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1. ข้อมูลแผนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม ลุ่มน้้าห้วยไคร้ และบริเวณพื้นที่ตั้ง
หมู่บ้านดอยช้าง 

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์และคณะ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มและพัฒนาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์โดยอาศัยหลักทฤษฎีทางธรณีวิศวกรรม 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการไหลซึมของน้ าในดินที่ไม่อิ่มตัว
ด้วยน้ าและทฤษฎีเสถียรภาพของลาดดินแบบลาดอนันต์ ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการเกิดถล่มจากผลของความชื้นในดินที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณน้ าฝนไหลซึมสู่ดินชั้นล่าง เรียกว่า Dynaslide 
Model เนื่องจากพื้นที่บ้านดอยช้างมีลักษณะของดินเฉพาะพื้นที่ กล่าวคือ เป็นดินตะกอนพัดพาที่ทับถ่มกัน
จากซากมวลพิบัติ ที่เรียกว่า Colluvium deposits ซึ่งมีความลาดชัน 10 องศาโดยประมาณ ซึ่งไม่ครอบคลุม
เงื่อนไขการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มด้วยแบบจ าลอง Dynaslide Model (รูปที่ 1) ส่งผลให้
บริเวณพื้นที่ตั้งหมู่บ้านไม่แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความอ่อนไหวต่อดินถล่ม ดังนั้น สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์และ
คณะ (2561) จึงได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเกิดดินถล่มในพื้นที่ตะกอนพัดพา โดยมีบ้านดอยช้างเป็นพื้นที่
ศึกษา และได้ท าการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ าใต้ดิน, บ่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน และสถานีตรวจวัด
น้ าฝน ตลอดจนการส ารวจพื้นที่โดยละเอียดด้วยการท าสอบ Resistivity Test เพื่อหาการวางตัวของชั้นดินซึ่ง
เป็นเทคนิคด้าน Geophysics ประกอบการส ารวจเส้นชั้นความสูงความละเอียดสูง (Contour Survey) เพื่อ
เป็นข้อมูลการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินกรณีผลกระทบจากระดับน้ าใต้ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 2  
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2. มาตรการการจัดการ สู้ อยู่ หนี 

2.1 การอยู่อาศัยและสู่กับภัยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หลีกเหลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่
บนที่สูง เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่จ ากัดในการเลือกตั้งถิ่นฐาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบส าหรับการวางอาคาร
บ้านเรือน ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ าอุปโภค และบริโภค ไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในกิจกรรมต่า งๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้านดอยช้าง เป็นหมู่บ้านผลิตกาแฟดอยช้าง จ าเป็นต้องใช้น้ าและไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิตอย่างมาก พื้นที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบันนั้น ประสพกับปัญหาการเคลื่อนตัวของดินในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้
โครงสร้างอาคารที่พักอาศัยมีความเสียหายแตกร้าว เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย อีกทั้ง ในฤดูแล้งยัง
ประสพปัญหาการขาดแคลนน้ าอีกด้วย มาตรการการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากภัยทั้ง 2 ที่กล่าวมานั้น มี
แนวทางการจัดการดังนี้ 

2.1.1 จัดท้าระบบระบายน้้าผิวดิน ระบบรางระบายน้้า ป้องกันน้ าที่จะไหลซึมลงสู่ชั้นดิน
ด้านล่าง อันส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน โดยการกระจายน้ าผิวดินตามรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า
อย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการจัดการน้ าผิวดินของบ้านอาข่าป่ากล้วย ในเขตพื้นที่ทรงงานพระต าหนักดอยตุง
ฯ ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4  

 

รูปที่ 3 ลักษณะโครงสร้างระบบรางระบายน้้าบ้านอาข่าป่ากล้วย (โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) 

ที่มา: กมลชนก ตราชูและคณะ (2556) 
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รูปที่ 4 การจดัการระบบรางระบายน้้าบ้านอาข่าป่ากล้วย (โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) 

