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ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  
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 เขื่อนเปนสิ่งกอสรางขนาดใหญที่สรางขึ้นดวยมนุษย  เขื่อนที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 335 
เมตร (สูงกวาตึกใบหยก 2 ที่สูง 319 เมตร)  เขื่อนยุคใหมสวนมากไดรับการออกแบบใหมีความสามารถ
ในการตานทานแผนดนิไหวไดตามลักษณะโอกาสการเกดิความรุนแรงในพื้นทีก่อสราง ในประวัตศิาสตร
เขื่อนยุคใหมทีเ่กิดการพิบตัิอยางสมบูรณเนือ่งจากแผนดินไหว  มเีพียงเขื่อนเดียวในโลกคือ เขื่อน 
Sheffield ในป พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ชนิดของเขื่อนแบงตามประเภทของการกอสราง  ไดแก เขื่อนดินบดอัด  เขื่อนหนิทิ้งแกนดิน
เหนยีวเขื่อนหนิทิ้งคาดคอนกรีตและเขื่อนคอนกรีตเปนตน เขื่อนสวนใหญในโลกเปนเขื่อนดินและเขื่อน
หิน ตามสถิติแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 

 
  
 

รูปท่ี 1  สัดสวนประเภทเขื่อนท่ีไดลงทะเบยีน (ICOLD, 1975) 
 
ประเภทของเขื่อนจะถูกเลือกตามวัตถุประสงคการสรางเขื่อนลักษณะของชองเขาหรือรองน้ํา  

ความสูงที่ตองการและวัตถุประสงคสําหรับการกอสรางที่มีอยูในพื้นที่บทความ นี้จะขอกลาวถึง  
พฤติกรรมการตอบสนองและการพิบัติของเขื่อนดินและเขื่อนหินทิ้ง  เนื่องจากแรงแผนดินไหวโดยจะ
นําเสนอหลักการและชนดิของการพิบัติ  รวมทั้งเหตกุารณในอดีตประกอบเปนกรณศีึกษา 
 
 
 
 
 

เขื่อนถม เข่ือนคอนกรีตและหินกอ 

เข่ือนดิน เขื่อนหินทิ้ง Gravity Arch Buttress Multi-Arch 

9,890 760 3,970 760 280 140 

62.6% 4.8% 25.1% 4.8% 1.8% 0.9% 

67.4% 32.6% 

 



รูปแบบการพบิัติของเขื่อนจากผลของแผนดินไหว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 สัดสวนสาเหตุแหงการพิบัต ิ
 

รูปที่ 2  แสดงสถิติการพิบัติเสียหายของเขื่อนจากหลายสาเหตุ เห็นไดวาเขื่อนสวนใหญเกดิการ
พิบัติเนื่องมาจากการไหลซึมของน้ําผานตัวเขื่อน(ในสภาวะปกติ)เปนสาเหตุหลัก สาเหตุดงักลาวเกดิ
เนื่องมาจากการเลือกวัสดุตัวเขื่อนหรือดินตวัเขื่อนผิดประเภท การสํารวจที่ไมเพียงพอ   ความผิดพลาด
จากการบดอดั หรือการทรุดตัวแตกตางกนัของฐานรากเปนตน สําหรับแผนดินไหวนั้น พบวากอใหเกิด
พฤติกรรมรูปแบบตางๆกับตัวเขื่อนซึ่งนําไปสูการพิบัตไิดดังตอไปนี้    

1. การเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนในแนวดิง่ใกลตัวเขื่อน  
2. การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใตฐานเขื่อน(รูปที่ 3) 
3. การเกิดคลื่นน้าํภายในอางเกบ็น้ํา (Seiches) เนื่องจากความสั่นสะเทือน (รูปที่ 4) 
4. การเกิดแผนดนิถลมรอบอางเก็บน้ําจากแรงแผนดินไหวทําใหเกิดน้ําขามสันเขื่อน 
5. เกิดการพิบตัิของอาคารบังคับน้ํา ทําใหไมสามารถระบายน้ําได 
6. การไหลซึมของน้ําผานตัวเขื่อนตามรอยแตกในแนวขวางกับสันเขื่อน 
7. การยุบตัวของสันเขื่อนในแนวดิ่งเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือน 
8. การสูญเสียกําลังของดินตัวเขื่อนหรือฐานรากเนื่องจากการเกิด Liquefaction ทําใหเกดิการ

เล่ือนไถลหรือยุบตัวของเขื่อน 



     
 

รูปท่ี 3  ความเสียหายของเขื่อน  SHI-KONG ประเทศไตหวัน (R.S.OLSEN, 1999) 
 
 

 
 
รูปท่ี 4  คล่ืนในอางเก็บน้ําเนือ่งมาจากแผนดินไหว (Seiches)เขื่อน Hebgen  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
สาเหตุดังกลาวขางตนเรยีงลําดับตามโอกาสในการเกดินอยที่สุดไปถึงโอกาสเกิดสูงสุด  สาเหตุที่ 

