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บทคัดยอ : จังหวัดภูเก็ต เปนพื้นที่หนึ่งท่ีประสบปญหาจากการเกิดแผนดินถลม เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา ซึ่งเปนแหลง
ทองเที่ยวและมีชุมชนอยูอาศัยบริเวณเชิงเขาอยางหนาแนน โดยเฉพาะบริเวณดานตะวันตกของพื้นที่ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดแผนดิน
ถลมประกอบดวยปจจัยสภาพพื้นที่ และปจจัยกระตุน ปจจัยสภาพพื้นที่แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ปจจัยคงที่ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะปกติ ไดแก ลักษณะทางธรณีวิทยา ความลาดชันของพื้นที่ และลักษณะที่ดิน สวนอีกปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยผันแปรสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีปจจัยภายนอกมากระตุน ไดแก กําลังรับแรงเฉือนของดิน ปริมาณน้ําในมวลดิน แรงดึงน้ําในดิน สวนปจจัยกระตุน
ไดแกปจจัยท่ีเกิดข้ึนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแตมีผลทําใหปจจัยผันแปรเปลี่ยนแปลงไปจนอาจทําใหเกิดแผนดินถลมได เชน การเกิดฝนตก 
เปนตน สําหรับการวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลมในการวิจัยครั้งนี้ไดใชวิธีทางธรณีวิศวกรรม โดยคํานึงถึงความไมแนนอนเนื่องจากฝน
ตก ไดแกสภาวะเริ่มตนจากฝนที่ตกกอนลวงหนา และรูปแบบของฝนตก ซึ่งมีผลตอกําลังรับแรงเฉือนของดินและแรงดึงน้ําในดิน ผลการ
วิเคราะหพบวามีโอกาสเกิดแผนดินถลมสูงสุดไมเกิน 1x10-3 ครั้งตอป  
  
ABSTRACT: Phuket province is one of the area that encounter with the landslide problems. Because most of area, especially  
western area, is the mountain which is the tourism place and dense community. The causal factors of landslides consist of condition 
factors and triggering factors. The condition factors can be divided into 2 factors, the first is static factors which constant in general 
condition such as geology, terrain slope and landform. The second is dynamic factors which depend on the triggering factor such as 
shear strength of soil, water content and matric suction. The triggering factor is the temporary phenomenon such as rainfall which 
influence to dynamic factor and result in decrease the stability of slope that trigger landslide finally. The method of landslide hazard 
analysis in this research is the geotechnical engineering method with uncertainty of rainfall due to antecedent rainfall and rainfall 
pattern.  The maximum landslide hazard in the study area from this method is about 1x10-3 in one year. 
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1.  บทนํา 
 ปญหาแผนดินถลมในแหลงชุมชน บริเวณลาดเชิงเขาใน
ประเทศไทยมีมานานแลว และทําใหเกิดความเสียหายใหกับชีวิต
และทรัพยสิน รวมท้ังเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนอยาง
มาก ดังตัวอยางที่ไดมีการบันทึกในตารางที่ 1 เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศในบางพื้นที่เปนที่ราบสลับไหลเขา ซึ่งเอื้อใหเกิดแผนดิน

ถลมได ไดแกพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตอเนื่องเรื่อยมา
ทางฝงทิศตะวันตก ลงไปจนถึงตอนลางของประเทศ  
 สําหรับจังหวัดภูเก็ต ก็ไดรับผลกระทบจากการเกิดแผนดิน
ถลม เชนกัน ดังท่ีมีรายงานความเสียหายจากอุทกภัย และแผนดิน
ถลม เมื่อเดือนตุลาคม 2544 เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเปน
เทือกเขาที่มีความลาดชัน มีแหลงชุมชน ยานธุรกิจ และแหลง

             การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ ๑๒                               โรงแรมอมรินทรลากูน จ.พิษณุโลก 2-4 พฤษภาคม 2550 
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ทองเที่ยวอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา รวมท้ังอยูในเขตมรสุม ทําใหมี
ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปโดยเฉพาะในชวงเดือน  ตุลาคม-
ธันวาคม ของทุกป ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดแผนดินถลมข้ึนได 
(วรากร และคณะ, 2549) 
ตารางที่ 1 การเกิดน้ําหลากและดินถลมที่รุนแรงในประเทศไทย 
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ม.ค. 2518 อ. รอนพิบูลย จ. นครศรีธรรมราช 58 ราย 
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 สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “จัดทํา
แผนท่ีแสดงโอกาสเกิดแผนดินถลมโดยพิจารณาจากปจจัยท่ีไม
คงที่ พื้นที่ศึกษาภาคใตฝงทะเลอันดามัน” ซึ่งไดรับการสนับสนุน
งานวิจัยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อท่ีจะวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลมโดยวิธีทาง
ธรณีวิศวกรรม โดยจะแสดงผลในรูปของความนาจะเปนบนแผน
ท่ีเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงตอไป 
 พื้นศึกษาที่นําเสนอในครั้งนี้เปนพื้นที่ฝงตะวันตกของเกาะ
ภูเก็ต บริเวณไหลเขาเหนืออาวกมลา ปาตอง และอาวกะรน ดัง
แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งเปนพื้นที่ทองเที่ยว และเปนยานธุรกิจที่สําคัญ 
และไดมีการพัฒนาที่ดินขึ้นไปบนเขาจํานวนมาก 
  
2.  หลักการและเหตุผล 
 แผนดินถลมเปนการพิบัติของลาดเอียงโดยมีการการแยกตัว
ของมวลวัสดุออกจากมวลวัสดุเดิม ตามรอยการพิบัติ เคลื่อนตัว
ตามลาดเอียงจากที่สูงลงสูท่ีต่ํา ภายใตแรงดึงดูดของโลก 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดแผนดินถลมสามารถแบงออกได
เปน 2 กลุมคือ ปจจัยสภาพพื้นที่ (Condition Factor) และปจจัย
กระตุน (Triggering Factor)  
 ปจจัยสภาพพื้นที่เปนลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีผลตอศักยภาพ
ในการเกิดแผนดินถลม สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
 - ปจจัยคงที่ (Static Factor) เปนปจจัยท่ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมากในสภาวะปกติ ไดแก 
ลักษณะทางธรณีวิทยา ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะที่ดิน 
ปจจัยเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเกิดปรากฎการณ
ธรรมชาติอยางรุนแรง เชนเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง จนทําให
โครงสรางทางธรณีเปลี่ยนแปลง หรือสภาพอากาศของโลก
เปลี่ยนแปลงจนทําใหลักษณะพื้นที่ พืชปกคลุมดินเปลี่ยนแปลง
ไป และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมนุษย 
 - ปจจัยผันแปร (Dynamic Factors) เปนปจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีปจจัยภายนอกมากระตุน ไดแก ความชื้นใน
มวลดิน คุณสมบัติของดินทางดานกําลังรับแรงเฉือน ระดับน้ําใต
ดิน ซึ่งมีผลทําใหลาดดินมีเสถียรภาพลดต่ําลงจนอาจกอใหเกิด
การพิบัติได 
 สวนปจจัยกระตุน เปนปจจัยภายนอกที่เมื่อเกิดข้ึนจะมีผลทํา
ใหคุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงไป ไดแก การเกิดฝนตก ปจจัย
กระตุนนี้จะเกิดข้ึนเปนครั้งคราว และมีผลตอปจจัยผันแปรชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เมื่อปจจัยกระตุนหายไป ปจจัยสภาพื้นที่ก็
จะกลับคืนสูปกติ 
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 การประเมินโอกาสเกิดแผนดินถลม (Landslide Hazard 
Assessment) เปนการประเมินความนาจะเปนในการเกิดแผนดิน
ถลมท่ีสามารถกอใหเกิดความเสียหายไดจากปจจัยอิทธิพลตางๆ 
(Varnes, 1984) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชนวิธีดัชนีปจจัย
รวม วิธีการทางสถิติ และการวิเคราะหทางธรณีวิศวกรรม โดย
การวิจัยในครั้งนี้ไดใชวิธีทางธรณีวิศวกรรมในการวิเคราะห 
 
3. การดําเนินงาน 
 ในการดําเนินงานจะแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการ
จัดเตรียมขอมูล ข้ันตอนการวิเคราะห และขั้นตอนการจัดทําแผน
ท่ีแสดงโอกาสเกิดแผนดินถลม ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
รูปท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.1 การจัดเตรียมขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชวิเคราะหในครั้งนี้ไดจากโครงการ “การศึกษา
พฤติกรรมของดินถลมในจังหวัดภูเก็ต” และโครงการ “ศึกษาหา
แนวทางปองกันและลดผลกระทบจากภัยแผนดินถลม” 
ดําเนินการโดยคณะผูวิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ในขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลนี้ ประกอบดวยการรวบรวม

