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บทคัดยอ 
การตรวจวัดพฤติกรรมดินถลมในสนามนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการศึกษาวิจัยดานดินถลมและการเตือนภัย บทความนี้นําเสนอ
การพัฒนาระบบตรวจวัดดังกลาวข้ึนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยประยุกตเทคโนโลยีเครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส และความรูดานพฤติกรรมทางกลศาสตรของดินใน
การวิเคราะหผล ระบบดังกลาวประกอบไปดวยเครื่องมือวัดแรงดัน
นํ้า/แรงดูดนํ้า Piezometer/Tensiometer เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัว
ที่ผิวดินและที่ระดับลึก (Extensometer และ Inclinometer) ทั้งน้ีได
นําเสนอตัวอยางการวัดและวิเคราะหผล จากระบบที่ไดติดตั้งใน
บริเวณลาดเขาใกลเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 
 
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 
 ปญหาดินถลมซ่ึงมักเกิดในชวงฝนตกหนักในประเทศไทย 
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังเห็นไดจากขาวการเกิด
แผนดินถลมข้ึนเปนประจําเม่ือเกิดพายุฝน (รูปที่ 1). หนวยงาน

หลายแหงในประเทศ อาทิ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา 
และ กรมพัฒนาที่ดิน ไดทําการศึกษาเพื่อลดผลกระทบตอชุมชน
จากภัยพิบัติแผนดินถลม โดยการจัดทําแผนที่เส่ียงภัย และระบบ
เตือนภัยลวงหนาน้ําทวม-ดินถลม (www.dmr.go.th, 
www.dwr.go.th และ  www.ldd.go.th/ldd/) 
 

 
รูปที่ 1 รองรอยดินถลมบริเวณ จ.นครนายกเมื่อ 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 
 

ทั้ ง น้ี 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 ไดเนนการวิจัยเร่ืองดินถลมโดยบูรณา
การความรูดานพฤติกรรมทางกลศาสตรของดิน ธรณีวิทยา ธรณี
สัณฐาน และสถิติ (วรากร และ บรรพต, 2548, สุทธิศักดิ์และคณะ, 
2550) นํามาซึ่งแผนที่เส่ียงภัยดินถลมและ เกณฑการเตือนภัยโดย
ใชรูปแบบของนํ้าฝน  
 ข้ันตอนสําคัญในการศึกษาดินถลมคือการหาอัตราสวนความ
ปลอดภัย (Factor of safety) ของลาดดินใดๆที่มีโอกาสเกิดดินถลม 
ซ่ึงจําเปนตองใชความรูทางปฐพีกลศาสตรและแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม คาพารามิเตอรที่ใชใน
แบบจําลอง เชน คาเปอรเซ็นตความอิ่มนํ้า แรงดันนํ้าในชองวางดิน 
รวมถึงการเคลื่อนตัวของลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
นํ้าฝน น้ันสามารถคาดเดาไดยาก จึงจําเปนตองมีการตรวจวัดคา
ตางๆเหลานี้ในสนาม และนําไปปรับเทียบกับการทํานายจาก



 

แบบจําลองตางๆเพื่อใหมีความถูกตองมากขึ้น 
 ระบบตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินในสนามไดรับการ
พัฒนามาอยางตอเน่ืองในตางประเทศ (Angeli et al., 2000, และ 
Spalton et al., 1997) เพื่อใชในการวิจัยและการเตือนภัย ทั้งน้ี
ระบบดังกลาวโดยมากจะมีราคาแพงและจําเปนตองนําเขาจาก
ตางประเทศ ทางศูนยวิจัยวิศวกรรมปฐพีฯ จึงไดมีเปาหมายในการ
พัฒนาระบบดังกลาวข้ึนใชเองในประเทศเพื่อการศึกษาวิจัยตอไป 
 
