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บทคัดย่อ 

 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม และยังไม่มีการระบุหรือก าหนดโซนนิ่ง   
ที่มีรายละเอียดสูง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินถล่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีขั้นตอน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูล
เชิงพื้นที่ ระบุและน าเข้าตัวเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8 ตัวเกณฑ์ ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายป ี
ความลาดชัน ระยะห่างจากรอยเลื่อน ระดับความสูงของพื้นที ่การใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ระยะห่างจาก
ทางน้ า ชนิดของหิน และการระบายน้ าของดิน วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยโดยใช้แบบจ าลองดัชนี และจัดท าแผนท่ีเสี่ยง
ภัยแผ่นดินถล่ม ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงระดับมาก คิดเป็นพื้นที่ 559.29 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 349,556 ไร่ (ร้อยละ 28.16) รองลงมา คือ น้อย (ร้อยละ 23.23) น้อยที่สุด (ร้อยละ 21.05) ปานกลาง        
(ร้อยละ 16.88) และมากที่สุด (ร้อยละ 10.68) ตามล าดับ โดยบริเวณที่เสี่ยงสูง พบได้ในบริเวณทางตอนเหนือ       
ของต าบลพะวอและต าบลแม่กาษา และทางทิศตะวันออกของต าบลด่านแม่ละเมา 
ค าส าคัญ: แผ่นดินถล่ม / พื้นทีเ่สี่ยงภัย / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / แบบจ าลองดัชนี 
 

