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บทคัดยอ : การประเมินสถานะการดินถลมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ดําเนินการโดยศึกษาขอมูลลักษณะภูมิประเทศและสภาพ
ธรณีวิทยา สํารวจในพื้นที่พรอมทั้งดําเนินการทดสอบในสนามและหองปฏิบัติการ อันประกอบดวย การสํารวจชัน้ ดินดวยการเจาะ
สวานมือ (Hand Auger) การขุดบอสํารวจ (Test Pits) การเจาะชั้นดินระดับลึก การสํารวจการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ การทดสอบคา
ความซึมน้ําและความแข็งแรงของดิน จากนั้นวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันโดยใชวิธี Limit Equilibrium เพื่อประเมินพื้นที่โอกาส
เกิดดินถลม ตามคาอัตราสวนความปลอดภัยที่สัมพันธกับองศาความลาดชันเพื่อกระจายขอมูลออกในเชิงพื้นที่ ทําใหทราบถึงพื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดดินถลมตามลักษณะทางธรรมชาติ สําหรับปจจัยสิ่งปกคลุมดินไดนํามารวมพิจารณาดวย ดําเนินการโดยการจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ่งปกคลุมดินเปน 5 ระดับโดยกําหนดตามความสามารถในการปองกันการไหลผานของน้ําลงสูชั้นดิน ทําใหไดแผนที่
โอกาสเกิดดินถลมที่ไดพิจารณาสิ่งปกคลุมดินรวมกับการวิเคราะหทางวิศวกรรมปฐพี
จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกตองของการ
วิเคราะหกับขอมูลการพิบัติจริงในพื้นที่ 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
ดิ น ถล ม เป น ภั ย พิ บั ติ ต ามธรรมชาติ ใ นประเทศไทยที่ มี
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น และสงผลรุนแรงอยางตอเนื่อง โดยภัย
ดิ น ถล ม มั ก เกิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ฉั บ พลั น และ ก อ ให เ กิ ด ความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปองกันหรือลดความสูญเสีย

เนื่องจากการเกิดดิ นถล ม มี อยูหลายวิ ธี เชน การกํ าหนดพื้น ที่
โอกาสเกิดดินถลม (Landslide Hazard Area) การกําหนดพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถลม (Landslide Risk Area) และการกําหนดเกณฑใน
การเตือนภัย เปนตน ในประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่ศึกษา
เกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม โดยอาศัยวิธีดัชนี

การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ.หองประชุมใหญ ศูนยนิทรรศและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ปจจัยรวม เชน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมทรัพยากรณี และวิธีทาง
วิศวกรรมปฐพี เชน ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐาน
ราก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยทั่ ว ไปวิ ธี ดั ช นี ป จ จั ย ร ว ม
เหมาะสมกับการวิเคราะหพื้นที่กวางที่ทําใหเห็นภาพรวมไดดี แต
มีความแมนยําจํากัดในพื้นที่ขนาดเล็ก ในขณะที่วิธีทางวิศวกรรม
ปฐพีมีความแมนยําสูงกวาแตดําเนินการไดในเฉพาะพื้นที่จํากัด
เนื่ อ งจากต อ งการข อ มู ล สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ที่ ล ะเอี ย ดกว า
บทความนี้ ข อนํ า เสนอการประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห พื้ น ที่
โอกาสเกิดดินถลม โดยวิธีทางวิศวกรรมปฐพี ในพื้นที่ที่มีความ
ละเอียดขนาด 1:1,000 โดยใชกรณีศึกษาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จ.
เชียงราย เปนสถานที่ที่มีความสําคัญของประเทศ อยางไรก็ตาม
เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ สู ง ชั น ทํ า ให เ กิ ด เหตุ ก ารณ ดิ น ถล ม อย า ง
ตอเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุไฟปาในพื้นที่หลายครั้งตลอดชวง
2-3 ปที่ผานมา และลาสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งไฟปา
อาจทําใหสิ่งปกคลุมดินเปลี่ยนแปลงและกระตุนใหเกิดดินถลม
ได ดังนั้นกรมทรัพยากรณี จึงไดดําเนินการศึกษารวมกับศูนยวิจัย
แล ะพัฒนาวิ ศ ว ก ร ร ม ปฐพีและฐานราก มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อศึกษาพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในบริเวณรอบ
พระตําหนักดอยตุงฯ
กระบวนการศึกษาเริ่มที่การรวบรวมขอมูลพื้นที่ฐาน สํารวจ
พื้นที่ สํารวจและเก็บตัวอยางดิน ทดสอบคุณสมบัติของดิน และ
สํารวจสภาพบงชี้ของพื้นที่ดานดินถลม แลวนําผลการสํารวจและ
ทดสอบดังกลาว มาวิเคราะหเสถียรภาพของลาดเขา เพื่อวิเคราะห
พื้นที่ โอกาสเกิ ดดิน ถล ม และตรวจสอบความถู กต อ งของการ
วิเคราะห จากตําแหนงการพิบัติ และสภาพบงชี้การเคลื่อนตัวของ
ดิน

2. ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา

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

ภาพที่ 1 ลักษณะภูมปิ ระเทศบริเวณพระตําหนักดอยตุงฯ

จากแผนที่ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี (2533) [2] และ
ขอมูลธรณีวิทยาบริเวณโครงการฯ จากการศึกษาของ ปริญญา
พุท ธาภิ บาล และคณะ (2532) [3] พบว า หิน ที่ปกคลุ ม คื อ หิ น
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

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

ภาพที่ 2 หนาตัดลักษณะธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2533) [2]
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3.1 สภาพธรณีวิทยาและการสํารวจธรณีฟสิกส

3.2 การสํารวจชั้นดินดวยการเจาะสวานมือ (Hand Auger)
เพื่อตรวจสอบขอมูลตาม 3.1 จึงไดทําการประเมินความหนา
และความสม่ําเสมอของชั้นดินในพื้นที่โครงการฯ โดยการเจาะ
สํารวจชั้นดินดวยสวานมือกระจายทั่วพื้นที่ศึกษาโดยกําหนดแนว
การเจาะตามลาดชันที่มีความลาดชันสูง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
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
รวมทั้งการกระจายขนาดของเม็ดดินในบริเวณพื้นที่ศึกษามีขนาด
ใกลเคียงกัน โดยเม็ดดินสวนใหญเปนดินเม็ดละเอียด และเมื่อ
จําแนกดินดวยระบบ USCS พบวาเปนดินเหนียวชนิด CL และ
CH และมีคา PI เฉลี่ยอยูในชวง 26.45 – 29.26%
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การสํารวจสภาพธรณีวิทยาพบวาพื้นที่สวนใหญปกคลุมดวย
ดินที่ผุพังจากหินไดโอไรต (Diorite-fine to medium grained)
ประกอบดวยดินเหนียวปนทรายแปง และดินเหนียวปนทราย
ละเอี ย ด สี น้ํ า ตาลแดง สี แ ดงอมชมพู ลั ก ษณะดิ น ดั ง กล า วมี
ความสัมพันธกับขอมูลจาก QAP diagram (Streckeisen, 1976)
[4] ที่ พ บว า หิ น ดั ง กล า วมี เ ปอร เ ซ็ น ต แ ร แ พลกจิ โ อเคลส
เฟลดสปาร (Plagioclase Feldspar) ที่สามารถผุพังกลายเปนแร
ดินเหนียวสูงถึงสูงมาก หากมวลหินมีความหนาแนนของรอย
แตกและรอยแยกสูง อัตราการการผุพังก็จะสูงเพิ่มขึ้นตาม และ
จากผลการสํารวจธรณีฟสิกสของกรมทรัพยากรธรณี (2550) [5]
ดวยวิธีการวัดคาความตานทานไฟฟา (Resistivity Survey) พบวา
สภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ดังกลาวประกอบดวยชั้นดินหนาตั้งแต
10–100 เมตร ปกคลุมหินฐานราก บางบริเวณพบลักษณะของหิน
ลอยแทรกปนอยู ซึ่งจากการสํารวจสามารถสรุปไดวามีการสะสม
ตัวของชั้นดินหนา เนื่องจากการผุพังอยูกับที่จากหินตนกําเนิด
และดินที่ผุพังมีลักษณะเปนดินเหนียว
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ภาพที่ 3 การกระจายตัวผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดิน

3.3 การขุดบอสํารวจ (Test Pits)
บอสํารวจจํานวน 2 บอ ไดถูกเปดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิ ด ดิ น ถล ม สู ง โดยทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งดิ น คงสภาพ โดย
อุ ป กรณ เ ก็ บ ตั ว อย า งสํ า หรั บ งานวิ จั ย ดิ น ถล ม KU-Miniature
Sampler (วรากร และนงลักษณ, 2546 และวรากร และบรรพต,
2548) เพื่ อ นํ า ตั ว อย า งมาทดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นใน
หองปฏิบัติการสําหรับการทดสอบความสามารถในการซึมน้ํา
ของชั้นดินในสนาม ทดสอบโดยวิธี Double Ring Infiltration
Test (ASTM D 3385) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผานของน้ํา
นอกจากนั้ น ยั ง ได เ ก็ บ ข อ มู ล หน ว ยน้ํ า หนั ก ของดิ น ในสนาม
(Pocket Density Test) และคาดัชนีแรงเฉือนแบบไมระบายน้ํา
(Undrained Shear Strength Index)โดยใชอุปกรณ Pocket
Penetrometer
ผลการทดสอบดังภาพที่ 4 พบวาดินมีความสามารถในการ
ซึมน้ําสูงตลอดความลึกของการสํารวจ และมีคาความหนาแนน
ต่ํา โดยเฉพาะบริเวณความลึกชวง 0.2-0.5 เมตรจากผิวดิน
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ก.) บอสํารวจที่ 1
ภาพที่ 4 ผลการทดสอบในบอสํารวจ
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ข.) บอสํารวจที่ 2
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3.4 การสํารวจชั้นดินระดับลึก
หลุมสํารวจระดับลึก 2 หลุม ไดดําเนินการในพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดดินถลมดินถลมสูง คือมีโอกาสเกิดและผลกระทบสูงเพื่อ
ทดสอบความแข็งแรงและความซึมน้ําของชั้นดิน ดวยวิธีการเจาะ
แบบฉีดลาง (Wash Boring) พรอมทั้งทดสอบ SPT และทดสอบ
ความ ซึม น้ํ าตลอ ด คว ามลึ ก พ บ วาลั กษณะของ ชั้ นดิ น
ประกอบดวยดินในกลุม CH, CL และ SC แทรกสลับชั้นกันอยู
โดยมีชั้นหินฐานเปน Diorite
ผลการทดสอบแสดงดั ง ภาพที่ 5 โดยผลการตอกทดสอบ
(SPT, N) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามความลึก โดยที่ความลึก 8
เมตร ลงไปคา SPT จะเพิ่มสูงขึ้นมากสอดคลองคาสภาพของดิน
ที่ อ ยู เ ริ่ ม เปลี่ ย นสถานะจากปลาสติ ก เป น กึ่ ง ของแข็ ง ชั้ น ดิ น มี
ความหนาและมีคาความซึมน้ําสูงตลอดความลึก
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นอกจากนั้ น ยั ง มี ล าดดิ น บางส ว นที่ มี ก ารกั ด เซาะของน้ํ า
(Erosion) ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการพิบัติแบบเลื่อนไถลไดใน
อนาคต (สํ า หรั บ บริ เวณที่ มี ค วามลาดชั น สูง ) ตํ า แหน ง ผลการ
สํารวจแสดงดังภาพที่ 6

