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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุ ดประสงคเพื่ อการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดิน และคาดการณการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคต โดยใชแบบจําลอง IDRISI และ Land Change Modeler ซึ่งวิเคราะหพื้นที่ความเสี่ยงตอการ
เกิดดินถลมในพื้นที่สูงชัน จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาชวงระหวางป พ.ศ. 2543-2556 พื้นที่ปาไมลดลง
อยางตอเนื่อง ในขณะที่พื้นที่ยางพาราเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ยางพาราสวนหนึ่งอยูบนพื้นที่สูงชันมากกวา 30 องศา และใช
วิธีการปลูกที่ไมเหมาะสม ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม นอกจากนี้ยังพบวาในชวงป พ.ศ. 2545-2548 มีการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่พักอาศัย และมีจํานวนบอน้ํามากขึ้นในชวงป พ.ศ.2548-2550 ในสวนไมผลผสมมีพื้นที่ลดลง แตมี
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สวนปาลมน้ํามันในชวงป พ.ศ.2553 สวนผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2561
พบวาพื้นที่ปา และพื้นที่ไมผลผสมจะลดลง สวนพื้นที่ปาลมน้ํามัน พื้นที่ยางพารา และพื้นที่ที่พักอาศัยจะเพิ่มมากขึ้น
การลดผลกระทบจากดินถลมที่เกิดจากมนุษยตองดําเนินการเชิงรุกเพื่อใหใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม และปลูก
พื้นที่ยางพาราในพื้นที่สูงชันโดยยึดหลักการอนุรักษดินและน้ํา

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 20022005, 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: การใชประโยชนที่ดิน ดินถลม
Keywords: Land Use, Landslides

บทนํา
เมื่ อ ช ว งปลายเดื อ นมี น าคม 2554 เกิ ด
เหตุการณฝนตกหนักอยางตอเนื่อง และสงผลทําใหเกิด
ภัยพิบัติดินถลมทางภาคใต 10 จังหวัด ซึ่งพื้นที่การวิจัย
เป น พื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง ในหมู บ า นหน า ถ้ํ า ตํ า บลท า อุ แ ท
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพื้นที่หนึ่ง
ที่ ป ระสบอุ บั ติ ภั ย (อภิ นิ ติ และคณะ, 2556) และมี
ลักษณะเชิ งพื้น ที่เป นพื้น ที่สูง ชันและดิ นถล มดว ย ซึ่ ง
เปนเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดดินถลมอาจจะเปนผลมาจาก
ธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย หรือทั้งสองอยาง
ประกอบกัน ซึ่ง สาเหตุห ลั ก จากปจ จั ยทางธรรมชาติ
เชน ลักษณะภูมิประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ความลาดชัน
สูง ลักษณะพืชพรรณที่ปกคลุมดิน การยึดเกาะดินของ
รากพืช ลักษณะของดินและหิน หรือปริมาณ ความเขม
ของชวงเวลาฝนตก เปนตน สวนสาเหตุ จากกิจกรรม
ของมนุษย เชน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การเปลี่ ยนแปลงการใชป ระโยชน ที่ดิน ในพื้ นที่สู ง ชั น
โดยขาดมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา หรือการสราง
บอ น้ํ า บนพื้ น ที่ สู ง ชั น หรื อ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ ไ ม
เหมาะสม เปนตน

