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บทคัดยอ : เสาสัญญาณโทรศัพทขนาดใหญอยูบนฐานรากแผตั้งอยูบนเนินเขาในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ลาดดินรอบฐานรากถูกขุด
ออกไปเปนบริเวณกวางและลึกมากถึง 15 เมตร ซึ่งอาจทําใหเกิดการพิบัติของฐานรากเสาสัญญาณได การศึกษานี้จึงไดเขาไปทําการ
สํารวจชั้นดินและวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินในสภาพปจจุบันพบวาลาดดินมีสัดสวนความปลอดภัยลดลงเหลือ 1.24 ในฤดูฝนและ
คอนขางมั่นคงในฤดูแลง แตถามวลดินยังคงถูกขุดออกไปพบวาจะตองเหลือมวลดินดานนอกของรั้วไวไมนอยกวา 6 เมตร และ
เนื่องจากปจจุบันลาดดินมีความชันมากและฐานรากยังอยูหางจากขอบลาดดินพอสมควร ทําใหเสาสัญญาณสามารถบรรทุกอุปกรณ
สื่อสารเพิ่มไดอีกโดยลาดดินจะไมสูญเสียความมั่นคง การศึกษาครั้งนี้ยังไดแนะนําใหเสริมความมั่นคงโดยการถมชั้นหินหรือถมดินไว
ที่ลาดดิน โดยใหคํานึงถึงการปองกันการกัดเซาะจากน้ําฝน
ABSTRACT : The main telecommunication tower was mounted on shallow foundation on a hilly area at Phuket province. The
slope around a foundation was excavated in widely area and about 15 m. in depth. Thus, it might effects a stability of tower
foundation. This study intents to investigate and analyze a slope stability. It found that a stability of slope reduces to 1.24 during the
rainy season and quite stable during dry season. If soil around a tower foundation is still excavated, the results show that the slope
has to keep at least 6 m. away from the tower fence. The fact is that the slope is very steep and very deep. In addition, the excavated
zone is quite far away from the foundation. Therefore, the tower can carry more communication equipments without effected a
stability factor. The study also introduce methods to stabilized slope by using rock file and soil fill. These methods are necessary for
erosion control.

KEYWORDS : Slope stability, Land Slide in Phuket, Stability of slope.
1. บทนํา
โครงการนี้เปนการศึกษาเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของ
ลาดดินบริเวณที่ตั้งของเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ อยูรมิ ถนน
หมายเลข 4031 ตําบลสาคู อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยสภาพ
ปจจุบันพบวาพื้นที่โดยรอบของฐานรากเสาสัญญาณถูกขุดเปด
หนาดินลึกประมาณ 10 – 15 เมตร มีความชันประมาณ 75 – 85

องศา รอบฐานรากเสาสัญญาณ ดังแสดงไวในภาพที่ 1 ซึ่งอาจทํา
ใหเกิดความไมมั่นคงตอลาดดินรอบฐานรากและอาจทําใหฐาน
รากเกิดการเคลื่อนพังได การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินโดยทําการเจาะสํารวจชัน้ ดิน
จํานวน 2 หลุม ลึกประมาณ 15 เมตร ทดสอบคุณสมบัติของชั้น
ดินในสนามและหองปฏิบัติการเพื่อนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบชั้นดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่อิ่มตัวดวยน้ํา

และไมอิ่มตัวดวยน้ํา เพื่อพิจารณาเลือกพารามิเตอรที่เหมาะสม
เพื่อการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินโดยรอบเสาสัญญาณ
และศึกษาวิธีการเสริมความมั่นคงของชั้นดินฐานรากที่เหมะสม
กับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นคงของฐานรากเสาสัญญาณตอไป