ที่มา: กมลชนก ตราชูและคณะ (2556) 
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2.1.2 จัดท้าระบบระบายน้้าออกจากใต้ดินในหน้าแล้ง โดยการท า Horizontal Drain and 
Shaft Drain ดังรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9 เพื่อให้มีช่องว่างรับน้ าในหน้าฝน เหมือนอ่างเก็บน้ าใต้ดิน เพื่อไม่ให้น้ าใต้ดิน
สูงจนมวลดินเกิดการเคลื่อนตัว น้ าที่ระบายออกสามารถน ามาใช้ในฤดูแล้งได้ ร่วมกับการบ าบัดน้ าให้สามารถ
บริโภคได ้

 

รูปที่ 5 รูปแบบการใช้ระบบ Horizontal Drain ส้าหรับระบายน้้าใต้ดนิ  

ที่มา: http://www.geonusa.com 

 

รูปที่ 6 รูปแบบการใช้ระบบ Shaft Drain ส้าหรบัระบายน้้าใต้ดิน  

ที่มา: http://www.himalhydro.com.np 
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รูปที่ 7 รูปแบบการใช้ระบบ Horizontal Drain ส้าหรับระบายน้้าใตด้นิ  

ที่มา: ยงยุทธ (2544) 
 

   

รูปที่ 8 รูปแบบการใช้ระบบ Horizontal Borehole Drain ส้าหรับระบายน้้าใต้ดนิ  

ที่มา: ยงยุทธ (2544) 

 

 

รูปที่ 9 ระบบระบายน้้าใต้ดนิที่ท้าการติดตั้งในประเทศสโลวาเกีย  

ที่มา: Kopecky et al. (2013) 
 
 



เลขบทความที ่วศ.ดินถล่ม 61/1 : แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านดอยช้าง 

โดย หน่วยวิจัยดินถลม่ ศูนยว์ิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์และคณะ (2561) ได้เสนอรูปแบบการวางบ่อรับน้ าภายในพื้นที่ศึกษาบ้าน
ดอยช้าง ได้ก าหนดการวางต าแหน่งบ่อรับน้ ากระจายตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือมีแนวร่องน้ าเดิม
จ านวน 6 บ่อ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบ่อ 3-4 เมตร ลึก 4 เมตร และมีความยาวของท่อระบายน้ าใน
แนวราบประมาณ 50 เมตร ท ามุม 10 องศา มีระยะห่างระหว่างท่อตามแนวรัศมีรูปพัด 10 เมตร  ตามรูปที่ 10 
เมื่อด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วควรมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากประสิทธิภาพการระบายน้ าอาจลดลงจากการหักงอของท่อระบายน้ าเนื่องจากการ
เคลื่อนตัวของมวลดิน การอุดตันของตะกอนภายในท่อ การเป็นสนิมของท่อเหล็ก หรือรากพืชเข้าไปอุดตัน เป็น
ต้น 

 

รูปที่ 10 ต้าแหน่งบ่อรับน้้าในพืน้ที่หมู่บ้านดอยช้าง 

ที่มา: สุทธิศักดิ์ ศรลัมพแ์ละคณะ (2561) 
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2.1.3 แนะน้ารูปแบบการก่อสร้างอาคารในที่สูง ร่วมทั้งการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้
ปลอดภัยต่อการเคลื่อนตัว ตัวอย่างคู่มือข้อแนะน าการสร้างอาคารในพื้นที่สูง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรม
ปฐพีและฐานราก ดังนี ้

1) การปรับพื้นที่ก่อสร้าง 

รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ความลาดชันของพื้นที่ที่จะสามารถก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ลาดเชิง
เขาโดยการถมดินบนที่ลาดเอียงไม่ควรมีความชันมากกว่า 18 องศา เพราะถ้ามีการถมดินในที่ความลาดเชิงเขา
ที่มีความสูงมากกว่า 18 องศา มวลดินที่ถูกถมลงไปอาจเคลื่อนตัวลงมา ท าให้อาคารที่ก่อสร้างเกิดการเสียหาย 
และไม่ควรตัดความลาดชันให้ชันขึ้นย่อมท าให้ความมั่นคงของลาดชันลดลง เช่น ในกรณีที่เราตัดลาดชันติดแนว
เขตที่ดิน โดยไม่มีการป้องกันให้เหมาะสม การกระท าดังกล่าวย่อมท าให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งที่ดินด้านบนและ
สิ่งปลูกสร้างของเราเอง ถึงแม้ว่าการตัดหรือขุดดินดังกล่าวจะไม่เกิดพิบัติในทันที เพราะช่องว่างในเม็ดดินมีแรง
ดูดเม็ดดินไว้และอาจมีแร่เชื่อมประสานเม็ดดินไว้ แต่เมื่อมีฝนตกลงมาหรือมีน้ าใต้ดินเพิ่มสูงขึ้น แรงดูดและแร่
เชื่อมประสานสลายไปท าให้เกิดดินถล่มลงมา 

