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กรมทางหลวง 
 

มาตรฐานดินถมกําแพงดินเสริมกําลัง  
*         *          *          *         * 

 
กําแพงดินเสรมิกําลงั (Mechanically Stabilized Earth Wall) หมายถึง กาํแพงที่ใชกับงานดนิถมที่

มีวัสดุเสริมแรงพรอมกับการควบคุมการบดอัดแตละชั้น โดยองคประกอบที่สําคัญของกําแพงดนิเสริมกําลัง
มีองคประกอบดังนี ้ คือ 1) วัสดุเสริมกําลงั (Reinforcing Material) 2) วัสดุดินถมเสริมกําลงั (Reinforced 
Backfill)  และ 3)  ผิวหนากาํแพง (Facing)  

งานนี้ประกอบดวยการเลือกใชวัสดุดินถมเสริมกําลงั และการกอสรางดินถมเสริมกําลัง สําหรับ
กําแพงดินเสรมิกําลงั โดยการกอสรางตองเปนไปตามแนว ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได
แสดงไวในแบบ 

วัสดุที่ชวยในการเสริมกําลงัดิน  แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ    วัสดุเสริมกําลงัที่ไมสามารถยืดได 
(Inextensible Reinforcement) ไดแก เหล็กเสริม (Steel Reinforcement) และวัสดุเสริมกําลังทีส่ามารถยืด
ได (Extensible Reinforcement) ไดแก วัสดุสังเคราะหที่ใชในงานธรณีเทคนิค (Geosynthetics) ซึ่งวัสดุที่
ใชเสริมกําลังเปนปจจัยสาํคญัในการเลือกใชวัสดุดินถมเสริมกําลัง 

 
1. วสัดุ 

วัสดุที่จะนํามาใชเปนวัสดุดินถมเสริมกําลงัตองไดรับการทดสอบและการรับรองในหองทดลองกอน 
ที่จะนํามาใช แหลงวัสดุทีน่ํามาใชตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมทางหลวง วัสดุที่นาํมาใชทาํวัสดุดินถม
เสริมกําลงัในกรณีที่มิไดระบุคุณสมบัติไวเปนอยางอืน่ ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

1.1 คา  Liquid Limit  เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที่  ทล.-ท. 102  “วธิีการทดลองหาคา  Liquid 
Limit (LL) ของดิน” ไมเกินรอยละ 30 

1.2 คา Plasticity Index เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103 “วิธกีารทดลองหาคา Plastic 
Limit (PL) และ Plasticity Index (PI) ของดิน” ไมเกินรอยละ 6 

1.3 คาสัมประสิทธิ์ความสม่าํเสมอ (Coefficient of Uniformity, Cu) มากกวา 4 
 1.4 คาความเปนกรด-ดาง (pH) เมื่อทดลองตามมาตรฐาน AASHTO T-289: “Determining pH of 
Soil for Use in Corrosion Testing” อยูระหวาง 5 – 10 สําหรับดินถมที่ใชเหลก็เสรมิ  และ อยูระหวาง 3 – 
10 สําหรับดินถมเสริมกาํลังที่ใชวัสดุสังเคราะห 
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1.5 ปริมาณสารอินทรีย เมือ่ทดลองตามมาตรฐาน AASHTO T-267: “Determination of Organic 

Content in Soils by Loss on Ignition” ไมเกินรอยละ 1.0 โดยมวล 
 1.6 คามุมแรงเสียดทานภายใน (Internal Friction Angle) เมื่อทดลองตามมาตรฐาน AASHTO T-
236: “Direct Shear Test of Soils under Consolidated Drained Conditions” สําหรับวัสดุที่ผานตะแกรง 
เบอร 10  ทีท่าํการบดทับใหมีความแนนไมนอยกวารอยละ 95 ของความแนนสงูสุดเมื่อทดลองตามวิธกีาร
ทดลองที่ ทล.–ท. 108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกวามาตรฐาน” ไมนอยกวา 32 องศา  
 1.7 วัสดุทีน่ํามาใชเปนวัสดุดินถมเสริมกําลังตองมีขนาดคละ เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที ่ทล.-ท.
205 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผานตะแกรงแบบลาง” ตามตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 ขนาดคละของวสัดุดินถมเสรมิกําลงั* 
 

