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บทคัดยอ
โครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน เปนโครงการอางเกบ็น้ำขนาดกลาง มคีวามสงูของเขือ่น 61.00

เมตร ความยาวของเขือ่น 335.00 เมตร และกกัเกบ็น้ำได 13.33 ลานลกูบาศกเมตร สภาพธรณวีทิยา
สณัฐานโดยทัว่ไปของโครงการ บรเิวณสองขางของฐานยนัเขือ่นเปนเทอืกเขาสงูชนัทีอ่าจเกดิโอกาสการ
พงัทลายของมวลดนิและมวลหนิ จากกลมุดินทรายแปงทีว่างปดทับมวลหนิปนูเนือ้ดนิทีแ่ทรกสลบักบัหนิ
ทรายแปงที่แตกหักในสภาพแหง (slaking) การวางตัวของชั้นหิน อยูในทิศทาง strike/dip โดยเอียง
เทไปทางทายน้ำ การวเิคราะหเสถยีรภาพจำแนกออกเปน 2 วธิ ีคอื

1) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดดนิบนลาดไหลเขา โดยใชวธิเีจาะสำรวจหาความหนาและคณุสมบตัิ
ของชัน้ดนิดวยสวานมอื เพือ่นำไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรม SLOPE/W ในสภาวะ steady state ทีร่ะดับ
การกกัเกบ็น้ำตางๆ กนั

2) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดหนิบนลาดไหลเขา โดยใชหลกัการจลศาสตร (Kinematic) เพือ่หา
โอกาสการพบิตัขิองมวลหนิในรปูแบบตางๆ และการวเิคราะหโดยใชวธิขีอง Bieniawski (1989) เพือ่
จำแนกคุณภาพมวลหิน (RMR) แลวประยุกตหาคุณภาพมวลหินบนลาดไหลเขา (SMR) ตามวิธีของ
Romana (1993) เพื่อเปนแนวทางใหกับวิศวกรออกแบบ เพื่อการปรับปรุงพื้นที่บนลาดไหลเขาใหมี
เสถยีรภาพทีม่ัน่คง ผลการวเิคราะหเสถยีรภาพความมัน่คงของลาดไหลเขา พบวามวลดนิบนลาดไหลเขา
มคีาความปลอดภยั (FS) มากกวา 1.30 จงึไมพบการพงัทลายบรเิวณรอบอางเกบ็น้ำในทกุกรณ ี สวน
มวลหนิบนลาดไหลเขามโีอกาสเกดิการพบิตัไิด 3 ลกัษณะ ไดแก พบิตัแิบบรปูลิม่ พบิตัแิบบระนาบ และ
พบิตัแิบบพลกิคว่ำ คณุภาพมวลหนิบนลาดไหลเขา (SMR) โดยการประเมนิรวมกบัการตรวจสอบสภาพ
จรงิจากภาคสนาม พบวา บรเิวณลาดไหลเขาฝงขวามคีณุภาพหนิด ีสวนบรเิวณลาดไหลเขาฝงซายมคีณุภาพ
หนิปานกลาง ยกเวนตำแหนงทีอ่ยสูงูกวาอาคารระบายน้ำลนคอนไปทางทายน้ำ คณุภาพหนิไมด ีวธิปีองกนั
การพงัทลายและเสรมิความม่ันคงของลาดไหลเขาบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงขวาใชวธิขีงึตาขายพรอม
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ยดึหมดุลงในเนือ้หนิ และพนปนูปดทับ (Shotcrete) สวนบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงซายใชวธิปีองกนั
เชนเดยีวกบับรเิวณฐานยนัฝงขวา แตลาดไหลเขาบรเิวณทีอ่ยสูงูกวาอาคารทางระบายน้ำลนคอนไปทาง
ทายน้ำ ควรปองกนัโดยการเจาะและยดึเหลก็ (Anchor Bolt) ในบรเิวณมวลหนิคณุภาพสงู สวนบรเิวณ
คณุภาพมวลหนิต่ำปดูวยตาขาย (Wire mesh) พนปนู (Shotcrete) และสรางกำแพงกนัดนิ (Gravity
wall) พรอมทัง้พจิารณาถงึระบบการระบายน้ำทีด่แีละเพยีงพอในบรเิวณฐานยนัทัง้สองฝง

คำสำคญั : การจำแนกมวลหนิ (RMR), การจำแนกมวลหนิ (SMR)