ดอก ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
( ที่มา:ศูนยวิจัยวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ม.เกษตรศาสตร)
การเจาะสํารวจชั้นดินกระทําโดยวิธีการฉีดลาง(Wash
Boring) เก็บตัวอยางดินที่ไมคงสภาพ (Disturbed Sample) โดย
ใชกระบอกเก็บตัวอยางแบบกระบอกผามาตรฐาน (Split Spoon
Sampler)
ในชั้นดินเหนียวแข็งและชั้นทรายพรอมกับทําการ
ทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) ตามมาตรฐาน ASTM
D1586 เพื่อใหไดคาความแนนหรือกําลังของดิน ตัวอยางดินที่ได
จากกระบวนการเจาะและเก็บตัวอยางอยางถูกตองในสนาม จะ
นํามาทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของดินทางกายภาพและทาง
วิศวกรรมตามมาตรฐานของ ASTM

ภาพที่ 1 สภาพพืน้ ที่โครงการในปจจุบัน

การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
1.การเจาะสํารวจชั้นดินเพื่อสํารวจและทดสอบคุณสมบัติ
ของชั้นดินเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความ
มั่นคงของลาดดิน
2.การวิเคราะหตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินโดยรอบ
เสาสัญญาณ
3.การเสริมความมั่นคงของลาดดินรอบฐานรากเสาสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่

2. การสํารวจชั้นดิน
การเจาะสํารวจชั้นดินไดดําเนินการเจาะสํารวจจํานวน 2
หลุม คือ BH-1 ลึก 13.95 เมตร และ BH-2 ลึก 15.45 เมตร โดยมี
วัตถุประสงคจะรายงานถึงลักษณะของสภาพชั้นดินเพื่อการ
วิเคราะหความมั่นคงของลาดดินฐานราก
เพื่อใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการออกแบบเสริมความมั่นคงของลาดดินอยาง
เหมาะสมตอไป
ลักษณะชั้นดินฐานรากบริเวณโครงการเปนชั้นดินที่เกิดการ
ยอยสลายของหินแกรนิต ประเภทไบโอไทต ฮอรนเบลนแกรนิต
ลักษณะเม็ดละเอียดถึงปานกลาง ขนาดของผลึกเทาๆกัน ลักษณะ
ของหินไบโอไทตแกรนิต เปนหินเนื้อหยาบและมีลักษณะเปน

ภาพที่ 2 ลักษณะทางธรณีวิทยาของ จ.ภูเก็ต

2.1ผลการสํารวจชั้นดิน
ผลการเจาะสํารวจและทดสอบชั้นดินบริเวณที่ตั้งโครงการ
สามารถสรุปลักษณะของชั้นดินไดตามรายละเอียด ดังนี้
ชั้นบนเปนชั้นหนาดิน(Top Soil) หนาประมาณ 1.0-1.5
เมตร เปนดินเหนียวปนทรายสีน้ําตาลเทา คาปริมาณ ความชื้น
(Wn) 16 % มีคา Liquid Limit 31-33 % มีคา Plasticity Index
11-12 % ชั้นดินมีความแนนปานกลางโดยมีผลทดสอบการตอก
มาตรฐาน (Standard Penetration test , N ) 13-24 ครั้งตอฟุต
ถัดลงไปชั้นที่ 2 เปนชั้นดินทรายปนดินเหนียวสี น้ําตาล
ความลึก 1.50-6.45 เมตร มีคา Liquid Limit 15-18 % มีคา

Plasticity Index 10-15 % ชั้นดินมีความแนนโดยมีผลทดสอบ
การตอกมาตรฐาน (Standard Penetration test , N ) 29-34 ครั้งตอ
ฟุต
ถัดลงไปชั้นที่ 3 เปนชั้นทรายปนดินเหนียวสีน้ําตาล
ที่ความลึก 6.45 - 12.00 เมตร มีคาปริมาณความชื้น 15-16% มีคา
Liquid Limit 23-37% มีคา Plasticity Index 10-15% ชั้นดินมี
ความแนนถึงแนนมากโดยมีผลทดสอบการตอกมาตรฐาน
(Standard Penetration test , N) 37-52 ครั้งตอฟุต
ชั้นสุดทายที่ทําการการสํารวจ เปนชั้นหินที่ยอยสลายปน
ทราย ที่ความลึก 12.0 – 15.0 เมตร มีคาปริมาณความชื้น 12-14%
ชั้นดินมีความแนนมากโดยมีผลทดสอบการตอกมาตรฐาน
(Standard Penetration test , N ) 37-52 ครั้งตอฟุต

