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บทคัดยอ : เหตุการณดินถลมในประเทศไทยในยุคธรณีกาลเกิดข้ึนตามปกติตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแตไมมี

ผลกระทบตอมนุษยและเศรษฐกิจของประเทศมากนัก    แตในชวง 30 ปหลังมานี้ประชาชนเพิ่มข้ึนและตองเขาไปอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยจึง
ได มีเหตุการณดินถลมเกิดข้ึนมากและความสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพยสิน  ตามปกติการเกิดดินถลมมีสาเหตุเนื่องมาจากปจจัยทาง
ธรณีวิทยา ปริมาณฝน สภาพภูมิประเทศ รวมท้ังการใชพื้นที่ของมนุษย   ทําใหตองมีการศึกษาดานแผนดินถลมเพื่อสรางองคความรู
ดานดินถลมอยางจริงจังและนํามาประยุกตในการจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลม โดยการแสดงพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดแบงโซนของพื้นที่ 
ชุมชนใหเหมาะสม   สรางระบบเตือนภัยและการหนีภัยท่ีถูกตอง  ท้ังนี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

บทความนี้จะกลาวถึงสถานการณแผนดินถลมในปจจุบัน   แนวทางการศึกษาวิจัยท่ีดําเนินมาในอดีตและที่กําลังดําเนินการอยูโดย
จะเนนวิธีการทางธรณีเทคนิคท่ีเปนพื้นฐานสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมของดินถลมจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินจากฝน   ซึ่ง
จะนําไปสูการจัดการปญหาแผนดินถลมโดยการทําความเขาใจใหประชาชนทราบ   ใชกฎหมายผังเมืองที่เหมาะสม  ใชมาตรการทางภาษีท่ีดิน 
หรือใชสิ่งกอสรางที่ปองกันในจุดวิกฤต   และการวิเคราะหความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินอยางเปนตัวเลขที่ชัดเจนในอนาคต 
KEYWORDS : Landslide problems, Thailand, Stability analyses 
1.   บทนํา 
1.1 ภูมิอากาศ 
ประเทศไทยอยูเขตรอนช้ืนของโลก มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบ
เขตรอน (Tropical climate) พื้นที่ท้ังหมดของประเทศอยูภายใต
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ดาน คือ ลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต
แถบมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบสะวันนาและแบบ
ปาฝนเมืองรอนแสดงดังรูปที่ 1 ท่ีมีสภาพอากาศชุมช้ืนและมีฝน
ตกชุก ติดตอกันโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน มีคาน้ําฝนเฉลี่ยรายป
แสดงดังรูปที่ 2 โดยภาคใตตั้งแตจังหวัดประจวบคิรีขันธลงไป
และภาคตะวันออกแถบจังหวัดจันทบุรี  ตราด จะมีฝนมากกวา 
2000  ม.ม.ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหประเทศไทยมีโอกาสที่เผชิญกับ
ภัยจากแผนดินถลมในฤดูฝนเปนอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ไหลเขาและที่ราบเชิงเขาที่มีลําน้ําไหลผานจากเขาผาน 

  
รูปที่ 1 เสนทางรองมรสุมตางๆ ในประเทศไทย 
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รูปที่ 2 ปริมาณการกระจายของน้าํฝนเฉลี่ยรายป 

 

1.2 สภาพทางธรณีวิทยา 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศไทย จําแนกชนิดของหินที่มี
การกระจายตัวในแตละภูมิภาคไดดังรูปที่ 3 ภาคเหนือมีลักษณะ
เปนภูเขาสูงสลับซับซอน ประกอบดวยกลุมหินหลัก 3 ชนิด 
ได แ ก  หิ นแปร  หินตะกอนอ ายุ แ ก  และหินอั คนี  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการตกสะสมตัวของหินตะกอนภายใน
แอง หินที่พบสวนใหญเปนหินตะกอน อาทิ หินทราย หินทราย
แปง และหินดินดาน ภาคกลางมีลักษณะเปนที่ราบลุมแมน้ํา 
ตะกอนที่ตกสะสมประกอบดวยตะกอนแมน้ําและตะกอนเชิงเขา
อายุออน ภาคตะวันออกมีลักษณะเปนภูเขาซับซอนแตไมสูงชัน
เหมือนภาคเหนือ ประกอบดวยกลุมหิน 3 ชนิดเชนเดียวกัน ภาค
ตะวันตกมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอนตอเนื่องกัน หิน
สวนใหญเปนหินตะกอนอายุแก พบหินแปรและหินอัคนีเปน
สวนนอย  และภาคใตมีลักษณะเปนภู เขาและที่ราบเชิงเขา
ประกอบดวยหินตะกอนทั้งอายุแกและออน หินแปร และหิน
อัคนี  โดยหินอัคนีท่ีพบในประเทศไทย สวนใหญเปนหินอัคนี
แทรกซอน (Plutonic rocks) ท่ีพบมากที่สุดคือหินแกรนิต โดยมี
การกระจายตัวอยูบริเวณภาคเหนือ  แถบชายฝงตะวันตกของ

ประเทศไทย และบางสวนของภาคตะวันออก   ระดับของการกัด
กรอนผุพัง และโครงสรางทางธรณีวิทยาของหินดังกลาวก็จะเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโอกาสแผนดินถลมไดงายข้ึนทั้งในชั้น
ดินและในชั้นหิน 