หมู บ า นหน า ถ้ํ า ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า คลอง
คราม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวั ดสุราษฎรธานี ซึ่ง มี
ลักษณะเปนที่ราบสลับลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยจนถึง
คลื่นลาดชัน โดยมีแนวเทือกเขาอยูทางตอนใตและทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ ซึ่งเปนพื้นที่เขตปาสงวน
แห ง ชาติ บางส ว นเป น ที่ ร าบสู ง และป า เขา มี ก ารทํ า
พื้นที่ยางพาราและพื้นที่ไมผลผสม ขึ้นเหนือไปบริเวณ
ตอนกลางเปนที่ราบลุมมีการทํานา สวนพื้นที่ดานเหนือ
ของอําเภอกาญจนดิษฐเปนพื้นที่ชายทะเลที่ติดตอกับ
อาวบานดอน มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (พงษเทพ, 2552)
การศึกษานี้ดําเนินการโดยการออกภาคสนาม สํารวจ
พื้ น ที่ เ พื่ อ เป น การสํ า รวจความถู ก ต อ งในการแปล
ภาพถายดาวเทียมดวยสายตา รวมกับแบบจําลอง
IDRISI และ Land Change Modeler (LCM) เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน คาดการณ
การใชประโยชนที่ดินในอนาคต วิเคราะหความเสี่ยงตอ
การเกิดดินถลมและเสนอมาตรการลดผลกระทบจาก
ดินถลมที่เกิดจากการกระทํามนุษย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ลุ ม น้ํ า คลองคราม เป น ส ว นหนึ่ ง ของลุ ม น้ํ า
ภาคใตฝงตะวันออกสวนที่ 3 มีตนกําเนิดจากบริเวณ
เทือกเขานครศรีธรรมราชในทิศใต ไหลลงสูอาวไทยใน
ด า นทิ ศ เหนื อ ค า ระดั บ ความสู ง ของพื้ น ที่ ป ระมาณ
65 เมตร ถึ ง 1,263 เมตร เหนื อ ระดั บ น้ํ า ทะเลปาน
กลาง ดังแสดงใน รูปที่ 1 พื้นที่ที่ทําการศึกษาของ
บริเวณลุมน้ําคลองครามมีพื้นทีท่ ั้งหมดประมาณ 23.14
ตารางกิโลเมตร
การศึ ก ษานี้ พิ จ ารณาเฉพาะป จ จั ย ทาง
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงชา และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การกระทําของมนุษยซึ่งจะเกี่ยวของกับดินถลมระดับ
ตื้นเทานั้น สวนปริมาณฝนซึ่งเปนปจจัยกระตุนดินถลม
นั้น อภินิติและคณะ (2556) ไดเสนอใหใชปริมาณฝน
รายวันสะสมประมาณ 3 วันเปนตัวบงชีก้ ารเกิดดินถลม
หลังฝนหนัก เนื่องจากความชื้นในดิน ระดับน้ําใตดิน

Research

และการเกิ ด ดิ น ถล ม ระดั บ ลึ ก ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ มิ ไ ด
ครอบคลุมไปถึง
1) ข อ มู ลภาพถ า ยดาวเที ย ม Landsat-7
ระบบ TM จากกรมปาไม และ Google Earth (พ.ศ.
2553 และพ.ศ. 2556)
2) ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ไดแก ขอบเขตตําบล ขอบเขตลุมน้ํา เสนลําน้ํา เสนทาง
คมนาคม ลักษณะธรณีวิทยา และจุดเกิดดินถลม จาก
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ศ วกรรมปฐพี แ ละฐานราก
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) ขอมูลอื่นๆ ที่รวบรวมและตรวจสอบโดย
สํารวจพื้นที่ภาคสนาม เชน ลักษณะตนยางพารา ปาลม
น้ํามัน ไมผลผสม การเตรียมดิน การปลูกพืช การดูแล
บํารุงรักษาและการเก็บผลผลิต ลักษณะภูมิประเทศ
เปนตน

รูปที่ 1 ตําแหนงและขอบเขตพื้นที่ศึกษาลุมน้ําคลองคราม ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดินวิเคราะหจากการแปล
ภาพถายดาวเทียม โดยใชหลักการแปลตีความภาพถาย

