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แนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทร ุดตัว

กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

คานา
ถนนที่ก่อสร้างอยู่แนวคันคลองชลประทาน หรืออยู่ริมตลิ่งของล้าน้าตามธรรมชาติมักจะเกิดการช้ารุด
เสียหาย สาเหตุมาจากการทรุดตัว การขาดเสถียรภาพของคันทาง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดน้าท่วม
ฐานรากของคันทางในฤดูน้าหลาก หรือคันทางอยู่บนพืนที่ดินอ่อน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใน
คลองอย่ า งรวดเร็ ว สร้ า งความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน การเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงมีความจ้าเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต
กรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดท้าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อ
การทรุ ดตัว เพื่อให้ห น่ ว ยด้าเนิ น การถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งหวังให้ ประชาชนผู้ ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด

คณะผู้จัดท้า

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สารบัญ
หน้า
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
การด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสียหายของถนนเลียบคันคลอง
- ก่อนเกิดเหตุการณ์
- ระหว่างเกิดเหตุการณ์
- หลังเกิดเหตุการณ์
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่มีความเสี่ยงในการทรุดตัว
- ภาคผนวก ข ร่างประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะ

ทีม่ ีนาหนัก นาหนักบรรทุก หรือนาหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนัน อาจทาให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทาง
หลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2558
- ภาคผนวก ค - ความเสียหายและสาเหตุ
- ระดับความรุนแรงของความเสียหาย
- ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของคันทาง
- แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเสียหายของ
ถนนเลียบคันคลอง
- หลักเกณฑ์การแก้ไขและป้องกันแบบเร่งด่วนและปกติ

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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1
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1
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
ความเป็นมา
พื้นที่ที่ประสบปัญหาของการทรุดตัว ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อน
ซึ่งเป็นปัญหาในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเกือบทุกชนิด ทั้งในด้านการพังทลายจากการรับน้้า หนัก และการทรุดตัว
ในระยะยาว โดยเฉพาะถนนที่ก่อสร้างอยู่บนแนวคันคลองชลประทาน หรืออยู่ ริมตลิ่งของล้าน้้าตามธรรมชาติ
มักเกิดปัญหาการทรุดตัว การช้ารุดพั งทลายของโครงสร้างคันทาง ความเสียหายที่เกิดกับ ลาดคันทางมาจาก
หลายๆสาเหตุ เช่นอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง ในฤดูน้าหลากจะเกิดน้้าท่วมฐานรากของคันทาง หรืออยู่บน
พื้นดินอ่อน หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าในคลองอย่างรวดเร็ว ถนนลักษณะนี้มักจะมีข้อจ้ากัดเรื่อง
ความกว้างของเขตทาง ซึ่งด้านหนึ่งเป็นคลองชลประทาน หรือล้าน้้า ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ติดเขตที่ดินของประชาชน
การแก้ปัญหาด้วยการขยับเลื่อนย้ายแนวถนนให้ห่างจากแนวคันคลอง แนวล้าน้้า หรือ การสร้างถนนให้มีความ
ลาดชันของเชิงลาดด้านข้างทางน้อยลงกว่าปกติ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของคันทางจึงไม่อาจกระท้าได้
กรมทางหลวงชนบทจึ งได้จั ดท้า แนวทางปฏิบัติเ พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่ มีความเสี่ ยงต่ อ
การทรุดตัว เพื่อให้หน่วยด้าเนินการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งหวังให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว
ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินการบริเวณเลียบคันคลองชลประทานช้ารุดเสียหาย ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ
ระหว่างเกิดเหตุ และแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุในระยะยาว
การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสียหายของถนนเลียบคันคลอง
ความเสียหายของคันทางจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความส้าคัญ และควรให้ความสนใจเพราะการเกิด
การพังทลายของโครงสร้างคันทางสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนได้เป็นจ้านวนมาก
การแก้ไขซ่อมแซมจึงมีความจ้าเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการเตือนประชาชน
ผู้ใช้ทางให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นย่อมช่วยลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดี
กรมทางหลวงชนบทจึ ง กาหนดแนวทางปฏิ บัติ เ พื่อ ป้อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาถนนที่ มีค วามเสี่ ยงต่ อ
การทรุดตัว โดยแบ่งเป็น
 ก่อนเกิดเหตุการณ์
 ระหว่างเกิดเหตุการณ์
 หลังเกิดเหตุการณ์
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
ถนนที่ก่อสร้างอยู่บนแนวคันคลองชลประทาน หรือริมตลิ่งของล้าน้้าตามธรรมชาติมักจะเกิดปัญหาการ
ช้ารุดเสียหาย รวมไปถึงการสัญจรยวดยานที่ใช้ถนนเลียบคันคลองชลประทานเป็นเส้นทางในการขนส่ง และ
สัญจรไปมา ล้วนส่งผลท้าให้ถนนได้รับความเสียหาย อีกทั้งยวดยานที่บรรทุกน้้าหนักเกิน ปริมาณน้้าฝนที่ท้าให้
เกิ ด น้้ า ขั ง และซึ ม ลงสู่ ชั้ น ดิ น ด้ า นล่ า งในบริ เ วณนั้ น รวมทั้ ง การลดระดั บ ของน้้ า อย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลท้ า ให้

