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บทคัดยอ 

 บทความนี้เปนการศึกษาวิธีการวิเคราะหความมั่นคงของลาด

ชันบดอัดจากดินที่ผุสลายจากหินแกรนิตเพื่อศึกษามาตรการความ

ปลอดภัยของลาดชัน ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ การประเมิน

ประสิทธิภาพการปองกันการพิบัติของลาดชันในอดีตของกรณีศึกษา การ

วิเคราะหระดับน้ําใตดินวิกฤตเพื่อการเตือนภัย และการศึกษาแบบจําลอง

ลาดดินในหองปฏิบัติการ กรณีศึกษา ณ โครงการกอสรางเจดียบูรพาฐิตวิ

ริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจากการ

ประเมินประสิทธิภาพการปองกันการพิบัติของลาดชันแตละรูปแบบ

ภายหลังการใชงาน 14 เดือน พบวา การใช  Shotcrete บนลาดดินบดอัดมี

ขอเสียคือน้ําไมระบายออกจาก Weep Hole ซึ่งอาจทําใหเกิดแรงดันน้ํา

ภายในลาดดินและเกิดการกัดเซาะบริเวณรอยตอระหวางดินเดิมและ 

Shotcrete ในขณะที่การใช Clay Sodding และปลูกหญา ใหประสิทธิภาพ

ที่ดีกวา แตจะพบปญหาบริเวณที่มีน้ําผิวดินไหลมาก และรูระบายน้ํา  

(Weep Hole) ในลาดดินเกิดการอุดตัน  ในสวนการวิเคราะหระดับน้ําใต

ดินวิกฤตเพื่อการเตือนภัยไดทําการติดต้ัง Observation Well และเก็บ

ตัวอยางดินมาทดสอบกําลังรับแรงเฉือน ผลการวิเคราะหผลพบวาลาดดิน

ในสภาพปกติมีความมั่นคงดี แตเมื่อระดับน้ําใตดินอยูสูงใกลผิวดินนอย

กวา 5.2 เมตร จะมีโอกาสเกิดการพิบัติสูง สําหรับการศึกษาแบบจําลอง

ลาดดินในหองปฏิบัติการไดจําลองลาดดินเปนสองกรณี คือ กรณีที่พน

ดินเหนียวเหลวและไมไดพนดินเหนียว หลังจากทําการพนน้ําบนลาดดิน  

เปนระยะเวลา 16 วัน พบวาลาดดินสวนที่ไมไดพนดินเหนียวเกิดการกัด

เซาะมากกวาอยางเห็นไดชัด และน้ําสามารถซึมลงสูลาดดินไดดีกวาโดย

จะมีความชื้นมากที่สุดบริเวณตีนของลาดดิน ทําใหสามารถสรุปไดวา 

การกอสรางลาดดินโดยใชดินที่ผุสลายจากหินแกรนิตควรมีมาตรการ

ปองกันการกัดเซาะผิวดิน และลดการไหลซึมของน้ําเขาไปภายในลาดชัน  

 