1-4 เปนสาเหตุที่มีโอกาสเกดิต่ําและดําเนนิการวิเคราะหเพื่อคาดเดาความเสียหายยาก  สาเหตุที่ 5-8 เปน
สาเหตุที่มีโอกาสเกิดมากกวาและสามารถประเมินความเสียหายโดยใชหลักทฤษฎีดานวิศวกรรมปฐพีมา
ดําเนินการวิเคราะหไดรายละเอียดของสาเหตุและความเสียหายของเขือ่นจากแผนดนิไหวมีดังตอไปนี ้

 
  

คลื่นน้ํากําลัง
เคลื่อน 

เขาหาตัวเขื่อน 



การพิบัติจากการเกิด Liquefaction  
Liquefaction  คือปรากฏการที่ดินทรายหรือกรวดที่อ่ิมตัวดวยน้ําเกดิการสูญเสียกําลัง  เนื่องจาก

แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว  เหตดุังกลาวเกิดจากมคีวามสั่นสะเทอืนของคลื่นแผนไหวทีแ่รงพอที่จะ
ทําใหแรงดันน้ําในเมด็ดินเพิ่มมากขึ้นสงผลใหเม็ดดนิอยูหางกนัมากขึน้  กําลังรับน้าํหนักของดนิจึงตกลง 
เหตุการณดังกลาวจะเกิดเฉพาะดินทรายหลวมหรือกรวดที่มีความแนนต่ํา Liquefaction  สามารถเกิดขึ้น
ไดทั้งดินตวัเขือ่นหรือดินฐานราก  และสามารถทําใหเขือ่นเกิดการพิบตัิไดอยางรวดเร็ว  เขื่อนทีก่อสราง
ดวยเทคนิคการกอสรางในปจจุบันแทบจะไมมีโอกาสเกดิ Liquefaction  ได  สําหรับเขื่อนเกาประเภท
เขื่อนที่มีโอกาสเกิด Liquefaction ไดงายทีสุ่ดไดแกเขื่อนที่กอสรางโดยเทคนิค Hydraulic Fill หรือบดอัด
ดินโดยใชน้ําฉดี   

ป พ.ศ. 2468  เกิดแผนดินไหวที่เมือง Santa Barbara ขนาดความรุนแรง 9 Rossi-Forsel   แสกล  
ทําใหเกิดการพิบัติอยางสมบูรณของเขื่อน  Sheffield ซ่ึงเปนเขื่อนดนิคาดหนาคอนกรีต (รูปที่ 5) 

      

   
 

รูปท่ี 5  การพบิัติของเขื่อน  Sheffield ป พ.ศ. 2461 (Sherard et al., 1963) 
 
  เขื่อนดังกลาวเปดใชงานในป พ.ศ. 2461 และกอสรางโดยขาดการบดอัดที่ดทีําใหดนิอยูใน

สภาพหลวม  ผูเชี่ยวชาญคาดวาสาเหตุการพิบัติของเขื่อนเกิดจากการเกิด Liquefaction ที่บริเวณฐานราก
ดานบนหรือสวนลางของตัวเขื่อน  อยางไรก็ตามในขณะนั้นวิศวกรปฐพียังไมคุนเคยและรูจกั
ปรากฏการณ Liquefaction ดีพอ  46 ปตอมา ป พ.ศ. 2514 ไดเกดิแผนไหวที่รัฐแคลิฟอเนีย ขนาดความ



รุนแรง 6.6 ริกเตอรแสกล แผนดินไหวดงักลาวทําใหเขือ่น Lower San Fernando เกิดความเสียหายแตไม
ถึงกับพิบัติอยางสมบูรณ เขื่อนดังกลาวตัง้อยูหางจากศนูยกลางแผนดนิไหวประมาณ  20  กม.  
แผนดินไหวทาํใหเกิด Liquefaction ภายในตัวเขื่อนทําให ตัวเขื่อนไถลลงไปทางดานเหนือน้ําหรือไถลลง
ในอางเก็บน้ํา สงผลใหระดบัสันเขื่อนลดต่ําลงดังแสดงในรูปที่ 6 ในเวลานั้นเหลืออีกเพียง  1 เมตร ที่น้ํา
จะสามารถขามสันเขื่อนได  ถาเกิดเหตกุารณดังกลาวเกดิขึ้นเขื่อนอาจแตกไดและจะกอใหเกดิสูญเสียอยาง
ใหญตกลงตามมา หลังจากเหตุการณเกือบพิบัติของเขื่อน Lower San Fernando ไดเกดิการศึกษาเรื่อง 
Liquefaction ที่คอนขางจะดีในปจจุบนัอยางจริงจัง สงผลใหเกิดการพัฒนาทฤษฎีในการวิเคราะหและ
เทคนิคการกอสรางเพื่อปองกันการเกิด Liquefaction ที่คอนขางจะดใีนปจจุบัน 

   

  
 

รูปท่ี  6  ความเสียหายของเขือ่น Lower San Fernando ป พ.ศ. 2514 (USGS, 1995) 
 
สําหรับสาเหตุการพิบัติอ่ืนๆ อาทิเชนการเกดิ Seiches รวมทั้งเทคนิคการออกแบบเขื่อนเพื่อ

ตานทานแผนดินไหวจะขอนําเสนอในฉบับหนา 
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