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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ความแข็งแรงของดินบริเวณนั้นลดน้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสียหายกับถนนตามมา กรมทางหลวง
ชนบทได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ Preparation ดังนี้
1.1 ตรวจสอบพื้นที่ หรือสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด้าเนินการส้ารวจพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว และประเมิน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ความเสียหายอยู่ในระดับไม่รุนแรง การแก้ไขหรือการป้องกัน ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้าเนินการเองทันที เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้ส้ารวจข้อมูล
ของสายทางในความรับผิดชอบ ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวมากโดยสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้
รายละเอียด
ถนนทีมีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวมาก (เลียบคันคลองชลประทาน)

จานวน จานวน
สายทาง จังหวัด
47

12

จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครสวรรค์, ล้าปาง, สกลนคร, นครปฐม, เพชรบุรี สมุทรสาคร

แยกเป็น
 ถนนที่รับมอบจากกรมชลประทาน

18

8

29

10

จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, นครสวรรค์, นครปฐม

ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่กรมทางหลวงชนบทดูแลตั้งแต่ต้น
จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุร,ี นครสวรรค์, ล้าปาง, สกลนคร, นครปฐม

รวมความยาวถนนที่ทรุดตัวแล้ว 23.362 กิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

1.1.1 ถนนที่รับมอบจากกรมชลประทาน ที่มีความเสี่ยงมากแยกเป็น
ที่
จังหวัด
1. ปทุมธานี

จานวน(สายทาง)
7

2.
3.

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

2
1

4.

ลพบุรี

3

5.

เพชรบุรี

1

6.
7.
8.

สมุทรสาคร
นครสวรรค์
นครปฐม

1
2
1
18

รวมทั้งหมด

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.1.2 ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่กรมทางหลวงชนบทดูแลตั้งแต่ต้น ที่มีความเสี่ยงมากแยกเป็น
จังหวัด
จานวน(สายทาง)
ปทุมธานี
1
พระนครศรีอยุธยา
8
สระบุรี
2
อ่างทอง
1
ลพบุรี
9
สิงห์บุรี
2
นครสวรรค์
1
ล้าปาง
1
สกลนคร
3
นครปฐม
1
รวมทั้งหมด
29

หมายเหตุ รายละเอียดสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว (ภาคผนวก ก)
1.2 ติดตั้งป้ายเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
กรมทางหลวงชนบทได้ ใ ห้ ทุ ก หน่ ว ยงานท้ า การติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนเลียบคันคลองที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าอาจท้า
ให้ถนนเกิดการทรุดตัว และอาจพังทลายอย่างฉับพลัน

