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 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
 และประเทศไทย
	 ในความเป็นจริงการศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกได้เริ่มความเข้มข้นมาตั้งแต่	 เกิดการตกลงระหว่างนานาชาติ
และบันทึกเป็นสนธิสัญญาเกียวโต	(Kyoto	Protocol)	ในปี	พ.ศ.	2540	ให้
ทุกประเทศพร้อมร่วมมืออย่างจริงจังในปีพ.ศ.2548	 โดยมีหน่วยงาน
สหประชาชาติเป็นแกนเชื่อมโยงให้ประเทศอุตสาหกรรม	37	ประเทศเน้น
ความร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก	 (GHG=	 Green	 House	 Gas)เป็น	
ปฐมฤกษ์	สาเหตุสำคัญเน่ืองมาจากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหลาย
สาขาได้ค้นพบทั้งความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างชัดเจนแม้นจะ
ยังไม่ใช่ผลสรุปสุดท้ายของการวิจัยก็ตาม	 การเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนและอยู่
ในความติดตามของมวลชนได้แก่	ชั้นโอโซนที่หุ้มห่อบรรยากาศโลก	การ
เคล่ือนท่ีของข้ัวแม่เหล็กโลก	ลักษณะน้ำแข็งขั้วโลก	การเคลื่อนที่ของมวล
ความร้อน	 การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร	 ความถ่ีและความรุนแรงของ
พายุ	แผ่นดินไหว	ความแห้งแล้ง	ดินถล่ม	เป็นต้น	ดังแสดงในรูปที่ 1	คือ

รศ.ดร.วรากรไม้เรียง,รศ.ดร.หรรษาวัฒนานุกิจ,
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ศรลัมพ์,ดร.อภินิติโชติสังกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

	 ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า 
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก
ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม ซึง่นานาประเทศตา่งๆ ทัว่โลก

ได้ ใหค้วามสำคญัเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัปรากฏการณด์งักลา่ว ทัง้ในแงก่ารลด
สาเหต ุ อันได้แก่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และ การเตรียมพร้อมรับมือ  
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีอ่าจมคีวามรนุแรงขึน้ได ้ทัง้ระดบันำ้ทะเลทีส่งูขึน้ นำ้ทว่ม 
ดนิถลม่ ฯลฯ งานทางวศิวกรรมเชงิลาด (Slope engineering) นบัวา่ไดร้บั
ผลกระทบอยา่งมากจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกดงักลา่ว  
	 	
	

บทนำ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และงานวิศวกรรมเชิงลาด

Climatechangeandslopeengineering

ผลสรุปอย่างเป็นทางการรวบรวมการเกิดภัย
พิบัติจากธรรมชาติบนผิวโลก	 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อช ีว ิตมนุษย์อย ่างช ัดเจนในหลายพื ้นท ี ่	
ทั่วโลก	 โดยปรากฏปัจจัยหลักของการทำลาย
สูงสุดมีสาเหตุมาจาก	 อุทกภัย	 ที่เกิดขึ้นทั้งใน	
ระยะสั้นและระยะยาว	 ด้วยขนาดที่แตกต่างกัน		
อันประกอบด้วย	 น้ำป่า	 โคลนถล่ม	 น้ำท่วมขัง	
คลื่นยักษ์(flash	 flood,	 debris	 flow,	 inundation,	
Tsunami)	เป็นต้น	
	 แม้นว่าสนธิสัญญาเกียวโตหรือบางท่าน
อาจเรียกว่าพิธีสารเกียวโตนี้จะหมดอายุลงในปี	
พ.ศ.2555	 แต่การศึกษาถึงปัจจุบันในหลาย
สาขาได้ยืนยันถึงสาเหตุและผลกระทบรุนแรงที่
ยังเกิดต่อเนื่อง	 ทำให้เกิดการสรุปแสดงผลการ
ศ ึกษาเพ ื ่อเร ่งความร ่วมม ือให ้มากข ึ ้นใน
ปีพ.ศ.2552	 ด้วยการประชุมระดับนานาชาติ
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ของสหประชาชาติร่วมรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก	 ในด้าน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	
COP15	/Klima	Forum09	ณ	เมือง	Copenhagen	ประเทศ	
เดนมาร์ก	ซ่ึงรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทความเฉพาะต่อไป
 
