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Abstract
The paper reports on the development of a landslide
monitoring system at Kasetsart University. The system makes
use of MEMs sensor technology as well as understanding of
soil mechanics. The pore water pressures and suctions of the
soil slope are monitored using piezometer/tensiometers. The
displacements occurring within the slope are measured using
extensometer and inclinometers. The prototype system has
been installed on a soil slope near Tha-Dan dam in Nakhon
Nayok province. Some results over a period of five months
are reported in this paper.
คําสําคัญ Landslides, Rainfall-induced landslide, Slope
stability, Tensiometer, Extensometer, Inclinometer

1. บทนํา
ปญหาดินถลมซึ่งมักเกิดในชวงฝนตกหนักในประเทศไทย
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ดังเห็นไดจากขาวการเกิด
แผนดินถลมขึ้นเปนประจําเมื่อเกิดพายุฝน (รูปที่ 1). หนวยงาน

รูปที่ 1 รองรอยดินถลมบริเวณ จ.นครนายกเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547
ทั้ ง นี้ ท า ง ศู น ย วิ จั ย วิ ศ ว ก ร ร ม ป ฐ พี แ ล ะ ฐ า น ร า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเนนการวิจัยเรื่องดินถลมโดยบูรณา
การความรูดานพฤติกรรมทางกลศาสตรของดิน ธรณีวิทยา ธรณี
สัณฐาน และสถิติ (วรากร และ บรรพต, 2548, สุทธิศักดิ์และคณะ,
2550) นํามาซึ่งแผนที่เสี่ยงภัยดินถลมและ เกณฑการเตือนภัยโดย
ใชรูปแบบของน้ําฝน
ขั้นตอนสําคัญในการศึกษาดินถลมคือการหาอัตราสวนความ
ปลอดภัย (Factor of safety) ของลาดดินใดๆที่มีโอกาสเกิดดินถลม
ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งใชค วามรู ท างปฐพีก ลศาสตร แ ละแบบจํ า ลองทาง
คณิ ต ศาสตร ที่ เ หมาะสม อย า งไรก็ ต าม ค า พารามิ เ ตอร ที่ ใ ช ใ น
แบบจําลอง เชน คาเปอรเซ็นตความอิ่มน้ํา แรงดันน้ําในชองวางดิน
รวมถึงการเคลื่อนตัวของลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
น้ําฝน นั้นสามารถคาดเดาไดยาก จึงจําเปนตองมีการตรวจวัดคา
ต า งๆเหล า นี้ ใ นสนาม และนํ า ไปปรั บ เที ย บกั บ การทํ า นายจาก

2. การเกิดดินถลมเมื่อฝนตก
2.1 แรงดันน้ําในชองวางดินและอัตราสวนความปลอดภัย
การเกิดดินถลมเกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมทางกล
ศาสตรและการไหลซึมของน้ําผานดิน โดยพิจารณาไดวาดินถลมจะ
เกิดขึ้นเมื่อกําลังรับแรงเฉือนของดินมีคานอยกวาแรงเฉือนที่
เกิดขึ้นจริง
หรือคาอัตราสวนความปลอดภัยมีคานอยกวาหนึ่ง
(Factor of safety, F = τf/τmobilised <1) โดยทั่วไป แรงดันน้ําที่
เพิ่มขึ้นในดินในชวงฝนตก u w จะไปลดหนวยแรงประสิทธิผล

σ 'n = σ n − u w และกําลังรับแรงเฉือนของดินในที่สุด สําหรับ
ดินที่อิ่มตัวดวยน้ํา จะสามารถเขียนสมการของ Mohr-Coloumb ใน
รูปแบบหนวยแรงประสิทธิผล (Effective stress) ไดดังนี้

τ = c'+σ 'n ⋅ tan φ '

(1)

สําหรับลาดดินอนันต (Infinite slope) จากสมดุลของแรง จะ
สามารถเขียนสมการสําหรับ อัตราสวนความปลอดภัย, F ไดดัง
สมการ (2) (Gray & Sotir, 1996)
F = A[tan(φ ' ) / tan( β )] + B[(c'+cR ) / γH ] (2.1)

