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บทนา
จากวิกฤตการณ์ของการทรุดตัวหรือพังทลายของตลิ่งริมแม่นํ้า

ลํา
่ ่างๆ ได้ฝว้
ดลองในพื้นทีต
ี างดวามเสียหายแก่ทรัพย์สินของประ ซาซน
มาก รวมทงยังลว้างดวามเสียหาย
ที่มบ
ื ้านเรือนอยูร่ ิมแม่,นาล่าดลองจํานวน
แก่ถนนและระบบลาธารณูปโภดต่างๆ ด้วยเส่นกัน ขึ้งการตรวจฝีอบและ
การป้องกันดวามเสียหายในเบื้องด้นซองประซาซนทีอ
่ าตัยอยูใน
่ บรืเวถ4
พื้นทีร
่ ิมตลิ่งลามารถกวะทํา
ได้!มิยากนักถ้าประซาซนมีดวามวัดวามเข้าใจ
และมืคม
ิ ี่ข้ดเจน
ู่ ือแนวทางการปฏิบัตท
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากาวกวะ ทรวงมหาดไทย
ได้เล็งเห็นถึงดวามจําเป็นตังกล่าวจึงมอบหมายให้กรมโยธาริการและผังเมือง
จัดทํา
ดู,มือกาวตๆวจลอบฝึภาพตลิ่งและแนวทางกาวปฏิบัตเิ พื่อดวาม
ปลอดภัยฉบับประซาซนขึ้น เพื่อให้ประยายนทีอาตัยอยู,ในพื้นที่ริมตลิ่ง
่ องตนเอง เพื่อรับมือกับ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจลอบฝีภาพพื้นทีข
ภัยพิบัตท
ิ ี อาจเกิดขึ้นจากการทรุดตัวของตลิ่งตังกล่าวไต้ โดยคู,มือนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ล่วน ล่วนแรกเป็นการให้ข้อมูลเซิงวิชาการ
เกี่ยวกับ ลาเหตุการพังทลายของตลิ่ง ล่วนที่ 2 เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบสภาพตลิ่งว่ามืดวามเสียงต่อการพังทลายหริอไม่ อย่างไร
ล่วนที่ 3 เป็นแนวทางการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และฝวนสุดท้าย
เป็นแนวทางการปฏิบัตห
ิ ากมืการทรุดตัวและพังทลายยองตลิ่งเกิดขึ้น
กรมโยธาธิการ และ ผัง เมืองหวัง เป็น อย่างยิงว่า คู, มือฉบับ
ประยาซนนี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัตเิ พื่อฝีว้างดวามเข้าใจเบื้องด้นล่าหรับ
ประซาซนในการตรวจลอบ ป้องกันและ บรรเทาดวามเสียหายที่ อาจ
เกิดขึ้นได้ในระตับหนึ่ง
นายมณไทล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาริการแสะผังเมือง
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สาเหตุการพังทลายข00ตลิง
ออกได้เป็น 3 สาเหตุ ดังนี้
สาเหตุการพังทสายของตลิ่งสามารถจําแนก
ฯ) การกดIชาะตลิ่ง

การกัดเยาะ ตลิ่งเกิดยึ้นเมื่อแรงกัดเยาะ เนื่องจากกาฯไหสยอง

กระแสนี้าเกินกว่าแรงด้านทานของดินริมตลิ่ง

ทําให้เม็ดดินถูกพัดพาไหส

ไ'ปสํการพังทสายของตลิ่งได้ สาเหตุการกัดเยาะ
หสุดออกมา อันอาจจะนํา
ยองตลิ่งทีส
่ ําคัญได้แก่