ในมวลดิน [2] โดยในที่นี้ผูออกแบบใชคา c เพียง 30% จากคาที่
คํานวณได

4. การวิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน
เสาสัญญาณของORANGE ในพื้นที่นี้ตั้งอยูบนเนินเขา ที่ถูก
ขุดเปดหนาดินออกไปคอนขางลึก ในแนว A-A และ B-B ดัง
แสดงในภาพที่ 4 ทําใหวิศวกรกังวลวาอาจจะเกิดการพิบัติของ
ลาดดินของฐานรากเสาสัญญาณได
การศึกษานี้จึงไดทําการ
วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินที่มีความเสี่ยงทั้ง
2 ทิศทาง

ภาพที่ 4 แผนผังการตรวจสอบความมั่นคงของลาดดิน

4.1 การวิเคราะหความมั่นคงในสภาพธรรมชาติ
ภาพที่ 3 ผลการเจาะสํารวจดิน

3. การวิเคราหหาพารามิเตอรที่เหมาะสม
จากผลการเจาะสํารวจดินสามารถแปลผลเพื่อหาคาแรงยึด
เหนี่ยวของมวลดิน ( c ) และมุมเสียดทานของมวลดิน ( φ ) โดย
ใชความสัมพันธของคา N ตาม สมการของ Terzaghi and Pecks
อางโดย สถาพร คูวิจิตรจารุ[1] โดยที่ Su = N/1.5 ตัน/ม2 และ
สามารถหาคา φ ไดจากสมการ φ = 27.1+0.3N-0.00054N โดยที่
ถาคา N มีคามากกวา 15 ตองมีการปรับแกคาตามสมการ Nc = 15
+ ( N-15 )/2 และตองมีการปรับลดคา c ของดิน เนื่องจากกําลัง
รับแรงเฉือนของดินจะมีคาแปรผกผันกับคาความอิ่มตัวของน้ํา

การตรวจสอบความมั่นคงจะพยายามตรวจสอบจากสภาพ
ชั้นดินธรรมชาติ ความลาดชัน อีกปจจัยหนึ่งที่จะตองนํามา
พิจารณาดวยคือปริมาณน้ําฝนที่คอนขางมากซึ่งเปนปจจัยที่
สําคัญที่กอใหเกิดลาดดินพิบัติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดังนั้นการ
ตรวจสอบความมั่นคงในพื้นที่นี้ไดทําการตรวจสอบเปน 2 สภาพ
คือ สภาพชั้นดินในฤดูแลง และสภาพชั้นดินในฤดูฝน
ความสําคัญของการวิเคราะหความมั่นคง
คือการสราง
โมเดลชั้นดินที่ถูกตองตามสภาพที่เปนอยูจริงมากที่สุด
การ
ตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินฐานรากเสาสัญญาณนี้
ได
วิเคราะหจากขอมูลการสํารวจและทดสอบชั้นดิน
การออก
สํารวจภาคสนามของวิศวกรปฐพี จึงไดเสนอรูปแบบชั้นดินเพื่อ
ใชในการตรวจสอบความมั่นคงดังแสดงในภาพที่ 5

จากรูปแบบชั้นดินนํามาวิเคราะหความมั่นคงดวยโปรแกรม
Ku-Slope ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดผลการวิเคราะห
ความมั่นคงของลาดดินในสภาพปจจุบันดังแสดงในตารางที่ 1

ในแนวการวิเคราะห A-A มีสภาวะเสี่ยงตอการพิบัติในฤดูฝนที่มี
การสะสมแรงดันน้ําเนื่องจากฝน มีสัดสวนความปลอดภัยเพียง
1.34 และเมื่อเสาสัญญาณบรรทุกอุปกรณสื่อสารเพียง 20% ของ
น้ําหนักอุปกรณทั้งหมด สัดสวนความปลอดภัยก็มีคาเทาเดิม ซึ่ง
หมายความวาน้ําหนักบรรทุกที่มากขึ้นไมมีผลใหเกิดการพิบัติ ที่
เปนเชนนี้เพราะแนวตัดดินมีความชันและลึกมาก ทําใหแนวการ
พิบัติเกิดขึ้นที่ผิวหนาของลาดดินกอนที่แนวการเคลื่อนพังจะ
เคลื่อนผานใตฐานรากเสาสัญญาณ