[
]
B = [1 / cos ( β ) tan( β )]
A = 1 − ru / cos 2 ( β )
2

ru = [(γ w / γ ){1 / 1 + tan( β ) tan(θ ))}]

(2.2)
(2.3)
(2.4)

โดย

β = องศาความชันของลาดดิน
φ ' = มุมกําลังรับแรงเฉือนประสิทธิผล
θ = องศาของการไหลซึม (วัดเทียบกับแนวระดับ)
H = ความลึกของดินจนถึงระนาบการพัง

c' = คาความเชื่อมแนนประสิทธิผลของดิน (กรณีดินเปลาไมมี
รากพืช)
c R = คาความเชื่อมแนนเนื่องจากรากพืชเสริมแรง
γ = ความหนาแนนรวมของดิน
γ w = ความหนาแนนของน้ํา

ru = u / (γ ⋅ H ) = สัมประสิทธิ์ของแรงดันน้ํา ในกรณีที่มีการ
ตรวจวัดแรงดันน้ําในสนามจะสามารถคํานวณคา ru นี้ไดโดยตรง

สมการสําหรับลาดดินอนันตจะเหมาะสมในการประเมิน
เสถียรภาพของลาดดินซึ่งมีอัตราสวนระหวางความยาวของแนวดิน
ถลมตอความลึกมากกวา 10. หนาดินมีความหนาไมมากนัก (1-3
เมตร) และระนาบการพังขนานกับผิวดิน. โดยทั่วไปสมการลาด
อนันตจะใหคา F ที่ต่ํากวาการวิเคราะหแบบสวนโคงของวงกลม
4

Factor of Safety

แบบจําลองตางๆเพื่อใหมีความถูกตองมากขึ้น
ระบบตรวจวั ด พฤติ ก รรมของลาดดิ น ในสนามได รั บ การ
พัฒนามาอยางตอเนื่องในตางประเทศ (Angeli et al., 2000, และ
Spalton et al., 1997) เพื่อใชในการวิจัยและการเตือนภัย ทั้งนี้
ระบบดัง กลา วโดยมากจะมี ร าคาแพงและจํา เปนต อ งนํ า เข า จาก
ตางประเทศ ทางศูนยวิจัยวิศวกรรมปฐพีฯ จึงไดมีเปาหมายในการ
พัฒนาระบบดังกลาวขึ้นใชเองในประเทศเพื่อการศึกษาวิจัยตอไป

