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เหตุการณธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม แตละครั้งมีผลกระทบตอการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยเปนจํานวนมาก กรมทรัพยากรธรณีเปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจ
รับผิดชอบการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย และธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดทําแผนที่พื้นท่ีท่ีมีโอกาส 
เกิดแผนดินถลม มาตราสวน 1: 250,000 เพื่อใชประโยชนในการเฝาระวังการเกิดธรณีพิบัติภัยแผนดินถลมอัน
อาจสงผลกระทบตอประชาชน ซึ่งพบวา มีพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผนดินถลมครอบคลุม 54 จังหวัด 1,084 ตําบล
ของประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการจัดจางทําขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชนในรูปแบบฐานขอมูล 
ระบบสารสนเทศ สําหรับการติดตามสถานการณและสนับสนุนการเฝาระวังแจงเตือนพิบัติภัยตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนและบริหารสถานการณ ทั้งในสวนกอนเกิดเหตุ ชวงเกิดเหตุ และการชวยเหลือบรรเทาหลังเกิดเหตุ 
ซึ่งกรมทรัพยากรธรณไีดดําเนินการจัดจางทําขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชนไปแลวตั้งแต พ.ศ. 2555 - 2562 
จํานวน 940 ตําบล และในป พ.ศ. 2563 จัดจางเพิ่มอีก 75 ตําบล อยูในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัดลพบุรี  

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการประเมินจากภาคสนามของตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มี
พื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีจะไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยแผนดินถลมทั้งสิ้น 8 หมูบาน พบวามีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Flow จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 3 บานผาปก หมู 7 บานหวยผาก พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Flow และเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 2 
บานหวยแฝก หมู 6 บานหวยคลุม มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow และเสี่ยงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Slide จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 5 บานถํ้าหิน หมู 8 บานตะโกลาง มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจาก 
Flooding จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 1 บานบอ หมู 4 บานนาขุนแสน เพื่อใหมีขอมูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินถลมระดับชุมชน เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานที่เก่ียวของมีขอมูลแผนที่พื้นที่
เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชนและสามารถใชประโยชนขอมูลเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลมใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหวังวาจะเปนการเผยแพรขอมูล
ของกรมทรัพยากรธรณี ใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และองคกรภาคประชาชน นําไปใชใหเปนประโยชนเมื่อเกิดเหตุการณแผนดินถลมได 
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3.1-3 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางน้ําตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3-6 
3.2-1 แผนที่ลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาโครงสรางตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3-9 
3.2-2 ลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีน้าํตาล ประกอบดวย

ตะกอนขนาดทรายละเอียดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ เฟลดสปาร มัสโคไวต  
การแตกหักและผุพังสูง บริเวณภูเขาดานทิศใตของหมู 3 บานผาปก พิกัด 524947E/ 
1501109N 

3-10 

3.2-3 ลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทา ประกอบดวยตะกอน
ขนาดทรายละเอียดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ เฟลดสปาร มัสโคไวต การแตกหัก
และผุพังสูง บริเวณภูเขาตอนกลางของหมู 5 บานถ้ําหิน พิกัด 527950E/ 1511204N 

3-10 

3.2-4 ลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีขาว ประกอบดวยตะกอน
ขนาดทรายละเอียดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ เฟลดสปาร มัสโคไวต การแตกหัก
และผุพังสูง บริเวณสาํนักสงฆเทพประทาน(วังสมปอย) หมู 6 บานหวยคลุม  
พิกัด 535336E/ 1501451N 

3-10 

3.2-5 ลักษณะของหินดินดาน ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดาํ การแตกหักและ
ผุพังสูง บริเวณสํานักสงฆเขาตกน้ํา หมู 2 บานทุงแฝก พิกัด 534589E/ 1496096N 

3-11 

3.2-6 ลักษณะของหินดินดาน ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดาํ การผุพังสูง  
บริเวณภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก พิกัด 527738E/ 1493335N 

3-11 
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3.2-7 ลักษณะของหินดินดาน ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดาํ การผุพังสูง  
บริเวณภูเขาดานทิศตะวันออกของหมู 8 บานตะโกลาง พิกัด 523388E/ 1509987N 

3-11 

3.2-8 ลักษณะของหินแกรนิต ยุคครีเทเชียส (Kgr) สีจาง แสดงเนือ้ผลึกหยาบหลายขนาด 
ประกอบดวย แรเฟลดสปาร ควอตซ ไบโอไทต และมัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง 
บริเวณหวยเขากระโจมดานทิศตะวันตกของหมู 3 บานผาปก พิกัด 522395E/ 
1502503N 

3-12 

3.2-9 ลักษณะของหินแกรนิต ยุคครีเทเชียส (Kgr) สีจาง แสดงเนือ้ผลึกหยาบหลายขนาด 
ประกอบดวย แรเฟลดสปาร ควอตซ ไบโอไทต และมัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง 
บริเวณภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก พิกัด 525941E/ 1495299N 

3-12 

3.2-10 ลักษณะของตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลง
และเศษหิน การผุพังสูง บริเวณสํานักสงฆแมสลิ้ง หมู 1 บานบอ พิกัด 534885E/ 
1499747N 

3-12 

3.2-11 ลักษณะของตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลง
และเศษหิน การผุพังสูง บริเวณดานทิศตะวันตกของหมู 4 บานนาขุนแสน พิกัด 
537819E/ 1500058N 

3-13 

3.2-12 แผนที่ตําแหนงหลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี 

3-15 

3.2-13 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบรเิวณแมน้ําภาชี ประกอบดวยกรวดของ 
หินทราย หินดินดาน และหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึงกอนหินมนใหญ โดยตะกอนมี
ขนาดใหญสุด 20 X 25 เซนติเมตร หมู 1 บานบอ พิกัด 538368E/ 1497201N 

3-16 

3.2-14 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดนิเหนียวบรเิวณหวยบอ ประกอบดวยกรวดของหินทราย
และหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 10 X 15 เซนติเมตร 
หมู 2 บานทุงแฝก พิกัด 535334E/ 1496858N 

3-16 

3.2-15 กองแผนดินถลมโบราณบริเวณรมิหวยเขากระโจม ประกอบดวยหินแกรนิต 
ขนาดกรวดเล็กถึงกอนหินมนใหญ ตะกอนมีขนาดใหญที่สุดประมาณ 1 x 1.5 เมตร  
หมู 3 บานผาปก พิกัด 522389E/ 1502514N 

3-16 

3.2-16 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบรเิวณแมน้ําภาชี ประกอบดวยกรวดของ 
หินทราย หินดินดาน และหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญ
สุด 13 X 20 เซนติเมตร หมู 4 บานนาขุนแสน พิกัด 539310E/ 1499075N 

3-17 

3.2-17 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณหวยน้ําขุน ประกอบดวยกรวดของ
หินทรายและหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด  
7 X 10 เซนติเมตร หมู 5 บานถ้ําหิน พิกัด 528391E/ 1513453N 

3-17 

3.2-18 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณหวยคลุม ประกอบดวยกรวดของหิน
ทรายและหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด  
10 X 15 เซนติเมตร หมู 6 บานหวยคลุม พิกัด 533021E/ 1503917N 
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3.2-19 กองแผนดินถลมโบราณบริเวณรมิหวยน้ําขาว ประกอบดวยหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึง
กอนหินมนใหญ ตะกอนมีขนาดใหญที่สุดประมาณ 1 x 1.5 เมตร หมู 7 บานหวยผาก  
พิกัด 525256E/ 1498085N 

3-18 

3.2-20 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบรเิวณหวยตะโกปดทอง ประกอบดวย
กรวดของหินทรายและหินดินดาน ขนาดกรวดเล็กถึงกรวดกลาง โดยตะกอนมีขนาดใหญ
สุด 2 X 3 เซนติเมตร หมู 8 บานตะโกลาง พิกัด 522223E/ 1513924N 

3-18 

3.3-1 แผนที่สถานการณธรณีพิบัติภัยแผนดินถลมตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3-20 
3.4-1 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดนิถลมในเขตพื้นที่หมู 1 บานบอ 

(ก) การสรางบานติดสะพานหวยบอ เสี่ยงภัยจาก Flooding 
(ข) การสรางบานขวางรองหวย เสี่ยงภัยจาก Flooding 

3-22 

3.4-2 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดนิถลมในเขตพื้นที่หมู 2 บานหวยแฝก 
(ก) นางอุไร พวงเขียว บานเลขที่ 302/1 สรางบานติดฝายหวยหุบนางชี  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นางสาํรวย งามตา บานเลขท่ี 15/ช สรางบานติดหวยบอ เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ  
Debris Flood/ Flash Flood 
(ค) การสรางบานบนที่ราบริมหวยบอ เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash 
Flood 

3-23 

3.4-3 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดนิถลมในเขตพื้นที่หมู 3 บานผาปก 
(ก) นายพรเทพ รามัญวงค บานเลขที่ 493 สรางบานติดหวยเขากระโจม  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) การสรางบานติดหวยเขากระโจมและติดทอเหลี่ยมรองหวย เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 
(ค) การสรางบานติดสะพานหวยน้ําใส เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 

3-24 

3.4-4 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 3 บานผาปก 
(ก) การสรางบานติดสะพานหวยทุงเจดีย เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) การสรางบานติดสะพานหวยผาปก เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 

3-25 

3.4-5 พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 4 บานนาขุนแสน 
(ก) นายธรรมรงค ขันทอง สรางบนที่ราบติดหวยคลุม เสี่ยงภัยจาก Flooding 
(ข) การสรางบนที่ราบติดหวยนอย เสี่ยงภัยจาก Flooding 

3-26 
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3.4-6 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 5 บานถ้ําหิน 
(ก) นางพีวลัภัสร ตระกูลวองไว บานเลขที่ 227 สรางบานตดิสะพานหวยน้ําขุน 
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นายนิยม ภูครองทุง บานเลขท่ี 275 สรางบานติดหวยคลุม เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 
(ค) นายสุธรรม หนูศรีคง บานเลขที่ 279 ตัดไหลเขาสรางบาน เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ  
Debris Slide  

3-27 

3.4-7 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 6 บานหวยคลุม 
(ก) การสรางบานติดหวยคลุม เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นายไพศาล สองหนองโพธ์ิ บานเลขที่ 125 สรางบานตดิหวยคลุม เสี่ยงภัยแผนดิน
ถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood 

3-28 

3.4-8 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 7 บานหวยผาก 
(ก) การสรางบานขวางรองหวย เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) นายเต็งฉุย แกวตา บานเลขที่ 82/พ สรางบานติดทอกลมหวยนํ้าขาว  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ค) นายวิหาร สีทอง บานเลขที่ 18/2 สรางบานขวางหวยน้ําขาว เส่ียงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Flow 

3-29 

3.4-9 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 7 บานหวยผาก 
(ก) การสรางบานติดสะพานหวยบอคลงึ เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นายวรวิทย ศรพีรหมทอง สรางบานติดหวยผาก เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 
(ค) นายไพรบูรณ ภูริศรี บานเลขที่ 100 สรางบานติดแมน้ําภาชี เสี่ยงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Flow 

3-30 

3.4-10 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 8 บานตะโกลาง 
(ก) กลุมบานเรือนนายสมพงษ ทายอินทร บานเลขที่ 36/2 สรางบานติดหวยตะโกปดทอง  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) นางชลธิชา แยมพะวงศ บานเลขที่ 111 สรางบานติดทอเหลี่ยมหวยตะโกลาง  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ค) นายโดง ครอบครองวงศ บานเลขที่ 472/4 ตัดไหลเขาสรางบาน เสี่ยงภัยแผนดนิถลม
แบบ Debris Slide 

3-31 

3.4-11 แผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3-33 
3.4-12 แผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

(สวนที่ 1) 
3-34 

3.4-13 แผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
(สวนที่ 2) 

3-35 
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3.4-14 แผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
(สวนที่ 3) 

3-36 

3.4-15 (ก) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยหุบนาชี โดยนายสุพิน เอี่ยมแกว บานเลขที่ 118/1  
(หมู 2 บานทุงแฝก) พิกัด 530021E/ 1497744N 
(ข) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยผาปก โดยนายบุญสง จูใจนิ่ม บานเลขที่ 391  
(หมู 3 บานผาปก) พิกัด 525021E/ 1501516N 
(ค) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยน้ําใสและหวยเขากระโจม โดยนางกลกาญ ไขยา  
บานเลขท่ี 109/1 (หมู 3 บานผาปก) พิกัด 524395E/ 1501992N 
(ง) จุดเฝาระวังตนน้าํหวยนอย โดยนางจริน อุทัยนา บานเลขที่ 105  
(หมู 4 บานนาขุนแสน) พิกัด 538849E/ 1499225N 
(จ) จุดเฝาระวังตนนํ้ารองหวย โดยนางสายพิน เชื้อหาญ บานเลขที่ 103/3  
(หมู 4 บานนาขุนแสน) พิกัด 539053E/ 1501523N 

3-39 

3.4-16 (ก) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยน้าํขุน โดยนางดวงจันทร อุทัยนา บานเลขที่ 170/1  
(หมู 5 บานถ้ําหิน) พิกัด 528582E/ 1514259N 
(ข) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยสมปอย โดยนายอนุชา ดาํรงจิตประสงค บานเลขที่ 103  
(หมู 6 บานหวยคลุม) พิกัด 535284E/ 1501675N 
(ค) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยน้ําขาว โดยนายจารุวัฒน วิจิตรตานนท บานเลขที่ 18/9  
(หมู 7 บานหวยผาก) พิกัด 525201E/ 1498067N 
(ง) จุดเฝาระวังตนน้าํหวยบอคลึง โดยนางสาวคันธภัค ดํารงคภูมิ บานเลขท่ี 4/4  
(หมู 7 บานหวยผาก) พิกัด 525949E/ 1495286N 
(จ) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยผาก โดยนายพรอมศักดิ์ กะพุก บานเลขที่ 112  
(หมู 7 บานหวยผาก) พิกัด 527311E/ 1493792N 
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3.4-17 (ก) จุดเฝาระวังตนนํ้าแมน้าํภาชี โดยนางจันทรเพ็ญ เขตสนุทร บานเลขที่ 130  
(หมู 7 บานหวยผาก) พิกัด 529286E/ 1493269N 
(ข) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยตะโกปดทอง โดยนางซอนกลิ่น วงศอัยรา บานเลขที่ 106  
(หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 521464E/ 1514056N 
(ค) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยสะพาน โดยนางราวิ แตงทอง บานเลขที่ 509  
(หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 521703E/ 1515244N 
(ง) จุดเฝาระวังตนน้าํหวยตะโกลาง โดยนายเกิดแน สุขสวัสดี บานเลขที่ 405  
(หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 522680E/ 1509074N 
(จ) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยทุงเจดีย โดยนายสุรเดช สมไทย บานเลขที่ 17  
(หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 522924E/ 1508770N 
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3.4-18 พื้นท่ีปลอดภัยสําหรับอพยพชั่วคราว  
(ก) หมู 1 บานบอ โรงเรียนชมุชนบานบอ พิกัด 536521E/ 1497357N 
(ข) หมู 2 บานทุงแฝก อบต.ตําบลสวนผึ้ง พิกัด 534409E/ 1497395N 
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สารบัญรูป (ตอ) 

รูปที ่  หนา 

3.4-19 พื้นท่ีปลอดภัยสําหรับอพยพชั่วคราว  
(ก) หมู 3 บานผาปก สํานักสงฆสุทธิธรรมรังศี (ผาปก) พิกัด 524734E/ 1500351N 
(ข) หมู 4 บานนาขุนแสน โรงเรียนวัดนาขุนแสน พิกัด 539088E/ 1499238N 
(ค) หมู 5 บานถ้ําหิน โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานถํ้าหิน พิกัด 531841E/ 
1505997N 
(ง) หมู 6 บานหวยคลุม สํานกัสงฆเทพประทาน (วังสมปอย) พิกัด 535328E/ 
1501451N 
(จ) หมู 7 บานหวยผาก วัดหวยผากเทพประทานพร พิกัด 527593E/ 1493638N 
(ฉ) หมู 8 บานตะโกลาง โรงเรยีนบานตะโกลาง พิกัด 522839E/ 1509571N 
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4.2-1 ฝายน้าํลนกีดขวางทางน้ํา ทาํใหกัดเซาะตลิ่งและบานเรือนเสียหาย 4-3 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกสงผลใหอัตราการเกิดพิบัติภัยเกี่ยวกับแผนดินถลม มีจํานวนมากข้ึน
อยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จํานวนมาก จําเปนอยางย่ิงตองจัดเตรียมขอมูลที่มีความถูกตองและเปนปจจุบันท่ีอยูในรูปแบบท่ีสนับสนุน 
การประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือการเฝาระวังการเกิดเหตุการณและใชสําหรับการบริหารจัดการ 

กรมทรัพยากรธรณีเปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจรับผิดชอบดานการเฝาระวังการเกิด
ธรณีพิบัติภัย จึงมีแนวคิดในการจัดจางทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชนในรูปแบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ สําหรับการติดตามสถานการณและสนับสนุนการเฝาระวังแจงเตือนพิบัติภัยตางๆ เพื่อเปน
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารสถานการณท้ังในสวนกอนเกิดเหตุ ชวงเกิดเหตุ และการชวยเหลือบรรเทา
หลังเกิดเหตุ 

ในป พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 190 ตําบล 
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดชุมพร จังหวัดนาน จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ  

ในป พ.ศ. 2556 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 180 ตําบล  
ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดชุมพร จังหวัดนาน จังหวัดแพร จังหวัดอุตรดิตถ 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในป พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 120 ตําบล 
ในพื้นที่ 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดชุมพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนาน จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดตรัง จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 90 ตําบล ใน
พื้นท่ี 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดชุมพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในป พ.ศ. 2559 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 90 ตําบล  
ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดแพร 
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

ในป พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 90 ตําบล  
ในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสระบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดระนอง 

ในป พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 90 ตําบล ใน
พื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในป พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 90 ตําบล ใน
พื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน 
จังหวัดเลย จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
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และในป พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณีไดจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จํานวน 75 ตําบล 
ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุร ี

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพื่อใหมีขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชนครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูง ในพื้นที่ 
ไมนอยกวา 75 ตําบลในการดําเนินการบริหารจัดการพิบัติภัย 

2) เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชประโยชนขอมูล
เครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดนิถลมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3) เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลของกรมทรัพยากรธรณี สําหรับประกอบการแจงเตือนประชาชน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคประชาชน 
ในการชวยเหลือประชาชนเม่ือเกิดแผนดินถลม 

1.3 การดําเนินงานของโครงการที่ผานมา 

สําหรับการดําเนินงานสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชนในจังหวัดราชบุรีนั้น  
กรมทรัพยากรธรณียังไมเคยดําเนินการมากอน ทั้งนี้การสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน 
ในปนี้ (พ.ศ. 2563) เปนการดําเนินงานครั้งแรกของพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

1.4 ขั้นตอนและวิธีการสํารวจ 

ในการศกึษาและจัดทําโครงการจัดทําพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน จะมีข้ันตอนในการดําเนินงาน  
4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.4.1 การรวบรวมรายงานการศึกษาวิจัยดานแผนดินถลม  

ดําเนินการรวบรวมรายงานการศึกษาวิจัยดานแผนดนิถลม และการจัดทําแผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัย
แผนดินถลม ทั้งในประเทศและตางประเทศ (ผลการศึกษาสมการดานแผนดินถลมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย) 
เพื่อใชในการจัดทํารูปแบบการเก็บขอมูลแผนท่ีฐานสําหรับพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชนทุกหมูบานใน 
75 ตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุรี พรอมดําเนินการเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของผลงานการ
ใชขอมูลแบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข หรือวิธีการใกลเคียงที่ใชสมการทางคณิตศาสตร มาสรางแผนท่ีพื้นที่
เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน  
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1.4.2 การจดัทําชั้นขอมูลฐาน  

ดําเนินการรวบรวมชั้นขอมูลฐาน จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบในการ
จัดทําแผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน อันประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลลักษณะธรณีวิทยา โครงสรางทางธรณีวิทยา โดยใชขอมูลจากแผนที่ธรณีวิทยา  
1 : 50,000 รายจังหวัดของกรมทรัพยากรธรณี 

2) ขอมูลขอบเขตการปกครอง ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
- ขอมูลเขตการปกครองระดับตําบลที่เปนปจจุบัน (ขอมูลปจจุบันที่เผยแพรของ

หนวยงานที่เก่ียวของ) จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและกรมการปกครอง โดยอางอิงประกาศเขตตําบล 
ในราชกิจจานุเบกษา (ถามี) 

- ขอมูลขอบเขตการปกครองระดับอําเภอและจังหวัดจากแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000  
ที่เปนปจจุบัน (ขอมูลปจจุบันที่เผยแพรของหนวยงานที่เก่ียวของ) โดยในแตละตําบลจะแสดงตําแหนงหมูบาน
ทุกหมูบาน รวมทั้งบานยอยหรือกลุมหมูบานโดยใชขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและ 
กรมการปกครอง 

3) ขอมูลถนนและทางรถไฟที่เปนปจจุบัน (ขอมูลปจจุบันท่ีเผยแพรของหนวยงานที่เก่ียวของ) 
มาตราสวน 1:4,000 

4) ขอมูลแมนํ้า ลําคลอง และแหลงนํ้าที่เปนปจจุบัน (ขอมูลปจจุบันท่ีเผยแพรของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ) มาตราสวน 1:4,000 โดยไดจากแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข และการ Generation Stream  

5) ขอมูลสถานที่สําคัญ ประกอบดวย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ จากแผนที่
ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 พรอมกําหนดคาตําแหนงดวย GPS จากการสํารวจ  

6) ขอมูลเสนชั้นความสูง ที่มีความแตกตางระหวางเสนชั้นเทากับ 5 เมตร ในแผนท่ีมาตราสวน 
1:4,000 ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมท่ีกําหนด 

7) ขอมูลขอบเขตลุมน้ํายอยระดับตําบล ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมที่กําหนด 

1.4.3 การจัดทําขอบเขตรองรอยแผนดินถลมและขอบเขตพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 
Debris Flow, Debris Flood, และ Flash Flood 

ดําเนินการจัดหาภาพถายจากดาวเทียมและภาพถายทางอากาศเพื่อทําการวิเคราะห และ
แปลความหมายจากขอมูลดาวเทียม ซึ่งจะนําไปจัดทําขอบเขตรองรอยแผนดินถลม และวิเคราะหขอมูลตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อหาขอบเขตพ้ืนที่ท่ีอาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow, Debris 
Flood/Flash Flood และ Flooding โดยดําเนินการดังนี้ 

1) การจัดทําขอบเขตรองรอยแผนดินถลม ดําเนินการโดยอาศัยการแปลความหมาย
ภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม ซึ่งสามารถแบงเปนไดเปน 4 ขั้นตอนคอื  

- กําหนดพื้นท่ีศึกษาเพื่อใหทราบพื้นท่ีและขอบเขตการทํางานที่แนนอน  
- จัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการศึกษา ไดแก ภาพถายทางอากาศ ภาพถาย

จากดาวเทียม แผนท่ีภูมิประเทศ และแผนที่ธรณีวิทยา เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ลวนมีสวนสําคัญในการแปล
ความหมายหารองรอยแผนดินถลม ใหไดขอมูลที่มีความถูกตองและมีความทันสมัยมากที่สุด  

- ทําการแปลความหมายภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมในมาตราสวน 
1:10,000 โดยวิธีการแปลตีความขอมูลภาพถายจากดาวเทียมดวยสายตา (Visual Interpretation) จาก 
การสรางตารางกริดขนาด 1 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อใหไดรายละเอียดที่เหมาะสมกับ 
การนําไปประมวลผลและนําไปใชงานในภาคสนามตอไป โดยในขั้นตอนการแปลความหมายฯ ยังไดอาศัย 
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การประมวลผลจากขอมูลแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาประกอบกันดวย เพื่อใหไดรองรอยแผนดินถลม 
ที่ถูกตองและสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด  

- ขอมูลที่ไดจากการแปลความหมายจะถูกจัดทําใหอยูในรูปแบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
หรือ GIS เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหตามสมการคณิตศาสตรหรือจัดทําแผนที่รองรอย
แผนดินถลมในอดีตไดทันที 

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow, Debris Flood 
และ Flash Flood โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อวิเคราะหพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจาก Debris 
Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding เพื่อคาดการณพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ปริมาณฝนที่ตกสะสม โดยสําหรับกรณพีื้นที่ตนนํ้าและกลางน้ําจะดําเนินการโดยใชแบบจําลอง Flood Hazard 
ซึ่งเปนแบบจําลองชนิด Non – hydraulic และพื้นที่ทายน้ําหรือพื้นที่ราบน้ําทวมถึง จะใชแบบจําลอง HEC – RAS 
ซึ่งเปนแบบจําลองชนิด Hydraulic มาใชในการดําเนินงานโครงการนี้ โดยในแตละแบบจําลองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(1) การวิเคราะหพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow และ 
Debris Flood/Flash Flood โดยใชแบบจําลอง Non – hydraulic ในบริเวณพื้นที่ตนนํ้าและกลางน้ํา  