Abstract 
 Mae Sot District, Tak Province, is an area prone to landslides, and has not been identified 
or define a highly resolution zonation to concrete spatial management. The objective of this study 
is to analyze landslide risk areas in Mae Sot District, Tak Province by using Geographic Information 
System. The process of the study is identified and import 8 criteria used for risk analysis. The criteria 
consist of average annual rainfall, slope, distance from fault, elevation, land use and land cover, 
distance from stream rock type, and soil drainage. Then, analysis of risk areas using an Index Model 
and create landslide risk maps. The results of the study showed that most of the areas located in 
high risk area, covering an area of 559.29 Km2 or 349,556 rai, (39.73%), followed by low risk (23.23%), 
very low risk (21.05%), moderate risk (16.88%), and very high  r isk (10.68%), respectively. Herein, 
the Northern area of Phawo and Mae Kasa, and the Eastern area of Dan Mae Lamao Subdistrict, 
that are more at risk than the other areas. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แผ่นดินถล่ม (landslide or mass movement) เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของมวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปรกติดินถล่มที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยจะมีปัจจัยเรื่องน้ ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยน้ าจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการ
เคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ าจะเป็นตัวที่ท าให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้  ดิน
ถล่ม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั่วไปในบริเวณภเูขาที่มีความลาดชันสูง อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่มีความลาดชันต่ าก็
สามารถเกิดดินถล่มได้ถ้ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิด (ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย, 2553; ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) โดยการพังทลายตามลักษณะการเคลื่อนตัวของแผ่นดินถล่มสามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ เรียกว่า Creep เช่น Surficial Creep แผ่นดิน
ถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่า Slide หรือ Flow เช่น Surficial Slide และแผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่าง
ฉับพลัน เรียกว่า Fall Rock หรือ Fall (ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย, 2553) ทั้งนี้ การระบุความ
เสี่ยงของการเกิดภัยแผ่นดินถล่ม นับได้ว่ามีความจ าเป็นเพื่อน าไปสู่การเตือนภัย เฝ้าระวัง และจัดการเชิงพื้นที่         
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการจัดการข้อมูลความเสี่ยง (risk’s data management) อันเป็นกระบวนการในการจัดการข้อมูล
เพื่อการวางแผนรับมือกับภาวะเสี่ยงภัย โดยอาจประยุกต์ใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ เข้ามาร่วม ดังเช่น ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพของความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงของพื้นท่ีตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด
ขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม และน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาจัดการร่วมกับข้อมูล การรับรู้ และสารสนเทศอื่น ๆ ที่
อาจผ่านการวิเคราะห์โดยโปรแกรม ระบบ หรือสมการ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ น ามาบูรณาการ
ประกอบกันเป็นแผนรวมในการจัดการบริหารพื้นที่เสี่ยง (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ เครื่องมือและฐานข้อมูลที่ใช้
ในการเก็บบันทึก แก้ไข ปรับปรุง จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล และรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
บนพื้นโลก ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างหลากหลายทั้งรูปแบบ วิธีการ และ
หน่วยงานที่น าไปใช้ ทั้งด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการวิจัย เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย การคมนาคมขนส่ง การวา งแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดเก็บภาษี การสาธารณสุข แบบจ าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม การ
ให้บริการประชาชน การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย โลจิสติกส์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
(spatial decision support system: SDSS) และระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert System: ES) ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นมากในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในรูปแบบ
ของแผนที่และถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย (สุภาสพงษ์ รู้ท านอง, 2562; ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ, 2552) โดยที่แบบจ าลองดัชนี ( index model) ที่เป็นแบบจ าลองค่าดัชนี ( index value)            
ที่ค านวณจากข้อมูลเวกเตอร์รวม (combined-vector data) หรือข้อมูลกริดผลคูณ (multiplied-raster data) เพื่อ
ผลิตแผนที่ล าดับ (ranked map) ของข้อมูลเวกเตอร์หรือราสเตอร์ โดยมีหลักการจ าลองแบบ คือ ตัวแปรหรือช้ัน
ข้อมูลที่เลือกให้เป็นตัวเกณฑ์จะถูกประเมิน 2 ระดับ ได้แก่ (1) การให้ค่าน้ าหนัก (weighting) หรือความส าคัญแก่
ตัวเกณฑ์แต่ละตัว และ (2) การให้ค่าคะแนน (rating) แก่ค่าข้อมูลในแต่ละตัวเกณฑ์ แล้วน าค่าน้ าหนักและคะแนน
มาสร้างแบบจ าลองในรูปสมการเส้นตรง โดยแบบจ าลองนี้ ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงภัย 
(ชฎา ณรงค์ฤทธิ์, 2548) ทั้งนี้ สุภาสพงษ์ รู้ท านอง (2550) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยโดยใช้
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หลักการซ้อนทับ (overlay) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองดัชนี ว่ามีขั้นตอนส าคัญ ประกอบด้วย 
การก าหนดตัวเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ การก าหนดค่าคะแนนของแต่ละคุณลักษณะตัวเกณฑ์ การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก 
การสร้างสมการหรือแบบจ าลองในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์แผนท่ีเสี่ยงรายตัวเกณฑ์ การซ้อนทับข้อมูลแผนที่ราย
ตัวเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวม การจ าแนกระดับเสี่ยงใหม่ (reclassify) การจัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัย การประเมิน
ความถูกต้องของแผนที่ผลลัพธ์ การน าเสนอข้อมูลความเสี่ยง ไปจนถึงการสกัดสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อการ
จัดการความเสี่ยง และการปรับปรุงแผนท่ีเสี่ยงอย่างเป็นพลวัต เมื่อปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงได้รับการ
จัดการ  
 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีเนื้อที่รวม 1,986.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,241,325 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
