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บทคัดยอ
การเลือ่นตวัลาดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงขวาโครงการเขือ่นแควนอยบำรงุแดน ทำใหเกดิความ

เสียหายปรากฏบนลาดไหลเขา และมีความจำเปนตองทำการออกแบบปองการการเลื่อนตัวบริเวณลาด
ไหลเขา เพื่อเปนขอมูลประกอบการออกแบบปรับปรุงลาดไหลเขา จึงไดมีการสำรวจขอบเขตความเสีย
หายทีเ่กดิขึน้ การสำรวจธรณวีทิยาและธรณเีทคนคิ โดยการศกึษาลำดบัชัน้หนิธรณโีครงสราง แทงหิน
ตัวอยางจากหลุมเจาะ 11 หลุม และการวิเคราะหการเลื่อนตัวและเสถียรภาพลาดไหลเขาโดยวิธีการ
Kinematic, RMR และ SMR ผลการสำรวจบรเิวณลาดไหลเขามคีวามเสยีหายทีเ่กดิจากการเลือ่นตวัมี
พื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร การเลื่อนตัวยังทำให Shotcrete และทอระบายน้ำที่ปองกันลาด
ไหลเขาเกดิการปรแิตกและหลดุออกมา พบน้ำซมึออกมาตามรอยปรแิตกและเกดิ Traverse crack บรเิวณ
บนหนาลาดไหลเขาทีเ่ปนหนาดินทีไ่มถกูปองกนัลาดไหลเขา ชัน้ดนิเลือ่นเหลือ่มออกจากกนัประมาณ 1 เมตร
รางระบายน้ำคอนกรีตที่อยูระหวางฐานยันฝงขวาและตัวเขื่อนตีบเขาหากัน ลักษณะธรณีวิทยา หินใน
พืน้ทีโ่ครงการเปนหนิตะกอนอาย ุJurassic ชดุหนิเสาขวั กลมุหนิโคราช ประกอบดวยหนิทรายสลบักบั
หินทรายแปง หินทรายแปงแสดงการแตกแบบ Slaking และแสดงลักษณะชั้นหินคดโคง ระนาบการ
วางตวัมมีมุเอยีงเทต่ำ แทงหนิตวัอยางจากหลมุเจาะบนหนาลาดไหลเขาพบชัน้ดนิแทรกระหวางหนาหนิ
ในภาพตดั 2 มติ ิและ 3 มติ ิพบวามคีวามตอเนือ่ง มวลหนิทีเ่ลือ่นตวัมมีมุเอยีงเทนอยเขาหาสนัเขือ่น ชัน้
ดนิทีแ่ทรกระหวางหนาหนินีท้ำใหคามมุเสยีดทานระหวางหนาหนิลดลงมศีกัยภาพการเลือ่นตวั เมือ่เทยีบ
กบัคาความตานทานไฟฟาพบวา บรเิวณทีม่ศีกัยภาพการเลือ่นตวัทีพ่บในหลมุมคีา Low ถงึ Very low
resistivity ซึง่เปนบรเิวณทีม่คีวามชืน้สงูหรอืเปนระดบัน้ำทีไ่หลผานชัน้หนิ ซึง่สอดคลองกบัผลการสำรวจ
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ความเสียหายที่มีน้ำปรากฏตามรอยแตกของ Shotcrete แบบจำลอง 3 มิติ และผลการวิเคราะห
Kinematic แสดงการวบิตัแิบบ Plane failure ผลการวเิคราะห RMR เปน IV - Poor rock และ SMR
เปน Class Va ลกัษณะลาดไหลเขาไมเสถยีร ควรพจิารณาขดุเปดใหม ตดิต้ังและทำระบบระบายน้ำ
ใหม ตดิต้ังเครือ่งมอืวัดการเคลือ่นตวับรเิวณลาดไหลเขา และอปุกรณปองกนัลาดไหลเขาอาท ิshotcrete,
dental concrete, ribs and/or beam toe wall ตามความเหมาะสม

คำสำคญั: Plane failure, Rock slaking, Kinematic analysis, Rock mass rating (RMR),
   Slope mass rating (SMR)

Abstract
Slope failure appeared at the right abutment slope of Kwai Noi Bamrung Dan dam.

The slope damaged have to repair and reconstruction. Geological and geotechnical data are
essential to slope protection and repair procedure. Therefore, investigations are composed of
study regional rock stratigraphy, rock structure, study core samples from drill 11 holes and
slope stability analysis include Kinematic, RMR and SMR methods. Thus, preliminary investi-
gations have found slope failure occurred between rock strata which illustrated slope dis-
placement. Slope face appears extensive damage area approximately 28,000 square meters.
Moreover, slip depleted mass caused to shotcrete rupture. Partial slope, drain pipes and rock
bolts separated from slope face. Horizontal drain holes break down. Underground water has
been leaked from shotcrete rapture. Traverse crack appeared on partially top soil adjacent to
highest parts of main scarp which have overlap spacing approximately 1 meter. Lined slope
surface drain to collect run-off between slope face and dam crest was constricted from
depleted mass. Furthermore, rocks in study area is Jurassic sedimentary rocks of the Sao
Khua formation which is member of the Khorat group. Consequently, this formation is
composed of sandstone interbedded with siltstone which shows the slaking phenomenon.
Also, rock structure reveal folding and bedding present low dipping angles. In addition, core
samples unveil clay material between rock strata which can be correlated in each other drill
holes on slope face in 2D geological profiles and 3D modeling. These result presents
continuum of clay material layers. Therefore, these evidences are estimated cause to loss
friction angle between rock strata which has potential of slip planes. Depleted mass exhibit
low tilt angle incline to dam. Besides, resistivity profiles illustrate low to very low resistivity
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under slip planes that indicates moisture or ground water level. Kinematic analysis result
demonstrates daylight envelop plane failure. Not only RMR result is categorized into class
IV - poor rock but also SMR result is classified into Class Va. These results are indicated that
slope unstable of plane failure. Consequently, recommendation concerning the reconstruction
slope, installing drain system, movement monitoring tools, and consider protection
instruments such as shotcrete, dental concrete, ribs and/or beam toe wall.

