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บทคัดยอ : การประเมินสถานะการดินถลมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ดําเนินการโดยศึกษาขอมูลลักษณะภูมิประเทศและสภาพ
ธรณีวิทยา สํารวจในพื้นที่พรอมท้ังดําเนินการทดสอบในสนามและหองปฏิบัติการ อันประกอบดวย การสํารวจชัน้ดินดวยการเจาะ
สวานมือ (Hand Auger) การขุดบอสํารวจ (Test Pits) การเจาะชั้นดินระดับลึก การสํารวจการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ การทดสอบคา
ความซึมน้ําและความแข็งแรงของดิน จากนั้นวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันโดยใชวิธี Limit Equilibrium เพื่อประเมินพื้นที่โอกาส
เกิดดินถลม ตามคาอัตราสวนความปลอดภัยท่ีสัมพันธกับองศาความลาดชันเพื่อกระจายขอมูลออกในเชิงพื้นที่ ทําใหทราบถึงพื้นที่ท่ีมี
โอกาสเกิดดินถลมตามลักษณะทางธรรมชาติ สําหรับปจจัยสิ่งปกคลุมดินไดนํามารวมพิจารณาดวย ดําเนินการโดยการจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ่งปกคลุมดินเปน 5 ระดับโดยกําหนดตามความสามารถในการปองกันการไหลผานของน้ําลงสูช้ันดิน ทําใหไดแผนที่
โอกาสเกิดดินถลมท่ีไดพิจารณาสิ่งปกคลุมดินรวมกับการวิเคราะหทางวิศวกรรมปฐพี จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกตองของการ
วิเคราะหกับขอมูลการพิบัติจรงิในพื้นที่ พบวามีความสอดคลองกัน ยกเวนบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงลาดชันธรรมชาติ เชน การตัด
ถนน เปนตน เมื่อทราบพื้นที่โอกาสเกิดดังกลาวจึงไดกําหนดวิธีการปองกันการพิบัติเชิงวิศวกรรมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแตละ
พื้นที่ 
 

ABSTRACT : Landslide Hazard area was analyzed in Doi Tung Development Project. Field and Laboratory investigations were 
done including hand augers, test pits, drilling, landslide investigation permeability test and shear strength test. Stability analysis has 
been done using limit equilibrium concept. The landslide hazard area was assigned based on the slope degree which corresponds to 
slope factor of safety. As for land cover, considerations were made to include this factor in the analysis. Finally, verification was 
done and found good correlation between hazard area from the analysis and actual location of slope failure.  The obtained landslide 
hazard areas were assigned the suitable protection based on the risk of each area. 
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1.   บทนํา 
ดินถลมเปนภัยพิบัติตามธรรมชาติในประเทศไทยที่มี

แนวโนมท่ีจะเพิ่มมากขึ้น และสงผลรุนแรงอยางตอเนื่อง โดยภัย
ดินถลมมักเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ฉับพลันและ กอใหเกิดความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปองกันหรือลดความสูญเสีย

เนื่องจากการเกิดดินถลม มีอยูหลายวิธี เชน การกําหนดพื้นที่
โอกาสเกิดดินถลม (Landslide Hazard Area) การกําหนดพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถลม (Landslide Risk Area) และการกําหนดเกณฑใน
การเตือนภัย เปนตน ในประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่ศึกษา
เกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม โดยอาศัยวิธีดัชนี
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ปจจัยรวม เชน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมทรัพยากรณี และวิธีทาง
วิศวกรรมปฐพี เชน ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐาน
ราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยท่ัวไปวิธีดัชนีปจจัยรวม
เหมาะสมกับการวิเคราะหพื้นที่กวางที่ทําใหเห็นภาพรวมไดดี แต
มีความแมนยําจํากัดในพื้นท่ีขนาดเล็ก ในขณะที่วิธีทางวิศวกรรม
ปฐพีมีความแมนยําสูงกวาแตดําเนินการไดในเฉพาะพื้นที่จํากัด 
เนื่องจากตองการขอมูลสําหรับการวิเคราะหท่ีละเอียดกวา 
บทความนี้ขอนําเสนอการประยุกตใชวิธีการวิเคราะหพื้นที่
โอกาสเกิดดินถลม โดยวิธีทางวิศวกรรมปฐพี ในพื้นที่ท่ีมีความ
ละเอียดขนาด 1:1,000 โดยใชกรณีศึกษาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จ.
เชียงราย เปนสถานที่ท่ีมีความสําคัญของประเทศ อยางไรก็ตาม
เนื่องจากเปนพื้นที่สูงชันทําใหเกิดเหตุการณดินถลมอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุไฟปาในพื้นที่หลายครั้งตลอดชวง 
2-3 ปท่ีผานมา และลาสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งไฟปา
อาจทําใหสิ่งปกคลุมดินเปลี่ยนแปลงและกระตุนใหเกิดดินถลม
ได ดังนั้นกรมทรัพยากรณี จึงไดดําเนินการศึกษารวมกับศูนยวิจัย
และพัฒนาวิ ศ วกรรมปฐพี และฐ านร าก  มหาวิ ท ย าลั ย 
เกษตรศาสตร เพื่อศึกษาพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในบริเวณรอบ
พระตําหนักดอยตุงฯ  

