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บทคัดยอ : แผนดินถลมเปนภัยพิบัติท่ีทําความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสินซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโนมท่ีจะมีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา
ชวง 10-20 ปมานี้  ฝนตกหนักเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหดินบริเวณพื้นที่ภูเขาถลมโดยการทําดินชุมน้ํา ในตนฤดูฝนดินไหลเขาที่ไมอิ่มตัว
และอยูเหนือระดับน้ําใตดินมีแรงดันน้ําเปนลบหรือเปนแรงดูด(Suction)สูงจะยังคงมีความมั่นคง เมื่อความชื้นในมวลดินสูงข้ึนจาก
ทฤษฎีของหนวยแรงประสิทธิผล  จะพบวาความแข็งแรงของดินก็จะลดลงตามความชื้นในมวลดินที่เพิ่มข้ึน พฤติกรรมนี้เกิดจากการ
ทําลายแรงดูดของน้ําและอากาศในชองวางระหวางเม็ดดิน   การศึกษาความแข็งแรงของดินภูเขาที่ไมอิ่มตัวในประเทศไทยยังมีนอยมาก
จึงไดมีการสํารวจและทดสอบดินเปนกรณีตัวอยาง จากการเกิดพิบัติดินถลมท่ีลุมน้ํากอ  อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ ตัวอยางดินคงสภาพที่
ระดับความลึกและสภาพทางธรณีวิทยาตางๆไดถูกเก็บมาทดสอบที่สภาวะความชื้นในดินที่แตกตางกันโดยวิธี Multi-stage Direct Shear 
Test  พบวาเมื่อความชื้นเกินกวารอยละ 85 โดยน้ําหนักแลวความเชื่อมแนนจะสลายไปจนหมด  และความแข็งแรงของดินจะสามารถ
แทนดวยระนาบ 3 มิติ  คลายทฤษฎีของ Mohr-Coulomb หากมีการเพิ่มอัตราสวนความอิ่มตัวเปนแกนตัวแปรอิสระขึ้น ผลของการ
ศึกษาทําใหสามารถวิเคราะหความมั่นคงของลาดเขาที่ปริมาณน้ําฝนตางๆไดและสามารถนํามาสรางเปนกราฟแสดงขอบเขตปริมาณน้ํา
ฝนวิกฤตซึ่งจะใชในการวัดตดิตามความเขมของน้ําในสนามและเตือนภัยการเกิดแผนดินถลมไดลวงหนา

ABSTRACT : Landslides are the natural hazards causing loss of lives and casualties especially for Thailand during the last 10-20 
years.  Normally heavy rains on the mountainous area are among the triggering factors. When rainy season started, unsaturated soil 
with high suction is still stable. The soil strength is decreased as the soil saturation  increased due to percolating water. This behavior 
cause by the diminishing of the suction within the soil mass according to the theory of effective strength. Study of unsaturated soil 
strength in Thailand is very limited, thus the landslide on Nam Kor watershed area, Lum Sak, Phetchabun is set for the study case. 
The undisturbed soil samples from various depths and geology were obtained. And  the soil strengths  by multi-stage direct shear 
tests at the different water contents were performed. The results show that when percent of water contents in soil were more than 85, 
the soil cohesion is neglected. The soil strength can be represented by 3-D plane similar to Mohr-Coulomb Envelopes with the 
saturation ratio as the additional axis. This study also shows that the landslide prediction and warning can be done by using critical 
rainfall envelope calculated by various patterns of possible rainfall associated with stability analyses of the slopes on this location.

KEYWORDS : Landslide prediction, unsaturated soil, critical rainfall, Nam Kor watershed area.



1. ภัยพิบัติของดินถลมจากลาดเขาเมื่อฝนตกหนัก
1.1 ความเสียหายจากดินถลมเนื่องจากฝนตกหนัก
ดินถลมจากลาดเขาเมื่อฝนตกหนักถือเปนภัยพิบัติท่ีกอใหเกิดการ
สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินตอมนุษย ในตางประเทศ เชน ญ่ีปุน   
อิตาลี  สวิสเซอรแลนด เปรู บราซิล จีน อินเดีย เนปาล พิลิปปนส 
ฮองกง เปนตน ลวนเปนประเทศที่ไดรับความเสียหายอยางหนัก
เกือบทุกป Christopher Kilburn (www.ucl.ac.uk/geolsci/runout)  
ไดประเมินมูลคาความเสียหายจากแผนดินถลมในรอบปไวดังใน
รูปที่ 1
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รูปที่ 1 ประเมินมูลคาความเสียหายจากแผนดินถลมในแตละป
(www.ucl.ac.uk/geolsci/runout)

