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บทคัดย่อ
การศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มร่วมกับแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่ม (Landslide
Probability Model) โดยใช้ข้อมูลฝนสูงสุดรายวัน จากสถานีตรวจวัดจ�ำนวน 9 สถานี ซึ่งจะน�ำข้อมูลฝนสูงสุดรายวัน
มาวิเคราะห์หารอบปีการเกิดซ�ำ้ ตัง้ แต่ 5, 10, 50 และ 100 ปี โดยจากงานวิจยั นีพ้ บว่า พืน้ ที่เสีย่ งภัยดินถล่มของภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ตามแนวเทือกเขาบรรทัดและแนวทิวเขาสอยดาว และ
ในการศึกษานีย้ งั พบว่า พืน้ ที่เสีย่ งภัยดินถล่มในบริเวณภาคตะวันออกจะเพิม่ มากขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณฝนทีม่ รี อบปี
การเกิดซ�้ำที่สูงขึ้น และพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มมากกว่า 80% จะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนครอบคลุมร้อยละ 25 ของ
พื้นที่ทั้งหมดในภาคตะวันออก ส�ำหรับรอบปีการเกิดซ�้ำ 100 ปี นอกจากนี้ผลจากการประเมินความเสียหายจากภัยดินถล่ม
จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ 0.4 ล้านบาทต่อตารางกิโลเมตร ในกรณีของปริมาณฝนที่มีรอบปีการเกิดซ�้ำ 5 ปี และ
มีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยจนถึง 1.8 ล้านบาทต่อตารางกิโลเมตร ในกรณีของรอบปีการเกิดซ�้ำ 100 ปี
ค�ำส�ำคัญ: ความเสี่ยง ปริมาณฝน ดินถล่ม ประเทศไทย
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Abstract
The study of debris flow landslide in the Eastern Thailand applies Geographic Information System
(GIS) and landslide probability model by using maximum daily rainfall data from 9 precipitation stations
for assessing landslide hazard map at 5, 10, 50, and 100 year return periods. The results showed that most
high-risk areas were located in Trat and Chanthaburi Provinces especially in Banthat Mountain Range and
Khao Soi Dao Mountain areas. The probability of landslide in the Eastern region of Thailand would gradually
increase along with the longer return period scenario. For 100 year return period, areas with 80% probability
of landslide would expand to cover 25 percent of the total area of the eastern Thailand. Furthermore,
this research also revealed the damage cost from landslide in the eastern region. The average landslide
damage cost in the eastern region is approximately 0.4 million Baht per square kilometer at 5 year return
period with the increasing effect to 1.8 million per square kilometer at 100 year return period.
Keywords: Risk, Rainfall, Landslide, Thailand
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1. บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ ปี ญ
ั หาดินโคลนถล่ม
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณทางตอนเหนือ
ของประเทศ [1] แต่ทศวรรษทีผ่ า่ นมาปัญหาโลกร้อนเป็นหนึง่
ในปัจจัยทีก่ ระตุน้ ให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ [2] ส่งผล
ให้ปัญหาดินถล่มได้มีการขยายเพิ่มมากขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยหลักของการเกิดดินถล่ม
คือ ปริมาณฝน [3]
ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้นกั วิจยั จากหลายทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาและพัฒนาวิธีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยของ
ดินถล่ม [4], [5] ส�ำหรับประเทศไทยได้มีนักวิจัยหลายท่าน
ได้แก่ วิภา และ ทวี [6] สุทธิศักดิ์ [7] ได้พยายามประเมิน
แผนที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มเพื่อใช้ในการวางแผนรับมือกับ
เหตุการณ์การเกิดดินถล่มภายในประเทศ
สุภทั รา และ ดวงเดือน [8] ได้ทำ� การประเมินพืน้ ที่เสีย่ งภัย
จากดินถล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์จาก
กระบวนการให้คา่ ถ่วงน�ำ้ หนัก ซึง่ จากผลการศึกษาท�ำให้ทราบว่า
พืน้ ที่เสีย่ งภัยดินถล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์ทอี่ ยูใ่ นเกณฑ์สงู สุด
มีพื้นที่มากถึง 344 ตารางกิโลเมตร
โดยทัว่ ไปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับดินถล่มในประเทศไทย
ส่วนใหญ่พื้นที่ศึกษาจะอยู่ในบริเวณทางตอนเหนือและทาง
ภาคใต้ของประเทศ และมีเพียงไม่กงี่ านวิจยั ทีท่ ำ� การประเมิน
แผนที่ความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย เช่น บุ้งทอง [9] ได้ท�ำการประเมินแผนที่
ความเสี่ยงของดินโคลนถล่มในจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บ
ข้อมูลทางกายภาพและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจากการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเสีย่ งในการเกิดดินถล่มของ
จังหวัดจันทบุรี คือ ลักษณะทางธรณีวทิ ยา ความลาดชันของ
ภูมิประเทศ และระดับความสูง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย
และประเมินผลกระทบของการเกิดดินถล่มภายใต้รอบปี
การเกิดซ�้ำ 5, 10, 50 และ 100 ปี ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ของประเทศ ซึง่ รอบปีการเกิดซ�ำ้ คือการวิเคราะห์ความถีข่ อง
การเกิดซ�ำ้ ของเหตุการณ์ดนิ ถล่มทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่า
ขนาดของดินถล่มที่พิจารณาว่า มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออก
หรือมากกว่าหนึง่ ครัง้ ภายในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด โดยการคาดการณ์
พืน้ ที่เสีย่ งภัยดินถล่มในภาคตะวันออกมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ในการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ดินถล่ม รวมถึงป้องกัน
และบรรเทาความเสียหายจากภัยดินถล่มทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
เพราะว่าบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขตไม้ผล
เศรษฐกิจและแหล่งอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่ามหาศาลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีพนื้ ที่ภเู ขาและลาด
ชันสูงครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ 27 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. วิธีการวิจัย
2.1 พื้นที่ศึกษา
ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยทั่วไปมีลักษณะ
ภูมปิ ระเทศทีแ่ บ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย ทีร่ าบลุม่
แม่น�้ำ ที่ราบแนวชายฝั่ง และที่ราบสูงสลับกับภูเขา มีทิวเขา
ทีส่ ำ� คัญอยูส่ องทิวเขาคือ ทิวเขาจันทบุรแี ละทิวเขาบรรทัด ซึง่
ทิวเขาจันทบุรีจะวางตัวอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทอดตัวไปยังตะวันตก จรดไปกับทิวเขาบรรทัดทีเ่ ป็นแนวเส้น
แบ่งเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา (รูปที่ 1)

