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บทคัดยอ : เหตุการณดินถลมในประเทศไทยในยุคธรณีกาลเกิดขึ้นตามปกติตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแตไมมี
ผลกระทบตอมนุษยและเศรษฐกิจของประเทศมากนัก แตในชวง 30 ปหลังมานี้ประชาชนเพิ่มขึ้นและตองเขาไปอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยจึง
ได มีเหตุการณดินถลมเกิดขึ้นมากและความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ตามปกติการเกิดดินถลมมีสาเหตุเนื่องมาจากปจจัยทาง
ธรณีวิทยา ปริมาณฝน สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งการใชพื้นที่ของมนุษย ทําใหตองมีการศึกษาดานแผนดินถลมเพื่อสรางองคความรู
ดานดินถลมอยางจริงจังและนํามาประยุกตในการจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลม โดยการแสดงพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดแบงโซนของพื้นที่
ชุมชนใหเหมาะสม สรางระบบเตือนภัยและการหนีภัยที่ถูกตอง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
บทความนี้จะกลาวถึงสถานการณแผนดินถลมในปจจุบัน แนวทางการศึกษาวิจัยที่ดําเนินมาในอดีตและที่กําลังดําเนินการอยูโดย
จะเนนวิธีการทางธรณีเทคนิคที่เปนพื้นฐานสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมของดินถลมจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินจากฝน ซึ่ง
จะนําไปสูการจัดการปญหาแผนดินถลมโดยการทําความเขาใจใหประชาชนทราบ ใชกฎหมายผังเมืองที่เหมาะสม ใชมาตรการทางภาษีที่ดิน
หรือใชสิ่งกอสรางที่ปองกันในจุดวิกฤต และการวิเคราะหความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินอยางเปนตัวเลขที่ชัดเจนในอนาคต
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1. บทนํา
1.1 ภูมิอากาศ
ประเทศไทยอยูเขตรอนชื้นของโลก มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบ
เขตรอน (Tropical climate) พื้นที่ทั้งหมดของประเทศอยูภายใต
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ดาน คือ ลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต
แถบมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบสะวันนาและแบบ
ปาฝนเมืองรอนแสดงดังรูปที่ 1 ที่มีสภาพอากาศชุมชื้นและมีฝน
ตกชุก ติดตอกันโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน มีคาน้ําฝนเฉลี่ยรายป
แสดงดังรูปที่ 2 โดยภาคใตตั้งแตจังหวัดประจวบคิรีขันธลงไป
และภาคตะวันออกแถบจังหวัดจันทบุรี ตราด จะมีฝนมากกวา
2000 ม.ม.ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหประเทศไทยมีโอกาสที่เผชิญกับ
ภัยจากแผนดินถลมในฤดูฝนเป นอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ไหลเขาและที่ราบเชิงเขาที่มีลําน้ําไหลผานจากเขาผาน
รูปที่ 1 เสนทางรองมรสุมตางๆ ในประเทศไทย
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ประเทศไทย และบางสวนของภาคตะวันออก ระดับของการกัด
กรอนผุพัง และโครงสรางทางธรณีวิทยาของหินดังกลาวก็จะเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโอกาสแผนดินถลมไดงายขึ้นทั้งในชั้น
ดินและในชั้นหิน
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รูปที่ 2 ปริมาณการกระจายของน้าํ ฝนเฉลี่ยรายป
รูปที่ 3 สภาพทาง ธรณีวิทยาของประเทศไทย

1.2 สภาพทางธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศไทย จําแนกชนิดของหินที่มี
การกระจายตัวในแตละภูมิภาคไดดังรูปที่ 3 ภาคเหนือมีลักษณะ
เป น ภู เ ขาสู ง สลั บ ซั บ ซ อ น ประกอบด ว ยกลุ ม หิ น หลั ก 3 ชนิ ด
ได แ ก หิ น แ ป ร หิ น ต ะ กอ น อ ายุ แ ก แ ล ะ หิน อั ค นี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการตกสะสมตัวของหินตะกอนภายใน
แอง หินที่พบสวนใหญเปนหินตะกอน อาทิ หินทราย หินทราย
แป ง และหิ น ดิ น ดาน ภาคกลางมี ลั ก ษณะเป น ที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า
ตะกอนที่ตกสะสมประกอบดวยตะกอนแมน้ําและตะกอนเชิงเขา
อายุออน ภาคตะวันออกมีลักษณะเปนภูเขาซับซอนแตไมสูงชัน
เหมือนภาคเหนือ ประกอบดวยกลุมหิน 3 ชนิดเชนเดียวกัน ภาค
ตะวันตกมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอนตอเนื่องกัน หิน
สวนใหญเปนหินตะกอนอายุแก พบหินแปรและหินอัคนีเป น
ส ว นน อ ย และภาคใต มี ลั ก ษณะเป น ภู เ ขาและที่ ร าบเชิ ง เขา
ประกอบดว ยหิน ตะกอนทั้งอายุแ กและออ น หินแปร และหิ น
อัคนี โดยหินอัคนีที่พบในประเทศไทย สวนใหญเปนหินอัคนี
แทรกซอน (Plutonic rocks) ที่พบมากที่สุดคือหินแกรนิต โดยมี
การกระจายตัว อยูบริเวณภาคเหนือ แถบชายฝงตะวันตกของ