2. การเกิดดินถลมเมื่อฝนตก 
2.1 แรงดันน้ําในชองวางดินและอตัราสวนความปลอดภัย 
 การเกิดดินถลมเกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมทางกล
ศาสตรและการไหลซึมของนํ้าผานดิน โดยพิจารณาไดวาดินถลมจะ
เกิดข้ึนเม่ือกําลังรับแรงเฉือนของดินมีคานอยกวาแรงเฉือนที่
เกิดข้ึนจริง หรือคาอัตราสวนความปลอดภัยมีคานอยกวาหนึ่ง 
(Factor of safety, F = τf/τmobilised <1) โดยทั่วไป แรงดันนํ้าที่
เพิ่มข้ึนในดินในชวงฝนตก wu  จะไปลดหนวยแรงประสิทธิผล

wnn u−=σσ '  และกําลังรับแรงเฉือนของดินในที่สุด สําหรับ
ดินที่อิ่มตัวดวยนํ้า จะสามารถเขียนสมการของ Mohr-Coloumb ใน
รูปแบบหนวยแรงประสิทธิผล (Effective stress) ไดดังน้ี  
 

'tan'' φστ ⋅+= nc  (1) 
 
สําหรับลาดดินอนันต (Infinite slope) จากสมดุลของแรง จะ
สามารถเขียนสมการสําหรับ อัตราสวนความปลอดภัย, F ไดดัง
สมการ (2) (Gray & Sotir, 1996) 
 

[ ] [ ]HccBAF R γβφ /)'()tan(/)'tan( ++=     (2.1) 
[ ])(cos/1 2 βurA −=            (2.2) 

[ ])tan()(cos/1 2 ββ=B                                 (2.3)      
{ }[ ]))tan()tan(1/1)/( θβγγ += wur               (2.4) 

 
โดย  
β  = องศาความชันของลาดดิน 
'φ  = มุมกําลังรับแรงเฉือนประสิทธิผล 

θ  = องศาของการไหลซึม (วัดเทียบกับแนวระดับ) 
H  = ความลึกของดินจนถึงระนาบการพัง  
'c  = คาความเชื่อมแนนประสิทธิผลของดิน (กรณีดินเปลาไมมี

รากพืช) 

Rc  = คาความเชื่อมแนนเน่ืองจากรากพืชเสริมแรง 
γ  = ความหนาแนนรวมของดิน 

wγ  = ความหนาแนนของนํ้า 
( )Huru ⋅= γ/  = สัมประสิทธิ์ของแรงดันนํ้า ในกรณีที่มีการ

ตรวจวัดแรงดันนํ้าในสนามจะสามารถคํานวณคา ur  น้ีไดโดยตรง 

 สมการสําหรับลาดดินอนันตจะเหมาะสมในการประเมิน
เสถียรภาพของลาดดินซ่ึงมีอัตราสวนระหวางความยาวของแนวดิน
ถลมตอความลึกมากกวา 10. หนาดินมีความหนาไมมากนัก (1-3 
เมตร) และระนาบการพังขนานกับผิวดิน. โดยทั่วไปสมการลาด
อนันตจะใหคา F ที่ต่ํากวาการวิเคราะหแบบสวนโคงของวงกลม 
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รูปที่ 2. ตัวอยางความสัมพันธระหวางแรงดันนํ้าในชองวางดิน (uw)
และอัตราสวนความปลอดภัย (FS) สําหรับลาดดิน ที่ ความชัน 
(Beta) ตางๆ   
 
2.2 พฤติกรรมของลาดดินในสภาวะไมอ่ิมน้ํา 
 ในสภาวะที่ไมมีฝนตก ดินบริเวณลาดเขามักจะอยูในสภาวะ
ไมอิ่มตัวดวยนํ้า (Unsaturated) ซ่ึงแรงดันนํ้าในดินจะอยูในสภาวะ
ที่มีคาเปนลบ หรือภายใตสภาวะของแรงดูดเมตริก (Matric 
suction, wa uus −= ) ในสภาวะทั่วๆไปของลาดดิน แรงดัน

ของอากาศในดิน au เทากับความดันบรรยากาศดานนอก และ
คาแรงดูดเมทริกจะเทากับคาแรงดันนํ้าคูณดวยลบหน่ึงน่ันเอง 
 นํ้าที่อยูใตสภาวะแรงดึงน้ีจะสงผลใหดินมีกําลังรับแรงเฉือนที่
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเลนสของนํ้าผิวโคง (Menisci water) เกาะยึดเม็ด
ดินไวดวยกัน โดยอาจพิจารณาไดวาคากําลังของดินจะเพิ่มข้ึนตาม
สมการ (3) 
                      sn cc +⋅+= 'tan' φστ                  (3) 

