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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นผลการทาแผนที่ด้วยภูมิสารสนเทศและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ
แผ่นดินถล่มในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาในสามทศวรรษ พื้นที่ศึกษาครอบคลุม 5 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง
นครศรีธรรมราช สตูล และตรัง ฐานข้อมูลแผ่นดินถล่มประกอบด้วย 8 ปัจจัย ซึ่งได้สร้างแผนที่ฝนตกสูงสุด แผนที่
ภูมิสัณฐานหรือแบบจาลองชั้นความสูงเชิงตัวเลข แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ความลาด แผนที่ทิศทางรับน้าฝน แผนที่
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ทางน้า แผนที่รอยแตก และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดิน ถ่ายจากดาวเทียมแลนด์เซ็ท 5 ระบบ TM
ได้นามาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รายงานที่ผ่านมามาใช้อ้างอิงเพื่อสร้างแผนที่หัวเรื่อง การระบุ
พื้นที่เปราะบาง ปัจจัยที่กล่าวมาใช้วิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยกาหนดช่วงค่าและน้าหนักคะแนน ผล
การผลการประมวลผลแผนที่บริเวณภัยแผนดินถล่มแสดงพื้นที่มีหลายระดับขั้นความเสียหายจากแผ่นดินถล่ม
จาแนกออกเป็น 4 ระดับ คือ เสียหายต่า ปานกลาง สูง และสูงมาก ผลวิเคราะห์ดัชนีแผ่นดินถล่มสามารถเสนอแนะ
ไปดาเนินมาตรการบรรเทาภัยอย่างเหมาะสม อันช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา
ค้าส้าคัญ : แผ่นดินถล่ม; ภูมิสารสนเทศ; ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา; สภาพความเปราะบาง

Abstract
Geo-informatic technics approach to mapping and assess the climate change in three
decades of the Songkhla Lake Basin landslides investigation. Study area covered 5 provinces
including Songkhla, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Satun and Trang provinces. Landslide
database involves eight generation of highest rainfall map, geomorphic map or DEM, geologic
map, slope map, aspect, drainage, fracture map, and landuse/land cover change map. Landsat 5TM images have been input data to process landuse change maps. Existing literatures have also
been referred to generate the thematic maps. To identify the vulnerable areas, the abovementioned parameters were analyzed in a GIS by assigning appropriate ranks and weights. The
result is a landslide hazard zonation map showing areas with varying degrees of vulnerability from
landslides. The landslide vulnerability map was classified into four zones such as low, moderate,
high, and very high. It is pointed that a map which is derived from the analysis of the landslide
index will enable to propose and implement suitable mitigating measures, thus preventing loss of
life and property in the Songkhla Lake Basin.
Keywords: landslide; geo-informatics; Songkhla Lake Basin; vulnerability

1. บทน้า

หลายแห่ง [1-8] ต่างก็กล่าวถึงภัยดินถล่มว่า พื้นที่
ภูเขาสูงชัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุฝน มีโอกาสที่จะ
ประสบภัยดินถล่มสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
ระดับความรุนแรงของภัยดินถล่มนั้นไม่ได้มีเพียงปัจจัย
ด้ า นปริ ม าณน้ าฝนอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น แต่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สูงเป็นอีกปัจจัยที่ควรตระหนัก
ถึ ง [2] รวมทั้ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ

ในช่ว งสองทศวรรษที่ ผ่า นมา ธรณี พิบั ติภั ย ที่
เกิดขึ้นบ่อยและสร้างความเสียหายมากแก่ประเทศไทย
ได้แก่ น้าท่วมและดินถล่ม โดยเฉพาะดินถล่มมักจะ
เกิดขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ในพื้นที่ของลุ่ม
น้าทะเลสาบสงขลา บริเวณจังหวัดสงขลา พัทลุง
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง รายงานวิจัย
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ดาวเทียม Landsat-5 TM ช่วงคลื่น 3-5-4 (น้าเงินเขียว-แดง) มาตราส่วน 1:50,000 และรูปถ่ายทาง
อากาศ (1:25,000) นามาแปลข้อมูลด้านการใช้ที่ดิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและใกล้เคียงกับสถานการณ์
ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษามากที่สุด รวมทั้งแผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร
คลุมพื้นที่ทั้งหมด 5 จังหวัด ในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
และจังหวัดใกล้เคียง (สตูลและตรัง)
2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
2.1.1 อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาคสนามและ
ข้อมูลสานักงาน
- ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5
TM บันทึกข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 จากสานักงานพัฒนา
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- แ ผ น ที่ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ม า ต ร ส่ ว น
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร จานวน 52 ระวาง
- แ ผ น ที่ ธ ร ณี วิ ท ย า ม า ต ร ส่ ว น
1:50,000 ของกรมทรั พ ยากรธรณี ครอบคลุ ม 5
จังหวัด
- ข้อมูลปริมาณน้าฝนและอุณหภูมิรอบ
100 ปี จากแบบจาลองฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทยด้ ว ยแบบจ าลอง
ภู มิ อ ากาศภู มิ ภ าค (RCM)-PRECIS
(providing
regional climates for impacts studies) ของ
หน่วยงาน SEA START (Southeast Asia START
Regional Center)
2.1.2 เครื่องประมวลผลจากภาพดาวเทียม
และการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห น่ ว ย
ประมวลผลกลาง 1000 เมกะไบต์
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้จานวน 1 เท
ระไบต์
- โปรแกรม ERDAS IMAGIN เวอร์ชั่น
9.2 และ โปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั่น 10.0

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ดาวเที ย มและระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการเฝ้า
ติดตามภัยจากดินถล่ม [6] เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์
พื้น ที่เ สีย งภั ยดิ นถล่ม ในระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์
ได้แก่ คะแนนปัจจัย (parameter rating) [9] น้าหนัก
ของหลั ก ฐาน (weights of evidence) [10] การ
ถดถอยโลจิสติก (logistic regression model) [1113] อัตราส่วนความถี่ (frequency ratio) [13]
โครงข่ายปัญญาประดิษฐ์ (artificial neural network
model) [13,14] แบบจาลองตรรกะแบบฟูซี (fuzzy
logic models) [15] แบบจาลองประสาทฟูซี (neurofuzzy model) [16] ซึ่งในบางครั้งใช้ตัวแปรพหุคูณเชิง
สถิติประยุกต์ในการหาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มได้เช่นกัน
[17] ข้อมูลสาคัญต้องนาเข้าในระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร์ ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ความลาดชันของพื้นที่
ชนิดหินและดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาจัดทา
เป็นชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ แล้วซ้อนทับกัน ดังนั้นการ
ประเมินพื้นที่สภาพรับไว้ได้ (susceptibility) ต่อภัยดิน
ถล่ม ด้ว ยข้ อมู ลดาวเที ยมและภู มิส ารสนเทศ [18]
สามารถใช้ในการกาหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน
เขตลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาทั้งในระดับจังหวัด ตลอดจน
ระดับหมู่บ้านได้เช่นกัน มีประโยชน์ในด้านการวางแผน
ป้ อ งกั น การปรั บ ตั ว และลดสภาพความเปราะบาง
(vulnerability) ในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยดินถล่ม
ในอนาคตได้ งานวิ จัยนี้ จึ ง สร้ างแผนที่ส ภาพยอมรั บ
แผ่นดินถล่มในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาและพื้นที่เกี่ยว
โยง ด้วยเทคนิคภูมิสารสนเทศ จาก การฉายภาพการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตเป็นเวลา 30 ปี
หรือในช่วงปี พ.ศ. 2554-2584

