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บทนา
จากวิกฤตการณข์องการทรุดตัวหรือพังทลายของตลิ่งริมแมน่ํ้า

ลําดลองในพื้นทีต่่างๆ ไดฝ้วี้างดวามเสียหายแกท่รัพย์สินของประซาซน
ที่มบื้านเรือนอยูร่ิมแม่,นาล่าดลองจํานวนมาก รวมทงยังลว้างดวามเสียหาย
แกถ่นนและระบบลาธารณูปโภดต่างๆ ด้วยเส่นกัน ขึ้งการตรวจฝอีบและ
การป้องกันดวามเสียหายในเบื้องด้นซองประซาซนทีอ่าตัยอยูใ่นบรืเวถ4

พื้นทีร่ิมตลิ่งลามารถกวะทําได้!มิยากนักถ้าประซาซนมีดวามวัดวามเข้าใจ
และมืคูม่ือแนวทางการปฏิบัตทิี่ข้ดเจน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากาวกวะทรวงมหาดไทย
ไดเ้ล็งเห็นถึงดวามจําเป็นตังกล่าวจึงมอบหมายใหก้รมโยธาริการและผังเมือง
จัดทําดู,มือกาวตๆวจลอบฝภึาพตลิ่งและแนวทางกาวปฏิบัตเิพื่อดวาม
ปลอดภัยฉบับประซาซนขึ้น เพื่อให้ประยายนทีอาตยัอยู,ในพื้นที่ริมตลิ่ง
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการตรวจลอบฝภีาพพื้นทีข่องตนเอง เพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัตทิีอาจเกิดขึ้นจากการทรุดตัวของตลิ่งตังกล่าวไต้ โดยคู,มือนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ล่วน ล่วนแรกเป็นการให้ข้อมูลเซิงวิชาการ
เกี่ยวกับลาเหตกุารพังทลายของตลิ่ง ล่วนที่ 2 เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบสภาพตลิ่งว่ามืดวามเสียงต่อการพังทลายหริอไม่ อย่างไร
ล่วนที่ 3 เป็นแนวทางการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และฝวนสุดท้าย
เป็นแนวทางการปฏิบัตหิากมืการทรุดตัวและพังทลายยองตลิ่งเกิดขึ้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างยิงว่า คู,มือฉบับ
ประยาซนนี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัตเิพื่อฝวี้างดวามเข้าใจเบื้องด้นล่าหรับ
ประซาซนในการตรวจลอบ ป้องกันและบรรเทาดวามเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นไดใ้นระตับหนึ่ง

นายมณไทล สุดประเสริฐ
อธิบดกีรมโยธาริการแสะผังเมือง
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สาเหตกุารพังทลายข00ตลิง
สาเหตกุารพังทสายของตลิ่งสามารถจําแนกออกไดเ้ป็น 3 สาเหตุ ดังนี้

ฯ) การกดIชาะตลิ่ง
การกัดเยาะตลิ่งเกิดยึ้นเมื่อแรงกัดเยาะเนื่องจากกาฯไหสยอง

กระแสนี้าเกินกว่าแรงด้านทานของดินริมตลิ่ง ทําใหเ้ม็ดดินถูกพัดพาไหส
หสุดออกมา อันอาจจะนําไ'ปสกํารพังทสายของตลิ่งได้ สาเหตกุารกัดเยาะ
ยองตลิ่งทีส่ําคัญได้แก่

ๆ.ๆ] ดวามดดเดี้ยวของสํานี้า ชึ่งโดยธรรมชาติแส้ว แมน่ี้'าจะมี
ดวามดดเคี้ยว การไหสยองนี้าในแมน่ี้าจะไหสดตเคี้ยวไ'ปตามส0านํ้า บริเวณ
โด้งสํานํ้าฝังด้านนอกจะมกีารกัดเยาะสูง จึงเป็นพื้นที่ทีต่ลิ่งมโีอกาสถูก
กัดเยาะพังทสายมาก ผู้ทีอ่ยูอ่าดัยบริเวณนี้ ดวรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