Key words: Plane failure, Rock slaking, Kinematic analysis, Rock mass rating (RMR), Slope
mass rating (SMR)

1. บทนำ
ปญหาการเลือ่นตวัลาดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงขวาเขือ่นแควนอยบำรงุแดน จงัหวดัพษิณโุลก ทำให

โครงสรางเพือ่ปองกนัการพงัทะลายลาดไหลเขาเกดิความเสยีหายขึน้ เพือ่หาวธิแีกไขปญหาการเลือ่นตวั
และการออกแบบปรบัปรงุลาดไหลเขาจงึตองทราบถงึลกัษณะการเลือ่นตวัของชัน้หนิทีร่องรบัลาดไหลเขา
สาเหตทุีท่ำใหคามมุเสยีดทานระหวางชัน้หนิลดลง ลกัษณะและทศิทางการวางตวัของมวลหนิทีเ่กดิการ
เลือ่นตวั ในการศกึษาครัง้นีจ้งึไดกำหนดวธิกีารศกึษาแบงออกเปน ศกึษาสำรวจความเสยีหายทีเ่กดิการ
เลือ่นตวั ศกึษาธรณวีทิยาและธรณเีทคนคิเพือ่ศกึษาลำดบัชัน้หนิ ลกัษณะธรณวีทิยาโครงสราง ศกึษา
แทงหนิตวัอยางทีไ่ดจากการเจาะสำรวจ 11 หลมุ ครอบคลมุบรเิวณลาดหนาลาดไหลเขา และการศกึษา
วเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาโดยวธิ ี Kinematic (Markland, 1972) บรเิวณหนาลาดไหลเขาทีเ่กดิ
การเลือ่นตวัเพือ่หาลกัษณะและทศิทางการเลือ่นตวั การวเิคราะห Rock Mass Rating; RMR (Bieniawski,
1976, 1989) และ Slope Mass Rating; SMR (M. Romana, 1985; M. Romana, Ser  n, & Montalar,
2003; Manuel Romana, Tom  s, & Ser  n, 2015) เพือ่จดัสภาพหนิหนาลาดไหลเขา ลกัษณะการเกดิ
การวิบัติ เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการออกแบบปรับปรุงลาดไหลเขา

2. วตัถปุระสงคการศกึษาการวบิตัลิาดไหลเขา
1. ศกึษาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณลาดไหลเขาจากการเลือ่นตวัของระนาบหนิ
2. ศกึษาลกัษณะธรณวีทิยาของหนิบรเิวณพืน้
3. ศกึษาสาเหตกุารเกดิการเลือ่นตวัในชัน้หนิ
4. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการเลื่อนตัวและเสถียรภาพของลาดไหลเขาโดยใชวิธี Kinematic,

RMR และ SMR เบือ้งตนเพือ่เปนขอเสนอแนะในการออกแบบปรบัปรงุลาดไหลเขา
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3. วธิกีารศกึษา
1. การใชภาพถายทางอากาศและการเดนิสำรวจความเสยีหายนำมาประเมนิความเสยีหายทีป่รากฏ
2. สำรวจหนิโผลและเจาะสำรวจหนาลาดไหลเขา
3. ศกึษาแทงหนิตวัอยางเพือ่หาช้ันวสัดทุีเ่ปนสาเหตกุารเกดิการเลือ่นตวัและการเชือ่มโยงในเชงิ

ของระนาบพืน้ที ่ ความตอเนือ่งในระนาบหนาหนิทีเ่กดิการเลือ่นตวั และลกัษณะการเลือ่นตวั
4. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการเลื่อนตัวและเสถียรภาพของลาดไหลเขาโดยใชวิธี Kinematic

(ลกัษณะและทศิทางการเลือ่นตวั) RMR และ SMR (ลกัษณะหนิหนาลาดไหลเขาและขอเสนอแนะการ
ออกแบบปองกัน)

4. การสำรวจความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณลาดไหลเขา
กระบวนการสำรวจความเสียหายบริเวณลาดไหลเขามีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อนำมาประกอบ
การประเมนิการปรบัปรงุ โดยการสำรวจความเสยีหายโดยรวมจากภาพถายทางอากาศ และการ

เดนิสำรวจความเสยีหาย เพือ่นำผลทีไ่ดมาสรปุความเสยีหายทีป่รากฏบนหนาลาดไหลเขาขอบเขตความ
เสยีหาย มกีารทำแผนทีภ่าพถายทางอากาศโดย สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ (2561) นำผลทีไ่ดมา
คำนวณพืน้ทีค่วามเสยีหาย แสดงความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการบนิสำรวจ (รปูที ่1ก) ความเสยีหายจาก
การเลือ่นตวักนิพืน้ที ่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร (พืน้ทีส่แีดงในรปูที ่1ข) และไดทำการจำลองหนา
ลาดไหลเขาเพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ (Wyllie & Mah, 2004) โดยรวมตามแนวตดัขวาง T-B (รปู
ที ่1ข และรปูที ่1ค) ลาดไหลเขาปรากฏถนนทัง้หมด 3 เสนตดัผานเรยีงลำดบัจากลางขึน้บน ประกอบ
ดวยถนนเสนลางลาดไหลเขาเปนโครงสราง Toe of slope และม ี Bench 1-3 ระดบัจนถงึถนนสวน
กลางลาดไหลเขาเปน Ramp ถดัมาเปน Bench 4-7 และถนนดนิดานบนลาดไหลเขาเปน Crest of
slope บรเิวณทีป่รากฏปญหาจากการเลือ่นตวัของฐานยนัฝงขวาอยรูะหวาง Toe of slope ถงึ Bench
6 และบรเิวณชัน้ดนิดานบนลาดไหลเขาทีไ่มถกูออกแบบปองกนั โดยมมุชนัในแตละ Bench แตกตาง
กนัออกไปอยใูนชวง rise: run คดิมมุเฉลีย่รวม (Overall slope angle) ลาดไหลเขาประมาณ 22.9  ํคดิ
เปน rise: run ประมาณ 1: 2.36
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การใชอากาศยานไรคนขบับนิถายภาพความเสยีหายบนลาดไหลเขา พบวาบรเิวณพืน้ทีด่าน
เหนอืของลาดไหลเขา (รปูที ่2ก) เกดิ Transverse cracks  และบรเิวณ Bench 4 - Bench 6 เกดิรอย
แตกเฉยีงตดั Shotcrete บรเิวณหนาลาดไหลเขา (รปูที ่ 2ข) บรเิวณรางระบายน้ำทีอ่ยรูะหวางฐานยนั
ฝงขวาและสนัเขือ่นเกดิการตบีเขาหากนัจากการเกดิการเลือ่นตวั (รปูที ่2ค) เมือ่บนิสำรวจจากดานทาย
น้ำเขาหาเขือ่นพบรอยแตกบน Shotcrete บรเิวณ Bench 2 - Ramp มนี้ำซมึออกมาตามรอยแตก และ
บริเวณ Bench 1 - Bench 3 (รูปที่ 2จ) มีน้ำไหลออกจากรอยแตกและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณ
รอยแตก

รปูท่ี 1 ภาพถายการเลือ่นตวัของฐานยนัฝงขวา ก) ภาพถายทางอากาศ
(สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา กรมชลประทาน, 2561)

ข) ภาพถายความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บนลาดไหลเขา แสดงพืน้ทีเ่กดิการเลือ่นตวั
(พืน้ทีภ่ายในเสนประสแีดงประมาณ 28,000 ตารางเมตร)

