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บทคัดยอ :
กําลังรับแรงเฉือนของดินเปนหัวใจสําคัญในการประเมินโอกาสเกิดดินถลมในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ อยางไรก็ดี
เนื่องจากขนาดพื้นที่ในการประเมินอาจมีไดหลายระดับตั้งแตพื้นที่ลาดชันขนาดจํากัดไปจนถึงการประเมินโอกาสเกิดดินถลมในระดับ
พื้นที่ทั้งประเทศ ดังนั้นวิธีการวิเคราะหกําลังรับแรงเฉือนจึงควรถูกออกแบบใหเหมาะสมกับจํานวนและเวลาที่สามารถดําเนินการได
ในทางปฏิบัติ บทความนี้เสนอวิธีการประยุกตใชการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนสําหรับ งานดินถลม 2 วิธี วิธีแรก คือ KU-MDS Shear
Test (วรากรและคณะ, 2546, 2548) และวิธีที่สอง คือ SRI Test (สุท ธิศักดิ์, 2549) ผลการศึกษาพบวาการทดสอบ KU-MDS สามารถ
นําไปประยุกตใชกับการวิเคราะหโอกาสเกิดดินถลมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดิน จากฝนตกตาง ๆ กันไดทําใหสามารถ
สนับ สนุนการวิเคราะหเกณฑการเตือนภัยดิ นถลม โดยใชปริม าณน้ํ าฝนในการเตือนภัยไดเปน อยางดี สํา หรับ การทดสอบ SRI ผล
การศึกษาพบวาผลการทดสอบเหมาะสําหรับเปนดัช นีชี้โอกาสเกิดดินถลมของดินที่ผุจากชุด หินตาง ๆ กัน เนื่องจากผลการทดสอบ
สามารถทราบไดถึงพฤติกรรมการลดลงของกําลังรับแรงเฉือนและการยุบตัวของดินเมื่อดินอยูในสภาพอิ่มตัว
ABSTRACT : Soil shear strength is an important factor to indicate the landslide potential in various area of the country. However,
due to the accuracy is depended on the size of target area, various shear strength testing method have to be design to match the
accuracy and volume of test required. KU-MDS shear test and SRI test were used in this study. The results show that KU-MDS is
suitable for analyzing precipitation criteria for landslide warning. As for, SRI test, it can be used as an landslide potential index since
it indicates the strength reduction and void collapse behavior.
KEYWORDS : Landslide, Shear Strength Testing
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1. บทนํา
ความชื้นในมวลดิน (Water content) เปนปจจัยสําคัญที่
มีผลตอกําลังรับ แรงเฉือนของดิน (Shear strength) มวลดิน ที่ มี
สภาวะแหงหรือความชื้นในมวลดินต่ํากําลังรับแรงเฉือนของดิน
จะคา สู ง และกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อนของดิ น จะลดลงเมื่ อมวลดิ น มี
ความชื้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นไดไปทําลายแรง
ตึงผิวของอากาศในดิน ซึ่งทําใหแรงยึด เหนี่ยวในดินลดลงและ
ปริมาณน้ําที่เ พิ่มขึ้นยังลดแรงเสียดทานระหวางเม็ด ดินดวย ซึ่ง
กําลังรับแรงเฉือนของดินที่ลดลงจะสงผลโดยตรงตอเสถียรภาพ
ของลาดดิน ตัวยางที่เห็นไดชัดคือในการกอสรางที่มีการตัดลาด
ดินในชวงฤดูแลงซึ่งลาดดินมีความชื้นต่ํากําลังรับแรงเฉือนของ
ดินสูง เมื่อเวลาผานไปเขาสู ฤดูฝนที่มีฝนตกทําใหความชื้นใน
มวลดินเพิ่มขึ้นสงผลใหกําลังรับแรงเฉือนของดินลดลง สงผลให
อาจเกิด การพิ บัติได การออกแบบที่ ใชตั วแปรจากการทดสอบ
ตัวอยางดินที่มีความชื้นนอยในฤดูแลงไมเพียงพอกับการรับแรง
เฉือนของดินในฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ซึมผานลงไปใน
ชั้นดินสงผลใหกําลังรับแรงเฉือนของดินลดลง การออกแบบโดย
ใชตัวแปรดานกํา ลังที่ไดจากการทดสอบตัว อยางดิน ในสภาวะ
อิ่ ม ตั ว เป น อี กวิ ธีห นึ่ ง ที่ ทํ า ให การออกแบบปลอดภั ยมากขึ้ น
อยางไรก็ตามการทําใหตัวอยางดิน อิ่มตัวโดยการเพิ่มน้ําอาจทํา
ให ตั ว อยางดิน บางประเภท เช น ดิ น ผุ จ ากหิ น แกรนิ ต เกิ ด การ
ยุบตัวและสงผลใหคากําลังรับแรงเฉือนเพิ่มมากขึ้นกวาที่ควรจะ
เปน เนื่องจากอัตราสวนชองวางเปลี่ยนแปลง จึงเปนปญหา
เนื่ อ งจากอาจทํ า ให ก ารออกแบบไม ป ลอดภั ย ดั ง นั้ น หาก
ผูออกแบบทราบถึงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงกําลัง
รับแรงเฉือนของดินกับปริมาณความชื้นภายใตอัตราสวนชองวาง
เดียวกั น ก็ จะสามารถออกแบบลาดดิ น ไดอยางเหมาะสมและ
สามารถนําไปใชหาเกณฑในการเตือนภัยดินถลมเนื่องจากฝนตก
หนักไดอีกดวย
บทความนี้ นําเสนอขั้นตอนการศึกษาวิธีการทดสอบ
และการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงกําลังรับแรงเฉือนของดินกับปริมาณความชื้นที่
เปลี่ยนไป ซึ่ งเปน วิธีที่พัฒ นาขึ้นเพื่อหาความสั ม พันธดั งกลาว
เรียกวาการทดสอบวา KU-Multi stage Direct Shear Test : KUMDS,วรากรและคณะ (2546,2548) และการทดสอบหาคาดัช นี
การลดลงของกําลังรับแรงเฉือน Strength Reduction Index : SRI