 
รูปที่ 3   สภาพทาง ธรณีวิทยาของประเทศไทย 

 
การเกิดน้ําหลากและแผนดินถลมในเขตภูเขาและตอเนื่องถึง

ท่ีราบเชิงเขาเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนควบคูกัน  ซึ่งในอดีต
มักจะเกิดข้ึนเปนวัฏจักรตามธรรมชาติอยูแลวเนื่องจากภูมิ
ประเทศเปนที่สูงชันหากมีปริมาณน้ําฝนตกมากและสภาพปาเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป  เชน  เกิดไฟปา  ความแหงแลงผิดปกติ ในป
กอนๆ  เปนตน  ก็จะเกิดดินถลมและมีตะกอนพัดพามากับลําน้ํา   
ดังมีหลักฐานทางธรณีวิทยาปรากฏเปนตะกอนดินตามที่ราบเชิง
เขาใหเห็นอยูมากมายที่เรียกวา “ตะกอนรูปพัด” (Alluvium fan) 
ในที่เหลานี้ในอดีตไมมีผูคนเขาไปตั้งรกรากอยูอาศัยและยังมิได
มีการบันทึกเปนหลักฐานไวในอดีต จึงไมมีเหตุการณพิบัติภัยท่ี
ถูกเลาสืบทอดกันมา เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนมีการรุกเขาไปตั้งถิ่น
ฐานในเขตพื้นที่ดังกลาวและหากมีการตัดไมทําลายปาหรือ
เปลี่ยนสภาพการใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่รับน้ําเปนปจจัย
กระตุนดวยแลว ยอมเรงทําใหน้ําหลากและแผนดินถลมใหเกิด
เร็วข้ึนกวาท่ีเคยเกิดในสภาพปกติ 
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1.3 ปญหาของแผนดินถลม 
การพิบัติของลาดดินในบริเวณภูมิประเทศที่เปนพื้นที่สูงชันและ
มักเกิดข้ึนรวมกับน้ําหลากเปนสวนใหญ สาเหตุในการพิบัติของ
ลาดดินที่ผานมาประกอบดวย  สาเหตุจากธรรมชาติ ไดแกปจจัย
ทางภูมิประเทศ ความลาดชันและปจจัยทางดิน อีกสาเหตุคือ 
สาเหตุจากมนุษย ไดแก กิจกรรมในการใชพื้นที่และเปลี่ยนแปลง
ลาดดิน ซึ่งจากขอมูลในป 2504 มีพื้นที่ปาไม 183 ลานไร ป 2517 
มีพื้นที่ปาไม 119 ลานไร และป 2539 พื้นที่ปาไมลดลงเหลือ 80 
ลานไร จะเห็นวาพื้นที่ปาไมลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น จึงมีการขยายตัวของพื้นที่เพื่อการใชประโยชนเพิ่มข้ึน 
ทําใหมีการเขาใชพื้นที่ ท่ีมีความลาดชันเพิ่มข้ึน และมีโอกาส
ไดรับผลกระทบเนื่องจากการพิบัติของลาดดิน โดยตะกอนดินที่
เกิดจากการพิบัติของลาดดิน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ทําใหใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงควรมีการศึกษาการบริหารจัดการดานการปองกัน
และลดผลกระทบ เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับภัยแผนดินถลม 
 
1.4 กรอบความคิดในการแกปญหา 
ตามปกติการพิบัติของลาดดินที่เกิดข้ึนจะนํามาซึ่งความสูญเสีย
ท้ังชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก โดยภัยพิบัติท่ีเกิดจาก
แผนดินถลมนับเปนภัยพิบัติท่ีสามารถศึกษา  คาดการณ  และ
เตือนภัยลวงหนามากกวาภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดอื่น ดังนั้นถา
ไดมีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ จะมีโอกาส
ท่ีจะลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนไดมาก 

แตการจัดการดานแผนดินถลมจะตองกระทําอยางเปนระบบ
และมีตองมีการรวมมือกันจากหลายสาขาวิชา และหลายภาคสวน
ท่ีเกี่ยวของใหครบทั้งวงจร  เชน การคาดการพายุฝน การตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน  การวัดความชื้นในดิน  การวัดปริมาณน้ําทา การ
วิเคราะหความั่นคงของลาดดิน  การประกาศเตือนภัย  การเฝา
ระวัง  การอพยพหนีภัย  การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
การฟนฟูสภาพพื้นท่ีประสบภัย ซึ่งในปจจุบันถาใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานราชการ กรมกองใดหรือกระทรวงใดแตเพียงผู
เดียวก็มักจะมีขอจํากัดในการดําเนินการ  ทําใหการปฏิบัติงาน
ลาชาหรือหากขาดระบบการประสานงานที่ดีก็จะทํางานซ้ําซอน
กัน ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือไมท่ัวถึง โดยจะเปนการให
การชวยเหลือหลังจากเกิดเหตุแลวซึ่งเปนการบริหารจัดการใน
เชิงตั้งรับ (Reactive approach)   ดังนั้นเพื่อท่ีจะใหการบริหาร

จัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตองเปนการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Proactive approach ) โดยตั้งเปาหมายใน
การลดผลกระทบที่จะ เกิดข้ึนจากภัยพิบัติใหมากท่ีสุดและ
เหมาะสม   มีการเตรียมแผนการรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน ให
ความรูกับมวลชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย  เตรียมแผนการ
หนีภัยและประชาสัมพันธใหมวลชนทราบกอนการเกิดภัย เมื่อมี
ภัยพิบัติเกิดข้ึนมีความพรอมในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
โดยมีการสั่งงานจากหนวยงานกลางอยางเปนระบบหลังเกิดภัย
พิบัติอยางทันทวงที ภายหลังจากที่ภัยพิบัติผานพนไปแลวมีการ
ชวยเหลือในการดํารงชีพ ฟนฟูอาชีพและสภาพจิตใจของ
ผูประสบภัย 

 
2.   ประวัติการเกิดแผนดินถลมในประเทศไทย 
การเกิดแผนดินถลมเกิดข้ึนทําใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งความเสียหายที่เกิดข้ึนทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตองหยุดชะงักลง เนื่องจากงบประมาณมี
อยูคอนขางจํากัด แลวยังตองนํามาใชในการใหความชวยเหลือ
กับผูประสบภัยและฟนฟูบูรณะพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบ  และที่
สําคัญคือสภาพจิตใจของผูท่ีสูญเสียท้ังญาติพี่นองและทรัพยสิน
ใหสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติดังเดิม   สําหรับพื้นที่ท่ีเคยเกิด
ดินถลมมีดังนี้ 
 