เปรม รังสิวณิชพงศ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์รว่ มกับแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่มเพือ่ ประเมินแผนทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่ม
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย.”
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รูปที่ 2 ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออก
อาณาเขตของภาคตะวันออกมีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 34,500
ตารางกิโลเมตร ซึ่งปกคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบไปด้วย
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด และ
จันทบุรี
ภาคตะวันออกมีแนวชายฝั่งทะเล และมีเทือกเขาเปิด
รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยจึงท�ำให้มีฝนตก
ชุกหนาแน่นบริเวณพื้นที่รับลมด้านหน้าเทือกเขาและแนว
ชายฝั่งทะเล ซึ่งปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของภาคตะวันออกจะ
อยูท่ ปี่ ระมาณ 2144 มม. โดยมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ดังแสดงในรูปที่ 2
2.2 ข้อมูล
ในการประเมินแผนที่ความเสี่ยงของดินถล่มในครั้งนี้
ได้ใช้ข้อมูลฝนสูงสุดรายวันในช่วง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2557
(รวม 16 ปี) จากสถานีตรวจวัดจ�ำนวน 9 สถานี ซึ่งได้จาก
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี
การเกิดซ�้ำ 5, 10, 50 และ 100 ปี ซึ่งได้จากการวิเคราะห์
ด้วยวิธี Log-Pearson Type III และในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูล
แบบจ�ำลองระดับสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model;
DEM) จากหน่วยงาน Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) โดยมีความละเอียดอยู่ที่ 1 ตร.กม. × 1 ตร.กม. ร่วม
กับข้อมูลการใช้พื้นที่ พ.ศ. 2553 ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน
และข้อมูลราคาทีด่ นิ ใน พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ทีร่ วบรวม
จากกรมธนารักษ์
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2.3 การวิเคราะห์รอบปีการเกิดซ�้ำของฝนด้วยทฤษฎีล็อก
เพียร์สนั ประเภททีส่ าม (Log-Pearson Type III Distribution)
ส�ำหรับงานวิจัยนี้ได้ท�ำการวิเคราะห์รอบปีการเกิดซ�้ำ
ของปริมาณฝนสูงสุดรายวันออกเป็น 4 กรณี คือ รอบปีการ
เกิดซ�้ำของปริมาณฝนที่ 5, 10, 50 และ 100 ปี ด้วยวิธีการ
ล็อกเพียร์สนั ประเภททีส่ าม ซึง่ วิธนี เี้ ป็นวิธที ใี่ ช้กนั ทัว่ ไปอย่าง
แพร่หลายในด้านการแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยการ
แจกแจงความถีข่ องข้อมูลด้วยวิธลี อ็ กเพียร์สนั ประเภททีส่ ามนี้
ได้รับการยกย่องจากสภาทรัพยากรน�้ำแห่งสหรัฐอเมริกา
(U.S. Water Resources Council) [10] ซึ่งการแจกแจง
ความถี่ด้วยวีธีนี้สามารถอธิบายได้ด้วยสมการที่ (1)
(1)
โดยที่ x Lp,T ค่ า ลอการิ ทึ ม ของปริ ม าณฝน p ที่ มี ร อบปี
การเกิดซ�ำ้ T, ค่าเฉลีย่ ของค่าลอการิทมึ ของปริมาณฝน kLp,T
ค่าแฟกเตอร์เนือ่ งจากความบิดเบีย้ ว S ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.4 แบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของการเกิดดินถล่ม
การศึกษานีไ้ ด้ใช้แบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของการเกิด
ดินถล่ม ซึ่งเป็นแบบจ�ำลองที่พัฒนาจากการค�ำนวนความ
น่าจะเป็นด้วยวิธกี ารถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple Logistic
Regression) โดย Kawagoe และคณะ [11] เพือ่ การคาดการณ์
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในประเทศญี่ปุ่น สมการพื้นฐานของ
แบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของการเกิดดินถล่มสามารถ
พิจารณาได้ดังสมการที่ (2)
(2)
โดยที่ P เป็นค่าโอกาสที่จะเกิดดินถล่ม (%)
h ลาดชลศาสตร์ (m/m)
r ความแตกต่างกันในระดับพื้นดิน (m)
นอกจากนี้ ง านวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท� ำ การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส�ำหรับการประเมินผลกระทบจาก
ดินถล่ม ร่วมกับข้อมูลการใช้พื้นที่ พ.ศ. 2553 ที่ได้จาก
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ในภาคตะวันออกของประเทศไทย.”
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กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงข้อมูลราคาที่ดินใน พ.ศ. 2559 ถึง
พ.ศ. 2561 ที่รวบรวมจากกรมธนารักษ์ในการประเมินความ
เสี ย หายจากดิ น ถล่ ม ต่ อ พื้ น ที่เขตเมื อ ง และส� ำหรั บ พื้ น ที่
เกษตรกรรมและประมงจะสามารถประเมินความเสียหาย
ร่วมกับข้อมูลผลผลิตการเกษตรและประมงจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามการศึกษาของ Prem และคณะ [12]
ดังแสดงตามสมการที่ (3) และ (4)

