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บทคัดยอ :  การพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขงเปนปญหาที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความสูญเสียท้ังทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม แตยังขาดการจัดทําฐานความรูของการพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขง ดังนั้นจึงไดมโีครงการการศกึษาการพังทลายของตลิ่งแมน้ํา
โขงตอนกลางที่ไดรวบรวมการพิบัติและศึกษาความไมแนนอนของปจจัยกระตุน และตัวแปรในการวิเคราะหเสถียรภาพ ซึ่งจัดอยูใน
รูปแบบของฐานความรูท่ีนํามาประยุกตรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อความสะดวกในการสืบคนขอมูล บทความฉบับนี้ได
นําเสนอผลของการสํารวจภาคสนามในพื้นท่ีริมตลิ่งแมน้ําโขงตอนกลาง ไดแก จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี   

ผลจากการสํารวจในเบื้องตน พบวา รูปแบบของการพิบัติสวนใหญเปน Rotational slide ซึ่งมักเกิดจากการกัดเซาะที่บริเวณเชิง
ลาดดานลางและการลดระดับของน้ําในแมน้ําทันที รูปแบบของการสรางเขื่อนปองกันตลิ่งสวนใหญเปนแบบเรียงหนิ ท่ีมีความชัน
เทากับ 1:2.5 โดยใชวัสดุท่ีนํามาเรียงเปนหินปูนและหินทราย สีขาวและชมพู ซึ่งเปนวัสดุท่ีสามารถหาไดในพื้นที่ สําหรับรูปแบบการ
ตอกเสาเข็มจะใชในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง นอกจากการปองกันการสูญเสียดินแดน
แลวยังทําใหประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในความปลอดภยัของการพักอาศัยริมตลิ่งแมน้ําและทําใหราคาที่ดินมีราคาสูงข้ึนดวย  
 
ABSTRACT :  The bank erosions along Mekong River had occurred and caused the economic and social consequences. However, 
the knowledge of river bank erosion is lack at the present. This paper presents the the field investigation in the central Mekong region 
in Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan and Ubon Ratchathani. The investigation studied the factors that control the river bank 
erosion, namely waves and wind and also soil parameter. Further these factors will be employed in GIS application for future 
analysis. 

The observation showed that most of slope failures could be classified as the rotational failure due to the toe erosion and 
rapid drawdown. The erosion control system is mostly consist of rip rap with 1:2.5 slope. The riprap materials are usually limestone 
or sandstone in white and pink color and available in the region. Moreover, the protection by piling is famously utilized in the large 
communities. The benefit of bank protection not only cures the erosion problem, but also makes the people be convinced to rest in 
the river bank area and the price of land increases. 
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1. บทนํา 
ปญหาการพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขงเปนปญหาที่เกิดข้ึน

ตลอดเวลา โดยลักษณะภูมิประเทศของตลิ่งแมน้ําโขงมีความสูง
และชัน ประกอบกับกระแสน้ําในแมน้ําโขงมีความเร็วจงึมักเกิด
การพังทลายของตลิ่งอยูเสมอ ซึ่งเปนปญหาหลักที่กอใหเกิดการ
สูญเสียแผนดินและงบประมาณของประเทศในการปรับปรุง
แกไข นับจากป พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2547 คิดเปนงบประมาณกวา 
500 ลานบาท (ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2547) การ
ปองกันการพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขง สามารถกระทําได โดย
การออกแบบและกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถงึการวิเคราะหและเลือกใชขอมูลท่ีถูกตอง จะสามารถลด
ความสูญเสียท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและความสูญเสีย
ทางดานอื่นๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการพิบัติได ในบทความเรื่องนี้จะ
กลาวถึงการออกภาคสนามที่จังหวัดหนองคาย นครพนม 
มุกดาหารและอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการออกภาคสนามในครั้ง
นี้จะเปนสวนหนึ่งในการจัดทําฐานความรูเกี่ยวกับการพังทลาย
ของตลิ่งแมน้ําโขงตอนกลาง รวมถึงการศึกษาความไมแนนอน 
(Uncertainty) ของตวัแปรที่นํามาใชในการวิเคราะหเสถียรภาพ
ของลาดริมตลิ่งและปจจัยกระตุน (Triggering) โดยมีการ
ประยุกตรวมกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจัดทําเปน แผนที่
แสดงระบบฐานความรูของการพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขง
ตอนกลาง (Inventory Map) ตอไป 