นอกจากนี้ควรมีมาตรการระบายและกรองน้ําออกจากตีนของลาดชันเพื่อ

ความมั่นคงในระยะยาว 

คําสําคัญ : แรงดันน้ํา, ระดับน้ําใตดิน, ดินถลม, พนดินเหนียว 

Abstract 

 The stability of decomposed granite was studied in Kao 

Sukim temple construction site. The study was done in 3 parts includes 

the evaluation of slope stabilization method, the method of warning 

using the water table data and the behavior of protected and unprotected 

slope surface. The studied slope was rehabilitated and finished for 14 

months after the failure. The visual inspection was done to evaluate the 

effectiveness of various slope stabilization methods including rock 

bolting, shotcrete and rock bolting, shotcrete and soil nailing, clay 

sodding and planting. The evaluation found that the shotcrete and soil 

nailing done in compacted granite soil has problem of toe erosion from 

the water pressure at the toe that trapped inside the slope. Even though 

the weep holes are provided but they are all blocked by fine particle 

soil. Clay sodding and planting seems to be the effective method both in 

term of cost and performance effectiveness. The analysis of critical 

water level in the slope was also done by installation of observation 

well in the slope, collecting the soil sample and has it tested for shear 

strength in the laboratory. The analysis shows that if the water table 

rises up to and less than 5.2 meter from ground surface, the stability of 

the slope will be critical. Finally, the study of the behavior of protected 

and unprotected slope was performed in the laboratory by created the 

slope model in the glass tank. The decomposed granite soil was used to 

compact into the glass tank. Two slopes was done, one with clay slurry 

spray on the slope surface and another was not. The water was spray 

over the slope everyday with equal amount. The result found that the 
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slope coated by the clay slurry has less erosion and water penetrated in 

the slope surface as well as at the toe of the slope.  

Keywords: pore pressure, water table, landslide, clayey spreaded,    

 shortcrete, Clay Sodding and Planting 

1. บทนํา 

 ปญหาเสถียรภาพของลาดชันในประเทศไทยนับวามี

ความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งลาดชันบดอัดจากดินที่ผุสลาย

จากหินแกรนิต ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกถาไมมีสิ่งปกคลุมดินน้ําฝนจะสามารถ

ซึมลงสูชั้นดินไดอยางรวดเร็วทําใหดินอิ่มตัวและเกิดดินถลมไดงาย 

สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนในบริเวณใกลเคียงเปนอยาง

มาก การศึกษานี้ใชกรณี โครงการกอสรางเจดียบูรพาฐิตวิริยาประชา

สามัคคี ณ วัดเข าสุกิม จ.จันทบุรี โดยตําแหนงขององคเจดียกอสรางบน

ไหลเขาซึ่งเปนภูเขาหินแกรนิต และตองมีการตัดลาดชันธรรมชาติ ทําให

เสถียรภาพของลาดชันเปลี่ยนไป ทั้งนี้ลาดชันบริเวณนี้เคยเกิดการพิบัติ

มาแลวในอดีต จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงวิธีลดการไหลซึมของ

น้ําฝนลงสูชั้นดินเพื่อรักษา เสถียรภาพของลาดชัน กําหนดระดับน้ําใตดิน

เพื่อการเตือนภัย และประเมินถึงวิธีการปองกันการพิบัติของลาดชันแตละ

รูปแบบที่สรางขึ้นในพื้นที่ศึกษาซึ่งมีทั้งลาดหินและลาดดิน วิธีดังกลาว

ประกอบดวย Rock Bolt, Soil Nail, Shotcrete และ Clay Sodding รวมกับ

การปลูกหญา 

 

รูปที่ 1 ภาพรวมการปองกันการพิบัติที่ในพื้นที่ศึกษา 

ตารางที1่ ประเภทของการปองกันการพิบัติและประสิทธิภาพหลังจากใชงานมา 14 เดือน

ประเภทการปองกัน พฤติกรรมหลังใชงาน ประสิทธิภาพและความเหมาะสม 

Rock Bolting  

บนลาดหิน 

ไมพบบริเวณที่เกิดการพิบัติ 

Weep Hole สามารถใชงานไดดี 

มีประสิทธิภาพการใชงานที่ดี และมีความเหมาะสมสําหรับเสริม

ความมั่นคงของมวลหิน(Rock mass)บนลาดเขา 

Shotcrete และ 

Soil Nail 

บนลาดดินบดอัด 

พบการกัดเซาะบริเวณดานบนของลาดชัน ซึ่งเปน

รอยตอระหวางคอนกรีตกับดิน เดิม  โดยเฉพาะ

บริเวณที่ไมมีพืชปกคลุม และบริเวณที่เปนรองการ

ไหลของน้ํา Weep Hole บางสวนอุดตัน และไมมีน้ํา

ไหลออกมาขณะฝนตก 

การทํา Shotcrete บนลาดดินที่ผุสลายจากหินแกรนิตมีขอเสีย 

เนื่องจาก แรงดันน้ําในลาดดินจะไมระบายออกหาก  weep hole 

อุดตันเนื่องจากดินแกรนิตมีวัสดุละเอียด นอกจากนั้นยังเกิดการ

กัดเซาะไดทั้งภายในและภายนอกบริเวณรอยตอกับดินเดิม 

 