1. บทนำ
ตามท่ีรองอธบิดกีรมชลประทานฝายกอสราง (นายประพศิ จนัทรมา) พรอมคณะประกอบดวย

ทีป่รกึษากรม ดานออกแบบ (นายสมเกยีรต ิตัง้จตพุร) ไดเดนิทางเพือ่ตดิตามความกาวหนาของการกอ
สรางโครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน อำเภอแมสอด จงัหวดัตาก (รปูที ่1) เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2560
และไดใหขอคดิเหน็เกีย่วกบัความมัน่คงของลาดหนิบรเิวณลาดไหลเขาฝงซายของอาคารระบายน้ำลนซึง่
มกีารตดัลาดไหลเขาและเกดิการเคลือ่นตวัของลาดหนิแตไมไดมกีารออกแบบเพือ่เสรมิความมัน่คงและการ
ปองกันการกัดเซาะไว จึงเห็นสมควรใหสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ทำการสำรวจ เพื่อ
วเิคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกนั สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา โดยสวนวศิวกรรม
ธรณซีึง่เปนหนวยงานทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบเรือ่งการศกึษาความมัน่คงของลาดไหลเขา จงึไดทำการสำรวจ
วเิคราะห และประเมนิความมัน่คงของลาดไหลเขา ในบรเิวณพืน้ทีก่อสรางและพืน้ทีร่อบอางเกบ็น้ำทัง้
ในสวนลาดไหลเขาทีเ่ปนดนิและหนิ (Soil and Rock Slope) ทีม่โีอกาสทีจ่ะเกดิการพงัทลาย (Failures)
เพือ่นำขอมลูทีไ่ดไปประกอบการพจิารณาในการประเมนิรปูแบบของโอกาสทีจ่ะเกดิการพงัทลายและแนว
ทางในการออกแบบเพือ่การปองกนัการพงัทลายรวมถงึการกดัเซาะบรเิวณลาดไหลเขาของโครงการอาง
เก็บน้ำแมสอดตอนบน

รปูที ่1 พืน้ทีโ่ครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน จงัหวดัตาก (ภาพมมุสงู)
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2. การศกึษา
2.1 สภาพธรณวีทิยา
สภาพธรณีวิทยาทั่วไปบริเวณโครงการอางเก็บน้ำแมสอดตอนบน จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยา

มาตราสวน 1:50,000 ของกรมทรพัยากรธรณ,ี พ.ศ. 2542 (รปูที ่ 2) พืน้ทีอ่ำเภอแมสอด จงัหวดัตาก
ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา พบวาสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาเรียงตามลำดับอายุออน
ถงึแกประกอบดวยหนิทัง้หมด 6 หนวยดงันี ้ตะกอนน้ำพายคุควอเทอรนาร ี(Qa) ตะกอนน้ำพา : ทราย
ทรายแปง ดนิเคลย ดนิจากหนิแกรนติ ทรายแปง ดนิเคลยสขีาว ดนิสะสมอยกูบัที ่สแีดง ตะกอนตะพกั
ลมุน้ำ

ตะกอนตะพกัลมุน้ำยคุควอเทอรนาร ี(Qt) ตะกอนเชงิเขา (Qt) : กรวด ทราย ทรายแปง และ
ดนิเคลย

หนิยคุจแูรสซกิ (Jurassic) หนวยหนิ J1 ประกอบดวย หนิดนิดาน เนือ้ปนู สเีทา เปนชัน้ดถีงึ
เปนชัน้หนา มซีากดกึดำบรรพ จำพวกแอมโมไนต หนิปนู เนือ้ดนิ เปนชัน้ดถีงึเปนชัน้หนา สีเทาถงึ สดีำ
และหินทรายแปงพบกระจายตัวตอเนื่องเปนบริเวณกวางทางตอนกลาง

หินยุคไทรแอสซิก (Triassic) หนวยหิน TR1 ประกอบดวย กรวดของหินปูน หินดินดาน
หนิเชริต หนิควอรตไซต สมานเนือ้ดวยทรายแปงสแีดง เปนชัน้หนาถงึเปนปน หนิทรายสแีดง เนือ้ละเอยีด
ถงึหยาบ การคดัขนาดไมด ี และหนิทรายแปง พบบรเิวณดานทศิตะวนัออกของพืน้ทีศ่กึษา

หนิยคุเพอรเมยีน (Permian) สามารถแบงหนวยหนิออกเปน 2 หนวย คอื
หนวยหนิ P1 ประกอบดวย หนิดนิดาน สดีำ แสดงชัน้ด ีหนิทราย สเีทาเขมถงึดำ เนือ้ละเอยีด

