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บทคัดยอ : การศึกษาพฤติกรรมของดินถลมในบริเวณลาดเขาทางดานตะวันตกของเกาะภูเก็ต  โดยการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกสํารวจใน
พื้นที่ท่ีนาจะมีศักยภาพในการเกิดแผนดินถลมบริเวณ ลาดเขาเหนืออาวกมลา และลาดเขาเหนืออาวปาตอง ในจังหวัดภูเก็ต  การสํารวจ
ทางวิศวกรรมครั้งนี้เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติของดินเพื่อความเขาใจพฤติกรรมของดินที่ถลมเนื่องจากฝนตกหนัก  พฤติกรรมของแรงดึง
น้ําในมวลดินที่ลดลงเมื่อมีฝนตก  อันเปนปจจัยท่ีสําคัญของการลดลงของกําลังรับแรงเฉือนของดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสามารถ
พบการถลมท่ีมีสาเหตุเนื่องจากฝนตกหนักนี้ในอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง  การศึกษานี้จึงใหความสําคัญของ
ความจําเปนของการสํารวจทางวิศวกรรมปฐพีและสภาพภูมิประเทศอยางมีประสิทธิภาพ การทดสอบคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
ดินที่มีการทําทดสอบควบคูกับการทดสอบหาความหนาแนนและปริมาณน้ําในมวลดินในสนามดวยเครื่อง Nuclear Density ตลอดแนว
ลาดเขารวมถึงการติดตั้งเครื่องมือวัดแรงดึงน้ําในมวลดินเพื่อนําไปใชในการศึกษาวิเคราะหการพิบัติของลาดดินตอไป  
 
ABSTRACT : This paper presents a soil investigation for landslide potential area.  In order to study the mechanism of landslides 
caused by the reduction of matrix suction due to heavy rainfall.  The investigated areas are the hill slope area around Kamala Bay and 
Patong Bay on the west of Phuket island.  Increasing of water content is a major factor of soil shear strength reduction in Phuket area.  
There are many landslide areas cause by heavy rain in Thailand and also in neighbouring countries. The soil investigation program 
including geographical survey, sample collection, and in-situ test is the important step for landslide analysis.  The procedures are soil 
strength test together with density and water content test along hill slope using nuclear density device and installed tensiometer.  This 
paper highlights an effective soil investigation to be applied to the landslide analysis later on. 
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1.   บทนํา 
โครงการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมของดินถลมในจังหวัดภูเก็ต” 
เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดิน
ถลมท่ีเกิดจากฝนตกหนัก เปนโครงการวิจัยรวมระหวางศูนยวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ซึ่งไดทําการศึกษาพฤติกรรม
ของดินถลมในบริเวณไหลเขาทางดานตะวันตกของเกาะภูเก็ต  
โดยการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกสํารวจในพื้นที่ท่ีนาจะมีศักยภาพในการ
เกิดแผนดินถลมบริเวณ ลาดเขาเหนือหาดกมลา และลาดเขาเหนือ
หาดปาตอง ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งท้ังสองพื้นที่เปนบริเวณที่เคยเกิด
แผนดินถลมมาแลวในอดีต การศึกษาครั้งนี้ไดใหความสําคัญของ
การสํารวจภาคสนามที่มีประสิทธิภาพ การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
อยาถูกตองตามหลักวิศวกรรม โดยจะเปนการดําเนินงานในสวน
ของการเก็บตัวอยางดินทั้งแบบถูกรบกวนและแบบไมถูกรบกวน 
ดวยเทคนิคการเก็บตัวอยางดินที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความเหมาะสม
ในการทดสอบ  และทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน
ในสนาม เพื่อนําตัวอยางดินมาหาความสัมพันธของคุณสมบัติดาน
กําลังรับแรงเฉือนของดินกับความชื้นในมวลดินที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งตรวจวัดพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินที่เกิดข้ึนในสนาม
สัมพันธกับปริมาณฝนในพื้นที่ท่ีเคยเกิดดินถลมดวย 
 
