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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน และคาดการณการใช

ประโยชนท่ีดินในอนาคต โดยใชแบบจําลอง IDRISI และ Land Change Modeler ซึ่งวิเคราะหพ้ืนท่ีความเสี่ยงตอการ
เกิดดินถลมในพ้ืนท่ีสูงชัน จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาชวงระหวางป พ.ศ. 2543-2556 พ้ืนท่ีปาไมลดลง
อยางตอเน่ือง ในขณะท่ีพ้ืนท่ียางพาราเพ่ิมข้ึน โดยพ้ืนท่ียางพาราสวนหน่ึงอยูบนพ้ืนท่ีสูงชันมากกวา 30 องศา และใช
วิธีการปลูกท่ีไมเหมาะสม ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม นอกจากน้ียังพบวาในชวงป พ.ศ. 2545-2548 มีการ
เพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัย และมีจํานวนบอนํ้ามากข้ึนในชวงป พ.ศ.2548-2550 ในสวนไมผลผสมมีพ้ืนท่ีลดลง แตมี
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีสวนปาลมนํ้ามันในชวงป พ.ศ.2553 สวนผลการคาดการณการใชประโยชนท่ีดินในป พ.ศ. 2561
พบวาพ้ืนท่ีปา และพ้ืนท่ีไมผลผสมจะลดลง สวนพ้ืนท่ีปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ียางพารา และพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยจะเพ่ิมมากข้ึน
การลดผลกระทบจากดินถลมท่ีเกิดจากมนุษยตองดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหใชประโยชนท่ีดินอยางเหมาะสม และปลูก
พ้ืนท่ียางพาราในพ้ืนท่ีสูงชันโดยยึดหลักการอนุรักษดินและนํ้า

ABSTRACT
This research aimed to analyze the changes in land use and predict future land use by using

IDRISI and Land Change Modeler to examine areas of landslide risk in the steep slope area in Surat
Thani Province. The study found that, during the years 2000-2013, forest area had been decreased
continuously, while area of para rubber plantations increased. Some areas of para rubber plantations
were located on slopes steeper than 30 degrees, and had improper planting methods which were
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vulnerable to landslides. Moreover, an increase in residential areas were found during the years 2002-
2005, and number of wells also raised during the years 2005-2007. There was a decrease in mixed
orchard area; on the other hand, area of oil palm plantations had been increased in the year 2010.
The projection of changes in land use of the year 2018 showed that the forest and mixed orchard
areas will reduce. Conversely, the areas of oil palm and para rubber plantations, and residence will
be increased. Mitigation of the impact of landslides caused by human action needs active actions for
proper land utilization, and plants para rubber in the steep slope area under the principles of soil
and water conservation.

คําสําคัญ: การใชประโยชนท่ีดิน ดินถลม
Keywords: Land Use, Landslides

บทนํา
เมื่อชวงปลายเดือนมีนาคม 2554 เกิด

เหตุการณฝนตกหนักอยางตอเน่ือง และสงผลทําใหเกิด
ภัยพิบัติดินถลมทางภาคใต 10 จังหวัด ซึ่งพ้ืนท่ีการวิจัย
เปนพ้ืนท่ีสวนหน่ึงในหมูบานหนาถํ้า ตําบลทาอุแท
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพ้ืนท่ีหน่ึง
ท่ีประสบอุบัติภัย (อภินิติ และคณะ, 2556) และมี
ลักษณะเชิงพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีสูงชันและดินถลมดวย ซึ่ง
เปนเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดดินถลมอาจจะเปนผลมาจาก
ธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง
ประกอบกัน ซึ่งสาเหตุหลักจากปจจัยทางธรรมชาติ
เชน ลักษณะภูมิประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีความลาดชัน
สูง ลักษณะพืชพรรณท่ีปกคลุมดิน การยึดเกาะดินของ
รากพืช ลักษณะของดินและหิน หรือปริมาณ ความเขม
ของชวงเวลาฝนตก เปนตน สวนสาเหตุจากกิจกรรม
ของมนุษย เชน การบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีสูงชัน
โดยขาดมาตรการการอนุรักษดินและนํ้า หรือการสราง
บอนํ้าบนพ้ืนท่ีสูงชัน หรือการใชประโยชนท่ีดินท่ีไม
เหมาะสม เปนตน