2. อุปกรณ์และวิธีการ
การสารวจและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
ในเขตลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ได้ใช้ภาพสีผสมเท็จของ
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2.2 วิธีการวิจัย
ปั จ จั ย ทางกายภาพที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ดิ น
ถล่ม ได้จากการถอดความจากสภาพทางกายภาพใน
พื้นที่เคยเกิดดินถล่มมาก่อน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้
พิจารณาปัจจัยทางกายภาพที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อ
การเกิดดินถล่มในเขตพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 7 ปัจจัย
ด้วยกัน ซึ่งปัจจัยที่ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัย
ปริมาณน้าฝน พ.ศ. 2554 จากกรมอุตุนิยมวิทยาและ
จากแบบจ าลองภู มิ อ ากาศภู มิ ภ าค (RCM)-PRECIS
พื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ประมาณ 1-2 องศาเซลเซี ย ส มี แ นวโน้ ม ฤดู ร้ อ นที่
ยาวนานขึ้นถึงประมาณ 1-2 เดือน [19] ในรอบ 3
ทศวรรษ ปริมาณฝนตกชุกสุดปี พ.ศ. 2568 ส่วนอีก 6
ปัจจัย ได้แก่ ชนิดหิน ความลาดชันของพื้นที่ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากรอยเลื่อน ทิศด้านลาด
และระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป ซึ่ง
ทั้งอัต ราคะแนนจาแนกและน้ าหนัก ของปัจ จัย ได้ ม า
จากวรรณกรรมปริทัศน์ [1-13] ดังในตารางที่ 1
น า ข้ อ มู ล เ ข้ า ร ะ บ บ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ
ประกอบด้วย ปริมาณน้าฝนสูงสุดรายปี หน่วยหิน
ความลาดชัน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากรอย
เลื่อน ทิศด้านลาด และระดับความสูงของพื้นที่ สร้าง
ชั้นข้อมูล กาหนดช่วงชั้นข้อมูล (class) ตามเกณฑ์ของ
แต่ละปัจจัย และกาหนดอัตราค่าคะแนน (rating) และ
ค่าถ่วงน้าหนัก (weighting) โดยอ้างค่าจากในรายงาน
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2555 [20]
การจัดทาชั้นข้อมูลตามปัจจัยที่ได้กาหนด
มาข้างต้น ได้แก่ การใช้ที่ดิน ชนิดหินและโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา (รอยเลื่อน) จากแผนที่ธรณีวิทยาของ
กรมทรัพยากรธรณี เส้นชั้นความสูง ทางน้า ความลาด
ชัน ทิศด้านลาด (รับน้าฝน) การวิเคราะห์สภาพยอมรับ
ของพื้นที่แผ่นดินถล่ม (susceptibility of landslide

area) ใช้วิธีการซ้อนชั้นข้อมูลและรวมค่าคะแนนแต่ละ
ปัจจัย ได้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปเชิงปริมาณ (raster)
เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่สภาพยอมรับแผ่นดินถล่ม แล้ว
นาไปเปรียบเทียบกับแผนที่โอกาสเกิดแผ่นดินถล่มใน
5 จังหวัด ของกรมทรัพยากรธรณี [21-25] รวมทั้งแผน
ที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [26]
2.2.1 ปริมาณน้าฝนรายวันสูงสุด (rainfall,
R)
การวิ เ คราะห์ ค รั้ งนี้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณ
น้าฝนรายวันสูงสุดจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปริมาณฝน
รายวันสูงสุดในอดีตจากสถานีตรวจวัดอากาศจานวน
57 แห่ง ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ปริมาณฝนสะสมปี
พ.ศ. 2554 เป็นตัวแทนข้อมูลในอดีต ส่วนปริมาณ
น้ าฝนรายวั น สู งสุ ด ในอนาคตน ามาจากแบบจ าลอง
สภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย โดยเลือก
ปริมาณน้าฝนรายวันสูงสุดในรอบ 30 ปี เป็นค่าตัว
แทนฝนตกหนาแน่น ฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสมในช่วง
30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555-2584 ได้แก่ ปี พ.ศ. 2568
(รูปที่ 1) และกาหนดค่าปริมาณน้าฝนรายวันสูงสุด
ให้กับพื้นที่ช่องอื่น ๆ (geo-spatial) ที่ไม่มีสถานีวัด
ด้วยวิธีการ Interpolate ของโปรแกรม ArcGIS ทาให้
มีค่าคลุมทั่วพื้นที่ศึกษา ผลวิเคราะห์มีความถูกต้องสูง
2.2.2 หน่วยหิน (rock unit, RU)
ชนิดหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา การ
ผุพังและการเปลี่ ยนแปลงทางเคมี ในเนื้อดิ นและหิ น
และลักษณะทางกายภาพของชั้นหินของพื้นที่ศึกษาได้
จัดรวมหน่วยหินขึ้นใหม่ คานึงถึงสมบัติที่อ่อนไหวต่อ
สภาวะเกิดดินถล่ม (รูปที่ 2) หินที่ต่างชนิดกันมีอัตรา
การผุพังที่แตกต่างกัน และได้เป็นดินก็มีความหนาที่
ต่างกัน เช่น หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูงและจะให้
ดิน ทรายร่ ว นหรื อดิ น ทรายปนดิ น เหนี ย วที่ มี ชั้น หนา
ส่วนหินดินดานหรือหินโคลน มีอัตราการผุพังน้อยกว่า
และจะให้ชั้นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายที่หนา
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ตารางที่ 1 การให้ค่าน้าหนักและค่าคะแนนในแต่ละปัจจัยที่ใช้ศึกษาดินถล่มครั้งนี้
ปัจจัย
(parameter)
1. ปริมาณน้าฝนรายวันสูงสุด
(rainfall, R)