(Soralump and Kulsuwan, 2006) นอกจากนี้ ยังเสนอถึงวิธีการ
นําไปใชในการวิเคราะหเพื่อเตือนภัยดินถลมตอไป

2. ธรณีวิทยากับการเกิดดินถลม
รูปที่ 2.1 แสดงขอมูลชุดหินทางธรณีวิท ยาของประเทศ
ไทย หิน บางชนิดมีการกระจายตั วครอบคลุม พื้ นที่เปน บริเวณ
กวาง ในทุกภูมิภาคของประเทศ ขณะที่บางชนิดมีการกระจายตัว
เปนพื้นที่แคบ จํากัดอยูเพียงภูมิภาคเดียว ชุด หินทางธรณีวิทยา
เปนปจจัยสําคัญในการบงชี้โอกาสเกิดดินถลม ทั้งนี้เ นื่องจากหิน
ตางชนิ ดกัน มี องคป ระกอบและโครงสร างตา งกั นและที่สํ าคั ญ
เมื่อเกิดการผุพังจะกอใหเกิดดินที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เอื้อ
ตอการเกิด ดิน ถล ม ที่ ต า งกั น จากการศึกษาการเกิด ดิ น ถล ม ใน
พื้ น ที่ 6 จั ง หวั ด ภาคใต อัน ได แก จัง หวั ด ระนอง, พั ง งา, ภู เ ก็ ต ,
กระบี่, ตรัง และ สตูล ในโครงการศึกษาหาแนวทางปองกันและ
ลดผลกระทบจากภัยดินถลม (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) พบวา
ชุด หิ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อการเกิ ด ดิ น ถล ม มาก คื อ ชุ ด หิ น ที่ มี
หินแกรนิตเดน เนื่องจากหินแกรนิตเมื่อผุพังจะเกิด การสะสมตัว
อยูบริเวณที่ลาดชันเปน ชั้นดินหนา รวมทั้งดินมีองคป ระกอบที่
เปนดินที่มีความเชื่อมแนนต่ําและสูญเสียกําลังงายเมื่อความชื้น
เพิ่มขึ้น จึงเอื้อตอการเกิด ดินถลม รองลงมาไดแก หินโคลน หิน
ทราย หินแปร (ควอรตไซต) และหินปูน ตามลําดับดังแสดงใน
ตารางที่ 1

รูปที่ 2.1 ชุดหินทางธรณีวิท ยาของประเทศไทย
(ฐานขอมูลแผนที่ธรณีวิท ยา กรมทรัพยากรธรณี, 2530)
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ตารางที่ 1 ระดับโอกาสเกิดดินถลมของชุดหินในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต
(ใชชนิดหินเดนเปนเกณฑแยก) (กรมทรัพ ยากรธรณี, 2549)
NO.

ระดับโอกาส
เกิดแผนดินถลม

อธิบาย

1

สูงมาก

หินแกรนิตเดน
อัตราการผุพังสูง
มีการสะสมตัวของดินที่ผุพ ังอยูกับที่สูง

2

สูง

หิน ดินดานและหินโคลนเดน
อัตราการผุพังสูง
มีการสะสมตัวของดินที่ผุพังอยูกับที่นอยกวาแกรนิ ต

3

ปานกลาง

หินทรายและหินทรายแปงเดน
อัตราการผุพังปานกลาง
มีการสะสมตัวของดิ นที่ผุพังอยูกับที่ปานกลาง

4

น อย

หินควอรซตไซต หิน ทรายและหินทรายแปงเดน
โดยทั่วไปมีลักษณะคลายๆกับ ระดับ3 เพียงแตชุดหิน นี้
มีหนิ ควอรซตไซตเดนซึ่งมีความทนทานตอการผุ พังสูง

5

น อยมาก

หินปูนและหินโดโลไมทเ ด น(Solution Rock)
อัตราการผุพังปานกลาง
มี การสะสมตั วของดิน ที่ ผุพังอยูกับที่ คอนข างนอย

