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บทคัดยอ : การเฝาระวังภัยดินถลมสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งทางออมเชน การตรวจวัดน้ําฝน หรือ แรงดันน้ํา และทางตรง
โดยการตรวจวั ดการเคลื่อ นตั วของลาดดิ น ซึ่ง จะเหมาะสมกั บงานที่ตองการความแน นอนและเมื่ อลาดดิน อยู ใกลโ ครงสรา งที่ มี
ความสําคัญ บทความนี้นําเสนอผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวลาดดินภายในโครงการพัฒนาดอยตุงโดยใชเครื่องมือ Inclinometer ชนิด
ทอร ป โ ด และ Inclinometer ชนิ ด ติ ด ในที่ (In Place) ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น โดยศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ศ วกรรมปฐพี แ ละฐานราก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากผลการตรวจวัดโดยใช Inclinometer ชนิดทอรปโด ในชวงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550
พบวาอัตราการเคลื่อนตัวของพื้นที่ทดสอบมีคาประมาณ 1-3 มม./เดือน ซึ่งเปนลักษณะการเคลื่อนตัวแบบการคืบ ทั้งนี้อัตราดังกลาวไม
สามารถสรุปไดวาเปนอัตราเฉลี่ยทั้งป เนื่องจากระหวางการตรวจวัดเปนฤดูฝน ซึ่งจะมีการกระตุนการเคลื่อนตัวมากกวาฤดูอื่น. สําหรับ
การตรวจวัดโดยใช KU-In Place Inclinometer พบวาลักษณะการเอียงตัวที่ระดับตรวจวัดมีคา 0.09-0.53 องศา/เดือน ในชวงเดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550 และพบวาลักษณะการเอียงตัวนี้แปรผัน กับปริมาณน้ําฝนสะสมอยูบาง โดยอัตราการเคลื่อนตัวจะ
นอยลงในชวงที่ไมมีฝนตกในบริเวณโครงการ

ABSTRACT: Early warning system for landslide can be of several types, each of which is based on different parameters, including for
example, rainfall amount, pore water pressure, and slope deformation. Monitoring slope deformation generally suits a warning system which
requires a greater degree of certainty and used for structures of economical and social importance. The paper reports on observations of slope
movement in the Doi Toong Development project, using Digitilt inclinometer (Torpedo type), and KU-In place Inclinometer. The results of
observations carried out from September until October 2007 using the Digitilt system indicates the creep rate of horizontal movement ranged
between 1-3 mm/month. Nevertheless, this creep rate cannot be taken as an average annual value since the measurement was done only during
rainy season. The results from KU-In place inclinometer indicate a tilting rate of 0.09-0.53degree/month from October until December. There
seems to be some correlation between the cumulative rainfall and the cumulative tilting.

KEYWORDS : Slope deformation, Stability, Creep
1. บทนํา
ดินถลมนับวาเปนปญหาธรณีพิบัติภัยที่สําคัญในประเทศไทย
การลดความสูญเสียจากดินถลมนั้นสามารถกระทําไดหลายทาง

โดยทางหนึ่งคือการเฝาระวัง โดยการกําหนดมาตรการในการ
เตือนภัยเพื่ออพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยาง
ทันทวงที
สําหรับการเฝาระวังภัยดินถลมในประเทศไทย
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โดยทั่วไปแลวจะนิยมการใชปริมาณน้ําฝนเปนเกณฑ โดยแบง
เกณฑการเตือนภัยดวยน้ําฝนรายวันที่คา 100, 200, และ 300
มิลลิเมตร สําหรับระดับความเสี่ยงระดับนอย, ปานกลาง และ
มาก ตามลําดับ (กรมทรัพยากรธรณี 2549) ทั้งนี้การเตือนภัยดวย
น้ําฝนในลักษณะดังกลาวจะมีความเหมาะสมสําหรับพื้นที่บริเวณ
กวางเชนหุบเขาหรือหมูบาน เนื่องจากเปนวิธีการที่งายและไม
จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ อยางไรก็ตาม วิธีนถี้ ือ
วาเปนการเตือนภัยแบบทางออม และอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
อยูบาง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนอาจมีความแปรปรวน ปริมาณ
น้ําฝนวิกฤติซึ่งใชในการเตือนภัยนี้ยังขึ้นอยูกับความชันและ
ลักษณะทางธรณีวิทยาของลาดชัน ซึ่งจะแปรปรวนไดมากในแต
ละพื้นที่
วิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการเฝาระวังดินถลม
สําหรับพื้นทีท่ ี่มคี วามเสี่ยงคือการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาด
ดินโดยตรง รูปแบบการตรวจวัดการเคลื่อนตัวมีดวยกันหลายวิธี
อาทิ การติดตั้งหมุดหลักฐานบนลาดและใชวิธีการสํารวจทั่วไป
การวัดการเคลื่อนตัวที่ผิวของลาด (Extensometer)และการวัดการ
เอียงและการเคลื่อนตัวดานขางทีผ่ ิวดินและระดับลึกตางๆ
(Inclinometer) ดังแสดงในภาพที่ 1