ขั้นตอนหลักในการวิเคราะหพื้นท่ีที่อาจไดรับผลกระทบจาก Debris Flow และ 
Debris Flood/Flash Flood โดยแบบจําลองชนิด Non – hydraulic จะดําเนินการโดยโปรแกรม Flood Hazard 
โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังตอไปนี้  

- ใชขอมูลแบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) 
มาตราสวน 1 : 4000 ขนาดความละเอียด 5*5 เมตร เปนฐานในการดําเนินการ  

- จัดทําแบบจําลองการไหลของน้ํา โดย Arc Hydro Tools ผลท่ีไดจะออกมา 
ในรูปแบบของ Shapefile  

- จัดทําขอบเขตพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจาก Debris Flow และ Debris Flood/ 
Flash Flood โดย Flood Hazard Model ในขั้นตอนนี้จะกําหนดใหระดับความเสี่ยงภัยจาก Debris Flow และ 
Debris Flood/Flash Flood มีความเสี่ยงที่ระดับ 5 เมตร (อางอิง : Santos, R. and Duarte, R. M. (2006)) 
จากลําน้ํา แลวไหลบาตามลําน้ําทั้ง 2 ฝง ซึ่งพ้ืนที่ตนน้ําอาจไดรับผลกระทบจาก Debris Flow และพื้นที่กลางน้ํา
อาจไดรบัผลกระทบจาก Debris Flood/Flash Flood  

โดยอาศัยแบบจําลอง Flood Hazard ซึ่งเปนแบบจําลองการวิเคราะหบนรูปแบบ
ของ Extension tool ในโปรแกรม ArcGIS ซึ่งอยูในพื้นที่ของ Grid Base พัฒนาโดยแบบจําลองประกอบดวย
แบบจําลองทางคณติศาสตรที่อาศัยหลักทฤษฎีทางอุทกวิทยาดวยกัน 2 แบบ คือ แบบจําลองที่ 1 แบบจําลอง
การไหลของน้ําเพื่อวิเคราะหศักยภาพการไหลของน้ําบนพื้นผิวความสูงต่ําของสภาพภูมิประเทศ จากคาระดับ
ความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) และลักษณะลําน้ําที่พาดผานภูมิประเทศที่เสี่ยงตอการเกิด
แผนดินถลมเปนหลักเทานั้น โดยใชแบบจําลอง ArcHydroToosl_2_0 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองการหา
คาประมาณการใกลเคียงกับการกําหนดคาความสูงการไหลบาของน้ําโดยใชแบบจําลอง Flood Hazard ของ
โปรแกรม ArcGIS ขอมูลที่ไดจะออกมาเปน Shapefile เชนเดียวกัน เมื่อไดขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบจาก 
Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood ซึ่งอยูในรูปแบบ Shapefile จากข้ันตอนการ Run แบบจําลองขั้นตนแลว 
จะตองทําการปรับแกขอบเขตพื้นที่ใหถูกตองตามหลักการทางธรณีสัณฐานวิทยาอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรม 
ArcGIS โดยอาศัยหลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก Debris Flow, Debris 
Flood/Flash Flood 
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(2) การวิเคราะหพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบเหตุการณ Flooding โดยใชแบบจําลอง 
Hydraulic ในพื้นท่ีทายนํ้า 

บริเวณพื้นที่ทายน้ําหรือพื้นที่ราบน้ําทวมถึงนั้น การใช Flood Hazard Model ซึ่งเปน 
Non – hydraulic Model จัดทําขอบเขตพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจาก Flooding คาที่ไดมักจะครอบคลุม
บริเวณพื้นที่กวางมาก ทั้งนี้เพราะการ Confirm ขอมูล Levee ตางๆ กระทําไดยาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ 
ที่คอนขางราบ นอกจากนี้การทํากินของประชากรที่ตั้งบานเรือนอยู ย่ิงสงผลใหการ Confirm ผลทาง 
Geomorphic Evidence ที่ใชในการ Calibrate Non – hydraulic Model มีความยากลําบากขึ้นไปอีก 
นอกจากนี้ขอบเขตที่ไดจาก Geomorphic Evidence นั้นมักจะเปน Maximum Flood Prone Area ซึ่งไม
สามารถทราบถึงคาบการเกิดซ้ํา รวมทั้งปริมาณฝนสะสมที่เกิดในเวลาดังกลาว การนํา Hydraulic Model มา
ชวยเสริมความถูกตองในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจาก Flooding ที่เกิดจากปริมาณฝนตก
สะสมในระดับตางๆ จึงชวยใหเกิดความถูกตองของพื้นที่เสี่ยงภัยมากยิ่งขึ้น โดยแบบจําลองที่เลือกใช คือ 
โปรแกรม HEC – RAS  

1.4.4 การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

การสํารวจขอมูลภาคสนามเพ่ือตรวจสอบปรับแกขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณ Debris Flow, Debris Flood /Flash Flood และ Flooding ใหมีความใกลเคียงกับสภาพภูมิประเทศ
ในพื้นที่จริง โดยการสํารวจเก็บขอมูลพรอมรูปถายประกอบ และบันทึกเปนดิจิทัลไฟลจากจีพีเอส ซึ่งเปนขอมูล
เสนทางการสํารวจ และตําแหนงพิกัดถายรูป หรือตําแหนงอ่ืนๆ ที่ทําการบันทึก รายละเอียดองคประกอบตางๆ 
ประกอบดวย สภาพธรณีวิทยา หลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณที่เคยเกิดมากอน หรือคราบระดับน้ําจุด 
ที่เคยเกิดแผนดินถลม ตําแหนงที่ตั้งหมูบานทุกหมูบาน ตําแหนงสถานที่สําคัญในพื้นที่ เชน ที่ทําการองคการ-
บริหารสวนตําบล ที่ทําการสํานักงานเทศบาล สถานีตํารวจ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน วัด 
ตําแหนงสิ่งกีดขวางทางน้ําตางๆ เชน ทอ ฝาย สะพาน อางเก็บน้ํา ตําแหนงบานเครือขาย ตําแหนงเฝาระวังตนน้ํา 
และตาํแหนงพื้นที่ปลอดภัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการสํารวจดังนี้  

1) การเตรียมขอมูลพื้นฐานกอนการเก็บขอมูลภาคสนาม 
- จัดเตรียมแผนที่ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ประกอบดวย รองรอย-

แผนดินถลม ลักษณะทางธรณีวิทยา ขอบเขตการปกครอง อบต. อําเภอ และจังหวัด ถนนและทางรถไฟ แมน้ํา 
ลําคลอง และแหลงน้ํา สถานที่สําคัญ (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ) และขอบเขตพื้นที่ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow, Debris Flood /Flash Flood และ Flooding เพื่อวางแผนเสนทาง
การศึกษาสํารวจ 

- ขอมูลพื้นฐานของ อบต. หรือเทศบาล เชน ขอมูลท่ัวไปของตําบล ชื่อและจํานวนหมูบาน 
- ขอมูลดานธรณวีิทยาของพื้นที่ ไดแก หมวดหิน ชนิดหิน 
- ขอมูลประวัติ สถานการณที่เคยเกิดเหตุการณแผนดินถลม พรอมทั้งปที่เกิดเหตุการณ

ดังกลาว 
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2) การเตรียมอุปกรณภาคสนาม 
- สมุดบันทึกขอมูลในสนาม คอนธรณี เข็มทิศ ปากกา ดินสอ แวนขยายขนาด 10 เทา 

หรือมากกวา ขวดกรดที่บรรจุกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 10 เปอรเซ็นต และไมโปรแทรกเตอร 
- กลองถายรูป พรอมการดความจํา 
- จีพีเอสพรอมแบตเตอรี่ เพื่อใชในการกําหนดตําแหนง และบันทึกเสนทางการสํารวจ 
- พาหนะสําหรับการสํารวจ เชน รถยนตระบบขับเคลื่อน 4 ลอ รถจักรยานยนต 

3) การติดตอประสานงานและการจัดทําขอมูลเครือขาย ติดตอประสานงานผูใหญบานเพื่อ
ขอรายชื่อผูนํา และขอความรวมมือจากผูใหญบานหรือบุคคลที่ผูใหญบานประสานงานเพื่อนําสํารวจหมูบาน 
ประกอบดวย ตําแหนงเฝาระวังบริเวณตนน้ํา ตําแหนงสถานที่ปลอดภัย ตําแหนงสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตําแหนง
สถานที่สําคัญ บานเครือขาย บานเครือขายวัดปริมาณน้ําฝน คราบระดับน้ําจุดท่ีเคยเกิดแผนดินถลม (ถามี) 
และสํารวจลักษณะธรณีวิทยา พรอมถายรูปเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน 

4) การศึกษาและสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในภาคสนาม เก็บขอมูล หลักฐานเก่ียวกับ
การเกิดแผนดินถลมท่ีเคยเกิดมาแลว หรือแผนดินถลมโบราณ เชน รองรอยระดับนํ้าทวมสูงสุด พรอมขอมูล
เพื่อการประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมของแตละหมูบาน โดยการเก็บขอมูลเพื่อศึกษา ลักษณะ
ธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพสิ่งแวดลอม พรอมรูปถายเพื่อประกอบการเขียนรายงาน เชน 
ประเมินการผุพัง (Weathering) การแปรเปลี่ยน (Alteration) ของหิน หลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณ
หรือเคยเกิดมากอน ชื่อหวยตางๆ ที่ใชเรียกในหมูบาน สภาพภูมิประเทศที่ตั้งบานเรือน สิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ํา 
สภาพการใชประโยชนที่ดิน พรอมถายรูปเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน 

5) การประเมินพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม การประเมินพื้นที่ 
ที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม เปนการประเมินความ เสียหายที่จะเกิดข้ึนหลังจากเกิดแผนดินถลม 
เพื่อใหทราบความเสียหายทั้งพ้ืนที่ชุมชนและพื้นท่ีการเกษตรเมื่อเกิดแผนดินถลม โดยใชขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow, Debris Flood /Flash Flood และ Flooding และขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินภายในตําบล (Land Use) โดยมีขั้นตอนการประเมินดังนี้ 

- นําขอมูลขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล สํารวจและ
แปลความหมายจากขอมูลดาวเทียม และมาซอนทับบนขอมูลการใชประโยชนท่ีดินภายในตําบล ดังแสดงใน 
รูปที่ 1.4-1 

- คํานวณพื้นที่ใชสอยแตละประเภท ไดแก พื้นท่ีการเกษตร (ทําสวน ทําไร และทํานา) 
และพื้นที่ชุมชน ที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow, Debris Flood /Flash Flood และ Flooding 

- ลงพื้นที่สํารวจประเมินบานเรือนเสี่ยงภัยที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris 
Flow, Debris Flood /Flash Flood และ Flooding 

เก็บขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการเกิดแผนดินถลมท่ีเคยเกิดมาแลว หรือแผนดินถลมโบราณ 
เชน รองรอยระดับน้ําทวมสูงสุด พรอมขอมูลเพื่อการประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมของแตละหมูบาน 
โดยการเก็บขอมูลเพื่อศึกษา ลักษณะธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพสิ่งแวดลอม พรอมรูปถายเพื่อ
ประกอบการเขียนรายงาน เชน ประเมินการผุพัง (Weathering) การแปรเปลี่ยน (Alteration) ของหิน 
หลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณหรือเคยเกิดมากอน ชื่อหวยตางๆ ที่ใชเรียกในหมูบาน สภาพภูมิประเทศ
ที่ตั้งบานเรือน สิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ํา สภาพการใชประโยชนที่ดิน พรอมถายรูป เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน 
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รูปท่ี 1.4-1 ขอบเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดนิถลมซอนทับบนขอมลูการใชท่ีดินภายในตําบล 

1.5 พ้ืนที่สาํรวจ 

กรมทรัพยากรธรณี ไดดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน ในจังหวัดราชบุรี 
ในป พ.ศ. 2563 มีพื้นที่สํารวจจํานวน 3 อําเภอ 4 ตําบล ประกอบดวย อําเภอปากทอ อําเภอบานคา  
และอําเภอสวนผึ้ง ดังแสดงในตารางที่ 1.5-1 และรูปที่ 1.5-1 

ตารางที ่1.5-1 พ้ืนที่สํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชนในป พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุร ี

อําเภอ ตําบลที่สํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน 

ปากทอ 1) ยางหัก 

บานคา 1) บานบึง  

สวนผ้ึง 1) สวนผ้ึง 2) ตะนาวศรี 
  

 

  

คําอธิบาย 
พื้นที่ปา 

พื้นทีท่ําสวน 

พื้นที่ชุมชน 

ขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 
Debris Flow Debris Flood และ Flash Flood 

ขอบเขตตําบล 
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รูปท่ี 1.5-1 พื้นท่ีศึกษาจัดทําขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชนในป พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 



 
 

บทที่ 2 
ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม 

 
  



บทที่ 2 
ธรณีวิทยาและธรณีพิบตัิภัยแผนดินถลม 

2.1 ธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ตอนกลางของพื้นที่ 
เปนเทือกเขา เนินเขา และเขาโดด ที่มีความสูงลดหลั่นลงมา ประกอบดวย หินแข็งประมาณรอยละ 40 พื้นที่สวน 
ที่เหลือประมาณรอยละ 60 เปนพื้นท่ีราบ ไดแก ท่ีราบเชิงเขา และที่ราบนํ้าทวมถึง ประกอบดวย ตะกอนสวนมาก
ปกคลุมพื้นที่ทางดานทิศตะวันออกและดานทิศเหนือของตัวจังหวัด หินที่พบในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย  
หินตะกอน หินแปร และหินอัคนี นอกจากน้ียังพบตะกอนชนิดตางๆ ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาที่พบในพื้นที่
ประกอบดวย รอยเลื่อน รอยแตก และรอยคดโคง ซึ่งขอมูลธรณีวิทยาทั่วไปที่กลาวในรายงานฉบับนี้ ไดอาศัยขอมูล
พื้นฐานจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดราชบุรี มาตราสวน 1:1,000,000 ของสํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 
ซึ่งจัดพิมพในป พ.ศ. 2550 

2.1.1 ลําดับชั้นหิน 

จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย นตะกอน หินแปร และตะกอน เรียงลําดับจากหินอายุแกไปยัง
หินท่ีมีอายุออนกวาตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) หินยุคแคมเบรียน-ออรโดเวียน (EO)  
 หินยุคแคมเบรียน-ออรโดเวียน (EO) ประกอบดวย หินแปรชนิดตางๆ ไดแก หินแคลก- 

ซิลิเกต หินออน หินควอรตไซต หินควอตซชีสต หินไมกาชีสต และหินฟลไลต พบเปนแนวตอเนื่องลงมาจาก 
จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏเปนหยอมๆ ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวจังหวัด ในเขตอําเภอสวนผึ้ง  
แสดงลักษณะภูมิประเทศเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี 

2) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SD)  
 หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SD) ประกอบดวย หินตะกอนและหินแปรชนิดตางๆ ของ

หมวดหินบอพลอย ไดแก หินทรายเน้ือควอตซ หินทรายเนื้อดิน สีน้ําตาลเทา หินดินดานและหินทรายแปง บาง
แหงถูกแปรสภาพเปนหินควอรตไซต หินฟลไลต และหินชนวน พบซากดึกดําบรรพจําพวกสัตวทะเลไมมีกระดูก
สันหลัง คือ เทนทาคิวไลต พบเปนบริเวณเล็กๆ ตอเน่ืองลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรีทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของตัวจังหวัด ในเขตอําเภอสวนผึ้ง แสดงลักษณะภูมิประเทศเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี 
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รูปท่ี 2.1-1 แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดราชบุรี ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2550)  

แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดราชบุร ี
มาตราสวน 

 

2550 

กรมทรัพยากรธรณี 
อภิชัย ชวเจริญพันธ อธิบด ี

สํานักธรณีวิทยา 
เบญจวรรณ จารุกลัส ผูอํานวยการสํานัก 

Km. 

ที่ตั้งจังหวดั 

ถนน 

ทางรถไฟ 

ทางน้ํา 

ขอบเขตประเทศ 

แหลงน้ํา เขื่อน อางเก ็บน้ํา 

 

รอยเล่ือน 

รอยคดโคงรูปประทนุ 

รอยคดโคงรูปประทนุหงาย 

รอยเล่ือนยอน 

ขอบเขตหิน 

สัญลักษณ 

SYMBOLS 

แผนภาพแสดงตําแหนงที่ตั้ง 

คาํอธิบาย 

EXPLANATION 
หินตะกอนและหินแปร 

Sedimentary and Metamorphic rocks 

 ตะกอนธารนํ้าพา กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวสะสมตัวตามรองนํ้า คันดินแมนํ้า และแองนํ้าทวมถึง 

ตะกอนชายฝงทะเลโดยอิทธิพลของนํ้าข้ึนนํ้าลง ดินเหนียว ทรายแปง และทรายละเอียดของที่ลุมราบนํ้าข้ึนถึง
ที่ลุมชื้นแฉะ ที่ลุมนํ้าขังปาชายเลนและชะวากทะเล 

ตะกอนนํ้าพารูปพัด กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว สะสมตัวตามพ้ืนทองนํ้าและการไหลของมวลใน
การสรางเนินรูปพัดบริเวณขอบแอง 

ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยูกับท่ี กรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลง และเศษหิน 

หินโคลน หินทรายแปง หินทรายและหินปูน มีหอยสองฝา สกุลพาวามิวเซียม และหอยแอมโมนอยด 

หินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมต มีเชิรตแทรกปนกอนและเปนชั้น หินโดโลไมต มีซากฟวซูลินิด หอยแบรคิโอพอด 
ปะการัง และไบรโอซัว 

หินโคลน หินทรายเน้ือภูเขาไฟ หินไรโอลิติคทัฟฟ และหินออรโทควอรตไซต 

หินดินดาน สีเทาเขมถึงดํา หินทรายการคัดขนาดไมดี หินโคลนปนกรวด สีเทาเขม 

หินดินดาน สีดํา หินเชริต และหินทรายแปง สีเทาเขม เน้ือปูนผสม หินปูนแสดงชั้นบางและเปนกอน  
บางแหงมซีากแกรปโทไลต เทนทาคิวไลต หอยงวงชาง หอยแบรคิโอพอด 
หินปูนเนื้อดินและหินปูน สีเทาและสชีมพู หินปูนเน้ือโดโลไมตและหินออน แทรกสลับดวยหินดินดาน 
เน้ือปูนผสม หินดินดานปนทราย มีซากหอยงวงชาง หอยแบรคิโอพอด ไทรโลไบต 

หินออน หินควอตซไมกาชีส 
 
 
 
 
 
หินไบโอไทตฮอรนเบลนดแกรนิต มสัโคสไวตแกรนติ ผลกึขนาดเทาๆกัน และผลกึเนื้อดอก หนิแกรโนไดโอไลต 
 

หนิอัคนี 

Igneous rocks 
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3) หินยุคคารบอนเิฟอรัส-เพอรเมียน (CP)  
 หินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP) ประกอบดวย หินตะกอนชนิดตางๆ ของ 

กลุมหินแกงกระจาน (CPk) โดยมีชั้นหินแบบฉบับอยูที่เข่ือนแกงกระจาน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี พบ
กลุมหินแกงกระจานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 2 หมวดหิน ดังน้ี 

 (1) หมวดหินเขาพระ (CPk-1) ประกอบดวย หินทรายเกรยแวก และ หินดินดาน สีเทา
แกมเขียวถึงเทาปานกลาง หินทรายอารโคส สีขาวถึงน้ําตาลแกมเหลือง ในบริเวณที่สัมผัสกับหินอัคนีแทรกซอน
พบวาหินหมวดหินเขาพระเปลี่ยนเปนหินควอรตไซต หินฮอรนเฟล และหินชนวน หมวดหินเขาพระโผลปรากฏ 
ตอเนื่องลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขา เขาโดด และเนินเขา สวนใหญปกคลุม
พื้นท่ีทางดานทิศตะวันตกบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี และตอนกลางของจังหวัดราชบุรี เชน เขาเขียว และเขากระชาย 
เขตอําเภอเมอืงราชบุรี 

 (2) หมวดหินเขาเจา (CPk-2) ประกอบดวย หินทรายอารโคส สีขาวถึงน้ําตาลแกมเหลือง 
หินโคลน สขีาว และสีเทา หมวดหินนี้มซีากดึกดําบรรพของสัตวทะเลจําพวกหอยตะเกียง ไครนอยดสเต็ม หรือ
พลับพลึงทะเล และไบรโอซัว หมวดหินเขาเจามีลักษณะภูมิประเทศเปนเขาโดด พบเปนหยอมๆ ทางดานทิศเหนือ 
และตอนกลางของพื้นท่ี เชนเขาวังสะดึงษ อําเภอเมอืงราชบุรี   

4) หินเพอรเมียน (P)  
 หินเพอรเมียน (P) ประกอบดวย หินตะกอนชนิดตางๆ ของกลุมหินราชบุรี (Pr) ไดแก 

หินปูน สีเทาถึงสีเทาเขม หินปูนเนื้อโดโลไมต และพบหินทราย และหินดินดานบาง มีซากดึกดําบรรพของสัตวทะเล
จําพวกฟวซูลินิด หอยตะเกียง ปะการัง แอมโมไนต และไครนอยดสเต็ม หรือพลับพลึงทะเล พบเปนหยอมๆ 
บริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ี โดยเปนแนวตอเนื่องลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรี แสดงลักษณะภูมิประเทศเปน  
เขาโดด เชน เขางู อําเภอเมืองราชบุรี และเขาชองพราน อําเภอโพธาราม 

5) หินยุคจูแรสซิก (J)  
 หินยุคจูแรสซิก (J) ประกอบดวย หินตะกอนชนิดตางๆ ไดแก หินทรายอารโคส สีขาวถึง

น้ําตาลแกมแดงสลับดวยหินโคลน สีขาวถึงเทาจาง หินทรายกรวดมน และหินปูนกรวดมน พบเปนแนวยาว 
ตอเนื่องลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรี พาดผานบริเวณตอนกลางของพื้นที่ มีลักษณะภูมิประเทศเปนเขาโดดและ
เนนิเขา เชน เขาหลวง และเขาหินลับ อําเภอจอมบึง 

6) ตะกอนยุคควอเทอรนารี (Q) 
 ตะกอนยุคควอเทอรนารี (Q) ประกอบดวย กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ท่ียังไมแข็งตัว

กลายเปนหิน พบตามภูมปิระเทศที่เปนที่ลาดเชิงเขา ทีล่าดลอนคลื่น และที่ราบลุมแมน้ํา สามารถจําแนกเขตตะกอน
ในพ้ืนที่โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดลอมของการตกตะกอนออกเปน 4 หนวยตะกอน ดังนี ้

 (1) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยูกับท่ี (Qc) ประกอบดวย ตะกอนเศษ 
หินควอรตไซต เศษหินทราย เศษหินทรายแปง เศษหินแกรนิต ตะกอนทราย ตะกอนทรายแปง ดินลูกรัง และ
ดินแดง แสดงลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบแผกระจายบริเวณเชิงเขาหรือขอบแองสะสมตะกอน พบในเขต
อําเภอสวนผึ้ง อําเภอจอมบึง อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอปากทอ 

 (2) ตะกอนน้ําพารูปพัด (Qaf) ประกอบดวย ตะกอน กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว 
สะสมตัวตามพื้นทองน้ําและการไหลของมวลในการสรางเนินรูปพัด พบบริเวณที่ราบริมแมน้ําแมกลอง ในเขต
อําเภอบานโปง  
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 (3) ตะกอนชายฝงทะเล (Qmc) เปนตะกอนชายฝงทะเลโดยอิทธิพลของน้ําข้ึนน้ําลง 
บริเวณที่ลุมราบน้ําขึ้นถึง ที่ลุมชื้นแฉะ ที่ลุมน้ําขังปาชายเลนและชะวากทะเล ประกอบดวย ดินเคลย สีเทา และ 
สีเทาปนเขียว ชั้นหนา มีชั้นทรายละเอียดและชั้นพีตแทรกสลับ และพบเปลือกหอยบาง ปกคลุมพื้นที่เกือบท้ังหมด
ทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพ อําเภอดําเนินสะดวก 
อําเภอเมืองราชบุร ีอําเภอวัดเพลง และอําเภอปากทอ 

 (4) ตะกอนน้ําพา (Qa) ประกอบดวย ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว 
ตะกอนแตละขนาดมีการสะสมตัวปะปนกันไมคอยเปนระบบ และชั้นตะกอนไมหนามาก แสดงลักษณะภูมิประเทศ
เปนท่ีราบต่ําน้ําทวมถึงตามแนวลําน้ํา พบในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอจอมบึง อําเภอบานคา อําเภอบานโปง 
อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอปากทอ  

2.1.2 หินอัคนี 

 หินอัคนีที่พบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เปนหินอัคนีแทรกซอน ชนิดหินแกรนิตยุคครีเทเชียส 
(Kgr) วางตัวเปนแนวยาวตอเนื่องลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรี พบปกคลุมพื้นที่ทางดานทิศตะวันตกและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ประกอบดวย หินแกรนิต สีจาง เนื้อปานกลางถึงหยาบ และหินแอไพลตแกรนิต เน้ือละเอียด
ถึงปานกลาง แทรกดันตัวขึ้นมาผานหินตะกอน และหินแปรที่อยูดานบนซึ่งมีอายุแกกวา มีลักษณะภูมิประเทศ
เปนเทือกเขาตะนาวศร ีบริเวณแนวพรมแดนของประเทศไทยและเมียนมาร และมีบางสวนเปนเนินเขา พบใน
เขตอําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบานคา 