จากการจํ า แนกชุด หิน ของโครงการศึ กษาหาแนวทาง
ปองกั นและลดผลกระทบจากภัยดิ นถล ม (กรมทรัพยากรธรณี ,
2549) ซึ่ ง ใช ได เ พี ย งเขตพื้ น ที่ 6 จั ง หวั ด ภาคใต เ ท า นั้ น การ
นําไปใชใหไดทั้งประเทศนั้น จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น แต ชุ ด หิ น ตามลั กษณะธรณี วิ ท ยาของทั้ ง
ประเทศ เพื่ อ นํ า คุ ณ สมบั ติ ที่ ไ ด ม าทํ า การจํ า แนกชุ ด หิ น ให
ครอบคลุมทั้งประเทศ เนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาของทั้ง
ประเทศมีหลายลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการวิเคราะห
คุณสมบัติของดิน คาที่ไดจากการทดสอบอาจมีความแปรปรวน
มาก จึงตองทําการจัดกลุมลักษณะทางธรณีวิทยาของทั้งประเทศ
(1 กลุมประกอบดวยหลายชุดหิน) โดยลักษณะทางธรณีวิทยาที่มี
ความใกลเคียงกันจะจัดใหอยูในกลุม เดียวกัน ผลจากการจัด กลุม
ดั ง กล าวนี้ สามารถจํา แนกลั กษณะทางธรณี วิ ท ยาที่ สํ า คั ญ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะหดินถลมได ออกเปน 8 กลุม ดังนี้
1) กลุ ม ที่ 1 ประกอบด ว ยหิ น แกรนิ ต ยุ ค คาร บ อนิ
เฟอรัส -เพอร เ มียน (Carboniferous-Permian) มีการกระจายตัว
สวนใหญครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย และ
บางส วนมีการกระจายตัว อยู บริเ วณภาคตะวัน ออก กําหนดให
เปน กลุมหินที่เ ปนตัวแทนของหินแกรนิตในภาคเหนือ มีพื้นที่
ครอบคลุม 0.74% ของพื้นที่ทั้งประเทศ
2) กลุมที่ 2 ประกอบดวยหินแกรนิตยุคจูแรสสิก-ครีเท
เชียส (Jurassic-Cretaceous) มีการกระจายตั ว ครอบคลุ ม พื้ น ที่
บริ เ วณภาคใต จึ ง กํ า หนดให เ ป น กลุ ม หิ น ที่ เ ป น ตั ว แทนของ
หิ น แกรนิ ต ในภาคใต มี พื้ น ที่ ครอบคลุ ม 1.84% ของพื้ น ที่ ทั้ ง
ประเทศ

3) กลุ ม ที่ 3 ประกอบด ว ยหิ น แกรนิ ต ยุ ค จู แ รสสิ ก
(Jurassic) มี ก ารกระจายตั ว ค อ นข า งกระจั ด กระจาย โดย
ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศเปนสวนใหญ รองลงมา
ได แก พื้ น ที่ ภ าคใต ภาคตะวั น ออก ภาคตะวั น ตก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ มีพื้นที่ครอบคลุม 4.55% ของ
พื้นที่ทั้งประเทศ
4) กลุมที่ 4 ประกอบดวยหินภูเขาไฟและหินอัคนีอื่นๆ
ไดแก หิน บะซอลท หิน แอนดี ไซต หินไรโอไลต หินทั ฟฟหิ น
ฮอรนเบลนไดต หินเซอร เพนทิไนต และหิน ไพรอกซี ไนต มี
พื้นที่ครอบคลุม2.81% ของพื้นที่ทั้งประเทศ
5) กลุ ม ที่ 5 ป ระกอบ ด ว ยหิ นท รา ย หิ นโคลน
หินดินดาน หินกรวดมน หินเชิรต และตะกอนที่ยังไมแข็งตัว มี
พื้นที่ครอบคลุม44.69% ของพื้นที่ทั้งประเทศ
6) กลุ ม ที่ 6 ประกอบด วยหิ น แปร ประกอบด วยหิ น
ไนส หินชีสต หินควอรตไซต หินฟลไลต หินออน หินเชิรต และ
หินทั ฟฟ ถูกแปรสภาพ มีพื้นที่ ครอบคลุ ม6.12% ของพื้น ที่ทั้ ง
ประเทศ
7) กลุมที่ 7 ประกอบดวยตะกอนยุคควอเทอรน ารี คื อ
ตะกอนน้ําพาและตะกอนตะพักลําน้ํา มีพื้นที่ครอบคลุม 35.98%
ของพื้นที่ทั้งประเทศ
8) กลุ ม ที่ 8 ประกอบด วยหิน ปู นในยุคออรโ ดวิ เ ชียน
และเพอรเมียน มีพื้นที่ครอบคลุม 3.26% ของพื้นที่ทั้งประเทศ
เนื่ อ งจากลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยากลุ ม ที่ 7 และ 8 มี
โอกาสต่ําในการเกิด ดิน ถลม ตามธรรมชาติ ดัง นั้น จึงไมนํ ามา
พิจารณาศึกษา ลักษณะกลุม หินทั้ง 8 กลุม สามารถแสดงได
ดังรูปที่ 2 .2

รูปที่ 2.2 จําแนกลักษณะทางธรณีวิทยาที่สําคัญเปน 8 กลุม
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สถิติ การบั นทึกเหตุการณเ กิด ดิน ถลม ในประเทศไทย
ตั้งแตปพ.ศ.2513- พ.ศ.2549 (รูปที่ 2.3) โดยการเก็บ รวบรวม
ของ ศู น ย วิ จั ยและพั ฒ น า วิ ศ ว กรร ม ป ฐ พี และฐา น รา ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 63 ตําแหนง พบวาสามารถ
จําแนกชุดหินที่มีความเสี่ยงตอการเกิดดิน ถลมได ตามสถิติการ
เกิดในอดีตจําแนกตามชุด หินกลุม ที่ 1 ถึงกลุม ที่ 6 ดังแสดงใน
รูปที่ 2.4 จะเห็นไดวาการเกิดดินถลมในประเทศไทยสวนใหญ
เกิ ด บริ เ วณภาคเหนื อ และภาคใต ต อนกลางเป น ส ว นใหญ
Soralump(2006) ไดประเมินความเสี่ยงจากดินถลมโดยใชขอมูล
สถิติในอดีตพบวา ความเสี่ยงตอความสูญเสียมีคาเทากับ 60 ลาน
บาทตอป
กันยายน 254 9
อ.แมสาย
จ.เชียงราย

กรกฎาคม 2547
อ.แม อ
 าย จ.เชียงใ หม

กรกฎาคม 2547
ตุลาคม 2 549
อ.ฝ าง จ.เชีย งใหม
กัน ยายน 2 547
อ .เมือ ง จ.แมฮ อ งส อน

กันยายน 254 9
อ.เทิง
จ.เชียงราย

สิง หาคม 2548 ,
กัน ยายน 2549
อ.ปางมะ ผา
จ.แมฮ  อ งสอน

ตุล าคม 254 5,
กัน ยายน 2 547
อ .แมสะเรีย ง
จ.แ มฮ  อ งสอน

สิง หาคม 254 9
อ.ทุ ง ชา ง จ.นา น

.