 สถานการณ์ดินถล่ม
	 ดินถล่ม	 นับว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
โดยตรง	ตามนิยามแล้ว	ดินถล่มคือเหตุการณ์ที่มวลดิน
ปริมาณมาก	(ต้ังแต่	10	ลบ.ม.	ถึงมากกว่า	100	ล้าน	ลบ.ม.)	
เกิดการพิบัติและมีการเคลื่อนตัวจากที่สูงบนลาดดิน
ธรรมชาติหรือลาดดินที่ก่อสร้างขึ้นลงสู่ที ่ต่ำ	 ทั้งยังมี
พลังงานในการทำลายสิ่งต่างๆ	 ที่อยู่ในแนวทางการ
เคล่ือนผ่าน	 ดังน้ันจึงทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ได้มากมายจนถือได้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ประเภท
ท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะอากาศและฝน	 (Hydro-meteorological	
disasters)	 ที่สำคัญประเภทหนึ่ง	 ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัย
เลยว่าหากสภาวะอากาศของโลกและประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบโดยตรงกับดินถล่ม	
	 สาเหตุของดินถล่มมักเกิดจากขบวนการทาง
ธรรมชาติ	 เช่น	 ฝนและความชื้นในดิน	 การกัดกร่อน	
ผุพังของดินและหิน	 การเปลี ่ยนแปลงสภาพป่าจาก	
ไฟป่า	 เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันกิจกรรมที่มนุษย์เข้าไป

รบกวนธรรมชาติมีมากขึ้นอาจเป็นสาเหตุ
ของดินถล่มได้	 เช่น	 การรุกล้ำเขตป่าและ
ปรับเปลี ่ยนการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน	 การ
ก่อสร้างและปรับเปล่ียนความชันของลาดเขา
เป็นต้น	 คำอธิบายขบวนการเกิดดินถล่ม
ทางด้านวิศวกรรมปฐพีนั้นคือ	 เมื่อดินบนที่
ลาดชันมีแรงฉุดลงจากน้ำหนักของดินเอง
ตามแรงโน้มถ่วงถ้าหากแรงต้านทานที่เกิด
จากกำลังของดินบนผิวท่ีอาจพิบัติมีมากกว่า
ก็จะไม่เกิดการถล่มขึ้น	 แต่เมื่อน้ำฝนไหล
ซึมลงในชั้นดินและลดกำลังของดินลงจน
แรงต้านทานต่ำกว่าจุดวิกฤตก็จะเกิดการ
ถล่มและมวลดินเริ ่มเคลื ่อนตัวและอาจ
หยุดเมื ่อความชันของมวลดินที่ถล่มราบ
พอท่ีจะเกิดการสมดุล หากยังคงมีฝนตกต่อ
เนื่องมักจะมีพฤติกรรมที่ดินจะผสมกับน้ำ
จนเหลวเป็นน้ำโคลนและสามารถไหลต่อ
เนื่องและรวมตัวกันเป็นปริมาณมากๆ	 ไหล
ตามลำน้ำไปได้ไกลจากที ่เก ิดการถล่ม
หลายกิโลเมตรและมีอำนาจการทำลายล้าง
สงูมากดังเช่นท่ี	 อ.พิปนู	 จ.นครศรีธรรมราช
และบ้านน้ำก้อ	จ.	เพชรบูรณ์	เป็นต้น	

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนภัยธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลสภาวะอากาศ 
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 จากข้อมลูของ	Annual		
Disaster	 Statistical	 Review:	
Numbers	 and	 Trends		
2006	 ของสหประชาชาติได้
แสดงให้เห็นชัดว่าภัยพิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศ
และฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2000	 เป็น
ต้นมาดังในรูปที่ 1	 ประเทศ
ไทยก็เช่นเดียวกันจำนวนดิน
ถล่มต่อปีและความเสียหาย
ก็มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นดังใน  
รูปที่ 2	ทั้งนี้นอกจากสภาวะ
อากาศที่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อ
พลเมืองเพิ ่มขึ ้นก็จะมีการ	
รุกล้ำเข้าเปิดพื ้นที ่เกษตร
และสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่
เลี่ยงภัยดินถล่มก็มีมากขึ้น		 รูปที่ 2 การเกิดดินถล่มที่สำคัญในอดีต 