2.1.3 โครงสรางทางธรณีวิทยา 

ลักษณะธรณีวิทยาโครงสรางของพื้นที่จังหวัดราชบุรี เกิดจากอิทธิพลของขบวนการ เปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก โดยสามารถสังเกตไดจากลักษณะการวางตัวของชั้นหิน และรอยคดโคงท่ีปรากฏ ในบริเวณที่เปนเขา
หินตะกอน และเขาหินแปรหลายแหง รวมทั้งรอยเลื่อน และรอยแตก ในพื้นท่ีที่รองรับ ดวยหิน ซึ่งทั้งหมดเกิดจาก
แรงกระทําของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 

1) การวางช้ัน 
 หินส วนใหญมีการวางตัว ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต  

โดยประมาณ นอกจากนี้ยังพบวาในบางบริเวณชั้นหินวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต 
และเกือบทิศเหนือ-ทิศใต 

2) รอยคดโคง 
 หินในพื้นที่ปรากฏชั้นหินโคงรูปประทุนและชั้นหินโคงรูปประทุนหงายหลายแหง มีแนว 

แกนรอยคดโคงในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต โดยประมาณ 

3) รอยเลื่อนและรอยแตก 
 หินในพื้นที่แสดงรอยเลื่อนและรอยแตก ใน 2 ทิศทางคือ แนว ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-

ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต และบางสวนมีทิศทางเกือบทิศเหนือ- 
ทิศใต พบวามีแนวรอยเลื่อนตอเนี่องจากรอยเลื่อนมีพลังดานเจดียสามองค ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งวางตัวในแนว 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต แนวรอยเลื่อนดังกลาวอยูในบริเวณท่ีเปนหินแข็งซึ่งถูกปกคลุม 
ดวยตะกอนยุคควอเทอรนารี โดยผานลงมาทางพื้นที่ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดราชบุรี ในเขต
อําเภอบานโปง และมีแนวตอเนื่องไปถึงจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.2 ธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม 

2.2.1 นิยามแผนดินถลม 

แผนดินถลม (Landslide) ตามพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2557) 
หมายถึง คําทั่วไปที่ใชเรียกการเคลื่อนที่ของแผนดินและกระบวนการซึ่งเก่ียวของกับการเคลื่อนที่ของดิน หิน 
ตามแนวลาดชัน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนท่ีของมวลเหลาน้ีมีความเร็วปานกลางถึงเร็วมาก สวน
ในแงทางวิชาการนั้น แผนดินถลม หมายถึง การเคลื่อนที่ของมวลดิน/หินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของ 
แรงโนมถวงของโลก (Cruden and Varnes, 1996) สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีปจจัยภายนอกเปน
ตัวกระตุน/ตัวเรง (Triggering Factor) เชน ปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของชั้นนํ้าใตดิน สงผลใหชั้นดินและหินเสียสมดุลจนถึงขาดเสถียรภาพ กลาวคอืกลไกลและกระบวนการควบคุม
การเคลื่อนที่ของมวลดินที่เปนผลจากน้ําฝน (ตัวเรง) และน้ําใตดิน (สาเหตุ) อีกทั้งปรากฏการณแผนดินถลมสามารถ
เกิดข้ึนเน่ืองจากการกระทาํของมนุษยได เชน การตัดถนนผานภูเขา ซึ่งบอยครั้งที่สังเกตเห็นดินมีการเลื่อนถลม
ลงขางทาง หรือการตัดไมทําลายปา ขาดพืชพรรณปกคลุมดิน ทําใหงายตอการเกิดแผนดินถลม  
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2.2.2 การจําแนกชนิดของแผนดินถลม  

บริษัทที่ปรึกษาจะจําแนกชนิดและประเภทของแผนดินถลมตามเกณฑการจําแนกท่ีเสนอโดย 
Varnes, D.J. (1978) ซึ่งอาศัยหลักการจําแนกชนิดของวัสดุท่ีพังทลายลงมา (Type of Material) และลักษณะ
การเคลื่อนที่ (Type of Movement) ดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-1 

ประเภทของแผนดินถลมจําแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พังทลายลงมา ไดแก 
1) การรวงหลน (Falls)  

เปนการเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วลงมาตามลาดเขาหรือหนาผาสูงชัน โดยอิทธิพลของ 
แรงโนมถวงของโลกอาจเกิดการตกอยางอิสระ หรือมีการกลิ้งลงมาตามลาดเขารวมดวย โดยมีน้ําเขามา
เก่ียวของนอยหรือไมมีสวนเก่ียวของ ดังน้ันตะกอนดินหรือหินที่พังทลายลงมาจะกองสะสมกันอยูบริเวณเชิงเขา
หรือหนาผาน้ันเอง ถาเปนหนาผาหินและตะกอนท่ีตกลงมาสวนมากเปนหิน เรียกวา “Rock Fall” (รูปที่ 2.2-2 และ
รูปที่ 2.2-3) สวนถาเปนหนาผาดินและตะกอนที่ตกลงมาเปนดินเม็ดหยาบ เรียกวา “Debris fall” และถาตะกอน 
ที่ตกลงมาเปนดินเม็ดละเอียด เรยีกวา “Earth Fall” 

ตารางที่ 2.2-1 การจําแนกชนดิของแผนดินถลม (Varnes, D.J. 1978) 

Type of Movement 
Type of Material 

Bedrock 
Engineering Soils 

Predominantly Coarse Predominantly Fine 
Fall Rock Fall Debris Fall Earth Fall 

Topples Rock Topple Debris Topple Earth Topple 

Slide 
Rotational 

Rock Slide Debris Slide Earth Slide 
Translational 

Lateral Spreads Rock Spread Debris Spread Earth Spread 

Flows 
Rock Flow 

(Deep Creep) 
Debris Flow Earth Flow 

Soil Creep 
Complex Combination of Two or more Principal Types of Movement 
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รูปท่ี 2.2-1 ประเภทของแผนดินถลมจําแนกโดยอาศัยชนิดของการเคลื่อนท่ี ชนิดของมวลเคลื่อนท่ี ธรรมชาติ
ของการเคลื่อนท่ี อัตราการเคลื่อนที่ และความชื้น ดัดแปลงจาก: Varnes, D.J. (1978) 

  



2-8 

 

รูปท่ี 2.2-2 รูปแบบจําลองลักษณะของ Rock Fall ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปท่ี 2.2-3 หนิถลมท่ีบานหวยสมไฟ อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ผูเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย  
 ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562) 

2) การลมคว่ํา (Topples) 
เปนการเคล่ือนที่โดยมกีารลมควํ่าลงมาตาม ลาดเขา มักพบบริเวณเชิงหนาผาดินหรือหิน

ที่มีรอยแตกรอยแยกมาก โดยกระบวนการเกิดแผนดินถลมรูปแบบนี้ มักมีอิทธิพลของน้ําเขามาเก่ียวของนอย 
หรือไมมีน้ําเขามาเกี่ยวของ (รูปที่ 2.2-4 และรูปที่ 2.2-5) 
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รูปท่ี 2.2-4 รูปแบบจําลองลักษณะของ Topple ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปท่ี 2.2-5 ลักษณะของ Topples ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

3) การลื่นไถล (Slides)  
การเกิดแผนดินถลมชนิดนี้จะมีน้ําเขามาเกี่ยวของเสมอ โดยสามารถจําแนกชนิดการลื่นไถล

ตามลักษณะของระนาบการเคลื่อนท่ีไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
(1) Rotational Slide  

เปนการล่ืนไถลของวัตถุลงมาตามระนาบของการเคลื่อนที่ท่ีมีลักษณะโคง ครึ่งวงกลม
คลายชอน (Spoon Shaped) ทําใหมีการหมุนตัวของวัตถุขณะเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่จะเปนไปอยางชาๆ (รูปที่ 2.2-6 
และรูปที่ 2.2-7) ซ่ึงลักษณะดังกลาวมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ดินมีความเปนเนื้อเดียวกัน (Homogeneous Material) 
เชน บริเวณที่ชั้นดินหนามาก หรือดินที่นํามาถม เปนตน  
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รูปที่ 2.2-6 รูปแบบจาํลองลักษณะของ Rotational Slide ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปท่ี 2.2-7 ลักษณะของ Rotational Slide ท่ีบานนํ้าพิ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เสนสีแดงแสดงขอบเขต 
แนวที่เกิดการ Slide เสนสีน้ําเงินแสดงทิศทางการ Slide ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562) 

(2) Translational Slide  
เปนการล่ืนไถลลงมาตามระนาบการเคลื่อนท่ีมีลักษณะคอนขางตรง สวนใหญเปน

การเคล่ือนที่ตามระนาบของโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน ตามระนาบรอยแตก (Joint) ระนาบทิศทาง 
การวางตัวของชั้นหิน (Bed) หรือรอยตอระหวางชั้นดินและหิน (รปูที่ 2.2-8 และรูปที่ 2.2-9) 
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รูปท่ี 2.2-8 รูปแบบจําลองลักษณะของ Translational Slide ท่ีมา: L.M. Highland and P.Bobrowsky 
 (2008) 
 

 

รูปท่ี 2.2-9 ลักษณะของ Translational Slide ที่อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงเกิดจากกระแสนํ้ากัดเซาะ 
บริเวณตนีของลาดเขา ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562) 

4) การแผออกทางดานขาง (Lateral Spread)  
สวนใหญจะเกิดบนพื้นราบหรือพื้นที่ท่ีมีความลาดชันนอย โดยชั้นดินจะประกอบดวย 

ตะกอนขนาดละเอียดมาก การเกิดสวนมากเก่ียวของกับกระบวนการ Liquefaction เมื่อชั้นตะกอนละเอียด 
ที่อิ่มตัวดวยน้ํา มีพฤติกรรมเหมอืนของไหลเนื่องจากอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว หรือจากการท่ี
มีหินหรือดินที่แข็งและไมอุมน้ําวางตัวทับอยูบนชั้นดินที่อุมน้ํา เมื่อชั้นดินท่ีอุมน้ําถูกทับดวยน้ําหนักที่มาก 
กจ็ะไหลออกดานขาง ทําใหชั้นดิน ชั้นหินท่ีอยูดานบนแตกออกและยบุตัว (รปูที่ 2.2-10 และรูปที่ 2.2-11) 
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รูปที่ 2.2-10 รูปแบบจาํลองลักษณะของ Lateral Spread ท่ีมา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปท่ี 2.2-11 ลักษณะของ Lateral Spread ท่ีเกิดขึ้นบนถนนในประเทศสหรัฐอเมริกาสาเหตุจากแผนดินไหว  
ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

5) การไหล (Flows)  
กระบวนการเกิดแผนดินถลมชนิดนี้จะมีนํ้าเขามาเก่ียวของมากที่สุด น้ําทําใหตะกอน 

มีลักษณะเปนของไหลและเคลื่อนท่ีไปบนพื้นระนาบลาดเขา ลงไปกองทับถมกันที่ชวงลางของ ลาดเขาหรือเชิงเขา 
ตะกอนอาจเคลื่อนท่ีไปไดเปนระยะทางไกล และความเร็วในการเคล่ือนที่อาจสูงมาก ถาลาดเขามีความชันสูง  
แผนดินถลมชนิดนี ้ยังแบงตามชนิดของตะกอนออกไดเปน 5 ชนดิ กลาวคือ  

(1) Debris Flow  
ตะกอนท่ีไหลลงมาจะมีหลายขนาดปะปนกันทั้งตะกอนดิน หินและซากตนไม และ 

มักเกิดข้ึนตามทางน้ําเดิมที่มีอยูแลวหรือบนรองเล็กๆ บนลาดเขา โดยมีน้ําซึ่งสวนใหญจะเปนน้ําฝนที่ตกลงมา
อยางหนักในชวงฤดูฝนของแตละพื้นที่ เปนตวักลางพัดพาเอาตะกอนดินและหิน รวมถึงซากตนไม ตนหญาไหล
มารวมกัน กอนที่จะไหลลงมากองทับถมกันบริเวณที่ราบเชิงเขาในลักษณะของเนินตะกอนรูปพัดหนาหุบเขา 
(รูปที่ 2.2-12 และรูปที่ 2.2-13) 
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รูปท่ี 2.2-12 รูปแบบจําลองลักษณะของ Debris Flow ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปท่ี 2.2-13 ลักษณะของ Debris Flow ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวเนซูเอลา เมื่อป ค.ศ. 1999 ทําใหมีผูเสียชีวิต 
มากกวา 30,000 คน ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

(2) Debris Avalanche  
เปนการเคล่ือนที่ลงมาตามลาดเขาของมวลดินท่ีประกอบดวย ตะกอนหลายขนาด

ปนกันและมีขนาดรองรอยของแผนดินถลมที่ใหญ บางแหงขนาดความกวางมากกวา 3 กิโลเมตร (L.M. 
Highland and P. Bobrowsky, 2008) (รูปที่ 2.2-14 และรูปที่ 2.2-15) 
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รูปที่ 2.2-14 รูปแบบจําลองลักษณะของ Debris Avalanche ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปท่ี 2.2-15 ลักษณะของ Debris Avalanche ที่เกิดขึ้นท่ีประเทศฟลิปปนส เมื่อป ค.ศ. 2006 
ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

(3) Earth Flow  
เปนการเคล่ือนที่ของมวลดินที่ประกอบดวย ตะกอนขนาดละเอียดจําพวกดินเหนียว 

ดินทรายแปง ตามพื้นที่ที่มีความลาดชันไมมากนัก (รูปที่ 2.2-16 และรูปที่ 2.2-17) 
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รูปท่ี 2.2-16 รูปแบบจําลองลักษณะของ Earth Flow ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

 

 

รูปที่ 2.2-17 ลักษณะของ Earth Flow ท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศแคนนาดา เมื่อป ค.ศ. 1993 บริเวณท่ีราบลุมริมฝงแมนํ้า  
ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 

(4) Mud Flow  
มีกระบวนการเกิดเชนเดียวกับ Debris Flow แตแตกตางกันที่ขนาดของตะกอน 

โดย Mud Flow จะมีขนาดของตะกอนเล็กกวาตะกอนของ Debris Flow กลาวคือ ประกอบไปดวยตะกอนดิน 
และมีน้ําเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ (อาจสูงถึงรอยละ 60) 

Original 

Position 

Earth Flow 
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(5) Soil Creep (Slow Earthflow)  
เปนการเคลื่อนที่ของมวลดินอยางชา เน่ืองจากกระบวนการสูญเสียแรงตานทาน

การไหล ของชั้นดินสงผลใหเกิดแรงผลักดันใหชั้นดินมีการเคลื่อนตัวอยางชาๆ แตไมมากพอที่จะทําใหเกิดการ
พังทลายของมวลดิน ซ่ึงหลักฐานที่ใชในการสังเกต คือ แนวรั้วหรือกําแพง หรือตนไมที่ขึ้นในบริเวณนั้น มีการ
เอยีงตัวหรือบิดเบี้ยวไปจากเดิม (รูปที่ 2.2-18 และรูปที่ 2.2-19) 
 

 

รูปท่ี 2.2-18 รูปแบบจําลองลักษณะของ Soil Creep ที่มา: L.M. Highland and P.Bobrowsky (2008) 
 

 

รูปท่ี 2.2-19 ลักษณะของ Soil Creep สังเกตไดจากชวงแรกตนไมมีการเอียงตัว แตหลังจากน้ันยอดของตนไม 
มีการกลับไปต้ังตรงอีกคร้ังแสดงวาดินบริเวณน้ีหยุดการคืบตัวแลว ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562) 
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2.2.3 กลไกและกระบวนการเกิดแผนดินถลม 

1) ปจจัยการเกดิแผนดินถลม 
การเกิดแผนดินถลมในประเทศไทยนั้น เกิดจาก 4 ปจจัยหลกั ไดแก สภาพธรณีวิทยา 

สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ําฝน และสภาพส่ิงแวดลอม 
(1) สภาพธรณีวิทยา 

สภาพธรณีวิทยาเปนปจจัยหรือสาเหตุของการเกิดแผนดินถลม เนื่องจากการเคลื่อนท่ี
ของมวลดินลงมาตามลาดไหลเขา โดยมวลดินเกิดจากการผุกรอนพังทลายของหินกลายเปนชั้นดิน ดังนั้น 
สภาพธรณีวทิยาท่ีเปนปจจัยใหเกิดแผนดินถลม ไดแก ชนิดของหินและโครงสรางทางธรณีวิทยา  

ก) ชนิดของหิน หินแตละชนิดมีการผุพังใหชั้นดินที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน และ 
มีความหนาไมเทากัน โดยหินแตละชนิดจะมีอัตราการผุพังตางกัน (รูปที่ 2.2-20) เชน หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง 
แรที่เปนองคประกอบ เมื่อผุพังแลวจะทําใหชั้นดินทรายรวน หรือดินทรายปนดินเหนียว และใหชั้นดินหนา 
สวนหินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกลเคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังใหชั้นดินรวมปนดินเหนียว หรือดินเหนียว 
และใหชั้นดินหนาเชนกัน สวนหินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะใหชั้นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย และ 
มีความหนานอยกวาหินแกรนิต เปนตน 
 

 

รูปท่ี 2.2-20 แบบจําลองชั้นดินท่ีเกิดจากหินผุชนิดตางๆ ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2552) 
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ทั้งนี้ จากชนิดของหินดังกลาว พบวา ดินที่ผุพังมาจากหินตางชนิดกัน และความหนา
ตางกัน หินอัคนีท่ีมีแรองคประกอบที่มีขนาดเม็ดแรหยาบ จะผุพังอยางรวดเร็วหินท่ีมีอัตราการผุพังสูง ไดแก 
หินเถาภูเขาไฟ หินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินตะกอนจําพวกดินดาน หินทราย ตามลําดับ โดยมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางเม็ดดิน และแรงเสยีดทานแตกตางกันตามชนิดของดนินั้นๆ ดวย ทําใหไหลเขามีความลาดชันไมเทากัน 
และมีความเหมาะสมกับตนไมตางชนิดกันตามชนิดของชั้นดินและความสูงของภูเขา ซ่ึงตนไมบางชนิดยึดเหนี่ยว
ชั้นดินไดดี และชวยชะลอการเกิดแผนดินถลมได 

ข) โครงสรางทางธรณีวิทยา มีผลตอการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก และ
อยูในเขตรอยเลื่อน โดยเฉพาะรอยเล่ือนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เนื่องจากมีชองวางใหน้ําและอากาศผานเขาไป 
ทําปฏิกิริยาทางเคมีไดงาย ชั้นหินจึงผุพังไดเร็วกวาบริเวณอ่ืน รวมทั้งชั้นหินท่ีถูกกระทําจนเกิดการวางตัว 
ในแนวดิ่งจะสงผลใหเกิดการผุพังไดเร็วขึ้น ชั้นหินที่ถูกแทรกดันดวยหินอัคนี หรือบริเวณที่มีพุนํ้ารอนและแหลงแร
จากสายน้ําแรรอน ทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในเนื้อหินจะทําใหชั้นหิน มีอัตราการผุพังสูงย่ิงขึ้น 

(2) สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศเปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บีบอัดชั้นหินใหเกิดการโคงงอ 

และแตกหัก รวมทั้งการผุพังท่ีแตกตางกันของชั้นหิน ซึ่งเปนปจจัยอีกตัวหนึ่งที่มีผลตอเสถียรภาพของลาดเขา 
โดยเฉพาะความลาดชันของภูมิประเทศ ชั้นดินท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน เชน ดินทราย ดินรวนปนทราย 
บริเวณไหลเขาท่ีมีความชันมากจะมีโอกาสเกิดแผนดินถลมสูง เมื่อผนวกเขากับปจจยัตัวอื่นๆ 

ลกัษณะภูมิประเทศที่เปนรองเขาดานหนารับน้ําฝน และเปนบริเวณที่น้ําฝนไหลมา
รวมกันทําใหปริมาณน้ําในมวลดินสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหบริเวณพื้นที่นั้นชั้นดินมีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัว 
และถลมลงมาไดมากกวาพื้นท่ีที่ ไมใชรองเขาดานหนารับน้ําฝน และถูกกระแสน้ําพัดพาไปตามลํานํ้า  
ตามรายงานของศูนยวจิัยปาไม พบวาการเกิดแผนดนิถลมในพื้นที่ภาคใตมีความรุนแรงสูงมักเกิดในพื้นที่ภูมิประเทศ
ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 30 (รูปที่ 2.2-21) 
 

  

รูปท่ี 2.2-21 ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงมีความลาดชนัมากกวารอยละ 30  

(3) ปรมิาณนํ้าฝน 
แผนดินถลมจะเกิดขึ้นเม่ือฝนตกหนักหรือตกติดตอกันเปนเวลานาน และน้ําฝนไหลซึม 

ลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินอ่ิมตัวดวยน้ํา ความดันของนํ้าในดินเพ่ิมขึ้นซ่ึงเปนการเพิ่มความดันในชองวาง
ของเม็ดดิน โดยน้ําจะเขาไปแทนที่ชองวางระหวางเม็ดดิน ทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินลดนอยลง สงผล
ใหชั้นดินมีกําลังรับแรงเฉือนลดลง ถาหากปริมาณน้ําในมวลดินเพิ่มขึ้นจนระดับนํ้าในชั้นดินสูงขึ้นมาที่ระดับผิวดิน
จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหนาดิน ลาดดินจะเร่ิมมีการเคลื่อนตัวและเกิดการถลมในที่สุด (รูปที่ 2.2-22) 
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เชน เมื่อป พ.ศ.2551 เกิดแผนดินถลมแบบ Debris Slide ที่ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
วัดปริมาณน้ําฝนได 189 มิลลิเมตรตอวัน (24 ชั่วโมง) ป พ.ศ. 2552 เกิดแผนดินถลมแบบ Debris Slide และ
พื้นท่ีไดรับผลกระทบแบบ Debris Flood ที่ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ วัดปริมาณน้ําฝนได 
150 มิลลิเมตรตอวัน (24 ชั่วโมง) และแผนดินถลมแบบ Debris Slide ที่บานสุขสําราญ ตําบลกําพวน  
อาํเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง วัดปริมาณฝนได 210 มิลลิเมตรตอวัน (24 ชั่วโมง) 

 

  

รูปท่ี 2.2-22 เมื่อเกิดฝนตกหนักช้ันดินไมสามารถอุมนํ้าไวไดอีกแลว ดินก็จะปริแตกและเลื่อนไถลลงมาทั้งกะบ ิ
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2552) 

(4) สภาพสิ่งแวดลอม 
พื้นที่เกิดแผนดินถลมจะอยูในพื้นที่ภูเขาสูงชัน พบวา สวนใหญมีการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนท่ีดิน ไดแก การทําการเกษตรในพื้นท่ีสูงหรือบริเวณเชิงเขา การตัดถนนผานไหลเขาสูงชัน  
การตัดไหลเขาสรางบานเรือนที่อยูอาศัย หรือการปลูกสรางส่ิงกอสรางกีดขวางทางน้ํา เชน การสรางฝาย  
การสรางทอเหล่ียม ทอกลม และการสรางสะพานท่ีมีเสาจํานวนมากหรือส้ันเกินไปกีดขวางทางน้ําบนพื้นที่สูง
หรือการขุดลอกรองน้ําบนพื้นที่สูงโดยทําลายตนไมในรองน้ําและริมตล่ิง ซ่ึงมีระบบรากในการยึดเหนี่ยวชั้นดินไดดี 
ทนทานตอการกดัเซาะของกระแสน้ํา เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 2.2-23 และรูปที่ 2.2-24 
 

  

รูปท่ี 2.2-23 แสดงการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมบนภูเขาสูง 
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รูปท่ี 2.2-24 แสดงการตัดไหลเขาเพื่อสรางบานเรือนและถนน ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี (2552) 

2) กระบวนการเกิดแผนดินถลม 
กระบวนการเกิดแผนดินถลม มีน้ําเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดแผนดินถลม โดยฤดูฝน

ของแตละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตกชุกไมเทากันและชวงเวลาที่ตางกัน เมื่อเกิดฝนตกปริมาณน้ําฝนจะคอยๆ 
ซึมซับลงไปในชั้นดินจนถึงชวงท่ีมีฝนตกชุกมากจนกระทั่งชั้นดินอุมน้ําไมไหวจึงเกิดการเคลื่อนตัว โดยแตละ
พื้นที่จะรับปริมาณน้ําฝนไดไมเทากัน ขึ้นอยูกับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอมหรือสภาพ
ปาไมและการใชพื้นที่ของบริเวณนั้น จากการสํารวจพื้นที่ในประเทศไทยพบวากระบวนการเกิดแผนดินถลมตามการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนมี 4 ขั้นตอน จําแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวตัถุที่พังทลาย คือ ดินคืบ (Soil Creep) 
ดินแยก (Tension Crack) Debris Slide และ Debris Flow ดังแสดงในรูปที่ 2.2-25 (ดัดแปลงจาก: รายงาน
แผนที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชนจังหวัดแมฮองสอน กรมทรัพยากรธรณี, 2558) 