ภาพที่ 5 รูปแบบของลาดดินฐานรากเสาสัญญาณดาน A-A

ภาพที่ 7 แสดงการหาคาอัตราสวนความปลอดภัยโดย Kuslope

ภาพที่ 6 รูปแบบของลาดดินฐานรากเสาสัญญาณดาน B-B
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินในสภาพธรรมชาติ
การวิเคราะหในแนว A-A
น้ําหนักบรรทุกของลาด
ดิน
1 เสาสัญญาณ
2 เสาสัญญาณ & อุปกรณ
สื่อสาร

สัดสวนปลอดภัย
ในสภาวะ
ฤดูฝน ฤดูแลง
1.34

2.56

1.34

2.56

หมายเหตุ

4.2.การตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินเมื่อเสาสัญญาณ
ติดตั้งอุปกรณเพิ่มขึ้น
น้ําหนักอุปกรณถูกติดตั้ง
20% ของน้ําหนักสูงสุด

การวิเคราะหในแนว B-B
น้ําหนักบรรทุกของลาดดิน
1 เสาสัญญาณ
2 เสาสัญญาณ & อุปกรณ
สื่อสาร

สัดสวนลอดภัย
ในสภาวะ
ฤดูฝน
ฤดูแลง
1.24

2.52

1.24

2.52

สวนในแนวการวิเคราะห B-B มีสภาวะเสี่ยงตอการพิบัติใน
ฤดูฝนที่มีสัดสวนความปลอดภัยเพียง 1.24 เพราะวาลาดดินมี
ความชันสูงถึง 80o และน้ําหนักบรรทุกบนเสาสัญญาณยังไมมี
ผลกระทบตอการพิบัติเนื่องจากฐานรากเสาสัญญาณอยูหางจาก
แนวตัดลาดดินถึง 22 เมตร และลาดดินมีความชันและลึกมาก
แนวการพิบัติยังตัดไมลึกเขาใกลฐานรากเสาสัญญาณ
และจากผลการวิเคระาหสามารถประเมินไดวา ถาไมมีการขุด
เปดหนาดินไปมากกวานี้ ลาดดินฐานรากเสาสัญญาณไมนาจะ
พิบัติในชวงฤดูแลง

หมายเหตุ

น้ําหนักอุปกรณถูกติดตั้ง
20% ของน้ําหนักสูงสุด

การตรวจสอบความมั่นคงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
ความมั่นคงของลาดดินขณะที่เสาสัญญาณตองรับน้ําหนักจาก
อุปกรณที่จะถูกติดตั้งเพิ่มเติม
เมื่อเกิดแรงลมสูงสุดตามที่
ออกแบบไว ฐานรากดานใดดานหนึ่งจะรับน้ําหนักสูงสุดเพียง
ดานเดียว โดยคิดจากขอมูลการถายน้ําหนักบรรทุกที่ไดรับจาก
วิศวกรโครงสรางของบริษัทเสาสัญญาณโทรศัพท วาเมื่อเสา
สัญญาณบรรทุกอุปกรณเต็มที่ 100% จะมีน้ําหนักบรรทุกเพิ่มขึ้น