ClaySodding and 

Planting 

มีการพิบัติของลาดดินเฉพาะบริเวณที่มีน้ําไหลมาก 

เชน บริเวณที่มีการรดน้ําบํารุงพืช และไมมีน้ําไหล

ออกมาจาก Weep Hole ขณะฝนตก 

สวนใหญมีประสิทธิในภาพการใชงานคอนขางดี แตเนื่องจากเปน

ลาดดินที่บดอัดจากดินที่ผุพังจากหินแกรนิตจึงมีคาความซึมน้ําสูง 

ทําใหเกิดการกัดกรอนที่ผิวหนาไดงายเมื่อฝนตกหรือมีการรดน้ํา  

นอกจากนั้นในชวงแรกจําเปนตองดูแลใหรากหญายึดกับดินถม

ใหเร็วที่สุด 

  

Rock Bolt Soil Nail and Shotcrete Rock Bolt and Shotcrete Weep Hole Shotcrete Clay Sodding and Planting 



2. การปองกันการพิบติัและประสทิธิภาพ   

ในการประเมินประสิทธิภาพของการปองกันการพิบัติของ

ลาดชันนี้เปนการประเมินดวยสายตา โดยใชพื้นที่ศึกษา ณ วัดเขาสุกิม 

ภายหลังการใชงาน 1 ป 2 เดือน ซึ่งประกอบดวยวิธีการปองกันดังรูปที่ 1 

3. ความแขง็แรงของดนิและหนิท่ีใชในการวิเคราะหเสถยีรภาพ 

 วรากร (2542) เสนอวาวัสดุทางธรณี  (ดินและหิน) มีหลักการ

ระบุความแข็งแรงและลักษณะการวิเคราะหได  2 ลักษณะ คือ วิเคราะห

ดวยหนวยแรงรวม  (Total Stress Analysis, TSA) และ วิเคราะหดวย

หนวยแรงประสิทธิผล (Effective Stress Analysis, ESA) ทั้งนี้เนื่องจาก

ดินหรือหินมักจะมีความชื้นหรือน้ําอยูภายในมวลดิน  เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของหนวยแรงขึ้นในมวลดินจึงอาจทําใหมีการเพิ่มหรือลด

แรงดันน้ําในมวลดิน ซึ่งมีผลตอกําลังประสิทธิผลของมวลดินตามสมการ

ของ Mohr - Coulomb ดังนี้ 

τ = c +σ .tan φ    (1) 

  τ’ = c’ + (σ − u).tan φ’    (2) 

เมื่อ  τ’ = ความแข็งแรงหรือกําลังรับแรงเฉือนของดินประสิทธิผล 

          c’ = ความเหนียว หรือแรงยึดเกาะของมวลดินประสิทธิผล 

         σ  = หนวยแรงรวมที่กระทําต้ังฉากกับผิวเคลื่อน 

          u  = ความดันน้ํา ณ จุดที่กําลังพิจารณา 

         φ’ = มุมเสียดทานภายในประสิทธิผล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใชการวิเคราะหแบบหนวยแรง

ประสิทธิผล โดยใชคา c’ และ φ’ ที่ไดจากการเก็บตัวอยางดินในสนามมา

ทดสอบ Direct Shear Test และไดติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดแรงดันน้ําขณะ

ทําการเฉือน ดังรูปที่ 2 เพื่อใหทราบพฤติกรรมการระบายน้ําขณะพิบัติ

ของดินบดอัด 

 

รูปที่ 2 อุปกรณวัดแรงดันน้ําขณะเฉือนตัวอยาง 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  

 ในการศึกษาคร้ังนี้แบงการดําเนินงานเปน 2 สวน คือ การ

วิเคราะหระดับน้ําใตดินเพื่อการเตือนภัย และการศึกษาแบบจําลองลาด

ดินในหองปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังแสดงในรูปที่ 3 

และ 4 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิเคราะหระดับน้ําใตดินเพื่อการเตือนภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาแบบจําลองลาดดินในหองปฏิบัติการ 