Beta = 60 degree
Beta = 27 degree
Beta = 20 degree

c' = 6.9 kPa
φ' = 34.4
H=2m
γt = 18 kN/m3
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รูปที่ 2. ตัวอยางความสัมพันธระหวางแรงดันน้ําในชองวางดิน (uw)
และอัตราสวนความปลอดภัย (FS) สําหรับลาดดิน ที่ ความชัน
(Beta) ตางๆ
2.2 พฤติกรรมของลาดดินในสภาวะไมอิ่มน้ํา
ในสภาวะที่ไมมีฝนตก ดินบริเวณลาดเขามักจะอยูในสภาวะ
ไมอิ่มตัวดวยน้ํา (Unsaturated) ซึ่งแรงดันน้ําในดินจะอยูในสภาวะ
ที่มีคาเปนลบ หรือภายใตสภาวะของแรงดูดเมตริก (Matric
suction, s = u a − u w ) ในสภาวะทั่วๆไปของลาดดิน แรงดัน
ของอากาศในดิน ua เทากับความดันบรรยากาศดานนอก และ
คาแรงดูดเมทริกจะเทากับคาแรงดันน้ําคูณดวยลบหนึ่งนั่นเอง
น้ําที่อยูใตสภาวะแรงดึงนี้จะสงผลใหดินมีกําลังรับแรงเฉือนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเลนสของน้ําผิวโคง (Menisci water) เกาะยึดเม็ด
ดินไวดวยกัน โดยอาจพิจารณาไดวาคากําลังของดินจะเพิ่มขึ้นตาม
สมการ (3)
τ = c'+σ n ⋅ tan φ '+cs
(3)
สังเกตไดวาในสมการที่ (3) คาหนวยแรง σ n ที่ใชวิเคราะหจะ
เปนหนวยแรงรวม (Total stress) ในขณะที่ในสมการที่ (1) จะเปน
หนวยแรงประสิทธิผล
คาความเชื่อมแนนเนื่องจาก suction cs จะไดจากการ
ทดสอบเฉือนตรงชนิด MultiStage-Direct shear (KU-MDS) กับ
ตัวอยางดินหลายตัวอยางที่เปอรเซ็นตความอิ่มตัวตางๆ กัน (วรา
กร และ บรรพต, 2548, สุทธิศักดิ์ และ คณะ, 2550) โดยคาความ
เชื่อมแนนที่ทดสอบไดนี้จะเปนฟงกชั่นกับคาเปอรเซ็นตความอิ่มน้ํา
cs = f ( S r ) โดยประมาณ หรือในกรณีที่ทราบแรงดันน้ําดาน
ลบ (suction) และ เปอรเซ็นตความอิ่มน้ําของตัวอยางดิน S r จะ
ประมาณหาคา cs ไดดังสมการ (4)
cs = −u w ⋅ S r ⋅ tan φ '
(4)

สมการที่ (4) นี้นําไปใชประมาณกําลังรับแรงเฉือนทีส่ ภาวะไมอิ่ม
น้ําไดในเบื้องตนในกรณีที่ยังไมมีการทดสอบ Direct shear ชนิด
KU-MDS
สําหรับการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินอนันตกรณีดินไม
อิ่มน้ํา สามารถคํานวณไดโดยใชสมการ (2) และกําหนดใหพจน
ru = 0 และเพิ่มความเชื่อมแนนจากแรงดูด suction เขาไปใน
กําลังรับแรงเฉือน โดย สมการ (2.1) จะเปน

F = [tan(φ ' ) / tan( β )] + B[(c'+cR + cs ) / γH ]
(5)
รูปที่ 2 แสดงตัวอยางของคาสัดสวนความปลอดภัยซึ่งมี
คาลดลงตามแรงดันน้ําที่เพิ่มขึ้นโดยคํานวณจากสมการที่ (1)-(5)
ขอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งคือ ในกรณีที่ลาดดินมีความชัน
มากกวามุมเสียดทานประสิทธิผลของดิน φ ' คอนขางมาก (Beta
= 60 degree) แรงดันน้ําที่ลาดดินเริ่มพังทลาย (FS = 1) จะมีคา
นอยกวาศูนยเล็กนอย (-4 kPa) ซึ่งแสดงวาลาดดินอาจจะยังไม
อิ่มตัวดวยน้ําเต็มที่ในขณะที่เกิดการพังทลาย. ในขณะที่ถาลาดดิน
มีความชันนอยกวามุมเสียดทานประสิทธิผลของดินอยางมาก
(Beta = 20 degree) ลาดดินจะพังทลาย (FS = 1) ก็ตอเมื่อแรงดัน
น้ํามีคาเพิ่มขึ้นถึง 25 kPa ซึ่งแสดงวานอกจากการอิ่มตัวดวยน้ํา
ของดินแลว ยังจําเปนตองเกิดแรงดันน้ําในชองวางดินที่เพิ่มสูงขึ้น
จนดินไมสามารถตานทานไดจึงจะเกิดการพังทลายลงมา
คาแรงดันน้ําบริเวณลาดดินจะขึ้นกับปจจัยหลายประการ
ดวยกัน อาทิ ปริมาณน้ําฝน ลักษณะการระบายน้ําและสัมประสิทธิ์
การซึมน้ําไดของดิน. Vaughan (1984) และ Johnson and Sitar
(1990) ไดเสนอวาลักษณะดินที่ยอมใหน้ําซึมไดนอยลงตามความ
ลึกหรือมีชั้นหินทึบน้ําอยูที่ระดับตื้น หรือดินมีโพรงระบายน้ําซึ่งอุด
ตัน สภาวะเหลานี้จะสงผลใหเกิดแรงดันน้ําที่มีคาสูงไดในลักษณะ
ของ Perched water table. นอกจากนั้น Burland & Ridley (1996)
ยังเสนอวาการกระทบกระเทือนดินอยางรุนแรง
(Perturbation)
สามารถสงผลใหเกิดแรงดันน้ําสวนเกินขึ้นในดินได (Excess pore
water pressure) การกระทบกระเทือนนี้อาจเกิดจากดินที่ถลมจาก
ดานบนของลาดหรือเศษวัสดุอื่นๆเชน กอนหินหรือขอนไมไหลลง
มาทับดินดานลาง
ลักษณะของแรงดันน้ําสวนเกินดังกลาวอาจ
กอใหเกิดการพังทลายของดินลงมาแบบโดมิโนได.

