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บทคัดยอ : การวิเคราะหแผนดินถลมเพื่อการเตือนภัย จะชวยใหลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสินที่จะเกิดข้ึนจากดินถลมได โดย

ปจจุบันไดการศึกษาจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลมดวยวิธีดัชนีปจจัยรวมเปนสวนใหญ และไดมีการศึกษาหาแนวทางในการจัดทําแผนที่
เสี่ยงภัยดัวยวิธีทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Method) ท่ีนําคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินและหิน โดยไดมีการศึกษา
ในสวนของคุณสมบัติของดินที่ไมอิ่มตัว (Unsaturated Soil) การวิเคราะหการไหลซึมของน้ําลงในชั้นดินเนื่องจากน้ําฝน การวิเคราะห
ขอมูลน้ําฝน การวิเคราะหความมั่นคง หาเสนขอบเขตน้ําฝนวิกฤตและแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม รวมถึงการเตือนภัยแผนดินถลม 
 
KEYWORDS : Landslide, Warning systems, Unsaturated Soil, Hazard map 
 
1.   บทนํา 
ประเทศไทยอยูเขตรอนช้ืนของโลก มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบ
เขตรอน (Tropical climate) พื้นที่ท้ังหมดของประเทศอยูภายใต
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจาก
แ ถ บ ม ห า ส มุ ท ร อิ น เ ดี ย เ ป น ฤ ดู ฝ น  แ ล ะ ล ม ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใตเปนฤดูหนาว ทําใหประเทศ
ไทยมีภูมอิากาศแบบสะวันนาและแบบปาฝนเมืองรอน เปนปจจัย
ท่ีใหประเทศไทยมีโอกาสที่ เผชิญกับภัยจากแผนดินถลม
เนื่องจากน้ําหลากในฤดูฝนเปนอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ท่ีมีการใชประโยชนอยูบนลาดเขาที่มีความลาดชันสูง 

สาเหตุในการพิบัติของลาดดินท่ีผานมา ประกอบดวย  สาเหตุ
จากธรรมชาติ ไดแกปจจัยทางภูมิประเทศ ความลาดชันและ
ปจจัยทางดิน อีกสาเหตุคือ สาเหตุจากมนุษย ไดแก กิจกรรมใน
การใชพื้นที่และเปลี่ยนแปลงลาดดิน ซึ่งจากขอมูลในป 2504 มี
พื้นที่ปาไม 183 ลานไร ป 2517 มีพื้นที่ปาไม 119 ลานไร และป 
2539 พื้นที่ปาไมลดลงเหลือ 80 ลานไร จะเห็นวาพื้นที่ปาไม
ลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายตัวของ
พื้นที่เพื่อการใชประโยชนเพิ่มข้ึน ทําใหมีการเขาใชพื้นที่ท่ีมี

ความลาดชันเพิ่มข้ึน และมีโอกาสไดรับผลกระทบเนื่องจากการ
พิบัติของลาดดิน โดยตะกอนดินที่เกิดจากการพิบัติของลาดดิน 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ทําให
ใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีการศึกษาการ
บริหารจัดการดานการปองกันและลดผลกระทบ เพื่อเปนการ
เตรียมพรอมรับภัยแผนดินถลม 

 
2.   การเกิดแผนดินถลมในประเทศไทย 
การเกิดแผนดินถลมเกิดข้ึนทําใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งความเสียหายที่เกิดข้ึนทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตองหยุดชะงักลง เนื่องจากงบประมาณมี
อยูคอนขางจํากัด แลวยังตองนํามาใชในการใหความชวยเหลือ
กับผูประสบภัยและฟนฟูบูรณะพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบ สําหรับ
พื้นที่ท่ีเคยเกิดดินถลมมีดังนี้ 

1.ท่ี อ.พิปูน และ อ.ลานสะกา  จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2531 
กอใหเกิดวิกฤตการณแผนดินถลมและน้ําทวมอยางรุนแรง 
ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 3200 ตารางกิโลเมตร มีผูเสียชีวิต 371 
คน และเกิดความเสียคิดเปนมูลคารวมมากกวา 7000 พันลาน
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บาท และสรุปสาเหตุได 3 สวนคือ ปริมาณน้ําฝน, การตัดไมเพื่อ
ทําการเกษตร และจากลักษณะภูมิประเทศกับลักษณะทางธรณี 

