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กิติโรจน์ มะลาไวย์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนังและตลิ่งล าห้วยแคน 
(PROBLEM AND SOLUTION APPROACHES FOR FAILURE OF RIVER  BANKS OF 
HUI KAEN RIVER) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนัง

และตลิ่งล าห้วยแคนในเขตเทศบาลต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  ผู้วิจัยได้ท า
การเก็บตัวอย่างและเจาะส ารวจชั้นดินตามแนวตลิ่งล าห้วยแคน  เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐาน
และคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินล าห้วยแคนเป็นดินทรายปนดินตะกอนตามการจ าแนกด้วย
ระบบเอกภาพ  ดินประเภทนี้สามารถถูกกัดเซาะได้ง่าย  มุมเสียดทานภายในของดินมีค่าประมาณ 
27 ถึง 40 องศา  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าความลาดชันตามธรรมชาติของตลิ่งล าห้วยแคน  ด้วยเหตุนี้เอง  ตลิ่ง
ล าห้วยแคนจึงมีเสถียรภาพความลาดและความต้านทานการกัดเซาะที่ต่ า  และส่งผลให้เกิดการ
พังทลายของตลิ่งอย่างต่อเนื่องทุกปี  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการพังทลายของผนังและ
ตลิ่งล าห้วยแคน  2  แนวทางดังนี้คือ  แนวทางที่ 1: การดาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่  ผนังล า
ห้วยแคนทั้งสองฝั่ง  ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในงานคลองชลประทาน  แนวทางที่ 2: การใช้ถุงฟูก
ทราย (Geotube)  ทับบนผนังล าห้วย  วิธีนี้จะช่วยกรองไม่ให้ดินทรายโดนน้ ากัดเซาะออกไป  จาก
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้าง  พบว่าแนวทางที่ 2 มีความเหมาะสมที่สุด  ด้วยต้นทุนค่าก่สร้าง 
3,600 บาทต่อเมตร  กองช่างเทศบาลก็ได้น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการพังทลายของผนังและ
ตลิ่งล าห้วยแคนนี้ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนศิลา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา   ลายมือชื่อนักศึกษา     
ปีการศึกษา 2554    ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา    
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 The objective of this study is to study the cause of failure and remedy 

approaches of the river bank, Hui Kaen River, Nonsila sub-district, Nonsila district, 

Khon Kaen province. The soil sampling and in-situ tests were conducted along the 

river bank to determine the index and strength properties of the deposit. It is found 

that the deposit is classified silty clay (SM) according the Unified Soil Classification 

System, which is sensitive to the erosion. The friction angle of the deposit varies from 

27 to 40 degrees, which is lower than the natural slope of the river bank. 

Consequently, this river bank has low slope stability and resistance to the erosion. 

This causes the continued failure every year. Two remedy approaches were proposed. 

The first one was the concrete paving at the both sides of the river bank, which is 

popular for the irrigation canal. The second one was the sand filled mattress paving on 

the both sides of the river bank, which prevents the soil erosion. From the cost 

analysis, the second approach was considered as suitable with the cost estimate of 

3,603 baht per meter length. The Engineering Division presented this approach to the 

administrators of Nonsila Municipality. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 


โครงงานการนี้สาเร็จลุล่วงได้  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก   ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์      
หอพิบูลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย  ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน าในการตรวจสอบแก้ไขข้อ         
บกพร่อง ต่างๆ แนะน าแนวทางการท างาน  และให้ความเอาใจใส่ ความเมตตากรุณาถ่ายทอด
ความรู้แก่ศิษย์เป็นอย่างดี ทั้งยังปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีความอดทน มีวินัย หมั่นค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข ไว้ ณ โอกาสนี้  


ขอขอบคุณคุณปรีดิเทพ อนุจร จากบริษัท เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย)จ ากัด ที่
ให้ความรู้ เทคนิค การใช้แผ่นใยสังเคราะห์งานดิน คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้แก่ผู้ศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าและมีประโยชน์ใน
การท างานของผู้ศึกษาต่อไป และท้ายสุดขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจ
ตลอดการท างานศึกษาคร้ังนี้เป็นอย่างดี  
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