ๆ. ๆ] ดวามดดเดี้ยวของสํา
นี้า ชึ่งโดยธรรมชาติแส้ว แม่นี้'าจะมี

ดวามดดเคี้ยว การไหสยองนี้าในแม่นี้าจะไหสดตเคี้ยวไ'ปตามส0านํ้า บริเวณ

โด้งสํา
ี่ ลิ่งมีโอกาสถูก
นํ้าฝังด้านนอกจะมีการกัดเยาะ สูง จึงเป็นพื้นที่ทต
กัดเยาะพังทสายมาก ผู้ทอ
ี่ ยูอ
่ าดัยบริเวณนี้ ดวรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
โด่'งต'!•น•นอก
โค้งเท'!นโน

►

การ!ทับทมยองตะกอน
พิศ;nonๆ1ยยายตัว
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1.2] การไหลยองกระ แลนาทีร
่ ุนแรง ในขณะ ที่นี้าไหลเชี่ยว

ไหลเชี่ยวนี้ จะเฉือนดินตลิ่งแสะเพิ่มความลึกยองการเฉือน
ผิวของนํ้าทีกํ
่ าลัง
มากขึ้นเรื่อยๆ จนทํา
ให้ก้อนดินทีอ
่ ยู่เหนือรอยเฉือนตกล่วงลงไปในแม่นํ้า

โดยดลื่นเป็นลาเหตุหนึ่งที่
นํ้าแยก
ทําให้เกิดการกัดเซาะในบริเวณลาดตลิ่ง ลาเหตุการเกิดดลื่นในลํา
ออกได้เป็น 2 ลาเหตุ ได้แก่ ดลิ่นนี้าทีเ่ กิดขึ้นจากแรงลมธรรมยาดิ (ริมทะเล
1.3) การกัดเยาะ เนื่องจากดลื่น

หรือแม่นํ้ายนาดใหญ่] หรือคลื่นจากเรือแล่นผ่าน เมื่อคลื่นนีม
้ ากระทบ
หรือกระแทกกับตลิ่ง จะทํา
ให้ตลิ่งถูกกัดเซาะแสะพังทลายได้

น!

กา*?กัดเซาะ จากการโห aยองนาผาตน

.ารกัตเ'ชาะปิา กครื่น

การ■ต*?ชตับ'น'าอย่างกรทันพัน

I

การกั๓!.ชาะบริเารนตีนตลิ่ง

การกัตเชา::จากการไทลยองนํ้าในมวลตีน

บๆ
น-าน»๕ทา'ฯทตเซ ารจาทสาเทตุตํา
รูtเตัตลํา
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ยองมนุษย์ เซ่น
า.4) การกัดเซาะจากกา‘รก1ระทํา
ก) การกระแทกยองเรีอเมื่อเรือเทียบฝัง รวมทั้งการ

ฝังหมุดเพื่อยึดเรือ
ย) การสร้างสิงก่อสร้าง เซ่น สะพาน ฝาย■นาส้น ทําเทียบเรือ
ด)

การทํา
สายหญ้าหรือวัฃพืย,ปกดสุมตสิ่ง
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2) การฃาดเสถียรภาพฃองสาดตสิ่ง

สัง
การพังทสายของตสิ่งจากการขาดเสถียรภาพเกิดขึ้นเมื่อกํา

าบตัวตสิ่งไต้
ต้านทานของดินไม่เพียงพอที จะ ต้านแรงทีกระทํกั

สาเหตุ

การพังทสายของตสิ่งเนื่องจากการขาดเสถียรภาพทีส
่ ํา
ตัญ ได้แก่

2.1) การส ตระตับ■นาในสํา
นํ้าอย่างกะทันหัน หรือการสดระดับ

นํ้าที่ตัาเกินกว่าปกติในหน้าแส้ง

-
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-
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ในขณะ ทีฝ
บนผิวดิน จะยะ
่ นตกหนัก น่ทฝนส่วนทีไหล
่
ให้ดินอ่อนนุ่ม ส่วนนาฝนที ซึมลงไปในดินจนดินซุ่มนา
หน้าดินและ ทํา
นอกจากทํา
ให้ดินทีล
่ ึกลงไปมีดวามอ่อนนุ่มด้วยแล้ว การไหลแหวกของ
2.2)