พฤศจกิายน 2513
อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ

พฤศจกิายน  2531
อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช

มกราคม  2518
อ.รอนพิบูลย  
จ.นครศรีธรรมราช

ธันวาคม  2525
ก่ิงอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สิงหาคม  2542, 2544
อ.เขาคิชฌกูฏ  จ. จันทบุรี

สิงหาคม  2544
อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

พฤษภาคม  2544
อ.วังช้ิน   จ.แพร

ตุลาคม 2545
อ.แมสะเรียง 
จ.แมฮองสอน

ตุลาคม 2544
อ.กะทู  จ.ภูเก็ต

กันยายน  2545
อ. แมแจม   จ.เชยีงใหม

  
 

รูปที่ 4 บริเวณที่เคยเกิดแผนดินถลมครั้งใหญในอดีต 
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2.1 หลักฐานแผนดินถลมยุคธรณีกาล 
สําหรับประเทศไทย การพิบัติของลาดดินที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาตินั้นมีมานานหลายรอยหลายพันปมาแลวในยุคธรณีกาล  
ดังปรากฎเปนหลักฐานจากรองรอยตะกอนน้ําพัดพารูปพัด 
(Alluvium fan)จากแผนที่ธรณีวิทยาที่พบไดบริเวณภาคตะวันตก
จากแมน้ําแควนอยและแควใหญ  จ. กาญจนบุรี และแมน้ําสะแก
กรัง จ. อุทัยธานี ดังรูปที่ 5  เมื่อลําน้ําไหลลงจากพื้นท่ีเขาเขาสูท่ี
ราบก็จะเกิดการตกตะกอนเปนพื้นที่กวางบริเวณหลายอําเภอ เชน 
อ.เมือง  อ.ทามวง  อ.กําแพงแสน เปนตน ซึ่งปจจุบันเปนแหลง
ทรายกอสรางที่สําคัญที่ใชในกรุงเทพฯและปริมณฑล  และยังมี
พื้นที่เชนนี้ท่ีกระจายอยูมากมาย  ตาม ลุมน้ําปง, วัง, ยม, นาน ใน
ภาคเหนือ ลุมน้ําตาปในภาคใต ลุมน้ําปาสักในภาคกลางตอนบน 
และลุมน้ําปราจีนบุรีในภาคตะวันออก เปนตน (โสภณ, 2515; 
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) Brand (1985) 
กลาววาการเกิดลาดดินถลมในประเทศไทยไมคอยเปนที่
ตระหนักมากนักในอดีต เพราะประชาชนไมไดรับผลกระทบ
โดยตรง ประชาชนสวนมากอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลาง  

 
รูปที่  5  พื้นที่ตะกอนน้ําพารูปพัดขนาดใหญทางตะวันตก 
 
2.2 แผนดินถลมในยุค 20 ปหลัง 
การเกิดแผนดินถลมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในอดีตมักเกิดข้ึนใน
พื้นที่ท่ีมีความลาดชันและเปนพื้นที่ปา ดังนั้นจึงไมคอยไดมีการ
บันทึกไวหรือไมคอยมีผลกระทบทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต 
แตในชวง 20 ปท่ีผานมามีการเขาใชพื้นที่ท่ีมีความลาดชันเพิ่ม
มากขึ้นโดยมีเหตุการณท่ีสรางความสูญเสียชีวิต แสดงดังตารางที่ 
1 ซึ่งแผนดินถลมท่ีสรางความเสียหาย มีลักษณะการพิบัติกรณี
ตัวอยางดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แผนดินถลมในยุค 30 ปหลัง 
ป ที่ตั้ง ความสูญเสีย 

พฤศจกิายน   2513 อ.ทบัสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ 12 ราย 
มกราคม        2518 อ.รอนพบิูลย  จ.นครศรีธรรมราช 58 ราย 
ธันวาคม        2525 กิ่งอ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง 4  ราย 
พฤศจกิายน   2531 อ.พปิูน  จ.นครศรีธรรมราช > 200 ราย 
พฤศจกิายน   2531 อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 12 ราย 
สิงหาคม        2542 อ.เขาคิชฌกูฏ  จ. จันทบุรี 1 ราย 
กันยายน        2543 อ.หลมสัก และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 10 ราย 
พฤษภาคม     2544 อ.วังชิน้   จ.แพร > 30 ราย 
สิงหาคม        2544 อ.หลมสัก  จ.เพชรบรูณ > 100 ราย 
พฤษภาคม     2547   อ.แมแจม  จ.เชียงใหม 1 ราย 
พฤษภาคม     2547   อ.แมระมาด จ. ตาก 5 ราย 
กรกฎาคม      2547 อ.แมอาย จ.เชียงใหม 1 ราย 
ตุลาคม       2547 อ.เมือง จ.กระบี ่ 3 ราย 

 
2.2.1.ท่ี อ.พิปูน และ อ.ลานสะกา  จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 

2531 กอใหเกิดวิกฤตการณแผนดินถลมและน้ําทวมอยางรุนแรง 
ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 3200 ตารางกิโลเมตร และเกิดความเสีย
คิดเปนมูลคารวมมากกวา 7000 พันลานบาท มีสาเหตุมาจาก 
ปริมาณน้ําฝน, การตัดไมเพื่อทําการเกษตร และจากลักษณะภูมิ
ประเทศของเขาหลวงกับลักษณะทางธรณีของหินอัคนี 

2.2.2.ท่ี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2542 มีฝนตกหนักใน
พื้นที่ลุมน้ําจันทบุรี ทําใหเกิดแผนดินถลมในลําน้ําสาขาของ
แมน้ําจันทบุรีตอนลาง ซึ่งในเขต จ.จันทบุรีมีมูลคาความเสียหาย
กวา 300 ลานบาท และในป 2544 ไดเกิดการพิบัติของลาดดินอีก
ในบริเวณเขาคิชฌกูฏและเกิดอุทกภัย โดยมีมูลคาความเสียหาย
กวา 330 ลานบาท 

