสริมให้ลาดตลิ่งมีความแข็งแรงมากขึ้น (รูปที่ 4) หรือในกรณีที่มีการยุบตัวของคันทางระหว่างการก่อสร้าง
หรือหลังจากการใช้งาน ก็จะแก้ไขโดยการใช้น้าเอาดินคันทางออกแล้วตอกเข็มปูพรมก่อนที่จะถมถนนขึ้นมา 
ดังนั้นถ้าจะสรุปคุณลักษณะของถนนริมคลองชลประทานจะสามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์เริ่มต้นของถนนริมคลองชลประทานนั้นมีเพ่ือใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
และการเข้าบ้ารุงรักษาคลอง นอกจากนั้นถนนริมคลองยังใช้เป็นคันคลองป้องกันน้้าล้นออกจากคลองหรือกัน
น้้าภายนอกไหลเข้าคลอง โดยถนนดังกล่าวก่อสร้างจากดินที่ขุดได้จากการก่อสร้างคลอง 

2. คันคลองหรือถนนริมคลองชลประทานนั้นได้ถูกขอใช้พ้ืนที่ส่วนบนคันคลองจากหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือใช้เป็นถนนเพ่ือการสัญจรและเชื่อมโครงข่ายการจราจร ทั้งนี้ทั้งคลองและคันคลองเดิมยังถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน ในขณะที่ชั้นถนนและผิวทางที่ก่อสร้างใหม่บนคันคลองจะดูแลรักษาโดย
หน่วยงานที่ขอใช้พื้นที ่

3. หลังปี พ.ศ.2554 ถนนริมคลองชลประทานได้ถูกน้ามาใช้เป็นถนนเพ่ือการสัญจรและยกระดับ
ให้สูงขึ้นเพื่อใช้เป็นคันป้องกันน้้าท่วมไปในเวลาเดียวกัน 
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รูปที่ 3 สภาพถนนริมคลองชลประทานตามการใช้งานปกติที่ไม่ได้มุ่งเน้นการจราจร 

  

รูปที่ 4 การปรับปรุงถนนริมคลองชลประทานเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ป้องกันน้ าท่วมและการจราจร 

สาเหตุการพิบัต ิ

ในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานยืดออกมาจากฤดูการปกติ พบว่ามีการพิบัติของถนนริมคลองชลประทาน
จ้านวนหลายต้าแหน่ง (รูปที่ 8) เมื่อท้าการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลและประมวลผลจากข้อมูลในอดีตและตาม
ทฤษฎีท้าให้สามารถคาดการณ์สาตุการพิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. การพิบัติของถนนริมคลองชลประทาน เกิดขึ้นในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ  ซึ่งชั้นดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพฯนั้นเกิดขึ้นจากการตกตะกอนของดินเหนียวในพ้ืนที่ที่ในอดีตเมื่อกว่า 10,000 ปีที่แล้วเป็น
ทะเล พ้ืนที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ 100x100 ตร.กม. (รูปที่ 5) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จังหวัดอ่างทองลงมา
จรดอ่าวไทยและในฝั่งตะวันตกตั้งแต่เขตอ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จนมาสุดฝั่งตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี นครนายก เมื่อดูจากทิศตะวันตก-ตะวันออก ดินเหนียวอ่อนนี้มีความหนาเฉลี่ย 8-12 เมตรในช่วงบริเวณ
กรุงเทพฯ และมีความหนาต่างๆกันไปตามพ้ืนที่ ลักษณะชั้นดินนั้นมีความแปรปรวน ไม่คงที่ การเจาะส้ารวจชั้น
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ดินตามมาตรฐานนั้น (ทุกๆ 250-500 เมตร) อาจจะข้ามพ้ืนที่ที่มีดินฐานรากที่อ่อนมากและหนามากไปได้ จึง
อาจจะมีโอกาสเกิดการพิบัติได้มากกว่าบริเวณอ่ืน ทั้งนี้ชั้นดินอ่อนใต้คันทางนั้นจะถูกแรงกดจากน้้าหนักถนน
และดันตัวออกด้านข้างด้วยระยะการเคลื่อนตัวและแรงดันที่มาก (รูปที่ 6) ดังนั้นหากเป็นถนนริมคลอง ดินฐาน
รากก็จะถูกดันออกไปบริเวณตลิ่งริมคลองและจะเกิดการพิบัติได้โดยง่าย 

 

รูปที่ 5 พื นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ จ้าแนกตามความลึกของชั นดินเหนียวอ่อนตั งแต่ หนาที่สุดไปจนถึง
บางท่ีสุด (Zone F ถึง Zone A) (ฐานข้อมูลชั นดินในพื นที่ดินเหนียวอ่อน, จากงานวิจัยของ รศ.ดร.