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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รูปที่ 1 ด้าเนินการติดตั้งป้ายเตือนของกรมทางหลวงชนบทติดตั้งบนสายทางที่มีความเสี่ยง
(ที่มา : ภาพประกอบจากหมวดทางหลวงชนบทท่าตะโก ขทช.นครสวรรค์ (สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์))
1.3 มาตรการลดน้้าหนักบรรทุก และห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน
กรมทางหลวงชนบทก้าหนดมาตรการควบคุมรถบรรทุกน้้าหนัก เกิน เพื่อเป็ นการควบคุ ม
ป้องกันปัญหารถบรรทุกน้้าหนักเกินกว่ากฎหมายก้าหนดใช้เส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว ทั้งนี้รถบรรทุก
น้้าหนักเกินได้สร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างทาง ส่งผลให้ถนนและสะพานเกิดการช้ารุดเสียหาย มีอายุการ
ใช้งานสั้นกว่าที่ก้าหนด และท้าให้ผิวทางช้ารุดเป็นหลุมบ่อ อันจะน้าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต
ในการนี้กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้้าหนักยานพาหนะของ
ทางหลวงชนบทที่ก่อสร้างบนคันคลองแล้ว พบว่าระดับน้้าในคลองด้านข้างถนนมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
เสถียรภาพคันทาง ดังนี้
1. กรณีระดับในคลองปกติ จะยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ ที่จะอนุญาตให้ยานพาหนะ
เดินบนทางหลวงชนบทได้ ตามประกาศกรมทางหลวงชนบทเดิม ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. กรณีที่ระดับน้้าในคลองลดลงเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสภาพคันทางไม่ให้ได้รับความ
เสียหาย จ้าเป็นต้องลดน้้าหนักบรรทุกหรือน้้าหนักลงเพลาของยานพาหนะลง โดยได้ค้านวณน้้าหนักบรรทุก
ที่สามารถเดินบนทางหลวง ในส่วนของยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ชนิดเพลาท้ าย (เพลาที่ 2
และเพลาที่ 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ จากเดิมที่กาหนดให้ “มีน้าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน
20,000 กิโลกรัม หรือน้้าหนักยานพาหนะรวมน้้าหนักบรรทุก ไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม ” ควรแก้ไขเป็น “ให้มี
น้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำย ไม่เกิน 14,400 กิโลกรัม หรือ น้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 18,000
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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กิโลกรัม” โดยการบังคับใช้น้าหนักยานพาหนะที่ก้าหนดขึ้นนี้ ควรจะบังคับเป็นช่วงเวลา เฉพาะในช่วงเวลาที่
ระดับน้้าในคลองลดลง เกินกึ่งหนึ่งของระดับน้้าในระดับปกติ ซึ่งถือเป็นเหตุฉุกเฉิน ที่อาจท้าให้ เกิดความ
เสียหายแก่ทางหลวง หรือไม่ปลอดภัยแก่การจราจรทางหลวง ซึ่งอยู่ในอ้านาจของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ้านวยการ
ทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวง ตามมาตรา 61 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 (บันทึกข้อความ ที่ คค 0724.4/2189 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558) (ภาคผนวก ข)
2.ระหว่างเกิดเหตุการณ์
หน่ ว ยด าเนิ น การในพื้ น ที่ เ มื่ อ ถนนเลี ย บคั น คลองชลประทานในความรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ทรุดตัวหรือพังทลาย จะต้องรายงานสถานการณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และติดตามสถานการณ์
อานวยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนกว่าจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก
และปลอดภัยดังนี้

รูปที่ 2 ถนนทรุดตัว
2.1 ติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง
เมื่ อถนนเลี ย บคั น คลองชลประทานเกิด ความเสี ย หาย ทรุ ดตั ว หรือ พั งทลาย อัน ดั บแรกที่ จ ะต้ อ ง
ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยต่อการสัญจรของผู้ใช้ถนน คือ การติดตั้งป้ายเตือนเพื่อให้ประชาชน
หลี กเลี่ ย งเส้ น ทางที่ ช้ารุ ดเสี ย หาย และติดตั้งสั ญ ญาณไฟเตื อนในเวลากลางคื น เพื่อให้ ผู้ ใช้เส้ นทางมีความ
ระมัดระวังในการใช้เส้ น ทาง การติดตั้งป้ ายเตือนนั้นจะต้องวางครอบคลุ มพื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหาย และ
ต้าแหน่งของการวางนั้นจะต้องให้ผู้ใช้เส้นทาง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีระยะการมองเห็นปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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รูปที่ 3 ติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์บริเวณพื้นที่เกิดเหตุให้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
(ที่มา : ภาพประกอบจากแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี))
2.2 ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพทางที่ทรุดตัว
อยู่แล้ว หรือประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจ้า จึงขอห้ามรถบรรทุกผ่านเพื่อลดน้้าหนักที่มากระท้าต่อ
โครงสร้างทางซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น โดยให้ปิดประกาศนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น (ตามมาตรา 61 วรรคสาม)