2.2.3.ท่ี อ.วังช้ิน จ.แพร สุโขทัย พ.ศ.2544 เกิดลาดดินถลม
ตามแนวเทือกเขาฝงตะวันออกของอําเภอวังช้ินและน้ําทวมสราง
ความเสียหายนับรอยลานบาท สาเหตุท่ีอาจจะทําใหเกิดแผนดิน
ถลม ไดแก ปริมาณน้ําฝน, ลักษณะทางธรณีวิทยา และสภาพการ
ใชพื้นที่ ซึ่งก็คือลักษณะของพืชท่ีปลูกบริเวณนั้น 

 
3.   พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม 
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม โดยอาศัยการวิเคราะห
ขอมูลท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาพิจารณา
รวมกัน อาจทําได 4 วิธี เรียงลําดับจากงายและรวดเร็ว แตมี
ขอผิดพลาดคอนขางสูงไปสูวิธีท่ีทํายากใชเวลานาน แตมีความ
ถูกตองและเปนประโยชนมากกวาดังนี้ (วรากร,2542) 

อ.กําแพงแสน 

จ.นครปฐม 

จ.ปทุมธานี 

จ.อยุธยา 

จ.สุพรรณบุรี 

เขื่อนศรีนครินทร  
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1.วิธีทางธรณีสัณฐาน (Geomorphology  Method): โดยการ
วิเคราะหจากลักษณะภูมิประเทศ รองน้ํา และลาดเขา 

2.วิธีดัชนีปจจัยรวม (Weighted Factor Index): โดยการนํา
ปจจัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยกระทํามาจัดจําแนกลําดับ
ความรุนแรงและใหน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัย แลวคิด
ออกมาเปนแตมคะแนนรวมเพื่อจัดลาํดับความรุนแรงหรือโอกาส
เสี่ยงในแตละพื้นที่ วิธีนี้ตองปรับแกความสําคัญของปจจัยตางๆ
ใหเขากับเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึน 

3.วิธีทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Method): 
โดยการสํารวจและทดสอบคุณสมบัติทางธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมปฐพีของชั้นดินและหิน รวมกับอิทธิพลของความชื้นที่
เปลี่ยนไป แลววิเคราะหความมั่นคงของลาดดินและหินจาก
รูปแบบทางกลศาสตรเพื่อหาระดับความมั่นคง 

4.วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis Method): โดย
การดําเนินการตอจากวิธีท่ี 2 และ 3 โดยการศึกษาทางสถิติของ
โอกาสที่จะเกิดการวิบัติและผลเสียหายทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะเกิดข้ึนตามมา 

 
หลายหนวยงานในประเทศไทย มีความพยายามที่จะศึกษาหา

พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมเพื่อนําไปเตือนภัย หาทางแกไขปองกัน 
หรือจัดแบงเขตการใชประโยชนท่ีดิน เปนตน ท้ังนี้ เพื่อให
เกิดผลกระทบจากแผนดินถลมนอยท่ีสุด ดังตัวอยาง ไดแก 
 
3.1 กรมทรัพยากรธรณี (2544) 
ไดศึกษาสาเหตุของเหตุการณพิบัติพื้นที่ ต.น้ํากอ-น้ําชุน จ .
เพชรบูรณ จากปจจัยตาง ๆ อันไดแก สภาพธรณีวิทยา ความลาด
ชัน  ปริมาณน้ําฝน  สภาพการใชท่ีดิน ซึ่งพบวาโคลนดินถลม
เกิดข้ึนจากสภาพธรณีวิทยาที่เอื้ออํานวย หินมีการผุพังสูง พื้นที่
ปาปกคลุมอยูนอย โดยมีปริมาณฝนตกมากกวาปกติเปนปจจัยเรง
ใหเกิดดินถลม 
 
3.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) 
ไดทําการศึกษาและจัดทําแผนที่โอกาสเกิดแผนดินถลมในพื้นที่
ภาคใต  โดยใชดัชนีปจจัยรวม (Weighted Factor Index) จาก
ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดดินถลม ไดแก ลักษณะชนิดดินและหิน 
ความลาดชัน ปริมาณฝน สภาพการใชท่ีดิน ระดับความสูงของ
พื้นที่ ซึ่งแตละปจจัยมีคาถวงน้ําหนักเปนเลขโดดที่แตกตางกัน 
และมีระดับคะแนนตามชวงคาของปจจัยนั้น ๆ 

3.3 Wichai Pantanahiran (1994) 
ใชหลัก Logistic Regression Analysis เพื่อประเมินโอกาสเกิด
แผนดินถลมในบริเวณพื้นที่ลาดเขาเขต อ.พิปูน และเขาคีรีวงศ  
จ.นครศรีธรรมราช  โดยใชขอมูลพื้นฐานจาก Remote Sensing 
ประกอบดวยตัวแปรตอไปนี้  Elevation , Adjusted aspect , TM4 
, Flow accumulation , Brightness , Wetness , Slope , Flow 
direction 
 
3.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546) 
ไดศึกษาพฤติกรรมของดินถลมมาอยางตอเนื่อง  ไดแก  พ้ืนที่ต.น้ํากอ 
จ.เพชรบูรณ  อ.วังช้ิน จ.แพร  อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี  ต.ปาตอง จ.
ภูเก็ต  โดยทําการศึกษาในดานคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม เพื่อ
ประเมินความมั่นคงของลาดภูเขา  โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักซึ่ง
เปนสาเหตุหลักของการเกิดดินถลม 
 

3.5 สถานบันวิจัยและพัฒนาเพื่อปองกันการเปนทะเลทรายและ
เตือนภัย  กรมพัฒนาที่ดิน (2548) 
จัดทําแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผนดินถลมในประเทศไทย  โดย
พิจารณาถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดแผนดินถลม  ไดแก  การใชท่ีดิน  
พืชพรรณ  ลักษณะชนิดดิน  ความลาดชัน  และปริมาณฝน  โดย
วิเคราะหบนระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ  ท่ีรูปแบบการพิบัติเปน
แบบลาดอนันต (Infinite Slope) 
 

