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บทคัดยอ : ดินในพื้นที่ลาดชันและดินบดอัดแนนของลาดดินถมในงานทางในประเทศไทยมักอยูในสภาวะไมอิ่มน้ําหรืออิ่มน้ําสลับกัน
ตามฤดูกาล แปรผันตามคุณลักษณะทางชลศาสตร และการระบายน้ําของลาดดิน การพิจารณาดินในสภาวะไมอิ่มน้ําจะชวยใหวิศวกร
สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของดินใกลเคียงกับสภาพจริงในสนาม ความเขาใจในพฤติกรรมการอุมน้ํา การไหลซึมของน้ําผานดิน รวม
ไปถึงกําลังของดินและปริมาตรที่แปรเปลี่ยนตามสภาพแรงดันน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะนําไปสูการดูแลรักษาโครงสรางเหลานั้นไมให
อยูในสภาพที่มีแรงดันน้ํามากเกินไปจนกอใหเกิดความเสียหายในที่สุด บทความนี้นําเสนอทฤษฏีทางกลศาสตรของดินไมอิ่มน้ําและ
งานวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแนวทางการศึกษา การตรวจวัดในสนาม การวิเคราะหเชิงตัวเลข และการประยุกตองคความรู
เหลานี้เพื่อประเมินการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินดวยวิธีตางๆ ในเชิงปริมาณ

ABSTRACT : Natural soils and compacted fills used for highway work in steep terrain are normally in unsaturated state during dry
season, and can become saturated during rainy season, depending on the drainage and hydrological condition of the slope. Understanding of
soil behaviour in unsaturated state and any changes in its characteristics due to saturation or evapotranspiration will enable engineers to predict
the actual slope behaviour in the field. The important characters include shear strength variation with suction, swelling, shrinkage or collapse
due to suction change as well as seepage and water retention capacity. This paper presents the theory of unsaturated soil mechanics and some
related studies carried out in Thailand including laboratory tests, field monitoring, numerical analysis and their applications for quantitative
assessment of slope performance.
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1. บทนํา
ปญหาเสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทยนับวามีความสําคัญ
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งลาดดินในงานทางซึ่งมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยของผูใชถนนและเกี่ยวของกับงบประมาณจํานวน
มากในการบํ า รุ ง รั ก ษา (ภาพที่ 1) ความเสี ย หายที่ พบมากใน
ประเทศไทยคือ บริเวณเชิงลาดเหนือคันทาง (Back Slope) ซึ่งเกิด
การวิ บั ติ ข องลาดดิ น ในระดั บ ตื้ น หลั ง เกิ ด ฝนตกหนั ก และ

ติดตอกันเปนระยะเวลานาน ทําใหมวลดินพังทลายลงมาปดทับ
เสน ทางสัญ จรบนทางหลวง ปญ หาดั งกลา วนับวัน จะทวีค วาม
รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนอยาง
มากในปจจุบัน
แนวการพังทลายของลาดดินในงานทางมักจะลึกไมเกิน 2-3
เมตร โดยทั่วไปในหนาแลง ลาดดินในช วงความลึ กนี้จะอยูใน
สภาวะไมอิ่ มน้ํ า และแรงดัน น้ํา ในชอ งว างดิน จะมีคาติ ดลบ ที่
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เรียกวา แรงดูดเมทริก หรือความเครียดเมทริก (Matric suction)
นั่นเอง แรงดูดเมทริกนี้เปนตัวชวยเชื่อมประสานเม็ดดิ นไวโดย
แรงตึงผิว (Surface tension) ซึ่งเปรียบเสมือนกาวยึดเม็ดดินไว
ดวยกันทําใหลาดดินมีความแข็งแรง ในชวงที่มีฝนตกติดตอกัน
คาแรงดันน้ําจะเพิ่มขึ้นไดมาก เนื่องจากมีน้ําไหลซึมผานลงไป
สะสมในโพรงภายในมวลดิ น แรงดั น น้ํ า ที่ เ พิ่ มขึ้ น นี้ จะลดค า
แรงดั นประสิทธิผ ล (Effective stress, ’ = - u) และลด
เสถีย รภาพของเชิ งลาด (Factor of safety) ทํ าให เกิ ดดิ นถล ม
นั่นเอง

ภาพที่ 1 รองรอยดินถลมหลังจากฝนตกหนัก บริเวณทางหลวงหมายเลข
108 ชวงกม. 86+200 – 86+300 จังหวัดแมฮองสอน