ขอมูลพื้นฐาน ผลการสํารวจลักษณะพื้นที่และผลการทดสอบ
คุณสมบัติดิน  รวมท้ังการจัดทําฐานขอมูลและกําหนดคา 
Parameter 
 ก.  การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน เปนการรวบรวมขอมูล
สภาพพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก แผนที่ธรณีวิทยา 
แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่การใชท่ีดิน และขอมูลการตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน ซึ่งเปนปจจัยกระตุน ดําเนินการในรูปแบบ GIS 
 ข.  การรวบรวมผลการสํารวจลักษณะพื้นที่ และทดสอบ
คุณสมบัติดิน โดยจะนํามาใชอางอิงกับขอมูลเบื้องตน และผล
การทดสอบคุณสมบัติของดินทางดานกําลังรับแรงเฉือน และ
พฤติกรรมการซึมน้ําของดิน ซึ่งเปนปจจัยสภาพที่ไมคงที่ 
 ค.  การจัดทําฐานขอมูล และกําหนดคา Parameter ในการ
วิเคราะห ประกอบดวย 
 -  ขอมูลธรณีวิทยา (Geology) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาได
จําแนกลักษณะทางธรณีวิทยาออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุม
หินแกรนิตซึ่งปรากฏอยูเปนบริเวณกวางบริเวณลาดเขา และมี
รองรอยการเกิดแผนดินถลมในบริเวณนี้ และกลุมของตะกอน
ทรายสะสมอยูบริเวณเชิงเขาตลอดจนถึงชายฝงทะเล (รูปที่ 3ก) 
 -  ขอมูลความลาดชัน (Slope) คํานวณจากเสนชั้นความ
สูงจากแผนที่ภูมิประเทศ ในลักษณะ Polygon โดยแบงชุดขอมูล
ออกเปนชวงช้ันละ 5° โดยเริ่มตั้งแต 30° เปนตนไป (รูปท่ี 3ข) 
 -  ขอมูลการใชท่ีดิน (Land use) จําแนกตามลักษณะของ
พืชปกคลุมดินโดยพิจารณาความยาวและกําลังรับแรงดึงของราก 
ซึ่งแบงออกไดเปน 4 กลุมคือ พื้นที่ปาดิบช้ืน พื้นที่ปาช้ันรอง 
พื้นที่เกษตร และพื้นที่โลง (รูปที่ 3ค)  
 -  ขอมูลปริมาณน้ําฝน ไดจากสถานีตรวจวัดน้ําฝนที่
ครอบคลุมพื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีอยู 3 สถานีไดแก
สถานี 561010, 564001 และสถานี 564201 ซึ่งแบงพื้นที่
ครอบคลุมเปน 3 สวน (รูปที่ 3ง) ขอมูลปริมาณน้ําฝนนี้จะนํามา
วิเคราะหหาความสัมพันธของ ความเขม-ชวงเวลา-รอบปการเกิด
ซ้ําของฝน เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหโอกาสเกิดฝนที่ความเขม
ตางๆ ตอไป 
 -  คุณสมบัติกําลังรับแรงเฉือนของดิน ไดจากผลการ
ทดสอบ Direct Shear Test โดยจําแนกตามกลุมหิน ซึ่งกําลังรับ
แรงเฉือนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นในมวลดินโดย
กําหนดใหเปนชวงช้ันตามระดับความอิ่มตัวดวยน้ํา (Degree of 
Saturation, Sr) ดังแสดงในรูปที่ 4 