การเกิดน้ําหลากและแผนดินถลมในเขตภูเขาและตอเนื่องถึง
ที่ ร าบเชิ ง เขาเป น ปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ควบคู กั น ซึ่ ง ในอดี ต
มั ก จะเกิ ด ขึ้ น เป น วั ฏ จั ก รตามธรรมชาติ อ ยู แ ล ว เนื่ อ งจากภู มิ
ประเทศเปนที่สูงชันหากมีปริมาณน้ําฝนตกมากและสภาพปาเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิดไฟปา ความแหงแลงผิดปกติ ในป
กอนๆ เปนตน ก็จะเกิดดินถลมและมีตะกอนพัดพามากับลําน้ํา
ดังมีหลักฐานทางธรณีวิทยาปรากฏเปนตะกอนดินตามที่ราบเชิง
เขาใหเห็นอยูมากมายที่เรียกวา “ตะกอนรูปพัด” (Alluvium fan)
ในที่เหลานี้ในอดีตไมมีผูคนเขาไปตั้งรกรากอยูอาศัยและยังมิได
มีการบันทึกเปนหลักฐานไวในอดีต จึงไมมีเหตุการณพิบัติภัยที่
ถูกเลาสืบทอดกันมา เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมีการรุกเขาไปตั้งถิ่น
ฐานในเขตพื้ น ที่ ดั ง กล า วและหากมี ก ารตั ด ไม ทํ า ลายป า หรื อ
เปลี่ ย นสภาพการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ รั บ น้ํ า เป น ป จ จั ย
กระตุนดวยแลว ยอมเรงทําใหน้ําหลากและแผนดินถลมใหเกิด
เร็วขึ้นกวาที่เคยเกิดในสภาพปกติ
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1.3 ปญหาของแผนดินถลม
การพิบัติของลาดดินในบริเวณภูมิประเทศที่เปนพื้นที่สูงชันและ
มักเกิดขึ้นรวมกับน้ําหลากเปนสวนใหญ สาเหตุในการพิบัติของ
ลาดดินที่ผานมาประกอบดวย สาเหตุจากธรรมชาติ ไดแกปจจัย
ทางภู มิ ป ระเทศ ความลาดชั น และป จ จั ย ทางดิ น อี ก สาเหตุ คื อ
สาเหตุจากมนุษย ไดแก กิจกรรมในการใชพื้นที่และเปลี่ยนแปลง
ลาดดิน ซึ่งจากขอมูลในป 2504 มีพื้นที่ปาไม 183 ลานไร ป 2517
มีพื้นที่ปาไม 119 ลานไร และป 2539 พื้นที่ปาไมลดลงเหลือ 80
ลานไร จะเห็นวาพื้นที่ปาไมลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น จึงมีการขยายตัวของพื้นที่เพื่อการใชประโยชนเพิ่มขึ้น
ทํ า ให มี ก ารเข า ใช พื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั น เพิ่ ม ขึ้ น และมี โ อกาส
ไดรับผลกระทบเนื่องจากการพิบัติของลาดดิน โดยตะกอนดินที่
เกิดจากการพิบัติของลาดดิน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ทําใหใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงควรมีการศึกษาการบริหารจัดการดานการปองกัน
และลดผลกระทบ เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับภัยแผนดินถลม
1.4 กรอบความคิดในการแกปญหา
ตามปกติการพิบัติของลาดดินที่เกิดขึ้นจะนํามาซึ่งความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก โดยภัยพิบัติที่เกิดจาก
แผนดินถลมนับเปนภัยพิบัติที่สามารถศึกษา คาดการณ และ
เตือนภัยลวงหนามากกวาภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดอื่น ดังนั้นถา
ไดมีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ จะมีโอกาส
ที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดมาก
แตการจัดการดานแผนดินถลมจะตองกระทําอยางเปนระบบ
และมีตองมีการรวมมือกันจากหลายสาขาวิชา และหลายภาคสวน
ที่เกี่ยวของใหครบทั้งวงจร เชน การคาดการพายุฝน การตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน การวัดความชื้นในดิน การวัดปริมาณน้ําทา การ
วิเคราะหความั่นคงของลาดดิน การประกาศเตือนภัย การเฝา
ระวัง การอพยพหนีภัย การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
การฟนฟูสภาพพื้นที่ประสบภัย ซึ่งในปจจุบันถาใหเปนหนาที่
ของหนวยงานราชการ กรมกองใดหรือกระทรวงใดแตเพียงผู
เดียวก็มักจะมีขอจํากัดในการดําเนินการ ทําใหการปฏิบัติงาน
ลาชาหรือหากขาดระบบการประสานงานที่ดีก็จะทํางานซ้ําซอน
กัน ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือไมทั่วถึง โดยจะเปนการให
การชวยเหลือหลังจากเกิดเหตุแลวซึ่งเปนการบริหารจัดการใน
เชิงตั้งรับ (Reactive approach) ดังนั้นเพื่อที่จะใหการบริหาร

จัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตองเปนการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Proactive approach ) โดยตั้งเปาหมายใน
การลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากภั ย พิ บั ติ ใ ห ม ากที่ สุ ด และ
เหมาะสม มีการเตรียมแผนการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ให
ความรูกับมวลชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมแผนการ
หนีภัยและประชาสัมพันธใหมวลชนทราบกอนการเกิดภัย เมื่อมี
ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความพรอมในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
โดยมีการสั่งงานจากหนวยงานกลางอยางเปนระบบหลังเกิดภัย
พิบัติอยางทันทวงที ภายหลังจากที่ภัยพิบัติผานพนไปแลวมีการ
ชวยเหลือในการดํารงชีพ ฟนฟูอาชีพและสภาพจิตใจของ
ผูประสบภัย
2. ประวัติการเกิดแผนดินถลมในประเทศไทย
การเกิดแผนดินถลมเกิดขึ้นทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตองหยุดชะงักลง เนื่องจากงบประมาณมี
อยูคอนขางจํากัด แลวยังตองนํามาใชในการใหความชวยเหลือ
กับผูประสบภัยและฟนฟูบูรณะพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ และที่
สําคัญคือสภาพจิตใจของผูที่สูญเสียทั้งญาติพี่นองและทรัพยสิน
ใหสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติดังเดิม สําหรับพื้นที่ที่เคยเกิด
ดินถลมมีดังนี้
ตุลาคม 2545

กันยายน 2545

อ.แมสะเรียง

อ. แมแจม จ.เชียงใหม

จ.แมฮองสอน

พฤษภาคม 2544
อ.วังชิน
้
จ.แพร

พฤศจิกายน 2513
อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ

สิงหาคม 2544
อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
สิงหาคม 2542, 2544
อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี
พฤศจิกายน 2531
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ตุลาคม 2544
อ.กะทู จ.ภูเก็ต
ธันวาคม 2525
กิ่งอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

มกราคม 2518
อ.รอนพิบูลย
จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 4 บริเวณที่เคยเกิดแผนดินถลมครั้งใหญในอดีต
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2.1 หลักฐานแผนดินถลมยุคธรณีกาล
สําหรับประเทศไทย การพิบัติของลาดดินที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาตินั้นมีมานานหลายรอยหลายพันปมาแลวในยุคธรณีกาล
ดั ง ปรากฎเป น หลั ก ฐานจากร อ งรอยตะกอนน้ํ า พั ด พารู ป พั ด
(Alluvium fan)จากแผนที่ธรณีวิทยาที่พบไดบริเวณภาคตะวันตก
จากแมน้ําแควนอยและแควใหญ จ. กาญจนบุรี และแมน้ําสะแก
กรัง จ. อุทัยธานี ดังรูปที่ 5 เมื่อลําน้ําไหลลงจากพื้นที่เขาเขาสูที่
ราบก็จะเกิดการตกตะกอนเปนพื้นที่กวางบริเวณหลายอําเภอ เชน
อ.เมือง อ.ทามวง อ.กําแพงแสน เปนตน ซึ่งปจจุบันเปนแหลง
ทรายกอสรางที่สําคัญที่ใชในกรุงเทพฯและปริมณฑล และยังมี
พื้นที่เชนนี้ที่กระจายอยูมากมาย ตาม ลุมน้ําปง, วัง, ยม, นาน ใน
ภาคเหนือ ลุมน้ําตาปในภาคใต ลุมน้ําปาสักในภาคกลางตอนบน
และลุมน้ําปราจีนบุรีในภาคตะวันออก เปนตน (โสภณ, 2515;
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) Brand (1985)
กล า วว า การเกิ ด ลาดดิ น ถล ม ในประเทศไทยไม ค อ ยเป น ที่
ตระหนักมากนักในอดีต เพราะประชาชนไมไดรับผลกระทบ
โดยตรง ประชาชนสวนมากอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลาง

เขื่อนศรีนครินทร

จ.สุพรรณบุรี
จ.อยุธยา

อ.กําแพงแสน

จ.ปทุมธานี

จ.นครปฐม

รูปที่ 5 พื้นที่ตะกอนน้ําพารูปพัดขนาดใหญทางตะวันตก
2.2 แผนดินถลมในยุค 20 ปหลัง
การเกิดแผนดินถลมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอดีตมักเกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่มีความลาดชันและเปนพื้นที่ปา ดังนั้นจึงไมคอยไดมีการ
บันทึกไวหรือไมคอยมีผลกระทบทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต
แตในชวง 20 ปที่ผานมามีการเขาใชพื้นที่ที่มีความลาดชันเพิ่ม
มากขึ้นโดยมีเหตุการณที่สรางความสูญเสียชีวิต แสดงดังตารางที่
1 ซึ่งแผนดินถลมที่สรางความเสียหาย มีลักษณะการพิบัติกรณี
ตัวอยางดังนี้

ตารางที่ 1 แผนดินถลมในยุค 30 ปหลัง
ป
ที่ตั้ง
พฤศจิกายน 2513 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ
มกราคม 2518 อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช
ธันวาคม 2525 กิ่งอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
พฤศจิกายน 2531 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
พฤศจิกายน 2531 อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช
สิงหาคม 2542 อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี
กันยายน 2543 อ.หลมสัก และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
พฤษภาคม 2544 อ.วังชิน้ จ.แพร
สิงหาคม 2544 อ.หลมสัก จ.เพชรบรูณ
พฤษภาคม 2547 อ.แมแจม จ.เชียงใหม
พฤษภาคม 2547 อ.แมระมาด จ. ตาก
กรกฎาคม 2547 อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ตุลาคม
2547 อ.เมือง จ.กระบี่

ความสูญเสีย
12 ราย
58 ราย
4 ราย
> 200 ราย
12 ราย
1 ราย
10 ราย
> 30 ราย
> 100 ราย
1 ราย
5 ราย
1 ราย
3 ราย