 
สังเกตไดวาในสมการที่ (3) คาหนวยแรง  nσ  ที่ใชวิเคราะหจะ
เปนหนวยแรงรวม (Total stress) ในขณะที่ในสมการที่ (1) จะเปน
หนวยแรงประสิทธผิล  
 คาความเชื่อมแนนเน่ืองจาก suction sc  จะไดจากการ
ทดสอบเฉือนตรงชนิด MultiStage-Direct shear (KU-MDS) กับ
ตัวอยางดินหลายตัวอยางที่เปอรเซ็นตความอิ่มตัวตางๆ กัน (วรา
กร และ บรรพต, 2548, สุทธิศักดิ์ และ คณะ, 2550) โดยคาความ
เชื่อมแนนที่ทดสอบไดน้ีจะเปนฟงกชั่นกับคาเปอรเซ็นตความอิ่มนํ้า 

)( rs Sfc =  โดยประมาณ หรือในกรณีที่ทราบแรงดันนํ้าดาน
ลบ (suction) และ เปอรเซ็นตความอิ่มนํ้าของตัวอยางดิน rS  จะ
ประมาณหาคา sc ไดดังสมการ (4)  
                   'tanφ⋅⋅−= rws Suc                      (4) 

 



 

สมการที่ (4) น้ีนําไปใชประมาณกําลังรับแรงเฉือนทีส่ภาวะไมอิ่ม
นํ้าไดในเบ้ืองตนในกรณีที่ยังไมมีการทดสอบ Direct shear ชนิด 
KU-MDS  
 สําหรับการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินอนันตกรณีดินไม
อิ่มนํ้า สามารถคํานวณไดโดยใชสมการ (2) และกําหนดใหพจน 

0=ur  และเพิ่มความเชื่อมแนนจากแรงดูด suction เขาไปใน
กําลังรับแรงเฉือน โดย สมการ (2.1) จะเปน 
 

[ ] [ ]HcccBF sR γβφ /)'()tan(/)'tan( +++=  
     (5) 

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางของคาสัดสวนความปลอดภัยซ่ึงมี
คาลดลงตามแรงดันนํ้าที่เพิ่มข้ึนโดยคํานวณจากสมการที่ (1)-(5)  
ขอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งคือ ในกรณีที่ลาดดินมีความชัน
มากกวามุมเสียดทานประสิทธิผลของดิน 'φ  คอนขางมาก (Beta 
= 60 degree) แรงดันนํ้าที่ลาดดินเร่ิมพังทลาย (FS = 1) จะมีคา
นอยกวาศูนยเล็กนอย (-4 kPa) ซ่ึงแสดงวาลาดดินอาจจะยังไม
อิ่มตัวดวยนํ้าเต็มที่ในขณะที่เกิดการพังทลาย. ในขณะที่ถาลาดดิน
มีความชันนอยกวามุมเสียดทานประสิทธิผลของดินอยางมาก  
(Beta = 20 degree) ลาดดินจะพังทลาย (FS = 1) ก็ตอเม่ือแรงดัน
นํ้ามีคาเพิ่มข้ึนถึง 25 kPa ซ่ึงแสดงวานอกจากการอิ่มตัวดวยนํ้า
ของดินแลว ยังจําเปนตองเกิดแรงดันนํ้าในชองวางดินที่เพิ่มสูงข้ึน
จนดินไมสามารถตานทานไดจึงจะเกิดการพังทลายลงมา 
 คาแรงดันนํ้าบริเวณลาดดินจะข้ึนกับปจจัยหลายประการ
ดวยกัน อาทิ ปริมาณนํ้าฝน ลักษณะการระบายน้ําและสัมประสิทธิ์
การซึมนํ้าไดของดิน. Vaughan (1984) และ Johnson and Sitar 
(1990) ไดเสนอวาลักษณะดินที่ยอมใหนํ้าซึมไดนอยลงตามความ
ลึกหรือมีชั้นหินทึบนํ้าอยูที่ระดับตื้น หรือดินมีโพรงระบายน้ําซึ่งอุด
ตัน สภาวะเหลานี้จะสงผลใหเกิดแรงดันนํ้าที่มีคาสูงไดในลักษณะ
ของ Perched water table. นอกจากนั้น Burland & Ridley (1996) 
ยังเสนอวาการกระทบกระเทือนดินอยางรุนแรง (Perturbation) 
สามารถสงผลใหเกิดแรงดันนํ้าสวนเกินข้ึนในดินได (Excess pore 
water pressure) การกระทบกระเทือนน้ีอาจเกิดจากดินที่ถลมจาก
ดานบนของลาดหรือเศษวัสดุอื่นๆเชน กอนหินหรือขอนไมไหลลง
มาทับดินดานลาง ลักษณะของแรงดันนํ้าสวนเกินดังกลาวอาจ
กอใหเกิดการพังทลายของดินลงมาแบบโดมิโนได.  
   