พฤษภาคม 2549
อ.เมือ ง จ.แ พร

พ ฤษ ภาคม 254 7
ต.แมร ะม าด, ต.แม ต
 ื่น
, ต.ขะเนจื้อ , ต.จะ เรา
อ .แมร ะม าด จ.ตาก

พ ฤษภาคม 254 7
อ .อมกอ ย จ.เช ีย งใหม
พฤษภาคม 2547
อ.ส บเมย จ.แมฮ อ งสอ น

พฤษภาคม 2 549
อ.ลับ แล , อ .เมือ ง,
อ.ทา ปลา จ.อุต รดิตถ 

ตุลาคม 25 49
อ.อุม ผาง จ.ตาก

สิง หาคม 254 7
อ.เมือ ง จ. เชียงให ม

กัน ยายน 2549
อ.นครไทย , จ.พิษ ณุโลก

ตุลาคม 25 49
ต.แมท อ อ.เมือ ง จ .ตาก

กันยายน 25 45,
พฤษภาคม 2547 ,
กันยายน 25 49
อ.แมแ จม จ.เช ียงใ หม

กัน ยายน 25 43
อ.เมือ ง จ .เพชรบูร ณ

พฤษภาคม 2 549
จ.สุโขทั ย

กัน ยายน 25 43
อ.ห ล มสั ก จ.เพชรบูร ณ

พฤศจิกายน 2 513
อ.ทับ สะ แก จ.ประจวบคีร ีข ันธ

สิง ห าคม 254 4
อ.ห ล มสั ก จ.เพชรบูร ณ

สิง หาคม 2542 , 2 544
อ.เขาคิช ฌกูฎ จ.จัน ทบุร ี

สิ งหาคม 2 549
ต.คลอ งสก อ.ตะกั่ว ปา จ.พัง งา

พ ฤษ ภาคม 25 44
ต.แมป า ก อ .วัง ชิ้น จ.แพร
ตุลาคม 254 9
ต.บอ เหล็ก ลอง อ .ลอง จ.แพร
กัน ยายน 2 549
ต.บา นปน อ.ลอ ง จ .แพร
กัน ยายน 2 547
ต.หว ยออ อ .ลอง จ.แพร
สิ งหาคม 2 549
ต.แมป าน อ .ลอง จ.แพร

พฤศจิกายน 2531
อ.พิ ปน
ู จ.นครศรีธ รรมราช
กันยายน 254 9
อ.ฉวาง จ .นครศรีธรรมราช
พ ฤศจิก ายน 25 31
อ .ลานสะกา จ.นครศรีธ รรมราช
มกราคม 2 518
อ.รอ นพิบ ูลย  จ.นครศรีธ รรมราช
ธัน วาคม 2549
อ.เชีย รใหญ
จ.นครศรีธ รรมราช

กัน ยายน 2549
ต.บา นสอ ง อ .เวียงส ระ จ.สุ ร าษ ฎรธ านี

สิ งหาคม 2 549
ต.คึก คัก อ .ตะกั่วป า จ.พัง งา

ชว งป พ.ศ.

ตุลาคม 2 544
ต.ปา ตอง อ.กะทู จ.ภูเก็ต

2510  2519

มกราคม 2 550
อ.นาหมอ ม จ.ส งขลา

สิง หาคม 254 9
ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเ ก็ต
ตุลาคม 2 547
ต.อา วนาง อ .เมือ ง
จ.กระบี่

3. การทดสอบดินทางวิศวกรรมเพือ่ ประเมินโอกาสเกิดดิน
ถลม
การทดสอบดิ น เพื่ อประเมิน ศั กยภาพการเกิ ด ดิน ถล ม
ของดินนั้นมุงเนนศึกษาสภาวะการเกิดดินถลมในสภาวะฝนตก
ดังนั้นวิธีการทดสอบจึงไดออกแบบมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เปลี่ ยนแปลงกํ า ลั ง รั บ แรงเฉือ นและอัต ราส ว นช องว าง เมื่ อ
ความชื้นเพิ่มขึ้น การศึกษาไดดําเนิน การโดยการเก็บตัวอยางคง
สภาพของดินผุจากชุดหินกลุมตาง ๆ โดยการใชชุด เก็บ ตัวอยาง
KU-Miniature Sampler,วรากรและคณะ( 2546,2548) รูปที่ 3.1
ซึ่งเปนชุดเก็บตัวอยางที่ออกแบบเพื่อเก็บตัวอยางดินภูเขาสําหรับ
การทดสอบ Direct Shear Test โดยเฉพาะ กระบอกเก็บ ตัวอยาง
มีอัตราสวนพื้นที่ประมาณ 18% และจากผลการตรวจสอบการถูก
กระทบกระเทือนโดยการ X-Ray พบวาตัวอยางมีการรบกวน
นอย รูปที่3.2