โดยพื้นที่ ท่ีมักจะเกิดการพิบัติจะอยู ในบริ เวณพื้นที่ ท่ีมี
ลักษณะของชุดหินแกนนิตและหินตะกอน (Mudstone) ประกอบ
กับพื้นที่มีความลาดชันสูง และมีการตกของน้ําฝนซึ่งข้ึนอยูกับ
ชวงเวลาที่ฝนตก (Duration) และปริมาณของน้ําฝน (Return 
period)  
 
4.   การศึกษาวิเคราะหโดยทั่วไป 
4.1. วิธีการวิเคราะหแผนดินถลม 
วิธีการวิเคราะหแผนดินถลม นั้นตองเริ่มตนจากการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ สํารวจพื้นที่ท่ีเกิดแผนดินถลม เพื่อหา
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากแผนดินถลม โดยแบงออกเปน
การศึกษาคุณสมบัติของช้ันดินและหินที่ เกิดการพิบัติ  และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากแผนดินถลม ซึ่งประกอบดวย ดิน หิน
และตนไม ซึ่งไหลรวมมากับน้ําและสรางความเสียหายใหกับ
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พื้นที่ดานทายน้ํา ซึ่งในปจจุบันก็ไดมีการศึกษาในเรื่องของการ
พัดพาตะกอนดินและหินที่เกิดจากแผนดินถลม 

ตะกอนดินและหินที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่ของลาดดินที่เกิด
การพิบัติไปตามลําน้ํา ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการไหลของน้ํา 
เนื่องจากตะกอนดินและหินตกตะกอนทําใหตื้นเขินหรือกีด
ขวางทางน้ํา กอใหเกิดความเสียหายใหกับทรัพยสินและชีวิต 
และการศึกษาขนาดกระจายและขนาดตะกอนดินและหินทําได
คอนขางยากเนื่องจากขนาดของหินและดินท่ีถูกพัดพานั้นมีความ
แตกตางกันมากและคละปนกัน จึงไดวิเคราะหและการเก็บ
ตัวอยางตะกอนแยกออกเปนสวนๆ โดยในบริเวณตนน้ํา ดวย
เทคนิค Image Analysis สําหรับตะกอนหินขนาดใหญและขนาด
กลาง ดวยโปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Sigma Scan Pro 
และแยกตัวอยาง (Sample Splitter) ตะกอนดินและหินขนาดเล็ก
มาทํา Sieve Analysis ในหองปฏิบัติการ 

 
4.2. การบูรณาการองคความรู 
การศึกษาเรื่องแผนดินถลมใหเกิดความเขาใจถึงพฤติกรรมตอง
รวมกันทําการวิเคราะหจากหลายสาขาวิชา เพื่อใหการศึกษา
ครอบคลุมปจจัย ท่ีทําให เกิดแผนดินถลม  เชน  ธรณีวิทยา 
วิทยาศาสตร วิศวกรรม ปาไม เปนตน นอกจากนี้ควรมีการติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรม เพื่อสรางความเขาใจไดดียิ่งข้ึน 
 

5. การศึกษาแผนดินถลมโดยวิธีทางธรณีเทคนิคหรือวิธีทาง
วิศวกรรม 
5.1. พื้นฐานทางวิศวกรรมในการวิเคราะหแผนดินถลม 

5.1.1. คุณสมบัติของดินที่ไมอิ่มตัวไปดวยน้ํา 
การศึกษาแผนดินถลมดวยวิธีทางธรณี เทคนิค  คือการ

วิเคราะหความมั่นคงของมวลดินบนลาดเขาที่ซึมซับน้ําฝนใน
ระดับตางๆ  ดังนั้นคุณสมบัติของดินในพื้นที่ท่ีเกิดแผนดินถลม 
จึงเปนปจจัยทางวิศวกรรมที่สําคัญโดยเฉพาะในกรณีท่ีดินไม
อิ่มตัวดวยน้ํา(Unsaturated Soil) ดินจะมีหนวยแรงประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน เนื่องจากแรงตึงผิวของสวนที่สัมผัสระหวางอากาศกับน้ํา 
ท่ีเรียกวา Contractile Skin (Fredlund, 1993) หากมีมากพอก็จะ
ไมเกิดการพังทลาย ดังรูปที่ 6 และถาพิจารณาชั้นดินในสภาวะ
ปกติดังในรูปที่ 7 จะเห็นไดวาดินในชวงเหนือระดับน้ําใตดินมี
ท้ังอิ่มตัวและไมอิ่มตัว เรียกวาชวง Vadose Zone จะมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดินไมแนนอน ข้ึนอยูกับการไหลของน้ํา
จากภายนอกซึมลงไปในชั้นดิน  

 
 

รูปที่ 6 การตัดลาดดินไหลเขา 

 

 
 

รูปที่ 7 ลักษณะเสนระดับน้าํของช้ันดินทั่วไป (Fredlund, 1993) 

 
ความแตกตางระหวาง Saturated Soil กับ Unsaturated Soil 

(Fredlund, 1993) มี 2 สวนใหญๆ คือ แรงดันของน้ําและอากาศ
ในมวลดิน โดยที่ผิวของ Contractile Skin นี้มีแรงดันน้ํา (U) และ 
ผลตางของแรงดันอากาศในมวลดินกับแรงดันน้ําคือ (Ua – Uw) 
คือ Matric Suction ซึ่งเปนผลตางของ Pore-Air และ Pore-Water 
Pressure กระทําท่ีผิวของ Contractile ในรูปที่ 8 จะมีตอคากําลัง
รับแรงเฉือนของดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ําในมวลดิน 

 

 

รูปที่ 8 แสดงแรงดันและแรงตึงที่ผวิ Contractile (Fredlund, 1993) 