พฤศจกิายน 2513
อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ

พฤศจกิายน  2531
อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช

มกราคม  2518
อ.รอนพิบูลย  
จ.นครศรีธรรมราช

ธันวาคม  2525
ก่ิงอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สิงหาคม  2542, 2544
อ.เขาคิชฌกูฏ  จ. จันทบุรี

สิงหาคม  2544
อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

พฤษภาคม  2544
อ.วังช้ิน   จ.แพร

ตุลาคม 2545
อ.แมสะเรียง 
จ.แมฮองสอน

ตุลาคม 2544
อ.กะทู  จ.ภูเก็ต

กันยายน  2545
อ. แมแจม   จ.เชยีงใหม

 
 

รูปที่ 1 บริเวณที่เคยเกิดแผนดินถลมครั้งใหญในอดีต 
 

2.ท่ี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2542 มีฝนตกหนักในพื้นที่
ลุมน้ําจันทบุรี ทําใหเกิดแผนดินถลมในลําน้ําสาขาของแมน้ํา
จันทบุรีตอนลาง ซึ่งในเขต จ.จันทบุรีมีมูลคาความเสียหายกวา 
300 ลานบาท และในป 2544 ไดเกิดการพิบัติของลาดดินอีกใน
บริเวณเขาคิชฌกูฏและเกิดอุทกภัย โดยมีมูลคาความเสียหายกวา 
330 ลานบาท 

3.ท่ี อ.วังช้ิน จ.แพร สุโขทัย พ.ศ.2544 เกิดลาดดินถลมตาม
แนวเทือกเขาฝงตะวันออกของอําเภอวังช้ินและน้ําทวมสราง
ความเสียหายนับรอยลานบาท สาเหตุท่ีอาจจะทําใหเกิดแผนดิน
ถลม ไดแก ปริมาณน้ําฝน , ลักษณะทางธรณีวิทยา และสภาพการ
ใชพื้นที่  ซึ่งก็คือลักษณะของพืชท่ีปลูกบริเวณนั้น 

 

3.   การประเมนิพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินถลม 
การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผนดินถลม โดยอาศัยการวิเคราะห
ขอมูลท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาพิจารณา
รวมกัน อาจทําได 4 วิธี เรียงลําดับจากงายและรวดเร็ว แตมี
ขอผิดพลาดคอนขางสูงไปสูวิธีท่ีทํายากใชเวลานาน แตมีความ
ถูกตองและเปนประโยชนมากกวาดังนี้ (วรากร,2542) 

1.วิธีทางธรณีสัณฐาน (Geomorphology  Method): โดยการ
วิเคราะหจากลักษณะภูมิประเทศ รองน้ํา และลาดเขา 

2.วิธีดัชนีปจจัยรวม (Weighted Factor Index): โดยการนํา
ปจจัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยกระทํามาจัดจําแนกลําดับ
ความรุนแรงและใหน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัย แลวคิด
ออกมาเปนแตมคะแนนรวมเพื่อจัดลําดับความรุนแรงหรือโอกาส
เสี่ยงในแตละพื้นที่ วิธีนี้ตองปรับแกความสําคัญของปจจัยตางๆ
ใหเขากับเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึน 

3.วิธีทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Method): 
โดยการสํารวจและทดสอบคุณสมบัติทางธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมปฐพีของชั้นดินและหิน รวมกับอิทธิพลของความชื้นที่
เปลี่ยนไป แลววิเคราะหความมั่นคงของลาดดินและหินจาก
รูปแบบทางกลศาสตรเพื่อหาระดับความมั่นคง 

4.วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis Method): โดย
การดําเนินการตอจากวิธีท่ี 2 และ 3 โดยการศึกษาทางสถิติของ
โอกาสที่จะเกิดการวิบัติและผลเสียหายทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะเกิดข้ึนตามมา 
 
4.   การศึกษาพื้นที่เสี่ยงภยัแผนดินถลม 
หลายหนวยงานในประเทศไทย  มีความพยายามที่จะศึกษา
แผนดินถลมเพื่อนําไปเตือนภัย หาทางแกไขปองกัน หรือจัดแบง
เขตการใชประโยชนท่ีดิน เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดผลกระทบจาก
แผนดินถลมนอยท่ีสุด ดังตัวอยาง ไดแก 
 

