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จากการเคลื่อนตัวของดินเพ่ือเป็นแนวทางความเป็นไปได้ต่อการศึกษาด้านภัยพิบัติดินถล่มต่อไปในอนาคต 
  
ค าส าคัญ: ดินถล่ม, พ้ืนที่อ่อนไหวต่อดินถล่มพลวัติ, ธรณีพิบัติภัย, ธรณีวิศวกรรม, ซากมวลพิบัติ, ตะกอน
เชิงเขา, กล่องเตือนภัยประจ้าบ้าน, การเคลื่อนตัวของมวลดิน, การระบายน้้า  



 
  

    

 

  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ข 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเกดิดินถลม่เพื่อการป้องกนัและสรา้งระบบเตือนภยัดินถล่มในพื้นท่ีภาคเหนือ 

พื้นท่ีตน้แบบบา้นดอยชา้ง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 สรุปย่อการวจิยั 

Abstract 

Study of Landslide Behavior for Prevention and Warning 
System Developing in the Selected Area Ban Doichang,  

Wawi, Mae Suai, Chiang Rai. 

This research aims to manage the landslide disaster area to prevent and mitigate 
the impact on the lives and property of tribal community. This project focuses on the 
study of mechanical behavior of Colluvium deposit which is loose sediments that have 
been deposited at the base of hill slopes by landslides in the past. The sediment is 
sensitive to changes in groundwater table, which result in slope instability and easy 
deformation. In this research, Ban Doichang, Wawi, Mae Suai, Chiang Rai province was 
selected to study area. Water table monitoring and recording devices were installed in 
Observation well (Open stand pipe). For the horizontal movements in deeper soil layer 
were monitored by Inclinometer. For shallow movements were measured by using Global 
positioning system (GPS). Including rainfall on study area was measured and recorded by 
automatic rain gauge. Electrical resistivity technique for sub-soil investigation was 
performed to support soil boring and observation wall planning. Data recorded from study 
area were analyzed the location of landslide hazard area for prevention and mitigation. In 
addition, the project also applied the aerial photography technique by Unmanned aerial 
vehicle (UAV/Drone) to survey topography and location of damaged building caused of 
slope movement for landslide disaster study in the future. 
 
Keyword:  Landslide, Dynamics Landslide Susceptibility, Geohazard, Geotechnical 
Engineering, Debris, Colluvium deposits, House Hold Box, Ground movement, Drainage. 
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แบบสรุปย่อการวิจัย 

(Executive Summary) 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย)  โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพ่ือการป้องกันและสร้างระบบ
เตือนภัยดินถล่มในพ้ืนที่ภาคเหนือ : พ้ืนที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ต าบลวาวี 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

(ภาษาอังกฤษ) Study of Landslide Behavior for Prevention and Warning 

System Developing in the Selected Area Ban Doichang, Wawi, 

Mae Suai, Chiang Rai. 
 

1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย 
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นายสมศักดิ์  เลิศประเสริฐพันธ์ 
สถานที่ท างาน : มูลนิธิมดชนะภัย 
โทรศัพท ์089-799-9015 อีเมล์ : Somsak4077@hotmail.com 

  

 

นางสาวศิริภรณ์  ฟ้าค าตัน 
สถานที่ท างาน : มูลนิธิมดชนะภัย (เชียงราย) 
โทรศัพท ์081-025-2622 อีเมล์ : fakamtoan@hotmail.com 

  

 

ดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล   ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
สถานที่ท างาน : บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด  
โทรศัพท์, โทรสาร : 053-015-234-6, 043-801-642-3/ 053-015-237-8 
อีเมล์ : kgtect@loxinfo.co.th 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย 

ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  งบประมาณที่ได้รับ 3,861.000 บาท 

ระยะเวลาท าการวิจัย 24 เดือน   ตั้งแต ่ 23 มิถุนายน 2558  ถึง  23 มิถุนายน 2560        

2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนหรือการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่สูงชัน บ่อยครั้งจะพบปัญหาการเกิดน้ าป่าไหลหลากและ 
ดินถล่มเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการพิบัติสูงอยู่แล้ว โดยส่วนมากที่ตั้งของชุมชนมักจะอยู่
ใกล้ร่องน้ าและตะพักที่ราบสันเขา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นน้ า (Zero basin) ด้วยเหตุนี้ยิ่งส่งผลให้เกิด 
ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ให้ความส าคัญต่อการศึกษาด้านดินถล่มมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดินถล่มและท างานวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยดินถล่ม ศึกษา  
ถึงพฤติกรรมการเกิดดินถล่มน าไปพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยหลักการทาง
ธรณีวิศวกรรมที่สอดคล้องใกล้เคียงกับพ้ืนที่จริงมากที่สุด อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาระบบการเตือนภัย  
เพ่ือป้องกันและแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนที่ชุมชนเสี่ยงภัย โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2550, 2552, 2555 และ 2558 
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ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตะกอนพัดพา 
(Colluvium deposits) ที่ทับถมกันบนพ้ืนที่สูง เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพิบัติซ้ าเนื่องจากการถับถม
กันอย่างหลวมๆ เกิดการกัดเซาะ การไหลของน้ าใต้ดินได้ง่าย อีกทั้งลักษณะพ้ืนที่มักเป็นพ้ืนที่ราบกว้าง  
มีร่องน้ าใหม่เกิดขึ้นเหมาะต่อการตั้งชุมชนที่พักอาศัยบนพ้ืนที่สูง ดังนั้น ยิ่งท าให้เป็นการเพ่ิมความเสี่ยง  
ในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม  ซึ่งพ้ืนที่ลักษณะที่คล้ายคลึงกันยังมีอีกหลายพ้ืนที่ใน
ประเทศไทย การศึกษาถึงพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย จึงนับว่าเป็น
ต้นแบบของการศึกษาวิจัยที่ส าคัญเพ่ือขยายผลต่อพ้ืนที่อ่ืน นอกจากนั้น ยังน าผลการศึกษาด้านการพัฒนา
เครื่องมือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มประจ าบ้านจากงานวิจัยที่ผ่านมาในการจัดการด้านดินถล่มเชิงรุก
อีกด้วย โดยเลือกหมู่บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ลักษณะพ้ืนที่ตั้งชุมชน
อยู่บนตะกอนดินพัดพาที่ทับถมกันบนตะพักเชิงเขา (Colluvium deposits) มีความหนาแน่นของบ้านที่ 
พักอาศัยและจ านวนประชากรสูง ลักษณะธรณีวิทยาของพ้ืนที่จัดอยู่ ในกลุ่มของหินบะซอลต์และหินทัฟฟ์ 
และอยู่ในเขตที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว 2ข ความรุนแรงระดับ 7 ถึง 8 ตาม  
มาตรวัดขนาดแผ่นดินไหวเมอร์คัลลี (กรมทรัพยากรธรณี , 2548) อีกทั้งยังจัดอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงต่อภัย 
ดินถล่มระดับสูงมาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก, 2557) จากการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น 
พบความเสียหายของถนนและบ้านพักอาศัยจากการเคลื่อนตัวของมวลดิน ซึ่งสังเกตเห็นร่องรอยการเคลื่อน
ตัวผิวดินอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ความเสียหายของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด  
6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ที่ความลึก 7 กิโลเมตร (ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) ที่ผ่านมา ดังนั้น 
พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเหมาะต่อการใช้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการศึกษาและวิจัยด้านพฤติกรรมของดินตะกอนพัดพา
เชิงเขาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการภัยพิบัติบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่อ่ืนอีกต่อไป  

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ศึกษาพฤติกรรมทางธรณีวิศวกรรมของดินตะกอนพัดพาเชิงเขา (Colluvium deposits) ต่อ
โอกาสการพิบัติซ้ า  

2. ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ าใต้ดิน (Open stand pipe) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับน้ าใต้ดินกับปริมาณน้ าฝนและพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดินตะกอนพัดพาเชิงเขา 

3. ศึกษาวิธีลดอัตราการไหลตัวของมวลซากพิบัติ โดยการควบคุมจัดการระบบรวบรวมน้ าและ
กระจายน้ าในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับระดับน้ าใต้ดิน 

4. ศึกษาวิธีการและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมและชุดต้นแบบระบบการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยในพื้นท่ีดินถล่มที่มีการเคลื่อนตัวสูง 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินและประเมินศักยภาพการเก็บน้ าของชั้นหิน 
ที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของดินตะกอนพัดพาเชิงเขา (Colluvium Soil) เพ่ือสร้างแผนที่แสดงอัตราการ
เคลื่อนตัวของดิน 

2. เลือกพ้ืนที่บ้านดอยช้าง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่ศึกษาและ
ติดตั้งชุดต้นแบบระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มประจ าบ้าน 

5. ระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษา อันได้แก่ ข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศ, ลักษณะความสูงของพ้ืนที่, ความลาดชันของพ้ืนที่, ลักษณะธรณีวิทยา, ข้อมูลปริมาณ
น้ าฝน เส้นทางคมนาคม และลักษณะล าน้ า รวมถึงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่เคยศึกษาไว้แล้วในอดีตกับ
งานวิจัย เพ่ือการจัดการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการด าเนินงานภาคสนาม  

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานภาคสนาม อันได้แก่ การส ารวจเส้นชั้นความสูงของพ้ืนที่รวมทั้งการน า
เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูงจากเครื่องบินไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการส ารวจด้วย , การส ารวจลักษณะของ 
ชั้นดินด้วยวิธีความต้านทานไฟฟ้าเพ่ือหาความหนาของชั้นดินตะกอนพัดพาในการก าหนดความลึกของ 
บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ าใต้ดิน, การจัดท าหมุดอ้างอิงเพ่ือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผิวดิน, การเก็บตัวอย่างดิน
ส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางธรณีวิศวกรรม , การส ารวจความเสียหายของ
บ้านที่พักอาศัย, ความเสียหายของสาธารณูปโภค, ส ารวจรอยแตกรอยแยกเนื่องจากการเคลื่อนตัวของผิวดิน
และการส ารวจเพื่อก าหนดต าแหน่งการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน, บ่อส ารวจการเอียงตัวของชั้นดินและ
สถานีวัดน้ าฝนอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังได้มีการร่วมประชุมกับชาวบ้าน น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานวิจัย
ของโครงการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับแก้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการส ารวจอีกด้วย  
นอกจากนั้น ยังได้ด าเนินการเจาะส ารวจและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมทางธรณีวิศวกรรม ได้แก่ 
อุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวและการเอียงตัวของดิน , ติดตั้งระบบการบันทึกเพ่ือเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติและ 
การติดตั้งระบบต้นแบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มประจ าบ้าน   

ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมในสนาม อันได้แก่ 
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าใต้ดินบ่อสังเกตการณ์ Observation well, ผลจากการตรวจวัดค่า 
การเอียงตัวและการเคลื่อนตัวของชั้นดินด้วย Inclinometer, การตรวจวัดปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดน้ าฝน
แบบอัตโนมัต,ิ ผลการตรวจวัดหมุดการเคลื่อนตัวผิวดินจากการใช้ GPS ความละเอียดสูง และข้อมูลผลการ
ทดสอบคุณสมบัติของดินทางธรณีวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน โดยข้อมูลทั้งหมด
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ได้น าไปสังเคราะห์ผลเพ่ือสร้างเป็นแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่การเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางการ
เคลื่อนตัวและอัตราการเคลื่อนตัวของดิน ภาพรวมของการด าเนินงานโครงการวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1 ภาพรวมการด าเนินงานโครงการวิจัย 
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6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน 

6.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ พบว่าพ้ืนที่ศึกษาหมู่บ้านดอยช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเป็น 
ที่ลาดเชิงเขาใกล้กับพ้ืนที่ต้นน้ า มีระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 1,000 -1,200 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
ปานกลาง มีความลาดชันของพ้ืนที่ 0-20 องศา และมีทิศทางการไหลของทางน้ าจากทางด้านตะวันออกไป
ทางด้านตะวันตก ตามรูปที่ 2 ถึง รูปที่ 4 

 

 

รูปที่ 2 แผนที่ระดับความสูงบริเวณพื้นที่ศึกษาบ้านดอยช้าง 
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รูปที่ 3 แผนที่ความลาดชันบริเวณพื้นที่ศึกษาบ้านดอยช้าง 
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงรูปแบบทางน้ าผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาบ้านดอยช้าง 

6.1.2 ลักษณะธรณีวิทยา  จากข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาแบบดิจิตอลไฟล์ (Shape File) 
มาตราส่วน 1: 250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี (แสดงดังรูปที่ 5) พบว่าพ้ืนที่ศึกษาตั้งอยู่บนลักษณะ
ธรณีวิทยากลุ่มหินภูเขาไฟยุคดีโวเนียน-คาร์บอนิเฟอรัส (DCv) ประกอบด้วยหินบะซอลต์ (Basalt) และ
หินทัฟฟ์ (Tuff)  และจากการส ารวจภาคสนามพบว่า พ้ืนศึกษาตั้งอยู่บนลักษณะธรณีวิทยาตะกอนเศษหิน
เชิงเขา (Colluvium Deposits) โดยสังเกตและประเมินได้จากเศษหินที่มีเหลี่ยมคมขนาดตั้งแต่  
30 เซนติเมตร ไปจนถึง 3 เมตร กระจายตัวตามบริเวณพ้ืนดินของพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่โดยทั่วไปของหมู่บ้าน
ดอยช้าง แสดงดังรูปที่ 6 นอกจากนั้นจากการตรวจสอบยังพบด้วยว่าเศษหินดังกล่าว  เป็นหินแปร 
(Metamorphic Rock) ที่มีชื่อว่าหินฟิลไลต์ (Phyllite) โดยสังเกตได้จากโครงสร้างแนวริ้วขนานในมวลหิน 
(Foliation) ที่มีลักษณะคดโค้งคล้ายลูกคลื่นขนาดเล็ก แตกและแยกออกเป็นแผ่นๆ ได้ง่ายเมื่อใช้ค้อนธรณี
ทุบและมีความมันวาวของแร่ไมก้า (Mica) ขนาดเล็กในเนื้อหิน แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 5 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 

รูปที่ 6 ลักษณะตะกอนเศษหินเชิงเขาในพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 7 เนื้อหินฟิลไลต์ของเศษหินเชิงเขา 

 

6.1.3 ผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปัญหาของการเคลื่อนตัวของมวลดิน  
คาดว่าเป็นการเคลื่อนตัวในบริเวณที่ไม่มีความมั่นคงของตะกอนเศษหินเชิงเขาและดินถมจากการก่อสร้าง
บ้านเรือน มีลักษณะการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบและความเสียหายในพ้ืนที่หลาย
ลักษณะ เช่น แตกร้าวและการเคลื่อนตัวของพ้ืนดิน บ้านเรือน ถนนคอนกรีต และการเอียงตัวของต้นไม้
ขนาดใหญ ่เป็นต้น ลักษณะที่พบปัญหาแสดงไว้ดังรูปที่ 8 

6.1.4 แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในพื้นที่ นอกจากปัญหาการเคลื่อนตัวของมวลดิน 
พ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอ
แม่ลาว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดตามมา (Aftershocks) อีกนับ 1,000 ครั้ง 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (ดังรูปที่ 9) โดยผลกระทบที่ชัดเจนที่เกิดข้ึนกับพ้ืนที่หมู่บ้านดอยช้าง คือ อาคาร
ของโรงเรียนบ้านดอยช้างเกิดการแตกร้าวจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถแสดงดังรูปที ่10 
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รูปที่ 8 ลักษณะผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของมวลดินในพื้นที่ศึกษา 

 

รูปที่ 9 ต าแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและแนวรอยเลื่อนพะเยาบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 10 ความเสียหายของโรงเรียนบ้านดอยช้างและบ้านพักครูจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว             
(6.3 ริกเตอร์, 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

6.2 การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

6.2.1 การส ารวจเส้นชั้นความสูง (Contour Survey) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจ 
เส้นชั้นความสูงของพ้ืนที่ศึกษาในเบื้องต้น ตามมาตรฐานชั้นความละเอียดการส ารวจ ชั้นที่ 3 โดยใช้กล้อง
ส ารวจประเภท Electronic Total Stationเพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมของลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ซึ่ง
น ามาใช้ประกอบการวางแผนการเจาะส ารวจติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ระดับน้ าใต้ดิน , การวางแนวส ารวจ 
ความหนาชั้นดินด้วยวิธีความต้านทานไฟฟ้า และต าแหน่งของหมุดอ้างอิงเพ่ือวัดการเคลื่อนตัวผิวดินของ
พ้ืนที่ที่ อีกทั้ง ประเมินพ้ืนที่ที่มีการเคลื่อนตัวสูงเพ่ือการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการ 
เคลื่อนตัวของดิน ผลการส ารวจเส้นชั้นความสูงดังรูปที่ 11  

 นอกจากนั้น ยังได้น าเทคโนโลยีการบินถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ หรือที่
เรียกว่า โดรน มาประยุกต์ใช้ในการส ารวจเพ่ือเป็นแนวทางการวิจัยการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในพ้ืนที่สูง 
การส ารวจดังกล่าวได้อาศัยหมุดอ้างอิงจากกรมชลประทานทราบค่าแน่ชัดและเป็นที่ยอมรับที่จัดท าขึ้นโดย
หน่วยงานรัฐบาลของประเทศไทย จ านวน 2 หมุด ได้แก่ หมุดที่ 1 GPS.สรธ 560027 มีค่าระดับ  
+494.593 ม.รทก. ค่าพิกัด N=2183278.167 E=568003.404 และหมุดที่ 2 BM-01 มีค่าระดับ 
+510.844 ม.รทก. ค่าพิกัด N=2176052.087 E=556211.534 คณะผู้วิจัยเลือกใช้ระบบค้นหาต าแหน่งด้วย
ดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เครื่องรุ่น ProMark 120 และใช้โปรแกรม GNSS 
Solution ประมวลผลระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) บนพ้ืนหลักฐานสากล 
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WGS84 โดยใช้แบบจ าลอง EGM08 (Earth Gravity Model 2008) ในการค านวณปรับแก้ค่าระดับทะเล
ปานกลางและได้ค่าต าแหน่งพิกัด ที่มีค่าความถูกต้อง 5 mm.+1 ppm ระยะส ารวจภายในรัศมี 
 20 กิโลเมตร  ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicle) ชนิดปีกหมุน 
Multirotor UAV รุ่น DJI inspire 1 กล้องถ่ายภาพ DJI Zenmuse X3  วีดีโอ UHD (4K): 
4096x2160p24/25, ภาพนิ่ง 12 Mega-Pixel และประมวลผลภาพถ่ายเป็นแผนที่ด้วยวิธี Dense Point 
Matching ซึ่งเป็นอัลกอริธึมการสร้าง แบบจ าลองพ้ืนผิว (digital surface model: DSM) ความละเอียดสูง 
ภาพที่ได้จาก UAV จะถูกน าไปท า block adjustment, สร้าง DSM/DEM แล้วผลิตภาพออร์โท ด้วย
โปรแกรม Agisoft ตามรูปที่ 12 ถึง 13 ตามล าดับ 

 

 
 

รูปที่ 11 ผลการส ารวจเส้นชั้นความสูงของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ าผิวดิน 
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ก) ต าแหน่งพิกัดเส้นทางการถ่ายภาพด้วยโดรน 