3. เครืองมือวัดแรงดันน้ํา/แรงดูดน้ํา
Piezometer/ Tensiometer
3.1 หลักการทํางาน
การวัดแรงดันน้ําในชองวางดินสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือ
Piezometer สําหรับวัดแรงดันน้ําที่มีคาเกินศูนยและ เครื่องมือ
Tensiometer สําหรับวัดแรงดันน้ําที่มีคานอยกวาศูนย (หรือแรงดูด
suction)
หลักการทํางานของเครื่องมือทั้งสองชนิดจะมีความ
คลายคลึงกัน โดยอุปกรณทั้งสองจะประกอบไดดวย 1) สวนวัด
แรงดันซึ่งอาจเปนเซ็นเซอรวัดแรงดันหรือเกจ 2) กะเปาะน้ําซึ่งตอง

มีน้ําเต็มชองวางและปราศจากอากาศ 3) หินพรุนหรือดินเผา. ใน
กรณีของ Tensiometer หินพรุนจะตองเปนชนิดที่มีความทึบน้ํา
คอนขางดี (High-Air Entry Pressure) เพื่อปองกันไมให
ฟองอากาศเขาไปกอตัวในกะเปาะน้ําในขณะที่ทําการวัดแรงดูดทํา
ใหการวัดคลาดเคลื่อน. อยางไรก็ตามหินพรุนของ Piezometer ไม
จําเปนตองมีความทึบน้ํามากถาไมจําเปนตองวัดแรงดันน้ําดานลบ
วิษณุพงศและสุทธิศักดิ์ (2550) ไดพัฒนา Piezometer ขึ้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อใชในงานทางวิศวกรรมปฐพี อาทิ
การวัดแรงดันของน้ําในดินใตคันดินถมและงานขุด
โดยใช
เทคโนโลยีเซ็นเซอรระดับจุลภาคเพื่อวัดแรงดัน. Jotisankasa et
al. (2007) ไดพัฒนาตอยอดเปน Tensiometer โดยใชเทคโนโลยี
ชนิดเดียวกันเพื่อวัดแรงดันน้ําดานลบของดินไมอิ่มน้ํา รูปที่ 3
แสดง KU-Tensiometer ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นซึ่งมีดวยกันสาม
รูปแบบคือ 1) ชนิด Low-suction (Absolute pressure), 2) ชนิด
Low-suction (Differential) และ 3) ชนิด High-suction
(Differential)

ก)

ข)