2. ทฤษฏีกลศาสตรของดินไมอิ่มน้ํา
2.1 แรงดูดเมทริกและการตรวจวัด

Sawangsuriya (2006) รวบรวมผลงานวิจัย ที่ผ านมาและ
พบวาพฤติกรรมของดินไมอิ่มน้ําขึ้นอยูกับคาแรงดูดในดิน ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ําและคาความอิ่มน้ําของดิน (Degree
of saturation, Sr) ดินที่มีปริมาณน้ําหรือคาความอิ่มน้ํามาก จะมี
คาแรงดูดในดินต่ํา ความสัมพันธระหวางคาแรงดูดและปริมาณ
น้ําแสดงดวยเสนอัตตลักษณ (Soil Water Characteristic Curve,
SWCC) ซึ่งเปนเสนบอกความจุในการเก็บน้ําของดินที่คาแรงดูด
ใดๆ ภาพที่ 2 แสดงเสนอัตตลักษณของดินภูเขาจากหินผุแกรนิต
ที่ ค วามลึ ก 1 เมตร บริ เ วณเขาคิ ช กู ฐ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดย
volumetric water content,  มีคาเทากับ ปริมาตรน้ําในดินสวน
ดวยปริมาตรทั้งหมดของดิน
เสน อัตตลัก ษณในภาพที่ 2 ไดทดสอบในชวงที่ ดินกํ าลั ง
แห ง และกํ า ลั ง เป ย กเพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะ Hysteresis และแสดง
แบบจําลองที่ใช โดยแบบจําลอง SW1 กําหนดใหดินอิ่มตัวดวย
น้ํา (sat = porosity) หลั งจากอยูภายใตแรงดั นน้ํา ประมาณ 30
kPa ในขณะที่แบบจําลอง SW2 กําหนดใหดินอิ่มตัวดวยน้ําหลัง
อยูภายใต แรงดันน้ํา 0 kPa ทั้ง นี้การทดสอบในหองปฏิบัติการ
พบว า เมื่อแชดิน ในน้ํ าเป นระยะเวลา 2 สัปดาห ดินยั งมีค า Sr
เพียง 82% เนื่องจากการอิ่มตัวของดินภายใตสภาวะที่มีแรงดันน้ํา
เพิม่ ขึ้นยังไมเปนประเด็นที่มกี ารวิจัยมากนัก จึงไมสามารถสรุป
ไดวาแบบจําลองใดจะมีความถูกตองมากที่สุด
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ภาพที่ 2 เสนอัตตลักษณ (SWCC) ของดินภูเขาจากหินผุแกรนิต ที่ความ
ลึก 1 เมตร บริเวณเขาคิชกูฐ จังหวัดจันทบุรี
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ตามที่ ไ ด กล า วมาแล วข า งตน แรงดูดเมทริ ก (Matric suction)
ความเครียดเมทริก หรือแรงดันน้ําดานลบนี้ มีความสําคัญอยาง
มากในการรักษาลาดดินไวใหอยูในสภาพที่มีเสถียรภาพเพีย งพอ
การตรวจวัดคาแรงดูดสามารถทําไดโดยตรงโดยใชเครื่องมือเทน
ซิโอมิเตอร (Tensiometer) อนึ่ง สําหรับการตรวจวัดดินถลมนั้น
เครื่องมือวัดควรจะสามารถวัดแรงดันน้ําไดทั้งดานบวกและลบ
เนื่องจากความดันน้ําในชองวางดินที่กอใหเกิดดินถลมอาจจะมี
คาเปนบวกหรือลบ ขึ้นอยูกับความชันของลาดดิน (อภินิติ และ
วิษณุพงศ, 2551ก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทําการพัฒนา
KU-tensiometer โดยประยุ ก ต เ ทคโนโลยี MEMs เพื่ อ ใช วั ด
แรงดันน้ําทั้งในสภาวะที่เปนลบและบวกในลาดดิน (Jotisankasa
et al., 2007, อภินิติ และวิษณุพงศ, 2551)

porosity, n = 0.435
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2.2 ความสัมพันธระหวางความเครียดเมทริกและคุณสมบัติ
ตางๆ ของดิน