กระบวนการศึกษาเริ่มท่ีการรวบรวมขอมูลพื้นที่ฐาน สํารวจ
พื้นที่ สํารวจและเก็บตัวอยางดิน ทดสอบคุณสมบัติของดิน และ
สํารวจสภาพบงช้ีของพื้นที่ดานดินถลม แลวนําผลการสํารวจและ
ทดสอบดังกลาว มาวิเคราะหเสถียรภาพของลาดเขา เพื่อวิเคราะห
พื้นที่โอกาสเกิดดินถลม และตรวจสอบความถูกตองของการ
วิเคราะห จากตําแหนงการพิบัติ และสภาพบงช้ีการเคลื่อนตัวของ
ดิน 
 

2.   ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา 
พื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อยูบนพื้นที่ท่ีมีระดับความสูง 

798 - 1,014 ม.รทก. และความลาดชันมาก (Mean 33.25° และ 

SD 13.155°) ภาพที่ 1 แสดงเสนชั้นความสูงในบริเวณพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง จากแผนที่ กรมชลประทาน (2531) [1] 
 

 
ภาพที่ 1   ลักษณะภูมปิระเทศบริเวณพระตําหนักดอยตุงฯ 
 

จากแผนที่ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี (2533) [2] และ
ขอมูลธรณีวิทยาบริเวณโครงการฯ จากการศึกษาของ ปริญญา 
พุทธาภิบาล และคณะ (2532) [3] พบวาหินที่ปกคลุม คือ หิน
อัคนีแทรกซอน (Intrusive Rocks) ชุดดอยชางมูบ อยูในยุค 
Permo-Triassic ประกอบดวยหินโทนาไลต (Tonalite) และหิน
ไดโอไรต (Diorite) มีหินแปลก ปลอมของแกบโบร (Gabbro) 
หรือหินแกบโบรอิคไดโอไรต (Gabbroic Diorite) ภาพที่ 2 แสดง
หนาตัดลักษณะธรณีวิทยา (Trgr) ของพื้นที่โดยรอบพื้นที่ศึกษา 
 

3.   การสํารวจและทดสอบในสนาม 
การสํารวจและทดสอบในสนามมีวัตถุประสงค เพื่อประเมิน

ความหนาและความสม่ําเสมอของชั้นดินในพื้นที่โครงการ และ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของชั้นดินเพื่อ
นําไปใชในการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดิน  
 

 
ภาพที่ 2   หนาตัดลกัษณะธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2533) [2] 
 

พ้ืนที่ศึกษา 
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3.1 สภาพธรณีวิทยาและการสํารวจธรณีฟสิกส 
การสํารวจสภาพธรณีวิทยาพบวาพื้นที่สวนใหญปกคลุมดวย

ดินที่ผุพังจากหินไดโอไรต (Diorite-fine to medium grained) 
ประกอบดวยดินเหนียวปนทรายแปง และดินเหนียวปนทราย
ละเอียด สีน้ําตาลแดง  สีแดงอมชมพู ลักษณะดินดังกลาวมี
ความสัมพันธกับขอมูลจาก QAP diagram (Streckeisen, 1976) 
[4] ท่ีพบว าหินดั งกล าวมี เปอร เซ็นต แร แพลกจิ โอ เคลส
เฟลดสปาร (Plagioclase Feldspar) ท่ีสามารถผุพังกลายเปนแร
ดินเหนียวสูงถึงสูงมาก หากมวลหินมีความหนาแนนของรอย
แตกและรอยแยกสูง อัตราการการผุพังก็จะสูงเพิ่มข้ึนตาม และ
จากผลการสํารวจธรณีฟสิกสของกรมทรัพยากรธรณี (2550) [5] 
ดวยวิธีการวัดคาความตานทานไฟฟา (Resistivity Survey) พบวา
สภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ดังกลาวประกอบดวยช้ันดินหนาตั้งแต 
10–100 เมตร ปกคลุมหินฐานราก บางบริเวณพบลักษณะของหิน
ลอยแทรกปนอยู ซึ่งจากการสํารวจสามารถสรุปไดวามีการสะสม
ตัวของชั้นดินหนา เนื่องจากการผุพังอยูกับที่จากหินตนกําเนิด
และดินที่ผุพังมีลักษณะเปนดินเหนียว 
 

3.2 การสํารวจชั้นดินดวยการเจาะสวานมือ (Hand Auger) 
เพื่อตรวจสอบขอมูลตาม 3.1 จึงไดทําการประเมินความหนา

และความสม่ําเสมอของชั้นดินในพื้นที่โครงการฯ โดยการเจาะ
สํารวจชั้นดินดวยสวานมือกระจายทั่วพื้นที่ศึกษาโดยกําหนดแนว
การเจาะตามลาดชันที่มีความลาดชันสูง หรือพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง
สูง โดยแตละแนวเจาะสํารวจ 2-3 หลุม (ความลึก 4 เมตร/หลุม) 
จํานวน 22 แนว รวมหลุมเจาะสํารวจทั้งสิ้น 57 หลุม 

จากการเจาะสํารวจโดยสวานมือ พบชั้นดินหนาตลอดความ
ลึกของหลุมสํารวจในเกือบทุกหลุมสํารวจ และพบลักษณะของ
หินผุในบริเวณรองน้ํา ผลทดสอบทางกายภาพของชั้นดินจาก
หลุมเจาะตามความลึก (จํานวน 207 ตัวอยาง) แสดงดังภาพที่ 3 
พบวาคา Wn, LL, PL และ PI มีแนวโนมลดลงตามความลึก 
รวมท้ังการกระจายขนาดของเม็ดดินในบริเวณพื้นที่ศึกษามีขนาด
ใกลเคียงกัน โดยเม็ดดินสวนใหญเปนดินเม็ดละเอียด และเมื่อ
จําแนกดินดวยระบบ USCS พบวาเปนดินเหนียวชนิด CL และ 
CH และมีคา PI เฉลี่ยอยูในชวง 26.45 – 29.26% 
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ภาพที่ 3 การกระจายตัวผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดิน 
 