2. บริเวณพื้นที่ที่ทําการสํารวจ การสํารวจทางวิศวกรรมครั้งนี้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินที่ถลมเนื่องจากฝนตกหนัก ซึ่งได
ทําการศึกษาพฤติกรรมของดินถลมในบริเวณไหลเขาทางดาน
ตะวันตกของเกาะภูเก็ต โดยการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสม
ในการเขาสํารวจพื้นที่ และเปนพื้นที่ท่ีนาจะมีศักยภาพในการเกิด
แผนดินถลม โดยทําการเลือกไว 2 พื้นที่ดังนี้  
 2.1. บริเวณไหลเขาเหนืออาวกมลา ขางฝายน้ําลนบานบาง
หวาน ตําบลกมลา เขตอําเภอกะทู จังหวัดภูเกต็  
 2.2. บริเวณไหลเขาเหนืออาวปาตอง ริมถนน50ป ตําบลปา
ตอง เขตอําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต  
 ซึ่งจากขอมูลการสํารวจ พบวาท้ังสองพื้นที่เปนบริเวณที่
เคยเกิดแผนดินถลมมาแลวในอดีต การศึกษาครั้งนี้ไดทําการ
สํารวจและเก็บตัวอยางดินภาคสนาม  การเลือกใชเครื่องมือ

ตรวจวัดพฤติกรรมของชั้นดินสัมพันธกับการตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝนในพื้นที่ 
 
3.ผลการสํารวจและทดสอบในสนาม การออกสํารวจทาง
วิศวกรรมปฐพีในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินที่ถลม
เนื่องจากฝนตกหนัก  พฤติกรรมของแรงดึงน้ํา(negative pore 
pressure)ในมวลดินที่ลดลงเมื่อมีฝนตก  อันเปนสาเหตุหลักที่
สําคัญของการลดลงของกําลังรับแรงเฉือนของดินในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อื่นอีกหลายจังหวัดท่ีเสี่ยงตอการเกิด
แผนดินถลม  ความจําเปนที่ตองการศึกษาพฤติกรรมการลดลง
ของกําลังรับแรงเฉือนของดินที่ลดลงสัมพันธกับปริมาณฝนใน
ครั้งนี้จะนําไปสูพื้นฐานการทําแผนหลักการเตือนภัยการเกิด
แผนดินถลมท่ีเกิดจากฝนตกหนักไดอยางมีหลักวิชาการที่มี
ขอมูลการตรวจวัดพฤติกรรมจริงในสนาม  การออกสํารวจ
ภาคสนามครั้งนี้จึงไดทําการเก็บรักษาตัวอยางดินอยางถูกตอง
เพื่อนํามาทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมและกําลัง
รับแรงเฉือนของตัวอยางดินในหองปฏิบัติการตอไป และไดเพิ่ม
การทดสอบหาความหนาแนนและปริมาณน้ําในมวลดินในสนาม
ดวยเครื่อง Nuclear Density ตลอดแนวลาดเขาไดทําการหยั่ง
ทดสอบความแข็งแรงของชั้นดินดวย Kunzelstab Penetrometer 
ทีมสํารวจไดเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการติดตั้ง Inclinometer 
และขุดบอสังเกตการณเพื่อติดตั้ง Tensiometer เพื่อติดตาม
ตรวจวัดแรงดึงน้ําในชั้นดินที่เปลี่ยนแปลงสัมพันธกับปริมาณฝน
ท่ีตรวจวัดไดจาก Automatic Rain Gauge ท่ีทําการติดตั้งไวดวย
ในพื้นที่  
 