suction, kPa

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธการซึมน้ําไดและแรงดูดเมท
ริก ของดินเขาคิชกูฐ จังหวัดจันทบุรี
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ลักษณะของเสน SWCC ยังสามารถนําไปประมาณหาการ
เปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธการซึมน้ํากับแรงดูดได (Jackson,
1972) ดัง แสดงในภาพที่ 3 ทั้ง นี้ คา สั มประสิ ทธ การซึมน้ํ า ที่
สภาวะอิ่มน้ํานี้ไดจากการทดสอบ Double Ring Infiltration Test
(กรมทรัพยากรน้ํา, 2550)
กําลังรับแรงเฉือน  ของดินทั้งในสภาวะอิ่มน้ําและไมอิ่ม
น้ํ า นั้ น สามารถคํ า นวณได โ ดยใช ส มการที่ (1) (Fredlund &
Rahardjo, 1993)
  c'( n  u a )  tan  '(u a  u w )  tan  b (1)
โดยคา c' = ความเชื่อมแนนประสิทธิผล,  n = หนวยแรงตั้งฉาก,
u a = ความดันอากาศในชองวางดิน (มีคา = 0 ในสภาวะทั่วไป),
u w = ความดันน้ําในชองวางดิน,  ' = มุมแรงเฉือนประสิทธิผล,
 b = มุ มแรงเฉื อ นสํ า หรับ แรงดู ด (  b มี ค าเท า กั บ  ' เมื่ อ ดิ น
อิ่มตัวดวยน้ํา) ทั้งนี้ไดแสดงตัวอยางคาพารามิเตอรตางๆ โดยการ
ทดสอบ Suction-monitored direct shear กับตัวอยางดินจากจันทบุรี
ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 2
วัตถุประสงคสํา คัญในการแกสมการที่ (1) คือ การหาค า
แรงดันน้ํา u w สําหรับการคํานวณหนวยแรงประสิทธิผล  ' ใน
การคํ า นวณเสถี ย รภาพของลาดดิ น นั่ น เอง ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จารณา
สมการที่ (1) ก็ จะเห็ น ได ชั ด เจนว า ค า แรงดั น น้ํ า จะขึ้ น อยู กั บ
พารามิเตอรที่สําคัญสองตัว คือ
1) การไหลซึมตอหนวยพื้นที่ของน้ําฝนเขาสูลาดดินหรือ
ออกจากลาด ( Q )
2) อั ตราส วนของความซึ มน้ํ า ต อ ความชั น ของเส น อั ต ต
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สมการพื้นฐานสําหรับการไหลของดินไดแสดงไวดังสมการที่ 2

ความชันของเสนอัตตลักษณของดิน, mw   ดังตัวอยางใน
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3.1 สมการการไหลของน้ําผานดินในสภาวะไมอิ่มน้ํา

เมื่อ คา k x และ k y คือ คาสัมประสิทธิ์การซึมน้ําในแนวแกน x
และ y ซึ่งจะแปรผันตามคาแรงดันน้ําดังไดกลาวไวขางตน, คา h
คือ ศักยน้ํ ารวม (Total hydraulic head), คา Q คือ ปริมาณน้ํ า
ไหลเขาออกที่ขอบเขต (Applied boundary flux), และคา mw คือ
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สําหรับกรณีการออกแบบลาดดิน จึงควรสมมุติใหลาดดินอยูใน
สภาวะอิ่มน้ํ า และผิ วหนา ดิ น มี แรงดั น น้ํา ในสภาวะสถิตย โ ดย
ระดับน้ําอยูที่ผิวดิน (u = w.z) ซึ่งจะเปนสภาวะที่คา Effective
stress ของดิ นมี คาน อ ยที่ สุ ด และกํา ลั งรั บแรงเฉื อ นน อ ยที่ สุ ด
นั่นเอง. อยางไรก็ตาม สําหรับการบํารุงรักษา การวิเคราะหลาด
ดินตามสภาพดิน ที่เ ปนอยูจริง ซึ่ง อยู ในสภาวะสลั บเปย ก สลั บ
แหง จะชวยให เกิดความเขาใจมากขึ้นวาสภาวะการไหลซึมน้ํ า
อยางไรจึงจะกอใหเกิดความไมมั่นคงตอลาดดิน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการปองกันไมใหแรงดันน้ําในลาดดินมีคามากเกินไป
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงเฉือนและแรงดูดเมทริก ของ
ดินเขาคิชกูฐ จังหวัดจันทบุรี ทดสอบโดยวิธี Suction-monitored
direct shear
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Ng & Shi (1998) ไดเสนอวา ดินที่อัตราสวน
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3. การวิเคราะหดวยทฤษฏีกลศาสตรของดินไมอิ่มน้ํา

มีคาสูง (นั่นคือความซึมน้ําสูง และความชันเสนอัตตลักษณต่ํา )
จะสงผลให ระดับน้ําใตดินเพิ่มขึ้นและลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมี
ฝนตกและน้ําไหลซึมเขาในลาดดิน