ดาวเทียมดวยสายตา (สุเทพ, 2554) เปรียบเทียบกับ
แผนที่การใชประโยชน ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน แลว
นํ า มาตรวจสอบกั บ การสํ า รวจภาคสนาม จากนั้ น
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ประยุกตใชแบบจําลอง Land Change Modeler
(LCM) ใชวิธีของ Clark Labs (2013) วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลง (Change Analysis) ศักยภาพในการ
เปลี่ย นแปลง (Transition Potential) และการ
คาดการณการเปลี่ยนแปลง (Change Prediction)
(Eastman, 2012) รวมทั้งใชหลักการและวิธีการของ
ธีรวัฒน และคณะ (2556) นอกจากนี้ไดมีการวิเคราะห
สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใน
ชวงเวลาตางๆ ประกอบกับการสัมภาษณประชาชนใน
พื้นที่
การคาดการณการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2561
การคาดการณ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ใน
อนาคตดวยแบบจําลอง Land Change Modeler
(LCM) วิธีการของ Clark Labs (2013) และแนวคิด
ของ Surang (2006) โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2553 และ
2556 พิจารณารวมกับผลการสัมภาษณประชาชนใน
พื้น ที่ซึ่ งไดม าในระหว างการทํา สํา รวจภาคสนาม ได
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในอดี ต และ
วิเคราะหคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตป
พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอมาตรการลดผลกระทบที่เกิดจาก
การกระทํามนุษย โดยคํา นึงถึงปจ จัยหลัก คือ ความ
ลาดชัน ลักษณะดิน และการใชประโยชนที่ดิน
การประเมินความเสี่ยงดินถลม
การประเมิ นความเสี่ ยงโดยใชแ นวทางของ
วรากร (2542) และอภิ นิ ติ แ ละคณะ (2556) ซึ่ ง นํ า
ปจจัยความลาดชัน ลักษณะดิน และการใชประโยชน
ที่ ดิ น มาวิ เ คราะห ร ว มกั น โดยให ค า ถ ว งน้ํ า หนั ก และ
คะแนน และใชหลักการวิเคราะหสมการดัชนีปจจัยรวม
(weighted factor index method) ของ Chang
(2002) และแบงระดับคาความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม
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ตามอันตรภาคชั้น (จิตนพา, 2557) จัดทําแผนที่ความ
เสี่ยง 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงมาก
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา และความเสี่ยงต่ํา
มาก

ผลและวิจารณผล
ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดิน
ผลวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุม
น้ํ า คลองครามป พ.ศ.2543, 2545, 2548, 2550,
2553 และ พ.ศ.2556 ดังแสดงในรูปที่ 2 พื้นที่ปา
ประมาณ 19.32 ตารางกิ โ ลเมตร ได มี ก ารทํ า พื้ น ที่
ยางพารา ไมผลผสม และมีพื้นที่ที่พักอาศัยมากอนป
พ.ศ. 2543 และ ตอจากป พ.ศ. 2543 พื้นที่ยางพารา
และพื้น ที่ที่พั กอาศั ยเพิ่ มขึ้ นตลอด ขณะที่พื้น ที่ไ มผ ล
ผสมลดลง 0.3 ตารางกิโลเมตร แตมีพื้นที่ปาลมน้ํามัน
ปรากฏขึ้นปพ.ศ. 2553 มี 0.52 ตารางกิโลเมตรและ
เพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2556 มี 0.34 ตารางกิโลเมตร
ผลจากการสํ า รวจภาคสนามพบว า พื้ น ที่
ยางพาราทั้งหมดปลูกในพื้นที่ซึ่งเดิมเปนพื้นที่ปา มีการ
เพาะปลูกดวยวิธีดั้งเดิมและขาดความรูความเขาใจใน
เรื่ องการอนุรั กษ ดิน และน้ํ า ไม พบวา มีก ารปลู กแบบ
ขั้นบันไดแมวา ความลาดชันของพื้นที่ จะมากกวา 15
องศา บางสวนของพื้นที่ปลูกพื้นที่ยางพารามีความลาด
ชันมากกวา 45 องศา
นอกจากนี้ ยั ง พบซากต น ยางพาราเก า ที่ มี
ลักษณะความไมสมบูรณของรากแกวทําใหสันนิษฐาน
ถึงความไมมั่นคงในการยึดเกาะของราก และมีรองรอย
การเกิดดินเลื่อนไถลในบริเวณสวนพื้นที่ยางพารา และ
ในบริ เ วณพื้ น ที่ ว า งเปล า ที่ มี ค วามลาดชั น สู ง กว า 35
องศา
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(ร้อยละ)

