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 4.1.1 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌ
จริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 4-1 

 4.1.2 ผลการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมตามลักษณะของพ้ืนทีไละวลาของปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 
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4.2 การประมวลผลบบจําลองปริมาณนํ้าฝนนืไองจากการปลีไยนปลงภูมิอากาศ฿นพ้ืนทีไศกึษา 4-51 

 4.2.1 ผลการวิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของตละดือน฿นตละกริด
ขนาด 1 กม.x1 กม. 52 
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ภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-68 

 4.2.3 การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 
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คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-124 
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5.1 การปรับทียบละตรวจพิสูจน์บบจําลอง (Model Calibration and Verification) การ
วิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม 5-1 

 5.1.1 การตรวจพิสูจน์บบจําลองทางธรณีทคนิค DynaSlide Model 5-1 

 5.1.2 การตรวจพิสูจน์บบจําลองปริมาณนํ้าฝนสะสมวิกฤติ วิธีการกึไงสถิติ (Semi-

Statistical Model) 5-4 

 5.1.3 ขຌอจํากัดของการตรวจพิสูจน์บบจําลอง 5-6 

 5.1.4 การพิจารณาลือกบบจําลองการวิคราะห์ 5-6 

5.2 ผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 5-7 

 5.2.1 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนทีไ฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลอง 5-7 

 5.2.2 ผลการวิคราะห์คาดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ (APIcr) 5-8 

 5.2.3 ผลการวิคราะห์สัดสวนรຌอยละของปริมาณนํ้าฝนทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม (%RTL) 5-9 

 5.2.4 ผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนํ้าฝนรูปบบ A2 5-10 

 5.2.5 ผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนํ้าฝนรูปบบ B2 5-10 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

iv สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

สารบัญ (ตอ) 

    หนຌา 

บททีไ 6 มาตรการรับมือกับปัญหาอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ 
สภาวะลกรຌอน 6-1 

6.1 การจัดการพิบัติภัยดินถลม 6-1 

 6.1.1 ชวงกิดภัย หรือขณะกิดหตุการณ์ ภัยทางธรรมชาติ 6-2 

 6.1.2 ชวงชวยหลือละฟน้ฟู ประกอบดຌวย 6-3 

 6.1.3 ชวงหตุการณ์กลับสูสภาวะปกติ   ตຌองดํานินการพืไอป้องกันภัยละลดผลกระทบ 6-3 

 6.1.4 ชวงกอนกิดภัย   ป็นชวงทีไมีการริไมขຌาสูสถานการณ์สีไยงตอภัย ตຌองดํานินการ 6-3 

6.2 กณฑ์กําหนดระดับความรุนรง 6-4 

6.3 บทบาทละหนຌาทีไขององค์กรดຌานการจัดการภัยธรรมชาติจากการกิดหตุการณ์ดินถลม฿น
ประทศเทย 6-5 

 6.3.1 กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 6-5 

6.4 บทบาทละหนຌาทีไขององค์กรดຌานการจัดการภัยธรรมชาติจากการกิดหตุการณ์ดินถลม฿น
ตางประทศ 6-13 

 6.4.1 ประทศเตຌหวัน 6-13 

 6.4.2 ประทศญีไปุ่น 6-16 

 6.4.3 ประทศอินดนีซีย 6-18 

 6.4.4 ประทศศรีลังกา 6-19 

 6.4.5 มาลซีย 6-20 

 6.4.6 สหรัฐอมริกา 6-21 

6.5 ขຌอสนอนะสาํหรับมาตรการละวิธีการจัดการภัยดินถลมละนํ้าป่าเหลหลาก 6-23 

 6.5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติของมาตรการระยะสั้น 6-23 

 6.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติของมาตรการระยะยาว 6-35 

6.6 สรุปละขຌอสนอนะ 6-38 

 

บททีไ 7 การประยุกต์฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการนําสนอผลการศึกษาทีไไดຌจาก 
บบจําลองทางคณิตศาสตร์ 7-1 

7.1  การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดสรຌางผนทีไสดงนวนຌมการ
ปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคต 7-1 
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7.2  การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการ฿ชຌงานฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/

นํ้าป่าเหลหลาก 7-2 

 7.2.1 การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿นการ฿ชຌงาน
ฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 7-2 

 7.2.2 การประยุกต์฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร฿์นการจัดทําฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/

นํ้าป่าเหลหลาก 7-2 

7.3  นวคิดละวิธีการจัดฝึกอบรมการ฿ชຌบบจาํลองวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิด
อุทกภัย/ดินถลม 7-4 

 

บททีไ 8 สรปุผลการดํานินงานละขຌอสนอนะ 8-1 

8.1 สรุปผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะ
ลกรຌอน 8-1 

 8.1.1 สรุปผลการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 8-1 

 8.1.2 ขຌอสนอนะการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 8-2 

8.2 สรุปผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะ
ลกรຌอนตอดินถลม 8-3 

 8.2.1 สรุปผลการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนตอดินถลม 8-3 

 8.2.2 ขຌอสนอนะการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอนตอดินถลม 8-4 

 

อกสารอຌางอิง อ-1 

 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  ทฤษฎีการวิคราะห์ ผ-1 

 ภาคผนวก ข  ผลการตรวจสอบความนาชืไอถือของสถานีวัดนํ้าฝนรายวัน ผ-7 

 ภาคผนวก ค  อัตราสวนคูณลดของปริมาณนํ้า฿นดิน (K)  ผ-35 

   จากสถานีตรวจวัด฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า 
 ภาคผนวก ง  การอบรมชิงปฏิบัติการ  ผ-47  

 ภาคผนวก จ การจัดประชุมสัมมนาครงการ  ผ-55 
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สารบัญรูป 

รูปทีไ  หนຌา 

1-1  ครงสรຌางของการศึกษาผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿น
รูปการจําลองบบจําลอง 1-4 

1-1  ครงสรຌางของการศึกษาผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿น
รูปการจําลองบบจําลอง 1-4 

1-2  ตําหนงการกิดดินถลมต้ังต พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2553 1-5 

1-3  ภาพรวมขั้นตอน฿นการดํานินงาน 1-9 

2-1  ภาพจําลองการปลอยกຍาซรอืนกระจก฿นอนาคตจากรายงานของ IPCC (IPCC Special 

Report on Emission Scenario หรือ SRES) (IPCC, 2001) 2-3 

2-2  การปลีไยนปลงอุณหภูมิจากบบจําลองภูมิอากาศ ภาย฿ตຌสถานการณ์กຍาซรือนกระจก
พิไมขึ้นบบ A2 2-4 

2-3  การคาดการณ์ความดันพ้ืนผิวลวงหนຌา 5 วัน ฿นพ้ืนทีไปซิฟิกตอนหนือ อมริกาหนือ ละ
มหาสมุทรอตลนติกตอนหนือ 2-4 

2-4  เดอะกรมการหมุนวียนของ Modern thermohaline 2-5 

2-5  หลงพลังงานของมวลอากาศลก 2-5 

2-6  ปริมาณนํ้าจากฟ้า฿นพ้ืนทีไอมริกาหนือทีไวิคราะห์จากบบจําลองตางๆ 2-6 

2-7  การจํานกสภาพภูมอิากาศทัไวลก 2-6 

2-8  สดงการคาดการณ์การพรกระจายของอุณหภูมิ฿นชวงปลายของศตวรรษทีไ 21 จากการ฿ชຌ
บบจําลองภูมอิากาศ HadCM3 ดย฿ชຌสมมติฐานการทีไมกีารจริญติบตของธุรกิจละการ
พิไมขึ้นของปริมาณกຍาซรือนกระจก ดยผลจากบบจําลองพบวาอุณหภูมิจะสูงขึ้นดยฉลีไย 

3.0°C. 2-7 

2-9  บบจําลองสภาพภูมิอากาศทัไวลก 2-8 

2-10  นวนຌมการปลีไยนปลงของอุณหภูมิฉลีไย (ก) ลก ฿นชวงปี พ.ศ. 2393 – 2548 ละ           

(ข) ประทศเทย ฿นชวงปี พ.ศ. 2498-2552 2-16 

2-11  การปลีไยนปลงของฝน฿นประทศเทย 2-17 

2-12  จาํนวนภัยพิบัติจากธรรมชาติทีไกิดขึ้นทัไวลก฿นระหวางปี ค.ศ. 1987 - 2006 2-17 

2-13  จาํนวนภัยพิบัติจากธรรมชาติทีไกิดจากอิทธิพลสภาวะอากาศ (Hydrometeorological 

disasters) ทีไกิดขึ้นทัไวลก฿นระหวางปี ค.ศ. 1987 – 2006 2-18 

2-14  การกิดดินถลมทีไสําคญั฿นอดีตของประทศเทย 2-20 
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2-15 Multiple climate hazard map of Southeast Asia 2-22 

2-16 ผลการจําลองปริมาณนํ้าฝนละอุณหภูมิทีไปลีไยนปลงเปต้ังตปี ค.ศ. 1930-2080 2-23 

2-17 ผลการตรวจวัดระดับนํ้า฿ตຌดินทีไอยูหนือ shear surface ละหตุการณ์ดินถลม฿นอดีต 2-24 

2-18 ผลการวิคราะห์ความถีไ฿นการกิดดินถลม฿นชวงปี ค.ศ. 1990-2080 2-25 

2-19 นวคิดของกระบวนการสรຌางบบจําลองดินถลมทีไมีผลมาจากการปลีไยนปลงสภาวะ
ภูมอิากาศ antecedent water status model (AWSM) 2-28 

2-20 ความสัมพันธ์ระหวางขนาดของการกิดดินถลม ละ ปรมิาณนํ้าฝน, Wairoa, New Zealand 2-29 

2-21 ความตกตางของการ฿ชຌพ้ืนทีไซึไงป็นสาหตุ฿นการกิดดินถลมจากการปลีไยนปลงของมนุษย์ 2-29 

2-22 ตําหนงของพ้ืนทีไศึกษาละรอยดินถลมทีไกิดขึ้น฿นอดีต 2-31 

2-23 บบจําลองสถียรภาพของลาดดินทีไ฿ชຌสําหรับการวิคราะห์฿นลักษณะ 3 มิติ 2-31 

2-24 ตัวอยางผลการวิคราะห์จากบบจําลองสถียรภาพ฿นลักษณะ 3 มิติ 2-32 

2-25 ลักษณะของลุมนํ้าทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 2-33 

2-26 ผนทีไตําหนงการกิดหตุการณ์ดินถลม฿นอดีต 2-33 

2-27 ผลการทํานายปริมาณนํ้าฝนจากบบจําลอง GCM ฿นชวงปี 2010-2099 2-35 

2-28 ผลการวิคราะห์ความนาจะป็น฿นการพิบัติของลาดดิน 2-35 

2-29  กราฟสดงระดับอกาสกิดดินถลม คาํนวณเดຌจาก Normal Distribution 2-40 

2-30  ตําหนงรอยการกิดดินถลม฿นพ้ืนทีไตําบลมพลู อําภอลับล จงัหวัดอุตรดิตถ์  
 ปรียบทียบกับผลการประมินพ้ืนทีไอกาสกิดดินถลม 2-42 

2-31 ผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมปรียบทียบกับรอยดินถลมจากการปล 

 ภาพถายดาวทียม 2-45 

2-32 การปลีไยนปลงปริมาณความช้ืนสะสม฿นตละช้ันตามขຌอมูลนํ้าฝนรายชัไวมง 2-46 

2-33 การปลีไยนปลงระดับความออนเหวตอดินถลมตามขຌอมลูนํ้าฝนรายชัไวมง 2-47 

2-34 ปรียบทียบผลวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมกับรอยดินถลมจากการปลขຌอมลู 

 ภาพถายดาวทียม 2-48 

2-35 ระดับนํ้า฿ตຌดิน 2 ช้ัน นืไองจากฝนทีไตกหนัก฿นระยะวลาสั้นๆ 2-50 

2-36 ลักษณะการปลีไยนปลงระดับนํ้า฿ตຌดิน ความอิไมตัวดຌวยนํ้า฿นมวลดิน (S)  

 ละรงดันนํ้า () นืไองจากฝนตก 2-51 

2-37 จาํลองรูปบบการเหลของนํ้าบบเมคงทีไผานมวลดิน 2-52 

2-38 การปลีไยนปลงความช้ืน฿นดินสําหรับ GA_Model 2-54 
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2-39 บบจําลองการวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นดินของ GA_Model 2-55 

2-40 บบจําลองการปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นดินนืไองจากฝนตกเมคงทีไ 2-56 

2-41 บบจําลองการวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นดินบนลาดอียง 2-57 

2-42 การวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นดินบนลาดอียงดຌวยบบจําลอง GA_Model 2-58 

2-43 ลกัษณะการวิคราะห์ดຌวยวิธี Infinite Slope 2-59 

2-44 หนຌาตัดการวิคราะห์สถียรภาพดຌวยวิธี Infinite Slope 2-60 

2-45 ผงัสดงสวนประกอบของดิน 2-65 

2-46 สຌนช้ันดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ 2-68 

3-1 สดงขั้นตอนการดํานินการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 3-2 

3-2  สดงตัวอยางขຌอมูลสถานีวัดนํ้าฝนทีไมีการกระจายตัวบบบบปกติ (Normal distribution) 3-3 

3-3 สดงตัวอยางขຌอมูลสถานีวัดนํ้าฝน (ก) ผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ละ  

 (ข) เมผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ดຌวยวิธี Double mass curve 3-4 

3-4 สดงขั้นตอนการตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน 

 ทีไต้ังอยู฿นพ้ืนทีไศึกษา 3-4 

3-5 สดงขั้นตอนการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝน 3-9 

3-6 สดงขั้นตอนการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมตามลักษณะของพ้ืนทีไละวลาของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS  

 (Scenario บบ A2 ละ B2) 3-12 

3-7 สดงขั้นตอนการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนํ้าฝนทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน สําหรับตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌ 3-14 

3-8 ขั้นตอนการวิคราะห์ผลลัพธ์ของปริมาณนํ้าฝนภายหลังการปรบักຌทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)฿นชวงปีอนาคตระหวาง
ปี พ.ศ. 2555-2612 3-17 

3-9 ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนของกรมชลประทานจํานวน 154 สถานี ทีไต้ังอยู฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้า
ภาคหนือ 7 ลุมนํ้า 3-18 
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3-10 ตัวอยางผลการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนของสถานีวัดนํ้าฝนรายวันของกรม
ชลประทานดຌวยวิธี Double mass curve (ก) สถาน ี07013 ผานการตรวจสอบ ละ  

 (ข) สถานีวัด 07022 เมผานการตรวจสอบ 3-19 

3-11 ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนรายวันของกรมชลประทานทีไต้ังอยู฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 

ลุมนํ้า ทีไผานการตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝน 3-20 

3-12 ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนของกรมทรัพยากรนํ้า 24 สถานี ทีไต้ังอยู฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้า
ภาคหนือ 7 ลุมนํ้า 3-26 

3-13 ตัวอยางผลการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลนํ้าฝนของสถานีวัดนํ้าฝนของกรมทรัพยากรนํ้าดຌวยวิธี 

Double mass curve (ก) สถานี 011001 ผานการตรวจสอบ ละ  

 (ข) สถานีวัด 010101 เมผานการตรวจสอบ 3-27 

3-14 ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนของกรมทรัพยากรนํ้าทีไต้ังอยู฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า
ทีไผานการตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลนํ้าฝน 3-27 

3-15 ตัวอยางผลการตรวจสอบการกระจายตัวบบปกติ (Normal distribution) ของขຌอมูล
ปริมาณนํ้าฝนรายดือนฉลีไย (ก) สถานี  07013 ละ (ข) สถานี  07092 3-29 

3-16 ตัวอยางขຌอมูลสดงตําหนงกริดละปริมาณนํ้าฝน฿นตละกริดจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นปี พ.ศ. 2554 3-31 

3-17 ตัวอยางขຌอมูลชิงบรรยายจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2  

 ฿นปี พ.ศ. 2554 3-31 

3-18 ตําหนงของสถานีวัดนํ้าฝน 10 สถานี ทีไลอืก฿ชຌวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝน
รายดือนฉลีไย฿นระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับของปริมาณ 

 นํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน 3-32 

3-19 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายดือนฉลีไย฿นระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS  

 (Scenario บบ A2 ละ B2) กับของปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน 3-33 

3-20 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยรายปี฿นตละสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 3-35 

3-21 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยดือนพฤษภาคม฿นตละสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 3-35 
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3-22 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 พฤษภาคม ฿นตละสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 3-36 

3-23 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยรายปี฿นตละกรดิทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 3-37 

3-24 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยดือนพฤษภาคม฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 3-37 

3-25 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 พฤษภาคม ฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 3-38 

3-26 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยรายปี฿นตละกรดิทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 3-39 

3-27 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยดือนพฤษภาคม฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 3-39 

3-28 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 พฤษภาคม ฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 3-40 

3-29 สดงลักษณะขຌอมูล ASTER GDEM 2 มิติ ละ 3 มิติ 3-41 

3-30 ขั้นตอนการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพอากาศ 3-56 

3-31 ขั้นตอนการตรียมขຌอมูลการสรຌางกริด 3-58 

3-32 การสรຌางขຌอมูลระดับความสูง จากขຌอมูล ASTER GDEM 3-58 

3-33 ขั้นตอนการสรຌางขຌอมูลความชัน จากขຌอมูล ASTER GDEM 3-59 

3-34 ขຌอมูล %RTL ฿นพ้ืนทีไลุมนํ้ายอยหຌวยนํ้าริด ตําบลนํ้าหมัน อําภอทาปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 3-62 

3-35 ลกัษณะภูมิประทศของพ้ืนทีไขอบขตลุมนํ้าภาคหนือ 3-64 

3-36 ความลาดชันตามคามุมอียงของพ้ืนทีไขอบขตลุมนํ้าภาคหนือ 3-65 

3-37  ผนทีไกลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความออนเหวตอการกิดดินถลม฿นประทศเทย 3-37 

3-38 ผนทีไกลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความออนเหวตอการกิดดินถลม฿นพ้ืนทีไศึกษา         
(7 ลุมนํ้า) 3-69 

3-39 ผลการปลขຌอมูลรอยดินถลมจากหตุการณ์ดินถลมวันทีไ 23 พฤษภาคม 2549 (จ.อุตรดิตถ์) 3-71 

3-40  พฤติกรรมการปลีไยนปลงกาํลังรับรงฉือนตามระดับความอิไมตัวของดิน 3-73 
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3-41 พฤติกรรมการปลีไยนปลงกาํลังรับรงฉือนตามระดับความอิไมตัวของดิน ตามการจํานก
กลุมหินทีไมีความออนเหวตอดินถลม 3-74 

3-42 ลักษณะของคา Cohesion ทีไมีผลตออนุภาคของมใดดิน 3-76 

3-43 ความสัมพันธ์ของคา Cohesion ละความชื้นทีไปลีไยนปลงเป 3-77 

3-44 ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการระบายนํ้าของดิน 3-79 

3-45 ลักษณะทัไวเปของสຌนอัตตลักษณ์ของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (SWCC) 3-80 

3-46 ขนาดคละของชองวาง฿นดิน (Pore size distribution) ทีไมผีลกับความชันของกราฟ 3-81 

3-47 สดงความสัมพันธ์ระหวางการกระจายตัวของมใดดินกับสຌนอัตตลักษณ์ 3-84 

3-48 ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้า฿นมวลดินกับรงดึงนํ้า฿นดิน 3-86 

4-1 ตําหนงของสถานีวัดนํ้าฝน 8 สถาน ีทีไสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 กับของปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-2 

4-2  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปริมาณน้ําฝนรายปีทีไตรวจวัด
เดຌจรงิจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 4-3 

4-3 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปริมาณน้ําฝนรายปีทีไตรวจวัด
เดຌจรงิจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 4-4 

4-4  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไ
ตรวจวัดเดຌจรงิจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 4-6 

4-5  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 4-7 

4-6  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปรมิาณ
นํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 

ของดือนสิงหาคม 4-9 
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4-7  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปรมิาณ
นํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 

ของดือนสิงหาคม 4-10 

4-8  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-12 

4-9  กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-13 

4-10 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปรมิาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-16 

4-11 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมีนาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถาน ี 4-17 

4-12 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมษายน ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-18 

4-13 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-19 

4-14 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนสิงหาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-19 

4-15 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มีนาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-20 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ xiii 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-16 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มษายน ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-21 

4-17 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัด
นํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-21 

4-18 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 8 สิงหาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-22 

4-19 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปรมิาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-23 

4-20 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมีนาคม ระหวางคาปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-24 

4-21 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมษายน ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-24 

4-22 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-25 

4-23 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนสิงหาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-26 

4-24 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มีนาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-27 
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4-25 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มษายน ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-27 

4-26 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัด
นํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-28 

4-27 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 8 สิงหาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-28 

4-28 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี ระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถาน ี 4-30 

4-29 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-30 

4-30 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวาปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถาน ี 4-31 

4-31 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี ระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถาน ี 4-31 

4-32 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 4-32 

4-33 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถาน ี 4-32 
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4-34 คา RMSE ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌ
ฉลีไยราย รายดือนละรายวัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัด
นํ้าฝน฿นตละสถานี 4-34 

4-35 คา RMSE ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌ
ฉลีไยราย รายดือนละรายวัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัด
นํ้าฝน฿นตละสถานี 4-34 

4-36 สถานีวัดนํ้าฝนทีไภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌวมีคาความถูกตຌองพิไมขึ้น
จาํนวน 72 สถานีจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 4-36 

4-37 สถานีวัดนํ้าฝนทีไภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌวมีคาความถูกตຌองพิไมขึ้น
จาํนวน 76 สถานีจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 4-36 

4-38 ตําหนงของสถานีวัดนํ้าฝน 8 สถาน ีทีไสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 ภายหลังปรับกຌ กับของปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน ฿นชวงปีฐานระหวางปี 

พ.ศ. 2523-2554 4-38 

4-39 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังการปรับ ละปรมิาณ
นํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 4-39 

4-40 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณ
นํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 4-40 

4-41 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌละปรมิาณ
นํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจรงิจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 4-42 

4-42 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณ
นํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจรงิจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 4-43 
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4-43 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลัง
ปรับกຌ ละปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 

ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-45 

4-44 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ ละปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 

ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-46 

4-45 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณ
นํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือน
สงิหาคม 4-48 

4-46 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณ
นํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือน
สงิหาคม 4-49 

4-47 สดงขั้นตอนการวิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของตละดือน฿นตละกริด
ขนาด 1 กม.x1 กม. 4-53 

4-48 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมกราคม฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 

กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-55 

4-49 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนกุมภาพันธ์฿นตละกริดขนาด 1 กม.

x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-56 

4-50 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมีนาคม฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 

กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-56 
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สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-51 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมษายน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 

กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-57 

4-52 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนพฤษภาคม฿นตละกริดขนาด 1 กม.

x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-57 

4-53 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมิถุนายน฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-58 

4-54 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนกรกฎาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-58 

4-55 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนสิงหาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-59 

4-56 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนกันยายน฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-59 

4-57 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนตุลาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-60 

4-58 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนพฤศจิกายน฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-60 

4-59 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนธันวาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-61 
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xviii สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-60 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมกราคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-62 

4-61 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนกุมภาพันธ์฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-62 

4-62 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมีนาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-63 

4-63 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมษายน฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-63 

4-64 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนพฤษภาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-64 

4-65 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนมิถุนายน฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-64 

4-66 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนกรกฎาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-65 

4-67 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนสิงหาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-65 

4-68 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนกันยายน฿นตละกริดขนาด   

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-66 
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สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-69 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนตุลาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-66 

4-70 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนพฤศจิกายน฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-67 

4-71 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของดือนธันวาคม฿นตละกริดขนาด  

 1 กม.x1 กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 4-67 

4-72 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนง
สถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน 4-69 

4-73 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนง
สถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน 4-70 

4-74 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนง
สถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 4-72 

4-75 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนง
สถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 4-73 

4-76 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น
ตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-75 
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4-76 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น
ตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-75 

4-77 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น
ตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน ของดือนสิงหาคม 4-76 

4-78 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น
ตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 

ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน 4-78 

4-79 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น
ตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 

ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน 4-79 

4-80 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-81 

4-81 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-82 

4-82 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-82 

4-83 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-83 
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4-84 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-83 

4-85 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-84 

4-86 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 (58 ปี) ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-84 

4-87 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-85 

4-88 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-86 

4-89 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-86 

4-90 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-87 

4-91 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-87 

4-92 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-88 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

xxii สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-93 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-88 

4-94 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-90 

4-95 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-90 

4-96 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-91 

4-97 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-91 

4-98 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-92 

4-99 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี   

 พ.ศ. 2523-2554 4-92 
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4-100 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-93 

4-101 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทยีบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-94 

4-102  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2555 4-95 

4-103  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-95 

4-104  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-96 

4-105  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-96 

4-106  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-97 
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xxiv สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-107  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปรมิาณนํ้าฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี  

 พ.ศ. 2523-2554 4-97 

4-108  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-99 

4-109  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-99 

4-110  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-100 

4-111  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-100 

4-112  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-101 

4-113  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-101 

4-114  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-102 

4-115  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-103 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ xxv 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-116  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-104 

4-117  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-104 

4-118  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-105 

4-119  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-105 

4-120  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-106 

4-121  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-106 

4-122  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-108 

4-123  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-108 

4-124  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-109 
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xxvi สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปทีไ  หนຌา 

4-125  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-109 

4-126  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-110 

4-127  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-110 

4-128  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-111 

4-129  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-112 

4-130  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-112 

4-131  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-113 

4-132  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-113 

4-133  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-114 
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4-134  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-114 

4-135  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-115 

4-136  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-116 

4-137 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-117 

4-138 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-117 

4-139  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-118 

4-140 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-118 

4-141  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-119 

4-142  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-119 
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4-143  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-120 

4-144 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-121 

4-145  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-121 

4-146  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-122 

4-147  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-122 

4-148  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-123 

4-149  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 4-123 

4-150  ผนทีไสดงตําหนงทีไต้ังของสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละลุมนํ้าทั้ง 7 ลุมนํ้า฿นพื้นทีไภาคหนือ
ของประทศเทย 4-124 

4-151 ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นลุมนํ้ากก ขง ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน ของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 4-126 

4-152  ปีวิกฤตทีไมปีริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นลุมนํ้ากก ขง ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน ของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 4-127 

5-1 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนรายวันทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ชวงวันทีไ 19 – 22 พฤษภาคม 2549 5-2 

5-2 พ้ืนทีไตรวจสอบความถูกตຌอง บริวณหຌวยนํ้าริด ตําบลนํ้าหมัน อําภอทาปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 5-3 
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5-3 พ้ืนทีไตรวจสอบความถูกตຌอง บริวณหຌวยนํ้าริด ตําบลนํ้าหมัน อําภอทาปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 5-5 

5-4 ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า ทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 5-7 

5-5 คาดัชนีความชุมช้ืนวิกฤติของดิน฿นตละความลาดชัน 5-9 

5-6 คาสัดสวนรຌอยละของปริมาณนํ้าฝนทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม %RTL ฿นตละความชัน (Slope) 5-10 

5-7 ผนทีไพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนํ้าฝนปีวิกฤต รูปบบ A2 5-11 

5-8 ผนทีไพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนํ้าฝนปีวิกฤต รูปบบ B2 5-14 

6-1 วัฎจักรการกิดละการจัดการภัยธรรมชาติ 6-2 

6-2 การปฏิบัติการละหนวยงานรวมบูรณาการ฿นการป้องกันละบรรทาอุทกภัยละ 

 ดินคลนถลม  ระดับจังหวัด 6-12 

6-3 ผนการตือนภัย฿นชวงกิดหตุการณ์ดินถลม฿นประทศเตຌหวัน 6-14 

6-5 ผนงาน Community-Based Disaster Risk Reduction 6-15 

6-6 ผนงานสําหรบัการจัดการภัยดินถลม฿นประทศญีไปุ่น 6-16 

6-7 ตัวอยางระบบการสืไอสารละสงขຌอมูลจากพ้ืนทีไฝ้าระวังหตุการณ์ 6-17 

6-8 ผนงานสําหรบัการบริหาร฿นชวงกิดภัยดินถลม฿นประทศอินดนีซีย 6-18 

6-9 ผนงานสําหรบัการบริหาร฿นชวงกิดภัยดินถลม฿นประทศศรีลังกา 6-19 

6-10 ผังองค์กร฿นการจัดการภัยธรรมชาติของมาลซีย 6-20 

6-11 ผังบริหารองค์กรของ FEMA 6-22 

6-12 ผนการบริหารของศูนย์ป้องกันภัยทางธรรมชาติ฿นสภาวะฉุกฉิน฿นระดับอําภอ 

 ความรุนรงระดับ 1 6-30 

6-13 ผนการบริหารของศูนย์ป้องกันภัยทางธรรมชาติ฿นสภาวะฉุกฉิน฿นระดับจังหวัด 

 ความรุนรงระดับ 2 6-31 

6-14 ผนการบริหารของศูนย์ป้องกันภัยทางธรรมชาติ฿นสภาวะฉุกฉิน฿นระดับภูมิภาค 

 ความรุนรงระดับ 3 6-32 

6-15 ผนการบริหารของศูนย์ป้องกันภัยทางธรรมชาติ฿นสภาวะฉุกฉิน฿นระดับประทศ 

 ความรุนรงระดับ 4 6-33 
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บทคัดยอ 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/

ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนือ 

ครงการวิจัยน้ีเดຌทําการศึกษาการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะ
ลกรຌอนละผลกระทบตอปริมาณนํ้าฝน฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า เดຌก สาละวิน ขงหนือ กก ปิง วัง 
ยม ละ นาน พืไอศึกษาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนนืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลก
รຌอน ดย฿ชຌบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ซึไงจําลองภูมิอากาศอนาคตดย฿ชຌขຌอมูลต้ังตຌนจาก
บบจําลองภูมิอากาศลก ECHAM4 ดยคัดลือกภาพฉายภูมิอากาศภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกຍาซรือนกระจกพิไม
สูงตามขຌอกําหนด IPCC Scenario บบ A2 ละ B2 ซึไงทําการศึกษาดยศูนย์ครือขายงานวิคราะห์วิจัยละ
ฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลกหงภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ (Southeast Asia START Regional 

Center, START) ฿นการคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนทีไกิดขึ้น฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) ละ฿นชวงปี
อนาคต (พ.ศ. 2555-2612) ฿นการศึกษานี้เดຌตรวจสอบความคลาดคลืไอนของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลอง PRECIS (ECHAM4) Scenario บบ A2 ละ B2 ดยทียบกับปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ของกรมชลประทานละกรมทรัพยากรนํ้าทีไผานการตวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลจํานวน 172 สถานี 
พบวา ปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองทั้ง 2 Scenarios มีคานຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌ
จากสถานีวัดนํ้าฝน ดังน้ัน ครงการวิจัยจึงเดຌศึกษาหาวิธีปรับลดความคลาดคลืไอนของปริมาณน้ําฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลอง ดย฿ชຌขຌอมูลฝนชวงปีฐานจากบบจําลองมาทียบกับขຌอมูลฝนทีไตรวจวัดเดຌจาก
สถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงทีไสอดคลຌองกัน พืไอวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสม฿นการลดความคลาดคลืไอน
ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง ผลการวิคราะห์ พบวา คาปรับกຌฉลีไยรายดือนป็นคา
ปรับกຌทีไหมาะสม สามารถลดความคลาดคลืไอนของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง฿นพ้ืนทีไ
ศึกษา฿หຌมีความสอดคลຌองกับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝนมากขึ้น ดยคาปรับกຌฉลีไยราย
ดือนของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงฤดูลຌง มี
คาทากับ 2.48 ละ 2.93 ตามลําดับ ซึไงมีคาสูงกวาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นชวงฤดูฝนทีไมีคาทากับ 1.56 

ละ 1.57 ตามลําดับ คณะผูຌวิจัยเดຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากบบจําลอง฿นชวงปีฐานละชวงปีอนาคต
ดຌวยคาปรับกຌทีไหมาะสมจากการศึกษาครั้งน้ี พืไอวิคราะห์นวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคต 

พบวา ดยฉลีไยปริมาณน้ําฝน฿นชวงปีอนาคตทีไเดຌจากบบจําลองมีนวนຌมพิไมขึ้นมืไอทียบกับ฿นชวงปีฐาน 

(พ.ศ. 2523-2554) ดยการปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿น
บางพ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง นืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศทีไตางกัน มืไอพิจารณาการปลีไยนปลง
ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษา฿นชวงปีอนาคต 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) ทียบกับ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 

2523-2554) พบวา ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝน
ฉลีไยรายปี ปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝน ปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌง ละปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายวัน
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สูงสุด พิไมขึ้น 5%, 3%, 16% ละ 11%  สําหรับบบ A2  สวนบบ B2 พิไมขื้น 10%, 11%, 8% ละ 16%  

ตามลําดับชนกัน  

 

อีกทั้ง฿นการศึกษาครั้ง น้ี พืไอป็นการศึกษาความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน จึงเดຌวิคราะห์หาปีวิกฤตทีไมีปริมาณน้ําฝนมากทีไสุดซึไงอาจ
กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงพ้ืนทีไสีไยงภัยตอดินถลม฿นพื้นทีไทั้ง 7 ลุมนํ้าภาคหนือ พบวา ปีวิกฤตทีไมีปริมาณ
นํ้าฝนมากทีไสุดของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ของลุมนํ้ากกละ
ขงหนือ คือปี พ.ศ. 2578 สวนลุมนํ้า ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน คือปี พ.ศ. 2569 สําหรับปีวิกฤตทีไมี
ปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ B2 ของลุม
นํ้ากกละขงหนือ คือปี พ.ศ. 2576 สวนลุมนํ้า ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน คือปี พ.ศ. 2558  ดยปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภายหลังปรับกຌ จะนําเป฿ชຌกับบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอ
การกิดภัยดินถลม฿นพ้ืนทีไศึกษา ดຌวยวิธีการกึไงสถิติ (Semi Statistical Method) ทีไรียกวา %RTL Model ซึไง
บบจําลองดังกลาว เดຌนําคาดัชนีความชุมชืไนของดิน (API) มาประยุกต์฿ชຌ฿นการสรຌางบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ นืไองจากคาดัชนีดังกลาว มีการนํามา฿ชຌอยางพรหลายละรูຌจักกันดี ดยฉพาะอยางยิไง  กรม
ทรัพยากรนํ้า เดຌนําคา API มา฿ชຌ฿นการฝ้าระวังละตือนภัยนํ้าทวม/ดินถลมดຌวย ดังน้ัน การนําคา API มา฿ชຌ
฿นการศึกษา฿นครงการน้ีจงึหมาะสมละป็นการพิไมประสิทธิภาพภาระกิจการฝ้าระวังละจຌงตือนภัยป็น
อยางดี  

 

นอกจากน้ี คณะทีไปรึกษายังเดຌรวบรวมขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีตจนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ทีไกิดขึ้น฿น 7 ลุมนํ้าภาคหนือ จัดทําป็นฐานขຌอมูลทีไสามารถสืบคຌนเดຌงาย฿นระบบ
สารสนทศภูมิศาสตร์ จากขຌอมูลหตุการณ์ทีไบันทึกเวຌ พบวา การกิดหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากมี
นวนຌมพิไมสูงขึ้นจากอดีต อยางเรกใตามผลการศึกษานี้ป็นพียงการคาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลง
ปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคคต ดยบอกถึงนวนຌมละทิศทางของการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS บบ A2 ละ B2 ทาน้ัน ละควรพิจารณาป็นชวงทศวรรษ สําหรับ
ปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตทีไคาดการณ์เดຌน้ี นืไองจากการนําปริมาณน้ําฝน฿นอนาคตปี฿ดปีหนึไงเป฿ชຌ สถานการณ์
ของปริมาณนํ้าฝน฿นปีทีไพิจารณาน้ัน อาจจะกิดขึ้น฿นชวงทศวรรษน้ัน หากตมิเดຌหมายถึงปีน้ันๆ  ประยชน์ทีไ
หในเดຌชัดจากผลของการศึกษาครงการวิจัยน้ี คือ สามารถ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการวางผนระยะยาว฿นการ
รับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศลกของหนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌ 
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สัญลักษณ์ละคํายอ 

สญัลักษณ ์

 

G/P  ฟคตอร์ปรับกຌฉลีไยรายปี รายดือน หรือรายวัน พืไอ฿ชຌปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไ 
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

G   ปริมาณฝนฉลีไยรายปี รายดือน หรอืรายวัน ทีไวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝน 

P   ปริมาณฝนฉลีไยรายปี รายดือน หรอืรายวันทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ 

  ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2  

RMSE  คารากทีไสองของคาฉลีไยของความคลาดคลืไอนกําลังสอง (Root Mean Square Error) 

P   ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค  

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

G   ปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน 

N   จาํนวนสถานีวัดนํ้าฝน 

tN   ชวงวลาของปริมาณนํ้าฝน  (วัน) 

Accuracy คาปอร์ซนต์ความถูกตຌอง (%) 

 

 

 

คํายอ 
 

GCMs  General Circulation Models 

RCMs  Regional Climate Models 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

PRECIS  Providing REgional Climates for Impacts Studies 

START  Southeast Asia START Regional Center 

GDEM  Global Digital Elevation Model 

UTM  Universal Transverse Mercator 
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ดชัน ี

หนຌา 
 

Air entry value, hb = คารงดึงนํ้า฿นจุดทีไอากาศสามารถขຌาเป฿นมวลดินเดຌ 3-84 

Antecedent Precipitation Index, API = ดัชนีความชุมช้ืนของดิน 2-57 

Antecedent Precipitation Index at time, APIt = ดัชนีความชุมช้ืนของดิน฿นวลาปัจจุบัน 2-57 

Bulk Density of soil, B.D = คาความหนานนของดิน 2-59 

Cohesion, C = รงยึดหนีไยวระหวางมใดดิน 2-56 

Critical antecedent Precipitation Index, APIcr = ดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤต 2-61 

Critical degree of saturation ,Srcr = ระดับความอิไมตัวดຌวยนํ้า฿นมวลดินวิกฤต 2-61 

Critical thickness of soil, Tcr = ความหนาของช้ันดินวิกฤต 2-61 

Degree of saturation, Sr = ระดับความอิไมตัวดຌวยนํ้า฿นมวลดิน 2-56 

Factor of safety, FS = คาอัตราสวนความปลอดภัยของลาดดิน 2-56 

Internal friction angle,  = มุมสียดทานภาย฿น  2-56
Maximum evaporation at time, Et(t) = คาการคายระหยนํ้าสูงสุดของวันทีไ t 2-59 

Maximum soil water available at time, Wm(t)) = คาสูงสุดของปริมาณนํ้า฿นดินทีไป็นประยชน์ 

 ตอกระบวนการคายระหยนํ้า  2-59 

Normal stress,  = หนวยรงกดทับของลาดดิน 3-69 

Porosity, n = คาความพรุนของมวลดิน  2-61 

Pore size index,   = ดัชนีสดงขนาดคละของชองวาง฿นดิน 3-84 

Precipitation at time, P(t)  = ปริมาณนํ้าฝนทีไตกลงมา฿นวลาปัจจุบัน 2-59 

Rainfall Triggered Landslide, %RTL = รຌอยละของดัชนีช้ีการกิดดินถลมดຌวยปริมาณนํ้าสะสม฿นดิน 3-57 

Residual volumetric water content, r = ปริมาณนํ้าคงคຌาง฿นดินดยปริมาตร 3-84 

Saturated Hydraulic conductivity, Ks =  ความสามารถ฿นการซมึนํ้าของดินทีไสภาวะอิไมตัวดຌวยนํ้า 2-48 

Saturated volumetric water content, s = ปริมาณนํ้า฿นดินดยปริมาตรมืไอดินอิไมตัวดຌวยนํ้า 3-84 

Slope angle,  = มุมความชันของลาดดิน 2-56 

Shear strength of soil,  = กําลังรับรงฉือนของดิน 3-69 

Unit weight of soil,  = หนวยนํ้าหนักของมวลดิน 2-56 

Volumetric water content, = ปริมาณนํ้า฿นดินดยปริมาตร 2-53 

Water Holding Capacity, WHC = ปริมาณนํ้าทีไมวลดินสามารถกใบกักเวຌเดຌ 2-59 
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บททีไ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการละหตุผล 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนป็นทีไนชัดวายังคงจัด฿หຌป็นรืไองสภาวะทีไเม
นนอน ประทศสวน฿หญยังคงถกถียงถึงวิธีการจัดการกับปัญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลก
รຌอน ละผลทีไจะกิดขึ้นตามมา ตสิไงทีไสรุปเดຌ฿นปัจจุบันคือทําอยางเรทีไจะรักษาสภาพทรัพยากรทางธรรมชาติ
เวຌ ดยการรียนรูຌถึงวิธีการปรับตัว฿หຌขຌากับสภาวะการปลีไยนปลงเมนนอนทีไกําลังกิดขึ้นน้ี สาหตุหลัก
อันหนึไงของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศมาจากการ฿ชຌพลังงานของลก฿นปัจจุบัน ซึไงทํา฿หຌกิดผลตามมาทีไ
หในเดຌชัดจนคือรืไองกีไยวกับนํ้า ชน การกิดพายุทีไรุนรงขึ้น ฤดูกาลปลีไยนเป การพิไมขึ้นหรือลดลงของ
ปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นรอบปีสงผล฿หຌกิด ความถีไละความรุนรงของสภาพน้ําทวมหรือภัยลຌงพิไมขึ้น
พราะฉะน้ันการปลีไยนเปของทรัพยากรนํ้าซึไงป็นทรัพยากรธรรมชาติทีไสําคัญทีไสุดตัวหนึไงยอมสงผลกระทบ
อยางมากตอ มนุษย์ ศรษฐกิจละสิไงวดลຌอม  

ผลกระทบการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนตอมนุษย์฿นทางตรงทีไหในเดຌชัดคือรูปบบ
ของสภาพภูมิอากาศทีไปลีไยนเป ละผลกระทบทางอຌอมทีไมาจากการปลีไยนปลงสภาพอากาศ เดຌก การ
ปลีไยนปลงดຌานนํ้า อากาศ อาหาร กษตร ระบบนิวศ ละครงสรຌางทางศรษฐกิจ ฿นภูมิภาคดียวกับประทศ
เทยชน ฿นพ้ืนทีไจมมู ประทศอินดียมีปรากฏการณ์ฝนตกถีไขึ้น (Sharma et al, 2011) นํ้าป็นตัวกลางสําคัญ
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไสงผลกระทบตอทั้งมนุษย์ละสิไงวดลຌอม ละมีบทบาทสําคัญ฿นการ
บรรทาผลการปลีไยนปลงน้ีซึไงชืไอกันวาถຌามนุษย์ชาติสามารถควบคุมการ฿ชຌนํ้าเดຌอยางตอนืไองจะป็นปัจจัยหนึไง
฿นการพยายามลดปริมาณคาร์บอนทีไปลดปลอยสูช้ันบรรยากาศ 

การกิดภาวะฝนตกหนักละอุทกภัย ยอมสงผล฿หຌกิดภัยดຌานดินถลมตามมา฿นพ้ืนทีไลาดชันชิงขา
ซึไงมีการสะสมตัวของช้ันดินละช้ันหินผุ มืไอระดับนํ้า฿ตຌดินบริวณน้ันยกตัวสูงขึ้น การทรกตัวของนํ้า฿น
ชองวางระหวางมใดดินมีมากขึ้นทํา฿หຌความดันระหวางมวลมใดดินหรือหิน (pore pressure) พิไมสูงขึ้นดຌวย 

ละมืไอความดันนํ้าสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤต มวลดินหรือหินหลาน้ันเมสามารถคงสภาพสถียรอยูเดຌ กใจะกิดการ
วิบัติขึ้น ป็นปรากฏการณ์ดินถลม นอกจากนํ้าจะป็นปัจจัยสําคัญ฿นการกระตุຌน฿หຌกิดดินถลมลຌว ยังมีปัจจัย
อืไนๆควบคูกันอีกดຌวย อาทิชน ชนิดละคุณสมบัติของดิน คือ ความรวนซุย สภาพความซึมผานของน้ํา 
(permeability or hydraulic conductivity)  ลักษณะนวตก (fracture) ละ การวางตัวของช้ันหิน 

(bedding orientation) ระดับความลาดอียง (Slope) ความหนาของช้ันดิน (overburden) ละหินลอย 

(loose blocks or float rocks) หลาน้ี ป็นคุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีทีไตຌองขຌา฿จ฿นพ้ืนทีไวิกฤตหนึไงๆทีไมี
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ความตกตางกันเปตามลักษณะฉพาะ฿นจุดน้ันๆ อีกประดในหนึไง กิดขึ้นจากความรุนรงของการเหลของนํ้า
ผิวดิน (surface runoff) ทํา฿หຌกิดการกัดซาะพังทลายของหนຌาดินละรองนํ้าดຌานขຌางทีไเหลผาน ฿นกรณีน้ีจะ
กิดขึ้น฿นพ้ืนทีไสืไอมทรม เมมีตຌนเมຌ฿หญตามธรรมชาติปกคลุมผิวดิน ซึไงป็นตัวยึดประสานหนຌาดิน ชะลอละ
ลดพลังงานการเหลของนํ้า (hydraulic jump) ผลทีไตามมาคือ การกิดสภาพคลนถลมสงผลกระทบตอพ้ืนทีไ
ตไาํดຌานลาง 

ประทศเทย฿นชวงทศวรรษทีไผานมามีอัตราความถีไของการกิดภัยธรรมชาติตางๆพิไมมากขึ้น ละ
รุนรงขึ้นทั้งทีไเมคยกิดขึ้นมากอน ชน สึนามิ ละทีไคยกิดขึ้นพวกพายุละมรสุมตามฤดูกาล ทํา฿หຌกิด
อุทกภัย/ดินถลมตามมา ต฿นชวงสองถึงสามปีทีไผานมาสามารถสังกตเดຌถึงความเมปกติของฤดูกาล ละความ
ปรปรวนของอากาศ ทีไหในเดຌดนชัดคือต้ังตปี 2553 อุทกภัย 21 จังหวัดภาคกลางละภาคอีสาน มาจน
ตลอดปี ประทศเทยจอวิกฤตดຌานอุทกภัยทีไตอนืไองละยาวนาน ฿นชวงตຌนปีซึไงป็นหนຌาลຌงกลับจออากาศ
หนาว ละฝนตกหนักสลับกัน ทํา฿หຌกิดอุทกภัย฿นภาค฿ตຌชวงตຌนปี ละ ฿นทีไราบลุมภาคหนือกับภาคกลาง
฿นชวงกลางปี ริไมจากอิทธิพลของพายุ“เหหมา” (Haima) ขຌามืองเทยมืไอ 26 มิถุนายน 2554 ถวจังหวัด
นาน “นกตใน”(Nok-Ten) ปลายดือนกรกฎาคม 2554 ตอมาประทศเทยยังเดຌรับอิทธิพลจากพายุหมุนขต
รຌอนอีก 3 ลูก คือ พายุซนรຌอน “เหถาง” (Haitang) ซึไงคลืไอนขຌาปกคลุมภาคตะวันออกฉียงหนือละ
ภาคหนือของประทศเทย฿นวันทีไ 28 กันยายน. 2554 เตຌฝุ่น “นสาด” (Nesat) ละพายุซนรຌอน “นาลก” 

(Nalgae) ขຌาสูประทศเทยมืไอตຌนตุลาคม 2554 สงผล฿หຌประทศเทยตอนบนมีฝนตกชุกหนานนดยอุทกภัย
ครั้งน้ีป็นครั้งทีไมีระดับความรุนรงสูงสุด พ้ืนทีไทีไเดຌรับผลกระทบมีมากทีไสุด฿นดຌานปริมาณนํ้าละจํานวนผูຌทีไ
ประสบภัยมากทีไสุด นส.รัจนา นตรสงทิพย์ รองผูຌอํานวยการสํานักงานสถิติหงชาติ กลาววาผลการสํารวจ
ครัวรือนทีไประสบภัย฿นพ้ืนทีไนํ้าทวมวา ฿นชวงดือน ก.ค. - ธ.ค. 2554 ประทศเทยมีพ้ืนทีไประสบภัยนํ้าทวม
ถึง 61 จังหวัด ฿นจํานวนน้ีป็นครัวรือนทีไถูกนํ้าทวมถึง 3.9 ลຌานครัวรือน คิดป็นรຌอยละ 19 ของครัวรือนทั้ง
ประทศ  ละมีสมาชิก฿นครัว  รือน  12.9 ลຌานคน  หรือรຌอยละ  19.6 ของประชากรทัไ วประทศ 

(http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-44-34/item/71735) ผลมหาอุทกภัยปี 

54 ทําศรษฐกิจสูญ 1.425 ลຌานลຌานบาท ธนาคารลกข้ึนทนจัด฿หຌป็นความสียหายอันดับ 4 ของลก ซึไง
นักวิชาการเดຌสรุปวาหตุการณ์ทีไกิดขึ้นหลาน้ีป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์ลานินยา (La Niña) ฿นระยะ
หลังๆน้ีปรากฏการณ์หลาน้ีจะทวีความรุนรงมากข้ึนกวา฿นอดีตซึไงเมคยปรากฏขึ้นมากอน ทํา฿หຌมนุษย์ริไม
ตระหนักถึงการปลีไยนปลงดຌานสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละภัยธรรมชาติทีไรุนรง ความถีไ฿นการกิดละ
ยาวนานขึ้น ดังน้ันพืไอป็นการตรียมพรຌอมสําหรับการอยูรวมกับธรรมชาติทีไกําลังปลีไยนปลงนืไองจาก
ผลกระทบตอภาวะลกรຌอน งานวิจยัพืไอศึกษาการกิดอุทกภัย/ดินถลมทีไป็นผลมาจากหตุการณ์น้ีพืไอป้องกัน 

หรือบรรทาบาบาง฿นพ้ืนทีไมีความสีไยงของการกิดอุทกภัย/ดินถลม ดยริไมพิจารณาศึกษา฿นขตภาคหนือ
ของประทศเทยนืไองจากลักษณะภูมิประทศทีไมีศักยภาพละสถิติการกิดหตุการณ์อุทกภัย/ดินถลมสูง 
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การศึกษาความป็นเปเดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนจําป็นตຌอง฿ชຌบบจําลองสภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตขຌาชวย ซึไงการจําลองสภาพ
ภูมอิากาศ฿นระดับภูมิภาคหรือทຌองถิไนตຌอง฿ชຌขຌอมูลจากบบจําลองสภาพภูมิอากาศทีไมีการลดขนาดพ้ืนทีไดยมี
ตัวปรดຌานภูมิประทศ ละสภาวะอากาศรุนรง฿นทຌองทีไ ละอืไนๆขຌามากีไยวขຌอง ดังรูปทีไ 1-1 

บบจําลองภาพภูมิอากาศ ภาพภูมิอากาศคือภาพทีไเดຌจากการศึกษามาจากรูปบบการจําลองสภาพ
ภูมิอากาศลกบวกกับการจําลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาคน้ันๆ สวนภาพการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศกิด
จากความตกตางของการปลีไยนปลงทีไตอนืไอง฿นองค์ประกอบของบรรยากาศระหวางสภาพอากาศ฿น
ปัจจุบันกับสภาพอากาศ฿นอนาคต 

รายงานของ IPCC ฉบับพิศษ Special Report on Emissions Scenarios (SRES) (Nakicenovic 

et al., 2000) เดຌจัดรูปบบการปลดปลอยกຍาซรือนกระจก฿นอนาคตทีไรียกวา “SRES scenarios” ซึไง฿ชຌป็น
จุดสําหรับการพัฒนาภาพภูมิอากาศ ดยบงภาพภูมิอากาศ฿นศตวรรษทีไ 21 ออกป็น 4 รูปบบ฿หญคือ A1, 

A2, B1 ละ B2 ดยพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค ความพรหลายของการ฿ชຌทคนลยีไสมัย฿หม 
การปลีไยนปลงดຌานศรษฐกิจระดับภูมิภาค การอนุรักษ์สภาพสิไงวดลຌอม฿นระดับทຌองถิไนละภูมิภาค การ
ปลีไยนปลงสภาพครงสรຌางของประชากร ฿นตละรูปบบยังบงยอยๆชน  

กลุม A1 ประกอบดຌวยกลุมยอยๆ A1T, A1Fl ละ A1B ภาพภูมิอากาศบบ A1 สดงถึงภาพลก
อนาคตทีไมีการติบตทางศรษฐกิจอยางรใว อัตราการพิไมของประชากรนຌอย มีการพัฒนาอยางรวดรใวทางการ
฿ชຌทคนลยีไสมัย฿หม ลกมีนวทางการดํานินชีวิต฿นทิศทางดียวกัน฿นทุกภูมิภาค 

� A1Fl นຌนดຌานการ฿ชຌพลังงานจากช้ือพลิงซากดึกดําบรรพ์ (fossil fuel) 

� A1B มีการ฿ชຌพลังงานสมดุลกัน฿นทุกหลงพลังงาน 

� A1T นຌนการ฿ชຌพลังงานซึไงเม฿ชช้ือพลิงซากดึกดําบรรพ์ (fossil fuel) 
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รปูทีไ 1-1  ครงสรຌางของการศึกษาผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿น

รปูการจําลองบบจําลอง  
ทีไมา: Jones et al. (2004) 

การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอนทีไป็นสาหตุอยางหนึไงของการกิดพิบัติภัยธรรมชาติ 

เดຌก การกิดอุทกภัย/ดินถลม อันนืไองมาจากลักษณะของฝนทีไมคีวามรุนรงมากขึ้น ละป็นปัจจัยกระตุຌน฿หຌ
กิดความเมมัไนคงตอลาดชันจากความช้ืนทีไพิไมขึ้นมืไอนํ้าฝนเหลซึมลงสูดินช้ันลาง 

ภัยดินถลมป็นพิบัติภัยธรรมชาติทีไกิดขึ้นอยางตอนืไองละมีนวนຌมของการกิดผลกระทบทีไรุนรง
ขึ้น ดยฉพาะอยางยิไง฿นทศวรรษทีไผานมา ดังสดงจากฐานขຌอมูลดินถลมของศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรม
ปฐพีละฐานราก (รูปทีไ 1-2) ผลกระทบจากพิบัติภัยดังกลาวสงผลดยตรงกับชีวิตความป็นอยูของประชาชน
ทั้งดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพจิตของผูຌทีไมีนวนຌมทีไจะเดຌรับผลกระทบ ผลกระทบ
ทางตรงอีกดຌานหนึไงคือผลกระทบทางดຌานศรษฐกิจละความมัไนคงของประทศซึไงป็นผลกระทบทีไสงผลตอ
ประชากรทั้งประทศ ภัยพิบัติทีไกิดขึ้นถีไละสงผลกระทบรุนรงดังกลาวอาจมีสมมุติฐานของสาหตุเดຌ 2 กรณี 
อันเดຌก  

1. สาหตุจากธรรมชาติ ประกอบดຌวย สภาพภูมิประทศ เดຌก ความสูง ความลาดชัน ลักษณะ
ของความลาดอียง ความตางระดับของพ้ืนทีไ รูปบบละปริมาณฝน พืชพรรณละการ฿ชຌทีไดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน ธรณีวิทยา ขนาดของพ้ืนทีไลุมนํ้า การปลีไยนปลงระดับนํ้า฿ตຌดิน การสัไนสะทือนอันนืไองมาจาก
ผนดินเหว การระบิดของภูขาเฟ การกิดคลืไนยักษ์ การกัดซาะหนຌาผาละตลิไงดยคลืไนหรือมนํ้า ละการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของลกป็นตຌน 
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รับ  

รปูทีไ 1-2  ตําหนงการกิดดินถลมตัๅงต พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2553 

ทีไมา: ศูนย์วิจยัละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก (2553) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 
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2. สาหตุจากการกระทํามนุษย์ ประกอบดຌวย การบุกรุกละตัดเมຌทําลายป่า การผຌวถางป่า
พืไอปลูกพืชเรการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿นพ้ืนทีไสูงดยเมมีการควบคุม ชนการกอสรຌางทีไอยูอาศัย
฿นพ้ืนทีไทีไมีนวนຌมกิดดินถลม การสรຌางถนน หรือสຌนทางคมนาคม฿นพ้ืนทีไทีไป็นภูขา นอกจากน้ันลຌวการ
กอสรຌางบຌานรือน ละครงสรຌางพ้ืนฐานกีดขวางลํานํ้า การขุดจาะพืไอฝังทอ หรือการขุดจาะคลืไอนยຌายหิน 

รวมทั้งการสัไนสะทือนจากการจราจรละการระบิดทีไรุนรง กใป็นสาหตุละปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดดินถลมเดຌ
ชนกัน 

ถึงมຌวาปัจจุบันจะมีหนวยงานภาครัฐฯ หลายหนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการกຌเขละป้องกันภัยดิน
ถลม ตปัญหายังคงปรากฏอยูทุกปี ทั้งน้ีนืไองจากการกຌปัญหาทีไจะสงผลถึงการปฏิบัติเดຌจําป็นตຌองเดຌคําตอบ
ทีไชัดจนจากการวิจัย฿นหลายศาสตร์ประกอบกัน นอกจากน้ันการกຌปัญหา฿หຌเดຌพรຌอมกันทั้งประทศป็นเดຌ
ยากพราะการประมินนํ้าทวมดินถลมตຌองอาศัยปัจจัย อันเดຌก ลักษณะภูมิประทศ หรือลักษณะทาง
ธรณีวิทยา ป็นตຌน มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ซึไงปัจจัยดังกลาวน้ันป็นปัจจัยฉพาะพ้ืนทีไ (Local Factor) ทีไมีความ
หลากหลายตลอดพ้ืนทีไประทศ 

จากหตุผลขຌางตຌน ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานรากเดຌลใงหในปัญหาป็นอยางดีละ
เดຌพยายามดํานินการวิจัยมาอยางตอนืไองจนถึงปัจจุบัน ฿นขຌอสนอครงการน้ี คณะผูຌวิจัยเดຌมุงนຌนถึงการนํา
ศาสตร์ดຌานวิศวกรรมปฐพีละธรณีวิทยา มา฿ชຌ฿นการกຌปัญหา ดຌวยการสรຌางบบจําลองทางคณิตศาสตร์
สําหรับวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมจากขຌอมูลคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนดຌวยบบจําลองอุทกวิทยา
จากผลการปลีไยนปลงสภาพอากาศ/ภาวะลกรຌอน   

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 พืไอวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน ดย฿ชຌบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

1.2.2 พืไอสรຌางชุดความรูຌ฿นการตรียมพรຌอมรับมือกับปัญหาอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

1.2.3 พืไอป็นขຌอมูลประกอบการวางผนระยะยาวพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
ลกของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

1.2.4 พืไอ฿หຌผูຌกําหนดนยบายตรียมพรຌอม฿นการกําหนดนยบายสําหรับการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 
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1.3 ขอบขตพืๅนทีไการศกึษา 

ครงการวิจัยฯ น้ี เดຌทําการศึกษาถึงผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ
เทยตอปริมาณฝนซึไงอาจกอ฿หຌกิดอุทกภัย/ดินถลมบริวณพ้ืนทีไ฿นขอบขตลุมนํ้าภาคหนือจํานวน 7 ลุมนํ้า 
เดຌก สาละวิน ขงหนือ กก ปิง วัง ยม ละ นาน ซึไงครอบคลุมพ้ืนทีไ฿นจังหวัดตางๆ ทางภาคหนือทั้งหมด 16 

จังหวัด อันเดຌก กําพงพชร ชียงราย ชียง฿หม ตาก นครสวรรค์ นาน พะยา พิจิตร พิษณุลก มฮองสอน 

พชรบูรณ์ พร ลําปาง ลําพูน สุขทัย ละ อุตรดิตถ์  

1.4 ขຌอมูลกีไยวกับภารกจิของทีไปรึกษา 

1.4.1 ทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง อาทิ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

บบจําลองการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ การกิดอุทกภัย/ดินถลม ฯลฯ 

1.4.2 รวบรวมขຌอมูลสถานการณ์ละนวนຌมผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประทศเทยละตางประทศ จากการศึกษาวิจยัของสถาบันการศึกษา ภาคอกชน ละภาครัฐ 

1.4.3 รวบรวมขຌอมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ อุทกวิทยา ของหนวยงานตางๆ ทีไกีไยวขຌอง อาทิ 

 - ขຌอมูลภูมิอากาศ จากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมทຌองถิไน฿นขตภาคหนือ 

 - ขຌอมูลการจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคตของประทศเทย จากสถาบัน Southeast Asia 

START Regional Center, Thailand ตลอดจนการรวบรวมหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลาก ต้ังตอดีต
จนถึงปัจจุบัน฿นพ้ืนทีไศึกษา ดยจัดกใบขຌอมูลดังกลาว฿นรูปบบทีไสามารถสืบคຌนเดຌงาย 

1.4.4 ประมินพ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน ดยประยุกต์฿ชຌบบจําลองตามความหมาะสม ทั้งน้ีบบจําลองดังกลาวตຌองสามารถ
สดงผลชิงพ้ืนทีไ (GIS)  ละระดับความออนเหว สามารถนําผลมา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จ 

1.4.5 จัดทําปสตอร์/ผนทีไสดงพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดอุทกภัย/ดินถลม นืไองจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน ละปัจจัยอืไนๆทีไกีไยวขຌอง ทั้งปัจจุบันละอนาคต ดย฿ชຌมาตรา
สวนทีไหมาะสม สามารถจํานกระดับความออนเหว ทั้งน้ีผนทีไดังกลาวควรจัดพิมพ์ลงบนวัสดุทีไมีความ
ทนทาน ขนาดเมลใกกวา A0 (84.1 x 118.9 ซม.) จาํนวน 20 ชุด ละ฿นรูปบบของ Electronic files 

1.4.6 จัดทํานยบาย/มาตรการรับมือกับปัญหาอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ทั้งมาตรการระยะสั้นละระยะยาว 
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1.4.7 จัดฝึกอบรมการ฿ชຌบบจําลองวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม 

นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ฿หຌกับบุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้า จํานวน 1 ครั้ง ผูຌขຌารวมเม
นຌอยกวา 50 คนละการฝึกอบรมชิงปฏิบัติการการ฿ชຌปรกรมการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลม฿หຌก
บุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้า จาํนวน 1 ครั้ง ผูຌขຌารวมเมกิน 8 คน 

1.5 นิยามศัพท์ชิงปฏบัิติการ 

฿นครั้งน้ี เดຌนิยามความหมายของคําสําคัญ ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

อุทกภัย หมายถึง ภัยทีไกิดขึ้นนืไองจากมีนํ้าป็นสาหตุ อาจจะป็นนํ้าทวม นํ้าป่า หรืออืไน ๆ ดย
ปกติ อุทกภัยกิดจากฝนตกหนักตอนืไองกันป็นวลานาน บางคร้ังทํา฿หຌกิดผนดินถลม อาจมีสาหตุจากพายุ 

หมุนขตรຌอนลมมรสุมมีกําลังรง รองความกดอากาศตไํามีกําลังรง อากาศปรปรวน นํ้าทะลหนุน 

ผนดินเหว 

ดินถลม หมายถึง การคลืไอนทีไของผนดินละขบวนการซึไงกีไยวขຌองกับการคลืไอนทีไของ ดิน หิน 

ตามนวลาดชัน ดยรงดึงดูดของลก ซึไงมีสาหตุมาจากหลายปัจจัย ชน ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณการ
ปลีไยนปลงของน้ํา฿ตຌดิน คุณลักษณะของดิน (คาความซึมผานของน้ํา) ความลาดชันละความหนาของช้ันดิน 

ช้ันหินทีไรองรับ ผนดินเหว การคลืไอนทีไของมวลดินหลาน้ีมีความรใวปานกลางถึงรใวมาก  

อุทกภัย/ดินถลม หมายถึง การคลืไอนทีไของดิน หิน ตามนวลาดชัน ดยรงดึงดูดของลก ทีไมี
สาหตุหลักมาจากปริมาณนํ้าฝนมากผิดปกติ/ฝนตกหนักตอนืไองกันป็นวลานานทํา฿หຌดัชนีความช้ืน฿นดิน
ปลีไยนปลง 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน หมายถึง ภาวะซึไงกิดจากการพิไมระดับ Green 

house gases (คาร์บอนเดออกเซด์ มีทน เนตรัสออกเซด์ ฯ) ฿นบรรยากาศลก จากการประชุมทีไมืองวิลาช 

ประทศออสตรีย (Villach, Austria) ฿นปี 2528 WMO, UNEP ละ ICSU สรุปวาการพิไมระดับความขຌมขຌน
ของกຍาซ GHGs สงผลสําคัญ฿หຌกิดสภาวะลกรຌอน฿นศตวรรษทีไ 21 

1.6 ขัๅนตอนการดํานินงาน 

ขั้นตอนการดํานินงานสําหรับการศึกษา฿นครั้งน้ี สามารถจํานกออกป็น 2 สวน คือ สวนรกป็น
การศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน พืไอวิคราะห์ละคาดการณ์การปลีไยนปลงขຌอมูล
ปริมาณนํ้าฝน ดย฿ชຌบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS ซึไงจําลองภูมิอากาศอนาคตดย฿ชຌขຌอมูลต้ังตຌน
จากบบจําลองภูมิอากาศลก (GCM) ECHAM4 ดยคัดลือกภาพฉายภูมิอากาศภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกຍาซรือน
กระจกพิไมสูงตามขຌอกําหนด IPCC (SRES Scenario) ฿นอนาคต 2 รูปบบ เดຌก A2 ละ B2 ซึไงทําการศึกษา
ดยสถาบัน Southeast Asia START Regional Center (START) ฿นการคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนทีไกิดขึ้น฿นชวง
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ปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ละศึกษาหาวิธีพิไมความ
ถูกตຌอง฿นการประมินฝนดย฿ชຌขຌอมูลฝนชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 จากบบจําลองมาหาคาปรับกຌ
ทียบกับขຌอมูลฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง ณ ตําหนงทีไสอดคลຌองกัน พืไอ฿ชຌ฿นการปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจาก
บบจําลอง฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

สวนทีไสอง ป็นสวนของการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมดຌวยบบจําลองทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักธรณีวิศวกรรม อันเดຌก บบจําลองการวิคราะห์การเหลซึมของนํ้า฿นมวลดิน, บบจําลองการวิคราะห์
สถียรภาพของลาดดิน฿นสภาวะความช้ืนทีไปลีไยนเปนืไองจากฝนตกทีไเดຌขຌอมูลมาจากการศึกษาของสวนรก 

ดยขั้นตอนการดํานินงาน฿นภาพรวมดังสดง฿นรูปทีไ 1-3 

 

  
รูปทีไ 1-3  ภาพรวมขัๅนตอน฿นการดํานินงาน 
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บททีไ 2 

ทบทวนอกสาร งานวิจัย นวคิดละทฤษฎี 

2.1 การศกึษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 

2.1.1 การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน 

ตามกรอบของอนุสัญญาวาดຌวยการปลีไยนปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC หรือ FCCC) ฿หຌความหมายของการปลีไยนปลงภูมิอากาศ 

คือ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ อันป็นผลทางตรง หรือทางอຌอมจากกิจกรรมของมนุษย์ ทีไทํา฿หຌ
องค์ประกอบของบรรยากาศปลีไยนปลงเป นอกหนือจากความผันปรตามธรรมชาติ สําหรับความหมายของ
การปลีไยนปลงภูมิอากาศทีไ฿ชຌ฿นคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดຌวยการปลีไยนปลงภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) คือ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ เมวาจะ
นืไองมาจาก ความผันปรตามธรรมชาติ หรอืกิจกรรมของมนุษย์ (ทีไมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

จากคําจํากัดความขຌางตຌนอาจกลาวเดຌวา การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 

หมายถึง การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ดยทางตรงหรือทางอຌอมทีไปลีไยน
องค์ประกอบของบรรยากาศลกละทีไพิไมติมจากความปรปรวนของสภาพอากาศตามธรรมชาติทีไสังกตเดຌ
฿นชวงระยะวลาดียวกัน เดຌก อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณนํ้าฝน ฤดูกาล ซึไงป็นปัจจัยสําคัญ฿นการดํารงอยูของ
สิไงมีชีวิตทีไจะตຌองปรับตัว฿หຌขຌากับสภาพภูมิอากาศ฿นบริวณทีไสิไงมีชีวิตน้ันอาศัยอยู ดยนักวิทยาศาสตร์ชืไอวา
สาหตุสําคัญทีไทํา฿หຌความขຌมขຌนของกຍาซรือนกระจก (Greenhouse gas) ฿นบรรยากาศพิไมขึ้น ซึไงกอ฿หຌกิด 

ปรากฏการณ์รือนกระจก (Greenhouse effect) หรือภาวะลกรຌอน (Global warming) ละกิดการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ คือการผาผลาญช้ือพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ซึไงป็นหลงพลังงานสําคัญ฿นการ
พัฒนาอุตสาหกรรม฿นชวง 200 ปีทีไผานมา  

2.1.2 บบจําลองภูมิอากาศลก (General Circulation Models, GCMs) 

การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ฿นอนาคต สามารถทําเดຌดยการประยุกต์฿ชຌผลลัพธ์จากบบ 

จําลองคณิตศาสตร์ทีไจําลองสภาพภูมิอากาศลก (General Circulation Models, GCMs) บบจําลองดังกลาวเดຌ
ลอกลียนบบกระบวนการหมุนวียน-การถายทของมวลละพลังงาน ระหวางสวนประกอบของภูมิอากาศลก 

ขຌอมูลผลลัพธ์จากบบจําลองเดຌถูกนํามาผยพรกสาธารณชนดยสดงผลป็นคาฉลีไยรายวันของขຌอมูลปริมาณ
ฝน, อุณหภูมิ, ปริมาณการระหย, ความดันเอ ละ ความรใวลม ทั้ง฿นอดีตละทีไจะกิดขึ้น฿นอนาคตภาย฿ตຌการ
ดํานินกิจกรรมของสังคมลกตางๆ (Emission scenarios) ทีไกําหนดดย Intergovernment Panel of Climate 
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Change (IPCC) อยางเรกใตามบบจําลองสภาพภูมิอากาศขຌางตຌน฿หຌผลลัพธ์฿นพ้ืนทีไกวຌาง กลาวคือ พ้ืนทีไกริด
ขนาด 300 กม. X 300 กม. การศึกษาผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นพ้ืนทีไทีไสน฿จจําป็นตຌอง
฿ชຌขຌอมูลทีไมีความละอียดทั้ง฿นชิงพ้ืนทีไละวลา การนําขຌอมูลจากบบจําลองสภาพภูมิอากาศ GCMs มา฿ชຌดย
เมมีการปรับกຌ (Multiplicative factor) หรือยอสวน (Downscaling) ผลลัพธ์จากบบจําลองสภาพภูมิอากาศ 

฿หຌสอดคลຌองกับสภาพพ้ืนทีไศึกษาจะกอ฿หຌกิดความคลาดคลืไอนสูง ดังน้ันการนําผลลัพธ์จากบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศ GCMs พืไอ฿ชຌ฿นการคาดการณ์ผลของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศจําป็นจะตຌองมีการทดสอบ
ความหมาะสมของบบจําลองตลอดจนศึกษาวิธีการปรับกຌหรือยอสวนทีไหมาะสมสําหรับตละพ้ืนทีไศึกษา 
พืไอ฿หຌผลลัพธ์ของบบจําลองของสภาวะภูมิอากาศปัจจุบัน (Current climate) สอดคลຌองกับขຌอมูลทีไตรวจวัดเดຌ
จริง ละนําวิธีการปรับกຌหรือยอสวนดังกลาวเปประยุกต์฿ชຌพืไอปรับกຌหรือยอสวนขຌอมูลสภาวะอากาศ฿นอนาคต 

(Future climate) พืไอ฿หຌผลการคาดคะนการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศมีความมนยํามากยิไงขึ้น 

2.1.2.1  การจําลองปรมิาณกຍาซรือนกระจก฿นอนาคต IPCC SRES Scenarios 

(Special Report on Emission Scenarios) 

ปริมาณกຍาซรือนกระจก฿นลกอนาคตจะขึ้นอยูกับการพัฒนาทางศรษฐกิจ สังคม 

การติบตของประชากรละทคนลยี ซึไงหนวยงาน IPCC ทําการประมินภาพจําลองของการปลดปลอยกຍาซ
รือนกระจก Emission Scenarios (IPCC SRES ) ป็น 4 บบหลัก คือ A1 A2 B1 B2 ดังสดง฿นรูปทีไ 2-1 

ดย A Scenarios ป็นการพัฒนาทีไมุงนຌนดຌานศรษฐกิจป็นหลัก (More economic) หมายลข 1 Scenarios 

ป็นการพัฒนาทีไมีความรวมมือระหวางประทศ มีการถายทอดทคนลยี (More global) หมายลข 2 

Scenarios ป็นความรวมมือระหวางภูมิภาค (More regional) A1FI คือ ฿ชຌพลังงานจากช้ือพลิงซากดึกดํา
บรรพ์อยางขຌมขຌน  A1T คือ ฿ชຌพลังงานจากช้ือพลิงซากดึกดําบรรพ์นຌอย A1B คือ ฿ชຌพลังงานสมดุลกัน฿นทุก
หลงพลังงาน ละ B Scenarios ป็นการพัฒนาทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม (More environmental) ป็นตຌน 

จากรายงานการประชุมการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลกคร้ังทีไ 3 กําหนด
สมมุติฐานการปลอยกຍาชรือนกระจกดังตอเปน้ี 

� สมมุติฐาน A1 ป็นการคาดการณ์วาลก฿นอนาคตมีการจริญติบตอยาง
รวดรใวทางศรษฐกิจ ประชากรมีการพิไมขึ้นอยางตอนืไองละ฿นปี พ.ศ. 2593 จะป็นปีทีไมีประชากรสูงทีไสุด 

มีการพัฒนาทางทคนลยีทีไทันสมัยอยางมากมาย ประทศตางๆมีความรวมมือกันละชองวางระหวางรายเดຌ
ทีไตกตางกันจะลดลง ละภาย฿นสมมุติฐานนี้สามารถบงป็น 3 สมมุติฐานยอยตามลักษณะการประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยีทีไตกตางกัน คือ A1FI คือ ฿ชຌพลังงานจากช้ือพลิงซากดึกดําบรรพ์อยางขຌมขຌน  A1T คือ ฿ชຌ
พลังงานจากช้ือพลิงซากดึกดําบรรพ์นຌอย A1B คือ ฿ชຌพลังงานสมดุลกัน฿นทุกหลงพลังงาน 

� สมมุติฐาน A2 ป็นการคาดการณ์วาลก฿นอนาคตตละภูมิภาคมีความ
ตกตางกัน นืไองจากระบบศรษฐกิจละรายเดຌมีความตกตางกัน ประชากรลกมีการพิไมขึ้นอยางตอนืไอง 
ความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีจะชຌากวาสมมุติฐานอืไน 
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� สมมุติฐาน B1 ป็นการคาดการณ์วาลก฿นอนาคตประทศตางๆมีความ
รวมมือกันป็นอยางดี ประชากรมีการพิไมขึ้นอยางตอนืไองละสูงสุด฿นชวงกลางศตวรรษ ระบบศรษฐกิจละ
ทคนลยีของตละภูมิภาคมีลกัษณะคลຌายคลึงกัน ละนຌนการพัฒนาทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

� สมมุติฐาน B2 ป็นการคาดการณ์วาลก฿นอนาคตตละภูมิภาคมีความ
ตกตางกัน ทางดຌานศรษฐกิจ สังคมละความป็นอยู ประชากรมีการพิไมขึ้นอยางตอนืไองตนຌอยกวา
สมมุติฐาน A2 มีความจริญทางศรษฐกิจละทคนลยีทีไชຌากวาสมมุติฐาน A1 ละ B1 ตดีกวา A2 

สมมุติฐานนี้มีการพัฒนาทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมละจะตกตางกัน฿นตละภูมภิาคของลก 

 
รปูทีไ 2-1  ภาพจําลองการปลอยกຍาซรอืนกระจก฿นอนาคตจากรายงานของ IPCC (IPCC Special 

Report on Emission Scenario หรือ SRES) (IPCC, 2001) 

ทีไมา: การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศของเทย ลมทีไ 2 บบจําลองสภาพภูมอิากาศละสภาพภูมอิากาศ฿น
อนาคต (2553) 

2.1.2.2 การคาดการณก์ารปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลก฿นอนาคตจากบบจําลอง
ภูมิอากาศลก (GCMs) 

จากหลักฐานการศึกษาละผลการรายงานทางวิทยาศาสตร์สามารถกลาวเดຌวา การ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของลกทีไกิดขึ้นอยางรวดรใว ป็นผลอันนืไองมาจากกิจกรรมของมนุษย์ป็นหลัก
ทั้งทางตรงละทางอຌอม ตัวอยางชน การปลีไยนปลงของอุณหภูมิ (รูปทีไ 2-2) ความกดอากาศ (รูปทีไ 2-3) 

กระสน้ํา฿นมหาสมุทร (รูปทีไ 2-4) การเหลวียนของมวล฿นอากาศ (รูปทีไ 2-5) ความรใวลม ปริมาณฝนทีไตก 

(รูปทีไ 2-6) ละความช้ืนสัมพัทธ์ ซึไงจะปรปลีไยนเปตามสภาพพ้ืนทีไทีไตกตาง (รูปทีไ 2-7) กอ฿หຌกิดปัญหา
ตามมา ตัวอยางชน การกิดฝนตกหนัก฿นบางพ้ืนทีไป็นวลานาน ทํา฿หຌกิดนํ้าทวม/ดินถลม หรือ฿นบางพ้ืนทีไ
กิดภาวะฝนลຌงติดตอกันวลานาน ทํา฿หຌกิดสภาวะหຌงลຌงจนป็นปัญหาตอการพาะปลูก ละการจัดระบบ
ชลประทาน สภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตสามารถประมินจากบบจําลองภูมิอากาศลก (GCMs) ซึไงบบจําลอง
ดังกลาว฿ชຌขຌอมูลของสวนประกอบทีไสําคัญของลก 5 สวน เดຌก บรรยากาศ (Atmosphere) อุทกภาค 
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(Hydrosphere) พ้ืนธรณี (Geosphere) ชีวภาพ (Biosphere) ละพ้ืนนํ้าขใง (Cryosphere) พืไอรักษาระบบ
สมดุลของพลังงานลก  การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลกสามารถจําลองเดຌดย฿ชຌบบจําลองภูมิอากาศ 

GCMs ดยพิจารณาการปลดปลอยกຍาซรือนกระจก Emission Scenarios ทีไคาดการณ์฿นอนาคตดังทีไเดຌกลาว
เวຌ฿นขຌางตຌน 

 
รปูทีไ 2-2  การปลีไยนปลงอุณหภูมิจากบบจําลองภูมิอากาศ ภาย฿ตຌสถานการณ์กຍาซรือนกระจกพิไมขึๅน

บบ A2  

ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_climate_model 

 
รปูทีไ 2-3  การคาดการณค์วามดันพืๅนผวิลวงหนຌา 5 วัน ฿นพืๅนทีไปซิฟิกตอนหนือ อมริกาหนือ ละ

มหาสมุทรอตลนติกตอนหนือ 
ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_forecasting 
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รปูทีไ 2-4  ไดอะกรมการหมุนวียนของ Modern thermohaline 

ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change 

 

 
รปูทีไ 2-5  หลงพลังงานของมวลอากาศลก 
ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate 
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รปูทีไ 2-6  ปริมาณนๅําจากฟ้า฿นพืๅนทีไอมริกาหนือทีไวิคราะห์จากบบจําลองตางๆ 
ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_climate_model 

 

 
รปูทีไ 2-7  การจํานกสภาพภูมิอากาศทัไวลก 
ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate 
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ซึไงปรากฏการณ์ตางๆ หลาน้ี เดຌรับผลกระทบมาจากภาวะรือนกระจก (Green 

House effect) ซึไงมีผลมาจากการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์จากภาคอุตสาหกรรมทํา฿หຌบรรยากาศช้ัน
อซนบาบางลงจนทํา฿หຌรังสีความรຌอนทีไผลงมาทีไผิวลก สะทຌอนกลับนຌอยลง ทํา฿หຌอุณหภูมิสูงขึ้นรียกวา 
ภาวะลกรຌอน (Global Warming) ดังสดง฿นรูปทีไ 2-8 ละ฿นอดีตเดຌมกีารศึกษาผลกระทบตางๆ หลาน้ี ดย
ศึกษาคาตัวปรทางกายภาพชน การปลีไยนปลงอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ละ ความรใว
ลม ดยขຌอมูลทีไเดຌมาจากการตรวจวัดตามสถานีตรวจวัดตางๆ ซึไงอาจมีคาคลาดคลืไอน จึงจําป็นตຌองมีการคัด
กรองขຌอมูลพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไสมบูรณ์มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ 

ปัจจุบันเดຌมีการพัฒนาบบจําลองทีไสามารถทํานายสภาพภูมิอากาศทัไวลกดย
อาศัยขຌอมูลทางกายภาพตางๆ ทัไวลกมาทําการจําลองละทํานายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ฿นชวงวลาตางๆ 

ทีไตຌองการพิจารณา ดยบบจําลองทีไนักวิจัย฿นปัจจุบัน฿หຌการยอมรับละนําผลมา฿ชຌงานอยางกวຌางขวางคือ
บบจําลอง GCMs ซึไงทําการจําลองสภาพสมดุลของพลังงานละสมดุลของมวลทีไอยูบนผิวลก ดยพิจารณา
การผรังสีจากดวงอาทิตย์ ป็นขຌอมูลหลัก฿นการนําขຌา รวมถึงขຌอมูลสภาพบนบรรยากาศ สภาพบนผิวลก 

ละสภาพ฿นมหาสมุทร ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌ จะอยู฿นรูปของอนุกรมวลาของตัวปรสภาพภูมิอากาศ ณ ตําหนง
พิกัด 3 มิติ  (รูปทีไ 2-9) ทีไตຌองการพิจารณา บบจําลองสภาพภูมิอากาศ คือ ระบบทีไ฿ชຌการคํานวณจากสมการ 
Differential บนพ้ืนฐานของฟิสิกส์ การคลืไอนทีไของของเหล ละ คมี บบจําลองบรรยากาศจะคํานวณลม 

การถายทความรຌอนการผรังสี ความช้ืนสัมพัทธ์ ละ ลักษณะอุทกวิทยาของตละกริด ละประมินคา
ความสัมพันธ์ระหวางกริดขຌางคียง 

 
 

รปูทีไ 2-8  สดงการคาดการณ์การพรกระจายของอุณหภูมิ฿นชวงปลายของศตวรรษทีไ 21 จากการ฿ชຌ
บบจําลองภูมิอากาศ HadCM3 ดย฿ชຌสมมติฐานการทีไมีการจรญิติบตของธุรกิจละการ
พิไมขึๅนของปริมาณกຍาซรือนกระจก ดยผลจากบบจําลองพบวาอุณหภูมิจะสูงขึๅนดยฉลีไย 
3.0°C. 

ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_climate_model 
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รปูทีไ 2-9  บบจําลองสภาพภูมิอากาศทัไวลก 
ทีไมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_climate_model 

อยางเรกใดี ผลลัพธ์ทีไเดຌจากบบจําลอง GCMs ยังคงมีคาคลาดคลืไอนอยูบຌาง 
ขึ้นอยูกับปัจจัยตางๆ ชน ความสมบูรณ์ของขຌอมูลทีไนํามา฿ชຌ รวมถึงความเมนนอนของขຌอมูลละกําหนดคา
พิกัด฿นมาตราสวนขนาด฿หญทํา฿หຌเดຌขຌอมูลทีไคอนขຌางหยาบ พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไสอดคลຌองกับพ้ืนทีไทีไทําการ
พิจารณา จึงจําป็นทีไตຌองทําการวิคราะห์อยางละอียดสําหรับการจําลองหตุการณ์ตางๆ ทีไพิจารณาบน
งืไอนเของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ บบจําลอง GCMs มีการพัฒนาอยางตอนืไองจากหลายๆ สถาบัน 

ดังรายละอียดสดง฿นตารางทีไ 2-1 
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ตารางทีไ 2-1 บบจําลองสภาพภูมิอากาศลก (GCMs) 
Center Acronym Model SRES Scenario Runs 

Max Planck Institute für Meteorologie MPIFM ECHAM4/O

PYC3 

 A2 B2

Hadley Centre for Climate Prediction and 

Research 

HCCPR HADCM3 A1F1  A2 

A2b 

A2c 

B1 B2

B2b 

Australia’s Commonwealth Scientific and 

industrial Research Organization 

CSIRO CSIRO-Mk2 A1  A2 B1 B2

National Center for Atmospheric Research NCAR NCAR-CSM  A2 

NCAR-PCM  A2 B2

Geophysical Fluid Dynamics Research GFDL R3O  A2 B2

Canadian Center for Climate Modeling and 

Analysis 

CCCma CGCM2  A2 

A2b 

A2c 

B2

B2b 

B2b 

Center for Climate Research Studies (CCSR) 

National Institute for Environmental 

Studies (NTES) 

CCSR/

NIES 

CCSR/NIES 

AGCM CCSR 

OGCM 

A1 A1F1 A1T A2 B1 B2

ทีไมา: IPCC, 2001 “Climate Change 2001 : Synthesis Report” 

2.1.3 บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค (Regional Climate Models, RCMs) 

นืไองจากบบจําลองภูมิอากาศลกดยสวน฿หญทีไดํานินการ฿นปัจจุบันมีความละอียดตไํา 
ดยทําการคํานวณป็นตารางขนาดประมาณดຌานละ 200-300 กม. ดังน้ันผลทีไเดຌจึงเมสามารถ฿ชຌ฿นการอธิบาย
ถึงลักษณะสภาพอากาศของภูมิภาคหรือประทศทีไมีขนาดพ้ืนทีไเมมากนัก ฿นการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ฿นระดับภูมิภาคหรือประทศ จึงจําป็นทีไจะตຌองมีกระบวนการ฿นการคํานวณพืไอพิไมความละอียด
ของผลทีไนืไองจากบบจําลองภูมิอากาศลก 

บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาค (Regional Climate Models, RCMs) ป็นบบจําลองภูมอิากาศ
ทีไมีความละอียดสูง฿นพ้ืนทีไขนาดจํากัด ซึไงสวน฿หญจะนําเป฿ชຌกับพ้ืนทีไขนาดประมาณเมกิน 5,000 กม. X 5,000 

กม. ดຌวยความละอียด฿นทางราบประมาณ 25-50 กม. สรຌางบนพ้ืนฐานของกระบวนการทางฟิสิกส์ของบรรยากาศ
ทีไมีความสมัพันธ์กับสภาพภูมิประทศ ซึไงมีผลตอการปลีไยนปลงสภาพทางภูมิอากาศ ชน มฆการผรังสฝีน 

ระบบนํ้าละดิน ซึไงบางกระบวนการทีไกิดขึ้นมีขนาดลใกกวาขนาดของกริดทีไ฿ชຌ฿นการคํานวณ จะถกูกຌปัญหา
ดຌวยวิธีการทีไรยีกวา “Parameterization” ดยอาศัยความสัมพันธ์ทางดຌานพ้ืนทีไละวลาฉลีไยของตละพ้ืนทีไ
ยอยๆ ของการคํานวณนําเปสูการเหลวียน฿นพ้ืนทีไขนาด฿หญตอเป บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาคสามารถ฿ชຌ
ประมนิผลกระทบละความออนเหว฿นระดับภูมิภาคหรอืประทศเดຌดีกวาบบจําลองภมูิอากาศลก ซึไง
บบจําลองภูมอิากาศภูมิภาคประมวลผลดย฿ชຌขຌอมลูจากบบจําลองภูมอิากาศลกป็นขอบขต ละ฿ชຌปัจจัยทีไ
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ซับซຌอน฿นระดับทຌองถิไนประกอบดຌวย ชน อุณหภูม ิคลืไนลม ละ ฝน ป็นตຌน ทาํ฿หຌสามารถคาดการณ์ถึงภัยพิบัติ
ทางภูมิอากาศทีไจะกิดขึ้น฿นทຌองถิไนเดຌอยางคอนขຌางมนยํากวาบบจําลองภูมิอากาศลก 

2.1.4 บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts 

Studies) ป็นบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค (RCM) ทีไพัฒนาขึ้นดย The Met Office Hadley Centre for 

Climate Prediction and Research ประทศอังกฤษ ดยมีป้าหมายพืไอสรຌางบบจําลองทีไสามารถนําเป฿ชຌ
เดຌกับทุกพ้ืนทีไทัไวลก ดยมีหลักการจําลองสภาพภูมิอากาศภาย฿นบบจําลองดังน้ี (ทีไมา: ศุภกร ละคณะ, 

2552)  

ก) จําลองพลศาสตร์การเหลวียนของสภาพภูมิอากาศ฿นทางอุตุนิยมวิทยาละทอร์มเดนา
มิก รวมถึงผลกระทบทีไกิดขึ้นบริวณผิวพ้ืนละการรบกวนการเหลวียนของสภาพภูมิอากาศนืไองจากอิทธิพล
ของความสูงของพ้ืนทีไ 

ข) วัฏจักรของซัลฟอร์฿นบรรยากาศ พิจารณาการกระจายตัวละชวงชีวิตของผงซัลฟต฿น
บรรยากาศ ซึไงอยูบนพ้ืนฐานของความหนานนละปริมาณการปลดปลอยซัลฟอร์เดออกเซด์ทั้งจากธรรมชาติ
ละมนุษย์ 

ค) มฆละหยาดนํ้าฟ้า พิจารณาจากการกอตัวของมฆ฿นนวต้ัง (Convective) ละมฆ
ผนขนาด฿หญ฿นนวราบ (Stratiform) จากผลของหยาดนํ้าฟ้ารวมถึงปริมาณรังสีทีไบรรยากาศเดຌรับ 

ง) กระบวนการรับละผรังสี ภาย฿นบบจําลองจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความช้ืน ความ
หนานน คุณสมบัติของกຍาซ฿นบรรยากาศ ความหนานนของซัลฟต ฝุ่นควันขวนลอย฿นบรรยากาศ มฆ 

ละ การปลีไยนปลงตามฤดูกาล ซึไงป็นผลมาจากปริมาณรังสีทีไลกเดຌรับจากดวงอาทิตย์฿นตละชวงวลา
ของปี 

จ) คุณสมบัติของพ้ืนดิน พิจารณาถึงการปกคลุมดิน฿นงผลกระทบตอการเหลวียนของ
อากาศ การรับพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์ หยาดนํ้าฟ้า การปลดปลอยพลังงานความรຌอนละความช้ืนกลับสู
บรรยากาศ การเหลบาของนํ้าทีไกิดจากฝน อุณหภูมิตามความลึกของดิน ความสามารถ฿นการรองรับละการ
ดูดซึมนํ้า 

งืไอนเขขอบขตการคํานวณของบบจําลอง PRECIS บงป็น 2 สวนเดຌก 

1) ขอบขตบนพ้ืนผิวของการคํานวณ ตຌองการขຌอมูลนําขຌาฉพาะ฿นบริวณทีไปกคลุมดຌวยนํ้า
ทาน้ัน ดยปัจจัยทีไตຌองการเดຌก อุณหภูมิบริวณพ้ืนผิวละการปกคลุมของนํ้าขใงตลอดชวงวลาทีไทําการ
คํานวณดຌวยบบจําลอง 
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2) ขอบขตดຌานขຌางของการคํานวณ ตຌองการขຌอมูลทางพลศาสตร์ของบรรยากาศทีไขอบของ
การคํานวณประกอบดຌวยขຌอมูล ความกดอากาศทีไผิวพ้ืน ลม อุณหภูมิ ความช้ืนละขຌอมูลทางคมีของ
บรรยากาศ สําหรับขอบขตดຌานบนของการคํานวณตຌองการพียงขຌอมูลปรมิาณรังสีจากดวงอาทิตย์ทาน้ัน 

2.1.5 การคาดการณ์การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ฿นอนาคตของประทศไทย 

Boonpragob K (1999) สรຌางภาพจําลองการปลีไยนปลงภูมิอากาศ฿นอนาคตของประทศ
เทยจากการปรียบทียบบบจําลองภูมิอากาศลก 6 บบเดຌก GISS (Hansen et al., 1988), GFD3 

(Manabe et al., 1990), CCCM (Boer et al.,1992), GF01 (Manabe et al., 1990), UK89 (Mitchell et 

al., 1989) ละ UKMO (Wilson et al., 1987) พบวา ภาพจําลองภูมิอากาศพ้ืนฐาน(Baseline scenarios) 

ของบบจําลองทั้งหก฿นภาวะปัจจุบันทีไมีปริมาณคาร์บอนเดออกเซด์ 1 ทา (1 x CO2) มีอุณหภูมิละปริมาณ
นํ้าฝนรายดือนตกตางกัน ละตกตางจากขຌอมูลภาย฿นประทศทีไเดຌจากบันทึกของสถานีตรวจวัดภูมิอากาศ
฿นประทศเทย 74 หง ทัไวประทศ ระหวางปี 1951-1980 (พ.ศ. 2494-2523) รวมทั้งอุณหภูมิละน้ําฝนราย
ดือน฿นภาคหนือ ตะวันออกฉียงหนือ กลาง ตะวันตก ละ฿ตຌ ดยขຌอมูลพ้ืนฐานจากบบจําลอง UK89 มี
ความบีไยงบนจากขຌอมูลภาย฿นประทศนຌอยทีไสุด ละขຌอมูลจาก UKMO ละ GISS มีความ฿กลຌคียงรองลงมา 

ศุภกร (2551) คาดการณ์สภาพอากาศเทย฿นอนาคตดย฿ชຌบบจําลองภูมิอากาศ PRECIS 

(Providing REgional Climates for Impacts Studies) ละ฿ชຌชุดขຌอมูลจากบบจําลองภูมิอากาศลก 

ECHAM4 ป็นขຌอมูลพ้ืนฐาน฿นการคํานวณ ดย฿ชຌรูปบบการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศตามปริมาณกຍาซ
คาร์บอนเดออกเซด์พิไมสูงขึ้นตามการคาดการณ์บบ IPCC SRES A2 ผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของ
ประทศเทย฿นอนาคต (ชวงระหวางปี พ.ศ. 2553-2642) มีนวนຌมทีไอุณหภูมิสูงสุดละตไําสุดจะพิไมสูงขึ้น
กวาดิมลใกนຌอย ตพ้ืนทีไทีไมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาดิมน้ีจะผขยายครอบคลุมพ้ืนทีไมากยิไงขึ้น นอกจากน้ัน
ระยะวลาทีไมีอากาศรຌอน฿นรอบปีหรือฤดูรຌอนจะยืดยาวขึ้นมาก ละ฿นทางกลับกันพ้ืนทีไทีไมีอุณหภูมิตไําจะมี
ขอบขตลดลงเปจากดิมละระยะวลาทีไมีอากาศยในกใจะหดสั้นลงอยางชัดจน฿นอนาคต ปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
รายปีมีนวนຌมพิไมขึ้น฿นทัไวทุกภาคของประทศเทย ทั้ง฿นดຌานปริมาณละการกระจายตัวของพ้ืนทีไทีไมีฝนตก
พิไมมากขึ้น ตจาํนวนวันทีไฝนตกฉลีไย฿นตละปี฿นกือบทุกพ้ืนทีไยังคง฿กลຌคียงกับทีไคยป็นมา฿นอดีต 

กรมอุตุนิยมวิทยา (2552) คาดการณ์สภาพภูมิอากาศ฿นอดีตละอนาคตดย฿ชຌบบจําลอง 
PRECIS ผลการศึกษาพบวาปริมาณฝนรายทศวรรษ฿นอดีตละอนาคต ต้ังต ปี พ.ศ. 2504-2633 เมสามารถ
คาดการณ์เดຌชัดจนวาปริมาณฝน฿นตละพ้ืนทีไจะมีความผันปร฿นตละชวงทศวรรษอยางเร ตมืไอพิจารณา
฿นชวงทศวรรษทีไ 2543 (พ.ศ. 2534-2543) ปรียบทียบกับชวงทศวรรษทีไ 2633 (พ.ศ. 2624-2633) ปรากฏ
วา พ้ืนทีไทีไมีปริมาณฝนลดนຌอยลงอยูบริวณภาคตะวันออกฉียงหนือ สวนพ้ืนทีไทีไมีปริมาณฝนพิไมขึ้นอยูบริวณ
ภาค฿ตຌดยฉพาะภาค฿ตຌตอนลางละบางสวนของพ้ืนทีไภาคตะวันออก 
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ดุษฎี ละ สุกันยาณี (2552) ทดสอบความสามารถของบบจําลอง WRF ฿นการคาดการณ์
การปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศเทย฿นชวงระหวางปี พ.ศ. 2543-2547 ดย฿ชຌขຌอมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ละ National Centers for Environmental Prediction, USA การศึกษาครั้งน้ีกําหนดคาตัว
ปรสริมสําหรับมฆพาความรຌอนทีไตางกัน 3 วิธี คือ Kain-Fritsch (KF), Bett-Miller-Janjic (BM) ละ 

Grell-Deveny Ensemble (GR) ผลการศึกษาพบวา 1) วิธี KF ฿หຌผลการณ์คาดการณ์อุณหภูมิทีไถูกตຌอง
มากกวาวิธีอืไนๆ 2) ผลการคาดการณ์ฝนจากบบจําลอง WRF มีปริมาณฝนทีไตไํากวาคาทีไตรวจวัดเดຌจริงมาก
฿นชวงฤดูฝน 3) สรุปเดຌวาบบจําลอง WRF รุนทีไ฿ชຌ฿นการศึกษานี้หมาะทีไจะ฿ชຌ฿นการคาดการณ์อุณหภูมิ ต
ยังเมหมาะทีไจะ฿ชຌ฿นการคาดการณ์ปริมาณฝนของประทศเทย 

วนิดา (2552) ศึกษาผลกระทบจากสภาวะลกรຌอนทีไมีผลตอความปรปรวน฿นบรรยากาศ
ลก ละ฿ชຌบบจําลองการคาดการณ์ภูมอิากาศระดับภูมิภาค PRECIS คาดการณ์ถึงความปรปรวนของสภาพ
อากาศ฿นอนาคตของประทศเทย ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิสูงสุดฉลีไยมีพ้ืนทีไของอากาศรຌอนพิไมมากขึ้น฿น
ตละทศวรรษ สวนอุณหภูมิตไําสุดฉลีไยจะมีพ้ืนทีไลดลง สําหรับปริมาณฝนมีนวนຌมเมชัดจน ตหาก
ปรียบทียบทศวรรษทีไ 2633 (พ.ศ. 2624 – 2633) กับทศวรรษทีไ 2543 (พ.ศ. 2534 –2543) ปริมาณฝนจะ
พิไมทางบริวณภาค฿ตຌ ดยฉพาะภาค฿ตຌตอนลาง ละบางพ้ืนทีไของภาคตะวันออก 

ศูนย์ครือขายงานวิคราะห์วิจัยละฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลกหงภูมิภาคอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌ (2552) จัดทําภาพฉายอนาคตสภาพภูมิอากาศ (Climate scenario) ของพ้ืนทีไอซีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌดย฿ชຌบบจําลองทางคณิตศาสตร์ PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts 

Studies) ทําการคํานวณขึ้นจากชุดขຌอมูล Global Circulation Model ECHAM4 ป็นชุดขຌอมูลต้ังตຌน฿นการ
คํานวณดยมีความละอียดชิงพ้ืนทีไขนาดตารางกริด (grid) ขนาด 20 กม. X 20 ก.ม. ครอบคลุมชวงวลาปี
ฐานต้ังตปี พ.ศ. 2503 – 2542 พืไอ฿ชຌสําหรับการปรียบทียบละครอบคลุมชวงวลาอนาคตตั้งตปี พ.ศ. 

2553 -2642 ซึไงประกอบดຌวยการจําลองภาพฉายอนาคตทีไกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์พิไมสูงขึ้นตามนวทาง A2 

ละ B2 ตามทีไ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) กําหนดขึ้น ผลจากการดํานินการ
เดຌ฿หຌผลการคาดหมายลักษณะภูมิอากาศทีไจะกิดขึ้นเปจนถึงปลายศตวรรษนี้ ซึไงนํามาผานกระบวนการ
ปรับตงทางสถิติ (Rescale) อีกคร้ังหนึไงพืไอ฿หຌเดຌผลทีไสอดคลຌองกับคาทีไเดຌตามการตรวจวัดจริงมากขึ้น 

ผลลัพธ์ทีไเดຌสดงถึงการคาดหมายการปลีไยนปลงลักษณะภูมิอากาศ฿นพ้ืนทีไประทศเทย฿นทิศทางทีไจะมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ดยฉพาะอยางยิไง฿นทีไราบภาคกลาง฿นขตลุมมนํ้าจຌาพระยาละภาคอีสานตอนลาง ละ
ระยะวลาทีไจะมีอากาศรຌอน฿นรอบปีกใจะยาวนานข้ึนกือบทุกพ้ืนทีไ฿นประทศเทย สวนปริมาณฝนรายปีจะกิด
ความผันผวน฿นชวงตຌนศตวรรษละจะปลีไยนปลงเป฿นทางทีไจะมีปริมาณฝนรายปีพิไมสูงขึ้นดยหในเดຌชัด
ต้ังตชวงกลางศตวรรษป็นตຌนเป ดยฉพาะ฿นพ้ืนทีไภาคอีสาน฿นขตพ้ืนทีไ฿กลຌคียงกับมนํ้าขงละภาค฿ตຌ 
ยกวຌนพ้ืนทีไชายดนดຌานตะวันตกซึไงอาจจะเมมีการปลีไยนปลงปริมาณฝนรายปีมากนัก฿นอนาคต 
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กัณฑรีย์ ละคณะ (2553) จําลองสภาพภูมิอากาศดย฿ชຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 

ละ B2 จากบบจําลองภูมิอากาศลก GFDL-R30 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory-R30) ป็น
ขຌอมูลต้ังตຌน฿นการคํานวณละ฿ชຌหลักการทางสถิติ฿นการยอสวนผลลัพธ์จากบบจําลอง GFDL-R30 ฿หຌมีความ
ละอียดครอบคลุมพ้ืนทีไทัไวทั้งประทศขนาดกริด 50 กม.x 50 กม. ผลการศึกษาพบวา 1) จํานวนวันทีไอากาศ
รຌอนมีนวนຌมพิไมขึ้นละครอบคลุมบริวณกวຌางขึ้นภาย฿ตຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 ละ B2, 2) 

จาํนวนวันทีไอากาศยในมีนวนຌมลดลงภาย฿ตຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 ละ B2, 3) ภาพฉายอนาคต
ของสมมติฐาน B2 มีจํานวนวันทีไฝนตกตอนืไองพิไมขื้น฿นปีอนาคต 4) พ้ืนทีไซึไงมีฝนตกตอนืไอง 40 วัน ของภาพ
ฉายอนาคตของสมมติฐาน B2 ครอบคลุมพ้ืนทีไมากกวา A2 

จียม฿จ ละคณะ (2553) จําลองการปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศเทย฿นชวงปี พ.ศ. 

2513-2533 ละ฿นอนาคต 30 ปี พ.ศ. 2553-2582 ดย฿ชຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A1B ละ A2 จาก
บบจําลอง CCSM3 (Community Climate System Model 3.0)  ป็นขຌอมูลต้ังตຌน฿นการคํานวณละ฿ชຌ
บบจําลองระดับภูมิภาค MM5 ทําการ Downscale ผลการศึกษา฿หຌหมาะทีไจะ฿ชຌสําหรับวิคราะห์สภาพ
อากาศ฿นประทศเทยละประทศพืไอนบຌาน ผลการศึกษาพบวาภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A1B ละ A2 

มีทศิทางการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไตกตางกัน ทํา฿หຌรูปบบการปลีไยนปลงภูมิอากาศตามฤดูกาล฿น
อนาคตตางกัน ผลลัพธ์ทีไเดຌจากการจําลองสภาพภูมิอากาศอาจเมถูกตຌองทั้งหมด ตคณะผูຌวิจัยเดຌปรับ฿หຌมี
ความ฿กลຌคียงกับความจริงมากทีไสุด ดยปรียบทียบผลจากการจําลอง MM5 กับคาตรวจวัดจากกรม
อุตุนิยมวิทยา พบวาอุณหภูมิฉลีไยทีไเดຌจากบบจําลองมีคา฿กลຌคียงกับคาตรวจวัดจริง ตปริมาณฝนจาก
บบจําลองมีคานຌอยกวาทีไตรวจวัดจริง นืไองจากปัจจุบันยังเมมี physic scheme ทีไหมาะสมสําหรับการ
จําลองปริมาณฝน฿นขตรຌอน ดยฉพาะประทศเทย ตนักวิทยาศาสตร์฿นสาขาน้ี฿นประทศทีไพัฒนายังคงมี 
การพัฒนาอยางตอนืไอง อนาคตอาจมี physic scheme ทีไดีละหมาะสมตอการศึกษาวิคราะห์การ
ปลีไยนปลงภูมิอากาศสําหรับประทศเทย฿นอนาคตเดຌ 

ศุภกร ละคณะ (2553) คาดการณ์สภาพอากาศ฿นประทศเทยละพ้ืนทีไขຌางคียงดย฿ชຌผล
ของการจําลองสภาพอากาศอนาคตจากบบจําลอง ECHAM4 ป็นขຌอมูลต้ังตຌน฿นการคํานวณละ฿ชຌ
บบจําลองระดับภูมิภาค PRECIS ทําการ Downscale ผลการศึกษา฿หຌหมาะทีไจะ฿ชຌสําหรับวิคราะห์สภาพ
อากาศ฿นประทศเทย ผลการศึกษาพบวา฿นอนาคตสําหรับประทศเทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทั้ง฿นชวงวลา 
กลางวันละกลางคืน ดยทีไอุณหภูมิชวงกลางคืนจะปลีไยนปลงมากกวาอุณหภูมิชวงกลางวัน อีกทั้งจะมี
ชวงวลาทีไมีอากาศรຌอน฿นรอบปียาวนานมากข้ึน ซึไงอาจอนุมาณเดຌวา ฤดูรຌอนยืดยาวขึ้นดยทีไฤดูหนาวจะหด
สัน้ลง ดยทีไฤดูฝนมีฝนตกชุกมากขึ้น 

สุจริต ละคณะ (2553) ศึกษาผลกระทบการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลกตอประทศ
เทยดย฿ชຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 ละ B2 จากชุดขຌอมูล฿นการศึกษาดังน้ี 1)฿ชຌชุดขຌอมูลจาก
บบจําลองสภาพภูมิอากาศลก Global Circulation Model CGCM2 ละขຌอมูลจากบบจําลองสภาพ
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ภูมิอากาศระดับทຌองถิไน HadCM3, MRI, PRECIS ดยตรง 2) นําชุดขຌอมูล฿นขຌอ1) มาปรับกຌขຌอมูลทียบกับ
ขຌอมูลตรวจวัดจริง ละ 3) นําขຌอมูลบบจําลองสภาพภูมิอากาศลก Global Circulation Model CGCM2 

มาทําการพิไมขຌอมูลดย฿ชຌบบจําลองทีไมีความละอียดสูง ASD  ผลการศึกษา฿นภาพรวมพบวา฿นอนาคต
อุณหภูมิมีนวนຌมสูงขึ้น ละปริมาณฝนมีนวนຌมลดลง ซึไงจากการลือก฿ชຌบบจําลองสภาพภูมิอากาศละ
การวิคราะห์ทางสถิติพืไอลือกขຌอมูลทีไหมาะสมพืไอนําเป฿ชຌ฿นการพยากรณ์ขຌอมูล฿นพื้นทีไภาคตะวันออกน้ัน 

การนําชุดขຌอมูล฿นขຌอ1มาปรับกຌขຌอมูลทียบกับขຌอมูลตรวจวัดจริงคอนขຌางหมาะสมตอการนําเปประยุกต์พืไอ
ศึกษาผลกระทบละการปรับตัว฿นพ้ืนทีไภาคตะวันออกมากทีไสุด นืไองจากนวนຌมคาฉลีไยรายปี ลักษณะ
คาฉลีไยรายดือน ละพฤติกรรมทีไคาบการกิดซ้ําทีไ 1 ปี มีความสอดคลຌองดยรวมกับขຌอมูลทีไตรวจวัดจริงมาก
ทีไสุด 

ครงการครือขายมือง฿นอชียพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (2554) 

(Asian Cities Climate Change Resilience Network) นําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนละอุณหภูมิทีไเดຌจาก
บบจําลองสภาพอากาศระดับภูมภิาค PRECIS จากสมมติฐานการปลอยกຍาชรือนกระจก฿นอนาคต A2 (มีการ
ปลอยกຍาซรือนกระจกระดับสูง–ปานกลาง มีประชากรพิไมขึ้นอยางตอนืไอง นຌนการติบตทางศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคมีการปรับ฿ชຌทคนลยีอยางชຌาๆ ละเมครอบคลุมทัไวลก) มาทําการวิคราะห์นวนຌมของการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของมืองชียงราย ละหาด฿หญ ผลการศึกษาพบวา ฿นอนาคตชวงฤดูลຌงจะมี
ความยาวนานมากข้ึนละปริมาณฝนมีความปรปรวนคอนขຌางมากซึไง฿นชวงฤดูลຌงจะสงผลทํา฿หຌกิดการขาด
คลนนํ้าตอการ฿ชຌนํ้าภาคการกษตร นํ้าสําหรับอุปภคบริภค 

ครงการครือขายมือง฿นอชียพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (2554) 

(Asian Cities Climate Change Resilience Network) คาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงละความ
ปรปรวนสภาพภูมิอากาศของประทศเทยต้ังต พ.ศ. 2523 – 2643 ดย฿ชຌบบจําลองสภาพอากาศระดับ
ภูมิภาค PRECIS จากสมมติฐานการปลอยกຍาชรือนกระจก฿นอนาคต A2, B2, A1B ฿นการวิคราะห์สภาพ
อากาศดยบงชวงการศึกษาป็น 4 คาบวลา คาบละ 30 ปี คือ ปี ค.ศ.1980-2009 ซึไงกําหนดป็นปีฐาน 

(baseline) ของการศึกษา ละปีอนาคต 3 คาบวลา คือ ปี ค.ศ. 2010-2039, 2040-2069 ละ 2070-2099 

(ชวงตຌน, กลาง ละปลายศตวรรษ) ผลการศึกษาพบวา 1) ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นทัไว
ทุกภาคของประทศเทยท้ัง฿นดຌานปริมาณละการกระจายตัวของพ้ืนทีไทีไมีปริมาณฝนตกพิไมมากขึ้น 

ดยฉพาะอยางยิไง ฿นชวงปลายศตวรรษ ฿นสวนของจํานวนวันทีไฝนตก฿นรอบปีซึไง฿ชຌกณฑ์คือ วันทีไมีฝนตกกิน
กวา 3 มิลลิมตรขึ้นเป ซึไงพบวาจํานวนวันทีไฝนตกฉลีไย฿นตละปี฿นกือบทุกพ้ืนทีไยังคง฿กลຌคียงกับทีไคย
ป็นมา฿นอดีต สดง฿หຌหในถึงลักษณะละ ความยาวนานของฤดูฝนทีไอาจจะป็นเปเดຌ฿นอนาคตวายังคงเม
ปลีไยนปลงเปจากทีไคยป็นอยูมากนัก ประทศเทย฿นอนาคตจะมีฤดูฝนทีไยังคงความยาวนานชนทีไป็นอยู฿น
ปัจจุบัน ตปริมาณน้ําฝน฿นตละปีของกือบทุกพ้ืนทีไจะพิไมขึ้น ซึไงอาจจะบงช้ีวาปริมาณน้ําฝนทีไตก฿นตละ
ครั้ง฿นอนาคตจะพิไมสูงขึ้นหรืออาจจะรียกเดຌวาฝนทีไตกตละคร้ังจะตกหนักมากขึ้นกวาทีไป็นมา฿นอดีต ซึไง
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หมายถึงความสีไยงตอภาวะนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าหลาก ละภัยธรรมชาติทีไจะกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลาย
ชนิด 

สิรินทรทพ ละคณะ (2554) จําลองสภาพภูมิอากาศ฿นชวงอดีตละอนาคต฿นชวงปี 2504-

2613 ดย฿ชຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A1B จากบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM3 ซึไงมีความ
ละอียดครอบคลุมพ้ืนทีไทัไวทั้งประทศขนาดกริดซลล์ 20 กม. X 20 กม. ผลการศึกษาพบวา 1) ฝนฉลีไย฿น
อนาคตมืไอปรียบทียบกับชวงวลา฿นอดีตมีรูปบบการกระจายตัวชิงพ้ืนทีไของฝน฿นตละภาคละชวงวลา
ตางๆ ของปีมีความคลຌายคลึงกัน ละ 2) พ้ืนทีไสวน฿หญของประทศเทย฿นอนาคตเมเดຌมีการปลีไยนปลงของ
ปริมาณฝนมากนักมืไอทียบกับ฿นอดีต ยกวຌนภาค฿ตຌซึไงจะมีฝนนຌอยลงประมาณ 3-5 มม./วัน 

World bank (2011) ศึกษาผลการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไมีผลกระทบตอหลงนํ้า
ตຌนทุนตามธรรมชาติละผลผลิตทางการกษตร฿นอนาคตดย฿ชຌบบจําลอง HAE model การศึกษาคร้ังน้ี฿ชຌ
ขຌอมูลนําขຌาจากบบจําลอง PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies) ทีไคํานวณขึ้น
จากชุดขຌอมูลต้ังตຌนจากบบจําลอง Global Circulation Model ECHAM4 ดยมีความละอียดชิงพ้ืนทีไขนาด
ตารางกริด (grid) ขนาด 20 กม. X 20 ก.ม. ดย฿ชຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 ละ B2 ครอบคลุม
ชวงวลาต้ังตปี พ.ศ. 2523-2602 ผลขຌอมูลจากบบจําลอง PRECIS ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2552 

ถูกนํามา฿ชຌ฿นการศึกษาวิคราะห์หาความสัมพันธ์กับปริมาณฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมด 13 

สถานี ทีไกระจายตัวครอบคลุมทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาพืไอหาคาปรับกຌทีไหมาะสม฿นตละสถานี จากน้ันนําคา
ปรับกຌ฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนดังกลาวมาหาคาปรับกຌชิงพ้ืนทีไ (Spatial adjustment) ละนําคาปรับกຌ
ดังกลาวเปทําการปรับกຌฝนจากบบจําลอง PRECIS จากภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 ละ B2 ละ
สําหรับคาขຌอมูลอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตไําสุด ความรใวลม ความช้ืนสัมพัทธ์ ละ ความขຌมสงอาทิตย์ กใทํา
การปรับกຌคลຌายคลึงกับขຌอมูลปริมาณฝน ภายหลังทีไปรับกຌขຌอมูลอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตไําสุด ความรใวลม 

ความช้ืนสัมพัทธ์ ความขຌมสงอาทิตย์ ละขຌอมูลปริมาฝน จากบบจําลอง PRECIS จากภาพฉายอนาคตของ
สมมติฐาน A2 ละ B2 รียบรຌอยลຌวจึงนําขຌาขຌอมูลดังกลาวพืไอศึกษาผลการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไมี
ผลกระทบตอหลงนํ้าตຌนทุนตามธรรมชาติละผลผลิตทางการกษตร฿นอนาคตดย฿ชຌบบจําลอง HAE 

model ตอเป ผลการศึกษาคร้ังน้ีนําสนอนวนຌมการปลีไยนปลงของปริมาณน้ําฝนรายปี รายดือน ละ
รายวัน ทีไรอบปีการกิดซ้ําตางๆ ฿นชวงปี พ.ศ. 2593-2603 จากภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน A2 ละ B2 

ทียบกับขຌอมูลจากบบจําลอง PRECIS ฿นชวงปีฐานทีไปรับกຌลຌวทีไรอบปีการกิดซ้ําดียวกัน 

2.1.6 ผลการวิคราะห์สถานการณ์/นวนຌมการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศตลอดจน
ผลกระทบทีไกิดขึๅน 

จากการทบทวนรายงานครงการละงานวิจัยตางๆ ทีไมีการศึกษาผลกระทบของการ
ปลีไยนปลงสภาวะอากาศ พบวาหนวยงานตางๆ มีการคาดการณ์การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นพ้ืนทีไ
ตางๆ ดย฿ชຌบบจําลองภูมิอากาศทีไตกตางกัน ตลอดจน฿ชຌสมมติฐานของการปลดปลอยกຍาซรือนกระจก 
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(Emission scenarios) ละกฏกณฑ์ตางๆ ทีไ฿ชຌ฿นการประมวลผลทีไตกตางกัน ดยผลจากการศึกษาบงช้ีวา
ภาย฿นปี 2100 หตุการณ์นํ้าทวมรุนรง จะกิดพิไมขึ้นหลายทาจากอดีต ดยมีอกาสกิด 3-6 ครั้ง ฿นชวง 
100 ปี ตางจาก฿นอดีตทีไกิดพียง 1 ครั้งตอ 100 ปี ขตอชียตะวันออกฉียง฿ตຌมีนวนຌมทีไจะกิดฝนตกหนัก 

ละนํ้าทวมบอยครั้งขึ้น ทั้งน้ีกในืไองจากผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ซึไงสอดคลຌองกับ
รายงานของ IPCC (2001) ทีไคาดวาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลก฿นชวงศตวรรษทีไ 21 จะกอ฿หຌกิด
หตุการณ์รุนรงดຌานภูมิอากาศมากข้ึน ซึไงจะทํา฿หຌกิดหตุการณ์น้ําทวมละดินถลมมากขึ้น ภูมิอากาศ฿นฤดู
มรสุมหนຌารຌอนขตอชียปรปรวนมากข้ึน ซึไงจะทํา฿หຌกิดอุทกภัยละภัยลຌงทีไรุนรงขึ้น฿นขตอชียละขต
อบอุน [ทีไมา: องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก (องค์การมหาชน, 2550)]  

จากการศึกษาของ อัศมนละสงจันทร์ (2554) พบวาอุณหภูมิฉลีไยของลกต้ังตปี พ.ศ. 

2393 – 2548 มีนวนຌมพิไมขึ้นทากับ 0.74°C ดังสดง฿นรูปทีไ 2-10 (ก) สําหรับอุณหภูมิฉลีไยของประทศ
เทยต้ังตปี พ.ศ. 2498 – 2552 มีนวนຌมพิไมขึ้นทากับ 0.95°C ดังสดง฿นรูปทีไ 2-10 (ข) ซึไงสอดคลຌองกับ
อุณหภูมิฉลีไยของลกทีไพิไมขึ้น 

 
รูปทีไ 2-10  นวนຌมการปลีไยนปลงของอุณหภูมิฉลีไย (ก) ลก ฿นชวงปี พ.ศ. 2393 – 2548 ละ           

(ข) ประทศไทย ฿นชวงปี พ.ศ. 2498-2552 

ทีไมา: อัศมน ละสงจันทร ์(2554) 

นอกจากน้ียังพบวาปริมาณฝนรายปี ความรุนรงของฝน ปริมาณฝนสูงสุดรอบ 1 วัน ละ 

ปริมาณฝนตกหนัก ฿นประทศเทยระหวางปี พ.ศ. 2498-2552 มีนวนຌมการปลีไยนปลง ซึไงบางพ้ืนทีไมี
นวนຌมพิไมขึ้นต฿นบางพื้นทีไมีนวนຌมลดลง ดังสดง฿นรูปทีไ 2-11 
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(ก) ปริมาณฝนรายปี (ข) ความรุนรงของฝน (ค) ปริมาณฝนสงูสุดรอบ 1 วัน (ง) ปริมาณฝนตกหนัก

รปูทีไ 2-11  การปลีไยนปลงของฝน฿นประทศไทย 
ทีไมา: อัศมน ละสงจันทร ์(2554) 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของลกกอ฿หຌกิดผลกระทบตางๆ ดยฉพาะภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติทีไอาจมีความรุนรงขึ้นเดຌ ทั้งความถีไละความรุนรงของพายุ ผนดินเหว ความหຌงลຌง นํ้าทวม 

ดินถลม ป็นตຌน จากขຌอมูลของ Annual Disaster Statistical Review: Numbers and Trends 2006 เดຌ
รายงานจํานวนภัยพิบัติจากธรรมชาติทีไกิดขึ้นทัไวลก฿นระหวางปี ค.ศ. 1987 – 2006 ดังสดง฿นรูปทีไ 2-12 

ซึไงจะหในเดຌวาภัยพิบัติจากธรรมชาติมีนวนຌมการกิดทีไพิไมสูงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีไ 2-12  จํานวนภัยพิบติัจากธรรมชาติทีไกิดขึๅนทัไวลก฿นระหวางปี ค.ศ. 1987 - 2006 

ทีไมา: Hoyois et al. (2007) 
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฿นรายงานดังกลาวยังสดง฿หຌหในชัดวาภัยพิบัติทีไกีไยวขຌองกับสภาวะอากาศละฝน ชน พายุ 

นํ้าทวม ดินถลม ป็นตຌน พิไมขึ้นอยางหในเดຌชัดต้ังตปี ค.ศ. 2000 ป็นตຌนมาดัง฿นรูปทีไ 2-13 ฿นชวงปี ค.ศ. 

1987 – 1998 จํานวนภัยพิบัติจากธรรมชาติทีไกิดจากอิทธิพลสภาวะอากาศมีคาฉลีไยทากับ 195 ครั้ง ซึไง
คาฉลีไยของจํานวนภัยพิบัติจากธรรมชาติทีไกิดจากอิทธิพลสภาวะอากาศทีไกิด฿นชวงปี ค.ศ. 2000 – 2006 

ทากับ 367 ครั้ง จะหในเดຌวามีจาํนวนภัยพิบัติพิไมถึง 187%  

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีไ 2-13  จํานวนภัยพิบติัจากธรรมชาติทีไกิดจากอิทธิพลสภาวะอากาศ (Hydrometeorological 

disasters) ทีไกิดขึๅนทัไวลก฿นระหวางปี ค.ศ. 1987 – 2006 

ทีไมา: Hoyois et al. (2007) 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไกิดขึ้นนําความสียหายอยางมากมาสูชีวิตละทรัพย์สิน จากขຌอมูล
ของ Annual Disaster Statistical Review 2011: The numbers and trends รายงานวา฿นปี ค.ศ. 2011 

มีผูຌสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทัไวลกจํานวน 30,773 คน ละกอ฿หຌกิดความสียหายทางศรษฐกิจมี
มูลคาถึง 366.1 พันลຌานดอลลาร์สหรัฐ ฿นรายงานดังกลาวยังสดงจํานวนผูຌสียชีวิตละผูຌเดຌรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติกีไยวขຌองกับสภาวะอากาศละฝน฿นปี ค.ศ. 2011 มีจํานวน 139.8 ลຌานคน ซึไงพิไมขึ้น
มืไอปรียบทียบกับคาฉลีไย฿นชวงปี ค.ศ. 2001 -2010 ทีไมีจํานวน 106.7 ลຌานคน ซึไงสดง฿หຌหในวาภัยพิบัติ
จากธรรมชาติทีไกิดจากอิทธิพลสภาวะอากาศเดຌทวีความรุนรงมากข้ึนจาก฿นอดีตตามการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศของลก 

฿นหลายประทศเดຌผชิญกับภัยพิบัติจากดินถลมทีไมีนวนຌมพิไมขึ้น นืไองจากผลกระทบของ
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของลก ซึไงมีผลการศึกษาทีไสามารถสรุปเดຌดังน้ี 

Bo M W et al. (2008) ศึกษาผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอนสง
ผลกระทบตอสถียรภาพของดิน ผลการศึกษาพบวา฿นพ้ืนทีไ ลุมนํ้า Pic ทีไอยู฿กลຌมือง Marathon ฿นรัฐ 

Ontario ประทศคนนาดา กิดหตุการณ์ดินถลม ซึไงสาหตุกิดนืไองจาก 1) การพิไมขึ้นของรงดันนืไองจาก

Year

Average 1987 – 1998 = 195 

Average 2000 – 2006 = 367
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นํ้า฿ตຌดิน การพิไมขึ้นของระดับนํ้า฿ตຌดินละอุณหภูมิของน้ํา฿ตຌดิน สงผล฿หຌรงยึดกาะระหวางอนุภาคของมใด
ดินมีคาลดลง 2) การปลีไยนปลงพืชทีไปกคลุมดินซึไงบางสวนกิดการหຌงตาย 3) การพิไมขึ้นของปริมาณนํ้าฝน 

ซึไงสาหตุทีไกลาวมาน้ีน้ันกิดจากผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอนซึไงสงผล฿หຌคาฟคตอร์
ความปลอดภัย (FOS) ของสถียรภาพของดินมีคานຌอยลงจึงป็นสาหตุทีไกอ฿หຌกิดหตุการณ์ดินถลม฿นพ้ืนทีไ 

Nawagamuwa U P et al. (2012) ศึกษาผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลก
รຌอนซึไงมีผลตอการกิดดินถลม฿นพื้นทีไลาดชัน฿นประทศศรีลังกา ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาคร้ังน้ีเดຌจากการ
รวบรวมขຌอมูลปรมิาณฝนรายดือน ขຌอมูลอุณหภูมิสงุสุด ขຌอมูลอุณหภูมิตไําสุด ละขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาของศรีลังกาละสถาบันวิจัยหงชาติศรีลังกา การศึกษาครั้งน้ีพบวา฿นชวงปี ค.ศ. 2002-

2008 ประทศศรีลังกาประสบภัยภิบัติดินถลมพิไมมากขึ้น ละผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลก
รຌอนสงผล฿หຌปริมาณฝนรายปี, ปริมาณฝน฿นชวงฤดูฝน฿นพ้ืนทีไศึกษามีคาปริมาณฝนพิไมมากขึ้น สวนปริมาณ
ฝน฿นชวงฤดูลຌงมีนวนຌมลดลง สําหรับอุณหภูมิสูงสุด ละอุณหภมิตไําสุดรายปีมีนวนຌมลดลง ละผล
การศึกษายังพบวาพฤติกรรมของฝนทีไตก฿นพ้ืนทีไมีพฤติกรรมการตกของฝนทีไปลีไยนปลงเปจากอดีต ดย
ผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอนสงผล฿หຌฝนทีไตกมีความขຌมฝนทีไมากขึ้นละตก฿นชวงสั้นๆ 

มืไอทียบกับ฿นอดีต ละจากพฤติกรรมของปริมาณฝนทีไปลีไยนเปมืไอนํามาหาความสัมพันธ์กับความถีไการกิด
หตุการณ์ดินถลม฿นพ้ืนทีไพบวามีความสัมพันธ์กัน ละจากผลการศึกษาทีไกลาวมาน้ีน้ันสามารถสรุปเดຌวาการ
ปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอนสงผล฿หຌปริมาณฝนทีไตก฿นพ้ืนทีไมีปริมาณมากข้ึนละความขຌมฝนมีปริมาณสูงขึ้น
สงผล฿หຌมีความสีไยง฿นการกิดดินถลมพิไมมากขึ้น฿นพ้ืนทีไศึกษา 

Kubota T et al. (2013) ศึกษาผลกระทบนืไองจากการกิดนํ้าป่าเหลหลากละดินถลม
ทางตอนหนือของมือง Kyushu ของประทศญีไปุ่น ดย฿นการศึกษาเดຌทําการวิคราะห์ขຌอมูลปริมาณฝน฿น
ชวงวลา 30 ปี ทีไเดຌจากการตรวจวัดฝนภาคพ้ืนดินพืไอนํามาศึกษาผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะ
ลกรຌอนผลการศึกษาพบวาปริมาณฝน฿นตละพ้ืนทีไเดຌรับผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอน
ทีไตางกันดย฿นพ้ืนทีไทีไต้ังอยูบนภูขาหรือ฿นพ้ืนทีไสูงเดຌรับผลกระทบนຌอยมากหรือทบจะเมเดຌรับผลกระทบลย 

ละจากผลการศึกษาสามารถกลาวเดຌวา฿นพ้ืนทีไทางตอนหนือของมือง Kyushu ของประทศญีไปุ่นอาจเดຌรับ
ผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอนสง฿หຌปริมาณฝนทีไตก฿นพ้ืนทีไมีความถีไละความรงของ
ปริมาณฝนทีไมากขึ้น ดยความความขຌมฝนทีไตกมีคามากขึ้นถึง 20-40 มม./ชม. ละปริมาณฝนทีไตกทีไความ
ขຌมฝนมากกวา 40 มม./ชม. มีคามากขึ้น 1.5 ทามืไอทียบกับขຌอมูลปริมาณฝน฿นอดีต฿นชวง 30 ปี ละจาก
ผลกระทบดังกลาวสงผล฿หຌสถียรภาพของดิน฿นพื้นทีไมีคานຌอยลง จึงทํา฿หຌกิดหตุการณ์นํ้าป่าเหลหลากละ
ดินถลม ฿นชวงดือน กรกฎาคม 2012  ฿นทางตอนหนือของมือง Kyushu ของประทศญีไปุ่น 

Tremblay  M et al. (2013) การศึกษาคร้ังน้ีป็นความรวมมือระหวางรัฐบาลละสถาบัน
ธรณีวิทยา ประทศสวีดน พืไอศึกษาผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลกรຌอนซึไงมีผลตอการกิดดิน
ถลม฿นมนํ้า Göta ซึไงต้ังอยู฿นพ้ืนทีไหุบขา฿นประทศสวีดน พืไอหานวทาง฿นการป้องกันความสูญสียทีไจะ
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กิดขึ้นตอชีวิตละทรัพย์สินของประชากรดยผลการศึกษา฿นคร้ังน้ีถูกจัดสรຌางป็นผนทีไสีไยงภัยดินถลม฿น
พ้ืนทีไ การศึกษาครั้งน้ีเดຌทําการวิคราะห์ขຌอมูล฿นสภาวะปัจจุบันละขຌอมูลทีไคาดการณ์ขึ้นจากบบจําลอง
สภาพภูมิอากาศทั้งหมด 16 บบจําลอง ผลการศึกษาพบวาผลกระทบนืไองจากการปลีไยนปลงสภาวะลก
รຌอนสงผล฿หຌปริมาณฝน฿นชวงฤดูฝนละความขຌมฝนมีคาสูงขึ้น ละสงผล฿หຌปริมาณนํ้าทา฿นชวงฤดูฝนทีไเหล
฿นลํานํ้ามีคาสูงขึ้นทํา฿หຌกิดการกัดซาะตามลํานํ้าพิไมมากขึ้น ซึไงผลกระทบดังกลาวทํา฿หຌ฿นพ้ืนทีไตามลํานํ้า 
Göta กิดหตุการณ์ดินถลมทีไพิไมมากขึ้นมืไอทียบกับ฿นอดีต฿นชวงวลา 100 ปีทีไผานมา 

สภาวะของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลกเดຌสงผลกระทบตอประทศเทย ชนดียวกัน 

จาํนวนหตุการณ์ดินถลมตอปีละความสียหายทีไกิดขึ้น฿นประทศมีนวนຌมพิไมขึ้นดัง฿นรูปทีไ 2-14 ทีไเดຌจาก
การรวบรวมขຌอมูลสถิติดินถลม฿นประทศเทย ต้ังตปี พ.ศ.2513-2554  ดย Soralump (2011)  

 
รูปทีไ 2-14  การกิดดินถลมทีไสําคัญ฿นอดีตของประทศไทย 
ทีไมา: Soralump (2011) 

อยางเรกใตามภัยพิบัติจากดินถลมสามารถคาดการณ์ลวงหนຌาละมีนวทางป้องกันเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ถຌาสามารถคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนทีไป็นสาหตุของการกิดดินถลมเดຌอยางถูกตຌอง ซึไงจะทํา฿หຌ
ลดความสียหายตอชีวิตละทรัพย์สินทีไกิดจากภัยพิบัติจากดินถลมเดຌ  
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2.2 งานวิจยัทีไกีไยวขຌองกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนตอดินถลม 

ปัญหารืไองการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate change) ป็นปัจจัยหลักทีไกอ฿หຌกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางประการปลีไยนปลงเป ชน กิดการปลีไยนปลงของฤดูกาล, ฝนทีไตกหนักจน
ผิดปกติ, อุณหภูมิปลีไยนปลงเป ป็นตຌน ซึไงจากปรากฏการณ์ดังกลาว ป็นสาหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตามมา ซึไงความรุนรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมีความรุนรงมากขึ้นหรือมีความถีไของการกิดทีไตกตาง
ออกเป  

ดังน้ัน฿นการศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติ฿นดຌานการกิดดินถลมจําป็นตຌองนําปัจจัยดังกลาวมา
พิจารณาประกอบดຌวยพืไอป็นนวทาง฿นการวิคราะห์ละพัฒนาบบจําลอง฿หຌหมาะสมกับสภาพอากาศทีไ
ปลีไยนปลงเป  ซึไงมีนักวิจัยหลายทาน฿หຌความสําคัญละทําการศึกษาผลของการปลีไยนปลงสภาวะ
ภูมอิากาศทีไมีผลกระทบกับการกิดดินถลมดังตอเปน้ี  

Yusuf and Francisco (2009) นําสนอบทความ“Climate Change Vulnerability Mapping 

for Southeast Asia” ซึไงบทความดังกลาวเดຌนําสนอผนทีไ ประทศทีไเดຌรับผลกระทบจากการปลีไยนปลง
สภาวะภูมิอากาศ ฿นพ้ืนทีไภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ  ตารางทีไ 2-2 สดงพ้ืนทีไทีไเดຌรับผลกระทบของภัย
พิบัติ฿นรูปบบตางๆ ละรูปทีไ 2-15 สดงประทศทีไเดຌรับผลกระทบละดัชนีของความรุนรง พบวา฿น
ประทศเทยถูกกําหนดวามีผลกระทบทางภัยพิบัติ฿นลักษณะของนํ้าทวมละภัยลຌง ฿นสวนของประทศ
ฟิลิปปินส์ละอินดนิซียจะเดຌรับผลกระทบจากภัยดินถลม 

ตารางทีไ 2-2 Climate hazard hotspots and dominant hazards    

Climate hazard hotspots Dominant hazards 

Northwestern Vietnam Droughts

Eastern coastal areas of Vietnam Cyclones, droughts 

Mekong region of Vietnam Sea level rise

Bangkok and its surrounding area in Thailand Sea level rise, floods 

Southern regions of Thailand Droughts, floods

The Philippines Cyclones, landslides, floods, droughts

Sabah state in Malaysia Droughts

Western and eastern area of Java Island, 

Indonesia 

Droughts, floods, landslides, sea level 

rise 

ทีไมา:  Yusuf and Francisco (2009) 
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รปูทีไ 2-15 Multiple climate hazard map of Southeast Asia 

ทีไมา: Yusuf and Francisco (2009) 

Collison et. al. (2000) นําสนอบทความรืไอง  “Modelling the impact of predicted 

climate change on landslide frequency and magnitude in SE England” ป็นการศึกษากีไยวกับ
บบจําลอง General circulation models (GCMs) พืไอ฿ชຌ฿นการทํานายการพิไมขึ้นของปริมาณนํ้าฝนละ
อุณหภูมิ ทีไสงผลตอความถีไ฿นการกิดดินถลม ฿นประทศอังกฤษ ซึไงป็นผลกระทบทีไกิดจากปรากฏการณ์รือน
กระจกของช้ันบรรยากาศ ฿นการศึกษาครั้งน้ีเดຌ฿ชຌฐานขຌอมูลบนระบบ GIS ประกอบกับบบจําลองสถียรภาพ
ของลาดดินละบบจําลองอุทกวิทยารวมกัน ผลการจําลองปริมาณน้ําฝนละอุณหภูมิทีไปลีไยนปลงเปต้ังต
ปี ค.ศ. 1930-2080 สดงดังรูปทีไ 2-16  
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รปูทีไ 2-16 ผลการจําลองปริมาณนๅําฝนละอุณหภูมิทีไปลีไยนปลงไปตัๅงตป ีค.ศ. 1930-2080 

ทีไมา: Collison et. al. (2000) 

฿นการศึกษาคร้ังน้ีจะ฿ชຌบบจําลองพืไอทํานายปริมาณนํ้าฝนของ UK Hadley Centre GCM 

(HADCM2) ซึไงสามารถทํานายเดຌทั้ง ปริมาณน้ําฝน, อุณหภูมิ ละ ความดันบรรยากาศ ทีไปลีไยนเปนืไองจาก
ปรากฏการณ์รือนกระจก พ้ืนทีไศึกษาอยูทีไมือง  Hythe, Kent, SE England ป็นบริวณทีไมีความสีไยงภัยตอ
การกิดดินถลมละคยมีสถิติหตุการณ์฿นอดีต จากน้ันนําขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์บบจําลองทางอุทกวิทยา
ละบบจาํลองสถียรภาพของลาดดิน ดย บบจําลองทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ทางอุทกวิทยามีลักษณะการเหล฿น
รูปบบ 1D (matric flow) ละกําหนดระดับช้ัน฿นการวิคราะห์ออกป็น 3 ระดับช้ัน คือช้ันทีไ1 ป็น root 

zone (0-30 cm), ช้ันทีไ 2 ป็น Landslide colluvium (30-200 cm) ละช้ันทีไ 3 Weald clay (200-400 

cm) ฿ตຌ shear surface ตามลําดับ ดยจะกําหนด฿หຌช้ันทีไ 1 มีการเหล฿นลักษณะ saturation excess over 

land flow, evapotranspiration, bypass flow, percolation and water storage  สวน฿นช้ันอืไนๆ จะอยู
฿นลักษณะของ percolation and water storage ทาน้ัน  การวิคราะห์จะทําการปลงปริมาณความช้ืน฿หຌ
ป็นระดับนํ้า฿ตຌดิน ซึไงสามารถวิคราะห์เดຌทั้งการพิไมขึ้นของระดับนํ้า฿ตຌดิน ละการกิดระดับนํ้าสมือน 

(perched water table) สมการการเหลซึมทีไ฿ชຌจะอຌางอิงจากกฎของ Darcy สําหรับสภาวะทีไดินอิไมตัวดຌวยนํ้า 
ต฿นสภาวะทีไดินเมอิไมตัวดຌวยนํ้าจะ฿ชຌความสัมพันธ์ของ Van Genuchten (1980) อีกทั้งมืไอพิจารณา
ระดับช้ันทีไ 1 พบวามีปัจจัยทีไสําคัญตอการเหลซึมของนํ้าลงสูลาดดินคือ ปัจจัยดຌานการเหลซึมผานรอยตก
ของลาดดิน (tension crack or desiccation crack) พบวามืไอลาดดินกิดรอยตกนํ้าทีไเหลซึมลงมาจะผาน
เปสูระดับช้ันทีไ 2 ดยตรง ซึไงป็นสาหตุหนึไง฿นการกิดดินถลม ฿นการศึกษาครั้งน้ีจะ฿ชຌความสัมพันธ์ของการ
เหลบบ macropore (bypass flow)  ทีไนําสนอดย Coles and Trudgill (1985) ป็นความสัมพันธ์฿นชิง
ลักษณะปริมาณนํ้าฝนทีไเหลซึมผานรอยตกลงเปสูดิน฿นช้ันทีไ 2 เดຌ สดงดังสมการทีไ (2-1)  
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By = a ln(i )+b (2-1) 

ดยทีไ i = the hourly rainfall intensity (mm)

 By = the percentage of effective rainfall (HER)

  

อัตราการระหยของนํ้าทีไช้ัน root zone จะคํานวณจากการประมาณคา potential evapotran-

spiration (EVTo) ดังสมการทีไ (2-2) 

EVTa = EVT0 (1−SMD/AW) where SMD<AWC (2-2) 

EVTa = 0 where SMD>AWC 

ดยทีไ EVTa = Actual evapotranspiration

 AWC = water capacity

 SMD = Soil moisture deficit

ผลลัพธ์ทีไเดຌจากการวิคราะห์บบจําลองทางอุทกวิทยา คือ ปริมาณความช้ืน฿นดินทีไปลีไยนปลงเป
นํามาคํานวณ฿หຌอยู฿นรูปของคาระดับนํ้า฿ตຌดิน พืไอนําเปปรียบทียบกับขຌอมูลจริงจากผลการตรวจวัด฿นอดีต 

ดังรูปทีไ 2-17 สดงผลการตรวจวัดระดับนํ้า฿ตຌดินทีไอยูหนือ shear surface ละหตุการณ์ดินถลม฿นอดีต  

 

 
รูปทีไ 2-17 ผลการตรวจวัดระดับนๅาํ฿ตຌดินทีไอยูหนือ shear surface ละหตุการณ์ดินถลม฿นอดีต  
ทีไมา: Collison et. al. (2000) 
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บบจําลองทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดินจะอยู฿นลักษณะการพิบัติรูปบบลาดอนันต์ 

(Infinite slope model) ซึไงคุณสมบัติทีไนํามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์จะประกอบเปดຌวย คุณสมบัติของดิน฿นทาง
ธรณีวิศวกรรม  ระดับความชันของลาดดิน  ละระดับของน้ํา฿ตຌดิน สดง฿นสมการทีไ (2-3) 

 (2-3) 

ดยทีไ 
s  = wet soil density [ton/m3]

 
w  = the density of water [ton/m3]

 Cr = root cohesion [ton/m3]

 Csw = soil cohesion [ton/m3]

   = slope angle [deg]

   = the internal friction angle of the soil [deg] 

 g = Gravity [m/s2]

                      T           =   soil Thickness [m.] 