3.3 การขุดบอสํารวจ (Test Pits) 
บอสํารวจจํานวน 2 บอ ไดถูกเปดในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงตอ

การเกิดดินถลมสูง โดยทําการเก็บตัวอยางดินคงสภาพ โดย
อุปกรณเก็บตัวอยางสําหรับงานวิจัยดินถลม  KU-Miniature 
Sampler (วรากร และนงลักษณ, 2546 และวรากร และบรรพต, 
2548) เ พื่ อนํ า ตั ว อย า งม าทดสอบกํ าลั ง รั บแรง เฉื อนใน
หองปฏิบัติการสําหรับการทดสอบความสามารถในการซึมน้ํา
ของชั้นดินในสนาม ทดสอบโดยวิธี Double Ring Infiltration 
Test (ASTM D 3385) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผานของน้ํา 
นอกจากนั้นยังไดเก็บขอมูล หนวยน้ําหนักของดินในสนาม 
(Pocket Density Test) และคาดัชนีแรงเฉือนแบบไมระบายน้ํา 
(Undrained Shear Strength Index)โดยใชอุปกรณ Pocket 
Penetrometer 

ผลการทดสอบดังภาพที่ 4 พบวาดินมีความสามารถในการ
ซึมน้ําสูงตลอดความลึกของการสํารวจ และมีคาความหนาแนน
ต่ํา โดยเฉพาะบริเวณความลึกชวง 0.2-0.5 เมตรจากผิวดิน 

 
ก.) บอสํารวจที่ 1 ข.) บอสํารวจที ่2 

ภาพที่ 4   ผลการทดสอบในบอสํารวจ 
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3.4 การสํารวจชั้นดินระดับลึก 
หลุมสํารวจระดับลึก 2 หลุม ไดดําเนินการในพื้นที่เสี่ยงตอ

การเกิดดินถลมดินถลมสูง คือมีโอกาสเกิดและผลกระทบสูงเพื่อ
ทดสอบความแข็งแรงและความซึมน้ําของชั้นดิน ดวยวิธีการเจาะ
แบบฉีดลาง (Wash Boring) พรอมท้ังทดสอบ SPT และทดสอบ
ความซึ มน้ํ า ตลอดคว ามลึ ก  พบว า ลั กษณะของชั้ นดิ น 
ประกอบดวยดินในกลุม CH, CL และ SC แทรกสลับชั้นกันอยู 
โดยมีช้ันหินฐานเปน Diorite  

ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 5 โดยผลการตอกทดสอบ 
(SPT, N) มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนตามความลึก โดยท่ีความลึก 8 
เมตร ลงไปคา SPT จะเพิ่มสูงข้ึนมากสอดคลองคาสภาพของดิน
ท่ีอยูเริ่มเปลี่ยนสถานะจากปลาสติกเปนกึ่งของแข็ง ช้ันดินมี
ความหนาและมีคาความซึมน้ําสูงตลอดความลึก 
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ก.) BH - 1 ข.) BH - 2 ค.) SPT 
ภาพที่ 5   ผลการทดสอบชัน้ดินระดับลึก 
 

 

4.   ลักษณะการพิบัติของลาดดินในพื้นท่ีศึกษา 
Varnes (1978) [9] จําแนกรูปแบบของการพิบัติออกเปน 6 

ประเภทหลักๆ จากการสํารวจพบลักษณะการพิบัติจําแนกไดตาม 
Varnes (1978) เปน 2 ลักษณะ คือ 

1. การพิบัติแบบเลื่อนไถล (Slides) ในพื้นที่ท่ีมีความลาดชัน
มากกวา 35 องศา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการตัดถนน ท้ังในสวน
งานตัดและงานถมและพื้นที่ท่ีไมมีสิ่งปกคลุมดิน ขนาดของดิน
ถลม มีขนาดไมเกิน 20 ลบ.ม. 

2. การคืบของดิน (Soil Creep) สวนใหญเกิดบริเวณริมถนน
ทางขึ้นโครงการฯ โดยดินจะมีการเคลื่อนตัวอยางชาๆ ไมปรากฎ
รอยแตกหรือรอยแยกบนผิวดินชัดเจน แตสามารถสังเกตไดจาก
การเอียงตัวของตนไม 

นอกจากนั้นยังมีลาดดินบางสวนที่มีการกัดเซาะของน้ํา 
(Erosion) ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการพิบัติแบบเลื่อนไถลไดใน
อนาคต (สําหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูง) ตําแหนงผลการ
สํารวจแสดงดังภาพที่ 6 
 
5.   การสํารวจสภาพบงชี้ลักษณะดินถลม 

ลักษณะบงช้ีถึงการเคลื่อนตัวของมวลดินในพื้นที่ 
ดําเนินการโดยการสํารวจและเก็บขอมูลอันประกอบดวย 

ก. การเอียงของตนไม 
ข. ตําแหนงการเคลื่อนของมวลดิน 
ค. รอยแตกของถนน 
ผลการสํารวจพบวาสิ่งปกคลุมดิน การกัดเซาะและการเกิด

ดินไหล มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน โดยพื้นที่ท่ีไมมีสิ่งปก
คลุมดิน หรือสิ่งปกคลุมดินมีความหนาแนนไมเพียงพอ หนาดิน
จะถูกกัดเซาะไดงาย และสงผลใหน้ําฝนไหลซึมลงสูช้ันดินที่ลึก
กวาไดโดยงาย ทําใหกําลังของดินลดลงและเกิดการไหลตัวใน
ท่ีสุด พื้นที่ตามแนวการตัดถนนพบการเอียงตัวของตนไมและพบ
รอยแตกบนผิวถนน ผลการสํารวจดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6   แผนทีสั่ญญาณการเคลื่อนตัวของลาดดนิ 