4.1 กรมทรัพยากรธรณี (2544) 
ไดศึกษาสาเหตุของเหตุการณพิบัติพื้นที่ ต.น้ํากอ-น้ําชุน จ .
เพชรบูรณ จากปจจัยตาง ๆ อันไดแก สภาพธรณีวิทยา ความลาด
ชัน  ปริมาณน้ําฝน  สภาพการใชท่ีดิน ซึ่งพบวาโคลนดินถลม
เกิดข้ึนจากสภาพธรณีวิทยาที่เอื้ออํานวย หินมีการผุพังสูง พื้นที่
ปาปกคลุมอยูนอย โดยมีปริมาณฝนตกมากกวาปกติเปนปจจัยเรง
ใหเกิดดินถลม 
 

4.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548) 
ไดทําการศึกษาและจัดทําแผนที่โอกาสเกิดแผนดินถลมในพื้นที่
ภาคใต  โดยใชดัชนีปจจัยรวม (Weighted Factor Index) จาก
ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดดินถลม ไดแก ลักษณะชนิดดินและหิน 
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ความลาดชัน ปริมาณฝน สภาพการใชท่ีดิน ระดับความสูงของ
พื้นที่ ซึ่งแตละปจจัยมีคาถวงน้ําหนักเปนเลขโดดที่แตกตางกัน 
และมีระดับคะแนนตามชวงคาของปจจัยนั้น ๆ 
 

4.3 Wichai Pantanahiran (1994) 
ใชหลัก Logistic Regression Analysis เพื่อประเมินโอกาศเกิด
แผนดินถลมในบริเวณพื้นที่ลาดเขาเขตอําเภอพิปูน และเขาคีรี
วงศ  จ.นครศรีธรรมราช  โดยใชขอมูลพื้นฐานจาก Remote 
Sensing ประกอบดวยตัวแปรตอไปนี้  Elevation , Adjusted 
aspect , TM4 , Flow accumulation , Brightness , Wetness , 
Slope , Flow direction 
 

4.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546) 
ไดศึกษาพฤติกรรมของดินถลมมาอยางตอเนื่อง  ไดแก  พ้ืนที่ต.น้ํากอ 
จ.เพชรบูรณ  อ.วังช้ิน จ.แพร  อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี  ต.ปาตอง จ.
ภูเก็ต  โดยทําการศึกษาในดานคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม เพื่อ
ประเมินความมั่นคงของลาดภูเขา  โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักซึ่ง
เปนสาเหตุหลักของการเกิดดินถลม 
 

4.5 สถานบันวิจัยและพัฒนาเพื่อปองกันการเปนทะเลทรายและ
เตือนภัย  กรมพัฒนาที่ดิน (2548) 
จัดทําแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผนดินถลมในประเทศไทย   โดย
พิจารณาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดแผนดินถลม  ไดแก  การใชที่ดิน  พืช
พรรณ  ลักษณะชนิดดิน  ความลาดชัน  และปริมาณฝน  โดยวิเคราะห
บนระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ  ที่รูปแบบการพิบัติเปนแบบลาด
อนันต (Infinite Slope) 
 

4.6 ปจจัยท่ีเกี่ยวของในการศึกษา 
เนื่องจากพื้นฐานการศึกษาวิเคราะหของแตละวิธีการ มีความ
แตกตางกัน ดังนั้นจึงมีปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณา เกี่ยวของ
หลากหลาย จึงไดมีการรวบรวมปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหท่ีได
จากการศึกษาของหนวยงานตางๆ แสดงดังตารางที่ 1  
 

5. การศึกษาแผนดินถลมโดยวิธีทางธรณีเทคนิค 
การศึกษาโดยวิธีนี้พิจารณาจากกลศาสตรของดิน  ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความชื้นจากน้ําฝน ท้ังทางดานกําลัง
ของดินที่ลดลง และแรงดันน้ําท่ีเพิ่มข้ึน เมื่อมวลดินมีความชื้น
สูงข้ึน โดยมีข้ันตอนดังแสดงในรูปที่ 2 