                      Z           =   depth of water table [m.] 

ผลลัพธ์ทีไเดຌจะสดงอยู฿นระบบ GIS ดยนําขຌอมูลระดับนํ้า฿ตຌดินทีไเดຌจากการวิคราะห์บบจําลอง
อุทกวิทยามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์สถียรภาพ ดังรูปทีไ 2-18 สดงผลการวิคราะห์ความถีไ฿นการกิดดินถลม฿น
อนาคตจากการนําผลการทํานายปริมาณนํ้าฝนมาประกอบการวิคราะห์  ผลการศึกษาสดง฿หຌหในวาการ
พิไมขึ้นของปริมาณนํ้าฝนจะสอดคลຌองกับการพิไมขึ้นของอัตราการระหยของน้ํา ซึไงสงผล฿หຌกิดอัตราการ
ปลีไยนปลงของปริมาณนํ้า฿นดิน ทํา฿หຌความถีไ฿นการกิดดินถลมขนาดลใกลดลง฿นชวง 80 ปีขຌางหนຌา 

 
รปูทีไ 2-18 ผลการวิคราะห์ความถีไ฿นการกิดดินถลม฿นชวงปี ค.ศ. 1990-2080 

ทีไมา: Collison et. al. (2000) 
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Crozier (2010) นําสนอบทความ “Deciphering the effect of climate change on 

landslide activity: A review” ศึกษากีไยวขຌองกับทฤษฎีละทฤษฎี฿นชิงประสบการณ์ทีไสามารถอธิบาย
กลเก฿นการกิดดินถลมซึไงมีผลมาจากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ รวมท้ังปัจจัยตางๆทีไสงผลตอการกิด
ดินถลม  ริไมตຌนจากการศึกษาคาอัตราสวนความปลอดภัยของลาดดินซึไงป็นดัชนีบอกสถียรภาพของลาดดิน
เดຌ ดยคาอัตราสวนความปลอดภัยของการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดินน้ัน จะพิจารณาจากคากําลังรับรง
ฉือนของดินทียบกับความคຌนฉือนบนหนຌาตัดของการการพิบัติ  คณุสมบัติของกําลังรับรงฉือนทีไนํามา฿ชຌจะ
ประกอบเปดຌวย คารงยึดหนีไยวภาย฿น (cohesion) ละ มุมสียดทานภาย฿น (internal friction angle) 

คุณสมบัติดังกลาวจะมีผลกระทบกับการพิไมขึ้นของปริมาณนํ้า฿นลาดดิน จากการทีไน้ําฝนเหลซึมลงสูลาดดิน 

อีกทั้งคุณสมบัติดังกลาว มืไอกิดการปลีไยนปลงสภาวะอากาศอาจทํา฿หຌกิดความผุพังของลาดดินพิไมขึ้นจน
ทํา฿หຌกําลังรับรงฉือนถูกลดทอนลงเปอีก ตสาหตุดังกลาวตຌอง฿ชຌระยะวลาทีไคอนขຌางนาน นอกจากน้ียังมี
ปัจจยัอืไนๆทีไสงผลถึงคาอัตราสวนความปลอดภัยอีกสดง฿นตารางทีไ 2-3  

ตารางทีไ 2-3 ผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศทีไอาจสงผลตอการกิดดินถลมไดຌ 
Climate change Condition/ process 

affected 

Slope stability response 

Increase in 

precipitation totals 

Wetter antecedent 

conditions 

Less rainfall in an event required to achieve 

critical water content  

Reduction in soil capillary suction-reduction in 

cohesion. Softened layers can act as lubricants 

Higher water tables – reduction in shear strength 

 Increased weight 

(surcharge) 

Increased bulk density, leading to decrease in 

shear strength/stress ratio in cohesive material 

 Higher water tables for 

longer peridos 

More frequent attainment of critical water content 

during rainfall events 

 Increased lubrication of 

contact surfaces between 

certain minerals 

Reduction in friction (only occurs with platy 

minerals e.g. micas) 

 Increase in river discharge Increase bank scour and removal of lateral and 

basal support from slopes 

Higher lake levels, increase in bordering slope 

water tables 

Increase in rapid draw down events and higher 

drag forces, removal of lateral confining pressure 

plus perched groundwater levels on flood 

recession, increasing shear stress. 
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ตารางทีไ 2-3 (ตอ) ผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศทีไอาจสงผลตอการกิดดินถลมไดຌ 
Climate change Condition/ process 

affected 

Slope stability response 

Increase in rainfall 

intensity 

 

Infiltration more likely  to 

exceed subsurface 

Drainage rates. Rapid build 

up to perched water tables 

Increased throughflow 

Landslide triggering by reduction in effective 

normal stress leading to reduction in shear 

strength. 

Increase in cleft water pressures. 

Increase in seepage and drag forces, particle 

detachment and piping. Piping removes underlying 

structural support. Enhances drainage unless 

blockage occurs  

Shift in cyclone tracks 

and other rain bearing 

weather systems 

Increased variability in 

precipitation and 

temperature 

Increased 

temperature 

 

Areas previously 

unaffected, subject to high 

rainfall 

Rapid adjustment of slope to new climate regime

More frequent wetting and 

drying cycles 

Increase fissuring, widening of joint systems

Reduction in cohesion and rock mass joint friction 

 

Reduction in antecedent 

water conditions through 

evapotranspiration  

Lower antecedent water status-more rain required 

to triggers slides  

 

Reduction in interstitial ice 

and permafrost  

Reduction in cohesion in jointed rock masses, 

debris and soil  

Rapid snow melt-runoff 

and infiltration 

Build up of porewater pressure and strength 

reduction 

 

Reduction in glacier 

volume 

Removal of lateral support to valley side slopes

Increased sea level Enhanced basal erosion on coasts, increase in 

groundwater levels on coastal slopes 

Increased wind speed 

and duration 

Enhanced 

evapotranspiration 

Reduction of soil moisture 

Enhanced drying and cracking 

 Enhanced root levering by 

trees  

Increased wave action on 

shorelines (enhanced by 

higher sea levels) 

Loosening and dislodging joint blocks 

Removal of slope lateral support 

ทีไมา: Crozier (2010) 
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สาหตุ฿นการกิดดินถลมจากผลการศึกษางานวิจัย฿นอดีตทีไผานมา พบวา การกิด฿นลักษณะ 

Deep-seated landslide มักจะมีผลมาจากการกิดรงดันนํ้า฿นลาดดิน นืไองจากการยกตัวขึ้นของระดับนํ้า
฿ตຌดิน ซึไงมักจะกิดหลังจากคาสูงสุดของฝนทีไตก฿นชวงวลาน้ันๆ ป็นระยะวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 1

ดือน หลังจากน้ัน ซึไงมีความตกตางจากการกิดดินถลม฿นลักษณะ Shallow landslide ซึไงสามารถกิดขึ้นเดຌ
฿นทันทีมืไอฝนตกจนถึงคาสูงทีไสุดของปริมาณนํ้าฝน หรือ฿นชวงริไมตຌนของการกิดพายุ นืไองจากการลดลงของ
คารงยึดหนีไยวภาย฿นละรงดันนํ้าดຌานลบ (matric suction) หรือ การกิดระดับนํ้า฿ตຌดินสมือน (perched 

water table)  หลายๆ สาหตุทีไตกตางกันสงผล฿หຌกิดลักษณะการพิบัติทีไตางกันออกเป สาหตุทั้งหมดน้ัน
กิดขึ้นจากปริมาณของนํ้าฝนซึไงมีผลกระทบดยตรงมาจากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ดังน้ันสาหตุ
หลักทีไทํา฿หຌกิดดินถลมคือ การทีไปริมาณนํ้าพิไมขึ้นทํา฿หຌสถียรภาพของลาดดินลดลง ดังรูปทีไ 2-19 สดง
นวคิดของการวิคราะห์บบจําลอง฿นการกิดดินถลมทีไมีผลมาจากการปลีไยนปริมาณน้ํา฿นดิน (climatic 

water balance model) 

 

 
รปูทีไ 2-19 นวคิดของกระบวนการสรຌางบบจําลองดินถลมทีไมีผลมาจากการปลีไยนปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ antecedent water status model (AWSM)  

ทีไมา: Crozier (2010) 

฿นบทความน้ีผูຌขียนเดຌนําสนอบบจําลอง ทีไนําผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศทีไ
ป็นตัวกระตุຌนตอการกิดดินถลม พัฒนาขึ้นดย Wellington, New Zealand (Crozier, 1999;Glade et al., 

2000; Brooks et al., 2004) ป็นการกําหนดกณฑ์ของคาปริมาณความช้ืน฿นดินวิกฤต (critical water 

content) ซึไงป็นคาความช้ืนทีไสามารถทํา฿หຌกิดดินถลมขึ้นเดຌ  คํานวณเดຌจาก climatic water balance 

model ฿นชวงวลา 10 วัน ละปริมาณนํ้าฝน฿นวันทีไ  กิดหตุการณ์ดินถลม ตามรูปทีไ 2-20 สดง
ความสัมพันธ์ระหวางขนาดของการกิดดินถลม ละ ปริมาณนํ้าฝน ทีไมือง Wairoa ประทศ New Zealand  
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นอกจากสาหตุหลายประการ ผูຌขียนยังเดຌนําสนอ ปัจจัย฿นการกิดดินถลมนืไองจากมนุษย์ ซึไง
กิดขึ้นจากการปลีไยนปลงพื้นทีไการ฿ชຌงาน, การติบตของจํานวนประชากร ดังรูปทีไ 2-21 สดงตัวอยางของ
การ฿ชຌพ้ืนทีไทีไตกตางกัน฿นประทศ  New Zealand  มืไอพิจารณาจะพบวาพ้ืนทีไดังกลาวจะประกอบเปดຌวย
พื้นทีไป่าละพ้ืนทีไทีไ฿ชຌ฿นการปศุสัตว์ พบวา พ้ืนทีไป่าจะเมกิดหตุการณ์ดินถลมลย ตพ้ืนทีไทีไถูกปลีไยนปลง
พืไอ฿ชຌ฿นการปศุสัตว์ ดยฝีมือมนุษย์จะพบหตุการณ์ดินถลมกิดขึ้น ซึไงสามารถสรุปเดຌวานอกจากการพิจารณา
ปัจจัย฿นรืไองการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศลຌว  การปลีไยนปลงทีไกิดจากมนุษย์ป็นอีกหนึไงปัจจัยทีไควร
ตຌองนํามาพิจารณาถึงสาหตุของการกิดดินถลมประกอบดຌวย 

 

 
รปูทีไ 2-20 ความสัมพันธร์ะหวางขนาดของการกิดดินถลม ละ ปริมาณนๅาํฝน, Wairoa, New Zealand   

ทีไมา: Crozier (2010) 

 
รปูทีไ 2-21 ความตกตางของการ฿ชຌพืๅนทีไซึไงปน็สาหตุ฿นการกิดดินถลมจากการปลีไยนปลงของมนุษย์  
ทีไมา: Crozier (2010) 
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Buma and Dehn (1998) นําสนอบทความ  “A method for predicting the impact of 

climate change on slope Stability” ฿นบทความน้ีศึกษากีไยวกับการปลีไยนปลงของสภาวะภูมิอากาศ
ทีไกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ สงผล฿หຌกิดความถีไของฝนมีคาสูงขึ้น ซึไงป็นตัวกระตุຌนของการกิดดินถลม พ้ืนทีไ
ศึกษาอยู฿นประทศฝรัไงศส วิธีการศึกษาริไมจากการปรับขนาดของบบจําลอง GCM ฿หຌหมาะสมกับการ฿ชຌ฿น
พ้ืนทีไขนาดลใก จากน้ันนําบบจําลองทีไถูกยอขนาด (down scale) มาวิคราะห์หาปริมาณนํ้าฝน ลຌวนํามา
วิคราะห์฿นบบจําลองสถียรภาพของลาดดิน ตารางทีไ 2-4 สดงประภทของการกิดดินถลม฿นลักษณะตางทีไ
มีตัวกระตุຌนมาจากสภาวะภูมิอากาศ   

ตารางทีไ 2-4 ประภทของการกิดดินถลม฿นลักษณะตางทีไมีตัวกระตุຌนมาจากสภาวะภูมิอากาศ 
 Debris flows Flat slides Deep seated slides

Dept of shear plane  Superficial 1-10 m 10-40 m 

Hydrological system Surface flow Infiltration, 

percolation, 

evapotranspiration  

(regional) 

groundwater flow 

Climiatic trigger High event-based 

precipitation 

intensities 

High daily monthly 

effective precipitation

High monthlyyearly 

effective precipitation

ทีไมา: Buma and Dehn (1998) 

 Bellugi et al. (2010) นําสนอบทความ “Assessing the Impact of Changes in Extreme 

Precipitation Events on Shallow Landslide Abundance, Location, and Size” ศึกษากีไยวขຌองกับ
การกิดดินถลม฿นระดับต้ืน (Shallow landslide) ทีไเดຌรับผลกระทบมาจากปริมาณนํ้าฝนทีไปลีไยนปลงเป
นืไองจากการปลีไยนสภาวะภูมิอากาศ ซึไงทําการศึกษา฿นพ้ืนทีไ Oregon Coast Range, Oregon, ประทศ
สหรัฐอมริกา รูปทีไ 2-22 สดงตําหนงของพ้ืนทีไศึกษา ฿นพ้ืนทีไศึกษาจะทําการติดต้ังครืไองมือวัดพืไอกใบขຌอมูล
ประกอบดຌวย ครืไองวัดปริมาณนํ้าฝน, ครืไองมือวัดรงดันนํ้า ละมีการกใบขຌอมูลพ้ืนฐานพิไมติม ชน ลักษณะ
ของพืชปกคลุมดิน ละกําลังของรากพืช ป็นตຌน  

ขຌอมูลทีไเดຌจากพ้ืนทีไศึกษาถูกนําเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์บบจําลองสถียรภาพของลาดดิน ดยทําการ
สรຌางบบจําลอง฿นลักษณะ 3 มิติ พืไอนําเปประยุกต์฿ชຌกับการวิคราะห์฿นลักษณะกริด (grid base) ขຌอมูลทีไ
นํามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ประกอบเปดຌวย รงดันนํ้าทีไกิดขึ้น฿นลาดดิน, ความลึกของลาดดินละกําลังของราก
พืช ดยรูปทีไ 2-23 สดงขอบขตละลักษณะของบบจําลองทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ละตัวอยางผลการ
วิคราะห์ดังรูป 2-24  
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รปูทีไ 2-22 ตําหนงของพืๅนทีไศกึษาละรอยดินถลมทีไกิดขึๅน฿นอดีต 
ทีไมา: Bellugi et al. (2010) 

 
รปูทีไ 2-23 บบจําลองสถียรภาพของลาดดินทีไ฿ชຌสําหรับการวิคราะห์฿นลักษณะ 3 มิติ 
ทีไมา: Bellugi et al. (2010) 
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รปูทีไ 2-24 ตัวอยางผลการวิคราะห์จากบบจําลองสถียรภาพ฿นลักษณะ 3 มิติ  
ทีไมา: Bellugi et al. (2010)  

Chiang and  Chang (2011) เดຌนําสนอบทความรืไอง “The potential impact of climate 

change on typhoon-triggered landslides in Taiwan, 2010–2099” ซึไงทําการศึกษาการกิดดินถลม
ระดับต้ืน (shallow landslide) ฿นลุมนํ้าประทศเตຌหวัน ทีไมีผลมาจากการปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝน
นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) พืไอนําเปวิคราะห์หาอัตราสวนความปลอดภัย
ของลาดดินสําหรับการวิคราะห์หตุการณ์ดินถลม ซึไงบบจําลองทีไ฿ชຌสําหรับการทํานายปริมาณนํ้าฝนคือ
บบจําลอง GCM (global climate models) ดย฿ชຌบบจําลองดังกลาวมาทําการปรับกຌคาปริมาณนํ้าฝน฿น
อดีตกอนทีไจะนํามา฿ชຌทํานายขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไจะกิดขึ้น฿นอนาคต รูปทีไ 2-25 สดงขอบขตลุมนํ้า฿นพ้ืนทีไ
ทีไทาํการศึกษาละรูปทีไ 2-26 สดงตําหนงหตุการณ์ดินถลม฿นอดีตของพ้ืนทีไ 

ผลการรวบรวมขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน฿นอดีตของประทศเตຌหวัน พบวา คาฉลีไยของปริมาณนํ้าฝนทีไสูง
ทีไสุด฿นชวงปี ค.ศ. 1960-2008 ทากับ 322 มิลลิมตร จากน้ัน฿นบบจําลอง฿นการทํานายปริมาณนํ้าฝนทีไมี
ผลมาจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (GCM) นํามาทําการวิคราะห์฿นชวงปี ค.ศ. 2010-2099 พบวา มี
ปริมาณนํ้าฝนสูงกวา฿นอดีตมีคาทากับ 371 มลิลิมตร 
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รปูทีไ 2-25 ลักษณะของลุมนๅําทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 
ทีไมา: Chiang and   Chang (2011) 

 
รปูทีไ 2-26 ผนทีไตําหนงการกิดหตุการณ์ดินถลม฿นอดีต 
ทีไมา: Chiang and   Chang (2011) 
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บบจําลองทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดิน นําสนอดย (O'Loughlin, 1986; Montgomery 

and Dietrich, 1994; Pack et al., 1998, 2001) ป็นลักษณะการพิบัติ฿นรูปบบ Infinite slope ซึไงสอดคลຌอง 
กับลักษณะการกิดดินถลมตามธรรมชาติ ซึไงป็นการพิบัติ฿นระดับต้ืน (Shallow slope failure) สดง฿น
สมการทีไ 2-4 

 (2-4) 

ดยทีไ 
s  = wet soil density [kg/m3]

 
w  = the density of water [1.0 kg/m3]

   = slope angle [deg]

   = the internal friction angle of the soil [deg]

 R = the daily net rainfall; a [m2] is the upslope [m/d] 

 a = contributing drainage area

 b = the unit contour length [m]

 T = the soil transmissivity [m2/d]

 C = combined cohesion [—] สดง฿นสมการทีไ (2-5)

 D = dimensionless relative to soil depth [L]

 

 (2-5) 

ดยทีไ Cr = root cohesion [N/m2]

 Cs = soil cohesion [N/m2]

 g = gravitational acceleration constant [m/s2]

 

สมการทีไ (2-5) สําหรับ฿ชຌ฿นการวิคราะห์น้ีจะทําการรวมคารงยึดหนีไยวของดิน฿หຌอยู฿นลักษณะ
ของรงยึดหนีไยวระหวางมใดดิน (Cohesion) ละคารงยึดหนีไยวนืไองจากราชพืช  

ผลลัพธ์ทีไเดຌจากการวิคราะห์จะอยู฿นรูปของอัตราสวนความปลอดภัย จากน้ันนําคาอัตราสวนความ
ปลอดภัยทีไเดຌมาหาความนาจะป็น฿นการกิดหตุการณ์ดินถลมชิงพ้ืนทีไ รูปทีไ 2-27 สดงปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌ
จากการทํานายดຌวย GCM ละ รูปทีไ 2-28 สดงผลลัพธ์ทีไเดຌจากการวิคราะห์  
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รปูทีไ 2-27 ผลการทํานายปริมาณนๅําฝนจากบบจําลอง GCM ฿นชวงปี 2010-2099 

ทีไมา: Chiang and  Chang (2011) 

 

 
รูปทีไ 2-28 ผลการวิคราะห์ความนาจะป็น฿นการพิบติัของลาดดิน 
ทีไมา: Chiang and  Chang (2011) 

 

มืไอพิจารณาพ้ืนทีไทีไกิดการพิบัติของลาดดินการวิคราะห์ดຌวยปริมาณนํ้าฝน฿นชวง ค.ศ. 1960-2008 

มีคาทากับ 1135 ha ละมืไอนําปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากการทํานาย฿นปี ค.ศ. 2010-2099 มีคาทากับ 1280 

ha พบวา มีพ้ืนทีไทีไกิดการพิบัติพิไมขึ้นรຌอยละ 12 ทีไมีผลมาจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลก
รຌอน 
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2.3 การศกึษานวทางการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอดินถลม 

2.3.1 ทฤษฎีการประมินพืๅนทีไอกาสกิดดินถลม 

การลือกทคนิค฿นการประมินพ้ืนทีไอกาสดินถลมน้ันขึ้นอยูกับขนาดของพ้ืนทีไ ความละอียด
ของขຌอมูลละความสามารถของผูຌประมิน ดยทัไวเปวิธีการประมินประกอบดຌวยวิธีการชิงคุณภาพละชิง
ปริมาณ ซึไงการประมินพ้ืนทีไสีไยงภัยดินถลม พืไอจัดจํานกระดับความสีไยงภัยตอการกิดดินถลม฿นตละ
พ้ืนทีไ นําเปสูการวางผนหรือตรียมการลดความสียหายทีไจะกิดขึ้น฿หຌนຌอยทีไสุดน้ัน สามารถสรุปผลการ
วิคราะห์พ้ืนทีไอกาสกิดดินถลมดຌวยวิธีการตางๆ เดຌดังรายละอียดตอเปน้ี 

2.3.1.1 วิธกีารชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ขึๅนอยูกับความชํานาญของผูຌทํา
การประมิน ซึไงมีวิธกีาร 2 วิธ ีคือ 

ก) วิธีการประมินดยผูຌชีไยวชาญ (Expert method) 

ป็นการประมินชิงคุณภาพดยผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาทีไกีไยวขຌองกับดินถลม ซึไง
พิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐาน อันเดຌก คุณสมบัติทางธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประทศ รองนํ้า ละลาดขา 
รวมกับหตุการณ์กิดดินถลม฿นอดีต 

ตัวอยางการประมินพ้ืนทีไอกาสกิดดินถลมดຌวยวิธีน้ีดังชนงานศึกษาของ วรวุฒิ 

(2535) ซึไงพบวาการกิดดินถลมบริวณลุมนํ้าคลองกะทูน มืไอวันทีไ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 มักกิดตาม
ทางนํ้าดิมหรือกิดบนรองลใกๆ บนเหลขาทีไนํ้าเหลมารวมกัน ชนิดของดินถลมมีลักษณะบบ Flow slides 

ป็นสวน฿หญ ดยปัจจัยสําคัญทีไป็นสาหตุทํา฿หຌกิดดินถลมบริวณลุมนํ้าคลองกะทูนน้ัน บงออกเดຌ 4 ปัจจัย 

ดังน้ี  

1. ลักษณะภูมิประทศ พบวา บริวณทีไกิดดินถลมของลุมนํ้าคลองกะทูนอยู฿นชวง
ความลาดชัน 30-45 ปอร์ซในต์ ละอยู฿นระดับความสูงจากระดับนํ้าทะลปานกลาง 200 มตรขึ้นเป 

2. ลักษณะทางธรณีละปฐพีวิทยา พบวา บริวณทีไกิดดินถลมของลุมนํ้าคลองกะ
ทูนสวน฿หญกิด฿นบริวณทีไป็นหินกรนิตทาน้ัน ละมีความลึกของดินฉลีไย 1.5 มตร สภาพหินป็นหินผุ
ละมรีอยยกมากทํา฿หຌกิดการพังทลายของภูขาตามนวรอยยกเดຌงายขึ้น 

3. ลักษณะการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน พบวา บริวณทีไกิดดินถลมของลุมนํ้าคลองกะทูน
สวน฿หญอยู฿นพ้ืนทีไป่าเมຌละสวนยางพารา ทั้งน้ีอาจป็นพราะนอกจากตຌนเมຌจะชวยพิไมคารงตຌานรงฉือน
ของดินลຌว นํ้าหนักของตຌนเมຌยังทํา฿หຌสถียรภาพของลาดดินลดลงดຌวย ประกอบกับพ้ืนทีไป่าเมຌละสวน
ยางพารามักอยู฿นตําหนงทีไมีความลาดชันคอนขຌางสูงจึงทํา฿หຌกิดดินถลมถีไละมีพ้ืนทีไการกิดมากกวาการ฿ชຌ
ประยชน์พ้ืนทีไดินบบอืไน 
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4. ลักษณะภูมิอากาศ ดยฉพาะปริมาณนํ้าฝนป็นปัจจยัทีไสําคัญทีไสุด ฿นการทํา฿หຌ
กิดดินถลม พบวา บริวณทีไกิดดินถลมของลุมนํ้าคลองกะทูน  ป็นชวงทีไมีลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือพัด
ปกคลุมประทศเทยละอาวเทย ละหยอมความกดอากาศตไํากําลังรง ปกคลุมทะลอันดามันละภาค฿ตຌของ
เทย ลักษณะดังกลาวทํา฿หຌกิดฝนตกติดตอกันป็นวลานานหลายวัน ดย฿นวันทีไ 21 พฤศจิกายน 2531 วัด
ปริมาณนํ้าฝนทีไสถานีนครศรีธรรมราชภาย฿นระยะวลา 24 ชัไวมง เดຌทากับ 447.8 มิลลิมตร (ทียบเดຌกับ
ระยะวลาการกิดซ้ํา 150 ปี) จึงทํา฿หຌกิดดินถลมลงมาหลายจุด฿นพ้ืนทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานีละจังหวัด
นครศรีธรรมราช (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535) 

การประมินพ้ืนทีไสีไยงตอการกิดดินถลมดยผูຌชีไยวชาญ พบวามีขຌอจํากัดของการ
ประมิน คือ เมสามารถทําซ้ําหรือตรวจสอบเดຌดยผูຌประมินทานอืไน ละความนาชืไอถือขึ้นอยูกับทักษะละ
ประสบการณ์ของผูຌประมิน การกําหนดระดับอกาสกิดดินถลมจึงเมมีกณฑ์ทีไนนอนตายตัว อาจตกตางกัน
เดຌ฿นตละพ้ืนทีไศึกษา 

ข) วิธีดัชนีปัจจัยรวม (Weighted factor index method)  

การวิคราะห์ผนทีไอกาสกิดดินถลมดยวิธีดัชนีปัจจัยรวมป็นวิธีทีไ฿ชຌ฿นการจัด
ระดับศักยภาพการกิดดินถลม฿นชิงสมการทางคณิตศาสตร์บนพ้ืนฐานของทฤษฎีทางตรรกศาสตร์ ซึไงพิจารณา
ปัจจัยตางๆ ทีไมีนัยสําคัญตอการกิดดินถลม อันเดຌก ปัจจัยคงทีไ ละปัจจัยกระตุຌน ดยสวนของปัจจัยคงทีไ
เดຌก ปัจจัยทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ชน ความลาดชัน, ระดับความสูง ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับหลง
นํ้าปิด ปัจจัยลักษณะมใดน้ือดิน ปัจจัยพืชปกคลุมดิน ละปัจจัยคุณสมบัติดินทางวิศวกรรม สําหรับปัจจัย
กระตุຌน เดຌก ปัจจยันํ้าฝนละผนดินเหว ป็นตຌน ฿นตละปัจจัยดังทีไกลาวมาอาจกิดจากการรวมมาจากกลุม
ของปัจจัยหลายๆ ปัจจัย ดังน้ัน฿นตละกลุมของปัจจัยคงทีไ ละปัจจยักระตุຌน จะรียกวา “ปัจจยัหลัก” ละ฿น
สวนของปัจจัยยอยทีไประกอบอยู฿นกลุมของปัจจัยหลัก จะรียกวา “ปัจจัยรอง” อิทธิพลของตละปัจจัยจะถูก
กําหนดคาคะนนน้ําหนักตามลําดับความสําคัญตอการกิดดินถลม ละตละปัจจัยหลักจะมีการกําหนดคา
คะนนนํ้าหนักรวมกับคาคะนนนํ้าหนักของปัจจยัยอย 

การวิคราะห์ศักยภาพของการกิดดินถลมชิงพ้ืนทีไดยการ฿ชຌคาดัชนีปัจจัยรวม
สามารถกําหนดเดຌจากผลรวมของน้ําหนักปัจจัยหลักคูณกับคะนนปัจจัยหลัก ดังสมการดังตอเปน้ี 

S = W1R1+W2R2+W3R3+…………………….+WnRn                        (2-6) 

 

มืไอ S คือ ผลรวมของคะนนทั้งหมด
 W คือ นํ้าหนักของปัจจัยหลัก

 R คือ 
คะนนปัจจัยหลักอันกิดจากผลรวมของน้าํหนักปัจจยัรองคูณคะนน
ปัจจัยรอง 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดยการสนับสนุนของสภาพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ (2540) เดຌทําการศึกษาพ้ืนทีไสีไยงภัยตอการกิดผนดินถลม฿นภาค฿ตຌ ดยกําหนดนวทางการ
วิคราะห์พ้ืนทีไสีไยงภัยดยวิธีการ฿หຌคาคะนนนํ้าหนักจากปัจจัยสําคัญ 5 ปัจจัยรียงตามลําดับความสําคัญจาก
มากเปนຌอยคือ ชนิดหิน ความลาดชันของพ้ืนทีไ ประมาณนํ้าฝน สภาพการ฿ชຌทีไดินละสิไงปกคลุม ละ ระดับ
ความสูงของพ้ืนทีไ 

กรมพัฒนาทีไดิน (2544) เดຌจัดทําผนทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลมดยการศึกษา
ปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการประมินละจัดทําพ้ืนทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลม฿นภาค฿ตຌของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ละนํามาปรับปรุงดยมีการประชุมรวมกับผูຌชีไยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป่าเมຌ 
กรมชลประทาน ละสํานักงานนยบายละผนสิไงวดลຌอม พืไอจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยตางๆ  ดย
ปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์การจัดทําผนทีไสีไยงภัยดยรียงลําดับตามความสําคัญจากมากเปนຌอยเดຌก  ชนิด
ของหิน ความลาดชันของพ้ืนทีไ สภาพการ฿ชຌทีไดินละสิไงปกคลุม ลักษณะละสมบัติบางประการของดินละ
ปริมาณฝน 

ศูนย์วิจัยป่าไมຌ  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ รวมกับ สํานักงาน
นยบายละผนสิไงวดลຌอม (2537) ทําการศึกษาพ้ืนทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลมละอุทกภัยของลุมนํ้าตา
ปี ดย฿ชຌระบบ สารสนทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดยหาความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลพ้ืนฐานทีไมีผลตอการกิดผนดิน
ถลม จากผนทีไตางๆ เดຌก ผนทีไธรณีวิทยา ผนทีไสภาพภูมิประทศ ผนทีไภูมิอากาศ ละผนทีไการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดินพืไอปรียบทียบกับตําหนงการกิดดินถลม ดยมีการนําอาขຌอมูลทางดຌานวิศวกรรมของหิน
ละดินขຌามารวมพิจารณา ปรียบทียบกับคาทีไมีผูຌทีไศึกษาเวຌลຌว ดยเมเดຌมีการทดสอบทางดຌานวิศวกรรม
ดยตรง กําหนด฿หຌนํ้าหนักของตละสวนมีคาทากัน ละทําการวิคราะห์หาคาปัจจัยสีไยง (Landslide risk 

factor) ดยการนําผนทีไตางๆ มาซຌอนทับกัน ทํา฿หຌทราบวาจุดทีไกิดดินถลมน้ันอยู฿นสภาพทางธรณีวิทยา
สภาพ฿ด ระดับความลาดชันทา฿ด สภาพการ฿ชຌทีไดินป็นอะเรละอยู฿นระดับความสูงชวงเหน การจัดทําผน
ทีไสีไยงภัยลักษณะน้ีจะ฿หຌผลทีไชืไอถือเดຌถຌามีการ฿ชຌขຌอมูลสถิติการพิบัติอยางพียงพอ฿นการตัดสิน฿จ฿หຌนํ้าหนัก
ความสําคัญของตละปัจจัยทีไนํามาพิจารณา 
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ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ไดຌ
พัฒนาการจัดทําผนทีไอกาสกิดดินถลม฿นพืๅนทีไ 6 จังหวัดภาค฿ตຌ รวมกับกรมทรัพยากรธรณี (2549) ฿น
ครงการศึกษาหานวทางป้องกันละลดผลกระทบจากภัยดินถลม ดย฿ชຌวิธีดัชนีปัจจัยรวม ดยนําปัจจัย
ทางดຌานคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม ขຌามารวมพิจารณา฿นการจัดทําผนทีไอกาสกิดดินถลม ซึไงมีปัจจัยทีไ
฿ชຌ฿นการวิคราะห์ เดຌก ลักษณะทางธรณีวิทยา (ชนิดหินละบริวณกลุมรอยตก), สภาพภูมิประทศ (ความ
ลาดชันละระดับความสูง), ระยะจากบริวณนํ้าผิวดิน, การ฿ชຌประยชน์ทีไดิน, ลักษณะของดิน, ปริมาณนํ้าฝน 

ละคณุสมบัติดินทางวิศวกรรม  

นอกจากน้ัน ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานรากเดຌวิคราะห์ละ
พัฒนาการจัดทําผนทีไอกาสกิดดินถลม สนอตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (2552) ฿นครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการกิดนํ้าทวม-ดินถลม ฿นพ้ืนทีไตຌนบบ พืไอสรຌางบบจําลองสําหรับกําหนดกณฑ์  ละ
วิธีการ฿นการตือนภัย ดย฿ชຌวิธีดัชนีปัจจัยรวมดยพิจารณาปัจจัยคาอัตราสวนความปลอดภัยของลาดชัน
ประกอบการวิคราะห์ละประมินพ้ืนทีไอกาสกิดดินถลม ซึไงเดຌประมวลวิธีวิคราะห์การกิดดินถลม฿น
ประทศละตางประทศ มากําหนดคาคะนนของดัชนีปัจจัยตางๆ ดยกําหนดระดับคาคะนนตาม
ความสําคัญของปัจจัย จากการรวบรวมปัจจัยทีไทํา฿หຌกิดดินถลม฿นอดีต นํามาทําการวิคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยหลาน้ีกับการกิดดินถลมดຌวยวิธีการทางสถิติ ละนําผลทีไเดຌมาจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยทีไทํา
฿หຌพ้ืนทีไน้ันมีศักยภาพการกิดดินถลมจากนຌอยเปหามาก ปัจจัยทีไนํามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ผนทีไอกาสกิดดิน
ถลม เดຌก คาอัตราสวนความปลอดภัยของลาดชัน ระดับความสูง ปริมาณน้ําฝนสะสม ทิศดຌานลาด การ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดินละสิไงปกคลุมดิน  

การ฿หຌคาคะนนถวงนํ้าหนักสามารถ฿ชຌกระบวนการลําดับช้ันชิงวิคราะห์ AHP 

(Analysis Hierarchy Process) ทีไถูกสรຌางขึ้นดย Saaty (1980) ซึไงทําการปรียบทียบ “ความสําคัญ” ของ
กณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จพืไอหา “นํ้าหนัก” ของตละกณฑ์กอนหลัง ดยการปรียบทียบสิไงทีไถูกลือกทีไละคู 
(Pairwise comparison) ฿หຌครบทุกคูละทุกกณฑ์ มืไอทําการปรียบทียบครบจึงทําการจัดทํามทริกซ์ของ
การปรียบทียบความสําคัญตละปัจจัย ผลลัพธ์ทีไเดຌออกมาป็นคาคะนนถวงนํ้าหนัก จากน้ันนํารายละอียด
ของตละปัจจัยมาจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย ดຌวยวิธี Ranking technique ดยการนํารายละอียดของ
ตละปัจจัยละตําหนงการพิบัติจริงมาทําการปรียบทียบหาความสัมพันธ์กันพืไอคํานวณหาสถิติของ
ตําหนงการพิบัติจรงิตอปัจจยัรายละอียดยอย฿นตละปัจจัย  

สําหรับการจัดทําผนทีไอกาสกิดดินถลม สามารถดํานินการดยการประมวล
ขຌอมูลปัจจัยทีไมีผลตอการกิดดินถลม ทุกปัจจัย฿นรูปบบขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตร์ ละทําการบงพ้ืนทีไ
วิคราะห์ออกป็น Grid สีไหลีไยม ฿นตละ Grid จะมีขຌอมูลปัจจัย ดยปัจจัยทีไพิจารณารวมถึงคะนนทีไสดง
ศักยภาพการกิดดินถลม สําหรับงานวิจัยของสุทธิศักด่ิละคณะ (2552) เดຌพิจารณาปัจจัย 7 ปัจจัยภาย฿ตຌ 
Grid ขนาด 5x5 มตรละสามารถสรุประดับอกาสกิดดินถลมออกป็น 4 ระดับ ดยการนําคาคะนนทีไเดຌ฿น
ตละกริด มาสรຌางกราฟ฿นรูปบบการจกจงบบคຌงปกติ (Normal Distribution) ดังรูปทีไ 2-29 
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รปูทีไ 2-29  กราฟสดงระดับอกาสกิดดินถลม คาํนวณไดຌจาก Normal Distribution 

ทีไมา: สุทธิศักด่ิละคณะ (2552) 

ทั้งน้ีคะนนทีไ฿ชຌ฿นการบงระดับอกาสกิดดินถลม สามารถนํามาวิคราะห์หา
ความนาจะป็น พืไอ฿หຌทราบวาหตุการณ์฿ดหตุการณ์หนึไง มีอกาสกิดขึ้นมากหรือนຌอยพียง฿ด ละทําการ
ตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลกับการตัดสิน฿จชิงตัวลขละชวงของความรูຌสึกตออกาสความนาจะป็น 

18 ชวง (Reagan, et. al., 1989) ดังตารางทีไ 2-5 พบวาทีไระดับอกาสกิดสูงมาก มีระดับอกาสกิดอยูทีไ 
84% ระดับอกาสกิดสูงมีระดับอกาสกิดอยูทีไ 50% ระดับอกาสกิดปานกลางมีระดับอกาสกิดอยูทีไ 16% 

ละระดับอกาสกิดตไํามีระดับอกาสกิดนຌอยกวา 16%  

ตัวอยางผลของการวิคราะห์เดຌถูกตรวจสอบดยการนําขຌอมูลทีไกิดหตุการณ์ดิน
ถลมขึ้นจริง฿นพ้ืนทีไ ต.มพูล อ.ลับล จ.อุตรดิตถ์ มืไอวันทีไ 22-23 พฤษภาคม 2549 มาปรียบทียบกับผลการ
วิคราะห์ดย฿ชຌวิธีดัชนีปัจจัยรวม พบวา ประมาณรຌอยละ 75 ของพ้ืนทีไกิดดินถลมจริงอยู฿นพ้ืนทีไอกาสกิดดิน
ถลมระดับสูงดังสดง฿นรูปทีไ 2-30 
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ตารางทีไ 2-5 Numerical responses and ranges for 18 probability expressions  

Expression Single-number probability Specified range, %
 equivalent, % (median upper and lower

 (median of responses) bounds) 

Almost impossible 2 0 to 5 

Very improbable 5 1 to 15 

Very unlikely 10 2 to 15 

Very low chance 10 5 to 15 

Improbable 15 5 to 20 

Unlikely 15 10 to 25 

Low chance 20 10 to 20 

Possible 40 40 to 70 

Medium chance 50 40 to 60 

Even chance 50 45 to 55 

Probable 70 60 to 75 

Likely 70 65 to 85 

Very possible 80 70 to 87.5 

Very probable 80 75 to 92 

High chance 80 80 to 92 

Very likely 85 75 to 90 

Very high chance 90 85 to 99 

Almost certain 90 90 to 99.5 

ทีไมา: Reagan, et. al. (1989) 
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รปูทีไ 2-30  ตําหนงรอยการกิดดินถลม฿นพืๅนทีไตําบลมพลู อําภอลับล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรยีบทียบ

กับผลการประมินพืๅนทีไอกาสกิดดินถลม 
ทีไมา: สุทธิศักด่ิละคณะ (2552) 

การประมินพ้ืนทีไสีไยงตอการกิดดินถลมดยการนําปัจจัยทีไกิดจากธรรมชาติละ
มนุษย์กระทํา มาจัดจํานกลําดับความรุนรงละ฿หຌนํ้าหนักความสําคัญของตละปัจจัย ลຌวคิดออกมาป็น
ตຌมคะนนรวม พืไอจัดลําดับความรุนรง฿นตละพ้ืนทีไ วิธีน้ีตຌองปรับกຌความสําคัญของปัจจัยตางๆ ฿หຌขຌากับ
หตุการณ์ทีไคยกิดขึ้น ซึไงจําป็นตຌองมีขຌอมูลตําหนงรอยดินถลม฿นการปรียบทียบดຌวย  
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2.3.1.2 วิธีการชิงปรมิาณ (Quantitative) ป็นพืๅนฐานของการสดงตัวลขของ
ความสัมพันธร์ะหวางปัจจัยควบคุมละปจัจัยการกิด landslide มี 2 วิธ ีคือ 

ก) วิธีทางธรณีทคนิค (Geotechnical engineering method) 

฿ชຌหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ ของความเมมัไนคงของความลาดชันทีไนนอน฿น
สวนทีไกีไยวขຌองกับความปลอดภัย ดยการสํารวจละทดสอบคุณสมบัติทางธรณีวิทยาละวิศวกรรมปฐพีของ
ช้ันดินละหิน รวมกับอิทธิพลของความช้ืนทีไปลีไยนเป ลຌววิคราะห์ความมัไนคงของลาดดินละหินจาก
รูปบบทางกลศาสตร์พืไอหาระดับความมัไนคง ซึไงวิธีน้ีจะเดຌ ขຌอมูลทีไนนอน มีความละอียดถีไถຌวนของลักษณะ
ความลาดชัน ซึไงป็นวิธีทีไหมาะกับการทําผนทีไสําหรับพ้ืนทีไขนาดลใก 

นงลักษณ์ (2546) เดຌทําการศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดิน ทีไปลีไยนปลง
ตามปริมาณนํ้าฝน พืไอนําเป฿ชຌ฿นการประมินสถียรภาพของลาดดินภูขา฿นบริวณลุมนํ้ายอยนํ้ากຌอ ต.นํ้ากຌอ 

อ.หลมสัก จ.พชรบูรณ์ ดยทําการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดินทีไลดลงมืไอมีปริมาณนํ้า฿นดินพิไมขึ้น 

ดยฉพาะ฿นกรณีฝนตกหนัก  (Rainfall induced landslide)  ซึไงมักจะป็นสาหตุทีไทํา฿หຌกิดลาดดินถลมเดຌ 
จากการศึกษาพบวามืไอระดับความช้ืน฿นดินมีคามากขึ้น กําลังรับรงฉือนจะมีคาลดลง นืไองจากปริมาณนํ้า
฿นดินทีไพิไมมากขึ้นเดຌเปทําลายรงตึงผิวของอากาศ฿นดิน ละปริมาณนํ้าทีไพิไมขึ้นยังลดรงสียดทานระหวาง
มใดดิน ดังน้ันการปลีไยนปลงความช้ืนละระดับนํ้า฿ตຌดินของลาดดินจึงขึ้นอยูกับรูปบบของฝน ซึไงทํา฿หຌ
สงผลดยตรงตอสถียรภาพของลาดดิน  

ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก (2548) ภาย฿ตຌครงการบรรทา
อุทกภัย จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน เดຌทําการศึกษาพื้นทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลมบริวณนํ้าตก
กระทิง  บริวณคลองทุงพล คลองตะคียน ขตอุทยานหงชาติขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาถึง
พฤติกรรมของการปลีไยนปลงกําลังของดินทีไมีผลตอความมัไนคงของความลาดชันของพ้ืนทีไกับปริมาณ
ความช้ืน฿นมวลดิน ทํา฿หຌสามารถสรຌางผนทีไอกาสกิดดินถลม฿นชวงวลาตางๆ เดຌตามลักษณะของความขຌม
ของฝนหรือความช้ืน฿นดินทีไปลีไยนปลงเป  

กรมทรัพยากรธรณี (2550) ดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก 

เดຌพัฒนาการประมินพ้ืนทีไอกาสกิดดินถลม ดยการศึกษาสถียรภาพของลาดชัน฿นพ้ืนทีไครงการพัฒนาดอย
ตุง ละเดຌนําขຌอมูลความลาดชัน฿นพ้ืนทีไศึกษามาประกอบกับขຌอมูลตัวปรดຌานกําลังรับน้ําหนักของดินทํา฿หຌ
สามารถวิคราะห์ความมัไนคงของลาดชันธรรมชาติเดຌ ซึไงจากการวิคราะห์ดังกลาวสามารถบงชวงความลาด
ชันตามระดับอกาสกิดดินถลม ดยพิจารณาชวงของความลาดชันทีไ฿หຌคาอัตราสวนความปลอดภัยทีไมากกวา 
1.2 ถือวามีอกาสกิดตไํา หากทากับ 1.2 ถือวาปานกลาง ละหากตไํากวา 1.2 ถือวามีอกาสกิดดินถลมสูง 
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สุทธิศักด์ิและคณะ (2554) ไดศึกษาวิธีทางธรณีเทคนิคและพัฒนาแบบจําลองการ
วิเคราะหพื้นที่ออนไหวตอการเกิดดินถลมเชิงพลวัติ โดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎีการไหลซึมของนํ้าผานชั้นดินท่ีไม
อิ่มตัว (Unsaturated Soil) ดวยแบบจําลองการประยุกตใชวิธีของ Green and Ampt (1911) สําหรับการ
วิเคราะหการไหลซึมที่พิจารณาอิทธิพลของลาดเอียงที่เสนอโดย Li and Young (2006) สําหรับพิจารณาการ
ไหลซึมแบบ 1 มิติ (One-Dimensional Flow) ในทิศทางตั้งฉากกับผิวเอียงของลาด สวนการไหลในทิศทาง
ขนานกับผิวเอียงไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําในดิน รวมกับทฤษฏีการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด
ดินแบบลาดอนันต (Infinite Slope Stability) เน่ืองจากลักษณะการพิบัติของลาดดินธรรมชาติจากปริมาณ
น้ําฝนมากเกินปกติหรือท่ีเรียกวา Extream Rainfall มีรูปแบบการพิบิติแบบผิวการเคล่ือนพังที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีการพิบัติของลาดดินแบบลาดอนันต เพ่ือใหสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชสรางขอมูลแผนท่ีพ้ืนท่ี
ออนไหวตอการเกิดดินถลมเชิงพลวัติไดสะดวกและรวดเร็วจึงไดพัฒนาการวิเคราะหบนระบบ GIS ผลการ
วิเคราะหที่ไดจากแบบจําลองและเปรียบเทียบกับรอยดินถลมของเหตุการณดินถลมวันที่ 22 พฤษภาคม 
2549 พื้นท่ีตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ดังรูปท่ี 2-31 พบวา มีความสอดคลองกับตําแหนง
รอยการเกิดดินถลมในอดีตมากกวารอยละ 60 ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากรอยการเกิดดินถลมจากการแปลภาพถาย
ทางอากาศนัน้รวมขอบเขตของการไหลลงมากองกนับรเิวณตีนลาดดวยจงึเหน็เปนรอยใหญกวาความเปนจริง 

สุทธิศักดิ์และคณะ (2555) ไดพัฒนาตอยอดแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ
วิเคราะหพื้นที่ออนไหวตอการเกิดดนิถลมแบบพลวัติ รายชั่วโมงลวงหนา 48 ชั่วโมง ดวยขอมูลปริมาณนํ้าฝน
จากแบบจําลองการคาดการณสภาพภูมิอากาศทางอุทกวิทยา โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร (สสนก.) เพื่อใชเพิ่มขดีความสามารถในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยดินถลมของศูนยปฏิบัติการ
ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี บนขอจํากัดของแบบจําลอง ดังนี้   

- ช้ันดินมีคณุสมบัติสมไําสมอตลอดความหนา (Homogenous Soil)  

- บงช้ันดินออกป็น 12 ช้ันดิน ตละช้ันดินมีความหนา 0.5 มตร 
- เมพิจารณาการเหลดຌานขຌาง 
- ขอบขตลางสุดมีคณุสมบัติการเหลหมือนช้ันดินช้ันสุดทຌายละป็น Infinite 

รูปทีไ 2-32 ถึง 2-34 สดงตัวอยางผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม
บบพลวัติละการปรียบทียบผลความถูกตຌองของบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ฿นพ้ืนทีไลุมนํ้ายอยบຌานหຌวย฿ตຌ 
ตําบลมพูล อําภอลับล จงัหวัดอุตรดิตถ์ พบวา มีความสอดคลຌองของพ้ืนทีไดินถลมรຌอยละ 46.12  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 2-45 

 

 
รปูทีไ 2-31 ผลการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอดินถลมปรียบทียบกับรอยดินถลมจากการปลภาพถาย

ดาวทียม 
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รปูทีไ 2-32 การปลีไยนปลงปริมาณความชืๅนสะสม฿นตละชัๅนตามขຌอมูลนๅําฝนรายชัไวมง 
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รปูทีไ 2-33 การปลีไยนปลงระดบัความออนไหวตอดินถลมตามขຌอมูลนๅําฝนรายชัไวมง 
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รปูทีไ 2-34 ปรียบทียบผลวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอดินถลมกับรอยดินถลมจากการปลขຌอมูลภาพถาย

ดาวทียม 

 

วิธีทางธรณีทคนิค พบวา มีขຌอจํากัดของการประมิน คือ  ผลวิคราะห์ขึ้นอยูกับ
ปัจจัยทีไกีไยวกับสมบัติของดิน ทั้งกําลังรับรงฉือนละการปลีไยนปลงสภาวะวดลຌอม ซึไงมีผลตอกําลังของ
มวลดิน ละความคลาดคลืไอนสามารถกิดขึ้นเดຌตลอดทุกขั้นตอนการดํานินงาน 
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ข) วิธีการประมินดยการวิคราะห์ทางสถิติ (Statistical Approach) 

การประมินพ้ืนทีไดินถลมดຌวยวิธีน้ี ดํานินการดยการรวบรวมปัจจัยทีไทํา฿หຌกิดดิน
ถลม฿นอดีต มาทําการวิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยหลาน้ีกับการกิดดินถลมดยวิธีการทางสถิติ ละผลทีไ
เดຌจะนํามา฿ชຌ฿นการพยากรณ์อกาสกิดดินถลม฿นพ้ืนทีไซึไงมีสภาพพ้ืนทีไ฿กลຌคียงกัน  ซึไงรูปบบของสถิติทีไนิยม
฿ชຌคือ Logistic Regression พราะป็นทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการคาดคะนหรือพยากรณ์คาของตัวปรทีไสน฿จศึกษา 
ดยอาศัยความสัมพันธ์กับตัวปรอืไนๆ ทีไกีไยวขຌอง ดยตัวปรตาม (Y) ทีไตຌองการศึกษาจะป็นตัวปรชิง
คุณภาพ ฿นลักษณะของอกาส฿นการกิดความสีไยงตางๆ สวนตัวปรอิสระ (X) ป็นเดຌทั้งตัวปรชิงปริมาณ
ละตัวปรชิงคุณภาพ 

ลิศ (2538) เดຌ฿ชຌขຌอมูลระยะเกลพืไอกําหนดพ้ืนทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลม บริวณ
อําภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดยการกําหนดความชัน (Slope), ลักษณะการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน (Land 

use), ลักษณะทางธรณีสัณฐาน (Landform), ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology), ลักษณะทางปฐพีวิทยา (Soil), 

ละปริมาณนํ้าฝน (Rainfall) ป็นตัวปรอิสระ ละรຌอยละการกิดกินถลมซึไงวิคราะห์จากภาพถายดาวทียมป็น
ตัวปรตาม ดังสดง฿นสมการทีไ 2-1 ละสรຌางสมการถดถอยพหุคณูดยวิธี stepwise ฿นการทํานายพ้ืนทีไสีไยงตอ
การกิดดินถลม ดยมีนัยสําคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% ดังสดง฿นสมการทีไ 2-7 ตอเปน้ี 

Log Y = 1.3285 - 0.0101 (Slope) + 0.1021 (Landform) +  0.9178 (Land use)  

            + 0.5189 (Geology) - 0.8939 (Soil) + 0.3213 (Rainfall) (2-7) 

กรมทรัพยากรธรณี (2547) เดຌทําการศึกษาพื้นทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลม฿น
ประทศเทย  ดย฿ชຌวิธีดัชนีปัจจัยรวม (Weighted factor index) ดยการศึกษาหาความป็นเปเดຌของพ้ืนทีไทีไ
มีความสีไยงภัยตอดินถลม (Landslide probability) ระดับตางๆ ของประทศ ฿นมาตราสวน 1:250,000 ทั้งน้ี
ดยอาศัยบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Landslide predictive model) ทีไนําสนอดย Pantanahiran 

(1994) ซึไงประกอบดຌวยปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการคํานวณ เดຌก ระดับความสูง (Elevation), หนຌารับนํ้าฝน (Adjusted 

aspect), ความลาดชัน (Slope), ทิศทางการเหลของน้ํา (Flow direction), การเหลรวมของนํ้า (Flow 

accumulation), พืชพรรณ (TM4), คุณลักษณะของดิน (Brightness) ละความช้ืนของพ้ืนทีไ (Wetness) ดัง
สดง฿นสมการทีไ 2-8 

Y     =  1.8914 - 0.00281 (Elevation) + 1.4215(Adjusted aspect)  

           + 0.00698 (Slope) + 0.00073 (Flow accumulation)  

           - 0.00165 (Flow direction) - 0.00505 (TM4) - 0.0042 (Brightness)  

           - 0.00504 (Wetness)  (2-8) 

  ละ P = 1/(1 + exp(-Y))  
                       มืไอ P หมายถึง คาคาดคะนความสีไยงของตละหนวยพ้ืนทีไ 
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การสดงระดับพิบัติภัย (Hazard Class) ฿นผนทีไ เดຌจัดบงป็น 5 ระดับ เดຌก 
ระดับสูงมาก (Very high) มืไอคาความสีไยงมากกวา 60 %, ระดับสูง (High) มืไอคาความสีไยงอยูระหวาง 41 

- 60%, ระดับปานกลาง (Medium) มืไอคาความสีไยงอยูระหวาง 21 - 40 % ละระดับตไํา (Low) มืไอคา
ความสีไยงนຌอยกวา 21% 

2.3.2 ทฤษฎีการสรຌางบบจําลองคณิตศาสตร์ดຌวยวิธีทางธรณีทคนิค 

การวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมป็นการวิคราะห์ดยอาศัยขຌอมูลสารสนทศ
ภูมิศาสตร์ละประมวลผลดยวิธีการตางๆ จากการวิจัยทีไผานมาพบวา การ฿ชຌวิธีทางธรณีทคนิคป็นวิธีทีไ฿หຌ
ความมนยําดีตจําป็นตຌอง฿ชຌขຌอมูลทีไละอียดรวมถึงตຌองการบบจําลองทางกลศาสตร์ทีไหมาะสม สุทธิศักด่ิ
ละคณะ 2555 เดຌศึกษาละพัฒนาบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิด
ดินถลมบบพลวัต ดยอาศัยหลักทฤษฎีทางธรณีวิศวกรรม 2 สวน เดຌก ทฤษฎีการเหลซึมของนํ้าผานมวลดิน
สําหรับดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (Unsaturated Soil) ละทฤษฎีสถียรภาพของลาดดินบบลาดอนันต์ (Infinite 

Slope Stability) ดยรียกบบจําลองวา “DynaSlide Model” ซึไงทฤษฎีทั้ง 2 เดຌสดงรายละอียดตอเปน้ี 

2.3.2.1 ทฤษฎีการสรຌางบบจําลองการวิคราะห์การไหลซึมของนๅํา฿นมวลดิน 

ผลของนํ้า฿ตຌดินจะมีอิทธิพลตอสถียรภาพของลาดดิน฿นธรรมชาติป็นอยางมาก 

นืไองจากกําลังรับรงฉือนของดินจะลดลงมืไอระดับความอิไมตัวพิไมขึ้น ดยฝนทีไตกหนัก฿นระยะวลาสั้นๆ จะ
ทํา฿หຌกิดระดับนํ้า฿ตຌดิน 2 ช้ัน ช้ันลางป็นระดับนํ้า฿ตຌดินปกติ ช้ันบนป็นระดับนํ้า฿ตຌดินสมือนกิด฿นระยะวลา
สั้น สวนกรณีฝนตกนຌอยๆ ฿นระยะวลานาน จะทํา฿หຌระดับนํ้า฿ตຌดินพิไมขึ้นปกติ (นงลักษณ์, 2546) ซึไงผล
นืไองจากนํ้า฿ตຌดินช้ันทีไ 1 จะทํา฿หຌกิดการพิบัติ฿นบบต้ืนๆ ต฿นบริวณทีไระดับนํ้า฿ตຌดินช้ันทีไ 2 อยูสูงหรือ
บริวณทีไนํ้า฿ตຌดินทั้ง 2 ช้ัน มาบรรจบกันจะมีอกาสกิดการพิบัติบบลึกเดຌ ดังรูปทีไ 2-35 นอกจากน้ันชนิดของ
ดิน ละลักษณะการ฿ชຌพ้ืนทีไทีไตกตางกัน จะมีผลทํา฿หຌการซึมนํ้าลง฿ตຌดินตางกันดຌวย 

Saturation (%)

Depth

1000

% Saturation หนาตัด A-A

A

A

ช้ันท่ี 1
ชวงดินอ่ิมตัวจากการซึมของน้ําผิวดิน

ช้ันท่ี 2
ระดับน้ําใตดินตามปกติ

การพิบัติแบบตื้น

การพิบัติแบบลึก
 

รูปทีไ 2-35 ระดับนๅาํ฿ตຌดิน 2 ชัๅน นืไองจากฝนทีไตกหนกั฿นระยะวลาสัๅนๆ 
ทีไมา: นงลักษณ ์(2546) 
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ปริมาณนํ้า฿นดินป็นปัจจัยหนึไงทีไมีผลตอการกิดดินถลม ซึไงมีลักษณะทีไเมคงทีไปร
ผันเปตามปริมาณนํ้าฝนทีไเหลซึมลงสูช้ันดิน ดยทัไวเปลาดอียง฿นธรรมชาติมีลักษณะป็นดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า 
(Unsaturated soil) ซึไงอยูหนือระดับนํ้า฿ตຌดินขึ้นเป การศึกษาของ Abramson et al. (1996) พบวา ดินทีไเม
อิไมตัวดຌวยนํ้า คือ ดินทีไชองวางระหวางมใดดินจะประกอบดຌวยนํ้าละอากาศ รงดันนํ้าจะมีคาตไํากวาความดัน
บรรยากาศ ละมีคาป็นลบรียกวารงดึงนํ้า฿นมวลดิน (Matric suction) ซึไงจะมีคาพิไมขึ้นตามระยะทางทีไ
หางออกจากระดับนํ้า฿ตຌดิน การปลีไยนปลงรงดันนํ้า฿นมวลดินจะทํา฿หຌกําลังรับรงฉือนของดิน
ปลีไยนปลง ซึไงจะสงผลตอสถียรภาพของลาดอียง 

มืไอฝนตกลงสู พ้ืนดิน ปริมาณนํ้าฝนสวนหนึไงจะเหลเปตามผิวดิน (Surface 

runoff) ดຌวยรงดึงดูดของลก ลงสูหลงนํ้า อีกสวนหนึไงจะเหลซึมลงสูช้ัน฿ตຌดิน (Infiltration) นํ้าฝนสวนทีไซึม
ลงเป฿นช้ัน฿ตຌดินจะเหลเปยังช้ันนํ้า฿ตຌดิน ดยผานช้ันดินทีไเมอิไมตัวทีไอยูดຌานบน ซึไงการทีไจะผานช้ันน้ีลงเปเดຌ
ปริมาณนํ้าตຌองมีมากพียงพอทีไจะลดรงดึงนํ้า (Capillary) ทีไจะกักเม฿หຌนํ้าเหลผาน ซึไงการเหลซึมผานน้ีจะมี
ผลทํา฿หຌความช้ืน฿นดินทีไเมอิไมตัวพิไมขึ้น ทํา฿หຌรงดึงนํ้า฿นมวลดินลดลงมีผลทํา฿หຌหนวยรงประสิทธิผลลดลง
ละกําลังรับรงฉือนลดลง ละระดับนํ้า฿ตຌดินสูงขึ้น ซึไงมีผลทํา฿หຌสถียรภาพของดินลดลง ดังสดง฿นรูปทีไ 2-36 

 
 

รปูทีไ 2-36 ลักษณะการปลีไยนปลงระดับนๅาํ฿ตຌดิน ความอิไมตัวดຌวยนๅํา฿นมวลดิน (S) ละรงดันนๅาํ () 

นืไองจากฝนตก 
ทีไมา: Geotechnical Control Office (1984) 
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การเหลของน้ําผานมวลดินกิดขึ้นจากการเหลจากจุดทีไมีความดันสูงเปสูจุดทีไมี
ความดันตไํากวาตามกฎของ Darcy (Darcy’s law) ดยเดຌสดงความสัมพันธ์ของความรใว฿นการเหลซึมของนํ้า
฿นดินกับความตางศักย์ระหวางหนือนํ้าละทຌายนํ้า ดังน้ี 

      
z

H
K 
   (2-9) 

ดยทีไ K = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดิน (Hydraulic 

conductivity (m/s) ) 

H = รงดันรวมของน้ํา (m)

 
z

H


  = ความชันทางชลศาสตร์ (Hydraulic gradient, i) 

พฤติกรรมการเหลของน้ําผานมวลดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้ามีลักษณะป็นการเหลบบ
เมคงทีไ (Unsteady flow) ปริมาณนํ้าทีไเหลผานมวลดินจะปลีไยนปลงเปตามวลา ละอัตราการเหลจะ
ปลีไยนปลงเปตามระยะทาง (Kumar, 2002) ดังสดง฿นรูปทีไ 2-37 ซึไงสามารถอธิบายเดຌดังสดง฿นสมการทีไ 
2-10 

 
รูปทีไ 2-37 จําลองรปูบบการไหลของนๅําบบไมคงทีไผานมวลดิน 

dxdydxdydz
zt

V
w

w
w

w 







 (2-10) 

ดยทีไ 
t

Vw
  = อัตราการเหลของน้ําผานมวลดิน฿นชวงวลาหนึไง 

 w = ความรใว฿นการเหล 

 
z

w
  = การปลีไยนปลงความรใว฿นการเหลตามระยะทาง 

dz = ระยะทางการเหล
dxdy = พ้ืนทีไหนຌาตัดทีไนํ้าเหลผาน

dz
z
 w

w 


w

dz
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สมการทีไ 2-10 สามารถขียน฿หมเดຌดังน้ี 

dxdydz
zt

V ww 






 
 (2-11) 

คา dzdxdy ป็นปริมาตรของมวลดินทีไนํ้าเหลผาน ทากับ V0 ดังน้ัน 

 
0V

zt

V ww 


   (2-12) 

ละ 

zt

VV ww 


 0/  (2-13) 

ดยทีไ   Vw/V0 =  = ปริมาณความช้ืน฿นมวลดินดยปริมาตร     ดังน้ัน   

zt

w


   (2-14) 

จากกฎของ Darcy ฿นสมการทีไ 2-9 จะเดຌสมการสดงการปลีไยนปลงความช้ืน฿น
ดินนืไองจากการเหลบบเมคงทีไ (Unsteady flow) 

z

H
K

zt 





  (2-15) 

฿นการวิคราะห์การปลีไยนปลงความช้ืน฿นดินนืไองจากฝนตกบนพ้ืนทีไลาดอียง 
สุทธิศักด่ิละคณะ(2554) เดຌพัฒนาบบจําลองวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นดิน ดยพิจารณาถึง
พฤติกรรมของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (Unsaturated Soil) ตามบบจําลองของ Green and Ampt (1911) ฿น
บบจําลองพิจารณา฿หຌการเหลซึม (Infiltration) ฿นช้ันดินทีไมีคุณสมบัติสมไําสมอ (Homogeneous) กิดขึ้น
ทันทีมืไอกิดฝนตก ดยมีอัตราการเหลซึม (Hydraulic conductivity, K) ทากับความขຌมนํ้าฝนตเมกิน
อัตราการเหลซึมทีไดินอิไมตัว (Saturated hydraulic conductivity, Ks) ปริมาณนํ้า฿นมวลดินพิไมขึ้นตาม
ความลึก ดังสดง฿นรูปทีไ 2-38 
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ก) ปริมาณนํ้า฿นดินทีไวลา t0 ข) ปริมาณนํ้า฿นดินทีไวลา t1 

 

  
ค) ปริมาณนํ้า฿นดินทีไวลา t2 ง) ปริมาณนํ้า฿นดินทีไวลา t3 

รูปทีไ 2-38 การปลีไยนปลงความชืๅน฿นดินสาํหรับ GA_Model 

 

จากรูปทีไ 2-38 ก) กําหนด฿หຌปริมาณนํ้า฿นดินริไมตຌนทีไวลา t0 ทากับ i ตลอดทั้ง
ความลึกของช้ันดินทีไพิจารณา ดยทีไ r ป็นความช้ืนตไําสุดของดิน มืไอกิดฝนตกทีไอัตราคงทีไ ความช้ืนจะ
พิไมขึ้นทันที ดังสดง฿นรูปทีไ  2-38 ข) ละมืไอวลาผานเปความช้ืน฿นมวลดินทีไพิไมขึ้นจะมีคาคงทีไละขยาย
ขอบขตลงสูช้ันดินดຌานลางดังสดง฿นรูปทีไ  2-38 ค) ละ 2-38 ง) ขอบขตของช้ันดินทีไมีความช้ืนพิไมขึ้น
รียกวา Wetting front 

การปลีไยนปลงความช้ืนของดินดังกลาวสามารถขียนป็นรูปอยางงายเดຌดังสดง
฿นรูปทีไ 2-39 ฿นการวิคราะห์พิจารณา฿หຌการเหลของน้ําผานมวลดินป็นเปตามกฎของ Darcy (Darcy’s law) 

ดังเดຌกลาวเวຌลຌว 
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รูปทีไ 2-39 บบจําลองการวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนๅํา฿นดินของ GA_Model 

฿นกรณีทีไ ดินป็นดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า การเหลป็นบบเมคงทีไ (Unsteady flow) 