เนือ้ควอรต แสดงชัน้ดถีงึไมแสดงชัน้ หนิทรายแปง สเีทาเขม
หนวยหนิ P2 ประกอบดวย หนิปนูเนือ้โดโลไมต สเีทาออนถงึเทาเขม ไมแสดงชัน้ หนิทราย

สขีาว เนือ้ควอรต ชัน้หนาถงึไมแสดงชัน้ การคดัขนาดดแีละความกลมมนด ีหนิเชริต เปนชัน้ด ีสนี้ำตาล
ออน และหนิโคลน เนือ้ซลิกิา

หนิยคุเพอรเมยีนพบกระจายตวัตอเนือ่งบรเิวณขอบดานตะวนัออกและบรเิวณตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของพืน้ทีศ่กึษา โดยพบวาหนิทัง้ 3 ยคุมกีารวางตวัแบบรอยชัน้ไมตอเนือ่ง (Unconformity) ในบรเิวณ
พื้นที่ศึกษา
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2.2 วธิกีารศกึษา
วธิกีารศกึษาและวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาของโครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบนไดแบง

เปน 2 รปูแบบ คอื
1) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดดนิ และ 2) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดหนิ รายละเอยีดพืน้ที่

การสำรวจแสดงในรปูที ่3 ดงันี้

รปูที ่ 3 แผนทีแ่สดงขอบเขตและแนวสำรวจเสถยีรภาพลาดไหลเขาบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา

รปูที ่2 แผนทีธ่รณวีทิยาพืน้ทีอ่ำเภอแมสอด จงัหวดัตาก (ดดัแปลงมาจากแผนทีธ่รณวีทิยา
ระวางอำเภอแมสอด มาตราสวน 1:50,000 โดยกรมทรพัยากรธรณ,ี ป 2542)
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1) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดดนิ พืน้ทีส่ำรวจกำหนดเปนแนวสำรวจบนลาดไหลเขาโดยรอบ
พืน้ทีอ่างเกบ็น้ำทีม่คีวามลาดชนั และชัน้ดนิทีค่าดวามคีวามหนาพอทีจ่ะมคีวามเสีย่งตอการพงัทลายของ
มวลดนิบนลาดไหลเขา ซึง่วธิสีำรวจไดกำหนดแนวสำรวจทัง้หมดจำนวน 10 แนว โดยใชสวานเจาะดนิ
(Hand Auger) เจาะอยางนอย 3 หลมุ

ตอหนึง่แนวสำรวจ กำหนดตำแหนงเจาะสำรวจตรงตนีเขา กลางเขา และยอดเขา พรอมท้ังเกบ็
ตวัอยางทีเ่จาะเกบ็ไดมาจำแนก วเิคราะห แบงชนดิของกลมุดินแตละชัน้ และหาคาความหนาของชัน้
ดนิบนลาดไหลเขา (รปูที ่ 4) เพือ่นำขอมลูไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรม SLOPE/W เพือ่วเิคราะหความ
มัน่คงของลาดดนิ ซึง่เปนวธิกีารหาคาความปลอดภยั

จากการพงัทลายของมวลดนิบนพืน้ทีล่าดชนั ในการคำนวณโดยการใสคาตัวแปรตางๆ ในสภาวะ
steady state เพือ่เปรยีบเทยีบคาความปลอดภยั (Factors of Safety) และความมัน่คงมวลดนิบนลาด
ไหลเขา โดยการกำหนดคาตัวแปรตาง ๆ ไดแก คาความหนาของชัน้ดนิ คณุสมบตัขิองกลมุดนิ แบงหลกั
การวเิคราะหออกเปน 4 กรณ ีไดแก (1) กรณรีะดับกกัเกบ็น้ำสงูสดุ (2) กรณรีะดับกกัเกบ็น้ำปกต ิ (3)
กรณรีะดบักกัเกบ็น้ำ 50% ของระดบักกัเกบ็ และ (4) กรณรีะดบักกัเกบ็น้ำต่ำสดุ โดยแตละกรณไีดเพิม่
การทดสอบความมัน่คงของมวลดนิบนลาดไหลเขาไว 3 แบบทดสอบ ไดแก (1) ไมมนี้ำหนกักดทบั (no
load) (2) เพิม่น้ำหนกักดทบับนลาดไหลเขา (Surcharge Load) และ (3) รบัแรงกระทำจากเหตกุารณ
แผนดนิไหว (seismic load) โดยเปนการวเิคราะหในสภาวะ Steady State ทกุกรณ ีและทกุแบบทดสอบ
โดยใหชั้นดินทั้งหมดเปน Silt (ML) ซึ่งเปนกลุมดินสวนใหญที่กระจายตัวอยูบนลาดไหลเขา และเปน
Cohesion Soil เทยีบไดกบั Sandy Loan ในตารางแสดงคามาตรฐานตาง ๆ ของกลมุดนิ โดยชัน้ดนิกลมุ
Silt (ML) มคีาพารามเิตอรทีเ่ทยีบคณุสมบตัคิาdensity (   ) = 1,600 Kg/m3 (15.69 KN/m3) เปนชนดิ
Stiff Clay มคีา Friction angle (Phi) = 15 องศา และมคีา Cohesion (C) = 2,000 lb/ft2 (95.76 KPa)