หมูบานหนาถํ้า ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลอง
คราม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมี
ลักษณะเปนท่ีราบสลับลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยจนถึง
คลื่นลาดชัน โดยมีแนวเทือกเขาอยูทางตอนใตและทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวน
แหงชาติ บางสวนเปนท่ีราบสูงและปาเขา มีการทํา
พ้ืนท่ียางพาราและพ้ืนท่ีไมผลผสม ข้ึนเหนือไปบริเวณ
ตอนกลางเปนท่ีราบลุมมีการทํานา สวนพ้ืนท่ีดานเหนือ
ของอําเภอกาญจนดิษฐเปนพ้ืนท่ีชายทะเลท่ีติดตอกับ
อาวบานดอน มีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (พงษเทพ, 2552)
การศึกษาน้ีดําเนินการโดยการออกภาคสนาม สํารวจ
พ้ืนท่ีเ พ่ือเปนการสํารวจความถูกตองในการแปล
ภาพถายดาวเทียมดวยสายตา รวมกับแบบจําลอง
IDRISI และ Land Change Modeler (LCM) เพ่ือ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน คาดการณ
การใชประโยชนท่ีดินในอนาคต วิเคราะหความเสี่ยงตอ
การเกิดดินถลมและเสนอมาตรการลดผลกระทบจาก
ดินถลมท่ีเกิดจากการกระทํามนุษย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ลุมนํ้าคลองคราม เปนสวนหน่ึงของลุมนํ้า

ภาคใตฝงตะวันออกสวนท่ี 3 มีตนกําเนิดจากบริเวณ
เทือกเขานครศรีธรรมราชในทิศใต ไหลลงสูอาวไทยใน
ดานทิศเหนือ คาระดับความสูงของพ้ืนท่ีประมาณ
65 เมตร ถึง 1,263 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง ดังแสดงใน รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาของ
บริเวณลุมนํ้าคลองครามมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 23.14
ตารางกิโลเมตร

การศึกษา น้ี พิจารณาเฉพาะป จจัยทาง
ธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงชา และปจจัยท่ีเก่ียวของกับ
การกระทําของมนุษยซึ่งจะเก่ียวของกับดินถลมระดับ
ตื้นเทาน้ัน สวนปริมาณฝนซึ่งเปนปจจัยกระตุนดินถลม
น้ัน อภินิติและคณะ (2556) ไดเสนอใหใชปริมาณฝน
รายวันสะสมประมาณ 3 วันเปนตัวบงช้ีการเกิดดินถลม
หลังฝนหนัก เน่ืองจากความช้ืนในดิน ระดับนํ้าใตดิน

และการเกิดดินถลมระดับลึก ซึ่งการศึกษาน้ีมิได
ครอบคลุมไปถึง

1) ขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat-7
ระบบ TM จากกรมปาไม และ Google Earth (พ.ศ.
2553 และพ.ศ. 2556)

2) ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ไดแก ขอบเขตตําบล ขอบเขตลุมนํ้า เสนลํานํ้า เสนทาง
คมนาคม ลักษณะธรณีวิทยา และจุดเกิดดินถลม จาก
ศูนย วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีรวบรวมและตรวจสอบโดย
สํารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม เชน ลักษณะตนยางพารา ปาลม
นํ้ามัน ไมผลผสม การเตรียมดิน การปลูกพืช การดูแล
บํารุงรักษาและการเก็บผลผลิต ลักษณะภูมิประเทศ
เปนตน