(1) ดินคืบ (Soil Creep) ปริมาณน้ําฝนนอยกวา 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ชั่วโมง  
ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอิ่มตัวดวยนํ้า (Saturated) แตไมมากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน 
(Over Saturated) ชั้นดินจะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโนมถวง ในบริเวณที่มีตนไมเนื้อออนซ่ึงมีรากหย่ังลึก 
ไมมากนัก ตนไมจะเกิดการเคล่ือนตัวตามชั้นดินทําใหสังเกตเห็นไดวาตนไมเอน และถาช้ันดินหยุดการคืบตัว 
ในปตอมาตนไมจะเติบโตตั้งลําตนใหตรงในแนวด่ิงใหมอีกคร้ัง จึงพบเห็นลําตนเอนมีการโคงงอต้ังตรงขึ้นใหม 
ถาในบริเวณที่มีตนไมเนื้อแข็งขนาดใหญมีรากหยั่งลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของชั้นดินจะทําใหรากตนไม
ขาดบางสวน ทําใหดูดน้ําและอาหารไมเพียงพอ จึงปรากฏวามีการเฉาและทิ้งใบหรือมีการตายทีละก่ิง ถาชั้นดนิ
มีการคืบตวัตอเนื่องทุกป จะปรากฏวามีตนไมใหญยืนตนตาย  

(2) ดินแยก (Tension Crack) ปริมาณน้ําฝนที่ซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอิ่มตัวดวยน้ํา 
และเกิดการไหลบนผิวดินเปนเวลาไมนานนัก โดยมีปริมาณน้ําฝนระหวาง 100 - 150 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง 
หรือมีฝนตกตอเน่ืองรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น้ําฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือน
และชะลางเม็ดดินที่เปนดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําใหคาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน
บริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั้นดินจะเร่ิมเคล่ือนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถาฝนหยุดตกจะปรากฏเปน 
รอยดนิแยก 
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ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562) 

 
ที่มา: ขาวสด (2562) 

ดินคืบ (Soil Creep) ดินแยก (Tension Crack)  

 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2558) 

 
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน (2562)  

Debris Flow Debris Slide 

รูปท่ี 2.2-25 กระบวนการเกิดแผนดินถลมตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ําฝน  

(3) Debris Slide เปนเหตุการณตอเนื่องจากดินแยกถาฝนตกตอเนื่องโดยไมหยุดตก 
ปริมาณน้ําฝนท่ีซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอ่ิมตัวดวยนํ้า และเกิดการไหลบนผิวดิน เปนเวลานาน โดย 
มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ้นไป ในรอบ 24 ชั่วโมง และมีฝนตกตอเนื่องรวมกันมากกวา 300 มิลลิเมตร 
ชั้นดินจะอุมน้ําไมไหวเนื่องจากนํ้าฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะลางเม็ดดินที่เปน
ดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉอืน โดยเฉพาะบริเวณไหลเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดบัความชัน ทําให
คาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั้นดินจะเริ่มเคล่ือนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน 
ถาฝนยังคงตกตอเนื่องเปนเวลานานจะทาํใหเกิด Debris Slide ลงไปตามแรงโนมถวงของโลก 
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(4) Debris Flow เปนเหตุการณตอเนื่องจาก Debris Slide ปริมาณน้ําฝนท่ีซึมซับลง
ไปในชั้นดินจนกระท่ังอ่ิมตัวดวยน้ําและเกิดการไหลบนผิวดินเปนเวลานานมาก โดยมีปริมาณน้ําฝนมากกวา 
180 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จนกระทั่งเกิด Debris Slide ลงมาแลว แตฝนยังคงตกตอเนื่องตอไปอีกเปน
เวลานาน จึงทําใหบริเวณอื่นๆ ที่มีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีกวามีน้ําฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะลางเม็ดดิน
ที่เปนดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือนเปนเวลานานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณไหลเขาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับความชัน ทําใหคาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินบรเิวณระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อยๆ จนทําใหเกิด Debris Slide 
จํานวนหลายแหงจนถึงหลายพันแหง และครอบคลุมพื้นท่ีเปนบริเวณกวางใหญในลุมน้ําเดียวกัน กระแสน้ําพัด
พาตะกอนดิน หิน และซากตนไม เรียกวา แผนดินถลมแบบ Debris Flow บริเวณที่มีระบบรากของตนไมที่มี
รากแกวจะยึดเหน่ียวชั้นดินไดดกีวา จึงเกิด Debris Slide ชากวาบริเวณท่ีไมมีตนไมหรือมีตนไมที่มีระบบรากที่
ยึดเหนี่ยวชั้นดินไดไมดี เชน ตนไมไมมีรากแกว หรือตนไมเนื้อออนที่มีรากหยั่งลึกไมถึงหินดาน รวมทั้งบริเวณที่
มีการตัดไหลเขาเพื่อดําเนินการกอสรางตางๆ โดยไมมีการปองกันแกไข ทําใหชั้นดินมีความชันเพิ่มมากขึ้น และ
ไมสมดุล เมื่อรับน้ําฝนจนอิ่มตัวดวยน้ําจึงรับน้ําหนักไมไหวเกิดการเคลื่อนตัวและเกิด Debris Slide ตามมา
กอนบริเวณอ่ืนๆ  

จากการนํากระบวนการเกิดแผนดินถลมที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรธรณีที่กลาวมา
ขางตน พิจารณารวมกับหลักการและผลงานวิจัยท่ีเปนสากลดังจะไดกลาวถึงตอไป พบวาหลักการท้ังสองมี
ความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตพบวามีประเด็นบางประเด็นตองมีการปรับปรุงแกไขใน
รายละเอียด กลาวคือ ในแงการวิจัยท่ีเปนศาสตรที่ยอมรับกันโดยสากล การศึกษากระบวนการเกิด Debris 
Flow, Debris Flood/Flash Flood รวมทั้ง Flooding นั้น เกิดขึ้นเพราะความพยายามในการเขาใจถึงกลไก
การเกิดพิบัติภัยประเภทนี้ โดยมีนักวิจัยทางดานธรณีพิบัติภัยทําการ ศึกษาจากรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ 
และรูปแบบที่ทดลองในหองปฏิบัติการรวมทั้งการศึกษายอนหลัง (Back Analysis) ภายหลังจากที่เหตุการณ
ธรณีพิบัติภัยอันเกิดจาก Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding ไดเกิดขึ้นแลว แมกลไก
และกระบวนการในการเกิด Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding จะเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องจนไมสามารถที่จะจัดทําเสนแบงเขต (Boundary) ระหวาง Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood 
และ Flooding ไดอยางชัดเจน (Jakob, M., 2005) แตอยางไรก็ตามพบวากลไกในการเกิดพิบัติภัยแตละชนิด
นั้นมีความแตกตางกันและสามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้ (Indicator) ของพิบัติภัยชนิด Debris Flow, Debris 
Flood/Flash Flood และ Flooding ได จากผลการศึกษาและวิจัยของนักวิจัยดานธรณีพิบัติที่เชื่อถือได อาทิ
เชน Wieczorek, et. al., (1983) ; Van Dine, D. F. (1985) ; Montgomery, D.R. and Foufoula - 
Georgiou, E. (1993) ; May C.L. and Gresswell (2003) ; Wilford, D.J. , et. al., (2004) ; Benda L., et. al., 
(2005) ; Jakob, M. (2005) และ Santos, R. and Duarte, R.M. (2006) รวมทั้งผลการดําเนินการสํารวจ
ภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาในโครงการจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชนท่ีผานมาในอดีต บริษัท
ไดนําผลการวิจัยและประสบการณในงานดังกลาวมาจัดทํา Block Diagram ที่แสดงถึงกลไกและกระบวนการเกิด 
Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding ไดดังรูปที่ 2.2-26 นอกจากนั้นยังจัดทํา
ความสัมพันธระหวางชนิดของภัยพิบัติกับเกณฑและตัวบงชี้ (Indicator) ดานความลาดชันของภูมิประเทศ ดาน
สัณฐานวิทยา และดานธรณีวิทยา ไวในตารางของ Block Diagram ดังกลาว เพื่อใชเปน Code of Practice 
ในการสํารวจภาคสนามเพ่ือจัดทําขอบเขตพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจาก Debris Flow, Debris Flood/ 
Flash Flood และ Flooding ตอไป หลักเกณฑดานกลไกและกระบวนการเกิด Debris Flow, Debris Flood/ 
Flash Flood และ Flooding ที่ใชในการจัดทํา Block Diagram ดังกลาวมาจากพื้นฐานและความเปนจริง
ดังตอไปนี้ กลาวคือ ภัยพิบัติอันเกิดจาก Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding นั้นมิได
มีสาเหตุมาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักผิดปกติแตเพียงอยางเดียว ทวาเปนการทํางานรวมกันของปจจัยที่มี
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อิทธิพลหลายประการ กลาวคือ สภาพความลาดชันของพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศที่มีสิ่งปกคลุมดิน เปน
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของชั้นดินที่รองรับในพื้นที่ รวมท้ังอัตราการผุพังและชนิดของการผุพัง
ของ Bedrock ในพื้นที่ นอกจากนั้นสําหรับในประเทศไทยซึ่งคาเฉลี่ยความลาดชันของภูมิประเทศไมสูงมากนัก 
ปจจัยดานการหนวงและการสะสมตัวของซากตนไมและตะกอน มักจะเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่สงผลให
กระบวนการเกิด Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding มีความรุนแรงมากขึ้นอีก เนื่องจาก 
การเกิดแนวชั่วคราวกั้นการไหลตามธรรมชาติซึ่งตอมาไดพังทลายลงจากน้ําหนักของน้ําที่ถูกกักเอาไว (Pseudo 
Dam Break) อันสงผลใหเกิดพิบัติภัยที่รุนแรงยิ่งขึ้น หากจะกลาวเปนข้ันตอนงายๆ เพื่อใหเขาใจถึงกลไกและ
กระบวนการเกิด Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding จะมีข้ันตอนหลักๆ ดังตอไปนี้  

ก) คาความเขมของฝนที่ตกมีคาสูง (High Rainfall Intensity) ในชวงเวลาสั้นๆ 
หลังจากที่มีฝนตกตอเนื่องเปนระยะเวลานาน จนสงผลใหตะกอนหรือชั้นดินรวมทั้งหินผุที่มีความเสถียรต่ําบน
ภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันสูง (คาเฉลี่ยโดยทั่วไปอยูในชวงมากกวารอยละ 60 หรือกลาวคือ มากวา 30 องศา 
และมักเกิดในบริเวณ Convergent Areas) เกิดการอ่ิมตัวดวยน้ํา จนกระทั่งเกิดกระบวนการ Liquefaction 
อันเปนผลโดยตรงจาก Surface Runoff นั่นเอง อยางไรก็ตามกระบวนการไดมาซึ่งตะกอนตางๆ นั้นเกิดขึ้น
จาก Debris Slide/Slump ในบริเวณ Channel Head ซึ่งปกติจะจัดอยูใน 1st Order Channel ถึง 2nd 
Order Channel เทานั้น ในขั้นตอนนี้ มักจะเรียกวา Initiation Process ของการเกิด Debris Flow ซึ่งก็คือ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสัณฐานธรณีวิทยาของบริเวณพื้นท่ี Steepland Head Water หรือ กลาวคือ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจาก Hillslopes ไปสูการเปนรองน้ํานั่นเอง (รายละเอียดดูไดจาก Benda, L., et. Al., 2005) 

ข) ระยะถัดจาก Initiation Process นั้น Benda, L., et. al. (2005) ใหนิยามไววา
เปน Erosion Process อันเกิดในบริเวณ Confined Mountain Channel ที่มีความลาดชันของภูมิประเทศ
ในชวงรอยละ 25-60 หรือกลาวคือ 14-30 องศา นั่นเอง ในขั้นตอน Erosion บางสวนก็เริ่มเกิดการ 
Transport Process นี้เองมักจะเกิดการหนวงของตะกอนขนาดใหญและการสะสมตัวของซากตนไมและ
ตะกอนจนเกิดเปนแนวชั่วคราวกั้นการไหลตามธรรมชาติ และตอมาก็มักจะพังทลายลงจากน้ําหนักของน้ําและ
ตะกอนที่ถูกกักเอาไวนั่นเอง  

ค) Transportation Process ในขั้นตอนนี้วัสดุตางๆ ที่เกิดจากแผนดินถลมที่มา
รวมตัวกันจากข้ันตอนที่ 1 และ 2 จะกลายสภาพเปน Debris Flow อันเนื่องมาจากกระบวนการ Liquefaction 
อยางไรก็ตามข้ันตอนท้ังสามนี้ เปนกระบวนการตอเนื่องและเกิดข้ึนท่ัวทั้งพื้นที่ที่มีคาความเขมของฝนท่ีตก 
มีคาสูงในชวงเวลาสั้นๆ ดังไดกลาวมาแลวในขั้นตอนที่ 1 ดังนั้นกระบวนการ Initiation Erosion และ 
Transportation เกิดข้ึนไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ซึ่งในแตละบริเวณของลุมน้ํานั้นมักมีความ
แตกตางกันออกไป จากความแตกตางของมวลสารที่ไดจากขั้นตอน Erosion เมื่อมาผสมปนเขากับ Surface 
Runoff ที่ไหลหลากรุนแรงทั้งนี้เพราะสภาพความลาดชันของภูมิประเทศสูง ตะกอนและมวลสารตางๆ ที่ถูกพัดพามา
ในชวงที่เรียกวา Extreme Hydrologic Events ซึ่งประกอบดวยตะกอน Fine Sediment มากกวารอยละ 20 โดย
ปริมาตรนี้ เรียกวา Hyperconcentrated Flow (อางอิง Costa, (1988) และ Jakob, M. (2005))  
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รูปท่ี 2.2-26 Block Diagram แสดงความสัมพันธระหวางชนิดของภัยพิบัติกับเกณฑดานความลาดชันของ 
ภูมิประเทศดานสัณฐานวิทยาและดานธรณีวิทยา 

หมายเหต:ุ ความลาดชัน 60% = ระยะหางจากยอดเขาตามรองนํ้า 1.67 เทา  

ความลาดชัน 25% = ระยะหางจากยอดเขาตามแนวรองนํ้า 4 เทา 

ความชัน 10% = ระยะหางยอดเขาตามแนวรองนํ้า 10 เทา 
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ง) กระบวนการเกิด Debris Flood/Flash Flood ถึงแมวา Debris Flow และ 
Debris Flood/Flash Flood จะเกิดข้ึนเปนกระบวนการตอเนื่องกันมาก็ตาม ทวาในแงมุมของการจําแนก
ขอบเขตพื้นท่ีที่อาจไดรับผลกระทบจาก Debris Flow และ Debris Flood/Flash Flood นั้นถือวามีความ
จําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะ Debris Flow และ Debris Flood/Flash Flood มี Hydrogeomorphic Process 
เฉพาะตัวและแตกตางกันออกไป ซึ่งสงผลใหพิบัติภัยท่ีเกิดขึ้นแตกตางกันออกไปดวยนั่นเอง ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ของ Hungr et. al. (2001) ที่พบวา Peak Discharge ของ Debris Flow มีคาตั้งแต 5 เทาถึง 40 เทาของสภาวะ 
Flood ในขณะที่ Debris Flood/Flash Flood นั้นมีคา Peak Discharge ประมาณ 2-5 เทาของ Flood 
Discharge เทานั้น จากความเปนจริงดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจําแนก Risk Zone ที่เกิดจาก 
Debris Flow และ Debris Flood/Flash Flood ออกจากกัน ทั้งนี้เพราะมาตรการในการปองกันภัยพิบัติและ
แนวทางแกปญหาของทั้งสองพื้นท่ีจะแตกตางกันออกไปนั่นเอง Wieczorek, et. al., (1983) ชี้ใหเห็นความสําคัญ
ของการจําแนกพื้นที่ดังกลาวโดยใหตรวจสอบบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจาก Debris Flow ไป
เปน Debris Flood/Flash Flood ซึ่งหากพิจารณาในแงของสภาพความลาดชันของพื้นท่ีเปนเกณฑ Benda, 
L., et. al (2005) และ Montgomery, D.R. and Foufoula-Georgiou, E. (1993) พบวา Debris Flood/ 
Flash Flood มักจะเกิดในบริเวณพื้นท่ีที่มีความลาดชันอยูในชวงรอยละ 10-25 หรือกลาวคือ 5.7-14 องศา
นั่นเอง ถึงแมวากระบวนการทางฟสิกสของ Debris Flood/Flash Flood ในรูปแบบของ Hypercontrated 
Flow ยังไมไดมีการศึกษาจนเขาใจอยางถองแท แตกระบวนการของ Debris Flood/Flash Flood นั้นก็สามารถ
อธิบายอยางคราวๆ ไดวาเปน Intermediate Stage ระหวาง Debris Flow กับ Stream Flow นั่นเอง 
(อางอิง Hungr et. al., 2001) และโดยสวนใหญมักจะพบวาการ Deposit ของ Hypercontrated Flow มัก
พบการแผขยายลงในบริเวณพื้นที่ที่ไมถูกจํากัดดวยรองหรือทางน้ํา (Areas of Decreased Confinement) และ
ฟอรมตัวตกตะกอนในรูปของ Stream Fan นั่นเอง (อางอิง Corominas et. al., 1996) 

จ) การเปลี่ยนสภาวะจาก Debris Flood/Flash Flood ไปเปน Flooding เมื่อ 
Debris Flood/Flash Flood ซึ่งอยูในสภาวะของ Hypercontrated Flow เดินมาสูพื้นที่ท่ีไมถูกจํากัดดวย
รองหรือทางนํ้า ตะกอนขนาดใหญที่ถูกนํามาและซากซุงชนิดตางๆ ก็จะเริ่มตกตะกอน สงผลใหคา Bulk Density 
และ Viscosity ของการไหลลดต่ําลง ซึ่งนักวิจัยดานธรณีพิบัติภัยหลายๆ ทาน (อาทิเชน Santos, R. and 
Duarte, R. M., 2006 ; Van Dine, D. F., 1985 ; Montgomery, D. R. and Foufoula-Georgiou, E., 1993) 
พบวาหากความลาดชันของภูมิประเทศอยูในชวงนอยกวารอยละ 10 หรือกลาวคือ นอยกวา 5.7 องศา 
Colluvial Fan ที่เกิดจาก Hyperconcentrated Flow จะเปลี่ยนไปเปน Alluvial Fan ซึ่งกลไกในการเกิดจะ
ถูกควบคุมโดยระบบไหลของน้ําเปนหลัก จากการศึกษาและวิจัยดังกลาวสามารถนํามาประยุกตและอนุมานใช
เกณฑดังกลาวเปน Criteria การเปลี่ยนแปลงสภาวะจาก Debris Flood/Flash Flood มาเปน Flooding ได
เชนเดียวกัน โดยไดมีผูนําผลการวิจัยนี้ไปตรวจสอบในภาคสนามจนเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป อาทิเชน 
Montgomery and Foufoula - Georgiou (1993) และ Santos R. and Duarte, R. M., (2006) เปนตน 

  



2-26 

ผลการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกลไกและการเกิด Debris Flow, Debris Flood/Flash 
Flood และ Flooding ที่กลาวมาขางตน รวมทั้งการศึกษาทางดานสัณฐานวิทยาที่เกิดจากกระบวนการและ
กลไกตางๆ ที่กลาวมา ประกอบกับการศึกษาธรณีวิทยาของตะกอนที่เกิดจาก Debris Flow, Debris 
Flood/Flash Flood และ Flooding ในอดีตประมวลเขากับผลการเก็บขอมูลในโครงการจัดทําขอมูลพื้นที่
เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชนมายาวนานกวา 5 ป บริษัทท่ีปรึกษาจึงไดนํามา Compiled และจัดทําเกณฑ 
ในการจําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยจาก Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding โดยใชเกณฑ
รวมกัน ท้ังดานความลาดชันของสภาพภูมิประเทศ เกณฑดานสัณฐานวิทยาและเกณฑดานธรณีวิทยา ดังแสดง
ไวในตารางประกอบของ Block Diagram ดังกลาว (รูปที่ 2.2-26) และ Black Diagram ดังกลาวนี้สามารถใช
เปน Code of Practice ในการจัดทําขอบเขตพื้นที่ท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก Debris Flow, Debris Flood/ 
Flash Flood และ Flooding รวมทั้งพื้นที่ทับซอนระหวาง Debris Flow และ Debris Flood และพื้นที่ทับ
ซอนระหวาง Debris Flood/Flash Flood และ Flooding ไดเปนอยางดี 

2.2.4 คาํจํากัดความพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม 

พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม คือ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการเกิดแผนดินถลมทั้งจาก 
Debris flow ,Debris slide หรือจากการกัดเซาะตามแนวรองน้ํา โดยมีประชาชนตั้งถิ่นฐานและใชประโยชน
ที่ดินในบรเิวณนี้ ซึ่งสงผลทําใหมีอาคารบานเรือนหรือพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินอาทิเชน สวน ไร หรือที่นา 
ไดรับผลกระทบจากกระบวนการดังกลาว  

ทั้งนี้กําหนดใหพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมครอบคลุมพื้นที่ตามแนวลําน้ํา ตั้งแตบริเวณตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา และมีขอบเขตพื้นท่ีที่ระดับความสูงจากลํานํ้านอยกวา 5 เมตร เปนผลกระทบจากแผนดินถลม
แบบ Debris flow โดยระดับความรุนแรงที่ไดรับผลกระทบจะมากหรือนอยจะถูกกําหนดดวยปจจัยทางดาน
ปริมาณน้ําฝนและความสูงของจุดเกิดเหตุ การเกิดแผนดินถลมแบบ Debris flow จะมีพื้นที่ไดรับผลกระทบ
เปนบริเวณกวางเนื่องจากมีการพัดพาชั้นดินหรือตะกอนดิน กอนหินและเศษซากตนไมไปตามกระแสน้ําตั้งแต
ตนน้ําจนไปถึงทายน้ํา ซึ่งบริเวณพื้นท่ีตนน้ําที่ไดรับผลกระทบกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ 
Debris flow บริเวณพื้นที่กลางน้ําท่ีไดรับผลกระทบ กําหนดเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris 
flood/Flash flood และพื้นท่ีบริเวณทายน้ําที่ไดรับผลกระทบกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยจาก Flooding สวน
ผลกระทบจากกระบวนการเกิดแผนดินถลมแบบ Debris slide ที่เกิดจากการเคลื่อนท่ีหรือถลมของชั้นตะกอน
หนาดินท่ีรองรับดวยหินฐาน ลงมาตามแรงโนมถวง เคลื่อนท่ีหรือถลมลงมาตามความลาดชัน และกองสะสมอยู
บริเวณเชิงเขาโดยไมถูกกระแสน้ําพัดพาตามทางนํ้า (รูปที่ 2.2-1) พื้นท่ีเสี่ยงภัยที่ปรากฏจะเปนบริเวณที่จํากัด 
ไมกวางมาก สวนใหญเปนบริเวณเชิงเขาหรือหนาเขา กําหนดใหเปนพื้นที่เสี่ยงแผนดินถลมแบบ Debris slide 
ซึ่งมีดังรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow คือ บริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของชั้นดิน 
กอนหิน และซากตนไม รวมถึงซากสิ่งปรักหักพังอ่ืนๆ ลงมาตามความลาดชันดวยแรงโนมถวงของโลก สงผลให
เกิดตะกอนไหลถลม โดยอยูในบริเวณพื้นที่ตนน้ําที่มีระยะหางจากยอดเขาโดยรอบนอยกวา 4 เทาของความสูงภูเขา 
(ความลาดชันมากกวารอยละ 25 ) มีแพรกสาขาของลําน้ํามากกวา 1 แพรกขึ้นไป และมีการปลูกสรางอาคาร  
ขวางรองเขา รองหวย หรือลําน้ําในพื้นที่ภูเขา หรือมีการใชประโยชนที่ดินในบริเวณนั้น ซึ่งจะพบหลักฐาน 
กองแผนดินถลมที่มีขนาดของตะกอนตั้งแตหินขนาดใหญ (Boulder) ไปจนถึงดินเหนียว (Clay) ไมพบการเรียงชั้น
ของตะกอน (กองแผนดินถลมจะเปนการสะสมตัวครั้งสุดทายจึงนาจะมีอายุท่ีออนสุด เนื่องจากเมื่อเกิดแผนดินถลม
แลว เศษตะกอนจะไหลปดทับชั้นหนาดิน หรือชั้นดิน) โดยเงื่อนไขของการเกิดพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม 
Debris flow สามารถพิจารณาไดจากเกณฑกําหนดดานตางๆ ดังรูปที่ 2.2-27  
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รูปท่ี 2.2-27 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow โดยอาคารบานเรือนอยูริมรองหวยและรองเขา 
ไหลผานกลางหมูบาน ในเขตพื้นท่ีหมู 5 บานขุนสานอก ตําบลโปงสา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
ดัดแปลงจาก: รายงานแผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชนตําบลโปงสา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
(2558) 

2) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood คือ บริเวณที่มีการเคลื่อนที่
ของน้ําปนตะกอนดิน เศษหิน และซากตนไม รวมถึงซากส่ิงปรักหักพังอ่ืนๆ ลงมาตามความลาดชันดวยแรงโนมถวง
ของโลก สงผลใหเกิดน้ําปนตะกอนทวมบาและน้ําปาไหลหลาก โดยอยูในบริเวณพื้นที่ตนน้ําที่มีระยะหางจาก
ยอดเขาโดยรอบนอยกวา 10 เทาของความสูงภูเขา (ความลาดชันมากกวารอยละ 10 ) และมีการปลูกสราง
อาคาร ขวางรองเขา รองหวย และลําน้ําในพื้นที่ภูเขา หรือมีการใชประโยชนท่ีดิน ซึ่งจะพบหลักฐานตะกอน
ตามแนวลําน้ําท่ีมีขนาดต้ังแตกอนกรวดใหญ (Pebble) ไปจนถึงทรายละเอียด (Silt) และมีการเรียงชั้นของ
ตะกอน โดยเง่ือนไขของการเกิดพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม Debris flood/Flash flood สามารถพิจารณาได
จากเกณฑกําหนดดานตางๆ ดังรูปที่ 2.2-28   