 
2. ผลจากการออกภาคสนาม 
 จากการออกภาคสนาม เมื่อวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2548 
สามารถสรุปสภาพและลักษณะชั้นดิน รวมถึงปจจัยกระตุนที่
สงผลใหเกิดการพังทลายและรปูแบบของเขื่อนปองกันตลิ่งไดดัง
หัวขอตอไปนี ้
2.1  สภาพและรูปแบบของการพิบัติ 
 การพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขงเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยขณะ
ทําการสํารวจไดพบการเลื่อนไถลอยูตลอดเวลา สภาพทั่วไปของ
ตลิ่งแมน้ําโขงมีความสูงเฉลี่ย 5 – 7 เมตร และมีลักษณะลาดชัน 
โดยสวนใหญรปูแบบของการการพังทลายเปนแบบ Shallow 
Rotational slide ซึ่งแสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2  นอกจากนั้น
ยังพบรอยแตกราว (Tension crack) ท่ีบริเวณผิวดิน ดังภาพที่ 3 
และเปนจุดเริ่มตนของการพิบัติของลาดดินในเวลาตอไป แสดง
ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 1  การพิบัติของตลิ่ง บ.ทากฐิน อ.ศรีเชยีงใหม จ.หนองคาย  

 
ภาพที่ 2  การพิบัติของตลิ่ง บ.ดอนนางหงส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 
ภาพที่ 3 รอยแตกราวที่ผวิ 

 
ภาพที่ 4 รอยแตกราวที่ผวิเมื่อเริ่มการพิบัต ิ
 

2.2  ลักษณะชั้นดินริมตลิ่งแมน้ําโขง 
 จากการออกภาคสนามพบวา ลักษณะชั้นดินริมตลิ่งแมน้าํ
โขง เปนดินที่งายตอการกัดเซาะ ซึ่งจากขอมูลหลุมเจาะสํารวจ
ของกรมโยธาธิการ สามารถสรุปขอมูลลักษณะชั้นดินโดยทั่วไป
บริเวณริมตลิ่งแมน้ําโขงโไดดังตารางที่ 2.1 
 
 
 

Tension Crack 



ตารางที่ 2.1 ลักษณะชั้นดินโดยทัว่ไปบริเวณตลิ่งแมน้ําโขงตอนกลาง 
ลักษณะ
ชั้นดิน 
 
 
 

• ชั้นดินชั้นบนเปนดินเหนียวปนซิลท (CL) แข็งปาน
กลางถึงแข็ง มีทรายเม็ดละเอียดปนเล็กนอย สีน้ําตาล 
มีความหนาประมาณ 5 – 15 เมตร บางแหงก็พบชั้น
ดินเหนียวปนทราย และชัน้ทรายแทรกอยู 

• ชั้นที่สองสวนใหญเปนชั้นทรายเม็ดละเอียดปนซิลท 
(SM) แนนปานกลางถึงแนนมาก หรือพบดินเหนียว
ปนซิลทแข็งถึงแข็งมาก สีน้ําตาล ความหนาชั้นนี้
ประมาณ 2 – 8 เมตร 

• ชั้นที่สามเปนดินแข็ง เชน เปนดนิเหนียวปนซิลท 
(CL) เปนชั้นดินดานแข็งมากที่เกดิจากการแตกสลาย
ของชั้นหินทรายแปง (Siltstone) และชั้นทรายปน
ซิลท (SM) แนนมาก มีกรวดปน °−=φ 3230'

avg  
7.04.0c'

avg −=  t/m2 

ท่ีมา : [1] 
 