1 cm

ค)
รูปที่ 3. KU-Tensiometer . ก) ชนิด Low-suction (Absolute) ข)
ชนิด Low-suction (Differential) ค) ชนิด High-suction
(Differential)
สําหรับ Tensiometer ชนิด Low-suction นี้สามารถใชวัดคา
suction ไดสูงสุดถึงประมาณ 80-90 kPa และไมเหมาะสมในการ
นําไปวัดกับตัวอยางดินที่มีความแหงมากหรือมีคา
suction
มากกวา 90 kPa. ซึ่งในกรณีนี้จําเปนจะตองใชเทคนิคอื่นอาทิเชน
Tensiometer ชนิด High capacity, หรือ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ
(Psychrometer) เพื่อวัด suction ในดิน. รูปที่ 3ค แสดง KUTensiometer ชนิดที่ใชวัดแรงดูดถึงชวง 0-300 kPa โดยพัฒนาขึ้น
จากแนวคิดของการออกแบบ Tensiometer ที่ Imperial College
London (Ridley & Burland, 1993) อยางไรก็ตาม KUTensiometer ชนิด High Suction นี้ยังอยูในขั้นตอนการทดสอบใน
หองปฏิบัติการและยังไมเหมาะสมในการนําไปใชในระบบวัดดิน
ถลมในสนามแตอยางใด

Tensiometer ชนิด Low-suction (Absolute) ซึ่งแสดงในรูป
3ก สามารถใชวัดแรงดันทั้งดานบวกและดานลบ (-80 ถึง 12 kPa
หรือ -80 ถึง 600 kPa ขึ้นกับรุนของเซ็นเซอรวัดแรงดัน) ซึ่งมีคา
อยูในชวงของแรงดันน้ําในลาดดินที่มีโอกาสเกิดดินถลม จึงมีความ
เหมาะสมในการใชวัดแรงดันน้ําในลาดดินเพื่อศึกษาพฤติกรรมใน
สนาม
อนึ่ง เซ็นเซอรวัดแรงดันที่ใชประกอบ Tensiometer นี้เปน
อุปกรณมาตรฐานผลิตในตางประเทศและไดรับการออกแบบเพื่อวัด
แรงดันในชวงอุณหภูมิที่คอนขางกวาง (-40 ถึง 125oC) จึงทนตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในสนามไดดี และ คา Sensitivity
ของ sensor มีคาสูงประมาณ 0.044 Volt/kPa ทําใหระบบที่อานคา
มีความละเอียดไดสูงสุดถึงประมาณ 0.02 kPa

ระหวางจุดอางอิงสองจุดบริเวณผิวดิน โดยทั่วไปจะวัดระยะหาง
ครอมรอยแตกซึ่งปรากฏบนลาดดินที่คาดวากําลังมีการเคลื่อนตัว
(รูปที่ 5) Extensometer มีหลากหลายรูปแบบดวยกันทั้งชนิดที่อาน
คาโดยสายตาโดยใชเทปวัดระยะ บรรทัดเหล็ก หรือไมโครมิเตอร
และชนิดอานคาแบบอัตโนมัติโดยระบบอิเล็คทรอนิกส

3.2 การติดตั้ง Tensiometer ในสนาม
การติดตั้ง Tensiometer เพื่อวัดแรงดูดในดินนั้น จําเปนตอง
ใชความระมัดระวังเพื่อใหผิวสัมผัสระหวางหัวดินเผาและดินที่จะวัด
มีความแนบแนนดีพอ เพื่อใหน้ําในชองวางดินมีความตอเนื่องกับ
น้ําในหัวดินเผาของ Tensiometer และยังจําเปนตองระวังไมให
น้ําฝนไหลตามปากหลุมลัดเขาไปหาหัวเซรามิคโดยไมผานเนื้อดิน
จริงๆทําใหการวัดไดคาไมตรงตามจริง. วิธีการติดตั้ง Tensiometer
ในสนามที่ระดับลึกมีขั้นตอนตางๆ ดังรูปที่ 4