 

6.   การประเมินพฤติกรรมดนิถลมจากคุณสมบัติดิน 
จากขอมูลผลการสํารวจทั้งหมดที่ไดกลาวมา  สามารถ

ประเมินพฤติกรรมดินถลมไดดังตอไปนี้ 
ก. การเจาะสํารวจดวยสวานมือ (Hand Auger) ผลการสํารวจ

ไมพบชั้นหิน ซึ่งสอดคลองกับ Resistivity Survey ท่ีพบชั้นหิน
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ในระดับลึก โดยชั้นดินมีความสม่ําเสมอและสามารถจําแนก
ประเภทดิน (USCS) ไดเปน CH, CL, MH หรือ OH มีปริมาณ
เม็ดละเอียดมาก และดินมีความเปน Plastic หรือมีความเหนียว 
เมื่อตรวจสอบจาก Plasticity Chart พบวาแรดินเหนียวท่ีพบ
สวนมากเปนแร Illite ดังภาพที่ 7 ซึ่งบงบอกวาดินผุพังมาจากหิน
ตนกําเนิดชนิดเดียวกัน 
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ภาพที่ 7  ผลการสํารวจแสดงใน Plasticity Chart 

 
ข. การเปดบอสํารวจ (Test Pit) และการทดสอบในสนาม: 

พบวาช้ันดินระดับตื้น (ไมเกิน 20 ซม.) ประกอบดวยหนาดินที่มี
การผุพังของซากพืชและรากไม จากนั้นเปนชั้นดินท่ีคอนขางจะมี
ชนิดเดียวกันสม่ําเสมอ เปนดินเหนียวท่ีมีคาความซึมน้ําคอนขาง
สูงและมีความหนาแนนต่ํา 

ค .  การทดสอบการเปลี่ยนแปลงกําลังรับแรงเฉือนใน
หองปฏิบัติการ วิเคราะหโดยวิธี Strength Reduction Index (SRI) 
(Suttisak and Bunpoat,2006) [8] พบวาเมื่อดินอิ่มตัวจะทําให
กําลังรับน้ําหนักของดินลดลงจากสภาวะธรรมชาติกวารอยละ 50 
(SRI = 1.581) ผลการทดสอบดังกลาวสอดคลองกับผลการ
ทดสอบ Direct Shear Test ท่ีพบวาดินเมื่ออยูในสภาวะอิ่มตัว
กําลังรับแรงเฉือนจะมีคาลดลงจากสภาพธรรมชาติ 

จากผลการสํารวจและทดสอบทางวิศวกรรมปฐพีขางตน
สามารถสรุปไดวา สิ่งปกคลุมดินเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยางมาก
ในการปองกันการเคลื่อนตัวของมวลดิน เนื่องจากดินที่ผุพังจาก
หินตนกําเนิดมีความหนาแนนต่ําและมีคาความซึมน้ําสูง ทําให
น้ําไหลซึมไดดีในมวลดิน สงผลใหกําลังรับแรงฉือนลดลง
ตามลําดับ อยางไรก็ดีถึงแมดินจะสูญเสียกําลังไดงายเมื่อความช้ืน
เพิ่มข้ึน แตเนื่องจากดินมีชวงความเปน Plastic หรือมีความ
เหนียวในชวงปริมาณความชื้นที่กวาง ทําใหการเคลื่อนตัวพิบัติ

จึงอยูในลักษณะการคืบ (Creep) แทนที่จะพิบัติแบบทันทีทันใด 
ดังหลักฐานการเอียงของตนไมจากการขุดตัดถนน 
  

7.   การประเมินพื้นท่ีโอกาสเกิดดินถลม 
การประเมินพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม ดําเนินการโดยการ

วิเคราะหเสถียรภาพของลาดดนิ ดวยวิธี Limit Equilibrium ตาม
คําแนะนําของ วรากร (2542) [10] รวมกับเทคนิคของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อกําหนดพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม 
ในแผนที่ความละเอียด 1:1,000 

7.1 คุณสมบัติดินสําหรับการวิเคราะห 
จ ากผลการสํ า ร วจภ าคสนาม  และการทดสอบใน

หองปฏิบัติการ สามารถประเมินสภาพชั้นดินในพื้นที่ไดวาช้ัน
ดินเปนดินที่มีเนื้อสม่ําเสมอ (Homogeneous Soil) มีความหนา
มากกวา 15-30 เมตร ดานลางเปนชั้นหินแข็ง (Bed Rock) 
ลักษณะดินดังกลาวจึงเปนลักษณะที่สามารถสรางแบบจําลอง
ลาดชันที่มีเนื้อดินสม่ําเสมอและมีคุณสมบัติเดียวกัน นอกจากนั้น
การวิเคราะหการพิบัติในรูปแบบสวนโคงของวงกลม (Circular 
failure) จึงเปนไปไดมากกวาการใชรูปแบบการพิบัติในลักษณะ 
Infinite slope ท่ีเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ท่ีมีช้ันดินไมหนาหรือ
ช้ันหินอยูตื้น คากําลังรับแรงเฉือนสําหรับการวิเคราะห
เสถียรภาพของลาดดินดําเนินการทดสอบโดยใชการทดสอบ
แบบเฉือนตรง (Direct shear test) โดยทดสอบในสภาวะ 
Undrained กับดิน Undisturbed ท่ีมีความชื้นตามสภาพธรรมชาติ 
และสภาพแชน้ํา นอกจากนั้นยังไดนําคา Residual strength จาก
การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนในสภาพแชน้ํามาวิเคราะหเพื่อ