2.3  สาเหตุของการพังทลาย 
 การพังทลายของตลิ่งแมน้ําโขงสวนใหญเกิดจากการกัด
เซาะของน้ําเปนปจจัยหลักโดยการไหลของน้ําในแมน้ําโขงมี
ความเร็วและแรง ทําใหตลิ่งแมน้ําโขงถูกกัดเซาะตลอดเวลา ซึ่ง
สามารถแสดงสภาพของตลิ่งท่ีเกิดการกัดเซาะไดดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5  สภาพของตลิ่งที่เกิดการกัดเซาะ บ.ดงขวางทา จ.นครพนม 
 

 จากการออกภาคสนามในครั้งนี้ ไดพบสาเหตุอีกประการที่
นาสนใจ ซึ่งเปนผลใหลาดริมตลิ่งเกิดการกัดเซาะพังทลาย ไดแก 
สาเหตุจากลม ซึ่งเปนผลใหเกิดคลื่นในแมน้ํา เชน ท่ีบานดอน
นางหงส อ.ธาตุพนม เปนพื้นที่ท่ีมีความแรงของกระแสลมมาก 
สามารถสังเกตไดจากดินที่ปลอยจากมือและกระแสน้ําในแมน้ํา 
ดังภาพที่ 6 นอกจากความแรงของลมแลว จากการสังเกตยังพบวา 
ระยะการพัดของลมในแมน้ําตามทิศทางของลม (Fetch Length) 
ท้ังทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต มีระยะทาง
ยาวมาก ดังแสดงในรูปที่ 7 สาเหตุดังกลาวกอใหเกิดขนาดและ
ความแรงของคลื่นที่มากได  

 
ภาพที่ 6  ลมบริเวณบานดอนนางหงส อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 

 
ภาพที่  7 ทิศทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ Fetch Length 
 

 อีกสาเหตุหนึ่งคือ การลดระดับของน้ําทันที (Rapid 
drawdown) แรงตานของระดบัน้ําหนาลาดหายไป และระดับน้ํา
ใตดินของลาดริมตลิ่งไมสามารถลดระดับไดทัน ทําใหเกิด
แรงดันน้ําภายในลาดดินเพิ่มข้ึน ดังนั้นเมื่อแรงดันน้ําในดิน
เพิ่มข้ึนและ Resisting Moment ซึ่งคอยพยุงคันดินอยูลดลง จึงทํา
ใหลาดริมตลิ่งเกิดการพิบัติได 
 นอกจากนี้การสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ก็ยังสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ํา ทําใหเกดิการกัดเซาะที่
บริเวณหัวเขื่อนหรือทายเขื่อนไดอีกดวย อาทิเชน ท่ีบานนาทาม 
กระแสน้ําไหลมาปะทะกับตัวเขื่อนปองกันตลิ่งทําใหเกิดเปน
กระแสน้ําวน กัดเซาะบริเวณหัวเขื่อนจนกลายเปนเวิ้ง แสดงดัง
ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 8  สภาพตลิ่งบริเวณหัวเขื่อนปองกันตลิ่งที่บานนาทาม จ.นครพนม 

2.48 กม. 

3.31 กม. 

3 กม. 

2.95 กม. 

2.95 กม. 

N 



 
ภาพที่ 9  ลักษณะการไหลของน้ําและการกดัเซาะของตลิ่ง บริเวณหัวเขื่อน   
                บานนาทาม 
2.4  รูปแบบของเขื่อนปองกันตลิ่ง 

 รูปแบบของเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีนิยมใชกันแบงไดเปน 2 
ประเภทหลัก ๆ คือ แบบเรียงหิน และแบบตอกเสาเข็ม ค.ศ.ล 
(เสาเข็มเอียงเปนสมอและแบบยึดดวยสายสมอ; Anchor) ซึ่งท่ี
นิยมใชกันเปนแบบเรียงหิน โดยหินที่นํามาเรียงหนาเขื่อน
ปองกันตลิ่งมักเปนหินที่มีอยูในทองถิ่น และสามารถสรุป
รูปแบบและลักษณะของเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีพบในปจจุบันได
ดังนี้ 
1. จ.หนองคาย รูปแบบที่พบสวนใหญคือ เขื่อนแบบเรียงหิน 