Extensometer

จะติดตั้งในหลุมทดสอบและสามารถสงขอมูลแบบอัตโนมัติได
เครื่องมือ Inclinometer นั้นนอกจากจะใชในการตรวจวัด
พฤติกรรมดินถลมเพื่อการเตือนภัยแลว ยังสามารถนําไปใชใน
การประเมินหารูปแบบการพิบัติของลาดดินซึ่งเปนขอมูลที่
จําเปนอยางมากในการออกแบบเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของลาด
ดิน
โครงการศึกษาเสถียรภาพของลาดชันในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐาน
ราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนที่ปรึกษาใหกับกรม
ทรัพยากรธรณี
ซึ่งดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
ประเมินความมั่นคงของลาดชันในพื้นทีโ่ ครงการพัฒนาดอยตุง
เพื่อเสนอแนวทางการเตือนภัยและการปองกันเชิงวิศวกรรมที่
จําเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาครั้งนีไ้ ดรวมไปถึงการติดตั้ง
ระบบเตือนภัยและตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของลาดดิน
ในตําแหนงที่มีความสําคัญในโครงการ 3 ตําแหนง ซึ่งมีสภาพ
การเคลื่อนตัวของลาดชันดังแสดงในภาพที่ 2
และสรุป
เครื่องมือที่ติดตั้งไวในตารางที่ 1.
ตําแหนงทดสอบ
อุปกรณที่ทําการติดตั้ง
1
1. Inclinometer (Torpedo type)
2. In-Place Inclinometer (KU type) @ ความลึก
5.5 ม. และ 11.5 ม. และดานขางตนไม
2
1. Inclinometer (Torpedo type)
3
1. In-Place Inclinometer (KU type) @ ความลึก
0.8, 1.8, 2.8, 3.8 ม.
2. KU-Piezometer @ ความลึก 4.5 ม

ตารางที่ 1

Inclinometer
ภาพที่ 1 เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวรูปแบบตางๆ

เครื่องมือ Extensometer นั้นสามารถนําไปใชในกรณีที่
ตรวจพบรอยแยก (crack) บนลาดดินและตองการประเมินการ
เคลื่อนตัวระหวางรอยแยกนั้น เครื่องมือ Inclinometer ใชวัด
ความเอียงที่ระดับความลึกตางๆ ในหลุมทดสอบโดยมีดวยกัน 2
ลักษณะคือ ชนิดตอรปโด และชนิดติดในที่ (In Place) โดยเครื่อง
อานแบบตอรปโดจะอานคาโดยใชบุคลากรหยอนหัวอานทุกครั้ง
ที่ตองการอานคา ในขณะที่ Inclinometer ชนิด In Place เครื่องมือ

การติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในตําแหนงตางๆ

สําหรับเครื่องมือ Inclinometer แบบหัวอาน Torpedo เปน
ชนิดมาตรฐานดังแสดงในภาพที่ 3
สําหรับ In-Place
Inclinometer
ซึ่งทําการติดตั้งนั้นพัฒนาขึ้นโดยศูนยวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
(อภินิติ และวิษณุพงศ, 2551) KU-Inclinometer นี้สามารถอานคา
แบบอัตโนมัติและใชการสงสัญญาณแบบไรสาย (Wireless) ได
แตอยางไรก็ตาม KU-Inclinometer จะมีความถูกตองประมาณ 1
มม/500 มม. ซึ่งนอยกวา Inclinometer ชนิด Torpedo (ซึ่งถูกตอง
ประมาณ 1 มม/2000 มม) แตขอดีคือราคาถูก และเหมาะตองาน
ซึ่งไมตองการความละเอียดมาก
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ภาพที่ 2 สภาพทั่วไปของลาดดินที่ติดตั้งเครื่องมือวัด ซึ่งพบการเอียงตัว
ของตนไม