2.2.1.ที่ 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.ที่ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2542 มีฝนตกหนักใน
พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า จั น ทบุ รี ทํ า ให เ กิ ด แผ น ดิ น ถล ม ในลํ า น้ํ า สาขาของ
แมน้ําจันทบุรีตอนลาง ซึ่งในเขต จ.จันทบุรีมีมูลคาความเสียหาย
กวา 300 ลานบาท และในป 2544 ไดเกิดการพิบัติของลาดดินอีก
ในบริเวณเขาคิชฌกูฏและเกิดอุทกภัย โดยมีมูลคาความเสียหาย
กวา 330 ลานบาท
2.2.3.ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร สุโขทัย พ.ศ.2544 เกิดลาดดินถลม
ตามแนวเทือกเขาฝงตะวันออกของอําเภอวังชิ้นและน้ําทวมสราง
ความเสียหายนับรอยลานบาท สาเหตุที่อาจจะทําใหเกิดแผนดิน
ถลม ไดแก ปริมาณน้ําฝน, ลักษณะทางธรณีวิทยา และสภาพการ
ใชพื้นที่ ซึ่งก็คือลักษณะของพืชที่ปลูกบริเวณนั้น
3. พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม โดยอาศัยการวิเคราะห
ขอมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาพิจารณา
รวมกัน อาจทําได 4 วิธี เรียงลําดับจากงายและรวดเร็ว แตมี
ขอผิดพลาดคอนขางสูงไปสูวิธีที่ทํายากใชเวลานาน แตมีความ
ถูกตองและเปนประโยชนมากกวาดังนี้ (วรากร,2542)
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1.วิธีทางธรณีสัณฐาน (Geomorphology Method): โดยการ
วิเคราะหจากลักษณะภูมิประเทศ รองน้ํา และลาดเขา
2.วิธีดัชนีปจจัยรวม (Weighted Factor Index): โดยการนํา
ปจจัยที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษยกระทํามาจัดจําแนกลําดับ
ความรุนแรงและใหน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัย แลวคิด
ออกมาเปนแตมคะแนนรวมเพื่อจัดลําดับความรุนแรงหรือโอกาส
เสี่ยงในแตละพื้นที่ วิธีนี้ตองปรับแกความสําคัญของปจจัยตางๆ
ใหเขากับเหตุการณที่เคยเกิดขึ้น
3.วิธีทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Method):
โดยการสํ า รวจและทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างธรณี วิ ท ยาและ
วิศวกรรมปฐพีของชั้นดินและหิน รวมกับอิทธิพลของความชื้นที่
เปลี่ ย นไป แล ว วิ เ คราะห ค วามมั่ น คงของลาดดิ น และหิ น จาก
รูปแบบทางกลศาสตรเพื่อหาระดับความมั่นคง
4.วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis Method): โดย
การดําเนินการตอจากวิธีที่ 2 และ 3 โดยการศึกษาทางสถิติของ
โอกาสที่จะเกิดการวิบัติและผลเสียหายทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะเกิดขึ้นตามมา
หลายหนวยงานในประเทศไทย มีความพยายามที่จะศึกษาหา
พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมเพื่อนําไปเตือนภัย หาทางแกไขปองกัน
หรื อ จั ด แบ ง เขตการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เป น ต น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
เกิดผลกระทบจากแผนดินถลมนอยที่สุด ดังตัวอยาง ไดแก
3.1 กรมทรัพยากรธรณี (2544)
ได ศึ ก ษาสาเหตุ ข องเหตุ ก ารณ พิ บั ติ พื้ น ที่ ต.น้ํ า ก อ -น้ํ า ชุ น จ.
เพชรบูรณ จากปจจัยตาง ๆ อันไดแก สภาพธรณีวิทยา ความลาด
ชัน ปริมาณน้ําฝน สภาพการใชที่ดิน ซึ่งพบวาโคลนดินถลม
เกิดขึ้นจากสภาพธรณีวิทยาที่เอื้ออํานวย หินมีการผุพังสูง พื้นที่
ปาปกคลุมอยูนอย โดยมีปริมาณฝนตกมากกวาปกติเปนปจจัยเรง
ใหเกิดดินถลม
3.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548)
ไดทําการศึกษาและจัดทําแผนที่โอกาสเกิดแผนดินถลมในพื้นที่
ภาคใต โดยใชดัชนีปจจัยรวม (Weighted Factor Index) จาก
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลให เ กิ ด ดิ น ถล ม ได แ ก ลั ก ษณะชนิ ด ดิ น และหิ น
ความลาดชัน ปริมาณฝน สภาพการใชที่ดิน 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 ศูน ยวิ จั ยและพัฒ นาวิ ศ วกรรมปฐพี และฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)
ไดศึกษาพฤติกรรมของดินถลมมาอยางตอเนื่อง ไดแก พื้นที่ต.น้ํากอ
จ.เพชรบูรณ อ.วังชิ้น จ.แพร อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ต.ปาตอง จ.
ภูเก็ต โดยทําการศึกษาในดานคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม เพื่อ
ประเมินความมั่นคงของลาดภูเขา โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักซึ่ง
เปนสาเหตุหลักของการเกิดดินถลม