รูปที่ 4 ประกาศกรมทางหลวงชนบท ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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2.3 การแนะน้าเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้ใช้เส้นทางย่อมได้รับผลกระทบต่อการเดินทางอย่างแน่นอน กรมทางหลวงชนบท
จึงมีการแนะน้าเส้นทางเลี่ยงโดยติดตั้งป้ายแนะน้าประชาชนให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เป็นการชั่วคราวก่อน
จนกว่าจะด้าเนินการปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสร็จ ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
หรือสายด่วน 1146 ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการเดินทาง และเป็นการอ้านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ถนนที่เสียหายลุกลามและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นด้วย
2.4 น้าเครื่องจักรเข้าด้าเนินการแก้ไขเบื้องต้น
เมื่อเกิดการทรุดตัว หรือพังทลายของถนนเลียบคันคลองชลประทาน จ้าเป็นต้องรีบด้าเนินการซ่อมแซม
ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือควบคุมความเสียหายให้อยู่ในวงจ้ากั ด ไม่ให้ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ กรมทางหลวง
ชนบทและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่ ง น้ าเครื่องจักรเข้าซ่อมแซม เพื่อการเปิดการจราจรให้เร็ว ที่สุ ดเพื่อ ให้
ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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รูปที่ 5 น้าเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้น
(ที่มา : ภาพประกอบจากแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี))
3.หลังเกิดเหตุการณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดความเสียหายอย่างละเอียด และประเมินความเสียหาย
หาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมะสมกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นจะดาเนินการ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อจัดทาแผนของบประมาณฟื้นฟูต่อไป เมื่อได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะด้าเนินการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสภาพเพื่อถนนที่ได้รับความเสียหายได้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปที่ 6 พื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
(ที่มา : ภาพประกอบจากแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี))
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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ภาคผนวก ก
ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่มีความเสี่ยงในการทรุดตัว
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ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่มีความเสี่ยงในการทรุดตัว
จังหวัดปทุมธานี
1. ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านคลองแปด อ.ธัญบุรี, ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
2. ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านคลองแปด อ.ธัญบุรี, ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
3. ปท.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านวังน้อย อ.ธัญบุรี, คลองหลวง จ.ปทุมธานี
4. ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้ า นคลองบางหลวง อ.บางบั ว ทอง, ลาดหลุ ม แก้ ว
จ.ปทุมธานี
5. ปท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลี ย บคลอง 12 ฝั่ ง ตะวั น ออก อ.ธั ญ บุ รี , หนองเสื อ
จ.ปทุมธานี
6. ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลี ย บคลอง 12 ฝั่ ง ตะวั น ตก อ.ธั ญ บุ รี , หนองเสื อ
จ.ปทุมธานี
7. ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านหนองหมู อ.ธัญบุรี, หนองเสือ, หนองแค จ.ปทุมธานี
8. ปท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3261 - บ้านคลองห้า อ.หนองเสือ,คลองหลวง จ.ปทุมธานี
9. อย.5042 แยกสายทางเทศบาลต้าบลบางกระสั้น - เชียงรากน้อย (ตอนปทุมธานี) อ.บางปะอิน
จ.ปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. อย 3005 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บ้านดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
11. อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บ้านดอนพุทรา อ.วังน้อย, อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
12. อย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บ้านกลาง อ.ภาชี, อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
13. อย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บ้านกลาง อ.บางปะหัน, นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
14. อย.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ้านช้างน้อย อ.บางปะอิน, บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
15. อย.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
16. อย.5026 แยกทางหลวงชนบท อย.3008 - บ้านตลาด อ.นครหลวง, อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
17. อย.5035 แยกสายทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา - บ้านปะขาว อ.พระนครศรีอยุธยา, บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
18. อย.5037 แยกทางหลวงชนบท อย.3008 - บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
19. อท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บ้านคลองอ้ายทอก อ.วิเศษชัยชาญ, สามโก้ จ.อ่างทอง
20. อท.5021 แยกทางหลวงชนบท อท.4024 - บ้านอบทม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
จังหวัดสระบุรี
21. สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บ้านท่าลาน อ.บ้านหมอ, หนองโดน จ.สระบุรี
22. ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) อ.หนองแค จ.สระบุรี
จังหวัดลพบุรี
23.ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านอ้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี
24. ลบ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3027 - วัดพรหมาสตร์ อ.เมือง, ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
25. ลบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
26. ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านหนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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27. ลบ.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บ้านเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
28. ลบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บ้านหนองปลาดุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
29. ลบ.4128 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านบางลี่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
31. ลบ.4132 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านโพธิ์ตลาดแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี
31. ลบ.5006 บ้านท่าวุ้ง - บ้านหนองปลาดุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
32. ลบ.5073 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4003 - บ้านสี่คลอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
33. ลบ.5095 บ้านท้ายลาด - บ้านหนองคู อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
34. ลบ.5133 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4132 - บ้านท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
35. สห.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 - บ้านบางมอญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
36. สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 - โครงการพระราชด้าริบ้านหนองลาด อ.ค่ายบางระจัน ,
ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
จังหวัดเพชรบุรี
37. พบ.6022 บ้านช่องสะแก - บ้านบางแก้ว อ.เมือง, บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
38. สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านลาดใหญ่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
จังหวัดนครสวรรค์
39. นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บ้านคลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
40. นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1412 - บ้านสายล้าโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
41. นว.4112 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านล้าเหนือ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จังหวัดลาปาง
42. ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแม่วัง) - ห้วยหล่อ อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
จังหวัดสกลนคร
43. สน.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - เขื่อนน้้าอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร
44. สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - เขื่อนน้้าอูน อ.เมือง, พรรณานิคม, พังโคน จ.สกลนคร
45. สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านน้อยจอมศรี อ.เมือง จ.สกลนคร
จังหวัดนครปฐม
46. นฐ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บ้านตลาดเกาะแรต อ.นครชัยศรี, บางเลน จ.นครปฐม
47. นฐ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3351 - บ้านไผ่คอย อ.บางเลน จ.นครปฐม
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ภาคผนวก ข
ร่างประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนัก น้าหนักบรรทุก
หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น อาจทาให้ทางหลวงเสียหาย เดินบน
ทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558
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ภาคผนวก ค
- ความเสียหายและสาเหตุ
- ระดับความรุนแรงของความเสียหาย
- ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของคันทาง
- แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเสียหายของถนนเลียบคันคลอง
- หลักเกณฑ์การแก้ไขและป้องกันแบบเร่งด่วนและปกติ