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ Debris Flow 
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รูปท่ี 2.2-28 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood ในเขตพ้ืนที่หมู 5 บานแมฮ้ี  

ตําบลแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ดัดแปลงจาก: รายงานแผนทีเ่ส่ียงภัยดินถลม 
ระดับชุมชนตําบลแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (2558) 

3) พ้ืนที่เสี่ยงภัยจาก Flooding คือ บริเวณทายน้ําที่ลําน้ําหลายๆสายมารวมกัน หรือเปน
จุดน้ําออกของลุมนํ้าสาขา สงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และมีการปลูกสรางอาคารหรือมีการใชประโยชนที่ดิน 
ที่อยูบนพื้นที่ราบลุมและที่ราบริมลําน้ํา ซ่ึงเกิดจากน้ําลนตลิ่ง โดยสวนใหญอยูในบริเวณพื้นที่ปลายน้ําที่มี
ระยะหางจากยอดเขาโดยรอบมากกวา 10 เทาของความสูงภูเขา (ความลาดชันนอยกวารอยละ 10) ซ่ึงจะพบ
หลักฐานตะกอนตามแนวลําน้ําที่มีขนาดต้ังแตกอนกรวดขนาดเล็ก (Granule) ไปจนถึงทราย (Sand) ไปจนถึง
ดินเหนียว (Clay) โดยเง่ือนไขของการเกิดพื้นท่ีเส่ียงภัยแบบ flooding สามารถพิจารณาไดจากเกณฑกําหนด
ดานตางๆ ดังรูปที่ 2.2-29  

 

รูปท่ี 2.2-29 พ้ืนที่เสี่ยงภัยจาก Flooding ในเขตพื้นที่หมู 3 บานปาขาม ตําบลเวียงใต อําเภอปาย  
จังหวัดแมฮองสอน ดัดแปลงจาก: รายงานแผนทีเ่ส่ียงภัยดนิถลมระดบัชุมชนตําบลเวียงใต  
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (2558) 

  

แมน้ําปาย 

หวยแมฮ้ี 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยจาก Flooding 



2-29 

4) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow และ Debris Flood คือ บริเวณท่ี 
ไมสามารถแยกหรือระบุ Debris Flow และ Debris Flood ออกจากกันได โดยอยูในบริเวณพื้นที่บริเวณพื้นท่ี
ทบัซอนระหวางพื้นที่เส่ียงภัยทั้ง 2 แบบ และพื้นท่ีที่มีการปลูกสรางอาคารหรือมีการใชประโยชนที่ดินที่อยูบน
พื้นที่ริมลําน้ําในพื้นท่ีภูเขาหรือหุบเขา ซึ่งจะพบหลักฐานการเกิดแผนดินถลมผสมรวมกันรูปที่ 2.2-30  

 

 

รูปที่ 2.2-30 พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ Debris Flow และ Debris Flood ในเขตพ้ืนท่ี หมู 4 บานเมืองนอย 
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ดัดแปลงจาก: รายงานแผนทีเ่สี่ยงภัยดินถลม
ระดับชุมชนตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (2558) 

5) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood และ Flooding คือ 
บริเวณพื้นท่ีที่อยูในบริเวณลุมน้ําสาขายอยเดียวกัน ชุมชนนั้นๆครอบคลุมต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายนํ้า ปรากฏ
ประเภทความเสีย่งทุกประเภท และมีการปลูกสรางอาคารหรือมีการใชประโยชนที่ดิน ที่อยูบนบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา 
ขวางรองเขา รองหวย และท่ีราบรมิลําน้ํา ซ่ึงจะพบหลักฐานการเกิดแผนดินถลมผสมรวมกัน รูปที่ 2.2-31 

 

 
รูปท่ี 2.2-31 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood และ Flooding ในเขตพื้นท่ี 

หมู 2 บานทรายขาว ตําบลแมฮ้ี อําเภอปาย จังหวดัแมฮองสอน ดัดแปลงจาก: รายงานแผนที่
เส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชนตําบลแมฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (2558) 

แมน้ําปาย 

หวยแมฮ้ี 

แมนํ้าปาย 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยจาก Flooding 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ Debris Flow และ Debris Flood 
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6) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Slide คือ บริเวณที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของ
มวลดินและหินที่สูญเสียความเสถียรเคลื่อนออกจากพื้นท่ีเดิมตามแรงโนมถวงเคล่ือนที่ลงมาตามความลาดชัน 
และกองสะสมอยูบรเิวณเชิงเขา ไมถูกกระแสน้ําพัดพาไปตามทางน้ํา มักเกดิผลกระทบครอบคลุมในพื้นท่ีจํากัด 
และมีการปลูกสรางอาคารบานเรือนหรือมีการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่นั้น สวนใหญพบอยูในบริเวณหนาเขา 
เชงิเขา หรือตัดไหลเขา ดังรูปที่ 2.2-32 

 

 

รูปท่ี 2.2-32 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Slide ในเขตพ้ืนที่หมู 15 บานผาสุข ตําบลทาสบเสา  
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดัดแปลงจาก: รายงานแผนท่ีเสี่ยงภัยดนิถลมระดับชุมชนตําบลทาสบเสา 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน (2561) 

2.2.5 พื้นที่ที่มโีอกาสเกิดแผนดินถลมในจังหวัดราชบุร ี

กรมทรัพยากรธรณี ไดวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของกับการเกิดแผนดินถลม ซ่ึงไดแกลักษณะทาง
ธรณีวิทยา ความลาดชัน และพืชพรรณท่ีปกคลุม เพื่อจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดดินถลม โดยสามารถ
แบงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมออกเปน 3 ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-33 ดังนี้ 

พื้นที่สีแดงหรือพื้นท่ีที่มีโอกาสเกิดดินถลม อันดับ 1 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน
มากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน ชั้นหนาดินหนา ขาดรากไมยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา 

พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นท่ีที่มีโอกาสเกิดดินถลม อันดับ 2 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน
มากกวา 200 มิลลิเมตรตอวัน ชั้นหนาดินหนา ขาดรากไมยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา 

พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม อันดับ 3 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณน้ําฝน
มากกวา 300 มิลลิเมตรตอวัน ชั้นหนาดินหนา ขาดรากไมยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา 

ผลจากการจัดทําแผนท่ีพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดดินถลม พบวาจังหวัดราชบุรีมีพื้นท่ีที่มีโอกาสเกิด
แผนดินถลมอยูตามภูเขาสูงที่ประกอบดวย หินอัคนีแทรกซอน ในพื้นท่ีอําเภอสวนผ้ึง อําเภอบานคา และ 
อาํเภอปากทอ ซ่ึงเปนพื้นที่มีโอกาสเกิดดินถลม อันดัน 1 ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณี ไดมีการสํารวจและปรับปรุง
เครือขายและแผนที่ชุมชน (13 พฤษภาคม 2559) เพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อหมูบานเส่ียงภัยแผนดินถลมระดับ
จังหวัด พบวาจังหวัดราชบุรมีีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผนดินถลมอยูใน 3 อําเภอ 4 ตําบล  

รองเขา 
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รูปท่ี 2.2-33 แผนท่ีแสดงพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดดินถลมจังหวัดราชบุรี ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2556) 
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2.2.6 ประวัติการเกิดแผนดินถลมในจังหวัดราชบุรี 

  ในอดีตที่ผานมาจังหวัดราชบุรี (ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2562) มีพายุหมุนเขตรอนพัดผานและ
เคยมีรองความกดอากาศต่ําหรือรองฝนพาดผาน ทําใหเกิดฝนตกหนักนานหลายวันจํานวนหลายครั้ง ทําใหเกิด
เหตุการณธรณพีิบัติภัย มรีายละเอียดดังนี้ 
  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จากอิทธิพลของพายุโซนรอน “ลินดา” ทําใหเกิดฝนตกหนัก
ถึงหนักมากตอเนื่องหลายวัน มีน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน บริเวณประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธมีลมพัดแรงจัดจนบานเรือนเสียหาย
และตนไมโคนลมในหลายอําเภอ สงผลกระทบตอประชาชน 461,263 คน มีผูเสียชีวิตอยางนอย 9 คน  
สูญหาย 2 คน บาดเจ็บ 20 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 9,248 หลัง ถนนเสียหาย 1,223 แหง ฝาย
เสียหาย 40 แหง สะพานชํารุด 20 แหง สาธารณประโยชน 58 แหง มูลคาความเสียหายรวม 213,054,675 บาท 
  เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2553 เกิดน้ําปาไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีไหล ในพื้นท่ีอําเภอสวนผึ้ง 
อําเภอบานคา อําเภอจอมบึง อําเภอปากทอ และอําเภอเมืองราชบุรี น้ําทวมพื้นที่การเกษตร เสนทางคมนาคม 
รวมทั้งบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหายจํานวนมาก พ้ืนท่ีทางการเกษตรเสียหายไมต่ํากวา 100,000 ไร 
  เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เกิดนํ้าปาไหลหลากในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง สงผลใหบานเรือน
ประชาชนท่ีอยูตามที่ลาดเชิงเขาไดรับความเสียหาย สะพาน และถนนเขาหมูบานถูกน้ําพัดขาดหลายสาย 
  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จากอิทธิพลพายุ “ไหเยียน” สงผลทําใหเกิดฝนตกหนัก มี
น้ําปาไหลหลากและทวมฉับพลันใน 4 อําเภอ ไดแก ตําบลน้ําพุ อําเภอเมืองราชบุรี ถนนสายหวยไผ–น้ําพุ มี
ตนไมหักโคนลมขวางถนนทําใหรถสัญจรไปมาลําบาก ในพื้นที่ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ มีน้ําปาไหลหลาก
จากเทือกเขาตะนาวศรีทวมถนนถนนสายนํ้าพุ-หวยตนหาง–หนองเตาดํา หลายชวงรถเล็กไมสามารถสัญจรได 
ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ บานเรือนราษฎรถูกนํ้าปาไหลหลากเขาทวมหลายหมูบาน พื้นที่อําเภอสวนผึ้ง 
น้ําปาไดไหลตัดคอสะพานขาดหลายแหง  
  เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561 เกิดน้ําปาไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีลงสูลําหวยแหง  
ในพื้นที่ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ น้ําไหลเขาทวมไรนา พืชผลทางการเกษตร บางจุดสูงถึงกวา 50 
เซนติเมตร ไดรับความเสียหายเปนบริเวณกวางรวม 6 หมูบาน ไดแก หมู 3 4 10 11 14 ปละหมู 15 
โดยเฉพาะหมู 4 บานพุคาย น้ําปาไดพัดถนนวางทอระบายน้ํา ที่ฝงอยูใตถนนจนขาด  
  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เกิดน้ําปาไหลหลากริมลําธารสาขาแมน้ําภาชีทวมตลาดโอะปอย 
และตลาดโอะเมิก ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง น้ําหลากเขาทวมจนรานคาพัง เสียหาย หลังจากมีฝนตกหนัก
ติดตอกันหลายวันในพื้นที่วัดปริมาณน้ําฝนได 117.5 มิลลิเมตร 
  เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 เกิดน้ําปาไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรี ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง 
และไหลเขาสูอําเภอจอมบึง กอนจะไหลเขาไปรวมกันในพื้นที่รับตําบลหนองไผ และตําบลดานมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี สงผลใหตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง มีบานเรือนประชาชนไดรับความเดือดรอน 
ประชาชนไมมีที่อยูอาศัยกวา 70 ครัวเรือน ตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง มีบานเรือนประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอนรวมกวา 130 ครัวเรือน 
 



 
 

บทที่ 3 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน 

ตําบลสวนผึ้ง 

 
  



บทที่ 3  
พื้นที่เสีย่งภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผึ้ง 

3.1 ขอมูลทั่วไป 

3.1.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร 

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีไปทาง 
ทิศตะวันตกประมาณ 58 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 435.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 272,087.5 ไร ดังแสดง
ในรูปที่ 3.1-1 โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลตะนาวศรี อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ สหภาพเมียนมาร 
ตําบลสวนผึ้ง มีสถานะทางการบริหารเปนองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้งและเทศบาลตําบล

สวนผึ้ง แบงการปกครองออกเปน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมู 1 บานบอ หมู 2 บานทุงแฝก หมู 3 บานผาปก 
หมู 4 บานนาขุนแสน หมู 5 บานถํ้าหิน หมู 6 บานหวยคลุม หมู 7 บานหวยผาก หมู 8 บานตะโกลาง โดยอยู
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง 8 หมูบาน (ครอบคลุมทั้งหมูบาน 5 หมูบาน ไดแก หมู 3 หมู 5 หมู 6  
หมู 7 และหมู 8 ครอบคลุมบางสวน 3 หมูบาน ไดแก หมู 1 หมู 2 และหมู 4) อยูในเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 3 
หมูบาน (ครอบคลุมบางสวน 3 หมูบาน ไดแก หมู 1 หมู 2 และหมู 4) มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 21,151 คน 
เปนชาย 10,981 คน หญิง 10,170 คน มีจํานวนครัวเรือน 7,352 ครัวเรือน อยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสวนผึ้ง 5,537 ครัวเรือน เทศบาลตําบลสวนผึ้ง 1,815 ครัวเรือน (ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้งและ
เทศบาลตําบลสวนผึ้ง เดือนกรกฎาคม 2563) 

3.1.2 การใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดินของตําบลสวนผึ้ง แบงเปนพื้นที่ประเภทตางๆ ดังนี้ พ้ืนที่ปาไม พื้นที่
เกษตรกรรมสวนใหญใชสําหรบัยางพารา ปาลม สวนผลไม พื้นที่ชุมชนในหมูบานตางๆ เชน ท่ีตั้งบานเรือน สถานที่
ราชการ ศาสนสถาน และสถานศึกษา ซึ่งตั้งกระจัดกระจายอยูบริเวณตอนกลางและดานทิศตะวันออกของ
พื้นที่ตําบล พื้นที่สาธารณประโยชน เปนที่ดินของรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถใชประโยชนรวมกันได และพื้นที่
อ่ืนๆ เชน ถนน ฝาย แหลงน้ํา ไดแก อางเก็บน้ําบานตะโกลาง อางเก็บน้ําตะโกลาง 2 อางเก็บน้ําสมปอย และ 
อางเก็บน้ําหวยสุด อางเก็บน้ําหวยผาก ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 
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รูปท่ี 3.1-1 แผนที่ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตรของตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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รูปท่ี 3.1-2 แผนที่การใชประโยชนท่ีดินตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางน้ํา 

ลักษณะภูมิประเทศของตําบลสวนผึ้ง พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสลับซับซอน มีระดับความ
สูงประมาณ 120-1,160 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง สวนที่เหลือเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ที่ราบระหวาง
หุบเขา และที่ราบริมน้ํา มีระดับความสูงประมา 110-120 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง มีภูเขาที่สําคัญ
ไดแก เขากระโจม เขาตกน้ํา และเขาหมู 

ลักษณะทางน้ําของตําบลสวนผึ้ง มีทางน้ําสายหลักคือ แมน้ําภาชี มีแพรกสาขาท่ีสําคัญไดแก 
หวยคลุม หวยบอ หวยบอคลึง และหวยนอย มีทางน้ําสายสําคัญไดแก หวยน้ําขุน หวยตะโกปดทอง  
หวยสะพาน หวยตะโกลาง หวยสมปอย หวยทุงเจดีย หวยเขากระโจม หวยน้ําใส หวยผาปก หวยหุบนางชี 
หวยน้ําขาว และหวยผาก ดังแสดงในรูปที่ 3.1-3 

แมน้ําภาชี มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 
ไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือผานดานทิศตะวันตกของตําบลบานบึง ผานบริเวณกลางพื้นที่ของตําบลตะนาวศรี 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แลวไหลวกจากทิศตะวันตกเฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานตําบลสวนผึ้ง
ดานทิศใตของหมู 7 บานหวยผาก ผานดานทิศตะวันออกของหมู 1 บานบอ หมู 4 บานนาขุนแสน จากนั้นไหลผาน
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผานอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไหลไปบรรจบแมน้ําแควนอยดาน
ทิศเหนือของอําเภอดานมะขามเตี้ย มีแพรกสาขาท่ีสําคัญไดแก หวยคลมุ หวยบอ หวยบอคลึง และหวยนอย 

หวยคลุม มีตนกําเนิดจากหวยตะโกลางและหวยน้ําขุน ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป 
ทิศตะวันออกเฉียงใตผานบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 5 บานถ้ําหิน หมู 6 บานหวยคลุม หมู 4 บานนาขุนแสน 
ไหลไปบรรจบแมน้ําภาชีดานทิศตะวันออกของหมู 4 บานนาขุนแสน มีแพรกสาขาที่สําคัญไดแก หวยน้ําขุน 
หวยตะโกลาง หวยตะโกปดทอง หวยสมปอย 

หวยน้ําขุน มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศเหนือของหมู 5 บานถ้ําหิน ไหลจากทิศเหนือไปทาง
ทิศใตผานดานทิศเหนือของหมู 5 บานถํ้าหิน ไหลไปบรรจบกับหวยตะโกลางรวมเปนหวยคลุมบริเวณกลาง
พื้นที่ของหมู 5 บานถํ้าหิน มีแพรกสาขาท่ีสําคัญไดแก หวยตะโกปดทอง 

หวยตะโกปดทอง มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 8 บานตะโกลาง ไหลจาก 
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกผานบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 8 บานตะโกลาง ผานดานทิศเหนือของหมู 5 
บานถ้ําหิน ไหลไปบรรจบกับหวยน้ําขุนดานทิศเหนือของหมู 5 บานถ้ําหิน มีแพรกสาขาที่สําคัญไดแก หวยสะพาน 

หวยสะพาน มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศเหนือของหมู 8 บานตะโกลาง ไหลจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกผานดานทิศเหนือหมู 8 บานตะโกลาง ไหลไปบรรจบกับหวยสะพานทิศตะวันออกของหมู 8 
บานตะโกลาง 

หวยตะโกลาง มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 8 บานตะโกลาง ไหลจาก 
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกผานอางเก็บน้ําตะโกลาง 2 แลวไหลผานบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 8 บานตะโกลาง 
ไหลไปบรรจบกับหวยน้ําขุนรวมเปนหวยคลุมบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 5 บานถ้ําหิน 

หวยสมปอย มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศเหนือของหมู 6 บานหวยคลุม ไหลจากทิศเหนือไป
ทางทิศใตผานอางเก็บน้ําสมปอย แลวไหลผานดานทิศตะวันตกของหมู 6 บานหวยคลุม ไหลไปบรรจบกับ 
หวยคลุมดานทิศตะวันตกของหมู 6 บานหวยคลุม  

หวยบอ มีตนกําเนิดจากหวยทุงเจดียและหวยเขากระโจม ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป 
ทิศตะวันออกเฉียงใตผานบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 2 บานทุงแฝก ผานดานทิศใตของหมู 1 บานบอ ไหลไป
บรรจบแมนํ้าภาชีดานทิศตะวันออกของหมู 1 บานบอ มีแพรกสาขาที่สําคัญไดแก หวยทุงเจดีย หวยเขากระโจม 
หวยผาปก และหวยหุบนางช ี
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หวยทุงเจดีย มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศใตของหมู 8 บานตะโกลาง ไหลจากทิศเหนือไปทาง
ทิศใตผานดานทิศใตของหมู 8 บานตะโกลาง ผานดานทิศตะวันออกของหมู 3 บานผาปก ไหลไปบรรจบกับ
หวยเขากระโจมรวมเปนหวยบอบริเวณดานทิศตะวันออกของหมู 3 บานผาปก 

หวยเขากระโจม มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 3 บานผาปก ไหลจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกผานบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 3 บานผาปก ไหลไปบรรจบกับหวยทุงเจดีย รวมเปนหวยบอ
บริเวณดานทิศตะวันออกของหมู 3 บานผาปก มีแพรกสาขาท่ีสําคัญไดแก หวยน้ําใส 

หวยน้ําใส มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 3 บานผาปก ไหลจากทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออกผานดานทิศตะวันตกของหมู 3 บานผาปก ไหลไปบรรจบหวยเขากระโจมดานทิศตะวันตกของ
หมู 3 บานผาปก 

หวยผาปก มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 3 บานผาปก ไหลจากทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออกผานดานทิศใตของหมู 3 บานผาปก ไหลไปบรรจบหวยบอดานทิศตะวันออกของหมู 3 บานผาปก 

หวยหุบนางชี มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 2 บานทุงแฝก ไหลจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกผานดานทิศตะวันตกของหมู 2 บานทุงแฝก ไหลไปบรรจบหวยบอดานทิศตะวันตกของหมู 2 
บานทุงแฝก 

หวยบอคลึง มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก ไหลจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใตผานบริเวณกลางพื้นที่ของหมู 7 บานหวยผาก ไหลไปบรรจบแมน้ําภาชีดาน
ทิศใตของหมู 7 บานหวยผาก มีแพรกสาขาที่สําคัญไดแก หวยน้ําขาว และหวยผาก 

หวยน้ําขาว มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก ไหลจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใตผานอางเก็บน้ําหวยผาก แลวไหลผานดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก 
ไหลไปบรรจบหวยคลึงดานดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก 

หวยผาก มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก ไหลจากทิศตะวันตก
เฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก ไหลไปบรรจบหวยคลึงดาน 
ทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก 

หวยนอย มีตนกําเนิดจากภูเขาดานทิศเหนือของหมู 1 บานบอ ไหลจากทิศตะวันตกไปทาง 
ทิศตะวันออกผานดานทิศเหนือของหมู 1 บานบอ ผานดานทิศใตของหมู 4 บานนาขุนแสน ไหลไปบรรจบแมน้ําภาชี
ดานทิศใตของหมู 4 บานนาขุนแสน 
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รูปท่ี 3.1-3 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางน้ําตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
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3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของตําบลสวนผ้ึง พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถ
แบงออกเปน 3 ฤดูกาลดังนี ้

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชวงวางของฤดู
มรสุมจะมีลมจากทิศใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาวท่ัวไป เดือนเมษายนเปน
เดือนท่ีมีอากาศรอนอบอาวที่สุดในรอบป วัดอุณหภูมิสูงที่สุดได 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 
2559 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนฤดูที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดจากมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทย ลมนี้เปนลมรอนและชื้นจึงทําใหมีฝนชุกทั่วไป และมีอากาศชุมชื้น 
เดือนที่มีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนตุลาคม ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป 1,164.2 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 
140 วัน เดือนท่ีมีฝนตกปริมาณมากจะอยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือน
ตุลาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 258.6 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตก 20 วันปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน วัดได 
304.9 มิลลิเมตร เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแหง จะแผลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําให
อากาศเย็นและแหงแลง โดยในเดือนธันวาคมและมกราคมมีอากาศหนาวจัดในรอบป วัดอุณหภูมิต่ําท่ีสุดได 9.8 
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 (ที่มา: ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
เดือนมกราคม 2563) 
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3.2 ลักษณะธรณีวิทยาตําบลสวนผึ้ง 

3.2.1 ลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาโครงสราง 

ลักษณะทางธรณีวิทยาตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระวางแผนที่ 4835 I 
อําเภอบานคา 4835 IV เขากองเทา 4836 II อําเภอสวนผึ้ง และ4836 III บานเหมืองทุงเจดีย โซน 47 ดังแสดง
ในรูปที่ 3.2-1 พื้นท่ีทางดานทิศตะวันตกประกอบดวยหินยุคแคมเบรียน-ออรโดเวียน (EO) จําพวกหินออน 
หินควอตซไมกาชีส หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน-คารบอนิเฟอรัส (SDCtp) จําพวกหินดินดาน สีดํา หินเชิรต และ
หินทรายแปง สีเทาเขม เนื้อปูนผสม หินปูนแสดงชั้นบางและเปนกอน บางแหงมีซากแกรปโทไลต เทนทาคิวไลต 
หอยงวงชาง หอยแบรคิโอพอด พื้นที่สวนใหญของตําบลประกอบดวยหินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) 
จําพวกหินดินดาน สีเทาเขมถึงดํา หินทราย การคัดขนาดไมดี หินโคลนปนกรวด สีเทาเขม ดานทิศตะวันออก
ประกอบดวย หินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-2) จําพวกหินโคลน หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินไรโอลิติคทัฟฟ 
และหินออรโทควอรตไซต และบริเวณดานทิศตะวันตกพื้นที่ประกอบดวยหินอัคนีแทรกซอนยุคครีเทเชียส (Kgr) 
จําพวกหินไบโอไทตฮอรนเบลนแกรนิต มัสโคไวตแกรนิต ผลึกขนาดเทาๆ กัน และผลึกเน้ือดอก หินแกรโนไดโอไรต 
บริเวณที่ราบริมน้ําดานทิศตะวันออกของพื้นท่ีประกอบดวยตะกอนยุคควอเทอรนารี จําพวกตะกอนเศษหินเชิงเขา
และตะกอนผุอยูกับที่ (Qc) กรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและเศษหิน ตะกอนน้ําพา (Qa) กรวด ทราย ทรายแปง 
และดินเหนียวสะสมตัวตามรองนํ้า คันดินแมน้ํา พบแผกระจายตามตะพักและท่ีราบลุมของแมน้ําสายหลักตางๆ 
ไดแก แมน้ําภาชี (ที่มา: แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดราชบุรี กรมทรัพยากรธรณ,ี 2550) 