ในบทความนี้จะไดนําเสนอผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัว
ดวยเครื่องมือดังกลาวในบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่ง
บงชี้ถึงการเคลื่อนตัวในลักษณะการคืบ creep และเสนอแนะแนว
ทางการวิเคราะหการเคลื่อนตัวและการเตือนภัย

Inclinometer

ภาพที่ 4 ถึง 9 แสดงลักษณะการเคลื่อนตัวที่ตรวจวัดไดใน
แนวขนานกับความลาด (แนวตั้งฉากกับเสนชั้นความสูง)โดยได
กํ า หนดให ก ารเคลื่ อ นตั ว ในวั น ที่ 14 กั น ยายนเป น ค า เริ่ ม ต น
เนื่ อ งจากเป นช วงเวลาที่ คาดวา วั สดุ grout และท อ พลาสติ ก มี
ความมั่นคงดีพอแลว จากคาที่แสดงในรูปที่ 4 และ 5 เห็นไดวา
การเคลื่อนตัวมีคาไมเกิน ? 4 มม.ในชวงความลึกไมเกิน 20 เมตร
และมีลักษณะเพิ่มขึ้น และลดลงเปนรูปคลื่ นตามเวลาซึ่งคาดว า
เป น ผลจากความละเอี ย ดของเครื่ อ งมื อ และสภาพของท อ
พลาสติก ซึ่งเมื่อทําการคํานวณอัตราการเคลื่อนตัวโดยใชเทคนิค
regression analysis กับการเคลื่อนตัวตอเวลา ดังตัวอยางในรูปที่
6 พบวาดินอาจมีการเคลื่อนตัวในลักษณะการคืบ (creep) และยัง
พบวาการคืบเดนชัดในชวงความลึก 0-8 เมตร ดังแสดงในภาพที่
9 โดยมีอัตราการคืบที่ 1-2.5 มม/เดือน ชวงความลึกที่เกิดการคืบ
นี้สอดคลองกับลักษณะชั้นดินที่ไ ดจากรายงานการเจาะสํารวจ
ซึ่งชี้วาดินในชวงความลึก 0-7 เมตร มีลักษณะหลวมถึงแนนปาน
กลาง (Blow count, N<30) ในขณะที่ดินในชวงความลึกมากกวา
8 เมตรจะมีความแนนสูงถึงสูงมาก.
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2. ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวโดย Inclinometer ชนิด
ทอรปโด
การตรวจวัดพฤติ กรรมการเคลื่อนตัวของลาดดิ นดวย
Inclinometer ชนิด Torpedo มีดวยกัน 2 ตําแหนงซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ความเสี่ ย ง โดยดํ า เนิ น การอ า นค า ตั้ ง แต ช วง กั น ยายน ถึ ง
ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวยปลายฤดูฝน โดยทอ Inclinometer
นั้นฝงลงในดินจนถึงความลึก 29.8 เมตร ในตําแหนงที่ 1 และ
ฝงลงถึง 20 เมตร ในตําแหนงที่ 2. ความลึกที่ทําการฝงนี้เปนชั้น
ดินแข็งหรือชั้นหิน ซึ่งคาดวาไมมีการเคลื่อนตัว. อนึ่ง ขอมูลที่จะ
ได แ สดงต อ ไปนี้ ได ถู ก กลั่ น กรองโดยตั ด ค า ที่ เ กิ ด จากความ
คลาดเคลื่อนตางๆ ออกไป
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ภาพที่ 4 การเคลื่อนตัวดานขางในแนวความลาดเอียง ตําแหนงที่ 1