ในประเทศไทยในชวง 10-20 ปท่ีผานมาก็ไดรับความเสียหาย
ไมนอยเชนกันและนับวันดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องมา
จากการตั้งถิ่นฐานของประชาชนเขาไปอยูในเขตที่มีอันตรายจาก
แผนดินถลมมากขึ้น  และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อการพัฒนา ตารางที่ 1 เปนตัวอยางเหตุการณ
จากแผนดินถลมและน้ําหลากอยางรุนแรงในประเทศไทย

ตารางที่ 1 ตัวอยางความเสียหายจากแผนดินถลม   (วรากร และคณะ, 2546)
ชวงเกิดเหตุการณ พื้นที่ ผูเสียชีวิต

 พฤศจิกายน 2513  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ 12
 มกราคม      2518  อ.รอนพิบูลย  จ.นครศรีธรรมราช 58
 ธันวาคม      2525  กิ่งอ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง 4
 พฤศจิกายน 2531  อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช >200
 สิงหาคม      2542  อ.เขาคิชฌกูฏ  จ. จันทบุรี 1
 พฤษภาคม   2544  อ.วังชิ้น   จ.แพร >30
 สิงหาคม      2544  อ.หลมสัก   จ.เพชรบรูณ 135

1.2 แนวทางการแกไขและการวิ จัยท่ีดําเนินการใน
ปจจุบัน

เมื่อเกิดฝนตกหนักและแผนดินถลมเกิดข้ึนในพื้นที่ตนน้ําในหุบ
เขามักจะไมมีการเตือนภัยหรือการแจงเตือนที่ไมทันเหตุการณ
โดยเฉพาะที่เกิดข้ึนในเวลากลางคืนจึงเกิดความเสียหายท่ีคอน
ขางรุนแรง ปริมาณน้ําฝนเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการพิบัติ
เนื่องจากเมื่อซึมลงในชั้นดินจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง        
คุณสมบัติทางกลศาสตรของดินคือลดความแข็งแรง เพิ่มแรงดัน
น้ําในมวลดิน และทําใหเกิดการพองตัว เปนตน  งานวิจัยท่ีเกี่ยว
ของกับแผนดินถลมในประเทศไทย ยังถึงวามีการดําเนินการนอย
มากเมื่อเทียบกับตางประเทศและมักจะทําการวิจัยภายหลังเกิด
การพิบัติครั้งใหญและลดนอยลงเมื่อไมมีการพิบัติชวงตอๆ มา
วรากรและคณะ (2546) ไดสรปุงานวจิยัท่ีเกีย่วของไวเปน 4 กลุมคือ

1. งานวิจัยเพื่อวิเคราะหสภาพและสาเหตุของการเกิดแผน
ดินถลม

2. งานวิจัยเพื่อปรับปรุงลาดดินใหมีความมั่นคงมากขึ้น
3. งานวิจัยเพื่อการจัดทําพื้นที่เสี่ยงภัย
4. งานวิจัยเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาสาธารณภัยธรรม

ชาติจากแผนดินถลม
โดยยังไมมีการวิจัยเชิงพื้นฐานทางปฐพีกลศาสตรท่ีสามารถ

บอกถึงสาเหตุทางกลศาตรท่ีกอใหเกิดการพิบัติของลาดดินได 
การวิจัยลักษณะดังกลาวซึ่งตองศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร
และความแข็งแรงของดินลาดเขาที่ไมอิ่มตัวและมีการเปลี่ยน
แปลงไปเนือ่งจากความชืน้จากการไหลซมึของน้าํฝนลงสูมวลดนิ

1.3 วัตถปุระสงคในการศกึษาความแขง็แรงของดนิไมอิม่ตวั
เพื่อเปนพื้นฐานที่จะคาดการณการพิบัติของดินลาดเขาโดยการ
วิเคราะหความมั่นคง (Stability analysis) และนําไปสูการเตือน
ภัยท่ีมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต การศึกษาความแข็งแรงของ
ดินไหลเขาที่ไมอิ่มตัวจึงมีความจําเปน โดยการตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงคไวดังนี้