โด่'งต'!•น•นอก

.1โค้งเท'!นโน

►การ!ทับทมยองตะกอน

พิศ;nonๆ1ยยายตัว
ฃทงโศัป่นา � การกัตเซาะ

โค้งค้านโน

การกัดเซา; การ!ทับถมซองตะกอน

โค้งค้านนอก V*

ทัทแทเรทาาทตเซารในโพสัํานํ้าซีต่ตเตี้บว
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1.2] การไหลยองกระแลนาทีรุ่นแรง ในขณะที่นี้าไหลเชี่ยว
ผิวของนํ้าทีก่ําลังไหลเชี่ยวนี้ จะเฉือนดินตลิ่งแสะเพิ่มความลึกยองการเฉือน
มากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหก้้อนดินทีอ่ยู่เหนือรอยเฉือนตกล่วงลงไปในแม่นํ้า

1.3) การกัดเยาะเนื่องจากดลื่น โดยดลื่นเป็นลาเหตุหนึ่งที่
ทําใหเ้กิดการกัดเซาะในบริเวณลาดตลิ่ง ลาเหตกุารเกิดดลื่นในลํานํ้าแยก
ออกได้เป็น 2 ลาเหตุ ได้แก่ ดลิ่นนี้าทีเ่กิดขึ้นจากแรงลมธรรมยาดิ (ริมทะเล
หรือแมน่ํ้ายนาดใหญ่] หรือคลื่นจากเรือแล่นผ่าน เมื่อคลื่นนีม้ากระทบ
หรือกระแทกกับตลิ่ง จะทําให้ตลิ่งถูกกัดเซาะแสะพังทลายได้

กา*?กัดเซาะจากการโหaยองนาผาตน

.ารกัตเ'ชาะปิากครื่นน! การ■ต*?ชตบั'น'าอย่างกรทันพัน

I

การก๓ั!.ชาะบรเิารนตีนตลิ่ง
การกัตเชา::จากการไทลยองนํ้าในมวลตีน

รtูเตัตลําน-าน»๕ทา'ฯทตเซารจาทสาเทตตุําบๆ
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า.4) การกัดเซาะจากกา‘รก1ระทํายองมนุษย์ เซ่น
ก) การกระแทกยองเรีอเมื่อเรือเทียบฝัง รวมทั้งการ

ฝังหมุดเพื่อยึดเรือ
ย) การสร้างสิงก่อสร้าง เซ่น สะพาน ฝาย■นาส้น ทําเทียบเรือ
ด) การทําสายหญ้าหรือวัฃพยื,ปกดสุมตสิ่ง

1TI £;.ริ#-aiiissf ท|
f'*'•>'/'*

•น

4 •พร.F"

’โ.
SBW&stfg&HL V

ตัวร]ปาdทาฯพdัท&ายเนอdจาททตเซาะยadตad

2) การฃาดเสถียรภาพฃองสาดตสิ่ง
การพังทสายของตสิ่งจากการขาดเสถียรภาพเกิดขึ้นเมื่อกําสัง

ต้านทานของดินไม่เพียงพอทีจะต้านแรงทกีระทํากับตัวตสิ่งไต้ สาเหตุ
การพังทสายของตสิ่งเนื่องจากการขาดเสถียรภาพทีส่ําตัญ ได้แก่

2.1) การสตระตับ■นาในสํานํ้าอย่างกะทันหัน หรือการสดระดับ
นํ้าที่ตัาเกินกว่าปกตใินหน้าแสง้
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2.2) ในขณะทีฝ่นตกหนัก น่ทฝนส่วนทีไ่หลบนผิวดิน จะยะ
หน้าดินและทําให้ดินอ่อนนุ่ม ส่วนนาฝนทีซึมลงไปในดินจนดินซุ่มนา
นอกจากทําใหด้ินทีล่ึกลงไปมีดวามอ่อนนุ่มด้วยแล้ว การไหลแหวกของ
นาลงดิน ทําให้ดินข้างใต้หลวมและไม,แข็งแรง จึงมีดวามเลิย่งต่อการ
พังทลายยองตลิ่ง

2.3) นทหนักบรรทุกการใข้สอยริมตลิ่ง เฟน นาหนักจาก
เดริอ่งจักรในขณะก่อฝรี้าง นํ้าหนักยองรถยนตในกรณทีี่มถีนนอยูร่ิมตลิ่ง
แสะน่ทหนักของวัสดุลิ่งฃองทีก่องอยูบ่นตลิ่งจะเพิ่มแรงกดต่อดินตลิ่ง
ทําใหต้ลิ่งพังทลายง่ายขึ้น