5. การสํารวจสภาพบงชี้ลักษณะดินถลม
ลักษณะบงชี้ถึงการเคลื่อนตัวของมวลดินในพื้นที่
ดําเนินการโดยการสํารวจและเก็บขอมูลอันประกอบดวย
ก. การเอียงของตนไม
ข. ตําแหนงการเคลื่อนของมวลดิน
ค. รอยแตกของถนน
ผลการสํารวจพบวาสิ่งปกคลุมดิน การกัดเซาะและการเกิด
ดินไหล มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน โดยพื้นที่ที่ไมมีสิ่งปก
คลุมดิน หรือสิ่งปกคลุมดินมีความหนาแนนไมเพียงพอ หนาดิน
จะถูกกัดเซาะไดงาย และสงผลใหน้ําฝนไหลซึมลงสูชั้นดินที่ลึก
กวาไดโดยงาย ทําใหกําลังของดินลดลงและเกิดการไหลตัวใน
ที่สุด พื้นที่ตามแนวการตัดถนนพบการเอียงตัวของตนไมและพบ
รอยแตกบนผิวถนน ผลการสํารวจดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบชัน้ ดินระดับลึก

ค.) SPT

4. ลักษณะการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ศกึ ษา
Varnes (1978) [9] จําแนกรูปแบบของการพิบัติออกเปน 6
ประเภทหลักๆ จากการสํารวจพบลักษณะการพิบัติจําแนกไดตาม
Varnes (1978) เปน 2 ลักษณะ คือ
1. การพิบัติแบบเลื่อนไถล (Slides) ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
มากกวา 35 องศา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการตัดถนน ทั้งในสวน
งานตัดและงานถมและพื้นที่ที่ไมมีสิ่งปกคลุมดิน ขนาดของดิน
ถลม มีขนาดไมเกิน 20 ลบ.ม.
2. การคืบของดิน (Soil Creep) สวนใหญเกิดบริเวณริมถนน
ทางขึ้นโครงการฯ โดยดินจะมีการเคลื่อนตัวอยางชาๆ ไมปรากฎ
รอยแตกหรือรอยแยกบนผิวดินชัดเจน แตสามารถสังเกตไดจาก
การเอียงตัวของตนไม

ภาพที่ 6 แผนทีส่ ัญญาณการเคลื่อนตัวของลาดดิน

6. การประเมินพฤติกรรมดินถลมจากคุณสมบัติดิน
จากข อ มู ล ผลการสํ า รวจทั้ ง หมดที่ ไ ด ก ล า วมา สามารถ
ประเมินพฤติกรรมดินถลมไดดังตอไปนี้
ก. การเจาะสํารวจดวยสวานมือ (Hand Auger) ผลการสํารวจ
ไมพบชั้นหิน ซึ่งสอดคลองกับ Resistivity Survey ที่พบชั้นหิน
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ในระดั บ ลึ ก โดยชั้ น ดิ น มี ค วามสม่ํ า เสมอและสามารถจํ า แนก
ประเภทดิน (USCS) ไดเปน CH, CL, MH หรือ OH มีปริมาณ
เม็ดละเอียดมาก และดินมีความเปน Plastic หรือมีความเหนียว
เมื่อตรวจสอบจาก Plasticity Chart พบวาแรดินเหนียวที่พบ
สวนมากเปนแร Illite ดังภาพที่ 7 ซึ่งบงบอกวาดินผุพังมาจากหิน
ตนกําเนิดชนิดเดียวกัน
Plasticity Index, PI% .
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จึงอยูในลักษณะการคืบ (Creep) แทนที่จะพิบัติแบบทันทีทันใด
ดังหลักฐานการเอียงของตนไมจากการขุดตัดถนน

7. การประเมินพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม
การประเมินพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม ดําเนินการโดยการ
วิเคราะหเสถียรภาพของลาดดิน ดวยวิธี Limit Equilibrium ตาม
คําแนะนําของ วรากร (2542) [10] รวมกับเทคนิคของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อกําหนดพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม
ในแผนที่ความละเอียด 1:1,000

7.1 คุณสมบัติดินสําหรับการวิเคราะห

30
20
10
0
0

10

20

30

40 50 60
70
Liquid Limit, LL%

80

90

100

ภาพที่ 7 ผลการสํารวจแสดงใน Plasticity Chart

ข. การเปดบอสํารวจ (Test Pit) และการทดสอบในสนาม:
พบวาชั้นดินระดับตื้น (ไมเกิน 20 ซม.) ประกอบดวยหนาดินที่มี
การผุพังของซากพืชและรากไม จากนั้นเปนชั้นดินที่คอนขางจะมี
ชนิดเดียวกันสม่ําเสมอ เปนดินเหนียวที่มีคาความซึมน้ําคอนขาง
สูงและมีความหนาแนนต่ํา
ค. การทดสอบการเปลี่ ย นแปลงกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นใน
หองปฏิบัติการ วิเคราะหโดยวิธี Strength Reduction Index (SRI)
(Suttisak and Bunpoat,2006) [8] พบวาเมื่อดินอิ่มตัวจะทําให
กําลังรับน้ําหนักของดินลดลงจากสภาวะธรรมชาติกวารอยละ 50
(SRI = 1.581) ผลการทดสอบดังกลาวสอดคลองกับผลการ
ทดสอบ Direct Shear Test ที่พบวาดินเมื่ออยูในสภาวะอิ่มตัว
กําลังรับแรงเฉือนจะมีคาลดลงจากสภาพธรรมชาติ
จากผลการสํารวจและทดสอบทางวิศวกรรมปฐพีขา งต น
สามารถสรุปไดวา สิ่งปกคลุมดินเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมาก
ในการปองกันการเคลื่อนตัวของมวลดิน เนื่องจากดินที่ผุพังจาก
หินตนกําเนิดมีความหนาแนนต่ําและมีคาความซึมน้ําสูง ทําให
น้ํ า ไหลซึ ม ได ดี ใ นมวลดิ น ส ง ผลให กํ า ลั ง รั บ แรงฉื อ นลดลง
ตามลําดับ อยางไรก็ดีถึงแมดินจะสูญเสียกําลังไดงายเมื่อความชื้น
เพิ่มขึ้น แตเนื่องจากดินมีชวงความเปน Plastic หรือมีความ
เหนียวในชวงปริมาณความชื้นที่กวาง ทําใหการเคลื่อนตัวพิบัติ

จากผลการสํ า รวจภาคสนาม และการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ สามารถประเมินสภาพชั้นดินในพื้นที่ไดวาชั้น
ดินเปนดินที่มีเนื้อสม่ําเสมอ (Homogeneous Soil) มีความหนา
มากกวา 15-30 เมตร ดานลางเปน ชั้นหินแข็ ง (Bed Rock)
ลักษณะดินดังกลาวจึงเปนลักษณะที่สามารถสรางแบบจําลอง
ลาดชันที่มีเนื้อดินสม่ําเสมอและมีคุณสมบัติเดียวกัน นอกจากนั้น
การวิเคราะหการพิบัติในรูปแบบสวนโคงของวงกลม (Circular
failure) จึงเปนไปไดมากกวาการใชรูปแบบการพิบัติในลักษณะ
Infinite slope ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่มีชั้นดินไมหนาหรือ
ชั้ น หิ น อยู ตื้ น
ค า กํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นสํ า หรั บ การวิ เ คราะห
เสถี ย รภาพของลาดดิน ดําเนิ นการทดสอบโดยใชก ารทดสอบ
แบบเฉือนตรง (Direct shear test) โดยทดสอบในสภาวะ
Undrained กับดิน Undisturbed ที่มีความชื้นตามสภาพธรรมชาติ
และสภาพแชน้ํา นอกจากนั้นยังไดนําคา Residual strength จาก
การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนในสภาพแชน้ํามาวิเคราะหเพื่ อ
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 คากําลังรับแรงเฉือนในสภาวะ Undrained
สภาวะ
C, (t/m2) φ, (deg.) γt ,(t/m3)
กําลังของดินในสภาวะความชื้น
1.00
36.0
1.60
ธรรมชาติ (Unsaturated)
กําลังของดินในสภาพแชน้ํา
1.00
30.0
1.70
(Soaked)
กําลังของดินในสภาวะคงคาง
0.10
30.0
1.55
(Residual Shear Strength)
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7.2 การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินเชิงพืน้ ที่