วรากร ไม้เรียง, วิทยานิพนธ์ของ เชิดพันธ์ (2553), สุทธิศักดิ์ และคณะ (2553) และกรมทรัพยากรธรณี 
(2553) 

 

รูปที่ 6 การยุบตัวและดันตัวออกด้านข้างของชั นดินอ่อนใต้คันทาง (รศ.ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์) 

Lateral movement

คนัทาง
v

H

Tension crack
Heave failure
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2. จุดที่เกิดการพิบัตินั้นบางต าแหน่งเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าเดิม หรือเป็นบ่อน้้าอยู่ริมคลอง 
หรือเป็นจุดตัดระหว่างคลองชลประทานกับคลองธรรมชาติเดิม พ้ืนที่ดังกล่าวเหล่านี้ เป็นพ้ืนที่ที่มีความชื้นใน
ดินและแรงดันน้้าใต้ดินสูงกว่าบริเวณอ่ืน ซึ่งแรงดันน้้าดังกล่าวจะดันตลิ่งคันคลองให้พิบัติได้ง่ายเมื่อระดับน้้าใน
คลองลดลง 

3. คลองชลประทานมีโอกาสเกิดการลดลงของระดับน้ าอย่างรวดเร็ว(Sudden drawdown) 
จากการใช้งานปกติที่มีการจ่ายน้้าเข้าคลองซอย หรือในช่วงที่น้้าแล้งมากที่เกษตรกรจะเร่งสูบน้้าเข้าพ้ืนที่สวน
หรือไร่นา หรือในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวที่น้้าในคลองจะระบายออกได้เร็วขึ้น ซึ่งจะท้าให้มีโอกาสในการ
พิบัติของลาดตลิ่งมากขึ้น ทั้งนี้พฤติกรรมการพิบัติของลาดตลิ่งจากการที่ระดับน้้าลดลงอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจาก
การที่เม่ือน้้าอยู่ในคลอง น้้าในคลองจะซึมเข้าไปในดินลาดตลิ่ง แต่เมื่อน้้าในคลองลดลงอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุ
ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น น้้าในดินที่อยู่ในลาดตลิ่งจะระบายน้้าออกมาไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาดตลิ่งที่เป็นดิน
เหนียว ดินลาดตลิ่งจึงอุ้มน้้าและเกิดแรงดันเนื่องจากน้้าพยายามจะไหลออกมา แรงดันดังกล่าวถ้ามากพอก็จะ
ท้าให้ลาดตลิ่งและถนนคันคลองท่ีอยู่ด้านบนเกิดการพิบัติ (รูปที่ 7) 

4. การควบคุมความยาวเข็ม ถนนริมคลองหลายสายที่ประสงค์ที่จะใช้เป็นคันกั้นน้้า มักจะต้องมี
การยกระดับความสูงให้พ้นน้้าท่วม ส่งผลให้มีน้้าหนักดินที่จะดันลาดคันคลองลงไปในคลองมากขึ้น จึง
จ้าเป็นต้องออกแบบโดยใช้เสาเข็มตอกเสียบไว้ด้านข้างถนนในลักษณะก้าแพงกันดินและช่วยเพ่ิมเสถียรภาพ
ของลาดชันโดยรวม (Overall stability) อย่างไรก็ตาม ก้าแพงกันดินนี้ได้รับการก่อสร้างแบบควบคุมความยาว
ให้เป็นไปตามการเจาะส้ารวจและออกแบบ (Pile length control) โดยปลายเข็มจะต้องหยั่งปลายลงไปในชั้น
แข็งเพียงพอตามท่ีผู้ออกแบบก้าหนด ดังนั้นถ้าผลการเจาะส้ารวจถูกต้องทุกอย่างจะไม่มีปัญหา แต่หากผลการ
เจาะส้ารวจไม่ครอบคลุมจุดที่มีความหนาของชั้นดินอ่อนที่หนาผิดปกติ เสาเข็มที่ตอกลงไปก็จะสั้นเกินไป และ
จะมีโอกาสที่จะพิบัติได ้
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รูปที่ 7 กลไกการเกิด Sudden drawdown ก. ข้อมูลระดับน้ าในคลองรังสิตในปี พ.ศ.2542 ในช่วงที่มี
การพิบัติ ข.ช่วงปลายฤดูฝนที่น้ าเต็มตลิ่ง ค. ช่วงปลายฤดูฝนระดับน้ าในคลองจะลดลงแต่ระดับน้ าในตลิ่ง