ประเมินคา C และ φ ของดินในสภาวะ Residual เนื่องจากใน
พื้นที่พบพฤติกรรมการ Creep ของดินอยางชัดเจน ซึ่งอาจทําให
กําลังรับแรงเฉือนอยูในสภาพ Residual เนื่องจากเกิด Strain มาก
จากการ Creep คุณสมบัติดินทั้ง 3 สภาวะ แสดงดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1  คากําลงัรับแรงเฉือนในสภาวะ Undrained 

สภาวะ C, (t/m2) φ, (deg.) γt ,(t/m
3) 

กําลังของดินในสภาวะความชื้น
ธรรมชาติ (Unsaturated) 

1.00 36.0 1.60 

กําลังของดินในสภาพแชน้ํา 
(Soaked) 

1.00 30.0 1.70 

กําลังของดินในสภาวะคงคาง 
(Residual Shear Strength) 

0.10 30.0 1.55 
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7.2 การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินเชิงพืน้ที่ 
พื้นที่ของโครงการมีความลาดชันที่แตกตางกัน ไมสามารถที่

จะแบงแนวตัด (Section) เพื่อทําการวิเคราะหไดทุกแนว ดังนั้น
การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินในพื้นที่ท้ังหมดจึงทําโดยการ
กําหนดความสูงของลาดดินประมาณ 50 เมตร ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
ของความสูงบริเวณดานบนพระตําหนักฯ ถึงถนนดานลาง แลว
ปรับเปลี่ยนคาความลาดเอียงตั้งแต 20 ถึง 40 องศา เพื่อหาคา
อัตราสวนความปลอดภัยของลาดชันในมุมเอียงตางๆ โดยแบง
ลักษณะของลาดเอียงเปน 2 กรณี คือ กรณีพื้นที่เปนพื้นที่ลาด
ตอเนื่อง และกรณีมีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อการกอสรางถนน ดัง
ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 8   การวิเคราะห กรณีพื้นที่เปนลาดชนัตอเนือ่ง 
 

 

ภาพที่ 9   การวิเคราะหกรณมีีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อการกอสรางถนน 

 
ผลการวิเคราะหเสถียรภาพทั้ง 2 ลักษณะ แสดงดังภาพที่ 10 

ซึ่งจะเห็นวาคาอัตราสวนความปลอดภัยจะมีคาลดลงเมื่อความ
ลาดเอียงท่ีเพิ่มข้ึน โดยดินในสภาวะแชน้ํา จะมีคาความปลอดภัย
ท่ีต่ํากวาดินในสภาวะธรรมชาติ และกรณีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อ
การกอสรางถนนพบวาคาอัตราสวนความปลอดภัยมีคาต่ํากวา
เมื่อเทียบกับกรณีพื้นที่เปนพื้นที่ลาดตอเนื่องอยางชัดเจน และ
แนวการพิบัติเกิดข้ึนบริเวณตีนลาดชันดานดินตัด ซึ่งตรงกับ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
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Natural Soaked Residual  
ภาพที่ 10   คาอัตราสวนปลอดภัยกรณีการวิเคราะหลาดชันตอเนือ่ง 
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Natural Natural with Road Cutting Soaked Soaked with Road Cutting Residual  
ภาพที่ 11   คาอัตราสวนปลอดภัยระหวางกรณีการวิเคราะหลาดชนัตอเนื่อง
กับกรณีมีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อการกอสรางถนน 
 

เมื่อนําขอมูลความลาดชัน จากแผนที่มาตราสวน 1:1,000 มา
วิเคราะหรวมกับผลการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชัน โดย
จําแนกระดับโอกาสเกิดดินถลมตามคาอัตราสวนความปลอดภัย
และองศาความลาดชันดังแสดงในภาพที่ 10 โดยพิจารณาชวง
ของความลาดชันที่ใหคาอัตราสวนความปลอดภัยท่ีมากกวา 1.2 
ถือวามีโอกาสเกิดต่ํา (Brand 1984 [11] และ Trenter 2001 [12]) 
หากเทากับ 1.2 ถือวาปานกลาง  และหากต่ํากวา 1.0 ถือวามี
โอกาสเกิดดินถลมสูง โดยการวิเคราะหไดพิจารณาชวงกําลังรับ
น้ําหนักของดินทั้งจากสภาพธรรมชาติ (Natural) สภาพแชน้ํา 
(Soaked) และสภาพกําลังท่ีคงเหลือหลังการเคลื่อนตัว (Residual) 
และดําเนินการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ผลการ
วิเคราะหสามารถแสดงไดในเชิงพื้นที่ ดังภาพที่ 12  
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ภาพที่ 12   แผนทีพ่ื้นทีท่ี่มีโอกาสเกิดดินถลมในพืน้ทีโ่ครงการฯ 
 