1. ศึกษาวธิกีารสาํรวจและเกบ็ตวัอยางดนิในสนามทีเ่หมาะสม
2. ศึกษาความแข็งแรงของดินธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามรอยละของความอิ่มตัวตางๆ กันที่อาจเกิดข้ึนใน
ระหวางฝนตกหนัก

3. ศึกษาแนวทางการวิเคราะหความมั่นคงดินลาดเขาในรูป
แบบของฝนตางๆ ท้ังความเข็มและชวงเวลาฝนตก



2. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไมอ่ิมตัว
2.1 บทบาทของดินไมอิ่มตัวตอความมั่นคงของลาดดิน
ลาดดินไหลเขาโดยเฉพาะมวลดินที่อยูสวนบนเหนือกวาระดับน้ํา
ใตดินจะอยูในสภาวะไมอิ่มตัวดังนั้นจะมีความดันน้ําท่ีเปนลบ 
(Negative Pore Pressure) เนื่องแรงตึงผิวของความชื้นที่เกาะอยู
ระหวางเม็ดดินโดยเฉพาะในฤดูแลง ซึ่งจะเปนตัวการที่เพิ่มความ
แข็งแรงของดินดังนั้นจะสังเกตเห็นวาลาดดินตัดใหมจะยังมั่นคง
อยูไดแมจะมีความชันมากดังแสดงในรูปที่ 2  แตเมื่อมีฝนตกหรือ
ระดับน้ําใตดินสูงข้ึนความดันที่เปนลบนี้จะถูกทําลายไปและอาจ
กลับเปนความดันน้ําท่ีเปนบวก (Positive Pore Pressure)  ดังนั้น
ลาดดินดังกลาวจะเกิดการพังทะลายไดในชวงท่ีมีฝนตกหนักและ
ความชื้นในมวลดินสูงข้ึน

รูปที่ 2 ลาดดินธรรมชาติหรือที่กัดเซาะเปนแนวดิ่ง

Fredlund and Rahardjo (1993) ไดตั้งเปนคําถามที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของลาดดินธรรมชาติท่ีไมอิ่มตัวไวดังนี้

1. ความดันน้ําในมวลดินจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในขณะ
ท่ีฝนตกเปนระยะเวลานานๆและจะสามารถทํานายคา
ความดันน้ําดังกลาวไดอยางไร

2. ตําแหนงของผิวท่ีมีโอกาสพิบัติจะเปลี่ยนแปลงไปจากผล
ของฝนตกหรือไม

3. ถาไมนําความดันน้ําท่ีเปนลบมาคิดจะมีผลตอการ
วิเคราะหความมั่นคงของลาดดินหรือไม

4. อัตราสวนปลอดภัยท่ีวิเคราะหไดจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาและฤดูกาลอยางไร

5. จะมีการเคลื่อนตัวดานขางของลาดดินที่อาจเกดิข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงความดันน้ําหรือไม

2.2 ทฤษฎีของหนวยแรงประสิทธิ์ผลของดินไมอิ่มตัว
ตามทฤษฎีของหนวยแรงประสิทธิ์ผลของ Terzaghi (1943)  
กําลังรับแรงเฉือนของดินอิ่มตัวท่ีอยูใตระดับน้ําจะขึ้นอยูหนวย
แรงประสิทธิ์ผลท่ีสงผานในเนื้อดินและความเหนียวของดิน

τ  =   c + (σn + u) tan φ (1)
เมื่อ  τ  =  Effective  shear strength,   c  =  Cohesion

σ =  Total  stress,     u    =  Pore pressure,
φ =  Angle of internal friction

สวนของชั้นดินที่อยูเหนือระดับน้ําใตดิน (Vadose zone) จะ
ประกอบทัง้ดนิอิม่ตวั (Capillary saturated zone) และดนิทีไ่มอิม่ตัว 
(Unsaturated zone) ดังรูปท่ี 3 หากไมมีน้ําซึมลงมาหรือระเหยข้ึน
ไปจากผิวดินและระดับน้ําใตดินคงที่แลวเสนแรงดันน้ําจะสมดุล
ท่ีเสน (1) ในขณะที่เสน (2) และ (3) หมายถึงมีการระเหยในฤดู
แลงและมีน้ําซึมลงในฤดูฝนตามลําดับ ท้ังสามกรณีจะมีแรงดัน
น้ําท่ีเปนลบทั้งสิ้น

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของความดันน้ําเหนือระดับใตดิน