จะไหลออกช้ากว่าจึงดันดินตลิ่งให้พังทลาย 

5. ฤดูแล้งท่ียาวนานส่งผลโดยตรงต่อการพิบัติของลาดตลิ่งและถนนริมคลองชลประทานเนื่องด้วย
การขาดน้้าในคลองที่จะช่วยดันหรือพยุงลาดตลิ่งให้มีเสถียรภาพหรือเก่ียวเนื่องจากเหตุอ่ืนซึ่งได้ประมวลสาเหตุ
ต่างๆที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้ 

ก. ระดับน้ าต่ ากว่าระดับน้ าต่ าสุดที่ใช้ในการออกแบบ  ทั้งนี้คลองชลประทานเป็น
โครงสร้างทางวิศวกรรมที่มีการออกแบบและมีข้อจ้ากัดของการใช้งาน หนึ่งในนั้นคือการออกแบบความ
ปลอดภัยของลาดชันคลองในสภาวะที่ระดับน้้าอยู่ที่ระดับต่้าสุด ซึ่งในกรณีของการออกแบบนั้นมีอย่างน้อยสอง
รูปแบบคือกรณีความปลอดภัยระยะสั้น พิจารณาในกรณีหลังการขุดเสร็จใหม่ๆ ยังไม่มีน้้าในคลอง ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาสั้นๆหลังการก่อสร้าง กรณีที่สองคือกรณีความปลอดภัยระยะยาว คือกรณีที่ระดับน้้าอยู่ที่ระดับปกติ 
และ ระดับน้้าต่้าสุด โดยกรณีหลังจะประเมินว่าระดับน้้าน้้าในคลองอาจจะอยู่ที่ระดับต่้าสุดเป็นเวลานาน 
อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดขึ้นจริงจะพบว่าไม่ตรงกับกรณีการวิเคราะห์ โดยระดับน้้าต่้ากว่าระดับน้้าต่้าสุดหรือ
แทบจะไม่มีน้้า แต่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน กรณีดังกล่าวถือว่าวิกฤติกว่ากรณีที่ใช้ในการออกแบบ (รูปที่ 8) 

ข.  เกิดการคืบของดิน การที่ไม่มีน้้ามาช่วยพยุงตลิ่งไว้เป็นเวลานาน ดินฐานรากและดิน
ลาดตลิ่งอาจเกิดการคืบตัว(creep)อย่างช้าๆจนหลายส่วนในมวลดินเกิดการครากหรือวิบัติ ซึ่งสังเกตได้จาการ
ที่ถนนเริ่มยุบตัวหรือมีรอยแตกเป็นวง จนสุดท้ายความแข็งแรงของดินก็ไม่สามารถจะเอาชนะน้้าหนักของถนน
และลาดดินที่ไหลตัวลงตามแรงโน้มถ่วงในที่สุด 
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รูปที่ 8 การพิบัติของตลิ่งเม่ือระดับน้ าลดลงต่ า ก. แรงดันน้ าในคลองไม่พอที่จะพยุงลาดตลิ่ง ข. ขณะที่น้ า
ในคลองยังต่ าอยู่ หากเกิดฝนตกจะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการพิบัติมากขึ้น 

ค. การพิบัติของลาดดินหน้าก าแพงกันดิน ก้าแพงกันดินแบบ Cantilever ที่ค้้ายันถนนไว้
นั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยแรงดันดินหน้าก้าแพงเพ่ือค้้ายันตัวก้าแพงไว้อีกทีหนึ่ง (Passive force) ดังนั้น
เมื่อน้้าลดระดับลงเผยให้เห็นลาดตลิ่งคลองส่วนล่างใกล้ตีนคลองที่ส่วนมากจะชันเพราะการไหลกัดเซาะของน้้า
หรือการขุดลอก แต่ที่ผ่านมาระดับไม่ได้ต่้าถึงขนาดนี้ น้้าจึงพยุงลาดตลิ่งส่วนล่างนี้ไว้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อน้้า
ลดลงต่้าลาดดินส่วนนี้ก็จะไถลลงไปในคลอง (รูปที่ 9) ส่งผลให้แรงค้้ายันด้านหน้าก้าแพงลดลง และท้าให้
ก้าแพงและถนนด้านบนเกิดการเคลื่อนตัวตามมาและพิบัติในที่สุด ดังนั้นจุดส้าคัญที่สุดประการหนึ่งในการ
ออกแบบระบบก้าแพงกันดินแบบ Cantilever wall นี้คือการท้าให้ดินด้านหน้าก้าแพงมีความเสถียรมากที่สุด 
ที่ดีที่สุดคือให้มีลาดตลิ่งที่ไม่ชันและมีความเสถียรของตัวเองมากพอ  