วิเคราะหระดับน้ําใตดินวิกฤตเพื่อการเตือนภัย 

วิเคราะหความมั่นคงดวยโปรแกรม KUslope  

เจาะสํารวจและเก็บตัวอยาง

ดินแบบ Disturbed 

 

ทดสอบ Direct Shear Test แบบ Submerged  

โดยใชความแนนที่ 95% Standard 

Compaction และวัดคาแรงดันน้ําขณะเฉือน  

ติดต้ัง  

Observation Well  

 

วัดระดับน้ํา

ใตดินขณะ 

ฝนตก  

สราง Grid บริเวณดานขางของลาดดินเพื่อระบุตําแหนง 

แลวร้ือดินออกเพื่อหา water content ที่จุดตาง ๆ 

 

ฉีดพนน้ําลงบนลาดดินทั้งสองสวน สวนละ 300 มิลลิลิตร  

ทุกวัน และสังเกตการเปลี่ยนแปลงเปนระยะเวลา 16 วัน 

 

นําดินทุก ๆ ความลึก 6 ซม.  

ไปหาการกระจายตัวของเม็ดดิน  

 

บดอัดลาดดินในกลองทดสอบ ควบคุม

ปริมาณน้ําและความหนาแนนในการบดอัด 

ฉีดพนดินเหนียวเหลวบนลาดดิน 1 

สวน และทิ้งไวปกติอีก 1 สวน 



5. คุณสมบัติของดินท่ีไดจากการทดสอบในหองปฏบิติัการ  

 ตัวอยางดินในสนามไดถูกนํามาทดสอบเพื่อจําแนกประเภทดิน

ดวยระบบ Unified Soil Classification และหาการกระจายตัวของเม็ดดิน 

ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 การกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน 

จากกราฟสามารถหาคาสัมประสิทธิ์ของความสม่ําเสมอ  

(Coefficient of Uniformity, Cu) ไดเทากับ 8.10 และคาสัมประสิทธิ์ของความ

โคง (Coefficient of Curvature, Cc) ไดเทากับ 1.01 ดังนั้นจงึสามารถจําแนก

ชนิดของดินไดเปนดินทรายที่มีขนาดคละดี (Well graded sand, SW) 

 นําตัวอยางดินมาทดสอบ Direct Shear Test เตรียมตัวอยางให

ไดปริมาณน้ําและความหนาแนนที่ไดจากการทดสอบความหนาแนนของ

ดินในสนามขณะกอสรางเปนเกณฑ โดยเปรียบเทียบกับผลการบดอัดที่  

95% Standard Compaction Test ในหองปฏิบัตการติดต้ังเคร่ืองมือวัด

แรงดันน้ําบริเวณหินพรุนของ  top cap เพื่ออานคาแรงดันน้ําขณะเฉือน 

ซึ่งพบวาเกิดแรงดันน้ํา 0.23 kPa ในตัวอยางที่ 3 ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวาง Horizontal Displacement กับ แรงดันน้ํา 

เมื่อนําผลการทดสอบมาหา ความสัมพันธระหวาง Normal Stress กับ 

Shearing Stress พบวา ถาไมคิดแรงดันน้ําที่เกิดขึ้นจะไดคา c’= 1.95 t/m2 

และ φ’ = 45.47 องศา แตเมื่อพิจารณาแรงดันน้ําที่เกิดขึ้นในตัวอยางที่ 3 

จะไดคา c’= 1.90 t/m2 และ φ’ = 45.97 องศา ซึ่งจะเห็นไดวาแรงดันน้ําที่

เกิดขึ้นสงผลตอคา c’และ φ’ นอยมาก ดังรูปที่ 7 แสดงใหเห็นไดวา

ตัวอยางดินที่ผุจากหินแกรนิตในกรณีที่ศึกษามีพฤติกรรมการระบายน้ํา

ทันทีขณะเฉือนตัวอยาง 

 

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวาง Normal Stress กับ Shearing Stress 

