
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ 
กรรมการอำนวยการ และ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10  ข้อแนะนำการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

สวสัดีครับทา่นผู้อา่นทกุทา่น ในเหตกุารณ์นํา้ทว่มในคราวนี ้คิดว่าหลายทา่นคงต้องได้ยินเร่ืองพนงักัน้นํา้พงัใน

หลายๆจดุ จนทําให้นํา้ไหลทะลกัเข้ามาและทําให้เกิดนํา้ทว่มในนิคมอตุสาหกรรมหลายแหง่ เกิดความเสียหายสดุคณานบั 

หลายคนคงอยากรู้วา่คนัดินหรือพนงักัน้นํา้นีคื้ออะไร และ มีมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างอยา่งไรจงึจะถกูต้องตาม

หลกัทางวิศวกรรม บทความในตอนนีผ้มจะนําเร่ืองนีม้าอธิบายให้ทา่นได้รับทราบกนันะครับเผ่ือจะเป็นข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์ในการป้องกนัทรัพย์สินของทา่นจากนํา้ทว่มในคราวนี ้

ในสถานการณ์นํา้ทว่มปัจจบุนัยงัมีความจําเป็นท่ีต้องก่อสร้างกําแพงกนันํา้ในหลายๆตําแหน่ง แตว่สัดท่ีุนํามาใช้

ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ คอนกรีต ทราย ตา่งๆ ดจูะหาซือ้ไมไ่ด้เสียแล้ว ผมมองวา่ยงัไงก็ต้องใช้ดินเป็นวสัดกุ่อสร้างคนัดินน่ี

ละ่ครับท่ียงัพอจะหาได้ในสถานการณ์นี ้ดงันัน้การก่อสร้างคนัดินให้ถกูต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพ่ือให้ได้คนัดินท่ี

มีความแข็งแรงจงึเป็นเร่ืองท่ีทา่นควรจะทราบไว้กนันะครับ 

คนัดินหรือพนงักัน้นํา้เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมอยา่งหนึง่ ซึง่ก่อสร้างด้วยการบดอดัดินจนแน่นเป็นรูปคนัดิน 

การก่อสร้างคนัดินจะต้องทําให้ได้ตามมาตรฐานเพ่ือจะให้ได้คนัดินท่ีมีความแข็งแรง ในบทความนีผ้มจะแนะนําหลกั 10 

ประการในการก่อสร้างคนัดินตามมาตรฐานของ FEMA259 ซึง่เป็นข้อแนะนําสําหรับการก่อสร้างคนัดินท่ีมีความสงูไม่

เกิน 2 เมตร เพ่ือกนันํา้ท่ีสงูไมเ่กิน 1.70 เมตร (เผ่ือไว้ 30 ซม. สําหรับกนันํา้กระฉอก) สําหรับคนัดินท่ีมีความสงูกวา่นี ้ก็

ยงัคงต้องทําตามหลกั 10 ประการท่ีผมจะกลา่วตอ่ไปนีอ้ยู ่แตจํ่าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอยา่งละเอียดโดย

วิศวกรผู้ เช่ียวชาญและมีรายการคํานวณประกอบด้วย ซึง่ผมจะไมนํ่ามาพดูในบทความนี ้ 

หลกั 10 ประการในการก่อสร้างคนัดินให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมมีดงันีค้รับ 

1. วสัดท่ีุใช้ทําคนัดินจะเป็นดินเหนียวหรือดินทรายก็ได้ แตใ่ช้ดินเหนียวจะดีกวา่เน่ืองจากดินเหนียวมีขนาดอนภุาค

ท่ีเลก็ทําให้นํา้ซมึผา่นได้ยาก ถ้าใช้ดินทรายต้องมีตะกอนดินเหนียวปนด้วยเป็นปริมาณไมน้่อยกว่า 15% โดย

นํา้หนกั 

2. การก่อสร้างคนัดินจะต้องทําให้เป็นรูปปิรามิดฐานกว้างและสอบลงเมื่อความสงูเพิ่มขึน้ การก่อสร้างคนัดินจะก่อ

ดินขึน้ไปเป็นกําแพงในแนวดิ่ง คงทําไมไ่ด้เพราะจะล้มได้ง่ายเม่ือโดนแรงดนัจากนํา้ นอกจากนี ้วสัดท่ีุนํามา