นอกจากนั้นเมื่ อตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงอัตราการคื บ
ตามระยะเวลา ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งคํานวณโดยการวิเคราะห
regression ในชวงเวลา? 9 วัน เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝน
ดังแสดงในภาพที่ 8 เห็นไดวาจะไมพบความสัมพั นธที่ชัดเจน
ระหวางการเคลื่อนตัวและน้ําฝนในชวงการตรวจวัดสั้นๆ เพียง
สองเดือน. สําหรับการเคลื่อนตัวในแนวขนานกับเสนชั้นความ
สูงของลาด พบวามีการเคลื่อนตัวนอยมากระหวางวัน ที่ 18-23

2.1 ผลการตรวจวัดตําแหนงที่ 1
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2.2 ผลการตรวจวัดตําแหนงที่ 2
สําหรับตําแหนงที่ 2 รูปแบบการทดสอบและวิเคราะห
ผลจะมีลักษณะเหมือนตําแหนงที่ 1 ดังแสดงไวในภาพที่ 10 ถึง
12 โดยเมื่อคํานวณหาแนวโนมการคืบตัวดวยวิธี regression
analysis พบวาลาดดินมีการคืบตัวที่อัตราประมาณ 1-3 มม/เดือน
โดยอัตราการคืบจะมีคามากที่สุดที่บริเวณผิวดิน และลดลงตาม
ความลึกจนเปนศูนยที่ความลึกประมาณ 13 เมตร ดังแสดงใน
ภาพที่ 12 ลักษณะการเคลื่อนตัวนี้สอดคลองกับผลการเจาะ
สํารวจชั้นดินซึ่งชี้วาดินในชวงความลึก 0-10 เมตร มีลักษณะ
หลวมถึงแนนปานกลาง (Blow count, N<34) ในขณะที่ดินที่
ความลึกมากขึ้นจะมีลักษณะแนนมาก
50

ทั้ ง นี้ ใ นช ว งปลายเดื อ นตุ ล าคม เครื่ อ ง Inclinometer ชนิ ด
Torpedo เริ่มเกิดความบกพรองบางประการไมสามารถอานคาได และ
โครงการศึ กษาครั้งนี้ไ ดสิ้ นสุ ดระยะเวลาทํ างานลง ข อมู ลตรวจวั ด
สําหรับ Torpedo inclinometer จึงมีเพียงเดือนตุลาคมอยางไรก็ตาม
ทางคณะนักวิจัยไดติดตามอานคาจาก KU-In Place inclinometer ดัง
ไดแสดงตอไป
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ภาพที่ 7 อัตราการเคลื่อนตัวตามระยะเวลา ตําแหนงที่ 1
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ภาพที่ 5 การเคลื่ อ นตั ว ด านข า งในแนวความลาดเอี ย ง ตามระยะเวลา
ตําแหนงที่ 1
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ภาพที่ 8 อัตราการตกของฝน บริเวณสถานีเกษตรดอยตุง
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โครงสรางในระยะยาวไดหากมีอัตราการเคลื่อนที่เรงมากขึ้น จึง
สมควรมีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวอยางตอเนื่องไปอีกระยะ

อัตราการเคลื่อนตัว, มม/เดือน

กัน ยายน และไม เกิ น ? 2 มม. ในชวงความลึ ก 8 เมตร จึง ไม
แสดงผลไว ณ.ที่นี้

20
10

y = 0.0401x - 1577.2

อัตราการคืบ, มม/เดือน

0

-30

-10

-20

-10

0

10

20

30

0

-20

5

-30

ความลึก, เมตร

-40
-50

8/9/200 15/9/20 22/9/20 29/9/20 6/10/20 13/10/2 20/10/2 27/10/2
7
07
07
07
07
007
007
007

10
15
20

วันที่

25

ภาพที่ 6 ตัว อย างการคํ านวณอั ต ราการคื บ ของลาดดิ น ด านข างในแนว
ความลาดเอียง โดยวิธี Regression analysis

สรุปไดวาสําหรับตําแหนงที่ 1 และตําแหนงที่ 2 ไมตรวจพบ
การเคลื่อนตัวที่รุนแรง ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 แตอาจมี
ลั ก ษณะการคื บ (Creep) ของลาดดิ น ที่ อั ตรา 1-3 มม/เดื อ น
ในชวงความลึก 0-12 เมตร ซึ่งสามารถกอใหเกิดความเสียหายตอ