สูงสุดบนแตละฐานรากแผเทากับ 18 ตันตอฐานราก ซึ่งปจจุบัน
มีน้ําหนักบรรทุกจากอุปกรณเพียง 20% เทานั้น
ผลการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินเมื่อเสาสัญญาณถูก
ติดตั้งอุปกรณสื่อสารมากขึ้นบนเสาสัญญาณ
ซึ่งขอนําเสนอ
เฉพาะในแนวการวิเคราะห A-A ในสภาวะฤดูฝนเทานั้น ที่มีแนว
ตัดดินชันมากกวา ดังแสดงไวในตารางที่ 2
ผลการวิเคราะหพบวาน้ําหนักบรรทุกของอุปกรณสื่อสาร
บนเสาสัญญาณไมมีผลใหสัดสวนความปลอดภัยลดลง เพราะ
ฐานรากของเสาสัญญาณยังอยูนอกแนวคาดคะเนการพิบัติ ซึ่งผล
การวิเคราะหในแนว B-B ก็ใหผลการวิเคราะหเชนเดียวกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินในสภาพบรรทุกอุปกรณ
บนเสาสัญญาณ
สภาพน้ําหนักของเสาสัญญาณ
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 40%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 60%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 80%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 100%อุปกรณสื่อสาร

สัดสวนความปลอดภัย
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34

4.3.การตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินเมื่อผิวลาดดินถูก
กัดกรอนไป
การตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินในกรณีที่น้ําฝนกัดเซาะ
ลาดดิน ลาดดินถูกขุดออกไปในแนวการวิเคราะห A-A เขาไป
ใกลฐานรากเสาสัญญาณมากขึ้นนี้ เพื่อใชในการระวังการพิบัติที่
อาจเกิดขึ้นถายังปลอยใหน้ําฝนกัดเซาะชั้นดินเขาไปเรื่อยๆ ปลอย
ใหมีการขุดลาดดินตอไป ผลที่ไดจะเปนระยะผิวดินที่ยังเหลือ
จากการกัดเซาะหรือขุดดิน เปนระยะจากรั้วเสาสัญญาณออกไป
สัมพันธกับสัดสวนความปลอดภัยของลาดดินที่ยังคงเหลืออยู ดัง
แสดงไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินเมื่อถูกน้ําฝนกัดเซาะเขา
ใกลฐานราก
น้ําหนักของเสาสัญญาณ
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร
เสาสัญญาณ & 20%อุปกรณสื่อสาร

สัดสวนความ
ปลอดภัย
1.21
1.24
1.30
1.34
1.34
1.34

ระยะผิวดินเหลือ
หางจากแนวรั้ว
0
2
4
6
8
10

ผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดวาในกรณีที่เสาสัญญาณ
บรรทุกอุปกรณสื่อสารไว20%ของอุปกรณที่จะตองติดตั้งทั้งหมด
จะตองเฝาระวังแนวชั้นดินลาดดินไมใหเหลือระยะจากรั้วนอย
กวา 6 เมตร

5. การเสริมความมั่นคงของลาดดิน
เมื่อมวลดินรอบฐานรากเสาสัญญาณถูกขุดออกไปทําให
ความชันของลาดดินเปลี่ยนไปอยางมาก กอใหเกิดความเสี่ยงตอ
การเคลื่อนตัวของมวลดินรอบฐานรากโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อชั้น
ดินอิ่มตัวดวยน้าํ เนื่องจากปริมาณน้ําฝนตกหนักในฤดูฝน จากผล
การวิเคราะหตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินและพิจารณาจาก
สภาพแวดลอม การจัดหาวัสดุ[3] จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือก
วิธีเสริมความมัน่ คงของลาดดิน โดยวิธีที่เหมาะสมที่จะใชในการ
แกไขในครั้งนี้คือการใชน้ําหนักกดทับบริเวณปลายลางของลาด
ดิน (Berm) โดยไดพิจารณา 2 วิธีดังนี้ คือ
1. Rock Fill เปนการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินใหดีขึ้นโดย
การใชหินที่มีน้ําหนักเพียงพอ ถมบริเวณปลายลางของลาด
ดินเพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของลาดดิน ทั้งยังชวยระบาย
น้ําฝนที่ตกลงมาเปนจํานวนมากใหไหลซึมไปในชั้นหิน
ออกไป ลดการสะสมแรงดันน้ําในชั้นดิน
2. Soil Fill เปนการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินใหดีขึ้นโดย
การใชดินธรรมชาติในพื้นที่ถมบริเวณปลายลางของลาดดิน
ใหมีน้ําหนักตานทานเพียงพอเพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของ
ลาดดิน แตดินเดิมจะไมสามารถระบายน้ําฝนออกไดทัน
จึงตองทําการติดตั้งหรือสรางระบบระบายน้ําเพื่อเรงระบาย
น้ําฝนออกจากมวลดิน ไมใหสะสมเปนความดันน้ําในมวล
ดิน ซึ่งเปนสาเหตุใหกําลังรับแรงเฉือนของมวลดินลดลง
เชน ระบบทอระบายน้ําในชั้นดิน (Perforated drain) หรือ
ชั้นทรายระบายน้ํา (Sand Filter)
จากการวิเคราะหออกแบบทั้งสองวิธีใหไดสดั สวนความ
ปลอดภัยเทากับ 2.00 ดวยเหตุผลทางดานราคาและความสะดวก
ในการกอสราง จึงไดเลือกรูปแบบของการเสริมความมั่นคงโดย
การถมเสริมลาดดินดวยดินเดิมไดแสดงไวในภาพที่ 8 และภาพที่
9 นอกจากนี้ตองมีการปกปดผิวหนาของบริเวณพื้นที่ที่ตั้งเสา
สัญญาณดวยการปลูกพืชคลุมดินและทํารางระบายน้ําเพื่อลด
ปริมาณน้ําที่จะซึมลงดิน