ที่มา : 1. คู่มือแนวทางการออกแบบและก่อสร้างถนนเลี ยบคันคลอง โครงการศึกษาและจัดท้าคู่มือแนว
ทางการออกแบบและการก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง (ระยะที่ 1)
2. รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการศึ ก ษาและจั ด ท้ า คู่ มื อ แนวทางการออกแบบและการก่ อ สร้ า ง
ถนนเลียบคันคลอง (ระยะที่ 1)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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ความเสียหายและสาเหตุ
ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่เกิดการพังทลายหรือทรุดตัวนั้น มีสาเหตุมาหลายปัจจัยสามารถแยก
ประเภทสาเหตุใหญ่ๆได้ 3 ประเภท คือ
1.เกิดจากการสัญจรของยานยนต์ คือ โดยทั่วไปโครงสร้างถนนเลียบคันคลองมักใช้วัสดุประเภทดินอ่อน
ที่ได้จากดการขุดคลองมาใช้ในการก่อสร้ างคันทาง ท้าให้ โครงสร้างทางขาดความมั่งคงแข็งแรง เมื่อต้องรับ
น้้าหนักจากยานพาหนะที่เพิ่มสูงขึ้นจากที่ออกแบบไว้
2. เกิดจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ คือ เมื่อเกิดสถานการณ์น้าท่วม แผ่นดินไหว ฯ เกิดการกัดเซาะ
ท้าให้ความมั่นคงแข็งแรงของถนนเลียบคันคลองสูญเสียไปเกิดการพังทลาย และเกิดการสไลด์ของคันทาง
3. เกิดจากการลดระดับน้้าในคลองอย่างรวดเร็ว ท้าให้ถนนเลียบคันคลองเกิดการสูญเสียเสถียรภาพโดย
เฉียบพลัน เกิดการทรุดตัวอย่างทันทีทันใด
การพังทลายหรือการทรุดตัวของถนนคันคลองชลประทาน ส่วนใหญ่มักจะเกิดทางด้านคันทาง ดังนั้นจึง
สรุปลักษณะของความเสียหายของคันทางของถนนเลียบคันคลองได้ 3 ประเภท คือ
1. ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวของคันทาง คือความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวของคันทาง
การทรุดตัวที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตเห็นในบนพื้นผิวจราจร ท้าให้ผิวจราจรไม่เรียบมีสภาพเป็นหลุม เกิดแรง
กระแทกกระท้าต่อคันทาง เนื่องจกน้้าหนักยวดยานที่ผ่านไปมา และเมื่อฝนตกจะท้าให้เกิดน้้าขังและซึมลงสู่ชั้น
ดินด้านล่างในบริเวณนั้น ท้าให้ความแข็งแรงของดินบริเวณนั้นลดน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสียหาย
ลุกลามขยายตัวตามมา และท้าให้การใช้งานสัญจรไปมาไม่ปกติ

รูปที่ 7 ความเสียหายในลักษณะของการทรุดตัวของคันทาง
2. ความเสียหายในลักษณะการเคลื่อนพังของคันทาง คือความเสียหายในลักษณะนี้จะมีลักษณะก่อ น
และหลังการเกิดการพังทลาย คือมวลดินของถนนที่พังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ด้านล่างของลาดชัน และมีการปูดตัว