จากการสํารวจขอมูลภาคสนามพบลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน 
(CPk-1) สีน้ําตาล สีเทา สีขาว ประกอบดวยตะกอนขนาดทรายละเอียดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ 
เฟลดสปาร มัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง ในพื้นท่ีหมู 3 บานผาปก หมู 5 บานถ้ําหิน หมู 6 บานหวยคลุม 
หินดินดาน ยุคคารบอนเิฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดํา การแตกหักและผุพังสูง ในพื้นที่หมู 2 บานทุงแฝก 
หมู 7 บานหวยผาก หมู 8 บานตะโกลาง หินแกรนิต ยุคครีเทเชียส (Kgr) สีจาง แสดงเนื้อผลึกหยาบหลาย
ขนาด ประกอบดวย แรเฟลดสปาร ควอตซ ไบโอไทต และมัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง ในพื้นที่หมู 3 
บานผาปก หมู 7 บานหวยผาก ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและ
เศษหิน การผุพังสูง ในพื้นที่หมู 1 บานบอ หมู 4 บานนาขุนแสน ดังแสดงในรูปที่ 3.2-2 ถึงรูปที่ 3.2-11 

ธรณีวิทยาโครงสรางตําบลสวนผึ้ง ไมพบรอยเลื่อนมีพลังตัดผาน พบเพียงรอยแตกสวนใหญมี 
ทิศทางการวางตัวอยูในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต และแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ- 
ทิศตะวันตกเฉียงใต (ที่มา: แผนท่ีรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 
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รูปท่ี 3.2-1 แผนท่ีลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาโครงสรางตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
 ดัดแปลงจาก: แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดราชบุรี กรมทรัพยากรธรณี (2550) 
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รูปท่ี 3.2-2 ลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีน้ําตาล ประกอบดวยตะกอน
ขนาดทรายละเอยีดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ เฟลดสปาร มัสโคไวต การแตกหักและ 
ผุพังสูง บริเวณภูเขาดานทิศใตของหมู 3 บานผาปก พิกัด 524947E/ 1501109N 

  

รูปที่ 3.2-3 ลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทา ประกอบดวยตะกอนขนาด
ทรายละเอียดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ เฟลดสปาร มัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง 
บริเวณภูเขาตอนกลางของหมู 5 บานถํ้าหิน พิกัด 527950E/ 1511204N 

  

รูปท่ี 3.2-4 ลักษณะของหินทราย ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีขาว ประกอบดวยตะกอนขนาด
ทรายละเอียดถึงทรายปานกลางของแรควอตซ เฟลดสปาร มัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง 
บริเวณสํานักสงฆเทพประทาน(วังสมปอย) หมู 6 บานหวยคลุม พิกดั 535336E/ 1501451N 



3-11 

  

รูปท่ี 3.2-5 ลักษณะของหินดินดาน ยคุคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดํา การแตกหักและผุพังสูง 
บริเวณสํานักสงฆเขาตกนํ้า หมู 2 บานทุงแฝก พิกัด 534589E/ 1496096N 

  

รูปท่ี 3.2-6 ลักษณะของหินดินดาน ยคุคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดํา การผุพังสูง  
บริเวณภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก พิกัด 527738E/ 1493335N 

  

รูปท่ี 3.2-7 ลักษณะของหินดินดาน ยคุคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-1) สีเทาดํา การผุพังสูง  
บริเวณภูเขาดานทิศตะวันออกของหมู 8 บานตะโกลาง พิกัด 523388E/ 1509987N 
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รูปท่ี 3.2-8 ลักษณะของหินแกรนิต ยุคครีเทเชียส (Kgr) สีจาง แสดงเนื้อผลึกหยาบหลายขนาด ประกอบดวย 
แรเฟลดสปาร ควอตซ ไบโอไทต และมัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง บริเวณหวยเขากระโจม
ดานทิศตะวันตกของหมู 3 บานผาปก พิกัด 522395E/ 1502503N 

  

รูปท่ี 3.2-9 ลักษณะของหินแกรนิต ยคุครีเทเชียส (Kgr) สีจาง แสดงเน้ือผลึกหยาบหลายขนาด ประกอบดวย 
แรเฟลดสปาร ควอตซ ไบโอไทต และมัสโคไวต การแตกหักและผุพังสูง บริเวณภเูขาดาน 
ทิศตะวันตกของหมู 7 บานหวยผาก พิกัด 525941E/ 1495299N 

  

รูปท่ี 3.2-10 ลักษณะของตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและ 
เศษหิน การผุพังสูง บริเวณสํานักสงฆแมสลิ้ง หมู 1 บานบอ พิกัด 534885E/ 1499747N 
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รูปที่ 3.2-11 ลักษณะของตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและ 
เศษหิน การผุพังสูง บริเวณดานทิศตะวันตกของหมู 4 บานนาขุนแสน พิกัด 537819E/ 
1500058N 
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3.2.2 หลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณ 

การสํารวจหาหลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณ เปนการสํารวจดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 
เก็บขอมูลหลักฐานรองรอยแผนดินถลม ลานหินพัง แนวตะพักลําน้ํา และลักษณะทางน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 3.2-12 
การสํารวจหาหลักฐานการเกิดแผนดินถลมอาจสังเกตไดจากสะพานที่สรางขึ้นดวยงบประมาณจากโครงการอุทกภัย 
หรือลักษณะการสรางบานเรือนเปนกลุม เชน การสรางเปนแบบการเคหะ หรือแบบนิคมพึ่งตนเอง ซึ่งสามารถ 
บงบอกถึงการเกิด Debris Flow, Debris Flood/Flash Flood และ Flooding ไดเชนกัน ซึ่งหลักฐานการเกิด
แผนดินถลมของแตละหมูบานในพื้นที่ตําบลสวนผึ้ง ระวางแผนที่ 4835 I อําเภอบานคา 4835 IV เขากองเทา 
4836 II อําเภอสวนผึ้ง และ4836 III บานเหมืองทุงเจดีย โซน 47 ดังนี้ 

หมู 1 บานบอ ไมพบกองแผนดินถลมโบราณ พบเพียงตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และ 
ดินเหนียวบรเิวณแมน้ําภาชี ประกอบดวยกรวดของหินทราย หินดินดาน และหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึงกอน
หินมนใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 20 X 25 เซนติเมตร พิกัด 538368E/ 1497201N (รูปที่ 3.2-13) 

หมู 2 บานทุงแฝก ไมพบกองแผนดินถลมโบราณ พบเพียงตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง 
และดนิเหนียวบริเวณหวยบอ ประกอบดวยกรวดของหินทรายและหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดย
ตะกอนมีขนาดใหญสุด 10 X 15 เซนติเมตร พิกัด 535334E/ 1496858N (รูปที่ 3.2-14) 

หมู 3 บานผาปก พบกองแผนดินถลมโบราณบริเวณริมหวยเขากระโจม ประกอบดวยหินแกรนิต
ขนาดกรวดเล็กถึงกอนหินมนใหญ ตะกอนมีขนาดใหญที่สุดประมาณ 1 x 1.5 เมตร พิกัด 522389E/ 1502514N 
(รูปที่ 3.2-15) 

หมู 4 บานนาขุนแสน ไมพบกองแผนดินถลมโบราณ พบเพียงตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง 
และดนิเหนียวบริเวณแมน้ําภาชี ประกอบดวยกรวดของหินทราย หินดินดาน และหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึง
กรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 13 X 20 เซนติเมตร พิกัด 539310E/ 1499075N (รูปที่ 3.2-16) 

หมู 5 บานถ้ําหิน ไมพบกองแผนดินถลมโบราณ พบเพียงตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และ
ดินเหนียวบริเวณหวยน้ําขุน ประกอบดวยกรวดของหินทรายและหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดย
ตะกอนมีขนาดใหญสุด 7 X 10 เซนติเมตร พิกัด 528391E/ 1513453N (รูปที่ 3.2-17) 

หมู 6 บานหวยคลุม ไมพบกองแผนดินถลมโบราณ พบเพียงตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง 
และดินเหนียวบริเวณหวยคลุม ประกอบดวยกรวดของหินทรายและหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ 
โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 10 X 15 เซนติเมตร พิกัด 533021E/ 1503917N (รูปที่ 3.2-18) 

หมู 7 บานหวยผาก พบกองแผนดินถลมโบราณบริเวณหวยนํ้าขาว ประกอบดวยหินแกรนิต
ขนาดกรวดเล็กถึงกอนหินมนใหญ ตะกอนมีขนาดใหญที่สุดประมาณ 1 x 1.5 เมตร พิกัด 525256E/ 1498085N 
(รูปที่ 3.2-19) 

หมู 8 บานตะโกลาง ไมพบกองแผนดินถลมโบราณ พบเพียงตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง 
และดินเหนียวบริเวณหวยตะโกปดทอง ประกอบดวยกรวดของหินทรายและหินดินดาน ขนาดกรวดเล็กถึง
กรวดกลาง โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 2 X 3 เซนติเมตร พิกัด 522223E/ 1513924N (รูปที่ 3.2-20) 
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รูปท่ี 3.2-12 แผนท่ีตําแหนงหลักฐานการเกิดแผนดินถลมโบราณตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
 ดัดแปลงจาก: แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดราชบุรี กรมทรัพยากรธรณี (2550) 
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รูปท่ี 3.2-13 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณแมนํ้าภาชี ประกอบดวยกรวดของ 
หินทราย หินดินดาน และหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึงกอนหินมนใหญ โดยตะกอนมขีนาดใหญ
สุด 20 X 25 เซนติเมตร หมู 1 บานบอ พิกัด 538368E/ 1497201N 

  

รูปท่ี 3.2-14 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณหวยบอ ประกอบดวยกรวดของหินทราย
และหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 10 X 15 เซนตเิมตร 
หมู 2 บานทุงแฝก พิกัด 535334E/ 1496858N 

  

รูปท่ี 3.2-15 กองแผนดินถลมโบราณบริเวณริมหวยเขากระโจม ประกอบดวยหนิแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึง 
กอนหินมนใหญ ตะกอนมีขนาดใหญที่สุดประมาณ 1 x 1.5 เมตร หมู 3 บานผาปก พิกัด 
522389E/ 1502514N 

แมนํ้าภาชี 

หวยบอ 

หวยเขากระโจม 
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รูปท่ี 3.2-16 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณแมนํ้าภาชี ประกอบดวยกรวดของ 
หินทราย หินดินดาน และหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด  
13 X 20 เซนติเมตร หมู 4 บานนาขุนแสน พิกัด 539310E/ 1499075N 

  

รูปท่ี 3.2-17 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณหวยนํ้าขุน ประกอบดวยกรวดของ 
หินทรายและหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 7 X 10 
เซนตเิมตร หมู 5 บานถํ้าหิน พิกัด 528391E/ 1513453N 

  

รูปท่ี 3.2-18 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณหวยคลุม ประกอบดวยกรวดของหินทราย
และหินดินดานขนาดกรวดเล็กถึงกรวดใหญ โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด 10 X 15 เซนตเิมตร 
หมู 6 บานหวยคลุม พิกัด 533021E/ 1503917N 

แมนํ้าภาชี 

หวยนํ้าขุน 

หวยคลุม 
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รูปท่ี 3.2-19 กองแผนดินถลมโบราณบริเวณริมหวยน้ําขาว ประกอบดวยหินแกรนิตขนาดกรวดเล็กถึง 
กอนหินมนใหญ ตะกอนมีขนาดใหญที่สุดประมาณ 1 x 1.5 เมตร หมู 7 บานหวยผาก  
พิกัด 525256E/ 1498085N 

  

รูปท่ี 3.2-20 ตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวบริเวณหวยตะโกปดทอง ประกอบดวยกรวด 
ของหินทรายและหินดินดาน ขนาดกรวดเล็กถึงกรวดกลาง โดยตะกอนมีขนาดใหญสุด  
2 X 3 เซนติเมตร หมู 8 บานตะโกลาง พิกัด 522223E/ 1513924N 

  

หวยตะโกปดทอง 

หวยนํ้าขาว 
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3.3 สถานการณธรณีพิบัติภัยแผนดินถลมตําบลสวนผึ้ง 

จากการสอบถามคนในพื้นที่ตําบลสวนผึ้ง เปนพื้นที่ที่เคยเกิดแผนดินถลม น้ําปาไหลหลาก และ 
น้ําทวมฉับพลันมาแลวในอดีต จํานวน 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2528 และในป พ.ศ. 2528 ดังแสดงในรูปที่ 3.3-1 

ในป พ.ศ. 2528 เกิดน้ําปาไหลหลากบริเวณที่ราบริมแมน้ําภาชีเขตพื้นที่ หมู 1 บานบอ และหมู 4 
บานนาขุนแสน และหมู 7 บานหวยผาก บริเวณที่ราบริมหวยคลุมเขตพื้นที่ หมู 5 บานถํ้าหิน หมู 6 บานหวยคลุม 
และหมู 4 บานนาขุนแสน บริเวณที่ราบริมหวยบอเขตพ้ืนท่ี หมู 2 บานทุงแฝก นํ้าไหลหลากเขาทวมบานเรือน
ประชาชนท่ีสรางอยูริมน้ํา และพื้นที่การเกษตรเสียหายรายละเอียดความเสียหายไมชัดเจน 

ในป พ.ศ. 2540 เกิดน้ําปาไหลหลากบริเวณที่ราบริมแมน้ําภาชีเขตพื้นที่ หมู 1 บานบอ และหมู 4 
บานนาขุนแสน และหมู 7 บานหวยผาก บริเวณที่ราบริมหวยคลุมเขตพื้นที่ หมู 5 บานถํ้าหิน หมู 6 บานหวยคลุม 
และหมู 4 บานนาขุนแสน บริเวณที่ราบริมหวยบอเขตพ้ืนท่ี หมู 2 บานทุงแฝก นํ้าไหลหลากเขาทวมบานเรือน
ประชาชนท่ีสรางอยูริมน้ํา และพื้นที่การเกษตรเสียหายรายละเอียดความเสียหายไมชัดเจน 
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รูปท่ี 3.2-1 แผนท่ีสถานการณธรณีพิบัติภัยแผนดินถลมตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
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3.4 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม 

จากการสํารวจพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลม ภายใตกรอบสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศและ
สิ่งแวดลอม หมูบานท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบจากแผนดินถลมในพื้นที่ตําบลสวนผึ้งทั้งหมด 8 หมูบาน 
ประกอบดวย หมู 1 บานบอ หมู 2 บานทุงแฝก หมู 3 บานผาปก หมู 4 บานนาขุนแสน หมู 5 บานถํ้าหิน  
หมู 6 บานหวยคลุม หมู 7 บานหวยผาก หมู 8 บานตะโกลาง พบวามีพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris 
Flow จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 3 บานผาปก หมู 7 บานหวยผาก พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris 
Flow และเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 2 บานหวยแฝก  
หมู 6 บานหวยคลุม มีพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow และเส่ียงภัยแผนดินถลมแบบ Debris 
Slide จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 5 บานถ้ําหิน หมู 8 บานตะโกลาง มีพื้นที่เสี่ยงภัยจาก Flooding จํานวน 2 
หมูบาน คือ หมู 1 บานบอ หมู 4 บานนาขุนแสน ทั้งนี้เพื่อใหการอธิบายรูปภาพประกอบสมบูรณยิ่งขึ้น จะใช
สัญลักษณลูกศรสีแดงแทนทิศทางการไหลของนํ้าในลําหวย โดยสามารถสรุปรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม
ไดดังนี้ 

หมู 1 บานบอ มีบานเรือน 1,720 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนที่ลาดเนิน ที่ราบริมนํ้า มีหวยบอ
และรองหวยไหลผาน จากการสํารวจภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังน้ี หมู 1 บานบอ เปนพื้นที่เสี่ยงภัยจาก 
Flooding เนื่องจาก สรางบานติดสะพานหวยบอและขวางรองหวย ประมาณ 317 หลังคาเรือน (รูปที่ 3.4-1) 

หมู 2 บานทุงแฝก มีบานเรือน 630 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนที่ลาดเชิงเขา ที่ราบริมน้ํา มี
หวยหุบนางชีและหวยบอไหลผาน จากการสํารวจภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังนี้ หมู 2 บานทุงแฝก เปนพื้นที่
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow เนื่องจากสรางบานติดฝายหวยหุบนางชี ประมาณ 45หลังคาเรือน 
และเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood เนื่องจากสรางบานติดหวยบอและสราง
บานบนที่ราบริมหวยบอ ประมาณ 109 หลังคาเรือน (รูปที่ 3.4-2) 

หมู 3 บานผาปก มีบานเรือน 1,687 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนที่ลาดเนิน ที่ราบระหวางหุบเขา 
และที่ราบริมน้ํา มีหวยเขากระโจม หวยน้ําใส รองหวย หวยทุงเจดีย และหวยผาปกไหลผาน จากการสํารวจ
ภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังนี้ หมู 3 บานผาปก เปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow เนื่องจาก
สรางบานติดหวยเขากระโจม ติดทอเหลี่ยมรองหวย ติดสะพานหวยน้ําใส ติดสะพานหวยทุงเจดีย และติดสะพาน
หวยผาปก ประมาณ 184 หลังคาเรือน (รูปที่ 3.4-3 และรูปที่ 3.4-4) 

หมู 4 บานนาขุนแสน มีบานเรือน 451 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนท่ีลาดเนิน และที่ราบริมน้ํา 
มีหวยคลุมและหวยนอยไหลผาน จากการสํารวจภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังนี้ หมู 4 บานนาขุนแสน เปน
พื้นที่เสี่ยงภัยจาก Flooding เนื่องจากสรางบนที่ราบติดหวยคลุมและหวยนอย ประมาณ 80 หลังคาเรือน (รูปที่ 
3.4-5) 

หมู 5 บานถํ้าหิน มีบานเรือน 428 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนที่ลาดเชิงเขา ที่ราบระหวางหุบเขา 
และที่ราบริมน้ํา มีหวยน้ําขุนและหวยคลุมไหลผาน จากการสํารวจภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังนี้ หมู 5  
บานถ้ําหิน เปนพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow เน่ืองจากสรางบานติดสะพานหวยน้ําขุนและ 
ติดหวยคลุม ประมาณ 169 หลังคาเรือน และเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Slide เนื่องจาก 
ตัดไหลเขาสรางบาน ประมาณ 15 หลังคาเรอืน (รูปที่ 3.4-6) 

หมู 6 บานหวยคลุม มีบานเรือน 290 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนท่ีลาดเนิน และท่ีราบริมน้ํา มี
หวยคลุมไหลผาน จากการสํารวจภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังนี้ หมู 6 บานหวยคลุม เปนพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินถลมแบบ Debris Flow เนื่องจากสรางบานติดหวยคลุม ประมาณ 68 หลังคาเรือน และเปนพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood เนื่องจากสรางบานติดหวยคลุม ประมาณ 54 หลังคาเรือน 
(รูปที่ 3.4-7) 
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หมู 7 บานหวยผาก มีบานเรือน 1,165 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนที่ลาดเชิงเขา ที่ราบระหวาง
หุบเขา และที่ราบริมนํ้า มีรองหวย หวยน้ําขาว หวยบอคลึง หวยผาก และแมน้ําภาชีไหลผาน จากการสํารวจ
ภาคสนามสรุปผลกระทบไวดังนี้ หมู 7 บานหวยผาก เปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
เนื่องจากสรางบานขวางรองหวย ติดทอกลมหวยน้ําขาว ขวางหวยน้ําขาว ติดสะพานหวยบอคลึง ติดหวยผาก 
และตดิแมน้ําภาชี ประมาณ 129 หลังคาเรือน (รูปที่ 3.4-8 และรูปที่ 3.4-9) 

หมู 8 บานตะโกลาง มีบานเรือน 981 หลังคาเรือน บานเรือนสรางอยูบนที่ลาดเชิงเขา ที่ราบระหวาง
หุบเขา และที่ราบริมน้ํา มีหวยตะโกปดทองและหวยตะโกลางไหลผาน จากการสํารวจภาคสนามสรุปผล
กระทบไวดังนี้ หมู 8 บานตะโกลาง เปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow เน่ืองจากสรางบานติด
หวยตะโกปดทอง ติดทอเหล่ียมหวยตะโกลาง ประมาณ 159 หลังคาเรือน และเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Slide เนื่องจากตัดไหลเขาสรางบาน ประมาณ 20 หลังคาเรือน (รูปที่ 3.4-10) 

 

 

 

รูปท่ี 3.4-1 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพ้ืนที่หมู 1 บานบอ 
(ก) การสรางบานติดสะพานหวยบอ เสี่ยงภัยจาก Flooding 
(ข) การสรางบานขวางรองหวย เสี่ยงภัยจาก Flooding 
 

  

(ก) 

หวยบอ 

รองหวย 

(ข) 
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รูปท่ี 3.4-2 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 2 บานหวยแฝก 
(ก) นางอุไร พวงเขียว บานเลขท่ี 302/1 สรางบานติดฝายหวยหุบนางชี เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ 
Debris Flow  
(ข) นางสํารวย งามตา บานเลขท่ี 15/ช สรางบานติดหวยบอ เสี่ยงภัยแผนดนิถลมแบบ  
Debris Flood/ Flash Flood 
(ค) การสรางบานบนท่ีราบริมหวยบอ เสี่ยงภยัแผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood 
 

  

(ข) 

หวยบอ 

(ค) 
หวยบอ 

(ก) 

หวยหบุนางช ี
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รูปท่ี 3.4-3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 3 บานผาปก 
(ก) นายพรเทพ รามัญวงค บานเลขท่ี 493 สรางบานติดหวยเขากระโจม เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ 
Debris Flow 
(ข) การสรางบานติดหวยเขากระโจมและติดทอเหลี่ยมรองหวย เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 
(ค) การสรางบานติดสะพานหวยนํ้าใส เสี่ยงภยัแผนดินถลมแบบ Debris Flow 

  

รองหวย 

(ข) 

หวยน้ําใส 

(ค) 

หวยเขากระโจม 

(ก) 

หวยเขากระโจม 
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รูปท่ี 3.4-4 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพ้ืนที่หมู 3 บานผาปก 
(ก) การสรางบานติดสะพานหวยทุงเจดีย เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) การสรางบานติดสะพานหวยผาปก เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 

  

(ก) 

หวยทุงเจดีย 

หวยผาปก 

(ข) 
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รูปท่ี 3.4-5 พ้ืนที่เสี่ยงภัยในเขตพ้ืนที่หมู 4 บานนาขุนแสน 
(ก) นายธรรมรงค ขันทอง สรางบนที่ราบติดหวยคลุม เสี่ยงภัยจาก Flooding 
(ข) การสรางบนท่ีราบติดหวยนอย เสี่ยงภัยจาก Flooding 
 

  

(ก) 

หวยคลุม 

หวยนอย 

(ข) 
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รูปท่ี 3.4-6 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 5 บานถํ้าหิน 
(ก) นางพีวัลภัสร ตระกูลวองไว บานเลขท่ี 227 สรางบานติดสะพานหวยนํ้าขุน 
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นายนิยม ภูครองทุง บานเลขท่ี 275 สรางบานติดหวยคลุม เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 
(ค) นายสุธรรม หนูศรีคง บานเลขที่ 279 ตัดไหลเขาสรางบาน เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Slide  

  

(ข) 

หวยคลุม 

(ค) 

(ก) 

หวยน้ําขุน 
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รูปท่ี 3.4-7 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 6 บานหวยคลุม 
(ก) การสรางบานติดหวยคลุม เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นายไพศาล สองหนองโพธิ์ บานเลขท่ี 125 สรางบานติดหวยคลุม เสี่ยงภยัแผนดินถลมแบบ 
Debris Flood/ Flash Flood 
 

  

(ข) 

หวยคลุม 

หวยคลุม 

(ก) 
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รูปท่ี 3.4-8 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 7 บานหวยผาก 
(ก) การสรางบานขวางรองหวย เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) นายเต็งฉุย แกวตา บานเลขท่ี 82/พ สรางบานติดทอกลมหวยนํ้าขาว เสี่ยงภัยแผนดินถลม
แบบ Debris Flow 
(ค) นายวิหาร สีทอง บานเลขท่ี 18/2 สรางบานขวางหวยนํ้าขาว เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 

  

รองหวย 

(ก) 

(ข) 

หวยน้ําขาว 

หวยน้ําขาว 

(ค) 
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รูปท่ี 3.4-9 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 7 บานหวยผาก 
(ก) การสรางบานติดสะพานหวยบอคลึง เสี่ยงภยัแผนดินถลมแบบ Debris Flow  
(ข) นายวรวิทย ศรีพรหมทอง สรางบานติดหวยผาก เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ค) นายไพรบูรณ ภูริศรี บานเลขท่ี 100 สรางบานติดแมนํ้าภาชี เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ  
Debris Flow 

  

แมน้ําภาชี 

(ค) 

(ก) 