 รูปที่ 3 ดินถล่ม การพัดพา และความเสียหายที่ก่อให้เกิดในเส้นทางการเคลื่อนตัว 
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 จากผลการวิจัยของ	 Soralump,	 2007	 ได้ประเมินว่า	
ตั้งแต่ป	ี คศ.	 1970	 ถึง	 2006	 ในประเทศไทยมีการเสียชีวิต	
รวม	534	ราย	และมลูค่าความเสียหายท่ีเก่ียวข้อง	3,885	ล้านบาท		
ซ่ึงหากพิจารณาคาบความถ่ีท่ีเกิดข้ึนประกอบจะมีความเสียหาย
เฉล่ียต่อปีไม่ต่ำกว่า	 ในกรณีของคล่ืน	 สึนามิ	 เม่ือวันท่ี	 26	 ธันวาคม	
2547	 ขณะที่ความตื่นตัวทางด้านการศึกษาวิเคราะห์และการมี
มาตรการป้องกันในระยะยาวต่อเนื่องยังมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับ	
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างอื่น	 แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของ
หลายประเทศสรุปได้ตรงกันว่า	 ภัยพิบัติจากดินถล่มสามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าและมีแนวทางป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น		
แถบรัฐแคลิฟอร์เนีย	เมื่อ
มีมาตรการป้องกันท่ีดี
จะมีการลดผลกระทบ
จากภัยดินถล่มได้ถึง
ร้อยละ	 90	 ข้อมูลจาก
ฮ่องกงเมื่อมีการจัดตั้ง	
Geotechnical	Engineering
Control	 Office	 (GEO)	
เม่ือ	 ค.ศ.	 1977	 และมี
การศึกษาป้องกันดิน
ถล่มอย่างจร ิงจ ังผล
ปรากฏว่าสามารถลดการ
เกิดและจำนวนผู ้เสีย
ช ีว ิตได ้อย ่างช ัดเจน	
ในรูปที่ 4 

ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์ดินถล่มโดยหน่วยงานต่างๆ 

	 การศึกษาวิเคราะห์ดินถล่ม	 มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากดินถล่มแต่อาจแบ่ง	5	ขั้นตอนคือ	
	 1.	 จัดทำประวัติการเกิดดินถล่ม	 สถิติ	 ความเสียหาย	
และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ	
	 2.	ศึกษาพฤติกรรมการเกิดและดัชนีท่ีจะใช้ในการเตือนภัย
	 3.	สร้างขบวนการให้ความรู	้การเตือนภัย	และการอพยพ
หนีภัย	แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
	 4.	จำแนกพ้ืนท่ีเส่ียงภัย	กันเขตท่ีอันตราย	สร้างโครงสร้างป้องกัน	
	 5.	 วิเคราะห์ความเสี่ยงและความเสียหายที่เป็นเกณฑ์ที่
ยอมรับในอนาคต	

รูปที่ 4 การลดจำนวนผู้เสียชีวิต 
จากการจัดตั้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงของฮ่องกง 
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สำหรับวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวยังแบ่งย่อยไปอีกตาม
ศาสตร์ในแต่ละด้าน	 เช่น	 วิธีทางธรณีสันฐาน	 วิธีดัชนีปัจจัย
ร่วม	 วิธีดัชนีความชื้นในดิน	 วิธีทางด้านวิศวกรรม	 เป็นต้น		
ถึงแม้ว่าแต่ละวิธีจะมีพื ้นฐานแนวความคิดและทฤษฎีที ่	
แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและองค์ความรู้ของผู้วิจัย	
ดังตารางที่	 1	 ที่หน่วยงานต่างๆ	 เลือกใช้	 แต่อย่างไรก็ตาม	
ทุกวิธีก็ต่างมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน	 จึงพบว่าหากสามารถ
ประสานรวมโดยนำเอาจุดเด่นของแต่ละวิธีมาประยุกต์ร่วมกัน
ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหาดินถล่มของประเทศ
ต่อไปในอนาคต	