3. เครืองมือวัดแรงดันนํ้า/แรงดูดนํ้า  
Piezometer/ Tensiometer 
3.1 หลักการทํางาน 
 การวัดแรงดันนํ้าในชองวางดินสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือ 
Piezometer สําหรับวัดแรงดันนํ้าที่มีคาเกินศูนยและ เครื่องมือ 
Tensiometer สําหรับวัดแรงดันนํ้าที่มีคานอยกวาศูนย (หรือแรงดูด 
suction) หลักการทํางานของเครื่องมือทั้งสองชนิดจะมีความ
คลายคลึงกัน โดยอุปกรณทั้งสองจะประกอบไดดวย 1) สวนวัด
แรงดันซ่ึงอาจเปนเซ็นเซอรวัดแรงดันหรือเกจ 2) กะเปาะน้ําซึ่งตอง

มีนํ้าเต็มชองวางและปราศจากอากาศ 3) หินพรุนหรือดินเผา. ใน
กรณีของ Tensiometer หินพรุนจะตองเปนชนิดที่มีความทึบนํ้า
คอนขางดี (High-Air Entry Pressure) เพื่อปองกันไมให
ฟองอากาศเขาไปกอตัวในกะเปาะน้ําในขณะที่ทําการวัดแรงดูดทํา
ใหการวัดคลาดเคลื่อน. อยางไรก็ตามหินพรุนของ Piezometer ไม
จําเปนตองมีความทึบนํ้ามากถาไมจําเปนตองวัดแรงดันนํ้าดานลบ 
 วิษณุพงศและสุทธศิักดิ์ (2550) ไดพัฒนา Piezometer ข้ึนที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเพื่อใชในงานทางวิศวกรรมปฐพี อาทิ 
การวัดแรงดันของนํ้าในดินใตคันดินถมและงานขุด โดยใช
เทคโนโลยีเซ็นเซอรระดับจุลภาคเพื่อวัดแรงดัน. Jotisankasa et 
al. (2007) ไดพัฒนาตอยอดเปน Tensiometer โดยใชเทคโนโลยี
ชนิดเดียวกันเพื่อวัดแรงดันนํ้าดานลบของดินไมอิ่มนํ้า รูปที่ 3 
แสดง KU-Tensiometer ที่ไดรับการพัฒนาข้ึนซ่ึงมีดวยกันสาม
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 น้ีสามารถใชวัดคา 
suction ไดสูงสุดถึงประมาณ 80-90 kPa และไมเหมาะสมในการ
นําไปวัดกับตัวอยางดินที่มีความแหงมากหรือมีคา suction 
มากกวา 90 kPa. ซ่ึงในกรณีน้ีจําเปนจะตองใชเทคนิคอื่นอาทิเชน 
Tensiometer ชนิด High capacity, หรือ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ 
(Psychrometer) เพื่อวัด suction ในดิน. รูปที่ 3ค แสดง KU-
Tensiometer ชนิดที่ใชวัดแรงดูดถึงชวง 0-300 kPa โดยพัฒนาข้ึน
จากแนวคิดของการออกแบบ Tensiometer ที่ Imperial College 
London (Ridley & Burland, 1993) อยางไรก็ตาม KU-
Tensiometer ชนิด High Suction น้ียังอยูในข้ันตอนการทดสอบใน
หองปฏิบัติการและยังไมเหมาะสมในการนําไปใชในระบบวัดดิน
ถลมในสนามแตอยางใด 



 