งานวิจัยในโครงการนี้ไดประยุกตใช
Potentiometer
และระบบรอกในการวัดระยะระหวางจุดสองจุดบนลาดชัน ดังแสดง
ในรูปที่ 5 และ 6 หลักการทํางานของ Extensometer คือเมื่อ
ระยะหางระหวางจุดสองจุดมีการเปลี่ยนแปลง จะสงผลใหรอกและ
กาน Potentiometer หมุนตามระยะทางนั้นๆ และทําใหคาความ
ตานทานของ Potentiometer เปลีย่ นแปลงไปตาม ซึ่งสามารถ
แปลงระยะการเคลือ่ นที่ออกเปนแรงดันไฟฟาได. Extensometer ที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถอานคาไดละเอียดถึงประมาณ 2 มม. และมีชวง
อานคาไดตั้งแต 0-50 ซม. โดยความละเอียดและชวงอานคานี้จะ
ขึ้นอยูกับขนาดเสนผาศูนยกลางของรอกที่ใช

รูปที่ 5 Extensometer ชนิด crack gage, Dunnicliff, J. (1993)

รูปที่ 4. การติดตั้ง KU-Tensiometer ในสนาม
ขั้นที่หนึ่งเปนการเจาะหลุมดวยสวานมือจนถึงความลึกที่
ตองการและใสทอ PVC ตามลงไปในหลุม เพื่อทําหนาที่เปนปลอก
ของ Tensiometer ในขั้นที่สองจะใชทอสงดอกสวานลงไปในหลุม
เพื่อสรางรูขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4/3 เสร็จแลวจึงสงหัว
Tensiometer ตามลงไปในหลุมเพื่อใหปลาย ceramic แนบสนิทกับ
หลุมอยางพอดี เมือ่ เสร็จแลวควรใช Bentonite-grout (Bentonite:
Cement: Water = 1:10:20) ราดที่ขอบหลุมดิน และใชซิลิโคนยา
แนวเพื่อกันน้ําเขาไปทางปลายทอ PVC. โดยทั่วไปแลวหลังจาก
ติดตั้งเสร็จจําเปนตองคอยใหคา ที่อานไดจาก Tensiometer ถึง
สภาวะสมดุลกับสภาวะความชื้นจริงในดินกอน ซึ่งอาจใชระยะเวลา
2-3 ชั่วโมง

4. เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวที่ผิว Extensometer
นอกจากแรงดันน้ําในดินแลว
สัญญาณที่บงชี้ถึงการเริ่ม
พังทลายของลาดดินที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งก็คือการเคลื่อนตัวของผิว
ดิน เครื่องมือ Extensometer เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดระยะหาง

รูปที่ 6. เครื่องวัดระยะหางระหวางจุดที่ผิวของลาด
อยางไรก็ตามการใช Extensometer เพื่อวัดพฤติกรรมของลาดดิน
จะมีความเหมาะสมก็ตอเมื่อเราทราบตําแหนงที่มีการเคลื่อนตัวของ
ลาดดินอยางชันเจน อาทิเชน ระหวางรอยแตกของลาดดินหรือหิน
และบริเวณ scarp หรือแนวผาที่ยอดดินถลมเดิม

5. เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัว Inclinometer
ในทางวิศวกรรมปฐพี Inclinometer เปนเครื่องมือที่นิยมใช
ในการวัดการเคลื่อนตัวดานขางของมวลดินที่ระดับความลึกตางๆ
ในคันดินถม งานขุด และงานเขื่อนดิน โดยทั่วไปแลวจะเปนระบบ
อานคาโดยใชตัวอานชนิดทอรปโด
ซึ่งจะตองสไลดลงไปในทอ
casing ทุกครั้งที่ตอ งการอานคา. Inclinometer ชนิดนี้โดยทั่วไปจะ
นําเขาจากตางประเทศซึ่งจะมีความละเอียดสูง (8-25 มม. ภายใน
ชวง 30 ม) และมีราคาคอนขางสูง

การวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตใช MEMs sensor
ชนิดวัด
ความเรง (Accerelometer) เพื่อใชในการวัดมุมเอียงในสภาวะ
สถิตย (Sensitivity ~ 0.81 Sin of degree/volt) โดยไดประกอบ
sensor ชนิดนี้เขากับทอ PVC ดังรูปที่ 7 และติดตั้งในหลุมซึ่งขุดไว
ดวยสวานมือบนลาดดินในจุดที่คาดวามีการเคลื่อนตัว โดยในการ
ติดตั้งทุกครั้งจะตองขุดหลุมจนลึกถึงชั้นหินเพื่อใหแนใจวาปลาย
ลางของทอ PVC ยึดติดกับจุดที่ไมมีการเคลื่อนตัว และยังตอก
เหล็กเสนขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 มม ฝงตอลงไปในชั้นหินลงไป
ลึกประมาณ 50 ซม. โดยจะยึดเหล็กเสนนี้ไวกับทอ Inclinometer
ดวยวัสดุ Grout.
คามุมเอียงที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถนําไป
คํานวณหาระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบไดโดย ระยะราบ = sin
ของมุมที่เปลี่ยนแปลง คูณ ระยะระหวาง sensor

ชลประทาน เขื่อนขุนดานฯ) ไดแสดงในรูปที่ 9 อนึ่ง คาที่อานได
จากเซนเซอรในชวงซึ่งเกิดปญหาทางอิเล็กทรอนิกสจะไมนําเสนอ
ไวในรูป.

รูปที่ 8 ลักษณะของลาดดินและตําแหนงที่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด
จากรูปที่ 9 จะเห็นไดวา โดยทั่วไปแลวแรงดันน้ําในลาดดินที่
ความลึก 1-2 เมตรจะมีคาเปนลบอยูในชวง 0 ถึง -10 kPa และลาด
ดินอยูในสภาวะไมอิ่มน้ําเปนสวนใหญ ยกเวนในชวงที่มีฝนตกหนัก
ติดตอกัน ตั้งแตวันที่ 1-4 ก.ย., 10-13 ก.ย. และ 18-20 ก.ย โดยมี
ฝนตกติดตอกันภายในสองวันมากกวา 100 มม. ในชวงดังกลาว
แรงดันน้ํามีคาสูงขึ้นถึงประมาณ 7 kPa

รูปที่ 7 KU-Inclinometer

ลึก 1 ม

Rainfall intensity, mm/day

ลึก 2.15 ม.
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เพื่อทดสอบระบบตรวจวัดที่ไดพัฒนาขึ้นในหองปฏิบัติการ
แลว จึงไดทําการคัดเลือกสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมในสนามเพื่อ
ทดสอบในขั้นตอไป. งานวิจัยนี้ไดคัดเลือกลาดดินบริเวณทางขึ้น
เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายกเปนพื้นที่ทดสอบ โดย
คํานึงถึงความสะดวกในการเขาพื้นที่และความสําคัญของลาดดิน
ตอการสัญจรของผูเยี่ยมชมเขื่อน. ลาดดินในบริเวณที่ติดตั้งระบบนี้
เปนลาดดินถมที่ปรับปรุงขึ้นใหมหลังจากเกิดเหตุการณดินถลมขึ้น
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนัก ซึ่งวัด
ปริมาณน้ําฝนสะสมภายในชวงสามวัน (7-9 สค. 47) กอนเกิดเหตุ
ไดมากกวา 500 มม. (ทาดานนิวส, 2550)
กอนทําการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมของลาด ไดมีการ
สํารวจพื้นที่ ความลาดชัน ภาพตัด และลักษณะของชั้นดิน ใน
บริเวณทดสอบ โดยใชเข็มทิศธรณี (Bruntun) เทปวัดระยะ และ
เครื่องหยัง่ ชั้นดิน Kunzelstab Penetrometer ผลการสํารวจดัง
แสดงในรูปที่ 8
เครื่องมือที่ไดทําการติดตั้งบริเวณลาดดินประกอบไปดวย
Tensiometer จํานวน 3 ชุด ติดตั้งที่ความลึก 1, 1.5 และ 2.15
เมตร, Inclinometer จํานวน 3 จุดที่ความลึก 0.7, 1.35 และ 1.7
เมตร และ Extensometer ซึ่งติดตั้งทีบ่ ริเวณหินโผลใกล scarp (รูป
ที่ 8). การตรวจวัดพฤติกรรมเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550
จนถึงปจจุบัน โดยในชวงแรกจะอาศัยการอานคาโดยบุคลากรดวย
เครื่องอาน readout ทุกวันในชวงเวลาเดียวกัน ประมาณ 8.009.00 น. คาที่วัดไดจากเครื่องมือและคาน้ําฝนรายวัน (จากโครงการ
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7. พื้นที่ติดตั้งระบบตรวจวัด จ.นครนายก
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รูปที่ 10 อัตราสวนความปลอดภัยและมุมเอียงของ Inclinometer ที่
ความลึก 0.70 และ 1.35 ม.
จากคาแรงดันน้ําที่ไดตรวจวัด สามารถนํามาคํานวณหาคา
อัตราสวนความปลอดภัย (FS) ของลาด ดังสมการ (1) ถึง (5) โดย
คาพารามิเตอรกําลังรับแรงเฉือนที่ใชคํานวณไดจากการทดสอบ
เฉือนตรงแบบ Multistage direct shear (slow shearing) กับ
ตัวอยางดินคงสภาพซึ่งเก็บมาจากลาดดินที่ศึกษา ดังไดระบุคา c’,
φ’ ไวในรูปที่ 2. คา FS ที่คํานวณไดสําหรับลาดดินอนันตลึก 2