 
ข) การประมวลผลภาพพ้ืนผิว 3 มิติ 

รูปที่ 12 การประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Agisoft 
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รูปที่ 13 แผนที่เส้นชั้นความสูง (contour) จากโปรแกรม ArcGIS 
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6.2.2 การส ารวจความหนาของชั้นดินด้วยวิธีการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ด้วยลักษณะ
การวางขั้วไฟฟ้าแบบ เวนเนอร์-ชลัมเบอร์แจร์ (Wenner-Schlumberger Array) ใช้การวางขั้วแบบ  
4 Electrode เก็บข้อมูลแบบ 2 มิติ (Profiling 2D) โดยมีระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (a) ที่น้อยที่สุด 5 เมตร 
แล้วขยายระยะห่างการวางขั้วตามจ านวนเท่า (na) ไปจนถึงความยาวสูงสุดของแนวส ารวจ ตามรูปที่ 14 ซึ่ง
ได้ก าหนดแนวส ารวจ 3 แนว ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีปัญหาการเคลื่อนตัวมากท่ีสุด มีความรวม 800 เมตร ได้แก่ 
ได้แก่ Line1 (300 เมตร) Line2 (300 เมตร) และ Line3 (200 เมตร) แสดงดังรูปที่ 15 

 ผลการส ารวจสามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าและแปลความได้ลึกสุดที่ระดับความลึก
ประมาณ -60 เมตร ใน Line1 และ Line2 และประมาณ -40 เมตร ใน Line3 ด้วยการแปลข้อมูลพร้อมกับ
การก าหนดค่าระดับพ้ืนผิวให้ใกล้เคียงกับค่าระดับจริงโดยใช้ข้อมูลจาก DEM 5m ผลที่ได้แสดงเป็น
ภาพตัดขวางจ าลองจากการแปลความย้อนกลับจากข้อมูลค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏ ( Inverse Model 
Resistivity Section) ดังรูปที่ 16 ถึงรูปที่ 18 ซึ่งสามารถแปลความหมายลักษณะธรณีวิทยาใต้ผิวดินได้ว่า 
บริเวณพ้ืนที่ส ารวจถูกปกคลุมด้วยวัสดุต่างๆ 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นบนสุด ชั้นกลาง และชั้นล่างสุด ดังนี้ 

 ชั้นบนสุด (Layer 1) มีความหนาของชั้นประมาณ 7-32 เมตร และกระจายตัวอย่าง
เนื่องในแนวระดับ คาดว่าชั้นนี้ถูกปกคลุมด้วยชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium) สามารถวัดค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าได้ประมาณ 32-64 โอห์ม.เมตร ด้านบนของชั้นพบการกระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นของ 
เศษหินขนาดใหญ่ (Boulders) ขนาดตั้งแต่ 10-30 เมตร (ประมาณ 128-1,024 โอห์ม.เมตร) ส่วนด้านล่าง
ของชั้นพบพ้ืนที่ที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติ (Low resistivity anomaly) หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
มีลักษณะเป็นกระเปราะหรือกลุ่มก้อน สามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ประมาณ 4 -16 โอห์ม.เมตร  
โดยชั้นนี้ถูกส ารวจพบทั้งใน Line1, Line2 และ Line3 

 ชั้นกลาง (Layer 2) มีความหนาของชั้นประมาณ 5-42 เมตร คาดว่าชั้นนี้เป็น 
ชั้นหินฟิลไลต์ (Phyllite) เนื่องจากมีความหนามากและมีความต่อเนื่องในแนวระดับ อีกทั้งมีค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าใกล้เคียงกับเศษหินขนาดใหญ่ (Boulders) โดยสามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ประมาณ 
64-1,024 โอห์ม.เมตร และชั้นนี้ถูกส ารวจพบทั้งใน Line1, Line2 และ Line3 

 ชั้นล่างสุด (Layer 3) มีความหนาของชั้นไม่แน่นอน กระจายตัวเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่
อยู่ด้านล่างสุด โดยคาดว่าชั้นนี้เป็นชั้นน้ าใต้ดิน (Groundwater) ที่แทรกตัวอยู่ในมวลหินฟิลไลต์ สามารถ 
วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ประมาณ 4-32 โอห์ม.เมตร และชั้นนี้ถูกส ารวจพบเฉพาะใน Line1 และ Line2 

 



 
  

    

 

  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 18 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเกดิดินถลม่เพื่อการป้องกนัและสรา้งระบบเตือนภยัดินถล่มในพื้นท่ีภาคเหนือ 

พื้นท่ีตน้แบบบา้นดอยชา้ง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 สรุปย่อการวจิยั 

 

รูปที่ 14 รูปแบบการวางขั้วไฟฟ้าและการเก็บข้อมูลในพื้นที่ส าหรับสร้างภาพตัดขวางจ าลอง 2 มิติ 

 

   

รูปที่ 15 แนวการส ารวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ านวน 3 แนว 
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6.2.3 คุณสมบัติทางธรณีวิศวกรรมของดิน ผลการทดสอบคุณสมบัติทางธรณีวิศวกรรม
ของดินในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการทดสอบคุณสมบัติของดินทางกายภาพและการทดสอบคุณสมบัติ
ด้านก าลังรับแรงเฉือนของดินที่ระดับความอ่ิมตัวต่างๆ เพ่ือใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของดินตะกอนเชิงเขา 
(Colluvium Deposits) เชิงวิศวกรรม โดยการเก็บตัวอย่างดินในพื้นท่ีบริเวณท่ีมีการตัดลาดดินหรือร่องน้ าที่
สามารถเห็นลักษณะการสะสมตัวของตะกอนอย่างชัดเจนจ านวน 4 ต าแหน่งและตัวอย่างดินจากการ  
เจาะส ารวจชั้นดินจ านวน 6 ต าแหน่ง ตามรูปที่ 19 

 การทดสอบคุณสมบัติของดินทางกายภาพประกอบด้วยการทดสอบ ค่าความชื้นใน
ธรรมชาติ (Natural Water Content) ขีดจ ากัดความข้นเหลวของดิน (Atterberg’s Limits) ความ
ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน (Specific Gravity of Soil) การกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน (Grain Size 
Distribution Curve) ความซึมน้ าของดิน (Soil Permeability Test) ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินตัวอย่าง สามารถสรุปผลการทดสอบดังตารางท่ี 1   

 การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง (Direct Shear Test) โดยท าการทดสอบกับตัวอย่างดิน
คงสภาพที่เก็บตัวอย่างมาจากหลุมทดสอบ เพ่ือหาค่าความแข็งแรงของลาดดินธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณน้ าในมวลดิน โดยวิธีการเฉือนตรงที่เรียกว่า KU-MDS Shear Test  (วรากรและคณะ, 2546, 
2548) ด าเนินการทดสอบแบบปล่อยให้อัดตัว-เฉือนแบบเร็ว (Consolidated–Slow Test) แบบไม่อ่ิมตัว
ด้วยน้ าและแบบอ่ิมตัวด้วยน้ า ท าการเพ่ิมน้ าหนักกดแนวตั้งฉากแล้วทิ้งไว้ให้ความดันน้ าคายตัวออกจนหมด 
(หยุดทรุดตัว) โดยผ่านแผ่นหินพรุนและในแผ่นเหล็กเซาะร่องเจาะรู แล้วจึงกระท าแรงเฉือนตัวอย่างด้วย
อัตราเร็วประมาณ 0.05 mm/min ท าการทดสอบ 2 วิธี คือ การทดสอบ Multi-Stage Direct Shear Test 

(Consolidation Drained) เพ่ือหาค่า C' และ ' ในสภาวะวิกฤติ (Critical state) ส าหรับใช้วิเคราะห์

เสถียรภาพลาดดินที่ยังไม่เคยเกิดการพิบัติมาก่อน โดยได้ค่า C' เท่ากับ 0.11 ksc และ ' เท่ากับ 25.23 
และท าการทดสอบ Multi-Stage Direct Shear Test (Consolidation Drained) แบบ Cut Method เพ่ือ

หาค่า C'r และ 'r ของค่าก าลังเฉือนคงค้าง (Residual state) ส าหรับใช้วิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินที่เคย

เกิดการพิบัติมาแล้ว โดยได้ค่า C'r เท่ากับ 0.08 ksc และ 'r เท่ากับ 20.15 จากการพล๊อตค่า C' และ ' 

แสดงให้เห็นว่าค่า ' ของดินในพื้นท่ีมีค่าไม่แตกต่างกันมากดังรูปที่ 20 
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รูปที่ 19 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างดินและเจาะส ารวจดินในพื้นที่ 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกายภาพของดินตะกอนเศษหินเชิงเขาบริเวณหมู่บ้านดอยช้าง 
คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ค่าเฉลี่ย ช่วง 

Atterburg limits      

  Liquid Limit,LL (%) (53 ตัวอย่าง) 47.10 35.80 - 62.62 

  Plastic Limit,PL (%) (53 ตัวอย่าง) 33.33 24.89 - 44.25 

  Plasticity Index, PI (%) (53 ตัวอย่าง) 13.77 5.74 - 25.16 

  Flow Index (53) 13.84 7.81 - 24.87 

Specific Gravity of Soil  (53 ตัวอย่าง) 2.65 2.44 - 2.83 

Permeability (cm/sec) (3 ตัวอย่าง) 8.28 X10-5 6.09 X 10-6 - 10.60 X 10-4 

Natural water contain (%) (23 ตัวอย่าง) 34.42 23.09 - 45.61 

Wet Unit Weight (t/m3) (23 ตัวอย่าง) 1.59 1.59 - 1.66 

Dry Unit Weight (t/m3) (23 ตัวอย่าง) 1.21 1.10 - 1.20 
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รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า C' และ '  ในพื้นที่หมู่บ้านดอยช้าง 
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6.2.4 การส ารวจความเสียหายของที่พักอาศัย แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การส ารวจด้วยการ
ลงสนามเพ่ือส ารวจด้วยการกรอกแบบสอบถาม และ การส ารวจด้วยวิธีการชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 1) การส ารวจด้วยวิธีการลงพื้นที่และกรอกแบบสอบถาม 

การส ารวจลักษณะโครงสร้างอาคารที่พักอาศัยของชุมชนบ้านดอยช้าง ด้วยวิธีการ
ลงพ้ืนที่ส ารวจและกรอกแบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดับความเสียหายรวมทั้งสา เหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
อาคารบ้านเรือนในชุมชน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ถึงพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการ 
เคลื่อนตัวสูงได ้จากการส ารวจและประเมินระดับความเสียหายของบ้านที่พักอาศัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
คือ ไม่พบความเสียหาย, ระดับความเสียหายน้อย, ปานกลาง และมาก ตามล าดับ ดังแสดงต าแหน่งระดับ
ความเสียหายต่างๆ ตามรูปที่ 21  