 วศิวกรรมเชงิลาด(slopeengineering)
 ในการป้องกันและปรับปรุงเสถียรภาพ
 ลาดดิน
	 การป้องกันและลดผลกระทบ
จากดินถล่ม	 สามารถกระทำได้หลายวิธี	
ได้แก่	
	 4.1.	 การหลีกเลี่ยงที่จะอยู่อาศัย
ในพื ้นที ่ด ินถล่ม	 หรือหลีกเลี ่ยงการ
ก่อสร้างที ่กระตุ ้นให้เกิดดินถล่ม	 เช่น	
การสร้างทางยกระดับแทนการตัดลาดเขา
(รูปที่ 5) 
	 2.	 การลดความรุนแรงเมื ่อเกิด	
ดินถล่ม	 เช่น	การสลายพลังงานการไหล
ของดินถล่ม	 หร ือการเบ ี ่ยงการไหล
เป็นต้น (รูปที่ 6) 
 3.	 การรักษาสมดุลของแรงกระทำ
ของลาดชันโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม	 เช่น	
การเพิ่มแรงต้านการไถลหรือการลดน้ำ
หนักกระทำ	เป็นต้น	

รูปที่ 5 การสร้างทางยกระดับแทนการตัดลาดเขา 

	 4.	 การสร้างสภาพสมดุลตามธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุลของ
แรงกระทำเช่นการรักษาระบบนิเวศน์หน้าดินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
และลดการไหลซึมของน้ำลงสู่ดินเป็นต้น	(รูปที่ 7 และ 8) 
 ท้ังน้ีการดำเนินการควรพิจารณาทุกทางเลือกดังท่ีกล่าวมา
หรือผสมผสานทางเลือกเข้าด้วยกัน	 เช่นอาจเริ่มโดยการแก้ไข
ทางวิศวกรรม	 เพื่อพิจารณาสมดุลของแรงให้เหมาะสมแล้วจึง
คิดถึงการฟ้ืนสภาพนิเวศน์ของหน้าดินหรือการไหลของน้ำใต้ดิน
มาพิจารณา	 เพื ่อให้เกิดผลต่อการป้องกันระบบวิศวกรรม	
ในระยะยาว	 ตัวอย่างในการดำเนินการลักษณะนี้เช่นการใช้
กำแพงกันดินเสริมแรงที่พิจารณาการปลูกพืชพื้นถิ่นด้านหน้า
ของกำแพง	 (รูปที่ 7)	 อย่างไรก็ตามในบางกรณี	 เช่นกรณีของ
ลาดชันหินที่โครงสร้างหินมีเสถียรภาพที่ไม่ดี	 การใช้วิธีทาง
วิศวกรรมเพียงอย่างเดียวอาจเพียงพอ	

รูปที่ 6 การบรรเทาความเสียหายจากโคลนถล่ม 

รูปที่ 7 การปลูกพืชเพื่อซ่อมแซมหน้าดินที่ถูกกัดเซาะในพื้นที่ชัน 

รูปที่ 8 การใช้ดินเหนียวปิดทับดินโปร่งน้ำและปลูกหญ้า 

ฝายชะลอ	
ความเร็วน้ำ	
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 ท้ังน้ีในการพิจารณาเลือกวิธีการแก้ไขหรือป้องกันลาดชัน
ควรพิจารณาเพิ่มเติมถึงความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีถึง
มนุษย์	 อายุการใช้งานที่คาดหวังและค่าใช้จ่ายตลอดอายุ	
การใช้งานของโครงสร้างซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาอีกด้วย	
 
 องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยสีำหรบัวศิวกรรม
 เชงิลาดเมือ่สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง
 และบทสง่ทา้ย
	 วิศวกรที่ต้องการประเมินถึงผลกระทบจากสภาพภูมิ
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงต่อเสถียรภาพของลาดดิน	 จะต้องพิจารณา