เมตร ไดคาดังแสดงในรูปที่ 10 โดยพล็อตเทียบกับมุมเอียงที่วัดได
จาก inclinometer ซึ่งวัดที่ระดับลึก 0.70 และ 1.35 ม. เห็นไดวาคา
Factor of safety มีคาลดลงมากสุดถึงประมาณ 1.5 ในชวงเดือน
กันยายน ซึ่งมีฝนตกชุกดังแสดงในรูปที่ 9
สําหรับมุมเอียงซึ่งอานไดจาก inclinometer นั้นพบวา
เซนเซอรที่ความลึก 1.35 ม. บงชี้วามีการเอียงตัวเขาหาลาด (คา
มุมเอียงติดลบ) ซึ่งไมนาเปนไปไดในความเปนจริง จึงไดสรุปวา
อาจเกิดจากปญหาดานความชื้นซึ่งกอใหเกิดการ drift ของคาศูนย
ของ sensor สําหรับเซนเซอรที่ความลึก 0.7 ม.พบวามีการ drift
โดยความชื้นบางเล็กนอย
แตก็มีสัญญาณของการเคลื่อนตัว
ดานขางของ slope อยูบาง (~1o) ในชวงเดือนกันยายนซึ่งมีฝนตก
หนัก และเกิดแรงดันน้ําดานบวกขึ้น
สําหรับคาการเคลือ่ นตัวจาก Extensometer พบวาไมมีการ
เคลื่อนตัวที่ชัดเจน แตพบวาเกิดปญหาการโคนลมของดินที่ฐาน
Extensometer ทําใหคาการตรวจวัดมีความแปรปรวนในชวงแรก
ของการศึกษา จึงไมแสดงผลการตรวจวัดไว ณ.ที่นี้

8. สรุป
บทความนี้ไดนําเสนอการพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดิน
ถลมโดยบูรณาการความรูทางปฐพีกลศาสตรและระบบตรวจวัด
ทางอิเล็กทรอนิกส
ระบบตนแบบประกอบไปดวยเครื่องมือวัด
แรงดัน/แรงดูดน้ํา Tensiometer/Piezometer เครื่องมือวัดการ
เคลื่อนตัว Extensometer และ Inclinometer รวมไปถึงกระบอกวัด
น้ําฝน.
ระบบนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินแบบตางๆ
และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบสงสัญญาณแบบไรสาย
เพื่อพัฒนาเปนระบบเตือนภัยลวงหนาดินถลมไดอีกดวย
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