100.000
55.425

60
10

-0.042 -0.518
-0.567 -0.978
ป่ าไม้
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100.000
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0.086 0.310
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ไม้ผลผสม
-7.143

14.286

ยางพารา

-34.884

.ศ.2543-2545
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.ศ.2553-2556

รูปที่ 2 รอยละการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชน ที่ดินลุม น้ําคลองคราม ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี พ.ศ. 2543-2556
ผลวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ผลการวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช
ประโยชนที่ดินใน 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 รูปที่ 3
ซึ่งพบวา การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมมีการลดลงอยาง
ตอเนื่อง ในขณะทีพ่ ื้นที่ยางพาราเพิ่มขึ้นทั้ง 5 ชวงเวลา

นอกจากนี้ยังพบวามีพื้นที่ที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในชวงป พ.ศ. 2545–2548 และมีการจัดสรางแหลงน้ํา
ขึ้น ในชว งป พ.ศ. 2548–2550 สํ าหรั บพื้ นที่ ปาล ม
น้ํามันเริ่มมีขึ้น ในชวงป พ.ศ. 2550–2553 และในชวง
ป พ.ศ. 2553–2556 ในขณะเดียวกับที่พื้นที่ไมผลผสม
กลับลดลง

รูปที่ 3 การใชประโยชนที่ดิน ลุมน้ําคลองคราม ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี พ.ศ. 2543-2556
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จากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่สวนใหญ
ให ข อ มู ล ว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ ลื อ กพื้ น ที่ ย างพารา และ
ขยายพื้นที่ยางพารา คือ ราคาผลผลิตที่สูงขึ้น มาตรการ
สงเสริมของรัฐ และแรงงานที่มี สําหรับความลาดชัน
ของพื้ น ที่ ไ ม ใ ช อุ ป สรรคสํ า คั ญ ของการทํ า สวนพื้ น ที่
ยางพารา แมความลาดชันจะสูง ก็สามารถดําเนินการ
ได และประชาชนในพื้ น ที่ ข าดความรู ด า นหลั ก การ
อนุรักษดินและน้ํา แตคํานึงถึงความสะดวกและงายใน
การเตรียมพื้นที่ และการปลูกตนยางพาราเทานั้น ใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหากในชวงปไหนราคายางพารา
ตกต่ํ า และมี แ รงงานจํ า กั ด ก็ อ าจจะละทิ้ ง การดู แ ล
บํ า รุ ง รั ก ษาสวนพื้ น ที่ ย างพารา และการกรี ด พื้ น ที่
ยางพารา ส ว นสวนปาล ม น้ํ า มั น นั้ น เกษตรกรจะทํ า
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ในชวงที่ราคาปาลมน้ํามันสูงขึ้น โดยทําในพื้นที่ปลูกไม
ผลผสมซึ่งเปนพื้นที่ที่ยึดครองอยูเดิม
ผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
ผลการคาดการณ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ใน
อนาคต พ.ศ.2561 คาดวาจะยังคงมีพื้นที่ปาไมมากที่สุด
ประมาณ 18.724 ตารางกิโลเมตร หรือ รอยละ 80.93
ของพื้นทีศึกษา รองลงมาไดแก พื้นที่ยางพารา พื้นที่
ปาลมน้ํามัน พื้นที่ไมผลผสม พื้นที่ที่พักอาศัย และบอ
น้ํา คิดเปนพื้นที่ 3.567 0.625 0.193 0.027 และ
0.001 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งคิดเปนร อยละ 15.417
2.701 0.834 0.117 และ 0.004 ของพื้ นที่ ศึ ก ษา
ตามลําดับ ดังแสดงใน รูปที่ 4