3.5 สถานบันวิจัยและพัฒนาเพื่อปองกันการเปนทะเลทรายและ
เตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน (2548)
จัดทําแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผนดินถลมในประเทศไทย โดย
พิจารณาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดแผนดินถลม ไดแก การใชที่ดิน
พืชพรรณ ลักษณะชนิดดิน ความลาดชัน และปริมาณฝน โดย
วิเคราะหบนระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ ที่รูปแบบการพิบัติเปน
แบบลาดอนันต (Infinite Slope)
โดยพื้ น ที่ ที่ มั ก จะเกิ ด การพิ บั ติ จ ะอยู ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี
ลักษณะของชุดหินแกนนิตและหินตะกอน (Mudstone) ประกอบ
กับพื้นที่มีความลาดชันสูง และมีการตกของน้ําฝนซึ่งขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาที่ฝนตก (Duration) และปริมาณของน้ําฝน (Return
period)
4. การศึกษาวิเคราะหโดยทั่วไป
4.1. วิธีการวิเคราะหแผนดินถลม
วิธี การวิ เคราะห แผ นดิ น ถลม นั้ นต องเริ่ มต น จากการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ สํารวจพื้นที่ที่เกิดแผนดินถลม เพื่อหา
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากแผนดินถลม โดยแบงออกเปน
การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องชั้ น ดิ น และหิ น ที่ เ กิ ด การพิ บั ติ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผนดินถลม ซึ่งประกอบดวย ดิน หิน
และตนไม ซึ่งไหลรวมมากับน้ําและสรางความเสียหายใหกับ
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พื้นที่ดานทายน้ํา ซึ่งในปจจุบันก็ไดมีการศึกษาในเรื่องของการ
พัดพาตะกอนดินและหินที่เกิดจากแผนดินถลม
ตะกอนดินและหินที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่ของลาดดินที่เกิด
การพิ บัติ ไ ปตามลํ าน้ํ า ซึ่ง ส งผลต อ พฤติก รรมการไหลของน้ํ า
เนื่ อ งจากตะกอนดิ น และหิ น ตกตะกอนทํ า ให ตื้ น เขิ น หรื อ กี ด
ขวางทางน้ํ า กอ ให เกิ ดความเสี ยหายให กับทรั พย สิน และชี วิ ต
และการศึกษาขนาดกระจายและขนาดตะกอนดินและหินทําได
คอนขางยากเนื่องจากขนาดของหินและดินที่ถูกพัดพานั้นมีความ
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
รวมกั น ทํ า การวิ เ คราะห จ ากหลายสาขาวิ ช า เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษา
ครอบคลุ ม ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด แผ น ดิ น ถล ม เช น ธรณี วิ ท ยา
วิทยาศาสตร วิศวกรรม ปาไม เปนตน นอกจากนี้ควรมีการติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรม เพื่อสรางความเขาใจไดดียิ่งขึ้น
5. การศึกษาแผนดินถลมโดยวิธีทางธรณีเทคนิคหรือวิธีทาง
วิศวกรรม
5.1. พื้นฐานทางวิศวกรรมในการวิเคราะหแผนดินถลม
5.1.1. คุณสมบัติของดินที่ไมอิ่มตัวไปดวยน้ํา
การศึ ก ษาแผ น ดิ น ถล ม ด ว ยวิ ธี ท างธรณี เ ทคนิ ค คื อ การ
วิเคราะหความมั่นคงของมวลดินบนลาดเขาที่ซึมซับน้ําฝนใน
ระดับตางๆ ดังนั้นคุณสมบัติของดินในพื้นที่ที่เกิดแผนดินถลม
จึงเปนปจจัยทางวิศวกรรมที่สําคัญโดยเฉพาะในกรณีที่ดินไม
อิ่มตัวดวยน้ํา(Unsaturated Soil) ดินจะมีหนวยแรงประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงตึงผิวของสวนที่สัมผัสระหวางอากาศกับน้ํา
ที่เรียกวา Contractile Skin (Fredlund, 1993) หากมีมากพอก็จะ
ไมเกิดการพังทลาย ดังรูปที่ 6 และถาพิจารณาชั้นดินในสภาวะ
ปกติดังในรูปที่ 7 จะเห็นไดวาดินในชวงเหนือระดับน้ําใตดินมี
ทั้งอิ่มตัวและไมอิ่มตัว เรียกวาชวง Vadose Zone จะมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดินไมแนนอน ขึ้นอยูกับการไหลของน้ํา
จากภายนอกซึมลงไปในชั้นดิน

รูปที่ 6 การตัดลาดดินไหลเขา

รูปที่ 7 ลักษณะเสนระดับน้าํ ของชัน้ ดินทั่วไป (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 กระทําที่ผิวของ Contractile ในรูปที่ 8 จะมีตอคากําลัง
รับแรงเฉือนของดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ําในมวลดิน

รูปที่ 8 แสดงแรงดันและแรงตึงที่ผวิ Contractile (Fredlund, 1993)

Fredlund (1978) พบวาในกรณีดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา จะมีเทอม
ที่ประกอบดวยแรงดันของน้ําและอากาศ ในสมการที่ 1 โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ดังรูปที่ 9 โดยที่ φb เปน
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ความสัมพันธระหวาง Matric Suction กับ Cohesion ( c′) คือถา
ยิ่งมีคา Matric Suction มากขึ้นคา φb ก็จะมากขึ้นดวย และใน
กรณีที่ดินอิ่มตัวดวยน้ํา แลว φ ′ = φ b ซึ่งก็จะไดสมการในรูป
ของสมการหนวยแรงประสิทธิผลดังสมการที่ 2
τ = c ′ + (σ n − u a ) tan φ ′ + (u a − u w ) tan φ b

(1)

τ ff = σ ′ff tan φ ′ + c ′

(2)