 Tensiometer ชนิด Low-suction (Absolute) ซ่ึงแสดงในรูป 
3ก สามารถใชวัดแรงดันทั้งดานบวกและดานลบ (-80 ถึง 12 kPa 
หรือ -80 ถึง 600 kPa ข้ึนกับรุนของเซ็นเซอรวัดแรงดัน) ซ่ึงมีคา
อยูในชวงของแรงดันนํ้าในลาดดินที่มีโอกาสเกิดดินถลม จึงมีความ
เหมาะสมในการใชวัดแรงดันนํ้าในลาดดินเพื่อศึกษาพฤติกรรมใน
สนาม 
 อน่ึง เซ็นเซอรวัดแรงดันที่ใชประกอบ Tensiometer น้ีเปน
อุปกรณมาตรฐานผลิตในตางประเทศและไดรับการออกแบบเพื่อวัด
แรงดันในชวงอุณหภูมิที่คอนขางกวาง (-40 ถึง 125oC) จึงทนตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิในสนามไดดี และ คา Sensitivity 
ของ sensor มีคาสูงประมาณ 0.044 Volt/kPa ทําใหระบบที่อานคา
มีความละเอียดไดสูงสุดถึงประมาณ 0.02 kPa 
  
3.2 การติดต้ัง Tensiometer ในสนาม 
 การติดตั้ง Tensiometer เพื่อวัดแรงดูดในดินน้ัน จําเปนตอง
ใชความระมัดระวังเพื่อใหผิวสัมผัสระหวางหัวดินเผาและดินที่จะวัด
มีความแนบแนนดีพอ เพื่อใหนํ้าในชองวางดินมีความตอเน่ืองกับ
นํ้าในหัวดินเผาของ Tensiometer และยังจําเปนตองระวังไมให
นํ้าฝนไหลตามปากหลุมลัดเขาไปหาหัวเซรามิคโดยไมผานเน้ือดิน
จริงๆทําใหการวัดไดคาไมตรงตามจริง. วิธีการติดตั้ง Tensiometer 
ในสนามที่ระดับลึกมีข้ันตอนตางๆ ดังรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4. การติดตั้ง KU-Tensiometer ในสนาม 

  
ข้ันที่หน่ึงเปนการเจาะหลุมดวยสวานมือจนถึงความลึกที่

ตองการและใสทอ PVC ตามลงไปในหลุม เพื่อทําหนาที่เปนปลอก
ของ Tensiometer ในข้ันที่สองจะใชทอสงดอกสวานลงไปในหลุม
เพื่อสรางรูขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4/3 เสร็จแลวจึงสงหัว 
Tensiometer ตามลงไปในหลุมเพื่อใหปลาย ceramic แนบสนิทกับ
หลุมอยางพอดี เม่ือเสร็จแลวควรใช Bentonite-grout (Bentonite: 
Cement: Water = 1:10:20) ราดที่ขอบหลุมดิน และใชซิลิโคนยา
แนวเพื่อกันนํ้าเขาไปทางปลายทอ PVC. โดยทั่วไปแลวหลงัจาก
ติดตั้งเสร็จจําเปนตองคอยใหคาที่อานไดจาก Tensiometer ถึง
สภาวะสมดุลกับสภาวะความชื้นจริงในดินกอน ซ่ึงอาจใชระยะเวลา 
2-3 ชั่วโมง 

 
4. เคร่ืองมือวัดการเคลื่อนตัวท่ีผิว Extensometer 
 นอกจากแรงดันนํ้าในดินแลว สัญญาณที่บงชี้ถึงการเริ่ม
พังทลายของลาดดนิที่ชัดเจนที่สุดอันหน่ึงก็คือการเคลื่อนตัวของผิว
ดิน เครื่องมือ Extensometer เปนเคร่ืองมือที่ใชในการวัดระยะหาง

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

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

 
  งานวิจัยในโครงการนี้ไดประยุกตใช Potentiometer 
และระบบรอกในการวัดระยะระหวางจุดสองจุดบนลาดชัน ดังแสดง
ในรูปที่ 5 และ 6 หลักการทํางานของ Extensometer คือเม่ือ
ระยะหางระหวางจุดสองจุดมีการเปลี่ยนแปลง จะสงผลใหรอกและ
กาน Potentiometer หมุนตามระยะทางนั้นๆ และทําใหคาความ
ตานทานของ Potentiometer เปลีย่นแปลงไปตาม ซ่ึงสามารถ
แปลงระยะการเคลือ่นที่ออกเปนแรงดันไฟฟาได. Extensometer ที่
พัฒนาข้ึนน้ีสามารถอานคาไดละเอียดถึงประมาณ 2 มม. และมีชวง
อานคาไดตั้งแต 0-50 ซม. โดยความละเอียดและชวงอานคานี้จะ
ข้ึนอยูกับขนาดเสนผาศูนยกลางของรอกที่ใช 
 