รอยละที่ผานตะแกรงโดยมวล Percent Passing (%) 
ขนาดตะแกรง (Sieve Size) 

ชนิดวัสดุเสริมกําลัง 

37 มม.    
(1 1/2 นิ้ว) 

18.75 มม.  
(3/4 นิ้ว) 

4.75 มม.    
(เบอร 4) 

0.425 มม.  
(เบอร 40) 

0.150 มม.   
(เบอร 100) 

0.075 มม. 
(เบอร 200) 

วัสดุเสริมกําลงัที่ไม
สามารถยืดได 
(Inextensible 

Reinforcement) 

100 - 30-100 15-100 5-65 0-15 

วัสดุเสริมกําลงัที่สามารถ
ยืดได (Extensible 
Reinforcement) 

- 100 30-100 15-100 5-65 0-15 

  
หมายเหต ุ *      ขนาดคละของมวลรวมของดินถมเสริมกําลงัอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงตาม

วัตถุประสงคของการใชงานที่วิศวกรผูออกแบบไดระบุไวในแบบ หากมีการแกไขตองไดรับความเหน็ชอบ
จากกรมทางหลวง 
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1.8 กรณนีําเหล็กมาใชในการเสริมรับกําลังหรือมีการวางทอเหลก็ในดินถมเสริมกําลัง   วัสดุดินถม
เสริมกําลงัตองมีคุณสมบัติไฟฟาเคมี (Electrochemical properties)  ดังนี ้
       1.8.1 คาความตานทานกระแสไฟฟา เมื่อทดลองตามมาตรฐาน AASHTO T-288:  “Standard 
Method of Test for Determining Minimum Laboratory Soil Resistivity” ไมนอยกวา Ω3 000 cm  

      1.8.2 ปริมาณซัลเฟต  เมื่อทดลองตามมาตรฐาน AASHTO T-290 “Standard Method of 
Test for Determining Water-Soluble Sulfate Ion Content in Soil”  ไมเกิน 200 ppm. 

      1.8.3 ปริมาณคลอไรด เมื่อทดลองตามมาตรฐาน AASHTO T-291: “Standard Method of 
Test for Determining Water-Soluble Chloride Ion Content in Soil”  ไมเกิน 100 ppm. 

หมายเหตุ ถาดินถมเสริมกําลังมีคาความตานทานกระแสไฟฟามากกวาหรือเทากับ Ω5 000 cm
ไมจําเปนตองทําการทดลองหาปริมาณซัลเฟตและคลอไรดตามขอ 1.8.2 และ 1.8.3 
 