3.1 การเก็บตัวอยางดินในสนาม   
การเลือกตําแหนงของหลุมสํารวจดินบนพื้นที่ลาดดินที่มี
ศักยภาพตอการถลม  สามารถเปนตัวแทนของดินบริเวณนั้นได  
การสํารวจครั้งนี้ไดทําการเก็บตัวอยางดินในหลุมท่ีถูกขุดเพื่อใช
ในการตรวจวัดพฤติกรรมของดิน และตามแนวลาดดินเพื่อดู
ลักษณะชั้นดิน ทําการทดสอบ Pocket penetration และเก็บ
ตัวอยางสําหรับทดสอบความชื้นในดิน สําหรับพื้นที่สํารวจไดทํา
การ เก็บตัวอย าง  2  ตําแหนงดวยกัน  คือ  ตํ าแหนงในบอ
สังเกตการณ (Observation pit) และตําแหนงของลาดดินถลม 
โดยมีจํานวนตัวอยางดังในตารางที่ 1 



ในการเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบคาความแข็งแรงของตัวอยางดิน
ของลาดดินธรรมชาติ  จะตองใหตัวอยางมีสภาพที่สามารถเปน
ตัวแทนของลาดดินธรรมชาติได  โดยตัวอยางตองเปนตัวอยางคง
สภาพ (Undisturbed Sample) การเก็บตัวอยางดินแบงเปน 2 สวน 
คือ สวนที่เปนตัวอยางคงสภาพ สําหรับการทดสอบกําลังรับแรง
เฉือน และ Disturbed sample สําหรับทดสอบสมบัติพื้นฐานตางๆ 
ประมาณตัวอยางละ 2 กิโลกรัม  

ในสวนที่เปน Undisturbed samples คือ การเก็บดวยกระบอก
เก็บตัวอยาง PVC ทรงกระบอกมีเสนผาศูนยกลาง 2.5 นิ้ว หนา 2 
นิ้ว ลักษณะของอุปกรณเก็บตัวอยาง PVC บรรจุอยูภายใน
กระบอกstainless steel ออกแบบมาเพื่อเก็บตัวอยางคงสภาพ 
(Undisturbed Sample) คลายการเก็บตัวอยางดวยกระบอกเก็บ
ตัวอยางเปลือกบาง มีคา Area Ratio 13% กระบอกเก็บตัวอยาง
ลักษณะนี้ไดถูกออกแบบเปนพิเศษเพื่อความสะดวกในการนํา
ตัวอยางดินมาทดสอบ กําลังรับแรงเฉือนในหองปฏิบัติการแบบ 
Direct shear  

 
ตารางที1่ จํานวนตัวอยางดินจากการสํารวจ 
บอสังเกตการณ (Observation pit) พื้นทีอ่าวกมลา พื้นทีอ่าวปาตอง 
จํานวนตวัอยาง Undisturbedจาก
กระบอกเก็บตวัอยาง PVC 

45 45 

จํานวนตวัอยาง disturbed  1 1 
ลาดดนิถลม พื้นทีอ่าวกมลา พื้นทีอ่าวปาตอง 
จํานวนตวัอยาง disturbed  2 4 

 
3.2. การทดสอบดวย Nuclear Density ของชั้นดินในสนาม 
  

เนื่องจากทางทีมวิจัยยังขาดขอมูลดานความหนาแนนของ
ช้ันดินและยังไมสามารถหาวิธีท่ีตรวจวัดไดอยางนาเชื่อถือ ดังนั้น
เครื่องมือทดสอบ Nuclear Density รุน CPN/MC-1DR Portaprobe 
ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดถูก
นํามารวมใชในการสํารวจครั้งนี้อยางมีประสิทธิภาพ  รูปที่ 1แสดง
การทดสอบ Nuclear Density ซึ่งเปนวิธีการใหมท่ีทีมวิจัยเรื่อง
แผนดินถลมไมเคยนํามาประยุกตใชมากอน   นอกจากคาความ
หนาแนนเปยกของดินท่ีสามารถตรวจวัดไดดวยเครื่อง Nuclear 
Density นี้แลว เครื่องมือนี้ยังสามารถตรวจวัด คาความหนาแนน
แหงของดิน ความหนาแนนของน้ําในมวลดิน ตลอดจนถึงคา
ปริมาณน้ําในดินไดอีกดวย 