นอกจากนั้น จากการส ารวจความเสียหายของบ้านที่พักอาศัย ยังพบรอยแตกของ
ผิวดินเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งรอยแยกของดินส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยด้วย 
ดังแสดงต าแหน่งและลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามรูปที่ 22 

 2) การส ารวจด้วยวิธีการชุมชนมีส่วนรวม 

  การส ารวจบ้านพักอาศัยที่ม่ีความเสียหาย ด้วยวิธีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล โดยคณะวิจัยได้น าเอาวิธีการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพ่ือน ามาสร้างแผนที่
ประกอบการลงต าแหน่งอาคารที่พักอาศัยที่มีความเสียหายจากการเคลื่อนตัวของดิน การใช้ภาพถ่ายมุมสูงที่
มีความใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด ท าให้ชุมชนสามารถให้ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งต าแหน่งที่ตั้งอย่างแม่นย า  
โดยจะเป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน จากการลงข้อมูลบนแผนที่
ภาพถ่ายมุมสูง ท าให้ได้ข้อมูลส าคัญ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมเคยเป็นบ่อน้ า
ผุดที่มีน้ าขังตลอดปี เปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ราบดินถม ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บริเวณที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ บริเวณก่อสร้างสถานีจ่ายน้ ามัน นอกจากนั้น ยังได้ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ยังเป็น
บ่อน้ าผุดกระจายทั่วบริเวณชุมชน แนวทางน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดินที่มีความชัดเจนมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวยัง
ส่งผลให้เห็นภาพรวมทางกายภาพของพ้ืนที่ซึ่งสามารถพิจารณาถึงสาเหตุและพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดิน
รวมถึงแนวทางการลดผลกระทบได้อีกด้วย รูปที่ 23 และ รูปที่ 24 แสดงภาพบรรยากาศการลงข้อมูลของ
ชาวบ้าน และแผนที่ที่ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลของพื้นที่ตามล าดับ 
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รูปที่ 21 ต าแหน่งบ้านพักอาศัยท่ีมีความเสียหายระดับต่าง  
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รูปที่ 22 ต าแหน่งรอยแยกของดินและลักษณะบ้านพักอาศัยท่ีเกิดความเสียหาย 



 
  

    

 

  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 28 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเกดิดินถลม่เพื่อการป้องกนัและสรา้งระบบเตือนภยัดินถล่มในพื้นท่ีภาคเหนือ 

พื้นท่ีตน้แบบบา้นดอยชา้ง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 สรุปย่อการวจิยั 

 

 

รูปที่ 23 การเพิ่มข้อมูลความเสียหายท่ีพักอาศัยบนภาพถ่ายมุมสูง 
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6.3 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม 

6.3.1 การตรวจวัดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดิน บ่อส ารวจจ านวน 6 บ่อ ตาม
รูปที่ 25 ติดตั้งแบบท่อเปิด (Open Stand Pipe) ขนาด 3 นิ้ว ตรวจวัดด้วยระบบอัตโนมัติ จ านวน 2 บ่อ 
(OW3, OW6) และตรวจวัดด้วยระบบอ่านค่าจดบันทึกด้วยสายตาทั้ง 6 บ่อส ารวจเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
โดยต าแหน่ง OW3 มีประวัติการเคลื่อนตัวสูงจึงได้รวมระบบการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนและติดตั้ง 
บ่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินระดับลึกเพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดิน ,  
การเคลื่อนตัวของชั้นดินกับปริมาณน้ าฝนในช่วงเวลาเดียวกันไว้อีกด้วย รูปที่ 26 แสดงลักษณะการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม ณ ต าแหน่ง OW3  

 

รูปที่ 25 แผนที่บ่อส ารวจระดับน้ าใต้ดิน 

 

รูปที่ 26 ต าแหน่งตรวจวัดระดับน้ า OW3, Rain Gauge และ Inclinometer 
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  ผลการตรวจวัดค่า อัตโนมัติของปริมาณน้ าฝนกับค่าระดับน้ าใต้ดินที่ เ พ่ิมขึ้นแสดง
ความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่ 27 และค่าระดับน้ าใต้ดินที่ตรวจวัดด้วยมือ (Manual Reading) ดังแสดงใน
รูปที่ 28 จะเห็นได้ว่าค่าระดับน้ าใต้ดินมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น-ลง ที่สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่
ในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 

 

 

รูปที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝนกับค่าระดับใต้ดินของบ่อ OW-03 
 
 

 

รูปที่ 28 ค่าระดับใต้ดินที่ตรวจวัดด้วยมือทั้ง 6 บ่อส ารวจ 
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6.3.2 การตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดิน แบ่งเป็นการเคลื่อนตัวของดินระดับตื้น
ด้วยเครื่องส ารวจระบบค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) รุ่น ProMark 
120 ของหมุดอ้างอิงจ านวน 13 หมุด และการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินระดับลึกโดยใช้ Inclinometer 
แบบการตรวจวัดด้วยมือชนิด Torpedo Type Inclinometer ทุกๆ 0.50 เมตรตลอดความลึก 30.50 เมตร 
จ านวน 1 บ่อส ารวจ ณ ต าแหน่งที่มีประวัติการเคลื่อนตัวสูง (OW3) 

 ผลการเคลื่อนตัวเฉลี่ยและทิศทางการเคลื่อนตัวของดินระดับตื้นทั้ง 13 หมุด แสดง
ตามตารางท่ี 2 การส ารวจพบว่า ทิศทางการเคลื่อนที่ของหมุดวัดการเคลื่อนตัวส่วนใหญ่มีแนวโน้มเคลื่อนตัว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเคลื่อนตัวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.66 มม. ถึง 3.88 มม.ต่อเดือน แสดง
ดังรูปที่ 29  

ตารางท่ี 2 การเคลื่อนตัวเฉลี่ยและทิศทางการเคลื่อนตัวของหมุดส ารวจ  

ล าดับที่ ชื่อหมุด 
อัตราการเคลื่อนตัวเฉลี่ย 

mm./month 
ทิศทางการเคลื่อนตัว 

azimuth °  
หมายเหตุ 

1 D-01 3.05 10.305 °  
2 D-02 3.04 208.300 °  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

D-03 
D-05 
D-06 
D-07 
D-09 
D-10 
D-11 
D-13 
D-14 
D-15 
D-16 

2.40 
1.11 
0.66 
3.88 
1.23 
2.79 
3.25 
1.75 
1.46 
1.17 
0.74 

210.963 ° 
291.801 ° 
288.435 ° 
237.994 ° 
180.000 ° 
252.897 ° 
251.565 ° 
45.000 ° 
225.000 ° 
315.000 ° 
146.310 ° 
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รูปที่ 29 อัตราการเคลื่อนตัวและทิศทางการเคลื่อนตัวของดินระดับตื้น 

 ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินระดับลึก โดยสามารถประเมินระนาบการเคลื่อน
ตัวอยู่ที่ความลึก 5.0 เมตร ตามรูปที่ 30 เกิดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ไม่พบการเคลื่อนตัว
ที่รุนแรง ซึ่งการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นมีลักษณะแบบคืบ (Creep) ของลาดดิน โดยการเคลื่อนตัวสะสมที่ตรวจพบ 
9.2 เซนติเมตร มีอัตราการเคลื่อนตัวเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-พฤศจิกายน) 19.45 มิลลิเมตร/เดือน มี
อัตราการเคลื่อนตัวสูงสุด  66 มิลลิเมตร/เดือน ในเดือนกันยายน ที่ความลึก 3.5 เมตร ซึ่งสามารถก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อโครงสร้างในระยะยาวได ้
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รูปที่ 30 กราฟแสดงการเคลื่อนตัวท่ีวัดได้จาก Inclinometer 
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 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของการเคลื่อนตัวจาก Cruden and Varnes (1996)  
ดังแสดงในตารางที่ 3 และเกณฑ์การเตือนภัยการเกิดดินถล่มโดยใช้อัตราการเคลื่อนตัวของมวลดิน 
(JASDiM, 1978) ของสมาคมเฝ้าระวังภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นดังแสดงในตารางที่ 4 จากเกณฑ์ดังกล่าว
สามารถน ามาสร้างกราฟเพ่ือคาดการณ์อัตราการเคลื่อนตัวของมวลดินในพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด ดังรูปที่ 31  
จะเห็นได้ว่าดินตะกอนเศษหินเชิงเขาในพ้ืนที่มีการเคลื่อนตัวแบบช้าๆ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใน
ระดับรุนแรงแบบทันทีทันใด แต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อโครงสร้างด้านบนลาดดินได้ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการตรวจวัดการเคลื่อนที่และสังเกตรอยแตกร้าวของอาคารที่อยู่ด้านบนของลาดดินอยู่เสมอ 

ตารางท่ี 3 ระดับความรุนแรงของการเคลื่อนตัวของมวลดิน 
Velocity 

Class 
Description Velocity Probable Destructive 

Significance (mm/sec) (mm/ 
month) 

7 Extremely rapid   Catastrophe of major violence 
  5X103 1.31X1010  
6 Very rapid   Some lives lost 
  50 1.31X108  
5 Rapid   Escape evacuation possible 
  0.5 1.31X106  
4 Moderate   Some temporary and 

insensitive structures can be 
temporarily maintained 

  5X10-3 1.31X104  
3 Slow    Remedial construction can be 

undertaken during movement 
  50X10-6 1.31X102  
2 Very slow   Some permanent structures 

undamaged by movement 
  0.5X10-6 1.31  
1 Extremely slow   Imperceptible without 

instruments 

ที่มา: Cruden and Varnes (1992) 
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ตารางท่ี 4 เกณฑ์การเตือนภัยการเกิดดินถล่มโดยใช้อัตราการเคลื่อนตัวของมวลดิน  