ตุลาคม 2547
ต.เขาคราม
อ.เมือ ง จ .กระ บี่

ธันวาคม 2 525
กิ่ง อ.ศรีบ รรพ ต
จ.พัทลุ ง

ธันวาคม 2 547
อ.ธารโต จ.ย ะลา

2520  2529
2530  2539

ธัน วาคม 2548
อ. บัน นัง สตาร
จ.ย ะลา

2540 – 2549
2550

รูปที่ 2.3 ขอมูลประวัติการเกิดดินถลมในประเทศไทย ตั้งแตปพ .ศ.25132549 (ฐานขอมูลดินถลมศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐาน
ราก,2549)
NUMBER OF LANDSLIDE EVENT IN THAILAND

PERCENT

40

34.92

30
20
10

3.17

6.35

4.76

9.52

4.76

0
1

2

3
4
GROUP OF ROCK

5

6

รูปที่ 3.1 ชุดเก็บตัวอยาง KU-Miniature Sampler,วรากรและคณะ
(2546,2548)

NUMBER OF LANDSLIDE EVENT IN THAILAND
35
31
30
23

PERCENT

25
20

15
15
10

12

12

8

5
0
1

2

3

4

5

6

GROUP OF ROCK

Group 1 PermoCarb. granite
Group 2 JurassicCretaceous granite
Group 3 Jurassic granite
Group 4 Volcanic and other plutonic rock
Group 5 Sandstone, shale, mudstone, conglomerate and chert
Group 6 Metamorphic rock

รูปที่ 3.2 การ X-RAY KU-Miniature Sampler

รูปที่ 2.4 สถิติการเกิดดินถลมในอดีตจําแนกตามชุดหินกลุมที่ 1 ถึงกลุมที่ 6
ตั้งแตปพ.ศ.2513-2549
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สามารถทดสอบใหไดคา Shear Strength Parameter เรียกวา
Multi-stage direct shear test
วิ ธี ก ารทดสอบพฤติ ก รรมการลดลงของกํ า ลั ง ดิ น
เนื่ องจากการเพิ่ม ขึ้ น ของความชื้ น โดยใช เ ครื่ อ งมื อทดสอบ
Direct Shear โดยดําเนินการทดสอบโดยวิธี Multi-stage ในแตละ
ตัวอยาง และเปลี่ยนแปลงความชื้นทั้งหมด 3 ตัวอยางรวมเปน 1
ชุด การทดสอบ การทดสอบนี้ มีชื่อเรี ยกวา KU-MDS Direct
Shear Test,วรากรและคณะ (2546,2548) ซึ่ง ผลการทดสอบ
KU-MDS Shear Test จะสามารถทราบพฤติ กรรมการ
เปลี่ ยนแปลงกํ า ลั ง ดิ น ตามความชื้น ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ทํ าให
สามารถนําไปใชคาดการณและวิเคราะหความมั่นคงของลาดชัน
ที่เ ปลี่ยนไป เนื่องจากฝนตกหนัก ดังตัวอยางผลการทดสอบ
แสดงในรูปที่ 3.7และรูปที่ 3.8
She ar Stre s s and Displacem e nt,m m .
0.60

Shear Stress,ksc.

0.50

0.40
0.30
0.20

0.10

initial w ater content
w et soil

0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

Horiz ontal Displace m e nt,m m .

รูปที่ 3.3 แสดงกําลัง รับแรงเฉือนของดินทั้งสองสภาวะ
Ve rtical and Hor izontal Dis place m e nt,m m .
0.50

Vertical Displacement,mm.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

initial w ater content
w et soil

2.50
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

Horizontal Displace m e nt,m m .

รูปที่ 3.4 การเคลื่อนตัวในแนวดิ่งขณะเฉือนตัวอยางดิน
การยุ บตัว ของหินแกรนิตผุเมื่อสภาวะอิ่ม ตัว