เมื่อพิจารณาความแข็งแรงประสิทธิผลของดินที่ไมอิ่มตัวซึ่งมวล
ดินก็จะประกอบดวย  เนื้อดิน (Solid)  น้ํา (Water)  อากาศ (Air)  
และผิวบางที่กั้นระหวางน้ําและอากาศ (Contractile skin)  ดังนั้น
แรงดันในโพรงระหวางเม็ดดินจึงประกอบดวยแรงดันของทั้งน้ํา
(uw) และอากาศ (ua) ผสมอยูดวยกัน  Bishop (1959) เสนอสมการ
กําลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินไมอิ่มตัวในรูปแบบเดียว
กับของ Terzaghi  ไวดังนี้



( ) ( )( )[ ]φχστ ′−+Φ′−+′= tantan)( waan uuuc       (2)
where :
τ =  shear strength of unsaturated soil,
c ′ =  effective cohesion,
φ ′ =  angle of frictional resistance,

)( an u−σ =  net normal stress,
( )wa uu − =  matric suction and
χ =  a parameter dependent on the degree of 

    saturation

คาของ χ จะแปรผันตามความชื้นในดิน เมื่อดินอิ่มตัว χ = 1 
และ ดินแหง  χ = 0

ในขณะที่ Fredlund et al. (1978)  เสนอความสัมพันธของ
กําลังรับแรงเฉือนของดินเปนเทอมที่เกี่ยวของกับ ความเหนียว  
แรงเสียดทานจาก net normal stressและ แรงเสียดทานจาก 
matric suction เปน

( ) b
waan uuuc φστ tantan)( −+Φ′−+′=

เมื่อ  tan   φ’   =  ความเสียดทานจาก net normal stress
       tan   φb  =  ความเสียดทานจาก matric suction

φ

φ

σ - uaNet normal stress, (              )
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       )- u wu a

τ
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รูปที่ 4 Mohr-Coulumb Envelope  สามมิติของดินไมอิ่มตัว

3. การสํารวจและทดสอบดินไมอ่ิมตัว
3.1 การสํารวจและเก็บตัวอยางดินในสนาม
การสํารวจและเก็บตัวอยางดินลาดเขาโดยเฉพาะที่เกิดการพิบัติ
จากฝนตกหนักในพื้นที่รับน้ําจะตองคํานึงถึงการความสามารถ
ในการเขาถึงพื้นที่ซึ่งสวนมากจะตองใชวิธีการเดินเทาและนํา

เครื่องมือเทาท่ีจําเปนเขาไปเทานั้น การเตรียมการกอนเขาพื้นที่
สํารวจจึงเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการศึกษาเสนทางและบริเวณ
การเกิดดินถลมจาก แผนที่ทหาร  แผนที่กลุมดิน แผนที่ธรณี
วิทยาและภาพถายดาวเทียม  ไดมีการประยุกตจากคําแนะนําของ 
Geotechnical Control Office (GCO, 2000) ของฮองกง มาใชใน
การดําเนินการ  โดยจะยกกรณีศึกษาของ พื้นที่บริเวณลุมน้ํากอ  
ต.น้ํากอ  อ.หลมสัก   จ.ชัยภูมิ

การสํารวจพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณดินถลมจะตองมีการคัด
เลือกพื้นที่ ท่ี เปนตัวแทนของการถลมท้ังบริเวณไดโดยการ
พิจารณาทั้งลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศ  สภาพพืชปกคลุม 
และทางน้ํา แลวทําการสํารวจภูมิประเทศโดยสํารวจดวยกลอง
สํารวจและกําหนดจุดการเก็บตัวอยางดินในสนาม โดยตําแหนง
ของการเก็บตัวอยางตองสามารถเปนตัวแทนของดินที่มีการพิบัติ
แลวหรอืดนิเดมิตามธรรมชาตไิด ดงัเชนแสดงในรปูที ่5 ก และ 5 ข

(ก) ลาดดินถลมบริเวณลําน้ําแสนสุระ

(ข) วิธีการสํารวจดวยกลอง theodolite
รูปที่ 5 การสํารวจภูมิประเทศและการกําหนดตําแหนงการเก็บตัวอยางดิน

การสํารวจชั้นดินในสนามและเก็บตัวอยางดินประกอบไป
ดวย 3 สวนคือ  การขุดหลุมสํารวจและจําแนกชั้นดิน   การเก็บ
ตัวอยางดิน   และการทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม  ดังแสดงใน
รูปที่ 6ก และ 6ข

(3)

B1

L m.