2.00

อัตราสวนปลอดภัย

พื้นที่ของโครงการมีความลาดชันที่แตกตางกัน ไมสามารถที่
จะแบงแนวตัด (Section) เพื่อทําการวิเคราะหไดทุกแนว ดังนั้น
การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินในพื้นที่ทั้งหมดจึงทําโดยการ
กําหนดความสูงของลาดดินประมาณ 50 เมตร ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
ของความสูงบริเวณดานบนพระตําหนักฯ ถึงถนนดานลาง แลว
ปรับเปลี่ย นคาความลาดเอีย งตั้งแต 20 ถึง 40 องศา เพื่อหาค า
อัตราสวนความปลอดภัยของลาดชันในมุมเอียงตางๆ โดยแบง
ลักษณะของลาดเอียงเปน 2 กรณี คือ กรณีพื้นที่เปนพื้นที่ลาด
ตอเนื่อง และกรณีมีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อการกอสรางถนน ดัง
ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 ตามลําดับ
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ภาพที่ 10 คาอัตราสวนปลอดภัยกรณีการวิเคราะหลาดชันตอเนือ่ ง
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ภาพที่ 11 คาอัตราสวนปลอดภัยระหวางกรณีการวิเคราะหลาดชันตอเนื่อง
กับกรณีมีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อการกอสรางถนน

ภาพที่ 9 การวิเคราะหกรณีมีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อการกอสรางถนน

ผลการวิเคราะหเสถียรภาพทั้ง 2 ลักษณะ แสดงดังภาพที่ 10
ซึ่งจะเห็นวาคาอัตราสวนความปลอดภัยจะมีคาลดลงเมื่อความ
ลาดเอียงที่เพิ่มขึ้น โดยดินในสภาวะแชน้ํา จะมีคาความปลอดภัย
ที่ต่ํากวาดินในสภาวะธรรมชาติ และกรณีการตัดลาดเชิงเขาเพื่อ
การกอสรางถนนพบวาคาอัตราสวนความปลอดภัยมีคาต่ํากวา
เมื่อเทียบกับกรณีพื้นที่เปนพื้นที่ลาดตอเนื่องอยางชัดเจน และ
แนวการพิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณตี น ลาดชั น ด า นดิ น ตั ด ซึ่ ง ตรงกั บ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อนําขอมูลความลาดชัน จากแผนที่มาตราสวน 1:1,000 มา
วิเ คราะห รว มกับ ผลการวิเ คราะห เ สถี ย รภาพของลาดชั น โดย
จําแนกระดับโอกาสเกิดดินถลมตามคาอัตราสวนความปลอดภัย
และองศาความลาดชันดังแสดงในภาพที่ 10 โดยพิจารณาชว ง
ของความลาดชันที่ใหคาอัตราสวนความปลอดภัยที่มากกวา 1.2
ถือวามีโอกาสเกิดต่ํา (Brand 1984 [11] และ Trenter 2001 [12])
หากเท า กั บ 1.2 ถื อ ว า ปานกลาง และหากต่ํ า กว า 1.0 ถื อ ว า มี
โอกาสเกิดดินถลมสูง โดยการวิเคราะหไดพิจารณาชวงกําลังรับ
น้ําหนักของดินทั้งจากสภาพธรรมชาติ (Natural) สภาพแชน้ํา
(Soaked) และสภาพกําลังที่คงเหลือหลังการเคลื่อนตัว (Residual)
และดําเนินการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ผลการ
วิเคราะหสามารถแสดงไดในเชิงพื้นที่ ดังภาพที่ 12

การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ.หองประชุมใหญ ศูนยนิทรรศและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ภาพที่ 12 แผนทีพ่ ื้นทีท่ ี่มีโอกาสเกิดดินถลมในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ

ภาพที่ 13 ผลการสํารวจสิ่งปกคลุมดินในพืน้ ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

การวิเคราะหดังกลาวไมไดพิจารณาปจจัยของสิ่งปกคลุมดิน
ประกอบ ซึ่ ง จากผลการวิ เ คราะห พ บว า พื้ น ที่ บ ริ เ วณร อ งน้ํ า มี
โอกาสเกิดดินถลมสูงเนื่องจากมีความลาดชันมาก จึงเขาสํารวจ
พื้นที่ดังกลาว และพบวาบริเวณดังกลาวไมปรากฎรองรอยการ
พิบัติหรือลักษณะที่บงบอกถึงการเคลื่อนตัวตามผลการวิเคราะห
แตอยางใด แตพบวาพื้นที่สวนใหญเปนรองน้ําที่มีฐานเปนหิน
และมีการสะสมตัวของหินลอยในบริเวณดังกลาว พื้นที่ดังกลาว
ควรมีความมั่นคงกวาผลการวิเคราะห ทั้งนี้เนื่องจากคากําลังรับ
แรงของมวลรวมหินมีคามากกวาดิน จึงทําใหลาดชันในบริเวณ
ดังกลาวมีคาสูงกวาลาดชันดินธรรมชาติและไมเกิดการพิบัติ

จากผลการวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันเชิงพื้นที่ทําให
ทราบถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสเกิ ด ดิ น ถล ม ดั ง ภาพที่ 12 ซึ่ ง ไม ไ ด นํ า
ลักษณะสิ่งปกคลุมดินเขามาพิจารณา ดังนั้นหากนําปจจัยลักษณะ
สิ่งปกคลุมดินในปจจุบันมาพิจารณารวม โดยแบงระดับสิ่งปก
คลุมดินเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 (คะแนนความเสี่ยงสูงสุด)
: ไม มี พื ช ปกคลุ ม ดิ น และทุ ง หญ า หรื อ วั ช พื ช ระดั บ ที่ 2 : ไม
ดอกไมประดับหรือสวนดอกไมและไมยืนตนและวัชพืช ระดับที่
3 : ปาสนและใบสนคลุม และปาไผ ระดับที่ 4 : ปาสนและทุ ง
หญาและปาเบญจพรรณและวัชพืช ระดับที่ 5 (คะแนนความเสี่ยง
ต่ําสุด) : พื้นตัวหนอนหรืออิฐเรียงและพื้นคอนกรีตหรือยางมะ
ตอย ดังภาพที่ 14 การวิเคราะหเพื่อรวมปจจัยสิ่งปกคลุมดินเขามา
พิจารณารวมกับผลการวิเคราะหความลาดชัน ใชหลักวาสิ่งปก
คลุมดินตางชนิดกันมีโอกาสในการลดการไหลซึมของน้ําลงสู
ชั้นดินดานลางตางกัน โดยเปรียบเสมือนการเพิ่มหรือลดโอกาส
การเกิดการพิบัติจากการวิเคราะหความลาดชัน การวิเคราะหโดย
ใช ห ลั ก การดั ง กล า วทํ า ให ร ะดั บ ของพื้ น ที่ โ อกาสเกิ ด ดิ น ถล ม
เปลี่ยนจาก 3 ระดับเปน 5 ระดับ

7.3 ปจจัยสิ่งปกคลุมดินตอโอกาสเกิดดินถลม
ผลการวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมปฐพีดังที่ไดกลาวมาจะ
เห็นไดวาสิ่งปกคลุมดินเปนปจจัยที่มีผลตอความมั่นคงของลาด
ชั น เนื่ อ งจากมี ผ ลต อ การไหลซึ ม ของน้ํ า ลงสู ชั้ น ดิ น เบื้ อ งล า ง
ดังนั้นจึงทําการสํารวจลักษณะสิ่งปกคลุมดิน โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการลดการไหลซึ ม ของน้ํ า ลงสู ดิ น โดยแบ ง
ประเภทของสิ่งปกคลุมดินเปน 9 ชนิด ดังภาพที่ 13 ตามลําดับ
ความสามารถในการไหลซึมของน้ําลงสูชั้นดิน ไดแก
1. ไมมีพืชคลุมดิน
2. ทุงหญาหรือวัชพืช
3. ไมดอกไมประดับหรือสวนดอกไม
4. ไมยืนตนและหญาปลูก
5. ปาไผ

6. ปาสนและวัชพืช
7. ปาเบญจพรรณและวัชพืช
8. พื้นตัวหนอนหรืออิฐเรียง
9. พื้นคอนกรีตหรือยางมะตอย
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ภาพที่ 14 พื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในพื้นที่โครงการฯ พิจารณาปจจัยสิ่ง
ปกคลุมดินรวมกับผลการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชัน

เสถียรภาพของลาดดิน และการลดการกัดเซาะที่ตีนลาดชัน ดังมี
รายละเอียดดังนี้
1. การรักษาเสถียรภาพของลาดดิน ดวยการทดแทนแรงตาน
จากมวลดินที่หายไปโดยการตัดตีนลาดชัน ทําใหเสียสมดุลของ
ลาดชันธรรมชาติ
1.1 สําหรับการปองกันลาดชันที่มีการตัดดินไมสูงมากใช
ผนั ง กั น ดิ น เป น โครงสร า งที่ รั บ แรงดั น ทางด า นข า ง (Lateral
Pressure) สามารถใชไดทั้งไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช
เสาเข็มตอกเวนระยะหางกันประมาณ 0.5-1.00 เมตร แลวใชแผน
กันดิน (Panel) วางระหวางเสาเข็มดังรูปที่ 15 ตอกันไปตามแนว
ยาว ขอดีของวิธีนี้คือใชพื้นที่ของโครงสรางไมมาก แตขอจํากัด
คือไมสามารถใชกับดินตัดหรือถมที่มีความสูงเกิน 1.5 เมตร