เป น ที่ ท ราบดี วา การออกแบบใดๆ ในทางวิ ศ วกรรมจะต อ ง
คํานึ งถึง กรณี ที่โครงสรางรับน้ํ าหนั กบรรทุก มากที่สุด เช นกั น

3.2 การประเมินคาแรงดูดเริ่มตนในลาดดิน
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ในเบื้องตนไดแสดงผลการวิเคราะหการไหลซึมผานหนาตัดดิน
หนา 3 เมตร เพื่ อ ศึก ษาอิ ทธิ พลจากฝนตกและค า พารามิ เ ตอร
ตางๆ ตอเสถียรภาพของลาดดิน โดยใชวิธีไฟไนทอิลิเมนท ดัง
ภาพที่ 5 คุณสมบัติของดินที่ใชไดจากการตรวจสอบจริงในพื้นที่
บริเวณเขาคิชกูฐ จ.จันทบุรี ซึ่งประกอบไปดวย เสนอัตตลักษณ
คา สัมประสิ ทธิ์ก ารซึมน้ํา และ กํา ลัง รั บแรงเฉื อน ดัง ได กล า ว
มาแลว โดยทําการวิเคราะหแบบหนึ่งมิติเพื่อประเมินความสําคัญ
ของตัวแปรแตละตัว และเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหสอง
มิติตอไปได
ขั้นตอนสําคัญที่สุดอันหนึ่งในการสรางแบบจําลอง คือการ
กําหนดสภาวะเริ่มตน (Initial condition) ซึ่งโดยทั่วไปจะไดจาก
ผลการวิเคราะหการไหลแบบคงที่ (Steady state) ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ คือ
(1) กําหนดขอบเขตบนสุดใหมีการไหลซึมลงที่อัตราคงที่
(Unit flux, q) ซึ่งในที่นี้จะกําหนดใหมีคาเทากับอัตราความเขม
ของน้ําฝนเฉลี่ย ซึ่งตรวจวัดไดในพื้นที่ อ.เขาคิชกูฐ ในชวงตนฤดู
ฝน (บรรพต, 2548) โดยมีคาประมาณ 400 มม/เดือน (1.54x10-7
ม/วินาที)
(2) เนื่ อ งจากกํ า หนดให ก ารไหลเป น แบบหนึ่ง มิ ติ จึ ง ให
ลักษณะ boundary ดานขางของหนาตัดดินเปนลักษณะทึบน้ํา (no
flow)
(3) คา head ดานลางสุดของหนาตัดดิน สามารถหาไดจาก
แรงดูดที่สอดคลองกับสัมประสิทธความซึมน้ําที่มีคาเทากับอัตรา
การไหลซึมเขาดานบน (q = 1.54x10-7 ม/วินาที) หรือจากภาพที่ 3
จะไดคาแรงดูดเทากับประมาณ 4 kPa (pressure = -4 kPa)
ผลการวิ เ คราะห หาสภาวะเริ่ มต น แสดงในภาพที่ 6 โดย
เปรี ย บเที ย บกั บค า แรงดั น น้ํ า ที่ ตรวจวั ดได จริ ง ในพื้ น ที่ (กรม
ทรั พ ยากรน้ํ า 2550) พบว า สอดคล อ งกั น อนึ่ ง การกํ า หนด
ลักษณะขอบเขต (boundary condition) ที่ดานลางของหนาตัดดิน
ควรหาจากคาที่ตรวจวัดไดในสนาม โดยอาจเปนระดับน้ําใตดิน
หรืออาจตองมีการตรวจวัดคาแรงดูดและเก็บตัวอยางดินเพื่อหา
ความชื้ น และคํ า นวณย อ นกลั บ หาค า แรงดู ด โดยใช เ ส น อั ต ต
ลักษณของดิน หรืออาจใชวิธีการประมาณจากสัมประสิทธความ
ซึมน้ําดังไดกลาวมาแลว
ขนาดของตารางไฟไนทอิลิเมน (Mesh) ยังมีผลตอผลการ
วิเคราะหการไหลซึมแบบ Transient อยางมาก Toll et al. (2007)
แนะนําใหใชตาขาย Mesh สําหรับแตละอิลิเมนทขนาด 0.1 x 0.1

ม2 เนื่องจากใหผลที่ถูกตองกวาขนาด 0.5 x 0.5 ม2 ในการศึกษา
ครั้งนี้ไดใชอิลิเมนต ขนาด 0.1 x 0.1 ม2 ดังแสดงในภาพที่ 5