initial w% PK12
inundated PK12

initial w% PK21
inundated PK21
initial w% PK77
inundated PK77

0.00
0.10
Vertical Displacement,mm

การศึกษานี้เลือกวิธีการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนแบบ
เฉือนตรง เพื่อหาคุณสมบัติการลดลงของกําลังรับ แรงเฉือนเมื่อ
ดินอิ่มตัวดวยน้ําที่เรียกกันวา Strength Reduction Index : SRI
และการทดสอบ KU-Multi state Direct Shear Test : KU-MDS
ซึ่งวิธีการทดสอบทั้งสองนี้ไดพัฒนาขึ้นโดยศูน ยวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรโดยมี
ขั้นตอนการทดสอบตอไปนี้
การลดลงของกําลังรับแรงเฉือนเมื่อดินอิม่ ตัวดวยน้ํา (Strength
Reduction Index : SRI)
ความแข็งแรงของดินมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณ
ความชื้ น ในมวลดิ น โดยกํ าลั งรั บ น้ํา หนักของดิ น สว นใหญ จะ
ลดลงเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น เพราะเหตุดังกลาว เหตุการณดินถลม
จึงมักเกิดจากกรณี ฝนตกหนัก อยางไรก็ ตามการทดสอบความ
แข็ งแรงของดิน ตามมาตรฐานโดยทั่ว ไป จะทดสอบในสภาพ
อิ่ม ตัวดวยน้ําเปนส วนใหญ การดําเนินการดังกลาวไมสามารถ
เห็ น คุณ สมบั ติ ดา นการลดลงของกํา ลั งเมื่อความชื้ น เปลี่ยนไป
ดังนั้นจึงไดดําเนินการทดสอบและวิเคราะหโดยวิธีใหม โดยทํา
การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินดวยเครื่องมือ Direct Shear
Test กับตัวอยางดินใน 2 สภาวะ อันไดแก สภาวะความชื้นใน
ธรรมชาติและสภาวะชุมน้ํา การทดสอบดังกลาวตองใชตัวอยาง
ดิน 2 ตัวอยางรวมเปน 1 การทดสอบ การทดสอบนี้มีชื่อเรียกวา
Strength Reduction Index : SRI (Soralump and Kulsuwan,
2006) โดยผลการทดสอบจะเปนดัชนีชี้วัดการลดลงของกําลังรับ
แรงเฉือนเมื่ออิ่มตัวดวยน้ํา แสดงในรูป 3.3, 3.4 นอกจากนี้รูป
3.5 และ 3.6 แสดงใหเห็นพฤติกรรมการยุบตัวของดินเมื่ออิ่มตัว
ดวยน้ําของดินบางชนิดอีกดวย
การทดสอบการรับแรงเฉือนของดินโดยวิธี Multi-Stage Direct
Shear Test (KU-MDS Shear Test)
ในการทดสอบ Direct Shear ทั่วๆไป ใชตัวอยางในการ
ทดสอบอย า งนอย 3 ตั วอยา ง (Conventional Test) เพื่ อหา
ความสัมพันธในรูปแบบ Mohr-Coulomb Envelope จะได Shear
Strength Parameter (c,f) แตมีวิธีที่สามารถหาพารามิเ ตอร
เหลานี้ไดโดยใชเพียงแคตัวอยางเดียว ทดสอบโดยเฉือนตัวอยาง
จนเกือบถึงจุดวิบัติของในแตละ Normal Load อยางนอย 3 -4
Normal Load วิธีการทดสอบแบบนี้เหมาะสมกับตัวอยางที่มี
ความแปรปรวนสูงซึ่งวิธีนี้ใหคา c,f ที่นาเชื่อถือกวาในกรณีการ
ทดสอบแบบปกติธรรมดา และในกรณีที่มีตัวอยางนอยวิธีนี้ก็ยัง

0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0

2

4

6
8
Root Time ,min

10

12

รูปที่ 3.5 การยุบตัวเมื่อสภาวะชุมน้ําของหินแกรนิตผุ
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14

initial w% SRN21
inundrated SRN21
initial w% SNR04
inundrated SRN04
initial w% SRN63
inundrated SRN63

การยุ บตัวของหินโคลนผุเ มื่อ สภาวะอิ่ม ตัว
0.00

Vertical Displacement,mm

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0

2

4

6

8

10
12
Root Time,min

14

16

18

20

รูปที่ 3.6 การยุบตัวเมื่อสภาวะชุมน้ําของหินโคลนผุ
She ar Str ess and Dis placem e nt,m m .
0.70

0.60

2s’v

Shear Stress,ksc.

0.50

4s’v

0.40

0.30

0.20

ตามความชื้นในธรรมชาติ (Unsoaked) และสภาวะเมื่อนําดินแช
น้ํา (Soaked) ทั้ ง นี้ เ พื่ อศึ กษาสภาพการลดลงของกํ าลั ง รั บ แรง
เฉือนของดินตัวอยางเมื่อถูกน้ํา เพื่อจําลองสภาพการเกิดดินถลม
เมื่อฝนตกหนัก ผลการทดสอบพบวา ดินผุจากหินแกรนิต มีรอย
ละการลดลงของกําลังรับแรงเฉือนอยูระหวาง รอยละ 10 ถึง 50
สําหรับดินผุจากหินโคลนและหินดินดานมีรอยละการลดลงของ
กําลังรับแรงเฉือนที่คอนขางกระจายตัวระหวาง รอยละ 20 ถึง 70
สําหรั บดินที่ ผุจากหินทรายมีร อยละการลดลงของกําลังรั บแรง
เฉือนมากกวารอยละ 50 ดังรูปที่ 4.1 ขอดีของการทดสอบนี้ คือ
ใช ประเมิ ณ สภาพการลดลงของกําลั งรั บ แรงเฉื อนได งา ย และ
ใช ไ ด ดี ใ นการกํ า เนิ น การสํ า หรั บ พื้ น ที่ กว า งซึ่ ง ต อ งทดสอบ
ตัว อยา งจํ า นวนมาก อย า งไรก็ต ามอาจต องประกอบกั บ การ
ทดสอบอื่น อีกเพื่อใชเปน ดัชนีความสามารถในการเกิดดินถลม
ของหินผุใด ๆ ได ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 4.1

0.10

s’v
0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

7

6.00

รูปที่ 3.7 แสดงกํา ลังรับแรงเฉือนแบบ Multi-Stage
Horiz ontal Displace m ent,m m .

การลดลงของกําลังรับแรงเฉือ นของดินผุแตละชุดหิน

หิ นแกรนิ ต
หิ นโคลน
หิ นดิ นดาน
หิ นทราย,ทรายแปง

6

Number

5

V ertical and Hor iz ontal Dis placem e nt,m m .
0.800

3
2

0.700
0.600

1
4s’v

0.500

0

0.400

010

1120 2130 3140 4150 5160 6170 7180

>80

% การลดลงของ Shear strength

0.300

2s’v

รูปที่ 4.1 การลดลงของกําลัง รับแรงเฉือนของดินผุแตละชุดหิน

0.200
0.100
0.000

s’v

0.100
0.200
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Hor iz ontal Dis placem e nt,m m .