ดยมีอิทธิพลของรงดึงนํ้า฿นดิน (Matric suction) ขຌามากีไยวขຌอง ละความลึกของ Wetting front พิไมขึ้น
ตามวลาทีไฝนตกดังสดง฿นสมการทีไ 2-16 

f
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LHH
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dt

dL  0  (2-16) 

มืไอ  = ปริมาณนํ้า฿นดินทีไพิไมขึ้น i- 
 K = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดิน (L/T) 

 H0 = รงดึงนํ้า฿นดินทีไอยูดຌานลางของ Wetting front (L)

 Hf = รงดึงนํ้า฿นดินทีไผิวดิน (L)

 Lf = ความลึกของ Wetting front (L)
 

คาํนวณหาคา Lf ดยทําการ Integration สมการทีไ 2-16 จะเดຌผลดังน้ี 
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฿นกรณีทีไตຌองการวิคราะห์หาความลึกของ Wetting front ทีไพิไมขึ้นนืไองจากฝน
ตกคงทีไ฿นชวงวลา  t = tj+1- tj 
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กรณีทีไฝนตกเมคงทีไ (Non-uniform rainfall) หรือเมตอนืไอง ปริมาณนํ้า฿นมวล
ดินสามารถปลีไยนปลงพิไมขึ้นเดຌมืไอฝนตก฿นอัตราทีไสูงกวาความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดินขณะทีไพิจารณา 
ละลดลงเดຌมืไอฝนหยุดตกหรือมีความขຌมตไํากวาความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดิน จากผลงานวิจัยของ 
Krzysztof (1994) ละ Ogden and Saghafian (1997) เดຌนําสนอการวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้า
฿นดินนืไองจากฝนตกเมคงทีไดຌวยบบจําลองของ Green and Ampt ดยทีไ Krzysztof (1994) เดຌพัฒนา
บบจําลอง Piston Model สวน Ogden and Saghafian (1997) เดຌพัฒนาบบจําลอง Green-Ampt 

Infiltration with Redistribution Model ดยมีหลักการสมดุลความช้ืนดังสดง฿นรูปทีไ 2-40 

 
รูปทีไ 2-40 บบจําลองการปลีไยนปลงปริมาณนๅํา฿นดินนืไองจากฝนตกไมคงทีไ 
ทีไมา: Ogden and Saghafian (1997) 

มืไอความขຌมของนํ้าฝน (r) ซึไงปลีไยนปลงเปจากดิม ฿นชวงวลา dt ทํา฿หຌ
ปริมาณนํ้าสวนทีไอยูหนือ Wetting front กิดการปลีไยนปลง ขณะดียวกันความลึกของ Wetting front 

ยังคงพิไมขึ้น ดังรูปทีไ 2-40 ละสมการทีไ 2-19 

   
ii

Kr
dt

d
Z

dt

dZ  
0

 (2-19) 

ดยทีไ 
dt

dZ  = อัตราการปลีไยนปลงความลกึของ Wetting front ตอวลา 

 0-i = ปริมาณความช้ืนทีไปลีไยนปลงเป 

Z = ความลึกของ Wetting front (L)

 
dt

d  = อัตราการปลีไยนปลงความช้ืนตามวลา 

 r = ความขຌมนํ้าฝน (L/T)

 K(i) = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดินทีไความช้ืน i 
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นืไองจากความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดิน (K) ความช้ืน฿นมวลดิน () ละรงดึง
นํ้า฿นดิน (Matric suction) สมัพันธ์กัน ซึไงมีนักวิจยัเดຌสรຌางรูปบบความสัมพันธ์ดังกลาวเวຌหลายทาน ตัวอยาง 
ชน Brooks and Corey (1964) ดังสดง฿นสมการทีไ 2-20 
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ดยทีไ  = ปริมาตรความช้ืนสัมพัทธ์
  = ปริมาตรความช้ืน฿ดๆ
 r = ปริมาตรความช้ืนตไําสุด 

 s = ปริมาตรความช้ืนมืไอดินอิไมตัวดຌวยนํ้า 
 Kr = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าสัมพัทธ์ 

 K(h) = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าทีไรงดึงนํ้า฿ดๆ 

 Ks = ความสามารถ฿นการซึมนํ้ามืไอดินอิไมตัวดຌวยนํ้า 
 h = รงดึงนํ้า฿นดิน
 hb = รงดึงนํ้า฿นดินทีไความช้ืนตไําสุด 

 

บบจําลอง GA_Model สามารถนํามาประยุกต์฿ชຌ฿นการวิคราะห์การปลีไยนปลง
ปริมาณนํ้า฿นดินบนลาดอียง เดຌกผลงานวิจยัของ Li and Young (2006) ดังสดง฿นรูปทีไ 2-41 ดยพิจารณา฿หຌ
ดินมีคุณสมบัติสมไําสมอ ละทากันทุกทิศทาง (Homogeneous and Isotopic properties) 

 
รปูทีไ 2-41 บบจําลองการวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณนๅํา฿นดินบนลาดอียง  
ทีไมา: Li and Young (2006) 
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การวิคราะห์ดํานินการชนดียวกับ฿นนวราบดยหมุนกนจากพิกัด X-Z ซึไงป็น
นวราบละนวดิไงตามทิศทางของรงนຌมถวง เปป็น X*-Z* ซึไงป็นกนขนานกับลาดอียงทีไมีมุมความลาด
ชันทากับ  ละ฿ชຌบบจําลอง GA_Model ฿นการวิคราะห์ดังสดง฿นรูปทีไ 2-42 

 
รปูทีไ 2-42 การวิคราะหก์ารปลีไยนปลงปริมาณนๅํา฿นดินบนลาดอียงดຌวยบบจําลอง GA_Model  

ทีไมา: Li and Young (2006) 

การวิคราะห์ความลึกของ Wetting front พิจารณาอิทธิพลของลาดอียงดังสดง
฿นสมการทีไ 2-23 ละ 2-23 
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ดยทีไ Z*f = ความลึกของ Wetting front ฿นนวกน Z* 

 = มมุของลาดอียง
Sf = H0-Hf

H = ความลึกของนํ้ากรณีทีไมีนํ้าทวมผิวดิน

สําหรับการเหล฿นทิศทางขนานกับลาดอียง (X*) ทีไความยาวของลาดอียงยาวกวา
ความลึกมากๆ จะมีผลตอการปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นมวลดินนຌอยมาก (Iverson, 2000 ละ Li and 

Young, 2006) นืไองจากปริมาณนํ้าทีไเหลขຌาจะทากับปริมาณนํ้าทีไเหลออกเป 

การวิคราะห์การปลีไยนปลงปริมาณน้ํา฿นดินบนลาดอียง มีขอบขตการ
วิคราะห์ป็นบบ 1 มิติ (One Dimensional infiltration analysis) ดยมีทิศทางต้ังฉากกับระนาบอียงซึไง
พิจารณา฿หຌป็นลาดอนันต์ (Infinite slope) สามารถนํามาวิคราะห์฿นชิงพ้ืนทีไรวมกับขຌอมูลความชัน฿นระบบ 

GIS เดຌ ละนืไองจากป็นการวิคราะห์บบ 1 มิติ ทํา฿หຌสามารถดํานินการเดຌ฿นตละ Pixel ยกป็นอิสระตอ
กัน 
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2.3.2.2 ทฤษฏีการพัฒนาบบจําลองการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดิน 

วิธีการ฿นการวิคราะห์สถียรภาพ เดຌมีการพัฒนาอยางตอนืไองต้ังตอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึไงตละวิธี ตางมีขຌอดีขຌอสียทีไตกตางกันเป ดย฿นตละวิธีมีสมมติฐานละรูปบบ฿นการนําเป฿ชຌ
งานทีไตกตางกัน ชน บางวิธีหมาะสําหรับการวิคราะห์ลักษณะของผิวคลืไอนพังทีไป็นสຌนตรง บางวิธีหมาะ
กับผิวทีไป็นสวนคຌงของวงกลม หรือบางวิธีสามารถ฿ชຌเดຌกับลักษณะของผิวคลืไอนทีไป็นทั้งสຌนตรงละสวนคຌง
ของวงกลม ป็นตຌน ซึไงทฤษฎี฿นการวิคราะห์ดังกลาว มีอยูมากมายหลายวิธี ฿นทีไน้ีจึงขอกลาวถึงตบางวิธีทีไ
นิยม฿ชຌกันอยางพรหลายทัไวๆเป คือวิธีวิคราะห์บบลาดอนันต์ (Infinite Slope Analysis) ซึไงป็นการ
วิคราะห์฿นกรณีทีไรูปรางของผิวคลืไอนพังมีลักษณะป็นผนบางขนานกับผิวลาดดิน ความหนาของช้ันดินทีไ
คลืไอนนຌอยกวา 1 ฿น 10 ของความยาวของมวลดินทีไคลืไอนพัง ดังรูปทีไ 2-43 วิธีน้ีหมาะสําหรับการวิคราะห์
฿นกรณีของดินทีไเมมีความชืไอมนน หรือมีนຌอย (Non-Cohesive Soil)  

 
รปูทีไ 2-43 ลักษณะการวิคราะห์ดຌวยวิธ ีInfinite Slope 

ทีไมา: วรากร (2542) 

จากการทดสอบกําลังรับรงฉือนของดิน ดยการทดสอบบบฉือนตรง (Direct 

shear test)  ดຌวยวิธี KU-MDS Direct Shear Test วรากรละคณะ (2546) พืไอหาความสัมพันธ์ของระดับ
ความอิไมตัวตอกําลังรับรงฉือนทีไปลีไยนเป ผลจากการทดสอบดังกลาวเดຌนํามาสรຌางป็นบบจําลองของกําลัง
รับรงฉือนของดิน พืไอ฿ชຌ฿นการหาความสัมพันธ์ระหวางความหนาของช้ันดินบนความลาดชันตางๆ กับระดับ
ความอิไมตัวของนํ้า฿นมวลดินทีไปลีไยนเป ดยกําหนด฿หຌลักษณะการพิบัติป็นบบลาดอนันต์ (Infinite Slope) 

ดยกําหนด฿หຌอัตราสวนความปลอดภัย (Factor of Safety) ของพ้ืนทีไลาดชันทากับ 1.0 ป็นป้าหมายของการ
วิคราะห์ ซึไงหนຌาตัดการวิคราะห์ดຌวยวิธี Infinite Slope สดง฿นรูปทีไ 2-44 ละการวิคราะห์ดังสมการทีไ 2-24 
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รปูทีไ 2-44 หนຌาตัดการวิคราะห์สถียรภาพดຌวยวิธี Infinite Slope 

ทีไมา: บรรพต (2548)  
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  (2-24) 

 

ดยทีไ c' = รงยึดหนีไยวประสิทธิผล (Effective cohesion)

  ' = มุมสียดทานภาย฿น ( Angle of internal friction) 

 Sr = ระดับความอิไมตัวของช้ันดิน (Degree of saturation)

 sat = หนวยนํ้าหนักอิไมตัวดຌวยนํ้าของดิน (Saturation unit weight) 

 ' = หนวยนํ้าหนักหຌงของดิน (Dry unit weight) 

 w = หนวยนํ้าหนักของนํ้า (Water unit weight) 

 h = ความสูงของช้ันดินทีไพิจารณา
  = มุมของลาดชันทีไพิจารณา฿ชຌหนวยป็นองศา
 m = ความสูงของระดับนํ้า฿ตຌดิน
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2.3.3 ทฤษฎีการสรຌางบบจําลองคณิตศาสตร์ดຌวยวิธีทางกึไงสถิติ 
2.3.3.1 ทฤษฎีการประมินความสัมพันธป์ริมาณนๅําฝนกับความชืๅนสะสม฿นมวลดิน 

พงษ์ศักด่ิละวารินทร์ (2548) กลาววาอุทกภัยละดินถลม ป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทีไกิดขึ้นตอนืไองกันมาต้ังตอดีตกาล ดยมีสาหตุสวน฿หญมาจากฝนทีไตกหนัก ละ/หรือ ฝนทีไตก
นาน ฿นปัจจุบันอุทกภัยละดินถลมกิดขึ้นบอยคร้ัง ละนับวันจะทวีความรุนรงพิไมมากขึ้นป็นลําดับ ทั้งน้ี
ป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ นัไนคือ การตัดเมຌทําลายป่า พืไอป็นการบรรทาความสียหายของชีวิตละ
ทรัพย์สิน มนุษย์พยายามศึกษาหาความสัมพันธ์ระหวางนํ้าฝน กับนํ้าทาหรือนํ้าเหล฿นลําธาร ดยมีการศึกษา
ครั้งรกมืไอประมาณ 325 ปีทีไผานมา ทีไมนํ้า Seine ฿กลຌกรุงปารีส ประทศฝรัไงศส การศึกษา฿นคร้ังน้ัน
พบวาปริมาณนํ้าทารายปี (Qa) กับปริมาณนํ้าฝนรายปี (Pa) มีความสัมพันธ์กันดังน้ี 

 Qa = Pa/6 (2-25) 

การศึกษา฿นคร้ังน้ัน ถือเดຌวาป็นการศึกษากีไยวกับบบจําลองนํ้าทาป็นคร้ังรก 

ซึไงตอมาเดຌมีการพัฒนาอยางตอนืไอง ภาย฿ตຌบบจําลองมาตรฐานทีไ฿ชຌป็นหลัก ดยมีรูปลักษณะดังตอเปน้ี 

 Q = P  - E (2-26) 

มืไอ Q ป็นปริมาณนํ้าทารายปี P ป็นปริมาณนํ้าฝนรายปี ละ E ป็นปริมาณนํ้า
รายปีทีไสูญสียออกเปจากลุมนํ้าดยกระบวนการคายระหยน้ํา ละลใดลอดผานช้ันหินทีไอยู฿ตຌช้ันดินออกนอก
ลุมนํ้าเป (Mishra and Singh, 2003) 

สมการทีไ 2-26 น้ี มีชืไอรียกวาสมการสมดุลนํ้า หรือ water budget equation ซึไง
กําหนด฿หຌ฿ชຌกับขຌอมูลระยะยาว คือ ขຌอมูลรายปี สําหรับขຌอมูลระยะสั้น ชน การกิดนํ้าทารายดือน ละ/หรือ 

นํ้าทาทีไกิดขึ้นจากการตกของฝนตละคร้ัง สําหรับปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดอุทกภัยละดินถลมน้ัน จะมีปัจจัยของ
ปริมาณนํ้าทีไคงอยูกอน฿นดิน หรือ ปริมาณนํ้า฿นดิน หรือ ปริมาณความช้ืน฿นดิน (S) ขຌามารวม฿นการประมิน
คาอีกปัจจยัหนึไง ทํา฿หຌสมการทีไ 2-26 ปลีไยนปลงรูปบบเปป็นดังสมการทีไ 2-27 (Lee, 1980) 

 Q = P - E – S (2-27) 

Viessman et al. (1989) อธิบายวา ปริมาณความช้ืน฿นดินจะมีความผันปรเป฿น
ตละจุดของพ้ืนทีไลุมนํ้า จึงเมนิยมกใบวัดจากพื้นทีไจริง ตมักจะ฿ชຌคาดัชนีทีไ รียกวา Antecedent 

Precipitation Index หรอืคา API ป็นตัวทน คา API น้ีจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยตาง ๆ อาทิ ปริมาณนํ้าฝน 

การระหยนํ้า ละปรมิาณนํ้า฿ตຌดินป็นตຌน 

นืไองจากปริมาณนํ้าฝนป็นขຌอมูลทีไกใบวัดเดຌงาย ละมีบทบาทดยตรงตอปริมาณ
ความช้ืน฿นดิน จึงนิยม฿ชຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนป็นตัวหาคาดัชนีความช้ืนทีไมีอยูกอน฿นดิน ดยมีรูปบบของ
สมการคณิตศาสตร์ทีไ฿ชຌหาดังตอเปน้ี คือ 
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 Pa = a.P0 + b.P1 + c.P2 (2-28) 

มืไอ Pa ป็นคา API มีหนวยป็น มม.

P0, P1 ละ P2  ป็นคาปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตก฿นปีน้ี, ตก฿นปีทีไลຌว,

ละตกมืไอสองปีกอน 

a, b ละ c ป็นคาสัมประสิทธ่ิทีไรวมกันลຌวมีคาทากับ 1 

ตอมาเดຌมีการพัฒนาสมการทีไ (2-28) มา฿ชຌกับฝนทีไตก฿นตละคร้ัง ดยมีรูปบบ
ดังน้ี คือ 

 Pa = b1.P1 + b2.P2… + …bt.Pt (2-29) 

มืไอ Pt ป็นปริมาณนํ้าฝนทีไตกกอนหนຌา t วัน สวนคา b ป็น
คาสัมประสิทธ่ิทีไป็นฟังก์ชัไนกับคา t 

จากการศึกษาของ Linsley et al.(1982) พบวาปริมาณความช้ืน฿นดิน ทีไกิดขึ้น
จากการสะสมของฝนทีไตกลงมา฿นตละคร้ัง ดยปกติจะมีคาลดลงตามชวงระยะวลาทีไพิไมมากขึ้นหลังจากฝน
หยุดตก ทั้งน้ีลักษณะของการลดลงจะป็นเป฿นรูปของ logarithm ซึไงสามารถอธิบายออกมาป็นสมการ
คณิตศาสตร์เดຌดังตอเปน้ี คือ 

 API(t) = API(0) . K(t) (2-30) 

มืไอ API(0) ป็นคาริไมตຌนของ API

API(t) ป็นคาของ API(0) ทีไลดลงตามวลา t 
K(t) ป็นคาคูณลดคงทีไ ทีไมีคาอยูระหวาง 0.85 ถึง 0.98

จากสมการทีไ (2-30) มืไอจะคิดหาคา API ฿นลักษณะวันตอวันลຌว รูปบบของ
สมการจะปลีไยนปลงเปป็น 

 API(t) = API(t-1) . K(t) (2-31) 

นัไนคือคาดัชนีความช้ืนทีไมีอยูกอน฿นดินของวัน฿ด ๆ (API(t)) จะมีคาทากับดัชนี
ความช้ืน฿นดินของวันกอนหนຌา (API(t-1)) คูณดຌวยคาคูณลดคงทีไ (K) หรือคา K(t) ดยทีไคา k จะป็นฟังก์ชัไนกับ
ปริมาณการคายระหยนํ้า (evapotranspiration) ฿นกรณีทีไวันดังกลาวมีฝนตกลงมา คาดัชนีความช้ืนทีไมีอยู
กอน฿นดิน จะมีคาพิไมมากขึ้นตามปริมาณนํ้าฝนทีไตกลงมาดຌวย ทํา฿หຌรปูบบของสมการทีไ (2-31) ปลีไยนปลง
เปป็นสมการทีไ 2-32 
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 PI(t) = (API(t-1) . K(t)) + P(t) (2-32) 

มืไอ API(t) ป็นคา API ของวันทีไ t (มม.) 

 API(t-1) ป็นคา API ของวันกอนหนຌา หรือ t-1 (มม.)

 P(t) ป็นปริมาณนํ้าฝนทีไตกลงมา฿นวันน้ัน (มม.)

 K(t) ป็นคา recession constant ทีไหาเดຌจาก 

K(t) = e - (Et(t)/Wm(t))                        (2-33) 

มืไอ Et(t) ป็นคาการคายระหยนํ้าสูงสุดของวันทีไ t (มม.)

 Wm(t) ป็นคาสูงสุดของปริมาณนํ้า฿นดินทีไป็นประยชน์ตอ
กระบวนการคายระหยนํ้า หรือ maximum soil 

water available ของวันทีไ t (มม.) (Bothale et 

al., 2005)  (WHC/100) X B.D. X 100) 

 WHC Water Holding Capacity (%) 

 B.D Bulk Density of soil (g/cm3) 

การหาคา Water Holding Capacity (WHC) จากการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ 
ดยการทดสอบกับตัวอยางดินทีไกใบบบคงสภาพ 2 ตัวอยาง พืไอหาปริมาณนํ้า฿นมวลดินสองสภาวะคือ
ปริมาณนํ้า฿นมวลดินสภาวะดินอิไมตัว (Saturation) ละปริมาณนํ้า฿นมวลดินสภาวะทีไปลอย฿หຌดินหຌง ณ 

อุณหภูมิหຌองรียกวา Field Capacity (FC) ดยปริมาณนํ้าทั้งสองสภาวะนําเปคํานวณหาคา Water Holding 

Capacity (WHC)  จากความสัมพันธ์ดังสมการทีไ 2-34 

 WHC = Saturation-FC (2-34) 

การคํานวณหาคาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (APIt) ณ วลา฿ดๆ ประกอบดຌวย การ
วิคราะห์คาการคายระหยนํ้าของพืชฉลีไยรายวัน  การวิคราะห์คาสูงสุดของปริมาณนํ้า฿นดินทีไป็นประยชน์
ตอกระบวนการคายระหยนํ้า  ละการวิคราะห์อัตราสวนการลดของปริมาณนํ้า฿นดิน ดังน้ี 

ก) การวิคราะห์หาคาการคายระหยนๅําสูงสุด 
การวิคราะห์คาการคายระหยนํ้าสูงสุด ดยการ฿ชຌขຌอมูลภูมิอากาศ อาทิชน 

ขຌอมูลอุณหภูมิของอากาศ (สูงสุด  ตไําสุด  ฉลีไย) ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ (ฉลีไย) ความรใวลมผิวดินหรือทีไ
ระดับ 2.00 มตร (ฉลีไย) ละจํานวนชัไวมงสงดด หรือคาความครึ้มมฆ (ฉลีไย) นํามาคํานวณคาการคาย
ระหยนํ้าสูงสุดดຌวยวิธี FAO Penman Monteith ซึไงมีสมการดังน้ี 
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มืไอ ETo = ปริมาณการ฿ชຌนํ้าของพืชอຌางอิง (มม./วัน) 

Rn = ปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ทัง้หมดทีไพืชเดຌรับ (MJ/m2/d)

G = flux คาความรຌอนของพ้ืนดิน (MJ/m2/d) 

T = อุณหภูมิของอากาศฉลีไย (°C)

 = คาความลาดทของสຌน curve รงดันเอ (kPa/°C) 

 = คาคงทีไของ psychrometric  (kPa/°C)  

U2 = คาความรใวลมทีไระดับความสูงจากพ้ืนดิน  2  ม.  ( m/s)

(ea- ed) = คาความตางของรงดันเอ  (kPa)

900 = factor ปรับกຌ

 

ข) ปริมาณนๅํา฿นดินทีไป็นประยชน์ตอกระบวนการคายระหยนๅํา 
คํานวณคาสูงสดุของปรมิาณนํ้า฿นดินทีไป็นประยชน์ตอกระบวนการคายระหย

นํ้า (Maximum Soil Moisture Available for Evaporation , Wm) ดยคาดังกลางมีความสมัพันธ์กับคาความ
หนานนของดิน (Bulk Density, BD)  ละคาความสามารถ฿นการอุຌมนํ้าของดิน (Water Holding Capacity, 

WHC)  ซึไงหาเดຌจากการกใบตัวอยางดินละทําการวิคราะห์คณุสมบัติดินพ้ืนฐานจากหຌองปฏิบัติการของตัวอยาง
ดิน฿นพ้ืนทีไศึกษาจากขຌอมลู “ครงการกําหนดคาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (Antecedent Precipitation Index : 

API) พืไอสนับสนุนการตือนภัยลวงหนຌานํ้าทวมฉบัพลนัละผนดินถลม” ของกรมทรัพยากรนํ้า 

ค) อัตราสวนการลดของปริมาณนๅํา฿นดิน (K) 

จากคาการคายระหยนํ้าสูงสุดละคาสูงสุดของปริมาณนํ้า฿นดินทีไป็น
ประยชน์ตอกระบวนการคายระหยนํ้า (Wm)  นํามาคํานวณหาอัตราสวนการลดของปริมาณนํ้า฿นดิน (K) เดຌ
ตามสมการทีไ 2-33 

2.3.3.2 ทฤษฎีการตือนภัยดินถลมชิงพืๅนทีไดยคา API 

การนําคาดัชนีความชุมช้ืนของดินหรือคา API มา฿ชຌสําหรับการตือนภัยดຌานดิน
ถลม฿นชิงพ้ืนทีไทีไมีความหมาะสม นืไองจากคา API เดຌพิจารณาความสามารถ฿นการอุຌมนํ้าของดิน การระหย
ละปัจจัยอืไนๆ ทีไสอดคลຌองกับสภาวะธรรมชาติหรืออีกนัยหนึไง คือ ป็นการพิจารณาการคํานวณคาปริมาณ
นํ้าฝนทีไสะสม฿นมวลดินทีไมีผลดยตรงตอการลดกําลังรับรงฉือนของดิน อีกทั้ง ยังเดຌนวคิดจากการทีไกรม
ทรัพยากรนํ้าเดຌริไมนําคาดัชนีความชุมช้ืน฿นดิน (API) มา฿ชຌ฿นการฝ้าระวังภัยนํ้าทวม/ดินถลม อีกดຌวย ซึไงการ
฿ชຌคา API ฿นการตือนภัยดินถลมจําป็นตຌองทราบถึงคา APIcr (คาวิกฤติ) สําหรับการกิดดินถลม ดยสามารถ
คํานวณเดຌดຌวยวิธีการทางธรณีทคนิค ดังตอเปน้ี  
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ก) การประมาณคา API ดยอาศัยหลกัทฤษฎีทางธรณีทคนิค 

สุทธิศักด่ิละคณะ(2552) ละวรวัชร์(2552) ซึไงเดຌสนอการคํานวณหาคา
ปริมาณนํ้าหรือคา API จากความสัมพันธ์ของระดับความอิไมตัว ปริมาณนํ้าทีไเดຌจะมีคาสูงหรือตไําขึ้นอยูกับ
ปริมาณชองวาง฿นมวลดินหรือความพรุนของดิน ละความหนาของช้ันดิน รูปทีไ 2-45 สดงสวนประกอบของ
มวลดิน ซึไงประกอบดຌวยสวนสําคัญ 3 สวน อันเดຌก สวนทีไมีสถานะป็นของขใง คือ น้ือดิน สวนทีไมีสถานะ
ป็นของหลว คือ นํ้า฿นมวลดิน ละสวนทีไมีสถานะป็นกຍาซ คือ อากาศจากความสัมพันธ์ระหวางสวนตางๆ 

ของมวลดินน้ันสามารถหาคาปริมาณนํ้าหรือคา API ดังความสัมพันธ์จากสมการทีไ 2-36 ถึงสมการทีไ 2-43 

 

รูปทีไ 2-45 ผงัสดงสวนประกอบของดิน 
ทีไมา: Fredlund and Morganstern (1977) 

 1.  ความพรุน (Porosity) ;  
T

v

V

V
n    (2-36) 

 2.  Volumetric water content; 
T

w

V

V    (2-37) 

 3.  ระดับความอิไมตัว (Degree of saturation) 
v

w

V

V
Sr    (2-38) 

จากสมการทีไ 2-36 จดัรูป฿หมจะเดຌ   Tv nVV        (2-39) 

จากสมการทีไ 2-38  จดัรูป฿หมจะเดຌ Tw VV     (2-40) 

ดังน้ันนําสมการทีไ 2-39 ละ 2-40 ทนคาลง฿นสมการทีไ 2-38 จะเดຌ  

    
T

T

nV

V
Sr

   (2-41) 

จดัรูปสมการทีไ 2-41 ฿หมจะเดຌวา  nSr  (2-42) 

จากสมการทีไ 2-42 สามารถนําเปหาคา API เดຌจากความสัมพันธ์ดังสมการทีไ 2-43 

    nSrTAPI T    (2-43) 
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มืไอ 
TAPI  = ดัชนีความชุมช้ืนของดิน พิจารณาความหนาของช้ันดินทากับ T (mm.)  

 
TV  = ปริมาตรของดินทั้งหมด (m3)  

 
SV  = ปริมาตรของมใดดิน (m3)  

 
vV  = ปริมาตรของชองวาง (m3)  

 
wV  = ปริมาตรของน้ํา (m3)  

 
aV  = ปริมาตรของอากาศ (m3)  

 T = ความหนาของช้ันดิน (mm.)  

 

ข) การหาคา API วิกฤติดยอาศัยหลกัทฤษฎีทางธรณีทคนิค 

การคํานวณคาดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติสามารถหาเดຌจากสมการทีไ 2-44 

ดยมีองค์ประกอบสําคัญ฿นการคํานวณอยู 3 สวน คือ คาความพรุนของดิน (Porosity, n) ซึไงเดຌจากการ
คํานวณตามความสัมพันธ์ของอัตราสวนชองวาง (Void Ratio, e) ของตัวอยางทีไกใบดຌวยกระบอกกใบตัวอยาง
บบคงสภาพ (Undisturbed Sample) ระดับความอิไมตัวของดินวิกฤติ (Critical Degree of Saturation, 

Srcr) ละความหนาวิกฤติของช้ันดินถึงผิวการคลืไอนพัง (Critical Thickness, Tcr)  

 

                                            
crcrcr TnSrAPI    (2-44) 

 

มืไอ 
crAPI  = ดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ (mm.)

 
n  = ความพรุนของดิน (Porosity)

 
crSr  = ระดับความอิไมตัวของดินวิกฤติ (%)

 
crT  = ความหนาช้ันดินถึงผิวการคลืไอนพัง (mm.)

 

สุทธิศักด่ิละคณะ(2552), วรวัชร์(2552) เดຌศึกษาถึงคาดัชนีความชุมช้ืนของ
ดินวิกฤติ (APIcr) ดยคํานวณจากความสัมพันธ์องค์ประกอบของมวลดินทางดຌานธรณีวิศวกรรม ละเดຌจัดกลุม
พ้ืนทีไ฿นการตือนภัยดินถลมตามลักษณะสภาพภูมิประทศ ธรณีวิทยาละคานํ้าฝนสะสมวิกฤติ APIcr สรຌางป็น
ขຌอมูลสຌนช้ันดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ (APIcr Contour) ของทั้งประทศออกป็น 6 กลุม พบวา มีคาฉลีไย
อยู฿นชวง 800-1,000 มม. ละมีสมัประสิทธ่ิความปรปรวนประมาณรຌอยละ 20 ดังสดง฿นรูปทีไ 2-46 

 การลือก฿ชຌวิธีการประมินพ้ืนทีไอกาสกิดดินถลมทีไหมาะสมทั้ง วิธีการชิง
คุณภาพ (qualitative method) ละชิงปริมาณ (quantitative method) น้ัน ป็นการสรຌางละพัฒนาองค์
ความรูຌซึไงป็นปัจจัยพ้ืนฐานทีไสําคัญสําหรับทางภาครัฐ฿นการวางผนบรรทาหรือป้องกันภัยทีไจะกิดขึ้นจาก
หตุการณ์ดินถลมเดຌ ซึไงเดຌทําการสรุปขຌอดี-ขຌอดຌอย ของผลการศึกษาการประมินพ้ืนทีไอกาสกิดดินถลมดຌวย
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วิธีตางๆ ตามตารางทีไ 2-6  จากการรวบรวมทบทวนอกสาร งานวิจัย นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับ
การศึกษาบบจําลอง฿นการวิคราะห์การกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลก
รຌอน ดยตัวปรสําคัญ฿นการกระตุຌน฿หຌกิดพิบัติภัยดังกลาวคือ ปริมาณน้ําฝน ซึไงมีผลดยตรงตอการ
ปลีไยนปลงจากสภาวะวดลຌอมทีไกีไยวนืไองกัน หากตการนําวิธีการ฿ดวิธีการหนึไงมา฿ชຌ฿นการศึกษาสําหรับ
ครงการน้ี อาจจะเมหมาะสมนัก ดังน้ัน คณะทีไปรึกษาเดຌนําสนอวิธีการวิคราะห์ดย฿ชຌวิธีการทางธรณี
ทคนิครวมกับวิธีการทางสถิติ ซึไงรียกวา วิธีการกึไงสถิติ (Se-mi Statistical Model) ซึไงจะสอดคลຌองกับ
ลักษณะของขຌอมูลการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ซึไงป็นการจําลอง
ภูมอิากาศอนาคต฿นภาพรวมของพ้ืนทีไ พืไอป็นการคาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะ
ลกรຌอนตอการกิดดินถลมชิงพ้ืนทีไ฿นปีอนาคต  
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รปูทีไ 2-46 สຌนชัๅนดัชนคีวามชุมชืๅนของดินวิกฤติ  

ทีไมา: วรวัชร์ (2552) 

ZONE V
ZONE III

ZONE VI

Average APIcr = 1,003 mm.  
SD = 234 mm. 

Average APIcr = 1,007 mm. 
SD = 263 mm. 

COV =  26.12% 

COV =  23.33%

Average APIcr = 885 mm.  
SD = 180 mm. 

ZONE I 

ZONE II

ZONE IV
COV =  20.23% 

Average APIcr = 885 mm. 
SD = 180 mm.

COV =  20.23%

Average APIcr = 1,022 mm.  
SD = 235 mm. 

COV =  22.99% 

Average APIcr = 1,068 mm.  
SD = 245 mm.

COV =  22.94%

SD  = Standard Deviation

      =  

COV = coefficient of variation 

       =   

ดยทีไ = mean,  = data,         

      = number 
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ตารางทีไ โ-6 ขຌอด-ีขຌอดຌอย การประมินพืๅนทีไอกาสกิดดินถลมวิธีตางๆ  

วิธีการศึกษา ขຌอด ี ขຌอดຌอย 

วิธีประมินดยผูຌชีไยวชาญ 
ิexpert method) 
      

แ.  ประมินชิงคุณภาพดยผูຌชีไยวชาญ 
โ.  พิจารณาจากปัจจัยพืๅนฐาน

หตุการณ์กิดดินถลม฿นอดีต 

แ.  เมสามารถท้าซๅ้าหรือตรวจสอบ
ดยผูຌประมินทานอืไน 

โ.  ความนาชืไอถือขึๅนอยูกับทักษะ
ละประสบการณ์ 

3.  สวน฿หญป็นการประมิน
ภายหลังจากการกิดดินถลม 

วิธีดัชนีปัจจัยรวม 
ิweighted factor index 
method) 
       

แ.  ประมินจากปัจจัยทีไมีผลตอการกิด
ดินถลม  

โ.  ฿หຌคาถวงนๅ้าหนัก ิWeighting) ฿น
ตละปัจจัยตาม ความส้าคัญ 

แ.  ตຌอง฿ชຌความรูຌละ
ประสบการณ์ฉพาะ฿นพืๅนทีไ
ป็นอยางมาก 

วิธีทางธรณีทคนิค 
ิgeotechnical 
engineering method) 
       

แ.  ป็นการวิคราะห์หาอัตราสวน
ปลอดภัย (Safety factor) ของลาด
ดิน 

แ.  หมาะส้าหรับลาดดินทีไยาว
ละดินมีความลึกเมมาก ละมี
คุณสมบัติหมอืนกันตลอด
ความยาวของลาดดิน  

โ.  ผลวิคราะห์ขึๅนอยูกับปัจจัยทีไ
กีไยวกับคุณสมบัติของดิน ซึไง
ความคลาดคลืไอนสามารถ
กิดขึๅนเดຌตลอดทุกขัๅนตอนการ
ด้านินงาน 

ใ.  อาจมีการตัดปัจจัยบางประการ
ออก นืไองจากขຌอจ้ากัด฿นการ
ส้ารวจ ละทดสอบ  

วิธีการประมนิดยการ
วิคราะห์ทางสถิติ 
(statistical approach) 
 

แ.  ประมินจากการรวบรวมปัจจัยทีไท้า
฿หຌกิดดินถลม฿นอดีต  

โ.  วิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับ
การกิดดินถลมดยวิธีการทางสถิต ิ  

ใ.  พยากรณ์฿นพืๅนทีไซึไงมีสภาพพืๅนทีไ
฿กลຌคียงกันเดຌ 

แ.  การวิคราะห์ขຌอมูลทีไ
หลากหลาย ปริมาณงานมาก 

โ.  ตຌองการรายละอียดของ
รองรอยการกิดดินถลม 
(Landslide inventory) ทีไมี
หตุการณ์กิดผนดินถลมป็น
จ้านวนมาก 
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บททีไ 3 

วิธีการดํานินงานศึกษาละขຌอมูลทีไ฿ชຌศึกษา 

3.1 วิธีการดํานินการศกึษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

3.1.1 วิธีละขัๅนตอนการวิคราะห์การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละผลกระทบตอ
ปริมาณฝน฿นพืๅนทีไศึกษา 

฿นการวิคราะห์การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละผลกระทบตอปริมาณน้ําฝน฿นพื้นทีไ
ขอบขตลุมนํ้าภาคหนือทั้ง 7 ลุมนํ้า เดຌก สาละวิน ขงหนือ กก ปิง วัง ยม นาน พืไอศึกษาการปลีไยนปลง
ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนนืไองจากผลของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน ดย฿ชຌบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ซึไงจําลองภูมิอากาศอนาคตดย฿ชຌขຌอมูลต้ังตຌนจากบบจําลองภูมิอากาศลก 

ECHAM4 ดยคัดลือกภาพฉายภูมิอากาศภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกຍาซรือนกระจกพิไมสูงตามขຌอกําหนด IPCC 

(SRES Scenario) ฿นอนาคต 2 รูปบบ เดຌก A2 ละ B2 ซึไงทําการศึกษาดยศูนย์ครือขายงานวิคราะห์วิจัย
ละฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลกหงภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ (Southeast Asia START 

Regional Center, START) ฿นการคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนทีไกิดขึ้น฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

การศึกษาครั้งน้ีจะทําการวิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกຍาซรือนกระจกพิไมสูงตามขຌอกําหนด IPCC 

(SRES Scenario) ของ Scenario บบ A2 ละ B2 กับขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝนทีไ
กระจายตัวครอบคลุมทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษา ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอหาคาปรับกຌทีไหมาะสม
สําหรับตละชวงวลาละพ้ืนทีไ ซึไงเดຌรับผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของฤดูกาลละลักษณะภูมิประทศทีไ
ตางกันสงผล฿หຌคาปรับกຌ฿นตละชวงวลาละตละพ้ืนทีไมีคาตกตางกันดຌวย ซึไงคาปรับกຌดังกลาวจะถูก
นํามา฿ชຌปรับกຌขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนรายวันทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 พืไอพิไมความถูกตຌองของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน 

ซึไงขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนทีไปรับกຌลຌวจะถูกนําเป฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลองดินถลมตอเป 

วิธีละขั้นตอน฿นการวิคราะห์การปลีไยนปลงขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนนืไองจากผลของการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน สดงดัง฿นรูปทีไ 3-1 
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รูปทีไ 3-1 สดงขัๅนตอนการดํานินการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

 การทบทวนอกสารงานวิจัยนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

รวบรวมขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 

ขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม
ละน้ําป่าเหลหลากต้ังต
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

จัดทําฐานขຌอมูลหตุการณ์ดิน
ถลมละน้ําป่าเหลหลากต้ังต
อดีตจนถึงปัจจุบัน฿นพ้ืนทีไ
ศึกษาทีไสามารถสืบคຌนเดຌงาย 

ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลอง 
PRECIS (Scenario บบ A2 

ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี 
พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-

2612 

ขຌอมูลปริมาณน้ําฝน
รายวันจากสถานีวัดน้ําฝน
฿นชวงปีฐานระหวางปี 

พ.ศ. 2523-2554 

ขຌอมูลบบจําลอง
ระดับความสูง (DEM) 

ตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันจากสถานีวัดน้ําฝน 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณน้ําฝนวันทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ 

A2 ละ B2) ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดน้ําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ฝนรายป ี ฝนรายดือน ฝนรายวัน 

พัฒนาปรกรมพืไออานขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ขຌอมูลผลลัพธ์ปริมาณน้ําฝนรายวัน฿นตละกริดขนาด 1 กม. X 1 กม. ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง 
PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ภายหลังการปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

สําหรับนําเป฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลองดินถลมพืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม 

วิคราะห์หาคาปรับกຌรายดือนฉลีไยชิงพ้ืนทีไ฿นตละกริดขนาด 1 กม. X 1 กม. พืไอ฿ชຌปรับกຌขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)  

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 ฝนรายปี 
 ฝนรายดือน  ฝนรายวัน 

฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

 ฝนรายปี 
 ฝนรายดือน  ฝนรายวัน 
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ดยรายละอียดของขั้นตอนการดํานินการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลก
รຌอนมีดังตอเปน้ี 

3.1.1.1 การตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅาํฝน 

การศึกษาครั้งน้ีเดຌทําการตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณน้ําฝนจาก
สถานีวัดนํ้าฝนทีไต้ังอยู฿นพ้ืนทีไศึกษาดຌวยวิธี Double mass curve ซึไงขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนทีไ
ผานกณฑ์การตรวจสอบความนาชืไอถือจะถูกคัดลือกพืไอนํามา฿ชຌ฿นการศึกษาดยพิจารณาจากกณฑ์ดังน้ี 1) 

ตําหนงทีไต้ังของสถานีจะตຌองกระจายตัวครอบคลุมทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษา, 2) ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีวัด
นํ้าฝนจะตຌองมีการกใบขຌอมูล฿นชวงระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ 3) ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายดือนฉลีไย฿น
ตละดือนของสถานีนํ้าฝนจะตຌองมีการกระจายตัวบบบบปกติ (Normal distribution) ดย฿ชຌการทดสอบ
ทางสถิติดຌวยวิธี Shapiro-Wilk ทีไระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value ≥ 0.05) ตัวอยางสถานีวัดนํ้าฝนทีไมีการ
กระจายตัวบบบบปกติสดง฿นรูปทีไ 3-2 

 
รปูทีไ 3-2  สดงตัวอยางขຌอมูลสถานีวัดนๅําฝนทีไมีการกระจายตัวบบบบปกต ิ(Normal distribution) 

 

สถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการคัดลือกจะถูกนํามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบA2 ละ B2) 

ดย฿ชຌขຌอมูล฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

วิธี Double mass curve ทีไ฿ชຌตรวจสอบความนาชืไอถือเดຌของขຌอมูลปริมาณ
นํ้าฝนสถานี฿ดสถานีหนึไงนั้น จะทําดยการปรียบทียบคาปริมาณน้ําฝนสะสมรายดือนของสถานีทีไตຌองการ
ตรวจสอบกับคาปริมาณนํ้าฝนสะสมรายดือนทีไฉลีไยมาจากสถานีทีไอยูรอบขຌางภาย฿นรัศมี 10 กม. ถຌาขຌอมูล
ปริมาณนํ้าฝนของสถานีทีไตຌองการตรวจสอบพรຌองกับสถานีรอบขຌาง ความลาดชันของสຌนกราฟ Double mass 

จะตຌองเมปลีไยนปลง ตัวอยางสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล
ปริมาณน้ําฝนสดงเวຌ฿นรูปทีไ 3-3 สําหรับขั้นตอนการตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจาก
สถานีวัดนํ้าฝนสดง฿นรปูทีไ 3-4 
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รูปทีไ 3-3 สดงตัวอยางขຌอมูลสถานีวัดนๅําฝน (ก) ผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ละ (ข) ไมผาน
กณฑ์การตรวจสอบคณุภาพ ดຌวยวิธ ีDouble mass curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 3-4 สดงขัๅนตอนการตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนทีไตัๅงอยู
฿นพืๅนทีไศึกษา 

ยังไมครบ 

ครบ 

ตรวจสอบสถานีตอเปจนครบทุกสถานี 

คัดลือกสถานีวัดน้ําฝนพืไอ฿ชຌ฿นการหาคาปรับกຌปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)  

สถานวัดน้ําฝนทีไผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดຌวยวิธี Double mass curve 

ขຌอมูลปริมาณน้ําฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 จาก
สถานีวัดน้ําฝนทีไต้ังอยู฿นพ้ืนทีไศึกษา 

ตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณน้ําฝนดຌวยวิธี Double mass curve สถานีวดัน้ําฝนสถานีทีไ 1 

คํานวณหาปริมาณน้ําฝนสะสมรายดือนฉลีไย
ของสถานีวัดน้ําฝนทีไอยูรอบขຌางภาย฿นรัศมี 10 

กม. ของสถานีวัดนํ้าฝนทีไตຌองการตรวจสอบ 

คํานวณหาปริมาณน้ําฝนสะสมรายดือนของ
สถานีวัดน้ําฝนทีไตຌองการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์กราฟความสัมพันธ์ปริมาณน้ําฝนสะสมรายดือนของสถานีวัดน้ําฝนทีไตຌองการตรวจสอบละ
ปริมาณน้ําฝนสะสมรายดือนฉลีไยของสถานีวัดน้ําฝนทีไอยูรอบขຌางภาย฿นรัศมี 10 กม.  

ความลาดชันของกราฟเมปลีไยนปลง ความลาดชันของกราฟปลีไยนปลง 

ผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ เมผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
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3.1.1.2 การพัฒนาปรกรมพืไออานขຌอมูลปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ครงการวิจัยฯ เดຌพัฒนาปรกรมพืไออานขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ซึไงเดຌจากการศึกษาของ Southeast 

Asia START Regional Center (START) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 สําหรับนําเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์การปลีไยนปลงขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนนืไองจากผล
ของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน฿นพ้ืนทีไศกึษาตอเป 

3.1.1.3 การศึกษาวิธกีารปรบักຌขຌอมูลปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

นืไองจากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตบนพ้ืนฐานของบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศน้ันมีขຌอจํากัดทีไมักกิดความคลาดคลืไอนเดຌนืไองจากขຌอจํากัดของบบจําลองหลายประการ ดังน้ัน
การนําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS เป฿ชຌจําป็นจะตຌองมีการ
ทดสอบความถูกตຌองของขຌอมูล (ทีไมา: ศุภกรละคณะ, 2553) ตลอดจนศึกษาวิธีการปรับกຌขຌอมูลทีไหมาะสม
สําหรับตละชวงวลาละตามลักษณะภูมิประทศของพื้นทีไศึกษาทีไตกตางกัน พืไอ฿หຌผลลัพธ์ขຌอมูลปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) มีความ
สอดคลຌองกับขຌอมูลทีไตรวจวัดเดຌจริง  

ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเดຌทําการวิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับขຌอมูล
ปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันทีไกระจายตัวครอบคลุมทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษา
฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554  ดยทําการวิคราะห์ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนบบรายปี รายดือน ละ
รายวัน พืไอตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ดยพิจารณาจากคาทางสถิติดังน้ี  

1) คาความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดย฿ชຌวิธีการจกจงความถีไบบกัมบล (Gumbel 

distribution) ซึไงมีรายละอียดสดงเวຌ฿นภาคผนวก ก.1 

2) คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัด
นํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดยรายละอียดของการวิคราะห์หาคาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์สดง
เวຌ฿นภาคผนวก ก.2 
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ผลลัพธ์ดังกลาวจะถูก฿ชຌป็นนวทาง฿นการหาคาปรับกຌทีไหมาะสมสําหรับตละ
ชวงวลาละพ้ืนทีไซึไงเดຌรับผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของฤดูกาลละลักษณะภูมิประทศทีไตกตางกัน ละ
จากขຌอนะนําของ START ฿นการนําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS เป฿ชຌควรพิจารณาถึงภาพรวมของการคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนทีไกิดขึ้น฿นชวงวลาหนึไงๆ ทีไยาว
พอสมควร ตเมควร฿ชຌงานดยยึดถือปี ค.ศ. ตละปีป็นการฉพาะ นืไองจากปี ค.ศ. ทีไบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศทําการคํานวณสภาพอากาศอนาคตออกมานี้เม฿ชปีปฏิทินจริง ละจํานวนวัน฿นรอบปีจาก
บบจําลองมีพียง 360 วันทาน้ัน (ทีไมา: http://cc.start.or.th/index_th.asp) ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึง
พิจารณาหาคาปรับกຌรายดือนฉลีไย฿นตละดือน ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี ฿นชวงปีฐาน 

ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละผลลัพธ์ของคาปรับกຌดังกลาวจะถูกนําเป฿ชຌ฿นการคํานวณหาคาปรับกຌฉลีไ
รายดือนชิงพ้ืนทีไดຌวยวิธี Kriging รวมกับบบจําลอง Semivariogram ทีไหมาะสมสําหรับตละกริด (Grid) 

ขนาด 1 กม. x 1 กม. พืไอ฿ชຌปรับกຌปริมาณน้ําฝนรายวัน฿นชวงดือนทีไพิจารณาจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ซึไงรายละอียดของวิธี Kriging ละบบจําลอง 
Semivariogram สดงเวຌ฿นภาคผนวก ก.3 ดยผลลัพธ์ปริมาณนํ้าฝนภายหลังการปรับกຌทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) จะถูกนํามาตรวจสอบประสิทธิผลของคา
ปรับกຌกับปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 

2523-2554 ดยพิจารณาปรียบทียบคาทางสถิติของขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนบบรายปี รายดือน ละรายวัน 

ประยุกต์฿ชຌคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไทีไหมาะสมสําหรับตละกริด (Grid) 

ขนาด 1 กม. x 1 กม. ฿นการปรับกຌปริมาณฝนรายวันจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario 

บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 พืไอพิไมความถูกตຌองของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน 

ผลลัพธ์ของขຌอมูลนํ้าฝนจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ภายหลังการปรับกຌจะถูกนําสนอ฿นรูปผลการศึกษาดังตอเปน้ี 

1) ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายปี รายดือน ละ
รายวันทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 ละ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝน  

2) ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวัน฿นตละกริด (Grid) ขนาด 1กม. x 1 กม. ทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวาง
ปี พ.ศ. 2555-2612 

ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวัน฿นตละกริด (Grid) ขนาด 1กม. x 1 กม. ทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 ภายหลังการปรับกຌจะถูกนําเป฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลองดินถลมตอเป 

ขั้นตอนการศึกษาวิธีการปรับกຌขຌอมูปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) มีรายละอียดดังตอเปน้ี 
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ขัๅนตอนทีไ 1: วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝนภาคพ้ืนดิน ณ ตําหนงดียวกันละตรวจวัด฿นชวงวลาดียวกัน สําหรับสถานีวัดนํ้าฝนตละ
สถานี ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละ พืไอศึกษาวิธีการ
ปรับกຌขຌอมูลทีไหมาะสมสําหรับตละชวงวลาละพ้ืนทีไซึไงเดຌรับผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของฤดูกาลละ
ลักษณะภูมิประทศทีไตกตางกัน ดยทําการวิคราะห์ปริมาณนํ้าฝนบบรายปี รายดือน ละรายวัน ซึไงมี
รายละอียดดังน้ี 

1) ปริมาณน้ําฝนรายปี 

การวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝน เดຌพิจารณาความสัมพันธ์จากคาทางสถิติดังน้ี 

 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ของ
ปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณฝนทีไตรวจวัดเดຌ
จริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี 

 คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนง
ดียวกัน฿นตละสถานี 

2) ปริมาณน้ําฝนรายดือน 

 วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ 

B2) ละปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดน้ําฝน 

ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดยพิจารณาจากคาทางสถิติ
ชนดียวกับการวิคราะห์ปริมาณนํ้าฝนบบรายปี 

3) ปริมาณน้ําฝนรายวัน 

 วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณน้ําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝน
ตกฉลีไย฿นชวงดือนตางๆ ของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละ
ปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย฿นชวงดือนตางๆ ของ
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ตละปี ทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿น
ตละสถานี ดยพิจารณาจากคาทางสถิติชนดียวกับการวิคราะห์
ปริมาณนํ้าฝนบบรายปี 

 วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 

วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละ
ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปี ทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี 
ดยพิจารณาจากคาทางสถิติชนดียวกับการวิคราะห์ปริมาณนํ้าฝน
บบรายปี 

ขั้นตอนการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝนสดง฿นรูปทีไ 3-5 
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รูปทีไ 3-5 สดงขัๅนตอนการวิคราะหค์วามสัมพันธร์ะหวางปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนๅําฝนทีไตรวจวัดไดຌจริง
จากสถานีวัดนๅําฝน 

 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ฝนรายปี 
กรณีทีไ 1 นาํขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายปี฿นตละปีมาทําการวิคราะห์ดังตอเปน้ี 

 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา  คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ฝนรายดือน 
กรณีทีไ 1 นําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายดือนมาทําการวิคราะห์ดังตอเปน้ี
 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 
 คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ฝนรายวัน 
กรณีทีไ 1 นําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย฿นชวงดือนตางๆ สําหรับตละปี มาทําการวิคราะห์
 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา  คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา
กรณีทีไ 2 นําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนสําหรับตละปี มาทําการวิคราะห์หาคา 

 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา  คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 

ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌ
จริงจากสถานีวัดน้ําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดน้ําฝนภาคพ้ืนดิน ณ ตําหนงดียวกัน สําหรับสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไ 1 

ผลลัพท์ทีไเดຌนาํเป฿ชຌวิคราะห์หาคาปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ครบ 
ยังไมครบ 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝน฿นลําดับตอเปจนครบทุกสถานี 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 
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ขัๅนตอนทีไ 2: ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ทีไเดຌจาก฿นขั้นตอนทีไ 1 จะนํามา฿ชຌ
วิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมตามลักษณะของพ้ืนทีไละวลาของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ดยมีรายละอียดของการวิคราะห์หาคา
ปรับกຌดังน้ี 

1) คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละดือน ณ ตําหนงสถานีวัด
น้ําฝน฿นตละสถานี ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554  ดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. คํานวณหาปริมาณน้ําฝนรายวันฉลีไย฿นตละวัน฿นชวงปีฐานของ
ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัด
เดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนสําหรับสถานีวัดนํ้าฝนตละสถานี 

2. คํานวณหาจํานวนวันทีไฝนตก฿นชวงปีฐานจากขຌอมูล฿นขຌอ 1) ฿นต
ละดือนของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนสําหรับสถานีวัด
นํ้าฝนตละสถานี (หมายหตุ : วันทีไมีฝนตกพิจารณาจากปริมาณฝน
ทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนภาคพ้ืนดินทีไมีปริมาณฝนสะสม฿น
วันดังกลาว ≥ 0.1 มม.) 

3. คํานวณหาปริมาณฝนฉลีไยรายดือน฿นตละดือน฿นชวงปีฐานจาก
ขຌอมูล฿นขຌอ  2)  ของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนสําหรับสถานี
วัดนํ้าฝนตละสถานี 

2) คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละดือน฿นชวงปีฐานของ
ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 
PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌ
จริงจากสถานีวัดน้ําฝนสําหรับสถานีวัดน้ําฝนตละสถานี ดยสามารถหา
คาเดຌจากสมการ  
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ดยทีไ 
jiPG ,)/(  = ฟคตอร์การปรับกຌฉลีไยรายดือนของสถานีวัดนํ้าฝน i  ณ วลาดือน j

 
ji

G,
 = ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายดือนทีไวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝน i ณ วลาดือน j

 
ji

P ,
 = ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2)  ทีไตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน i ณ วลาดือน j  

 คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไ฿นตละกริด (Grid) 

ขนาด 1 กม.x 1 กม. พืไอ฿ชຌปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ดย฿ชຌขຌอมูลคาปรับกຌ
ฉลีไยรายดือน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนทีไคํานวณเดຌ฿นขຌอ 4) ดย
ประยุกต์฿ชຌวิธีสถิติชิงพ้ืนทีไ฿นการประมินหาคาปรับกຌฉลีไยราย
ดือนชิงพ้ืนทีไดຌวยวิธี Kriging รวมกับบบจําลอง Semivariogram 

model ทีไหมาะสมทีไพิจารณาปัจจัยทีไมีผลตอความสัมพันธ์ของคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไ ผลลัพธ์คาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิง
พ้ืนทีไ ทีไหาคาเดຌถูกนําเปวิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นต
ละกริดพืไอ฿ชຌปรับกຌขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ดยมีหลักการ฿นการวิคราะห์
หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละกริดดังน้ี 

3) ภาย฿นกริดจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ทีไพิจารณามีคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไคํานวณเดຌจากวิธีสถิติชิงพื้นทีไดຌวยวิธี Kriging คา
ดียว คาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นกริดดังกลาวมีคาทากับคาปรับกຌฉลีไย
รายดือนทีไคํานวณเดຌจากวิธสีถิติชิงพื้นทีไดຌวยวิธี Kriging 

 ภาย฿นกริดจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ทีไพิจารณา
ขนาด 20 กม.x 20 กม. จะมีคาปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไคํานวณเดຌ
จากวิธีสถิติชิงพ้ืนทีไดຌวยวิธี Kriging ขนาด 1 กม.x 1 กม. จํานวน 

400 กริด ดย฿นตละกริดจะมีคาปรับกຌฉลีไยรายดือน 1  คา 

ขั้นตอนการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมตามลักษณะของพ้ืนทีไละวลา
ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

สดง฿นรปูทีไ 3-6 
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รูปทีไ 3-6 สดงขัๅนตอนการวิคราะหห์าคาปรบักຌทีไหมาะสมตามลักษณะของพืๅนทีไละวลาของปริมาณ
นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

 

ขัๅนตอนทีไ 3: ตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌทีไเดຌจากขั้นตอนทีไ 2 ดยนําคา
ปริมาณนํ้าฝนรายวัน฿นตละกริดขนาด 20 กม.x 20 กม. ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario 

บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554  คูณดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละกริด
ขนาด 1 กม.x 1 กม. ทีไเดຌจากข้ันตอนทีไ 2 ผลลัพธ์ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2) ภายหลังการปรับกຌถูกนําเปวิคราะห์ความสัมพันธ์กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัด
เดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี ลຌววิคราะห์คาทางสถิติสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ 

(r) ละ กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนบบรายปี รายดือน ละรายวัน ดย
ทําการวิคราะห์ความสัมพันธ์ป็น 5 กรณี ดังน้ี 

 

 

ยังไมครบ คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน ณ ตําหนงสถานีวดัน้ําฝน฿นลําดับตอเปจนครบทุกสถาน ี

ครบ 

คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละดือน ณ ตําหนงสถานีวดัน้ําฝน฿นตละสถานี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554

คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน ณ ตําหนงสถานีวดัน้ําฝนสถานีทีไ 1

ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน ฿นชวงปฐีานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละดือน ณ ตําหนงสถานีวดัน้ําฝนสถานีทีไพจิารณา  

 
ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายดือนทีไวดัเดຌจากสถานีวดัน้ําฝน 

ปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายดือนทีไวดัเดຌจากบบจําลอง PRECIS 
   คาปรับกຌฉลีไยรายดือน  = 

คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพื้นทีไดยประยุกต์฿ชຌวิธสีถิติชิงพื้นทีไดຌวยวิธี Kriging 

วิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม. x 1 กม. พืไอนําเปปรับกຌขຌอมูล
ปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 
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1) วิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนๅําฝนรายปีที่ปรับกຌลຌวที่
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 

ละ B2) กับปริมาณนๅําฝนรายปีที่ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ 

ตําหน่งดียวกัน฿นต่ละสถานี 

2) วิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนๅําฝนรายดือนที่ปรับกຌลຌวที่
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 

ละ B2) กับปริมาณนๅําฝนรายดือนที่ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ 

ตําหน่งดียวกัน฿นต่ละสถานี 

3) วิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนๅําฝนรายวันฉพาะวันที่มีฝนตก
ฉลี่ย฿นช่วงดือนต่างๆ ของต่ละปีที่ปรับกຌลຌวที่คาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับ
ปริมาณนๅําฝนรายวันฉพาะวันที่มีฝนตก฿นช่วงดือนต่างๆ ของต่ละปีที่
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหน่งดียวกัน฿นต่ละสถานี 

4) วิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน
฿นต่ละดือนของต่ละปีที่ปรับกຌลຌวที่คาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนๅําฝน
รายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นต่ละดือนของต่ละปีที่ตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหน่งดียวกัน฿นต่ละสถานี 

ผลการวิคราะห์คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ (r) ละ กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา 
Probability ของปริมาณนํ้าฝนหลังปรับกຌของทั้ง 4 กรณีดังกลาว จะถูกนําเปปรียบทียบกับคาสัมประสิทธ่ิ
สหสัมพันธ์ (r) ละ กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนกอนปรับกຌของตละกรณี 

พืไอตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌทีไเดຌจากข้ันตอนทีไ 2 ลຌวจึงนําคาปรับกຌทีไเดຌน้ีเปปรับกຌขຌอมูล
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

ขั้นตอนการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณน้ําฝนทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝนสําหรับตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌ สดง฿นรปูทีไ 3-7 
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รูปทีไ 3-7 สดงขัๅนตอนการวิคราะหค์วามสัมพันธร์ะหวางปริมาณนๅําฝนทีไปรบักຌลຌวทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับปริมาณนๅําฝนทีไ
ตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน สาํหรบัตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌ 

 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ฝนรายปี 
กรณีทีไ 1 นําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายปี฿นตละปีมาทําการวิคราะห์ดังตอเปน้ี 

 กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 
 คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ฝนรายวัน 
กรณีทีไ 1 นาํขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย฿นชวงดือนตางๆ สําหรับตละปี มาทําการวิคราะห์
 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา  คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา
กรณีทีไ 2 นาํขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนสําหรับตละปี มาทําการวิคราะห์หาคา 

 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา  คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ฝนรายดือน 
กรณีทีไ 1 นาํขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายดือนมาทําการวิคราะห์ดังตอเปน้ี
 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 
 คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไพิจารณา 

ครบ 
ยังไมครบ 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ ณ ตําหนงสถานีวัดน้ําฝน฿นลําดับตอเปจนครบทุกสถานี

ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ภายหลังการปรับกຌละปริมาณ
น้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดน้ําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ภายหลังการ
ปรับกຌละปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดน้ําฝนภาคพ้ืนดิน ณ ตําหนงดียวกัน สําหรับสถานีวัดน้ําฝนสถานีทีไ 1 

ตรวจสอบประสิทธิของคาปรับกຌดยปรียบทียบคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (r) ละกราฟความสัมพันธ์
ระหวางคา Probability ของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนกอนปรับกຌกับหลังปรับกຌ 
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ขัๅนตอนทีไ 4: มืไอตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌทีไเดຌจากข้ันตอนทีไ 2 ลຌว จะนํา
คาปรับกຌทีไเดຌน้ีเปปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวัน฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ดยนําคาปริมาณนํ้าฝนรายวัน฿น
ตละกริดขนาด 20 กม.x 20 กม. ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ 

A2 ละ B2) คูณดຌวยคาปรับฉลีไยรายดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x 1 กม. พืไอป็นตัวทนขຌอมูลปริมาณ
นํ้าฝน฿นอนาคต สําหรับนําเป฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลองดินถลม พืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดภัยดินถลม
ตอเป นอกจากน้ีผลลัพธ์ของปริมาณนํ้าฝนภายหลังการปรับกຌจะถูกนําสนอ฿นรูปผลการศึกษาดังตอเปน้ี 

1) ผลลัพธ์ปริมาณน้ําฝนรายปี 

 ปรียบทียบความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายปี ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 
2555-2612ทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับคา Probability 
ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน  นําสนอผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
รายปี฿นตละกริดทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับปริมาณน้ําฝนรายปี
ฉลีไยทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 
PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 
2523-2554  นําสนอผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคาบีไยงบน
มาตรฐาน (Standard deviation)ของปริมาณนํ้าฝนรายปี฿นต
ละกริดทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 
PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 
พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับคาบีไยงบนมาตรฐานของปริมาณนํ้าฝน
รายปีทีไปรับกຌลຌวคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 
PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 
2523-2554 

2) ผลลัพธ์ปริมาณฝนรายดือน 

 ปรียบทียบความสัมพันธ์ระหวางปริมาณน้ําฝนรายดือน฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 
2555-2612 ทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับคา Probability 
ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน 
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 นําสนอผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูฝน฿นตละกริดทีไปรับกຌลຌวทีไ คาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับปริมาณนํ้าฝน
ฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554  นําสนอผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูลຌง฿นตละกริดทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับปริมาณนํ้าฝน
ฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

3) ผลลัพธ์ปริมาณฝนรายวัน 

 ปรียบทียบความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 
1 วัน฿นตละดือนของตละปี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-
2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612ทีไปรับกຌลຌว
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario 
บบ A2 ละ B2) กับคา Probability ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน
ดียวกัน  ปรียบทียบความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 
1 วันของตละปี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ .ศ .  2555-2612ทีไปรับกຌลຌวทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario 
บบ A2 ละ B2) กับคา Probability ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน
ดียวกัน  นําสนอสดงผนทีไปอร์ซนต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
รายวันสูงสุด 1 วัน ฿นตละกริดทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับปริมาณนํ้าฝน
ฉลีไยรายวันสูงสุดทีไปรับกຌลຌวทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 
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ขั้นตอนการวิคราะห์ผลลัพธ์ของปริมาณนํ้าฝนภายหลังการปรับกຌทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 สดง฿นรปูทีไ 3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 3-8 ขัๅนตอนการวิคราะห์ผลลัพธ์ของปริมาณนๅําฝนภายหลงัการปรบักຌทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)฿นชวงปีอนาคตระหวาง
ป ีพ.ศ. 2555-2612 

ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ภายหลังการปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

ขຌอมูลผลลัพธ์ปริมาณนํ้าฝนรายวัน฿นตละกริดขนาด 1 กม. X 1 กม. ทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ภายหลังการปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 
พ.ศ. 2555-2612 ถกนําเป฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลองดินถลมพืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดิน

วิคราะห์ความสัมพันธร์ะหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2)  

ภายหลังการปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

 ฝนรายปี 
กรณีทีไ 1 ปรียบทียบความสัมพันธร์ะหวางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS 

(Scenario บบ A2  ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต สรຌางกราฟความสัมพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวดันํ้าฝน฿น
กรณีทีไ 2 นําสนอผนทีไสดง % การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายป฿ีนตละกริด
กรณีทีไ 3 นําสนอผนทีไสดง % การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปี฿นต

ฝนรายดือน
กรณีทีไ 1 ปรียบทียบความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปฐีานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต สรຌางกราฟความสัมพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน ณ ตําหนงสถานีวดัน้ําฝน฿น
กรณีทีไ 2 นาํสนอผนทีไสดง % การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝน฿นต
กรณีทีไ 3 นําสนอผนทีไสดง % การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌง฿นตละกริด

ฝนรายวัน 

 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน
฿นตละดือน ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี

กรณีทีไ 1 ปรียบทียบความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวาง

กรณีทีไ 2 นาํสนอผนทีไสดง % การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุด฿นตละกริด

 สรຌางกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน
สําหรับตละปี ณ ตําหนงสถานีวดันํ้าฝน฿นตละสถานี



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

3-18 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

3.1.2 ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศกึษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาพืไอวิคราะห์การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿น
บริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า มีดังตอเปน้ี 

3.1.2.1 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนรายวัน 

ก) ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดน้ําฝนรายวันของกรมชลประทาน 

สถานีวัดนํ้าฝนรายวันของกรมชลประทานทีไต้ังอยู฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 

ลุมนํ้า ละมีขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน฿นชวงระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 มีจํานวน 154 สถานี ตําหนงของสถานี
วัดนํ้าฝนสดง฿นรูปทีไ 3-9 ซึไงจะถูกนํามาตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนดຌวยวิธี Double 

mass curve ตอเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีไ 3-9 ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนของกรมชลประทานจํานวน 154 สถานี ทีไตัๅงอยู฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅาํ
ภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 
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 การตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนรายวันของกรม
ชลประทานละการคัดลือกขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการศกึษาครั้งน้ีเดຌพิจารณานําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไต้ังอยู฿น
บริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า จํานวน 154 สถานีมาทําการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลดย฿ชຌวิธี Double 

mass curve ซึไงขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนจะตຌองผานการตรวจสอบคุณภาพดຌวยวิธีดังกลาว จึงจะ
พิจารณานํามา฿ชຌ฿นการศึกษา฿นครั้งน้ี ดยรายละอียดของการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนดຌวยวิธี 

Double mass curve มีรายละอียด คือ ฿ชຌตรวจสอบความชืไอถือเดຌของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนสถานี฿ดสถานี
หนึไง ดยการปรียบทียบปริมาณนํ้าฝนสะสมรายดือนของสถานีทีไตຌองการตรวจสอบกับคาปริมาณนํ้าฝนสะสม
รายดือนทีไฉลีไยมาจากสถานีทีไอยูรอบขຌางภาย฿นรัศมี 10 กม. ถຌาขຌอมูลของสถานีทีไตຌองการตรวจสอบพรຌองกับ
สถานีขຌางคียงความลาดชันของสຌนกราฟ Double mass จะตຌองเมปลีไยนปลง จากการตรวจสอบคุณภาพ
ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีวัดนํ้าฝนท้ัง 154 สถานี พบวามีสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการตรวจสอบทั้งหมด 150

สถานี ละเมผานการตรวจสอบท้ังหมด 4 สถานี ตัวอยางสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการตรวจสอบละเมผานการ
ตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนสดง฿นรปูทีไ 3-10 สาํหรับผลการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน
ของสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมดเดຌสดงเวຌ฿นภาคผนวก ข หวัขຌอ ข.1 สวนตําหนงทีไต้ังของสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการ
ตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลสดงดัง฿นรูปทีไ 3-11 ละรายละอียดของสถานีวัดนํ้าฝนทีไ
ผานการตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลสดง฿นตารางทีไ 3-1ละ 3-2 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