θ1 θ2

Test pit  M
Test pit  L

Test pit  B

TP1 TP2



(ก) ลักษณะชั้นดินของ Test pit M

(ข) การเก็บตัวอยางดวยกระบอกเก็บตัวอยาง
รูปที่ 6 การสํารวจชั้นดินและการเก็บตัวอยางดิน

3.2 การทดสอบในหองปฏิบัติการ
ตัวอยางดินคงสภาพที่เก็บไดจะนําไปทดสอบคุณสมบัติทางกาย
ภาพของดินและทดสอบกําลังรับน้ําหนักโดยวิธี  Consolidated 
Drained Direct Shear Test ท้ังแบบ  Single-state  และ Multi-
state เพื่อประหยัดจํานวนตัวอยางที่จะตองทําการทดสอบดวย
อัตราการเฉือนตัวอยางอยูในชวง 0.007- 0.6  ม.ม.ตอนาที  ตาม
การแนะนําของ  Ho and Fredlund (1982)

การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของความแข็งแรงของดินที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นสามารถกระทําไดดวยการเพิ่ม
ความชื้นโดยการพนน้ําใหตัวอยางที่มีการบมไวในตูควบคุม
ความชื้น (Dessicators)  จนไดความชื้นตามตองการ ดังตัวอยาง
การทดสอบในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ชวงรอยละของความอิ่มตัวของดินตัวอยางที่ทดสอบ
Degree of saturation (%)Test

pit
Depth
(m.)

Initial water
Content (%) 10-

20
35-
45

50-
60

60-
70

70-
80

80-
90 95-100

L 0.9 0.47
M 0.9 0.87
M 1.5 0.87
B 1 0.55

ตัวอยางผลการทดสอบความแข็งแรงที่ความอิ่มตัวท่ี 0.68, 
0.75. 0.80  และ 1.00  ของ Test Pit L.จะพบวา  ดินจะมีความแข็ง
แรงแปรผกผันกับความชื้นในดินหรือรอยละของความอิ่มตัวใน
มวลดินดังแสดงในรูปที่ 7 และมักจะพบวาเมื่อรอยละของความ
อิ่มตัวเกิน 85  จะไมปรากฏคาความเชื่อมแนน(Cohesion) อยาง
ชัดเจนเนื่องการสลายตัวของ Contractile skin ตามที่ Fredlund 
(1993) ไดเคยเสนอไว

รปูที ่7 Mohr-Coulombs envelope ของตวัอยางดนิ Test pit L ทีค่าความอิม่ตวั

R2(1)= 0.9641
R2(0.8)= 0.8285

R2(0.75)= 0.9481

R2(0.68)= 0.9937

R2(0.53)= 0.9113

R2(0.47)= 0.976

R2(0.15)= 0.9452

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
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1.4
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Normal stress, ksc.
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0.15 0.47 0.53 0.68 0.75 0.80 1



ถานําผลการทดสอบความแข็งแรงมาเขียนเปนกราฟ  3 มิติ
หรือผิวระนาบ  แสดงความสัมพันธระหวาง  Shear Strength (τ),
Normal Stress (σ ) และ Saturation Ratio (S) ก็จะปรากฎเปนพื้น
ผิวดังท่ีแสดงในรูปที่ 8 ของ  ตัวอยางจาก Test pit L., M(0.9m.),
M(1.5m.) และ B  ตามลําดับ  และสามารถเขียนเปนสมการของ
พื้นผิวระนาบไดดังนี้

(ก) Test pit L

(ข) Test pit M ที่ความลึก 0.9 เมตร

(ค) Test pit M ที่ความลึก 1.5 เมตร

(ง) Test pit B
รูปที่ 8 ผลของการเขียน Mohr-Coulomb ‘s Envelopes  3 มิติ ของดินที่มี

รอยละของการอิ่มตัวตางๆ

Test pit L. τ  = 1.10 – 1.41 S + 0.30 σ r2 = 0.925 (4)
Test pit M.(0.9m.) τ  = 0.17 – 0.20 S + 0.71 σ r2 = 0.899 (5)
Test pit M.(1.5m.) τ  = 0.27 – 0.34 S + 0.88 σ r2 = 0.842 (6)
Test pit B. τ  = 0.95 – 1.19 S + 1.47 σ r2 = 0.718 (7)

เมื่อ τ  = Shear stress (ksc.)
S  = Saturation ratio
σ = Normal stress (ksc.)