แทบจะไม แ ตกตา งกัน เลย บุ ญรอด (2532) ได ทํา การทดสอบ
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
การศึ ก ษาโดยวิ ธี นี้ พิ จ ารณาจากกลศาสตร ข องดิ น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความชื้นจากน้ําฝน ทั้งทางดานกําลัง
ของดินที่ลดลง และแรงดันน้ําที่เพิ่มขึ้น เมื่อมวลดินมีความชื้น
สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 10
ขอมูลภูมิประเทศ

รูปที่ 9 ความสัมพันธของการวิบตั ขิ องดินในรูปของ Unsaturated Soil

5.1.2. Multi-Stage Direct Shear Test
ในการทดสอบ Direct Shear ทั่วๆไป ใชตัวอยางในการ
ทดสอบอยางนอย 3 ตัวอยาง (Conventional Test) เพื่อหา
ความสัมพันธในรูปแบบ Mohr-Coulomb Envelope จะได Shear
Strength Parameter (c,φ) แตมีวิธีที่สามารถหาพารามิเตอร
เหลานี้ไดโดยใชเพียงแคตัวอยางเดียว ทดสอบโดยเฉือนตัวอยาง
จนเกือบถึงจุดวิบัติของในแตละ Normal Load อยางนอย 3 -4
Normal Load วิธีการทดสอบแบบนี้เหมาะสมกับตัวอยางที่มี
ความแปรปรวนสูงซึ่งวิธีนี้ใหคา c,φ ที่นาเชื่อถือกวาในกรณีการ
ทดสอบแบบปกติธรรมดา และในกรณีที่มีตัวอยางนอยวิธีนี้ก็ยัง
สามารถทดสอบใหไดคา Shear Strength Parameter
Taylor (1950) and Fleming (1952) เปนผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการนํา Multi-Stage Test หาคา Shear Strength
Parameter (c,φ) ของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา Kenny and Watson
(1961) ไดทดสอบ Triaxial แบบ Multi-Stage ของดินอิ่มตัว
เปรี ย บเที ย บกั บ แบบการทดสอบธรรมดา พบว า ค า Shear
Strength parameter (c,φ) ใกลเคียงกันมาก สวน Lumb (1964)
ทดสอบ Multi-Stage Triaxial ในดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา เปรียบเทียบ
กับแบบการทดสอบธรรมดา พบวาคา Shear Strength Parameter

ขอมูลการสํารวจดิน

ขอมูลการทดสอบ

สรางหนาตัดจําลองสําหรับการวิเคราะหการ
ไหลซึมของน้ําฝนซึมลงในดิน

วิเคราะหหาการกระจายของน้ําฝนตามเวลาที่ความเขม
กับปริมาณฝนที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ
และจํานวนวันที่ฝนตก

วิเคราะหการไหลซึมของหนาตัดจําลองดวยน้ําฝนในดิน

วิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม

รูปที่ 10 ขั้นตอนการวิเคราะหโดยวิธีทางธรณีเทคนิค

5.2.1. การวิเคราะหรูปแบบฝนและการไหลซึมลงในชั้นดิน
น้ําฝนเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ ในการเกิดแผนดินถลม จึงมีการ
วิเคราะหขอมูลของน้ําฝน เพื่อหารูปแบบฝน ที่ตกในพื้นที่เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบของรูปแบบฝน กับการไหลซึมลงในชั้นดิน
จากการวิเคราะหขอมูลน้ําฝนทุก 3 ชั่วโมงของสถานี 480201 ที่
อยูใกลเคียงกับบริเวณพื้นที่ที่เกิดแผนดินถลมที่เขาคิชฌกูฎ 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
ความเขมฝนตอหนึ่ งหน วยความลึก

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0%

20%
40%
60%
80%
% ของเวลาเทียบกับ เวลาทั้งหมดของฝน

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

100%
Pattern 5

รูปที่ 11 รูปแบบการกระจายของฝน

การวิ เ คราะห ก ารไหลซึ ม ของน้ํ า ฝนลงในมวลดิ น ต อ ง
ทําการศึกษาหาหนาตัดลาดดิน โดยพิจารณาขอมูลจากภาพถาย
ดาวเทียมและแผนที่เสนชั้นความสูง เพื่อหาความลาดชันเฉลี่ย
ของลาดดินที่เกิดดินถลม ในสวนของขอมูลลักษณะของชั้นดิน
ได จ ากการสํ า รวจพื้ น ที่ เ กิ ด ดิ น ถล ม การทดสอบ Kunzelstab
Penetration Test และผลการเจาะสํารวจของโครงการของ
โครงการกอสรางในพื้นที่ใกลเคียง ทําใหไดหนาตัดสําหรับการ
วิเคราะหแสดงในรูปที่ 12 และผลการวิเคราะหการไหลซึมที่
Return period ตางๆ ของรูปแบบฝนที่ 2 และ Duration 10 วัน
บนลาดดินไดผลดังรูปที่ 13 ที่แสดงใหเห็นถึงขอบเขตของคา
ความอิ่มตัวที่เทากับในมวลดินเกิดขึ้นที่ความลึกแตกตางกัน

รูปที่ 12 หนาตัดแบบจําลองของการวิเคราะหการไหลซึม
95%

S

ก. กรณี Return Period 5 ป

95% S

95% S

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

5.2.2. การวิ เคราะห ค วามมั่ น คงรวมกั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
เสถียรภาพของลาดดินลดลง เนื่องจากน้ําฝนเกิดการไหลซึมใน
มวลดิน ทําใหความชื้นในมวลดินสูงขึ้น สงผลใหกําลังรับแรง
เฉือนของมวลดินลดลง โดยใชการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด
ดินแบบลาดอนันต (Infinite Slope) ที่ใชหลักการสมดุลของแรง
ที่มีแรงกระทําบนลาดดินแสดงดังรูปที่ 14 และสามารถแสดง
สมการการวิเคราะหคาความปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.)
ของมวลดินที่คาความอิ่มตัวตางๆดังสมการที่ 3

