
บทที ่1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  

ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ ท่ีกระทบ

ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์สังเกตไดจ้ากข่าวสารท่ีเผยแพร่ตามส่ือต่างๆท่ีไดบ้อกเล่าถึงผลของภยั

ธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็น น ้าท่วม คล่ืนยกัษสึ์นามิ ฝนแลง้ สภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนและเปล่ียนแปลงไป

จากท่ีเคยเป็น รวมไปถึงดินโคลนถล่ม ท่ีแมจ้ะส่งผลในวงแคบและไม่ร้ายแรงเท่าภยัพิบติัอ่ืนๆ แต่ก็

มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงจากดินถล่ม และผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีตอ้ง

สัญจรผา่นจุดเส่ียงภยัดินถล่มอยา่งมิอาจหลีกเล่ียงได ้

โดยทัว่ไปแลว้ดินถล่ม คือ การเคล่ือนตวัของมวลดินและหินภายใตอิ้ทธิพลแรงโนม้ถ่วงของโลก 

สาเหตุหลกัของดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรับน ้ าหนกัของตวัเองไดอี้ก

ต่อไป ดินถล่มมกัเกิดพร้อมกับหรือตามมาหลังจากน ้ าป่าไหลหลาก และเกิดข้ึนในขณะหรือ

ภายหลงัพายฝุนท่ีท าใหเ้กิดฝนตกหนกัต่อเน่ืองอยา่งรุนแรง กล่าวคือ เม่ือฝนตกต่อเน่ืองน ้ าซึมลงใน

ดินอยา่งรวดเร็ว เม่ือถึงจุดหน่ึงดินจะอ่ิมตวัชุ่มดว้ยน ้ ายงัผลให้น ้ าหนกัของมวลดินเพิ่มข้ึนและแรง

ยดึเกาะระหวา่งมวลดินลดลง ระดบัน ้ าใตผ้ิวดินเพิ่มสูงข้ึนท าให้แรงตา้นทานการเล่ือนไหลของดิน

ลดลง ดงันั้นโอกาสท่ีเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มจึงมีมากยิ่งข้ึน การเล่ือนไหลของตะกอนมวลดิน

และหินอาจเกิดอย่างช้าๆหรืออย่างฉับพลนั น ้ าหนกัของมวลดินท่ีถล่มลงมามีก าลงัมหาศาลท่ีจะ

ท าลายส่ิงต่าง ๆ ท่ีขวางทางและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น อีกทั้งกิจกรรมท่ีมนุษย์

ท าในบริเวณท่ีลาดชัน เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม เช่น การก่อสร้างใน

บริเวณเชิงเขาท่ีลาดชนั โดยไม่มีการค านวณดา้นวิศวกรรมท่ีดีพอ การขุดหรือตดัถนนในบริเวณท่ี

ลาดเชิงเขา การเกษตรในพื้นท่ีลาดชันเชิงเขา การก าจดัพืชท่ีปกคลุมดินและการตดัไมท้  าลายป่า 

กิจกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้พื้นท่ีดงักล่าวมีความลาดชันเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดดินถล่มหรือโคลม

ถล่ม ในอดีตท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบกบัภยัจากดินโคลนถล่มนบัคร้ังไม่ถว้น และจากสถิติการ
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เกิดดินถล่มในประเทศไทย ขอ้มูลปี พ.ศ. 2513 – 2554 พบวา่เหตุการณ์ดินถล่มมีแนวโนม้การเกิดท่ี

สูงข้ึนดงัแสดงในภาพ 1.1 และภยัจากดินถล่มไดส้ร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน รวมถึงสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศเฉล่ียปีละ 105 ลา้นบาทดงัแสดงใน

ตาราง 1.1 

ท่ีมา: ศูนยว์จิยัและพฒันาวศิวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. (2554) 

ภาพ 1.1 จ านวนการเกิดดินถล่มในประเทศไทยปี พ.ศ. 2513 – 2554 

ตาราง 1.1 ความสูญเสียต่อชีวติและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภยัดินถล่มในประเทศไทยจ าแนกตาม 
   ภูมิภาคในช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2549  

 