(คดัลอกและดดัแปลงจาก ณฐัพงษ วจันะภมู,ิ 2561)
ค) รปูตดัลาดไหลเขาฐานยนัฝงขวาทีเ่กดิการเลือ่นตวัแบงออกเปน 3 ชวง ถนนลางลาดไหลเขา

(Toe of slope) คัน่ระหวางถนนกลางลาดไหลเขา (Ramp)
จนถงึถนนบนลาดไหลเขา (Crest of slope)
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การเดนิสำรวจความเสยีหายบรเิวณชัน้ดนิทีไ่มมกีารออกแบบปองกนัลาดไหลเขาเกดิ Transverse
crack แยกออกจากกนัวดัได ประมาณ 0.3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร (รปูที ่3ก) และพบชัน้ดนิทรดุ
ลงจากชัน้ดนิเดมิประมาณ 1 เมตร เปนแนวยาวตอเนือ่งบนหนาลาดไหลเขาทีเ่ปนชัน้ดนิ (รปูที ่3ข และ
รปูที ่ 3ค) บรเิวณใกลกบัลาดไหลเขาทีถ่กูออกแบบปองกนั เกดิ Traverse crack กวางประมาณ 0.3
เมตร (รปูที ่3ง) เมือ่ทำการเดนิสำรวจถนนกลางลาดไหลเขาในสวนโครงสราง Ramp เกดิการทรดุตวัลง
หางกนัประมาณ 1 เมตร ยาวตอเนือ่งจากขอบลาดไหลเขาลงไปยงัลางลาดไหลเขา (รปูที ่3จ) และเกดิ
รอยแยกบรเิวณ Bench 5 ฉกี Shotcrete ออกจากกนัประมาณ 1 เมตร (รปูที ่3ฉ) บรเิวณถนนลางลาด
ไหลเขาระหวางสวน Toe of slope และ Bench 1 (รปูที ่3ช) เกดิการแตกออกมนี้ำซมึออกมาและมี
วชัพชืปกคลมุตามรอยแตก และมคีราบสนมิเหลก็ซมึออกมา มปีรมิาณการไหลทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เขาใกลแนว
สันเขื่อน น้ำไหลออกมาจากทอระบายน้ำ

 รปูที ่  2 รายละเอยีดการบนิสำรวจรอยแตกบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงขวา
ก) การเกดิ Traverse crack บรเิวณชัน้ดนิ ข) รอยแตกเฉยีงบน Shotcrete

บรเิวณ Bench 4 - Bench 6  ค) รางระบายน้ำทีอ่ยรูะหวางฐานยนัฝงขวาและสนัเขือ่นเกดิการตบี
เขาหากนั รปู ง Shotcrete บรเิวณ Bench 2 - Ramp มนี้ำซมึออกมาตามรอยแตก จ) น้ำไหลออก

จากรอยแตกและมวีชัพชืขึน้ปกคลมุบรเิวณรอยแตกบรเิวณ Bench 1 - Bench 3
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5. การสำรวจทางธรณวีทิยา
การสำรวจธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษามีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อทราบลักษณะชุดหินในพื้นที่โครงการที่

เกดิการเลือ่นตวั ลกัษณะโครงสรางของชดุหนิ ตลอดจนการจะศกึษาแทงหนิตวัอยางเพือ่หาชัน้ทีเ่ปนสาเหตุ
ทำใหเกดิการเลือ่นตวั โดยการสำรวจธรณวีทิยาในพืน้ทีศ่กึษาไดแบงออกเปน 2 ประเภท คอืการสำรวจ
ธรณวีทิยาพืน้ผวิ และการสำรวจธรณวีทิยาโดยการเจาะสำรวจเพือ่ศกึษาแทงหนิตวัอยาง

5.1 การสำรวจธรณวีทิยาพืน้ผวิ
การศกึษาลกัษณะธรณวีทิยาทีป่รากฏในพืน้ทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการเลือ่นตวั เพือ่หาชดุหนิทีท่ำให

เกดิการเลือ่นตวั โครงสรางการวางตวัในพืน้ที ่โดยเมือ่ศกึษาจากแผนทีธ่รณวีทิยา (Department of mineral
resources, 1974) ในพืน้ทีศ่กึษา (รปูที ่4) บรเิวณทีเ่กดิปญหาการเลือ่นตวัตัง้อยบูนหมวดหนิเสาขวั (Sao
Khua) จดัอยใูน กลมุหนิโคราช (Khorat group)

รปูที ่3 ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณทีป่องกนัลาดไหลเขา ก) เกดิ Transverse cracks ประมาณ
0.3 เมตร ข) รอยเหลือ่มของผวิลาดไหลเขาประมาณ 1 เมตร ค) รอยเหลือ่มกนัระหวางหนาลาดไหล
เขาประมาณ 1 เมตร ง) เกดิ Transverse cracks ประมาณ 0.3 เมตร จ) ผวิถนนกลางลาดไหลเขา

เหลือ่มออกจากกนัประมาณ 1 เมตร  ฉ) การเหลือ่มกนัหนา Shotcrete บรเิวณ Bench 5
ประมาณ 1 เมตร ช) น้ำใตดนิไหลออกจากหนา shotcrete ทีแ่ตกระหวาง Bench 1 และถนนเสน

ลางลาดไหลเขา (แผนทีอ่างองิจดัทำโดย สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ
สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา กรมชลประทาน, 2561)
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รปูที ่4 แผนทีธ่รณวีทิยาในพืน้ทีโ่ครงการ
(คดัลอกและดดัแปลงจาก Department of mineral resources, 1974)
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5.1.1 หมวดหนิเสาขวั
หมวดหินเสาขวั (Ward & Bunnag, 1964) เปนหมวดหนิทีจ่ดัอยใูนกลมุหนิโคราช ประกอบ

ดวยหนิทรายแปงประมาณรอยละ 60 - 70 มสีนี้ำตาลแกมแดง และปนสเีทา ทีเ่หลอืประมาณ รอยละ
30 - 40 เปนหนิทราย สแีดงออน เมด็ขนาดเลก็ถงึละเอยีดมากมชีัน้กรวดปน และหนิชนดิอืน่ทีพ่บใน
หมวดหินเสาขวัคือ หนิโคลน หนิกรวดมนกระเปาะปนู สนี้ำตาลแกมแดง สเีทาแกมเขยีว หมวดหินเสา
ขวัแบงออกเปน 3 หนวย ดงันี ้หนวย A อยบูนสดุประกอบดวย หนิดนิดานกบัหนิทรายแปงสแีดงถงึสี
มวง และหนิทรายสมีวงแกมเทา เนือ้เมด็ขนาดละเอยีดถงึปานกลาง หนวยหนิ B ประกอบดวย หนิทราย
เปนสวนใหญมหีนิกรวดมนกบัหนิดนิดานบางเลก็นอย หนิทรายมเีนือ้เมด็ขนาดละเอยีดถงึปานกลาง สี
เทาแกมขาว สเีทา พบเศษซากตนไม แรทองแดง และยเูรเนยีม หนวยหนิ C ประกอบดวย หนิดนิดาน
และหนิทรายแปง สแีดงถงึมวง สลบักบัหนิทราย สแีดงมวง ชมพ ูและสแีดงแกมเทา (Hahn, 1982) ชัน้
หนิสลบักนัแบบ cycles มคีวามหนาอยรูะหวาง 200 - 760 เมตร (กรมทรพัยากรธรณ,ี 2550)