3พX ปี}
นา๙ <ร่(-• •-
Fn
น'IHWhaa13วัสฅุลิ่ชVQdทีก่อdayบนตลิd่จะเพินแฯเ3ทตตอ่ตินmad

นําใทัตสพิัป้นตาบเราเ เขึ้น

3) การพังหสวยซองตลิ่งจากสาเหตใุนฃ้อ 1) และ 2) รวมกัน
การพังทลายของตลิ่งส่วนใหญเ่ริ่มเกิดจากการกัดเซาะ และผลจากการ
กัดเซาะทําใหต้ลิ่งขาดเฝีถยีรภาพและพังทลายสงมา
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แนวทางการตรวจสอบสภาพตลิง
การพังทลายของตลิ่งเป็นภัยทีป่ระขาฃนผู้อาดยัอยูในบริเวณพื้นทีร่ิมตลิ่ง
ลามารถเตรียมพร้อมรับมือแสะป้องกันดวามเลึยหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้
หากมกีารสํารวจและตรวจลอบฝภีาพตลิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทาง
เบื้องตันในการตรวจฝภีาพตลิงว่ามีดวามเลึยงต่อการพังทลาย มี
รายละเอียด ดังนี้

ฯ) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการพังหลายของตลิ่งโนฟวง
เวลาพผี่านมา หากตลิ่งมปีระวัตหิรีอข้อมูลที่แฝดึงว่า มกีารพังทลาย
อย่างต่อเนื่อง ก็ถือไดว้่า ตลิ่งนั้นมืดวามเลิย่งต่อการพังทลายลง

2) ควรกังเกตระตับนาโนแมน่ๆสําตสองโตฆเปรียบเพียบ
ระตับนาตํ้าสตุโนแตล่ะ!! หากปัจจุบันระดับนั้าลดสงตากว่าระดับนั้า
ตํ่าฝดีเท่าทีเ่ดยเกิดขึ้นเป็นประจํากจ็ะมืดวามเลิย่งต่อการพังทลายมากขึ้น

3) การพีระตับ,นาในแมน่ํ้าลําคลองมกีารลดระตับลง
อย่างรวตเร็ว โดยเฉพาะนํ้าทีม่รีะดับสูงแล้วลดสงอย่างรวดเร็ว จะมื
ความเลิย่งต่อการทรุดตัวและพังทลายยองตลิ่งมาก

4) กังเกตสกาพตลิ่งอย่างสมรเสมอว่ามกีารกัตเซาะของ
ตลิ่งหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าการภัตเขาะทําใหต้ลิ่งมืดวามข้นมากขึ้น กจ็ะมื
แนวโน้มต่อการพังทลายมากขึ้น

5) ควรตรวจสอบความลึกของห้องนา ถ้าพบว่าท้องนั้า
มืดวามลึกมากขึ้นกว่าเติม แสดงว่าจะมืดวามเลยึงต่อการพังทลายของ
ตลิ่งไดม้ากขึ้นเข่นกัน

- ธ -
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6) ในฃณะทีฝ่นตกหนัก 'นาทีผ่ิวดินอาจกัดเซาะหน้าดิน
ส่วนนั้าฝนทีซ่ึมลงดินจนดินฟุมนัา้ก็จะทําใหค้วามตันนั้าในโพรงดินเพิ่ม
สูงขึ้นจนดินสูญเสึยกําลังเฝึถยีรภาพของตลิ่งก็จะลดสง ความเลิย่งต่อ
การพังทลายของตลิ่งก็จะมากขึ้น

7) ในขณะทีน่าไหลเชี่ยว หรือมคีลื่นนามากระฬบคลิง ตลิ่ง
ก็มโีอกาลถูกกัดเซาะไดม้ากและเราขึ้น ความเลิย่งต่อการพังทลายก็มมีาก
และอาจเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันได้

8) ในขณะที่'นาในแม่นาลําคลองมรีะคับตา ไม,ควรแล่น
รทยนตห์รือนําเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆไงใยับริเวณบนตลิ่งริม'นา เพราะ
จะทําใหเ้กิดความลันละเทือนและตลิ่งจะทรุดตัวไดง้่าย

9) ในกรณหีี่แมน่ามีฃนาคใหญ่ และความลึกของห้องนํ้ามาก
จะมโีอกาฝึทีจะเกิดการทรุดตัวยองตลิ่ง และมแีนวโน้มทีจะเกิดการ
พังทลายของตลิ่งเข้าไงในพื้นดินได้สึกมาก