รูปที่ 14 Free Body Diagram ของแทงดิน วิธี Infinite Slope
F .S. =

c + h cos2 β tan φ [(1 − m)γ '+m(γ sat − γ w )] + ln(S ) tan α
h sin β cos β [(1 − m)γ '+mγ sat ]

(3)

การวิเคราะหความมั่นคงรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
จะเป นการนําผลการวิเ คราะหการไหลซึม ในมวลดิ นและการ
วิเคราะหความมั่นคง จัดทําเปนแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม ดวยการ
พิจารณาที่ความลาดชันตางๆ ของพื้นที่และนํามาคํานวณหาคา
F.S. โดยนํ า ข อ มู ล จากเส น ชั้ น ความสู ง ของพื้ น ที่ มาจั ด ทํ า เป น
ขอมูลแบบ Raster Map ของความลาดชันของพื้น แสดงขั้นตอน
ดังรูปที่ 15

95% S

ข. กรณี Return Period 10 ป
รูปที่ 15 ขั้นตอนการจัดเตรียม Raster Map
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6.2. การเตือนภัยแผนดินถลม
ดั ช นี ใ ดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ การเกิ ด ดิ น ถล ม และสามารถ
ตรวจวัดไดกอนลวงหนานานกอนเกิดแผนดินถลม ก็จะเปนดัชนี

FS.=1.2 FS.=1

160

น้ําฝนเฉลี่ ยตอ วัน , mm/day

6.1. การตรวจวัดในสนามทางดานวิศวกรรมปฐพี
Tensiometer เปนเครื่องมือวัดแรงดึงน้ําในมวลดิน (Matric
Suction) เพื่อวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงน้ํา สามารถบง
บอกถึงความชื้นในมวลดิน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญทําใหคุณสมบัติ
ของกําลังรับแรงเฉือนในมวลดินที่มีไมอิ่มตัว (Unsaturated soil)
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีฝนตก สงผลใหเกิดการพิบัติของลาดดิน
Inclinometer เปนเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาดดิน
ในบริเวณลาดดินที่มีโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดิน พรอมกับ
การศึกษาคุณสมบัติของชั้นดินตามแนวความลึกในระหวางการ
ติดตั้ง Inclinometer โดยขอมูลการเคลื่อนตัวของชั้นดินเปน
ขอมูลที่บงบอกถึงลาดดินที่มีแนวโนมที่จะเกิดการพิบัติ
Rain Gauge เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดปริมาณน้ําฝน ที่เปน
ปจจัยที่สําคัญตอการเกิดการพิบัติของลาดดิน เมื่อตรวจวัดแลว
จะตองเทียบคาถึงรูปแบบและปริมาณน้ําฝนที่สงผลทําใหเกิดการ
พิบัติของลาดดินซึ่งมีการวิเคราะหเตรียมไวลวงหนาแลว
Kunzelstab Penetrometer เปนวิธีการหยั่งทดสอบความ
แข็งแรงของชั้นดินในสนาม โดยใชแรงกระแทกสงแทงทดสอบ
ผ า นชั้ น ดิ น ลงไป ซึ่ ง แรงต า นการเคลื่ อ นที่ ข องแท ง ทดสอบ
สามารถใชประมาณคากําลัง และความหนาของชั้นดิน ผลการ
ทดสอบที่ได จะทําใหทราบคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินใน
เบื้องตน โดยเปนการหาคากําลังของดินทางออม มักจะใชในการ
สํารวจความหนาของชั้นดินที่อาจจะเกิดการพิบัติ

เตือนภัยที่ดี ในปจจุบันปริมาณความเขมและรูปแบบการตกของ
น้ําฝน ถือไดวาเปนดัชนีที่ดีที่สุด ดังนั้นในการวิเคราะหเพื่อเตือน
ภัยจึงพยายามหาปริมาณ “น้ําฝนวิกฤต” เพื่อการเตือนภัย ตัวอยาง
น้ําฝนวิกฤตในตําบลน้ํากอ อ.หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ แสดงดัง
รูปที่ 16 และของพื้นที่ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (แผนที่ระวาง
5434IV) ซึ่งวิเคราะหดวยวิธีทางธรณีเทคนิคแสดงไวในรูปที่ 17
ผลการศึกษานี้ไดสอดคลองกับผลการสํารวจปริมาณน้ําฝนที่ทํา
ใหเกิดดินถลมในเกาะฮองกงที่เสนอโดย Lumb(1975) ซึ่งแสดง
ไวในรูปที่ 18
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6. การตรวจวัดในสนามและการเตือนภัยแผนดินถลม
เปาหมายที่สําคัญ ประการหนึ่งในการศึกษาแผนดินถลมคือ การ
ที่สามารถเตือนภัยผูที่จะรับผลกระทบไดลวงหนา จะทําใหลด
การสู ญ เสี ย ได ค า ดั ช นี ที่ ใ ช ใ นการเตื อ นภั ย อาจมี ตั้ ง แต การ
เคลื่อนตัวของดิน ความชื้นในมวลดิน ปริมาณและรูปแบบของ
ปริมาณน้ําฝน สีน้ําหรือความขุนของน้ํา ไปจนกระทั้งความเขม
ของเมฆฝนที่สํารวจไดดวยเรดาร การเลือกดัชนีในการตรวจวัด
จะตองเหมาะสมกับพื้นที่ ความรูของบุคลากร องคความรูและ
ประสบการณ และงบประมาณที่มี อยางไรก็ตามการตรวจวัดที่
รูก อ นล ว งหน านานๆถึ ง จะทํ าให มี การเตรี ย มการได ก อ นแต ก็
มักจะมีความคลาดเคลื่อนสูงเชนกัน