การวิเคราะหดังกลาวไมไดพิจารณาปจจัยของสิ่งปกคลุมดิน
ประกอบ ซึ่งจากผลการวิเคราะหพบวาพื้นที่บริเวณรองน้ํามี
โอกาสเกิดดินถลมสูงเนื่องจากมีความลาดชันมาก จึงเขาสํารวจ
พื้นที่ดังกลาว และพบวาบริเวณดังกลาวไมปรากฎรองรอยการ
พิบัติหรือลักษณะที่บงบอกถึงการเคลื่อนตัวตามผลการวิเคราะห
แตอยางใด แตพบวาพื้นที่สวนใหญเปนรองน้ําท่ีมีฐานเปนหิน 
และมีการสะสมตัวของหินลอยในบริเวณดังกลาว พื้นที่ดังกลาว
ควรมีความมั่นคงกวาผลการวิเคราะห ท้ังนี้เนื่องจากคากําลังรับ
แรงของมวลรวมหินมีคามากกวาดิน จึงทําใหลาดชันในบริเวณ
ดังกลาวมีคาสูงกวาลาดชันดินธรรมชาติและไมเกิดการพิบัติ 
 

7.3 ปจจัยส่ิงปกคลุมดินตอโอกาสเกิดดินถลม 
ผลการวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมปฐพีดังท่ีไดกลาวมาจะ

เห็นไดวาสิ่งปกคลุมดินเปนปจจัยท่ีมีผลตอความมั่นคงของลาด
ชัน เนื่องจากมีผลตอการไหลซึมของน้ําลงสู ช้ันดินเบื้องลาง 
ดังนั้นจึงทําการสํารวจลักษณะสิ่งปกคลุมดิน โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการลดการไหลซึมของน้ําลงสูดินโดยแบง
ประเภทของสิ่งปกคลุมดินเปน 9 ชนิด ดังภาพที่ 13 ตามลําดับ
ความสามารถในการไหลซึมของน้ําลงสูช้ันดิน ไดแก 
1. ไมมีพืชคลุมดิน   6. ปาสนและวัชพืช 
2. ทุงหญาหรือวัชพืช  7. ปาเบญจพรรณและวัชพืช 
3. ไมดอกไมประดับหรือสวนดอกไม 8. พื้นตัวหนอนหรืออิฐเรียง 
4. ไมยืนตนและหญาปลูก  9. พื้นคอนกรีตหรือยางมะตอย 
5. ปาไผ 

 
ภาพที่ 13   ผลการสํารวจสิ่งปกคลุมดินในพืน้ที่โครงการพัฒนาดอยตงุฯ 
 

จากผลการวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันเชิงพื้นที่ทําให
ทราบถึงพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดดินถลมดังภาพที่ 12 ซึ่งไมไดนํา
ลักษณะสิ่งปกคลุมดินเขามาพิจารณา ดังนั้นหากนําปจจัยลักษณะ
สิ่งปกคลุมดินในปจจุบันมาพิจารณารวม โดยแบงระดับสิ่งปก
คลุมดินเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับท่ี 1 (คะแนนความเสี่ยงสูงสุด) 
: ไมมีพืชปกคลุมดินและทุงหญาหรือวัชพืช ระดับท่ี 2 : ไม
ดอกไมประดับหรือสวนดอกไมและไมยืนตนและวัชพืช ระดับท่ี 
3 : ปาสนและใบสนคลุมและปาไผ ระดับท่ี 4 : ปาสนและทุง
หญาและปาเบญจพรรณและวัชพืช ระดับที่ 5 (คะแนนความเสี่ยง
ต่ําสุด) : พื้นตัวหนอนหรืออิฐเรียงและพื้นคอนกรีตหรือยางมะ
ตอย ดังภาพที่ 14 การวิเคราะหเพื่อรวมปจจัยสิ่งปกคลุมดินเขามา
พิจารณารวมกับผลการวิเคราะหความลาดชัน ใชหลักวาสิ่งปก
คลุมดินตางชนิดกันมีโอกาสในการลดการไหลซึมของน้ําลงสู
ช้ันดินดานลางตางกัน โดยเปรียบเสมือนการเพิ่มหรือลดโอกาส
การเกิดการพิบัติจากการวิเคราะหความลาดชัน การวิเคราะหโดย
ใชหลักการดังกลาวทําใหระดับของพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม
เปลี่ยนจาก 3 ระดับเปน 5 ระดับ 
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ภาพที่ 14   พื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในพื้นที่โครงการฯ พิจารณาปจจัยส่ิง

ปกคลุมดนิรวมกบัผลการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชัน 
 

7.4 การตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะหท่ีไดเสนอ

ขางตนจึงไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแผนที่โอกาสเกิด
ดินถลม (ภาพที่ 14) กับขอมูลเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต และ
สภาพบงช้ีของดินถลมในพื้นที่ (ภาพที่ 6) ซึ่งพบวาตําแหนงการ
เกิดดินถลมภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาจํานวน 21 ตําแหนง และ
ตําแหนงการเอียงตัวของตนไมท้ังหมด อยูในพื้นท่ีโอกาสเกิดดิน
ถลมระดับปานกลางเกือบทั้งหมด  ซึ่งขัดกับความเปนจริง 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตําแหนงการเกิดดินถลมและการเอียง
ตัวของตนไมดังกลาวจะเห็นไดวามีตําแหนงอยูบริเวณแนวการ
ตัดถนนหรือการตัดลาดชันธรรมชาติท้ังหมด จึงไดนําผลการ
วิเคราะหเสถียรภาพของลาดชันในกรณีการตัดถนนมาพิจารณา 
(ภาพที่ 9 และภาพที่ 11) ทําใหพบวาระดับโอกาสเกิดดินถลม
เปลี่ยนจากระดับปานกลางเปนระดับสูงถึงสูงมาก จึงไดขอ
สรุปวาโอกาสเกิดดินถลมในสภาพธรรมชาติของพื้นที่โครงการ
มีระดับตั้งแตปานกลางลงไป แตเมื่อมีการตัดถนนหรือตัดลาดชัน
ธรรมชาติ จะสงผลทําใหโอกาสเกิดดินถลมในพื้นที่ดังกลาว
สูงข้ึนในระดับสูงถึงสูงมากในทันที 