รปูทีไ 3-10 ตัวอยางผลการตรวจสอบคณุภาพขຌอมูลปริมาณนๅําฝนของสถานีวัดนๅําฝนรายวันของกรม
ชลประทานดຌวยวิธี Double mass curve (ก) สถานี 07013 ผานการตรวจสอบ ละ 

              (ข) สถานีวัด 07022 ไมผานการตรวจสอบ 
 

 

ปริมาณนํ้าฝนสะสมฉลีไยจากสถานีรอบขຌาง (มม.)
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รปูทีไ 3-11 ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนรายวันของกรมชลประทานทีไตัๅงอยู฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 

ลุมนๅํา ทีไผานการตรวจสอบละไมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปรมิาณนๅาํฝน 
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ตารางทีไ 3-1 รายละอียดสถานีวัดนๅาํของกรมชลประทานทีไผานการตรวจสอบดยวิธ ีDouble mass 

curve 

  แนวราบ แนวด่ิง
1 07013 497425 2083093 เชียงใหม แมรมิ ดอนแกว
2 07042 505092 2083954 เชียงใหม สันทราย สันทรายหลวง
3 07052 514688 2086326 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เชิงดอย
4 07072 491769 2066099 เชียงใหม หางดง หางดง
5 07082 489335 2059554 เชียงใหม สันปาตอง ทุงตอม
6 07092 459228 2011311 เชียงใหม ฮอด หางดง
7 07102 522676 2202336 เชียงใหม ฝาง เวียง
8 07112 494508 2113983 เชียงใหม แมแตง สันมหาพน
9 07122 521500 2141166 เชียงใหม พราว ทุงหลวง

10 07132 496499 2141184 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว
11 07142 472171 2084005 เชียงใหม สะเมิง สะเมิงใต
12 27152 432967 2045438 เชียงใหม แมแจม ชางเคิ่ง
13 27162 432169 1967713 เชียงใหม อมกอย อมกอย
14 07172 516799 2207032 เชียงใหม ฝาง โปงน้ํารอน
15 07182 466175 2036223 เชียงใหม จอมทอง บานหลวง
16 07222 522250 2194896 เชียงใหม ฝาง แมคะ
17 07242 492097 2079007 เชียงใหม เมืองเชียงใหม สุเทพ
18 07252 497431 2130549 เชียงใหม เชียงดาว แมนะ
19 07262 489814 2079439 เชียงใหม เมืองเชียงใหม สุเทพ
20 07282 435801 2006918 เชียงใหม ฮอด บอหลวง
21 07292 489509 2057802 เชียงใหม สันปาตอง ยุหวา
22 07303 501141 2089394 เชียงใหม สันทราย หนองหาร
23 07391 501786 2077500 เชียงใหม เมืองเชียงใหม วัดเกต
24 07472 466461 1980994 เชียงใหม ดอยเตา ดอยเตา
25 07492 527111 2211103 เชียงใหม แมอาย แมสาว
26 08013 587486 2201432 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
27 08022 577918 2162070 เชียงราย พาน เมืองพาน
28 08042 625550 2176882 เชียงราย เทิง เวียง
29 08062 589445 2227757 เชียงราย แมจัน แมจัน
30 08072 592529 2259009 เชียงราย แมสาย แมสาย
31 08082 553683 2139235 เชียงราย เวียงปาเปา เวียง
32 08092 647203 2240911 เชียงราย เชียงของ เวียง
33 08102 557308 2173396 เชียงราย แมสรวย แมสรวย
34 08112 613913 2242197 เชียงราย เชียงแสน เวียง
35 08123 583739 2200614 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
36 08132 576936 2160006 เชียงราย พาน เมืองพาน

ลาํดับ รหัสสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ ตําบล



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

3-22 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ตารางทีไ 3-1 (ตอ) รายละอียดสถานีวัดนๅําของกรมชลประทานทีไผานการตรวจสอบดยวิธี Double 

mass curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวราบ แนวดิ่ง
37 08142 580089 2235643 เชียงราย แมจัน ศรคี้ํา
38 08152 571571 2189494 เชียงราย แมลาว โปงแพร
39 08204 591405 2224939 เชียงราย แมจัน แมจัน
40 12022 577072 1792792 กําแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
41 12032 563121 1842405 กําแพงเพชร พรานกระตาย ถ้ํากระตายทอง
42 12042 592374 1775796 กาํแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี แสนตอ
43 12052 569382 1820668 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทพนคร
44 12102 594298 1818919 กาํแพงเพชร ไทรงาม หนองแมแตง
45 12121 529344 1805919 กาํแพงเพชร คลองลาน สักงาม
46 12132 535293 1796218 กาํแพงเพชร คลองลาน สักงาม
47 16022 560129 2067945 ลําปาง แจหม วิเชตนคร
48 16042 536077 1976850 ลําปาง สบปราบ สบปราบ
49 16052 554655 2004952 ลําปาง แมทะ นาครัว
50 16062 522882 2036299 ลําปาง หางฉัตร เวียงตาล
51 16072 523222 1947144 ลําปาง เถิน ลอมแรด
52 16082 512507 1929003 ลําปาง แมพรกิ แมพรกิ
53 16092 602508 2068681 ลําปาง งาว บานโปง
54 16102 596673 2064193 ลําปาง งาว บานหวด
55 16112 565433 2116988 ลําปาง วังเหนือ วังเหนือ
56 16151 561501 2005311 ลําปาง แมทะ นาครัว
57 16162 522882 2036299 ลําปาง หางฉัตร เวียงตาล
58 16172 568472 2044829 ลําปาง เมืองลําปาง บานแลง
59 16194 576396 2035976 ลาํปาง แมเมาะ บานดง
60 16214 556299 2045588 ลําปาง แจหม บานสา
61 16220 549055 1916029 ลําปาง เถิน เวียงมอก
62 17012 500997 2054049 ลําพูน เมืองลําพูน เวียงยอง
63 17022 495201 1968090 ลําพูน ลี้ ลี้
64 17032 494078 2048118 ลําพูน เมืองลําพูน บานแปน
65 17042 514489 2041054 ลําพูน แมทา ทาสบเสา
66 17052 481243 2024984 ลําพูน บานโฮง บานโฮง
67 17062 476135 1952092 ลําพูน ลี้ กอ
68 17093 503517 2054726 ลําพูน เมืองลําพูน บานกลาง
69 20013 391578 2134130 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน จองคํา
70 20023 387322 2007845 แมฮองสอน แมสะเรยีง แมสะเรยีง
71 20032 388258 2082259 แมฮองสอน ขุนยวม ขุนยวม
72 20042 441420 2140541 แมฮองสอน ปาย เวียงใต

ตําบลลําดับ รหัสสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 3-23 

ตารางทีไ 3-1 (ตอ) รายละอียดสถานีวัดนๅําของกรมชลประทานทีไผานการตรวจสอบดยวิธี Double 

mass curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวราบ แนวดิ่ง
73 20062 387700 2032464 แมฮองสอน แมลานอย แมลานอย
74 26022 639777 1756098 นครสวรรค ชุมแสง ชุมแสง
75 26062 605485 1761841 นครสวรรค บรรพตพิสัย ทางิ้ว
76 28013 686973 2077018 นาน เมืองนาน ในเวียง
77 28022 685119 2054091 นาน เวียงสา กลางเวียง
78 28032 681475 2027121 นาน นานอย นานอย
79 28042 701625 2122130 นาน ปว ปว
80 28062 684718 2050090 นาน เวียงสา สาน
81 28073 690744 2114848 นาน ทาวงัผา ทาวังผา
82 28102 696060 2134247 นาน เชียงกลาง เชียงกลาง
83 28142 684356 2086985 นาน เมืองนาน ผาสิงห
84 28152 712625 2072524 นาน แมจริม หนองแดง
85 36052 699204 1790579 เพชรบูรณ ชนแดน ชนแดน
86 36104 716799 1854761 เพชรบูรณ เขาคอ แคมปสน
87 38022 649633 1772359 พิจิตร บางมูลนาก เนินมะกอก
88 38042 652403 1792940 พิจิตร ตะพานหนิ ง้ิวราย
89 38052 629048 1825399 พิจิตร สามงาม สามงาม
90 38062 636777 1803379 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง
91 38072 665506 1815658 พิจิตร วังทรายพูน วังทรายพูน
92 38082 665716 1787995 พิจิตร ทับคลอ ทับคลอ
93 39013 634519 1860440 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
94 39022 619553 1852943 พิษณุโลก บางระกํา บางระกํา
95 39032 652724 1860595 พิษณุโลก วังทอง วังทอง
96 39042 696047 1891422 พิษณุโลก นครไทย นครไทย
97 39052 628091 1885358 พิษณุโลก พรหมพิราม หนองแขม
98 39062 638989 1833299 พิษณุโลก บางกระทุม บางกระทุม
99 39072 639634 1879223 พิษณุโลก วัดโบสถ วดัโบสถ

100 39082 643823 1863453 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
101 39101 662181 1862818 พิษณุโลก วังทอง วังนกแอน
102 39132 686431 1865631 พิษณุโลก วังทอง แกงโสภา
103 39151 634728 1860165 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
104 39161 643836 1904457 พิษณุโลก วัดโบสถ คนัโชง
105 40013 621119 2006666 แพร เมืองแพร ในเวียง
106 40022 617981 1996012 แพร สงูเมน สูงเมน
107 40032 639479 2028216 แพร รองกวาง รองกวาง
108 40043 625266 2042412 แพร สอง บานกลาง

ลําดับ รหสัสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ ตําบล



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

3-24 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ตารางทีไ 3-1 (ตอ) รายละอียดสถานีวัดนๅําของกรมชลประทานทีไผานการตรวจสอบดยวิธี Double 

mass curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวราบ แนวดิ่ง
109 40052 588479 1998530 แพร ลอง หวยออ
110 40062 564261 1979104 แพร วังชิ้น วังช้ิน
111 40072 616466 1988687 แพร เดนชัย แมจ๊ัวะ
112 40082 623326 2020083 แพร หนองมวงไข น้ํารัด
113 40092 611643 1988536 แพร เดนชัย เดนชัย
114 40111 621840 2055209 แพร สอง เตาปูน
115 40124 644374 2033140 แพร รองกวาง รองกวาง
116 59022 581146 1936722 สโุขทัย ศรีสชันาลัย หาดเสี้ยว
117 59032 588792 1914626 สโุขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
118 59042 604286 1874407 สโุขทัย กงไกรลาศ บานกราง
119 59062 561441 1880137 สโุขทัย บานดานลานหอย ลานหอย
120 59072 592172 1898198 สโุขทัย ศรีสาํโรง คลองตาล
121 59082 585824 1861139 สโุขทัย คีรีมาศ โตนด
122 59092 559920 1915043 สโุขทัย ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม
123 59121 584132 1927760 สโุขทัย ศรีสชันาลัย ทาชัย
124 59131 576277 1945524 สโุขทัย ศรีสชันาลัย แมสํา
125 59162 602650 1929597 สโุขทัย ศรีนคร นครเดิฐ
126 59182 588674 1887119 สโุขทัย ศรีสาํโรง ทับผ้ึง
127 63013 513491 1866346 ตาก เมืองตาก หนองหลวง
128 63022 508100 1884658 ตาก บานตาก ตากออก
129 63033 455107 1847737 ตาก แมสอด แมสอด
130 63052 448961 1877466 ตาก แมระมาด แมระมาด
131 63062 502599 1906351 ตาก สามเงา สามเงา
132 63075 506644 1906291 ตาก สามเงา สามเงา
133 63152 512424 1870340 ตาก เมืองตาก ไมงาม
134 63162 487604 1916434 ตาก สามเงา สามเงา
135 63181 473770 1853267 ตาก แมสอด พะวอ
136 63202 466391 1810381 ตาก พบพระ พบพระ
137 70013 616610 1949098 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทาอิฐ
138 70022 679026 1960718 อุตรดิตถ น้ําปาด แสนตอ
139 70042 615971 1911350 อุตรดิตถ พิชัย ในเมือง
140 70052 618560 1933157 อุตรดิตถ ตรอน วังแดง
141 70062 646362 1967553 อุตรดิตถ ทาปลา ทาปลา
142 70072 699327 1990122 อุตรดิตถ ฟากทา ฟากทา
143 70151 663403 1961660 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด
144 70192 636057 1962991 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ วังดิน

ลําดับ รหสัสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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ตารางทีไ 3-1 (ตอ) รายละอียดสถานีวัดนๅําของกรมชลประทานทีไผานการตรวจสอบดยวิธี Double 
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ตารางทีไ 3-2 รายละอียดสถานีวัดนๅาํของกรมชลประทานทีไไมผานการตรวจสอบดยวิธี Double mass 

curve 

 

 

 

 

 

 

 

ข) ขຌอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดน้ําฝนรายวันของกรมทรัพยากรน้ํา 

สถานีวัดนํ้าฝนรายวันของกรมทรัพยากรนํ้าทีไต้ังอยู฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 

7 ลุมนํ้า ละมีขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน฿นชวงระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 มีจํานวน 24 สถานี ตําหนงของสถานี
วัดนํ้าฝนสดง฿นรูปทีไ 3-12 ซึไงจะถูกนํามาตรวจสอบความนาชืไอถือของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนดຌวยวิธี Double 

mass curve ตอเป 

 

 

 

 

 

แนวราบ แนวดิ่ง
1 07022 504364 2069109 เชียงใหม สารภี ยางเน้ิง
2 07032 513118 2072525 เชียงใหม สนักําแพง ทรายมูล
3 16013 553637 2022314 ลําปาง เมืองลําปาง หวัเวียง
4 16032 542006 2011160 ลําปาง เกาะคา ทาผา

ลําดับ รหสัสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ ตําบล

แนวราบ แนวดิ่ง
145 73013 595275 2119670 พะเยา เมืองพะเยา ทาวังทอง
146 73022 636751 2159132 พะเยา เชียงคํา หยวน
147 73032 634380 2117056 พะเยา ปง ปง
148 73042 604743 2118953 พะเยา ดอกคําใต ดอนศรชีุม
149 73052 585778 2139204 พะเยา แมใจ แมใจ
150 73062 619603 2138350 พะเยา จุน พระธาตุขิงแกง

ลาํดับ รหัสสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ ตําบล
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รปูทีไ 3-12 ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนของกรมทรัพยากรนๅํา 24 สถานี ทีไตัๅงอยู฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 

7 ลุมนๅํา 
 

 การตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนรายวันของกรม
ทรัพยากรนํ้าละการคัดลือกขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการศึกษาครั้งน้ีเดຌพิจารณานําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไต้ังอยู
฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า จํานวน 24 สถานีมาทําการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลดย฿ชຌวิธี 

Double mass curve ชนดียวกัน ซึไงขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนจะตຌองผานการตรวจสอบ
คุณภาพดຌวยวิธีดังกลาว จึงจะพิจารณานํามา฿ชຌ฿นการศึกษา฿นครั้งน้ี จากการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณ
นํ้าฝนของสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 24 สถานี พบวามีสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการตรวจสอบท้ังหมด 22 สถานี ละเม
ผานการตรวจสอบท้ังหมด 2 สถานี ตัวอยางสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบ
คุณภาพขຌอมูลนํ้าฝนสดงเวຌ฿นรูปทีไ 3-13 สําหรับผลการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนของสถานีวัด
นํ้าฝนทั้งหมดเดຌสดงเวຌ฿นภาคผนวก ข หัวขຌอ ข.2 สวนตําหนงทีไต้ังของสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการตรวจสอบ
ละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลสดงดัง฿นรูปทีไ 3-14  ละรายละอียดของสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานการ
ตรวจสอบละเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลสดงเวຌ฿นตารางทีไ 3-3 ละ 3-4 ตามลําดับ 
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รปูทีไ 3-13 ตัวอยางผลการตรวจสอบคณุภาพขຌอมูลนๅําฝนของสถานีวัดนๅาํฝนของกรมทรัพยากรนๅําดຌวยวิธี 
Double mass curve (ก) สถานี 011001 ผานการตรวจสอบ ละ (ข) สถานีวัด 010101 ไม
ผานการตรวจสอบ 

 

 
รปูทีไ 3-14 ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนของกรมทรัพยากรนๅําทีไตัๅงอยู฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅําทีไ

ผานการตรวจสอบละไมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลนๅําฝน 

ปริมาณนํ้าฝนสะสมฉลีไยจากสถานีรอบขຌาง (มม.)
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ตารางทีไ 3-3 รายละอียดสถานีวัดนๅาํของกรมทรัพยากรนๅําทีไผานการตรวจสอบดยวิธ ีDouble mass 

curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางทีไ 3-4 รายละอียดสถานีวัดนๅาํของกรมทรัพยากรนๅําทีไไมผานการตรวจสอบดยวิธ ีDouble mass 

curve 

 

 

 

 

 

แนวราบ แนวดิ่ง
1 010101 366589 1988426 แมฮองสอน สบเมย แมสามแลบ
2 011002 384886 1978351 แมฮองสอน สบเมย สบเมย

ลําดับ รหัสสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ ตําบล

แนวราบ แนวดิ่ง
1 020102 613131 2242100 เช阿рงс亜р เช阿рง穐สз เว阿рงเช阿рง穐สз

2 030304 548114 2148840 เช阿рงс亜р เว阿рงй位亜เй依亜 สязสล阿

3 030308 548216 2110111 เช阿рงс亜р เว阿рงй位亜เй依亜 穐пเЧг阿р握щп

4 030309 546609 2121357 เช阿рงс亜р เว阿рงй位亜เй依亜 穐пเЧг阿р

5 030501 586887 2199154 เช阿рงс亜р เп愛องเช阿рงс亜р и威亜згู

6 030205 514961 2181395 เช阿рง握щп 渥ชрйс亜ก亜с щзองияว

7 030206 519106 2196860 เช阿рง握щп ฝ亜ง สязทс亜р

8 030207 530271 2215012 เช阿рง握щп 穐пอ亜р 穐пอ亜р

9 030211 531080 2201242 เช阿рง握щп 穐пอ亜р и威亜зщลวง

10 060301 522859 2150696 เช阿рง握щп พс威亜ว й位亜渥щз

11 060601 494385 2094743 เช阿рง握щп 穐псิп สяз悪й位ง

12 060801 481197 2067643 เช阿рง握щп สязй位亜дอง สязกล亜ง

13 060803 454960 2069747 เช阿рง握щп 穐пว亜ง гอзเй亜

14 011701 474428 1858552 д亜ก 穐пสอг พюวอ

15 011802 444464 1876679 д亜ก 穐псюп亜г 穐псюп亜г

16 060101 507094 1885088 д亜ก и威亜зд亜ก д亜กออก

17 091401 670745 1894272 พิчв挨悪ลก วяงทอง и威亜зกล亜ง

18 091603 695311 1865712 พิчв挨悪ลก зคс渥ทр и威亜з穐рง

19 091601 714962 1854835 เพชсиูсв เС亜ค威อ 穐คпй夷สз

20 010504 432379 2125726 穐пьองสอз й亜р เп愛อง穐йง

21 010901 389532 2049883 穐пьองสอз 穐пล亜з威อр 穐пล亜щลวง

22 011001 387205 2013010 穐пьองสอз 穐пสюเс阿рง и威亜зก亜ц

ตาํบลลําดับ รหสัสถานี
พิกัด

จังหวัด อําเภอ
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ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การตรวจสอบความนาชืไอถือ
ดຌวยวิธี Double mass curve ของกรมชลประทานจํานวน 150 สถานี ละของกรมทรัพยากรนํ้าจํานวน 22 

สถานี รวมท้ังหมดจํานวน 172 สถานี เดຌถูกนํามาตรวจสอบการกระจายตัวบบปกติ (Normal distribution) 

ดย฿ชຌการทดสอบทางสถิติดຌวยวิธี Shapiro-Wilk ทีไระดับระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value ≥ 0.05) จากผลการ
ทดสอบพบวาขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายดือนฉลีไยของสถานีนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การตรวจสอบความนาชืไอถือ
ทั้งหมดจํานวน 172 สถานี มีการกระจายตัวบบปกติ (Normal distribution) ทีไระดับนัยสําคัญ 0.05 ดัง
ตัวอยางสถานีวัดนํ้าฝน 07013 ละ 07092 สดงเวຌ฿นรูปทีไ 3-15 ดยขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ทัง้หมดจํานวน 172 สถานีน้ีจะถูกนําเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS (Scenario บบA2 ละ B2) ตอเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

รปูทีไ 3-15 ตัวอยางผลการตรวจสอบการกระจายตัวบบปกติ (Normal distribution) ของขຌอมูล
ปริมาณนๅําฝนรายดือนฉลีไย (ก) สถานี  07013 ละ (ข) สถานี  07092 

 

3.1.2.2 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

บนสมมุติฐานการปลอยกຍาชรือนกระจก฿นอนาคตตามขຌอกําหนด IPCC (SRES 

Scenario) Scenario บบ A2 ละ B2 

 ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไ คาดการณ์ เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECISScenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 

พ.ศ. 2555-2612 จาก Southeast  Asia START Regional Center (START) ซึไงขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนถูก
จัดกใบ฿นรูปบบของ text file ดย฿น 1 เฟล์ จะจัดกใบขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน 1 ปี ของหนึไง Scenario (หมาย
หตุ : จํานวนวัน฿นรอบปีตาม Climate model PRECIS จะมี 360 วันทาน้ัน) ละมีขนาดของตารางกริด

(ก) (ข) 
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ทากับ 20 กม. X20 กม. ซึไง Latitude / Longitude ทีไอຌางอิง฿นตละกริดคือจุดกึไงกลางของตละกริด ดย
พ้ืนทีไบริวณลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า ทีไทําการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตมีขอบขตอยูทีไ  Latitude 

15.32 - 20.90ºN ละ Longitude 96.75ºE - 102.11ºE การศึกษาคร้ังน้ีนําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นตละปีมาจัดกใบ฿หຌ
อยู฿นรูปบบฐานขຌอมูล฿นระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ ดยรายละอียดของฐานขຌอมูลทีไเดຌจัดทําขึ้นมี
รายละอียดดังน้ี 

ขຌอมูลสดงตําหนงกริดละปริมาณนํ้าฝน฿นตละกริดจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ดังตัวอยางขຌอมูลสดงตําหนงกริดละปริมาณนํ้าฝน฿นตละกริดจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นปี พ.ศ. 2554 สดง฿นรปูทีไ 3-16 

ขຌอมูลชิงบรรยายจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 

ละ B2) ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ดัง
ตัวอยางขຌอมูล฿นปี พ.ศ. 2554 สดง฿นรูปทีไ 3-17 ดยสามารถอธิบายความหมายของรหัส฿นตละคอลัมน์เดຌ
ดังน้ี 

lat Long grid x Y DAY1 DAY2 DAY3

 

รหัสละคาํอธบิายรายละอียด 
lat  พิกัดละติจดูทีไจดุกึไงกลางกริด 

long พิกัดลองติจูดทีไจดุกึไงกลางกริด 

grid ลําดับกริด 

x  พิกัดละติจดู฿นระบบ UTM 

y  พิกัดลองติจดู฿นระบบ UTM 

DAY1 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนจากบบจําลอง PRECIS A2 วันทีไ 1 ม.ค.  ปี พ.ศ. 2554 

DAY2 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนจากบบจําลอง PRECIS A2 วันทีไ 2 ม.ค.  ปี พ.ศ. 2554 

DAY3 ขຌอมูลปรมิาณน้ําฝนจากบบจาํลอง PRECIS A2 วันทีไ 3 ม.ค.  ปี พ.ศ. 2554 

  สําหรับชวงวันทีไ 4 ม.ค. - 26 ธ.ค. มีลักษณะฐานขຌอมูลชนดียวกับตัวอยางวันทีไ 1-3 ม.ค. 

  ละสําหรับ฿นปีทีไหลือกใมีลักษณะฐานขຌอมลูชิงบรรยายชนดียวกับตัวอยาง฿นปี พ.ศ. 2554 
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รปูทีไ 3-16 ตัวอยางขຌอมูลสดงตําหนงกริดละปริมาณนๅาํฝน฿นตละกริดจากบบจําลองภูมิอากาศ

ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นป ีพ.ศ. 2554 

 

 
 

รปูทีไ 3-17 ตัวอยางขຌอมูลชงิบรรยายจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นป ี
พ.ศ. 2554 
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3-32 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

3.1.2.3 การตรวจสอบชวงวลา฿นการคาดการณข์ຌอมูลปริมาณนๅําฝนจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) 

ครงการวิจัยน้ีเดຌทําการตรวจสอบความสอดคลຌองระหวางชวงวลา฿นการ
คาดการณ์ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับ
ชวงวลาการตรวจวัดขຌอมูลปริมาณน้ําฝนจากจากสถานีวัดนํ้าฝนของกรมชลประทานละกรมทรัพยากรนํ้าทีไ
ผานกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลดังรายละอียด฿นหัวขຌอ 3.1.2.1 ดยทําการวิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายดือนฉลีไย฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับของปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัด
นํ้าฝน฿นตละสถานี ณ ตําหนงกริดทีไสถานีวัดนํ้าฝนดังกลาวต้ังอยู  ฿นการศึกษาครั้งน้ีเดຌพิจารณาลือกสถานี
วัดนํ้าฝนทีไต้ังอยู฿นลักษณะภูมิประทศทีไตกตางกัน฿นพ้ืนทีไศึกษาทีไครอบคลุมทุกลักษณะภูมิประทศ เดຌก 
พ้ืนทีไหนຌาขา พ้ืนทีไหลังขา พ้ืนทีไสูง ละพื้นทีไราบ พืไอ฿ชຌป็นตัวทนของสถานีวัดนํ้าฝน฿นพ้ืนทีไศึกษาจํานวน 

10 สถานี ซึไงประกอบดຌวยสถานี 08142, 16022, 16072, 20042, 20062, 28102, 38022, 39042, 63202 

ละ 70072 ตําหนงของสถานีวัดนํ้าฝนทีไลือก฿ชຌ฿นการศึกษาสดง฿นรูปทีไ 3-18 ดยผลการวิคราะห์
ความสัมพันธ์ดังกลาว ณ  ตําหนงกริดทีไสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 10 สถานีต้ังอยูสดง฿นรูปทีไ 3-19 

 
รปูทีไ 3-18 ตําหนงของสถานีวัดนๅําฝน 10 สถานี ทีไลือก฿ชຌวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนๅําฝน

รายดือนฉลีไย฿นระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ของปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) กับของปรมิาณนๅาํฝน
จากสถานีวัดนๅําฝน  
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รูปทีไ 3-19 ผลการวิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวางปริมาณนๅาํฝนรายดือนฉลีไย฿นระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 ของปรมิาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario 

บบ A2 ละ B2) กับของปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝน 
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ผลการศึกษาจากรูปทีไ 3-19 พบวาปริมาณนํ้าฝนรายดือนฉลีไย฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2) มีนวนຌมทีไสอดคลຌองกับของปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงกริด
ทีไสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 10 สถานี ต้ังอยู ซึไงสดง฿หຌหในวาชวงวลา฿นการคาดการณ์ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (Scenario บบ A2 ละ B2) มีความสอดคลຌองกับชวงวลาการ
ตรวจวัดขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนจากจากสถานีวัดนํ้าฝนของกรมชลประทานละกรมทรัพยากรนํ้า 

3.1.2.4 การจัดตรียมขຌอมูลปริมาณนๅําฝนสําหรับ฿ชຌ฿นการศึกษา 

ก) การจัดตรียมขຌอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดน้ําทีไผานกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพขຌอมูล 

การศึกษา฿นครั้งน้ีเดຌทําการจัดตรียมขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าทีไผาน
กณฑ์การตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอนําเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์หาคา
ปรับกຌสําหรับ฿ชຌปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

(Scenario บบ A2 ละ B2) ดยมีการจัดตรียมขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนดังน้ี 

 ขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนสดงดังรูปทีไ 3-20 

 ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายดือน฿นชวงระหวางดือนมกราคมถึงธันวาคมของ
ตละสถานีวัดนํ้าฝน ดังตัวอยางขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนดือนพฤษภาคมฉลีไยสดง
฿นรูปทีไ 3-21 

 ขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนฉลีไยรายวัน฿นชวง 360 วัน (ระหวางวันทีไ 1 มกราคม - 26 

ธันวาคม) ของตละสถานีวัดนํ้าฝน ดังตัวอยางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวัน
ของวันทีไ 8 พฤษภาคม สดง฿นรปูทีไ 3-22 

 

 หมายหตุ : ฿นการศึกษานีๅพิจารณา฿ชຌขຌอมูลปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝน
จํานวน 360 วัน พ่ือ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอมูลปริมาณนๅําฝนรายวันที่คาดการณ์เดຌ
จากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ที่มีจาํนวน 360 วัน 
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รปูทีไ 3-20 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปี฿นตละสถานีวัดนๅาํฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 

 
รปูทีไ 3-21 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยดือนพฤษภาคม฿นตละสถานวัีดนๅําฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 

2523-2554 
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รปูทีไ 3-22 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 พฤษภาคม ฿นตละสถานวัีดนๅําฝน฿นชวงปีฐาน

ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ข) การจัดตรียมขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นการจัดตรียมขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2฿นตละกริด฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอ฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์หาคาปรับกຌ ณ ตําหนงกริด฿นตละกริดทีไมีสถานีวัดนํ้าฝนต้ังอยู ผลลัพธ์ของคาปรับกຌดังกลาวจะ
ถูก฿ชຌ฿นการปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 
บบ A2 ณ ตําหนงกริด฿นตละกรดิทีไมสีถานีวัดนํ้าฝนต้ังอยู ดยมีการจัดตรียมขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนดังน้ี  ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง

ภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 สดงดังรูปทีไ 3-23  ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายดือน฿นชวงระหวางดือนมกราคมถึงธันวาคม฿น
ตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 
บบ A2 สดงตัวอยางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยดือนพฤษภาคมดังรูปทีไ 3-24  ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวัน฿นชวงระหวางวันทีไ 1 มกราคม - 26 ธันวาคม 
฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 
Scenario บบ A2 ดังตัวอยางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 
พฤษภาคม สดง฿นรูปทีไ 3-25 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 3-37 

 
รปูทีไ 3-23 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปี฿นตละกรดิทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 
 

 
รปูทีไ 3-24 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยดือนพฤษภาคม฿นตละกริดทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลอง

ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

3-38 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 3-25 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 พฤษภาคม ฿นตละกริดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 
2523-2554 

 

ค) การจัดตรียมขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

฿นการจัดตรียมขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2฿นตละกริด฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอ฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์หาคาปรับกຌ ณ ตําหนงกริด฿นตละกริดทีไมีสถานีวัดนํ้าฝนต้ังอยู ผลลัพธ์ของคาปรับกຌดังกลาวจะ
ถูก฿ชຌ฿นการปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 ณ ตําหนงกริด฿นตละกรดิทีไมสีถานีวัดนํ้าฝนต้ังอยู ดยมีการจัดตรียมขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนดังนี้ 

 ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 สดงดังรูปทีไ 3-26 

 ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายดือน฿นชวงระหวางดือนมกราคมถึงธันวาคม฿น
ตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 สดงตัวอยางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนดือนพฤษภาคมฉลีไยดังรูปทีไ 3-27 

 ขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวัน฿นชวงระหวางวันทีไ 1 มกราคม - 26 ธันวาคม 

฿นตละกริดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ B2 ดังตัวอยางขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 

พฤษภาคม สดง฿นรูปทีไ 3-28 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 3-39 

 
รปูทีไ 3-26 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปี฿นตละกรดิทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 
รปูทีไ 3-27 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยดือนพฤษภาคม฿นตละกริดทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลอง

ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 
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3-40 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 3-28 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันของวันทีไ 8 พฤษภาคม ฿นตละกริดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 

3.1.2.5 ขຌอมูลบบจําลองระดับความสูง ASTER GDEM 

การศึกษาครั้งน้ีเดຌ฿ชຌขຌอมูลบบจําลองระดับความสูงชิงลข (ASTER GDEM) พืไอ
พิจารณาถึงลักษณะภูมิประทศทีไมีผลกระทบตอปริมาณนํ้าฝน฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า ดย
ขຌอมูล ASTER GDEM ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาน้ีเดຌจากครงการความรวมมือระหวางองค์การบริหารการบินละ
อวกาศหงชาติ ประทศสหรัฐอมริกา (National Aeronautics and Space Administration, NASA) ละ
กระทรวงศรษฐกิจการคຌาละอุตสาหกรรม ประทศญีไปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry, 

METI) ดยสามารถดาวน์หลดเดຌจากวบเซต์ http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp ขຌอมูล  

ASTER GDEM ทีไดาวน์หลดเดຌน้ีป็นขຌอมูล฿นรูปบบราสตอร์ (Raster) ซึไงมีการจัดกใบบบ Digital File 

Format (*.adf) มีความละอียด฿นนวราบ 30 ม. x 30 ม. ละความละอียด฿นนวดิไง 1 ม. ดย฿นหนึไง
ตารางกริดซล์จะทําการกใบคาระดับความสูงทีไป็นตัวทนของตารางกริด 1 คา ซึไงสามารถสดงผลขຌอมูล 

ASTER GDEM ดย฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมศิาสตร์ ดังสดง฿นรูปทีไ 3-29  
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 3-41 

 
รปูทีไ 3-29 สดงลักษณะขຌอมูล ASTER GDEM 2 มิติ ละ 3 มิติ 
 

3.1.3 ขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมละนๅําป่าไหลหลาก 

ครงการวิจยัน้ีเดຌทําการรวบรวมขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลาก ต้ังตอดีตจนถึง
ปัจจุบันทีไกิดขึ้น฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า จากหนวยงานตางๆ ทีไมีการบันทึกขຌอมูลเวຌ ดยมี
รายละอียดสดง฿นตารางทีไ 3-5 จากขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากทีไรวบรวมเดຌน้ีจะนําเปจัดทํา
ฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีตจนถึงปัจจุบัน฿นพ้ืนทีไศึกษาทีไสามารถสืบคຌนเดຌงาย
ตอเป 

ระดับความสูง ม.(ร.ท.ก.)

สงูสดุ : 2775

ตํ่าสดุ : 0

(ก) ASTER GDEM 2 (ข) ASTER GDEM 3 มิติ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
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3-42 
สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ตารางทีไ 3-5 หตุการณ์ดินถลมละนๅาํปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล

ชียงราย มสาย วียงพางคํา หมู 6 2 สิงหาคม 2548

มีฝนตกหนัก฿นพืน้ทีไติดตอกัน 3 วัน (ปริมาณฝนสะสม 100 มม.) ทํา
฿หຌดิน฿นบริวณพืน้ทีไเมสามารถบกรับนํ้าหนักเวຌเดຌ จึงทํา฿หຌดินพงั
ละเหลลงมา

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย มฟา้หลวง มฟา้หลวง บຌานอีกຌอป่ากลຌวย 7 สิงหาคม 2548
ชั้นดินอุຌมนํ้าเวຌมากจนกระทัไงเมสามารถทนรับน้ําหนักเดຌจึงมีการเหล
ถลมลงมาตามความลาดชัน

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย ชียงของ ริมขง บຌานสองพีไนຌอง 15 สิงหาคม 2548
มีฝนตกหนัก จงึทํา฿หຌชั้นดินมีการอุຌมนํ้าเวຌมาก จนกระทัไงเมสามารถ
ทนรับนํ้าหนักเดຌ ดินจึงเหลลงมา

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย วียงป่าป้า มจดีย์ บຌานปางมะกาด 28 สิงหาคม 2548
มฝีนตกหนักจึงทํา฿หຌชั้นดินมีการอุຌมนํ้าเวຌมาก จนกระทัไงเมสามารถ
ทนรับน้ําหนักเดຌจงึมีการเหลถลมลงมาตามความลาดชัน

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย มฟา้หลวง มฟา้หลวง บຌานจะลอ 7 สิงหาคม 2549

ฝนตกหนักอยางตอนืไอง ซึไงป็นผลนืไองมาจากลมมรสุมตะวันตก
ฉียง฿ตຌพดัผานภาค฿ตຌตอนบนละหยอมความกดอากาศตไําพาดผาน
บริวณภาคหนือ

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย มสาย วียงพางคํา บຌานดอยงาม 21 กันยายน 2549 มีบຌานรือนสียหาย 2 หลัง สาหตุกิดนืไองจากฝนตกหนัก฿นพืน้ทีไ กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย ชียงสน วียง บຌานสบรวก หมูทีไ 1 7 สิงหาคม 2552

กิดจากฝนตกหนักวัดปริมาณน้ําฝนเดຌ 199 มม. จากอิทธิพลของพายุ
กนี ประกอบกับมีรองความกดอากาศตไําซึไงพาดผานทางตอนหนือ
ของจังหวัดชียงรายละชียง฿หม

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย ชียงของ ริมขง บຌานหຌวยยใน, บຌานกิไวกาญจน์ 17 สิงหาคม 2553

 ดินเหลปิดทับทางหลวงผนดินหมายลข 1129 สายชียงสน-ชียง
ของ ระหวางหลักกิลมตรทีไ 15-19  จากอิทธิพลของรองมรสุมพาด
ผานบริวณประทศเทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌมี
กําลังคอนขຌางรง ทํา฿หຌมีฝนตกหนักละตกตอนืไอง

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย วียงป่าป้า มจดีย์฿หญ - 22 สิงหาคม 2553

กิดน้ําป่าเหลหลากขຌาทวม จากอิทธิพลของพายุซนรຌอน “มนิดอน
ล” บริวณทะลจีน฿ตຌตอนกลาง สงผล฿หຌรองมรสุมทีไพาดผาน
ภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ มีกําลังรงขึ้นทํา฿หຌกิดฝน
ตกหนักละตกตอนืไอง

กรมทรัพยากรธรณี
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3-43 

ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

 

จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล

ชียงราย

ขุนตาล ทิง 
วียงชียงรุຌง 
ชียงของ ละ
พญามใงราย

- - 24 สิงหาคม 2553

กิดน้ําป่าเหลหลากขຌาทวม฿นพืน้ทีไ 5 อําภอ รวม 15 ตําบล 64 หมู
 บຌานราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 9,330 ครัวรือน พืน้ทีไการกษตร
เดຌรับความสียหาย 5,400 เร

กรมทรัพยากรธรณี

ชียงราย มสรวย วาวี - 29 กรกฎาคม 2556 ฝนตกหนักทํา฿หຌกิดดินสเลด์พาตຌนเมຌ฿หญทับชาวอาขาสียชีวิต 2 คน www.thairath.co.th

ชียงราย มฟา้หลวง ทอดเทย - 29 กรกฎาคม 2556

ชียงราย มฟา้หลวง มสลอง฿น - 29 กรกฎาคม 2556

ชียง฿หม มจม - บຌานน้ํามรก 14 กันยายน 2545
มีการอพยพชาวบຌานออกจากพืน้ทีไจํานวน 180 ครอบครัวละ
สຌนทางมจม – ฮอด เดຌรับความสียหายนืไองจากดินถลม

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

ชียง฿หม มจม ทาผา บຌานยางหลวง 17 กันยายน 2545

น้ําป่าเหลหลาก มีบຌานรือนสียหายทั้งหลังจํานวน 12 หลัง 
นอกจากนี้พืน้ทีไกษตรกรรมซึไงอยูตลอดทั้งสองฝัง นํ้ามรกมีความ
สียหายจํานวน 4,044 เร

กรมทรัพยากรธรณี

ชียง฿หม อมกຎอย - - 20 พฤษภาคม 2547
สียหาย 4 ตําบล 14 หมูบຌาน ประชาชนดือดรຌอน 100 คน 120 

ครัวรือน สียชีวิต 1 คน
สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

ชียง฿หม อมกຎอย ยางปียง - 23 พฤษภาคม 2547

ชียง฿หม อมกຎอย มตืไน - 23 พฤษภาคม 2547

ชียง฿หม อมกຎอย มอนจอง - 23 พฤษภาคม 2547

ชียง฿หม มอาย ทาตอน บຌานสนสุข 16 กันยายน 2547
ลาดนินขาเดຌถลมลงมาทํา฿หຌบຌานรือนราษฎรสียหายทั้งหลัง ละ
จຌาของบຌานเดຌรับบาดจใบจํานวน 1 ราย

กรมทรัพยากรธรณี

ชียง฿หม ฝาง มงอน บຌานปางควาย, บຌานยาง 8 สิงหาคม 2549
ผูຌสียชีวิต 8 คน (บຌานปางควาย 2 คน บຌานยาง 6 คน) บຌานรือน
สียหายทั้งหลัง 9 หลังสียหายบางสวน 24 หลัง

สํานกัธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

ชียง฿หม ชียงดาว มนะ - 11 กันยายน 2555
ฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน จนดินอุຌมน้ําเมเหวลืไอนเหลลงมาจาก
บนดอย พาตຌนเมຌขนาด฿หญนຌอย ถลมลงมาปิดขวางทางจารจร

www.thairath.co.th

วิกฤติฝนตกหนัก ทํา฿หຌดินภูขาถลมลงมาปิดถนน฿นพืน้ทีไ www.dailynews.co.th

กิดน้ําป่าเหลหลากดินถลม ผูຌสียชีวิต 1 คน บาดจใบ 4 คน บຌานรือน
สียหาย 14 หลัง

http://www.bangkokbizn

ews.com
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ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

 

จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล

ตาก มระมาด - - 20 พฤษภาคม 2547
สียหาย 4 ตําบล 16 หมูบຌาน ประชาชนดือดรຌอน 8,846 คน 2,135

 ครัวรือน สียชีวิต 5 คน บาดจใบ 391 คน
สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

ตาก มสอด มกุ บຌานหนองน้ําขียว 2 กรกฎาคม 2554

มีนํ้าฝนปริมาณมากเหลซึมลงเป฿นชั้นดิน ทํา฿หຌชั้นดินขาด
สถียรภาพละเหลลงมา หางจากสํานักสงฆ์บຌานหนองนํ้าขียว เป
ทางทิศตะวันตกฉียง฿ตຌ 50 มตร

กรมทรัพยากรธรณี

นาน ฉลิมพระกียรติ หຌวยกຎน บຌานสบปน หมู 2 25 สิงหาคม 2549

ดินถลมละน้ําป่าเหลหลาก นืไองจากมีฝนตกติดตอกัน 4-5 วัน 

บຌานรือนสียหายทั้งหลังจํานวน 1 หลัง ละสียหายบางสวนอีก
หลายหลัง

กรมทรัพยากรธรณี

นาน ทุงชຌาง ทุงชຌาง บຌานนํ้าพิ 25 สิงหาคม 2549 ฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน มีบຌานรือนสียหายทั้งหลัง 2 หลัง กรมทรัพยากรธรณี

นาน ทาวังผา ตาลชุม 
บຌานหຌวยธนู หมูทีไ 9, บຌาน
นํ้าปຈาก หมูทีไ 7

5 กันยายน 2551

นํา้ป่าเหลหลาก บຌานสียหายทั้งหลัง 10 หลัง บຌานพงัสียหาย
บางสวน 51 หลัง ถนนสียหาย 2 สาย ฝาย 3 หง มีผูຌบาดจใบ 10 

ราย ละมีผูຌสียชีวิต 3 ราย
กรมทรัพยากรธรณี

นาน ทาวังผา ศรีภูมิ บຌานมวง 5 กันยายน 2551 นํา้ป่าเหลหลาก บຌานพงัสียหายบางสวน 6 หลัง กรมทรัพยากรธรณี

นาน มือง สะนียน
บຌานสองคว หมู 5, บຌานปาง
ปຉย หมู 6

12 กันยายน 2552

นํา้ป่าเหลหลากอยางรวดรใว ทํา฿หຌถนนสียหาย 4 สาย ทอระบายน้ํา
 2 หง ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอนประมาณ 500 ครัวรือน 2,500 

คน ละมีผูຌสียชีวิต 4 ราย
กรมทรัพยากรธรณี

นาน ทาวังผา ผาทอง
บຌานนํ้ากิ หมู 5, บຌานสัน
จริญ หมู 6

18 กรกฎาคม 2553

มีดินเหลลงมาป็นระยะตลอดสຌนทาง บຌานรือนราษฎรทีไอยูติด
ทางนํ้าสียหายประมาณ 10 หลัง สัตว์ลี้ยงถูกนํ้าพดัพาสียหาย 

พืน้ทีไทางการกษตรสียหายจํานวนมาก
กรมทรัพยากรธรณี

นาน วียงสา มขะนิ้ง -  11 มิถุนายน 2556  สียชีวิต 1 คน สูญหาย 1 คน บຌานรือนสียหาย 20 หลัง www.dailynews.co.th

พชรบูรณ์ หลมสัก บุงน้ําตຌา บຌานธารทิพย์(หมูบูด) 11 กันยายน 2543

พชรบูรณ์ มือง ทาพล บຌานพธิ่งิน 11 กันยายน 2543

สียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน บຌานรือนสียหาย 363 หลัง การปศุ
สัตว์ พืน้ทีไการกษตรสียหายมากมาย

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี
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ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

 

จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล

พชรบูรณ์ หลมสัก น้ํากຌอ - 11 สิงหาคม 2544
สียชีวิต 136 คน บาดจใบ 109 คน สูญหาย 4 คน บຌานรือนพงัทลาย
 188 หลัง   คิดป็นมูลคาประมาณ 645 ลຌานบาท

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

พร วังชิ้น - - 4 พฤษภาคม 2544
มีบຌานรือนสียหาย 18 หลัง ผูຌสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน คิด
ป็นมูลคาประมาณ 100 ลຌานบาท

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

พร มือง ชอฮ
บຌานนาตอง, บຌานน้ําจຌอม, 

บຌานปากกลาย, บຌานผาตรึม
23 พฤษภาคม 2549

ผูຌสียชีวิต 5 คน บຌานรือนสียหายทั้งหลัง 135 หลัง สียหายบางสวน
 345 หลัง

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

พร ดนชัย หຌวยเร - 18 มิถุนายน 2552

พร วังชิ้น นาพนู - 18 มิถุนายน 2552

พร ดนชัย หຌวยเร บຌานนํ้ารม หมู 4 3 สิงหาคม 2553
กิดนํ้าป่าเหลหลาก บริวณถนนทางหลวงหมายลข 11 ชวง
กิลมตรทีไ 151 นืไองจากอิทธิพลของรองความกดอากาศตไํา (รองฝน)

กรมทรัพยากรธรณี

พร รຌองกวาง มยางตาล - 22 สิงหาคม 2553

พร มือง วังธง - 22 สิงหาคม 2553

พร ลอง บຌานปิດน - 22 สิงหาคม 2553

พร วังชิ้น
วังชิ้น, ป่าสัก,

 มพงุ, มกิ็ง
, สรอย

- 22 สิงหาคม 2553

พร มือง ป่าดง หมู 8 28 พฤษภาคม 2555

กิดฝนตกหนักทํา฿หຌดินภูขาถลมทับสຌนทางลอยฟา้ชืไอมตอเปยัง อ.

ทาปลา จ.อุตรดิตถ์ บริวณหลักกิลมตรทีไ 21-22 หรือทีไรียกวา
สะพาน 1 นอกจากนี้บริวณสะพาน 8 ยังมีดินถลมทับสຌนทางรถเม
สามารถสัญจรเดຌ

www.dailynews.co.th

พะยา ปง - - 20 สิงหาคม 2504

กิดดินถลมรุนรง ละทํา฿หຌกิดน้ําป่าเหลหลากกือบทุกรองหຌวย
ของพืน้ทีไตຌนน้ําของมนํ้ายม ประชาชนเดຌรับความสูญสียทั้งชีวิต
ละทรัพย์สินจํานวนมาก

กรมทรัพยากรธรณี

กิดน้ําป่าเหลหลาก นืไองจากอิทธิพลของรองความกดอากาศ
ตไําพาดผานภาคหนือ ละภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน

กรมทรัพยากรธรณี

กิดน้ําป่าเหลหลากขຌาทวมบຌานกวา 300 หลัง บอปลา 40 บอ ละ
พืน้ทีไการกษตรสียหายประมาณ 1,500 เร นืไองจากอิทธิพลของพายุ
ซนรຌอน “มินดอนล” บริวณทะลจีน฿ตຌตอนกลาง

กรมทรัพยากรธรณี
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จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล

พะยา มือง, ชียงคํา - - 27 สิงหาคม 2538

พายุซนรຌอน Lois ทํา฿หຌกิดฝนตกหนักมากป็นหตุ฿หຌกิดดินถลม
ละน้ําป่าเหลหลาก ราษฎรจํานวนมากเดຌรับความสูญสียทรัพย์สิน 

ละบຌานรือน
กรมทรัพยากรธรณี

มฮองสอน สบมย - - 20 พฤษภาคม 2547 ผูຌประสบภัย 400 คน 120 ครัวรือน บຌานรือนสียหาย 100 หลัง
สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

มฮองสอน ปาย วียง฿ตຌ บຌานทศบาล 13 สิงหาคม 2548
บຌานรือนสียหาย 11 หลัง สียชีวิต 2 คน บาดจใบ 21 คน สูญหาย 9

 คน
สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

มฮองสอน ปางมะผຌา - บຌานน้ําริน 13 สิงหาคม 2548
ราษฎรสียชีวิต 5 คน  บຌานรือนสียหายทั้งหลัง 15 หลัง  ทางหลวง
ผนดินชํารุด 3 หง

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

มฮองสอน สบมย มสามลบ บຌานปู่ทา หมู 6 3 สิงหาคม 2554

กิดดินถลมลงมาปิดทับบຌานรือนประชาชน ทํา฿หຌมีผูຌสียชีวิต 9 ราย 

ผูຌเดຌรับบาดจใบ 12 คน ละบຌานรือนราษฎรสียหายทั้งหลัง 1  หลัง
 ละสียหายบางสวน 9 หลัง

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

มฮองสอน มสะรียง มยวม
บຌานจอมกิตติ (บຌานน้ําดิบ) 

หมู 13
3 สิงหาคม 2554

กิดดินถลมพืน้ทีไบຌานจอมกิตติ ดินคลนเหลทับบຌานรือนราษฎร
สียหาย 10 หลัง ละถนนทางขຌาหมูบຌานสียหาย 2 จุด

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

มฮองสอน สบมย - - 15 กันยายน 2555
มีดินถลมลงมาปิดทับถนน สูง 3 มตร ยาวประมาณ 5 มตร รถทุก
ชนิดเมสามารถผานเปมาเดຌ  ทํา฿หຌรถริไมติดยาวหลายสิบคัน

www.thannews.th.com

ลําปาง วังหนือ - - 27 สิงหาคม 2538
พายุซนรຌอน Lois ทํา฿หຌกิดฝนตกหนักมาก ป็นหตุ฿หຌกิดดินเหล
ละน้ําป่าเหลหลากราษฎรจํานวนมากเดຌรับผลกระทบ

กรมทรัพยากรธรณี

ลําปาง ถิน - - 3 พฤษภาคม 2544
กิดดินเหลละน้ําป่าเหลหลาก ทํา฿หຌเรนา สัตว์ลี้ยง ขຌาวของ
ครืไอง฿ชຌละบຌานรือนสียหายจํานวนมาก

กรมทรัพยากรธรณี

ลําปาง
วังหนือ, มือง
ปาน, จຌหม, 

มือง
- - 28 กันยายน 2548

กิดดินเหลละทํา฿หຌกิดน้ําป่าเหลหลากกือบทุกรองหຌวยของพืน้ทีไ
ตຌนนํ้าของมนํ้าวัง รวมทั้งกิดนํ้าลຌนขืไอนกิไวลม ประชาชนเดຌรับ
ความสูญสียทั้งชีวิตละทรัพย์สินจํานวนมาก

รายงานครือขายจຌงหตุ
ธรณีพบิัติภัยจังหวัดลําปาง 
2550
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ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

 

จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล

ลําปาง มืองปาน ทุงกวຎาว - 21 มิถุนายน 2553

กิดนํ้าป่าเหลหลาก นืไองจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของหยอมความ
กดอากาศตไํา ทํา฿หຌบຌานรือนราษฎรเดຌรับความสียหายประมาณ 300

 หลังคา รงรียน สะพาน ถนนชํารุดสียหายจํานวนมาก
กรมทรัพยากรธรณี

ลําปาง วังหนือ
วังทอง, วังซຌาย
, วังทรายดํา, 
วัง฿ตຌ

11 กันยายน 2553
กิดน้ําป่าเหลหลาก ทํา฿หຌบຌานรือนราษฎรละพืน้ทีไการกษตร
สียหาย ทํา฿หຌสะพานเมຌเดຌรับความสียหาย 3 หง คอสะพาน 4 หง

กรมทรัพยากรธรณี

ลําพนู มทา ทาปลาดุก บຌานขุนตาน หมู 8 31 สิงหาคม 2549

 มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ําฝนเดຌ 185 มม. กิดดินเหลบริวณเหลขา
 ดินละศษซากตຌนเมຌจํานวนมากเดຌถูกกระสน้ําพดัพาเปติดบริวณ
ฝายบຌานทาปลาดุก ทํา฿หຌระดับน้ําสูงขึ้นอยางรวดรใว กระสน้ําจึง
เหลปลีไยนทิศทางขຌาทวมบຌานรือนของประชาชน มีมลูคาความ
สียหายมากกวา 100 ลຌานบาท

กรมทรัพยากรธรณี

ลําพนู  ลี้, บຌานฮง - - 10 พฤษภาคม 2554
น้ําป่าเหลหลากละน้ําทวมฉับพลัน ดยฉพาะพืน้ทีไสองฝัດงมน้ําลี้฿น
 7 ตําบลของอําภอลี้

กรมทรัพยากรธรณี

สุขทัย ศรีสัชนาลัย -
บຌานหຌวยตม, บຌานดงหญຌาปา,
 บຌานมคุ

23 พฤษภาคม 2549
ผูຌสียชีวิต 7 คน บຌานรือนสียหายทั้งหลัง 89 หลัง สียหายบางสวน 

156 หลัง
สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

อุตรดิตถ์ ทาปลา น้ําหมัน บຌานน้ําตຍะ, บຌานน้ํารี 23 พฤษภาคม 2549

อุตรดิตถ์ ลับล มพลู บຌานผามูบ, บຌานมหาราช 23 พฤษภาคม 2549

อุตรดิตถ์ มือง - บຌานเฮฮຌา, บຌานน้ําเครຌ 23 พฤษภาคม 2549

อุตรดิตถ์ ลับล มพลู - 19 สิงหาคม 2553 น้ําฝนซึมลงเปตามรอยยกกิดดินถลม มีบຌานรือนสียหาย 2 หลัง กรมทรัพยากรธรณี

อุตรดิตถ์ น้ําปาด น้ําเผ บຌานตຌนขนุน, บຌานหຌวยดืไอ 9 กันยายน 2554

บ.ตຌนขนุน ม.3 มีผูຌสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 1 ราย ละบຌานรือน
สียหายทั้งหลัง 31 หลัง สียหายบางสวนจํานวน 30 หลัง บ.หຌวยดืไอ
 บຌานรือนสียหาย 10 หลัง สียหายบางสวนจํานวน 20 หลัง สวน
บຌานหຌวยคอม บຌานคลองนียน ละบຌานกຍกมีไ เดຌรับความสียหาย
บางสวน

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี

ผูຌสียชีวิต 75 คน บຌานรือนสียหายทั้งหลัง 483 หลัง สียหาย
บางสวน 3,478 หลัง

สํานักธรณีวิทยาสิไงวดลຌอม 

กรมทรัพยากรธรณี
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จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

ชียงราย มฟ้าหลวง มสลอง฿น บຌานลาลิไว หมู 14 26 กรกฎาคม 2555 
กิดดินเหล ปดิทับสຌนทางสายทอดเทย - หัวมคํา 1 ชองทาง
จราจร ขณะนี้สามารถ฿ชຌสຌนทางเดຌตามปกติลຌว 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียงราย มฟ้าหลวง ทอดเทย บຌานสนมืองก หมูทีไ 2 26 กรกฎาคม 2555 

กิดดินเหล ปดิทับสຌนทางสัญจรขนาดกวຌาง 5 มตร ยาว 400 มตร 

สงผล฿หຌราษฎร฿นพื้นทีไ 2 ตําบล 8 หมูบຌาน เมสามารถ฿ชຌสຌนทาง
สัญจรเปมาเดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ชียงราย ชียงสน บຌานซว บຌานซวกลาง หมูทีไ 14 26 กรกฎาคม 2555 
กิดดินเหล ลงมาปิดทับบຌานรือนราษฎร เดຌรับความสียหายบางสวน 

1 หลังเมมีผูຌเดຌรับบาดจใบละสยีชีวิต 
กรมทรัพยากรธรณี 

 

ชียงราย มฟ้าหลวง ทอดเทย บຌานทอดเทย หมูทีไ 1 5 สิงหาคม 2555 สงผล฿หຌบຌานรือนราษฎรเดຌรับความสียหายบางสวน 2 หลัง กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียงราย มฟ้าหลวง ทอดเทย 
บຌานสนมืองก,ทูหมอ
อาน 

5 สิงหาคม 2555 
สงผลรถเมสามารถสัญจรเปมาเดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียงราย มฟ้าหลวง ทอดเทย บຌานสนมืองก หมูทีไ 4 6 กันยายน 2555 ดินเหลปิดทับสຌนทางระยะทางขาดกวา 100 มตร กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียง฿หม ชียงดาว ทุงขຌางพวง บຌานหຌวยทรายขาวหมูทีไ 5 6 กันยายน 2555 น้ําป่าเหลหลากละดินถลม มีผูຌสียชีวิต 1 ราย บาดจใบ 1 คน กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียง฿หม ฝาง   สຌนทางขึ้นดอยอางขาง 6 กันยายน 2555 สงผล฿หຌรถยนต์เมสามารถสัญจรผานเปมาเดຌ กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียง฿หม ดอยสะกใด ทพสดใจ บຌานมตอน หมูทีไ 4 7 กันยายน 2555 
ดินเหลลงมาปิดทับบຌานรือนประชาชน สงผล฿หຌตຌนเมຌลຌมทับบຌาน
เดຌรับความสียหายบางสวน 1 หลัง 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

ชียง฿หม       6 กันยายน 2555 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไอําภอมออน ตําบลมทา หมูทีไ 5 

ละ 6 สงผล฿หຌน้ํากัดซาะคอสะพาน ละสาเฟฟ้าคนลຌม อําภอ
ฝาง ตําบลมงอน หมูทีไ 2 ละ 10สงผล฿หຌพื้นทีไทางการกษตร เดຌรับ
ความสียหายลใกนຌอย อําภอดอยสะกใดตําบลป่าป้อง หมูทีไ 4 ละ
ตําบลตลาด฿หญ หมูทีไ 2-4 สงผล฿หຌพื้นทีไทางการกษตร เดຌรับความ
สียหายลใกนຌอย อําภอเชยปราการ ตําบลศรีดงยใน สงผล฿หຌ
การกษตร 15 เร ถนนลูกรัง 1 สาย สะพาน 2 หง สียหาย 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ชียง฿หม ชียงดาว ทุงขຌาวพวง บຌานมกอน หมูทีไ 2 7 กันยายน 2555 
น้ําป่าเหลหลากสงผล฿หຌสะพาน฿นหมูบຌานขาด 2 หง (สะพานชืไอม
ระหวางบຌานดอยนางหลวง กับบຌานกะหรีไยง) 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
3-49 
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จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

ตาก มสอด มกาษา รงรียนบຌานมกีๆดสามทา 18 มิถุนายน 2555 

พบรอยยกปรากฏบนผิวดินป็นนวสຌนคຌง รัศมีประมาณ 10 มตร
หางจากตัวอาคารรียนชั้นอนุบาล 15 มตร ละพบลักษณะการทรุด
ตัวของชั้นดินบริวณฐานอาคารรียนทุกอาคาร จนทํา฿หຌพื้นผนัง ละ
คานของตวัอาคารมีการตกรຌาวป็นนวยาวทุกหลัง อาจทํา฿หຌอาคาร
ถลมลงมาจนป็นอันตรายตอนักรียนเดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ตาก มสอด     7 กันยายน 2555 

ทาํ฿หຌมีดินละกຌอนหินขนาด฿หญรวงลงมาขวางถนน บริวณกิลมตร
ทีไ 35 – 36 (ถนนสายมสอด – ตาก) สงผล฿หຌรถเมสามารถสัญจรเดຌ
ชัไวคราว 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ตาก มสอด 
พระธาตุผา
ดง 

รงรียนบຌานพะดຍะ หมูทีไ 4 17 กันยายน 2555 

กิดรอยยกละดินเหลลงมาบริวณภูขาดຌานหลังอาคารรียน 

หลังจากทีไฝนตกติดตอกัน ป็นนวยาวคຌงประมาณ 100 มตร กวຌาง 
80 ซนติมตรทรุดตัวลงเป 1.6 มตร ละมีรอยยกบนลาดขา฿น
ระดับความสูงตางๆอีกจํานวนมากกวา 5 นว 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ตาก       7 กันยายน 2555 

น้าํทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไอําภออุຌมผาง เดຌก ตําบลอุຌมผาง 

(หมูทีไ 1,6) มละมุຌง (หมูทีไ 4) สงผล฿หຌถนนสียหาย 1 สาย ละ
สะพาน 3 หง 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ตาก มสอด 

พระธาตุผา
ดง รงรียนบຌานพะดຍะ หมูทีไ 4 

28 กรกฎาคม 2556 
ดินสเลด์ทบัอาคารรียนสียหาย www.thairath.com 

 

นาน นาหมืไน นาทะนุง บຌานขากຌว 
18 ตุลาคม 2554 

กิดดินเหลลงมาทบับຌานนายทองอยู อินขียว ทํา฿หຌบຌานสียหาย
บางสวน 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

นาน ทุงชຌาง งอบ บຌานงอบ฿ตຌ หมู 8 18 กันยายน 2554 

กิดดินเหลลงมาปดิทับบຌานรือนของนายตัน อินทรังษี ละ
หอประชุม 

อนกประสงค์ รวม 3 หลัง 
กรมทรัพยากรธรณี 

 

นาน ปัว ภูคา   26 มิถุนายน 2554 
กิดดินเหลทํา฿หຌถนนขาดป็นระยะทางยาวประมาณ 300 มตร เม
สามารถ฿ชຌสຌนทางสัญจรผานเปมาเดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

นาน ภูพียง ฝายกຌว บຌานหด หมู12 30 กันยายน 2554 กิดดินเหลบริวณสวนยางทຌายหมูบຌาน เมมีบຌานรือนสียหาย กรมทรัพยากรธรณี 
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ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

นาน       10 สิงหาคม 2555 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไ 4 อําภอ 30 ตําบล 192 หมูบຌาน 

สงผล฿หຌพื้นทีไละทรัพย์สินทางการกษตร ประมาณ 8,188 เร ถนน 

68 สาย สะพาน/คอสะพาน 37 หง ฝาย/รางริน 38 หง ทอหลอด
หลีไยม 20 หง 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

นาน ทาวังผา     6 กันยายน 2555 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไ 2 ตําบล เดຌก ตําบลยม หมูทีไ 9 

ละตําบลจอมพระ หมูทีไ 1 สงผล฿หຌราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 30 

หลังคารือน 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

พร วังชิ้น สรอย บຌานปางงุຌน หมู 6 3 ตุลาคม 2555 

กิดดินเหลปิดทับบຌานรือนประชาชนบริวณบຌานปางงุຌน หมูทีไ 6 

ตําบลสรอย อําภอวังชิ้น ละกิดน้ําป่าเหลหลากขຌาทวมพื้นทีไหมูทีไ 
1-11 สงผล฿หຌน้ํากัดซาะตลิไง฿นหลายจุด ละพื้นทีไการกษตรเดຌรับ
ความสียหายป็นจํานวนมาก 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

พร       10 มิถุนายน 2555 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลากพื้นทีไ 2 อําภอ (เดຌก อําภอดนชัย ละ
ลอง) 4 ตําบล 20 หมูบຌาน สงผล฿หຌคอสะพานคอนกรีตชํารุดสียหาย 

4 หง ละสຌนทางรถเฟสายหนือบริวณบຌานหຌวยเร ตําบลหຌวยเร 
อําภอดนชัย น้ําเดຌกัดซาะดินละหิน฿ตຌรางรถเฟขณะนี้การรถเฟ
หงประทศเทย เดຌซอมซมสຌนทางจนสามารถ฿ชຌการเดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

พร       6 กันยายน 2555 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไอําภอมือง 2 ตําบล บຌานถิไน หมูทีไ 
1-9 ตําบลทุงกวຎาว หมูทีไ 1-6 พื้นทีไทางการกษตรเดຌรับความสียหาย
ลใกนຌอย ละอําภอดนชัย 5 ตําบล เดຌก ตําบลดนชัย (หมูทีไ 1-11) 

มจัๆวะ (หมูทีไ 1-10) ปงหวาย (หมูทีไ 1-9) หຌวยเร (หมูทีไ 1-10) ตําบล
เทรยຌอย (หมูทีไ 1-12) ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 1,246 ครัวรือน
2,535 คน สงผล฿หຌสะพานบริไงขຌามหຌวยพวกสียหาย 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

พร       18 กันยายน 2555 

น้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไอําภอวังชิ้น 2 ตําบล เดຌก ตําบลวังชิ้น หมูทีไ 
4,6 นาพูน หมูทีไ 1,11 สงผล ฿หຌพื้นทีไการกษตร ละสิไง
สาธารณประยชน์สียหายลใกนຌอย 

กรมทรัพยากรธรณี 
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ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

 

จังหวัด อําภอ ตาํบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

มฮองสอน สบมย มสวด บຌานมงา,บຌานมหลุย  26 กรกฎาคม 2555 
กิดดินเหลปิดทับสຌนทางสัญจรขนาดกวຌาง8 มตรยาว 4 มตรสูง 4 

มตร 
กรมทรัพยากรธรณี 

 

มฮองสอน ปาย ทุงยาว บຌานอีลบ,บຌานปางตอง 10 สิงหาคม 2555 

บริวณพื้นทีไบຌานอีลบ หมูทีไ 7 ละบຌานปางตอง หมูทีไ 8 คอ
สะพานสียหายลใกนຌอย ละบຌานมะนรา หมูทีไ 12 พบดินเหล
ขนาดลใกจํานวน 5 หง สงผล฿หຌการสัญจรเปมาเมสะดวก 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

มฮองสอน สบมย - บຌานมสามลบ หมู1 3 กันยายน 2555 บຌานรือนเดຌรับความสียหาย 2 หลัง กรมทรัพยากรธรณี 
 

มฮองสอน สบมย ป่าปຉง   18 กันยายน 2555 
ดินเหลสຌนทางหมายลข ํ์๘ (มสะรียง - ฮอด) สงผล฿หຌรถเม
สัญจรเปมาเดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

มฮองสอน สบมย มสามลบ บຌานมสามลบ หมูทีไ 1 10 มิถนุายน 2555 สงผลทํา฿หຌถนนทางขຌาหมูบຌานถูกกระสน้ําพัดสียหาย กรมทรัพยากรธรณี 
 

มฮองสอน สบมย สบมย บຌานมทะลุ หมูทีไ 5 26 กรกฎาคม 2555 

น้าํทวมละน้ําป่าเหลหลาก ระดับน้ําสูงจากถนน 30 ซนติมตร 
พื้นทีไถนนสายมฮองสอน – กุงเมຌสักน้ํากัดซาะถนนละคอสะพาน 

สงผล฿หຌรถเมสามารถสัญจรเปมาเดຌ 
กรมทรัพยากรธรณี 

 

มฮองสอน มสะรียง สาหิน   1 ตุลาคม 2556 ดินสเลด์ทบัถนนเมสามารถสัญจรเดຌ www.naewna.com 

 

ลําปาง  มทะ - บຌานปางมะอ 8 พฤษภาคม 2555 

฿นขตพื้นทีไบຌานปางมะอ อําภอมทะ จังหวัดลําปาง หางจากสัน
ขาขตตอดนเปทางทิศตะวันตกประมาณ 300 มตร ดยกิดดิน
ถลมละกัดซาะ฿ตຌผิวถนนทํา฿หຌผิวถนนลาดยางพังสียหายเป 1 

ชองทางจราจร ป็นระยะทางกวຌางประมาณ 30 มตร ยาวประมาณ 

30 มตร ละลึกประมาณ 20 มตร 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําปาง        3 ตุลาคม 2554 

กิดดินเหลบริวณทางหลวงผนดินหมายลข 1 ชวงหลักกิลมตร
ทีไ 734-735ละบริวณทางหลวงผนดินหมายลข 11 ชวงหลัก
กิลมตรทีไ 8-9 สงผล฿หຌการจราจร฿ชຌเดຌพียงชองทางดียว 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําปาง  
อําภอมือง
ปาน 

ตําบลจຌ
ซຌอน 

บຌานปางตຌนหนุน หมูทีไ 10 7 กันยายน 2555 
สงผล฿หຌรถเมสามารถสัญจรเดຌชัไวคราว 

กรมทรัพยากรธรณี 
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จงัหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

ลําปาง        3 ตุลาคม 2554 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไอําภอหຌางฉัตร จํานวน 3 ตําบล 11 