รูปท่ี 1 ตําแหนงและขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาลุมนํ้าคลองคราม ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน
การใชประโยชนท่ีดินวิเคราะหจากการแปล

ภาพถายดาวเทียม โดยใชหลักการแปลตีความภาพถาย

ดาวเทียมดวยสายตา (สุเทพ, 2554) เปรียบเทียบกับ
แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน แลว
นํามาตรวจสอบกับการสํารวจภาคสนาม จากน้ัน
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ประยุกตใชแบบจําลอง Land Change Modeler
(LCM) ใชวิธีของ Clark Labs (2013) วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลง (Change Analysis) ศักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลง (Transition Potential) และการ
คาดการณการเปลี่ยนแปลง (Change Prediction)
(Eastman, 2012) รวมท้ังใชหลักการและวิธีการของ
ธีรวัฒน และคณะ (2556) นอกจากน้ีไดมีการวิเคราะห
สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใน
ชวงเวลาตางๆ ประกอบกับการสัมภาษณประชาชนใน
พ้ืนท่ี
การคาดการณการใชประโยชนท่ีดินในป พ.ศ. 2561

การคาดการณการใชประโยชน ท่ีดินใน
อนาคตดวยแบบจําลอง Land Change Modeler
(LCM) วิธีการของ Clark Labs (2013) และแนวคิด
ของ Surang (2006) โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2553 และ
2556 พิจารณารวมกับผลการสัมภาษณประชาชนใน
พ้ืนท่ีซึ่งไดมาในระหวางการทําสํารวจภาคสนาม ได
ศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนท่ีดินในอดีต และ
วิเคราะหคาดการณการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตป
พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
การกระทํามนุษย โดยคํานึงถึงปจจัยหลัก คือ ความ
ลาดชัน ลักษณะดิน และการใชประโยชนท่ีดิน
การประเมินความเสี่ยงดินถลม

การประเมินความเสี่ยงโดยใชแนวทางของ
วรากร (2542) และอภินิติและคณะ (2556) ซึ่งนํา
ปจจัยความลาดชัน ลักษณะดิน และการใชประโยชน
ท่ีดินมาวิเคราะหรวมกัน โดยใหคาถวงนํ้าหนักและ
คะแนน และใชหลักการวิเคราะหสมการดัชนีปจจัยรวม
(weighted factor index method) ของ Chang
(2002) และแบงระดับคาความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม

ตามอันตรภาคช้ัน (จิตนพา, 2557) จัดทําแผนท่ีความ
เสี่ยง 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงมาก
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา และความเสี่ยงต่ํา
มาก

ผลและวิจารณผล
ผลการวิเคราะหการใชประโยชนท่ีดิน

ผลวิเคราะหการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุม
นํ้าคลองครามป พ.ศ.2543, 2545, 2548, 2550,
2553 และ พ.ศ.2556 ดังแสดงในรูปท่ี 2 พ้ืนท่ีปา
ประมาณ 19.32 ตารางกิโลเมตร ไดมีการทําพ้ืนท่ี
ยางพารา ไมผลผสม และมีพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยมากอนป
พ.ศ. 2543 และ ตอจากป พ.ศ. 2543 พ้ืนท่ียางพารา
และพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยเพ่ิมข้ึนตลอด ขณะท่ีพ้ืนท่ีไมผล
ผสมลดลง 0.3 ตารางกิโลเมตร แตมีพ้ืนท่ีปาลมนํ้ามัน
ปรากฏข้ึนปพ.ศ. 2553 มี 0.52 ตารางกิโลเมตรและ
เพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2556 มี 0.34 ตารางกิโลเมตร

ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา พ้ืนท่ี
ยางพาราท้ังหมดปลูกในพ้ืนท่ีซึ่งเดิมเปนพ้ืนท่ีปา มีการ
เพาะปลูกดวยวิธีดั้งเดิมและขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องการอนุรักษดินและนํ้า ไมพบวามีการปลูกแบบ
ข้ันบันไดแมวาความลาดชันของพ้ืนท่ีจะมากกวา 15
องศา บางสวนของพ้ืนท่ีปลูกพ้ืนท่ียางพารามีความลาด
ชันมากกวา 45 องศา