รูปที่ 3.8 การเคลื่อนตัวในแนวดิ่งขณะเฉือนแบบ Multi-Stage

4. ผลการทดสอบ
การทดสอบในห องปฏิบั ติการ สํ าหรั บตั วอยา งดิ นคง
สภาพ (Undisturbed sample) จะทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนจาก
เครื่องทดสอบการรับแรงเฉือนตรง (Direct shear test) ในสภาวะ
ความชื้ น ปกติ แ ละสภาวะเกื อ บอิ่ ม ตั ว เพื่ อ นํ า ค า ตั ว แปรมา
วิเคราะหรอยละการลดลงของกําลังรับ แรงเฉือน เพื่อเปนดัชนีชี้
การลดลงของกํ า ลั ง ของดิ น เมื่ อถู กกระทํ า ด ว ยน้ํ า (Strength
Reduction Index,SRI)
ผลการทดสอบ Strength Reduction Index,SRIการ
ทดสอบ Direct shear test กระทําใน 2 สภาวะอันไดแกส ภาวะ

ผลการทดสอบทางวิศวกรรมพื้นฐานในหองปฏิบัติการ
จากโครงการศึกษาหาแนวทางปองกัน และลดผลกระทบจากภัย
ดินถลม (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) ตามรูปที่ 4.2 และรูปที่ 4.3
และการทดสอบการทดสอบ Strength Reduction Index,SRI
สามารถสรุ ปสมบั ติดิน ทางวิศ วกรรมตามประเภทของหิน ต น
กํ า เนิ ด เรี ย งลํ า ดั บ ตามความสามารถในการไม ค งตั ว หรื อ
ความสามารถในการถลม ไดดังตารางที่ 4-1

Number

Vertical Displacement,mm.

4

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

คา Plastic Inde x ของดิน ผุแ ตละชุด หิน

หิ น แกรนิ ต
หิ น โคลน
หิ น ดิ น ดาน
หิ น ทราย,ทรายแปง

NP

PI<6
PI (%)

PI>6

รูปที่ 4.2 คา Plastic Index ของดินผุแตละชุดหิน
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SC

ML

CL

MH

Classifine siol

รูปที่ 4.3 การจํา แนกชนิดของงดินผุแตละชุดหินตาม USCS
ตารางที่ 4.1 ดัช นีความไมคงตัวของดินตามประเภทหินตนกําเนิด
ลําดับความ
ไมคงตัว
1
2
3
4

ชนิดหิน
PI
Wet
USCS
รอยละ
ตนกําเนิด
Sieve Analysis
การลดลงของกําลัง
หินทราย
NP
Uniform grade
SM
>50%
หินแกรนิต NP
Well grade
SM
<50%
หินโคลน NP&PI>6 Gap grade SM&CL 20%-70%
หินดินดาน PI>6
Gap grade
ML
20%-40%

จากการประมวลผลและวิเ คราะหขอมูลข างตน ทําให
สามารถสรุปคุณสมบัติดิน ทางวิ ศวกรรรมออกเปนชุดได 3 ชุ ด
โดยจัด กลุมตามดัชนีชี้วัดความไมคงตัวของดิน ชุดดินดังกลาว
ประกอบดวย
ชุดดินทางวิศวกรรมชุดที่ 1 ดินหรือหินผุจากหิน ทราย
และหิ น ทรายแป ง จํ าแนกชนิ ด ดิ น ต าม Unified Soil
Classification System (USCS) เปนดิน Silty Sand (SM) ไมมี
ความเหนี ยว (Non Plasticity) มี ขนาดคละเลวหรื อ ขนาด
เดียว;(Poor grade หรือ Uniform grade) การลดลงของกําลังแรง
เฉือนมากกวา รอยละ 50 เมื่อชุมน้ํา
ชุ ด ดิ น ทางวิ ศ วกรรมชุ ด ที่ 2 ดิ น หรื อ หิ น ผุ จ าก
หินแกรนิต จําแนกชนิด ตาม Unified Soil Classification System
(USCS) เป น ดิ น Silty Sand (SM) ไม มี ความเหนี ยว (Non
Plasticity) มีขนาดคละดี (Well grade) การลดลงของกําลังแรง
เฉือนนอยกวา รอยละ 50 เมื่อชุมน้ํา
ชุ ด ดิ น ทางวิ ศ วกรรมชุ ด ที่ 3 ดิ น หรื อ หิ น ผุ จ าก
หิ น ดิน ดาน และหิ น โคลน จํ า แนกชนิ ด ดิ น ตาม Unified Soil
Classification System (USCS) ไดเปนดินหลายประเภทขึ้นอยูก บั
หินตนกําเนิด ไดแก Silty Sand (SM) Low Plasticity Clay (CL)
และ Low Plasticity Silt (ML) ความเหนียวขึ้นอยูกับชนิดของดิน
ขางตน ประกอบดวยไมมีความเหนียว (Non Plasticity) และดินที่
มีคา Plastic Index มากกวา 6 มีขนาดคละไมดี (Poor grade) การ

Degress of Saturation (60%) Group4
Shear stress (ksc)

SM

2.5
2
Vilage 65 (61.99%)

1.5

Vilage 12 (61.99%)

1

Vilage 83 (62.41%)

0.5

Vilage 16 (59.85%)

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Normal stress (ksc)

ก) ผลการทดสอบตัวอยางดิน กลุม 4 ที่ระดับความอิม่ ตัว 60%
De gress of Saturation (80%) Group4
1.2
Shear stress (ksc)