2. หน่วยหิน (rock unit, RU)

3. ความลาดชันของพื้นที่
(slope, S)

4. การใช้ที่ดิน (landuse, L)

5. ระยะห่างจากรอยเลื่อน
(distance to fault, DF)
6. ทิศด้านลาด (aspect, A)

7. ระดับความสูงของพื้นที่จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง
(elevation, H)

จาแนกข้อมูล
(class)
มากกว่า 200 มม.
150 – 200 มม.
100 – 150 มม.
50 – 100 มม.
น้อยกว่า 50 มม.
หินแกรนิต หินไนส์
หินปูน หินทราย
หินดินดาน หินทรายแป้ง
ตะกอนเชิงเขา
ตะกอนที่ราบ
มากกว่า 45 องศา
30-45 องศา
15-30 องศา
น้อยกว่า 15 องศา
ไม่ใช่พื้นที่ป่า
ป่าเสื่อมโทรม
ป่าสมบูรณ์
น้อยกว่า 1,000 เมตร
1,000-2,000 เมตร
มากกว่า 2,000 เมตร
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศทางอื่น ๆ
ที่ราบ
สูงกว่า 500 เมตร
300 – 500 เมตร
100 – 300 เมตร
50 - 100 เมตร
ต่ากว่า 50 เมตร
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ค่าอัตราคะแนน
จาแนก (rating = r)
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
0
4
3
2
1
0

ค่าน้าหนักของปัจจัย
(weighting = w)
6

5

4

3

2

1

1
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น้อยกว่า กาหนดค่าน้าหนักเป็น 5 และคะแนนปัจจัย
ในตารางที่ 1
2.2.3 ความลาดชันของพื้นที่ (slope, S)
พื้นที่มีมุมความลาดชันสูงเมื่อมีฝนตกหนัก
จะส่งผลให้น้าฝนที่ไหลบ่ามาตามผิวดินมีความเร็วและ
ความแรงสู ง เกิ ด การชะล้ า งบริ เ วณหน้ า ดิ น สู ง จาก
ข้อมูลความลาดพิจารณาค่ามุมชันสูงสุดกับต่าสุด (รูปที่
3) แบ่งช่วงกระจายให้เหมาะสมและกาหนดคะแนน
ปัจจัยและค่าน้าหนักมีความสาคัญเป็นอันดับ 4 ดังใน
ตารางที่ 1
2.2.4 การใช้ที่ดิน (landuse, L)
พื้นที่มีป่าไม้หรือพืชคลุมดินหนาแน่น
ย่ อ มจะเกิ ด การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น น้ อ ยกว่ า ใน
บริเวณที่มีไม่มีต้นไม้หรือพืชคลุมดินน้อยกว่าหรือไม่มี

ดังนั้ นการมีส ภาพป่า ที่ส มบู รณ์ หรือมี ความสมบูร ณ์
น้อย หรือไม่มีป่าไม้เลย ย่อมส่งผลต่ออัตราความเสี่ยง
ภัยการเกิดแผ่นดินถล่ม ด้วยแบบจาลอง PRECIS ซึ่ง
ด าเนิ น การภายใต้ scenario แบบ B2 ของ IPCC
(intergovernmental panel on climate change)
[27] จะเป็ น สมมุ ติ ฐ านของแนวทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแบบสมดุล ซึ่งเน้นที่การแก้ปัญหา
ท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มี
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยมีการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและความเสมอภาคของสั งคมซึ่ง
เน้ น ท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าคเป็ น หลั ก ซึ่ ง ตรงกั บ ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนั้น
ด้วยเงื่อนไขและสมมติฐานดังกล่าวทาให้การใช้ที่ดินใน
อนาคตค่อนข้างคงเดิมเหมือนกับสภาพปี พ.ศ. 2554