5.1.2 ธรณวีทิยาโครงสรางในพืน้ทีโ่ครงการ
การสำรวจหนิโผลทีพ่บในพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 10 จดุสำรวจ (10 Station) แสดงในรปูที ่5 หมวด

หนิเสาขวัในพืน้ทีโ่ครงการปรากฏเปนหนิทรายสเีทา เนือ้เมด็ขนาดละเอยีดถงึปานกลาง และพบหนิทราย
แปงสนี้ำตาลแดง แสดงชัน้หนิคดโคงแบบ Open folds มแีกนการวางตวัแนวเหนอื - ใต และทศิทาง
การวางตวัของแกนชัน้หนิคดโคงบดิออกไปทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอืเลก็นอย มรีปูแบบแนวแตก 4 แบบ
แนวแตกทีม่รีะนาบเอยีงเทไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทศิตะวนัออกเฉยีงใต
และทศิตะวนัตกเฉยีงใตพบ Overturn folds แสดงการ Thrust จะดานตะวนัตกไปยงัดานตะวนัออก และ
ชัน้หนิคดโคงแบบ Chevron folds มแีกนวางตวัตามแนวตะวนัตกเฉยีงเหนอืตะวนัออกเฉยีงใตปรากฏ
การวางตวัระนาบหนิในพืน้ทีว่างตวัตามแนวตะวนัตกเฉยีงเหนอื - ตะวนัออกเฉยีงใต เอยีงเทไปทางทศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืทำมมุ 5  ํ- 12  ํพบการแตกแบบ Slaking ของหนิทรายแปงสนี้ำตาลแดง

รปูที ่5 จดุสำรวจหนิโผลในบรเิวณโครงการ 10 จดุสำรวจ Station 1 - Station 10
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5.2 ผลการสำรวจธรณวีทิยาและการสำรวจความตานทานไฟฟา
การเจาะสำรวจทางธรณวีทิยา (กองวทิยาการธรณ,ี 2558) เปนการสำรวจใตผวิดนิโดยใชเครือ่งเจาะ

(Rotary drilling machine) เจาะเกบ็ตวัอยางแทงหนิ และสำหรบัการสำรวจและเกบ็ตวัอยางในชัน้ดนิ (ASTM
D1586, 2011) รวมท้ังการทดสอบการรัว่ซมึของน้ำในชัน้หนิ (Houlsby, 1992; Lugeon, 1933; U.S. Bureau
of Reclamation, 1960) โดยไดกำหนดตำแหนงหลมุเจาะไวทัง้หมด 11 หลมุ (DH.01 - DH.11) เพือ่ศกึษา
ตวัอยางแทงหนิ (Association of Professional Geological Scientists, 1977) ทีป่รากฏชัน้วสัดทุีเ่ปนสาเหตุ
ทำใหเกดิการเลือ่นตวับรเิวณลาดไหลเขา ในการเจาะสำรวจไดวางหลมุเจาะไวทัง้หมด 11 หลมุ (รปูที ่6) มี
ความลกึหลมุละ 20 เมตร ทำการศกึษาแทงหนิตวัอยางทีเ่จาะเกบ็ไดในแตละหลมุเพือ่นำมาทำรปูตดัขวาง
ธรณวีทิยาฐานราก 2 มติิ

แทงหนิตวัอยางทีเ่จาะเกบ็ไดทัง้หมด 11 หลมุ (รปูที ่7) ยกเวนหลมุเจาะสำรวจ DH. - 03 และ หลมุ
เจาะ DH. - 06 ทกุหลมุปรากฏชัน้ดนิ (Clay material) แทรกอยรูะหวางชัน้หนิ ชัน้ดนิทีพ่บในแทงหนิตวัอยาง
ที่เจาะไดแทรกอยูระหวางหนาหินและสงผลโดยตรงตอคามุมเสียดทานระหวางหนาหินทำใหเกิด
การเลื่อนตัวบนหนาลาดไหลเขา เพื่อการศึกษาลักษณะการเลื่อนตัวจึงทำการทำรูปตัดธรณีวิทยา
2 มติ ิตามแนวหลมุเจาะทัง้หมด 7 แนว (รปูที ่8) ประกอบดวยแนว A - A/ (รปูที ่8ก), B - B/ (รปูที ่8ข),
C - C/ (รปูที ่8ค), D - D/ (รปูที ่8ง), E - E/ (รปูที ่8จ), F - F/ (รปูที ่8ฉ) และแนว G - G? (รปูที ่8ช)

รปูท่ี 6 แผนทีแ่สดงตำแหนงหลมุเจาะสำรวจธรณวีทิยาจำนวน 11 หลมุ (DH. - 01 ถงึ DH. - 11)
และรปูตดัธรณวีทิยาลาดไหลเขาแนว A - A/, B - B/, C - C/, D - D/, E - E/, F - F/ และแนว G - G/

(แผนทีภ่าพถายทางอากาศคดัลอกและดดัแปลงจาก สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ, 2561)
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  รปูที ่ 7 รปูแทงหนิตวัอยางทีเ่จาะไดจากหลมุเจาะสำรวจธรณวีทิยาทัง้ 11 หลมุ
และความลกึทีพ่บชัน้ Clay material ในแตละหลมุ
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รปูท่ี  8 รปูตดัธรณวีทิยาจากผลการเจาะสำรวจแสดงเสนพืน้ผวิ (Surface เสนประสนี้ำเงนิ)
แสดงเสนหนาหนิ (เสนประสเีขยีว) และเสนทีเ่กดิการเลือ่นตวั (เสนประสแีดง) ก) รปูตดัธรณวีทิยา
แนว A - A/ ข) รปูตดัแนว B - B/ ค) รปูตดัแนว C - C/ ง) รปูตดัแนว D - D/ จ) รปูตดัแนว E - E/