Different 

kinds 

of warning 

Monthly 

displacement 

(mm) 

Tendency Activities Notes 

Emergency 
slide 

more than 500 Very significant Rapid 
collapse 

Collapse type, 
mudflow type 

Accurate slide more than 10 Significant Actively 
motion 

Colluviums sliding,  
deep-seated 
creeping 

Semi-accurate 
slide 

more than 2 Slightly significant Slow 
motion 

Clay sliding, backfill 
siding 

Potential slide more than 0.5 Slightly Remain to 
be seen 

Clay sliding, talus 
sliding 

ที่มา: JASDiM, 1978 
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รูปที่ 31 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝน,ระดับน้ าใต้ดินและอัตราการเคลื่อนตัวของดิน 
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6.3.3 การติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ าฝนอัตโนมัติและเกณฑ์การเตือนภัยด้วยน้ าฝนสะสมวิกฤติ 

 1) การติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ าฝนอัตโนมัติ  

ข้อมูลปริมาณน้ าฝนนับว่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ส าหรับการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์การเกิดภัยดินถล่ม ปัจจุบันสถานีวัดน้ าฝนแบบอัตโนมัติของแต่ละหน่วยงานได้ติดตั้งเพ่ือ
วัตถุประสงค์การประกอบภารกิจของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป อาทิเช่น สถานีวัดน้ าฝน -น้ าท่า 
ของกรมชลประทาน ใช้ส าหรับการประเมินปริมาณน้ าฝนและน้ าท่าเพ่ือการจัดการด้านชลประทานเป็นหลัก 
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา จะเป็นสถานีที่ใช้ตรวจวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศ
ด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก สถานีตรวจวัดน้ าฝนที่ได้กล่าวมาทั้ง 2 หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้ใน
พ้ืนที่เขตเมือง หรือตามสะพานข้ามแม่น้ าสายหลักเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับสถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝนเพ่ือการ
เฝ้าระวังภัยด้านน้ าท่วมและดินถล่ม จะมีลักษณะการตรวจวัดแบบอ่านค่าด้วยกระบอกวัดปริมาณน้ าฝน
อย่างง่าย ที่มีระดับการเตือนภัยติดไว้ที่กระบอกวัด โดยกรมทรัพยากรธรณีได้มอบไว้ให้กับเครือข่ายเฝ้าระวัง
ภัยดินถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยใช้ส าหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้วยตนเองในระดับชุมชน (รูปที่ 32) 
ถือว่าเป็นต้นแบบของระบบการเตือนภัยระดับชุมชนอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง แต่ข้อมูลส าคัญ
คือปริมาณน้ าฝนที่จะน ามาวิเคราะห์เกณฑ์การเตือนภัยในแต่ละพ้ืนที่ในเชิงลึกอาจมีข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องและ
ละเอียดพอเนื่องจากเป็นการตรวจวัดอ่านค่าด้วยสายตาและจดบันทึก    

คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ าฝนและบันทึก
ค่าแบบอัตโนมัติไว้ในพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ พ้ืนที่ต้นน้ า , โรงเรียนบ้านดอยช้างและบริเวณ
ติดตั้งบ่อสังเกตระดับน้ าใต้ดิน (OW3) ดังรูปที่ 33 เพ่ือรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าฝนส าหรับการวิเคราะห์
เกณฑ์การเตือนภัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของฝนเฉพาะพ้ืนที่  โดยที่สถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่
ต้นน้ า (ID 1) ที่เป็นตัวแทนของปริมาณน้ าฝนบนภูเขาจะส่งข้อมูลมายังกล่องแม่ข่าย (Decoder Master 
Station) ที่ได้ติดตั้งไว้ที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง ซึ่งมีการตรวจวัดปริมาณน้ าฝน ( ID 0) เช่นเดียวกัน ส าหรับ
สถานีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชน (OW 3 )  เป็นโซนพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวของการเคลื่อนตัวสูง จึงได้
ติดตั้งระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากส่วนกลางผ่านการส่งข้อมู ลด้วยสัญญาณโทรศัพท์มายัง
เครื่องประมวลผลแม่ข่ายของศูนย์วิจัยฯ โดยตรง  นอกจากนี้ ข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนยังได้รับการ
อนุเคราะห์จากส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้ติดตั้งไว้ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมฉับพลัน – ดินถล่ม ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2548 (รูปที่ 34) โดยข้อมูลเชิงสถิติจากกรมทรัพยากรน้ าจะน าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากสถานีวัด
ทั้ง 3 ต าแหน่ง เพ่ือสร้างเกณฑ์น้ าฝนสะสมวิกฤติเฉพาะที่ส าหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับชุมชนพ้ืนที่
บ้านดอยช้างต่อไป 
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รูปที่ 32 การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 
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รูปที่ 33 สถานีวัดปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ศึกษาบ้านดอยช้าง 
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รูปที่ 34 สถานีวัดปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ศึกษาบ้านดอยช้าง โดยกรมทรัพยากรน้ า 

 2) เกณฑ์การเตือนภัยด้วยน้ าฝนสะสมวิกฤติ 

จากข้อมูลสถิติการเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ศึกษาบ้านดอยช้างไม่มีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน ดังนั้น เกณฑ์การเตือนภัยดินถล่มโดยอาศัยข้อมูลน้ าฝนสะสมวิกฤติจึงเลือกใช้การวิเคราะห์เชิง
สถิติในกรณีท่ีไม่น าประวัติการการณ์ดินถล่มในพ้ืนที่มาร่วมพจิารณา โดยการสร้างเส้นน้ าฝนสะสมวิกฤติตาม
วิธีการของ วรากรและคณะ (2549) จากการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ าฝนสถานีบ้านดอยช้าง กรมทรัพยากรน้ า 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 ได้ดังรูปที่ 35 
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รูปที่ 35 เกณฑ์เตือนภัยน้ าฝนสะสมวิกฤติในพื้นที่ศึกษาบ้านดอยช้าง 

6.3.4 ระบบเครื่องมือเตือนภัยดินถล่มระดับชุมชน 

 หน่วยวิจัยดินถล่ม โดยศูนย์วิจัยฯ ได้พัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม
ระดับชุมชน ภายใต้แผนงานวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ าท่วม-ดินถล่ม ในพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองส าหรับก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 3) โครงการย่อยที่ 1 “การศึกษาและ
พัฒนาระบบกระบวนการเตือนภัยดินถล่มพ้ืนที่ต้นแบบบ้านห้วยน้ าแก้ว ต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่” โดยทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติประจ าปี 2555 
คณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มชุมชนเพ่ือใช้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยส าหรับพ้ืนที่
ศึกษาบ้านดอยช้าง ดังรูปที่ 36 โดยได้น าองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยด้านระบบ
เครื่องมือเตือนภัยดินถล่มระดับชุมชนมาใช้กับพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้บนพื้นฐานระบบเดิมหากแต่มีการปรับปรุง
ลดความซับซอ้นของอุปกรณ์เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานมากข้ึนอีกด้วย  
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รูปที่ 36 ระบบเตือนภัยดินถล่มระดับชุมชนบ้านดอยช้าง 

 1) เครื่องแม่ข่าย (Master Station) 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ปรับปรุงรวมชุดถอดรหัสสัญญาณ (Decoder Box) เข้ากับเครื่อง 
แม่ข่ายเป็นชุดเดียวกัน จากระบบต้นแบบเดิมแยกอิสระต่อกันดังรูปที่ 37 โดยมีลักษณะเฉพาะเครื่องดังนี้ 

- สามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้า 220VAC 50-60 Hz และแบตเตอรี่ 12 VDC 

- รับสัญญาณข้อมูลและประมวลผลตามเงื่อนไขแยกอิสระต่อกัน 

- รับข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ าฝนและประมวลผลได้ 3 ช่องสัญญาณ 

- รับข้อมูลตรวจวัดจากอุปกรณ์วัดการไหลดินถล่ม (Debris Flow sensor) 

- จอ LCD แสดงผล, แถบระดับการแจ้งเตือนภัยและต่อสัญญาณเตือนภัยได้ 

- ระยะส่งสัญญาณครอบคลุมรัศมีอย่างน้อย 500 เมตร 

- มีฟังก์ชั่นการทดสอบระบบและสามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้อย่างน้อย 1 ปี 

- มีระบบบอกพิกัดสถานีและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางผ่านสัญญาณโทรศัพท์  

 2) เครื่องลูกข่าย (Remote Station) 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ปรับปรุงกล่องเตือนภัยประจ าบ้านให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น ดังรูป
ที่ 38 โดยมีลักษณะเฉพาะเครื่องดังนี้ 
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- สามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้า 220VAC 50-60 Hz และแบตเตอรี่ 12 VDC 

- รับสัญญาณสถานะการแจ้งเตือนภัยจากเครื่องแม่ข่าย 

- แสดงนาฬิกาบอกเวลา, แถบระดับการแจ้งเตือนภัยและต่อสัญญาณเตือนภัยได้ 

- ระยะรับสัญญาณครอบคลุมรัศมีอย่างน้อย 500 เมตรและส่งสัญญาณต่อไปได้ 
  

  
ก) เครื่องแม่ข่ายต้นแบบ ข) เครื่องแม่ข่ายปรับปรุง 

รูปที่ 37 เครื่องแม่ข่าย (Master Station) 
 

  
ก) เครื่องลูกข่ายต้นแบบ ข) เครื่องลูกข่ายปรับปรุง 

รูปที่ 38 เครื่องลูกข่าย (Remote Station) 
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6.4 การสร้างความเข้าใจต่อชุมชน  

การสร้างความเข้าใจของงานวิจัยต่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลทาง
วิชาการ ทั้งด้านความปลอดภัยของพ้ืนที่และวิธีการลดผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของดินจนเกินเกณฑ์
ความปลอดภัยที่ยอมรับได้ คณะผู้วิจัยฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. และ 
มูลนิธิมดชนะภัย ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