6. ความม่ันคงคงลาดชนัและระดบันํ้าใตดนิเพ่ือการเตือนภยั  

 จากการวัดระดับน้ําใตดินขณะฝนตก ใน Observation Well 

พบวาไมมีน้ําอยูในหลุมสํารวจ ถึงแมวาฝนจะตกตอเนื่อง  ในการคํานวณ

เสถียรภาพของลาดชัน กรณีความมั่นคงในสภาพปจจุบัน จึงไมคํานึงถึง

ระดับน้ําใตดิน และเมื่อนําคาพิกัดของลาดชันจากแบบกอสราง และ

ขอมูลความหนาแนนของดินจากการทดสอบความหนาแนนในสนาม 

(Field Density Test) ดวยวิธี Sand Cone ซึ่งมีคาเทากับ 1.82 ตันตอตาราง

เมตร ประกอบกับคา c’ และ φ’ ที่ไดจากการทดสอบ Direct Shear Test 

มาทําการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชันดวยโปรแกรม KUslope โดยใช

ทฤษฎีของ Simplified Bishop จะไดคาอัตราสวนปลอดภัยเทากับ 1.807 

และมีระนาบการพังอยูที่ลาดชันดานบนดังรูปที่ 8 ทั้งนี้เพื่อการเตือนภัย

การพิบัติของลาดชันหากเกิดฝนตกหนักตอเนื่องกัน จึงไดวิเคราะหความ

มั่นคงของลาดชันกรณีที่ระดับน้ําใตดินอยูสูงในระดับตางๆ เพื่อใชเปน

เกณฑเตือนภัย โดยระดับน้ําจะถูกกําหนดตามคาอัตราสวนความ

ปลอดภัยตางๆดังแสดงผลในตารางที่ 2 

 

รูปที่ 8 ผลการวิเคราะหเสถียรภาพดวยโปรแกรม KUslope 
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ตารางที่ 2 ระดับน้ําใตดินเพื่อการเตือนภัย 

ระดับน้ําจากผิวดิน (m.) อัตราสวนปลอดภัย โอกาสดินถลม 

Hw ≤ 4.2 FS ≤ 1.3 สูงมาก 

4.2 < Hw ≤ 5.2 1.3 < FS ≤ 1.5 สูง 

5.2 < Hw ≤ 8.0 1.5 < FS ≤ 1.8 ตํ่า 

Hw > 8.0 FS > 1.8 ตํ่ามาก 

7. แบบจาํลองลาดดนิในหองปฏิบัติการ 

 แบบจําลองของลาดดินในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของลาดดินหากถูกปองกันโดยการพนดินเหนียวเหลว (รูปที่ 9) 

แบบทดสอบเร่ิมโดยนําดินตัวอยางมาทําการบดอัดในตูกระจกโดย

ควบคุมความชื้น ความหนาแนนในการบดอัด และความลาดชันให

ใกลเคียงในสนาม โดยแบงลาดดินออกเปน 2 สวน คือสวนที่มีการพนดิน

เหนียว และสวนที่ไมไดพนดินเหนียว ดังรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10 อุปกรณการพนแล แบบจําลองลาดดินภายหลังการพนดินเหนียว 

 หลังจากทําการปลอยน้ําลงบนแบบจําลองลาดดินทั้งสองสวน 

สวนละ 300 มิลลิลิตร ทุกวัน เปนระยะเวลา 16 วัน มีความแตกตางของ

ลาดดินทั้งสองสวน ดังนี้ 

 1.) พบวาเมื่อปลอยน้ําลงบนลาดดินที่ไมมีการพนดินเหนียว 

น้ําสามารถซึมลงไปในลาดดินไดทันทีถึง 2.8 เซนติเมตร แตสามารถซึม

ลงไปในลาดดินที่มีการพนดินเหนียวไดเพียง 1.8 เซนติเมตร ใน

ระยะเวลาที่เทากัน และพบวาผิวหนาของลาดดินที่ไมพนดินเหนียวเมื่อ

ผานไป 16 วัน ถูกกัดเซาะหายไปถึง 1.2 เซนติเมตร สวนผิวหนาของลาด

ดินที่มีการพนดินเหนียวถูกกัดเซาะหายไปเพียง 0.5 เซนติเมตร ดังรูปที่ 11 

และรูปที ่12 ตามลําดับ 

 