เร่ิมตน

รวบรวมขอมูลเบือ้งตน

การสํารวจและทดสอบ
คณุสมบตัดินิ

จัดทําฐานขอมูล

วเิคราะหเสถยีรภาพ
ของลาดดนิ

วเิคราะหโอกาสเกดิ
แผนดนิถลม

วเิคราะหการ
เปลีย่นแปลงปริมาณน้ํา

ในมวลดนิ

จัดทําแผนทีแ่สดงโอกาส
เกดิแผนดนิถลม

ส้ินสุดการดําเนินงาน
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 -  พฤติกรรมการไหลซึมของน้ําผานมวลดิน ไดแก 
ความสัมพันธระหวางคา Volumetric Water Content กับคา 
Metric Suction ในมวลดิน (Soil-Water Characteristic Curve, 
SWCC) และความสัมพันธระหวางคา Hydraulic Conductivity 
กับคา Matric Suction (Permeability Function, PF) ซึ่งถูกกําหนด
ความสัมพันธดวยแบบจําลองของ van Genuchten (1980) และคา 
Saturated Hydraulic Conductivity (Ks) ซึ่งไดจากการทดสอบใน
สนามและในหองปฏิบัติการ รวมท้ังประมาณไดโดยวิธีทางออม
จากผลการทดสอบ Grain Size Distribution และคา Plasticity 
Index (Zapata, 2000)  

กลุมหินแกรนิต
กลุมดินตะกอน   

ก.Geology ข.Slope 

ปาดิบช้ืน
เกษตรยืนตน
ปาช้ันรอง
พ้ืนท่ีโลง

 

Station 561010

Station 564001

Station 564201

 
ค.Landuse ง.Rainfall Area 
รูปท่ี 3 แสดงลักษณะพื้นที่ศึกษา 

 - ความหนาของชั้นดิน (Soil Thickness) พิจารณาใหเปนดิน
ช้ันเดียวมีคุณสมบัติ เฉลี่ยเทากันตั้งแตผิวดินจนถึงหนาหิน 
ประมาณคาจากผลการสํารวจในสนามบริเวณที่มีการเปดหนาดิน 
และบริเวณที่เคยเกิดแผนดินถลม เปรียบเทียบกับขอมูลความลาด
ชันที่มีอยูดังแสดงในรูปที่ 5 

 
ก.คา Cohesion ที่ระดับ Sr ตางๆ 

 
ข. คา Friction Angle ที่ระดับ Sr ตางๆ 
รูปท่ี 4 แสดงผลการทดสอบ Direct Shear ที่ระดับ Sr ตางๆ  

 
รูปท่ี 5 ขอมูลความลึกเปรียบเทียบกับความชันในพื้นที่ศึกษา 
3.2 การวิเคราะห 
 ในขั้นตอนการวิเคราะหจะแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ การ
วิเคราะหโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดินที่สภาวะความชื้นตางๆ 
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําในมวลดินเนื่องจากฝน
ตก และการวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลม 
 ก.  การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดิน วิเคราะหโดย  
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 -  กําหนดแนวการพิบัติเปนแบบ Infinite Slope เนื่องจาก
ผลการสํารวจในสนามพบวาลักษณะรองรอยแผนดินถลมใน
อดีตเปน Shallow Landslide ดังแสดงในรูปที่ 6 และวิเคราะห
อัตราสวนปลอดภัยไดดังสมการที่ 1  
 

W 

T 

N′+ U 

β b 

Failure Surface 

h 

T 

W 
β 

Force Polygon 

hcos2β 

N′+ U mh 

 
รูปท่ี 6 ลักษณะการพิบัติแบบ Infinite Slope 
 

( )[ ]
( )[ ]satm

m
2

mm1cossinh
mm1tancoshc

FS
γ+γ−ββ

γ′+γ−φ′β+′
=             (1) 

 
c′ = แรงยึดเหนี่ยวของมวลดิน 
h = ความลึกของแนวการพิบัติ 
β = มุมลาดเอียงของพื้นที่ 
φ′ = มุมเสียดทานภายใน 
m = อัตราสวนความลึกระดับน้ําใตดินเหนือแนวพิบัติกับ 
  ความลึกของแนวพิบัต ิ
γm = ความหนาแนนชื้นของดิน 
γ′ = ความหนาแนนประสิทธิผล (γsat-γw) 
γsat = ความหนาแนนของดินที่จุดอิ่มตัว 
γw = ความหนาแนนของน้ํา 
 -  กําหนดใหระดับน้ําใตดินต่ํ ากวา ช้ันดินที่พิจารณา
เนื่องจากการตรวจวัด Matric Suction ดวย  Tensiometer และการ
สังเกตในบอสังเกตการณท่ีความลึกประมาณ 3 เมตร ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2546-2547 ไมพบวามีระดับน้ําใตดินขึ้นมาถึง
ระดับกนบอเลย 
 -  ช้ันดินที่พิจารณามีลักษณะ Homogeneous ตลอดชั้นดิน 
และไดรับอิทธิพลของรากพืช ซึ่งสามารถวิเคราะหอัตราสวน
ปลอดภัยไดดังสมการที่ 2 