ถึงแมวาวิธีทางธรณีเทคนิคจะมีความชัดเจนดานคุณสมบัติ
ของดิน และรูปแบบของการพังทลายที่เกี่ยวของ แตก็มีขอจํากัด
ของการนําไปประยุกตใช จะตองอยูในพื้นที่ ปจจัยท่ีเกี่ยวของไม
แปรผันมากนัก ท้ังยังตองใชเวลาในการสํารวจและทดสอบ
คุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ จึงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในอนาคต 

ตารางที่ 1 ปจจัยที่เก่ียวของในการวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ 
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5.1 คุณสมบัติของดินที่ไมอิ่มตัวไปดวยน้ํา 
การศึกษาแผนดินถลมดวยวิธทีางธรณีเทคนิค คือการวิเคราะห
ความมั่นคงของมวลดินบนลาดเขา โดยตองอาศัยคุณสมบัติของ
ดินในพื้นที่ท่ีเกิดแผนดินถลม เปนปจจัยทางวิศวกรรมที่สําคัญ 
เชนในกรณีท่ีดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา(Unsaturated Soil)  ดินจะมี
หนวยแรงประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  เนื่องจากแรงตึงผิวของสวนที่
สัมผัสระหวางอากาศกับน้ํา ท่ีเรียกวา C o n t r a c t i l e  S k i n 
(Fredlund, 1993)  เชนในกรณี การตัดลาดดินที่สูงชันแตก็ไมเกิด
การพังทลาย  แมวาไมมีระบบค้ํายันหรือการปรับปรุงคุณภาพดิน  
ดังรูปที่ 3  และถาพิจารณาชั้นดินในสภาวะปกติดังในรูปที่ 4  จะ
เห็นไดวาดินในชวงเหนือระดับน้ําใตดินมีท้ังอิ่มตัวและไมอิ่มตัว 
เรียกวาชวง Vadose Zone  จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดิน
ไมแนนอน ข้ึนอยูกับการไหลของน้ําจากภายนอก  ซึ่งระดับน้ําท่ี
เปลี่ยนแปลงนี้เองจะสงผลถึงกาํลังรับแรงและการยุบตัวของดนิ 

 

  

สรางหนาตัดจําลองสําหรับการวิเคราะหการ
ไหลซึมของน้ําฝนซึมลงในดิน

ขอมูลการสํารวจดิน ขอมูลการทดสอบขอมูลภูมิประเทศ

วิเคราะหหาการกระจายของน้ําฝนตามเวลาที่ความเขม
กับปริมาณฝนที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ

และจํานวนวันที่ฝนตก

วิเคราะหการไหลซึมของหนาตัดจําลองดวยน้ําฝนในดิน

วิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม
 

 

รูปที่ 2 ข้ันตอนการวิเคราะหโดยวิธีทางธรณเีทคนคิ 
 

 
 

รูปที่ 3 การตัดลาดดินไหลเขา 
 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะเสนระดับน้าํของช้ันดินทั่วไป (Fredlund, 1993) 

ความแตกตางระหวาง Saturated Soil กับ Unsaturated Soil 
(Fredlund, 1993) มี 2 สวนใหญๆ คือ สวนประกอบของดิน และ
แรงดันของน้ําและอากาศในมวลดิน โดยที่ผิวของ Contractile 
Skin นี้มีแรงดันน้ํา (U) และ ผลตางของแรงดันอากาศในมวลดิน
กับแรงดันน้ําคือ (Ua – Uw) คือ Matric Suction ซึ่งเปนผลตาง
ของ Pore-Air และ Pore-Water Pressure กระทําท่ีผิวของ 
Contractile ในรูปที่ 5 ซึ่งจะสงตอคากําลังรับแรงเฉือนของดินซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ําในมวลดิน 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงแรงดันและแรงตึงที่ผวิ Contractile (Fredlund, 1993) 



Research Seminar for Highway Development บทความในการสัมมนาวิชาการเรื่อ งการสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง  

(ระลึกถึง ดร.ธีระชาติ ร่ืนไกรฤกษ) โดยกรมทางหลวง. ระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2548 

-5- 

 