รปูที ่4 แสดงลกัษณะของลาดไหลเขา (4ก) การเจาะดนิดวยสวานเจาะดนิ (Hand Auger)
(4ข) และตวัอยางดนิทีเ่จาะได (4ค)
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2) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดหนิ ไดดำเนนิการสำรวจชนดิ ลกัษณะ ทศิทางการวางตวั แนว
เอยีงเท รอยแตกและความตอเนือ่งของหนิ โครงสรางทางธรณวีทิยา รวมทัง้ทศิทางและความลาดชนั
ของลาดไหลเขาทีป่รากฏบรเิวณพืน้ทีส่ำรวจ กำหนดจดุสำรวจทัง้หมดจำนวน 17 จดุ เพือ่นำขอมลูไป
วิเคราะหความมั่นคงของลาดไหลเขาที่เปนหิน การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี Kinematic
(Stereographic Interpretation) เพือ่ประเมนิโอกาสและรปูแบบของการพงัทลาย รวมถงึการวเิคราะห
โดยวธิ ีRock Mass Rating (RMR) ของ Bieniaski (1989) เพือ่จำแนกคณุภาพของมวลหนิโดยทำการ
วเิคราะหรวมกบัวธิ ีSlope Mass Rating (SMR) ของ Romana (1993) ซึง่เปนการพจิารณาขอมลูทีไ่ด
จากการประเมินคา RMR รวมกับความสัมพันธของรอยแตกกับมุมลาดชันของการตัดลาดไหลเขา
(Joint-slope face relationship) พารามเิตอรทีใ่ช ขึน้อยกูบัวธิกีารขดุเปดหรอืตัดลาดไหลเขา โดยจะแสดง
ผลเปนคะแนนทีจ่ะสามารถบอกคณุภาพของมวลหนิบนลาดไหลเขา พรอมวธิกีารออกแบบปรบัปรงุไว

2.3 ผลการศกึษา
ผลการสำรวจสภาพลาดดนิจากภาคสนามพบวา สภาพภมูปิระเทศบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการอางเกบ็

น้ำแมสอดตอนบน จงัหวดัตาก มสีภาพเปนภเูขาสงูมคีวามลาดชนัของลาดไหลเขาประมาณ 20-30 องศา
และจากผลการเจาะสำรวจดวยสวานมอื (Hand auger) บรเิวณพืน้ทีส่ำรวจสวนใหญพบวา ชัน้ดนิมคีวาม
หนาประมาณ 0.5 - 4.0 เมตร โดยเฉลีย่ 1.5 เมตร ชัน้ดนิสวนใหญเปนดนิทีเ่กดิจากการผพุงัของหนิใน
พืน้ที ่ ซึง่เปนหนิปนูเนือ้ดิน (Argillaceous Limestone) แทรกสลบัดวยหนิทรายแปง (Siltstone) จงึ
ทำใหกลมุดินทีพ่บสวนใหญเปนดนิกลมุ SM (Silty Sand) ML (Silt) มเีมด็ตะกอนละเอยีด (Fine Grained)
มคีวามเหนยีวปานกลาง (Medium Plasticity Fines) สนี้ำตาลออน ถงึเขม (Pale Brown to Dark
Brown) มเีศษหนิปะปน นอกจากนีย้งัมชีัน้ดนิกลมุ SM (Silty Sand) ทีม่เีมด็ตะกอนละเอยีด ไมมคีวาม
เหนยีว ถงึเหนยีวเลก็นอย (non to slight plasticity fines) มกีรวดทางน้ำ (Gravels, Gobbles, Boulders)
เศษหนิปะปนและเศษหนิพลดัหลน (Rock Fragments)