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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ขึ้นมาบริเวณฐานของลาดชัน ในระยะแรกของการเกิดความเสียหายในลักษณะนี้จะสามารถสังเกตพบรอยแตก
เกิดขึ้นที่ผิวทางด้านบน โดยรอยแตกจะขยายตัวกว้างขึ้นและยาวขึ้น

รูปที่ 8 รอยแตกที่เกิดขึ้นบนผิวทาง

รูปที่ 9 ความเสียหายในลักษณะการเคลื่อนพังของคันทาง
3. ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวและการเคลื่อนพังของคันทาง คือเป็นความเสียหายที่เกิดรวมทั้ง
ทรุดตัวและการเคลื่อนพังของคันทาง โดยจะพบคันทางเกิดการทรุดตัวขึ้นก่อนและไม่มีการซ่อมแซมแก้ไข ดังนั้น
จะเกิดการเคลื่อนพังของคันทางในที่สุด

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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รูปที่ 10 ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวและการเคลื่อนพังของคันทาง
ระดับความรุนแรงของความเสียหาย
การส้ารวจความเสียหายของถนน จะท้าให้ทราบถึงลักษณะของของความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อน้าไปใช้
ประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย และแนวโน้มในการขยายตัวของความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะบอก
ถึงความจ้าเป็นในการซ่อมแซมโดยตรง สามารถบอกระดับความรุนแรงของความเสียหายไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ
A, ระดับ B, ระดับ C (ที่มา:โครงการศึกษาและจัดท้าคู่มือแนวทางการออกแบบและก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง (ระยะที่ 1))
1. ระดับ A
ในระดับนี้สภาพถนนและผิวการจราจรอยู่ในสภาพดี ไม่มีความเสียหายหรือความเสียหายมีขนาดเล็ก ไม่
สามารถสั ง เกตเห็ น ได้ เ ด่ น ชั ด เช่ น รอยร้ า วที่ ผิ ว ทางขนาดเล็ ก ยั ง สามารถใช้ เ ส้ น ทาง ได้ ต ามปกติ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา ถนนในระดับนี้ยังไม่จ้าเป็นต้องซ่อมแซม เนื่องจากเกิดความ
เสียหายเล็กน้อยยังไม่มีความจ้าเป็นต้องซ่อมแซม แต่ต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ความเสียหายเล็กน้อยขยายออกไป

รูปที่ 11 สภาพสายทางระดับ A
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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2. ระดับ B
สามารถสังเกตเห็นรอยแตกร้าวเกิดขึ้นได้ชัดเจนที่ผิวการจราจร มีการแยกตัวของรอยแตกดังกล่าว
เฉพาะบริ เวณผิ ว ทาง ยั งไม่ลึ กลงไปถึงโครงสร้างของคันทางเป็นระดับความเสี ยหายที่ต้องเข้าไปซ่อมแซม
หรือตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ละเอียดกว่าการตรวจสอบด้วยสายตา เพื่ อให้ได้ผลการตรวจสอบที่แม่นย้า
มากขึ้น

รูปที่ 12 สภาพสายทางระดับ B
3. ระดับ C
สามารถสังเกตเห็นการทรุดตัวต่างระดับของรอยแตกที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีแนวโน้มในการเกิดการ
ขยายตัวของความเสียหาย และในบางกรณีอาจเกิดการพังทลายของคันทางขึ้นแล้วจนเสียพื้นที่การจราจรไป
ความเสียหายระดับนี้เป็นระดับชั้นความเสียหายที่ต้องมีการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลต่อ
ความแข็งแรงของโครงสร้างคันทาง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนได้

รูปที่ 13 สภาพสายทางระดับ C
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ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของคันทาง
การพังทลายของเชิงลาดคันทางของถนนเลียบคันคลอง ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ
1. ปัจจัยที่ท้าให้แรงกระท้าในมวลดินหรือหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในมวลดินมีค่าเพิ่มขึ้น (Increase
shear stresses)
แรงที่กระท้ าในมวลดิน หรือ แรงเฉื อนที่ เกิด ในมวลดิน มีปั จจัย ที่ท้า ให้ แรงดังกล่ า วเพิ่ มขึ้ น
3 ปัจจัย คือ การบรรทุกน้้าหนักเกิน ผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ และการ
เพิ่มแรงดันทางด้านข้าง ซึ่งแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การบรรทุกน้้าหนักเกิน เกิดขึ้นจาก 2 กรณี ดังนี้
1.1.1 โดยกิจกรรมของมนุษย์ เช่นน้้าหนักของยานพาหนะที่เกินพิกัด หรือการกอง
วัสดุบนผิวทาง