3.3 การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินที่สภาวะฝนตกตางๆ
สําหรับการประเมินเสถียรภาพของลาดดินที่สภาวะฝนตกที่ความ
เข ม ต า งๆกั น สามารถทํ า ได โ ดยการวิ เ คราะห แ บบไม ค งที่
(Transient analysis) ซึ่งจะแตกตางจากการวิ เคราะหแบบคงที่
(Steady state) ดังนี้
(1) การวิเคราะหแบบ Transient จําเปนตองใชขอมูลเสน
อัตตลักษณของดิน ในการวิเ คราะหครั้ง นี้ ไดกํา หนดเสน อัตต
ลักษณไวสองลักษณะดังภาพที่ 2 เพื่อประเมินสมมุติฐานของการ
อิ่มน้ําของดินทั้งสองกรณี ดังไดกลาวไวขางตน คือ กรณี SW-1
และ SW-2
(2) สภาพขอบเขตบน (Top boundary condition) ของการ
วิเคราะหแบบ Transient กําหนดใหมีฝนตกที่ความเขม 50 มม/
ชม. (1.39 x 10-5 ม/วินาที) โดยคาความเขมนี้เปนคาที่สงผลใหมี
โอกาสเกิดดินถลมในเกาะฮองกงในระดับสูงมากกวา 50% เมื่อ
ฝนตกติดตอกันเกิน 5 ชม. (Kay, 1998)
นอกจากนั้นจะเห็นไดวาอัตราการไหลซึมนี้มีคามากกวาคา
สัมประสิทธิ์การซึมน้ําของดินอิ่มน้ํา (Ksat) ซึ่งจะสงผลใหมีการ
เจิ่ ง นองของน้ํา (ponding) ที่ ดา นบนของดิ น การวิ เ คราะห จึง
จําเปนตองกําหนดใหผิวดานบนของหนาตัดดินมีคาแรงดันน้ําได
ไมเกินศูนย ทั้งนี้เนื่องจากในความเปนจริงไมสามารถมีแองน้ําขัง
มากบนพื้นเอียงได
(3) สภาพขอบเขตลาง (Bottom boundary condition) ทั้งนี้เพื่อ
เปนการศึกษาความสําคัญของสภาวะการระบายน้ําของลาดดิน
จึงกําหนดใหมีการวิเคราะหสองรูปแบบ คือ สภาวะทึบน้ํา (No
flow- NF) และ สภาวะระบายน้ําอิสระ (Unit gradient –UG)
ผลการวิเคราะหการไหลซึม จะแสดงในรูปของแรงดัน ซึ่ง
สามารถนําไปใชประเมินหาคาสัดสวนความปลอดภัยของลาด
ดินโดยใชสมการของลาดดินอนันต (3) และใชคากําลังรับแรง
เฉือนประสิทธิผล (Fredlund & Rahardjo, 1993)
F

c' (  z cos 2  )  tan  'u w  tan  b
  z sin   cos 

(3)