ฉ) รปูตดัแนว F - F/ ช) รปูตดัแนว G - G/ (ถริวฒุ ิ ณ ลำปาง, 2561)
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ผลทีไ่ดจากรปูตดัธรณวีทิยา 2 มติสิามารถนำมาหาความตอเนือ่งของชัน้ Clay material ในรปู
แบบ 3 มติไิด โดยการนำแนวทัง้หมดในรปูที ่6 มาจดัวางในรปูแบบระนาบ 3 มติ ิ(รปูที ่9) โดยสามารถ
แบงชัน้ออกเปน 3 ชัน้ โดยชัน้แรกเปนชัน้หนาลาดไหลเขาทีป่รากฏ (รปูที ่ 9ก) ชัน้ทีส่องเปนความตอ
เนือ่งชัน้หนาหนิทีไ่ดจากหลมุเจาะสำรวจ (รปูที ่ 9ข) และชัน้ทีส่ามเปนชัน้ Clay material ทีล่กึทีส่ดุท่ี
พบในแทงหนิตวัอยาง ทำใหเกดิระนาบเลือ่น (Slip plane) พบวามความตอเนือ่งกนั (รปูที ่9ค) แสดงได
ในรปูแบบ 3 มติ ิของการเอยีงเทของระนาบทีเ่กดิการเลือ่นตวั (รปูที ่ 9ง) และเมือ่นำมาเทยีบเคยีงกบั
ภาพถายลาดไหลเขาพบวาหนาที่ปรากฏการเลื่อนตัวมีความสอดคลองกับระนาบชั้น Clay material ที่
ลกึทีส่ดุในแตละหลมุมทีศิทางการเลือ่นตวัเลือ่นเอยีงเขาไปทางสนัเขือ่นเลก็นอย (รปูที ่9จ) มรีปูรางแบบ
ระนาบของมวลหนิทีเ่กดิการเลือ่นตวั (รปูที ่ 9ฉ)

รปูที ่9 รปูตดั 3 มติจิากการใชรปูตดั 2 มติมิาตดักนัตามแนวในรปูที ่6 ก) รปูตดั 3 มติลิาดไหลเขา
ข) รปูตดั 3 มติชิัน้ดนิ ค) รปูตดั 3 มติชิัน้ Clay material ง) ลกัษณะการเลือ่นตวัในรปูแบบ 3 มติ ิจ)
ทศิทางการเลือ่นตวัเอยีงเขาหาสนัเขือ่น ฉ) ชัน้หนิดานบน Clay material ทีเ่กดิการเลือ่นตวัแบบ

ระนาบ และ fence diagram แสดงมวลหนิทีเ่กดิการเคลือ่นตวั (ถริวฒุ ิ ณ ลำปาง, 2561)

สภาพธรณวีทิยาฐานรากและผลสำรวจความตานทานไฟฟาในบรเิวณรปูตดัธรณวีทิยาแนว A - A'
วางตวัแนวเดยีวกบัแนวสำรวจความตานทานไฟฟา แนว A - A' (รปูที ่10) และบรเิวณรปูตดัธรณวีทิยา
แนว C - C' วางตวัแนวเดยีวกบัแนวสำรวจความตานทานไฟฟาแนว C - C' (รปูที ่11) ทำการสำรวจ
โดยฝายธรณฟีสกิส สวนธรณวีทิยา สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา การศกึษาความตานทาน
ไฟฟา (Milsom, 2003) รปูตดัแนว A - A' พบวาแนวเสนประสฟีาเปนชัน้หนาหนิ (Top of rock)
ในรปูตดัธรณวีทิยา มคีาความตานทานไฟฟาอยใูนชวง Medium ถงึ Very high และบรเิวณเสนประสสีม
เปนบรเิวณทีพ่บชัน้ดนิ (Clay material layer) ทีล่กึทีส่ดุแทรกอยแูละแปลความหมายวาเปน Assumed
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of slip plane บรเิวณทีอ่ยใูตเสน Assumed of slip plane มคีาความตานทานไฟฟาอยใูนชวง Medium
ถงึ Very low แปลความหมายวาทีใ่ตเสน Assumed of slip plane มคีาความตานทานไฟฟาทีป่านกลาง
ถงึต่ำ ความชืน้หรอืน้ำในบรเิวณทีใ่ต Assumed of slip plane

แนว C - C' (รปูที ่11) พบวาบรเิวณเสนประสฟีา เปนชัน้หนาหนิในสวนทีเ่หนอืขึน้ไปจนถงึพืน้
ผวิเปนชัน้ดนิ มคีาความตานทานไฟฟาอยใูนชวง Very low อยใูนระดบัตืน้ในชวงใกลกบัสนัทำนบถงึ Very
high อยใูนระดบัลกึลงในบรเิวณทีห่างจากสนัทำนบ แสดงถงึการลดลงของระดบัความชืน้หรอืระดบัน้ำ
ใตดนิเมือ่หางออกไปจากสนัเขือ่น

รปูที ่10 รปูตดัการเทยีบระหวางรปูตดัธรณวีทิยาแนว  A - A' และผลการสำรวจความตานทาน
ไฟฟาแนว A - A' (คดัลอกและดดัแปลงจากฝายธรณฟีสกิส, 2561)

รปูท่ี 11 รปูตดัการเทยีบระหวางรปูตดัธรณวีทิยาแนว  C - C' และผลการสำรวจความตานทาน
ไฟฟาแนว C - C' (คดัลอกและดดัแปลงจากฝายธรณฟีสกิส, 2561)
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ผลการเทยีบเคยีงรปูตดัธรณวีทิยาทีไ่ดจากหลมุเจาะแนว A - A' และแนว C - C' พบวาบรเิวณชัน้
Clay material (ชัน้ Assumed of slip plane) เปนบรเิวณทีม่คีาความตานทานต่ำ (ความชืน้สงู) ซึง่แปล
ความหมายวาเปนชัน้ทีล่กึทีส่ดุท่ีเกดิการเลือ่นตวัโดยสาเหตนุาจะมาจากความชืน้หรอืระดบัน้ำใตดนิทีแ่ทรก
อยรูะหวางชัน้หนิและในชัน้ Clay material สงผลใหชัน้ Clay material เปลีย่นคณุสมบตัแิละเกดิการ
เลือ่นตวับรเิวณหนาลาดไหลเขา ดงันัน้ระดบัน้ำใตดนิมผีลตอการเลือ่นตวัของฐานยนัฝงขวา

6. การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขา
การเกดิการวบิตับินหนาลาดไหลเขาสามารถเกดิไดในธรรมชาตแิละเกดิจากการกระทำของมนษุย