ตั้งแต อ.สังคมถึง อ.โพนพิสยัหินที่นํามาใชสวนใหญจะเปน
หินปูน และตั้งแต อ.รัตนวาป ถึง บึงโขงหลง หินที่นํามาเรียง
สวนใหญจะเปนหินทรายสีชมพู ความลาดชันในการเรียงหนิ
คือ 1:2.5  เขื่อนปองกันตลิ่งท่ี อ.รัตนวาป มีตะกอนน้ําพามา
ทับถมกันหนา ท้ังท่ีตรงบันไดและตรงหนาเขื่อนปองกันตลิง่ 
อาทิเชน ท่ีวัดบุพพราชสโมสร ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ หนาเขื่อน
ปองกันตลิ่งมีดนิตะกอนทับถมกัน (จากหนาเขื่อนปองกัน
ตลิ่งถึงแมน้ําโขงประมาณ 200 เมตร) ทําใหชาวบานใชพื้นที่
นั้นเปนที่เพาะปลูก แสดงดังภาพที่ 10 เมื่อดูลักษณะตลิ่งฝง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็พบวามี
รองรอยของการกัดเซาะพังทลาย  

 
ภาพที่ 10  หนาเขื่อนปองกันตลิ่ง หนาวดับพุพราชสโมสร 

สวนในบางพื้นที่ เชน บริเวณหนาสถานีตํารวจน้ําศรี
เชียงใหม และที่หนาสุขาภิบาลจุมพล (ซึ่งเปนสถานที่ท่ีใชดู
บ้ังไฟพญานาค) และแหลงชุมชนขนาดใหญ จะทําการ
กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแบบตอกเสาเข็ม  และวัดพระธาตุ
กลางน้ํา ต.หาดคํา (ซึ่งกําลังมีการกอสรางตอเนื่องเขื่อน
ปองกันตลิ่งเดมิ) มีการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเปนแบบ
โตะ (Relieving Platform) ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 การกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่งแบบโตะวัดพระธาตุกลางน้ํา  
 
              ซึ่งรูปแบบของเขื่อนปองกันตลิ่งแบบโตะสามารถแสดง
เปนแบบดังภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 เขื่อนปองกันตลิ่งแบบโตะ 
2. จ.นครพนม รูปแบบเขื่อนปองกันตลิ่งพบทั้งแบบตอกเสาเข็ม 

(โดยมีการเรียงหินไวหนาเขื่อน) และแบบเรียงหิน โดยหินที่
นํามาใชเปนหินทรายสีชมพู บริเวณหนาเขื่อนจะพบตะกอน
น้ําพามาทับถมกันหลายแหง 

3. จ.มุกดาหาร รูปแบบเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีพบสวนใหญเปน
แบบเรียงหิน โดยหินที่นํามาเรียงมีท้ังหินปูนและหินทราย สี
ชมพูและสีขาว หนาเขื่อนมีพืชข้ึนปกคลุม 

4. จ.อุบลราชธานี รูปแบบเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีพบสวนใหญเปน
แบบเรียงหิน โดยหินที่นํามาเรียงมีท้ังหินปูนและหินทราย สี
ชมพูและสีขาว สภาพหนาเขื่อนมีพืชข้ึนปกคลุม มีหลายพื้นที่
ท่ีมีปญหาเรื่องการทรุดตัวของทางเดินหลังเขื่อน 

 



3. สรุปสถานภาพของการสรางเขื่อนปองกันตลิ่งในปจจุบัน 
 ความยาวของแมน้ําโขงที่ไหลผานพื้นที่ท่ีออกภาคสนามทั้ง 
4 จังหวัด ไดแก จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี รวมเปนระยะทาง 722.30 กม. ซึ่งสามารถแสดง
แผนที่และความยาวของแมน้ําโขงไดดังภาพที่ 13 
  

 
ภาพที่ 13 ความยาวแมน้ําโขงทีไ่หลผานจังหวดัตางๆ                            
  

 จากแผนภูมิจะเห็นวาแมน้ําโขงในพื้นที่ท่ีออกภาคสนาม
ไหลผานจังหวดัหนองคายยาวที่สุด ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่ง 
(45%) ของพื้นที่ท่ีออกภาคสนาม นอกจากแมน้ําโขงจะไหลผาน
จังหวัดหนองคายยาวที่สุดแลว ตลิ่งแมน้ําโขงในจังหวัด
หนองคายยังมลีักษณะคดเคี้ยว สงผลใหเกดิการกัดเซาะเปนแนว
ยาวมากที่สุดอีกดวย ความยาวที่เกิดการกัดเซาะของตลิ่งแมน้ํา
โขงแสดงดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 ความยาวแมน้ําโขงตอนลางผานจังหวัดหนองคายถึง      
                    อุบลราชธาน ี

จังหวัด ความยาว 
(กม.) 