12.11 ของจังหวัด ซึ่งอ าเภอแม่สอด นับได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม เนื่องจากสภาพพื้นทีส่่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูงชัน ซับซ้อน สลับกันกับหุบเขาแคบ ๆ ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบประมาณร้อยละ 20 และประมาณร้อย
ละ 80 เป็นป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าสน บริเวณที่เป็นภูเขาเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนธงชัย ที่ต่อลงมาจากทาง
ตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ่านจังหวัดตากและตัวอ าเภอ ลงไปจนเช่ือมต่อกับทิวเขา
ตะนาวศรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ าเมย ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศพม่า ทั้งนี้ ทิวเขาถนนธงชัย เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นตัวแบ่งพื้นที่ของจังหวัดตาก ออกเป็น
ฝั่งตากตะวันออก ได้แก่ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสามเงา และอ าเภอวังเจ้า  และฝั่งตากตะวันตก 
ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอพบพระ อ าเภอท่าสองยาง และอ าเภออุ้มผาง อ าเภอแม่สอดมีระดับ
ความสูงของพื้นที่อยู่ในช่วง 179.06-1,138.98 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2563) การศึกษานี้ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองดัชนีมาวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มในอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผน่ดินถลม่ และยังไมม่ี
การระบุหรือก าหนดโซนนิ่งที่มีรายละเอียดสูง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผลจากการศึกษาสามารถ
ระบุต าแหน่งเสี่ยงต่อการเกิดภัยได้ อันจะน าไปสู่การเตือนภัย เฝ้าระวัง ระบุ และจัดการแผ่นดินถล่มในพ้ืนท่ี ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 2. สร้างแผนที่พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการเผยแพร่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. ช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบช้ันข้อมูล shape file มาตรา
ส่วน 1: 50,000 จากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558) ประกอบด้วย ขอบเขต
การปกครองในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ต าแหน่งหมู่บ้าน จุดความสูง เส้นช้ันความสูง (contour line) 
เส้นทางน้ า แหล่งน้ าผิวดิน ประเภทหิน รอยเลื่อน ต าแหน่งสถานีส ารวจปริมาณน้ าฝน การระบายน้ าของเนื้อดิน 
และเส้นทางคมนาคม 
 2. ช้ันข้อมูลการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560) 
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 3. ข้อมูลปริมาณน้ าฝน ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน 30 ปี 
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2533-2562) (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง, 2563) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  
 2. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ  
 การศึกษานี้ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
  1. ก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ประกอบด้วย ตัวเกณฑ์หรือปัจจัย ค่าน้ าหนัก ประเภทข้อมูล ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงภัย 
  2. สร้างโปรเจ็ค (project) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ น าเข้าช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดแผ่นดินถล่ม จ านวน 10 ช้ันข้อมูล ได้แก่ (1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา (2) ต าแหน่งสถานี
ส ารวจปริมาณน้ าฝน (3) เส้นทางน้ า (4) แหล่งน้ า (5) ชนิดของหิน (6) การระบายน้ าของเนื้อดิน (7) จุดความสูง (8) 
เส้นช้ันความสูง (9) รอยเลื่อน และ (10) การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และน าเข้าข้อมูลเชิงบรรยายด้าน
ปริมาณน้ าฝนรายปี 30 ปีย้อนหลัง 
  3. สร้างช้ันข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปี โดยเช่ือม (spatial join) ข้อมูลต าแหน่งสถานีส ารวจปริมาณ
น้ าฝนกับข้อมูลด้านปริมาณน้ าฝน หาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนรายปี 30 ปี ย้อนหลัง รวม 11 สถานี ประกอบด้วย 
สถาน ี120161 (P.7A) 160221 (Y.26) 390161 (N.40) 390221 590121 (Y.6) 630181 (SW.6) 700151 (N.12A) 
700221 (N.60) 360711 (S.33) 360791 (S.42) และสถานี 380111 (N.8A) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนเฉลีย่รายปี 
ย้อนหลัง 30 ปี สถานี 630181 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก แสดงได้ดังภาพที่ 1 (ศูนย์
อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง, 2563) 
  4. สร้างช้ันข้อมูลเชิงกริดปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (Annual Rainfall: RF) จากจุดปริมาณน้ าฝนใน
อ าเภอแม่สอดและสถานีโดยรอบ โดยใช้ฟังก์ช่ัน Spline interpolation ก าหนดขนาดของข้อมูลเชิงกริด (grid cell) 
หรือขนาดของจุดภาพ (pixel size) เท่ากับ 50 เมตร 
  5. สร้างช้ันข้อมูลเชิงกริดระยะห่างจากเสน้ทางน้ า (Distance from Stream: DS) จากข้อมูลเส้นทาง
น้ าและแหล่งน้ า และสร้างข้อมูลเชิงกริดระยะห่างจากรอยเลื่อน (Distance from Fault: DF) โดยใช้ฟังก์ช่ัน Find 
distance หรือ Euclidean distance 
  6. สร้างช้ันข้อมูลเชิงกริดระดับความสูงของพื้นที่ (Elevation: EL) โดยการน าเข้าข้อมูลเส้นช้ันความ
สูง จุดความสูง แหล่งน้ า และขอบเขตพื้นท่ีศึกษา โดยใช้ค าสั่ง Topo to raster 
  7. สร้างช้ันข้อมูลเชิงกริดความลาดชัน (Slope: SL) จากข้อมูลเชิงกริดระดับความสูงของพื้นที่ โดยใช้
ค าสั่ง Slope 
  8. สร้างช้ันข้อมูลเชิงกริดของชนิดของหิน (Rock Type: RT) การระบายน้ าของเนื้อดิน (Soil 
Drainage: SD) และการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Land Use and Land Cover: LU) โดยการให้ค่า
คะแนนตามเกณฑ์ความเสี่ยง จากนั้นใช้ค าสั่ง Convert to grid หรือ Polygon to raster 
  9. ท าการ Reclassify เพื่อจ าแนกระดับช้ันข้อมูลเชิงกริดใหม่ เพื่อให้ค่าคะแนนความเสี่ยงรายตัว
เกณฑ์ของช้ันข้อมูลที่เหลือ ตามลักษณะของประเภทข้อมูล พร้อมให้ค่าคะแนนกับข้อมูลเชิงกริด ดังตารางที่ 1
จากนั้นสร้างแผนที่ระดับความเสี่ยงภัยรายตัวเกณฑ์ (criteria risk map) แบ่งค่าระดับความเสี่ยงภัยออกเป็น 5 
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ระดับ ได้แก่ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 4 3 2 
และ 1 ตามล าดับ 
  10. ให้ค่าถ่วงน้ าหนักของตามระดับความส าคัญของตัวเกณฑ์โดยใช้วิธีการ Rank Exponent 
ก าหนดค่า Exponent เท่ากับ 1 โดยการวิจัยนี้ให้ค่าความส าคัญของปริมาณน้ าฝนมากที่สดุ รองลงมา คือ ความลาด
ชัน ระยะห่างจากรอยเลื่อน ระดับความสูงของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ระยะห่างจากทางน้ า 
ชนิดของหิน และการระบายน้ าของเนื้อดิน ตามล าดับ 
  11. ท าการค านวณเพื่อหาค่าคะแนนรวมของความเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม (Landslide Risk: LSR) โดย
ใช้แบบจ าลองดัชนี (index model) เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลแผนที่  (map overlayer) ฟังก์ ช่ัน Raster 
calculation ดังสมการที่ 1 และ 2 
 𝑅𝑖𝑠𝑘 = (𝑊1 ∗ 𝑅1) + (𝑊2 ∗ 𝑅2) + ⋯ + (𝑊𝑛 ∗ 𝑅𝑛) (1) 