นอกจากน้ียังพบซากตนยางพาราเกาท่ีมี
ลักษณะความไมสมบูรณของรากแกวทําใหสันนิษฐาน
ถึงความไมมั่นคงในการยึดเกาะของราก และมีรองรอย
การเกิดดินเลื่อนไถลในบริเวณสวนพ้ืนท่ียางพารา และ
ในบริเวณพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีมีความลาดชันสูงกวา 35
องศา
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รูปท่ี 2 รอยละการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชน ท่ีดินลุมนํ้าคลองคราม ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี พ.ศ. 2543-2556

ผลวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน
ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินใน 5 ชวงเวลา คือ ในชวงป พ.ศ. 2543–
2545 พ.ศ. 2545–2548 พ.ศ. 2548–2550 พ.ศ.
2550–2553 และ พ.ศ. 2553–2556 แสดงใน รูปท่ี 3
ซึ่งพบวา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมมีการลดลงอยาง
ตอเน่ือง ในขณะท่ีพ้ืนท่ียางพาราเพ่ิมข้ึนท้ัง 5 ชวงเวลา

นอกจากน้ียังพบวามีพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยเพ่ิมข้ึนอยางมาก
ในชวงป พ.ศ. 2545–2548 และมีการจัดสรางแหลงนํ้า
ข้ึนในชวงป พ.ศ. 2548–2550 สําหรับพ้ืนท่ีปาลม
นํ้ามันเริ่มมีข้ึน ในชวงป พ.ศ. 2550–2553 และในชวง
ป พ.ศ. 2553–2556 ในขณะเดียวกับท่ีพ้ืนท่ีไมผลผสม
กลับลดลง

รูปท่ี 3 การใชประโยชนท่ีดิน ลุมนํ้าคลองคราม ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี พ.ศ. 2543-2556
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จากการสัมภาษณเกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญ
ใหขอมูลวาปจจัยสําคัญท่ีเลือกพ้ืนท่ียางพารา และ
ขยายพ้ืนท่ียางพารา คือ ราคาผลผลิตท่ีสูงข้ึน มาตรการ
สงเสริมของรัฐ และแรงงานท่ีมี สําหรับความลาดชัน
ของพ้ืนท่ีไมใชอุปสรรคสําคัญของการทําสวนพ้ืนท่ี
ยางพารา แมความลาดชันจะสูง ก็สามารถดําเนินการ
ได และประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรูดานหลักการ
อนุรักษดินและนํ้า แตคํานึงถึงความสะดวกและงายใน
การเตรียมพ้ืนท่ี และการปลูกตนยางพาราเทาน้ัน ใน
การเก็บเก่ียวผลผลิตหากในชวงปไหนราคายางพารา
ตกต่ํา และมีแรงงานจํากัดก็อาจจะละท้ิงการดูแล
บํารุงรักษาสวนพ้ืนท่ียางพารา และการกรีดพ้ืนท่ี
ยางพารา สวนสวนปาลมนํ้ามันน้ัน เกษตรกรจะทํา

ในชวงท่ีราคาปาลมนํ้ามันสูงข้ึน โดยทําในพ้ืนท่ีปลูกไม
ผลผสมซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ียึดครองอยูเดิม
ผลการคาดการณการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต

ผลการคาดการณการใชประโยชนท่ีดินใน
อนาคต พ.ศ.2561 คาดวาจะยังคงมีพ้ืนท่ีปาไมมากท่ีสุด
ประมาณ 18.724 ตารางกิโลเมตร หรือ รอยละ 80.93
ของพ้ืนทีศึกษา รองลงมาไดแก พ้ืนท่ียางพารา พ้ืนท่ี
ปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ีไมผลผสม พ้ืนท่ีท่ีพักอาศัย และบอ
นํ้า คิดเปนพ้ืนท่ี 3.567 0.625 0.193 0.027 และ
0.001 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.417
2.701  0.834 0.117 และ 0.004 ของพ้ืนท่ีศึกษา
ตามลําดับ ดังแสดงใน รูปท่ี 4

รูปท่ี 4 การคาดการณอนาคตการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ.2561

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใน
อนาคตแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือพ้ืนท่ีท่ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีไมผลผสม พ้ืนท่ี
ปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ียางพารา พ้ืนท่ีบอนํ้า และพ้ืนท่ีท่ีพัก
อาศัย ซึ่งคิดเปนพ้ืนท่ี 18.724 0.161  0.334 3.295
0.001 และ 0.021 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ ในสวน
พ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยพ้ืนท่ีปาไมเปลี่ยนเปน
พ้ืนท่ียางพารา คิดเปนพ้ืนท่ี 0.175 ตารางกิโลเมตร
พ้ืนท่ีปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ียางพารา และพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัย

ถูกเปลี่ยนมาจากพ้ืนท่ีไมผลผสม คิดเปนพ้ืนท่ี 0.045
0.092 และ 0.003 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ สวน
พ้ืนท่ีปาลมนํ้ามันเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีไมผลผสม และพ้ืนท่ี
ยางพารา คิดเปนพ้ืนท่ี 0.002 และ 0.005 ตาราง
กิโลเมตร ตามลําดับ พ้ืนท่ีไมผลผสม พ้ืนท่ีปาลมนํ้ามัน
และพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยถูกเปลี่ยนจากพ้ืนท่ียางพารา คิด
เปนพ้ืนท่ี 0.020  0.236 และ 0.003 ตารางกิโลเมตร
ตามลําดับ ดังแสดงใน รูปท่ี 5
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รูปท่ี 5 การใชประโยชนท่ีดินระหวาง พ.ศ. 2556-2561

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปาไมจะยังคง
ถูกบุกรุกเพ่ือทําสวนพ้ืนท่ียางพารา สวนพ้ืนท่ีท่ีมีการยึด
ครอง อาจ เปลี่ ย น ไป ใช ป ระ โยชน ในทา ง ท่ี ให
ผลตอบแทนไดสูงกวา เชน ปจจัยอยูพ้ืนท่ีเดียวกันกับ
ความเสี่ยงจะสูงมาก ซึ่งสวนการใชการประโยชนท่ีดินท่ี
มีความเสี่ยงมาก คือพ้ืนท่ียางพารา หากท้ังปจจัย 3 จุด
เกิดดินถลมจะสอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีประเมินวามีระดับ
ความเสี่ยงสูงและสูงมากไมผลผสมจะถูกเปลี่ยนเปน
พ้ืนท่ีปาลมนํ้ามัน หรือพ้ืนท่ียางพารา เปนตน

ผลการประเมินความเสี่ยงดินถลม
ผลการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม 5 ระดับ

ความเสี่ยง ไดแก ระดับความเสี่ยงต่ํามาก 0.20-0.66
ระดับความเสี่ยงต่ํา 0.67-1.13 ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 1.14-1.60 ระดับความเสี่ยงสูง 1.61-2.07 และ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 2.08-2.54 ดังแสดงใน รูปท่ี 6
พบวาปจจัยความลาดชันมีความสําคัญมากกวาปจจัย
อ่ืน รองลงมา คือ ลักษณะแผนดิน และการใช
ประโยชนท่ีดิน ผลการประเมินพบวา พ้ืนท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงมากท่ีสุดคือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวา 35
องศา และลักษณะแผนดิน คือเปนพ้ืนท่ีไหลเขา และ
ภูเขา
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รูปท่ี 6 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการเกิดดินถลมของลุมนํ้าคลองคราม