 
รูปที่ 6. เครื่องวัดระยะหางระหวางจุดที่ผิวของลาด  

  
อยางไรก็ตามการใช Extensometer เพื่อวัดพฤติกรรมของลาดดิน
จะมีความเหมาะสมก็ตอเม่ือเราทราบตําแหนงที่มีการเคลื่อนตัวของ
ลาดดินอยางชันเจน อาทิเชน ระหวางรอยแตกของลาดดินหรือหิน 
และบริเวณ scarp หรือแนวผาที่ยอดดินถลมเดิม 
 
5. เคร่ืองมือวัดการเคลื่อนตัว Inclinometer 
 ในทางวิศวกรรมปฐพี Inclinometer เปนเคร่ืองมือที่นิยมใช
ในการวัดการเคลื่อนตัวดานขางของมวลดินที่ระดับความลึกตางๆ 
ในคันดินถม งานขุด และงานเข่ือนดิน โดยทั่วไปแลวจะเปนระบบ
อานคาโดยใชตัวอานชนิดทอรปโด ซ่ึงจะตองสไลดลงไปในทอ 
casing ทุกครั้งที่ตองการอานคา. Inclinometer ชนิดน้ีโดยทั่วไปจะ
นําเขาจากตางประเทศซึ่งจะมีความละเอียดสูง (8-25 มม. ภายใน
ชวง 30 ม) และมีราคาคอนขางสูง 



 

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

   
รูปที่ 7 KU-Inclinometer   

 
7. พื้นท่ีติดต้ังระบบตรวจวัด จ.นครนายก 

เพื่อทดสอบระบบตรวจวัดที่ไดพัฒนาข้ึนในหองปฏิบัติการ
แลว จึงไดทําการคัดเลือกสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมในสนามเพื่อ
ทดสอบในข้ันตอไป. งานวิจัยน้ีไดคัดเลือกลาดดินบริเวณทางขึ้น
เข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายกเปนพื้นที่ทดสอบ โดย
คํานึงถึงความสะดวกในการเขาพื้นที่และความสําคัญของลาดดิน
ตอการสัญจรของผูเยี่ยมชมเข่ือน. ลาดดินในบริเวณที่ติดตั้งระบบนี้
เปนลาดดินถมที่ปรับปรุงข้ึนใหมหลังจากเกิดเหตุการณดินถลมข้ึน
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 เน่ืองจากเกิดพายุฝนตกหนัก ซ่ึงวัด
ปริมาณนํ้าฝนสะสมภายในชวงสามวัน (7-9 สค. 47) กอนเกิดเหตุ
ไดมากกวา 500 มม. (ทาดานนิวส, 2550) 

กอนทําการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมของลาด ไดมีการ
สํารวจพื้นที่ ความลาดชัน ภาพตัด และลักษณะของชั้นดิน ใน
บริเวณทดสอบ โดยใชเข็มทิศธรณี (Bruntun) เทปวัดระยะ และ 
เครื่องหยัง่ชั้นดิน 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 ซ่ึงติดตั้งทีบ่ริเวณหินโผลใกล scarp (รูป
ที่ 8). การตรวจวัดพฤติกรรมเร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 
จนถึงปจจุบัน โดยในชวงแรกจะอาศัยการอานคาโดยบุคลากรดวย
เครื่องอาน readout ทุกวันในชวงเวลาเดียวกัน ประมาณ 8.00-
9.00 น. คาที่วัดไดจากเครื่องมือและคาน้ําฝนรายวัน (จากโครงการ

ชลประทาน เข่ือนขุนดานฯ) ไดแสดงในรูปที่ 9 อน่ึง คาที่อานได
จากเซนเซอรในชวงซ่ึงเกิดปญหาทางอิเล็กทรอนิกสจะไมนําเสนอ
ไวในรูป.  