   เมื่อ  

   𝑅𝑖𝑠𝑘   = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรวม 

   𝑊1 ถึง 𝑊𝑛  = ค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัย (weighting) ที่ 1 ถึง n 

   𝑅1 ถึง 𝑅𝑛  = ค่าคะแนนของประเภทข้อมูล (rating) ที่ 1 ถึง n 
 𝐿𝑆𝑅 = (0.22𝑅𝐹) + (0.19𝑆𝐿) + (0.17𝐷𝐹)

+ (0.14𝐸𝐿) + (0.11𝐿𝑈) 
              + (0.08𝐷𝑆) + (0.05𝑅𝑇) + (0.03𝑆𝐷) 

(2) 

   เมื่อ  

   𝐿𝑆𝑅  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัแผ่นดนิถล่มรวมตัวเกณฑ ์

   𝑅𝐹  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์ปรมิาณน้ าฝนเฉลี่ยรายป ี

   𝑆𝐿  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์ความลาดชัน 

   𝐷𝐹  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์ระยะหา่งจากรอยเลื่อน 

   𝐸𝐿  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์ระดับความสูงของพื้นที่ 

   𝐿𝑈  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

   𝐷𝑆  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์ระยะหา่งจากทางน้ า 

   𝑅𝑇  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์ชนิดของหิน 

   𝑆𝐷  = ค่าคะแนนความเสี่ยงภยัรายตัวเกณฑ์การระบายน้ าของเนื้อดิน 
  12. ท าการ Reclassify เพื่อจ าแนกระดับชั้นข้อมูลเชิงกริด โดยใช้วิธี Equal Interval แบ่งระดับค่า
ความเสีย่งภัยแผ่นดินถลม่ออกเปน็ 5 ระดับ  
  13. จัดท าแผนที่พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม ค านวณเนื้อท่ีในแต่ละระดับความเสี่ยงเป็นหน่วยไร่และ
ร้อยละ พร้อมทั้ง สกัดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการจัดการเชิงพื้นที่  
  14. บันทึก สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย ทั้งนี้ กระบวนการในส่วนของการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงภยั
แผ่นดินถลม่ แสดงได้ดังภาพที ่2 
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ภาพที ่1 ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ย้อนหลัง 30 ปี สถานี 630181  
ที่มาของข้อมูล: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง. (2563).  