2. การกองวสัดุ 
 บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุดินถมเสริมกําลงั จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน
กอน    ตนไม พุมไม ตอไม ไมผุ ขยะ วัชพืช หรือส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ จะตองกาํจัดออกไปใหพนบริเวณ 
และทําการปรบัระดับพรอมทั้งบดทับใหทัว่ประมาณ 2-3 เที่ยว จนเรียบและแนน เพื่อมิใหน้าํทวมขังและมี
การระบายน้าํดีพอ 
 วัสดุดินถมเสรมิกําลงัจากแหลงที่ผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว และเตรียมทีจ่ะนาํมาใชงาน
ดินถมเสริมกําลัง  ใหกองไวเปนกอง ๆ (Stockpile) ในปริมาณทีพ่อสมควร  และความสงูแตละกองไมควร
เกิน 5 เมตร 
 สําหรับวัสดุดินถมเสริมกําลงัที่ไดจากแหลงหลาย ๆ แหง  ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว 
ใหแยกลงแตละแหลงในแตละชวงไป หรือตามทีน่ายชางผูควบคุมงานกําหนด  ถาประสงคจะนาํมากองเพื่อ
เตรียมไวใชงานดินถมเสริมกําลัง  ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงแลวดาํเนนิการเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพ
ตามวิธกีารของกรมทางหลวง   หามนําวัสดุจากแหลงทีย่ังไมผานการทดสอบคุณภาพมาใชงาน 
 ในการกองวัสดุและการขนสง ใหระวังการเกิดการแยกตวั (Segregation) ของสวนหยาบและสวน
ละเอียด หากเกดิการแยกตัวใหทาํการเกลี่ยสวนผสมใหมใหเขากนัและนายชางผูควบคุมงานอาจเกบ็
ตัวอยางทดสอบคุณภาพใหมได 
 หากการทดสอบคุณภาพของตัวอยางวัสดุดินถมเสริมกําลังไมไดตามขอกําหนด  ไมวาในกรณีใดก็
ตามผูรับจางจะตองเปลี่ยนหรือแกไขปรับปรุงตามดุลยพนิิจของนายชางผูควบคุมงาน จนวัสดุดินถมเสริม
กําลังมีคุณภาพถูกตอง โดยที่คาใชจายตาง ๆ เปนภาระของผูรับจางทัง้สิ้น 
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3. เครื่องจักรและเครื่องมือ 
 กอนเริ่มงานผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจกัรและเครื่องมือตาง ๆ       รวมทัง้เครื่องหมายจราจรที่
จําเปนจะตองใชในการดําเนนิงานดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทั้งนี้ตองเปนแบบ ขนาด 
ปริมาณและอยูในสภาพที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่นายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 

  
4. วธิีการกอสราง 

4.1 การเตรยีมการกอนการกอสราง 
        กอนเริ่มงานดนิถมเสริมกําลัง ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ รวมทัง้อุปกรณอํานวย 
ความปลอดภยั   ทัง้นีจ้ะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคมุงานแลว 
        ผูรับจางจะตองทาํการปรับแตงพื้นทีก่อสราง รวมงานรื้อถอนสิ่งปลูกสรางบริเวณที่จะทําการ
กอสรางดินถมเสริมกําลงัใหปราศจากวัชพืชและสิ่งไมพึงประสงคตาง ๆ ที่กีดขวางการกอสราง   หรืออาจยงั
ความเสยีหายใหแกความมัน่คงแข็งแรงของดินถมเสริมกําลังที่จะกอสรางหรือภายหลังการกอสราง 

       ผูรับจางจะตองเกลีย่และกลบแตงหลุมบอที่มีอยูเดิม หรือสวนที่เกิดจากการถางปาและขุดตอ 
แลวบดทับใหไดแนว ระดับ ความลาด ขนาด รูปราง และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ กอนที่จะเร่ิม
งานดินถมเสรมิกําลงั 
 4.2 การกอสราง 

      ภายหลังที่ไดดําเนนิการตามขอ 4.1 แลว ใหราดน้าํชั้นดนิเดิมหรือชั้นอื่นใดที่รองรับวัสดุดินถม
เสริมกําลงัใหเปยกชืน้สม่ําเสมอโดยทัว่ตลอด ใชเครื่องจักรทีเ่หมาะสม เชน รถบรรทุกกระบะยกขนวัสดุดิน
ถมเสริมกาํลังจากกองวัสดุไปปูลงบนชัน้วสัดุดินเดิมที่ไดเตรียมไว     แลวตีแผ เกลี่ยวัสดุดินถมเสริมกําลัง
คลุกเคลา และผสมน้าํเพิม่ใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture Content 2%± โดยประมาณ 

      การกอสรางดินถมเสริมกําลังใหกอสรางเปนชัน้ ๆ    โดยใหมีความหนาหลังบดทับชั้นละไมเกนิ
200 มิลลิเมตร เพื่อที่จะใหวัสดุดินถมเสริมกําลังมีความแนนตามที่ออกแบบไว 

      ทาํการบดทับดินถมเสรมิกําลงัดวยเครื่องมือที่เหมาะสม ซึง่ไดรับความเห็นชอบจากนายชางผู
ควบคุมงานแลว ทัง้นี้สวนของดินถมเสริมกําลังที่อยูใกลโครงสรางนอยกวา 1 เมตร   ใหใชเครื่องมือบดทับ
ขนาดเล็กที่นายชางผูควบคมุงานเห็นวาเหมาะสมเขาไปทําการบดทบั โดยไมอนญุาตใหใชเครื่องจักรหนัก
เขาใกลกับบริเวณที่เปนโครงสราง เพื่อปองกันความเสยีหายตอโครงสราง 