รูปที่ 4 การคาดการณอนาคตการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ.2561
การเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ใน
อนาคตแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือพื้นที่ที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก พื้นที่ปาไม พื้นที่ไมผลผสม พื้นที่
ปาลมน้ํามัน พื้นที่ยางพารา พื้นที่บอน้ํา และพื้นที่ที่พัก
อาศัย ซึ่งคิดเปนพื้นที่ 18.724 0.161 0.334 3.295
0.001 และ 0.021 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ ในสวน
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่ปาไมเปลี่ยนเป น
พื้นที่ยางพารา คิดเปนพื้นที่ 0.175 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ปาลมน้ํามัน พื้นที่ยางพารา และพื้นที่ที่พักอาศัย

ถูกเปลี่ยนมาจากพื้นที่ไมผลผสม คิดเปนพื้นที่ 0.045
0.092 และ 0.003 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ สวน
พื้นที่ปาลมน้ํามันเปลี่ยนเปนพื้นที่ไมผลผสม และพื้นที่
ยางพารา คิดเปนพื้นที่ 0.002 และ 0.005 ตาราง
กิโลเมตร ตามลําดับ พื้นที่ไมผลผสม พื้นที่ปาลมน้ํามัน
และพื้นที่ที่พักอาศัยถูกเปลี่ยนจากพื้นที่ยางพารา คิด
เปนพื้นที่ 0.020 0.236 และ 0.003 ตารางกิโลเมตร
ตามลําดับ ดังแสดงใน รูปที่ 5
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รูปที่ 5 การใชประโยชนที่ดินระหวาง พ.ศ. 2556-2561
ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปาไมจะยังคง
ถูกบุกรุกเพื่อทําสวนพื้นที่ยางพารา สวนพื้นที่ทมี่ ีการยึด
คร อง อาจ เป ลี่ ย นไ ปใช ป ระ โย ชน ใน ทา งที่ ให
ผลตอบแทนไดสูงกวา เชน ปจจัยอยูพื้นที่เดียวกันกับ
ความเสี่ยงจะสูงมาก ซึ่งสวนการใชการประโยชนที่ดินที่
มีความเสี่ยงมาก คือพื้นที่ยางพารา หากทั้งปจจัย 3 จุด
เกิดดินถลมจะสอดคลองกับพื้นที่ที่ประเมินวามีระดับ
ความเสี่ยงสูงและสูงมากไมผลผสมจะถูกเปลี่ยนเปน
พื้นทีป่ าลมน้ํามัน หรือพื้นที่ยางพารา เปนตน

ผลการประเมินความเสี่ยงดินถลม
ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม 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 รูปที่ 6
พบวาปจจัยความลาดชันมีความสําคัญมากกวาปจจัย
อื่ น รองลงมา คื อ ลั ก ษณะแผ น ดิ น และการใช
ประโยชนที่ดิ น ผลการประเมินพบวา พื้นที่ที่มีความ
เสี่ ย งมากที่ สุ ด คื อ พื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั น มากกว า 35
องศา และลักษณะแผนดิน คือเปนพื้นที่ไหลเขา และ
ภูเขา
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รูปที่ 6 พื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดดินถลมของลุม น้ําคลองคราม

สรุป
การจํ าแนก และการวิ เคราะห ข อมู ลการใช
ประโยชนที่ดินจากภาพถายดาวเทียมในลุมน้ําคลองคราม
ในชวงป พ.ศ.2543, 2545, 2548, 2550, 2553 และ
2556 พบวา การใชประโยชนที่ดินสวนใหญของลุมน้ํ า
คื อ พื้ น ที่ ป า ไม และพื้ น ที่ เ กษตรกรรม ส ว นการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวงระหวางป พ.ศ.
2543-2545 พ.ศ. 2545-2548 พ.ศ.2548-2550 พ.ศ.
2550-2553 และ พ.ศ. 2553-2556 สรุ ปได ว า พื้ นที่
ปาลมน้ํามั น พื้นที่ยางพารา พื้ นที่ บอน้ํา และพื้ นที่ พั ก
อาศัยมีพื้นที่เพิ่มขึ้น และพื้นที่ปาไม และพื้นที่ไมผลผสม
มีพื้ นที่ ลดลง และผลจากการคาดการณ อนาคตการใช