ที่เกินกว่า 200 มม.ต่อวัน จะเกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของภาคตะวันออกเมื่อมีรอบปีการเกิดซ�้ำที่ 100 ปี
ในการวิเคราะห์แผนทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่มในภาคตะวันออก
ด้วยแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่ม (Landslide
Probability Model) ทีแ่ บ่งกรณีศกึ ษาออกเป็น 4 กรณี ตาม
รอบปีการเกิดซ�้ำ 5, 10, 50 และ 100 ปี (รูปที่ 7–10) พบว่า
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของภาคตะวันออกของไทย ส่วนใหญ่
จะเกิดขึน้ บริเวณจังหวัดจันทบุรแี ละตราด ตามแนวเทือกเขา
(3) บรรทัดและแนวทิวเขาสอยดาว และยังพบว่า พื้นที่เสี่ยงภัย
ดินถล่มในบริเวณภาคตะวันออกจะเพิม่ มากขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้
(4) ของปริมาณฝนที่มีรอบปีการเกิดซ�้ำสูงขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณา
พืน้ เสีย่ งภัยทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของฝนในแต่ละรอบปี
โดยที่ DU ผลกระทบของดินถล่มในเขตเมือง
การเกิดซ�้ำพบว่า บริเวณที่มีโอกาสเกิดดินถล่มมากกว่า 80
DA,F ผลกระทบของดินถล่มในเขตเกษตรกรรมและ เปอร์เซ็นต์ จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนที่ช่วงปี
ประมง
การเกิดซ�้ำต่างๆ และจะขยายตัวจนครอบคุลมร้อยละ 90
L
ราคาที่ดิน
ของพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงรวมถึงพื้นที่หุบเขา ซึ่งคิดเป็น
A ขนาดพื้นที่
ร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด เมื่อปริมาณฝน
H เป็นค่าโอกาสที่จะเกิดดินถล่ม (%)
มีรอบปีการเกิดซ�้ำที่ 100 ปี
Pro ผลผลิตทางการเกษตรและประมงต่อพื้นที่
เมือ่ น�ำผลจากการประเมินแผนทีค่ วามเสีย่ งของดินถล่ม
Pri ราคาผลผลิตต่อพื้นที่
มาวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ คาดการณ์
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากดินถล่มในบริเวณภาคตะวันออก
3. ผลการวิจัย
ส�ำหรับ 4 กรณีของรอบปีการเกิดซ�ำ้ ของปริมาณฝน ประกอบ
จากผลการน�ำข้อมูลปริมาณน�้ำฝนสูงสุดรายวันจาก ไปด้วย 5, 10, 50 และ 100 ปี
สถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาจ�ำนวน 9 สถานี ใน
จากการประเมินความเสียหายจากภัยของดินถล่มซึ่ง
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย มาท�ำการประมาณ แสดงเป็นแผนทีด่ งั รูปที่ 11–14 จะพบว่า ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ค่าเชิงพื้นที่ด้วยวิธีล็อกเพียร์สันประเภทที่สาม เพื่อท�ำแผนที่ จากภัยดินถล่มมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจเฉลีย่ อยูท่ ี่ 0.4 ล้านบาท
แสดงปริมาณน�้ำฝนในรอบปีการเกิดซ�้ำที่ 5, 10, 50 และ ต่อตารางกิโลเมตร ส�ำหรับการเกิดดินถล่มทีม่ รี อบปีการเกิดซ�ำ้
100 ปี ดังแสดงตามรูปที่ 3–6
5 ปี แล้วความเสียหายจะขยายวงกว้างมากขึน้ จนพืน้ ที่ทไี่ ด้รบั
พบว่า ปริมาณน�้ำฝนในบริเวณภาคตะวันออกที่มีค่า ผลกระทบมากกว่า 5 ล้านบาทต่อตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
มากกว่า 200 มม.ต่อวัน จะเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีและบาง ครอบคุลมร้อยละ 35 ของพืน้ ที่ภาคตะวันออกทัง้ หมด ในรอบปี
พืน้ ที่ในจังหวัดปราจีนบุรี ตัง้ แต่รอบปีการเกิดซ�ำ้ 5 ปี ในขณะที่ การเกิดซ�ำ้ 100 ปี ซึง่ ความเสียหายเฉลีย่ ประมาณ 1.8 ล้านบาท
พื้นที่อื่นจะมีปริมาณฝนที่ต�่ำกว่า 150 มม.ต่อวัน นอกจากนี้ ต่อตารางกิโลเมตร และจากผลการศึกษายังพบอีกว่าร้อยละ
ปริมาณฝนสูงสุดรายวันที่สูงกว่า 200 มม.ต่อวัน จะเกิดขึ้น 80 เป็นความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่เกษตรกรรมซึง่ ส่วนใหญ่
ครอบคลุมร้อยละ 75 ของพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อปริมาณ เป็นพืน้ ที่พชื สวนทีส่ ำ� คัญทางเศษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่
น�ำ้ ฝนมีรอบปีการเกิดซ�ำ้ ที่ 50 ปี และปริมาณฝนสูงสุดรายวัน ทุเรียน ลองกอง และมังคุด
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกจาก
รอบปีการเกิดซ�้ำ 5 ปี

รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกจาก
รอบปีการเกิดซ�้ำ 50 ปี

รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกจาก
รอบปีการเกิดซ�้ำ 10 ปี

รูปที่ 6 แผนที่แสดงปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกจาก
รอบปีการเกิดซ�้ำ 100 ปี

เปรม รังสิวณิชพงศ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์รว่ มกับแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่มเพือ่ ประเมินแผนทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่ม
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย.”
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รูปที่ 7 แผนทีแ่ สดงโอกาสของการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 5 ปี

รูปที่ 9 แผนทีแ่ สดงโอกาสของการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 50 ปี

รูปที่ 8 แผนทีแ่ สดงโอกาสของการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 10 ปี

รูปที่ 10 แผนทีแ่ สดงโอกาสของการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 100 ปี

เปรม รังสิวณิชพงศ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์รว่ มกับแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่มเพือ่ ประเมินแผนทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่ม
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย.”
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รูปที่ 11 แผนทีผ่ ลกระทบจากการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 5 ปี

รูปที่ 13 แผนทีผ่ ลกระทบจากการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 50 ปี

รูปที่ 12 แผนทีผ่ ลกระทบจากการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 10 ปี

รูปที่ 14 แผนทีผ่ ลกระทบจากการเกิดดินถล่มในภาคตะวันออก
จากรอบปีการเกิดซ�้ำ 100 ปี

เปรม รังสิวณิชพงศ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์รว่ มกับแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่มเพือ่ ประเมินแผนทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่ม
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย.”
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4. อภิปรายผลและสรุป
จากการพิจารณาพืน้ ที่เสีย่ งภัยดินถล่มในภาคตะวันออก
ด้วยแบบจ�ำลองความน่าจะเป็นของดินถล่มร่วมกับระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ
การเกิ ด ดิ น ถล่ ม ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณฝน
ในรอบปีการเกิดซ�้ำ 5, 10, 50 และ 100 ปี พบว่า บริเวณ
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสูงคือ พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัด
จันทบุรีและตราด ตามแนวเทือกเขาบรรทัดและแนวทิวเขา
สอยดาว โดยดินถล่มในภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดขึน้ มาก
ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน เนื่องจาก
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝน
ที่สูง จากผลการวิจัยครังนี้ยังพบว่า ปริมาณน�้ำฝนในบริเวณ
ภาคตะวันออกที่มีค่ามากกว่า 200 มม.ต่อวัน จะเกิดขึ้น
ที่จังหวัดจันทบุรี และบางพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่
รอบปีการเกิดซ�้ำ 5 ปี ซึ่งผลการวิเคราะห์รอบปีการเกิดซ�้ำ
ของปริมาณทีจ่ งั หวัดจันทบุรนี นั้ มีความสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของบุ้งทอง [9]
นอกจากนี้ เมื่อท�ำการประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศร่วมกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูล
ทางเศษฐกิจอันประกอบไปด้วย ราคาทีด่ นิ และข้อมูลผลผลิต
ทางการเกษตรต่างๆ สามารถคาดการณ์ความเสียหายทีจ่ ะเกิด
จากภัยดินถล่มซึ่งผลกระทบเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ 0.4
ล้านบาทต่อตารางกิโลเมตร ในกรณีของปริมาณฝนที่มีรอบ
ปีการเกิดซ�ำ้ 5 ปี และจะเพิม่ ขึน้ จนมีคา่ ความเสียหายเฉลีย่ ที่
1.8 ล้านบาทต่อตารางกิโลเมตร ในรอบปีการเกิดซ�้ำ 100 ปี
งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากดินถล่ม
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของไทย เนื่องจาก
การบริหารการจัดการความเสี่ยงจากภัยของดินถล่มเป็น
กระบวนการท�ำงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และเชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
หลายภาคส่วน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น ดั ง นั้ น คณะท� ำ งานวิ จั ย นี้ จึ ง หวั ง ให้
หน่วยงานของรัฐรวมถึงบุคคลทั่วไปได้เกิดการเรียนรู้ในการ
สร้างมาตรการป้องกัน และพัฒนาระบบสัญญาณเตือนการ
เกิดดินถล่มล่วงหน้าในภาคตะวันออกของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากปัญหาดินโคลนภล่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรมชลประทานและสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (สสน.) ที่สนับสนุนข้อมูลรวมถึง
ค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจัย
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