ผลการสำรวจสภาพลาดหนิจากภาคสนามพบวา พืน้ทีโ่ครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน ประกอบ
ดวย หนิปนูเนือ้ดนิ (Argillaceous Limestone) เปนชัน้คอนขางปานกลางถงึหนามาก (Medium to Thick
Bedded) สเีทา (Gray) ครอบคลมุพืน้ทีฐ่านยนัเขือ่นทัง้ฝงซายและฝงขวา (รปูที ่5 และ 6) มแีรประกอบ
หลกัเปนแรแคลเซยีมคารบอเนต (CaCO3) และแรดนิ (Clay Mineral) ทำปฏกิริยิากบักรดไฮโดรคลอรกิ
เจอืจาง (HCL Dilute) มรีพูรนุนอย มคีวามแกรงสงู (High Strength) วางตวัแทรกสลบัดวยหนิทราย
แปง (Intercalated with Siltstone) สเีทาเขม (Dark Gray) สมีวงแดง (Purple Red) มชีัน้บางถงึปานกลาง
(Thin to Medium Bedded) แตกหกังาย และเกดิการแตกหกัในสภาวะแหง (Slaking) จนเปนเศษหนิ
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ปนละเอยีด (รปูที ่7) สภาพธรณวีทิยาโครงสรางของชัน้หนิพบวา มแีนวแตก (Joint) 3 ทศิทางใหญๆ
ไดแก แนวทีเ่กดิจากชัน้หนิทีต่กตะกอน (Bedding) เอยีงตวัไปทางทายน้ำดวยมมุประมาณ 20-30 องศา
และแนวแตกอกี 2 แนววางตวัอยใูนแนวตัง้ฉากกนั  มมีมุรอยแตกคอนขางชนัจนถงึอยใูนแนวดิง่ มสีภาพ
แนวแตกทีข่รขุระ (Rough Surface) ทศิทางการวางตวัของรอยแตกในเนือ้หนิจะสอดคลองกบัรอยแตก
ทีเ่กดิในชดุหนิปนูทีว่างตวัปดทบักนัอย ู(รปูที ่8) แตแนวแตกทีเ่กดิในหนิทรายแปงมลีกัษณะคอนขางเรยีบ
(Smooth Surface) จงึทำใหเกดิการเลือ่นไถลของมวลหนิไปยงัทีล่าดไหลเขาไดงาย มลีกัษณะแตกหกัที่
เกดิจากการแตกหกัในสภาพแหง (Slaking) จนมสีภาพปนรวนเปนเศษหนิขนาดเลก็ เมือ่ขดุเปดหนาหนิ
บนลาดไหลเขาจงึเปนการรบกวนสภาพธรรมชาตขิองมวลหนิ โดยเฉพาะหนิทรายแปงจะเกดิการเปลีย่น
แปลง โดยการผุพังแตกรวนอยางรวดเร็ว และการหลุดรวงลงมาตามลาดไหลเขา ทำใหหินปูนเนื้อดิน
สวนทีป่ดทับดานบน เกดิการหกัหลน และเลือ่นไถลลงไปตามลาดไหลเขาดวย จงึเปนปญหาหลกัของพืน้ที่
โครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน (รปูที ่9)

รปูที ่5 พืน้ทีล่าดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงซายของเขือ่น
(เสถยีรภาพลาดไหลเขาคณุภาพปานกลางถงึไมด)ี

รปูที ่6 พืน้ทีล่าดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงขวาของเขือ่น
(เสถยีรภาพลาดไหลเขาคณุภาพด)ี

รปูท่ี 7 แสดงสภาพของหนิทรายแปง (Siltstone)
ทีม่กีารผพุงัแตกตวัในสภาพแหง (slaking)

รปูที ่8 แสดงสภาพหนิปนูเนือ้ดนิ (Argillaceous
Limestone) วางตวัอยบูนหนิทรายแปง (Siltstone)
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ผลการวิเคราะหมวลดินและหินบนลาดไหลเขาโดยใชโปรแกรมสรุปไดดังนี้
1. ชั้นดินบริเวณพื้นที่ลาดไหลเขาในอางเก็บน้ำแมสอดตอนบน มีความหนาไมมาก โดยเฉลี่ย

1.5 เมตร และเปนดนิทรายแปงทีม่แีรงยดึเหนีย่วระหวางเมด็ดนิคอนขางมาก เมือ่ทำการวเิคราะหความ
มัน่คงโดยโปรแกรม SLOPE/W (รปูที ่10) แลวมคีาความปลอดภยัทีส่งู (FS>1.3) จงึไมพบโอกาสทีจ่ะเกดิ
การพังทลายทุกกรณีของแบบทดสอบ