 
ตารางที่ 1 ตัวเกณฑ์ ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงในการวิเคราะห์พื้นทีเ่สี่ยงภัยแผ่นดนิถล่ม 
 

ตัวเกณฑ์ ค่าน้ าหนัก ประเภทข้อมูล  ค่าคะแนน ระดับความเสี่ยง 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
รายปี (มิลลิเมตร) 

0.22 < 1,200 1 น้อยที่สุด 
1,200-1,400 2 น้อย 
1,400-1,600 3 ปานกลาง 
1,600-1,800 4 มาก 
> 1,800 5 มากที่สุด 

ความลาดชัน  
(เปอร์เซ็นต์) 

0.19 < 5 1 น้อยที่สุด 
5-10 2 น้อย 
10-20 3 ปานกลาง 
20-30 4 มาก 
> 40 5 มากที่สุด 

ระยะห่างจากรอยเลื่อน 
(กิโลเมตร) 

0.17 > 20 1 น้อยที่สุด 
 10-20 2 น้อย 
 5-10 3 ปานกลาง 
 1-5 4 มาก 
 < 1 5 มากที่สุด 

ระดับความสูงของพื้นที่ 
(เมตรจากระดับ 
ทะเลปานกลาง) 

0.14 < 400  1 น้อยที่สุด 
400-600  2 น้อย 
600-800  3 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 ตัวเกณฑ์ ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดนิถล่ม (ต่อ) 
 

ตัวเกณฑ์ ค่าน้ าหนัก ประเภทข้อมูล  ค่าคะแนน ระดับความเสี่ยง 
  800-1,000  4 มาก 
  > 1,000 5 มากที่สุด 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
และสิ่งปกคลุมดิน 
 
 
 

0.11 ชุมชนในพื้นที่ราบ แหล่งน้ า 
และนาข้าว 

1 น้อยที่สุด 

พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ 2 น้อย 
พื้นที่ไร ่ 3 ปานกลาง 
พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลผสม 4 มาก 
ชุมชนในพื้นที่สูง ไร่หมุนเวียน 
(นาข้าวหรือข้าวโพด) นาไร่ 
และเหมืองแร ่

5 มากที่สุด 

ระยะห่างจากทางน้ า 
(เมตร) 

0.08 > 2,000 1 น้อยที่สุด 
1,000-2,000 2 น้อย 
500-1,000 3 ปานกลาง 
100-500 4 มาก 
< 100 5 มากที่สุด 

ชนิดของหิน 0.06 หินดินดานและหินโคลน 1 น้อยที่สุด 
ตะกอนตะพักล าน้ า 2 น้อย 
หินทรายและหินทรายแป้ง 3 ปานกลาง 
หินทรายเนื้อภเูขาไฟ 4 มาก 
หินอัคนี หินไรโอไลต์แอนดไิซด ์
และหินไบโอไทต์แกรนิต 

5 มากที่สุด 

การระบายน้ าของเนื้อดิน 0.03 การระบายน้ าดมีาก 1 น้อยที่สุด 
 การระบายน้ าด ี 2 น้อย 
 การระบายน้ าปานกลาง 3 ปานกลาง 
 การระบายน้ าเลว 4 มาก 
 การระบายน้ าเลวมาก 5 มากที่สุด 

ที่มาของเกณฑ์:  
ดัดแปลงจาก   จินตนพา วุ่นบัว (2557);  
จิตนพา วุ่นบัว และคณะ (2557);  
ภาณุวัสน์ เขียวสลับ และ ปิยพงษ์ ทองดีนอก (2558); 
สุเพชร จิรขจรกุล และคณะ (2555);  
สุภัทรา ผมทอง และ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล (2560) 
การก าหนดช่วงประเภทข้อมูลตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะจริงของพื้นที่ศึกษา 
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ภาพที่ 2 ภาพรวมขั้นตอนในการวเิคราะห์พื้นทีเ่สี่ยงภยัแผ่นดินถล่ม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2562). 