Fredlund (1978) พบวาในกรณีดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา จะมีเทอม
ท่ีประกอบดวยแรงดันของน้ําและอากาศ ในสมการที่ 1 โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ดังรูปที่ 9 โดยที่ bφ  เปน
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ความสัมพันธระหวาง Matric Suction กับ Cohesion ( c′)  คือถา
ยิ่งมีคา Matric Suction มากขึ้นคา bφ ก็จะมากขึ้นดวย  และใน
กรณีท่ีดินอิ่มตัวดวยน้ํา แลว bφφ =′  ซึ่งก็จะไดสมการในรูป
ของสมการหนวยแรงประสิทธิผลดังสมการที่ 2 
 

b
waan uuuc φφστ tan)(tan)( −+′−+′=          (1) 

 
cffff ′+′′= φστ tan  (2) 

 

 
 

รูปที่ 9 ความสัมพันธของการวิบตัขิองดินในรูปของ Unsaturated Soil 
 

5.1.2. Multi-Stage Direct Shear Test 
ในการทดสอบ Direct Shear ท่ัวๆไป ใชตัวอยางในการ

ทดสอบอยางนอย 3 ตัวอยาง (Conventional Test)  เพื่อหา
ความสัมพันธในรูปแบบ Mohr-Coulomb Envelope จะได Shear 

Strength Parameter  (c,φ)   แตมีวิธีท่ีสามารถหาพารามิเตอร
เหลานี้ไดโดยใชเพียงแคตัวอยางเดียว  ทดสอบโดยเฉือนตัวอยาง
จนเกือบถึงจุดวิบัติของในแตละ Normal Load  อยางนอย 3 -4 
Normal Load  วิธีการทดสอบแบบนี้เหมาะสมกับตัวอยางที่มี

ความแปรปรวนสูงซึ่งวิธีนี้ใหคา c,φ ท่ีนาเชื่อถือกวาในกรณีการ
ทดสอบแบบปกติธรรมดา  และในกรณีท่ีมีตัวอยางนอยวิธีนี้ก็ยัง
สามารถทดสอบใหไดคา  Shear Strength Parameter  

Taylor (1950) and Fleming (1952) เปนผูท่ีประสบ
ความสําเร็จในการนํา Multi-Stage Test หาคา Shear Strength 

Parameter  (c,φ) ของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา  Kenny and Watson 
(1961) ไดทดสอบ Triaxial แบบ Multi-Stage ของดินอิ่มตัว 
เปรียบเทียบกับแบบการทดสอบธรรมดา  พบวา  คา  Shear 

Strength parameter  (c,φ) ใกลเคียงกันมาก  สวน Lumb (1964) 
ทดสอบ Multi-Stage Triaxial ในดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา เปรียบเทียบ
กับแบบการทดสอบธรรมดา พบวาคา Shear Strength Parameter 

แทบจะไมแตกตางกันเลย  บุญรอด (2532) ไดทําการทดสอบ
กําลังของดินตัวเขื่อนหวยปะทาว  พบวาในการทดสอบดินดวย
การทดสอบ Triaxial แบบ Conventional จะใหคาสูงกวาแบบ 
Multi-Stage อยูเล็กนอยเฉลี่ยประมาณ 10 %  และไดทําการ
ทดสอบ Direct Shear กับ Triaxial  เปรียบเทียบกันพบวา คา 
Shear Strength parameter ของ Direct Shear Test ใหคาต่ํากวา
เล็กนอย 

 

5.2. วิธีการวิเคราะหทางวิศวกรรม 
การศึกษาโดยวิธีนี้พิจารณาจากกลศาสตรของดิน  ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความชื้นจากน้ําฝน ท้ังทางดานกําลัง
ของดินที่ลดลง และแรงดันน้ําท่ีเพิ่มข้ึน เมื่อมวลดินมีความชื้น
สูงข้ึน โดยมีข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 10  
 

สรางหนาตัดจําลองสําหรับการวิเคราะหการ
ไหลซึมของน้ําฝนซึมลงในดิน

ขอมูลการสํารวจดิน ขอมูลการทดสอบขอมูลภูมิประเทศ

วิเคราะหหาการกระจายของน้ําฝนตามเวลาที่ความเขม
กับปริมาณฝนที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ

และจํานวนวันที่ฝนตก

วิเคราะหการไหลซึมของหนาตัดจําลองดวยน้ําฝนในดิน

วิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม
 

 

รูปที่ 10 ข้ันตอนการวิเคราะหโดยวิธีทางธรณเีทคนคิ 
 
 

5.2.1. การวิเคราะหรูปแบบฝนและการไหลซึมลงในชั้นดิน 
น้ําฝนเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ในการเกิดแผนดินถลม จึงมีการ

วิเคราะหขอมูลของน้ําฝน เพื่อหารูปแบบฝน ท่ีตกในพื้นที่เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบของรูปแบบฝน กับการไหลซึมลงในชั้นดิน 
จากการวิเคราะหขอมูลน้ําฝนทุก 3 ช่ัวโมงของสถานี 480201 ท่ี
อยูใกลเคียงกับบริเวณพื้นที่ท่ีเกิดแผนดินถลมท่ีเขาคิชฌกูฎ และ
ทําการการแจกแจงฝนตามเวลา (Time Distribution of Rainfall) 
ไดผลดังรูปที่ 11 และวิเคราะหหาคาเฉลี่ยปริมาณฝน (มม.) สูงสุด
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รายป ชวงเวลาที่ฝนตก (Duration) และที่คาบความถี่ของการเกิด
ซ้ํา (Return period) ตางๆ เพื่อวิเคราะหการไหลซึมและ
เสถียรภาพของลาดดิน 
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รูปที่ 11 รูปแบบการกระจายของฝน 
 

การวิ เคราะหการไหลซึมของน้ําฝนลงในมวลดิน  ตอง
ทําการศึกษาหาหนาตัดลาดดิน โดยพิจารณาขอมูลจากภาพถาย
ดาวเทียมและแผนที่เสนชั้นความสูง เพื่อหาความลาดชันเฉลี่ย
ของลาดดินที่เกิดดินถลม ในสวนของขอมูลลักษณะของชั้นดิน
ไดจากการสํารวจพื้นที่ เกิดดินถลม การทดสอบ Kunzelstab 
Penetration Test และผลการเจาะสํารวจของโครงการของ
โครงการกอสรางในพื้นที่ใกลเคียง ทําใหไดหนาตัดสําหรับการ
วิเคราะหแสดงในรูปที่ 12 และผลการวิเคราะหการไหลซึมท่ี 
Return period ตางๆ ของรูปแบบฝนที่ 2 และ Duration 10 วัน 
บนลาดดินไดผลดังรูปที่ 13 ท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของคา
ความอิ่มตัวท่ีเทากับในมวลดินเกิดข้ึนที่ความลึกแตกตางกัน 