ก่อสร้างเช่นดินเหนียวหรือดินทรายก็ไมอ่าจจะก่อสร้างขึน้ไปเป็นแทง่ตรงๆได้ด้วย เพราะจะเลื่อนสไลด์ลงมา 
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3. หากใช้ดินเหนียวเป็นวสัดทํุาคนัดิน ความลาดของคนัดินทัง้สองด้าน (ด้านนํา้และด้านแห้ง) เทา่กบั ระยะดิ่ง 1 

สว่น ตอ่ ระยะราบ 2.5 สว่น  

4. หากใช้ดินทรายเป็นวสัดทํุาคนัดิน ความลาดชัน้ของดินทรายด้านนํา้เทา่กบัระยะดิ่ง 1 สว่นตอ่ระยะราบ 3 สว่น 

และ ความลาดชนัของคนัดินด้านแห้งเทา่กบัระยะดิ่ง 1 สว่นตอ่ระยะราบ 5 สว่น 

5. ความกว้างของสว่นบนของคนัดินแปรผนัตามความสงูของคนั แตสํ่าหรับคนัดินทัว่ไปท่ีสงูไมเ่กิน 4.0 เมตร ความ

กว้างสว่นบนของคนัดินควรกําหนดคา่อยูร่ะหวา่ง 2.5 เมตรถงึ 3.0 เมตร 

6. การก่อสร้างคนัดินต้องทําเป็นชัน้ๆ ชัน้ละ 30 ซม. แตล่ะชัน้ต้องบดอดัให้แน่นโดยรถบดเพ่ือเพิ่มกําลงัต้านทาน

แรงเฉือน มิฉะนัน้แล้วกําแพงอาจจะถกูแรงดนันํา้เฉือนจนขาด 

7. เน่ืองจากตวัคนัดินเองก็อาจเป็นอปุสรรคตอ่การระบายนํา้ท่ีอยูด้่านในคนัดินออกสูภ่ายนอก ดงันัน้จะต้องเตรียม

ทอ่ระบายนํา้หรือระบบระบายนํา้เพ่ือนํานํา้ท่ีอยูด้่านในออกสูภ่ายนอกด้วย 

8. ก่อนสร้างคนัดิน ให้ขดุร่องใต้ฐานคนัดินท่ีบริเวณกลางคนัดินโดยมีขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 0.6 เมตร ลกึไมน้่อย

กวา่ 1.0 เมตร ตลอดความยาวคนัดินแล้วอดุร่องดงักลา่วด้วยดินเหนียว หรือ คอนกรีต เพ่ือกนัการร่ัวซมึของนํา้

ใต้ฐานคนัดิน 

9. ปผู้าใบหรือผ้าพลาสติกไปตามแนวลาดของคนัดินเพ่ือป้องกนัการซมึผา่นของนํา้อีกชัน้หนึง่ แล้ววางถงุทรายบน

ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกนีท้ัง้ด้านบนและด้านลา่งของคนั 

10. ท่ีตีนคนัดินฝ่ังแห้งให้เตรียมพืน้ท่ีรับนํา้ หรือ Toe drain ดงัรูปเพ่ือรองรับนํา้ท่ีซมึเข้ามาผา่นทางตวัคนัดิน บริเวณ

ท่ีทํา toe drain นีใ้ห้เติมด้วยทรายท่ีระบายนํา้ได้ดีไมมี่ดินเหนียวปน และ เตรียมป๊ัมนํา้และทอ่สง่ เพ่ือนํานํา้

ออกนอกพืน้ท่ี 
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ก่อนสร้างคนัดิน ให้ขดุร่องใต้ฐานคนัดินท่ีบริเวณกลางคนัดินโดยมีขนาดกว้างไมน้่อยกวา่

ร ตลอดความยาวคนัดินแล้วอดุร่องดงักลา่วด้วยดินเหนียว หรือ คอนกรีต เพ่ือกั

ปผู้าใบหรือผ้าพลาสติกไปตามแนวลาดของคนัดินเพ่ือป้องกนักาปผู้าใบหรือผ้าพลาสติกไปตามแนวลาดของคนัดินเพ่ือป้องกนักาปผู้าใบหรือผ้าพลาสติกไปตามแนวลาดของคนัดินเพ่ือป้องกั รซมึผา่นของนํา้อีกชัน้หนึง่

าพลาสติกนีท้ัง้ด้านบนและด้านลา่งของคนั
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