 
 
รูปที่ 8 ลักษณะของลาดดินและตําแหนงที่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด 

 
 จากรูปที่ 9 จะเห็นไดวา โดยทั่วไปแลวแรงดันนํ้าในลาดดินที่
ความลึก 1-2 เมตรจะมีคาเปนลบอยูในชวง 0 ถึง -10 kPa และลาด
ดินอยูในสภาวะไมอิ่มนํ้าเปนสวนใหญ ยกเวนในชวงที่มีฝนตกหนัก
ติดตอกัน ตั้งแตวันที่ 1-4 ก.ย., 10-13 ก.ย. และ 18-20 ก.ย โดยมี
ฝนตกติดตอกันภายในสองวันมากกวา 100 มม. ในชวงดังกลาว
แรงดันนํ้ามีคาสูงข้ึนถึงประมาณ 7 kPa 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

13
/5/

50

20
/5/

50

27
/5/

50
3/6

/50

10
/6/

50

17
/6/

50

24
/6/

50
1/7

/50
8/7

/50

15
/7/

50

22
/7/

50

29
/7/

50
5/8

/50

12
/8/

50

19
/8/

50

26
/8/

50
2/9

/50
9/9

/50

16
/9/

50

23
/9/

50

30
/9/

50

Date

Po
re

 w
at

er
 p

re
ss

ur
e,

 k
Pa

0

20

40

60

80

100

120

140

D
ai

ly
 r

ai
nf

al
l, 

m
m

/d
ay

Rainfall intensity, mm/day ลึก 1 ม ลึก 2.15 ม.

 
รูปที่ 9 นํ้าฝนรายวันและแรงดันนํ้าในดิน 
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Inclinometer: ลึก 1.35 ม
Inclinometer: ลึก 0.70 ม.

Factor of 
safety

 
รูปที่ 10 อัตราสวนความปลอดภัยและมุมเอียงของ Inclinometer ที่
ความลึก 0.70 และ 1.35 ม. 
 
 จากคาแรงดันนํ้าที่ไดตรวจวัด 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 ซ่ึงวัดที่ระดับลึก 0.70 และ 1.35 ม. เห็นไดวาคา 
Factor of safety มีคาลดลงมากสุดถึงประมาณ 1.5 ในชวงเดือน
กันยายน ซ่ึงมีฝนตกชุกดังแสดงในรูปที่ 9  
 สําหรับมุมเอียงซ่ึงอานไดจาก inclinometer น้ันพบวา
เซนเซอรที่ความลึก 1.35 ม. บงชี้วามีการเอียงตัวเขาหาลาด (คา
มุมเอียงติดลบ) ซ่ึงไมนาเปนไปไดในความเปนจริง จึงไดสรุปวา
อาจเกิดจากปญหาดานความชื้นซ่ึงกอใหเกิดการ drift ของคาศูนย
ของ sensor สําหรับเซนเซอรที่ความลึก 0.7 ม.พบวามีการ drift 
โดยความชื้นบางเล็กนอย แตก็มีสัญญาณของการเคลื่อนตัว
ดานขางของ slope อยูบาง (~1o) ในชวงเดือนกันยายนซึ่งมีฝนตก
หนัก และเกิดแรงดันนํ้าดานบวกขึ้น 
 สําหรับคาการเคลือ่นตัวจาก Extensometer พบวาไมมีการ
เคลื่อนตัวที่ชัดเจน แตพบวาเกิดปญหาการโคนลมของดินที่ฐาน 
Extensometer ทําใหคาการตรวจวัดมีความแปรปรวนในชวงแรก
ของการศึกษา จึงไมแสดงผลการตรวจวัดไว ณ.ที่น้ี 
 
 8. สรุป 

บทความนี้ไดนําเสนอการพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดิน
ถลมโดยบูรณาการความรูทางปฐพีกลศาสตรและระบบตรวจวัด
ทางอิเล็กทรอนิกส ระบบตนแบบประกอบไปดวยเครื่องมือวัด
แรงดัน/แรงดูดนํ้า Tensiometer/Piezometer เครื่องมือวัดการ
เคลื่อนตัว Extensometer และ Inclinometer รวมไปถึงกระบอกวัด
นํ้าฝน. ระบบน้ีสามารถนําไปประยุกตใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินแบบตางๆ 
และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบสงสัญญาณแบบไรสาย
เพื่อพัฒนาเปนระบบเตือนภัยลวงหนาดินถลมไดอีกดวย 
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