30

ภาพที่ 9 อัตราการเคลื่อนตัวตามความลึก ตําแหนงที่ 1

3. ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวโดย In-Place Inclinometer
การตรวจวั ด ด ว ย KU-Inclinometer ได ดํ า เนิ น การ
สําหรับตําแหนงทีห่ นึ่งและสามดวยกัน โดยสําหรับตําแหนงที่ 1
ได ติดตั้ ง เซนเซอร วัดมุ มเอี ย งที่ ดานข างภายนอกของท อ PVC
สํา หรั บ Digitilt Inclinometer โดยติ ดตั้ งที่ ระดับความลึก 5.5,
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11.5 เมตร และบริเวณดานขางลําตน ไมใหญ ซึ่งอยูบนลาดดิ น
เดีย วกั น สํ าหรับตํ าแหน งที่ส าม ได ติดตั้ง ที่ระดับความลึ ก 0.9,
1.9, 2.9 และ 3.9 เมตร ดังไดแสดงในภาพที่ 13
Lateral Deviation (mm)
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ภาพที่ 10 การเคลื่อนตัวดานขางในแนวความลาดเอียง ตําแหนงที่ 2
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ภาพที่ 11 การเคลื่อนตัวดานขางในแนวความลาดเอียง ที่ความลึกตางๆ
ตําแหนงที่ 2
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ภาพที่ 12 อัตราการเคลื่อนตัวตามความลึก ตําแหนงที่ 2
รองการเกิดสไลดเกา
Inclinometer

ถนน

5m
Gabion wall

อ นึ่ ง เ นื่ อ ง จ า ก ค า ที่ ต ร ว จ วั ด ไ ด จ า ก In-Place
Inclinometer นั้นเปนการเอียงตัวที่บางระดับความลึกเทานั้น จึง
ไมไดนํามาคํานวณเพื่อหาการเคลื่อนที่ดานขางอยางในกรณีของ
Torpedo Inclinometer ซึ่งมีการตรวจวัดที่หลายระดับความลึ ก
และละเอียดมากกวา. ผลที่ไดซึ่งแสดงไวในภาพที่ 14 จึงมีเพียง
มุมเอียงเทานั้น
การเอียงตัวดังแสดงในภาพที่ 14ก และ 14ข บงชี้วา ใน
ตํ า แหน ง ที่ 1ท อ มี ก ารเอี ย งตั ว ที่ อ าจแปรผั น กั บ ปริ มาณน้ํ า ฝน
สะสม กล า วคื อ การเอี ย งตั ว มี อั ตราที่ น อ ยลงเมื่ อ ไม มีฝ นตก.
สําหรับตําแหนงที่ 3 (ภาพที่ 14ค) ความสัมพันธระหวางน้ําฝน
และการเอียงตัวไมมีความชัดเจนเนื่องจากขอมูลมีจํากัด แตพบ
ลักษณะที่นาสนใจคือการเอียงตัวที่ความลึก 0-2 เมตร มีคานอย
แตจะมีคามากขึ้นในชวงความลึก 2.9-3.9 เมตร ซึ่งนาจะบงชี้ถึง
บริเวณที่จะเปนแนวเคลื่อนพังหรือ weak plane ได. สําหรับอัตรา
การเอียงตัวนั้น เมื่อวิเคราะห regression พบวา ตําแหนงที่หนึ่ง มี
อัตราการเอียงตัวที่ 0.53 องศาตอเดือน และตําแหนงที่สามมีอัตรา
0.09-0.42 องศาตอเดือน.
อนึ่ง ในชวงแรกของการตรวจวัดที่ตําแหนงที่ 1 (ชวง
เดือ นพฤศจิก ายน) พบว ามีปญหาการเปลี่ยนแปลงของคา ศูน ย
(Zero drift) เนื่องจากความชื้น และไดแกปญหาโดยการติดตั้ง
วงจรกรองสัญญาณตามเอกสารแนะนําของผูผลิตเซนเซอร และ
ทําการติ ดตั้งเซนเซอรสองตัวตอหนึ่งระดับความลึก ในทิศทาง
สลับกัน โดยการติดตั้งลักษณะนี้จะชวยลดความคลาดเคลื่อนจาก
zero drift ได ด วยสมมุ ติฐ านว า เมื่ อ เกิ ด zero drift ขึ้ น กั บ
สัญญาณไฟฟา คา drift นี้จะหักลางกันไป อยางไรก็ตามปญหา
เรื่อง zero drift เนื่องจากความชื้น ยังเปนประเด็นที่คณะนักวิจัย
จะมีการศึ กษาอยางตอเนื่องเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจาก KUInclinometer นี้