ภูมิภาค ปี พ.ศ. 2513 – 2549 ความสูญเสียเฉล่ีย (37 ปี) 

เสียชีวติ (คน) มูลค่าเศรษฐกิจ(บาท) เสียชีวติ(คน) มูลค่าเศรษฐกิจ(บาท) 

ภาคเหนือ 286 2,575,600,000.00 8 69,610,810.81 

ภาคกลาง 1 300,000,000.00 0 8,108,108.11 

ภาคใต ้ 247 1,010,000,000.00 7 27,297,297.30 

รวม 534 3,885,600,000.00 14 105,061,216.22 

ท่ีมา: ศูนยว์จิยัและพฒันาวศิวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. (2554) 

การเกดิดนิถลม่ในประเทศไทย
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และในบนัทึกเหตุการณ์ดินถล่มล่าสุดของส านกัธรณีวิทยาส่ิงแวดลอ้มและธรณีพิบติัภยั เหตุการณ์

ธรณีพิบติัภยัดินถล่ม น ้ าป่าไหลหลาก และน ้ าท่วมฉบัพลนั ระหวา่งวนัท่ี 24 – 31 มีนาคม 2554 ใน

หลายจงัหวดัทางภาคใต ้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก มียอดผูเ้สียชีวิต

รวมทั้งหมด 64 ราย จ าแนกเป็นผูเ้สียชีวิตเน่ืองจากภยัดินถล่ม 14 รายซ่ึงตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูและ

เยียวยาต่อไป แต่เม่ือมองในภาพรวมแลว้ประเทศไทยมีการเกิดดินถล่มน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั

ประเทศเพื่อนบา้นดงัภาพ 1.2 อีกทั้งประเทศไทยมีความสามารถสูงในการปรับตวัเพื่อเตรียมการ

รับมือกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้นดงัภาพ 1.3 แสดงให้เห็นวา่

ประเทศไทยมีศกัยภาพในการด าเนินการป้องกนัภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, IDRC. (2552) 

ภาพ 1.2 การเกิดเหตุการณ์ดินถล่มในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น 
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ท่ีมา: Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, IDRC. (2552) 

ภาพ 1.3 ความสามารถในการปรับตวัเพื่อเตรียมการรับมือกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 

จังหวดัน่านเป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีความเส่ียงจากภัยดินถล่ม โดยกรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จดัท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม

(Landslide Hazard Map) เพื่อใช้ส าหรับการวางแผนบริหารจดัการภยัดินถล่มในภาพรวม และ

เน่ืองจากจงัหวดัน่านประกอบดว้ยพื้นท่ีป่าไมแ้ละภูเขา ร้อยละ 47.94 พื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม ร้อยละ 

39.24 พื้นท่ีท าการเกษตรร้อยละ 12.22 พื้นท่ีอยู่อาศยัและอ่ืนๆเพียงร้อยละ 0.60 ซ่ึงสภาพภูมิ

ประเทศท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ท าให้มีพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอยู่ตามภูเขาสูง โดยผลจากการ

จดัท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มของจงัหวดัน่าน(ภาพ 1.4)  พบวา่จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี

ท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มสูง ส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา มีพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มอยูใ่น 15 อ าเภอ 83 

ต าบล 403 หมู่บา้น  
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ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี. (2553) 

ภาพ 1.4 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มจงัหวดัน่าน 

ประกอบกับการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา พบว่าในอีก 10 ปี (ค.ศ. 2012-2022) การคาดการณ์ปริมาณฝนในจงัหวดัน่านมี

แนวโน้มสูงข้ึน ดงัแสดงในภาพการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาพ 1.5) อีกทั้ง

เม่ือเปรียบเทียบผลจากการคาดการณ์กบัผลการตรวจวดัปริมาณน ้าฝนจริง ปรากฏวา่ปริมาณน ้ าฝนท่ี

ตรวจวดัจริงสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงถึงวา่จงัหวดัน่านมีระดบัความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภยัดินถล่ม

ในอนาคต เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดดินถล่ม 
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ท่ีมา:  ศูนยภู์มิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา. (2551) 

ภาพ 1.5 การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบนัน่านเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บความสนใจในดา้นการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีรัก

ธรรมชาติและช่ืนชอบศิลปวฒันธรรมลา้นนา วิถีชีวิตคนเมืองท่ีเรียบง่าย ไม่วุน่วายในเมืองเล็กๆ ท่ี

เงียบสงบ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเสน่ห์ท่ีดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาเยีย่มชมความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัน่าน ซ่ึง

นกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย และตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะมาเท่ียวจงัหวดัน่านมิไดเ้พียงแต่

แวะผ่านมา เน่ืองจากจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกสุดของภาคเหนือ ไม่ได้เป็น

ทางผ่านในการเดินทางไปจงัหวดัอ่ืน และยงัมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศลาว อีกทั้งเส้นทางมา

จงัหวดัน่านมีความคดเค้ียว และมีความลาดชันสูง ท าให้การเดินทางมายงัจงัหวดัน่านมีความ

ยากล าบาก แต่ในอีกมุมมองหน่ึงนั้นกลบัเป็นความทา้ทายของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเท่ียว

จงัหวดัน่านและได้สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทาง โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะ

เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั ดงันั้นความปลอดภยัในการเดินทางจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงใน

การสนบัสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน  และเน่ืองจากว่าจงัหวดัน่านเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัจากดิน

ถล่มเพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงและลาดชนั อีกทั้งถนนทางหลวงท่ีเป็นเส้นทางคมนาคม

ในจงัหวดัน่านส่วนใหญ่จะอยูใ่กลก้บัแม่น ้ า ดงัแสดงในแผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน (ภาพ 1.6) ซ่ึง
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บริเวณใกลแ้ม่น ้านั้นมีความเส่ียงท่ีจะเกิดดินถล่มสูง เน่ืองจากเม่ือฝนตกหนกั ตล่ิงจะถูกน ้ าเซาะ ท า

ใหดิ้นชุ่มน ้าและอ่อนตวั จึงรับน ้าหนกัของตอนเองไม่ไหวจนเกิดเหตุการณ์ดินถล่มเป็นอนัตรายต่อ

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านได ้ท าให้ตอ้งมีการป้องกนัภยั

จากดินถล่มตามทางหลวงท่ีใชใ้นการคมนาคมและเป็นเส้นทางในการท่องเท่ียวทางรถยนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2554) 

ภาพ 1.6 แผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน 

 



8 
 
ซ่ึงการวางแผนการป้องกนัภยัจากดินถล่มของจงัหวดัน่านอยู่ในความดูแลของส านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัน่าน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการป้องกนั และบรรเทาสา

ธารณภยั เพื่อเป็นท่ีพึ่งของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในอนัท่ีจะลดอุบติัภยั  ลดความเส่ียง และ

ลดผลกระทบ รวมทั้งการสงเคราะห์ ฟ้ืนฟู บูรณะพื้นท่ีท่ีประสบความเดือดร้อนเสียหายจากสา

ธารณภยั ส่วนทางด้านการป้องกนัและแก้ไขความเสียหายจากดินถล่มท่ีเกิดบริเวณริมถนนทาง

หลวงของจงัหวดัน่านจะอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองหน่วยงาน

ตามพื้นท่ีความรับผดิชอบ คือ แขวงการทางน่านท่ี1 และแขวงการทางน่านท่ี2 โดยการป้องกนัความ

เสียหายจากภยัดินถล่มบริเวณถนนทางหลวงท่ีเป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคม และการท่องเท่ียว

ทางรถยนตข์อจงัหวดัน่านนั้น มีผลกระทบต่อความปลอดภยัในการเดินทางของผูใ้ชร้ถใชถ้นนและ

การท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน ซ่ึงรายไดท่ี้เกิดจากการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่านเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ี

ก่อให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจของจังหวดั โดยข้อมูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส านกังานแพร่ ท่ีดูแลการท่องเท่ียวในส่วนของจงัหวดัแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ พบวา่ช่วง 3-4 ปีท่ี

ผ่านมา การท่องเท่ียวของจงัหวดัน่านเติบโตข้ึนอย่างชัดเจนในปี 2553  เติบโตข้ึนถึง 20% ซ่ึงมี