6.4.1 การอธิบายข้อมูลทางวิชาการด้านภัยพิบัติ 

ได้น า เสนอผลการศึกษาของโครงการฯ เ พ่ือหาแนวทางการป้องกัน และ 
ลดผลกระทบจากธรณีภัยร่วมกัน อธิบายถึงผลการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน ลักษณะธรณีวิทยา/แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในพ้ืนที่  ผลส ารวจเส้นชั้นความสูง 
การตรวจสอบหมุดหลักฐานอ้างอิงการเคลื่อนตัวของดิน ผลส ารวจความเสียหายของบ้านพักอาศัย ผลส ารวจ
ความหนาชั้นดิน และสภาพภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้แก่ ภัยจากดินถล่ม ภัยจากน้ าป่าไหลหลาก- 
น้ าท่วมฉับพลัน ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากการเคลื่อนตัวของดิน ภัยจากการเปลี่ยนแปลงน้ าใต้ดิน เป็นต้น 

6.4.2 แนวทางการแก้ปัญหา และการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน  

1) วิธีการจัดการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่ได้น าเสนอต่อชุมชน ดังนี้ 

- ไม่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เกิดขึ้น จนกระทั่งไม่สามารถอยู่
อาศัยในพ้ืนทีแ่ละชุมชนมีความเห็นพร้อมกันที่จะมีการย้ายชุมชน 

- ติดตั้งระบบเตือนภัยเพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

- ติดตั้งระบบเตือนภัยเพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งสร้าง
โครงสร้างป้องกันตามหลักวิศวกรรม 

- ย้ายชุมชนออกไปตั้งชุมชนใหม่ในพ้ืนที่ปลอดภัย 

2) การจัดการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่ชุมชนเสนอ 

- ติดตั้งระบบเครื่องมือเตือนภัยดินถล่ม ที่ไม่ใช่แบบเดิมที่มีการติดตั้งที่
โรงเรียนบ้านดอยช้าง เนื่องจากไม่มีระดับของการแจ้งเตือน ชาวบ้านไม่รู้ว่าขณะนี้ความเสี่ยง-ความรุนแรง 
อยู่ในระดับใด สัญญาณเตือนภัยไม่สอดคล้องกับสภาพจริง จึงค่อนข้างมีผลต่อการอพยพ 

- ก าหนดโซนพ้ืนที่ที่ปลอดภัย เพ่ือกระจายความแออัด ขอให้มีการ
ก าหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือก าหนดแผนการย้ายชุมชน แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่
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ไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายพ้ืนที่อยู่อาศัยไปอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องจากอาจมีผลต่อการประกอบอาชีพของ
ชุมชน 

- ท าแผนและซ้อมแผนการอพยพ เช่น จัดการจราจร เนื่องจากเคยมี
สัญญาณเตือนภัยดัง ต่างคนต่างหนี ท าให้เกิดอุบัติเหตุ, รถติด ไม่สามารถอพยพไปสู่ที่ปลอดภัยได้ ค่อนข้าง
มีความวุ่นวาย 

- แก้ไขวิธีการเตือนภัยที่มีอยู่ เนื่องจากสัญญาณเตือนภัยดังแต่ไม่เกิดเหตุ 
ท าให้จิตวิตก, กังวล น าไปสู่การที่ชาวบ้านต้องแก้ไขปัญหากันเองโดยการถอดสัญญาณเตือนภัยออก 

6.4.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชนและองค์กรต่าง  

1) การป้องกันทางวิศวกรรม  ในการประชุมได้น าเสนอวิธีการป้องกันทาง
วิศวกรรมและผู้ที่เก่ียวข้องรับผิดชอบหรือให้ข้อมูล แสดงดังรูปที่ 39 จากข้อคิดเห็นในหัวนี้ชาวบ้านต้องการ
ศูนย์การให้ความรู้เรื่องการสร้างบ้านอย่างปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 

2) การอพยพย้ายออกจากพื้นที่ไปตั้งชุมชนใหม่  หมู่บ้านดอยช้างเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่กว่า 100 ไร่ มีประชากรหลายร้อยครัวเรือนจ าเป็นต้องหาพ้ืนที่อพยพที่เพียงพอส าหรับการย้าย
ชุมชน ซึ่งในกรณีนี้ได้มีการปรึกษาและค าแนะน าจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าจะ
อพยพไปอยู่ท่ีใด และในท่ีประชุมมีการเสนอการย้ายชุมชน ตามตารางที่ 5 และหากมีความจ าเป็นต้องมีการ
ย้ายชุมชน ชาวบ้านมีความต้องการอพยพไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และอาจหาพ้ืนที่อ่ืนๆ ใกล้เคียงซึ่งหากพ้ืนที่ที่อพยพไปมีปัญหาด้านการถือครองที่ดิน 
ต้องมีการด าเนินการผ่าน พอช. 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นการย้ายชุมชนใหม่ 
สถานที่พื้นที่ตั้งชุมชนใหม่ ความคิดเห็นจากชุมชน 

ไปตีนดอย ไม่สะดวกเดินทางขึ้นมาท าอาชีพ 
ท้ายหมู่บ้าน มีปัญหาน้ าหลากมาก 

แบ่งปันพ้ืนที่ในพ้ืนที่เดิมที่ปลอดภัย มีความเป็นไปได้ยาก 
พ้ืนที่ปลูกกาแฟ สาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง 

ย้ายไปสวนกาแฟและให้ค่าตอบแทนเจ้าของสวนกาแฟ สวนใคร? พ้ืนที่ไหน? 
พ้ืนที่ของรัฐ พ้ืนที่ไหน? 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย เสี่ยงหรือไม่, พ้ืนที่พอหรือไม่, ได้หรือไม่ 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - 



 
  

    

 

  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 46 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเกดิดินถลม่เพื่อการป้องกนัและสรา้งระบบเตือนภยัดินถล่มในพื้นท่ีภาคเหนือ 

พื้นท่ีตน้แบบบา้นดอยชา้ง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 สรุปย่อการวจิยั 

 

รูป
ที่ 

39
 แ

ผน
ภา

พว
ิธีก

าร
จัด

กา
รโ

ดย
กา

รป
้อง

กัน
ทา

งโ
คร

งส
ร้า

งวิ
ศว

กร
รม

 
 



 
  

    

 

  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 47 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเกดิดินถลม่เพื่อการป้องกนัและสรา้งระบบเตือนภยัดินถล่มในพื้นท่ีภาคเหนือ 

พื้นท่ีตน้แบบบา้นดอยชา้ง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 สรุปย่อการวจิยั 

6.5 แผนที่ขอบเขตพื้นที่การเคลื่อนตัวของดิน 

การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตการเคลื่อนตัวของดินโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรม 
จากการทดสอบคุณสมบัติของดินตะกอนเศษหินเชิงเขาที่เป็นดินเนื้อละเอียด มีคุณสมบัติการลดก าลังรับแรงเฉือน
เมื่อความชื้นในมวลดินมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และเนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาพบร่องรอยการพิบัติของมวลดินจากการ
เคลื่อนตัว ดังนั้นการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินจึงได้พิจารณาใช้ก าลังรับแรงเฉือนของดิน ณ จุดคงค้าง

(Residual state) โดยมีค่า C'r=0 t/m2 และ 'r=20.15o นอกจากนั้น ผลจากการตรวจวัดการเคลื่อนตัว
ของมวลดินระดับลึกโดย Inclinometer ท าให้ทราบถึงความลึกของระนาบการพิบัติอยู่ที่ประมาณ  
5 เมตรได้อย่างชัดเจน อีกท้ังผลจากการตรวจวัดค่าระดับน้ าใต้ดินทีเ่ปลี่ยนแปลงตามปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ 
น ามาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือค านวณหาเสถียรภาพของลาดดินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดิน 
โดยอาศัยทฤษฎีเสถียรภาพของลาดอนันต์ (Infinite Slope Stability) ตามสมการ ก าหนดระนาบการพิบัติ
ที่ความลึก 5 เมตร มีระดับน้ าใต้ดินเพ่ิมขึ้นขนานและท ามุมเอียงกับระนาบการพิบัติ สามารถวิเคราะห์ 
ค่าความปลอดภัยของลาดดิน (F.S.) ตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าที่เพ่ิมข้ึนไดด้ังตารางที่ 6 

 

 

ตารางท่ี 6 อัตราส่วนความปลอดภัยเสถียรภาพลาดดินที่เปลี่ยนแปลงตามระดับน้ าใต้ดิน 
ระดับน้ าใต้ดินเหนือระนาบการพิบัติ (ม.) อัตราส่วนความปลอดภัย (F.S.) 

0 2.08 
1 1.85 
2 1.62 
3 1.39 
4 1.16 
5 0.92 

 

ผลการประเมินอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดดินตามระดับน้ าใต้ดินที่เพ่ิมขึ้น สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดดินต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินเทียบกับ
เวลาได้ดังรูปที่ 40 จะเห็นได้ว่าเมื่อระดับน้ าใต้ดินยกตัวสูงขึ้นถึงระดับผิวดิน อัตราส่วนความปลอดภัย 
ของลาดดินจะมีค่าต่ ากว่า 1.0 หมายถึงช่วงเวลาที่ท าให้การเคลื่อนตัวของมวลดินในพื้นท่ีเกิดขึ้น  
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ค่าระดับน้ าจากผิวดิน(m) OW3

  

รูปที่ 40 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยของลาดดินต่อระดับน้ าใต้ดินเทียบกับเวลา 

ผลการประเมินเสถียรภาพของลาดดินเพื่อก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของดิน 
โดยพิจารณาระดับน้ าใต้ดินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีความสูงของระดับน้ าใต้ดินสูงถึงระดับผิวดิน 
และพิจารณาระนาบการพิบัติที่ความลึก 5 เมตร พบว่า ขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของมวลดิน
สอดคล้องกับความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและถนน ดังแสดงรูปที่ 41 ดังนั้น สามารถก าหนดขอบเขต
การเคลื่อนตัวของมวลดินและเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือแนวทางการปฏิบัติตัวอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัย
และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดในล าดับต่อไป 

 