8.   แนวทางการปองกันเชิงวิศวกรรม 
ลักษณะการพิบัติของลาดชันในพื้นที่ศึกษาสามารถพบไดใน

บริเวณที่มีการตัดถนนหรือปรับเปลี่ยนลาดเขาใหชันขึ้น ดังนั้น
แนวทางการปองกันและแกไขมี  2 หลักการ  คือ  การรักษา

เสถียรภาพของลาดดิน และการลดการกัดเซาะที่ตีนลาดชัน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การรักษาเสถียรภาพของลาดดิน ดวยการทดแทนแรงตาน
จากมวลดินที่หายไปโดยการตัดตีนลาดชัน ทําใหเสียสมดุลของ
ลาดชันธรรมชาติ  

1.1 สําหรับการปองกันลาดชันที่มีการตัดดินไมสูงมากใช
ผนังกันดิน เปนโครงสรางที่รับแรงดันทางดานขาง (Lateral 
Pressure) สามารถใชไดท้ังไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช
เสาเข็มตอกเวนระยะหางกันประมาณ 0.5-1.00 เมตร แลวใชแผน
กันดิน (Panel) วางระหวางเสาเข็มดังรูปที่ 15 ตอกันไปตามแนว
ยาว ขอดีของวิธีนี้คือใชพื้นที่ของโครงสรางไมมาก แตขอจํากัด
คือไมสามารถใชกับดินตัดหรือถมที่มีความสูงเกิน 1.5 เมตร 

 

 
ภาพที่ 15   ตัวอยางผนังกันดิน 

 

1.2  สําหรับลาดชันที่มีความสูงหรือมีมวลดินไถลมาก 
จําเปนตองใชน้ําหนักตานการไหลของดิน โดยการเสริมความ
แข็งแรงของมวลดิน เพื่อใหเปนน้ําหนักตานการพิบัติ วิธีดังกลาว 
ไดแก การใช Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall) 
ซึ่งเปนการแกไขการพิบัติของลาดดินดวยการผสมผสานวิธี 
Retaining Wall, Buttressing และ Reinforcement โดยใชวัสดุ
สําเร็จรูป หรือวัสดุธรรมชาติมาทําหนาท่ีเปนกําแพงกันดิน เพื่อ
เพิ่มแรงตานการพิบัติดานหนาลาดดิน แลวเสริมความแข็งแรง
ใหกับวัสดุถมภายในโดยใชวัสดุเสริมกําลังตางๆ เชน Geotextile 
หรือ Geogrid เปนตน ขอดีของวิธีนี้คือ กอสรางไดสูงตราบที่ 
Bearing Capacity และ Slope Stability ผานเกณฑการออกแบบ 
ตัวอยางดังรูปที่ 16 การออกแบบกําแพงกันดินดังกลาวควร
ดําเนินการโดยวิศวกรปฐพีผูมีประสบการณ 
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ภาพที่ 16   ตัวอยางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินโดยวิธี MSE Wall 

 

2. การปองกันการกัดเซาะผิวหนา เนื่องจากการไหลของน้ํา
บนผิวดิน โดยท่ีเสถียรภาพของลาดดินมีความมั่นคงดี วิธีการ
ปองกันการกัดเซาะผิวหนาดินที่เหมาะสม คือ การทํา Shotcrete, 
Rip Rap หรือการใช Concrete Square Grid (Clip Wall) รวมกับ
การปลูกตนไม (ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง) ดังรูปที่ 
17 ถึงรูปท่ี 21 ตามลําดับ ท้ังนี้การเลือกวิธีการปองกันแบบใดนั้น
จะขึ้นกับสภาพพื้นที่แตละแหง Shotcrete จะเหมาะสมกับลาดชัน
ขนาดใหญและสูงท่ีมีปญหาการกัดเซาะรุนแรงและเหมาะสมกับ
การใชกับลาดชันที่ วัสดุของลาดชัน เปนหินมากกว าดิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมเหมาะสมกับดินที่ไมมีความเชื่อมแนน 
สําหรับในพื้นที่ศึกษา พบวาดินมีความเหนียวจึงพอท่ีจะใชได ใน
สวนของ Rip Rap เหมาะสําหรับการปองกันการกัดเซาะบริเวณ
ตีนลาดชัน เพื่อประโยชนท้ังการกรองน้ําออกจากตีนลาดชันและ
ปองกันการกัดเซาะ ท้ัง Shotcrete และ Rip Rap นั้นจําเปนตองมีรู
ระบายน้ําเพื่อลดแรงดันน้ําภายในลาดชัน ในสวนของ Clip Wall 
นั้นเหมาะสมสําหรับลาดชันที่มีการปรับแตง เปนระนาบ 
โครงสรางของ Clip Wall จะชวยท้ังปองกันการกัดเซาะใน
ลักษณะการดักตะกอนและปองกันการเลื่อนไถลของหนาดิน 
เทคนิคนี้จําเปนตองใชรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อใหลดการ
กัดเซาะและรักษาเสถียรภาพในระยะยาว  

3. การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัดพาตะกอนดินหรือ
หินมาตามลําน้ําจากการพิบัติของลาดดินในพื้นที่เหนือน้ําและมา
สรางความเสียหายใหกับพื้นที่ดานทายน้ําดวยการสรางฝายดัก
ตะกอน  ท่ีจะทําหนาท่ีกักเก็บตะกอนดินหรือหินไว  แตน้ํ า
สามารถไหลผานตัวฝายได และยังทําใหความเร็วของน้ําลดลง 