7.4 การตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการวิ เ คราะห ที่ ไ ด เ สนอ
ขางตนจึงไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแผนที่โอกาสเกิด
ดินถลม (ภาพที่ 14) กับขอมูลเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และ
สภาพบงชี้ของดินถลมในพื้นที่ (ภาพที่ 6) ซึ่งพบวาตําแหนงการ
เกิดดินถลมภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาจํานวน 21 ตําแหนง และ
ตําแหนงการเอียงตัวของตนไมทั้งหมด อยูในพื้นที่โอกาสเกิดดิน
ถล ม ระดั บ ปานกลางเกื อ บทั้ ง หมด ซึ่ ง ขั ด กั บ ความเป น จริ ง
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตําแหนงการเกิดดินถลมและการเอียง
ตัวของตนไมดังกลาวจะเห็นไดวามีตําแหนงอยูบริเวณแนวการ
ตัดถนนหรือการตัดลาดชันธรรมชาติทั้งหมด จึงไดนําผลการ
วิเคราะหเสถียรภาพของลาดชันในกรณีการตัดถนนมาพิจารณา
(ภาพที่ 9 และภาพที่ 11) ทําใหพบวาระดับโอกาสเกิดดินถลม
เปลี่ ย นจากระดั บ ปานกลางเป น ระดั บ สู ง ถึ ง สู ง มาก จึ ง ได ข อ
สรุปวาโอกาสเกิดดินถลมในสภาพธรรมชาติของพื้นที่โครงการ
มีระดับตั้งแตปานกลางลงไป แตเมื่อมีการตัดถนนหรือตัดลาดชัน
ธรรมชาติ จะส ง ผลทํ า ให โ อกาสเกิ ด ดิ น ถล ม ในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว
สูงขึ้นในระดับสูงถึงสูงมากในทันที

8. แนวทางการปองกันเชิงวิศวกรรม
ลักษณะการพิบัติของลาดชันในพื้นที่ศึกษาสามารถพบไดใน
บริเวณที่มีการตัดถนนหรือปรับเปลี่ยนลาดเขาใหชันขึ้น ดังนั้น
แนวทางการป อ งกั น และแก ไ ขมี 2 หลั ก การ คื อ การรั ก ษา

ภาพที่ 15 ตัวอยางผนังกันดิน

1.2 สําหรับลาดชันที่มีความสูงหรือมีมวลดินไถลมาก
จําเปนตองใชน้ําหนักตานการไหลของดิน โดยการเสริมความ
แข็งแรงของมวลดิน เพื่อใหเปนน้ําหนักตานการพิบัติ วิธีดังกลาว
ไดแก การใช Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall)
ซึ่ ง เป น การแก ไ ขการพิ บั ติ ข องลาดดิ น ด ว ยการผสมผสานวิ ธี
Retaining Wall, Buttressing และ Reinforcement โดยใชวัสดุ
สําเร็จรูป หรือวัสดุธรรมชาติมาทําหนาที่เปนกําแพงกันดิน เพื่อ
เพิ่มแรงตานการพิบัติดานหนาลาดดิน แลวเสริมความแข็งแรง
ใหกับวัสดุถมภายในโดยใชวัสดุเสริมกําลังตางๆ เชน Geotextile
หรือ Geogrid เปนตน ขอดีของวิธีนี้คือ กอสรางไดสูงตราบที่
Bearing Capacity และ Slope Stability ผานเกณฑการออกแบบ
ตั ว อย า งดั ง รู ป ที่ 16 การออกแบบกํ า แพงกั น ดิ น ดั ง กล า วควร
ดําเนินการโดยวิศวกรปฐพีผูมีประสบการณ
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เชน Brushwood dam หรือ Brush dam และ Loose-rock dam ดัง
รูปที่ 22 และรูปที่ 23

ภาพที่ 16 ตัวอยางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินโดยวิธี MSE Wall

2. การปองกันการกัดเซาะผิวหนา เนื่องจากการไหลของน้ํา
บนผิวดิน โดยที่เสถียรภาพของลาดดินมีความมั่นคงดี วิธีการ
ปองกันการกัดเซาะผิวหนาดินที่เหมาะสม คือ การทํา Shotcrete,
Rip Rap หรือการใช Concrete Square Grid (Clip Wall) รวมกับ
การปลูกตนไม (ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง) ดังรูปที่
17 ถึงรูปที่ 21 ตามลําดับ ทั้งนี้การเลือกวิธีการปองกันแบบใดนั้น
จะขึ้นกับสภาพพื้นที่แตละแหง Shotcrete จะเหมาะสมกับลาดชัน
ขนาดใหญและสูงที่มีปญหาการกัดเซาะรุนแรงและเหมาะสมกับ
การใช กั บ ลาดชั น ที่ วั ส ดุ ข องลาดชั น เป น หิ น มากกว า ดิ น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ไม เ หมาะสมกั บ ดิ น ที่ ไ ม มี ค วามเชื่ อ มแน น
สําหรับในพื้นที่ศึกษา พบวาดินมีความเหนียวจึงพอที่จะใชได ใน
สวนของ Rip Rap เหมาะสําหรับการปองกันการกัดเซาะบริเวณ
ตีนลาดชัน เพื่อประโยชนทั้งการกรองน้ําออกจากตีนลาดชันและ
ปองกันการกัดเซาะ ทั้ง Shotcrete และ Rip Rap นั้นจําเปนตองมีรู
ระบายน้ําเพื่อลดแรงดันน้ําภายในลาดชัน ในสวนของ Clip Wall
นั้ น เหมาะสมสํ า หรั บ ลาดชั น ที่ มี ก ารปรั บ แต ง เป น ระนาบ
โครงสรางของ Clip Wall จะชวยทั้งปองกันการกัดเซาะใน
ลักษณะการดั กตะกอนและปองกัน การเลื่อนไถลของหนาดิ น
เทคนิคนี้จําเปนตองใชรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อใหลดการ
กัดเซาะและรักษาเสถียรภาพในระยะยาว
3. การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัดพาตะกอนดินหรือ
หินมาตามลําน้ําจากการพิบัติของลาดดินในพื้นที่เหนือน้ําและมา
สรางความเสียหายใหกับพื้นที่ดานทายน้ําดวยการสรางฝายดัก
ตะกอน ที่ จ ะทํ า หน า ที่ กั ก เก็ บ ตะกอนดิ น หรื อ หิ น ไว แต น้ํ า
สามารถไหลผานตัวฝายได และยังทําใหความเร็วของน้ําลดลง