รูปที่ 1 แผนที่ปริมาณน้าฝนรายวัน รู ป ที่ 2 แผนที่ ห น่ ว ยหิ น ส าหรั บ
สูงสุดในรอบปี พ.ศ. 2568
วิเคราะห์แผ่นดินถล่ม
ได้จัดกลุ่มสภาพป่าไม้จากข้อมูลการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ปี พ.ศ. 2554 จากการแปลภาพถ่ า ย
ดาวเทียม Landsat 5-TM ปี พ.ศ. 2554 ด้วยวิธีแปล
ด้วยสายตา และกาหนดค่าคะแนนและค่าถ่วงน้าหนัก

รูปที่ 3 แผนที่ความลาดชัน

ของปั จ จั ย ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ ป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม และไม่ใช่
พื้นที่ป่า โดยป่าสมบูรณ์ ได้ยุบรวมมาจากกลุ่มป่าพรุ
ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าไม่ผลัดใบ ส่วนป่าเสื่อม
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รูปที่ 4 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน รูป ที่ 5 แผนที่ ระยะห่ างจากรอย
ปี พ.ศ. 2554
เลื่อน
โทรมได้ ยุ บ รวมมาจากกลุ่ ม สวนป่ า ป่ า ไม่ ผ ลั ด ใบ
เสื่อมสภาพ และไม่ใช่พื้นที่ป่า ได้ยุบรวมกลุ่มการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ชนิ ด อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมา
ข้า งต้ น กาหนดค่า คะแนนให้ กับ แต่ ละชนิด เป็ น 1 2
และ 3 ตามล าดั บ และก าหนดค่า ถ่ วงน้ าหนั กให้ กั บ
สภาพป่าไม้ หรือการใช้ที่ดินมีค่าเท่ากับ 3 เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดดินถล่มรองลงมาเป็นอันดับ 4 (รูปที่ 4)
2.2.5 ระยะห่างจากรอยเลื่อน (distance
of fault, DF)
โครงสร้างทางธรณีวิทยามีผลต่อการผุ
พังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก และอยู่ในเขตรอย
เลื่อน เนื่องจากน้าและอากาศจะเข้าไปทาปฏิกิริยาทาง
เคมีได้ง่าย ชั้นหินจึงผุพังเร็วกว่าหินบริเวณอื่น พื้นที่ใด
อยู่บริเวณแนวรอยเลื่อนที่มีหินผุพังก็มีความเสี่ยงเกิด
ภัยดินถล่มได้ง่ายกว่าพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อน
เหล่านั้น การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้ใช้แนว
กันชนจากรอยเลื่อนในการวิเคราะห์ โดยนารอยเลื่อน
จากกรมทรั พ ยากรธรณี มาก าหนดแนวกัน ชน และ

รูปที่ 6 แผนที่ทิศด้านลาด

กาหนดค่าคะแนน และค่าถ่วงน้าหนักของแนวกันชน
จากรอยเลื่อนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระยะห่างจาก
แนวรอยเลื่ อ น 1,000, 2,000 และมากกว่ า 2,000
เมตร โดยกาหนดค่าคะแนนแต่ละประเภทเป็น 3, 2
และ 1 ตามลาดับ ที่กาหนดค่าถ่วงน้าหนักให้กับ แนว
กันชนรอยเลื่อนเป็น 2 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดิน
ถล่มรองลงมาเป็นอันดับ 5 (รูปที่ 5)
2.2.6 ทิศด้านลาด (aspect, A)
ทิ ศ ด้ า นลาดมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การตก
กระทบของเม็ดฝน ฝนที่ตกในภาคใต้ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุม 2 ประเภท คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยลมมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ จ ะพั ด ความกดอากาศสู ง จากซี ก โลกใต้ เ ข้ า
ประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือน
ตุลาคม ทาให้ภาคใต้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่ง
ทะเลอันดามัน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะ
พัดพาความหนาวเย็นจากซีกโลกเหนือเข้าสู่ประเทศ
ไทยช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ทาให้ภาคใต้ฝั่ง
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อ่าวไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นมาก คือมีฤดูฝน 8
เดือน และฤดูร้อน 4 เดือน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต้ และมรสุม ตะวัน ออกเฉีย ง
เหนือ พายุที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นรายปี ในช่วง
ปี พ.ศ. 2554-2584 จากแบบจาลอง PRECIS จานวน
7 ลูก [19] ในการวิเคราะห์ทิศทางการรับน้าฝนได้
วิเคราะห์จากระดับความสูงเชิงเลข และกาหนดให้ ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าคะแนนมากที่สุด คือ 3
คะแนน และทิศตะวันตกเฉียงใต้มีค่าคะแนนรองลงมา
คือ 2 คะแนน ทิศทางอื่น ๆ มีคะแนนเป็น 1 และที่