β
φ

+
βγβ

′
+

βγβ
=

tan
tan

cossinh
c

cossinh
cFS

mm

R            (2) 

 
CR  =  กําลังรับแรงเฉือนเนื่องจากรากพืช 

 -  คา Parameter กําหนดเปนชวงต่ําสุด-สูงสุด ตามกลุมหิน
และชวงของคา Sr ท่ีใช 
 -  จําลองคา Parameter แบบสุม (Random) โดยกําหนดให
ขอมูลมีการกระจายตัวแบบสม่ําเสมอ (Uniform Distribution) คา 
Parameter ในการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 2 
 -  ทําการวิเคราะหโดยแทนคา Parameter แบบสุม ในแต
ละระดับความชื้นตั้งแต 95-100%, 90-95%, 85-90% และ 80-
85% ตามลําดับ ซึ่งพบวาท่ีปริมาณความชื้นในมวลดินต่ํากวา 
80% จะไมมีโอกาสเกิดแผนดินถลม และใชคานี้เปนตัวกําหนด
จุดเริ่มตนของการวิเคราะหฝน  
ตารางที่ 2 แสดงคา Parameter ที่ใชในการวิเคราะหการพิบัติของลาดดิน 
คุณสมบัติดินตามกลุมหิน 

Class Symbol Sr(%) CS PHI DEN
Granite R1_01 95-100 0.25-0.90 32-44 1.89-1.91

R1_02 90-95 0.46-1.54 32-44 1.87-1.89
R1_03 85-90 0.69-2.21 32-44 1.85-1.87
R1_04 80-85 0.92-2.91 32-44 1.83-1.85  

ความลาดชัน 
Class Symbol SLOPE DEPTH

12 S01 85-89 0.1
11 S02 80-85 0.1
10 S03 75-80 0.1-0.5
9 S04 70-75 0.1-0.5
8 S05 65-70 0.1-1.0
7 S06 60-65 0.1-1.0
6 S07 55-60 0.1-1.5
5 S08 50-55 0.1-1.5
4 S09 45-50 0.1-2.0
3 S10 40-45 0.1-2.0
2 S11 35-40 0.1-3.0
1 S12 30-35 0.1-3.0  

การใชที่ดิน 

 
 -  ผลการวิเคราะหแสดงในรูปของความนาจะเปนในการ
เกิดการพิบัติในแตละชวงของความชื้น 
 ข.  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําในมวลดิน   
 -  วิเคราะหการไหลซึมของน้ําผานมวลดิน ดวยวิธี Finite 
Difference (FD) แบบทิศทางเดียวในแนวดิ่ง (Vertical 1-D Flow) 
โดยใชสมการควบคุมของ Richards (Kumar, 2002) ดังแสดงใน
สมการที่ 3 
 

⎟
⎠
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⎜
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⎛ −

∂
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∂
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θ∂ 1

z
hK

zt
              (3) 

 
θ = Volumetric Water Content  
t = เวลา 

Class Symbol CR RDP_MIN 
L1 0.0-1.5 
L2 0.08-0.24 0.0-0.8 
L3 0.09-0.35 0.0-1.5 
L4 0.00 0.0 

Tropical Evergreen Forest 
Secondary Forest
Agricultural Crops

พื้นทีเ่ปดโลง 

0.17-0.46 
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z = ระยะทางตามความลึกจากผิวดินขนานกับทิศ 
  ทางการไหล 
h = Matric Suction 
K = Hydraulic Conductivity 
∂θ/∂t = อัตราการเปลี่ยนแปลง Volumetric Water Content  
  ตามเวลา 
 -  กําหนดคาเริ่มตน (Initial Condition) ท่ี Sr = 50% ซึ่ง
เปนคาต่ําสุดท่ีวัดไดในชวงท่ีทําการตรวจวัดพฤติกรรม (ต.ค. 
2546 – ธ.ค. 2547) 
 -  กําหนดขอบเขตการวิเคราะหท่ีผิวดินใหปริมาณน้ําฝนที่
ไหลซึมลงในดินเปนคาคงท่ีเทากับความเขมของฝนแตไมเกินคา
ความสามารถในการซึมน้ําของดิน เมื่อแรงดึงน้ําในมวลดินสูง
กวาแรงดึงน้ําวิกฤติ 

q1
z
hK =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

∂
∂

−                (4) 