4. การวิเคราะหความมั่นคงของลาดเขาเมื่อฝนตกหนัก
ในการวิเคราะหความมั่นคงของลาดเขาเมื่อฝนตกหนักมีวัตถุประสงค
เพื่อการเตือนภัยหากมีแนวโนมวานาจะเกิดการถลมของของลาดเขา
และอาจมีผลสืบเนื่องถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาจากโคลน
ไหลเขาทําลายบานเรือนประชาชนดานทายน้ําโดยใชความเข็มและรูป
แบบของน้ําฝน ซึ่งมีขั้นตอนตอจากการหาคุณสมบัติความแข็งแรง
ของดินที่ไมอิ่มตัวดังแสดงในรูปที่ 9

ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ ขอมูลคุณสมบัติของดิน
ไมอิ่มตัว

สรางหนาตัดดินตัวแทนของลาดดินเพ่ือการวิเคราะห
การไหลซึมของน้ําในดินและความมั่นคง

สรางรูปแบบน้ําฝนที่เคยเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลาดเขา

วิเคราะหการไหลซึมของน้ําฝนซึมลงในชั้นดิน
ที่ลักษณะพายุฝนตางๆ

วิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินดวยกรณีความเปนไปไดตางๆ

เขียนขอบเขตความเขมของน้ําฝนวิกฤตที่จะทํา
ใหเกิดการถลมของลาดเขา

(Critical Rainfall Envelope)

รูปที่ 9 ข้ันตอนการวิเคราะหหาขอบเขตวิกฤตของน้ําฝนเพื่อการเตือนภัย

ในการวิเคราะหการไหลซึมของน้ําผานลงมาในชั้นดินตองใช
โปรแกรมไฟไนอิลิเมนตของการไหลแบบไมอิ่มตัวของชั้นดิน  สวน
การวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินอาจใชโปรแกรมการพิบัติชนิด 
Circular หรือ Non-circular Failure Plan ก็ได โดยที่คุณสมบัติดาน
ความแข็งแรงของดินจะแปรผันไปตามความชื้นของดินที่กระจายไป



ในมวลดนิ ตัวอยางผลการวเิคราะหในกรณขีอง หมูบานน้าํกอ อ.หลมสัก 
จ.เพชรบูรณ  ไดแสดงขอบเขตน้ําฝนวิกฤตไวในรูปที่ 10

รูปที่ 10 ขอบเขตน้ําฝนวิกฤตของลาดดินบริเวณลุมน้ํากอ  อ.หลมสัก
จ. เพชรบรูณ

5. สรุป
การถลมของดินลาดเขาเปนพิบัติภัยที่มีสาเหตุหลักจากฝนตกหนัก
และเปนสาธารณะภัยที่ทําความเสียหายใหชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาขนทางดานทายน้ํามีแนวโนมจะมากขึ้นทุกป  ทั้งนี้เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินและราษฎรเขามาปลูกสราง
บานเรือนในบริเวณทางน้ําและโคลนไหลผาน ความรูทางดานปฐพี
กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวโดยเฉพาะดานความแข็งแรงและการไหล
ซึมของน้ําผานมวลดินเปนพื้นฐานสําคัญในการนําไปวิเคราะหเตือน
ภัยยังมีผูศึกษาวิจัยนอยมากสําหรับดินในประเทศไทย    การเก็นตัว
อยางของดินไมอิ่มตัวและการทดสอบในหองปฏิบัติการจะตองมี
เทคนิคพิเศษเพื่อควบคุมความช้ืนของมวลดินในชวงตางๆเพื่อใหได
คาความแข็งแรงของดินที่มีการแปรผันไปตามความชื้นดังกลาว ผล
ของการทดสอบของดนิจากพืน้ทีต่นน้าํ ต.น้าํกอ อ.หลมสกั จ.เพชรบรูณ  
พบวามีความสัมพันธของกําลังรับแรงเฉือนแปรผันตามหนวยแรงตั้ง
ฉากและความอิ่มตัวของน้ําในมวลดิน สามารถเขียนไดเปนสมการ
ระนาบ  และยังสามารถนําไปคํานวณวิเคราะหพรอมกับการไหลซึม
ของน้ําจากความเข็มของฝนในรูปแบบตางๆสรางเปนขอบเขตน้ําฝน
วิกฤตที่สามารถใชในการเตือนภัยตอไปได
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