ราบมีค่าคะแนนน้อยสุดคื อ 0 และให้ค่ าถ่วงน้าหนั ก
เท่ากับ 1 ดังในรูปที่ 6 สนับสนุนจากการวิเคราะห์
ปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลี่ย 10 ปี ย้อนหลังระหว่าง
พ.ศ. 2544-2554 ของพื้นที่จังหวัดสงขลา (SK) พัทลุง
(PL) นครศรีธรรมราช (NK) สตูล (TR) และตรัง (ST)
แสดงความสัม พันธ์ ระหว่างปริม าณฝนตกสะสมราย
เดื อ นในแต่ ล ะเดื อ นพบว่ า ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา ช่ ว งเดื อ น
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้าฝนสะสมราย
เดือนมากกว่าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนของสถานีวัดใน 5 จังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2544-2554
2.2.7 ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้า
ทะเล (elevation, H)
เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าทะเลสาบ
สงขลาและจังหวัดเชื่อมโยงมีระดับความสูงแตกต่างกัน
อย่างฉับพลัน จากริมชายฝั่งอ่าวไทยจนถึงขอบเขตเชิง
เทือกเขาบรรทัดเป็นที่ราบ และระดับความสูงก็เริ่มชัน
ขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงยอด (รูปที่ 8) จากสถิติแผ่นดิน
ถล่มในพื้นที่ลุ่มน้านั้นมักเกิดที่ระดับความสูงตั้งแต่ 100
เมตร ขึ้ นไป ดังนั้นจึ งกาหนดค่าน้ าหนั กให้ กับปั จจั ย
ระดั บ ความสู ง ของพื้ น ที่ จ ากระดั บ น้ าทะเลเพี ย ง 1
เท่านั้น เพราะพื้นที่เปิดรับโอกาสเสี่ยงแผ่นดินถล่มน้อย
มาก ในการวิเคราะห์ได้เน้นรูปแบบแผ่นดินถล่มระดับ

ตื้นเป็นหลัก ได้แก่ โคลนไหล (mudflow) และกอง
เศษหินดินถล่ม (debris slide) ซึ่งพบได้ในที่ระดับ
ความสูง 500 เมตร ขึ้นไป จึงได้นามาพิจารณาเป็น
เกณฑ์ในการตัดพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม
ในระดับน้อยมากที่สุดออกไป
2.3 การวิเคราะห์พื้นที่สภาพยอมรับแผ่นดิน
ถล่ม
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ
ศาสตร์ ดัชนีแผ่นดินถล่ม (landslide index) ของ
Zaruba และ Menzl (1982) ดังสมการความสัมพันธ์
ต่อไปนี้ เป็นการรวมค่า ชั้นข้อมูลด้วยฟังก์ชัน model
builder ในโปรแกรม ArcGIS ที่ใ ช้ค รั้งนี้ คื อ
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landslide index = (RrRw)+(RUrRUw)+(SrSw)+
(LrLw)+(DFrDFw)+(ArAw)+(HrHw) โดยก าหนดให้
landslide index = ระดับโอกาสที่เกิดแผ่นดินถล่ม
เป็นค่าคะแนนรวมของปัจจัยทั้งหมด R = ปัจจัย
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย RU = ปัจจัยหน่วยหิน S = ปัจจัย
ความลาดชันของพื้นที่ L = ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
DF = ปัจจัยระยะห่างจากรอยเลื่อน A = ปัจจัยทิศ
ด้านลาด H = ปัจจัยระดับความสูงของพื้นที่จาก
ระดับน้าทะเล r = ค่าคะแนนของปัจจัย และ w = ค่า
ถ่วงน้าหนักปัจจัย