รูปแบบที่เหมาะสม ความลาดเชิงเขาที่มีความชันไม่เกิน 18 องศาสามารถปรับพื้นที่เพื่อ
ก่อสร้างอาคารบนลาดชันเชิงเขาได้โดยการขุดดินหรือถมดิน การถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารบนลาดเชิงเขาต้อง
ท าการบดอัดตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร ดังรูปที่ 
11 หรือในกรณีที่ต้องการก่อสร้างอาคารบนที่ลาดเชิงเขาที่มีความชันมากกว่า 18 องศา ควรวางฐานรากอาคาร
ไปตามความชันของลาดเชิงเขา ไม่ควรปรับพื้นที่โดยการขุดดินหรือถมดิน การก่อสร้างฐานรากควรมีคานยึด
ระหว่างเสาตอม่อทีเ่ป็นฐานรากของอาคาร ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 11 กรณคีวามลาดเชิงเขาที่มีความชนัไม่เกิน 18 องศา 

ที่มา: สุทธิศักดิ์ ศรลัมพแ์ละคณะ (2561) โครงการจัดท าร่างข้อบังคับและหลักเกณฑต์ามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาด
เชิงเขา 
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รูปที่ 12 กรณคีวามลาดเชิงเขามีค่ามากกว่า 18 องศา 

ที่มา: สุทธิศักดิ์ ศรลัมพแ์ละคณะ (2561) โครงการจัดท าร่างข้อบังคับและหลักเกณฑต์ามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาด
เชิงเขา 

2) การก้าหนดต้าแหน่งอาคาร 

การก าหนดต าแหน่งอาคาร ไม่ควรก่อสร้างอาคารบริเวณที่เสี่ยงต่อการวิบัติในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การก่อสร้างบริเวณที่เสี่ยงต่อการไหลของโคลน ดังรูปที่ 13 การก่อสร้างใกล้บริเวณที่มีแม่น้ าผ่าน
หรือใกล้กับแม่น้ าดังรูปที่ 14  และ การก่อสร้างอาคารขวางทางไหลของน้ าดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 13 การก่อสร้างบริเวณที่เสี่ยงต่อการไหลของโคลน 
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รูปที่ 14 การก่อสร้างใกล้บริเวณที่มีแม่น้้าผ่านหรือใกล้กับแม่น้้า 

 
 

รูปที่ 15 การก่อสร้างอาคารขวางทางไหลของน้้า 

หากต้องการก่อสร้างอาคารบนที่ลาดเชิงเขา ต้องมีการเว้นระยะ (D) จากยอดของเชิงลาด 
(Top slope)หรือ ปลายเชิงลาด (Toe slope) สามารถแบ่งระยะเว้นได้ 2 ลักษณะดังนี ้

- ระยะเว้นมากกว่า 1 เท่าของความสูงลาดเชิงเขา (H) เมื่อลาดเชิงเขาสูงไม่เกิน 40 เมตร
ดังแสดงในรูปที่ 16 

- ระยะเว้นอย่างน้อย 40 เมตร เมื่อลาดเชิงเขาสูงมากกว่า 40 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 17 
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รูปที่ 16 การก่อสร้างอาคารบนที่ลาดเชิงเขาสูงไม่เกนิ 40 เมตร 

 

รูปที่ 17 การก่อสร้างอาคารบนทีล่าดเชิงเขาสูงเกิน 40 เมตร 
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3) โครงสร้างอาคาร 