 -  กําหนดขอบเขตการไหลซึมออกดานลางเปนแบบ Free 
Drainage 

0
z
h

=
∂
∂                 (5) 

 -  ใชแบบจําลองของ van Genuchten (1980) กําหนด 
SWCC และ PF ดังแสดงในรูปที่ 7 และสมการที่ 6 และ 7 
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 For PF           (7) 

โดยที่ 
θ = Volumetric Water Content  
θs = Saturated Volumetric Water Content 
θr = Residual Volumetric Water Content 
α = Shape Parameter, cm-1 
n = Shape Parameter 
m = Shape Parameter, m=1-1/n 
h = Matric Suction, cm 
K = Hydraulic Conductivity 
Ks = Saturated Hydraulic Conductivity 
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ก. SWCC จากแบบจําลอง van Genuchten(1980) 
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ข. PF จากแบบจําลอง van Genuchten(1980) 
รูปท่ี 7 แสดงพฤติกรรม SWCC และ PF  
คา Parameter ท่ีใชในการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปคา Parameter สําหรับ SWCC และ PF 

α n θs θr ks(cm/s) 
 

0.133 1.993 0.443 0.024 1.01E-03 

 
 -  กําหนดชวงเวลาที่ฝนตก (Duration) เทากับ 15 วัน 
 -  กําหนดความเขมน้ําฝนสูงสุดท่ี Return Period 100 ป 
(คาสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกสถานี) และทําการวิเคราะหโดย
การสุม (Random) ท้ังหมด 500 กรณี  
 -  พิจารณาการไหลซึมท่ีระดับความลึก 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 
2.5 และ 3.0 ม. ท่ีชวงเวลาฝนตก 1, 2, 3, …. , 15 วัน 
 -  คัดเลือกชวงเวลาที่ฝนตกที่เหมาะสม (เลือกจาก 1, 2, 
3,…, 15 วัน) โดยพิจารณาจากคา Sr สูงสุดตองไมเกินคาท่ีทําให
มีโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดิน ท่ีความเขมน้ําฝนเทากับศูนย  
 -  คํานวณการเปลี่ยนแปลงความชื้นโดยพิจาณาจากความ
เขมน้ําฝนโดยใชชวงเวลาที่คัดเลือกและโอกาสที่จะเกิดท่ีระดับ
ตางๆ 
 -  ผลการวิเคราะหแสดงในรูปของความนาจะเปนที่คา Sr 
เพิ่มข้ึนเนื่องจากฝนตก โดยความไมแนนอนดังกลาวเกิดข้ึน
เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกกอนหนา (Antecedent Rainfall) และ
รูปแบบของฝน (Rainfall Pattern) 
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 ค.  การวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลม 
 -  นําผลการคํานวณโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดินที่
ระดับความชื้นตางๆ มาคํานวณรวมกับโอกาสเกิดความชื้นนั้น  
 -  ผลการวิ เคราะหแสดงถึงโอกาสเกิดแผนดินถลม
เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ศึกษา 
 
3.3 การจัดทําแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผนดินถลม 
 - ผลการวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลมในกรณีตางๆ จะ
ถูกนําไปเปรียบเทียบในบริเวณตางๆ ในพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณา
จากขอมูลพื้นฐานที่เตรียมไว และแสดงผลโดยใช GIS 
 - โอกาสเกิดแผนดินถลมแสดงในรูปโอกาสเกิดในรอบ 1 ป 
 