รูปที่ 14 การบรรทุกน้้าหนักเกิน
1.1.2 โดยธรรมชาติ เช่นน้้าหนักของน้้าฝนที่ขังตัวบนผิวทาง หรือระดับน้้าใต้ดินในคัน
ทางที่สูงขึ้น น้้าจะแทรกตัวอยู่ในช่องว่างในมวลดินซึ่งท้าให้น้าหนักของดินเพิ่มมากขึ้น
1.2 ผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ เป็นการเพิ่มน้้าหนักกระท้า
ที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้นจากความถี่ของการสั่นสะเทือนที่เกิด
1.3 การเพิ่มแรงดันทางด้านข้าง (Lateral pressure) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ 3 กรณี ดังนี้
1.3.1 น้้าขังในรอยแตก เมื่อมีน้าขังในรอยแตกที่เกิดขึ้นในคันทาง จะเกิดแรงดันทาง
ด้านข้างเกิดขึ้นกระท้ากับผนังของรอยแตก ท้าให้เกิดแรงพยายามที่ดันคันทางให้เคลื่อนตัวออกด้านข้าง
1.3.2 น้้าแข็งตัวเป็นน้้าแข็งในรอยแยก จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่้าจนน้้าใน
รอยแยกสามารถแข็งตัวเป็นน้้าแข็ง ได้ในตอนกลางคืน เมื่อน้้าแข็งตัวจะมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นท้าให้เกิดแรงดัน
ด้านข้างกระท้ากับผนังของรอยแตกดันคันทางให้เคลื่อนตัวออกจากด้านข้าง
1.3.3 การขยายตั ว ของดิ น เหนี ย ว จะท้ า ให้ เ กิ ด แรงดั น ด้ า นข้ า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ภายใน
คันทาง
2. ปั จ จั ย ที่ท้ าให้ แรงต้านทานค่า ก้าลั ง รับแรงเฉือน หรือก้ าลั งรั บน้้าหนั ก ในมวลดินมี ค่าลดน้อยลง
(Decrease shear strengths) ก้ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นหรื อก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนั ก ที่ น้ อ ยลง สามารถพบได้ จ ากสาเหตุ
5 ประการ ได้แก่