 

 
 

รูปที่ 12 หนาตัดแบบจําลองของการวิเคราะหการไหลซึม 
 

 
ก. กรณ ีReturn Period 5 ป  ข. กรณ ีReturn Period  10  ป 

 
ค. กรณี Return Period 100ป    ง. กรณี return Period 200 ป 
รูปที่ 13 คาความอิ่มตัวของการไหลซึมที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ ในวันที่ 25 
 

5.2.2. การวิเคราะหความมั่นคงรวมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
เสถียรภาพของลาดดินลดลง เนื่องจากน้ําฝนเกิดการไหลซึมใน
มวลดิน ทําใหความชื้นในมวลดินสูงข้ึน สงผลใหกําลังรับแรง
เฉือนของมวลดินลดลง โดยใชการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด
ดินแบบลาดอนันต (Infinite Slope) ท่ีใชหลักการสมดุลของแรง 
ท่ีมีแรงกระทําบนลาดดินแสดงดังรูปที่ 14 และสามารถแสดง
สมการการวิเคราะหคาความปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.) 
ของมวลดินที่คาความอิ่มตัวตางๆดังสมการที่ 3  

 
รูปที่ 14 Free Body Diagram ของแทงดิน วิธี Infinite Slope 
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การวิเคราะหความมั่นคงรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

จะเปนการนําผลการวิเคราะหการไหลซึมในมวลดินและการ
วิเคราะหความมั่นคง จัดทําเปนแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม ดวยการ
พิจารณาที่ความลาดชันตางๆ ของพื้นที่และนํามาคํานวณหาคา 
F.S. โดยนําขอมูลจากเสนชั้นความสูงของพื้นที่ มาจัดทําเปน
ขอมูลแบบ Raster Map ของความลาดชันของพื้น แสดงขั้นตอน
ดังรูปที่ 15 
 

 
 

รูปที่ 15 ข้ันตอนการจัดเตรียม Raster Map 

95% S 95% S 

95% S 95% S 
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6. การตรวจวัดในสนามและการเตือนภัยแผนดินถลม 
เปาหมายที่สําคัญ ประการหนึ่งในการศึกษาแผนดินถลมคือ การ
ท่ีสามารถเตือนภัยผูท่ีจะรับผลกระทบไดลวงหนา จะทําใหลด
การสูญเสียได  คาดัชนีท่ีใชในการเตือนภัยอาจมีตั้งแต การ
เคลื่อนตัวของดิน ความชื้นในมวลดิน ปริมาณและรูปแบบของ
ปริมาณน้ําฝน  สีน้ําหรือความขุนของน้ํา ไปจนกระทั้งความเขม
ของเมฆฝนที่สํารวจไดดวยเรดาร  การเลือกดัชนีในการตรวจวัด
จะตองเหมาะสมกับพื้นที่  ความรูของบุคลากร  องคความรูและ
ประสบการณ  และงบประมาณที่มี   อยางไรก็ตามการตรวจวัดท่ี
รูกอนลวงหนานานๆถึงจะทําใหมีการเตรียมการไดกอนแตก็
มักจะมีความคลาดเคลื่อนสูงเชนกัน 
 
6.1. การตรวจวัดในสนามทางดานวิศวกรรมปฐพี 

Tensiometer เปนเครื่องมือวัดแรงดึงน้ําในมวลดิน (Matric 
Suction) เพื่อวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงน้ํา สามารถบง
บอกถึงความชื้นในมวลดิน ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญทําใหคุณสมบัติ
ของกําลังรับแรงเฉือนในมวลดินท่ีมีไมอิ่มตัว (Unsaturated soil) 
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีฝนตก สงผลใหเกิดการพิบัติของลาดดิน 

Inclinometer เปนเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาดดิน
ในบริเวณลาดดินที่มีโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดิน พรอมกับ
การศึกษาคุณสมบัติของชั้นดินตามแนวความลึกในระหวางการ
ติดตั้ง Inclinometer โดยขอมูลการเคลื่อนตัวของช้ันดินเปน
ขอมูลท่ีบงบอกถึงลาดดินที่มีแนวโนมท่ีจะเกิดการพิบัติ 

Rain Gauge เปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดปริมาณน้ําฝน ท่ีเปน
ปจจัยท่ีสําคัญตอการเกิดการพิบัติของลาดดิน เมื่อตรวจวัดแลว
จะตองเทียบคาถึงรูปแบบและปริมาณน้ําฝนที่สงผลทําใหเกิดการ
พิบัติของลาดดินซึ่งมีการวิเคราะหเตรียมไวลวงหนาแลว 

Kunzelstab Penetrometer เปนวิธีการหยั่งทดสอบความ
แข็งแรงของชั้นดินในสนาม โดยใชแรงกระแทกสงแทงทดสอบ
ผานชั้นดินลงไป  ซึ่งแรงตานการเคลื่อนที่ของแทงทดสอบ
สามารถใชประมาณคากําลัง และความหนาของชั้นดิน ผลการ
ทดสอบที่ได จะทําใหทราบคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินใน
เบื้องตน โดยเปนการหาคากําลังของดินทางออม มักจะใชในการ
สํารวจความหนาของชั้นดินที่อาจจะเกิดการพิบัติ 
 
6.2. การเตือนภัยแผนดินถลม 
ดัชนีใดที่มีความสัมพันธท่ีดีกับการเกิดดินถลม และสามารถ
ตรวจวัดไดกอนลวงหนานานกอนเกิดแผนดินถลม ก็จะเปนดัชนี