6.6 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินจากน้ าฝนต่อการเคลื่อนตัวของดิน 

ต าแหน่งการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ OW3 เป็นสถานีตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดิน
พร้อมกับปริมาณน้ าฝนแบบอัตโนมัติ อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังตรวจวัดการเอียงตัวของท่อ Inclinometer 
ที่แสดงถึงการเคลื่อนตัวของดินตามความลึกแบบอ่านค่าเองโดยผู้ตรวจวัดเป็นประจ าทุกเดือน ข้อมูลการ
ตรวจวัดที่ได้น าไปวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินจากน้ าฝนต่อการเคลื่อนตัว
ของดินในบริเวณดังกล่าว ในระยะการตรวจวัดและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2559 
พบว่า ปริมาณน้ าฝนสะสม 933.40 มิลลิเมตร (2558) , 1,343.40 มิลลิเมตร (2559) ระดับน้ าใต้ดินต่ าสุด  
(-)1.53 เมตร ระดับน้ าใต้ดินสูงสุด (+) 0.30 เมตร (ล้นปากบ่อส ารวจ) การเคลื่อนตัวที่ระดับความลึก  
3 เมตร สะสม 92.44 มิลลิเมตร โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดรายเดือนตามตารางท่ี 7 ถึง 9 
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รูปที่ 41 แผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการพิบัติของโครงสร้างจากการเคลื่อนตัวของดินบ้านดอยช้าง 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณน้ าฝนและค่าระดับน้ าใต้ดินสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ OW3 
ปี(พศ) เดือน ปริมาณน้ าฝน 

(มม.) 
ค่าระดับใต้ดินสูงสุด 

(ม.) 
ค่าระดับใต้ดินต่ าสุด 

(ม.) 
2558 มีนาคม 0.80 -0.93 -1.28 

เมษายน 2.40 -1.28 -1.45 

พฤษภาคม 18.20 -1.32 -1.53 

มิถุนายน 198.00 -0.72 -1.40 

กรกฎาคม 207.40 0.07 -0.61 

สิงหาคม 173.60 0.29 0.05 

กันยายน 124.2 0.30 0.14 

ตุลาคม 111.4 0.26 0.00 

พฤศจิกายน 96.8 0.30 -0.11 

ธันวาคม 0.6 -0.07 -0.33 

ตลอดทั้งปี 933.40  

2559 มกราคม 40.00 -0.23 -0.56 

กุมภาพันธ์ 0.00 -0.53 -0.76 

มีนาคม 0.00 -0.72 -0.91 

เมษายน 167.40 -0.75 -1.02 

พฤษภาคม 198.20 -0.28 -0.93 

มิถุนายน 135.20 -0.07 -0.43 

กรกฎาคม 222.00 0.28 -0.04 

สิงหาคม 124.80 0.26 0.22 

กันยายน 228.40 0.29 0.20 

ตุลาคม 160.40 0.25 0.11 

พฤศจิกายน 8.00 0.12 -0.13 

ธันวาคม 59.00 -0.13 -0.26 

ตลอดทั้งปี 1,343.40  

หมายเหตุ :   
 - ค่าในตารางอ้างอิงมาจาก observation well 3 
 - เริ่มติดตั้งเครื่องมือตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ถึง ธันวาคม 2559 
 - ค่าระดับใต้ดินวัดจากระดับพ้ืนดินเป็นเกณฑ์อ้างอิง 
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ตารางท่ี 8 การเคลื่อนตัวของดินจากการตรวจวัดด้วย Inclinometer 
ปี(พศ) เดือน ทีร่ะดับผิว

ดิน (มม.) 
ที่ระดับความลึก 
3 เมตร (มม.) 

ที่ระดับความลึก 
4 เมตร (มม.) 

ที่ระดับความลึก 
5 เมตร (มม.) 

2558 มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 
เมษายน -1.06 -1.86 -1.51 -0.95 

พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 
มิถุนายน 3.27 1.04 2.61 4.50 
กรกฎาคม -3.62 2.23 3.48 4.07 
สิงหาคม 26.80 33.76 17.85 0.97 
กันยายน 66.80 75.1.4 42.19 -3.39 
ตุลาคม 73.66 81.33 49.07 -4.07 

พฤศจิกายน 80.09 88.41 54.42 -5.47 
ธันวาคม 80.65 88.94 55.78 -5.88 

2559 มกราคม 80.92 89.59 55.83 -5.94 
กุมภาพันธ์ - 88.95 - - 
มีนาคม - 89.55 - - 
เมษายน - 88.68 - - 

พฤษภาคม - 92.44 - - 
มิถุนายน - 92.44 - - 
กรกฎาคม - 92.44 - - 
สิงหาคม - 92.44 - - 
กันยายน - 92.44 - - 
ตุลาคม - - - - 

พฤศจิกายน - - - - 
ธันวาคม - - - - 
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ตารางท่ี 9 อัตราการเคลื่อนตัวของดินจากการตรวจวัดด้วย Inclinometer 
 

ปี(พศ) 
 

เดือน ทีร่ะดับผิวดิน 
(มม./วัน) 

ที่ระดับความลึก 
3 เมตร  

(มม./วัน) 

ที่ระดับความลึก 
4 เมตร 

(มม./วัน) 

ที่ระดับความลึก 
5 เมตร 

(มม./วัน) 
2558 มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 

เมษายน -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 
พฤษภาคม - - - - 
มิถุนายน 1.59 1.33 1.35 1.28 
กรกฎาคม -0.21 0.04 0.03 -0.01 
สิงหาคม 0.77 0.88 0.34 -0.11 
กันยายน 1.98 1.92 1.34 0.02 
ตุลาคม 0.25 0.17 0.09 -0.23 

พฤศจิกายน 0.34 0.32 0.25 0.01 
ธันวาคม 0.02 0.04 0.12 -0.03 

2559 มกราคม 0.01 0.03 0.00 0.00 
กุมภาพันธ์ - -0.01 - - 
มีนาคม - - - - 
เมษายน - 0.01 - - 

พฤษภาคม - -0.02 - - 
มิถุนายน - 0.12 - - 
กรกฎาคม - - - - 
สิงหาคม - - - - 
กันยายน - - - - 
ตุลาคม - - - - 

พฤศจิกายน - - - - 
ธันวาคม - - - - 
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7. อภิปลายและวิจารณ์ผล 

7.1 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพ่ือ
ส ารวจการวางตัวของชั้นดินหรือหินของพ้ืนที่ศึกษา นับว่าเป็นข้อมูลส าคัญอย่างยิ่งต่อต าแหน่งการเจาะ
ส ารวจ (Drilling Survey)  ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ าใต้ดิน (Observation well) และการเคลื่อนตัว
ของดินระดับลึก (Inclinometer)  ซึ่งได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมทางธรณีวิศวกรรมของพ้ืนที่เป็นอย่างดี 

7.2 การส ารวจเส้นชั้นความสูงจากภาพถ่ายมุมสูง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial 
vehicle) หรือ โดรน (Drone) ในการส ารวจเส้นชั้นความสูง (Contour Survey) นอกจากโปรแกรมช่วยใน
การวิเคราะห์แล้ว ข้อมูลและวิธีการของการได้มาซึ่งภาพถ่ายก็เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต าแหน่ง
หมุดควบคุม (Control point) ที่ทราบค่าแน่นอนและมีจ านวนมากพอที่สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่ส ารวจใน
การปรับแก้ต าแหน่งข้อมูลภาพทั้งทางแนวดิ่งและแนวราบ จากเครื่องระบบค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
(Global Positioning System : GPS) ที่มีความละเอียดสูงอีกด้วย 

7.3 การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินระดับตื้น 

เครื่องระบบค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ที่มีความ
ละเอียดสูงนอกจากจะใช้ในการระบุต าแหน่งของหมุดควบคุม (Control point) แล้ว ยังใช้ตรวจสอบการ
เคลื่อนตัวของดินระดับตื้นได้เป็นอย่างดี หากแต่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสภาพแวดล้อมในการส ารวจ 
กล่าวคือ การตรวจวัดต้องเป็นช่วงที่มีเมฆน้อยหรือฟ้าโปร่งในการรับสัญญาณดาวเทียมที่ดีและจ านวนหมุด
ตรวจวัดการเคลื่อนตัวไม่มากเกินไป เนื่องจากต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 -30 นาทีในการค้นหาระบุต าแหน่ง
ของเครื่องตามเงื่อนไขของความถูกต้องแม่นย าที่ยอมรับได้ ดังนั้น วิธีการดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมต่อการ
ติดตามการเคลื่อนตัวระยะสั้นหรือในช่วงสถานการณ์วิกฤติ แต่จะเหมาะสมกับการใช้ติดตามการเคลื่อนตัว
จากเกณฑ์การวิเคราะห์ระยะยาวได้เป็นอย่างดี 

7.4 การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินระดับลึก 

ต าแหน่งและความลึกของการติดตั้งระบบตรวจวัดกา รเคลื่อนตัวของดินระดับลึก 
(Inclinometer) เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่จะได้ข้อมูลพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดินตลอดความลึกที่ท าการ
ติดตั้ง และยังสามารถใช้เป็นการบ่งชี้ส าหรับเตือนภัยเนื่องจากการเคลื่อนตัวเกินเกณฑ์ยอมรับได้ที่มีผลต่อ
โครงสร้างอาคารได้อีกด้วย จากผลการตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวของดินแสดงให้เห็นถึงระนาบการเคลื่อนตัวอย่าง
ชัดเจนที่ระดับความลึก 5.0 เมตร ด้วยอัตราการเคลื่อนตัวอยู่ในระดับการคืบ (Creep) ไม่มีผลโดยตรงต่อ
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การพิบัติในเชิงลาดดินถล่ม (Landslide) เนื่องจากมีความลาดชันค่อนข้างต่ าเฉลี่ยประมาณ  
10 องศา แต่มผีลโดยตรงต่อโครงสร้างอาคารประเภทคอนกรีต หรือ Rigid Structure พบการแตกร้าวและ
เอียงตัวอย่างชัดเจน 