ง. ดินลาดตลิ่งแห้งและหดตัว(shrink) เนื่องจากความแห้งแล้งที่ยาวนาน ส่งผลให้ดินลาด
ตลิ่งแตกระแหงและสูญเสียก้าลังความแข็งแรง จนอาจจะพิบัติในที่สุด ซึ่งถ้าเป็นก้าแพงกันดินแบบ Cantilever 
wall เมื่อดินส่วนนี้พิบัติก็จะน้าพาก้าแพงและถนนพังตามลงมา อย่างไรก็ตมข้อสันนิฐานประการนี้ยังต้องการ
การพิสูจน์ในทางวิชาการต่อไป      

จ. การสูบน้ าของเกษตรกรในช่วงที่น้ าต่ า โดยการขุดการตัดลาดชันของลาดตลิ่งส่งผลให้
รูปร่างของลาดตลิ่งชันขึ้น การพิบัติจึงอาจเกิดได้ง่านขึ้น ข้อนี้เป็นข้อสันนิฐานจากสิ่งที่พบเห็นในสนาม (รูปที่ 
10)   

ฉ. แรงสั่นสะเทือนจากการจราจร เมื่อน้้าในคลองอยู่ในระดับต่้าสุด ความมั่นคงของก้าแพง
กันดิน ลาดตลิ่งและถนนที่อยู่ด้านบนจะอยู่ในสภาวะที่ง่ายต่อการพิบัติ หากมีแรงกระท้าที่ก่อให้เกิดการ
สั่นสะเทือนจากการจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุกที่หนักและวิ่งด้วยความเร็วสูง จะเป็นการเร่งให้การพิบัติเกิดได้
ง่าย หรือถ้าจุดใดที่มีการร้าวหรือแตกไปแล้ว ซึ่งหมายถึงว่าดินใต้คันทางและลาดตลิ่งได้เริ่มคลากแล้ว อย่างไรก็
ตามในทางวิศวกรรมตัวกระตุ้นการพิบัตินั้นไม่ส้าคัญเท่าระบบที่ไม่ม่ันคงตั้งแต่แรก (รูปที่ 11) 
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รูปที่ 9 การพิบัติของลาดตลิ่งด้านหน้าก าแพงเนื่องจากน้ าลดลงต่ ามาก ส่งผลให้ก าแพงเคลื่อนตัวตาม
เพราะสูญเสียแรงต้านด้านหน้า 

 

รูปที่ 10 การขุดปรับลาดตลิ่งเพื่อสูบน้ าของเกษตรกร  

 

รูปที ่11 รถบรรทุกท่ีหนักและว่ิงเร็ว เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัวและพิบัติได้ง่าย                           
เมื่อระดับน้ าอยู่ต่ า 
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แนวทางการแก้ไขทางเทคนิค 

1. การแก้ไขชั่วคราวก่อนและหลังการพิบัติ ในกรณีที่เริ่มมีอาการของการเสียเสถียรภาพเช่นมี
รอยแตกการยุบตัวของถนนหรือการเอียงของก้าแพง ไม่ควรรอให้เกิดการพิบัติ แต่ควรด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

ก. ห้ามรถหนักสัญจรและควบคุมความเร็วของการจราจรในพ้ืนที่ที่เสียหาย 

ข. ห้ามสัญจรในส่วนที่มีการร้าวเหลือยุบตัว ในลักษณะที่จะไปเพิ่มน้้าหนักให้ถนน 

ค. ปรับลาดชันคลองให้มีลาดชันน้อยลงหรือเพ่ิมตะพักเพ่ือเสริมเสถียรภาพ กรณีอาจ
เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะส่วนของลาดคันคลองเป็นส่วนที่รับผิดชอบโดยกรมชลประทานและการเพ่ิม
ตะพักดินหรือท้าให้ลาดดินชันน้อยลงต้องน้าดินมาจากท่ีอ่ืน 