4. ผลการวิเคราะห 
4.1 ผลการวิเคราะหโอกาสเกิดการพิบัติ 
 การวิเคราะหโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดินจากปจจัยทาง
ธรณีวิทยาซึ่งอยูในรูปของกําลังรับแรงเฉือนของดิน ความลาด
ชันของพื้นที่ และการใชท่ีดิน มีท้ังสิ้น 48 กรณี และคํานวณใน
แตละชวงความชื้นตั้งแต 95-100%, 90-95%, 85-90% และ 80-
85% ผลการวิเคราะหแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งจะเห็นวาท่ี Sr = 80-85% 
โอกาสเกิดแผนดินถลมเทากับศูนย (P(F)=0) 
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รูปท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดินโดย 
 กําหนดให Sr เทากันตลอดความลึก 
4.2 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความชื้น 
 -  การกําหนดชวงเวลาฝนตก จากการวิเคราะหการไหล
ซึมของน้ําผานมวลดินเนื่องจากฝนตก ซึ่งทําใหปริมาณความชื้น
ในมวลดินเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝนใน
ชวงเวลา 1, 2, 3,…, 15 วัน ดังแสดงในรูปที่ 9 พบวาชวงเวลาที่
ปริมาณฝนเปนศูนย แลวท่ีคา Sr สูงสุดนอยกวา 80% ซึ่งทําใหไม

มีโอกาสเกิดแผนดินถลมอยูท่ี 4 วันเปนตนไป ดังนั้นจึงเลือก
ชวงเวลาที่ 4 วันในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความชื้นตอไป 

  
ก.ชวงเวลา 1 วัน ข.ชวงเวลา 2 วัน 

  
ค.ชวงเวลา 3 วัน ง.ชวงเวลา 4 วัน 

  
จ.ชวงเวลา 5 วัน ฉ.ชวงเวลา 8 วัน 
รูปท่ี 9 ความสัมพันธระหวางฝนตกที่ชวงเวลาตางกับ Sr ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 -  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความชื้นเมื่อพิจารณาฝน
ตก 4วัน พบวาท่ีปริมาณฝนเทากันแตมีคา Sr หลายคา ท้ังนี้
เนื่องจากอิทธิพลของฝนที่ตกกอนหนา และรูปแบบของฝนใน
ชวงเวลา 4 วัน ดังนั้นจึงแสดงความสัมพันธระหวาง ปริมาณ
น้ําฝนกับ Sr ในรูปของความนาจะเปน ดังรูปท่ี 10  
 -  การวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลมเนื่องจากฝนตก 
เปนการวิเคราะหโอกาสเกิดการพิบัติของลาดดินที่ระดับความชื้น
ตางๆ ซึ่งเกิดจากฝนตกที่คํานวณโอกาสเกิด (รอบปการเกิดซ้ํา) 
จากสถานีวัดน้ําฝน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาโอกาสเกิด
แผนดินถลมสูงสุดมีคาต่ํากวา 1x10-3 ดังแสดงในรูปที่ 11  
 -  การจัดทําแผนที่ จากผลการวิเคราะหสามารถประเมิน
โอกาสเกิดแผนดินถลมในบริเวณตางๆ ในพื้นที่ศึกษาไดดังแสดง
ในรูปที่ 12 
 
6. สรุป 
 -  ผลการวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลม ซึ่งเมื่อนําไป
ประเมินในพื้นที่ศึกษาแลวพบวา โอกาสเกิดแผนดินถลมอยูใน
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ระดับต่ํากวา 1x10-3 ครั้งตอป เมื่อพิจารณาจากปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
จะเห็นวาถาอยูสภาพธรรมชาติโดยไมถูกรบกวนจะมีโอกาสเกิด
แผนดินถลมนอย  และจากการสํารวจแผนดินถลมในอดีต
โดยมากจะเปนขอมูลในบริเวณที่มีการพัฒนาที่ดิน เปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ เดิม  ซึ่งนาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหโอกาสเกิด
แผนดินถลมเพิ่มข้ึนได 

 
ก. ระดับความลึก 1.00 เมตร 

 
ข. ระดับความลึก 1.00 เมตร 

 
ค. ระดับความลึก 1.00 เมตร 
รูปท่ี 10 แสดงโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลง Sr ที่ปริมาณฝนตางๆ 
 - การท่ีฝนตกที่ความเขมสูงๆ ไมไดหมายความวาความชื้น
ในมวลดินจะเพิ่มข้ึนจนเกิดแผนดินถลมเสมอไป ในบางครั้งฝน
ท่ีความเขมต่ํา ก็อาจกอใหเกิดแผนดินถลมได ท้ังนี้เนื่องจาก
สภาวะเริ่มตน (Initial Condition) ซึ่งเปนผลมาจากฝนกอนหนา 
(Antecedent Rainfall) ทําใหระดับความชื้นเริ่มตนสูงเมื่อฝนตก
ลงมาเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหเกิดแผนดินถลมได นอกจากนี้
รูปแบบของฝนที่ตกก็มีอิทธิพลเชนกัน ฝนที่ตกในชวงเวลาและมี