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพของหินประกอบดวยอาทิ ความแข็ง ความแกรง แรประกอบหิน ทิศ
ทางการวางตวัและความถีข่อง รอยแตก แนวแตก รอยเลือ่น สภาพแวดลอมอาท ิสภาพอากาศ ปรมิาณ
น้ำใตดนิ แผนดนิไหว การออกแบบทศิทางการตดัลาดไหลเขาและความลาดชนัทีต่ดัหนาลาดไหลเขา ทำให
เกิดรูปแบบการวิบัติแบบตาง (Raghuvanshi, 2019) รูปแบบการวิบัติสามารถแบงยอยออกไดเปน
4 รปูแบบ (Markland, 1972; Wyllie & Mah, 2004) ประกอบดวย การวบิตัแิบบระนาบ (Plane failure)
การวบิตัแิบบรปูลิม่ (Wedge failure) การวบิตัแิบบลมคว่ำ (Toppling failure)  การวบิตัริปูโคง (Circular
failure) โดยการเกดิการวบิตัแิบบระนาบเกดิขึน้จากการวางตวัโครงสรางไมตอเนือ่งระหวางชัน้ หนิเชน
ระนาบการวางตัวของชั้นหิน ระนาบรอยเลื่อน ชุดรูปแบบรอยแยกและแนวแตก โดยลักษณะการวาง
ตวัของระนาบมทีศิทางเอยีงเทออกจากลาดไหลเขา และขนาดมมุเอยีงเทของระนาบหนินอยกวามมุเอยีง
เทลาดไหลเขาทำใหเกดิ "Daylight" (Markland, 1972; Rowland, Duebendorfer, & Schiefelbein,
2007; Wyllie & Mah, 2004)

6.2 วธิกีารวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขา
การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาเพือ่ประเมนิสภาพความมัน่คงลาดไหลเขา โครงการนีใ้ชวธิี

การ Conventional approach (Raghuvanshi, 2019) ในเบือ้งตนจะใช 3 วธิกีาร ประกอบดวย วธิกีาร
Kinematic method (Goodman, 1989; Hocking, 1976; Hoek & Bray, 1981; Karaman, Ercikdi, &
Kesimal, 2013; Markland, 1972; Wyllie & Mah, 2004)  วธิกีาร Rock Mass Rating; RMR (Bieniawski,
1976, 1989) วธิกีาร Slope Mass Rating; SMR (M. Romana, 1985; M. Romana et al., 2003;
Manuel Romana et al., 2015)

6.2.1 วธิกีาร Kinematic method
กระบวนวเิคราะหการเลือ่นตวัใช Stereonet projection เพือ่ศกึษาทศิทางการวางตวัของ

ระนาบโครงสรางหิน ทิศทางและมุมการวางตัวของหนาลาดไหลเขา โดยจะพลอตบน Great circle
ขอมลูทีพ่ลอตประกอบดวย คาการวางตวัและมมุเอยีงเทของระนาบหนิ คาการวางตวั คามมุเอยีงเทของ
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หนาลาดไหลเขา และคามมุเสยีดทาน (Friction angle) ขอมลูการศกึษาหนิโผลบรเิวณจดุสำรวจ (รปูที ่12ก)
ปรากฏแนวแตก 3 รปูแบบแบงเปน แนวแตกทีม่มีมุเอยีงเทไปทางทศิตะวันตกเฉยีงใต (เสนโคงสสีมใน
รปูที ่ 11ข) แนวแตกทีม่กีารเอยีวเทเอยีงเทไปทางทศิเหนอื (เสนโคงสแีดงรปูที ่ 12ข) และแนวแตกที่
เอยีงเทไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต (เสนโคงสเีหลอืงในรปูที ่ 12ข)  และการเอยีงเทของหนาลาดไหล
เขา (เสนประโคงสดีำในรปูที ่12ข)  วดัคาการวางตวัของลาดไหลเขา ไดดงันี ้คา Dip direction of joint
ประมาณ 242 ํ คา Dip direction of slope ประมาณ 245? คา Dip of joint ประมาณ 55 ํ คา Dip of
slope ประมาณ 55 ํ คามมุเสยีดทานประมาณ 28.2? (RocLab, 2002) แสดงในรปูที ่12ข จากการเดนิ
สำรวจลกัษณะการเลือ่นตวัพบวา Daylight envelope ตามหนาลาดไหลเขา เมือ่ไดขอมลูการวางตวัของ
โครงสรางชัน้หนิทีป่รากฏบรเิวณหนิโผลและนำมาวเิคราะหแบบ Kinematic method พบวาเมือ่พจิารณา
การวางตวัลาดไหลเขา (เสนประสดีำในรปูที ่12ข) มกีารวางตวัตามแนวแตกทีม่กีารเอยีงเทระนาบเอยีง
เทไปทางตะวนัตกเฉยีงใต (เสนโคงสสีมในรปูที ่12ข) เมือ่พลอต Slope face (วงรเีสนทบึในรปูที ่12ข)
ขัว้ของระนาบทีเ่อยีงเทไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต (กลมุจดุสสีมในรปูที ่ 12ข) ตกในพืน้ที ่ Slope face
ทำใหเกดิ Daylight envelope และทำใหหนาลาดไหลเขาเลือ่นตวัและมกีารวบิตัแิบบระนาบในทศิตะวัน
ตกเฉยีงใต (244?) ตามรปูแบบการวเิคราะห Kinematic Analysis ในรปูที ่12ข

รปูที ่12 การวเิคราะห Kinematic ก) แนวแตกหนิโผลหนาลาดไหลเขา
ข. ผลการวเิคราะห Kinematic แบบ Plane failure

6.2.2 วธิกีาร Rock Mass Rating (RMR)
วธิกีาร RMR (Bieniawski, 1989) เปนวธิกีารวเิคราะหและจดักลมุหนิจากการพจิารณา 6

ปจจยัประกอบดวย 1. Uniaxial compressive strength of rock material 2. Rock Quality Designation
(RQD) 3. Spacing of discontinuities 4. Condition of discontinuities 5. Groundwater conditions
6. Orientation of discontinuities (ตารางที ่1)
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ผลการวเิคราะห RMR (ตารางที ่1)
A.1 Intack uniaxial compressive strength 175 Mpa = 12
A.2 RQD (%) เฉลีย่ คอื 36.25 = 8
A.3 Spacing of discontinuities ประมาณ ตัง้แต 1 เซนตเิมตร ถงึ 2 เมตร = 5
A.4 Condition of discontinuities นอยกวา 1 มลิลเิมตร ถงึ 5 มลิลเิมตร ผวิผุ = 20
A.5 Groundwater conditions บางพืน้ทีม่กีารไหลซมึออกมา = 4
B. Orientation of discontinuities ประมาณ Fair ใน slope = -25

ผลรวม RMR = 24

ตารางที ่1 Rock Mass Rating System (After Bieniawski 1989).
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ผลการวเิคราะห RMR ไดผลรวม 24 จดัอยใูน Class IV - Poor rock มกีารแนะนำออกแบบ
การปองกันการพังทลายของหิน (Bieniawski, 1989) โดยพิจารณาจากลักษณะหนางานเปนกรณีไป
ดงันี ้ทำ Rock bolt ทำเปนระบบ โดย ใช Bolts ยาว 4-5 เมตร ระยะหาง 1.0 - 1.5 เมตร คลมุดวย Wire
mesh ทำ Shotcrete หนาประมาณ 100 - 150 มลิลเิมตร