10) บริเวณใคังลํานํ้ๆผิงค้านนอกจะมกีารกัคเชาะลูง โอกาล
การพังทลายยองตลิ่งจะมมืาก ผู้ทีอ่ยูอ่าดัยบริเวณนี้ ควรต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ

11) การใช้พื้นทีร่ิมตลิ่งเป็นทีก่องวัสดหุรือสร้างอาคารเป็น
การเพื้มนาหนักให้กับคลื่ง ขึ้งจะมผีลทําให้ตลิ่งมืดวามเลิย่งต่อการพัง
ทลายเพิ่มมากขึ้น

12) ตรวจลอบว่า นํ้าใช้จากบ้านเรือน หรือบ่อเกรอะบ่อชึม
ไคัไหลออกใับ่ลํคลิงหรือโม่ หากพบ ควรจัดทําระบบระบายนั้าโดย
ไมใหน้ํ้าจากบ้านเรือนไหลซึมไปตามพื้นดินเพื่อลงแม่นํา้สําคลอง ขึ้งจะเป็น
ลาเหตใุหต้ลิ่งทรุดตัวไดง้่าย

13) หากพบรอยแยกค่างๆ บริเวณคลิงทีไ่มเ่คยเกิคขึ้น
มาก่อนก็อาจจะเป็นลิ่งบอกเหตทุี่อาจจะเกิดการพังทลายของตลิ่งตาม
รอยแยกนั้นได้ ดารขนย้ายทรัพย้สึนออกจากบริเวณพื้นทีน่ั้นๆ โดยต่วน
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ลภาพยองตลิงและลําป้ามกีารเปลยนแปลงไปตามกาลเวลา
ตลิงทึ๋มีฅวามมั่นคงในวันนี้ กีอาจจะพังทลายในวันยัๆงหน้าไต้
ดังนั้นควรมกีารเฝืาระวัง และตรวจลอบตามแนวทางฃ้างต้น
อย่างต่อเนีอ้งอันจะส่วยเพิ่มความปลอดภัยในทรัพยล์ินยองท่านไต้

นา๙«� >■

• •

แนวทางปองกันการพังทลายของตลี่ง
จากแนวทางการตรวจลอบฝภีาพตลิ่งเบื้องต้น ทําใหท้ราบไต้ว่าตลิ่งนั้น
มีดวามเลิย่งต่อการพังทลายอย่างไร ส์งดวามเลิย่งกัยมเีพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กับว่าตลิ่งเย้าหลักเกณฑใ์ดแสะมากน้อยขนาดไหน หากประเมินว่ามี
ดวามเลิย่งมาก ดวรต้องรีบหาแนวทางการป้องกันเพื่อสดดวามเลิย่งลง
ส์งอาจดําเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1) หมั่นลังเกตตรวจตราการเปลี่ยนแปลงของตลิ่งอย่าง
สมั่าเสมอ
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2) หลีกเสี่ยงการเพิ่มนาหนกบรเิวรนริมคสิง และควรต้อง
ลดนํ้าหนักทีอ่ยูบ่ริเวณตลิ่ง หรอิอพยพออกใหห้่างจากยอบตลิ่งทีอ่าจจะ
เกิดกาวเคลื่อนตัว

3) หําโครงสร้างป๋องกันการกัดเชาะและเพิ่มเสกียรภาพ
ยองตลิ่ง โดยจะต้องปริกษาวิศวกรหริอผู้ที่มีดวามวู้ สําหวับในแมป่้า
สําคลองยนาดใหญ่ การปัองกันตลิ่งจะมีด,าใขจ้่ายสูง ส์งอาจจะต้องขอ
ความดูแลจากหน่วยงานยองรัฐ หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเป็นผูด้ําเนินการ
ในที่นี้ จะเลนอวิธกีาวป็องกันตลิ่งอย่างง่ายในแมป่้าลําคลองขนาดเล็ก
ทีป่ระซาซนหรือห้องทนอาจจะดําเนินการและประยุกตใ์ข1้ดเ้อง ตังภาพ
แลดงข้างล่าง

ร '

£ นา๙«�

• • -: /
DPT

nทA‘

' กระสอบหราย

การสททพาานสา*ทรทใชใ้นทาาซรสททาาพั]ซสาน
จาททาาทตเซารตสิ1่!เปีนทาฯซัา่ตฯาาไตั
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2