ประโยชน ที่ดิ น ในป พ.ศ. 2561 พบว า ในชวงป พ.ศ.
2556-2561 พื้นที่ปาลมน้ํามัน พื้นที่ยางพารา พื้นที่ที่พัก
อาศัย มีพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ปาไม และพื้นที่ไม
ผลผสม มีพื้นที่ที่ลดลง และไดประเมินความเสี่ยงดินถลม
เป น 5 ระดั บความเสี่ ยง โดยใชความลาดชั น ลั กษณะ
แผนดิน และการใชประโยชนที่ดินเปนปจจัยหลักในการ
ประเมิน พื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ พื้นที่ที่มีปจจัย
เสี่ยงครบ 3 ปจจัย คือ ความลาดชันสูงกวา 35 องศา
ลักษณะแผนดินเปนพื้นที่ไหลเขา และภูเขาและการใช
ประโยชน ที่ ดิ น คื อ พื้ นที่ ยางพารา ซึ่ งมี ป จจั ยเร ง คื อ
ความลาดชัน และลักษณะแผนดิน และปจจัยสนับสนุน
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คื อ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น :ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ เ กิ ด จาก
กิจกรรมของมนุษยที่ตองมีการวางมาตราการควบคุม
จากการศึกษาปญหาการเกิดดินถลมในพื้นที่
บานหนาถ้ํา และพื้นที่ การศึกษาทั้งหมด สามารถสรุ ป
แนวทางการปองกันการเกิดภั ยพิบัติ ในรูปแบบแผนที่
พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมในหมูบานหนาถ้ํา ตําบล
ทาอุแท อําเภอกาญจนดิ ษฐ จั งหวัดสุราษฎรธานี การ
กํ าหนดมาตรการป องกั นและบรรเทาผลกระทบที่ จะ
เกิ ดขึ้ นในอนาคต จึ งต องอาศั ยบทบาทของชุ ม ชนใน
ทองถิ่นรวมมือกันจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเกิด
ดินถลม ซึ่งการเกิดดินถลมไดนั้นจากการวิเคราะหพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม โดยพิจารณาการใชประโยชน
ที่ดิน ซึ่งพบวาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินที่มีผลตอการ
เกิดดินถล มมากที่ สุด คือ พื้ นที่ ยางพารา จึงตองมี การ
จัดการการขยายพื้นที่ ปลูกยางพารา ไมให ถูกบุกรุกใน
พื้นที่สูงชัน และการสงเสริมเกษตรกรรมในการปลูกของ
รูปแบบอื่นๆ ที่สามารถแกไขปญหาและปองกันการเกิด
ดินถลมได
สํ าหรั บมาตรการบรรเทาสาเหตุ ดิ นถล ม ใน
ระดับตื้นที่เกิดจากมนุษย คือ การหลีกเลี่ยงการทําสวน
พื้นที่ยางพาราในพื้นที่ลาดชันมากกวา 35 องศา หากมี
ความจําเปนใหทําแบบขั้นบันได และควรมีมาตรการเชิง
รุกในการอนุรักษดินและน้ํา เชน การปลูกปา 3 อยางให
ประโยชน 4 อย าง ตามแนวพระราชดํ าริ การควบคุ ม
กิจกรรมมนุษย โดยเฉพาะการตั้งถิ่ นฐาน และการปลู ก
หญาแฝก เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการแกไขปญหาดินถลมบนพื้นที่สูงชัน ตามแนว
พระราชดํ า ริ และโครงการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มูลนิธิชัยพัฒนา กลุมวิจัยวิทยาศาสตรชุมชนเชิงนิเวศ
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(Eco-Science community Research Group)
ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม คณะสิ่ ง แวดล อ ม
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