6.2.3 วธิกีาร Slope Mass Rating (SMR)
วธิกีารวเิคราะหลาดไหลเขาโดย SMR (M. Romana, 1985; M. Romana, Ser  n, & Montalar,

2003; Manuel Romana, Tomó s, & Ser n, 2015) พฒันาจากวธิกีาร RMR (Bieniawski, 1976) ไดมี
ผนูำไปใชงานอยางแพรหลายในงานอโุมงคและงานแบงจำแนกมวลหนิ (M. Romana et al., 2003) และ
นำมาใชกบังานลาดไหลเขาได แตยงัมปีญหาขอจำกดัดานขอจำกดัของมมุและทศิทางการวางตวัของแนว
แตกทีป่รากฏบนหนาลาดไหลเขา M. Romana (1985) ไดเพิม่เตมิปจจยัการวางตวัและมมุเอยีงเทของ
แนวแตกบรเิวณหนาลาดไหลเขา การวางตวัและมมุเอยีงเทของลาดไหลเขาในวธิกีาร RMR ทีใ่ชสำหรบั
การวเิคราะหลาดไหลเขา โดยเรยีกวธิกีารนีว้า "Slope Mass Rating" (SMR) เปนการเพิม่วธิกีารปรบั
แกคาการวางตวัของแนวแตกและหนาลาดไหลเขา (ตารางที ่ 2 และตารางที ่ 3) มสีมาการดงันี้

SMR = RMRB + (F1 x F2 x F3) + F4

โดย  RMRB = คำนวณโดยใชปจจยั 5 ปจจยัตาม Bieniawski (1976) ประกอบดวย
1) strength of intact rock; 2) RQD; 3) spacing of discontinuities;
4) condition of discontinuities; and 5) water inflow through
discontinuities and/or pore pressure ratio

F1 = คาความสมัพนัธการขนานของแนวการวางตวั (Strike) ระหวางแนวแตก
(Joint) และหนาลาด ไหลเขา (Slope) มคีาอยรูะหวาง 1.00 - 0.15
คานีห้าไดจากความสมัพนัธ F1 = (1 - sin A)2 โดย A = คามมุหระหวาง
แนวการวางตัวและแนวแตก

F2 = คามมุเอยีงเทของแนวแตก มคีาอยรูะหวาง 1.00 - 0.15 ในการวบิตัแิบบระนาบ
หาความสมัพนัธไดจากตารางที ่3 ในกรณกีารวบิตัแิบบลมคว่ำ F2 มคีา 1.00
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F3 = คาความสัมพันธระหวางมุมเอียงเทของแนวแตก และมุมเอียงเทของ
ลาดไหลเขาหาความสมัพนัธไดจากตารางที ่ 3

F4 = คาคะแนนการขดุเปดหาความสมัพนัธไดจากตารางที ่ 3
โดยคา F1, F2 และ F3 ไดจากการวดัคาการวางตวัของหนิโผลบนหนาลาดไหลเขาในสนาม นำคา

ทีไ่ดมาเทยีบในตารางเพือ่หาคาทีใ่ชในการคำนวณ สวนคา F4 เกดิจากสภาพการขดุเปดและวธิกีารทีใ่ช
ของหินโผลบนหนาลาดไหลเขา

RMRb หาไดจาก (ตารางที ่2)
A.1 Intack uniaxial compressive strength 175 Mpa = 12
A.2 RQD (%) เฉลีย่ คอื 36.25 = 8
A.3 Spacing of discontinuities ประมาณ ตัง้แต 1 เซนตเิมตร ถงึ 2 เมตร = 5
A.4 Condition of discontinuities นอยกวา 1 มลิลเิมตร ถงึ 5 มลิลเิมตร ผวิผุ = 20
A.5 Groundwater conditions บางพืน้ทีม่กีารไหลซมึออกมา = 4

RMRb = 49

ตารางที ่2 การคำนวณคา RMRB  (Bieniawski, 1979)

SMR หาไดจาก (ตารางที ่3)
คาทีว่ดัจากหนิโผลจดุสำรวจที ่9 คา dip direction of joint (    j) ประมาณ 230 ํ คา dip direction

of slope (   s) ประมาณ 244  ํคา dip of joint (   j) ประมาณ 45 ํ คา dip of slope (  s) ประมาณ 55 ํ
จากผลการวดัคาการวางตวัของหนิโผลเมือ่นำไปแทนคาในตารางที ่3 พบวา F1 = 0.7 (มมุตางกนั

14 ํ), F2 = 0.85 (มมุเอยีงเท 45 ํ), F3 = -50 (ผลตางมมุเอยีงเท = -5) และ F4 = 0 (ควรทำการขดุเปด
เนือ่งจากอยใูกลสนัเขือ่น) เมือ่นำมาแทนคาตามสมการได

SMR = 19.25
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ตารางที ่3 การคำนวณคา SMR (Bieniawski, 1976; M. Romana, 1985)

เมือ่นำคา SMR = 19.25 ทีไ่ดไปเทยีบกบั Description of SMR class เปน Class Va ในตาราง
ที ่3 พบวาลกัษณะลาดไหลเขามลีกัษณะแยมาก หนาลาดไหลเขาไมเสถยีร ลกัษณะการเลือ่นตวัเปนแบบ
ระนาบทีใ่หญมาก การออกแบบปองกนัลาดไหลเขา (ตารางที ่ 4) ควรพจิารณาทำการขดุเปดหนาออก
ใหม ทำระบบระบายน้ำบรเิวณหนาลาดไหลเขาและลกึเขาไปในลาดไหลเขา และพจิารณาทำ Shotcrete,
Dental Concrete, Ribs และ/หรอื Beam toe wall เพิม่เตมิ (ตารางที ่5)

ตารางที ่4 การจดัจำแนก SMR Classes (Manuel Romana et al., 2015)

ตารางที ่5 ตารางแสดงลกัษณะการวบิตัติามคา SMR และขอเสนอแนะวธิกีารปองกนั
ลาดไหลเขา (Manuel Romana et al., 2015)
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7. อภปิรายและสรปุผลการศกึษา
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บลาดไหลเขา พบน้ำไหลซมึออกมา Shotcrete ทีฉ่กีออกจากกนั ทอทีร่ะบาย