Fredlund (1978) พบวาในกรณีดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา จะมีเทอม
ท่ีประกอบดวยแรงดันของน้ําและอากาศ ในสมการที่ 1 โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ดังรูปที่ 6 โดยที่ bφ  เปน

ความสัมพันธระหวาง Matric Suction กับ Cohesion ( c′)  คือถา
ยิ่งมีคา Matric Suction มากขึ้นคา bφ ก็จะมากขึ้นดวย  และใน
กรณีท่ีดินอิ่มตัวดวยน้ํา แลว bφφ =′  ซึ่งก็จะไดสมการในรูป
ของสมการหนวยแรงประสิทธิผลดังสมการที่ 2 
 

b
waan uuuc φφστ tan)(tan)( −+′−+′=          (1) 

 

cffff ′+′′= φστ tan  (2) 
 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธของการวิบตัขิองดินในรูปของ Unsaturated Soil 

5.2 การวิเคราะหรูปแบบฝนและการไหลซึมลงในชั้นดิน 
น้ําฝนเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ในการเกิดแผนดินถลม จึงมีการ
วิเคราะหขอมูลของน้ําฝน เพื่อหารูปแบบฝน ท่ีตกในพื้นที่เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบของรูปแบบฝน กับการไหลซึมลงในชั้นดิน 
จากการวิเคราะหขอมูลน้ําฝนทุก 3 ช่ัวโมงของสถานี 480201 ท่ี
อยูใกลเคียงกับบริเวณพื้นที่ท่ีเกิดแผนดินถลมท่ีเขาคิชฌกูฎ และ
ทําการการแจกแจงฝนตามเวลา (Time Distribution of Rainfall) 
ไดผลดังรูปที่ 7 และวิเคราะหหาคาเฉลี่ยปริมาณฝน (มม.) สูงสุด
รายป ชวงเวลาที่ฝนตก (Duration) และที่คาบความถี่ของการเกิด
ซ้ํา (Return period) ตางๆ เพื่อวิเคราะหการไหลซึมและ
เสถียรภาพของลาดดิน 
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รูปที่ 7 รูปแบบการกระจายของฝน 

 

การวิ เคราะหการไหลซึมของน้ําฝนลงในมวลดิน  ตอง
ทําการศึกษาหาหนาตัดลาดดิน โดยพิจารณาขอมูลจากภาพถาย
ดาวเทียมและแผนที่เสนชั้นความสูง เพื่อหาความลาดชันเฉลี่ย
ของลาดดินที่เกิดดินถลม ในสวนของขอมูลลักษณะของชั้นดิน
ไดจากการสํารวจพื้นที่ เกิดดินถลม การทดสอบ Kunzelstab 
Penetration Test และผลการเจาะสํารวจของโครงการของ
โครงการกอสรางในพื้นที่ใกลเคียง ทําใหไดหนาตัดสําหรับการ
วิเคราะหแสดงในรูปที่ 8 และผลการวิเคราะหการไหลซึมท่ี 
Return period ตางๆ ของรูปแบบฝนที่ 2 และ Duration 10 วัน 
บนลาดดินไดผลดังรูปท่ี 9 ท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของคา
ความอิ่มตัวท่ีเทากับในมวลดินเกิดข้ึนที่ความลึกแตกตางกัน 

 

 
รูปที่ 8 หนาตัดแบบจําลองของการวิเคราะหการไหลซึม 

 
ก. กรณ ีP2-10d-5y  ข. กรณ ีP2-10d-20y 

 
ค. กรณี P2-10d-100y ง. กรณี P2-10d-200y 

รูปที่ 9 คาความอิม่ตัวของการไหลซึมที่รอบปการเกดิซ้ําตางๆ ในวันที ่25 
 

95% Degree of  saturate 95% Degree of  saturate 

95% Degree of  saturate 95% Degree of  saturate 
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5.3 การวิเคราะหความมั่นคงรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
เสถียรภาพของลาดดินลดลง เนื่องจากน้ําฝนเกิดการไหลซึมใน
มวลดิน ทําใหความชื้นในมวลดินสูงข้ึน สงผลใหกําลังรับแรง
เฉือนของมวลดินลดลง โดยใชการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด
ดินแบบลาดอนันต (Infinite Slope) ท่ีใชหลักการสมดุลของแรง 
ท่ีมีแรงกระทําบนลาดดินแสดงดังรูปที่ 10 และสามารถแสดง
สมการการวิเคราะหคาความปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.) 
ของมวลดินที่คาความอิ่มตัวตางๆดังสมการที่ 3  
 