7.5 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินและปริมาณน้ าฝน 

การทับถมของเศษซากมวลพิบัติกันอย่างหลวมๆ ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ  
น้ าใต้ดินและการเคลื่อนตัวของมวลดินอย่างมาก กล่าวคือ น้ าสามารถไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้อย่างง่าย 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิการไหลซึมของน้ าค่อนข้างสูง (Kavg=8.28x10-5 cm/sec) ในช่วงฤดูฝนปรากฏให้
เห็นระดับน้ าในบ่อสังเกตการณ์สูงกว่าระดับผิวดินและพบพ้ืนผิวที่มีความชื้นแฉะโดยทั่วไป พฤติกรรม  
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ร่วมกับการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
สามารถน าไปใช้ควบคุมและลดผลกระทบการเคลื่อนตัวของดินจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าใต้ดินโดยการควบคุม
ไม่ให้น้ าใต้ดินเพ่ิมสูงขึ้นเกินระดับปลอดภัยจากการวิเคราะห์ไว้ ส าหรับวิธีการควบคุมระดับน้ าใต้ดินดังกล่าว
จะได้น าข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปวิจัยต่อยอดโดยละเอียดต่อไป 

7.6 ระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับชุมชน 

พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของมวลดินพ้ืนที่ศึกษาบ้านดอยช้างมีลักษณะของการคืบ (Creep) 
เกณฑ์การเตือนภัยจากน้ าฝนสะสมวิกฤติส าหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม จึงไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการพิบัติของลาดดิน ดังนั้น คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดระบบเตือนภัยระดับชุมชนให้
สามารถตรวจวัดและแจ้งเตือนภัยจากการเคลื่อนตัวของดินหรือระดับน้ าใต้ดินที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้สามารถใช้
งานระบบเตือนภัยระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

8. สรุปผลการวิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับ 

จากการด าเนินงานสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

8.1  ด้านพฤติกรรมทางธรณีวิศวกรรมของดินตะกอนพัดพาเชิงเขา ในพ้ืนที่ศึกษาบ้านดอยช้าง
มีการสะสมตัวหนาประมาณ 30 เมตร ประกอบด้วยดินเม็ดละเอียดและเศษหินขนาดต่างๆ รวมถึงหินผุ
ปะปนกันวางอยู่บนชั้นหินแข็ง จ าแนกประเภทของดินตามระบบ USCS ได้เป็นดินทรายหลวม (Loose Sand) 
ด้านบนมีความหนา 1 ถึง 2 เมตร ลึกลงมาเป็นดินทรายแน่นปานกลาง (Medium Sand) มีความหนา 5 ถึง 
10 เมตร และดินทรายแน่น (Dense Sand) มีความหนา 10-15 เมตร มีค่าสัมประสิทธิการไหลซึมของน้ า
เฉลี่ย 8.28 X10-5 cm/sec ค่อนข้างไหลซึมน้ าได้ดี ดินตะกอนเศษหินเชิงเขามีความเหนียวและความเป็น

พลาสติกอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (LL = 47.10%, PL = 33.33%, PI = 13.77%) มีความหนาแน่นรวม (t) 
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และความหนาแน่นแห้ง (d) เฉลี่ย 1.59 และ 1.21 t/m3  ค่าความเชื่อมแน่น (Cohesion) C’= 0.11 ksc, 

C’r = 0.08 ksc และ มุมเสียดทานภายใน (Internal Friction Angle) '=25.23, 'r = 20.15  

8.2  ด้านพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงน้ าใต้ดิน , ปริมาณน้ าฝนและการเคลื่อนตัวของดิน 
เนื่องจากดินตะกอนพัดพาเชิงเขามีการทับถมกันอย่างหลวมๆ จากผลการทดสอบมีค่าสัมประสิทธิการไหลซึม
ของน้ าค่อนข้างสูง (Kavg = 8.28x10-5 cm/sec) น้ าผิวดินสามารถไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้ง่าย ในช่วงฤดูฝน
ปรากฏให้เห็นระดับน้ าในบ่อสังเกตการณ์สูงกว่าระดับผิวดิน ปริมาณน้ าฝนสะสมที่ตรวจวัดได้ในกรณีระดับ
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์อยู่ที่ระดับผิวดินมีค่าประมาณ 400 มิลลิเมตร ตรวจพบการเคลื่อนตัวระดับตื้น  
มีแนวโน้มไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยอัตราเฉลี่ยในช่วง 0.66 ถึง 3.88 มิลลิเมตร/เดือน  และการเคลื่อนตัว
ระดับลึกในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา (มิถุนายน-ตุลาคม 2559) พบว่า มีการเคลื่อนตัวสะสม 8 เซนติเมตร คิดเป็น
อัตราการเคลื่อนตัวเฉลี่ย 3.15 มิลลิเมตร/เดือน โดยมีอัตราการเคลื่อนตัวสูงสุด 66 มิลลิเมตร/เดือน ที่ความลึก 
3.5 เมตร จัดอยู่ในลักษณะการเคลื่อนตัวช้า (Slow) หรือการคืบ (Creep)    

8.3  แนวทางการลดผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของดินตะกอนพัดพาเชิงเขา ผลจากการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในสภาวะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าใต้ดินที่ยกตัวสูงขึ้น พบว่า เมื่อน้ าใต้ดิน
อยู่ที่ระดับประมาณ –(0.20) เมตร อัตราส่วนความปลอดภัยของลาดชันมีค่าเท่ากับ 1.0 หมายถึงสภาวะ
สมดุลของการเคลื่อนที่ ดังนั้น หากต้องการลดผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อการเคลื่อนตัวของมวลดิน
จ าเป็นต้องมีการควบคุมระดับน้ าใต้ดินให้ยกตัวสูงขึ้นไม่เกิน –(2.00) เมตร โดยอัตราส่วนความปลอดภัยของ
ลาดชันจะมีค่ามากกว่า 1.39 เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ส าหรับลาดชันธรรมชาติ หากแต่พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นชุมชน
ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนตัวสูงควรมีอัตราส่วนความ
ปลอดภัยอย่างน้อย 2.00 ตามเกณฑ์ก าหนดของการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังและ
ควบคุมไม่ให้น้ าใต้ดินยกตัวสูงขึ้นเกินระดับ –(5.00) เมตร ซึ่งจะได้น าไปพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ า
และควบคุมน้ าใต้ดินในระยะต่อไป   

8.4  เครื่องมือการเตือนภัยดินถล่มระดับชุมชน ด้วยระบบเตือนภัยระดับชุมชนที่คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนสะสมเทียบกับเกณฑ์น้ าฝนวิกฤติ  (Critical Rainfall) 
และการตรวจวัดการไหลของซากมวลพิบัติ (Debris Flow) ที่ได้ติดตั้งไว้ในพ้ืนที่ศึกษาไว้ในครั้งนี้แล้วนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของมวลดินในลักษณะของการคืบ (Creep) ที่
เกินเกณฑ์ยอมรับได้ต่อโครงสร้างอาคารหรือลาดดิน ดังนั้น คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดระบบ
เตือนภัยระดับชุมชนให้สามารถตรวจวัดและแจ้งเตือนภัยจากการเคลื่อนตัวของดินหรือระดับน้ าใต้ดินที่  
เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเตือนภัยระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะต่อไป 
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9. หน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หมู่บ้านดอยช้าง มีความตระหนักเก่ียวกับการอยู่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มมากขึ้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี ได้ข้อมูลและแนวในการจัดการลดผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของ
ดินด้วยการจัดการระบบน้ าใต้ดินและน้ าผิวดินต่อไป  

จังหวัดเชียงราย ได้แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการลดผลกระทบการเคลื่อนตัวของดินอันเนื่องมาจากน้ าใต้ดินที่ยกตัวสูงขึ้น ควรมี
การศึกษาถึงการป้องกันน้ าผิวดินไม่ให้ไหลลงสู่น้ าใต้ดินได้ง่าย โดยพิจารณาเกี่ยวกับแนวรอยเชื่อมต่อ
ระหว่างน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินจากพ้ืนที่รับน้ าย่อยที่จะไหลเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ที่มีการเคลื่อนตัวสูง อาจท าการ
กระจายน้ าผิวดินด้วยวิธีที่เรียกกว่า Cut off drain พร้อมกับการควบคุมปริมาณน้ าที่จะไหลเข้าในพ้ืนที่ด้วย 

2. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปริมาณความถี่ อัตราส่วนของปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นและ
ระยะเวลา ประกอบกับการทดสอบความสามารถในการไหลของน้ าใต้ดินด้วยวิธี Pumping Test ในสนาม
เนื่องจากเป็นปัจจัยและเงื่อนไขต่อการเร่งให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินและการเกิดดินถล่มขึ้นได้ 

3. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ต่อการแก้ปัญหาการเคลื่อนตัวของดินด้วยโครงสร้างทาง
วิศวกรรม เช่นการใช้เสาเข็มไม้สนเสริมแรงในบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวสูงเพ่ือเพ่ิมแรงต้านการเคลื่อนตัวของ
ดินฐานราก เป็นต้น 

4. ควรมีการศึกษาต่อยอดงานวิจัยในประเด็นของการท าระบบระบายน้ าออกจากใต้ดิน น าน้ าที่
ระบายในตะกอนดินมาใช้ในฤดูแล้งเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีช่องว่างรองรับน้ าในหน้าฝนเสมือนการสร้าง 
อ่างเก็บน้ าใต้ดินไม่ให้น้ าใต้ดินสูงจนมวลดินเกิดการเคลื่อนตัว อันเป็นการลดปัญหาการเคลื่อนตัวของดิน
และภัยแล้งไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เสนอให้มีคณะท างานของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

5. ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือออกแบบ แนะน ารูปแบบการก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มี
การเคลื่อนตัว เช่น หลีกเลี่ยงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีน้ าหนักมากและมีการยืดหยุ่นน้อย แตกร้าวได้ง่าย
เมื่อมีการเคลื่อนตัวของดินฐานราก ยากต่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร เป็นต้น 
 