นาลงดิน

ทําให้ดินข้างใต้หลวมและไม,แข็งแรง จึงมีดวามเลิย
่ งต่อการ

พังทลายยองตลิ่ง
2.3) นทห นักบรรทุกการใข้ สอย ริมตลิ่ง เฟน นาหนักจาก

เดริอ
่ งจักรในขณะก่อฝีร้าง นํ้าหนักยองรถยนตในกรณีที่มถ
ี นนอยูร
่ ิมตลิ่ง
แสะ น่ทหนักของวัสดุลิ่งฃองทีก
่ องอยูบ
่ นตลิ่งจะ เพิ่มแรงกดต่อดินตลิ่ง

ทําให้ตลิ่งพังทลายง่ายขึ้น

- • •นา๙
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น'IHWhaa13วัสฅุลิ่ช VQdทีกอ
่ day บนตลิd่ จะเพินแฯเ3ทตต่อตินmad

นําใทัตสิพัป้นตาบเราเ เขึ้น

3) การพังหสวยซองตลิ่งจากสาเหตุในฃ้อ 1) และ 2) รวมกัน

การพังทลายของตลิ่งส่วนใหญ่เริ่มเกิดจากการกัดเซาะ และผลจากการ
ี รภาพและพังทลายสงมา
ให้ตลิ่งขาดเฝีถย
กัดเซาะทํา
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แนวทางการตรวจสอบสภาพตลิง
การพังทลายของตลิ่งเป็นภัยทีป
่ ิมตลิ่ง
่ ระขาฃนผู้อาดัยอยูในบริเวณพื้นทีร

ลามารถเตรียมพร้อมรับมือแสะป้องกันดวามเลึยหายทีอ
่ าจจะ เกิดขึ้นได้
และตรวจลอบฝีภาพตลิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทาง
หากมีการสํารวจ
เบื้องตันในการตรวจฝีภาพต ลิงว่ามีด วามเลึ ยงต่อการ พัง ทลาย มี
รายละเอียด ดังนี้
ฯ) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการพังหลายของตลิ่งโนฟวง
เวลาพีผ่านมา หากตลิ่งมีประวัตห
ิ รีอข้อมูลที่แฝึดงว่า มีการพังทลาย
่ ต่อการพังทลายลง
อย่างต่อเนื่อง ก็ถือได้ว่า ตลิ่งนั้นมืดวามเลิยง
2) ควรกังเกตระตับนาโนแม่นๆสํา
ตสองโตฆเปรียบเพียบ
ระตับนาตํ้าสุตโนแต่ละ!! หากปัจจุบันระดับนั้าลดสงตากว่าระดับนั้า
่ ต่อการพังทลายมากขึ้น
ตํ่าฝีดเท่าทีเ่ ดยเกิดขึ้นเป็นประจําก็จะมืดวามเลิยง
3) การพีระ ตับ,นาในแม่นํ้าลํา
คลองมีการลดระ ตับลง
อย่างรวตเร็ว โดยเฉพาะ นํ้าทีม
ี ะดับสูงแล้วลดสงอย่างรวดเร็ว จะมื
่ ร
ความเลิยง
่ ต่อการทรุดตัวและพังทลายยองตลิ่งมาก
4) กังเกตสกาพตลิ่งอย่างสมรเสมอว่ามีการกัตเซาะของ

ตลิ่งหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าการภัตเขาะทํา
ให้ตลิ่งมืดวามข้นมากขึ้น ก็จะมื
แนวโน้มต่อการพังทลายมากขึ้น
5) ควรตรวจสอบความลึกของห้องนา ถ้าพบ ว่าท้องนั้า
มืดวามลึกมากขึ้นกว่าเติม แสดงว่าจะ มืดวามเลึยงต่อการพังทลายของ
ตลิ่งได้มากขึ้นเข่นกัน

-ธ-
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6) ในฃณะทีฝ
่ ิวดิน อาจกัดเซาะ หน้าดิน
่ นตกหนัก 'นา ทีผ