หมูบຌาน (ตําบลหຌางฉัตร ตําบลปงยางคกตําบลวียงตาล) อําภอกาะ
คา จํานวน 4 ตําบล 15 หมูบຌาน (ตําบลเหลหินตําบลกาะคา ตําบล
ทาผา ตําบล฿หมพัฒนา) อําภอสริมงาม จํานวน 4 ตําบล43 หมูบຌาน 

(ตําบลสริมขวา ตําบลทุงงาม ตําบลสริมซຌาย ตําบลสริมกลาง) 
อําภอมทะ จํานวน 5 ตําบล 22 หมูบຌาน (ตําบลบຌานบอม ตําบลน้ํา
จຌ ตําบลมทะตําบลนาครัว ตําบลป่าตัน) อําภอสบปราม 3 ตําบล 

9 หมูบຌาน (ตําบลสมัย ตําบลสบปราม ตําบลนายาง) สงผล฿หຌสิไง
สาธารณประยชน์สียหายจํานวนมาก 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําปาง  มือง บຌานอื้อม บຌานสัก หมูทีไ 3 7 พฤษภาคม 2555 สงผล฿หຌน้ําพัดบຌานรือนสียหายทั้งหลัง 1 หลัง กรมทรัพยากรธรณี 
 

ลําปาง        6 กันยายน 2555 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก พื้นทีไอําภอมือง ตําบลบຌานสดใจ หมูทีไ 
1-17 ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน400 ครัวรือน บຌานพัก 30 หลัง 
พื้นทีไการกษตรพืชเร 50 เร นา 50 เรสวน 10 เร บอปลา 2 บอ 

อําภอมมาะ พื้นทีไ 3 ตําบล เดຌก ตําบลมมาะ(หมูทีไ 1-2,4,6) 

ละตําบลบຌานดง (หมูทีไ 4) ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน2,978 

ครัวรือน พื้นทีไการกษตรเดຌรับความสียหายจํานวนมาก อําภอม
ทะตําบลดอนเฟ หมูทีไ 5 พื้นทีไทางการกษตรเดຌรับความสียหาย
ลใกนຌอย อําภอมืองปาน ตําบลหัวมือง หมูทีไ 8 ละตําบลจຌซຌอน 

(หมูทีไ 4,8,11) พื้นทีไทางการกษตร เดຌรับความสียหายลใกนຌอย 

อําภอวังหนือ ตําบลวังกຌว (หมูทีไ1,4-7) ทุงฮั้ว (หมูทีไ 1-2,4,10-12)

วังทอง (หมูทีไ 2-8) วังซຌาย (หมูทีไ 1,3,5-9) ละตําบลวังทรายคํา 
พื้นทีไทางการกษตรเดຌรับความสียหายลใกนຌอย อําภองาวตําบลบຌาน
ป่ง ปงตา ละตําบลนาก พื้นทีไทางการกษตรเดຌรับความสียหาย
ลใกนຌอย อําภอจຌหม ตําบลมืองมาย ทุงผึ้ง ปงดอง วิขตนคร ละ
มสุกพื้นทีไทางการกษตรเดຌรับความสียหายลใกนຌอย 

กรมทรัพยากรธรณี 
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จังหวัด อาํภอ ตําบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

ลําปาง        7 กันยายน 2555 
น้ําป่าเหลหลากพื้นทีไอําภอมืองปาน ตําบลจຌซຌอน หมูทีไ 2,4,5 

ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอนประมาณ 40 – 50 หลังคารือน 
กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําปาง       18 กันยายน 2555 

น้ําป่าเหลหลาก อําภอมือง ตําบลบຌานคา หมูทีไ 1, 2 ความสียหาย
อยูระหวางการสํารวจอําภอมมาะ 3 ตําบล เดຌก ตําบลสบป้าด 

หมูทีไ 2 น้ําป่าพัดคอสะพานขຌามลําน้ํามจาง บริวณบຌานสบติน 

สงผล฿หຌรถเมสัญจรเปมาเดຌ ตําบลนาสักหมูทีไ 1 ถนนบริวณบຌานสบ
จางสียหาย ละตําบลมมาะ บริวณบริษัท สหกลอิควิปมຌนท์ 

จํากัด น้ําป่าพัดรถจักรยานยนต์สูญหายเป 2 คัน 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําพูน มทา ทาปลาดุก บຌานทาปลาดุก หมูทีไ 5 7 กันยายน 2555 
ดินเหลปิดทับสຌนทางถนนลาดยาง ความยาว 150 มตร สงผล฿หຌรถ 

เมสามารถสัญจรเดຌชัไวคราว 
กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําพูน สຌนทางรถเฟสายชียง฿หม – กรุงทพฯ 7 กันยายน 2555 

ดินเหลขนาดกวຌาง 10 มตร ลึก 30 มตร ยาว 70 มตร ระหวาง
สถานี 
ทาชมพู - สถานีขุนตาล กิลมตรทีไ 684 สงผล฿หຌเมสามารถดินรถเฟ
เดຌ 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ลําพูน       3 ตุลาคม 2554 

น้ําทวมละน้ําป่าเหลหลาก฿นพื้นทีไ 8 อําภอ 40 ตําบล 375 หมูบຌาน 

(เดຌก อําภอลี้ ป่าซาง บຌานฮงทุงหัวชຌางวียงหนองลอง มืองลําพูน 

บຌานธิ ละมทา) 
กรมทรัพยากรธรณี 
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ตารางทีไ 3-5 (ตอ) หตุการณ์ดินถลมละนๅําปา่ไหลหลากทีไกิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) 

 

จงัหวัด อําภอ ตาํบล หมูบຌาน วันทีไกิดหตุ ความสียหาย หลงทีไมาของขຌอมูล 
 

สุขทัย       18 กันยายน 2555 

น้าํป่าเหลหลากละน้ําทวม อําภอมืองสุขทัย พื้นทีไ 4 ตําบล 16 

หมูบຌาน 12 ชุมชน ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 3,522 ครัวรือน ถนน 

7 สาย สะพาน 1 หง รงงาน 7 หงสถานทีไราชการ 4 หง อําภอ
ศรีสัชนาลัย ราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 600 ครัวรือนพื้นทีไทาง
การกษตรสียหาย 1,200 เร อําภอกงเกรลาศ พื้นทีไ 9 ตําบล 42 

หมูบຌานราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 2,171 ครัวรือน ถนน 5 สาย 

ถนนลูกรัง 17 สาย คอสะพาน1 หง ทอระบายน้ํา 3 หง พื้นทีไนา
ขຌาว 15,430 เร อําภอสวรรคลก พื้นทีไ4 ตําบล 18 หมูบຌาน ราษฎร
เดຌรับความดือดรຌอน 93 ครัวรือน บຌานรือนสียหายบางสวน 93 

หลัง พื้นทีไทางการกษตร นาขຌาว พืชเร/พืชสวน 3,900 เร 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

อุตรดิตถ์ มือง 
บຌานดานนา
ขาม 

บຌานเฮฮຌา หมูทีไ 7 6 กันยายน 2555 
ดินเหลปิดทับสຌนทางขຌาออกหมูบຌานกับถนนสายหลักจํานวน4 จุด 

กรมทรัพยากรธรณี 
 

อุตรดิตถ์       10 มิถนุายน 2555 
บຌานรือนเดຌรับผลกระทบ300 หลังคารือนถนนชํารุด 3 สายสะพาน 

17  
กรมทรัพยากรธรณี 

 

อุตรดิตถ์ มือง ดานนาขาม บຌานเฮฮຌา หมูทีไ 7 6 กันยายน 2555 
ระดับน้ําสูง 1 มตร สงผล฿หຌราษฎรเดຌรับความดือดรຌอน 20 หลังคา
รือน 

กรมทรัพยากรธรณี 
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3.โ วิธีการด้านนิการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนตอดินถลม 

3.โ.แ วิธีละขัๅนตอนการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม 
นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทีไปรึกษาน้าสนอวิธีการวิคราะห์ดຌวยบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ โ วิธี พืไอสดง฿หຌหในถึง
ความหมาะสมละขຌอจ้ากัดของบบจ้าลอง฿นตละวิธี จากนัๅนจึงเดຌพิจารณาลือก฿ชຌบบจ้าลองทีไหมาะสม
ตอการศึกษาครงการครัๅงนีๅ ดยวิธีรก คือ วิธีการทางธรณีทคนิค รียกวาบบจ้าลอง DynaSlide ทีไพัฒนา
ดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ละคณะิโ555ี จากมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ซึไงการวิคราะห์อาศัยหลักทฤษฎีทาง
ธรณีวิศวกรรม โ ขัๅนตอนคือ การวิคราะห์การเหลซึมของนๅ้า฿นมวลดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนๅ้า (Unsaturated Soil 
Infiltration) พืไอค้านวณหาปริมาณความชืๅนของดินทีไพิไมขึๅนจากอิทธิพลของฝนทีไตกละเหลซึมลงสูดินชัๅน
ลาง ทัๅงนีๅความชืๅน฿นดินทีไพิไมขึๅนสงผลดยตรงตอการลดก้าลังรับรงฉือนของดิน จากนัๅนจึงวิคราะห์หา
อัตราสวนความปลอดภัยของลาดดินดຌวยทฤษฎีการวิคราะห์สถียรภาพของลาดอนันต์ ิ Infinite Slope 
Stability) ลຌวจึงจัดล้าดับระดับความออนเหวตอการกิดดินถลมจากกณฑ์อัตราสวนความปลอดภัย ส้าหรับ
วิธีทีไสองคือ วิธีการกึไงสถิติ คือการน้าวิธีทางธรณีทคนิครวมกับวิธีการทางสถิติ฿นการวิคราะห์ ดยน้าคาดัชนึ
ความชุมชืๅนของดิน (API) มาประยุกต฿์ชຌ฿นการสรຌางบบจ้าลอง กลาวคือ การค้านวณหาคา API วิกฤติ ดຌวยวิธี
ทางธรณีทคนิคละการหาคา API ณ วลา฿ดๆ จากขຌอมูลปริมาณนๅ้าฝน ละปรียบทียบกับคา API วิกฤติ 
พืไอหาสัดสวนรຌอยละของปริมาณนๅ้าฝนทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม ทีไรียกวา Percentage of Rainfall Trigger 
Landslide (%RTL) ฿ชຌ฿นการตือนภัยตอการกิดดินถลมตอเป  ดยขัๅนตอนการวิคราะห์สดงดังรูปทีไ ใ-30 
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รูปทีไ 3-30 ขัๅนตอนการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพอากาศ 
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ดยรายละอียดของข้ันตอนการดํานินการศึกษาวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการ
กิดอุทกภัย/ดินถลม นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศมี ดังน้ี 

3.2.1.1 การรวบรวมขຌอมูลพืๅนฐานละการสรຌางขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตร ์

ขຌอมูลพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาดຌานดินถลม ประกอบดຌวย ขຌอมูลดຌานธรณีวิทยา 
ขຌอมูลความลาดชันของพ้ืนทีไ ขຌอมูลระดับความสูงภูมิประทศ ละขຌอมูลรอยดินถลมทีไคยกิดขึ้นพืไอ฿ชຌ
ตรวจสอบผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมดຌวยบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทีไอาศัยหลักการทางธรณี
วิศวกรรม ซึไงขຌอมูลหลาน้ี จะตຌองทําการจัดกใบ฿นระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ทีไป็นระบบพืไอนําเป฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์ละสดงผลขຌอมูลชิงพ้ืนทีไ฿นรูปบบของขຌอมูลผนทีไภูมิศาสตร์ ดังรายละอียดขั้นตอนการสรຌาง
ขຌอมูลสารสนทศภูมศิาสตร์สําหรับงานศึกษาดຌานดินถลมตอเปน้ี 

1) การสรຌางกริด 

กริด (Grid) ป็นขຌอมูลขนาดของพ้ืนทีไพืไอ฿ชຌกําหนดความละอียดของการวิคราะห์
ขຌอมูลละการประมวลผลทางดຌานดินถลม ถຌามีความละอียดมาก จํานวนขຌอมูลกริดกใจะมาก (ขนาดกริดลใกมี
ความละอียดสูง ขนาดกริด฿หญมีความละอียดตไํา) ซึไงหมายถึงวลาทีไมากขึ้น฿นการตรียมขຌอมูลทีไอาจตามมา
ดຌวย ดยขนาดของกริดขึ้นอยูกับความละอียดของระดับขຌอมูลทีไเดຌนํามาพิจารณา การสรຌางขຌอมูลความลาดชัน
จากบบจําลองระดับความสูงชิงลข (ASTER GDEM) ดยขຌอมูล ASTER GDEM ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษานี้เดຌจาก
ครงการความรวมมือระหวางองค์การบริหารการบินละอวกาศหงชาติ ประทศสหรัฐอมริกา (National 

Aeronautics and Space Administration, NASA) ละกระทรวงศรษฐกิจการคຌาละอุตสาหกรรม ประทศ
ญีไปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) ดยสามารถดาวน์หลดเดຌจากวบเซต์ 

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp ขຌอมูลทีไดาวน์หลดเดຌจะอยู฿นรูปบบ Digital File 

Format (*.adf) มีความละอียด฿นนวราบ 30 ม. x 30 ม. ละความละอียด฿นนวดิไง 1 ม.  สําหรับการ
สรຌางขนาดกริดทีไ฿ชຌ฿นครงการน้ีบงป็น 2 สวน คือ กริดขนาด 20x20 ตร.กม. ลຌวสรຌางกริดยอยขนาด 1x1 

ตร.กม. ภาย฿นพืไอ฿ชຌสําหรับการกใบขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนนืไองจากความละอียดของขຌอมูลนํ้าฝนรายกริดตาม
หลงขຌอมูลจากบบจําลองสภาพภูมิอากาศ (PRECIS) ละกริดขนาด 30x30 ตร.ม. ฿ชຌจัดตรียมขຌอมูลพ้ืนฐาน
ดຌานดินถลม ชน ระดับความสูง ความลาดชัน ลักษณะธรณีวิทยา ป็นตຌน ขั้นตอนการสรຌางกริดสดงดังรูปทีไ 
3-31 

2) การสรຌางขຌอมูลระดับความสูง 

ระดับความสูง (Elevation) ป็นขຌอมูลทีไสดงถึงระดับความสูงของพ้ืนผิวภูมิ
ประทศปรียบทียบกับระดับทะลปานกลาง (Mean Sea level) ซึไงมีหนวยป็นมตร ขຌอมูลระดับความสูงบง
บอกถึงลักษณะของภูมิประทศวาป็นทีไราบ ทีไลาดชัน หรือป็นอง ดยหลงขຌอมูลทีไสําคัญเดຌมาจากกรม
พัฒนาทีไดินหรือกรมผนทีไทหาร ขั้นตอนการสรຌางขຌอมูลระดับความสูงตามหลงทีไมาของขຌอมูล สดงดังรูปทีไ 
3-32 
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รปูทีไ 3-31 ขัๅนตอนการตรียมขຌอมูลการสรຌางกรดิ 

 
รปูทีไ 3-32 การสรຌางขຌอมูลระดับความสูง จากขຌอมูล ASTER GDEM 

 

Elevation

ASTER GDEM
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3) การสรຌางขຌอมูลความลาดชันของพืๅนทีไ 

ความลาดชันตามคามุมอียงหมายถึง มุมความลาดอียงของผิวดินหรือผิวพ้ืนทีไจาก
นวระดับมาตรฐาน ดยหลงขຌอมูลทีไสําคัญเดຌมาจากขຌอมูลระดับความสูงชิงลข (ASTER GDEM) มาสรຌาง
ป็นขຌอมูลความลาดชันของพ้ืนทีไตามรูปทีไ 3-33 

 
รปูทีไ 3-33 ขัๅนตอนการสรຌางขຌอมูลความชัน จากขຌอมูล ASTER GDEM 

 

4) สรຌางฐานขຌอมูลการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอดินถลมตามพืๅนทีไลุมนๅํายอย พืไอ
บงพ้ืนทีไ฿นประมวลผลดຌวยปรกรมการวิคราะห์ นืไองจากกริดของการวิคราะห์มีความละอียดละมี
จํานวนมาก ดังน้ัน จึง฿ชຌวลา฿นการประมวลผลคอนขຌางนานจึงจําป็นตຌองสรຌางพ้ืนทีไวิคราะห์ตามลุมน้ํายอย
หลายลุมนํ้าประกอบกัน 

 

 

Elevation

Slope
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3.2.1.2 การวิคราะหพ์ืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมดຌวยวิธีทางธรณีทคนิคดย
บบจําลอง DynaSlide 

จากการตรียมขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตร์สําหรับการวิคราะห์บบลุมนํ้ายอยลຌว
ฐานขຌอมูลทีไนําเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์พืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมดຌวยวิธีทางธรณีทคนิดตามข้ันตอน
ตอเปน้ี 

1) นําขຌอมูลกริดนๅําฝนคาดการณ์ขຌาสูการวิคราะห์การเหลซึมดຌวยบบจําลอง
การวิคราะห์การเหลซึม (Infiltration Model) ทีไพิจารณาการเหลซึมของฝนลงสูช้ันดินทีไเมอิไมตัว พืไอ
คํานวณหาระดับความช้ืน฿นดินของตละความลึกของดิน 

2) ผลลัพธ์ความชืๅน฿นดินตละความลึกของดินนําเปสูการคํานวณหาอัตราสวน
ความปลอดภัยของลาดดิน฿นตละความลึกดຌวยบบจําลองการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดิน  (Stability 

Model) ทีไพิจารณาการพิบัติของลาดดินบบ Infinite Slope ดยพิจารณากําลังรับรงฉือนของดินทีไ
ปลีไยนเปตามความช้ืนทีไปลีไยนเป 

3) สรຌางขຌอมูลผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอดินถลม฿นบื้องตຌนเดຌนํากณฑ์การจํานก
ระดับความออนเหวทีไกําหนดเวຌตามชวงของอัตราสวนความปลอดภัยจากงานศึกษาวิจัยดยสุทธิศักด่ิละคณะ 

(2555) ป็นกณฑ์กําหนด ดังน้ี 

ระดับความออนเหวสูงมาก       FS<1.1 

ระดับความออนเหวสูง  1.1<FS<1.3 

ระดับความออนเหวปานกลาง 1.3<FS<1.5 

ระดับความออนเหวตไํา  1.5<FS<1.8 

ระดับความออนเหวตไํามาก        FS>1.8 

อยางเรกใตาม กณฑ์ดังกลาวสามารถปลีไยนปลงเดຌ฿นภายหลังหากมีขຌอมูลหรือ
หตุการณ์ดินถลม฿นตละพ้ืนทีไเวຌปรียบทียบมืไอ฿ชຌวิธีการคํานวณยຌอนกลับ (Back Analysis) จะทํา฿หຌ
บบจําลองมีความถูกตຌองละกณฑ์กําหนด฿นการตือนภัยดินถลมหมาะสม฿นตละพ้ืนทีไเป 

3.2.1.3 การวิคราะหพ์ืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมดຌวยวิธีการกึไงสถิติ 

การตือนภัยดินถลมจากคาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (API)  น้ันพิจารณาจากคาดัชนี
ความชุมช้ืนของดิน ณ วลาปัจจุบันปรียบทียบกับคาดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ (APIt  / APIcr)  ฿ชຌป็น
ดัชนีบงช้ี฿หຌทราบถึงสภาวะของปริมาณนํ้าทีไสะสม฿นมวลดินทียบกับปริมาณนํ้าทีไดินสามารถอุຌมเวຌเดຌสูงสุดกอน
กิดการพิบัติของลาดดิน รียกวา Rainfall Triggered Landslide (%RTL) ดຌวยคาดัชนีดังกลาว นําเป
ประยุกต์฿ชຌกับการสรຌางผนทีไตือนภัยดินถลมบบพลวัติ (Dynamic Map of Landslide) ดยการนําขຌอมูล
ปริมาณนํ้าฝนคาดการณ์จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS (รายชัไวมง) นําเปคํานวณหาคาดัชนีความ
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ชุมช้ืนของดิน (APIt) ลຌวปรียบทียบกับคาดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ (APIcr)  กใจะสามารถทราบถึงพ้ืนทีไทีไ
มีออนเหวตอการกิดดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนเดຌตอเป 

ขั้นตอนการวิคราะห์ประกอบดຌวย การตรียมขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตร์สําหรับ
การวิคราะห์บบลุมนํ้ายอย นําเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์พืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมดຌวยวิธีการกึไงสถิติ
ดังน้ี 

1) นําขຌอมูลกริดนๅําฝนคาดการณ์ขຌาสูการวิคราะห์พืไอคํานวณหาคาดัชนีความ
ชุมช้ืนของดิน ณ วลา฿ดๆ (APIt)  

2) ผลลัพธ์คา APIt ตละกริด ณ วลา฿ดๆ นําเปปรียบทียบกับคา APIcr พืไอ
คํานวณหารຌอยละของดัชนีบงช้ีการกิดดินถลมดຌวยปริมาณนํ้าสะสม฿นดินทีไรียกวา Rainfall Triggered 

Landslied (%RTL) ตามสมการทีไ 3-2 

100% x
API

API
RTL

cr

t
 

 (3-2) 

3) สรຌางขຌอมูลผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมตามกณฑ์การจํานกระดับ
ความออนเหวทีไกําหนดเวຌตามชวงสัดสวนรຌอยละของปริมาณน้ําฝนทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม ทีไรียกวา 
Percentage of Rainfall Trigger Landslide (%RTL) จากการศึกษาของ สุทธิศักด่ิละคณะ (2553) ซึไงเดຌ
สนอกณฑ์การ฿หຌระดับความรุนรงของการกิดดินถลมจากคา %RTL  อาศัยหลักการทางธรณีทคนิคดย
วิคราะห์สถียรภาพของลาดดินบบลาดอนันต์฿นสภาวะดินเมอิไมตัวดຌวยนํ้าทีไระดับความอิไมตัวสูงสุด (Srcr) 

90% กําหนด฿หຌอัตราสวนความปลอดภัย (Factor of Safty, FS) ทากับ 1.0 ซึไง฿นทางทฤษฎีลຌวถือวาลาด
ดินอยู฿นสภาวะสมดุลหรือกิดการพิบัติพอดี  จะเดຌความสัมพันธ์ระหวางความหนาของช้ันดินวิกฤติ (Tcr) ตอ
ความลาดชัน (Slope) ตางๆ ทีไสามารถคํานวณหาปริมาณนํ้าสะสม฿นดินวิกฤติ (APIcr) เดຌตามความลาดชัน
ตางๆ ชนดียวกัน  จากน้ันวิคราะห์หาปริมาณนํ้าฝนสะสม฿นดิน (API) ฿นตละกรณีของอัตราสวนความ
ปลอดภัยดยกําหนด฿หຌ FS. ทากับ 1.1, 1.3 ละ 1.5 นําเปสรຌางความสัมพันธ์ของคา %RTL ตละระดับ
ความปลอดภัย ฿นตละระดับความลาดชัน พืไอกําหนดกณฑ์ระดับการตือนภัย ดังรูปทีไ 3-34  ดยกณฑ์การ
จาํนกระดับอกาสกิดดินถลมกําหนดเวຌตามชวงของอัตราสวนความปลอดภัยดังน้ี  

ระดับอกาสกิดการพิบัติสูงมาก             FS<1.1 

ระดับอกาสกิดการพิบัติสูง   1.1<FS<1.3 

ระดับอกาสกิดการพิบัติปานกลาง  1.3<FS<1.5 

ระดับอกาสกิดการพิบัติตไํา               FS>1.5 
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รูปทีไ 3-34 ขຌอมูล %RTL ฿นพืๅนทีไลุมนๅาํยอยหຌวยนๅาํรดิ ตําบลนๅําหมัน อําภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทีไมา: สทุธิศักด่ิ ละคณะ (2553) 

 

3.2.2 ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/
ดินถลม นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน 
3.2.2.1 ขຌอมูลดຌานภูมิศาสตร์ละการปกครอง 

ก. ขຌอมูลการปกครอง (Municipal) 

 ขຌอมูลทีไสดงขอบขตการปกครองละตําหนงทีไต้ังตําบล, อําภอละจังหวัด 

ข. ขຌอมูลระดับความสูงละภูมิประทศ (Contour or Elevation point) 

 ขຌอมูลทีไสดงถึงระดับความสูงของพ้ืนผิวภูมิประทศปรียบทียบกับระดับทะล
ปานกลาง (Mean sea level) ซึไงมีหนวยป็นมตร ขຌอมูลระดับความสูงน้ีอาจมีลักษณะป็นจุด (Elevation 

point) หรือ ป็นสຌนช้ัน (Contour)     ขຌอมูลระดับความสูงสามารถบงบอกถึงลักษณะของภูมิประทศวาป็น
ทีไราบ ทีไลาดชัน หรือป็นอง ละยังสามารถนําขຌอมูลดังกลาวเปวิคราะห์หาความลาดชัน (Slope) ของพ้ืนทีไ
ดยอาศัยทคนิคละปรกรมชวยสรຌางขຌอมูล อาทิ ปรกรม ArcGIS ป็นตຌน ดยรายละอียดของขຌอมูลทีไ
พ้ืนทีไศึกษาครงการมีดังตอเปน้ี 

  

%RTL Relationship Slope angle(Num Lee)

y = 0.0003x3 - 0.0736x2 + 5.4310x - 44.3382
R2 = 0.6740

y = -0.0001x3 - 0.0072x2 + 2.3242x - 23.4153
R2 = 0.7944

y = -0.0001x3 + 0.0021x2 + 1.7270x - 23.4532
R2 = 0.8523
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- ลักษณะภูมิประทศ 

การสรຌางขຌอมูลระดับความสูงของพ้ืนทีไพืไอ฿หຌทราบถึงลักษณะการปลีไยนปลงของ
พ้ืนผิวทียบกับระดับนํ้าทะลปานกลาง฿นบริวณพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า ดยอาศัยขຌอมูลบบจําลอง
ระดับความสูงชิงลข (ASTER GDEM) มีความละอียด฿นนวราบ 30 ม. x 30 ม. ละความละอียด฿นนวดิไง 
1 ม. สามารถสดงเดຌดังรูปทีไ 3-35 พบวาภูมิประทศของพ้ืนทีไศึกษาตใมเปดຌวยขุนขานຌอย฿หญสลับซับซຌอน มี
คาระดับความสูงวัดจากระดับนํ้าทะลปานกลาง ต้ังต 0 ถึง 2,569 มตร ดยพ้ืนทีไตอนกลางของพ้ืนทีไศึกษา
ป็นทีไราบลุม ซึไงมีดอยอินทนนท์ป็นภูขาทีไมีความสูงทีไสุด 

 

- ความลาดชันตามคามุมอียง (Slope Angle) 

การสรຌางขຌอมูลความลาดชันของพ้ืนทีไ ตามวิธีทีไเดຌกลาวเวຌลຌว ซึไงอาศัยขຌอมูลจาก
บบจําลองระดับความสูงชิงลข (ASTER GDEM) ดยเดຌทําการวิคราะห์ขຌอมูล฿นพ้ืนทีไศึกษาสดงดังตารางทีไ 
3-6 ละรูปทีไ 3-36 ฿นพ้ืนทีไมีความลาดชันสวน฿หญอยูระหวาง 0-10 องศา สภาพภูมิประทศดยรวมจะมี
ความลาดทมาตามรองขา 

ตารางทีไ 3-6 สดงชวงคาความลาดชันตามคามุมอียงกับรຌอยละของพืๅนทีไศึกษา7ลุมนๅําภาคหนือ 
ความลาดชนั (องศา) รຌอยละตอพืๅนทีไทัๅงหมด 

0-10 62.2815 

10-20 26.0309 

20-30 11.5118 

30-40 2.2480 

40-50 0.2627 

50-60 0.0251 

60-70 0.0021 

70-80 0.0001 

80-90 0.0000 

 

ค. ขຌอมูลมนๅาํละทางนๅําหลัก (Drainage) 

 ขຌอมูลทีไสดงถึงสภาพทางนํ้า ละหลงนํ้าผิวดิน฿นพ้ืนทีไ เดຌก มนํ้าลําคลอง 
ลาํธาร ลําหຌวย ทะลสาบ อางกใบนํ้า หนอง ละบึง  
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รปูทีไ 3-35 ลักษณะภูมิประทศของพืๅนทีไขอบขตลุมนๅําภาคหนือ 
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รปูทีไ 3-36 ความลาดชนัตามคามุมอียงของพืๅนทีไขอบขตลุมนๅาํภาคหนือ 
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3.2.2.2 ขຌอมูลดຌานธรณีวิทยา (Geology) 

ขຌอมูลทีไบงช้ีรูปบบทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติของปลือก หรือผิวลก ทีไมี
รูปพรรณสัณฐานตางๆกัน สุทธิศักด่ิละคณะ (2555) เดຌทําการศึกษาคุณสมบัติของดินทีไผุสลายมาจากหิน 

ดยอาศัยขຌอมูลจากผนทีไธรณีวิทยาประทศเทย มาตราสวน 1: 250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี พืไอนํา
คุณสมบัติทีไเดຌมาทําการจํานกกลุมชุดหินทีไมคีวามหมายทางวิศวกรรม รียกวา “กลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรม
ทีไมีความออนเหวตอการกิดดินถลม” (ตละกลุมชุดหินประกอบดຌวยหลายชุดหิน) ซึไงจํานกเดຌทั้งหมด 11 

กลุม สําหรับกลุมทีไ 9, 10 ละ 11 เมถูกนํามาพิจารณาดຌานดินถลม นืไองจากกลุมทีไ 9 ป็นหินปูน การพิบัติมี
ลักษณะป็นหินรวงหลนตางจากการพิบัติของลาดดินซึไงมีลกัษณะการพิบัติป็นบบผิวการคลืไอนพัง กลุมทีไ 10 

ป็นดินตะกอน มีพ้ืนทีไสวน฿หญป็นพ้ืนทีไราบ ละกลุมทีไ 11 ป็นกลุมหินตะกอนทีไราบสูงคราช มีพฤติกรรม
การพิบัติบบหินรวงละพ้ืนทีไสวน฿หญป็นทีไราบ สามารถสรุปรายละอียดขຌอมูลดังรูปทีไ 3-37 ละตารางทีไ 3-

7 ตามลําดับ 

 
รปูทีไ 3-37 ผนทีไกลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความออนไหวตอการกิดดินถลม฿นประทศไทย 
ทีไมา: สุทธิศักด่ิละคณะ (2555) 
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ตารางทีไ 3-7 กลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความออนไหวตอการกิดดินถลม฿นประทศไทย 

ลําดับ ลักษณะดินของตละกลุมชดุหิน 
พืๅนทีไ  

ตร.กม. รຌอยละ

1 
หนิกรนิตยุคคาร์บอนิฟอรัสละยุคพอร์ม-เตรอสสิก 

625.11 0.12 
Carboniferous and Permo-Triassic Granite Rocks 

2 
หินกรนิตยุคเตรอสสิก 

30,090.67 5.87 
Triassic Granite Rock 

3 
หินกรนิตยุคครีทชียส 

4,758.89 0.93 
Cretaceous Granite Rock 

4 
หินอัคนีพุละหินอัคนีทรกซอนสีขຌม 

14,208.13 2.77 
Extrusive and Mafic Igneous Rocks 

5 
หนิทรายละหนิทรายป้งป็นสวน฿หญ 

28,084.29 5.48 
Predominantly Sandstone and Siltstone 

6 
หินดินดานละหินคลนป็นสวน฿หญ 

19,560.09 3.82 
Predominantly Shale and Mudstone 

7 
หินตะกอนหลายชนิดทรกสลับช้ันกัน 

71,151.78 13.88 
Interbedded Sedimentary Rocks 

8 
หินปร 

17,666.18 3.45 
Metamorphic Rock 

9 
หินคาร์บอนต 

28,185.39 5.5 
Carbonate Rock 

10 
ตะกอนยุคควอทอรน์ารี 

164,919.41 32.18 
Quaternary deposits 

11 
หนิตะกอนบนทีไราบสูงคราช 

133,294.27 26.01 
Sedimentary Rock on Khorat Plateau 

รวม 512,544.21 100 
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มืไอพิจารณาขຌอมูลดังกลาว฿นพ้ืนทีไศึกษาซึไงบงป็นพ้ืนทีไลุมนํ้า (Basin) ทั้งหมด 7 

ลุมนํ้า (รายละอียดดังรูปทีไ 3-38 ละ ตารางทีไ 3-8) สามารถสรุปกลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความ
ออนเหวตอการกิดดินถลม฿นพ้ืนทีไศึกษาเดຌดังน้ี 

กลุมทีไ 1 (หินกรนิตยุคคาร์บอนิฟอรัสละยุคพอร์ม-เตรอสสิก) ปรากฏอยู฿น
ฉพาะพ้ืนทีไลุมนํ้าปิงพียงลุมนํ้าดียว 

กลุมทีไ 2 (หินกรนิตยุคเตรอสสิก) กระจายตัวอยูทัไวทั้ง 7 พ้ืนทีไลุมนํ้า ดยพื้นทีไ
สวน฿หญปรากฏอยู฿นลุมนํ้ากก ปิง ละสาละวิน ตามลําดับ 

กลุมทีไ 3 (หินกรนิตยุคครีทชียส) ปรากฏอยู฿นฉพาะพ้ืนทีไลุมนํ้าขงหนือละ
ลุมนํ้าวัง 

กลุมทีไ 4 (หินอัคนีพุละหินอัคนีทรกซอนสีขຌม) กระจายตัวอยู฿น 6 พ้ืนทีไลุมนํ้า 
ยกวຌนลุมนํ้าสาละวิน ดยพ้ืนทีไสวน฿หญปรากฏอยู฿นลุมนํ้าขงหนือ 

กลุมทีไ 5 (หนิทรายละหินทรายป้ง) กระจายตัวอยู฿น 6 พ้ืนทีไลุมนํ้า ยกวຌนลุมนํ้า
สาละวิน ดยพ้ืนทีไสวน฿หญปรากฏอยู฿นลุมนํ้านาน 

กลุมทีไ 6 (หินดินดานละหินคลน) กระจายตัวอยูทัไวทั้ง 7 พ้ืนทีไลุมนํ้า ดยพ้ืนทีไ
สวน฿หญปรากฏอยู฿นลุมนํ้ายม 

กลุมทีไ 7 (หินตะกอนหลายชนิดทรกสลับช้ันกัน) กระจายตัวอยูทัไวทั้ง 7 พ้ืนทีไลุม
นํ้า ดยพ้ืนทีไสวน฿หญปรากฏอยู฿นลุมนํ้าสาละวิน 

กลุมทีไ 8 (หินปร) กระจายตัวอยูทัไวทั้ง 7 พ้ืนทีไลุมนํ้า ดยพ้ืนทีไสวน฿หญปรากฏอยู
฿นลุมนํ้าปิง กก ละสาละวิน ตามลําดับ 

กลุมทีไ 9 (หินคาร์บอนต) กระจายตัวอยูทัไวทั้ง 7 พ้ืนทีไลุมนํ้า ดยพ้ืนทีไสวน฿หญ
ปรากฏอยู฿นลุมนํ้าสาละวิน 

กลุมทีไ 10 (ตะกอนยุคควอทอร์นารี) กระจายตัวอยูทัไวทั้ง 7 พ้ืนทีไลุมนํ้า ยกวຌนลุม
นํ้าสาละวินทีไมีพ้ืนทีไนຌอยทีไสุด 

กลุมทีไ 11 (หินตะกอนบนทีไราบสูงคราช) เมปรากฏอยู฿นพ้ืนทีไศึกษา 
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รปูทีไ 3-38 ผนทีไกลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความออนไหวตอการกิดดินถลม฿นพืๅนทีไศึกษา         

(7 ลุมนๅํา) 
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ตารางทีไ 3-8 กลุมชุดหินทางธรณีวิศวกรรมทีไมีความออนไหวตอการกิดดินถลม฿นพืๅนทีไศึกษา (7 ลุมนๅํา) 

ลําดับ ชืไอพืๅนทีไลุมนๅํา 
พืๅนทีไของกลุมชุดหนิทีไมีความออนไหวตอการกิดดนิถลม (ตร.กม.) ขอบขตของ

พืๅนทีไลุมนๅํา 
(ตร.กม.) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

1 ขงหนือ 0 771 11 1,421 332 478 2,433 8 152 4,141 0 9,872 

2 กก 0 2,314 0 280 14 29 1,074 1,098 120 2,236 0 7,167 

3 ปิง 95 9,101 0 380 6 100 5,322 6,876 2,940 10,324 0 35,170 

4 สาละวิน 0 2,873 0 0 0 857 9,555 2,441 2,706 636 0 19,219 

5 นาน 0 315 0 1,224 14,161 583 7,322 603 301 9,766 0 34,563 

6 วัง 0 1,006 22 805 702 145 3,154 1,198 603 3,086 0 10,722 

7 ยม 0 199 0 1,508 1,252 3,005 6,087 189 599 11,762 0 24,602 

รวม 95 16,580 33 5,618 16,467 5,197 34,948 12,412 7,422 41,952 0 141,315 

 

3.2.2.3 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝน 

ขຌอมูลทีไสดงตําหนงของสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนของหนวยงานตางๆ ฿นพ้ืนทีไ
ศึกษาละความละอียดของขຌอมูลทีไบันทึก ซึไงจะบงช้ี฿หຌหในถึงปริมาณนํ้าฝนละความขຌมนํ้าฝน฿นพ้ืนทีไศึกษา 
ดย฿นการศึกษาครั้งน้ี จะ฿ชຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ฿นการคาดการณ์
ปริมาณนํ้าฝนทีไปลีไยนปลง฿นอนาคตทีไจะกิดขึ้นสําหรับ฿ชຌวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 

3.2.2.4 ขຌอมูลหตุการณ์การพบิัติละรอยดินถลม฿นอดีต 

ขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมทีไสําคัญ฿นอดีตจากหนวยงานตางๆ เดຌก กรมทรัพยากร
ธรณี กรมป้องกันละบรรทาสารธารณภัย สืไอ สิไงพิมพ์ ละขຌอมูลการปลรอยดินถลมทีไกิดขึ้น฿นอดีตดย
เดຌรับความอนุคราะห์ขຌอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี จากหตุการณ์ดินถลม มืไอวันทีไ 23 พฤษภาคม 2549 ฿น
พ้ืนทีไจังหวัดอุตรดิตถ์ละจังหวัดขຌางคียง ซึไงป็นขຌอมูลทีไมีความสําคัญอยางมากตอการปรียบทียบผลการ
วิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมจากบบจําลองทางคณิตศาสตร์พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบความมนยําละ
ปรับกຌบบจําลอง รูปทีไ 3-39 สดงรอยดินถลมทีไเดຌจากการปลภาพถายทางอากาศบนผนทีไ Google 

Earth  
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รปูทีไ 3-39 ผลการปลขຌอมูลรอยดินถลมจากหตุการณ์ดินถลมวันทีไ 23 พฤษภาคม 2549 (จ.อุตรดิตถ์) 

3.2.2.5 ขຌอมูลคณุสมบัติของดินทางธรณีวิศวกรรมสําหรบับบจําลองทางธรณี
วิศวกรรม (Dynaslide Model) 

คุณสมบัติทางธรณีวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับตอการสรางแบบจําลองวิเคราะหพื้นที่
ออนไหวตอดินถลมนั้นประกอบดวยคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรมหลัก 2 ประการ อันไดแก คุณสมบัตกิารไหล
ซึมนํ้าผานมวลดิน ตามทฤษฎีของดินที่ไมอิ่มตัวดวยนํ้า (Unsaturated Soil) และคุณสมบัติการลดลงกาํลังรับ
แรงเฉือนของดินที่เปลี่ยนไปตามระดับความชื้นของดินที่เพิ่มขึ้น  คุณสมบัติดังกลาวไดมาจากการทดสอบใน
สนามและเก็บตัวอยางดินทั้งแบบถูกรบกวน (Disturbed samples) และไมถูกรบกวน (Undisturbed 
samples) ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อการทดสอบหาคุณสมบัติของดินตางๆ ในหองปฏิบัติการ ซึ่งคุณสมบัติดัง
กลาว ไดศึกษาและรวบรวมเปนฐานขอมูลธรณวีิศวกรรม โดยหนวยวิจัยดินถลม ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม
ปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ไวเปนอยางดีแลว ขอมูลคุณสมบัติทาง
ธรณีวิศวกรรมไดจําแนกออกเปน 11 กลุม ตามการจําแนกกลุมชุดหินที่มีศักยภาพการเกิดดินถลมโดย สุทธิศักดิ์
และคณะ (2555) รายละเอียดขอมูลและแหลงที่มารวบรวมจากโครงการศึกษาวิจัยโดยศูนยวิจัยและพัฒนา     
วิศกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้

ครงการกําหนดคาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (Antecedent Precipitation Index : 

API ) พืไอสนับสนุนการตือนภัยลวงหนຌานํ้าทวมฉับพลัน-ผนดินถลม (กรมทรัพยากรนํ้า)  , ครงการ 
การศึกษาพฤติกรรมการกิดนํ้าทวม-ดินถลม ฿นพ้ืนทีไตຌนบบพืไอสรຌางบบจําลองสําหรับกําหนดกณฑ์ ละ
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วิธีการ฿นการตือนภัย (สํานักงานคณะกรรมการวิจยัหงชาติ) , ครงการศึกษาพฤติกรรมของดินถลม฿นจังหวัด
ภูกใต (สํานักงานกองทุนละสนับสนุนงานวิจัย) , ครงการศึกษาหานวทางป้องกันละลดผลกระทบจากภัย
ดินถลม (กองธรณีวิทยาสิไงวดลຌอมละธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ), ครงการ Preliminary 

Geological Survey Phuket (OYO, Japan, 2011), งานวิจัยรืไอง การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดิน
฿นพ้ืนทีไตຌนนํ้าของลุมนํ้ายอย มนํ้าจันทบุรี (บรรพต, 2548), งานวิจัยรืไอง พฤติกรรมดຌานกําลังทางวิศวกรรม
฿นจังหวัดภูกใต (ทิพย์มณี, 2552), งานวิจัยรืไอง พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดิน฿นพ้ืนทีไ อ.ลับล จ. อุตรดิตถ์ 

ทีไมีผลตอการพิบัติของลาดดิน  (จิตติมา, 2553), งานวิจัยรืไอง การวิคราะห์อกาสกิดดินถลมดยวิธีทางธรณี
วิศวกรรมดยพิจารณาจากปัจจยัทีไเมคงทีไ฿นภาค฿ตຌของประทศเทยพ้ืนทีไฝัດงทะลอันดามัน (สันติ, 2553) 

1) คุณสมบัติดຌานกําลังรับรงฉือนตอการปลีไยนปลงความชืๅน฿นดิน

 พฤติกรรมการลดลงของกําลังรับรงฉือนทีไปลีไยนเปตามระดับความช้ืนน้ันเดຌมา
จากการทดสอบฉือนตรงบบปลีไยนปลงความช้ืน (KU-MDS Shear Test)  ดย สุทธิศักด่ิละวรวัชร์ 
(2553) เดຌนําผลการทดสอบกําลังรับรงฉือนของดินทีไปลีไยนปลงตามระดับความอิไมตัวของดินเปวิคราะห์
ความสัมพันธ์฿นระบบ 3 กน สําหรับกลุมหินทีไเดຌทําการบงกลุมเวຌ ดังรูปทีไ 3-40   ดย฿หຌกน Z ทนกําลัง
รับรงฉือนของดิน (Shear Strength) กน Y ทนรงกดทับของดิน (Normal Stress) ละกน X ทน
ระดับความอิไมตัวของดิน ( Degree of Saturation) ดยผานการวิคราะห์฿นชิงสถิตินํามาสรຌางป็นสมการ
ความสัมพันธ์ของกลุมหินทีไออนเหวตอดินถลมเดຌ ดังน้ี  

จากรูปบบความสัมพันธ์฿นระบบ 3 กนของฟังก์ชัน   f = y0+ a(x)+ b(y)  เดຌ 

  =       y0 - a (Sr)+b () (3-3)

ดยทีไ  = กาํลังรับรงฉือน (Shear Strength) 

y0 = คาคงทีไของสมการความสัมพันธ์ของตละชุดดินทีไผุพังมาจากหิน 

a = ความชันของความสัมพันธ์ระหวางกําลังรับรงฉือนละระดับความอิไมตัว
ดຌวยนํ้า   

Sr ระดับความอิไมตัวดຌวยนํ้า (Degree of  Saturation)

b ความชันของความสัมพันธ์ระหวางกําลังรับรงฉือนละรงกดทับของดิน      

 รงกดทับของดิน (Normal Stress)

ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นสมการจะขึ้นอยูกับความสัมพันธ์ทีไเดຌมาจากการวิคราะห์ทางสถิติ
ละขึ้นอยูกับพฤติกรรมของหินตຌนกํานิด฿นดຌานการปลีไยนปลงกําลังรับรงฉือนมืไอมีความช้ืนพิไมขึ้น จาก
การวิคราะห์ความสัมพันธ์ดังกลาวพบวาดยสวน฿หญมืไอดินทีไมีระดับความอิไมตัวดຌวยนํ้ากินรຌอยละ 80 จนถึง 
100 จะมีอัตราการปลีไยนปลงกําลังรับรงฉือนคอนขຌางสูงมืไอมีความช้ืนหรือระดับอิไมตัวดຌวยนํ้าพิไมข้ึน   
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รูปทีไ 3-40  พฤติกรรมการปลีไยนปลงกําลังรบัรงฉือนตามระดับความอิไมตัวของดิน 
ทีไมา: สุทธิศักด่ิละวรวัชร์ (2553) 

ตารางทีไ 3-9 สดงสมการความสัมพันธ์ของการปลีไยนปลงกําลังรับรงฉือนตอ
ระดับความอิไมตัวของดินกลุมตางๆ ละ รูปทีไ 3-41 สดงถึงพฤติกรรมการปลีไยนปลงกําลังรับรงฉือนตาม
ระดับความอิไมตัวของดินทีไเดຌจากการทดสอบตัวอยางดินของกลุมหินชุดหินทีไออนเหวตอดินถลมกลุมตางๆ  

ตารางทีไ 3-9 สมการความสมัพันธข์องกําลังรับรงฉือนทีไปลีไยนไปตามความชืๅนของดิน 

  สมการกําลังรบัรงฉือนทีไปลีไยนไปตามความชืๅน฿นรปูบบ 3 กน 
Group   =       y0 - a (Sr)+b () 

1   =      0.189 - 0.104 (Sr)+0.372 () 

2   =       0.774 - 0.762 (Sr)+0.457 () 

3   =       0.642 - 0.634 (Sr)+0.387 () 

4   =       0.743 - 0.690 (Sr)+0.507 () 

5   =       0.794 - 0.769 (Sr)+0.461 () 

6   =       1.393 - 1.392 (Sr)+0.426 () 

7   =       0.341 - 0.318 (Sr)+0.596 () 

8   =       0.247 - 0.189 (Sr)+0.534 () 
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ก) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 1 ข) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 2 

 

 

ค) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 3 ง) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 4 

 

รูปทีไ 3-41 พฤติกรรมการปลีไยนปลงกําลังรบัรงฉือนตามระดับความอิไมตัวของดิน ตามการจํานก
กลุมหินทีไมีความออนไหวตอดินถลม 

ทีไมา: สทุธิศักด่ิละวรวัชร์ (2553) 
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จ) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 5 ฉ) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 6 

 

 

  

ช) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 7 ซ) ชุดกลุมหิน กลุมทีไ 8 

 

รูปทีไ 3-41 (ตอ) พฤติกรรมการปลีไยนปลงกําลังรับรงฉือนตามระดับความอิไมตัวของดิน ตามการ
จํานกกลุมหนิทีไมีความออนไหวตอดินถลม 

ทีไมา: สุทธิศักด่ิละวรวัชร์ (2553) 
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ของกําลังรับรงฉือนทีไลดลงมืไอมีการปลีไยนปลง
ความช้ืนพบวา คา Cohesion จะมีคาลดลงมืไอมีความช้ืนพิไมขึ้นตคา Friction Angle จะมีคาคงทีไ ละมืไอ
ศึกษาพฤติกรรมของคา Cohesion พบวามีองค์ประกอบรงดูดจากประจุของรประกอบดินทีไอยู฿นอนุภาค
ของดินตละชนิด ละ จากคารงดูดนํ้า฿นดิน ( Matric Suction ) ดังสดง฿นรูปทีไ 3-42 สาหตุทีไทํา฿หຌคา 
Cohesion ลดลงมืไอมีความช้ืนพิไมขึ้นน้ันกิดจากมืไอมีปริมาณนํ้า฿นดินพิไมขึ้น ทํา฿หຌมใดดินถูกผลักออกจาก
กันจนทํา฿หຌประจุทีไมีรงดูดตอกันมีความสามารถ฿นการดึงดูดลดลง ละ ยังทํา฿หຌคารงดูดนํ้า฿นดินมีคาลดลง
ตามเปดຌวย ดังน้ัน฿นการศึกษาครั้งน้ีจําป็นตຌองนําความรูຌ฿นรืไองกําลังรับรงฉือนของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้ามา
ประกอบดຌวย 

 

 
รูปทีไ 3-42 ลักษณะของคา Cohesion ทีไมีผลตออนุภาคของมใดดิน 

จากการศึกษางานวิจัยของ Ho and Fredlund (1982b) พบวาคา Cohesion 

ของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้าทีไทําการทดสอบเดຌน้ันจะปลีไยนเปตามคารงดูดนํ้า฿นดิน ( Matric Suction ) คา 
Cohesion ทีไทําการทดสอบเดຌจะป็นคา Total Cohesion ป็นคาทีไเดຌจากการทดสอบกําลังรับรงฉือนบบ
ปกติทีไเมเดຌติดต้ังครืไองมือวัดรงดูดนํ้า฿นดิน ดังน้ัน฿นการวิคราะห์ลาดดินธรรมชาติทีไอยู฿นสภาวะทีไเมอิไมตัว
ดຌวยนํ้าน้ันจําป็นตຌอง฿ชຌพารามิตอร์กําลังรับรงฉือนของดิน฿นสภาวะเมอิไมตัวดຌวยนํ้าประกอบเปดຌวย จากผล
ของงานวิจัยดังกลาวสามารถยกออกป็นความสัมพันธ์เดຌดังสมการทีไ 3-4 

'
app dC C C 

 (3-4) 

ดยทีไ 
app

C  = apparent cohesion ของดินทีไอยู฿นสภาวะเมอิไมตัวดຌวยนํ้า 
 

dC  = total cohesion ทีไทําการทดสอบตัวอยางดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า฿นสภาวะการ
ฉือนบบระบายนํ้า 

 'C  = effective cohesion ทีไทําการทดสอบ฿นสภาวะ saturated condition 
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การศึกษางานวิจัยดังกลาวทํา฿หຌทราบวาคา cohesion ทีไนํามา฿ชຌนั้นจะป็นคาทีไ
ปลีไยนปลงเปตามความช้ืนทีไพิไมขึ้น  ดังน้ันจึงสามารถสรຌางสมการความสัมพันธ์จากผลของงานวิจัยดังกลาว 

คือทําการยกพจน์ของคา Cohesion ออกป็น apparent cohesion ทีไจะปลีไยนเปตามความช้ืนละ 

effective cohesion คือคา cohesion (initial) ทีไเมปลีไยนเปตามความช้ืนทีไพิไมขึ้น ทําการสรຌางสมการ
ความสัมพันธ์จากสมการสຌนตรงดย฿ชຌชวงระดับความอิไมตัวทีไรຌอยละ 80-100 ฿นการสรຌางสมการ ดังสดง฿น
รปูทีไ 3-43  ละสมการของความสมัพันธ์ของคา Cohesion ตละกลุมชุดหินตามตารางทีไ 3-10 

จาก  y = m(x)+c  เดຌวา  cohesion = m() + C (initial) (3-5) 

ดยทีไ y = cohesion (ksc)

m = ความชันของสมการสຌนตรง (คาคงทีไ)
 = คาปริมาณความช้ืนดยปริมาตร (volumetric water content)

C (initial) = คา Cohesion (initial)  หรือ จดุตัดกน (คาคงทีไ) 

รูปทีไ 3-43 ความสัมพันธ์ของคา Cohesion ละความชืๅนทีไปลีไยนปลงไป
 ทีไมา: สุทธศิักด่ิละคณะ (2555) 

cohesion = m(Vol. water content) + c 
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ตารางทีไ 3-10 สมการความสมัพันธข์องคา Cohesion ทีไปลีไยนไปตามความชืๅนทีไพิไมขึๅน ของกลุมชุดหิน
ทีไออนไหวตอดินถลม 

Strength Equation m(slope) c(initial)

friction 

angle  

Unit 

Weight 

Group y = m()+C (initial) (t/m^2) (t/m^2) (degree) (t/m^3)

1  C = -2.62()+1.89 -2.62 1.89 20.43 1.92 

2  C = -18.54()+7.74 -18.54 7.74 24.56 1.88 

3  C = -14.22()+6.42 -14.22 6.42 21.16 1.83 

4  C = -15.40()+7.43 -15.40 7.43 26.91 1.83 

5  C = -19.73()+7.94 -19.73 7.94 24.78 1.97 

6  C = -35.24()+13.93 -35.24 13.93 23.08 1.96 

7  C = -7.87()+3.41 -7.87 3.41 30.79 1.95 

8  C = -4.29()+2.47 -4.29 2.47 28.14 1.85 

ทีไมา: สุทธศิักด่ิละคณะ (2555) 

2) คุณสมบัติดຌานการไหลซึมของนๅําผานดินทีไไมอิไมตัวดຌวยนๅํา

 พฤติกรรม฿นการพิบัติของลาดดินธรรมชาติน้ันจะกิดขึ้นมืไอลาดดินน้ันมีการ
ลดลงของกําลังรับรงฉือนอันนืไองมาจากการพิไมของความช้ืน฿นมวลดิน ซึไงปัจจัยน้ีจะกิดข้ึนมืไอมีนํ้าฝนเหล
ซึมลงสูดินช้ันลางทํา฿หຌตຌองมีการวิคราะห์คุณสมบัติทางดຌานการเหลซึมของนํ้าผานมวลดิน ดยการวิคราะห์
น้ันตຌอง฿ชຌความรูຌ฿นดຌาน กลศาสตร์ของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (Unsaturated Soil Mechanic) นืไองจาก฿นลาด
ดินธรรมชาติสวน฿หญมักจะอยู฿นสถานะเมอิไมตัวดຌวยนํ้า  

 คุณสมบัติตางๆ ของดินทีไกีไยวขຌองกับการซึมนํ้าจากน้ําฝน฿นลาดดินทีไเมอิไมตัว
ดຌวยนํ้าน้ัน  เดຌก ความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดิน (Hydraulic Conductivity) ซึไงป็นคาทีไเดຌจากการ
ทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการหรือ฿นสนาม, สຌนอัตตลักษณ์ของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (Soil Water Characteristic 

Curve, SWCC) ละ Permeability Function (PF) คุณสมบัติหลาน้ีจําป็น฿นการวิคราะห์พืไอสรຌาง
บบจําลองการเหลซึมของนํ้าสูมวลดิน  สําหรับการหาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติดังกลาวจะ฿ชຌบบจําลอง
ความสัมพันธ์ของ Brook & Corey (1964), Van Genuchten (1980), Zapata (1999)   



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 3-79 

- สຌนอัตตลักษณ์ของดินทีไไมอิไมตัวดຌวยนๅํา  

 (Soil Water Characteristic Curve) 

 คุณสมบัติการซึมนํ้าของดินเมอิไมตัวดຌวยนํ้าน้ันจะขึ้นอยูกับสຌนอัตตลักษณ์ของดิน  

Soil-water characteristic curve (SWCC) ซึไงป็นความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้า฿นมวลดินดยปริมาตร 
(Volumetric water content) กับรงดูดนํ้า฿นดิน (Matric suction) ละ Permeability function 

(PF) ,(Fredlund et al., 1997) ดังสดง฿นรูปทีไ 3-44 

 

 
รูปทีไ 3-44 ความสัมพันธข์องคุณสมบัติการระบายนๅาํของดิน 
ทีไมา: Fredlund et al. (1997) 

รูปบบความสัมพันธ์ของทั้ง SWCC ละ PF ดังกลาวน้ี เดຌมีผูຌวิจัยหลายทาน
พยายามสรຌางบบจําลองความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ซึไงจากการศึกษาคຌนควຌาขຌอมูลสามารถสรุปบบจําลอง
ทีไ฿ชຌกันอยู฿นสาขาวิชาตางๆ ทีไกีไยวขຌองดยพิจารณาจากลักษณะทัไวเปของ SWCC ดังสดง฿นรูปทีไ 3-45 ดย
ทีไคารงดึงนํ้า฿นมวลดินพิไมขึ้นมืไอปริมาณนํ้า฿นมวลดินลดลง รงดึงนํ้าจะลดลงรืไอยๆ จนกระทัไงถึงจุดหนึไง
ปริมาณนํ้าจะพิไมขึ้นอยางรวดรใว รียกจุดน้ีวา จุดทีไอากาศขຌาเป฿นชองวาง฿นมวลดิน (Air entry value) ป็น
จุดทีไรงดูดนํ้ามากพอทีไจะทํา฿หຌอากาศทรกขຌาทนทีไนํ้าเป฿นชองวางทีไมีขนาด฿หญทีไสุด฿นมวลดินเดຌ 
หลังจากน้ันปริมาณนํ้าจะลดลงเปรืไอยๆ จนถึงจุดทีไอัตราการลดลงของปริมาณนํ้า฿นมวลดินลดลงรียกจุดน้ีวา
จุดทีไปริมาณนํ้าคงคຌาง฿นมวลดิน (Residual water content) ป็นจุดทีไรงดึงนํ้าเมสามารถดึงนํ้าออกจากมวล
ดินเดຌดยงาย ซึไงจะขึ้นกับขนาดชองวางลใกสุดของมวลดินละรงดึงดูดระหวางมลกุลของนํ้ากับมใดดิน  
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บบจําลองทางคณิตศาสตร์ทีไ฿ชຌ฿นการประมาณ Soil-water characteristic 

curve (SWCC) ละ Permeability function (PF) ทีไเดຌทําการคຌนควຌามาน้ันสวน฿หญจะเดຌมาจากการ
ประมาณการกระจายตัวของมใดดิน (Grain Size Distribution) , คุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพของดิน ละ
ขนาดของชองวางของดิน 

 
รปูทีไ 3-45 ลักษณะทัไวไปของสຌนอัตตลกัษณ์ของดินทีไไมอิไมตัวดຌวยนๅํา (SWCC) 

ทีไมา: Fredlund et al. (1997) 

- การประมาณคาสຌนอัตตลักษณ์ของดินทีไไมอิไมตัวดຌวยนๅํา 

สําหรับการหาคาสຌนอัตตลักษณ์ของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (SWCC) น้ัน
สามารถทําเดຌ 2 วิธีคือวิธีการวัดดยตรง (Point Wise Measurement) ละ วิธีการประมาณทางอຌอมจาก
คุณสมบัติของดินทางกายภาพดย฿ชຌสมการทางคณิตศาสตร์ (Math Model) ดังน้ี  

ก. วิธีการวัดดยตรง (Point Wise Measurement)  ป็นการทดสอบ฿น
หຌองปฏิบัติการพืไอหาคาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้า฿นมวลดิน ละรงดึงนํ้า฿นดิน ดย฿ชຌครืไองมือวัดรงดูด
ศักย์ของน้ําดຌานลบ (Tensiometer)  วิธีน้ีป็นวิธีทีไ฿หຌคาตัวปร (Parameter) ทีไ฿กลຌคียงกับคุณสมบัติทีไทຌจริง
ของดินตัวอยาง ตการดํานินการดยวิธีการน้ีตຌอง฿ชຌระยะวลานาน ละมีคา฿ชຌจายสูงตามจํานวนตัวอยางทีไ
ทดสอบ 

ข. วิธีการประมาณทางอຌอมจากคุณสมบัติของดินทางกายภาพดย฿ชຌสมการ
ทางคณิตศาสตร์ (Math Model)  ป็นวิธีทีไ฿หຌคาตัวปร (Parameter) ทีไมีความถูกตຌองนຌอยกวาวิธีการวัด
ดยตรง ตสามารถดํานินการเดຌอยางรวดรใว  อยางเรกใตาม  ความละอียดของคาทีไประมาณเดຌ ขึ้นอยูกับ
งานทีไนําเป฿ชຌ สําหรับวิธีการประมาณทางอຌอมน้ีเดຌมีผูຌวิจัยสนอเวຌหลายทาน ซึไงวิธีทีไมีความหมาะสมละ
ดํานินการเดຌงาย฿นงานทางดຌานวิศวกรรมเดຌก Brook & Corey (1964), Van Genuchten model (1980), 

Fredlund and Xing (1994) ละ Zapata (1999) ป็นตຌน 
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Brook & Corey (1964) ป็นความสัมพันธ์ระหวาง ความช้ืนดยปริมาตร 
(Volumetric water content) ละรงดูดนํ้าของดิน (Matric suction) ฿นลักษณะ Power law ดังน้ี 

 (3-6) 

 

ดยทีไ 
sat  = ความช้ืนดยปริมาตร ทีไสภาวะอิไมตัว (saturated vol. water content)

 
r  = ความช้ืนดยปริมาตร ทีไสภาวะความช้ืนคงคຌาง (residual vol. water  content)

 bs  = คารงดึงทีไจุด Air entry คือสภาวะทีไอากาศริไมขຌาเป฿นตัวอยางดิน 

  = ตัวปรทีไ฿ชຌสดงถึงความชันของกราฟ SWCC มืไอดินหຌงลยจุด Air-entry

ซึไง  จะสดงถึงขนาดคละของชองวาง฿นดิน (Pore size distribution) ถຌา 
 มีคาสูงขึ้นสดงวา Pore size มคีวามสมไําสมอมากขึ้น ดังรูปทีไ 3-46  (อภินิติ, 2554) สมการของ Brook & 

Corey น้ันจะมีขຌอดຌอยคือเมสามารถจําลองสวนทีไป็นสຌนคຌง฿นชวงรกของการประมาณเดຌ ซึไง฿นความป็น
จริงจากผลการทดสอบน้ัน฿นชวงรกทีไดินมีสถานะ฿กลຌอิไมตัวดຌวยนํ้าลักษณะของกราฟจะป็นสຌนคຌง  ตมี
ขຌอดีคือ฿ชຌตัวปร฿นการคํานวณนຌอยงายตอการนําเปทําการวิคราะห์ 

 

 
รปูทีไ 3-46 ขนาดคละของชองวาง฿นดิน (Pore size distribution) ทีไมีผลกับความชันของกราฟ 

ทีไมา: อภินิติ (2554) 
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Van Genuchten model (1980) ป็นความสัมพันธ์ของรูปกราฟลักษณะ 

Symmetric sigmoidal (S-curve สมมาตร) ดังน้ี    

 (3-7) 

ดยทีไ  = ความช้ืนดยปริมาตร฿นมวลดิน
 s = ความช้ืนดยปริมาตร฿นมวลดิน฿นสภาวะอิไมตัว
 r  ความช้ืนตไําสุดดยปริมาตร฿นมวลดิน
  = Parameter ซึไงป็นฟังก์ชันของจุดทีไอากาศขຌาเป฿นชองวาง฿นมวลดิน 

 n = Parameter ซึไงป็นฟังก์ชันสดงอัตราการลดลงของความช้ืน฿นดิน หลงัจากจุดทีไ
อากาศขຌาเป฿นชองวางของมวลดิน 

 m = Parameter ซึไงป็นฟังก์ชันสดงจุดทีไความช้ืนคงคຌาง฿นมวลดิน, m=1-1/n 

 h = รงดึงนํ้า฿นมวลดิน (matric suction)

ซึไงสมการของ Van Genuchten สามารถจําลองพฤติกรรม฿นชวง฿กลຌอิไมตัว 

(Air-entry suction) ละชวง฿กลຌจุด Residual ซึไงกราฟมีลักษณะคຌงมนเดຌดีกวาสมการของ Brook & Corey 

ตมีขຌอดຌอยคือ ตัวปรบางตัวทีไนํามา฿ชຌ฿นสมการน้ันตຌองเดຌมาจาก Curve fitting ของผลการทดสอบของดิน
฿นหຌองปฏิบัติการสําหรับสมการของ  Van Genuchten น้ันป็นทีไนิยม฿ชຌ฿นทางปฏิบัติ สุนทรี (2535) 

Yingjajaval (1993) เดຌทดสอบประมินคาพารามิตอร์ p, n ละ m เวຌสําหรับชุดดิน฿นประทศเทยจํานก
ตามกรมพัฒนาทีไดินจํานวน 60 ชุดดิน สาํหรับดิน฿นระดับต้ืน 0-1 มตร 

 

Fredlund and Xing (1994) ป็นความสัมพันธ์ของกราฟลักษณะ 

Unimodal 
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ดยทีไ  = ความช้ืนดยปริมาตร฿นมวลดิน (Volumetric water content) 

 s    = ความช้ืนดยปริมาตร฿นมวลดิน฿นสภาวะอิไมตัว
 

a  = Parameter ซึไงป็นฟังก์ชันของจุดทีไอากาศขຌาเป฿นชองวาง฿นมวลดิน 

 b = Parameter ซึไงป็นฟังก์ชันสดงอัตราการลดลงของความช้ืน฿นดิน 

หลังจากจุดทีไอากาศขຌาเป฿นชองวาง฿นมวลดิน 

 c = Parameter ซึไงป็นฟังก์ชันสดงจุดทีไความช้ืนคงคຌาง฿นมวลดิน 

 h = รงดึงนํ้า฿นมวลดิน (matric suction)

 hr = รงดึงนํ้า฿นมวลดินทีไความช้ืนตไําสุดดยปริมาตร
 

สามารถนําความสัมพันธ์ขຌางตຌนเปประมาณหาสຌนอัตตลักษณ์ ดย฿ชຌขนาด
การกระจายตัวของมใดดิน (Fredlund et al., 1997) ฿นการประมาณคา Parameter สําหรับ฿ชຌ฿นการหาสຌน
อัตตลักษณ ์ทนการ Curve fitting ผลการทดสอบเดຌทํา฿หຌเดຌผลการทํานายทีไคอนขຌางมนยํา 

 (3-10) 

มืไอ    (3-11) 

ดยทีไ 
pP  = ปริมาณมวลดินทีไมีขนาดสຌนผานศูนย์กลางลใกกวาขนาดทีไระบุ (d)  ดยนํ้าหนัก 

หนวยป็น %       

 
ag  = Parameter กําหนดจุดปลีไยนปลงความชันของกราฟดຌานบน 

 
ng  = Parameter กําหนดจุดทีไกราฟมีความชันสูงสุด

 
mg  = Parameter กําหนดจุดปลีไยนปลงความชันของกราฟดຌานลาง 

 d  = ขนาดสຌนผานศูนย์กลางของมใดดิน (mm)

 
rd  = ขนาดสຌนผานศูนย์กลางคงคຌางของมใดดิน (mm)

 
md = ขนาดสຌนผานศูนย์กลางลใกสุดของมใดดิน (mm)
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ความสัมพันธ์ขຌางตຌนมีความ฿กลຌคียงกับสຌนอัตตลักษณ์ของดิน  จะหในวา
บบจําลองรูปบบของคຌงการกระจายของมใดดินจากสมการขຌางตຌน  มีลักษณะ฿กลຌคียงกับบบจําลอง 
SWCC ทีไ฿ชຌคา Parameter ทีไเดຌจากบบจําลองการกระจายตัวของมใดดินจึง สามารถนํามาสรຌางบบจําลอง 
SWCC เดຌ (Fredlund, 1997) ดังสดง฿นรูปทีไ 3-47 

 
ก) Grain size distribution curve 

 

 
ข) Soil-water characteristic curve 

รปูทีไ 3-47 สดงความสมัพันธร์ะหวางการกระจายตัวของมใดดินกับสຌนอัตตลักษณ์ 
ทีไมา : Fredlund et al. (1997) 
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Zapata (1999) เดຌทําการศึกษาจากดิน 190 ประภท ดยจํานกดิน
ออกป็น 2 กลุม เดຌกดินทีไมีความหนียว (PI > 0) ประมาณ 70 ชนิด ละดินทีไเมมีความหนียว (PI = 0) 

ประมาณ 120 ชนิด ดยทีไดินกลุมทีไมีความหนียวจะพิจารณาความสัมพันธ์จากปริมาณของมวลดินทีไมีขนาด
ลใกกวาขนาดตะกรงมาตรฐานบอร์ 200 ละดัชนีความหนียว (PI) สวนกลุมดินทีไเมมีความหนียวจะ
พิจารณาจากขนาดของมใดดินทีไมีปริมาณของดินขนาดลใกกวาอยู 60% ดยนํ้าหนัก (D60) คา Parameter 

ตางๆ หาเดຌดังน้ี 

สาํหรับดินทีไมีความหนียว (PI > 0) 

 

 

 

 
ดยทีไ wPI = Passing#200xPI

 Passing#200  = ปริมาณของมวลดินทีไมีขนาดสຌนผานศูนย์กลางลใกกวาตะกรงมาตรฐานบอร์ 
200 ทียบป็นทศนิยม   

 PI = ดัชนีความหนียว (Plasticity Index )

   สําหรับดินทีไเมมีความหนียว (PI = 0)

 

 

 

 

 
ดยทีไ D60 = ขนาดของมใดดินทีไมีปริมาณของดินขนาดลใกกวาอยู 60% (mm) 

 