(1) 
 

(2) (3) 

หนองคาย 330.6 81.35 1 33.981 1 47.37 
นครพนม 163 45.3 2 19.565 2 25.74 
มุกดาหาร 72 44.8 3 2.833 4 41.967 
อุบลฯ 156.7 49.2 3 10.44 3 38.76 

รวม 722.30 220.65 66.82 153.83 
หมายเหตุ :  (1) ความยาวของตลิ่งท่ีเกิดการกัดเซาะ; กม. 

(2) ความยาวของเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีกอสรางแลว  
  เสร็จและกําลังดําเนินการกอสราง; กม. 
(3) ความยาวของตลิ่งท่ีตองสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง; 

กม. 
ที่มา :  [2], [3], [4], [5] 

 ผลจากการเปรยีบความยาวตลิ่งท่ีเกิดการกัดเซาะกับการ
กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งท่ีแลวเสร็จ ตั้งแตป 2530 – 2548 แสดง
ดังภาพที่ 14 
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หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อบุลราชธานี

ความยาวของตลิ่งที่กัดเซาะ; กม.

ความยาวเขื่อนปองกันตลิ่งที่กอสรางแลว; กม.

  
ภาพที่ 14 ความยาวของตลิ่งที่เกิดการกัดเซาะและความยาวของเขื่อน   
                 ปองกนัตลิ่งที่จังหวัดตางๆ 
  
 การกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งท่ีจังหวัดหนองคาย ได
กอสรางแลวสิน้ตั้งแต ป 2530 – 2548 ยาว 33.981 กม. คิดเปน 
41.77 เปอรเซน็ต ของความยาวตลิ่งท่ีเกิดการกัดเซาะ โดยใน
อําเภอเมอืง มีความยาวของเขือ่นปองกันตลิ่งมากที่สุด สรางแลว 
24 โครงการ ความยาว 8.855 กม. งบประมาณที่ใชในการ
กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งในจงัหวัดหนองคายทั้งสิ้นกวา 1,700 
ลานบาท คิดเปนราคาคากอสราง (โดยเฉลี่ย) เทากับ 50,000 บาท
ตอเมตร ท้ังนี้ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของเขื่อนปองกัน
ตลิ่ง 
                  เมื่อมองในภาพรวมแลวตลิ่งแมน้ําโขงตอนกลางจาก
จังหวัดหนองคายถึงอุบลราชธานีท่ีถูกกัดเซาะมีความยาวรวม 
220.65 กิโลเมตร และไดดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ รวมถึง
โครงการที่กําลงักอสรางอยู ตั้งแตป 2530 – 2548 มีความยาว 
66.82 กิโลเมตร คิดเปน 30 เปอรเซ็นต [2], [5] สวนที่ยังไมได
ดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่งมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 
153.83 กิโลเมตร คิดเปน 70 เปอรเซ็นต  

ในป พ.ศ. 2548 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดหนองคายกําลังดําเนินการกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่ง 
ท้ังสิ้น 9 แหง ดังตารางที่ 3.2 

 
 
 

ความยาว 330.6 กม. (45%) 

ความยาว 163 กม. (23%) 

ความยาว 72 กม. (10%) 

ความยาว 330.6 กม.       
    (45%) 



ตารางที่ 3.2 โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งที่กําลังดําเนนิการกอสรางใน ป  
พ.ศ. 2548  

อําเภอ สถานที ่ ความยาว 
(เมตร) 