่ ึมลงดินจนดินฟุมนัา
ส่วนนั้าฝนทีซ
้ ก็ จะ

ทําให้ความตันนั้าในโพรงดินเพิ่ม

ี รภาพของตลิ่งก็จะ ลดสง ความเลิย
่ งต่อ
สูงขึ้นจนดินสูญเสึยกําลังเฝึถย
การพังทลายของตลิ่งก็จะมากขึ้น
7) ในขณะทีน
่ าไหลเชี่ยว หรือมีคลื่นนามากระฬบคลิง ตลิ่ง
ี าก
ก็มโอ
ี กาลถูกกัดเซาะได้มากและเราขึ้น ความเลิยง
่ ต่อการพังทลายก็มม
และอาจเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันได้
8) ในขณะที่'นาในแม่นาลํา
คลองมีระ คับตา ไม,ควรแล่น
รทยนต์หรือนําเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ไงใยับริเวณบนตลิ่งริม'นา เพราะ
จะทํา
ให้เกิดความลันละเทือนและตลิ่งจะทรุดตัวได้ง่าย
9) ในกรณีหี่แม่นามีฃนาคใหญ่ และความลึกของห้องนํ้ามาก
จะ มีโอกาฝึที จะ เกิดการทรุดตัวยองตลิ่ง และ มีแนวโน้มที จะ เกิดการ
พังทลายของตลิ่งเข้าไงในพื้นดินได้สึกมาก
นํ้ๆผิงค้านนอกจะมีการกัคเชาะลูง โอกาล
10) บริเวณใคังลํา
การพังทลายยองตลิ่งจะมืมาก ผู้ทอ
ี่ ยูอ
่ าดัยบริเวณนี้ ควรต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ
่ ิมตลิ่งเป็นทีก
11) การใช้พื้นทีร
่ องวัสดุหรือสร้างอาคารเป็น
การเพื้มนาหนักให้กับคลื่ง ขึ้งจะมีผลทํา
่ งต่อการพัง
ให้ตลิ่งมืดวามเลิย
ทลายเพิ่มมากขึ้น
12) ตรวจลอบว่า นํ้าใช้จากบ้านเรือน หรือบ่อเกรอะบ่อชึม
ไคัไหลออกัใบ่ลํคลิงหรือโม่ หากพบ ควรจัดทํา
ระบบระบายนั้าโดย
ไมให้นํ้าจากบ้านเรือนไหลซึมไปตามพื้นดินเพื่อลงแม่นา
คลอง ขึ้งจะเป็น
ํ้ สํา
ลาเหตุให้ตลิ่งทรุดตัวได้ง่าย
13) หากพบรอยแยกค่างๆ บริเวณคลิงทีไม่
่ เคยเกิคขึ้น
มาก่อนก็ อาจจะ เป็นลิ่งบอกเหตุที่อาจจะ เกิดการพังทลายของตลิ่งตาม
รอยแยกนั้นได้ ดารขนย้ายทรัพย้สึนออกจากบริเวณพื้นทีน
่ ั้นๆ โดยต่วน
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ลภาพยองตลิงและลํา
ป้ามีการเปลยนแปลงไปตามกาลเวลา
ตลิงทึ๋มีฅวามมั่นคงในวันนี้ กีอาจจะพังทลายในวันยัๆงหน้าไต้

ดังนั้นควรมีการเฝืาระวัง และตรวจลอบตามแนวทางฃ้างต้น
้ งอันจะส่วยเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์ลินยองท่านไต้
อย่างต่อเนีอ