 
สรุปผลการวิจัย 
 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ 1,986.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,241,325 ไร่ การวิเคราะห์ พบว่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงระดับมากคิดเป็นพื้นที่ 559.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 349 ,556 ไร่ (ร้อยละ 28.16) 
รองลงมา คือ น้อย (ร้อยละ 23.23) น้อยที่สุด (ร้อยละ 21.05) ปานกลาง (ร้อยละ 16.88) และมากที่สุด (ร้อยละ 
10.68) ตามล าดับ โดยบริเวณที่เสี่ยงสูง พบได้ในบริเวณทางตอนเหนือของต าบลพะวอและต าบลแม่กาษา และทาง
ทิศตะวันออกของต าบลด่านแม่ละเมา ทั้งนี้ เนื้อท่ีแต่ละระดับความเสี่ยงภัย แสดงไดด้ังตารางที่ 2 แผนทีเ่สี่ยงภัยราย
ตัวเกณฑ์แสดงได้ดังภาพที่ 3 และ 4 แผนที่เสี่ยงภัยรวมตัวเกณฑ์แสดงได้ดังภาพที่ 5 และร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัย
รายต าบลแสดงได้ดังภาพที่ 6 เมื่อซ้อนทับแผนที่ความเสี่ยงกับต าแหน่งหมู่บ้าน มีรายช่ือเฝ้าระวังดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 เนื้อท่ีแต่ละระดับความเสี่ยงภัยและพื้นท่ี 
 

ระดับ 
ความเสี่ยงภัย 

เนื้อที ่
คุณลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงภัยในแต่ละระดับความเสี่ยง 

ตร.กม. ไร่ ร้อยละ 
มากที่สุด 212.12 132,575 10.68 พื้นที่สูง/ภูเขาทางตอนเหนือของต าบลแม่กาษาและพะวอ 
มาก 559.29 349,556 28.16 กระจายตัวโดยทั่วไปทางตอนกลาง เช่น ต าบลด่านแมล่ะเมา 
ปานกลาง 335.26 209,537 16.88 กระจายตัวโดยทั่วไปในเขตต าบลพะวอ และแม่กาษา 
น้อย 461.38 288,363 23.23 ทางด้านทิศตะวันออกของต าบลแม่ปะ แม่กุ และมหาวัน 
น้อยที่สุด 418.07 261,294 21.05 ทางฝั่งตะวันตก เช่น ต าบลท่าสายลวด แม่ตาว และแมส่อด 
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พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มรายตัวเกณฑ ์

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายป ี
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มรายตัวเกณฑ ์

ความลาดชัน 

  
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มรายตัวเกณฑ ์

ระยะห่างจากรอยเลื่อน 
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มรายตัวเกณฑ ์

ระดับความสูงของพื้นที่ 

  
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มรายตัวเกณฑ์การใช้ประโยชน์

ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มรายตัวเกณฑ ์

ระยะห่างจากเส้นทางน้ า 
ภาพที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถลม่รายตัวเกณฑ์ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ความลาดชัน ระยะห่างจากรอยเลื่อน 

ระดับความสูงของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน และระยะห่างจากเส้นทางน้ า 
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พื้นที่เสี่ยงภัยรายตัวเกณฑ์ประเภทหิน พื้นที่เสี่ยงภัยรายตัวเกณฑ์การระบายน้ าของเนื้อดิน 

ภาพที่ 4 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถลม่รายตัวเกณฑ์ประเภทหินและการระบายน้ าของเนื้อดิน 
 

 
 

ภาพที่ 5 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถลม่ อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
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ภาพที่ 6 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถลม่รายต าบล อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
 

ตารางที่ 3 หมู่บ้านเฝ้าระวังในแต่ละระดับความเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

ระดับความเสี่ยงภัย 
แผ่นดินถล่ม 

ต าบล หมู่บ้าน 

หมู่บ้านเสี่ยงมากท่ีสดุ 
(5 หมู่บ้าน) 