หวยบอคลึง 

หวยผาก 

(ข) 
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รูปท่ี 3.4-10 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมในเขตพื้นที่หมู 8 บานตะโกลาง 
(ก) กลุมบานเรือนนายสมพงษ ทายอนิทร บานเลขที่ 36/2 สรางบานติดหวยตะโกปดทอง  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ข) นางชลธิชา แยมพะวงศ บานเลขที่ 111 สรางบานติดทอเหลี่ยมหวยตะโกลาง  
เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow 
(ค) นายโดง ครอบครองวงศ บานเลขท่ี 472/4 ตัดไหลเขาสรางบาน เสี่ยงภยัแผนดินถลมแบบ 
Debris Slide 

(ข) 

หวยตะโกลาง 

(ค) 

(ก) 

หวยตะโกปดทอง 
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3.4.1 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน 

แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผนดินถลม (Landslide Susceptibility Map) จะกําหนดพื้นที่
เกิดแผนดินถลมบนภูเขาสูง โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน แผนที่ชนิดนี้ใชสําหรับการวางแผนบริหาร
จัดการภัยแผนดินถลมในภาพรวม แตเพื่อใหการกําหนดแผนลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเปนตองจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม (Landslide / Risk Map) ที่แสดง
หมูบานประชาชนท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบจากแผนดินถลม แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน 
มาตราสวน 1:10,000 มีองคประกอบหลักอยู 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งแสดงรายละเอียดรองรอยแผนดินถลม 
ที่เกิดขึ้น ขอบเขตตําบลพรอมสถานที่สําคัญ ขอบเขตพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณ Debris Flow 
Debris Flood และ Flash Flood ตําแหนงหมูบานที่ไดรับผลกระทบ ตําแหนงบานเสี่ยงภัย และสถานท่ีปลอดภัย
สําหรับจัดตั้งศูนยอพยพชั่วคราว สวนที่สองแสดงตําแหนงบานที่รวมเปนอาสาสมัครเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัย
แผนดินถลม ตําแหนงจุดวัดปริมาณน้ําฝน และตําแหนงจุดเฝาระวังบริเวณตนน้ํา อาสาสมัครเครือขายเฝาระวัง
แจงเตือนภัยแผนดินถลม หรือเครือขายกรมทรัพยากรธรณี คือ ผูนําชุมชนและประชาชนที่อาสาเขามาทํางาน
ดานการเฝาระวังและแจงเตือนภัยแผนดินถลม โดยการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน และสังเกตสิ่งบอกเหตุลวงหนา
กอนเกิดเหตุ รวมทั้งรวมจ ัดทําแผนเฝาระว ังแจ งเต ือนภัยของหมู บ านตนเอง และประสานงานกับ 
ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานที่เก่ียวของใหทราบถึงสถานการณ เพื่อ 
การประกาศเฝาระวังภัยตอไป 

แผนท่ีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชในการกําหนดแผนรับมือกับเหตุการณแผนดินถลมในระดับตําบลและหมูบาน  
โดยในพื้นที่ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในป พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรธรณี
ไดดําเนินการจัดทําแผนที่พื้นทีเ่สี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน มาตราสวน 1:10,000 ดังแสดงในรูปที่ 3.4-11 
ถึงรูปที่ 3.4-14 (โดยมีรายชื่อเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลมแสดงในภาคผนวก ก และแผนที่
มาตราสวน 1:10,000 แสดงในภาคผนวก ข) 
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รูปท่ี 3.4-11 แผนท่ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
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รูปท่ี 3.4-12 แผนท่ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี (สวนท่ี 1) 
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รูปท่ี 3.4-13 แผนท่ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี (สวนท่ี 2) 
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รูปท่ี 3.4-14 แผนท่ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี (สวนท่ี 3) 
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3.4.2 เครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

จากการสํารวจพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลม และประสานงานกับผูใหญบานหรือผูนําในชุมชน 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเปนเครือขายเฝาระวังเตือนภัยแผนดินถลม ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
สมาชิก อบต. สมาชิกสภาเทศบาลตําบล และประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลม ดําเนินการขอรายชื่อ 
ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท พรอมกับทําแผนที่กําหนดตําแหนงพิกัดบาน จํานวน 57 ราย ใน 8 หมูบาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

หมู 1 บานบอ มีจํานวน 8 คน โดยนายดํารงค ทองชัย (กํานัน) เปนผูตรวจวัดปริมาณน้ําฝน 
(พิกัด 536482E/ 1497010N)  

หมู 2 บานทุงแฝก มีจํานวน 7 คน โดยนายสุชาติ สุนทรกิตติวัฒนา (ผูใหญบาน) เปนผู
ตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (พิกัด 535131E/ 1496523N)  

หมู 3 บานผาปก มีจํานวน 7 คน โดยนางอภิคณา ทองเหลือ (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน (พิกัด 526613E/ 1502046N)  

หมู 4 บานนาขุนแสน มีจํานวน 7 คน โดยนางสายสุนีย สุขสงพงษ (ผูใหญบาน) เปนผู
ตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (พิกัด 540186E/ 1499553N)  

หมู 5 บานถ้ําหิน มีจํานวน 7 คน โดยนายอําพล เพี้ยนพล (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝน (พิกัด 528031E/ 1511028N)  

หมู 6 บานหวยคลุม มีจํานวน 7 คน โดยนายดอกรัก เหลืองพิรุณรัตน (ผูใหญบาน) เปนผู
ตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (พิกัด 535843E/ 1500775N)  

หมู 7 บานหวยผาก มีจํานวน 7 คน โดยนายดํารงศักย จันแกว (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน (พิกัด 528023E/ 1493373N)  

หมู 8 บานตะโกลาง มีจํานวน 7 คน โดยนายกองพล แยมอรุณ (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน (พิกัด 522773E/ 1509336N) 

3.4.3 จุดเฝาระวังและพื้นที่ปลอดภัย 

จากการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมตําบลสวนผึ้ง ไดกําหนดจุดเฝาระวังตนน้ําเพื่อใช
สังเกตการณการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา สีของนํ้า เม่ือเกิดฝนตกหนักและตกติดตอกันเปนเวลานานหลายวัน เพื่อ
แจงเตือนภัยแผนดินถลม และไดสํารวจหาพื้นที่ปลอดภัยสําหรับอพยพชั่วคราว ไดกําหนดจุดเฝาระวังตนน้ําไว 
15 แหง ดังแสดงในรูปที่ 3.4-15 ถึงรูปที่ 3.4-17 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยหุบนาชี โดยนายสุพิน เอ่ียมแกว บานเลขที่ 118/1 (หมู 2 บานทุงแฝก) 
พิกัด 530021E/ 1497744N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยผาปก โดยนายบุญสง จูใจนิ่ม บานเลขที่ 391 (หมู 3 บานผาปก) พิกัด 
525021E/ 1501516N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยน้ําใสและหวยเขากระโจม โดยนางกลกาญ ไขยา บานเลขที่ 109/1 (หมู 3 
บานผาปก) พิกัด 524395E/ 1501992N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยนอย โดยนางจริน อุทัยนา บานเลขที่ 105 (หมู 4 บานนาขุนแสน) พิกัด 
538849E/ 1499225N 

จุดเฝาระวังตนนํ้ารองหวย โดยนางสายพิน เชื้อหาญ บานเลขที่ 103/3 (หมู 4 บานนาขุนแสน) 
พิกัด 539053E/ 1501523N 
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จุดเฝาระวังตนน้ําหวยน้ําขุน โดยนางดวงจันทร อุทัยนา บานเลขที่ 170/1 (หมู 5 บานถ้ําหิน) 
พิกัด 528582E/ 1514259N 

จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยสมปอย โดยนายอนุชา ดํารงจิตประสงค บานเลขที่ 103 (หมู 6 บานหวยคลุม) 
พิกัด 535284E/ 1501675N 

จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยน้ําขาว โดยนายจารุวัฒน วิจิตรตานนท บานเลขที่ 18/9 (หมู 7 บานหวยผาก) 
พิกัด 525201E/ 1498067N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยบอคลึง โดยนางสาวคันธภัค ดํารงคภูมิ บานเลขที่ 4/4 (หมู 7 บานหวยผาก) 
พิกัด 525949E/ 1495286N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยผาก โดยนายพรอมศักดิ์ กะพุก บานเลขที่ 112 (หมู 7 บานหวยผาก) พิกัด 
527311E/ 1493792N 

จุดเฝาระวังตนน้ําแมน้ําภาชี โดยนางจันทรเพ็ญ เขตสุนทร บานเลขท่ี 130 (หมู 7 บานหวยผาก) 
พิกัด 529286E/ 1493269N 

จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยตะโกปดทอง โดยนางซอนกลิ่น วงศอัยรา บานเลขท่ี 106 (หมู 8 บานตะโกลาง) 
พิกัด 521464E/ 1514056N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยสะพาน โดยนางราวิ แตงทอง บานเลขที่ 509 (หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 
521703E/ 1515244N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยตะโกลาง โดยนายเกิดแน สุขสวัสดี บานเลขที่ 405 (หมู 8 บานตะโกลาง) 
พิกัด 522680E/ 1509074N 

จุดเฝาระวังตนน้ําหวยทุงเจดีย โดยนายสุรเดช สมไทย บานเลขที่ 17 (หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 
522924E/ 1508770N 
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รูปท่ี 3.4-15 (ก) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยหุบนาชี โดยนายสุพนิ เอี่ยมแกว บานเลขท่ี 118/1 (หมู 2 บานทุงแฝก) 
พิกัด 530021E/ 1497744N 
(ข) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยผาปก โดยนายบุญสง จูใจนิ่ม บานเลขที่ 391 (หมู 3 บานผาปก)  
พิกัด 525021E/ 1501516N 
(ค) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยน้ําใสและหวยเขากระโจม โดยนางกลกาญ ไขยา บานเลขท่ี 109/1  
(หมู 3 บานผาปก) พิกัด 524395E/ 1501992N 
(ง) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยนอย โดยนางจริน อุทัยนา บานเลขท่ี 105 (หมู 4 บานนาขุนแสน)  
พิกัด 538849E/ 1499225N 
(จ) จุดเฝาระวังตนน้ํารองหวย โดยนางสายพิน เชื้อหาญ บานเลขที่ 103/3 (หมู 4 บานนาขุนแสน) 
พิกัด 539053E/ 1501523N 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) 
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รูปท่ี 3.4-16 (ก) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยน้ําขุน โดยนางดวงจันทร อุทัยนา บานเลขท่ี 170/1 (หมู 5 บานถ้ําหิน) 
พิกัด 528582E/ 1514259N 
(ข) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยสมปอย โดยนายอนุชา ดํารงจิตประสงค บานเลขที่ 103  
(หมู 6 บานหวยคลุม) พิกัด 535284E/ 1501675N 
(ค) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยน้ําขาว โดยนายจารุวัฒน วิจิตรตานนท บานเลขที่ 18/9  
(หมู 7 บานหวยผาก) พกิดั 525201E/ 1498067N 
(ง) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยบอคลึง โดยนางสาวคันธภัค ดํารงคภูมิ บานเลขที่ 4/4  
(หมู 7 บานหวยผาก) พกิดั 525949E/ 1495286N 
(จ) จุดเฝาระวังตนนํ้าหวยผาก โดยนายพรอมศักด์ิ กะพกุ บานเลขท่ี 112 (หมู 7 บานหวยผาก) 
พิกัด 527311E/ 1493792N 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) 
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รูปท่ี 3.4-17 (ก) จุดเฝาระวังตนน้ําแมน้ําภาชี โดยนางจันทรเพ็ญ เขตสุนทร บานเลขท่ี 130  
(หมู 7 บานหวยผาก) พกิดั 529286E/ 1493269N 
(ข) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยตะโกปดทอง โดยนางซอนกลิ่น วงศอยัรา บานเลขท่ี 106  
(หมู 8 บานตะโกลาง) พิกัด 521464E/ 1514056N 
(ค) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยสะพาน โดยนางราวิ แตงทอง บานเลขท่ี 509 (หมู 8 บานตะโกลาง) 
พิกัด 521703E/ 1515244N 
(ง) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยตะโกลาง โดยนายเกิดแน สุขสวัสดี บานเลขที่ 405 (หมู 8 บานตะโกลาง) 
พิกัด 522680E/ 1509074N 
(จ) จุดเฝาระวังตนน้ําหวยทุงเจดีย โดยนายสุรเดช สมไทย บานเลขที่ 17 (หมู 8 บานตะโกลาง) 
พิกัด 522924E/ 1508770N 

  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) 
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กอนเกิดเหตุการณแผนดินถลม เมื่อมีการแจงเตือนปริมาณน้ําฝนมากกวา 150 มิลลิเมตร/24 ชั่วโมง 
บานเรือนเสี่ยงภัยแผนดินถลม ควรอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยซึ่งมีความสูงมากกวาตลิ่งลําน้ํา ประมาณ 5 เมตร 
จากการสํารวจไดกําหนดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับอพยพชั่วคราว ของแตละหมูบาน ดังแสดงในรูปที่ 3.4-18 ถึง 
รูปที่ 3.4-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู 1 บานบอ โรงเรียนชุมชนบานบอ พิกัด 536521E/ 1497357N 
หมู 2 บานทุงแฝก อบต.ตําบลสวนผึ้ง พิกัด 534409E/ 1497395N 
หมู 3 บานผาปก สํานักสงฆสุทธิธรรมรังศี (ผาปก) พิกัด 524734E/ 1500351N 
หมู 4 บานนาขุนแสน โรงเรียนวัดนาขุนแสน พิกัด 539088E/ 1499238N 
หมู 5 บานถ้ําหิน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน พิกัด 531841E/ 1505997N 
หมู 6 บานหวยคลุม สํานักสงฆเทพประทาน (วังสมปอย) พิกัด 535328E/ 1501451N 
หมู 7 บานหวยผาก วัดหวยผากเทพประทานพร พิกัด 527593E/ 1493638N 
หมู 8 บานตะโกลาง โรงเรยีนบานตะโกลาง พิกัด 522839E/ 1509571N 

 

  

รูปท่ี 3.4-18 พื้นท่ีปลอดภัยสําหรับอพยพชั่วคราว  
(ก) หมู 1 บานบอ โรงเรียนชุมชนบานบอ พิกัด 536521E/ 1497357N 
(ข) หมู 2 บานทุงแฝก อบต.ตําบลสวนผึ้ง พิกัด 534409E/ 1497395N 

 

  

(ก) (ข) 
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รูปท่ี 3.4-19 พื้นท่ีปลอดภัยสําหรับอพยพชั่วคราว  
(ก) หมู 3 บานผาปก สํานักสงฆสุทธิธรรมรังศี (ผาปก) พิกัด 524734E/ 1500351N 
(ข) หมู 4 บานนาขุนแสน โรงเรียนวัดนาขุนแสน พิกัด 539088E/ 1499238N 
(ค) หมู 5 บานถ้ําหิน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน พิกัด 531841E/ 1505997N 
(ง) หมู 6 บานหวยคลุม สํานักสงฆเทพประทาน (วังสมปอย) พิกัด 535328E/ 1501451N 
(จ) หมู 7 บานหวยผาก วัดหวยผากเทพประทานพร พิกัด 527593E/ 1493638N 
(ฉ) หมู 8 บานตะโกลาง โรงเรียนบานตะโกลาง พิกัด 522839E/ 1509571N 

 

  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 
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3.5 พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพบิัติภัยแผนดินถลม 

จากวิธีการประเมินพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินถลมและการลงพ้ืนที่สํารวจภาคสนาม ครอบคลุม
พื้นที่ตําบลสวนผึ้ง ซึ่งมีเนื้อที่ 272,088.5ไร มีพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด 5,987.89 ไร เปนพื้นที่การเกษตร 
จํานวน 4,771.69 ไร ไดแก พื้นที่ทําสวน 2,489.95 ไร พื้นที่ทําไร 2,211.24 ไร พื้นที่ทํานา 70.51 ไร และเปน
พื้นที่ชุมชนจํานวน 1,216.20 ไร ผลการประเมินจากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามมีบานเรือนไดรับผลกระทบ
ประมาณ 1,349 หลังคาเรือน (กันยายน, 2563) ดังตารางที่ 3.5-1 
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บทที่ 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุป 

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ทั่วไปสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสลับซับซอน  
มีระดับความสูงประมาณ 120-1,160 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง สวนที่เหลือเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด  
ที่ราบระหวางหุบเขา และที่ราบริมน้ํา มีระดับความสูงประมา 110-120 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง มี
ภูเขาที่สําคัญไดแก เขากระโจม เขาตกน้ํา และเขาหมู มีทางน้ําสายหลักคือ แมน้ําภาชี มีแพรกสาขาที่สําคัญ
ไดแก หวยคลุม หวยบอ หวยบอคลึง และหวยนอย มีทางน้ําสายสําคัญไดแก หวยน้ําขุน หวยตะโกปดทอง  
หวยสะพาน หวยตะโกลาง หวยสมปอย หวยทุงเจดีย หวยเขากระโจม หวยน้ําใส หวยผาปก หวยหุบนางชี  
หวยนํ้าขาว และหวยผาก ธรณีวิทยาตําบลสวนผึ้ง ระวางแผนท่ี 4835 I อําเภอบานคา 4835 IV เขากองเทา 4836 II 
อําเภอสวนผึ้ง และ4836 III บานเหมืองทุงเจดีย โซน 47 พื้นที่ทางดานทิศตะวันตกประกอบดวยหินยุคแคมเบรียน-
ออรโดเวียน (EO) จําพวกหินออน หินควอตซไมกาชีส หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SDctp) จําพวกหินดินดาน สีดํา 
หินเชิรต และหินทรายแปง สีเทาเขม เนื้อปูนผสม หินปูนแสดงชั้นบางและเปนกอน บางแหงมีซากแกรปโทไลต 
เทนทาคิวไลต หอยงวงชาง หอยแบรคิโอพอด พื้นที่สวนใหญของตําบลประกอบดวยหินยุคคารบอนิเฟอรัส-
เพอรเมียน (CPk-1) จําพวกหินดินดาน สีเทาเขมถึงดํา หินทราย การคัดขนาดไมดี หินโคลนปนกรวด สีเทาเขม 
ดานทิศตะวันออกประกอบดวย หินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CPk-2) จําพวกหินโคลน หินทรายเนื้อภูเขาไฟ  
หินไรโอลิติคทัฟฟ และหินออรโทควอรตไซต และบริเวณดานทิศตะวันตกพื้นที่ประกอบดวยหินอัคนีแทรกซอน
ยุคครีเทเชียส (Kgr) จําพวกหินไบโอไทตฮอรนเบลนแกรนิต มัสโคไวตแกรนิต ผลึกขนาดเทาๆ กัน และผลึกเนื้อดอก 
หินแกรโนไดโอไรต บริเวณที่ราบรมิน้ําดานทศิตะวันออกของพื้นท่ีประกอบดวยตะกอนยุคควอเทอรนารี จําพวก
ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยูกับที่ (Qc) กรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและเศษหิน ตะกอนน้ําพา 
(Qa) กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวสะสมตัวตามรองน้ํา คันดินแมนํ้า พบแผกระจายตามตะพักและ 
ที่ราบลุมของแมน้ําสายหลักตางๆ ไดแก แมน้ําภาชี ธรณีวิทยาโครงสรางตําบลสวนผึ้ง ไมพบรอยเลื่อนมีพลังตัดผาน 
พบเพียงรอยแตกสวนใหญมีทิศทางการวางตัวอยูในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต และแนว
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต 

จากการสํารวจพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมของพื้นที่ตําบลสวนผึ้งทั้งหมด 8 หมูบาน พบวามีพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินถลมแบบ Debris Flow จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 3 บานผาปก หมู 7 บานหวยผาก พื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินถลมแบบ Debris Flow และเสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flood/ Flash Flood จํานวน 2 
หมูบาน คือ หมู 2 บานหวยแฝก หมู 6 บานหวยคลุม มีพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลมแบบ Debris Flow และเสี่ยงภัย
แผนดินถลมแบบ Debris Slide จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 5 บานถ้ําหิน หมู 8 บานตะโกลาง มีพื้นท่ีเสี่ยงภัย
จาก Flooding จํานวน 2 หมูบาน คือ หมู 1 บานบอ หมู 4 บานนาขุนแสน 

จากวิธีการประเมินพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินถลมและการลงพ้ืนที่สํารวจภาคสนาม ครอบคลุม
พื้นที่ตําบลสวนผึ้ง ซึ่งมีเนื้อที่ 272,088.5ไร มีพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด 5,987.89 ไร คิดเปนรอยละ 2.20
ของพื้นที่ เปนพื้นที่การเกษตรจํานวน 4,771.69 ไร คิดเปนรอยละ 1.75 ไดแก พื้นที่ทําสวน 2,489.95 ไร  
คิดเปนรอยละ 0.92 พื้นที่ทําไร 2,211.24 ไร คิดเปนรอยละ 0.81 พื้นที่ทํานา 70.51 ไร คิดเปนรอยละ 0.03 
และเปนพื้นที่ชุมชนจํานวน 1,216.20 ไร คิดเปนรอยละ 0.45 ผลการประเมินจากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม
มีบานเรือนไดรับผลกระทบประมาณ 1,349 หลังคาเรือน (กันยายน, 2563) 
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จากการสํารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม และประสานงานกับผูใหญบานหรือผูนําในชุมชน เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนเปนเครอืขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
สมาชิก อบต. สมาชิกสภาเทศบาลตําบล และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม ดําเนินการขอ
รายชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท พรอมกับทําแผนที่กําหนดตําแหนงพิกัดบาน จํานวน 57 ราย ใน  
8 หมูบาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมู 1 บานบอ มีจํานวน 8 คน โดยนายดํารงค ทองชัย (กํานัน) เปนผูตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (พิกัด 
536482E/ 1497010N)  

หมู 2 บานทุงแฝก มีจํานวน 7 คน โดยนายสุชาติ สุนทรกิตติวัฒนา (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน (พิกัด 535131E/ 1496523N)  

หมู 3 บานผาปก มีจํานวน 7 คน โดยนางอภิคณา ทองเหลือ (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัดปรมิาณน้ําฝน 
(พิกัด 526613E/ 1502046N)  

หมู 4 บานนาขุนแสน มีจํานวน 7 คน โดยนางสายสุนีย สุขสงพงษ (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝน (พิกัด 540186E/ 1499553N)  

หมู 5 บานถ้ําหิน มีจํานวน 7 คน โดยนายอําพล เพี้ยนพล (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัดปริมาณน้ําฝน 
(พิกัด 528031E/ 1511028N)  

หมู 6 บานหวยคลุม มีจํานวน 7 คน โดยนายดอกรัก เหลืองพิรุณรัตน (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน (พิกัด 535843E/ 1500775N)  

หมู 7 บานหวยผาก มีจํานวน 7 คน โดยนายดํารงศักย จันแกว (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝน (พิกัด 528023E/ 1493373N)  

หมู 8 บานตะโกลาง มีจํานวน 7 คน โดยนายกองพล แยมอรุณ (ผูใหญบาน) เปนผูตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝน (พิกัด 522773E/ 1509336N) 

การลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ตองมีการศึกษาเปนระบบอยางรอบคอบกอนการดําเนินการใดๆ 
ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ส่ิงสําคัญตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการและปจจัยการเกิดแผนดินถลม ทั้งนี้ชุมชน
ควรมีความสามัคคีกัน ในการจะดําเนินการใดๆ หรือไมดําเนินการใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอชุมชนและตองมี
เหตุผลประกอบในการชี้แจงตอประชาคม โดยใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมเปนลําดับแรก การเกิดธรณี
พิบัติภัยจะมีผลกระทบตอชุมชนโดยตรงมิใชกระทบตอบุคคลผูกระทําการใดๆ อันเปนตัวเรงใหเกิดธรณีพิบัติภัย
เทานั้น 

4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือธรณีพิบัติภัยแผนดินถลม 

4.2.1 องคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้งและเทศบาลตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

1) จัดสรรงบประมาณในการอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนดินถลมแกประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยกรมทรัพยากรธรณ ีใหการสนับสนุนวิทยากรอยางตอเนื่อง 

2) อนุรักษและพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยที่กําหนดไวเปนศูนยอพยพชั่วคราว ใหสามารถรองรับ
ประชาชนท่ีอพยพหลบภัยไดเปนเวลาอยางนอย 3 วัน 

3) กําหนดแผนการเฝาระวังปองกันภัยและลดผลกระทบจากดินถลมรวมกับภาคประชาชน 
โดยใชแผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน มาตราสวน 1: 10,000 เปนเครื่องมือหลักในการวางแผน 

- แผนการสํารวจพื้นที่ตนน้ํา ลําหวยที่อาจมีโอกาสเกิดแผนดินถลม เชน พื้นที่เปน 
ภูเขาหัวโลน บริเวณที่มีช้ันดินหนาวางตัวอยูตามลาดเขาที่มีความลาดเอียงสูงหรือเปนหนาผาดิน หรือบริเวณที่
ชั้นหินรองรับเปนหินแกรนิต หรือหินดินดาน พื้นที่ตัดถนนผานไหลเขาโดยเฉพาะบริเวณที่มีชั้นดินหนา และ
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บริเวณถนนผานลําหวยโดยเฉพาะท่ีใชทอกลม รวมทั้งพื้นที่ที่ มีรองรอยแผนดินถลมที่มีดินคางคาอยูหรือ 
มีชั้นดนิหนา (ขอขอมูล คาํแนะนํา หรือความชวยเหลอืจากกรมทรัพยากรธรณี) 