 

รูปที่1 แสดงการทดสอบดวยเครื่อง Nuclear Density  
 

 การทดสอบนี้จะถูกนํามาใชวัดคาความหนาแนนและปริมาณ
น้ําในมวลดินทันทีหลังจากขุดถึงระดับที่ตองการวัดคา โดยทํา
การตรวจวัดท่ีตําแหนงตางๆ ดังนี้  
 
ตารางที่2 ผลการทดสอบดวยเครื่อง Nuclear density ของพื้นทีอ่าวกมลา 

บอสังเกตการณ (Observation pit) Depth 
(m) Wet Density 

(t/m3) 
Dry Density 

(t/m3) 
Water content 

(%) 
1.00 1.871 1.388 25.03 
1.45 1.770 1.285 29.44 
2.00 1.826 1.308 30.38 

แนวตัดลาดดิน  Depth 
(m) Wet Density 

(t/m3) 
Dry Density 

(t/m3) 
Water content 

(%) 
2.00 1.691 1.168 38.35 

5.00R 1.680 1.257 27.04 
5.00L 1.750 1.245 33.25 
13.00 1.901 1.576 13.15 

 
 
 



 
ตารางที่3 ผลการทดสอบดวยเครื่อง Nuclear density ของพื้นทีอ่าวปาตอง 

บอสังเกตการณ (Observation pit) Depth 
(m) Wet Density 

(t/m3) 
Dry Density 

(t/m3) 
Water content 

(%) 
0.45 1.975 1.582 17.08 
1.00 1.789 1.370 22.90 
1.50 1.746 1.258 31.33 
2.00 1.737 1.319 24.06 

แนวลาดพิบัติดิน  Depth 
(m) Wet Density 

(t/m3) 
Dry Density 

(t/m3) 
Water content 

(%) 
1.00 1.848 1.519 14.30 
2.00 1.759 1.456 14.33 
3.00 1.655 1.359 15.98 
4.00 1.743 1.465 12.91 

 
คุณสมบัติของชั้นดินที่ตรวจวัดไดนี้มีประโยชนอยางมากในการ
วิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน และสามารถคํานวณหาคาความ
อิ่มตัวของน้ําในมวลดินที่ความลึกตางๆ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของ
การเกิดการพิบัติของลาดดิน 
 
3.3 การหยั่งทดสอบ Kunzelstab Penetrometer    
การทดสอบ Kunzelstab Penetration  หรือวิธี Light Ram 
Sounding Test เปนวิธีการหยั่งทดสอบชั้นดินในสนาม โดยใชแรง
กระแทกสงแทงทดสอบผานชั้นดินลงไป เปนการทดสอบกําลัง
ตานทานที่ปลายของหัวหยั่ง (Cone Head) โดยไมเกิดแรงเสียด
ทาน ข้ึนที่กานเจาะ เนื่องจากหัวเจาะมีขนาดใหญกวากานเจาะ 
กลาวคือ หัวเจาะรูปกรวยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร
กานเจาะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร คอนตอกหนัก 10 
กิโลกรัม มีระยะยก 50 เซนติเมตร ทําการทดสอบโดยนับจํานวน
ครั้งของการตอกทุกระยะ 20 เซนติเมตร (blows/20 cm.) ซึ่งแรง
ตานการเคลื่อนที่ของแทงทดสอบสามารถใชประมาณคากําลัง 
และความหนาของชั้นดิน ผลของการทดสอบที่ไดนี้จะทําใหทราบ
สมบัติทางกายภาพของชั้นดินในเบื้องตน 