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

20
1. เนื่องจากส่วนประกอบของวัสดุเองธรรมชาติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภายในตัวโครงสร้าง
ของวัสดุ แร่ธาตุและองค์ประกอบภายใน ผิวของเม็ดดิน และรวมถึงการจัดเรียงตัวของอนุภาค
2. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่นมีความชื้นเพิ่มมากขึ้น เมื่อความชื้นเพิ่มมากขึ้น
ก้าลังรับน้้าหนักของชั้นดินจะลดน้อยลง
3. เนื่องจากอิทธิพลของแรงดันน้้าภายใน แรงดันน้้าในมวลดินจะเกิดขึ้นในช่องว่างภายในมวล
ดิน พยายามดันให้เม็ดดินแยกตัวออกจากกัน และเมื่อแรงดันน้้าเพิ่มมากขึ้นย่อมท้าให้แรงดันประสิทธิผลของดิน
ลดน้อยลง ท้าให้ดินสามารถรับน้้าหนักได้น้อยลงตามมา
4. เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ ท้าให้คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินลดน้อยลง เป็นผล
ต่อเนื่องให้ก้าลังรับน้้าหนักของดินลดน้อยลง
5. ส่วนที่เป็นค้้ายันลดน้อยลงหรือหายไป สามารถเกิดได้จากสาเหตุทั้งหมด 4 สาเหตุดังนี้
5.1 โดยการกัดเซาะจากกระแสน้้าในล้าน้้า หรือจากอิทธิพลของกระแสคลื่น
5.2 เกิดดินถล่มโดยธรรมชาติ
5.3 โดยการกระท้าของมนุษย์ เช่น การขุดลอกท้องคลองให้มีความลึกเพิ่มมากขึ้น
การเคลื่อนย้ายก้าแพงดิน หรือเข็มพืดกันดิน
5.4 การลดระดับของน้้าในคลองชลประทานอย่างรวดเร็ว ท้าให้ระดับน้้าใต้ดินในคัน
ทางสูงกว่าระดับน้้าในคลอง เนื่องจากน้้าในมวลดินระบายออกไม่ทันระดับน้้าที่ลดลง (Rapid Drawdown)
แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเสียหายของถนนเลียบคันคลอง
1.การแก้ไขปัญหาการพังทลายของถนนเลียบคันคลองชลประทาน
การแก้ไขปัญหาการพังทลายของถนนเลียบคันคลองต้องดูจากระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน
2. การแก้ไขปัญหาแบบปกติ
1.1 การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน (ชั่วคราวหรือระยะสั้น) คือการแก้ไขความเสียหายของคันทางเฉพาะ
หน้ า และท้าให้ ถนนหรือสายทางสามารถเปิดใช้งานได้โ ดยเร็ว ที่สุดโดยปลอดภัย วิธีการนี้จะต้องพิจารณา
น้ามาใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
1.1.1 เพื่อเปิดการจราจรให้เร็วที่สุดภายหลังจากเกิดความเสียหายต่อคันทาง
1.1.2 เพื่อซ่อมแซมกรณีที่ความเสี ยหายอาจจะขยายตัว ลุ กลามจนเป็นผลท้าให้ เกิดความ
เสียหายขนาดใหญ่ตามมา
1.1.3 ใช้กับลาดคันทางที่มีแนวโน้มจะเกิดการพังทลายในอนาคตอันใกล้
1.2 การแก้ปัญหาแบบปกติ คือการแก้ไขความเสียหายของคันทางที่ท้าให้ถนนหรือสายทางสามารถใช้
งานได้ปกติ วิธีการนี้จะต้องพิจารณาน้ามาใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
1.2.1 หลังจากได้ท้าการแก้ไขแบบเร่งด่วนไปแล้ว
1.2.2 จุดที่เกิดความเสียหายเป็นสายทางที่มีการจราจรสูง เส้นทางเลี่ยงมีระยะทางไกล
1.2.3 จุดที่เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนจ้านวนมาก
1.2.4 เป็นกรณีที่ความเสียหายมีความซับซ้อน
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หลักเกณฑ์การแก้ไขและป้องกันแบบเร่งด่วนและปกติ
การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน คือการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เสียหายอย่างรวดเร็วที่สุด หลังจากได้ท้าการ
ส้ารวจความเสี ย หายและประเมิน ความเสี ยหายแล้ ว เป็นการน้าเทคนิควิธีการต่างๆที่มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นมาด้าเนินการ เพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วไม่ให้ขยายตัว
เป็นปัญหาใหญ่และใช้งบประมาณที่สูงขึ้น ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจรแก่ผู้
สัญจร เช่นการซ่อมแซมรอยแตกบนผิวทางโดยการอุดรอยแตกร้าวไม่ให้น้าไหลลงสู่โครงสร้างทาง เพื่อชะลอการ
เคลื่อนตัวของคันทางเนื่องจากความสามารถในการรับน้้าหนักของโครงสร้างชั้นทางจะลดลง หรือ การติดตั้งป้าย
เตือนชั่วคราวหากผิวจราจรเกิดความเสียหายและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง
การแก้ไขปัญหาแบบปกติ คือการเข้าปฏิบัติการแก้ไขซ่อมแซมปัญหาการพังทลายของคันทางที่ช่วยให้
ถนนเลียบคันคลองสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ และจะน้ามาพิจารณาก่อสร้างเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาใช้งานของ
คันทางที่ได้รับการแก้ไขเร่งด่วนแล้ว แต่ยังพบว่าคันทางดังกล่าวมีโอกาสพังทลายได้อีกในอนาคต หรือจุดที่เกิด
ความเสียหายอยู่ในสายทางที่ส้าคัญ เส้นทางเลี่ยงอยู่ไกล หากเกิดความเสี ยหายจะเกิดผลกระทบต่อประชาชน
เป็นอย่างมาก
หลักเกณฑ์การแก้ไขแบบเร่งด่วนหรือแบบปกตินั้นพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจความเสียหาย
เบื้องต้น และน้ามาประเมินความเสียหายถึงระดับความรุนแรง การขยายตัว และกระทบต่อการสัญจรไปมาของ
ประชาชน ขั้นตอนในการพิจารณาด้าเนินการแก้ไขความเสียหายสามารถสรุปได้ดังนี้
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เริ่มต้น

สารวจความเสียหาย

ประเมินระดับ
ความรุนแรง

เสียหายระดับ A, B

เสียหายระดับ C

ความเสียหายมี
โอกาสขยายตัว

ใช่
(ระดับ B)

แก้ไขเร่งด่วน
ใช่
(ระดับ A)

รอการแก้ไข / เลือก
มาตรการแก้ไข (ปกติ)
มาตร
รูปที่ 15 การพิจารณาด้าเนินการแก้ไขคันทางเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
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