ง. หากการพิบัติเกิดขึ้นไปแล้ว ควรท้าการขุดลอกชั้นดินออกเพ่ือลดน้้าหนักและท้าผิวทาง
เพ่ือการสัญจรชั่วคราว (กรณีนี้หน่วยงานที่ดูแลได้ด้าเนินการอยู่แล้ว) 

2. การซอ่มแซมเพื่อใช้งาน สามารถด้าเนินการตามหลักดังต่อไปนี้ 

ก. การลดแรงดันดินดินด้านข้างโดยการถ่ายน้ าหนัก  ให้น้้าหนักถนนลงไปสู่ชั้นดินที่
แข็งแรงกว่าในแนวดิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อดินฐานรากรับน้้าหนักถนนในแนวดิ่ง ดินจะเกิดการขยายตัวออก
ด้านข้างและส่งแรงดันดินออกไปที่ก้าแพงกันดินหรือลาดตลิ่ง หรือกดดินฐานรากที่อ่อนให้ไหลตัวออกด้านข้าง
ได้ แต่ถ้าเราถ่ายแรงในแนวดิ่งที่เกิดจากน้้าหนักถนนลงสู่ชั้นดินแข็งด้านล่างที่อยู่ลึกและขยายตัวด้านข้างน้อย 
แรงดันดินด้านข้างที่กระท้าต่อก้าแพงหรือลาดตลิ่งก็จะลดลง เทคนิคที่ใช้ในการซ่อมลักษณะนี้เ รียกว่าการท้า 
Relieving platform หรือ Bearing unit ซึ่งสามารถท้าได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 การตอกเสาเข็มปูพรมเพ่ือรองรับคันทาง (รูปที่ 12) โดยลอกส่วนคันทางออกแล้ว
จึงตอกเสาเข็มเพ่ือให้เสาเข็มรับน้้าหนักถนนลงสู่ดินด้านล่าง กรณีนี้ใช้ได้ดีในงานตลิ่งแม่น้้า แต่ถ้าใช้ในงานถนน
อาจจะต้องระวังรอยต่อระหว่างส่วนที่ท้าและไม่ท้า เพราะอาจจะมีการทรุดตัวที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นใน
กรณีที่ใช้ Slab ถ่ายน้้าหนักถนนลงเข็มยังต้องระวังเรื่องการใช้งานในอนาคตโดยเฉพาะคันดินกั้นน้้าท่วม 
เนื่องจากอาจเกิดช่วงว่างใต้ Slab เมื่อใช้งานไปในระยะหนึ่ง เพราะ Slab จะไม่ทรุดตามดินข้างใต้ การ
ออกแบบเป็นหมอกครอบเข็มปูพรมอาจจะท้าให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป 

 การใช้เสาเข็มดิน-ซีเมนต์แทนการตอกเสาเข็มปูพรม แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพ
ให้ดี และต้องไม่ท้าในขณะที่ระบบมีความไม่ม่ันคง หรืออาจจะท้าสลับช่วงกันเพื่อไม่ให้มีปัญหาการพิบัติในขณะ
ที่ดิน-ซีเมนต์ยังไม่แข็งตัวตามเกณฑ์ นอกจากนั้นยังต้องออกแบบชั้น Slab ถ่ายแรงจากดินคันทางลงสู่เสาเข็ม
ดินซีเมนต์ให้เหมาะสมเช่นเดียวกับกรณีการตอกเสาเข็มคอนกรีต 
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รูปที่ 12 การซ่อมแซมโดยการใช้เสาเข็มปูพรม ก. เพื่อลดแรงดันด้านข้างท่ีเกิดจากการขยายตัวออกของ
ดินเมื่อถูกแรงกดทับ ข. เพื่อลดแรงดันที่กระท ากับก าแพงกันดิน ค. แบบการซ่อมแซมโดยการใช้เสาเข็มปู

พรม 

ข. การลดแรงดันดินดินด้านข้างโดยการโดยการใช้วัสดุมวลเบา ทั้งนี้เพ่ือลดแรงกดที่จะ
เกิดที่ฐานรากดินอ่อน การดันตัวของดินอ่อนออกด้านข้างหรือการดันก้าแพงก็จะต่้า วัสดุมวลเบานั้นมีด้วยกัน
หลายประเภทที่เคยใช้กันในถนนประเทศไทยได้แก่การใช้ขี้เถ้าแกลบผสมปูนขาว Light weight cement EPS 
Foam ฯลฯ (รูปที่13) 