พืซค!รผุดดิ่ง

กาฯปรกูทืขรินตที่!]แา*4ทรททว่บนรรท/ใาทารกตเซารฃอนตอ\ิแต้

1*2®

’ A

* พ*'#'9Me'•;.v

kmmtr •'•■ไ2ga
£.
ก่อน พรัง

การป้ออกน่ตทีd่โดยกาฯปรกูฟืยตรนูตทีd่
(ทีน่า: http://WWW.fws.gov/midwest/detroitriver/report_chapter2.html)
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4] หากพบรอยแยกตํางา เป็นนนานๆวน08รนๆนไปทาน
แนวผลงิ ซึ่งไมเ่คยเกิดสันมาก่อนก็อาจจะเป็นสิงบอกเหตทุีอาจจะเกิด
การพังทลายของตลิ่งตามรอยแยกนั้นได้ควรขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
บริเวณพื้นทีน่ั้นๆ โดยด่วนและติดต่อขอดําปรึกษาหรือขอความฟ่วยเหลือ
ไปยังศูนยด์ํารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอีง ฝานักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด

(< พ
I

3-แพพฒ *■ VS.Pf'
. 8Ks

,.. ร
r.i

MS' รเ
r-;‘ .แ

Plifs$i u-if ■

;
เ&ฒรรร

Pgk
รV.

£ÿฒV'- พ1แ�TW

ตัวอย่าอแนววอยแตกบนตรํอโ่นแนวฆนานกับตร่อทีแ่สดอว่า
ตรงิอาจจะพัป้พอาอตานนนาวอยเเตทนี1้ต้

(ทีน่า: Study into River Bank Collapsing- Lower River
Murray Sinclair Knight Merz, 2010.)
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แนวทางปฏิบัตทิากบกีารทรุดตัวและพังทลายข๐งตลีง่
กรณีที่มกีารทรุดตัวหรือเกิดการพังทลายของตลิ่ง ทีฝงผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินและการดํารงสิวิดของท่าน ใหเ้ร่งดําเนินการ ตังนี้

ๆ) ขนย้ายสิ่งยองให้พันจากแนวการพังทลายยองตลิ่ง
2) หากมกีองวัสดุอยูบ่ริเวณริมตลิ่งให้ขนย้ายออกโดยโย้

กําลังคนหรือเครื่องจักรขนาดเล็กทไีมม่แีรงลันละเทีอน
3) ไมค่วรนํารทยนตเัย้าไนใกล้บริเวณรอยแยกของตลิ่ง
4) ควรกั้นเขตบริเวณการทรุดตัวเพื่อป้องกันอุบัติเหตทุี่อาจ

มีดนตกลงไปได้

นนย้ายสิ่งยองโพ้พ้นจาก
แนวการพังหฝืายยอง๓สิ่ง

ไมค่วรนํารกยนตเ์ย้าไนใกรั
บริเวณรอยแยกยองตสิ่ง

S3

/
ทวากนเขคบ■ร่เวเนการทรุดตัวmo
ป๋องกันอุบัตเิทตุทีอ่าจผทีนฅทรงไปใ่ต้

แนวนาdปฎินัตนิาทมทีาวน‘เตตัวแทะพdันทานยOdตทิd่
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5) ท่ๆยรูป (ท้าหําไต้) ยองแนวตลิงทีเ่กิดการท1เตตัวไว้
ตลอดแนว อาจใชก้ล้องโทรต้พห้มือถือหรือกล้องชนิดใดกไ็ต้ แสะมอบ
ใหเ้จ้าหน้าที่เช้ามาตรวจสอบ ใช้เปีนฟ้อมูลทีล่้าดัญในต้านวิศวกรรมและ
แก็โขปัญหาไตอ้ย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด

6) แจ้งล้านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่
ยองห่าน หรือกรมโยธาธกิารแสะผังเมือง หรือแจ้งผ่านศูนยด์ํารงธรรม
ทีห่มายเสย'โทรต้พห้ 1567 เพื่อยอดวามช่วยเหลือต้านวิชาการ โดยการ
แก้ไขปัญหาการพังทสายยองตสิงที่กูกต้องโดยเฉพาะยองริมแมป่้า
ลายใหญ่ควรไตร้ับการตรวจลอบ และดําเนินการอย่างรอบต้านจาก
ผู้เอี่ยวยาญเพื่อหาวิธีแก็โฃที่ถกูต้อง