ความสัมพันธ์ระหวางรงดึงนํ้า฿นมวลดินกับปริมาณนํ้า฿นมวลดินซึไงพิจารณา
฿นรูปของระดับความอิไมตัวดຌวยนํ้า ตามคา wPI ละ D60 ดยวิธีการประมาณของ Zapata (1999) สดง฿นรูป
ทีไ 3-48 
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รปูทีไ 3-48 ความสัมพันธร์ะหวางปริมาณนๅํา฿นมวลดินกับรงดึงนๅํา฿นดิน (Zapata, 1999) 

 

- ความสามารถ฿นการไหลซึมของดินทีไไมอิไมตัวดຌวยนๅํา  

 (Permeability Function) 

ความสัมพันธ์น้ีจะขึ้นอยูกับคารงดูดนํ้า฿นมวลดิน (Matric Suction) ละคา
ความสามารถ฿นการซึมผานของน้ํา฿นมวลดิน (Hydraulic Conductivity)  ฿นขณะทีไรงดูดนํ้ามีคาปลีไยนเป 

ซึไงพฤติกรรมน้ีจะขึ้นอยูกับสຌนอัตตลักษณ์ของดินมืไอกิดฝนตกลงมาบนลาดชันทํา฿หຌความช้ืน฿นมวลดิน
ปลีไยนเปคารงดูดนํ้าจะปลีไยนเปตามความช้ืนดຌวย สงผล฿หຌความซึมนํ้ามีคาปลีไยนเปตามความสัมพันธ์ 

คาคุณสมบั ติ ดั งกล าวสามารถหาเดຌจากการทดสอบ  (Permeability 

Function Test) ละการประมาณคาจากบบจําลองทางคณิตศาสตร์฿นการศกึษาครั้งน้ี จะ฿ชຌการประมาณผล
จากบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ Brook & Corey (1964) ดังน้ี 

นืไองจากความสามารถ฿นการซึมนํ้าของดิน (K) ความช้ืน฿นมวลดิน () ละ
รงดึงนํ้า฿นดิน (Matric suction) สัมพันธ์กัน ซึไงมีนักวิจัยเดຌสรຌางรูปบบความสัมพันธ์ดังกลาวเวຌหลายทาน 

ตัวอยางชน Brooks and Corey (1964) ดังสดง฿นสมการดยบงป็นการคํานวณหาสຌนอัตตลักษณ์ของดิน
ทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า ละสมการหาความสามารถ฿นการเหลซมึของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า ดังน้ี 

สมการประมาณสຌนอัตตลักษณ์ของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า 

 (3-12) 

  




 





S

Sb

rs

r



รายงานฉบบัสมบูรณ ์(Final Report)
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 3-87

สมการประมาณความสามารถ฿นการเหลซึมของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้า  

  /23
s

r
K

SK
K

  (3-13)

ดยทีไ  = ความช้ืนดยปริมาตรสัมพัทธ์ (m3/m3)

 = ความช้ืนดยปริมาตร ณ จดุทีไพิจารณา (m3/m3)

r = ความช้ืนดยปริมาตร ทีไสภาวะความช้ืนคงคຌาง (m3/m3)

s = ความช้ืนดยปริมาตร ทีไสภาวะอิไมตัวดຌวยนํ้า (m3/m3)

Kr = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าสัมพัทธ์ (m/sec)

 K(S) = ความสามารถ฿นการซึมนํ้าทีไรงดูดนํ้า ณ จดุทีไพิจารณา (m/sec)

Ks = ความสามารถ฿นการซึมนํ้ามืไอดินอิไมตัวดຌวยนํ้า (m/sec)

 S = รงดูดนํ้า฿นมวลดินทีไสภาวะเมอิไมตัวดຌวยนํ้า (m)

bS = คารงดึงทีไจุด Air entry คอืสภาวะทีไอากาศริไมขຌาเป฿นตัวอยางดิน (m)

 = ตัวปรทีไสดงถึงความชันของกราฟ SWCC มืไอดินหຌงลยจุด Air-entry

จากการรวบรวมขຌอมูลละวิคราะห์ผลคุณสมบัติของดินดຌานการเหลซึม พืไอ
หาคาตัวปรสําคัญตอการวิคราะห์พฤติกรรมการเหลซึมของดินทีไเมอิไมตัวดຌวยนํ้าของกลุมชุดหินทีไออนเหวตอ
ดินถลม ตามการจํานกกลุมชุดหินทางธรณีวิทยา สามารถสรุปเดຌดังตารางทีไ 3-11 ซึไงจะนําเป฿ชຌสรຌางละ
วิคราะห์บบจําลองการเหลซึมตอเป 

ตารางทีไ 3-11 คุณสมบัติดຌานการไหลซึมของดินทีไไมอิไมตัวดຌวยนๅํา (ตามกลุมชุดหินทีไออนไหวตอดินถลม) 

Vol.water 

content 

Shape Factor  for  Brook and Corey 

Model 

Hydraulic conductivity 

(Ks) 

Group θs  θr (BC) hb ( cm) λ (cm/sec) 

1 0.391 0.010 137.81 0.390 6.53E-04

2 0.399 0.012 115.274 0.465 3.82E-03

3 0.408 0.008 100.1147 0.380 1.40E-03

4 0.415 0.016 122.6972 0.552 2.05E-03

5 0.412 0.010 125.825 0.480 2.45E-03

6 0.396 0.007 128.785 0.446 4.35E-03

7 0.414 0.011 119.306 0.451 2.31E-03

8 0.431 0.013 123.296 0.475 1.73E-03

ทีไมา: สุทธศิักด่ิละคณะ (2555) 
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3.2.2.6 ขຌอมูลคณุสมบัติของดินพืๅนฐานสาํหรบับบจําลองปรมิาณนๅาํฝนสะสมวิกฤติ
วิธกีารกึไงสถิติ (Semi-Statistical Model) 

คุณสมบัติของดินพ้ืนฐาน อันเดຌก คาสูงสุดของปริมาณนํ้า฿นดินทีไป็นประยชน์ตอ
กระบวนการคายระหยน้ํา (Maximum Soil Moisture Available for Evaporation, Wm) คาความ
หนานนของดิน (Bulk Density, BD) คาความสามารถ฿นการอุຌมนํ้าของดิน (Water Holding Capacity, 

WHC) ละคาอัตราสวนการลดของปริมาณนํ้า฿นดิน (K) ทีไเดຌจากขຌอมูล “ครงการกําหนดคาดัชนีความชุมช้ืน
ของดิน (Antecedent Precipitation Index, API) พืไอสนับสนุนการตือนภัยลวงหนຌานํ้าทวมฉับพลันละดิน
ถลม” ดยกรมทรัพยากรนํ้า ทีไเดຌศึกษาเวຌลຌว ซึไงทีไปรึกษาเดຌรวบรวมละสรุปคาอัตราสวนการคูณลดของ
ปริมาณนํ้า฿นดิน (K) จากสถานีตรวจวัด฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมน้ําเวຌ฿นภาคผนวก ค.  
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บททีไ 4 

การศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

4.1 ผลการปรับทียบละตรวจพิสูจน์บบจําลอง (Model Calibration and 

Verification) ปริมาณฝนนืไองจากการปลีไยนปลงภูมิอากาศ ฿นพืๅนทีไศกึษา 

การนําปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS มา฿ชຌจาํป็นตຌองมีการ
ทดสอบความถูกตຌองของขຌอมูลนืไองจากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตบนพ้ืนฐานของบบจําลอง
สภาพภูมิอากาศน้ันมีขຌอจํากัดทีไมักกิดความคลาดคลืไอนเดຌนืไองจากขຌอจํากัดของบบจําลองหลายประการ 
ซึไงการศึกษา฿นคร้ังน้ีเดຌทําการตรวจสอบความถูกตຌองของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละเดຌศึกษาวิธีการปรับกຌขຌอมูลทีไหมาะสมสําหรับ
ตละชวงวลาละพ้ืนทีไซึไงเดຌรับผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของฤดูกาลละลักษณะภูมิประทศทีไตกตางกัน
ตลอดจนตรวจสอบประสิทธิพลของคาปรับกຌทีไเดຌ ดยมีรายละอียดของผลการศึกษาดังน้ี 

4.1.1 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กบัปริมาณนๅําฝนทีไตรวจวัด
ไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน 

฿นการศึกษานี้เดຌทําการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันละตรวจวัด฿นชวงวลาดียวกัน สําหรับสถานีวัดนํ้าฝนตละสถานีทีไผาน
การตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลจํานวน 172 สถานี ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอตรวจสอบความ
ถูกตຌองของปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ 

B2 ดยพิจารณาจากคาความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปรมิาณฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ 

ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดย฿ชຌวิธีการจกจงความถีไบบกัมบล (Gumbel distribution) ละ คา
สัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นต
ละสถานี รายละอียดของผลการวิคราะห์มีดังน้ี 
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ก) ผลการวิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝน 

 ฿นรายงานฉบับน้ีเดຌสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability 

ของปริมาณนํ้าฝนของสถานีวัดนํ้าฝนจํานวน 8 สถานี เดຌก สถานี 07042, 16042, 28102, 39142, 40124, 

59082, 011001 ละ 030211 ตําหนงทีไต้ังของสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 8 สถานีสดง฿นรูปทีไ 4-1 สําหรับผลการ
วิคราะห์ของสถานีวัดนํ้าฝนท้ังหมดเดຌจัดกใบ฿นรูปบบดิจิตอลเฟล์ การศึกษาครั้งน้ีเดຌทําการวิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ละปริมาณน้ําฝนบบรายปี รายดือน ละรายวันดยมีรายละอียด
ของผลการวิคราะห์ดังน้ี 

 

 
 

รปูทีไ 4-1 ตําหนงของสถานีวัดนๅําฝน 8 สถานี ทีไสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวาง
ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 กับของปริมาณนๅําฝนจากสถานวัีดนๅําฝน ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 ปริมาณน้ําฝนบบรายปี 
ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไ

คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณนํ้าฝนรายปี
ทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน สดงตัวอยาง฿นรูปทีไ 4-2 ละ 4-3 ตามลําดับ 
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รปูทีไ 4-2  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปรมิาณนๅาํฝนรายปีทีไตรวจวัด
ไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน 
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รปูทีไ 4-3 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปรมิาณนๅาํฝนรายปีทีไตรวจวัด
ไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน 
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จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณนํ้าฝนรายปี
ทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันทั้ง 172 สถานี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 พบวาบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายปี
เดຌตไํากวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นกือบทุกสถานีวัดนํ้าฝน ดยฉลีไยปริมาณน้ําฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 มีคา฿กลຌคียงกันคือ 850 

มม. สวนปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนมีคาฉลีไยทากับ 1,179 มม. ตจะมีบางสถานี
ทีไบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายปีเดຌ
฿กลຌคียงหรือสูงกวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ซึไงปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นตละสถานีจะมีความตกตางกันนืไองจากเดຌรับ
อิทธิพลจากลักษณะภูมิประทศทีไตกกัน ดังน้ันจึงควรทําการปรับกຌปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿หຌมีความคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ
฿นบบจําลองดินถลม 

 ปริมาณน้ําฝนบบรายดือน 
ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือน

ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณฝนราย
ดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันสดงตัวอยางของดือนกรกฎาคม฿นรูปทีไ 4-4 

ละ 4-5 ตามลําดับ  
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รปูทีไ 4-4  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายดือนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปรมิาณนๅาํฝนรายดือนทีไ
ตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-7 

 
 

รปูทีไ 4-5  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายดือนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปรมิาณนๅาํฝนรายดือนทีไ
ตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-8 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณนํ้าฝนราย
ดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันทั้ง 172 สถานี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 

2523-2554 พบวา฿นทุกดือนยกวຌนดือนมิถุนายนละกรกฎาคมบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือนเดຌตไํากวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿น
ทุกสถานีวัดนํ้าฝน ตคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือนของดือนมิถุนายนละกรกฎาคมเดຌสูงกวาทีไตรวจวัดเดຌ
จริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นกือบทุกสถานีวัดนํ้าฝน ละมีบางสถานีทีไบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือนของดือนมิถุนายนละกรกฎาคมเดຌตไํากวาทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ซึไงจะหในเดຌวาปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นตละดือนละตละสถานีมีความตกตางกัน
นืไองจากเดຌรับอิทธิพลของฤดูกาลละลักษณะภูมิประทศทีไตกตางกัน ดังน้ันจึงควรทําการปรับกຌปริมาณ
นํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿หຌมี
ความคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลม 

 ปริมาณน้ําฝนบบรายวัน 
1) ปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย  

ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน
รายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณฝนรายวันฉพาะ
วันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน 

สดงตัวอยางของดือนสิงหาคม฿นรูปทีไ 4-6 ละ 4-7 ตามลําดับ (หมายหตุ : 

วันทีไมีฝนตกพิจารณาจากปริมาณฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนทีไมี
ปริมาณฝนสะสม฿นวันดังกลาว ≥ 0.1 มม.) 
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รปูทีไ 4-6  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย
ทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปริมาณ
นๅําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน 
ของดือนสิงหาคม 
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4-10 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
 

รปูทีไ 4-7  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย
ทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปริมาณ
นๅาํฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน 
ของดือนสิงหาคม 
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จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะ
วันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละ
ปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันทั้ง 172 สถานี฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พบวา฿นทุกดือนยกวຌนดือนมิถุนายนละกรกฎาคมบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยเดຌตไํา
กวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นทุกสถานีวัดนํ้าฝน ตคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝน
ตกฉลีไยของดือนมิถุนายนละกรกฎาคมเดຌสูงกวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นกือบทุกสถานีวัด
นํ้าฝน ละมีบางสถานีทีไบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์
ปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยของดือนมิถุนายนละกรกฎาคมเดຌตไํากวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝน ซึไงจะหในเดຌวาปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นตละดือนละตละสถานีมีความตกตางกัน
นืไองจากเดຌรับอิทธิพลของฤดูกาลละลักษณะภูมิประทศทีไตกกัน ดังน้ันจึงควรทําการปรับกຌปริมาณน้ําฝน
รายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 ฿หຌมีความคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลม 

 

2) ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปี 

ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน
รายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละ
ปริมาณฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไตรวจวัดเดຌ
จริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันสดงตัวอยางของดือนสิงหาคม
฿นรูปทีไ 4-8 ละ 4-9 ตามลําดับ  
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รปูทีไ 4-8  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละปรมิาณนๅาํฝนรายวันสูงสุดทีไ
ตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-13 

 
 

รปูทีไ 4-9  กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ละปรมิาณนๅาํฝนรายวันสูงสุดทีไ
ตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 
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4-14 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

มืไอพิจารณากรณีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปี 

พบวาเดຌผลลัพธ์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 กับปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนชนดียวกับกรณีปริมาณ
นํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย คือ฿นทุกดือนยกวຌนดือนมิถุนายนละกรกฎาคมบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดเดຌตไํากวาทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝน฿นทุกสถานีวัดนํ้าฝน ตคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดของดือนมิถุนายนละ
กรกฎาคมเดຌสูงกวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นกือบทุกสถานีวัดนํ้าฝน ละมบีางสถานีทีไบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดดือนมิถุนายน
ละกรกฎาคมเดຌตไํากวาทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ซึไงจะหในเดຌวาปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นตละดือนละตละ
สถานีมีความตกตางกันนืไองจากเดຌรับอิทธิพลของฤดูกาลละลักษณะภูมิประทศทีไตกกัน ดังน้ันจึงควรทํา
การปรับกຌปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ละ B2 ฿หຌมคีวามคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลม 

ข) ผลการวิคราะห์คาสัมประสิทธิ่สหสัมพนัธ์ (r) ของปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ละปริมาณนๅําฝนจากสถานวัีดนๅําฝน 

 การหาคาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนง
ดียวกัน฿นตละสถานีทั้ง 172 สถานี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กับปริมาณ
นํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นการศึกษานี้เดຌทําการวิคราะห์คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ของปริมาณ
นํ้าฝนทั้งหมด 5 กรณีชนดียวกับการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ละปริมาณนํ้าฝน เดຌก 
คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ของปริมาณนํ้าฝนบบรายปี, รายดือน, รายดือนฉพาะวันทีไมีฝนตก, รายวันฉพาะ
วันทีไมีฝนตกฉลีไย ละรายวันสูงสุด ผลของการวิคราะห์ทั้ง 5 กรณีพบวาดยฉลีไยปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กับปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝนมีความสัมพันธ์กันคอนขຌางตไํา ดยบางสถานีวัดนํ้าฝนมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน (คา r มี
คาป็นบวก) คือปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ 

B2 พิไมขึ้นมืไอปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนพิไมขึ้น ตบางสถานีวัดนํ้าฝนมีความสัมพันธ์เป
฿นทิศทางตรงกันขຌามกัน (คา r มีคาป็นลบ) ซึไงสดงวาปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 พิไมขึ้นหรือลดลงมืไอปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัด
นํ้าฝนลดลงหรือพิไมขึ้น จากผลการศึกษาดังกลาวสดง฿หຌหในวาควรทําการปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿หຌมีความคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ
฿นบบจําลองดินถลม 
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 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง 
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 
ดงัทีไกลาวขຌางตຌนท้ังหมดน้ีสดง฿หຌถงึความคลาดคลืไอนของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง 
ภมูอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ดงัน้ันครงการวิจยันี้จงึเดຌทาํการวิคราะห์หาคา ปรับ
กຌทีไหมาะสมสําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS

 Scenario บบ A2 ละ B2 ฿หຌมคีวามคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลม ซึไงนําสนอเวຌ฿น 
หัวขຌอตอเป 

4.1.2 ผลการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมตามลักษณะของพืๅนทีไละวลาของปริมาณ
นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 

ผลจากการวิคราะห์กราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ละคาสัมประสิทธ่ิ
สหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2  ละปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นหัวขຌอทีไ 4.1.1 

สดง฿หຌหในวาปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 มีความคลาดคลืไอนมืไอทียบกับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ซึไงความคลาด
คลืไอนดังกลาวป็นผลนืไองจากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตบนพ้ืนฐานของบบจําลองสภาพ
ภูมอิากาศน้ันมีขຌอจํากัดทีไมักกิดความคลาดคลืไอนเดຌนืไองจากขຌอจํากัดของบบจําลองหลายประการ ดังน้ัน฿น
การนําปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เป
฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลมจําป็นตຌองมีการปรับกຌฝนดังกลาว฿หຌมีความคลาดคลืไอนลดลง การศึกษาครั้งน้ีเดຌทํา
การวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมตละชวงวลาละพ้ืนทีไซึไงเดຌรับผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของฤดูกาล
ละลักษณะภูมิประทศทีไตางกันสงผล฿หຌคาปรับกຌ฿นตละชวงวลาละตละพ้ืนทีไมีคาตกตางกัน ดย฿ชຌ
สมการทีไ 3-1 วิคราะห์หาคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยของปริมาณน้ําฝนบบรายปี รายดือน ละ
รายวัน ระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน (G) ละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECISS cenario บบ A2 ละ B2 (P) ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี ถຌาคา
G/P มีคาทากับ 1 สดงวาปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ละ B2 ละปรมิาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝนมีคาทากัน สําหรับคา G/P ทีไมีคานຌอยกวา 
1 สดงวาบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนเดຌ
มากกวาปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน (Over-estimation) สวนคา G/P ทีไมีคามากกวา 1 

สดงวาบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนเดຌนຌอย
กวาปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน (Under-estimation) รายละอียดของผลการวิคราะห์
คา G/P ฉลีไยรายปี รายดือน ละรายวัน ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไ
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คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ณ ตําหนงสถานีวัด
นํ้าฝน฿นตละสถานีมีดังน้ี 

ก) ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ของปรมิาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

 ค่าความคลาดคล่ือน (G/P) ฉลี่ยรายปี 

 ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานี
วัดนํ้าฝนละปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ณ 

ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานีสดง฿นรปูทีไ 4-10 สดง฿หຌหในถึงผลกระทบจากอิทธิพลของลักษณะภูมิ
ประทศทีไตางกัน สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปี฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนมีคาตกตางกัน ละ
พบวาคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีของสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไยทากับ 1.44 ซึไง
สดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝน
รายปีเดຌนຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 

 
รูปทีไ 4-10 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนละปริมาณ

นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจาํลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 ค่าความคลาดคล่ือน (G/P) ฉลี่ยรายดือน 
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ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือนระหวางปริมาณนํ้าฝน
จากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี฿นชวงฤดูลຌงละฤดูฝน มีรายละอียดดังน้ี 

1) คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นชวงฤดูลຌง สดงตัวอยางของ
ดือนมีนาคมละมษายนดัง฿นรูปทีไ 4-11 ละ 4-12 ตามลําดับ สดง฿หຌหใน
ถึงผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไตางกัน 

สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือนของดือนมีนาคมละ
มษายน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนมีคาตกตางกัน ละพบวาคาความ
คลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นดือนมีนาคมละมษายนของสถานีวัด
นํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไยทากับ 4.06 ละ 3.35 ตามลําดับ ซึไง
สดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือนเดຌนຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนรายดือน
ทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงฤดูลຌง 

 

 
รูปทีไ 4-11 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมีนาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี
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รูปทีไ 4-12 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมษายน ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี

 

2) คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นชวงฤดูฝน สดงตัวอยางของ
ดือนกรกฎาคมละสิงหาคมดัง฿นรูปทีไ 4-13 ละ 4-14 ตามลําดับ สดง฿หຌ
หในถึงผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไ
ตางกัน สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือนของดือน
กรกฎาคมละสิงหาคม฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนมีคาตกตางกัน  ละพบวาคา
ความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นดือนกรกฎาคมละสิงหาคมของ
สถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไยทากับ 0.97 ละ 1.25 ตามลําดับ 

ซึไงสดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือน฿นดือนกรกฎาคมเดຌ฿กลຌคียงกับ
ปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ต฿นดือน
สิงหาคมบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2คาดการณ์
ปริมาณนํ้าฝนรายดือนเดຌนຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจาก
สถานีวัดนํ้าฝน 
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รูปทีไ 4-13 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนๅาํฝนจากสถานวัีดนๅําฝน

ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 

 
รูปทีไ 4-14 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนสิงหาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นชวงปีฐานระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี

 คา่ความคลาดคล่ือน (G/P) ฉลี่ยรายวัน 
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ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายวัน฿นชวงฤดูลຌงสดง
ตัวอยางของวันทีไ 10 มีนาคม ละ 10 มษายน ดัง฿นรูปทีไ 4-15 ละ 4-16 ตามลําดับ สําหรับ฿นชวงฤดูฝน
สดงตัวอยางของวันทีไ 15 กรกฎาคม ละ 8 สิงหาคม฿นรูปทีไ 4-17 ละ 4-18 ตามลําดับ ซึไงสดง฿หຌหในวา
ผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไตางกัน สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) 

ฉลีไยรายวันมีคาตกตางกัน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝน  ละพบวาคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายวันของ
วันทีไ 10 มีนาคม, 10 มษายน, 15 กรกฎาคมละ 8 สิงหาคม ของสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไย
ทากับ 4.43, 6.06, 3.33 ละ 3.55 ตามลําดับ สดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันเดຌนຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานี
วัดนํ้าฝนทั้ง฿นชวงฤดูลຌงละฤดูฝน 

 
รูปทีไ 4-15 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มีนาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝน

ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

คา
คว

าม
คล

าด
คลื

ไอน
 (G

/P
)

สถานีวัดน้ําฝน 172 สถานี

G/P =1

G/Pavg =4.43

วันทีไ 10 มีนาคม



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-21 

 

รูปทีไ 4-16 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มษายน ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝน
ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 

รูปทีไ 4-17 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัด
นๅําฝนละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝน฿นตละสถาน ี
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รูปทีไ 4-18 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 8 สิงหาคม ระหวางปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝน
ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
A2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 

ข) ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ของปรมิาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

 คา่ความคลาดคล่ือน (G/P) ฉลี่ยรายปี 

 ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานี
วัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ณ 

ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานีสดง฿นรปูทีไ 4-19 สดง฿หຌหในถึงผลกระทบจากอิทธิพลของลักษณะภูมิ
ประทศทีไตางกัน สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปี฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนมีคาตกตางกัน ละ
พบวาคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีของสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไยทากับ 1.44 ซึไง
สดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝน
รายปีเดຌนຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 
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รูปทีไ 4-19 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปีระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนละปริมาณ

นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจาํลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 ค่าความคลาดคล่ือน (G/P) ฉลี่ยรายดือน 

ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือนระหวางปริมาณนํ้าฝน
จากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี฿นชวงฤดูลຌงละฤดูฝน มีรายละอียดดังน้ี 

1) คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นชวงฤดูลຌง สดงตัวอยางของ
ดือนมีนาคมละมษายนดัง฿นรูปทีไ 4-20 ละ 4-21 ตามลําดับ สดง฿หຌหใน
ถึงผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไตางกัน 

สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือนของดือนมีนาคมละ
มษายน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนมีคาตกตางกัน ละพบวาคาความ
คลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นดือนมีนาคมละมษายนของสถานีวัด
นํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไยทากับ 3.22 ละ 3.72 ตามลําดับ ซึไง
สดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือนเดຌนຌอยกวาปริมาณน้ําฝนรายดือน
ทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงฤดูลຌง 
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รูปทีไ 4-20 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมีนาคม ระหวางคาปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝน

ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 
รูปทีไ 4-21 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนมษายน ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี
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2) คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นชวงฤดูฝน สดงตัวอยางของ
ดือนกรกฎาคมละสิงหาคมดัง฿นรูปทีไ 4-22 ละ 4-23 ตามลําดับ สดง฿หຌ
หในถึงผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไ
ตางกัน สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือนของดือน
กรกฎาคมละสิงหาคม฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนมีคาตกตางกัน  ละพบวาคา
ความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายดือน฿นดือนกรกฎาคมละสิงหาคมของ
สถานี วัดนํ้าฝนท้ังหมด 172 สถานีมีคา ฉลีไยทากับ 0.98 ละ 1.29 

ตามลําดับ ซึไงสดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายดือน฿นดือนกรกฎาคมเดຌ
฿กลຌคียงกับปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ต฿น
ดือนสิงหาคมบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

คาดการณ์ปริมาณน้ําฝนรายดือนเดຌนຌอยกวาปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน 

 
รูปทีไ 4-22 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนๅาํฝนจากสถานวัีดนๅําฝน

ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 
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รูปทีไ 4-23 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยดือนสิงหาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี

 คา่ความคลาดคล่ือน (G/P) ฉลี่ยรายวัน 

ผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายวัน฿นชวงฤดูลຌงสดง
ตัวอยางของวันทีไ 10 มีนาคม ละ 10 มษายน ดัง฿นรูปทีไ 4-24 ละ 4-25 ตามลําดับ สําหรับ฿นชวงฤดูฝน
สดงตัวอยางของวันทีไ 15 กรกฎาคม ละ 8 สิงหาคม฿นรูปทีไ 4-26 ละ 4-27 ตามลําดับซึไงสดง฿หຌหในวา
ผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไตางกัน สงผล฿หຌคาความคลาดคลืไอน (G/P) 

ฉลีไยรายวันมีคาตกตางกัน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝน  ละพบวาคาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายวันของ
วันทีไ 10 มีนาคม, 10 มษายน, 15 กรกฎาคมละ 8 สิงหาคม ของสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมด 172 สถานีมีคาฉลีไย
ทากับ 8.34, 8.88, 1.98ละ 2.53 ตามลําดับ สดง฿หຌหในวาดยฉลีไยบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ B2 คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนรายวันเดຌนຌอยกวาปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานี
วัดนํ้าฝนทั้ง฿นชวงฤดูลຌงละฤดูฝน 
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รูปทีไ 4-24 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มีนาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝน

ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 

 

รูปทีไ 4-25 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 10 มษายน ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝน
ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 
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รูปทีไ 4-26 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัด
นๅําฝนละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝน฿นตละสถาน ี

 

รูปทีไ 4-27 คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยวันทีไ 8 สิงหาคม ระหวางปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝน
ละปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 
B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถานี 
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ค) ผลการวิคราะห์หาคาปรบักຌ  (G/P) ของปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

 การศึกษาครั้งน้ีประยุกต์฿ชຌผลการวิคราะห์คาความคลาดคลืไอน (G/P) ฉลีไยรายปี ราย
ดือนละรายวัน ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี มา฿ชຌ
วิคราะห์หาคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือนละรายวัน฿นตละสถานีวัดนํ้าฝนดยพิจารณา฿หຌคา
ปรับกຌ (G/P) มีคาทากับคาคลาดคลืไอน (G/P) ละพิจารณาหาคาปรับกຌ (G/P) ทีไผิดปกติดย฿ชຌวิธีทางสถิติ
ดຌวยกราฟ Boxplot (กัลยา, 2552) ซึไงคาปรับกຌ (G/P) ทีไผิดปกติ (Outlier)ทีไมีคาสูงมากเดຌถูกปรับ฿หຌทากับ
คาสูงสุดของคาปรับกຌ (G/P) ทีไเมผิดปกติ สําหรับคาปรับกຌ (G/P) ทีไผิดปกติ (Outlier) ทีไมีคาตไํามากจะถูก
ปรับ฿หຌทากับคาตไําสุดของคาปรับกຌ (G/P) ทีไเมผิดปกติ จากหลักการดังกลาวน้ีทํา฿หຌเดຌคาปรับกຌ (G/P) 

ระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ดยมีรายละอียดผลการวิคราะห์ดังน้ี 

 ค่าปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือน ละรายวัน จากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2  

ผลการวิคราะห์คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือน ละรายวัน ระหวาง
ปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี สดงตัวอยาง฿นรูปทีไ 4-28 ถึง 4-30 ตามลําดับ 

 ค่าปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือน ละรายวัน จากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2  

ผลการวิคราะห์คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือนละรายวัน ระหวางปริมาณ
นํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ B2 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี สดงตัวอยาง฿นรูปทีไ 4-31 ถึง 4-33 ตามลําดับ 
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4-30 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 

รปูทีไ 4-28 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี ระหวางปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละปริมาณนๅําฝนทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝน฿นตละสถาน ี

 

 
รูปทีไ 4-29 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนละปรมิาณ

นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี
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รปูทีไ 4-30 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวาปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี

 

 
รปูทีไ 4-31 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี ระหวางปริมาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละปริมาณนๅําฝนทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีฐาน
ระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝน฿นตละสถาน ี
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รปูทีไ 4-32 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยดือนกรกฎาคม ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนละปรมิาณ

นๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปี
ฐานระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี

 

 
รปูทีไ 4-33 คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยวันทีไ 15 กรกฎาคม ระหวางปรมิาณนๅาํฝนจากสถานีวัดนๅําฝนละ

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅาํฝน฿นตละสถาน ี
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-33 

จากรูปทีไ 4-28 ถึง 4-33 จะหในเดຌวาคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือนละรายวัน ระหวาง
ปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานีมีคาตกตางกัน นืไองจากผลกระทบของ
อิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละชวงวลาทีไตางกัน ดังน้ัน฿นการศึกษาน้ีจึงเดຌทําการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไ
หมาะสมสําหรับพ้ืนทีไศึกษาพืไอนําเปปรับกຌปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ตอเป 

ง) ผลการวิคราะห์หาคาปรบักຌ  (G/P) ทีไหมาะสมของปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณไ์ดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

 ผลการวิคราะห์คาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือน ละรายวัน ระหวางปริมาณนํ้าฝน
จากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 ฿นหัวขຌอทีไผานมาเดຌถูกนํามาตรวจสอบพืไอหาคาปรับกຌทีไหมาะสมสําหรับพ้ืนทีไศึกษาดย
พิจารณาจากคา Root Mean Square Error (RMSE) ทีไหาคาเดຌจากสมการทีไ 4-1 (ศิริลักษณ์ ละ คณะ, 

2552) ระหวางปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ ดຌวยคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายปี รายดือน
ละรายวัน จากสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 172 สถานี ทีไนຌอยทีไสุด  
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มืไอ 
ti

P,
 = ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไย
รายปี, รายดือนหรือรายวัน ทีไสถานีวัดนํ้าฝน i ณ วลา t  (มม./วัน) 

 
tiG ,  = ปริมาณฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน i ณ วลา t (มม./วัน) 

 
N  = จาํนวนสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมดทีไ฿ชຌ

 
tN  = ชวงวลาของปริมาณนํ้าฝน  (วัน)

 

ผลการวิคราะห์คาปรับกຌ (G/P) ทีไหมาะสมระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 พบวาคาปรับกຌ
ฉลีไยรายดือนป็นคาปรับกຌทีไหมาะสมทีไสุด ดังสดง฿นรูปทีไ 4-34 ดย฿หຌคา RMSE ทากับ 20.10 มม./วัน 

ซึไงนຌอยกวาคา RMSE จากคาปรับกຌฉลีไยรายปี ละรายวันซึไงทากับ 20.39 ละ 25.13 ตามลําดับ  
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รูปทีไ 4-34 คา RMSE ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนละปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌ
ฉลีไยราย รายดือนละรายวัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัด
นๅําฝน฿นตละสถาน ี

สําหรับผลการวิคราะห์คาปรับกຌ (G/P) ทีไหมาะสมระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝน
ละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 พบวาคาปรับ
กຌฉลีไยรายดือนป็นคาปรับกຌทีไหมาะสมทีไสุด ดังสดง฿นรูปทีไ 4-35 ดย฿หຌผลคา RMSE ทากับ 20.10 

มม./วัน ซึไงนຌอยกวาคา RMSE จากคาปรับกຌฉลีไยรายปี ละรายวันซึไงทากับ 20.49 ละ 26.28 ตามลําดับ 

 
รูปทีไ 4-35 คา RMSE ระหวางปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝนละปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไย
ราย รายดือนละรายวัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝน
฿นตละสถาน ี

20.39 20.10

25.13

0

5

10

15

20

25

30

คาปรับกຌฉลีไยรายปี คาปรับกຌฉลีไยรายดือน คาปรับกຌฉลีไยรายวัน

 R
M

SE
 (ม
ม./
วัน

)

20.49 20.10

26.28

0

5

10

15

20

25

30

คาปรับกຌฉลีไยรายปี คาปรับกຌฉลีไยรายดือน คาปรับกຌฉลีไยรายวัน

 R
M

SE
 (ม
ม./
วัน

)



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-35 

ผลการวิคราะห์คาปรับกຌ (G/P) ทีไหมาะสมระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนละ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค Scenario บบ A2 ละ B2 พบวาคาปรับกຌ
ฉลีไยรายดือนป็นคาปรับกຌทีไหมาะสมทีไสุด ซึไงผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลຌองกับผลการศึกษาของ World 

Bank (2011) ทีไ฿ชຌคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นการปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมิภาค Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นพ้ืนทีไศึกษาลุมนํ้าขง ภาคตะวันออกฉียงหนือของประทศ
เทย 

จ) ผลการคดัลือกคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายดือน ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนทีไ
หมาะสมพืไอ฿ชຌ฿นการหาคาปรับกຌชิงพืๅนทีไของปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

 การศึกษาคร้ังน้ีเดຌทําการคัดลือกคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายดือน ณ ตําหนงสถานีวัด
นํ้าฝนทีไหมาะสม ดยพิจารณาจากคา Root Mean Square Error (RMSE) ระหวางปริมาณนํ้าฝนจากสถานี
วัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ 

B2 ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายดือนทีไนຌอยลงมืไอทียบกับคา RMSEระหวางปริมาณนํ้าฝน
จากสถานีวัดนํ้าฝนละปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 ทีไเมปรับกຌ ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน ดยวิคราะห์ป็นคาปอร์ซนต์ความถูกตຌองดัง
สมการทีไ 4-2 สถานีวัดนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การคัดลือกตຌองมีคาความถูกตຌองมากกวาศูนย์ 

 

Accuracyi= [(RMSEbefore,i- RMSEafter,i)/ RMSEbefore,i]*100 (4-2)  

มืไอ Accuracy = คาปอร์ซนต์ความถูกตຌองณ ตําหนงสถานีวัดนํ้า i (%) 

 RMSEbefore,i = คา RMSE ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้า i กอนปรับกຌ (มม./วัน) 

 RMSEafter,i = คา RMSE ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้า i หลังปรับกຌ (มม./วัน) 

ผลการคัดลือกคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายดือนของบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 พบวาสถานีวัดนํ้าฝนทีไภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌวมีคาความถูกตຌอง
พิไมขึ้นมีจํานวนทั้งหมด 72 สถานี ดย฿นตละสถานีมีคาความถูกตຌองทีไพิไมขึ้นตกตางกันดังสดง฿นรูปทีไ 4-

36 

ผลการคัดลือกคาปรับกຌ (G/P) ฉลีไยรายดือนของบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ B2 พบวาสถานีวัดนํ้าฝนทีไภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌวมีคาความถูกตຌอง
พิไมขึ้นมีจํานวนทั้งหมด 76 สถานี ดย฿นตละสถานีมีคาความถูกตຌองทีไพิไมขึ้นตกตางกันดังสดง฿นรูปทีไ 4-

37 
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4-36 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-36 สถานีวัดนๅําฝนทีไภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌวมีคาความถูกตຌองพิไมขึๅน

จํานวน 72 สถานีจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

 

 
รปูทีไ 4-37 สถานีวัดนๅําฝนทีไภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌวมีคาความถูกตຌองพิไมขึๅน

จํานวน 76 สถานีจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-37 

ผลการศึกษาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การคัดลือก
จาํนวน 72 ละ 76 สถานี ของบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ตามลําดับ 

จะถูก฿ชຌ฿นการคํานวณหาคาปรับกຌชิงพ้ืนทีไดยการประยุกต์฿ชຌวิธีสถิติชิงพ้ืนทีไดຌวยวิธี Kriging ฿นการ
คํานวณหาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 กม. พืไอ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 ซึไงจะเดຌนําสนอเวຌ฿นหຌวขຌอทีไ 4.2.1 

4.1.3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลคาปรับกຌของปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

การศึกษาคร้ังน้ีทําการตรวจสอบประสิทธิผลของคาปรับกຌทีไเดຌจากหัวขຌอทีไ 4.1.2 ดยนําคา
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 

2523-2554 คูณดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนฉลีไย ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานีทีไเดຌจากหัวขຌอทีไ 
4.1.2 ผลลัพธ์ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌเดຌนําเปวิคราะห์ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนง
ดียวกัน฿นตละสถานี ดยสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การคัดลือกละนํามา฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 มีจํานวน 72 สถานี ละ 76 สถานี 

ตามลําดับ ตําหนงทีไต้ังของสถานีวัดนํ้าฝนดังกลาวสดง฿นรูปทีไ 4-38 ดยการตรวจสอบประสิทธิผลของคา
ปรับกຌน้ีเดຌพิจารณาจากคาความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณฝนทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดย฿ชຌวิธีการจกจงความถีไบบกัมบล 

(Gumbel distribution) ละ คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี รายละอียดของผลการวิคราะห์มีดังน้ี 

ก) ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝน 

 ฿นรายงานฉบับน้ีเดຌสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability 

ของปริมาณนํ้าฝนของสถานีวัดนํ้าฝนจํานวน 8 สถานี เดຌก สถานี 07042, 16042, 28102, 39142, 40124, 

59082, 011001 ละ 030211 ซึไงสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 8 สถานีป็นสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การคัดลือกทั้ง
จากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 จํานวน 72 สถานี ละ 76 สถานี ตามลําดับ ตําหนง
ทีไต้ังของสถานีวัดนํ้าฝนทั้ง 8 สถานีสดง฿นรูปทีไ 4-38 สําหรับผลการวิคราะห์ของสถานีวัดนํ้าฝนท้ังหมดเดຌ
จัดกใบ฿นรูปบบดิจิตอลเฟล์ การศึกษาคร้ังน้ีเดຌทําการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของ
ปริมาณนํ้าฝนบบรายปี รายดือน ละรายวัน ดยมีรายละอียดของผลการวิคราะห์ดังน้ี 
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4-38 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-38 ตําหนงของสถานีวัดนๅําฝน 8 สถานี ทีไสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวาง

ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 ภายหลงัปรับกຌ กับของปริมาณนๅําฝนจากสถานีวัดนๅาํฝน ฿นชวงปีฐานระหวางปี 
พ.ศ. 2523-2554 

 

 ปริมาณน้ําฝนบบรายปี 
ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไ

คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ ละ
ปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน สดงตัวอยาง฿นรูปทีไ 4-39 ละ 

4-40 ตามลําดับ 
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ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-39 

 
 

รปูทีไ 4-39 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัการปรบั ละปริมาณ
นๅําฝนรายปีทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน 
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4-40 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
 

รปูทีไ 4-40 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ ละปริมาณนๅําฝน
รายปีทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-41 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌละ
ปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกันทั้ง 172 สถานี฿นชวงปีฐานระหวาง
ปี พ.ศ. 2523-2554 พบวาปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌมีคาคลาดคลืไอนลดลงดยมีคาขຌา฿กลຌปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นทุกสถานีวัดนํ้าฝน ดยฉลีไยปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌมีคาทากับ 1,163 มม.

ละ1,168 มม. ตามลําดับ สวนปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนมีคาฉลีไยทากับ 1,179 

มม. ซึไงสดง฿หຌหในวาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไเดຌจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถลดความคลาดคลืไอนของ
ปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เดຌ 

 ปริมาณน้ําฝนบบรายดือน 
ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ละปริมาณนํ้าฝนรายดือน

ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌละ
ปริมาณฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน สดงตัวอยางของดือน
กรกฎาคม฿นรูปทีไ 4-41 ละ 4-42 ตามลําดับ 
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4-42 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-41 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายดือนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌละปริมาณนๅําฝน
รายดือนทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-43 

 
รปูทีไ 4-42 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายดือนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ ละปริมาณนๅําฝน
รายดือนทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅาํฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนกรกฎาคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-44 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌละ
ปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 

2523-2554 พบวา฿นทุกดือนปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌมีคาคลาดคลืไอนลดลงดยมีคาขຌา฿กลຌปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นทุกสถานีวัดนํ้าฝน ซึไงสดง฿หຌหในวาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไเดຌจาก
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถลดความคลาดคลืไอนของปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เดຌ 

 

 ปริมาณน้ําฝนบบรายวัน 
1) ปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย 

ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน
รายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌละปริมาณ
ฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ 

ตําหนงดียวกัน สดงตัวอยางของดือนสิงหาคม฿นรูปทีไ 4-43 ละ 4-44 

ตามลําดับ (หมายหตุ : วันทีไมีฝนตกพิจารณาจากปริมาณฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝนทีไมีปริมาณฝนสะสม฿นวันดังกลาว ≥ 0.1 มม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-45 

 
รปูทีไ 4-43 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย

ทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ 
ละปริมาณนๅาํฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ 

ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-46 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-44 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย

ทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ 
ละปริมาณนๅาํฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ 

ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-47 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะ
วันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

ภายหลังปรับกຌละปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ 

ตําหนงดียวกัน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พบวา฿นทุกดือนปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมี
ฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌมีคาคลาดคลืไอนลดลง ตคาปริมาณน้ําฝนภายหลังปรับกຌยังเมขຌา฿กลຌปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะ
วันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นทุกสถานีวัดนํ้าฝน นืไองจาก฿นการศึกษาน้ีพิจารณา฿ชຌ
ปริมาณนํ้าฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนจํานวน 360 วัน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ทีไมีจํานวน 360 วัน ดังน้ันชวงวัน
จากปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

อาจจะมีความคลาดคลืไอนจากชวงวันของปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนอยูบຌาง จากสาหตุ
ดังกลาวจึงสงผล฿หຌปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌยังคงมีคลาดคลืไอน ซึไงตางจากผลลัพธ์ทีไ
พิจารณา฿นภาพรวมของปริมาณนํ้าฝนรายปีละรายดือนภายหลังปรับกຌทีไมีคาขຌา฿กลຌปริมาณนํ้าฝนทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน อยางเรกใตามคาปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไเดຌจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถลด
ความคลาดคลืไอนของปริมาณน้ําฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไยทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เดຌ 

2) ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปี 

ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝน
รายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ ละปรมิาณฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน สดงตัวอยางของ
ดือนสิงหาคม฿นรูปทีไ 4-45 ละ 4-46 ตามลําดับ 
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4-48 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-45 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ ละปริมาณ
นๅาํฝนรายวันสูงสุดทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 
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รปูทีไ 4-46 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ ละปริมาณนๅําฝน
รายวันสูงสุดทีไตรวจวัดไดຌจริงจากสถานีวัดนๅําฝน ณ ตําหนงดียวกัน ของดือนสิงหาคม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
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4-50 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

มืไอพิจารณากรณีปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละ
ปี พบวาเดຌผลลัพธ์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ กับปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝนชนดียวกับกรณีปริมาณนํ้าฝนรายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย คือ฿นทุกดือนปริมาณนํ้าฝน
รายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌมีคาคลาดคลืไอนลดลง ตคาปริมาณนํ้าฝนภายหลังปรับกຌยังเมขຌา฿กลຌปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดทีไ
ตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นทุกสถานีวัดนํ้าฝน นืไองจาก฿นการศึกษาน้ีพิจารณา฿ชຌปริมาณนํ้าฝนจาก
สถานีวัดนํ้าฝนจํานวน 360 วัน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง 
PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ทีไมีจํานวน 360 วัน ดังน้ันชวงวันจากปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 อาจจะมีความคลาดคลืไอนจากชวงวันของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนอยูบຌาง จากสาหตุดังกลาวจึงสงผล฿หຌปริมาณนํ้าฝนรายวัน
สูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ
ยังคงมีความคลาดคลืไอน ซึไงตางจากผลลัพธ์ทีไพิจารณา฿นภาพรวมของปริมาณนํ้าฝนรายปีละรายดือน
ภายหลังปรับกຌทีไมีคาขຌา฿กลຌปริมาณน้ําฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน อยางเรกใตามคาปรับกຌฉลีไย
รายดือนทีไเดຌจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถลดความคลาดคลืไอนของปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เดຌ 

ข) ผลการวิคราะห์คาสัมประสิทธิ่สหสัมพนัธ์ (r) ของปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณนๅําฝนจากสถานี
วัดนๅําฝน 

 การหาคาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ของปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ ละปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริง
จากสถานีวัดนํ้าฝน ณ ตําหนงดียวกัน฿นตละสถานี฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 พืไอตรวจสอบ
ประสิทธิผลคาปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไเดຌจากหัวขຌอทีไ 4.1.2 ดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ กับ
ปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝน ฿นการศึกษานี้เดຌทําการวิคราะห์คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์
ของปริมาณนํ้าฝนทั้งหมด 5 กรณีชนดียวกับการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ละปริมาณ
นํ้าฝน เดຌก คาสัมประสิทธ่ิสหสัมพันธ์ของปริมาณน้ําฝนบบรายปี, รายดือน, รายดือนฉพาะวันทีไมีฝนตก, 

รายวันฉพาะวันทีไมีฝนตกฉลีไย ละรายวันสูงสุด ผลของการวิคราะห์ทั้ง 5 กรณีพบวาดยฉลีไยปริมาณนํ้าฝน
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ กับ
ปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นมืไอทียบกับกอนปรับกຌ ตคา
ความสัมพันธ์ดยฉลีไยทีไพิไมขึ้นยังคอนขຌางตไํา ดยบางสถานีวัดนํ้าฝนมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน (คา r 
มีคาป็นบวก) คือปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 
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ละ B2 พิไมขึ้นมืไอปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนพิไมขึ้น ซึไงพบวาคา r มีคาบวกพิไมขึ้น
ลใกนຌอย ละบางสถานีวัดนํ้าฝนมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางตรงกันขຌามกัน (คา r มีคาป็นลบ) ซึไงสดงวา
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 พิไมขึ้น
หรือลดลงมืไอปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจริงจากสถานีวัดนํ้าฝนลดลงหรือพิไมขึ้น ดยพบวาคา r มีคาติดลบทีไ
นຌอยลงลใกนຌอย ทั้งน้ีอาจจะป็นผลนืไองจากปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 มีความปรปรวนคอนขຌางสูงจากขຌอจํากัดของบบจําลองหลายประการ 
อยางเรกใตามคาปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไเดຌจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถลดความคลาดคลืไอนของปริมาณนํ้าฝน
ทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เดຌ 

ผลการตรวจสอบประสิทธิผลคาปรับกຌฉลีไยรายดือน ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนทีไ
ผานกณฑ์การคัดลือกจํานวน 72 ละ 76 สถานี ของบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 ตามลําดับ ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ดังทีไกลาวขຌางตຌนทั้งหมดนี้สดง฿หຌหในวาคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไเดຌจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถลดความคลาดคลืไอนของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 เดຌ ดยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนน้ีถูก
฿ชຌ฿นการคํานวณหาคาปรับกຌชิงพ้ืนทีไดยการประยุกต์฿ชຌวิธีสถิติชิงพ้ืนทีไดຌวยวิธี Kriging ฿นการคํานวณหาคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 กม. พืไอ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-

2612 สําหรับ฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลม ซึไงเดຌนําสนอเวຌ฿นหัวขຌอตอเป 

4.2 การประมวลผลบบจําลองปริมาณนๅําฝนนืไองจากการปลีไยนปลงภูมิอากาศ฿น
พืๅนทีไศึกษา 

ผลการปรับทียบละตรวจพิสูจน์บบจําลองปริมาณนํ้าฝนนืไองจากการปลีไยนปลงภูมิอากาศ฿น
พ้ืนทีไศึกษาดังสดง฿นหัวขຌอทีไ 4.1 พบวาคาปรับกຌฉลีไยรายดือน (ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน) ป็นคาปรับกຌ
ทีไหมาะสมสาํหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ A2 ละ B2 ฿หຌมีความคลาดคลืไอนลดลงกอนนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลม ครงการวิจัยฯ เดຌนําคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือนน้ีเปทําการวิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไ พืไอนําเปปรับกຌปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทีไมีการจัดกใบ฿นรูปบบตารางกริด ซึไงปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีอนาคตภายหลัง
ปรับกຌน้ีเดຌถูกนําเปวิคราะห์นวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตละนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดิน
ถลมพืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมตอเป ดยมีรายละอียดของผลการศึกษาดังน้ี 
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4.2.1 ผลการวิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของตละดือน฿นตละกริด
ขนาด 1 กม.x1 กม. 

การศึกษาครั้งน้ีเดຌวิคราะห์หาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของตละดือน฿นตละกริด
ขนาด 1 กม.x1 กม. พืไอ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ดยประยุกต์฿ชຌวิธีสถิติชิงพ้ืนทีไ฿น
ปรกรมระบบสารสนทศภูมศิาสตร์ ซึไงมีขั้นตอนการวิคราะห์สดง฿นรปูทีไ 4-47 

ผลการคัดลือกวิธีการปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไทีไหมาะสม฿นตละดือนพืไอ฿ชຌปรับกຌ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 สดง฿นตารางทีไ 4-1 ละ 4-2 ตามลําดับ 
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รปูทีไ 4-47 สดงขัๅนตอนการวิคราะหห์าคาปรบักຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของตละดือน฿นตละกริด

ขนาด 1 กม.x1 กม. 
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ตารางทีไ 4-1 วิธีการปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไทีไหมาะสม฿นตละดือนพืไอ฿ชຌปรับกຌปริมาณนๅําฝน
ทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ดือน Kriging Semivariogram ปัจจัยทีไมีผลตอความสัมพันธ ์
มกราคม Simple K-bessel Anisotropy 

กุมภาพันธ ์ Ordinary Pentaspherica Anisotropy 

มีนาคม Universal Pentaspherica Isotropy 

มษายน Universal J-Bessel Isotropy 

พฤษภาคม Ordinary Stable Isotropy 

มิถุนายน Ordinary Exponential Anisotropy 

กรกฎาคม Universal Pentaspherica Anisotropy 

สิงหาคม Universal Rational Quadratic Anisotropy 

กันยายน Ordinary Hole effect Anisotropy 

ตุลาคม Simple Circular Isotropy 

พฤศจิกายน Ordinary K-bessel Isotropy 

ธันวาคม Ordinary Exponential Isotropy 

 

ตารางทีไ 4-2 วิธีการปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไทีไหมาะสม฿นตละดือนพืไอ฿ชຌปรับกຌปริมาณนๅําฝน 
ทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

ดือน Kriging Semivariogram ปัจจัยทีไมีผลตอความสัมพันธ ์
มกราคม Ordinary Pentaspherical Anisotropy 

กุมภาพันธ ์ Universal Tetraspherical Isotropy 

มีนาคม Universal Exponential Isotropy 

มษายน Ordinary Spherical Isotropy 

พฤษภาคม Ordinary Stable Isotropy 

มิถุนายน Universal Circular Isotropy 

กรกฎาคม Simple Circular Anisotropy 

สิงหาคม Ordinary Stable Isotropic 

กันยายน Simple J-Bessel Anisotropy 

ตุลาคม Ordinary J-Bessel Isotropy 

พฤศจิกายน Universal Gaussian Isotropy 

ธันวาคม Ordinary Rational Quadratic Anisotropy 
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การศึกษานี้เดຌประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์จัดสรຌางผนทีไสดงคาปรับกຌ
ฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของตละดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 กม. ตามวิธีทีไสดง฿นตารางทีไ 4-1 ละ 4-

2 ดังน้ี 

ก) ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของตละดือนสําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณ
นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของตละดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 

กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 สดง฿นรูปทีไ 4-48 ถึง 4-59  

 

 
รปูทีไ 4-48 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมกราคม฿นตละกริดขนาด  
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-56 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-49 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนกุมภาพันธ์฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-50 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมีนาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-57 

 
รปูทีไ 4-51 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมษายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-52 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนพฤษภาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-58 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-53 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมิถุนายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-54 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนกรกฎาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-59 

 
รปูทีไ 4-55 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนสิงหาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-56 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนกันยายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-60 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-57 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนตุลาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-58 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนพฤศจิกายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-61 

 
รปูทีไ 4-59 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนธนัวาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

ข) ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของตละดือนสําหรับ฿ชຌปรับกຌ
ปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

บบ B2 

 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไของตละดือน฿นตละกริดขนาด 1 กม.x1 

กม. สําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 สดง฿นรูปทีไ 4-60 ถึง 4-71 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-62 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-60 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมกราคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-61 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนกุมภาพันธ์฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-63 

 
รปูทีไ 4-62 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมีนาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-63 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมษายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-64 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-64 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนพฤษภาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-65 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนมิถุนายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-65 

 
รปูทีไ 4-66 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนกรกฎาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-67 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนสิงหาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-66 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-68 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนกันยายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-69 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนตุลาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณไ์ดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 
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รปูทีไ 4-70 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนพฤศจิกายน฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 

 

 
รปูทีไ 4-71 ผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพืๅนทีไของดือนธนัวาคม฿นตละกริดขนาด 
 1 กม.x1 กม. สําหรบั฿ชຌปรบักຌปริมาณนๅาํฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางป ีพ.ศ. 2555-2612 
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4-68 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ผลการจัดทําผนทีไสดงคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไสําหรับ฿ชຌปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ดัง฿นรูปทีไ 4-48 ถึง 4-59 ละ
บบ  B2 ดัง฿นรูปทีไ 4-60 ถึง 4-71 สดง฿หຌหในวาผลกระทบนืไองจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประทศละ
ชวงวลาทีไตางกันสงผล฿หຌคาปรับกຌฉลีไยรายดือนของตละดือน ณ ตําหนงพ้ืนทีไละชวงวลาทีไตางกันมีคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือนทีไตางกัน 

4.2.2 ผลการวิคราะห์นวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

ครงการวิจัยเดຌ฿ชຌคาปรับกຌฉลีไยรายดือนชิงพ้ืนทีไทีไวิคราะห์เดຌจากหัวขຌอทีไ 4.2.1 มาทําการ
ปรับกຌปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ลຌวนํามาวิคราะห์นวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคต 

ดยวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน฿นตละสถานี ดย฿ชຌวิธีการจก
จงความถีไบบกัมบล (Gumbel distribution) ฿นรายงานฉบับน้ีเดຌสดงตัวอยางผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนบบรายปี รายดือน ละรายวัน ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนจํานวน 8 

สถานี เดຌก สถานี 07042, 16042, 28102, 39142, 40124, 59082, 011001 ละ 030211 ชนดียวกับ฿น
หัวขຌอทีไ 4.1.1 สําหรับผลการวิคราะห์ ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนทั้งหมดเดຌจัดกใบ฿นรูปบบดิจิตอลเฟล์ 
รายละอียดของผลการวิคราะห์มีดังน้ี 

ก) ปริมาณนๅาํฝนรายป ี

 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายปีทีไคาดการณ์ 

เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี 

พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน สดง
ตัวอยาง฿นรูปทีไ 4-72 ละ 4-73 ตามลําดับ 
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รูปทีไ 4-72 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนง
สถานีวัดนๅําฝนดียวกัน 
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รูปทีไ 4-73 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนง
สถานีวัดนๅําฝนดียวกัน 
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จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายปี ณ ตําหนงสถานีวัด
นํ้าฝนดียวกันทั้ง 172 สถานี พบวาปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีคา
มากกวาปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ดยฉลีไยปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-

2612 มีคาฉลีไยทากับ 1,212 มม. ละ 1,237 มม. ตามลําดับ สําหรับปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

มีคาฉลีไยทากับ 1,156 มม. ละ 1,124 มม. ตามลําดับ ซึไงสดง฿หຌหในวาปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌ
จากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคต (58 ปี) บริวณพ้ืนทีไ
ศึกษาจะมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น 

ข) ปริมาณนๅําฝนรายดือน 

 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
ฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน
ดียวกัน สดงตัวอยางของดือนกรกฎาคม฿นรูปทีไ 4-74 ละ 4-75 ตามลําดับ 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-74 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายดือน ณ 

ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกันทั้ง 172 สถานี พบวาปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

฿นดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, มษายน, กันยายน, ตุลาคม ละ ธันวาคม มีคาสูงกวาปริมาณนํ้าฝน
฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานี สวน฿นดือนพฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, 

สิงหาคม ละ พฤศจิกายน ปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีคาตไํากวาปริมาณน้ําฝน
฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานีชนกัน สําหรับปริมาณน้ําฝนรายดือนทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 

พ.ศ. 2555-2612 ของทุกดือนยกวຌนดือนมกราคม ละ ธันวาคม มีคาสูงกวาปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานี สวน฿นดือนมกราคม ละ ธันวาคม ปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีคาตไํากวาปริมาณน้ําฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุก
สถานีชนกัน ซึไงสดง฿หຌหในวาปริมาณนํ้าฝนรายดือนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคต (58 ปี) บริวณพ้ืนทีไศึกษาจะมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบาง
ดือน สวน฿นบางดือนจะมีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนรายดือนลดลง 

ก) ปริมาณน้ําฝนรายวัน 

 ปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปี 

ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวัน
สูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน สดงตัวอยางของดือนสิงหาคม฿นรูปทีไ 4-76 

ละ 4-77 ตามลําดับ 
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จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุด
ลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปี ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกันทั้ง 172 สถานี พบวาปริมาณนํ้าฝน
รายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีคาสูงกวาปริมาณนํ้าฝน
฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานีของทุกดือนยกวຌน฿นดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน, 

สิงหาคม ละพฤศจิกายน ทีไมีปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 

พ.ศ. 2555-2612 มีคาตไํากวาปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานีชนกัน 

สําหรับปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มี
คาสูงกวาปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานีของทุกดือนยกวຌน฿นดือน
มกราคม, มษายน, มิถุนายน ละ ธันวาคม  ทีไมีคาตไํากวาปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 ฿นกือบทุกสถานีชนกัน ซึไงสดง฿หຌหในวาปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของต
ละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคต 

(58 ปี) บริวณพ้ืนทีไศึกษาจะมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางดือน สวน฿นบางดือนจะมีนวนຌมปริมาณน้ําฝน
รายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละดือนของตละปีลดลง 

 ปริมาณนๅําฝนรายวันสงูสุดลือกมา 1 วัน฿นตละปี
ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนรายวัน

สูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ.

 2555-2612 ณ ตําหน ่งสถานีวัดนํ้าฝนดียวกัน สดงตัวอยาง฿นรูปทีไ 4-78 ละ 4-79 ตามลําดับ 
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รูปทีไ 4-78 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น

ตละปีทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-

2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนดียวกัน 
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รูปทีไ 4-79 กราฟความสมัพันธร์ะหวางคา Probability ของปริมาณนๅําฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น

ตละปีทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงั
ปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-

2612 ณ ตําหนงสถานีวัดนๅําฝนดียวกัน 
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4-80 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุด
ลือกมา 1 วัน฿นตละปี ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝนดียวกันทั้ง 172 สถานี พบวาปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุด
ลือกมา 1 วัน฿นตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีคาสูงกวาปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีฐานระหวางปี 

พ.ศ. 2523-2554 ฿นกือบทุกสถานี ดยฉลีไยปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละปีทีไคาดการณ์
เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 มีคาฉลีไยทากับ 73 มม. ละ 69 มม. ตามลําดับ สวนปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿น
ตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีฐาน
ระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 มีคาฉลีไยทากับ 65 มม. ละ 61 มม. ตามลําดับ ซึไงสดง฿หຌหในวาปริมาณนํ้าฝน
รายวันสูงสุดลือกมา 1 วัน฿นตละปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคต (58 ปี) จะมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น 

4.2.3 การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 
PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 
พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554  

฿นรายงานฉบับน้ีนําสนอผนทีไสดงการปลีไยนปลงของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี 

พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ดยเดຌจัดทําผนทีไสดงปอร์ซนต์การ
ปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ
ปริมาณนํ้าฝนรายปี ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนละฤดูลຌง ละ 

ผนทีไการปลีไยนปลงของปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุด ครงการวิจัยเดຌทําการบงชวงวลาสําหรับจัดทํา
ผนทีไออกป็น 6 ชวงชวงละ 10 ปี เดຌก ชวงทีไ 1 ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564, ชวงทีไ 2 ระหวางปี พ.ศ. 

2565-2574, ชวงทีไ 3 ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584, ชวงทีไ 4 ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594, ชวงทีไ 5 ระหวางปี 

พ.ศ. 2595-2604 ละ ชวงทีไ 6 ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 (8 ปี) พืไอ฿หຌทราบถึงการปลีไยนปลงปริมาณ
นํ้าฝน฿นตละชวงวลา ละเดຌจัดทําผนทีไการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นภาพรวม 58 ปี ระหวางปี พ.ศ. 

2555-2612 ดยมีรายละอียดดังน้ี 
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ก) ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลงัปรบักຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 
2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅาํฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์
ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2  

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ฿น
ภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-80 ถึง 4-86 ตามลําดับ 

 

 
รปูทีไ 4-80 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-82 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-81 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-82 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-83 

 
รปูทีไ 4-83 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รูปทีไ 4-84 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-84 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-85 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-86 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 (58 ปี) ทียบกับ฿นชวงปฐีานระหวางป ีพ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-85 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นรูปทีไ 4-80 ถึง 4-86 สดง฿หຌ
หในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบางพ้ืนทีไมี
นวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 ลุมนํ้า พบวา
฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 

2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) มีนวนຌมปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายปีพิไมขึ้น 4%, 13%, 3%, 

5%, ละ 5% ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584) มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีลดลง 2% 

สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีพิไมขึ้น 5% มืไอทียบ
กับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงของปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปีทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2  

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ฿น
ภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-87 ถึง 4-93 ตามลําดับ 

 

รปูทีไ 4-87 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-86 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-88 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-89 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-87 

 
รปูทีไ 4-90 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-91 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-88 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-92 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-93 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายปทีีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-89 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นรูปทีไ 4-87 ถึง 4-93 สดง฿หຌ
หในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบางพ้ืนทีไมี
นวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 ลุมนํ้า พบวา
฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 

2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) มีนวนຌมปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายปีพิไมขึ้น 22%, 6%, 10%, 

18%, ละ 8% ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594) มีนวนຌมปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายปีลดลง 1% 

สาํหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีพิไมขึ้น 10% มืไอทียบ
กับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ข) ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝน
รายปีทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ
฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ
ปริมาณนๅําฝนรายปีทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2            

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation 

ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวง
ทีไ 1 ถึง 6 ละ฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรปูทีไ 4-94 ถึง 4-100 ตามลําดับ 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-90 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-94 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-95 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-91 

 
รปูทีไ 4-96 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-97 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-92 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-98 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-99 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-93 

 
รปูทีไ 4-100 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ 
ปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นรูปทีไ 4-94 

ถึง 4-100 สดง฿หຌหในวาการปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปี฿นอนาคตมีนวนຌม
พิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบางพื้นทีไมีนวนຌมลดลง ซึไงสดงวา฿นตละพ้ืนทีไมีความปรปรวนของการ
ปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตทีไตกตางกัน มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ
ปริมาณนํ้าฝนรายปีฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-

2574), ชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) มีนวนຌมคา 
Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปีพิไมขึ้น 23%, 24%, 14%, 10%, ละ 1% ตามลําดับ สวน฿นชวง
ทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584) มีนวนຌมคา Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปีลดลง 13% สําหรับ฿น
ภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌมคา Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปีพิไมขึ้น 

15% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-94 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ
ปริมาณนๅําฝนรายปีทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ B2 

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation 

ของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวง
ทีไ 1 ถึง 6 ละ฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-101 ถึง 4-107 ตามลําดับ 

 

 
รปูทีไ 4-101 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-95 

 
รปูทีไ 4-102  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2555 

 
รปูทีไ 4-103  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-96 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-104  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 

 
รปูทีไ 4-105  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-97 

 
รปูทีไ 4-106  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 

 
รปูทีไ 4-107  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนๅําฝนรายปีทีไ

คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ
฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-

2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-98 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ 
ปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นรูปทีไ 4-101 

ถึง 4-107 สดง฿หຌหในวาการปลีไยนปลงคา Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปี฿นอนาคตมีนวนຌม
พิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบางพ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง ซึไงสดงวา฿นตละพ้ืนทีไมีความปรปรวนของการ
ปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตทีไตกตางกัน มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงคา Standard deviation ของ
ปริมาณนํ้าฝนรายปีฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-

2574), ชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584, ชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 

2605-2612) มีนวนຌมคา Standard deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปีพิไมขึ้น 239%, 31%, 72%, 20%, 

23% ละ 13% ตามลําดับ สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌมคา Standard 

deviation ของปริมาณนํ้าฝนรายปีพิไมขึ้น 94% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ค) ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์
ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทยีบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี 
พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2  

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นชวงฤดู
ฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ
฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรปูทีไ 4-108 ถึง 4-114 ตามลําดับ 

  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-99 

 
รปูทีไ 4-108  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-109  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-100 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-110  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-111  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-101 

 
รปูทีไ 4-112  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-113  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-102 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-114  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นรูปทีไ 4-108 ถึง 4-114 สดง
฿หຌหในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยชวงฤดูฝน฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบาง
พ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 

ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) มี
นวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนพิไมขึ้น 15%, 8%, ละ 0.5% ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 

2555-2564), ชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584) ละ ชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594) มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูฝนลดลง 1%, 4%, ละ 1% ตามลําดับ สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามี
นวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนพิไมขึ้น 3% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-103 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นชวงฤดู
ฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ
฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-115 ถึง 4-121 ตามลําดับ 

 

รปูทีไ 4-115  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-104 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-116  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-117  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-105 

 
รปูทีไ 4-118  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-119  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-106 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-120  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-121  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-107 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นรูปทีไ 4-115 ถึง 4-121 สดง
฿หຌหในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยชวงฤดูฝน฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบาง
พ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 

ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584), ชวงทีไ 
5 (พ.ศ. 2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูฝนพิไมขึ้น 

28%, 8%, 7%, 15% ละ 5% ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594) มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูฝนลดลง 0.1% สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูฝนพิไมขึ้น 11% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

ง) ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์
ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทยีบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี 
พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดู
ลຌงทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ
฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรปูทีไ 4-122 ถึง 4-128 ตามลําดับ 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-108 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-122  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

รปูทีไ 4-123  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-109 

 
รปูทีไ 4-124  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

รปูทีไ 4-125  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-110 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-126  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

รปูทีไ 4-127  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-111 

 
รปูทีไ 4-128  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นรูปทีไ 4-122 ถึง 4-128 สดง
฿หຌหในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยชวงฤดูลຌง฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบาง
พ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 
7 ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584), ชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594) ละ
ชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงพิไมขึ้น 37%, 10%, 29%, ละ 36% 

ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ละชวงทีไ 5 (พ.ศ. 2595-2604)  มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูลຌงลดลง 1% ละ 13% ตามลําดับ สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌม
ปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงพิไมขึ้น 16% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นชวงฤดู
ลຌงทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ
฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-129 ถึง 4-135 ตามลําดับ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-112 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-129  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

รปูทีไ 4-130  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-113 

 
รปูทีไ 4-131  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

รปูทีไ 4-132  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-114 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-133  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 

รปูทีไ 4-134  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-115 

 
รปูทีไ 4-135  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นรูปทีไ 4-129 ถึง 4-135 สดง
฿หຌหในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยชวงฤดูลຌง฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบาง
พ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 
7 ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 2595-2604)  ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612) 

มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงพิไมขึ้น 33%, 33%, ละ 29% ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 

2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574) ละชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594)  มีนวนຌมปริมาณน้ําฝนฉลีไย
฿นชวงฤดูลຌงลดลง 27%, 13% ละ 4% ตามลําดับ สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามี
นวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงฤดูลຌงพิไมขึ้น 8% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-116 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

จ) ผนทีไสดงปอร์ซนต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์
ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทยีบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี 
พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซนต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2  

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวัน
สูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ
฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-136 ถึง 4-142 ตามลําดับ 

 

 
รูปทีไ 4-136  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-117 

 

รปูทีไ 4-137 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-138 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-118 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-139  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-140 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-119 

 
รปูทีไ 4-141  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-142  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-120 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿นรูปทีไ 4-136 ถึง 4-142 สดง
฿หຌหในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุด฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบาง
พ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายวันสูงสุดฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 

ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ชวงทีไ 4 (พ.ศ. 2585-2594), ชวงทีไ 
5 (พ.ศ. 2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612)  มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดพิไมขึ้น 8%, 

15%, 19%, 19%  ละ 6% ตามลําดับ สวน฿นชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584) มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
รายวันสูงสุดลดลง 1%  สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 2555-2612) พบวามีนวนຌมปริมาณนํ้าฝนฉลีไย
รายวันสูงสุดพิไมขึ้น 11% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 ผนทีไสดงปอร์ซนต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

ผลการจัดทําผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวัน
สูงสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปี
อนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ของชวงทีไ 1 ถึง 6 ละ
฿นภาพรวม 58 ปี สดง฿นรูปทีไ 4-143 ถึง 4-149 ตามลําดับ 

 
รปูทีไ 4-143  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2564 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-121 

 

รปูทีไ 4-144 ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2565-2574 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รูปทีไ 4-145  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2575-2584 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-122 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 

รปูทีไ 4-146  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2585-2594 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รปูทีไ 4-147  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2595-2604 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-123 

 

รปูทีไ 4-148  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2605-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 

 

 
รูปทีไ 4-149  ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝนฉลีไยรายวันสงูสุดทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ภายหลงัปรับกຌ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-124 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ผลลัพธ์ผนทีไสดงปอร์ซในต์การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายวันสูงสุดทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นรูปทีไ 4-143 ถึง 4-149 สดง
฿หຌหในวาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุด฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นบางพ้ืนทีไ ต฿นบาง
พ้ืนทีไมีนวนຌมลดลง มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดฉลีไยทัไวทั้งพ้ืนทีไศึกษาทั้ง 7 

ลุมนํ้า พบวา฿นชวงทีไ 1 (พ.ศ. 2555-2564), ชวงทีไ 2 (พ.ศ. 2565-2574), ชวงทีไ 3 (พ.ศ. 2575-2584), ชวงทีไ 
4 (พ.ศ. 2585-2594), ชวงทีไ 5 (พ.ศ. 2595-2604) ละชวงทีไ 6 (พ.ศ. 2605-2612)  มีนวนຌมปริมาณนํ้าฝน
ฉลีไยรายวันสูงสุดพิไมขึ้น 35%, 13%, 11%, 9%, 20%  ละ 3% ตามลําดับ สําหรับ฿นภาพรวม 58 ปี (พ.ศ. 