      ดินถมเสรมิกําลงัตองไดระนาบเพื่อทาํใหการปวูัสดุเสริมกําลังอยูในระดับที่ตองการ ในการ
กอสรางดินถมเสริมกําลงัตองระมัดระวงัมิใหเกิดการหยอนหรือการพับของวัสดุเสริมกําลัง 
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หามใชเครื่องจักรปฏิบัติงานโดยตรงตอวสัดุเสริมกําลัง เพื่อปองกนัความเสยีหายตอวัสดุเสริมกําลัง  

ควรปูวัสดุดินถมเสริมกาํลังอยางนอย 150 มิลลิเมตร (6 นิว้) กอนทีจ่ะเริ่มการปฏบัิติงานของเครื่องจักรบน
วัสดุเสริมกําลงั  

 
นายชางผูควบคุมงานอาจอนุโลมใหใชรถบดลอยางทํางานบนวัสดุเสริมกําลงัไดในกรณีที่ใชความเร็ว 

รถบดนอย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการหยุดอยางฉบัพลันหรือการเลีย้วโคงอยางกระทันหัน เพื่อปองกนัไมให
เกิดการเคลื่อนตัวและความเสียหายของวัสดุเสริมกําลงั 
 หลังจากการกอสรางในแตละวันใหมีการเตรียมวิธีการระบายน้ําชัว่คราว เพื่อปองกนัไมใหน้ําขังบน
วัสดุดินถมเสรมิกําลงั 
 4.3 การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 

เมื่อไดกอสรางดินถมเสริมกําลังซึ่งหนาไมเกิน 200 มิลลิเมตร จนไดความยาวพอเหมาะ ใหดําเนินการ 
ตรวจสอบความแนนและปรมิาณน้าํของวสัดุดินถมเสรมิกําลงั    หากผลที่ไดเปนไปตามขอกําหนดก็ให
ดําเนนิการกอสรางชั้นทางในชั้นถัดไปได 

ปริมาณน้าํในดินถมเสริมกําลังกอนและหลังทาํการบดทบัตองกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในแตละชั้น 
ของวัสดุดินถมเสริมกําลงั  ควรมีปริมาณน้ําไมมากหรือไมนอยกวาปริมาณน้าํทีท่ําใหความแนนสงูสุดรอยละ 
2 ( 2%Content Moisture Optimum ± )     

น้ําที่ใชตองสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก และไมมีผลตอวัสดุดินถมเสรมิกําลงั  และไมอนุญาตใหขน
วัสดุดินถมเสรมิกําลงัทีม่ีปริมาณน้าํมากเกินกาํหนดไปยังสถานที่กอสราง 
 นายชางผูควบคุมงานอาจจะตรวจสอบคุณภาพหลงัการผสมคลุกเคลาแลว หากพบวาตอนใด
คุณภาพไมถูกตองตามขอกาํหนด       ผูรับจางตองดาํเนนิการปรับปรุง แกไข จนไดวัสดุที่มีคุณภาพตาม
ขอกําหนด โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายทัง้สิ้น 

4.4 การทดสอบความแนนของการบดทับ 
 การบดทับดินถมเสริมกาํลังตองมีความแนนไมนอยกวารอยละ 95 ของความแนนแหงสูงสุด   ตาม
วิธีการทดลองที่ ทล.–ท. 108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกวามาตรฐาน” หรือที่กําหนดไวใน
แบบ   อยางไรก็ตามมีขอยกเวนสําหรับบริเวณที่ใกลโครงสรางในระยะ 1 เมตร ยอมใหการบดทับดินถม
เสริมกําลงัมีความแนนไมนอยกวารอยละ 90 ของความแนนแหงสูงสดุ 
 
5. หนังสืออางอิง 
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