สรุป
การจําแนก และการวิเคราะหขอมูลการใช

ประโยชนท่ีดินจากภาพถายดาวเทียมในลุมนํ้าคลองคราม
ในชวงป พ.ศ.2543, 2545, 2548, 2550, 2553 และ
2556 พบวา การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญของลุมนํ้า
คือ พ้ืนท่ีป าไม  และพ้ืนท่ี เกษตรกรรม ส วนการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในชวงระหวางป พ.ศ.
2543-2545 พ.ศ. 2545-2548 พ.ศ.2548-2550 พ.ศ.
2550-2553 และ พ.ศ. 2553-2556 สรุปไดวา พ้ืนท่ี
ปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ียางพารา พ้ืนท่ีบอนํ้า และพ้ืนท่ีพัก
อาศัยมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และพ้ืนท่ีปาไม และพ้ืนท่ีไมผลผสม
มีพ้ืนท่ีลดลง และผลจากการคาดการณอนาคตการใช

ประโยชนท่ีดิน ในป พ.ศ. 2561 พบวา ในชวงป พ.ศ.
2556-2561 พ้ืนท่ีปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ียางพารา พ้ืนท่ีท่ีพัก
อาศัย มีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึน และพ้ืนท่ีปาไม และพ้ืนท่ีไม
ผลผสม มีพ้ืนท่ีท่ีลดลง และไดประเมินความเสี่ยงดินถลม
เปน 5 ระดับความเสี่ยง โดยใชความลาดชัน ลักษณะ
แผนดิน และการใชประโยชนท่ีดินเปนปจจัยหลักในการ
ประเมิน พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีท่ีมีปจจัย
เสี่ยงครบ 3 ปจจัย คือ ความลาดชันสูงกวา 35 องศา
ลักษณะแผนดินเปนพ้ืนท่ีไหลเขา และภูเขาและการใช
ประโยชนท่ีดิน คือ พ้ืนท่ียางพารา ซึ่งมีปจจัยเรง คือ
ความลาดชัน และลักษณะแผนดิน และปจจัยสนับสนุน
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คือ การใชประโยชน ท่ีดิน :ซึ่ งเปนปจจัยท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยท่ีตองมีการวางมาตราการควบคุม

จากการศึกษาปญหาการเกิดดินถลมในพ้ืนท่ี
บานหนาถํ้า และพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด สามารถสรุป
แนวทางการปองกันการเกิดภัยพิบัติ ในรูปแบบแผนท่ี
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมในหมูบานหนาถํ้า ตําบล
ทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี การ
กําหนดมาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จึงตองอาศัยบทบาทของชุมชนใน
ทองถ่ินรวมมือกันจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเกิด
ดินถลม ซึ่งการเกิดดินถลมไดน้ันจากการวิเคราะหพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม โดยพิจารณาการใชประโยชน
ท่ีดิน ซึ่งพบวาพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีผลตอการ
เกิดดินถลมมากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ียางพารา จึงตองมีการ
จัดการการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ไมใหถูกบุกรุกใน
พ้ืนท่ีสูงชัน และการสงเสริมเกษตรกรรมในการปลูกของ
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถแกไขปญหาและปองกันการเกิด
ดินถลมได

สําหรับมาตรการบรรเทาสาเหตุดินถลมใน
ระดับตื้นท่ีเกิดจากมนุษย คือ การหลีกเลี่ยงการทําสวน
พ้ืนท่ียางพาราในพ้ืนท่ีลาดชันมากกวา 35 องศา หากมี
ความจําเปนใหทําแบบข้ันบันได และควรมีมาตรการเชิง
รุกในการอนุรักษดินและนํ้า เชน การปลูกปา 3 อยางให
ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ การควบคุม
กิจกรรมมนุษยโดยเฉพาะการตั้งถ่ินฐาน และการปลูก
หญาแฝก เปนตน
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