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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9. สรุป

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)

1. การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินเพื่อประเมินโอกาส
เกิดดินถลมโดยวิธี Limit equilibrium สามารถใชสมมุติฐานการ
พิบัติในลักษณะ Circular Failure ไดหากการผุสลายของหินตน
กําเนิดทําใหเกิดชั้นดินสะสมตัวหนา ซึ่งในกรณีศึกษานี้พบวา
หินหลุม Diorite มีลักษณะดังกลาวโดยยืนยันไดทั้งจากการเจาะ
สํารวจดวยสวานมือจํานวน 57 หลุม การเจาะระดับลึก การเปด
บอสํารวจและการทดสอบความตานทานไฟฟา
2. ผลการทดสอบคุณสมบัติดินที่ผุพังจากหินกลุม Diorite
พบวาเปนดินประเภท CL หรือ CH ที่มีความหนาแนนต่ํา (< 1.6
t/m3) และความซึมน้ําสูง (> 10-3 cm/s) และนอกจากนั้นยัง
สามารถสูญเสียความแข็งแรงไดมากเมื่อแชน้ํา (SRI = 1.581) จึง
เป น ดิ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด ดิ น ถล ม หากเกิ ด ฝนตกหนั ก
นอกจากนั้ น สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น สํ า หรั บดิ น กลุ ม นี้ ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ
อยางมากเนื่องจากสามารถลดการไหลซึมของน้ําลงสูชั้นดิน ทํา
ใหลดโอกาสเกิดดินถลมไดมาก
3. ถึงแมดินที่ผุพังจากหินกลุม Diorite จะมีคุณสมบัติดังที่
กลาวในขอ 2 แตเนื่องจากดินมีคุณสมบัติดานความเปนพลาสติก
ที่ดี (PI = 26.45-29.26%) จึงทําใหการพิบัติของลาดชันไมเกิดขึ้น
ทันทีทันใด แตจะมีพฤติกรรมการคืบ (Creep) ดังที่ยืนยันไดจาก
พฤติกรรมการเอียงตัวของตนไมและผลการตรวจวัดการเคลื่อน
ตัวโดย Inclinometer ในบทความขางเคียง
4. การประเมินโอกาสเกิดดินถลมในเชิงพื้นที่โดยวิธีทาง
วิศวกรรมปฐพี โดยใชหลักการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชัน
เพื่อตรวจสอบคาอัตราสวนความปลอดภัยตามองศาความลาดชัน
ตาง ๆ พบวาสามารถกระทําไดอยางเหมาะสมในกรณีศึกษานี้
เนื่องจากใชความละเอียดของขอมูลแผนที่ความลาดชัน 1:1,000
อย า งไรก็ ต าม ความถู ก ต อ งของการวิ เ คราะห ยั ง ขึ้ น อยู กั บ
สมมุติฐานของแบบจําลองเสถียรภาพที่ถูกตองตามลักษณะพื้นที่
จริง ดัง เชน ในกรณีการศึกษานี้ พื้น ที่รอ งน้ําและพื้ นที่การตั ด
ถนนจะได ค า โอกาสเกิ ด ดิ น ถล ม ไม ต รงกั บ ผลการวิ เ คราะห
เนื่องจากพื้นที่รองน้ํามีลักษณะลาดชันเปนมวลของหิน ในขณะที่
แบบจํ า ลองเป น ดิ น สํ า หรั บ พื้ น ที่ ก ารตั ด ถนนนั้ น เป น การ
ปรับเปลี่ยนความชันไปจากธรรมชาติ ทําใหไมตรงกับขอมูลแผน
ที่ 1:1,000 ที่ใชในการวิเคราะห
5 การป อ งกั น การพิ บั ติ ข องลาดดิ น เชิ ง วิ ศ วกรรม ควร
พิจารณาสาเหตุการพิบัติของลาดชัน จึงเลือกวิธีการปองกันและ
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แกไขที่เหมาะสมคือ การรักษาเสถียรภาพของลาดดิน และการลด
การกั ด เซาะที่ ตี น ลาดชั น รวมทั้ ง การลดความสู ญ เสี ย หรื อ
ผลกระทบที่ดังที่กลาวมา
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