เตือนภัยท่ีดี ในปจจุบันปริมาณความเขมและรูปแบบการตกของ
น้ําฝน ถือไดวาเปนดัชนีท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นในการวิเคราะหเพื่อเตือน
ภัยจึงพยายามหาปริมาณ “น้ําฝนวิกฤต” เพื่อการเตือนภัย ตัวอยาง
น้ําฝนวิกฤตในตําบลน้ํากอ อ.หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ แสดงดัง
รูปที่ 16 และของพื้นที่ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (แผนที่ระวาง 
5434IV) ซึ่งวิเคราะหดวยวิธีทางธรณีเทคนิคแสดงไวในรูปท่ี 17 
ผลการศึกษานี้ไดสอดคลองกับผลการสํารวจปริมาณน้ําฝนที่ทํา
ใหเกิดดินถลมในเกาะฮองกงที่เสนอโดย Lumb(1975)  ซึ่งแสดง
ไวในรูปที่ 18 

รูปที่ 16 ขอบเขตน้ําฝนวิกฤต (นงลักษณ, 2546) 
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รูปที่ 17 ขอบเขตน้ําฝนวิกฤต เหตกุารณดนิถลมในอดีต (บรรพต, 2548) 

 

การนําเอาปริมาณน้ําฝนที่วัดไดในพื้นที่มาเปนดัชนีในการ
เตือนภัยมีขอดีอยูหลายประการดวยกันคือ  การตรวจวัดทําไดงาย 

 
รูปท่ี 18 ปริมาณน้ําฝนที่ทําใหเกิดดินถลมในฮองกง 
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โดยบุคลากรในทองถิ่น   เครื่องมือมีราคาไมแพงมากนักและ
มีศักยภาพที่จะวัดไดแบบอัตโนมัติแลวสงสัญญาณเขาสูศูนย
เตือนภัย รูปที่   19 แสดงการคํานวณคาดการณลวงหนาโดย
แบบจําลองบริเวณถึงบริเวณที่มีโอกาสถลมเมื่อมีฝนตกหนัก 

 

 
ก. ในสภาวะเริ่มตน 

 
ข.สภาวะฝนตกหนัก 

รูปที่ 19 แผนที่เสีย่งภัยแผนดินถลม (บรรพต, 2548) 

7.   แนวทางการศึกษาในระยะยาว 
 การศึกษาเรื่องแผนดินถลมในอนาคตนั้นควรศึกษาถึงพฤติกรรม
ของการพิบัติ  ดวยการติดตั้งเครื่องมือวัด แลวนํามาจําลอง
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน เพื่อสรางพื้นฐานความรูและความเขาใจ รวม
ไปถึงการพัฒนาแผนที่เสี่ยงและแผนท่ีโอกาสเกิดดินถลม เพื่อจะ
ไดนํามาใชรวมกับการตัดสินใจในการเตือนภัยและวางแผนใน
การปองกันหรือแผนการชวยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณดิน
ถลม ทําใหเมื่อมีการศึกษาโดยรวมทั้งหมดจะนํามาสูการจัดการ
ภัยธรรมชาติแผนดินถลมท่ีครบวงจรดังรูปที่ 20 
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รูปที่ 20 การจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลม 

 
ในอดีตการจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลมนั้นสวนมากจะมี

มากในชวงฟนฟูคือหลังจากเกิดดินถลม แตในปจจุบันนั้นไดมี
การวางแผนการจัดการดินถลมในชวงปกติ และชวงกอนเกิดภัย
ดินถลม เชนการจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับดินถลม และ
การศึกษาจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
สนใจในเรื่องแผนดินถลมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนไดรับ
ความเสียหายจากเหตุการณดินถลมกันมากในปจจุบัน แตอยางไร
ก็ตาม การศึกษาเรื่องแผนดินถลมอาจตองผนวกในเรื่องของดิน
ถลมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพใน
ธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดดินถลมท่ีสรางความเสียหายได 
รวมท้ังตองมากการศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มเสถียรภาพใหกับ
พื้นที่ท่ีเกิดดินถลม 
 
8.   สรุป 
ปญหาภัยพิบัติดินถลมในประเทศไทยถึงแมวาจะมีมาตั้งแตยุค
เวลาในธรณีกาลมาแลว    แตนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการ
ท่ีประชากรของประเทศเพิ่มข้ึนและเขาไปใชพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง
สูงข้ึนเรื่อยๆ   การศึกษาและคาดการณแผนดินถลมสามารถทํา
ไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับประสบการณในทองถิ่น  ความรุนแรงที่
เกิดข้ึน   และองคความรูท่ีมี  ซึ่งหลายหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทยเองก็ยังใชวิธีท่ีแตกตางกันอยู  จนบางครั้งผูนําเอา
แผนที่เสี่ยงภัยไปใชงานจะเกิดความสับสนขึ้นได 

วิธีทางธรณีเทคนิคเปนวิธีท่ีคํานวณความมั่นคงของลาดดิน
ไดโดยตรง   และสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในดินขณะที่
เกิดฝนตกหนักไดอยางชัดเจนจึงเปนพื้นฐานของงานศึกษาวิจัย
ดานดินถลมท่ีดีและมีศักยภาพที่จะทําการจําลองสภาพดินถลมได
ในลักษณะรวดเร็วตามปริมาณน้ําฝนที่ตรวจวัดไดโดยตรงใน
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พื้นที่  แตก็มีขอจํากัดของการนําไปประยุกตใช จะตองอยูใน
พื้นที่ ปจจัยท่ีเกี่ยวของไมแปรผันมากนัก ท้ังยังตองใชเวลาในการ
สํารวจและทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ จึงตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต 

การจัดการภัยพิบัติแผนดินถลมมีลักษณะเปนสหวิทยาการจึง
จะตองมีการประสานงานกันระหวางหลายสาขาวิชา   หลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน   ตลอดจนตองมีการศึกษาวิจัย
อยางตอเนื่องเพื่อสรางฐานความรูเพื่อนําไปสูการเตือนภัยและลด
ภัยพิบัติในระยะยาวตอไป 
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