ความเขมรวมเทากันแต ความเขมไมคงที่มากบางนอยบางในแต
ละชวงเวลาทําใหเกิดความไมแนนอนในการประมาณความชื้นที่
เกิดข้ึน ซึ่งสงผลตอการวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลม ดังนั้น
การเลือกชวงเวลา (Duration) จึงเปนสวนที่สําคัญมาก ตองเปน
ชวงเวลาที่มากพอที่จะทําใหอิทธิพลของฝนกอนหนามีฝน
กระทบนอย แตตองไมมากจนทําใหไดรับอิทธิพลของรูปแบบ
มากเกินไป 

 
ก. สถานี 561010 

 
ข. สถานี 564001 

 
ค. สถานี 564201 
รูปท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหโอกาสเกิดแผนดินถลม 
 - ความเขมน้ําฝนท่ีรอบปการเกิดซ้ํามาก ไมจําเปนที่จะ
กอให เกิดแผนดินถลมมากวา ท่ีรอบปการเกิดซ้ํ านอยกวา 
เนื่องจากอิทธิพลของฝนกอนหนา และรูปแบบฝนในชวงท่ีเกิด
ฝนตก ทําใหท่ีความเขมนอยก็ทําใหเกิดแผนดินถลมไดถึงจะมี
โอกาสเกิดข้ึนไดต่ําแตมีรอบปการเกิดซ้ําท่ีถี่กวาเมื่อนํามาคํานวณ
รวมกันก็สามารถทําใหมีโอกาสเกิดแผนดินถลมสูงกวา 
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Landslide Hazard
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รูปท่ี 12 แสดงโอกาสเกิดแผนดินถลมในพื้นที่ศึกษา 
 - ความนาเชื่อถือ เนื่องจากผลงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ
โครงการวิจัย “จัดทําแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผนดินถลมโดย
พิจารณาจากปจจัยท่ีไมคงที่ พื้นที่ศึกษาภาคใตฝงทะเลอันดามัน” 
ซึ่งขณะนี้อยูข้ันตอนของการเทียบวัดเพื่อปรับแกความนาเชื่อถือ 
ความถูกตองของการวิเคราะหข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 
ความแปรปรวนของขอมูล และการเลือกตัวแทนที่เหมาะสม การ
ไดมาซึ่งขอมูล หากมีการดําเนินการเพิ่มข้ึนก็จะทําใหความ
นา เชื่อถือ เพิ่มมากขึ้น  อย างไรก็ตามการวิ เคราะหในเชิง
พฤติกรรมก็เปนสิ่งท่ีควรกระทํา เพราะการที่ทราบถึงกลไกการ
เกิด จะทําใหสามารถวิเคราะหและประเมินถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตที่มีเงื่อนไขตางออกไปจากเดิมไดอยางถูกตอง 
 - ประโยชนท่ีไดรับ ผลการวิเคราะหซึ่งแสดงเปนโอกาสเกิด
แผนดินถลมตอป  สามารถนําไปใช เปนขอมูลฐานในการ
วิเคราะหความเสี่ยงภัยจากแผนดินถลมเพื่อใชในการวางแผนการ
ดําเนินการเพื่อปองกันสาธารณภัยตอไป เชน การวางแผนและ
มาตรการเตือนภัย การปรับปรุงพัฒนาโครงสรางปองกันและลด
ผลกระทบ  รวมท้ังการหลีกเลี่ยงการใชประโยชน ท่ีดินที่มี
ผลกระทบตอสภาพเดิมใหมากที่สุด และการวางแผนรับมือ
ภายหลังเกิดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - การดําเนินงานในขั้นตอไป ตองมีการพัฒนาใหเกิดความ
นาเชื่อถือมากขึ้น รวมท้ังการนําปจจัยเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย
ท่ีมีผลตอสภาพพื้นท่ี เพื่อใหการคาดการณมีความถูกตองมาก
ยิ่งข้ึน 
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