 รูปที่ 9 การผสมผสานวิธีทางวิศวกรรมกับ 
การปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสมดุลนิเวศน์ 

ปัจจัยด้านภมิูอากาศ	 เช่น	 อัตราการตกของฝน	 การคายระเหย	
ตลอดจนอุณหภูม	ิ ที่มีอิทธิพลต่อ	 แรงดันน้ำในมวลดิน	 และ
คุณสมบัติต่างๆทางวิศวกรรมของดิน	 เป็นต้น	 หรือที่เรียกว่า	
การศึกษาเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและอากาศ	 (Soil-Atmospheric
Interaction)	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 วิศวกรจึงอาจไม่สามารถนำ
ประสบการณ์เดิมท่ีเคยกระทำ	 หรือวิธีการเชิงเอ็มพิริคัล	 (Empirical
method)	 ในการออกแบบด้านวิศวกรรมเชิงลาดเพียงอย่างเดียว
ในการรับมือกับลาดดินในสภาวะท่ีภมิูอากาศเปล่ียนแปลง	 และ
จำเป็นต้องนำความรูเ้ชิงจากศาสตร์อ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้องร่วมบรูณาการ
อาท	ิ ฟิสิกส์ของดิน	 อุทกธรณีวิทยาสำหรับดินไม่อิ่มน้ำหรือ	
ช้ัน	 Vadose	 กลศาสตร์ดินไม่อ่ิมน้ำ	 ตลอดจนความรูด้้านวิศวกรรม	
เชิงนิเวศ	(Eco-slope	engineering/Bio-slope	engineering)	
	 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ดังกล่าวได้รับการวิจัยและ
พัฒนาไปมากในระดับนานาชาติ	 อาทิ	 Take	&	 Bolton	 (2004)	
พัฒนาระบบทดสอบแบบหมุนเหวี ่ยง	 (Centrifuge	 test)		
ซึ ่งจำลองการเปลี ่ยนแปลงฤดูกาลได้	 พบว่าอิทธิพลจาก	
การเปียกสลับแห้งเนื่องจากฤดูกาลส่งผลต่อเสถียรภาพของ	
ลาดดินเหนียวได้มาก	 โดยก่อให้เกิดความเครียดพลาสติก	
(Plastic	 strain)	 สะสมบริเวณตีนของลาดดิน	 และเกิดรอยแตก	
Tension	 crack	 ได้บริเวณด้านบนของลาด	 (รูปที่	 10)	 ลักษณะ
ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพิบัติของลาดแบบ	 Delay	 failure	
แม้จะไม่มีน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัดกระทำ	 โดยความรุนแรงจะ
เพิ ่มมากขึ ้นเมื่อลาดดินเป็นดินจำพวกพลาสติกซิตี้สูง	 หรือ	
พวกดินเหนียวจัด	 (Vertisol)	 ซ่ึงพบว่าเป็นสาเหตุท่ีสำคัญอันหน่ึง

รูปที่ 10 ลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงรูป
ของลาดดินเหนียวเมื่อ
ผ่านฤดูกาลต่างๆ 
เทียบเท่าประมาณ 6 ปี 
ผลการจำลองโดยวิธี 
Centrifuge เทียบเท่า
ลาดดินสูงประมาณ  
8 เมตร โดย Take and 
Bolton (2004) 
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ของการแตกร้าวของลาดคันทางในภาคกลางของประเทศไทย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีความเปลี่ยนแปลงของความชื้น
ดินในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนมีค่ามากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยน
ภูมิอากาศ	
	 การศึกษาด้านกลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ำทั้งการจำลอง
เชิงคณิตศาสตร์และการตรวจวัดพฤติกรรมลาดดินในสนาม	

โดยเฉพาะแรงดันน้ำด ินทั ้งด ้านบวกและลบ	 (รูปที ่ 11)
จะสามารถช่วยให้วิศวกรทราบถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ	
น้ำฝน	ความชื้นในดิน	กำลังเฉือน	และเสถียรภาพของลาดดิน
ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น	 อาทิ	 อภินิติ	 และอัคคพัฒน์	 (2551)	
และ	Jotisankasa	et	al	(2009)	พบว่า	เมื่อปริมาณน้ำฝนมีความ
เข้มข้นรุนแรงมากขึ้น	 แรงดันน้ำในลาดดินจำพวกทรายแป้ง

การส่งสัญญาณการตรวจวัดพฤติกรรมของลาดแบบไร้สาย 

รูปที่ 11 ระบบตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินต้นแบบ พัฒนาโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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อาจารย์ดร.เอกไทวิโรจน์สกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.   