พะวอ สามหมื่นทุ่ง และปางส่างค า 
แม่กาษา แม่กาษา โกกโก่ และน้ าดิบ 

หมู่บ้านเสี่ยงมาก 
(7 หมู่บ้าน) 

พะวอ พะวอ 
แม่กาษา ไทยสามัคคี และบ้านโพธ์ิทอง 
ด่านแม่ละเมา บ้านปางส้าน และขุนห้วยสม้ป่อย 
พระธาตผุาแดง ขุนห้วยแม่สอด 
แม่ปะ ห้วยหินฝน 

หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง 
(7 หมู่บ้าน) 

พะวอ แม่ละเมา ปูแป้ แมล่ะเมาไหล่ท่า และห้วยไคร ้
ด่านแม่ละเมา ยางห้วยยะอ ุ
พระธาตผุาแดง ถ้ าเสือ 
แม่ปะ แม่ปะบ้านสัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มนี้ ได้ใช้ทั้งปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยทางกายภาพ มา
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ตัวเกณฑ์ทั้งหมด 8 ตัว ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยรายปี ความลาดชัน ระยะห่างจากรอยเลื่อน ระดับความสูงของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
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ระยะห่างจากทางน้ า ชนิดของหิน และการระบายน้ าของดิน สอดคล้องกับการศึกษาของสุภัทรา ผมทอง และ ดวง
เดือน อัศวสุธีรกุล (2560) ที่ได้ใช้ตัวเกณฑ์ด้านปริมาณน้ าฝน ระดับความสูงของพื้นที่ ความลาดชัน การระบายน้ า
ของเนื้อดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน มาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และการศึกษาของสุเพชร จิรขจรกุล (2555) ที่ได้ใช้ตัวเกณฑ์ด้านปริมาณน้ าฝนสูงสุดรายวัน ความลาดชัน ระดับ
ความสูงของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ระยะห่างจากรอยเลื่อน ระยะทางจากแม่น้ า การ
ระบายน้ าของเนื้อดิน และลักษณะหิน มาประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มในเขตอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
  ทั้งนี้ การวิจัยของจินตนพา วุ่นบัว (2557) ที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มและการวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงดินถล่มในพื้นที่ต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร และต าบลเขพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา การวิจัยของจิตนพา 
วุ่นบัว และคณะ (2557) ที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม ใน
พื้นที่อ าเภอศรีนครรินทร์ จังหวัดพัทลุง การวิจัยของสุเพชร จิรขจรกุล และคณะ (2555) ที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผน่ดินถลมในเขตอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวมทั้ง การวิจัยของ
สุภัทรา ผมทอง และ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล (2560) ที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการวิเคราะห์พืน้ที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การน ามาประยุกต์ใช้เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งหมู่บ้านเสี่ยงภัย เพื่อน าไปสู่การเตือนภัย เฝ้าระวัง และบริหาร
จัดการเชิงพื้นทีท่ี่เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติหรือการจัดการแผ่นดินถล่มในพื้นที่ เช่น 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอแม่สอด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยนี้ เพื่อสนับสนุนในการพิบัติภัยธรรมชาติหรือการจัดการแผ่นดินถล่มในพื้นที่ได้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือชุมชน สามารถใช้แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม ในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และเรียนรู้ความเสี่ยงภัยของคนในชุมชนได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการประเมินแผนที่พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจท าได้
หลายวิธี เช่น การส ารวจภาคสนามเพื่อน าข้อมูลการเกิดแผ่นดินถล่มจริง มาตรวจสอบความถูกต้อง (accuracy 
assessment, validate) กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือการประเมินแผนที่โดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญหรือจาก
ผู้ใช้งาน เป็นต้น 
 2. ด้านวิธีการในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ยังมีอีกหลายวิธีการที่น่าสนใจ นอกเหนือจาก
โมเดลดัชนี ซึ่งสามารถน ามาเลือกใช้ได้ เช่น แบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น (Logistic Regression Model: LRM) 
อัตราส่วนความถี่ (Frequency Ratio: FR) หรือ การวิเคราะห์การตัดสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์ (Multiple-criteria 
Decision Analysis: MCDA) เป็นต้น 
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