ดังนี้
3.1 ผลจ้าแนกคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยดิน
ถล่ม
การวิ เ คราะห์ ห าพื้ นที่ เ สี่ ย งภั ยดิ น ถล่ ม ใน
พื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วย
ใช้ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณน้าฝนรายวันสูงสุด ชุด
หน่วยหิน ความลาดชันของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระยะห่างจากรอยแตก ทิศด้านลาด และระดับความสูง
จากระดับน้าทะเลปานกลางของพื้นที่ ได้กาหนดช่วง
ของค่าดัชนีแผ่นดินถล่ม (landslide index) จาก
ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล พ.ศ. 2554 (รูปที่ 9)
และ พ.ศ. 2568 (รูปที่ 10) โดยค่าช่วงคะแนนจาก
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ข องพื้ น ที่
ศึกษาแบ่งเป็นช่วงเท่ากัน 4 ช่วง ดังตารางที่ 2 จากนั้น
จึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการจัดกลุ่มค่าคะแนนโดยอาศัย
ค่าเฉลี่ย (mean) แล้วนาค่าการกระจายของข้อมูล
(standard deviation) มากาหนดค่าพิสัย (rang)
อ้างอิง

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลศึ ก ษาพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ดิ น ถล่ ม รอบ 30 ปี
ข้างหน้าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจาก
ดาวเที ย มในลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลาและจั ง หวั ด
ใกล้เคียง พบว่าพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มส่วนใหญ่จะ
อยู่ บ ริ เ วณภู เ ขาสู งในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และ
พัทลุง หรือบริเวณทิศตะวันตกของเขตพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดในภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมด

รูปที่ 8 แผนที่ระดับความสูงจากน้า รูปที่ 9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม รู ป ที่ 10 แผนที่ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ดิ น
ทะเลปานกลาง
พ.ศ. 2554
ถล่ม พ.ศ. 2568
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ตารางที่ 2 การจาแนกระดับ ความเสี่ ยงภั ยดิน ถล่ ม
จากผลวิ เ คราะห์ ส ภาพยอมรั บ แผ่ น ดิ น
ถล่ม
ระดับความ
ระดับความเสี่ยงภัยดินถล่ม
เสี่ยง
1
ไม่มีความเสี่ยง
2
ระดับความเสี่ยงน้อย
3
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
4
ระดับความเสีย่ งมาก

ภัย ระดั บ มากมี จ านวนพื้ น ที่ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัด
สงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนที่ในรายงานดินถล่ม พ.ศ. 2554 ที่ได้
จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนทั้ง 5 จังหวัด
[21-25] และตาแหน่งการเกิดแผ่นดินถล่มในอดีตที่
รายงานโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ)
กระทรวงมหาดไทย [26] ถึ งประมาณร้ อยละ 75
โดยเฉพาะขอบเขตระดั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ดิ น ถล่ ม ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาค่อนข้า ง
ใกล้เคียงกันกับตาแหน่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดดินถล่มขึ้น
จริงทั้งก่อนและในปี 2554 (รูปที่ 9)
3.3 แผ่นดินถล่มคาดการณ์ในอนาคต
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน 30
ปี ภายภาคหน้าระหว่าง พ.ศ. 2555-2584 (ตารางที่ 3)
โดยเลือกใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนสูงสุดจากปี พ.ศ. 2568
จากแบบจาลองของ Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) [27] ได้ประมวลผลแสดงให้
เห็ น ว่ า ในคาบ 30 ปี ข้ า งหน้ า ไปนั้ น ปริ ม าณน้ าฝน
รายวันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 50-100 มิลลิเมตรต่อวัน
และ 100-150 มิลลิเมตรต่อวัน และผลวิเคราะห์คาด

ช่วงคะแนน
วิเคราะห์ได้
ต่ากว่า 33
33-43
43-53
สูงกว่า 53

3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พ.ศ. 2554
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลาและจั ง หวั ด
ใกล้เคียงจัดลาดับมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มมากที่สุดเป็น
“ระดับน้อย”คิดเป็นพื้นที่จานวน 6,464,140 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 35.8 อันดับสอง ได้แก่ “ไม่มีความ
เสี่ยง” มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 4,302,993 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 23.8 อันดับสาม ได้แก่ “ระดับปานกลาง”
มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 4,121,405 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 22.8 และอันดับสุดท้ายซึ่งมีพื้นที่จัดเป็น “ระดับ
มาก” มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 3,174,295 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 17.6 (รูปที่ 10) โดยจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มปี พ.ศ. 2568 ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2584
จังหวัด
ตรัง
นครฯ
พัทลุง
สงขลา
สตูล
รวม