นา๙«�

••

>■

แนวทางปองกันการพังทลายของตลี่ง
จากแนวทางการตรวจลอบฝีภาพตลิ่งเบื้องต้น

ทําให้ทราบไต้ว่าตลิ่งนั้น

มีดวามเลิยง
่ ต่อการพังทลายอย่างไร ส์งดวามเลิยง
่ กัยมีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กับว่าตลิ่งเย้าหลักเกณฑ์ใด แสะ มากน้อยขนาดไหน หากประเมินว่ามี
่ งมาก ดวรต้องรีบหาแนวทางการป้องกันเพื่อสดดวามเลิย
่ งลง
ดวามเลิย
การตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ส์งอาจดําเนิน
1) หมั่นลังเกตตรวจตราการเปลี่ยนแปลงของตลิ่งอย่าง
สมั่าเสมอ
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หลีกเสี่ยงการเพิ่มนาหนกบริเวรนริมคสิง และ ควรต้อง
ลดนํ้าหนักทีอ
่ ยูบ
่ าจจะ
่ ริเวณตลิ่ง หริออพยพออกให้ห่างจากยอบตลิ่งทีอ
2)

เกิดกาวเคลื่อนตัว
3)

หําโครงสร้างป๋องกันการกัดเชาะและเพิ่มเสกียรภาพ

ยองตลิ่ง โดยจะต้องปริกษาวิศวกรหริอผู้ที่มีดวามวู้ สํา
หวับในแม่ป้า

คลองยนาดใหญ่ การปัองกันตลิ่งจะ มีด,าใข้จ่ายสูง ส์งอาจจะ ต้องขอ
สํา
ความดูแลจากหน่วยงานยองรัฐ หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเป็นผูด
การ
้ ําเนิน
ในที่นี้ จะ เลนอวิธก
ี าวป็องกันตลิ่งอย่างง่ายในแม่ป้าลํา
คลองขนาดเล็ก
การและประยุกต์ใข้1ด้เอง ตังภาพ
ทีป
่ ระซาซนหรือห้องทนอาจจะดําเนิน
แลดงข้างล่าง

ร
£

:

/

'

• •-

นา๙«�

ท n
DPT

A‘
'

กระสอบหราย

การสททพาานสา*ทรทใช้ในทาาซรสททาาพั]ซสาน

่ เปีนทาฯซัา
จาททาาทตเซารตสิ1!
่ ตฯาาไตั
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ุ ดดิ่ง

กาฯปรูกทืขรินตที่!]แา*4ทรทท่วบนรรท/ใาทารกตเซารฃอนตอิ\แต้
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การป้ออก่นตทีd่ โดยกาฯปรูกฟืยตรูนตทีd่
(ทีนา:
่
http://WWW. fws.gov/midwest/detroitriver/report_chapter2.html)
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4] หากพบรอยแยกตํา
งา เป็นนนานๆวน08รนๆนไปทาน

แนวผลิง ซึ่งไม่เคยเกิดสันมาก่อนก็ อาจจะ เป็นสิงบอกเหตุทีอาจจะ เกิด

การพังทลายของตลิ่งตามรอยแยกนั้นได้ควรขนย้ายทรัพย์สินออกจาก

บริเวณพื้นทีน
่ ั้นๆ โดยด่วนและติดต่อขอดํา
ปรึกษาหรือขอความฟ่วยเหลือ

ไปยังศูนย์ดํารง
ธรรม กรมโยธาธิการและผังเมีอง ฝานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด

พ

(<

3-แพพฒ

แ
'

‘.

r.i

VS.Pf
8Ks

I

*■

'

.

รเ

MS

ร

,..
Pgk Plifs$i u-if
;
£ÿฒ
พ1แ�เ&ฒรรร
V.

V'TW

r-;

ร

ตัวอย่าอแนววอยแตกบนตรํอโน
่ แนวฆนานกับตร่อทีแสด
อว่า
่
ตริงอาจจะพัป้พอาอตานนนาวอยเ เต
้
ทนี1ต้
(ทีนา:
่
Study into River Bank Collapsing- Lower River
Murray Sinclair Knight Merz, 2010.)