ชวงเวลาที่เกิดแผนดินถลม
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รูปที่ 17 ขอบเขตน้ําฝนวิกฤต เหตุการณดนิ ถลมในอดีต (บรรพต, 2548)

การนําเอาปริมาณน้ําฝนที่วัดไดในพื้นที่มาเปนดัชนีในการ
เตือนภัยมีขอดีอยูหลายประการดวยกันคือ การตรวจวัดทําไดงาย

รูปที่ 18 ปริมาณน้ําฝนที่ทําใหเกิดดินถลมในฮองกง
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มี ศั ก ยภาพที่ จ ะวั ด ได แ บบอั ต โนมั ติ แ ล ว ส ง สั ญ ญาณเข า สู ศู น ย
เตือนภัย รูปที่ 19 แสดงการคํานวณคาดการณลวงหนาโดย
แบบจําลองบริเวณถึงบริเวณที่มีโอกาสถลมเมื่อมีฝนตกหนัก
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รูปที่ 20 การจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลม

ก. ในสภาวะเริ่มตน

ข.สภาวะฝนตกหนัก
รูปที่ 19 แผนที่เสีย่ งภัยแผนดินถลม (บรรพต, 2548)

7. แนวทางการศึกษาในระยะยาว
การศึกษาเรื่องแผนดินถลมในอนาคตนั้นควรศึกษาถึงพฤติกรรม
ของการพิ บั ติ ด ว ยการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ด แล ว นํ า มาจํ า ลอง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อสรางพื้นฐานความรูและความเขาใจ รวม
ไปถึงการพัฒนาแผนที่เสี่ยงและแผนที่โอกาสเกิดดินถลม เพื่อจะ
ไดนํามาใชรวมกับการตัดสินใจในการเตือนภัยและวางแผนใน
การปองกันหรือแผนการชวยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณดิน
ถลม ทําใหเมื่อมีการศึกษาโดยรวมทั้งหมดจะนํามาสูการจัดการ
ภัยธรรมชาติแผนดินถลมที่ครบวงจรดังรูปที่ 20

ในอดีตการจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลมนั้นสวนมากจะมี
มากในชวงฟนฟูคือหลังจากเกิดดินถลม แตในปจจุบันนั้นไดมี
การวางแผนการจัดการดินถลมในชวงปกติ และชวงกอนเกิดภัย
ดินถลม เชนการจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับดินถลม และ
การศึกษาจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
สนใจในเรื่ อ งแผ น ดิ น ถล ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากประชาชนได รั บ
ความเสียหายจากเหตุการณดินถลมกันมากในปจจุบัน แตอยางไร
ก็ตาม การศึกษาเรื่องแผนดินถลมอาจตองผนวกในเรื่องของดิน
ถล ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการมนุ ษ ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพใน
ธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดดินถลมที่สรางความเสียหายได
รวมทั้งตองมากการศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มเสถียรภาพใหกับ
พื้นที่ที่เกิดดินถลม
8. สรุป
ปญหาภัยพิบัติดินถลมในประเทศไทยถึงแมวาจะมีมาตั้งแตยุค
เวลาในธรณีกาลมาแลว แตนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการ
ที่ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นและเขาไปใชพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
สูงขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาและคาดการณแผนดินถลมสามารถทํา
ไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับประสบการณในทองถิ่น ความรุนแรงที่
เกิดขึ้น และองคความรูที่มี ซึ่งหลายหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทยเองก็ยังใชวิธีที่แตกตางกันอยู จนบางครั้งผูนําเอา
แผนที่เสี่ยงภัยไปใชงานจะเกิดความสับสนขึ้นได
วิธีทางธรณีเทคนิคเปนวิธีที่คํานวณความมั่นคงของลาดดิน
ไดโดยตรง และสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในดินขณะที่
เกิดฝนตกหนักไดอยางชัดเจนจึงเปนพื้นฐานของงานศึกษาวิจัย
ดานดินถลมที่ดีและมีศักยภาพที่จะทําการจําลองสภาพดินถลมได
ในลักษณะรวดเร็วตามปริมาณน้ําฝนที่ตรวจวัดไดโดยตรงใน
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พื้น ที่ แต ก็ มี ข อ จํ า กั ดของการนํ า ไปประยุก ต ใ ช จะต อ งอยู ใ น
พื้นที่ ปจจัยที่เกี่ยวของไมแปรผันมากนัก ทั้งยังตองใชเวลาในการ
สํารวจและทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ จึงตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต
การจัดการภัยพิบัติแผนดินถลมมีลักษณะเปนสหวิทยาการจึง
จะต อ งมี ก ารประสานงานกั น ระหว า งหลายสาขาวิ ช า หลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนตองมีการศึกษาวิจัย
อยางตอเนื่องเพื่อสรางฐานความรูเพื่อนําไปสูการเตือนภัยและลด
ภัยพิบัติในระยะยาวตอไป
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