วิธีการหยั่งทดสอบนี้สามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง ซึ่งวิธี
นี้สามารถเคลื่อนยายไดงายเนื่องจากมีน้ําหนักเบาจึงเหมาะกับ
บริเวณภูเขาสูง ปารก หรือบริเวณที่หางจากถนนมากๆ วิธีนี้ทําได

อยางรวดเร็วและประหยัดกวาการเจาะสํารวจ ผลของการหยั่งก็
ยังอาจจะสามารถบอกใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินนั้น
ได  การหยั่งช้ันดินใน 2 พื้นที่สํารวจ มีผลการทดสอบดังนี้  

ผลทดสอบ KPT บริเวณอาวกมลา
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รูปที่2 ผลการหยั่งทดสอบชั้นดินของพื้นทีอ่าวกมลา 
 

ผลทดสอบ KPT บริเวณอาวปาตอง
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รูปที่3  ผลการหยัง่ทดสอบชั้นดนิของพื้นที่อาวปาตอง 



 
- ผลการหยั่งทดสอบในพื้นที่อาวกมลา พบวาช้ันดินออนอยูช้ัน

บนจนถึงความลึกประมาณ 2.5 เมตร มีคา KPT ≈ 3 - 10 
blows/20cm และพบชั้นดินคอนขางแข็งท่ีความลึกประมาณ 4 
เมตรลงไป 

- ผลการหยั่งทดสอบในพื้นที่อาวปาตอง  พบวาช้ันดินออนจาก
ผิวดินจนถึงความลึกที่ประมาณ 2.5 เมตร (KPT ≈ 3-8 
blows/20cm) และดินมีความแข็งเพิ่มข้ึนเรื่อยๆตามความลึก  

 จากผลการทดสอบ KPT สามารถนํามาพิจารณาความ
แข็งแรงของชั้นดินไดวา  ในสวนบนของลาดดินพบชั้นดินแข็งอยู
ท่ีความลึกประมาณ 3-4 เมตร  ดานลางของลาดดินไมพบชั้นหินที่
ชัดเจน แตลาดดินมีแนวโนมแข็งแรงมากขึ้นเมื่อช้ันดินลึกมากขึ้น 
บริเวณพื้นท่ีอาวกมลา ผลการทดสอบแสดงใหเห็นการหยั่งพบชั้น
หินลอยเปนชวงๆตามความลึก  
 
3.4 การติดตั้ง Tensiometer และติดตามผลในบอสงัเกตุ
การณ 
Tensiometer  เปนเครื่องมือวัดแรงดึงน้ํ าในมวลดิน  ซึ่ ง เปน
คุณสมบัติท่ีจําเปนตองตรวจวัดท่ีสําคัญของ Residual soil ซึ่งแรง
ดึงน้ําในมวลดินนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม  ซึ่ง
คาแรงดึงน้ําในมวลดินนี้เปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหกําลังรับแรง
เฉือนของมวลดินเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีฝนตก  เปนผลใหเกิดการ
พิบัติของลาดดินในพื้นที่ท่ีศึกษานี้ แตเนื่องจากแรงดึงในมวลดินนี้
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม และภูมิอากาศจึงจําเปนทํา
ก า รติ ดตั้ ง  Tensiometer  ไว ท่ี ร ะดั บคว ามลึ กต า ง ในหลุ ม
สังเกตการณ(observation pit) ในทั้งสองพื้นที่ พรอมท้ัง
เปรียบเทียบกับขอมูลท่ีตรวจวัดไดสัมพันธกับขอมูลน้ําฝนที่ไดทํา
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ (rain gauge) พรอมกัน
ไวท่ีอาคารถาวรใกลเคียงกับพื้นที่สํารวจ เพื่อเปนขอมูลในการการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงกําลังรับแรงเฉือนของดินอันเนื่องจาก
การลดลงของแรงดึงน้ําในมวลดินแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณฝนที่
ตรวจวัดไดในสนาม 