■
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แนวทางปฏิบัตท
่
ิ ากบีการทรุดตัวและพังทลายข๐งตลีง
กรณีที่มก
ี ารทรุดตัวหรือเกิดการพังทลายของตลิ่ง ทีฝงผลกระทบต่อ
สิวิดของท่าน ให้เร่งดําเนิน
การ ตังนี้
ทรัพย์สินและการดํารง
ๆ ) ขนย้ายสิ่งยองให้พันจากแนวการพังทลายยองตลิ่ง
2) หากมีกองวัสดุอยูบ
่ ริเวณริมตลิ่งให้ ขนย้ายออกโดยโย้
ี รงลันละ เทีอน
กําลัค
งนหรือเครื่องจักรขนาดเล็กทีไม่มแ
3) ไม่ควรนํา
รทยนตัเย้าไนใกล้บริเวณรอยแยกของตลิ่ง
4) ควรกั้นเขตบริเวณการทรุดตัวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
มีดนตกลงไปได้

นนย้ายสิ่งยองโพ้พ้นจาก

แนวการพังหฝืายยอง๓สิ่ง
รกยนต์เย้าไนใกรั
ไม่ควรนํา

บริเวณรอยแยกยองตสิ่ง

S3

/

ทวากนเขคบ■ร่เวเนการทรุดตัวmo

ี่ าจผีทนฅทรงไป่ใต้
ป๋องกันอุบัตเิ ทตุทอ

แนวนาdปฎินัตน
ิ าทมีทาวน‘เตตัวแทะพัdนทานยOdตทิd่
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ไต้) ยองแนวตลิงทีเ่ กิดการท1เตตัวไว้
หํา
ตลอดแนว อาจใช้กล้องโทรต้พห้มือถือหรือกล้องชนิดใดก็ไต้ แสะ มอบ
ให้เจ้าหน้าที่เช้ามาตรวจสอบ ใช้เปีนฟ้อมูลทีล
่ ้าดัญในต้านวิศวกรรมและ

5)

ท่ๆยรูป (ท้า

แก็โขปัญหาไต้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด
6) แจ้งล้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่
ยองห่าน หรือกรมโยธาธิการแสะผังเมือง หรือแจ้งผ่านศูนย์ดํารง
ธรรม
ทีห
่ มายเสย'โทรต้พห้ 1567 เพื่อยอดวามช่วยเหลือต้านวิชาการ โดยการ
แก้ไข ปัญหาการ พังท สายยองตสิงที่กูกต้องโดยเฉพาะยองริมแม่ป้า
ลายใหญ่ควรไต้รับการตรวจลอบ และดําเนิน
การอย่างรอบต้านจาก
ู ต้อง
ผู้เอี่ยวยาญเพื่อหาวิธีแก็โฃที่ถก

ที

ท่านสาผารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับการปีองกันตลิงไต้

กรมโยธารการและผังเมีอง

เบอร!ทรต้ พหติดต่อที 0-2299-4311
หกี่อ 0-2299-4678

้ ทียองท่าน
หร็อสํา
ผักงานโยธารการและผังเมิองจังหวัดในพึน
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ความหมายของนายช่างดี

ความรูดี
้ ฬมีอดี มีคุณรรรบ
ทวามรู้ต
‘ผิมีอด

มีทุรนธรรม

มีดวามเฮ่ยวยาญในงานส่าง

มีทักษะ แสะประสบการณโนงานย่าง
มีจิตสํานึกร่อสํ'ตย์ แสะรับผิดยอบ

โทร. 061-4263551
จัดพิมพโดย : บริษัท แอดรฟ 8B8 จํากัด
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กีป
่ รึกษา ะ
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นายเกียรติผักด จันทรา

นางสาวดระภา วาระ เลิศ

นายมเหศวร ภักดีตง
นายโอฬาร ผักยโรจน์กุล
นายสมอาย เมธวัฒน์ธรากุส
นางผันสนิย์ ศริศก
ุ รี

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิศวกรใหญ่
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ผูเ้ ร่ยวซาญต้านวิเตราะห้ผังเมือง
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ต้านการผังเมือง

นายสุอาดี ตรีผัดยพันธ์

คณะพ้จัดทา:

ผูต
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