จ านวนนกัท่องเท่ียวประมาณ 5 แสนคน และมีรายไดท่ี้เกิดจากการท่องเท่ียวสูงถึง 1,600 ลา้นบาท 

ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตภาพรวมของเศรษฐกิจ

ของจงัหวดัน่านอีกดว้ย (น่านฟีเวอร์ นกัท่องเท่ียวแห่แกช้ง, 2554) 

การปรับตวัเป็นหวัใจส าคญัในการลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท่ีเกิดข้ึนแลว้ทุกวนัน้ี จึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างศกัยภาพในการปรับตวัพร้อมกบัปฏิบติัการทั้งในเชิง

วิชาการและในเชิงปฏิบติัในภาคท่ีอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ ดงันั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รับมือกบัเหตุการณ์หรือภยัพิบติัจากธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ

ป้องกนัและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติอนัมีความไม่แน่นอนและ

ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้ ง ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี เ ส่ียงภัย  รวมถึง

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนงานท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ภยัพิบติัท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งตระหนกัถึงแผนงานท่ีก าหนดไว ้

ให้สามารถปฏิบติัไดจ้ริงเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน และบรรเทาความเดือดร้อนได้ทนัท่วงทีกบัความ

ต้องการของประชาชนผูป้ระสบภยัอีกด้วยด้วยเหตุน้ีจึงเกิดความน่าสนใจในการศึกษาถึงการ
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ป้องกนัความเสียหายจากดินถล่มในจงัหวดัน่าน โดยศึกษาในมุมมองของการท่องเท่ียวทางรถยนต ์

เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงการด าเนินการป้องกนัความเสียหายจากดินถล่มของจงัหวดัน่าน และศึกษา

วิเคราะห์ผลของการด าเนินการดงักล่าว เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินการให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินการป้องกนัความเสียหายจากดินถล่มในจงัหวดัน่าน 
2.  เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของการป้องกนัความเสียหายจากดินถล่มบริเวณทาง

หลวงในจงัหวดัน่าน และหาระดบัการลงทุนท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความเสียหายจากดินถล่ม 

3. ศึกษาถึงแนวทางการป้องกนัภยัจากดินถล่มเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ี

เกิดข้ึนในอนาคต 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. ท าใหท้ราบถึงสถานการณ์การป้องกนัความเสียหายจากดินถล่มของจงัหวดัน่านในปัจจุบนั 

2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเตรียมการเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ี

เกิดข้ึนในอนาคตในดา้นการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากภยัดินถล่ม 

3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับองคก์รหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการจดัการบริหาร 

และวางแผนนโยบายหรือโครงการเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากดินถล่ม รวมถึงการท่องเท่ียว

ของจงัหวดัน่านต่อไป 

4. เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาในการท าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี สามารถน า 

ขอ้มูลงานวจิยัไปใชอ้า้งอิงและศึกษาต่อได ้

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการป้องกนัความเสียหายจากดินถล่มในจงัหวดัน่าน

โดยศึกษาจากมุมมองการท่องเท่ียวทางรถยนต์ เพื่อศึกษาถึงการด าเนินการในการป้องกนัความ

เสียหายจากดินถล่มของจงัหวดัน่าน และศึกษาเพื่อหาระดบัการลงทุนท่ีเหมาะสมในการป้องกนัดิน

ถล่มบริเวณทางหลวงของจงัหวดัน่าน ซ่ึงจะอาศยัแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ศาสตร์เข้ามาเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการป้องกนัดินถล่มบริเวณทางหลวง
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ของจงัหวดัน่าน โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็นขอ้มูลในปีพ.ศ. 2554 และ 2555 จากหน่วยงาน

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลด้านผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนของรายได้จากการท่องเท่ียวของ

จงัหวดัน่านนั้นจะใชข้อ้มูลท่ีเป็นการคาดการณ์รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในอนาคตของจงัหวดัน่าน

ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากการคาดการณ์ของปี พ.ศ. 2555 เน่ืองจากขอ้มูลรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีแทจ้ริง

นั้นอยูใ่นขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลและรอการรับรองจากกรมการท่องเท่ียว 

 

 