ท่านสาผารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับการปอีงกันตลิงไตท้ี
กรมโยธารการและผังเมอีง

เบอร!ทรต้พหติดต่อที 0-2299-4311
หกี่อ 0-2299-4678

หร็อสําผักงานโยธารการและผังเมอิงจังหวัดในพึน้ทยีองท่าน
นา๙«�
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X
ความหมายของนายช่างดี

ความรูด้ี ฬมีอดี มคีุณรรรบ

มีดวามเฮ่ยวยาญในงานส่าง
มทีักษะ แสะประสบการณโนงานย่าง
มจีิตสํานึกร่อส'ํตย์ แสะรับผิดยอบ

ทวามรู้ต
‘ผิมีอด
มทีุรนธรรม

จัดพิมพโดย : บริษัท แอดรฟ 8B8 จํากัดโทร. 061-4263551

- ๆ4 -

www.yotathai.com



กีป่รึกษา ะ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายเกียรตผิักด จันทรา
นางสาวดระภา วาระเลิศ
นายมเหศวร ภักดตีง
นายโอฬาร ผักยโรจนก์ุล
นายสมอาย เมธวัฒนธ์รากุส
นางผันสนิย์ ศริศกุรี

อธิบดกีรมโยธาธกิารและผังเมือง
วิศวกรใหญ่
รองอธิบดกีรมโยธาธกิารและผังเมือง
รองอธิบดกีรมโยธาธกิารและผังเมือง
รองอธิบดกีรมโยธาธกิารและผังเมือง
รองอธิบดกีรมโยธาธกิารและผังเมือง
ผูเ้รย่วซาญต้านวเิตราะหผ้ังเมือง
รักษาการในตําแหน่งทีป่รึกษา
ต้านการผังเมือง
ผูต้รวจราอการกรม
รักษาการในตําแหน่งสกาปนิกใหญ่

นายสอุาดี ตรผีัดยพันธ์

คณะพ้จัดทา:
นางสมจิต ปิยะดีลป็ ผูอ้ํานวยการสํานักสนับฝินุน

แสะพัฒนาตามผังเมือง
ผูอ้ํานวยการสํานักวิศวกรรม
โดรงสร้างและงานระบบ
วิศวกรโยธาเอี่ยวอาญ
วิศวกรโยธาเอี่ยวซาญ
เลยานกุารกรม
ผูอ้ํานวยการกองเผยแพร่
และประซาผัมพันธ์
วิศวกรโยธาอํานาญการพิเศษ
นักประอาผัมพันธอ์ํานาญการพิเศษ

นายเสถียร เจริญเหรียญ

นายพูลทรัพย์ สมบูรณป์ัญญา
นายวินิจ อํยซนะสริวทิยา
นายพงษน์รา เย็นยง
นางสาวสภุัทรา ฟ้ยเทวารัณย์

นายกนก สุจริตผัญฟย้
นางปรยิา แสงนาค

- 15 -

www.yotathai.com



\
กรมโยธาริการและพังเมือง RB
www.dpt.go.th
Ins ะ 0-2299-4311, 0-2299-4678

...

www.yotathai.com


	AW_Manual_River_Bank_A5_01-01
	AW_Manual_River_Bank_A5_01-02
	AW_Manual_River_Bank_A5_01-03
	AW_Manual_River_Bank_A5_01-04
	AW_Manual_River_Bank_A5_01-05
	AW_Manual_River_Bank_A5_02-01
	AW_Manual_River_Bank_A5_02-02
	AW_Manual_River_Bank_A5_02-03
	AW_Manual_River_Bank_A5_02-04
	AW_Manual_River_Bank_A5_03-01
	AW_Manual_River_Bank_A5_03-02
	AW_Manual_River_Bank_A5_03-03
	AW_Manual_River_Bank_A5_03-04
	AW_Manual_River_Bank_A5_03-05
	AW_Manual_River_Bank_A5_03-06
	AW_Manual_River_Bank_A5_04-01
	AW_Manual_River_Bank_A5_04-02
	AW_Manual_River_Bank_A5_04-03
	AW_Manual_River_Bank_A5_04-04
	AW_Manual_River_Bank_A5_05-01