- แผนการแจงเตือนแผนดินถลม ตามคาํแนะนําหรือขอความรวมมือจากกรมทรัพยากรธรณี 
 ผูนําชุมชนรวบรวมอาสาสมัครทํางานเปนเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย 
 สํารวจหาที่ตั้งท่ีเหมาะสมบริเวณตนนํ้า เพื่อใชเปนจุดสังเกตการณซ่ึงอาจมีมากกวา 1 จุด 
 การจัดเวรยาม อาสาสมัครเฝาระวัง ณ จดุสังเกตการณ พรอมทั้งติดตาม ขาวสาร

การพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ชวงที่มีพายุฝนหรือฝนตกหนักติดตอกัน 
 การจัดระบบการแจงขาวสาร เชน โทรศัพท วิทยส่ืุอสาร ท้ังในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง 

- แผนอพยพประชาชนเมื่อเกิดแผนดินถลม โดยขอคําแนะนําหรือวางแผนรวมกับ
เจาหนาที่ฝายปกครอง หรือกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผนการชวยเหลือผูประสบภัย โดยวางแผนรวมกับเจาหนาที่ฝายปกครอง หรือฝายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- แผนการฟนฟูพื้นที่ภายหลังประสบภัย โดยการวางแผนรวมกับเจาหนาที่ฝายปกครอง 
หรือหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผนการบูรณาการท่ีกําหนดขึ้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอเมื่อมีการซักซอมแผน 
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนเขารวมดําเนนิการซักซอมเปนประจํา 

4) การกอสรางโครงสรางพื้นฐานในชุมชน 
- การสรางฝายในพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินถลมควรศึกษาผลกระทบใหรอบดาน โดยเฉพาะ

ทางระบายน้ําลนเปนพื้นที่เสี่ยงไมควรใหมีบานเรือนอยูอาศัยถาวร ดังแสดงในรูปที่ 4.2-1 ถึงรูปที่ 4.2-2 
 

  

รูปท่ี 4.2-1 ฝายนํ้าลนกีดขวางทางนํ้า ทําใหกัดเซาะตลิ่งและบานเรือนเสียหาย 
ดัดแปลงจาก: รายงานแผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชนจังหวัดตาก (2554) 

ฝายน้ําลน ทําใหเกิดการกัดเซาะรุนแรงเพิ่มพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลม 
และทําใหเสียชีวิต 

บานเรือนท่ีอยูหางจากรองหวยดานทายนํ้า 
จะถูกกระแสน้ํากัดเซาะรนุแรง 
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รูปท่ี 4.2-2 ฝายคลองทาทนท่ีสรางกีดขวางทางนํ้า ทําใหยกระดับนํ้าทวมเปนบริเวณกวาง  
ดัดแปลงจาก: รายงานแผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชนจังหวัดตาก (2554) 

 

- การสรางสะพานขามลําน้าํใหญ ไมควรใหมีเสามากเกินไป และตองสูงเพียงพอที่จะไม
เปนสิ่งกีดขวางทางน้าํ ดังแสดงในรปูที่ 4.2-3 ในกรณีท่ีลาํน้ําไมกวางเกินไป ควรสรางถนนแบบลดระดับ (ถนนน้าํลน) 
ดังแสดงในรูปที่ 4.2-4 

- ปรับปรุงระบบนิเวศนของลํานํ้าโดยการปลูกตนไมน้ําเพื่อลดความรุนแรง ของกระแสน้ํา 
เชน ตนไครน้ํา ตนกุมน้ํา บริเวณลําน้ําไมควรทําลายตนไม ซ่ึงระบบนิเวศนของลําน้ําที่ดีควรมีตนไม 3 ระดับ 
คือ ในน้ําควรมตีนไมน้ําลดความรุนแรงของกระแสน้ํา ริมตล่ิงควรมีตนไมที่ชอบน้ําเพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่ง 
บนตลิ่งควรมีตนไมที่มีรากแกวลึก และมีรากท่ีสามารถยึดชั้นดินไดดี 

 

ฝายคลองทาทน ทําใหน้าํยกระดับ 
ไหลลนออกทางชองทางระบายน้ําลน 
และไหลขามสันฝาย 

ทําใหเกิดแผนดินถลมแบบ Debris Flood/Flash Flood  
บริเวณริมคลองและเสี่ยงภัยจาก Flooding บรเิวณที่ราบดานทายนํ้า 

ฝายคลองทาทน 

คลองสงน้ําพัง 

ทางระบายน้ําลน 
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รูปท่ี 4.2-3 สะพานขามลํานํ้าซ่ึงมีเสาสะพานจํานวนมาก กลายเปนเขื่อนขนาดยอมกีดขวางการไหล 
ของเศษซากไมและตะกอนดิน เม่ือไมสามารถตานทานไหวจึงพังทลาย  
ดัดแปลงจาก: รายงานแผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชนจังหวัดตาก (2554) 

 

รูปท่ี 4.2-4 ถนนแบบลดระดบั (ถนนนํ้าลน) ซ่ึงเหมาะสมกับพื้นที่ทางน้ําขนาดเล็ก 
ดัดแปลงจาก: รายงานแผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชนจังหวัดตาก (2554) 

  

ทางขามช่ัวคราว 

ทางดานเหนือน้าํ  
จะถูกกักใหระดับน้าํสงู 
ลนขามสะพานกอนพังทลาย  
ทําใหดานทายน้าํ 
ไดรบัความรนุแรง 

สะพานที่มีเสาจาํนวนมากทําใหเกิดความเสียหายมาก 
บริเวณสะพานและทางดานทายนํ้า 

ถนนลดระดับ (ถนนนํ้าลน) 
ไมมีความเสียหาย 
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4.2.2 สําหรับภาคประชาชน 

1) เฝาสังเกตสิ่งบอกเหตุกอนเกิดแผนดินถลม 
- ฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดท้ังวัน 
- ระดับน้ําในลําหวยสูงข้ึนอยางรวดเร็วสีของน้ําเปลี่ยนเปนสีดินของภูเขา 
- มีเสียงดังอู อื้ออึงมากผิดปกติบนภูเขาและในลําหวย เนื่องจากเกิดการถลมบนภูเขา

และไดพัดพาเอาหนาดิน หิน และตนไมมากับน้ํา 
2) รวมเปนเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลมของชุมชน 
3) กรณีมีบานเรือนอยูบริเวณเชิงเขา ควรปลูกตนไมยืนตนท่ีมีรากแกวลึก และมีรากยึดชั้นดินไดดี 

เชน ตนมะขาม หรือตนคอแลน (ลิ้นจี่ปา) เพราะเม่ือเกิดเหตุดินถลมตนไมเหลานี้ ยังคงสภาพสามารถใชเปนที่
หลบภัยชั่วคราวในยามฉุกเฉินได 

4) การปลูกยางพารา ไมควรใชตนกลายางชําถุง (กลาตาเขียว) บนลาดเชิงเขา เพราะทําให
มีโอกาสเกิดดินถลมไดมากขึ้น เนื่องจากไมมีรากแกวชวยยึดชั้นดิน ควรปลูกดวยเมล็ดแลวจึงติดตาดวยพันธุยาง 
และระหวางแถวควรปลูกตนไมชนิดอ่ืนเพื่อชวยในการยึดชั้นดิน เชน มะขาม สะตอ เหรียง ตนเนียง และไมถิ่น
ชนิดอ่ืนๆ หรือไมควรทําใหสวนยางพาราโลงเตียน และไมควรปลูกในบริเวณรองนํ้า หรือชิดริมตลิ่งจะทําใหตน
ยางพาราโคนลมงาย บริเวณริมตลิ่งควรเปนไมดั้งเดิม หรือปลูกไมท่ีมีรากแกวยึดชั้นดินไดดี เชน มะขาม 
คอแลน (ล้ินจี่ปา) 

5) ควรลดการดูดทราย ไมควรขุดลอกลําน้ําลึกเกินไป ถาเปนไปไดไมควรขุดลอกรองน้ํา จะทําให
ระบบนิเวศปาริมลําน้ําหายไป สงผลทําใหตลิ่งพังและเกิดน้ําทวมฉับพลันไดงาย 

นอกจากนี้ไมควรทําลายตนไมริมน้ําที่สามารถทนน้ําทวมได เชน ตนโศก (บริเวณหวยที่เปนกอนหิน) 
ตนสาย ตนสราน ตนไครน้ํา ตนมะเดื่อ ตนหวา และไมถิ่นอ่ืนๆ 



 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก รายชือ่เครือขายเฝาระวงัแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 

ภาคผนวก ข แผนที่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลมระดับชุมชน 1:10,000 
 

ภาคผนวก ค แผนบูรณาการดานการเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

  
  



 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

ตําบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

 
  



พิกัด E พิกัด N

1 นายดํารงค ทองชัย กํานัน 323/4 086-1612446 วัดปริมาณน้ําฝน 536482 1497010

2 นายขวัญชัย แจงประดิษฐ ผูชวยผูใหญบาน 181/1 087-1653164 536523 1497004

3 นายกันติกร ยศนวล ผูชวยผูใหญบาน 207 063-4433520 536537 1496828

4 นางหัทยา รูปทอง ผรส. 246 085-8461335 536509 1496749

5 นายพงษ ทองนิ่ง ส.อบต. 209 093-5324859 536591 1496841

6 นายแอ แจงปการณกิจ สท. 286 084-8002935 536510 1496607

7 นางสาวศศิมาภรณ ภูคุง ประธานหมูบาน 258 085-9899529 536690 1496813

8 นายสมาน เจริญสุข ประธานหมูบาน 169/1 092-5360890 536573 1497121

พิกัด E พิกัด N

1 นายสุชาติ สุนทรกิตติวัฒนา ผูใหญบาน 136 วัดปริมาณน้ําฝน 535131 1496523

2 นายเสาร คุงลึง ผูชวยผูใหญบาน 353 063-2535082 534942 1496332

3 นายสุพิน เอี่ยมแกว ผูชวยผูใหญบาน 118/1 061-4869451 เฝาระวังตนน้ําหวยหุบนาชี 530021 1497744

4 นายเทียน เอ็นทู ผรส. 87/1 063-9365122 531869 1496734

5 นายกิตติธัช คุณาพิทักษ ส.อบต. 322 086-0829949 534953 1496498

6 นายอภิโชค เอ็นทู กรรมการหมูบาน 321 099-2464264 534643 1496780

7 นายอําไพ ทูกาว กรรมการหมูบาน 32 086-1714278 535020 1496419

พิกัด E พิกัด N

1 นางอภิคณา ทองเหลือ ผูใหญบาน 343 092-2290988 วัดปริมาณน้ําฝน 526613 1502046

2 นายอุเทน เทพพิทักษ ผูชวยผูใหญบาน 166 085-6916872 525148 1501690

3 นายประเสริฐ สอนวัย ผูชวยผูใหญบาน 250 089-9146374 526736 1502394

4 นายสุรเชษฐ จูใจนิ่ม ผรส. 467 090-4340063 526320 1501797

5 นายณรงค พอเยี่ยม ส.อบต. 178 081-1908237 เฝาระวังตนน้ําหวยทุงเจดีย 526038 1502825

6 นายบุญสง จูใจนิ่ม ส.อบต. 391 086-102836 เฝาระวังตนน้ําหวยผาปก 525021 1501516

7 นางกลกาญ ไขยา กรรมการหมูบาน 109/1 086-1658043 เฝาระวังตนน้ําหวยน้ําใส 524395 1501992

พิกัด E พิกัด N

1 นางสายสุนีย สุขสงพงษ ผูใหญบาน 46/1 089-2578051 วัดปริมาณน้ําฝน 540186 1499553

2 นางสายพิน เชื้อหาญ ผูชวยผูใหญบาน 103/3 082-2405199 เฝาระวังตนน้ํารองหวย 539053 1501523

3 นางรัตนา สุขสวัสดิ์ ผูชวยผูใหญบาน 128 086-0696964 538849 1499845

4 นายมานพ เสมอใจ ผรส. 46/2 087-0545204 บานติดลําหวยภาชี 540166 1499964

5 นางจริน อุทัยนา ส.อบต. 105 085-2943351 เฝาระวังตนน้ําหวยนอย 538849 1499225

6 นางสาวรังษี แสวงรักษ ส.อบต. 38 061-4759301 539486 1500036

7 นางประยูร สตาสิทธ ส.ท. 84 083-8919564 538992 1499282

รายชื่อเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หมู 1 บานบอ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

หมู 2 บานทุงแฝก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

หนาที่
WGS ZONE 47

หนาที่
WGS ZONE 47

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท

หมู 4 บานขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท หนาที่
WGS ZONE 47

หมู 3 บานผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

หนาที่
WGS ZONE 47

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท



รายชื่อเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พิกัด E พิกัด N

1 นายอําพล เพี้ยนพล ผูใหญบาน 299 081-1955835 วัดปริมาณน้ําฝน 528031 1511028

2 นายสมชาย แกวสะอาด ผูชวยผูใหญบาน 86 065-58011397 529792 1509033

3 นายสมภพ จันทรนาค ผูชวยผูใหญบาน 206 080-6575069 531110 1506796

4 นายชัย กลอมเกลี้ยง ส.อบต. 102/1 084-8006576 526227 1509723

5 นางดวงจันทร อุทัยนา ส.อบต. 170/1 089-9054515 เฝาระวังตนน้ําหวยน้ําขุน 528582 1514259

6 นายสุธรรม หนูศรีคง ชรบ. 279 530474 1507294

7 นายพงศกร นิลเพชร กรรมการหมูบาน 68 092-9329448 528871 1509762

พิกัด E พิกัด N

1 นายดอกรัก เหลืองพิรุณรัตน ผูใหญบาน 24 061-5519798 วัดปริมาณน้ําฝน 535843 1500775

2 นายเสนีย วงคประเสริฐ ผูชวยผูใหญบาน 182 089-5161374 535714 1500692

3 นางฉลวย มะเนวรรณ ผูชวยผูใหญบาน 4 086-1077018 535635 1500755

4 นายจิรพงษ เนเต็ก ผรส. 59 098-8400259 535084 1501702

5 นายรัฐศาสตร วงคประเสริฐ เลขานายก อบต. 121 089-5338003 535794 1500757

6 นายศิลปชัย อํานวยศิลป ส.อบต. 76 089-0219425 535686 1500708

7 นายอนุชา ดํารงจิตประสงค ส.อบต. 103 080-0254287 เฝาระวังตนน้ําหวยสมปอย 535284 1501675

พิกัด E พิกัด N

1 นายดํารงศักย จันแกว ผูใหญบาน 21/2 098-6915969 วัดปริมาณน้ําฝน 528023 1493373

2 นางสาวคันธภัค ดํารงคภูมิ ผูชวยผูใหญบาน 4/4 064-1156991 เฝาระวังตนน้ําหวยบอคลึง 525949 1495286

3 นายสมศักดิ์ ขวัญกิจสมบูรณ ผรส. 49/1 061-4691918 528707 1493117

4 นางจันทรเพ็ญ เขตสุนทร ส.อบต. 130 086-0317168 เฝาระวังตนน้ําแมน้ําภาชี 529286 1493269

5 นางวณิชาพร วงศทอง ส.อบต. 97/2 087-0048785 528448 1493282

6 นายจารุวัฒน วิจิตรตานนท กรรมการหมูบาน 18/9 061-6292568 เฝาระวังตนน้ําหวยน้ําขาว 525201 1498067

7 นายพรอมศักดิ์ กะพุก ราษฎร 112 061-4691918 เฝาระวังตนน้ําหวยผาก 527311 1493792

พิกัด E พิกัด N

1 นายกองพล แยมอรุณ ผูใหญบาน 8/8 089-9156033 วัดปริมาณน้ําฝน 522773 1509336

2 นางซอนกลิ่น วงศอัยรา ผูชวยผูใหญบาน 106 092-7853536 เฝาระวังตนน้ําหวยตะโกปดทอง 521464 1514056

3 นายเกิดแน สุขสวัสดี ผูชวยผูใหญบาน 405 063-7305053 เฝาระวังตนน้ําหวยตะโกลาง 522680 1509074

4 นายสมพร ดอนมะไพร ผรส. 100 063-6405109 521798 1511828

5 นางสาววิไล ขาวสะอาด กรรมการหมูบาน 30/4 089-5497680 522829 1509020

6 นางราวิ แตงทอง กรรมการหมูบาน 509 089-5262288 เฝาระวังตนน้ําหวยสะพาน 521703 1515244

7 นายสุรเดช สมไทย กรรมการหมูบาน 17 061-4323493 เฝาระวังตนน้ําหวยสุด 522924 1508770

หมู 6 บานหวยคลุม ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท หนาที่
WGS ZONE 47

หมู 5 บานถ้ําหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท หนาที่
WGS ZONE 47

หมู 8 บานตะโกลาง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท หนาที่
WGS ZONE 47

หมู 7  บานหวยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง บานเลขที่ โทรศัพท หนาที่
WGS ZONE 47
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ภาคผนวก ค แผนบูรณาการดานการเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานการเฝาระวังและแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

การเฝาระวังและแจงเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยควรดําเนินการแบบบูรณาการ เนื่องจากในปจจุบัน
มีหลายหนวยงานท่ีดําเนินการดานการเฝาระวังและแจงเตือนภัยแผนดินถลม ไดแก กรมทรัพยากรธรณี  
กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยจุดเดน หรือบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานสามารถสรุปไดดังน้ี 

1.1 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีบทบาทหนาที่ในสวนที่เก่ียวของกับงานดานดินถลม คือ การเสนอความเห็นเพื่อการกําหนด
พื้นที่การจัดทํานโยบายและแผนการสงวน การอนุรักษ การฟนฟู และการบริหารจัดการ ดานธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้ในชวงที่ผานมา กรมทรัพยากรธรณีไดดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม 
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผนดินถลม และขอมูลหมูบานเสี่ยงภัยแผนดินถลม 
ทั่วประเทศ พรอมดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เพื่อติดตามสถานการณธรณีพิบัติภัย ติดตอ
ประสานกับเครือขายของกรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การประกาศเฝาระวังแจงเหตุธรณีพิบัติภัย 
ผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดหนวยเคลื่อนที่เร็ว สําหรับการออกตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบธรณีพิบัติภัย เพื่อประเมิน
สถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดแผนดินถลมซ้ํา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบจากเหตุการณ
แผนดินถลม  

1.2 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีบทบาทหนาที่ในการจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา  
การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหา
เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา ทั้งระดับ
ภาพรวมและระดับลุมนํ้า ท้ังนี้ในหมูบานตนน้ําบางหมูบาน กรมทรัพยากรน้ําไดทําการติดตั้งระบบตรวจวดัน้ําฝนและ
เตือนภัยแบบอัตโนมัติ รวมทั้งไดจัดตั้งเครือขายผูรูในชุมชนดังกลาว 

1.3 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มีบทบาทหนาที่ในการเฝาระวังแจงเตือนภัย โดยดําเนินการดานการตรวจวัดสภาพอากาศ 
และใหขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีความสําคัญตอการเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม เชน ขอมูลสภาพอากาศ 
ขอมูลปริมาณน้ําฝน การประกาศเตือนภัยน้ําทวมและน้ําปาไหลหลาก ขอมูลเรดารตรวจอากาศ และ 
เสนทางเดินพายุ โดยขอมูลดังกลาวกรมอุตุนิยมวิทยาไดนําออกเผยแพรผานเว็บไซตของกรม ทําใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางงายและทันเวลา นอกจากนี้มีการนําเสนอขาวอุตุนิยมวิทยาในตอนทายของรายการขาว
ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน ทั้งขาวภาคเชา เท่ียง และเย็น ทําใหขาวอุตุนิยมวิทยาเปนขาวท่ีเขาถึง
ประชาชนทุกระดับ 
  



1.4 ศนูยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

มีบทบาทหนาที่ในการเปนหนวยงานกลางในการเตือนภัยทุกชนิด ใหถึงประชาชนอยางทั่วถึง
ทันเวลาและมีมาตรฐาน ในระยะแรกศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จึงมุงเนนการเตือนภัยสึนามิและแผนดินไหว
และในอนาคตจะขยายงานไปยังภัยอื่นๆ 

1.5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบทบาทหนาที่ เ ก่ียวกับการจัดทําแผนแมบท  
วางมาตรการสงเสรมิสนับสนุนการปองกัน บรรเทาและพื้นฟูสาธารณภัย โดยการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย 
สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อใหหลักประกัน ในดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานในตางจังหวัดในทุกจังหวัด ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงาน
ในการจัดการพิบัติภัยทุกประเภทในระดับจังหวัด 

สําหรับงานดานที่เก่ียวของกับพิบัติภัยแผนดินถลม คือ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดภัย 
โดยผานทางอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งมีอยูในทุกหมูบาน ตอมา อปพร. บางสวนไดรับ 
การฝกในการใหความชวยเหลือ ในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย จึงมีความสามารถในการให 
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยในพื้นท่ีของตัวเอง นอกจากนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไดจัด
ฝกอบรมมิสเตอรเตือนภัยโดยในแตละหมูบานจะมีมิสเตอรเตือนภัยอยูสองคน ที่จะทําหนาที่ในการเตือนภัยแก
หมูบานและในบางหมูบาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเขาไปดําเนินการฝกซอมแผนการอพยพหลบภัย 

2. แผนบูรณาการดานการเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

การบูรณาการระหวาง 5 หนวยงาน จะสนับสนุนใหงานดานการเฝาระวังภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถแบงเปนการเฝาระวังในชวงกอนเกิดเหตุ/ชวงเฝาระวัง ชวงแจงเตือนภัย และชวงแจงขอความชวยเหลือ
ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ชวงกอนเกิดเหตุ 

หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ : กรมอุตุนิยมวิทยา 
1) เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม หนวยงานดานเฝาระวังตรวจสอบ 

สภาพอากาศ แจงขาว และประกาศใหประชาชนทราบสถานการณ 
2) ประกาศเตือนฝนตกหนักและอาจมีน้ําทวมฉับพลันในพื้นที่ภาพรวมระดับจังหวัด โดย

กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
3) แจงขาวปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําในพ้ืนท่ีที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติ โดย 

กรมทรัพยากรน้ํา 
4) ประกาศเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลมและน้ําปาไหลหลาก ในระดับอําเภอให

เครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดนิถลม ทําการเฝาระวังและปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว โดยกรมทรัพยากรธรณ ี
 



 

รูปที่ 1 ผังบูรณาการดานการเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม 

  



2.2 ชวงเฝาระวัง 

หนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวของ : กรมทรัพยากรธรณี (เครือขายเฝาระวัง) กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (มิสเตอรเตือนภัย) กรมทรัพยากรน้ํา (เครอืขายผูรู) 

1) เฝาระวังตรวจวัดปรมิาณน้ําฝน 
2) เฝาระวังระดับน้ําทาในทางน้ํา บริเวณตนน้ํากอนถึงหมูบาน เมื่อพบสิ่งบอกเหตุแผนดินถลม 

น้ําปาไหลหลาก จะประสานไปยังผูนําชุมชนซึ่งไดรับมอบอํานาจใหทําการประกาศเตือนภัยผานทางเสียงตามสาย
ของหมูบาน เปดไซเรนเตือนภัย หรือตามสัญญาณท่ีไดตกลงกันไว รวมทั้งประสานแจงขอมูลใหกรมทรัพยากรธรณี
ทราบ 

2.3 ชวงแจงเตือนภัย 

หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ : ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชนในพื้นท่ี 

ชวงแจงเตอืนภัย ผูนําชุมชน ซึ่งไดรับมอบอํานาจ ใหทําการประกาศเตือนภัยแผนดินถลมและ
น้ําปาไหลหลาก ตองดําเนินการ 

1) ทําการประกาศแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 
2) ทําการแจงเตือนไปยังหมูบานที่อยูปลายน้ําลงไป 
3) รายงานสถานการณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ อําเภอ จังหวัด และสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยทราบ และขอความชวยเหลือ 

2.4 ชวงแจงขอความชวยเหลือ 

หนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวของ : องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมอบอํานาจใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและนายกเทศมนตรี เปน
ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการประสานขอความชวยเหลือ
จากหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการบูรณะพื้นท่ีประสบภัยในเบื้องตนในชวงเวลาดังกลาว 

ชวงแจงขอความชวยเหลือ เม่ือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ประสบภัยไดรับแจงเหตุ
ธรณีพิบัติภัยแผนดินถลมและน้ําปาไหลหลากแลว จะมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) รายงานสถานการณพิบัติภัยไปยังอําเภอ จังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) ใหความชวยเหลือผูประสบภัย โดยระดมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ ทั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเอง และของหนวยงานในพื้นที่เขาใหความชวยเหลือ หากพิบัติภัยดังกลาวมีขนาดใหญเกินกวา
ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ใหประสานขอความชวยเหลือไปยังอําเภอและจังหวัด 
ตามลําดับชั้นตอไป 

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ หรือจังหวัด สามารถประสานงานมายังกรมทรัพยากรธรณี 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินสภาพพื้นที่ประสบพิบัติภัย สามารถสนับสนุน หรือทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา
ของผูอํานวยการศูนยฯ ในการประเมินพื้นท่ีประสบภัยเพื่อเปนขอมูลในการจัดการใหความชวยเหลือ และยัง
สามารถสนับสนุนการประสานงานในการใหความชวยเหลือ โดยใหเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยแผนดินถลม
ของกรมทรัพยากรธรณี แจงขอรับความชวยเหลือมายังศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณี 
และศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะเปนผูดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นท่ี เขาไป 
ใหการชวยเหลือตอไป 
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