รูปที่ 11 การกัดเซาะผิวหนาของลาดดินที่ไมไดพนดินเหนียว 

 

รูปที่ 12 การกัดเซาะผิวหนาของลาดดินที่มีการพนดินเหนียว 

 2.) ปริมาณความชื้น ณ จุดตาง ๆ บนลาดดินพบวาใน

แบบจําลองลาดดินทั้งสองสวนมีปริมาณความชื้นมากบริเวณผิวของลาด

ชัน และจะคอย ๆ ลดลงเมื่อเขาไปภายใน โดยความชื้นจะมากที่สุด

บริเวณตีนของลาดชัน  (Toe) ซึ่งลาดชันที่ไมมีการพนดินเหนียวจะมี

ปริมาณความชื้นในดินมากกวาลาดชันทีมีการพนดินเหนียว อยางชัดเจน 

ดังรูปที่13 และรูปที่ 14 

 

รูปที่ 13 ความชื้นภายในลาดดินที่ไมไดพนดินเหนียว 



 

รูปที่ 14 ความชื้นภายในลาดดินที่มีการพนดินเหนียว 

3.) การกระจายตัวและขนาดของเม็ดดิน ในการศึกษาแบบจําลองคร้ังนี้ยัง

ไมสามารถบอกความแตกตางของการกระจายตัวของเม็ดดินตามความลึก

ไดชัดเจน เนื่องจากมีขอจํากัดของเวลาการศึกษา 

7. สรุป การศึกษาคร้ังร้ีสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. ประสิทธิภาพการปองกัน ลาดชันดินบดอัดจากดินที่ผุจาก

หินแกรนิต หลังการกอสราง 14 เดือน พบวา 

• การทํา Shotcrete บนลาดดินมีความเหมาะสม ตํ่า

เนื่องจากปญหาแรงดันน้ําภายในลาดดิน และการ

กัดเซาะที่ผิวคอนกรีตบริเวณ ของรอยตอระหวาง

คอนกรีตกับดินเดิม 

• การฝงทอระบายน้ําในลาดดิน ( Weep Hole) จะ

เกิดการอุดตันไดงาย 

• การปูดินเหนียวและปลูกหญา ( Clay Sodding and 

Planting) จะเกิดการพิบัติไดงายในบริเวณที่มีน้ํา

ผิวดิน ไหลมาก  อยางไรก็ตามประสิทธิภาพ

โดยรวมอยูในขั้นดี 

2. เกิดแรงดันน้ําที่สงผลตอคา C’ และ φ’  นอยมากสําหรับการ

เฉือนดินที่ผุสลายจากหินแกรนิตในพื้นที่ศึกษา  หรือสรุปได

วาดินในพื้นที่ศึกษามีพฤติกรรมการพิบัติแบบระบายน้ํา 

3. ลาดชัน ณ พื้นที่ศึกษา วัดเขาสุกิม มีความเสี่ยงในการเกิดดิน

ถลมตํ่า ซึ่งการ ปูดินเหนียวสามารถชวยลดการซึมของน้ําฝน 

และการกัดเซาะที่ผิวของลาดชันได 

4. หากระดับน้ําใตดินมีระดับสูงขึ้นโดยตํ่ากวาผิวดินนอยกวา 5.2 

เมตร( ณ ตําแหนงที่ติดต้ัง Observation Well) ลาดดินที่ศึกษา

จะมีโอกาสเกิดดินถลมสูง  

5. ผลของแบบจําลองลาดดินพบวา ลาดดินที่พนดินเหนียวเหลว

ปองกันการกัดเซาะไดดีและมีปริมาณความชื้นในลาดดิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตีนลาดชันตํ่ากวาลาดดินที่ไมมีการพนดิน

เหนียวเหลว 
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