4. เกณฑการเตือนภัย
โดยทั่วไปแลวการเตือนภัยดินถลมจากการเคลื่อนตัวจะ
พิจารณาจากอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ (Crosta & Agliardi, 2002)
โดยจะถือวาการพิบัติเกิดขึ้นเมื่ออัตราเร็วมีคาเทากับ Infinity
หรือเมื่อสวนกลับของความเร็วมีคาเทากับศูนย
ซึ่งมีวิธีการ
ทํานายดังตัวอยางแสดงในภาพที่ 15 สําหรับลาดเขาในประเทศ
อิตาลี การเตือนภัยที่ระดับตางๆ อาจกําหนดใหอยูในชวง 7, 15
และ 30 วันกอนวันที่ทํานายวาจะเกิดดินถลมนั่นเอง

ภาพที่ 13 การติดตั้ง In Place Inclinometer ตําแหนงที่ 3
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องศาการเคลื่อนตัว, degree

5
4
3

5.5m
Tree

11.5m

ก) ตําแหนงที่ 1

2
1
0
-1
5-ต.ค.- 19-ต.ค.- 2-พ.ย.- 16-พ.ย.- 30-พ.ย.- 14-ธ.ค.- 28-ธ.ค.07
07
07
07
07
07
55007

ปริม าณน้ําฝนสะสม, มม

500

ข)

450

มีความสําคัญ คณะผูศึกษาไดทําการติดตั้งอุปกรณวัดการเคลื่อน
ตัวแบบ Inclinometer ในบริ เวณโครงการพั ฒนาดอยตุ งพบว า
ในชวง เดือน กันยายน-ตุลาคม 2550 อัตราการเคลื่อนตัวของลาด
มีคาประมาณ 1-2.5 มม./เดือน โดยการเคลื่อนตัวจะชาลงเมื่อไมมี
ฝนตก สําหรับเครื่องมือ In-Place Inclinometer ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร แม วา จะมี ค วามละเอี ย ดน อ ยกว า
Inclinometer ชนิดมาตรฐาน แตคาดวามีศักยภาพเพียงพอในการ
บอกแนวโนมของการเรงการเคลื่อนตัวและการเตือนภัย
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ภาพที่ 15 ตัวอยางการเตือนภัยโดยใชการเคลื่อนตัวในประเทศอิตาลี [5]
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ภาพที่ 14 การเอียงตัวตามความลึก และปริมาณน้ําฝนสะสม

สําหรับกรณีของลาดดินในโครงการดอยตุง อัตราการ
คืบคอนขางจะคงที่และยังไมพบการเรงขึ้นที่ชัดเจน ทั้งนี้อาจมี
ปจจัยกระตุนที่ทําใหอัตราการเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได
ทัง้ ที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิ ฝนตกในปริมาณมาก แรงดันน้ําใน
ดิน แผนดินไหว และปจจัยจากมนุษย อาทิ การปรับเปลี่ยนลาด
ดินใหชันขึ้น หรือแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการกอสราง โดย
การเคลื่อนตัวดวยอัตราการคืบ (1-3 มม/เดือน) ที่ตรวจพบในชวง
เดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2550 นี้จะไมกอใหเกิดความ
เสียหายในระดับรุนแรงแบบทันทีทันใด แตอาจกอใหเกิดความ
เสียหายในระยะยาวตอโครงสรางดานบนหรือบริเวณลาดดิน
เหนือถนนดานลางได ซึ่งจําเปนตองมีการตรวจวัดการเคลื่อนที่
และหมั่นสังเกตรอยแตกราวของอาคารที่อยูดานบนของลาดดิน
อยูเสมอโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน

4. สรุป
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