รูปแบบที่ไม่เหมาะสม การก่อสร้างอาคารในที่ลาดเชิงเขาควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มี
น้ าหนักมาก เช่น การใช้โครงสร้างที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรืออิฐบล๊อคขนาดใหญ่ การก่อสร้าง
ด้วย คสล. ไม่เหมาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาเพราะ มีน้ าหนักมาก ไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว เมื่อเกิดความเสียหายกับโครงสร้างไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ งานได้เต็มประสิทธิภาพ
เหมือนเดิมก่อนที่จะมีการพิบัติเกิดขึ้น และมีข้อก าจัดในการก่อสร้างมากมายเช่น ต้องใช้น้ าสะอาดในการผสม
คอนกรีต ถ้าเป็นน้ าบาดาลหรือน้ าเค็มจะท าให้เหล็กภายในเป็นสนิม ซึ่งจะบวมและท าให้คอนกรีตแตกได้ การ
ขนส่งยากล าบากในการที่จะขนส่งไปในที่ที่ลาดชัน มีราคาแพง 

รูปแบบที่เหมาะสม  

- การใช้ไม้หรือเหล็กเพียงอย่างเดียวในการก่อสร้าง มีน้ าหนักเบาเพื่อลดน้ าหนักที่กระท า
ต่อดินฐานรากแล้ว ง่ายต่อการซ่อมแซม มีความยืดหยุ่น และราคาถูก 

- การใช้โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา เช่นการใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างอาคาร 

- ฐานรากของอาคารจะขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นดินและพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น 
ความหนาชั้นดินไม่เกิน 3 เมตร สามารถใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่ หรือฐานรากเสาเข็มดังรูปที่ 18 และ ความหนาชั้น
ดินมากกว่า 3 เมตรควรใช้ฐานรากเสาเข็มดังรูปที่ 19 การก่อสร้างอาคารในที่ลาดเชิงเขาควรหลีกเลี่ยงการใช้
วัสดุที่มีน้ าหนักมาก เช่น การใช้โครงสร้างที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรืออิฐบล๊อคขนาดใหญ่ การ
ก่อสร้างด้วย คสล. ไม่เหมาะกับพื้นที่ 

 

รูปที่ 18 ความหนาชัน้ดินไม่เกิน 3 เมตร สามารถใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่ หรือฐานรากเสาเข็ม 
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รูปที่ 19 ความหนาชัน้ดินมากกว่า 3 เมตร ควรใช้ฐานรากเสาเข็ม 

 

- น้ าหนักที่กดลงฐานราก มีความส าคัญต่อการเลือกชนิดของฐานรากที่จะมารับน้ าหนัก
ของอาคาร กรณีน้ าหนักไม่เกิน 100 กิโลนิวตันต่อฐาน (10 ตันต่อฐาน) สามารถเลือกใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่ หรือ
ฐานรากเสาเข็ม หรือ น้ าหนักมากกว่า 100 กิโลนิวตันต่อฐาน (10 ตันต่อฐาน) ควรใช้ฐานรากเสาเข็ม 

- ความชันของลาดเชิงเขาจะมีผลกับความมั่นคงของลาดเชิงเขาโดยรวม กรณีความชันไม่
เกิน 27 องศา (1:2) สามารถเลือกใช้ได้ทั้งฐานรากแผ่ หรือฐานรากเสาเข็ม และกรณีความชันมากกว่า 27 องศา 
(1:2) ควรใช้ฐานรากเสาเข็ม ดังรูปที่ 20 

  

รูปที่ 20 การเลือกใช้ฐานรากบนที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีความชันมากกว่าหรือ น้อยกว่า 27 องศา  
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2.2 กรณีหนีหรือการย้ายชุมชน 

จากการศึกษาของ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์และคณะ (2561) พบว่า บ้านดอยช้างหมู่ที่ 3 ต าบลวาวี 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีจ านวนบ้านทั้งหมด 426 หลังคาเรือน (1,868 คน)โดยมีบ้านอยู่ในพื้นที่การ
เคลื่อนตัวของดินสูงและได้รับผลกระทบเสียหายจ านวน 69 หลังคาเรือน (367 คน) ด้วยข้อจ ากัดด้านพื้นที่ใหม่
ที่เหมาะสมส าหรับการย้ายทั้งชุมชนบ้านดอยช้าง ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณากลุ่มบ้านอยู่ในเขตพื้นที่
การเคลื่อนตัวสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นล าดับแรก  โดยพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการย้ายกลุ่มบ้าน
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการศึกษาส ารวจ วิเคราะห์พื้นที่ร่วมทั้งข้อคิดเห็นกับชุมชนในการจัดการในล าดับถัดไป    
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