รูปที่4  การตดิตั้งเครื่องมือวัดแรงดงึน้ําในมวลดนิ (Tensiometer) 
  
ผลการติดตามตรวจวัดแรงดึงน้ําในมวลดินทั้ง 2 บริเวณไดแสดง
ไวในรูปที่ 5 และ 6 
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รูปที่5  ผลการตรวจวัดคาแรงดึงน้าํในมวลดินของพืน้ที่อาวกมลา 
 
จากกราฟในชวง 1-2 ช่ัวโมงแรกหลังจากติดตั้ง คาแรงดึงของน้ํา
ในมวลดินมีความแปรปรวนคอนขางสูงจากกระบวนการติดตั้ง
จากผลการตรวจวัดคา matrix suction ในบอสังเกตการณบริเวณ
อาวกมลา และอาวปาตอง พบวาท่ีความลึก 0 – 1.2 เมตร คา 
matrix suction มีคาใกลเคียงศูนย และเปลี่ยนแปลงตามเวลานอย
มาก ซึ่งหมายความวาช้ันดินตอนบนมีความอิ่มตัวตลอดเวลา
ขณะทําการตรวจวัด  งานวิจัยครั้งนี้ตองการตรวจวัดคา matrix 
suction นี้สัมพันธกับปริมาณน้ําฝนตอไปจนผานชวงฤดูฝน ซึ่ง



นาจะเปนผลการวิจัยนํารองในการศึกษาพฤติกรรมของแผนดิน
ถลมเนื่องจากฝนตกตอไป 
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รูปที่6 ผลการตรวจวัดคาแรงดึงน้ําในมวลดนิของพืน้ที่อาวปาตอง 
 
3.5 การสํารวจสภาพภูมิประเทศของลาดดิน   
เพื่อใชในการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน ทีมสํารวจยังตองทํา
การสํารวจสภาพภูมิประเทศ ดวยกลองสํารวจ Teodolite เดิน
สํารวจทางน้ํา การไหลของน้ําบนดิน สภาพตนไมปกคลุมลาดดิน 
เพื่อใชในการวิเคราะหความมั่นคงตอไป 

 
รูปที่7 สภาพภูมิประเทศของลาดดนิที่ทาํการสํารวจของพื้นทีอ่าวปาตอง 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
การแกไขภัยพิบัติของแผนดินถลมอันเนื่องมาจากฝนตกหนักใน
จังหวัดภูเก็ต  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีวิศวกรจะตองออกแบบ 
และพัฒนาองคความรูและเทคนิคตางๆในการสํารวจในพื้นที่ดิน
ถลม เพื่อเก็บตัวอยางดิน และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและติดตาม
พฤติกรรมของชั้นดินที่มีศักยภาพในการเกิดการถลม  
 พื้นที่ ท่ีจะทําการทดสอบและติดตามพฤติกรรมในสนาม
จะตองถูกพิจารณาวาเปนพื้นที่ท่ีมีศักยภาพตอการเกิดดินถลม ซึ่ง
จะตองศึกษาคุณสมบัติของชั้นดินทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
 การเก็บตัวอยางดิน และการหยั่งทดสอบชั้นดิน จะตองพัฒนา
ท้ังวิธีการและอุปกรณท่ีสามารถเคลื่อนยายไดอยางสะดวกใน
พื้นที่ปารกทึบ ช้ืนแฉะและลาดชัน  
 ในการสํารวจครั้งนี้ เครื่องทดสอบ Nuclear density ถูก
นํามาใชในการตรวจวัด ความหนาแนน ปริมาณน้ําในมวลดินใน
สนาม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากแรงดึงน้ําในมวลดินเปนปจจัยสําคัญตอการสูญเสีย
กําลังของมวลดิน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการพัฒนาวิธีการ
ติดตาม ตรวจวัดคาแรงดึงน้ําในมวลดินตลอดชวงฤดูฝน 
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