สังคม บ.ลําภูพาน ม.3 ต.ผาตั้ง 800 
สังคม บ.แกงไก ต.แกงไก 320 

ศรีเชียงใหม บ.ชางเผอืก ม.3, 13* ต.พานพราว 600 
เมือง บ.พราวใต ต.หินโงม 150 
เมือง บ.ไกแกว ต.ปะโค 300 

โพนพิสัย ริมหวยหลวง ต.จมุพล 165 
โพนพิสัย บ.หนองกุงเหนือ ม. 1 800 

กิ่ง อ.รัตนวาป จุดผอนปรนชายแดนไทย – ลาว  340 
กิ่ง อ.รัตนวาป บ.โนนโพธิ์ทอง ต.โพนแพง 500 
บึงโขงหลง บานทาไร ต.ทาดอกคํา* 165 

หมายเหตุ : *จากการออกภาคสนามพบวากอสรางแลวเสร็จ 
 

4. แนวคิดในการทํางานวิจัย 
 ผลจากการออกภาคสนามในครั้งนี้ จะนําไปเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดทําฐานความรูเพื่อการศึกษาการพังทลายของตลิ่ง
แมน้ําโขงตอนกลาง โดยมีแนวคิดในการศึกษาแสดงดังภาพที่ 13  

 
ภาพที่ 13 แนวคิดในการทํางานวิจัย 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนฐานขอมูลในรูปแบบของแผน
ท่ี ซึ่งจะงายตอการสืบคนขอมูล และเปนประโยชนกับหนวยงาน
และผูท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

5. ผลสรุป 
 ปญหาเรื่องการพังทลายและการกัดเซาะของตลิ่งแมน้ํา
โขง เปนผลมาจากกระแสน้ําเปนปจจัยหลักที่สงผลใหเกิดการกัด
เซาะและการพังทลายในเวลาตอมา ซึ่งปญหาเหลานี้ไดเกิดข้ึน
ตลอดเวลา ดังนั้น การดําเนินงานโครงการกอสรางเขื่อนปองกัน
ตลิ่งแมน้ําโขงจึงตองเปนไปอยางตอเนื่อง และตรงตามปญหาที่
เกิดข้ึน  

ลักษณะชั้นดินริมตลิ่งแมน้ําโขงจะเปนดินที่งายตอการกัด
เซาะ  โดยการพิบัติจะเริ่มจากลาดริมตลิ่งถูกกัดเซาะที่บริเวณเชิง
ลาด และจะเกิดการพิบัติตอเนื่องไป โดยรปูแบบของการพิบัติจะ
เปนแบบ Rotational slide ซึ่งจะเกิดข้ึนไมลึกนัก และมักพบรอย
แตกราวท่ีบริเวณผิวดิน (Tension cracks) ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนให
ลาดดินเกิดการพิบัติตอไป 
 การกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งแมน้ําโขงในปจจุบัน ใน
พื้นที่จังหวัดหนองคายถึงอุบลราชธานี สวนใหญรูปแบบของ
เขื่อนจะเปนแบบเรียงหิน (Slope 1:2.5) และตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. 
ซึ่งข้ึนอยูกับพื้นที่และการใชงานบริเวณดานหลังเขื่อน เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะเปนสวนใหญ การสรางเขื่อนแบบเรียงหินจะ
มีคาใชจายท่ีถูกกวาและใชพื้นที่ดานหลังเขื่อนนอยกวาเขื่อนฯ
แบบตอกเสาเข็ม ซึ่งจะทําในพื้นที่ท่ีเปนแหลงสําคัญ หรือตลิ่งท่ีมี
ถนนที่รับน้ําหนักบรรทุกจรมาก โดยเขื่อนฯแบบตอกเสาเข็มจะมี
ราคาคากอสรางสูงกวาเขื่อนฯแบบเรียงหิน (คากอสรางประมาณ 
60,000 – 75,000 บาท ตอเมตร) 
 การกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมฝงแมน้ําโขงมี
ความสําคัญอยางมาก นอกจากจะสงผลในดานการรักษาผืน
แผนดินของประเทศแลว ยังสงผลใหวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ดีข้ึนดวย  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 การออกภาคสนาม เมื่อวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2548 ไดรับทุน
สนับสนุนจากบริษัท MappointAis (ประเทศไทย) จํากัด  
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