น้ำออกจากหนาลาดไหลเขาไมพบการไหลของน้ำ แตไหลออกมาทาง Shotcrete อาจเกดิการอดุตันทำให
น้ำไหลลงไปสะสมระหวางชัน้หนิ หนิทีพ่บในชัน้หนิตวัอยางทีม่ลีกัษณะเปน Clay material สวนประกอบ
เปนหินโคลน หิน และหินโคลปนทราย ซึ่งในตัวอยางที่ไดหินโคลน และหินโคลนปนทรายมีน้ำและ
ความชืน้สงูสอดคลองกบัผลการศกึษาความตานทานไฟฟาบรเิวณใตชัน้ Clay material ทีท่ำใหเกดิ Slip plane
มคีาความตานทานไฟฟาทีต่่ำถงึต่ำมากซึง่แสดงถงึบรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู โคลนทีแ่ทรกระหวางชัน้หนิทราย
ทำใหมุมเสียดทานลดลง เนื่องจากน้ำท่ีไหลภายในลาดไหลเขาไมสามารถไหลออกไดในระบบทอระบาย
ที่ติดตั้งในลาดไหลเขา น้ำและความชื้นในลาดไหลเขาเปนปจจัยที่สงผลตอเสถียรภาพของลาดไหลเขา
(Wyllie & Mah, 2004) นอกจากนี้ผลการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางในบริเวณพื้นโครงการเพื่อศึกษา
ลักษณะการวางตัวของชั้นหินโดยรวมในบริเวณโครงการพบวาในพื้นที่โครงการหินแสดงลักษณะชั้นหิน
คดโคง แกนชัน้หนิวางตวัประมาณแนวเหนอื - ใต มมุเอยีงเทชัน้หนิอยรูะหวาง 13 ํ - 20 ํ  สอดคลองกบั
รปูถายบรเิวณฐานยนัฝงขวาในชวงระหวางการกอสรางโครงการ (รปูที ่13) โครงสรางชัน้หนิคดโคงทำให
เกดิ Complex rupture surface with multiple steps (รปูที ่14)

  รปูที ่13 รปูถายบรเิวณฐานยนัฝงขวาในชวงระหวางการกอสรางโครงการแสดงการเกดิชัน้หนิ
คดโคงและรอยเลือ่นยอนมมุต่ำ (คดัลอกและดดัแปลงจาก ธวชัชยั บรรเทา,2548)
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ผลการวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาโดยวธิ ี Kinematic หนิบรเิวณลาดไหลเขาเปนบรเิวณที่
มศีกัยภาพการเกดิ Daylight envelope for plane failure zone เลือ่นลงไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต
ทศิทางสอดคลองกบัแบบจำลอง 3 มติ ิจากรปูตดัธรณวีทิยา ผลการวเิคราะห RMR จดัอยใูน IV - Poor
rock และผลการวเิคราะห SMR อยใูน Class Va พบวาลกัษณะลาดไหลเขามลีกัษณะแยมาก หนาลาด
ไหลเขาไมเสถยีร ลกัษณะการเลือ่นตวัเปนแบบระนาบทีใ่หญมาก การวเิคราะห RMR และ SMR เปน
ไปในทศิทางเดยีวกนั ผลการวเิคราะห RMR บงชีค้ณุภาพของหนิและผลการวเิคราะห SMR มกีารประเมนิ
ทศิทางการวางตวัของหนาลาดไหลเขา มมุเอยีงเทเทยีบกบัทศิทางและมมุเอยีงเทของแนวแยกประกอบ
ซึง่ไดพฒันามาจากวธิกีาร RMR เนือ่งจาก RMR ถกูออกแบบมาใชในงานอโุมงค (Romana et al., 2015)
ผลแบบจลอง 3 มติ ิผลการวเิคราะห Kinematic และ ผลการวเิคราะห SMR บงชีว้าเกดิการเลือ่นแบบ
ระนาบบริเวณฐานยันฝงขวาทิศทางไหลลงมายังทิศตะวันตกเฉียงใตตามหนาลาดไหลเขา สรุปผลการ
ศึกษาไดดังนี้

1) ความเสยีหายจากการเลือ่นตวัทำใหดนิเดมิเกดิการเลือ่นลงเหลือ่มกนัประมาณ 1 เมตร shotcrete
เกิดการฉีกขาดออกจากกัน และมีน้ำไหลออกมาจากรอยฉีก พื้นที่ที่เกิดการเลื่อนตัวประมาณ 28,000
ตารางเมตร

2) หนิบรเิวณฐานยนัฝงขวาเปนหมวดหนิเสาขวั อยใูนกลมุหนิโคราช ประกอบดวยหนิตะกอน
พวกหนิทรายแปง สนี้ำตาลแกมแดง และปนสเีทา หนิทราย สแีดงออน เมด็ขนาดเลก็ถงึละเอยีดมากมี
ชัน้กรวดปน หนิโคลน หนิดนิดาน และหนิทรายแปง สแีดงถงึมวง สลบักบัหนิทราย สแีดงมวง ชมพู
และสแีดงแกมเทา โดยหมวดหนิเสาขวั มลีกัษณะทางกายภาพของหนิ ประกอบดวยชัน้หนิสลบักนัแบบ
cycles มคีวามหนาอยรูะหวาง 200 - 760 เมตรในพืน้ทีโ่ครงการ ชัน้หนิในพืน้ทีโ่ครงการแสดงลกัษณะ
ชัน้หนิคดโคง

รปูที ่14 รปูตดัโครงสรางการวางตวัชัน้หนิคดโคงบรเิวณลาดไหลเขา
(คดัลอกและดดัแปลงจาก Wyllie and Mah, 2004)
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3) การเลือ่นตวับรเิวณลาดไหลเขาเกดิจากชัน้ Clay material มคีวามตอเนือ่งในแตละหลมุเจาะ
บนหนาลาดไหลเขา ชัน้ Clay material มคีวามชืน้หรอืน้ำสงูทำใหคามมุเสยีดทานระหวางหนาหนิลดลง

4) รปูแบบจำลอง 3 มติ ิและการวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาแสดงใหเหน็วา เกดิการวบิตัิ
ลาดไหลเขาแบบระนาบบริเวณฐานยันฝงขวา มีทิศทางเลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

5) ผลการวเิคราะห RMR จดัอยใูน IV - Poor rock และผลการวเิคราะห SMR อยใูน Class Va
ลักษณะลาดไหลเขามีลักษณะแยมาก หนาลาดไหลเขาไมเสถียร ลักษณะการเลื่อนตัวเปนแบบระนาบ
ที่ใหญมาก

6) ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการปรบัปรงุลาดไหลเขา วธิกีาร RMR มกีารแนะนำออกแบบการปองกนั
การพงัทลายของหนิ (Bieniawski, 1989) (พจิารณาจากลกัษณะหนางานเปนกรณไีป) ดงันี ้ทำ Rock
bolt ทำเปนระบบ โดย ใช bolts wire mesh, Shotcrete เพือ่ปองกนัลาดไหลเขา ในขณะทีว่ธิกีาร SMR
ใหการขดุเปดหนาออกใหม ทำระบบระบายน้ำบรเิวณหนาลาดไหลเขา ตดิตัง้เครือ่งมอืวดัการเคลือ่นตวั
บรเิวณลาดไหลเขา เนือ่งจากคา SMR ทีไ่ดอยรูะหวาง Class Va และ IVb พจิารณาทำ Shotcrete,
Dental Concrete, Ribs และ/หรอื Beam toe wall เพิม่เตมิตามลกัษณะหนางาน
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