ค. การเสริมโครงสร้างค้ ายันก าแพงกันดินที่มีอยู่เดิม เพ่ือเปลี่ยนจากระบบ Cantilever 
wall ให้เป็น Anchored wall เช่นการตอกเสาเข็มเอียงไม่เกิน 1:6 เพ่ือเพ่ิมแรงดึงด้านข้างไม่ให้ก้าแพงล้ม 
หรืออาจจะเสริม Sheet pile ด้านหน้าก้าแพงกันดินเพ่ือรักษาแรง Passive force ด้านหน้าก้าแพง (กรณีหลัง
นี้คงต้องปรึกษากรมชลประทาน) (รูปที่ 14) 

ง. การเสริมก าลังให้ลาดชันคันคลองและป้องกันการกัดเซาะ โดยการเสริมเสาเข็มทาง
ด้านข้างของไหล่ถนน   การท้า Rock riprap หรือ Gabion และ Mattress เพ่ือรักษามวลดินด้านหน้าก้าแพง
หรือมวลดินด้านหน้าลาดตลิ่งที่จะเป็นน้้าหนักยันถนนด้านบน กรณีนี้คงต้องปรึกษากรมชลประทาน
เช่นเดียวกัน 
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รูปที่ 13 การใช้วัสดุมวลเบา ก.) เพื่อลดแรงดันดินด้านข้างท่ีจะกระท ากับก าแพง ข. การใช้ในงานตลิ่ง 
(http://www.epsindustry.org/) 

 

รูปที่ 14 การใช้เข็มเอียงรับแรงดึงเพื่อเป็น Anchored wall ก. การเสริมเสาเข็มเอียงเข้ากับโครงสร้าง
ก าแพงเดิม ข. ตัวอย่างก าแพงกันดินริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
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3. การก่อสร้างใหม่ ในกรณีที่จะมีการก่อสร้างใหม่ โดยก่อสร้างถนนบนคันดินเดิม หรือขยายออก
จากเดิม สามารถใช้เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์และงานวิจัยของผู้เขียน (สุทธิ
ศักดิ์และประเทือง, 2550)พบว่าการใช้เสาเข็มไม้หรือคอนกรีตเพ่ือกดหรือตอกสลับฟันปลาลงไปที่ไหล่ทางของ
ถนนเดิม (รูปที่ 15) ก่อนที่จะถมบดอัดถนนด้านบน เป็นเทคนิคที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเกือบถนน
ทุกสายที่ใช้วิธีนี้ไม่มีการพิบัติเกิดขึ้นเลย สาเหตุเนื่องจากเมื่อเราท้าการเสริมคันทางเดิม ดินฐานรากจะเกิดการ
ขยายตัวออกด้านข้างจากน้้าหนักกดของวัสดุที่ถมเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับน้้าหนักของ
เครื่องจักรกลการก่อสร้าง การกองดินก่อนบดอัดหรือรถบรรทุกขนดินระหว่าการก่อสร้าง โดยน้้าหนักเหล่านี้จะ
ท้าให้ดินฐานรากเกิดการ Yield ขณะก่อสร้างแต่อาจจะไม่พังในทันที ดังนั้นเมื่อดินฐานรากถูกจ้ากัดไว้โดย
เสาเข็มเหล่านี้การลดก้าลังของดินฐานรากเนื่องจากการเกิด Lateral strain จึงมีจ้ากัด เหมือนถนนถูก 
confined ไว้ เมื่อเวลาผ่านไปน้้าหนักถนนจะกดดินฐานรากลงในแนวดิ่งให้แข็งแรงขึ้นเองด้วยขบวนการ 
Consolidation นอกจากนั้นเมื่อเกิดภาวะน้้าลดลงต่้า เสาเข็มเหล่านี้ก็จะช่วยต้านการไหลของดินฐานรากหรือ
โครงสร้างถนน Lateral strain ก็จะเกิดจ้ากัดเช่นเดียวกัน 

 

รูปที่ 15 การป้องกันการเสียก าลังของดินจากการเคลื่อนตัวโดยใช้เสาเข็มเสริมแรงด้านข้างไหล่ทาง ก.) 
รูปแบบการตอกเข็มแบบสลับฟันปลาก่อนการปรับปรุงถนน โดยมีรูปแบบแตกต่างกันตามสภาพชั้นดินใน 
จ.ปทุมธานี (สุทธิศักดิ์ และประเทือง, 2550) พบว่ามีประสิทธิภาพดีในการป้องกันถนนริมคลองพิบัติ ข.) 