 
รูปที่ 10 Free Body Diagram ของแทงดิน วิธี Infinite Slope 
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การวิเคราะหความมั่นคงรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

จะเปนการนําผลการวิเคราะหการไหลซึมในมวลดินและการ
วิเคราะหความมั่นคง จัดทําเปนแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม ดวยการ
พิจารณาที่ความลาดชันตางๆ ของพื้นที่และนํามาคํานวณหาคา 
F.S. โดยนําขอมูลจากเสนชั้นความสูงของพื้นที่ มาจัดทําเปน
ขอมูลแบบ Raster Map ของความลาดชันของพื้น แสดงขั้นตอน
ดังรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 ข้ันตอนการจัดเตรียม Raster Map 

 
 

6. การเตือนภัยแผนดินถลม 
เปาหมายที่สําคัญ ประการหนึ่งในการศึกษาแผนดินถลมคือ การ
ท่ีสามารถเตือนภัยผูท่ีจะรับผลกระทบไดลวงหนา จะทําใหลด
การสูญเสียได ดัชนีท่ีใชในการเตือนภัยอาจมีตั้งแต การเคลื่อนตัว
ของดิน ความชื้นในมวลดิน ปริมาณและรูปแบบการตกของ
น้ําฝน สีน้ําหรือความชุมในลําน้ํา ไปจนกระทั้งความเขมของเมฆ
ฝนที่สํารวจไดดวยเรดาร 
 

ดัชนีใดที่มีความสัมพันธท่ีดีกับการเกิดดินถลม และสามารถ
ตรวจวัดไดกอนลวงหนานานกอนเกิดแผนดินถลม ก็จะเปนดัชนี
เตือนภัยท่ีดี ในปจจุบันปริมาณความเขมและรูปแบบการตกของ
น้ําฝน ถือไดวาเปนดัชนีท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นในการวิเคราะหเพื่อเตือน
ภัยจึงพยายามหาปริมาณ “น้ําฝนวิกฤต” เพื่อการเตือนภัย ตัวอยาง
น้ําฝนวิกฤตของพื้นที่ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (แผนท่ีระวาง 
5434IV) ซึ่งวิเคราะหดวยวิธีทางธรณีเทคนิคแสดงไวในรูปท่ี 12 
และสามารถแสดงพื้นที่ท่ีเกี่ยวของท่ีมีโอกาสเกิดการถลมสูงใน
รูปที่ 13 
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รูปที่ 12 ขอบเขตน้ําฝนวิกฤตและเหตุการณดินถลมที่เกิดในอดีต 

 
 

ชวงเวลาที่เกิดแผนดินถลม 
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ก. ในสภาวะเริ่มตน 

 
ข.สภาวะฝนตกหนัก 

รูปที่ 13 แผนที่เสีย่งภัยแผนดินถลม (บรรพต, 2548) 

 
7.   สรุป 

การศึกษาแผนดินถลมเพื่อการเตือนภัยจะชวยลดผลความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึนได ในปจจุบันไดมีการศึกษาและหาแนวทาง
ในการเตือนภัยดัวยวิธีทางธรณีเทคนิค ซึ่งไดมีการศึกษาในเรื่อง
ของ กําลังรับแรงเฉือนของมวลดินท่ีคาความชื้นหรือ Degree of 
saturate ตางๆ การวิเคราะหรูปแบบฝน การการวิเคราะหการไหล
ซึมเพื่อ ศึกษาคาความชื้นที่ เปลี่ยนแปลงเนื่องจากน้ํ าฝนที่ 
Intensity-Duration-Return Period การวิเคราะหเสถียรภาพของ
ลาดดิน รวมถึงการพยายามหาเสนขอบเขตน้ําฝนวิกฤต และแผน
ท่ีเสี่ยงภัยดินถลม อยางไรก็ตามความมีการศึกษาและพัฒนาดาน

แผนดินถลมเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเขาใจและสามารถนํามาใชใน
การเตือนภัยแผนดินถลมท่ีเหมาะสมและถูกตองยิ่งข้ึนตอไป 
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