ไม่มี
1,529,432
3,702,116
1,489,959
2,296,484
504,041
9,522,032

ร้อย
น้อย
ละ
16.1 641,913
38.9 1,055,837
15.6 501,797
24.1 1,510,618
5.3 437,024
52.7 4,147,190

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พ.ศ. 2568 (ไร่)
ร้อย
ร้อย
ปานกลาง
มาก
ละ
ละ
15.5 645,792 17.3 53,833
25.5 1,222,919 32.8 203,423
12.1 307859, 8.3 76,652
36.4 889,575 23.9 176,973
10.5 662,310 17.8 154,348
23.0 3,728,456 20.6 665,228
273

ร้อย
ละ
8.1
30.6
11.5
26.6
23.2
3.7

รวม
2,870,969
6,184,296
2,376,267
4,873,649
1,757,723
18,062,905

ร้อย
ละ
15.9
34.2
13.2
27.0
9.7
100.0
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ว่า มี พื้น ที่ เสี่ ย งภั ย ดิน ถล่ม ส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นขั้น “ระดั บ
มาก” ในพื้นที่รวมทั้ง 5 จังหวัด (รูปที่ 9) คิดเป็นพื้นที่
665,228 ไร่ หรือประมาณ 1,064 ตารางกิโลเมตร และ
มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม “ระดับปานกลาง” ในพื้นที่ทั้ง 5
จั ง หวั ด คิ ด เป็ น พื้ น ที่ 3,728,456 ไร่ หรื อ ประมาณ
5,965 ตารางกิโลเมตร

แผ่นดินถล่มที่จะเกิดและอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก (climate change) และสามารถ
ที่จะปรับตัวรับเพื่อให้ดารงชีพอยู่ร่วมกับการเปลี่ย น
แปลงของภูมิอากาศโลกในอนาคต โดยมีรายงานแผนที่
สภาพยอมรับแผ่นดินถล่มช่วยระบุพื้นที่คาดว่านาไปสู่
ความเสี่ยงภัยพิบัติและเป็นข้อมูลเสริมในการวางแผน
จัดการในอนาคต

4. สรุป
5. กิตติกรรมประกาศ

กา ร ศึ กษา พื้ น ที่ เ สี่ ยงภั ย ดิ น ถล่ มโ ด ย ใช้
เทคโนโลยี ข้อมู ลดาวเทียม และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาและจังหวัด
ใกล้เคียง พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เสี่ยงภัย
ดินถล่มมาก เป็นพื้นที่มากที่สุดถึง 203,423 ไร่ หรือ
ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ไม่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม 3,702,116 ไร่ หรือประมาณ 5,923 ตาราง
กิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดดินถล่ม
สูง ได้ แก่ พื้ นที่ที่ เป็ นภู เขาสู งและมี ปริ มาณน้ าฝน
รวมกันในรอบสามวันติดต่อกันค่อนข้างสูง (เกิน 100
มิลลิเมตร) คือปัจจัยหลักในการเกิดดินถล่ม ที่ผ่านการ
เกิดดินถล่มในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สร้างความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ เป็นจานวนมาก เนื่องจาก
เป็นภัยธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในเขตพื้นที่สูง
จึงทาให้บริเวณอาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดดินถล่มอยู่เป็นประจาทุกปี แม้ว่ามีหลาย
หน่วยงานรัฐบาลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยจัดตั้ง
ศูนย์เตือนภัยในหมู่บ้านที่มีพื้นที่สภาพยอมรับแผ่นดิน
ถล่ม แต่กระนั้นหากขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน
การเฝ้าระวังและเตือนภัยไม่อาจประสบผลสาเร็จได้
ดังนั้นควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องของธรณีพิบัติ
ภัยดินถล่มแก่คนในชุมชน และปลูกจิตสานึก กระตุ้น
ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก ในการเตรียมความ
พร้ อ มรั บ มื อ กั บ สภาพความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และคณะการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยวิ จั ย
สิ่งแวดล้อมระบบโลกศึกษาครั้งนี้
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