หิ นแกรนิ ต
หิ นโคลน
หิ นดิ นดาน
หิ นทราย,ทรายแปง

ลดลงของกํ า ลั ง แรงเฉื อนมี ก ารกระจายตั ว ทั้ ง น อ ยกว า และ
มากกวารอยละ 50
ผลการทดสอบ KU-MDS Shear test วิธีการทดสอบพฤติกรรม
การลดลงของกําลังดิน เนื่องจากการเพิ่ม ขึ้นของความชื้น โดย
ใชเครื่องมือทดสอบ Direct Shear โดยดําเนินการทดสอบโดยวิธี
Multi-stage ในแตละตัวอยาง และเปลี่ยนแปลงความชื้น ทั้งหมด
3 ตัวอยางรวมเปน 1 ชุดการทดสอบ การทดสอบนี้มีชื่อเรียกวา
KU-MDS Direct Shear Test ซึ่งผลการทดสอบ KU-MDS Direct
Shear Test จะสามารถทราบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกําลังดิน
ตามความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหสามารถนําไปใชคาดการณ
และวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันที่เปลี่ยนไปตามความชื้น ดัง
ตัวอยางผลการทดสอบรูปที่ 4.4 แสดงคากําลังรับแรงเฉือนของ
ตัวอยางดิน กลุม 4 ซึ่งเปนการทดสอบของตัวอยางดิน 4 หมูบาน
พบวาที่ Degress of saturation ที่ใกลเคียงกันคา กําลังของดิน มี
แนวโนมใกลเคียงกัน

1
0.8

Vilage 65 (80.45%)

0.6

Vilage 12 (79.06%)

0.4

Vilage 83 (79.26%)

0.2

Vilage 16 (78.75%)

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Normal stress (ksc)

ข) ผลการทดสอบตัวอยางดิน กลุม 4 ที่ระดับความอิม่ ตัว 80%
De gress of Saturation (100%) Group4
0.6
Shear stress (ksc)

Number

การจําแนกชนิด ของดิน ผุแ ตละชุดหิน ตาม USCS
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.5
0.4

Vilage 65 (99.13%)

0.3

Vilage 12 (99.78%)

0.2

Vilage 83 (96%)

0.1

Vilage 16 (99.45%)

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Normal stress (ksc)

ค) ผลการทดสอบตัวอยางดิน กลุม 4 ทีร่ ะดับความอิม่ ตัว 100%
รูปที่ 4.4 ผลการทดสอบ KU-MDS Direct Shear Test ของดิน
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ผลการทดสอบของตัวอยางดินในแตละกลุม เมื่อทําการ
พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ของระดั บ ความอิ่ ม ตั ว (Degree of
saturate) กับกําลังรับแรงเฉือนของดิน (Shear stress) ดังรูป ที่ 4.5
ที่แสดงความสัม พันธที่ Normal stress คงที่ จะเห็นไดวา เมื่ อ
ระดับ ความอิ่ มตั วเพิ่ ม มากขึ้น ค า Shear stress ของดิน จะมี คา
ลดลง เปนสาเหตุที่วาการพิบั ติของลาดดินสว นใหญจ ะเกิดขึ้ น
ในช ว งที่มี ฝนตกหนั ก ทํ า ให ความชื้ น ในดิน หรื อ Degree of
saturate เพิ่มขึ้น แต Shear stress ของดินกลับลดลง ดังนั้นการ
ทดสอบ KU-MDS จึงสามารถนําไปใชเ พื่อวิเคราะหความชื้นที่
ทําใหเกิดดินถลม ซึ่งจะทําใหทราบถึงปริมาณผนที่จะใชในการ
เตือนภัยดินถลมตอไป
Shear stress (ksc)

Shear Stress VS Saturation
Normal stress 1m. (Group 4)

Vilage 12
Vilage 16

- Design
- คาดการณ การเกิดดินถลม
เนื่องจากการเปลี่ยนความชื้น

Direct Shear Test
(Saturate condition)
- Index ดิน ถลมในพื้นที่ก วาง -Design
SRI

Vilage 65
Vilage 83

20

40

60

80

100

120

Saturation(%)

ก) ผลการทดสอบทีร่ ะดับความลึกของดิน 1.00 เมตร
Shear Stress VS Saturation
Normal stress 2m. (Group 4)
Shear stress (ksc)

วิธีการทดสอบ
KU-MDS

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Vilage 12
Vilage 16
Vilage 65
Vilage 83

0

20

40

60

80

100

120

Saturation(%)

ข) ผลการทดสอบทีร่ ะดับความลึกของดิน 2.00 เมตร
Shear Stress VS Saturation
Normal stress 4m. (Group 4)
Shear stress (ksc)

5.สรุปผลการศึกษา
จากผลการทดสอบ SRI แสดงใหเห็นวา เกิดการยุบตัว
ในดินบางประเภทสงผลใหกําลังรับแรงเฉือนเปลี่ยนไป วิธีการ
ทดสอบแบบ SRI TEST เหมาะสําหรับการทดสอบในพืน้ ที่กวาง
เพื่อหาแนวโนมการลดลงของกําลังรับแรงเฉือนของดินเมื่อ
ความชื้นเปลี่ยนแปลง ผลการทดสอบ KU-MDS Shear Test
นอกจากจะไดผลการทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น ยังมีนัยสําคัญใน
การนํามาใชเตือนภัยดินถลมเนื่องจากฝนตกหนักได ผลจากการ
ทดสอบดวยวิธิการทดสอบตางๆมีขอดีที่แตกตางกันดังนี้

2.5
Vilage 12

2
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ค) ผลการทดสอบที่ระดับความลึกของดิน 4.00 เมตร
รูปที่ 4.5 ความสัมพันธระหวาง Degree of saturate กับ Shear
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