 

รูปที่ 12 การจัดประชุมทางวิชาการ 
ด้านดินไม่อิ่มน้ำระดับเอเชียแปซิฟิก  
(5th Asia-Pacific Conference on 
Unsaturated Soils) ซึ่งจะมีขึ้นในช่วง 
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 
(www.unsat.eng.ku.ac.th) 

สามารถเพิ่มขึ้นจากค่าติดลบจนมีค่าบวก	หรือระดับน้ำใต้ดินเพิ่ม
ขึ้นได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น	 การระบายน้ำจากมวลดิน
ในลาดเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดิน
ได้อย่างดี	 และ	 การเลือกใช้วัสดุปกคลุมหน้าดินของลาดที่เหมาะ
สมก็จะสามารถควบคุมความชื้นหรือแรงดันน้ำในลาดให้มีความ
เหมาะสม	 ไม่แห้งไปและไม่เปียกไป	 เนื่องจากกำลังเฉือนของมวล
ดินสามารถมีค่าลดลงได้มากเมื่อโครงสร้างและการเชื่อมประสาน
ของดินถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นดินตามฤดูกาลที่
มีความรุนแรงมากขึ้น	 	 วัสดุคลุมหน้าดินจึงเปรียบดังเป็นฉนวน
ป้องกันความรุนแรงของสภาพอากาศที่เปลี ่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว		
 ความร่วมมือระหว่างบุคลากรต่างสาขาความเชี่ยวชาญ
และระหว่างบุคคลกรระหว่างประเทศ	 จึงนับว่ามีความสำคัญ
อย่างมากในการประเมินและป้องกันเสถียรภาพของลาดเมื่อภูมิ
อากาศของโลกเปลี่ยนแปลง	 อาทิเช่น	 คณะกรรมการ	 Climate
Impact	 Forecasting	 for	 Slopes	 (CLIFFS)	 และคณะวิจัย	 กลุ่ม	
Biological	 and	 Engineering	 Impacts	 of	 Climate	 change	 on	
Slopes	(BIONICS)	ในประเทศสหราชอาณาจักรและหลายประเทศ
ในยุโรป	 ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย

และราชการในประเทศดังกล่าว	
รวมไปถึงการประยุกต์ฐานข้อมลู
GEOSS	(Global	Earth	Observation
System	of	Systems)	 ซ่ึงรวบรวม
ข้อมูลด้าน	 Earth	 science	 จาก
ทั ่วโลก	 และเร ิ ่มม ีการนำมา
ประยุกต์ในงานวิศวกรรมปฐพี
โดยเฉพาะด้านภัยพิบัติ			

 สำหรับประเทศไทย	 อนุกรรมการวิศวกรรม
ปฐพ	ี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานดินไม่อิ่มน้ำ	 (Unsatuarted	 soils)	 โดย
ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในการจัดประชุมทางวิชาการด้านดิน
ไม่อิ ่มน้ำระดับเอเชียแปซิฟิก	 (5th	 Asia-Pacific	
Conference	 on	 Unsaturated	 Soils)	 ซึ่งจะได้มีผู ้
เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมประชุมที่	 เมืองพัทยา	
ในช่วงวันที่	 14-16	 พฤศจิกายน	 2554	 (รูปที่ 12)
และมีการหารือเก ี ่ยวกับเร ื ่องอิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อเสถียรภาพของลาดดิน
ในการประชุมด้วย	 จึงนับว่าเป็นโอกาสอันมีค่า	
ที ่ว ิศวกรไทยจะได้ร ่วมเร ียนรู ้และแลกเปลี ่ยน		
ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมปฐพี
ของประเทศไทยอย่างเหมาะสม


