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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเสถียรภาพของลาดดิน บริเวณ
หอดูดาวสิรินธรทางข้ึนวดัพระธาตุดอยสุเทพจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อหาคุณสมบติัของลาดดินและ
น าค่าไปวเิคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูป KU SLOP 2.0 

ซ่ึงจากการเก็บตวัอย่างดินแบบ  Undisturb Sample  ลึกประมาณ  1.00 – 3.00  เมตร 
เป็นดินประเภท SW ท่ีมีความช้ืนตามธรรมชาติประมาณ 13% – 21% ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียการทดสอบ 
Direct Shear ของหน้าตดัท่ี 1 ความลึก 1.50 – 2.00  Ø (Friction Angle) = 42°  C (Cohesion) = 
2.03 t/m2  Wet Density = 1.98 t/m3  ของหน้าตัดท่ีความลึก  2.50 – 3.00  Ø (Friction Angle) = 
42°  C (Cohesion) = 1.75  t/m2  Wet Density = 2.00  t/m3 ของหนา้ตดัท่ี 2  ความลึก 1.50 – 2.00  
Ø (Friction Angle) = 21°  C (Cohesion) = 1.76 t/m2  Wet Density  = 1.96   t/m3   ของหน้าตัด  
ท่ีความลึก  2.50 – 3.00  Ø (Friction Angle) = 23°   C (Cohesion) = 1.40 t/m2   Wet Density = 
1.98 t/m3   

ส าหรับดินท่ีอ่ิมตัวด้วยน ้ า  เม่ือวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน โดยใช้โปรแกรม 
KUSlope 2.0 ไดค้่าความปลอดภยัส าหรับลาดดินโดยเลือกใช้วิธีของ Janbu ความลาดของหน้า
ตดัท่ี 1 และ 2 ประมาณ 42-54 องศา ค่าความปลอดภยั (Factor of Safety) มีค่าประมาณ 
1.51-0.79โดยคิดถึงผลกระทบจากแผ่นดินไหวกบัระดบัน ้ าใตดิ้นแสดงให้เห็นถึงผลค่าความ
ปลอดภยัท่ีไม่ปลอดภยัและเส่ียงต่อการเกิดการพงัทลายของหนา้ดิน 
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