6. สรุปผลการสํารวจ ตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของ
ลาดดินฐานรากเสาสัญญาณ
การศึกษานี้ไดทําการตรวจสอบความมั่นคงของลาดดินฐาน
รากเสาสัญญาณบนเนินเขา ซึ่งเนินเขานี้ไดถูกขุดดินรอบฐานราก
ออกไปทําใหเกิดความเสี่ยงที่อาจทําใหเสาสัญญาณเลื่อนไถลลง
มาได การศึกษานี้จึงไดทําการสํารวจลักษณะชั้นดินโดยรอบฐาน
ราก
เพื่อนําไปวิเคราะหหาสัดสวนปลอดภัยของฐานรากเสา
สัญญาณ ทั้งยังไดแนะนําทางเลือกของวิธีการเสริมความมัน่ คง
ของลาดดินฐานรากเสาสัญญาณ

2. ลาดดินมีความเสี่ยงตอการพิบตั ิในฤดูฝน โดยน้ําฝนจะซึมลง
สูชั้นดินทําใหมวลดินอิ่มตัวดวยน้ํา ทําใหกําลังรับแรงเฉือน
ของมวลดินลดลง สัดสวนความปลอดภัยลดลงเหลือ 1.24
3. น้ําหนักบรรทุกอุปกรณสื่อสารบนเสาสัญญาณไมมีผลตอ
การพิบัติของลาดดิน ถารูปราง ความลึก และความชันของ
ลาดดินไมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปจจุบัน
4. เมื่อลาดดินถูกกัดเซาะดวยน้ําฝนหรือขุดลาดดินออกไปอีก
จะตองระวังใหเหลือมวลดินหนารั้วไมนอยกวา 6 เมตร ถา
การกัดเซาะเขาใกลรั้วมากกวา 6 เมตร จะทําใหเหลือสัดสวน
ความปลอดภัยนอยกวา 1.24
5. การแกไขและปรับปรุงครั้งนี้ไดเลือกวิธี Soil Fill ในการ
เสริมความมั่นคงของลาดดินฐานรากเสาสัญญาณ

7. เอกสารอางอิง

ภาพที่ 8 รูปแบบการเสริมความมั่นคงดวยดินถม แนว A-A

ภาพที่ 9 รูปแบบการเสริมความมั่นคงดวยดินถม แนว B-B

1. ลักษณะชั้นดินฐานรากของเสาสัญญาณตั้งอยูบนชั้นดินทราย
บนดินเหนียวคอนขางแข็งสีน้ําตาล และพบชั้นดินแข็งมากที่
ประมาณ 10 – 12 เมตร พื้นที่บริเวณนี้มีปริมาณฝนคอนขาง
สูง
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