2. มวลหนิบนลาดไหลเขาทีท่ำการขดุเปด หลงัจากทำการวเิคราะหทางจลศาสตร (kinematic analysis)
โดยใชโปรแกรม dip/dip-direction (รปูที ่ 11) พบวามโีอกาสเกดิการพบิตัอิย ู 3 รปูแบบใหญๆ  ไดแก
พบิตัแิบบรปูลิม่ (Wedge Failure) พบิตัแิบบระนาบ (Plane Failure) และพบิตัแิบบพลกิคว่ำ (Toppling
Failure) ซึง่บรเิวณทีม่โีอกาสเกดิการพบิตัทิัง้ 3 รปูแบบ พบอยบูรเิวณฐานยนัฝงซาย ตรงตำแหนงทีอ่ยู
สูงกวาอาคารระบายน้ำลนคอนไปทางทายน้ำ และกระจายตัวอยูเล็กนอยบริเวณตนน้ำบริเวณลาดไหล
เขาภายในพื้นที่อางเก็บน้ำ

3. ผลการวเิคราะหคุณภาพหนิโดยการจำแนกหนิบนลาดไหลเขา ประเมนิรวมกบัสภาพจรงิจากภาค
สนาม พบวา บรเิวณลาดไหลเขาฝงขวา มคีณุภาพหนิไมด ีมคีา SMR อยใูนชวง 21-40 จำนวน 1 พืน้ที่
คณุภาพหนิปานกลาง มคีา SMR อยใูนชวง 41-60 จำนวน 1 พืน้ที ่และมคีณุภาพหนิด ีมคีา SMR
อยใูนชวง 61-80 จำนวน 1 พืน้ที ่สวนบรเิวณลาดไหลเขาฝงซาย มคีณุภาพหนิปานกลาง มคีา SMR
อยใูนชวง 41-60 จำนวน 4 พืน้ที ่คณุภาพหนิด ีมคีา SMR อยใูนชวง 61-80 จำนวน 6 พืน้ที ่และคณุภาพ
หนิดมีาก มคีา SMR อยใูนชวง 81-100 จำนวน 1 พืน้ที่

รปูที ่9 ลกัษณะการพงัทลายของมวลหนิบนทีล่าดชนั บรเิวณฐานยนัฝงซาย
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3. สรปุผลและขอเสนอแนะ
จากผลการสำรวจและวิเคราะหมวลดินและหินบนลาดไหลเขาของโครงการอางเก็บน้ำแมสอด

ตอนบน จงัหวดัตาก ในรปูแบบตาง ๆ เพือ่ประเมนิความมัน่คงของลาดดนิ และหนิ และรปูแบบของ
โอกาสทีจ่ะเกดิการพงัทลายของลาดไหลเขา พบวา ควรดำเนนิการปองกนัการพงัทลายและเสรมิความ
มัน่คงของลาดไหลเขา บรเิวณฐานยนัฝงขวาควรปองกนัการพบิตัขิองมวลหนิบนลาดไหลเขาโดยการขงึ
ตาขายพรอมยดึหมดุลงไปในเนือ้หนิ และทำการพนปนูปดทบั (Shotcrete) พรอมทัง้จดัระบบการระบาย
น้ำ (pipe drain) ใหด ีและเพยีงพอ สวนบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงซายใชวธิปีองกนัเชนเดยีวกบับรเิวณ
ฐานยนัฝงขวา แตลาดไหลเขาบรเิวณทีอ่ยสูงูกวาอาคารทางระบายน้ำลนคอนไปทางทายน้ำ ควรปองกนั
การพบิตัขิองมวลหนิบนลาดไหลเขา โดยการปรบัพืน้ทีล่าดชนัใหมคีวามชนัลดลง และเสรมิความมัน่คงของ
พืน้ทีล่าดไหลเขา โดยการเจาะและยดึเหลก็ (Anchor bolt) ในมวลหนิทีม่คีณุภาพสงู สวนบรเิวณพืน้ที่
คณุภาพมวลหนิต่ำทำการปดูวยตาขาย (Wire mesh) และพนปนู (Shotcrete) พรอมท้ังสรางกำแพงกนั
ดนิ (Gravity wall) ในบรเิวณฐานยนัโดยใหพจิารณาถงึระบบการระบายน้ำทีด่ ีและเพยีงพอ
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