เชน Brushwood dam หรือ Brush dam และ Loose-rock dam ดัง
รูปที่ 22 และรูปที่ 23 

 

 

ภาพที่ 17   การปองกันการกัดเซาะผิวหนาดวยวิธี Shot Crete 

 
ภาพที่ 18   การปองกันการกัดเซาะผิวหนาดวยวิธี Rip Rap  

(ที่มา: กรมทางหลวง, 2537 [13]) 
 

  

ภาพที่ 19   ตัวอยางการปองกันการกัดเซาะผิวหนาดวยวิธี Rip Rap 

 

 

ภาพที่ 20   การปองกันการกัดเซาะผิวหนาโดยใช Concrete Square Grid 
(Clip Wall), (ที่มา: กรมทางหลวง, 2537) 
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ภาพที่ 21   ตัวอยางการใช Concrete Square Grid ในการปองกันการกัด

เซาะผิวหนาดิน 
 

 

ภาพที่ 22   ฝายกักตะกอนดินแบบ Brush dam (วรากร และคณะ, 2549)  

 

ภาพที่ 23   ฝายกักตะกอนดินแบบ Loose-rock dam (วรากร และคณะ, 
2549)  

9.   สรุป 
1. การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินเพื่อประเมินโอกาส

เกิดดินถลมโดยวิธี Limit equilibrium สามารถใชสมมุติฐานการ
พิบัติในลักษณะ Circular Failure ไดหากการผุสลายของหินตน
กําเนิดทําใหเกิดช้ันดินสะสมตัวหนา ซึ่งในกรณีศึกษานี้พบวา
หินหลุม Diorite มีลักษณะดังกลาวโดยยืนยันไดท้ังจากการเจาะ
สํารวจดวยสวานมือจํานวน 57 หลุม การเจาะระดับลึก การเปด
บอสํารวจและการทดสอบความตานทานไฟฟา 

2. ผลการทดสอบคุณสมบัติดินที่ผุพังจากหินกลุม Diorite 
พบวาเปนดินประเภท CL หรือ CH ท่ีมีความหนาแนนต่ํา (< 1.6 
t/m3) และความซึมน้ําสูง (> 10-3 cm/s) และนอกจากนั้นยัง
สามารถสูญเสียความแข็งแรงไดมากเมื่อแชน้ํา (SRI = 1.581) จึง
เปนดินที่มีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม หากเกิดฝนตกหนัก 
นอกจากนั้นสิ่งปกคลุมดินสําหรับดินกลุมนี้ ยังมีความสําคัญ
อยางมากเนื่องจากสามารถลดการไหลซึมของน้ําลงสูช้ันดิน ทํา
ใหลดโอกาสเกิดดินถลมไดมาก 

3. ถึงแมดินที่ผุพังจากหินกลุม Diorite จะมีคุณสมบัติดังท่ี
กลาวในขอ 2 แตเนื่องจากดินมีคุณสมบัติดานความเปนพลาสติก
ท่ีดี (PI = 26.45-29.26%) จึงทําใหการพิบัติของลาดชันไมเกิดข้ึน
ทันทีทันใด แตจะมีพฤติกรรมการคืบ (Creep) ดังท่ียืนยันไดจาก
พฤติกรรมการเอียงตัวของตนไมและผลการตรวจวัดการเคลื่อน
ตัวโดย Inclinometer ในบทความขางเคียง 

4. การประเมินโอกาสเกิดดินถลมในเชิงพื้นที่โดยวิธีทาง
วิศวกรรมปฐพี โดยใชหลักการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชัน
เพื่อตรวจสอบคาอัตราสวนความปลอดภัยตามองศาความลาดชัน
ตาง ๆ พบวาสามารถกระทําไดอยางเหมาะสมในกรณีศึกษานี้ 
เนื่องจากใชความละเอียดของขอมูลแผนที่ความลาดชัน 1:1,000 
อยางไรก็ตาม  ความถูกตองของการวิ เคราะหยัง ข้ึนอยูกับ
สมมุติฐานของแบบจําลองเสถียรภาพที่ถูกตองตามลักษณะพื้นที่
จริง ดังเชน ในกรณีการศึกษานี้ พื้นที่รองน้ําและพื้นที่การตัด
ถนนจะไดคาโอกาสเกิดดินถลมไมตรงกับผลการวิเคราะห
เนื่องจากพื้นที่รองน้ํามีลักษณะลาดชันเปนมวลของหิน ในขณะที่
แบบจําลองเปนดิน  สําหรับพื้นที่การตัดถนนนั้นเปนการ
ปรับเปลี่ยนความชันไปจากธรรมชาติ ทําใหไมตรงกับขอมูลแผน
ท่ี 1:1,000 ท่ีใชในการวิเคราะห 

5 การปองกันการพิบัติของลาดดินเชิงวิศวกรรม  ควร
พิจารณาสาเหตุการพิบัติของลาดชัน จึงเลือกวิธีการปองกันและ
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แกไขที่เหมาะสมคือ การรักษาเสถียรภาพของลาดดิน และการลด
การกัดเซาะที่ตีนลาดชัน  รวมท้ังการลดความสูญเสียหรือ
ผลกระทบที่ดังท่ีกลาวมา 
 

9.   กิติกรรมประกาศ 
ผูเขียนใครขอขอบคุณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ท่ีอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานในพื้นท่ีและรวมกันดําเนินการศึกษาใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณ กรมชลประทานที่เอื้อเฟอแผนที่ลักษณะ
ภูมิประเทศโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาตราสวน 1:1,000 
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