โดยกําหนดให  b มีคาเทากับ  ' เมื่อแรงดันน้ํา u w มากกวาหรือ
เทากับศูนย หรือเมื่อดินอยูในสภาวะอิ่มน้ํา, คา  คือ ความชัน
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ของลาดดินซึ่งกําหนดใหมีคา 30o และ 45o, คา z คือ ความลึกของ
แนวการพั ง ทลาย และ คา  คื อ ความหนาแน น เป ยกของดิ น
(สมมุติใหมีคา 20 kN/m3)
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ภาพที่ 5 ลักษณะ Mesh ของหนาตัดดินลึก 3 เมตร สําหรับการวิเคราะห
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ภาพที่ 6 ลักษณะของแรงดันน้ําตามความลึกจากการวิเคราะหแบบสภาวะ
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ภาพที่ 8 คาอั ตราสว นความปลอดภัย ตามระยะเวลาการตกของฝน (50
มม/ชม) สําหรับลาดดินซึ่งมีและไมมีการระบายน้ําดานลาง
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ลัก ษณะของแรงดั น น้ํา ตามความลึ ก ณ ชวงเวลาที่ ฝนตก
ชั่วโมงตางๆ และสัดสวนความปลอดภัยสําหรับลาดดินอนันตที่
ความลึก 3 เมตร ไดแสดงไวในภาพที่ 7และ8 การคํานวณโดยใช
สมมุติฐานทั้ง 4 แบบ เห็นไดวา ลักษณะของเสนอัตตลักษณจะ
สงผลอยางมากตอพฤติกรรมการไหลซึม โดยสมมุติฐาน SW1
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บงชี้วา น้ําที่ไหลซึมเขาไปจะลดเสถียรภาพของลาดดินไดเร็วกวา
สมมุติฐาน SW2. ปรากฏการณนี้อธิบายไดจากการที่คาความชัน
mw ของสมมุ ติฐาน SW1 มี คา นอยกว าสมมุ ติฐาน SW2 ดั งได
กลาวมาแลว นอกจากนั้นยังเห็นไดวา กรณีที่ดานลางของลาดดิน
ไมสามารถระบายน้ําไดจะสงผลใหแรงดันน้ําเพิ่มขึ้นจนเขาใกล
สภาวะสถิ ตย (Hydrostatic) ซึ่ ง ลดหนวยแรงประสิ ทธิ ผ ลและ
กําลังของดินอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดในภาพที่ 7ก,ข และ 8ก.
คาสัดสวนความปลอดภัยในกรณีสมมุติฐาน NF มีคาลดลงต่ํากวา
1 ภายหลังจากฝนตกเปนเวลา 7 ถึง 9 ชั่วโมง (ฝนตกรวม 350450 มม). สําหรับความชัน 30o และภายหลังฝนตก 3-9 ชม. (ฝน
ตกรวม 150-450 มม) สําหรับความชัน 45o ลักษณะการเพิ่มขึ้น
ของแรงดันน้ําจนมีคามากกวาศูนยภายหลังฝนตกไประยะหนึ่งนี้
ยืนยันวา การพังทลายของลาดดินจะมีลักษณะที่ชัดเจนภายหลัง
ผ า นจุ ด วิ ก ฤตใดๆ (Threshold & Triggering Effect). ซึ่ ง
สอดคลองกับปริมาณน้ําฝนที่เสนอโดย Kay (1998)
สําหรับกรณีที่ลาดดินมีการระบายน้ําที่ดีใตดินชั้นลาง (ภาพ
ที่ 8ข) ถึงแมวาลาดดินจะอิ่มตัวดวยน้ํา (S =100%) แลวภายหลัง
ฝนตกตอเนื่องเปนระยะ 3-10 ชั่วโมง (150-500 มม) แตแรงดัน
น้ําจะไมเพิ่มขึ้นจนเกินศูนยหรือเขาใกลสภาวะสถิตย จึงทําใหคา
สัดสวนความปลอดภัยมีคาสูงกวา 1 ในกรณีที่ลาดชันนอยกวา
45o เสมอ สภาวะที่ มีการระบายน้ํ าในดา นลางของลาดจึงเป น
สภาวะที่นาจะมีการรักษาไวอยางดี ผลการวิเคราะหนี้ยังอาจเปน
ตัวชวยอธิบายไดวาเหตุใดลาดดินที่ความชันเทาๆกันจึงเคลื่อนพัง
ในบางกรณี แ ละไม เ คลื่ อ นพั ง ในบางกรณี ถึ ง แม ว า จะอยู ใ น
บริเวณที่รับน้ําฝนเท าๆกัน ผลการศึกษานี้นาจะชวยกระตุนให
เกิดความตระหนักในการบํารุงรักษาระบบการระบายน้ําในลาด
ดินในงานทางไมมากก็นอย

4. สรุป
งานวิจัยนี้ไดสาธิตการประยุกตใชทฤษฏีกลศาสตรของดินไมอิ่ม
น้ําในการประเมินเสถียรภาพของลาดดินในงานทาง สําหรับการ
พังทลายของลาดเนื่องจากฝนตก บทความนี้ไดนําเสนอผลการ
ทดสอบพฤติกรรมของดินไมอิ่มน้ําในดานกําลัง การอุมน้ํา และ
การไหลซึ ม ทั้ ง ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารและในสนาม จากผลการ
วิเคราะหการไหลซึมเชิงตัวเลขและเสถียรภาพของลาดดินพบวา
การรักษาสภาพการระบายน้ําในลาดดินเปนปจจัยสําคัญในการ
บํารุงรักษาลาดดินในงานทาง และยังพบวาการลักษณะของเสน

อัตตลักษณของดิน (SWCC) มีอิทธิพลตอผลการวิเคราะหการ
ไหลซึมอยางมีนัยสําคัญ
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พลวัตขอมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบพอเพียงและยั่งยืนในลุมแมน้ําเจาพระยา
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