การใช้เสาเข็มไม้หรือเสาเข็มคอนกรีตเสริมทางด้านข้างไหล่ทาง  
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ข้อเสนอการแก้ไขเชิงนโยบาย 

1. คณะท างานร่วม กรมชลประทานและหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่ถนนริมคลองได้แก่ กรมทางหลวง
ชนบท, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ควรตั้งคณะท้างานเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพราะปัญหานี้จะยังคงมีต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ควรหาหน่วยงานที่เป็นกลางเช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพกลางเพ่ือสนับสนุนข้อแนะน้าทางวิชาการอย่างเป็นกลาง ทั้งนี้เพราะการแก้ปัญหาจ้าเป็นต้องอาศัย
การตัดสินใจจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในมิติเดียว 

2. ยกระดับถนนเพื่อการจราจร ควรทบทวนระดับความส้าคัญของถนนให้สอดคล้องกับสภาพการ
ใช้งานจริง ทั้งนี้ถนนที่มีการจราจรมากควรยกระดับหรือฐานะของถนนให้สอดคล้อง เพ่ือที่จะได้ท้าการปรับปรุง
ทางวิศวกรรมให้เหมาะสมต่อไป การปรับปรุงที่ส้าคัญคือการปรับปรุงสภาพฐานรากเดิมของถนนให้มีความ
แข็งแรงมากข้ึน 

3. ถนนเพื่อความม่ันคง ถนนบางสายอาจจะออกแบบให้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันน้้าท่วมควบคู่
ไปกับการใช้เป็นถนนเพ่ือการจราจร ถนนดังกล่าวเหล่านี้ควรจะถูกยกระดับความส้าคัญให้มากและควรมี
งบประมาณท่ีเพียงพอในการด้าเนินการให้ปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤติ  

4. การส ารวจธรณีฟิสิกส์ การส้ารวจชั้นดินฐานรากให้มีความครอบคลุมจุดที่เป็นจุดอ่อน มี
ความส้าคัญมากในการก่อสร้างถนนริมคลองในพ้ืนที่ดินอ่อน อย่างไรก็ตามการเจาะส้ารวจอย่างเดียวอาจจะไม่
สามารถคลอบคลุมได้ จึงอาจพิจารณาใช้การส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ควบคู่ไป การส้ารวจที่เป็นไปได้คือการ
ส้ารวจ Resistivity survey (รูปที่ 16) ถึงแม้ว่างบประมาณในการส้ารวจรวมไปถึงก่อสร้างจะมากขึ้น แต่คุ้มค่า
กว่าการเสียงบประมาณในการซ่อมแซมมาก 

5. ก าหนดประเภทสัญญางานที่แตกต่างจากการก่อสร้างท่ัวไป ในการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงาน
ฐานรากหรืองานดินที่มีโอกาสของความไม่แน่นอน ควรใช้สัญญาเหมาจ่ายที่มีโอกาสให้คิดงานลดงานเพ่ิมตาม
จริง ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างถนนหรือก้าแพงกันดินที่มีลักษณะยาวต่อเนื่อง ซึ่งมีโอกาสที่การส้ารวจจะพลาด
จุดที่อ่อนผิดปกติ ดังนั้นหากสัญญาเป็นลักษณะเหมาจ่ายโดยไม่มีงานลดหรือง่ายเพ่ิมให้ ก็มีโอกาสที่บริเวณที่
อ่อนผิดปกติจะไม่ได้รับการปรับแบบ และจะมีโอกาสในการพิบัติได้ในเวลาต่อมา กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมากในงาน
ฐานรากทั่วไป และในสุดท้าย เจ้าของงานเองจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเสียชื่อเสียง 
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รูปที่ 16 การส ารวจชั้นดินโดยวิธรธรณีฟิสิกส์ เพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนหรือหนาผิดปกติ ก. ตัวอย่าง
ผลการส ารวจโดยวิธี Resistivity survey ข. ตัวอย่างผลการส ารวจโดยวิธี Seismic refraction  