2555-2612) พบวามีนวนຌมปรมิาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดพิไมขึ้น 16% มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐานระหวางปี 

พ.ศ. 2523-2554 

4.2.4 ผลการวิคราะห์ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนๅําฝนมากทีไสุด฿นตละลุมนๅําของปริมาณนๅําฝนทีไ
คาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ 
B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

ครงการวิจัยเดຌวิคราะห์หาปีวิกฤตทีไมีปริมาณน้ําฝนมากทีไสุด฿นตละลุมนํ้าทั้ง 7 ลุมนํ้าของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 ดยทําการหาปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด ณ 

ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานีทีไต้ังอยู฿นตละลุมนํ้า ดังสดง฿นรูปทีไ 4-150 

 
รปูทีไ 4-150  ผนทีไสดงตําหนงทีไตัๅงของสถานีวัดนๅําฝน฿นตละลุมนๅําทัๅง 7 ลุมนๅํา฿นพืๅนทีไภาคหนือของ

ประทศไทย 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-125 

การวิคราะห์หาปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นตละลุมนํ้ามีขั้นตอนดังน้ี 

1. หาคาผลตางทีไมีคาป็นบวกทีไมากทีไสุดระหวางปริมาณฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-

2612 ฿นตละปี กับคาฉลีไยของปริมาณนํ้าฝนรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. 2523-2554 ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละ
สถานี 

2. คาผลตางทีไมีมากกวาศูนย์ละมีคาป็นบวกทีไมากทีไสุดทีไเดຌจากขຌอ 1 ทํา฿หຌเดຌปีวิกฤตทีไมี
ปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานี 

3. นําปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด ณ ตําหนงสถานีวัดนํ้าฝน฿นตละสถานีทีไอยู฿นต
ละลุมนํ้ามาพลใอตกราฟ Histrogram ระหวางจํานวนสถานีละปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด 

4. จากผลทีไเดຌ฿นขຌอ 3 ปีทีไมีจํานวนสถานีวัดนํ้าฝนมากทีไสุด฿นตละลุมนํ้าเดຌถูกพิจารณา฿หຌ
ป็นปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดของลุมนํ้าน้ันๆ 

ผลการวิคราะห์หาปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นลุมทั้ง 7 ลุมนํ้า เดຌกลุมนํ้ากก ขง 
ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 สดง฿นรปูทีไ  4-151 ละ 4-152 ตามลําดับ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-126 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
รปูทีไ 4-151 ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนๅาํฝนมากทีไสุด฿นลุมนๅาํกก ขง ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน ของปริมาณ

นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 4-127 

 
รปูทีไ 4-152  ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนๅาํฝนมากทีไสุด฿นลุมนๅาํกก ขง ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน ของปริมาณ

นๅําฝนทีไคาดการณ์ไดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 

  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

4-128 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ผลการวิคราะห์หาปีวิกฤตทีไมีปริมาณน้ําฝนมากทีไสุด฿นลุมนํ้ากก ขง ปิง วัง ยม นาน ละ
สาละวิน ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ฿น
รูปทีไ 4-151 พบวาปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดของลุมนํ้ากกละขง คือปี พ.ศ. 2578 สวนลุมนํ้า ปิง วัง 
ยม นาน ละสาละวิน คือปี พ.ศ. 2569 สําหรับปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดของปริมาณน้ําฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ B2 ฿นรูปทีไ 4-152 พบวาปีวิกฤตทีไมี
ปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดของบลุมนํ้ากกละขง คือปี พ.ศ. 2576 สวนลุมนํ้า ปิง วัง ยม นาน ละสาละวิน คือปี 

พ.ศ. 2558 

ปีวิกฤติทีไมปีริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดทีไวิคราะห์เดຌน้ีทํา฿หຌทราบวา฿นชวงอนาคต 58 ปี ระหวางปี 

พ.ศ. 2555-2612 มีปี฿ดทีไมีนวนຌมปริมาณน้ําฝนมากทีไสุดทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 

PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ซึไงอาจกอ฿หຌกิดความสีไยงตอการกิดหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหล
หลาก฿นตละลุมนํ้าบริวณภาคหนือนืไองจากปริมาณนํ้าฝนทีไมีปริมาณมากเดຌ ดยปริมาณนํ้าฝน฿นปีวิกฤติทีไมี
ปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดสามารถนําเป฿ชຌ฿นบบจําลองดินถลมพืไอหาพื้นทีไออนเหวตอการกิดดินถลมตอเป 

ละสามารถนําเป฿ชຌประกอบการวางผนการบริหารจัดการนํ้า฿นอนาคต รวมถึงการวางนยบาย/มาตรการ
รับมือกับปัญหาอุทกภัย/ดินถลมนืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตเดຌ 

4.3 สรุปละอภิปรายผลการศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

ผลการศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือทีไเดຌจาก
ครงการวิจัยน้ี พบวาการนําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 มา฿ชຌควรมีการตรวจสอบความคลาดคลืไอนของขຌอมูลดยปรียบทียบกับขຌอมูล
ปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝนนืไองจากบบจําลองมีขຌอจํากัดหลายประการ ซึไงผลการ
ตรวจสอบพบวาปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 มีความคลาดคลืไอน
ดยมีปริมาณนํ้าฝนนຌอยกวามืไอทียบกับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝน ฿นการศึกษาของ ศุภกร
ละคณะ (2553) ละ World Bank (2011) เดຌทําการตรวจสอบความคลาดคลืไอนของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไ
เดຌจากบบจําลอง PRECIS ซึไงพบวามีความคลาดคลืไอนชนดียวกัน 

ดังน้ันครงการวิจัยจึงเดຌทําการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสมพืไอปรับกຌความคลาดคลืไอนของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ซึไงพบวาคาปรับกຌฉลีไยรายดือนป็น
คาปรับกຌทีไหมาะสมทีไสุด ดยผลการศึกษาน้ีสอดคลຌองกับผลการศึกษาของ World Bank (2011) ทีไ฿ชຌคา
ปรับกຌฉลีไยรายดือน฿นการปรับกຌปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค Scenario 

บบ A2 ละ B2 ฿นพ้ืนทีไศึกษาลุมนํ้าขง ภาคตะวันออกฉียงหนือของประทศเทย 

ครงการวิจยัเดຌนําปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลัง
ปรับกຌดຌวยคาปรับกຌทีไหมาะสมลຌวมาศึกษาถึงผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลก
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รຌอนทีไมีตอปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-2612) พบวาดยฉลีไยปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปีอนาคตทีไเดຌ
จากบบจําลอง PRECIS Scenario A2 ละ B2 มีนวนຌมพิไมขึ้นมืไอทียบกับ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-

2554) ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษาของหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

� ครงการครือขายมือง฿นอชียพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (2554) 

คาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงละความปรปรวนสภาพภูมิอากาศของประทศเทยต้ังต พ.ศ. 2523 – 

2643 ดย฿ชຌบบจําลอง PRECIS Scenario A2, B2, A1B  ผลการศึกษาพบวาปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีมี
นวนຌมพิไมสูงขึ้น฿นทัไวทุกภาคของประทศเทย 

� สํ า นักงานนยบายละผนท รัพยากรธรรมชา ติละสิไ ง วดลຌ อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (2553) สรุปผลการคาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงละความ
ปรปรวนสภาพภูมิอากาศของประทศเทยต้ังต พ.ศ. 2553 – 2642 ดย฿ชຌบบจําลอง PRECIS พบวา
ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีมีนวนຌมการพิไมขึ้น ฿นทัไวทุกภาคของประทศเทย 

� ศูนย์ครือขายงานวิคราะห์วิจัยละฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลกหงภูมิภาคอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌ (2552)  คาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงละความปรปรวนสภาพภูมิอากาศของ
ประทศเทยต้ังต พ.ศ. 2523 – 2633 ดย฿ชຌบบจําลอง PRECIS Scenario A2 ละ B2 ผลการศึกษาพบวา
ปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 มีนวนຌม
พิไมขึ้นทัไวทุกภาคของประทศเทยดยฉลีไยประมาณ 15-25% ละ฿นบางพ้ืนทีไดยฉพาะพ้ืนทีไภาคกลางตอ
กับภาคตะวันออกฉียงหนือ ละ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบนมีนวนຌมพิไมขึ้น 25-50% 

� กัณฑรีย์ ละคณะ (2553) คาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงละความปรปรวนสภาพ
ภูมิอากาศของประทศเทยต้ังต พ.ศ. 2553 – 2602 ดย฿ชຌภาพฉายอนาคตของสมมติฐาน B2 จาก
บบจําลองภูมิอากาศลก GFDL-R30 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory-R30) ป็นขຌอมูลต้ังตຌน
฿นการคํานวณละ฿ชຌหลักการทางสถิติ฿นการยอสวนผลลัพธ์จากบบจําลอง GFDL-R30 ฿หຌมีความละอียด
ครอบคลุมพ้ืนทีไทัไวทั้งประทศขนาดกริด 50 กม.x 50 กม. ผลการศึกษาพบวาปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีทัไวทั้ง
ประทศมีนวนຌมการพิไมขึ้น 

ผลการศึกษาทีไเดຌจากครงการวิจัยน้ีละจากหนวยงานตางๆ ดังทีไกลาวเวຌขຌางตຌนสดง฿หຌหในวาการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนเดຌสงผลกระทบตอปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตบริวณพ้ืนทีไศึกษา ดย
ปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตมีนวนຌมพิไมสูงขึ้นจากปัจจุบัน ปริมาณนํ้าฝนทีไสูงขึ้นน้ีอาจสงผล฿หຌมีความสีไยง฿น
การดินถลมพิไมมากขึ้น฿นพ้ืนทีไศึกษาเดຌ ดังน้ันปริมาณน้ําฝน฿นอนาคตทีไคาดการณ์เดຌน้ีสามารถนําเป฿ชຌ฿น
บบจําลองดินถลมพืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมเดຌ ซึไงจะทํา฿หຌสามารถวางนยบาย/มาตรการรับมือ
กับปัญหาดินถลมนืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตเดຌตอเป 
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4.4 ผลลัพธ์ทีไไดຌจากการศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

ผลลัพท์ทีไเดຌจากการศึกษา฿นคร้ังน้ี ประกอบเปดຌวย 

1) ฐานขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario 

A2 ละ B2 (กอนละหลังปรับกຌ) ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) ละ฿นชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-2612) 

2) ฐานขຌอมูลขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันจากสถานีวัดนํ้าฝนทีไผานกณฑ์การตรวจสอบความ
นาชืไอถือของขຌอมูล฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) 

3) ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 (กอนละหลังปรบักຌ) กับปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากสถานีวัดนํ้าฝน฿นชวงปี
ฐาน (พ.ศ. 2523-2554) 

4) ความสัมพันธ์ระหวางคา Probability ของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) กับชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-2612) 

ภายหลังปรับกຌ 

5) ผนทีไสดงการปลีไยนปลงปริมาณฝน฿นอนาคตทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario A2 ละ B2  

6) ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นตละลุมนํ้าบริวณพ้ืนทีไภาคหนือของปริมาณน้ําฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 

7) ฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ฿นพ้ืนทีไ
ลุมนํ้าภาคหนือของประทศเทย 
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บททีไ 5 

การศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 
ตอการกิดดินถลม 

5.1 การปรับทยีบละตรวจพิสูจน์บบจําลอง (Model Calibration and 

Verification) การวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม 

การศึกษาบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม นืไองมาจากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน เดຌนําสนอบบจําลองการวิคราะห์ 2 รูปบบ คือ บบจําลองทางธรณี
ทคนิค (Dynaslide Model) ละบบจําลองกึไงสถิติ (Se-mi Statistical Model)  บบจําลองรกป็น
บบจําลองการวิคราะห์ดຌวยกริดขนาด 30x30 m. มืไอพิจารณาลักษณะของขຌอมูลปริมาณน้ําฝนซึไงป็นการ
พยากรณ์฿นปีอนาคตหในวาความละอียดของกริดกินความจําป็น฿นการวิคราะห์ สวนบบจําลองทีไสอง ป็น
การวิคราะห์ดຌวยกริดขนาด 1x1 km. ทีไทากับขนาดของกริดนํ้าฝนทีไเดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค ซึไงมี
ความหมาะสมของขຌอมูลมากกวาบบจําลองรก ดังน้ัน การศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/

สภาวะลกรຌอนตอการกิดดินถลม จึงลือกบบจําลองกึไงสถิติ฿นการศึกษา฿นครั้งน้ี อยางเรกใตาม ทีไคณะ
ปรึกษาเดຌนําสนอวิธีการละการตรวจพิสูจน์บบจําลองทั้งสองวิธี พืไอป็นขຌอมูลละนวทางบื้องตຌน฿หຌกับ
กรมทรัพยากรนํ้าเดຌพิจารณาลือก฿ชຌศกึษาวิจยั฿นอนาคตเดຌอีกดຌวย 

5.1.1 การตรวจพิสูจน์บบจําลองทางธรณีทคนิค DynaSlide Model  

บบจําลองประมินพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมดຌวยวิธีทางธรณีทคนิค พืไอ฿หຌมีขຌอมูล
สําหรับการตรวจสอบความถูกตຌองของบบจําลอง ดังน้ันจึงเดຌพิจารณาลือก฿ชຌขຌอมูลนํ้าฝน฿นชวงวันทีไ 19 – 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ทีไเดຌจากสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนจังหวัดอุตรดิตถ์ดยกรมอุตุนิยมวิทยา ดังรูปทีไ 
5-1 ป็นขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์฿นบบจําลอง ซึไงป็นชวงทีไคยกิดหตุการณ์ดินถลมของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(วันทีไ 23 พฤษภาคม 2549) ละมีขຌอมูลการปลรอยดินถลมจากภาพถายดาวทียมดยกรมทรัพยากรธรณี 

(2549) ละผลวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมทีไพิจารณาจากอัตราสวนความปลอดภัยนຌอยทีไสุด
ตลอดความหนาช้ันดินของวันทีไ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  ซึไงป็นวันทีไกิดหตุการณ์นํ้าทวม-ดินถลมจริง฿น
พ้ืนทีไอําภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ การปรียบทียบพืไอตรวจพิสูจน์บบจําลองเดຌพิจารณาลือกพ้ืนทีไบริวณ
บຌานหຌวยนํ้าริด ตําบลนํ้าหมัน อําภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ดยนําผลการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิด
ดินถลมมาซຌอนทับกับขຌอมูลการปลรอยดินถลมจากภาพถายดาวทียม ลຌวทําการปรียบทียบคํานวณหารຌอย
ละของพ้ืนทีไดินถลม฿นตละระดับความออนเหวตามตารางทีไ 5-1  ละรปูทีไ 5-2 ตามลําดับ 
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รปูทีไ 5-1 ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนรายวันทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ชวงวันทีไ 19 – 22 พฤษภาคม 2549 

 

ตารางทีไ 5-1 ผลการปรยีบทียบรຌอยละของพืๅนทีไดินถลมจากรองรอยจริง฿นตละระดับความออนไหวดิน
ถลมจากบบจําลอง (DynaSlide Model) 

ระดับความออนไหว อัตราสวนความปลอดภัย
(FS) 

พืๅนทีไรอยดินถลมทีไตรงกับ
บบจําลอง 

(ตร.ม) 

รຌอยละของพืๅนทีไดินถลม
 

ออนเหวสูงมาก FS<1.1 1,084.78 0.48 

ออนเหวสูง 1.1<FS<1.3 38,722.57 17.10 

ออนเหวปานกลาง 1.3<FS<1.5 50,220.97 22.18 

ออนเหวตไํา 1.5<FS<1.8 58,953.30 26.03 

ออนเหวตไํามาก FS>1.8 77,493.29 34.22 

รวมพ้ืนทีไจากรอยดินถลมทั้งหมด 226,474.90 100.00 
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หากกําหนด฿หຌระดับความออนเหวสูงมากป็นพ้ืนทีไทีไกิดการพิบัติลຌว จากตารางการ
ปรียบทียบความถูกตຌองจะหในวารຌอยละของพ้ืนทีไดินถลมทีไมีความออนเหวสูงมากน้ันยังมีรຌอยละความตรงกัน
ตไํา   ซึไงมีความป็นเปเดຌนืไองจาก฿นสภาวะจริงพฤติกรรมการตกของฝน฿นพ้ืนทีไมีอกาสนຌอยทีไจะตกอยาง
สมไําสมอทาๆ กันทั้งพ้ืนทีไ ฿นขณะทีไการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมดຌวยบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์กําหนด฿หຌฝนมีความสมไําสมอกันทั้งพ้ืนทีไจึงทํา฿หຌผลการวิคราะห์ปรียบทียบกับรอยดินถลมจาก
หตุการณ์จรงิจึงมีความตกตางกันเดຌ นอกจากน้ันยังขึ้นอยูกับการปลผลรองรอยดินถลมอีกดຌวย นืไองจากดิน
ถลมจะเหลจากสวนทีไมีอกาสกิดสูงลงเปสูสวนทีไราบทีไมีอกาสกิดดินถลมตไํา มืไอปลผลรอยดินถลมออกมา
จะหในวา รอยดินถลมน้ันมีอยู฿นทุกระดับอกาสกิดดินถลม   ตถຌาหากพิจารณาจากอัตราสวนความปลอดภัย
ทางดຌานวิศวกรรมสําหรับลาดชันธรรมชาติดยสวน฿หญลຌวจะกําหนด฿หຌมีอัตราสวนความปลอดภัยทีไยอม฿หຌ
อยางนຌอยทากับ 1.5 ดังน้ันมืไอนํากณฑ์ดังกลาวมา฿ชຌพืไอตรวจสอบความถูกตຌองของการวิคราะห์ดຌวย
บบจําลอง พบวา รຌอยละของพ้ืนทีไดินถลมทีไตรงกับรอยดินถลมจริงทีไกิดขึ้นคิดป็นรຌอยละ 40 ดยประมาณ 

5.1.2 การตรวจพิสูจน์บบจําลองปริมาณนๅําฝนสะสมวิกฤติ วิธีการกึไงสถิติ (Semi-

Statistical Model) 

การ฿ชຌกณฑ์ปริมาณนํ้าฝนสะสมวิกฤติ จากบบจําลองการวิคราะห์สัดสวนรຌอยละของคา
ดัชนีความชุมช้ืนของดิน (API) ทีไปรียบทียบกับคาดัชนีความชุมช้ืนของดินวิกฤติ (APIcr) พืไอประมินพ้ืนทีไ
ออนเหวตอการกิดดินถลม ซึไงรียกวา Percent Rainfall Trigger Landslide (%RTL) สุทธิศักด่ิละคณะ
(2553) เดຌคยศึกษาเวຌ฿นพ้ืนทีไลุมนํ้ายอยหຌวยนํ้าริด ตําบลนํ้าหมัน อําภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ละเดຌทํา
การตรวจสอบความถูกตຌองของบบจําลองดังกลาว ดຌวยหตุการณ์ดินถลมของจังหวัดอุตรดิตถ์ (วันทีไ 23 

พฤษภาคม 2549) ทียบกับขຌอมูลการปลรอยดินถลมจากภาพถายดาวทียมดยกรมทรัพยากรธรณี (2549) 

พบวา  ฿นภาพรวมของการพิบัติมีความสอดคลຌองกันกับบบจําลองทีไวิคราะห์เดຌ ดังรูปทีไ 5-3 อีกทั้งหาก
พิจารณาถึงรຌอยละของพ้ืนทีไดินถลมทีไตรงกับบบจําลอง฿นตละระดับความออนเหวตามตารางทีไ 5-2 จะหใน
วา มีพ้ืนทีไทีไตรงกันรຌอยละ 68.22 ฿นชวงระดับความออนเหวปานกลาง ละมีคาทีไลดลง฿นระดับทีไมีความ
ออนเหวสูงขึ้นตามลําดับ 
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ตารางทีไ 5-2 ผลการปรยีบทียบรຌอยละของพืๅนทีไดินถลมจากรองรอยจริง฿นตละระดับความออนไหวดิน
ถลมจากบบจําลอง (Semi-Statistical Model) 

ระดับความออนไหว อัตราสวนความปลอดภัย 
(FS) 

รຌอยละพืๅนทีไดินถลมทีไตรงกับบบจําลอง (%)

สูงมาก  FS<1.1 10.05 

สูง 1.1<FS<1.3 38.76 

ปานกลาง 1.3<FS<1.5 68.22 
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5.1.3 ขຌอจํากัดของการตรวจพิสูจน์บบจําลอง 

การตรวจพิสูจน์ความถูกตຌองของบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมทีไ
อาจป็นสาหตุทํา฿หຌผลการตรวจสอบมีความถูกตຌองเมสูงมากทาทีไควร ซึไงมีปัจจัยละขຌอจํากัดของขຌอมูลทีไ
นํามาตรวจสอบ฿นหลายๆ ดຌานประกอบกันดังน้ี  

1. พฤติกรรมการตกของฝนจริง฿นพ้ืนทีไมีปัจจัยของทิศทาง จากกระสลม, ระดับความกด
อากาศทีไทํา฿หຌการตกของฝนเมกระจายทากันทั้งพ้ืนทีไ ต฿นบบจําลองป็นการตกของฝน฿นนวดิไง 

2. ทิศทางความลาดชัน (Aspect Slope) มืไอมอง฿นนวลักษณะของรูปปลน (Plan View) 

จึงเมทราบถึงทิศทางหรือตําหนงของยอดความชัน (Top Slope) ฿นการปลรอยดินถลมจากภาพถาย
ดาวทียมจึงป็นการปลรวมรอยทีไมีการเหลลงมาดຌานลางของความชัน (Toe slope) ดຌวย 

3. ภาพถายดาวทียมทีไนํามาปลรองรอยการพิบัติ ฿นชวงวลาทีไมีขຌอมูลภาพถายจะมีสวนทีไ
ถูกบังดຌวยกลุมมฆ ซึไงทํา฿หຌพ้ืนทีไ฿นการปลรอยดินถลมขาดหายเปบຌาง 

4. กิดจากตัวบบจําลองทางคณิตศาสตร์อง ซึไงปัจจัยบางประการทีไมีผลตอการกิดดินถลม
เมอาจจําลองสมการทางคณิตศาสตร์ขຌาเป฿นบบจําลองการวิคราะห์เดຌ ชน ปัจจัยของการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน 

ป็นตຌน 

5.1.4 การพิจารณาลือกบบจําลองการวิคราะห์ 

การพิจารณาลือกบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไการกิดดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน ทีไเดຌจากการคาดการณ์นวนຌนของการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ฿นอนาคตดຌวย
บบจําลอง PRECIS ทั้ง 2 รูปบบ เดຌก A2 ละ B2 การ฿ชຌบบจําลองทางธรณีวิศวกรรม DynaSlide 

Model ซึไงป็นบบจําลองการวิคราะห์บบละอียด ฿ชຌขຌอมูลทางธรณีวิศวกรรมละขั้นตอนการวิคราะห์ทีไ
ซับซຌอน ทํา฿หຌตຌอง฿ชຌวลาคอนขຌางนานละจํากัดพ้ืนทีไ฿นการวิคราะห์ พืไอ฿หຌบบจําลองมีความหมาะสม
สอดคลຌองกับขຌอมูลปริมาณน้ําฝนทีไนํามา฿ชຌวิคราะห์฿นชิงภาพรวมของพ้ืนทีไ ดังน้ัน คณะทีไปรึกษาจึงขอสนอ
฿หຌ฿ชຌบบจําลองการประมินพ้ืนทีไการกิดดินถลมดยอาศัยปริมาณนํ้าฝนสะสม วิธีการกึไงสถิติ (Semi-

Statistic Method) ทน ซึไงป็นบบจําลองทีไ฿ชຌสมการคํานวณทีไเมซับซຌอน สามารถวิคราะห์฿นชิงพ้ืนทีไเดຌ
อยางงาย ละสอดคลຌองกับการวิคราะห์ทางอุทกวิทยาของกรมทรัพยากรนํ้าทีไมีความชีไยวชาญอยูลຌว คือ คา
ดัชนีความชุมช้ืนของดิน (API) อีกทั้ง สามารถนําบบจําลองเปประยุกต์฿ชຌรวมกับสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน
ละทรมาตรของกรมทรัพยากรนํ้า ป็นการบูรณาการสรຌางระบบฝ้าระวังละตือนภัยดินถลมดยกรม
ทรัพยากรนํ้าเดຌ฿นอนาคตอีกดຌวย 
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5.2 ผลการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 

5.2.1 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลปริมาณนๅําฝนทีไ฿ชຌวิคราะห์฿นบบจําลอง 

การลือกขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 พืไอนํามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์บบจําลองพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม พิจารณาจากการวิคราะห์
หาปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุด฿นตละลุมนํ้า ดังเดຌกลาวเวຌลຌว฿นบททีไ 4 ทีไผานมา ซึไงพบวา ปีวิกฤติทีไมี
ปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดจากรูปบบ A2 ทีไหในเดຌชัด เดຌก ปีพ.ศ. 2569 ละปีพ.ศ. 2578  สําหรับรูปบบ B2 

สดงปีนํ้าฝนวิกฤตทีไหในชัดคือ ปีพ.ศ. 2558 ดังรูปทีไ 5-4  ดังน้ัน ทีไปรึกษาจึงเดຌลือกปีวิกฤตของปริมาณนํ้าฝน
สาํหรับการวิคราะห์บบจําลองพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม ดังตารางทีไ 5-3 

 
 รูปทีไ 5-4 ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนๅาํฝนมากทีไสุด฿นพืๅนทีไลุมนๅําภาคหนอื 7 ลุมนๅํา ทีไคาดการณ์ไดຌจาก

บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 
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ตารางทีไ 5-3 ปีวิกฤตปริมาณนๅําฝนมากสดุจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS สําหรบัวิคราะห์
บบจําลองพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลม 

PRECIS Scenario ปีวิกฤตปริมาณนํ้าฝนมากสดุ 

A2 

พ.ศ. 2558* 

พ.ศ. 2569 

พ.ศ. 2578 

B2 
พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2576 

หมายหตุ รูปบบ A2 พ.ศ.2558 วิคราะห์ชิงปรียบทียบกับรูปบบ B2 ฿นปีดียวกัน 

5.2.2 ผลการวิคราะห์คาดัชนีความชุมชืๅนของดินวิกฤติ (APIcr) 

คาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (API) ฿นทางวิศวกรรมปฐพีสามารถคํานวณหาเดຌจากความสัมพันธ์
องค์ประกอบของมวลดิน ทีไประกอบเปดຌวย สวนของของขใง คือ มใดดิน ละสวนของชองวาง฿นมวลดินทีไมี
ของหลว (นํ้า) ละกຍาซ (อากาศ) ซึไงป็นการคํานวณหาคาปริมาณความช้ืน฿นมวลดิน ดังน้ัน การหาคาดัชนีความ
ชุมช้ืนของดินวิกฤติ (APIcr) หรือ คาปริมาณความช้ืน฿นดินทีไทํา฿หຌมวลดินสมดุลย์อยูเดຌบนลาดชัน ทําเดຌดยการ
วิคราะห์สถียรภาพของลาดดินบบลาดอนันต์ (Infinite Slope Stabiblity)  จากการกําหนดงืไอนเขของการ
วิคราะห์฿หຌอัตราสวนความปลอดภัย (Factor of Safty, FS) มีคาทากับ 1.0 ละความช้ืน฿นดินมีคาความอิไมตัว
รຌอยละ 90 ซึไงป็นความช้ืนทีไทํา฿หຌดินมีกําลังรับรงฉือนของดิน฿กลຌคียงกับคาตไําสุดมืไอทียบกับความอิไมตัวรຌอย
ละ 100 ของดิน บนความลาดชันตางๆ (Slope) พืไอหาความหนาของช้ันดินวิกฤติ (Tcr) ฿นการคํานวณคา APIcr ฿น
ตละความลาดชัน จากน้ันทําการหาความสัมพันธ์ชิงสมการทางคณิตศาสตร์฿นรูปของสมการ Polynomial Order 

3 สาํหรับนําเป฿ชຌกับบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมตามตารางทีไ 5-4  ละรูปทีไ 5-5  

ตารางทีไ 5-4 สมการความสมัพันธค์าดัชนคีวามชุมชืๅนของดินวิกฤติตอความลาดชนัตางๆ  

y = ax3 + bx2 + cx + d 

y = -0.0978x3 + 18.221x2 - 1111x + 22455 , R2=0.9996 

y     = a b c d R2 

APIcr = -0.0978 18.221 -1111 22455 0.9996 
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รูปทีไ 5-5 คาดัชนีความชุมชืๅนวิกฤติของดิน฿นตละความลาดชนั 

5.2.3 ผลการวิคราะห์สัดสวนรຌอยละของปริมาณนๅําฝนทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม (%RTL) 

กณฑ์กําหนดระดับความออนเหวตอการกิดดินถลมจากคาสัดสวนรຌอยละของปริมาณนํ้าฝน
ทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม Percentage of Rainfall Trigger Landslide (%RTL) ฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุม
นํ้า เดຌบงระดับความออนเหวตามการวิคราะห์อัตราสวนความปลอดภัยออกป็น 4 ระดับ เดຌก ระดับความ
ออนเหวสูงมาก, สูง, ปานกลางละตไํา ตามลําดับ ดยตละระดับการตือนภัยเดຌกําหนดสมการความสัมพันธ์
ชิงคณิตศาสตร์ของคา %RTL ฿นตละความชัน (Slope) เวຌดังตารางทีไ 5-5 ละรปูทีไ 5-6 

ตารางทีไ 5-5 สมการความสมัพันธค์า %RTL ตอความลาดชันตางๆ 

FS 
y = ax3 + bx2 + cx + d 

Equation 
y      = a b c d R2 

1.1 %RTL = 0.00040 -0.08040 5.50990 -38.01470 0.67280 1 

1.3 %RTL = 0.00020 -0.04940 4.30040 -48.61110 0.80160 2 

1.5 %RTL = 0.00003 -0.02140 2.75860 -33.99960 0.84100 3 

ระดับความออนเหวสูงมาก                     FS<1.1 

ระดับความออนเหวสูง   1.1<FS<1.3 

ระดับความออนเหวปานกลาง  1.3<FS<1.5 

ระดับความออนเหวตไํา               FS>1.5 

y = -0.0978x3 + 18.221x2 - 1111x + 22455

R² = 0.9996
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รูปทีไ 5-6 คาสัดสวนรຌอยละของปริมาณนๅําฝนทีไกระตุຌน฿หຌกิดดินถลม %RTL ฿นตละความชนั (Slope) 

5.2.4 ผลการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนรูปบบ A2 

ปีวิกฤตปริมาณนํ้าฝนมากสุดจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 ทั้ง 3 

ปี เดຌก พ.ศ.2558, พ.ศ.2569 ละ พ.ศ.2578 เดຌนํามาวิคราะห์พืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม
นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพอากาศ/สภาวะลกรຌอน  ละจัดทําป็นขຌอมูลผนทีไระดับความออนเหวตอ
การกิดดินถลม พบวา ลุมนํ้าปิงละลุมนํ้านานสดงพ้ืนทีไทีไมีระดับความออนเหวสูงมาก฿นปี พ.ศ.2558 ละ
2569 ต฿นปี พ.ศ. 2578 พบอยางชัดจน฿นพ้ืนทีไลุมนํ้ากกละลุมนํ้าขงหนือ  ดยขຌอมูลผนทีไพ้ืนทีไออนเหว
ตอการกิดดินถลมของปีวิกฤตทั้ง 3 ปีเดຌสดงเวຌตามรูปทีไ 5-7  

 

5.2.5 ผลการวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนรูปบบ B2 

ปีวิกฤตปริมาณนํ้าฝนมากสุดจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario B2 ของปี
พ.ศ.2558, ละ พ.ศ.2576 เดຌนํามาวิคราะห์พืไอหาพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมนืไองจากการปลีไยนปลง
สภาพอากาศ/สภาวะลกรຌอน  ละจัดทําป็นขຌอมูลผนทีไระดับความออนเหวตอการกิดดินถลม พบวา ฿นปี
นํ้าฝนวิกฤต พ.ศ.2558 พบพ้ืนทีไทีไสดงระดับความออนเหวสูงมากทัไวทั้ง 7 ลุมนํ้าอยางชัดจน สวนปี พ.ศ.

2576 ปรากฎ฿นลุมนํ้านานละลุมนํ้ากกบຌาง฿นบางพ้ืนทีไ ดยขຌอมูลผนทีไพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมของ
ปีวิกฤตเดຌสดงเวຌตามรูปทีไ 5-8 

y = 0.0004x3 - 0.0804x2 + 5.5099x - 38.0147

R² = 0.6728
y = 0.0002x3 - 0.0494x2 + 4.3004x - 48.6111

R² = 0.8016
y = 0.00003x3 - 0.0214x2 + 2.7586x - 33.9996

R2 = 0.8410
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ก) ปีวิกฤต พ.ศ.2558 

รปูทีไ 5-7 ผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนปีวิกฤต รูปบบ A2 
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ข) ปีวิกฤต พ.ศ.2569 

รปูทีไ 5-7  (ตอ) ผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนปีวิกฤต รูปบบ A2 
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ค) ปีวิกฤต พ.ศ.2578 

รปูทีไ 5-7  (ตอ) ผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนปีวิกฤต รูปบบ A2 
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ก) ปีวิกฤต พ.ศ.2558 

รปูทีไ 5-8 ผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนปีวิกฤต รูปบบ B2 
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ข) ปีวิกฤต พ.ศ.2576 

รูปทีไ 5-8 (ตอ) ผนทีไพืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากปริมาณนๅําฝนปีวิกฤต รูปบบ B2 
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บททีไ 6 

มาตรการรับมือกับปัญหาอุทกภัย/ดนิถลม จากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 

นืไองจากผลการศึกษาหตุการณ์฿นการกิดดินถลม฿นอดีต (สุทธิศักด่ิละคณะ,2554) พบวาประทศ
เทยมีหตุการณ์ดินถลมกิดขึ้นป็นจํานวนมากละพบวามีนวนຌมสูงขึ้นจากผลของการปลีไยนปลงสภาวะ
อากาศทีไทํา฿หຌกิดฝนทีไตกหนักผิดปกติ การขยายตัวของประชากรทีไมีนวนຌมสูงขึ้นทํา฿หຌกิดการปลีไยนปลง
สภาพพ้ืนทีไ ป็นตຌน ซึไงจากสาหตุดังกลาวสงผล฿หຌกิดความสียหายขึ้นทั้งทางชีวิตละทรัพย์สินป็นจํานวน
มาก ดังน้ัน จาํป็นตຌองมีการกําหนดมาตรการละวิธี฿นการจัดการภัยธรรมชาติทีไหมาะสมกับประทศเทยพืไอ
ลดผลกระทบทีไกิดขึ้น ฿นการศึกษาครั้งน้ีเดຌทําการตรวจอกสารทีไกีไยวขຌองกับมาตรการละวิธีการของ
ตางประทศละ฿นประทศเทยประกอบดຌวยพืไอนํามาประยุกต์฿ชຌ 

6.1 การจดัการพิบัติภยัดินถลม 

ดินถลมป็นสาธารณภัยประภทหนึไงทีไมีวัฎจักรการกิดละขบวนการการจัดการภัยคลຌายกับภัย
ประภทอืไนๆ ดังสดง฿นรูปทีไ 6-1 ซึไงป็นขบวนการตอนืไองมิ฿ชการดํานินการฉพาะมืไอกิดภัยละภายหลัง
การชวยหลือฟ้นฟูสรใจสิ้นลงลຌวทาน้ัน ตยังมีขบวนการทีไตຌองดํานินการ฿นชวงปกติมืไอเมมีภัยละชวง
กอนกิดภัยพืไอลดผลกระทบของภัย฿หຌนຌอยทีไสุดดຌวย หากมีการจัดการ฿หຌมีการปฏิบัติเดຌครบถຌวนกใจะสามารถ
ลดความสีไยงละการสูญสียนืไองจากดินถลมลงเดຌมาก ดังจะหในจากตัวอยางของรัฐคลิฟอร์นีย Leighton 

(1976) เดຌประมาณวาจากการทีไรวมมือกันป้องกันภัยผนดินถลมอยางจริงจัง ฿นการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ต้ังต
การสํารวจ การวิคราะห์ การออกบบ ละการกอสรຌาง ทีไคํานึงถึงภัยดินถลม ทํา฿หຌมีการลดความสียหายลง
เดຌ กวารຌอยละ 95 

การกิดดินถลมละขบวนการฟ้นฟูทีไกีไยวขຌองจะมีชวงวลาทีไสั้นกวา ฉียบพลันกวากรณีของน้ําทวม
ละนํ้าลຌง ดังสดง฿นตารางทีไ 6-1 ดังน้ันการดํานินการจัดการภัยดินถลม ชน การตือนภัย การอพยพ  การ
ชวยหลือกูຌภัย จะตຌองนําอาปัจจัยดຌานวลาขຌามาพิจารณาดຌวย 
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รปูทีไ 6-1 วัฎจักรการกิดละการจัดการภัยธรรมชาติ 
ทีไมา: The Philippine National Red Cross (1999) 

ตารางทีไ 6-1 ชวงวลาหตุการณ์ตางๆ ปรียบทียบระหวาง ภัยนๅําทวม นๅําลຌง ดินถลม 
ชวงหตุการณ์ ระยะวลา฿นการกิด

นๅําทวม นๅําลຌง ดินถลม 
1. ชวงกิดภัย 2 - 3 วัน ถึง 1- 2 ดือน 1 – 3  ดือน 20 นาที – 2 ชม.

2. ชวงชวยหลือละฟ้นฟู 1 – 3   ดือน 1 – 3  ดือน 1  – 15 วัน
3. ชวงหตุการณ์กลับสูสภาวะปกติ 6 – 10 ดือน 6 – 10 ดือน 8 – 11 ดือน
4. ชวงกอนกิดภัย 5 – 10 วัน 15 – 20 วัน 1 – 5  วัน

ทีไมา: วรากรละคณะ (2546) 

สําหรับหตุการณ์ละชวงของการจัดการภัยดินถลมน้ัน เดຌก  

6.1.1 ชวงกิดภัย หรือขณะกิดหตุการณ์ ภัยทางธรรมชาติ 

฿นชวงวลาน้ีป็นชวงทีไกิดภัยธรรมชาติขึ้นซึไงจะป็นชวงวลาทีไมีระยะวลาคอนขຌางสั้นมืไอ
ทียบกับชวงอืไนๆ ตป็นชวงทีไมีความสําคัญละสงผลกระทบกับหตุการณ์ละวิธีการปฏิบัติ฿นชวงวลาอืไนทีไ
จะตามมาซึไงจะขึ้นอยูกับขนาดของความรุนรงละระดับความสียหายทีไกิดขึ้น     
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6.1.2 ชวงชวยหลือละฟ้ืนฟู ประกอบดຌวย 

1) การชวยหลือรงดวน (Emergency response)  

 เดຌก การกูຌภัย ชวยหลือ คຌนหาผูຌบาดจใบ จัดการศพ ขนยຌายซากสิไงกอสรຌาง ตຌนเมຌ รากเมຌ   
ละประมินคาความสียหายบ้ืองตຌน 

2) การชวยหลือบ้ืองตຌน (Rehabilitation)  

 เดຌก การชวยหลือ฿หຌสามารถดํารงชีวิตอยูเดຌชัไวคราว ชนสรຌางตในท์ทีไพักอาศัย จัดหา
อาหาร นํ้า ละการปฐมพยาบาล 

3) การชวยหลือฟ้นฟูขຌาสูสภาพปกติ (Reconstruction) 

 เดຌก การสรຌางบຌานพักชัไวคราว ซอมบຌานดิมทีไสียหาย จายคาทดทน ซอมซม
สาธารณูปภค฿หຌขຌาสูสภาพปกติ 

6.1.3 ชวงหตุการณ์กลับสูสภาวะปกติ   ตຌองดํานินการพืไอป้องกันภัยละลดผลกระทบ 

1) การพัฒนาพืไอลดความสีไยง (Development)  

 เดຌก การกอสรຌาง พืไอลดความสีไยง ชน คนัดิน ขืไอน ป้องกันหมูบຌาน ละการ฿หຌความรูຌ
฿นการป้องกันตนอง 

2) การป้องกันภัย (Prevention) 

 เดຌกการดํานินการเม฿หຌภัยกิดขึ้น มุงทีไจุดกิดการพิบัติ ชน ฟ้นฟูสภาพป่าเมຌ ปรับ
สภาพภูมปิระทศ สริมความขใงรงของดิน ละการ฿หຌความรูຌ฿นการอนุรักษ์ป่าตຌนนํ้า 

3) การบรรทาผลกระทบ (Mitigation) 

 เดຌกการสรຌางสิไงกอสรຌางหรือขบวนการ฿นการลดผลกระทบทีไทํา฿หຌกิดความสียหาย ชน 

ติดต้ังระบบตือนภัย ตงต้ังละอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 

6.1.4 ชวงกอนกิดภัย   ป็นชวงทีไมีการริไมขຌาสูสถานการณ์สีไยงตอภัย ตຌองดํานินการ 

1) การตรียมพรຌอมรับภัย (Preparedness)  

 เดຌก ชวงวลาทีไภัยดินถลมมีอกาสกิดขึ้น ชน ชวงตຌนฤดูมีฝนตกชุก ป็นตຌน ฿นชวงน้ี 

จะตຌองมีการตรียมตัวของราษฎร ซักซຌอม ทําความขຌา฿จถึงการหนีภัย การจຌงภัย ละการปฏิบัติตัว฿น
ระหวางกิดภัย ตรวจสอบระบบตือนภัย 
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2) การตือนภัย (Warning)  

 เดຌก ชวงทีไริไมวิกฤต ชน พายุฝนตอนืไอง฿กลຌคียงระดับคาดการณ์หรือคยกิดภัยพิบัติ 

มีรอยลืไอนบนเหลขา ป็นตຌน ชวงน้ี ตຌองมีการฝ้าระวังดยอาสาสมัคร มีการจຌงขาวสถานการณ์ ละการ
ตือนภัยป็นระยะ ตามระดับความรุนรงทีไคาดวาจะกิดขึ้น ละสัไงการ฿หຌมีการอพยพเป฿นทีไปลอดภัย 

6.2 กณฑ์กาํหนดระดับความรุนรง 

กณฑ์การกําหนดความรุนรงของภัยพิบัติทีไกีไยวนืไองกับผนดินถลม฿นประทศเทยน้ันอຌางอิงจาก
รายงานวิจยัรืไอง การพัฒนาผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติทีไกีไยวขຌองกับผนดินถลม ดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (วรากรละคณะ, 2546)   

ระดับ 1  ความรุนรงนຌอยมาก  มีจํานวนรอยถลมนຌอยกวา 5 หง฿นพ้ืนทีไการกิดการถลมทีไ  นຌอย
กวา 5 ตร.กม. เมมีมีผูຌสียชีวิตดยนายอําภอสามารถควบคุมสถานการณ์เดຌป็นผูຌอํานวยการสัไงการ  ดยเดຌรับ
ความชวยหลือสนับสนุนจากหนวยงานสวนราชการภาย฿นอําภอ 

ระดับ 2 ระดับความรุนรงนຌอย  ป็นระดับทีไมีจํานวนรอยถลม 5-50 หง฿นพ้ืนทีไ 5-30 ตร.กม. ทํา
฿หຌมีผูຌสียชีวิต 1-5 คน ละทํา฿หຌสูญสียสิไงกอสรຌางละทรัพย์สินมากขึ้นซึไงนายอําภอเมสามารถควบคุม
สถานการณ์เดຌ ตຌองอาศัยหนวยงานระดับจังหวัด฿หຌความชวยหลือสนับสนุนดยมีผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿นฐานะ
ผูຌอํานวยการป้องกันสาธารณภัยระดับจังหวัดป็นผูຌอํานวยการสัไงการดยมีผูຌทนสวนราชการระดับภาคละ
ภาคอกชนรวม฿นการอํานวยการ฿นพ้ืนทีไ 

ระดับ 3 ความรุนรงปานกลาง มีจํานวนรอยถลม 50-500 หง ฿นพ้ืนทีไการกิด 30-100 ตร.กม. 

มี  ผูຌสียชีวิต 5-35 คนมีพ้ืนทีไการกิดมากกวา 1 อําภอซึไงคณะกรรมการอํานวยการป้องกันสาธารณภัยระดับทีไ 
2 เมสามารถควบคุมสถานการณ์เดຌตຌองอาศัยหนวยงานภายนอกจังหวัด฿หຌความชวยหลือสนับสนุนดยมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการความมัไงคงหงชาติหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿นฐานะผูຌอํานวยการป้องกันสาธารณภัยระดับ
ภาคป็นผูຌอํานวยการสัไงการดยมีผูຌทนสวนราชการระดับภาคละภาคอกชนรวม฿นการอํานวยการ฿นพ้ืนทีไ 

ระดับ 4 ความรุนรงมาก ป็นภัยพิบัติขนาด฿หญ มีรอยถลมมากกวา 500 หง฿นพ้ืนทีไการกิด  

มากกวา 100 ตร.กม. ทํา฿หຌมีผูຌสียชีวิต มากกวา 35 คนละมีพ้ืนทีไการกิดมากกวา 1 จังหวัด ซึไงคณะกรรมการ
อํานวยการป้องกันสาธารณภัยระดับทีไ 3 เมสามารถควบคุมสถานการณ์เดຌตຌองอาศัยความชวยหลือสนับสนุนจาก
หนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรมรวมทั้งคณะกรรมการตางๆ ทีไกีไยวขຌอง ดยมีนายกรัฐมนตรีป็นผูຌอํานวยการ
หตุการณ์ 

ดยมีองค์ประกอบทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณา 3 องค์ประกอบคือ พ้ืนทีไทีไกิดผนดินถลม จํานวนผูຌสียชีวิต
ละพ้ืนทีไปกครอง ดยระดับความรุนรงจะพิจารณาเดຌจากองค์ประกอบทีไกิดขึ้น 2 ฿น 3 กณฑ์การจัดระดับ
ความรุนรงของภัยจากผนดินถลมสดงเดຌดังตารางทีไ 6-2 
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ตารางทีไ 6-2 กณฑ์การจัดระดับความรุนรงของภัยจากผนดินถลม 
ระดับ
ความ
รนุรง 

ลักษณะทัไวเป พ้ืนทีไทีไกิด
ผนดินถลม 

(ตร.กม.) 

จาํนวน
ผูຌสียชีวิต 

(คน) 

พ้ืนทีไปกครอง
(อําภอ-จงัหวัด) 

1 ความรุนรงนຌอยมาก มีจาํนวน
รอยถลมนຌอยกวา 5  หง 

< 5 เมมี
ผูຌสียชีวิต 

1 อําภอ

2 ความรุนรงนຌอย  
มีจาํนวนรอยถลม 5-50  หง 

5 – 30 1 – 5 1 อําภอ

3 ความรุนรงปานกลาง 
มีจาํนวนรอยถลม 50-500  

หง 

30 – 100 5 – 35 > 1 อําภอ

4 ความรุนรงมาก  
มีจาํนวนรอยถลม มากกวา  
500 หง 

> 100 > 35 > 1 จงัหวัด

ทีไมา: วรากรละคณะ (2546) 

6.3 บทบาทละหนຌาทีไขององค์กรดຌานการจัดการภัยธรรมชาติจากการกดิหตุการณดิ์น
ถลม฿นประทศไทย  

6.3.1 กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 

เดຌจัดทําผนมบทการป้องกันละ฿หຌความชวยหลือ ผูຌประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย ละ
คลนถลม (ระยะ 5 ปี) นําสนอคณะรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบมืไอวันทีไ 25 กันยายน 2550 พืไอ฿หຌป็นกรอบละ
ทิศทางการบริหารจัดการละประสานการปฏิบัติ฿นการกຌเข ปัญหาละผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ละมืไอวันทีไ 
5 สงิหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีเดຌ฿หຌความหในชอบผนปฏิบัติการละงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555   

วัตถุประสงค ์

1. พืไอป้องกันละบรรทาผลกระทบตอชีวิตละทรัพย์สินของประชาชนทีไกิดจากอุทกภัย
ละดินคลนถลม 

2. พืไอ฿หຌการดํานินการชวยหลือผูຌประสบภัยป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถฟ้นฟู
พ้ืนทีไประสบภัย฿หຌกลับสูสภาวะปกติดยรใว 
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3. พืไอกําหนดหนຌาทีไ ความรับผิดชอบของหนวยงานทีไกีไยวขຌองละองค์กรครือขาย ทุกภาค
สวน ฿นการป้องกันละบรรทาสถานการณ์ฉุกฉินจากอุทกภัยละดินคลนถลม ฿หຌชัดจน บูรณาการ ละมี
ประสิทธิภาพ 

ขัๅนตอนการปฏิบัติ 

กองบัญชาการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ กองอํานวยการป้องกันละบรรทาสา
ธารณภัย฿นขตพ้ืนทีไ ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตรียมพรຌอมรับสถานการณ์การกิดอุทกภัย ละดินคลนถลม 

ดังน้ี 

1. กอนกิดภัย ประกอบดຌวย 

 1) การป้องกันละลดผลกระทบ มีนวทาง ดังน้ี 

  1.1)  ประมินความสีไยงภัยจากอุทกภัยละดินคลนถลม ดยการประมินภัยละ
ความลอหลมพืไอประมินอกาสหรือความป็นเปเดຌทีไจะกิดอุทกภัยละดิน
คลนถลม รวมท้ังศึกษาวิธีลดผลกระทบพืไอนําเปกําหนดมาตรการทีไหมาะสม 

฿นการบริหารจัดการภัยจากอุทกภัยละดินคลนถลม  

  1.2)  ตรวจสอบละปรับปรุงขຌอมูลพ้ืนทีไสีไยงภัย รวมท้ังขຌอมูลพ้ืนทีไปลอดภัยพืไอ
รองรับการอพยพ฿หຌป็นปัจจุบัน  

  1.3)  จัดทําผนทีไพ้ืนทีไสีไยงอุทกภัยละดินคลนถลม ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกัน ทั้ง
฿นรืไองมาตราสวนละรายละอียดของผนทีไ  

  1.4)  ตรียมการดຌานครงสรຌาง ดยการสํารวจละกอสรຌางหรือปรับปรุงหลงนํ้า 
หรือสຌนทาง พืไอป้องกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยละดินคลนถลม฿นพื้นทีไ
รบัผิดชอบ  

  1.5)  จัดทําฐานขຌอมูลกําลังจຌาหนຌาทีไ อาสาสมัคร ครืไองจักร ครืไองมือ ละ
อุปกรณ์การกูຌชีพกูຌภัย พืไอ฿หຌพรຌอมรียก฿ชຌงานเดຌทนัทีมืไอกิดภาวะฉุกฉิน  

  1.6)  พัฒนาระบบครือขายฐานขຌอมูลสารสนทศดຌานอุทกภัยละดินคลนถลม฿หຌมี
ความชืไอมยงระหวางหนวยงาน  

  1.7)  สริมสรຌางความรูຌละความตระหนักกประชาชน นักรียน นักศึกษา ละ 

ยาวชน กีไยวกับการป้องกันละการปฏิบัติตนอยางถูกตຌองละปลอดภัยจาก
อุทกภัยละดินคลนถลม  
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  1.8)  จัดทําสรุปบทรียน (Lesson Learnt) ของการกิดอุทกภัยละดินคลนถลม 

ครั้งสําคัญ พืไอประยชน์฿นการบริหารจัดการ฿นอนาคต  

 2) การตรียมความพรຌอม มีนวทาง ดังน้ี 

  2.1)  จัดต้ังละฝึกอบรมอาสาสมัครพืไอชวยหลืองานจຌาหนຌาทีไ ชน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลรือน (อปพร.) อาสาสมัครจຌงตือนภัย อาสาสมัครกูຌชีพ
กูຌภัย  

  2.2)  ฿หຌความรูຌกชุมชนดยนຌนการจัดการความสีไยงจากภัยพิบัติดยอาศัยชุมชน
ป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  

  2.3)  จัดทําบัญชีผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานอุทกภัยละดินคลนถลม หรือจຌาหนຌาทีไ 
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

  2.4)  จัดทําผนปฏิบัติการป้องกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยละดินคลนถลม บบ
บูรณาการ฿นทุกระดับ ทั้งระดับชาติ/จังหวัด/อําภอ/ทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับ
ผนการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ ละผนอืไนๆ ทีไกีไยวขຌอง  

  2.5)  พัฒนาระบบการพยากรณ์ ละติดต้ังอุปกรณ์ตือนภัย฿นพ้ืนทีไสีไยงภัย พรຌอม
ทั้ง จดัจຌาหนຌาทีไฝ้าระวังพืไอการตือนภัยจากอุทกภัยละดินคลนถลม  

  2.6)  สํารองปัจจัยสีไทีไจําป็นละหมาะสมพืไอรองรับการอพยพละ฿หຌความ
ชวยหลือ ผูຌประสบภัยเดຌทนัทีมืไอกิดภัย  

  2.7)  ตรียมความพรຌอมละสํารองพลังงาน  

  2.8)  จัดตรียมระบบสืไอสารหลัก ระบบสืไอสารรอง ละระบบสืไอสารสํารอง ทีไ
จําป็น พรຌอมทั้งจัดหาครืไองมือ อุปกรณ์สืไอสาร ฿หຌพียงพอละ฿ชຌงานเดຌ
ตลอดวลา  

  2.9)  จัดตรียมสถานทีไปลอดภัยพืไอรองรับผูຌประสบภัยพรຌอมสิไงสาธารณูปภค ทีไ
จาํป็น  

  2.10)  ฝกึซຌอมผนปฏิบัติการป้องกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยละดินคลนถลม 
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2. ขณะกิดภัย 

 การบริหารจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน มีนวทาง ดังน้ี 

 1) มืไอเดຌรับขຌอมูลการกิดอุทกภัยละดินคลนถลม ฿หຌจัดต้ังศูนย์อํานวยการฉพาะกิจ 

ป้องกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยละดินคลนถลม ตามระดับความรุนรง  

 2) กรณีจาํป็นตຌองรับบริจาคความชวยหลือดຌานตางๆ จากสาธารณชน฿หຌศูนย์อํานวยการ
ฉพาะกิจฯ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคละประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการกําหนดสถานทีไ กใบรักษาสิไงของละงิน
บริจาค รวมทั้งวิธีการจกจายพืไอ฿หຌกิดอกภาพ ละป็นประยชน์กผูຌประสบภัยอยางสมอภาค ละทัน
หตุการณ์  

 3) กรณีทีไจําป็นตຌองประสานความชวยหลือจากตางประทศ฿หຌศูนย์อํานวยการฉพาะ
กิจฯประสานเปยังกรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัยพืไอจຌงกระทรวงการตางประทศ ซึไงป็นหนวยงานหลัก
฿นการประสานความชวยหลือจากตางประทศดํานินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌองตอเป  

 4) ดํานินการตรวจพิสูจน์อกลักษณ์บุคคล฿นกรณีมีผูຌสียชีวิต  

3. หลังกิดภัย การจัดการหลังกิดภัยมีนวทาง ดังน้ี 

 1) ฿หຌศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฯ ฿นขตพ้ืนทีไรับผิดชอบ ดํานินการประมินความสียหาย
ละความตຌองการบ้ืองตຌน ดยจัดทําบัญชีรายชืไอผูຌประสบภัยละทรัพย์สินทีไสียหายเวຌป็นหลักฐานพรຌอมทั้งออก
หนังสือรับรอง฿หຌผูຌประสบภัยเวຌป็นหลักฐาน฿นการรับการสงคราะห์ละฟ้นฟู  

 2) จัดหาทีไพักอาศัยชัไวคราวละ฿หຌความชวยหลือกผูຌประสบภัยดຌานสุขภาพอนามัย 

สภาพจิต฿จ  

 3) การจัดการศพผูຌสียชีวิต  

 4) ป้องกัน ฝ้าระวัง ละควบคุมรคทีไอาจจะกิดขึ้นทั้งดຌานรางกายละจิต฿จ  

 5) ฟ้นฟูคุณภาพชีวิต ละฟ้นฟูอาชีพของผูຌประสบภัย ทั้งทางดຌานรางกายละจิต฿จ ฿หຌ
สามารถดํารงชีวิตละประกอบอาชีพเดຌอยางปกติ  

 6) ฟ้นฟูละจัดการระบบสิไงวดลຌอมชุมชน ทั้งระบบบําบัดนํ้าสีย สถานทีไกําจัดขยะ 

มูลฝอย ละบอนํ้าบาดาลทีไเดຌรบัผลกระทบจากอุทกภัยละดินคลนถลม ฿หຌ฿ชຌการเดຌดังดิม  
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 7) ฟ้นฟูครงสรຌางพ้ืนฐาน รวมท้ังสิไงสาธารณประยชน์อืไนๆ ทีไเดຌรับความสียหาย฿หຌ 
กลับสูสภาพดิม ชน สถานทีไราชการ รงรียน สถานทีไทองทีไยว ละสิไงวดลຌอมทีไเดຌรับความสียหาย รวมทั้ง
กຌเขปัญหาภาวะมลพิษตางๆ   

 8) ฿หຌศนูย์อํานวยการฉพาะกิจฯ ฿นขตพ้ืนทีไทีไกิดหตุดํานินการฟ้นฟูบูรณะความสียหาย 

฿นบ้ืองตຌนดย฿ชຌงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นพ้ืนทีไกอน กรณีทีไกินขีดความสามารถ ฿หຌพิจารณา
ชวยหลือผูຌประสบภัยตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยงินทดรองราชการพืไอชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณี
ฉกุฉิน พ.ศ.2546 ละทีไกຌเขพิไมติม 

 9) จัด฿หຌมีการศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยละดินคลนถลมทีไมีตอชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน พืไอนําเปป็นขຌอมูล฿นการบริหารจัดการภัยจากอุทกภัยละดินคลนถลม฿นอนาคต  

หนຌาทีไรับผิดชอบละข้ันตอนการปฎิบัติงานตามผนการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
หงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 สดง฿นตารางทีไ 6-3 ละ รูปทีไ 6-2 สดงขั้นตอนการบริหารงาน฿นสภาวะ
ฉกุฉิน  
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ตารางทีไ 6-3 ขัๅนตอนการปฏิบัติละหนຌาทีไของหนวยงานทีไรบัผิดชอบ  
ขัๅนตอนการปฏิบัติ หนวยงานทีไรบัผิดชอบ

1. กอนกิดภัย 
1.1 การป้องกันละลดผลกระทบ  

- ประมินความสีไยงภัย กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี, กรม
พัฒนาทีไดิน, กรมทรัพยากรนํ้า, กรมชลประทาน, กรมอุทยาน
หงชาติ สัตว์ป่าละพันธ์ุพืช, จังหวัด, อําภอ, องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนละกรุงทพมหานคร 

- ศึกษาวิธีการป้องกันละวางผน กรมทรัพยากรน้ํา, กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย, กรม
ชลประทาน, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, จงัหวัด, อําภอ
ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

- จดัทําสรุปบทรียน กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย, กรมทรัพยากรธรณี, กรม
ทรัพยากรนํ้า, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมชลประทาน, กรมพัฒนา
ทีไดิน, กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ป่าละพันธ์ุพืช, จงัหวัด, อําภอ, 

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละกรงุทพมหานคร 
1.2 การตรียมความพรຌอม  

-  จดัต้ังละฝกึอบรมอาสาสมัคร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมป้องกันละบรรทาสา
ธารณภัย, กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรนํ้า, กรมพัฒนาทีไดิน, 

จงัหวัด, อําภอ, องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน, กรุงทพมหานคร 
ละมลูนิธิ 

- ฿หຌความรูຌกชุมชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรมป้องกันละบรรทาสา
ธารณภัย, จงัหวัด, อําภอ, องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

สถาบันการศึกษาละสภากาชาดเทย 

- พัฒนาระบบการพยากรณ์ ละติดต้ัง
อุปกรณ์ตือนภัย 

กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากรนํ้า, กรมชลประทาน, กรม
ป้องกันละบรรทาสาธารณภัย, ศนูย์ตือนภัยพิบัติหงชาติ, กรม
ทรัพยากรธรณี, กรมอุทกศาสตร์, กองทัพรือ, กรมอุทยาน
หงชาติ สัตว์ป่าละพันธ์ุพืช, การเฟฟ้าฝา่ยผลิตหงประทศเทย, 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ละกรุงทพมหานคร 
2. ขณะกิดภัย (การบริหารจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน)
- จดัต้ังศูนย์อํานวยการฉพาะกิจ กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
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ตารางทีไ 6-3  (ตอ) ขัๅนตอนการปฏิบัติละหนຌาทีไของหนวยงานทีไรบัผิดชอบ  
ขัๅนตอนการปฏิบัติ หนวยงานทีไรบัผิดชอบ 

3. หลังกิดภัย (การจัดการหลังกิดภัย)
- ดํานินการประมินความสียหาย
ละความตຌองการบ้ืองตຌน 

ศนูย์อํานวยการฉพาะกิจ

- จดัหาทีไพักอาศัยชัไวคราวละ฿หຌ
ความชวยหลือกผูຌประสบภัยดຌาน
สขุภาพอนามัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมป้องกันละบรรทาสา
ธารณภัย, จังหวัด, อําภอ, องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละ
กรุงทพมหานคร 

- ฟน้ฟูระบบสาธารณูปภคละ
ครงสรຌางพ้ืนฐานตางๆ฿นชุมชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์, สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
สํานักงานปลัดกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
(บริษัท ทีอที จาํกัด (มหาชน), ละบริษทั กสท ทรคมนาคม 

จาํกัด (มหาชน), กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย, กรมยธาธิ
การละผังมือง, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรม
ชลประทาน, จงัหวัดละอําภอ 

- จดั฿หຌมีการศึกษาผลกระทบจาก
อุทกภัยละดินคลนถลมทีไมีตอชีวิต 

กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย, กรมชลประทาน, กรม
ทรัพยากรนํ้า, กรมทรัพยากรธรณี, กรมพัฒนาทีไดิน, กรมอุทยาน
หงชาติ สัตว์ป่าละพันธ์ุพืช, กรุงทพมหานครละ
สถาบันการศึกษา 

ทีไมา: กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย (2552) 
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จากการศึกษาผนการป้องกันภัยธรรมชาติของหนวยงานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
หงชาติ ซึไงป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดการภัยธรรมชาติน้ันพบวา หนຌาทีไของหนวยงานทีไขຌามา฿หຌความ
รวมมือละมีหนຌาทีไรับผิดชอบน้ันจะขึ้นอยูกับชวงวลา฿นการกิดภัยธรรมชาติ ฿นสวนของผนการบริหารน้ัน
จะขึ้นอยูกับระดับความรุนรงของภัยธรรมชาติทีไกิดขึ้น  ซึไงผนดังกลาวเดຌบงความรุนรงออกป็น 4 ระดับ 

ตละระดับความผิดชอบจะบงออกเดຌตามน้ี คือ ระดับทีไ 1 ผูຌรับผิดชอบคือหนวยงาน฿นอําภอ, ระดับทีไ 2 

ผูຌรับผิดชอบคือหนวยงาน฿นจังหวัด, ระดับทีไ 3 ผูຌรับผิดชอบคือศูนย์อํานวยการฉพาะกิจระดับชาติ ละระดับทีไ 
4 ผูຌรับผิดชอบคือ นายกรัฐมนตรี฿นฐานะหัวหนຌาศูนย์อํานวยการฉพาะกิจระดับชาติ   

มืไอพิจารณาจากผนการดังกลาว พบวาผนการดังกลาวมีความหมาะสม฿นรืไองการวาง
หนຌาทีไรับผิดชอบของหนวยงานราชการคอนขຌางดี ต฿นปัจจุบันปัญหาทีไพบดยทัไวเป฿นขณะกิดหตุการณ์น้ัน 

คือปัญหา฿นรืไองการสืไอสารขัดขຌองดังน้ัน มาตรการละวิธีการทีไนํามา฿ชຌ฿นการจัดการภัยควรจะมุงนຌน฿นดຌาน
การ฿หຌความรูຌกับประชาชน฿นพ้ืนทีไ ทีไมีความสีไยง พืไอลดผลกระทบของการตือนภัยละการตัดสิน฿จทีไตຌองมา
จากสวนกลางมืไอกิดหตุขัดขຌองดังกลาว  

6.4 บทบาทละหนຌาทีไขององค์กรดຌานการจัดการภัยธรรมชาติจากการกดิหตุการณดิ์น
ถลม฿นตางประทศ 

6.4.1 ประทศไตຌหวัน 

ประทศเตຌหวันป็นประทศทีไเดຌรับผลกระทบนืไองจากหตุการณ์นํ้าป่าเหลหลากละดินคลน
ถลมคอนขຌางมากนืไองจากมีลกัษณะป็นกาะละมกีารพาดผานของมรสุมทีไกอ฿หຌกิดพายุเตຌฝุ่น ฿นชวงปี  2009 

ซึไงกิดพายุเตຌฝุน่มรกตกอตัวขึน้กลางทะล฿กลຌชายฝัດง หตุการณ์ดังกลาวกิดขึ้น฿นวันทีไ  9 สิงหาคม 2009 ฿น
บริวณพ้ืนทีไหมูบຌาน Xiaolin ต้ังอยู฿นบริวณจังหวัด Kaohsiung ทางตอน฿ตຌของประทศ สงผล฿หຌผูຌมีสยีชีวิต
ประมาณ 400 คน   

จากหตุการณ์ดังกลาวละหตุการณ์ทีไคยกิดขึ้น฿นอดีตทํา฿หຌรัฐบาลเดຌจัดทําผน฿นการ
ตือนภัย ซึไงมีการจัดต้ังหนวยงานสําหรับปฏิบัติงาน฿นภาวะฉุกฉิน ( Emergency Operation Center, EOC) 

ประกอบเปดຌวยหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานตหนวยงานหลักทีไทําหนຌาทีไรับผิดชอบคือหนวยงาน SWCB 

(Soil and Water Conservation Bureau) ป็นหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารจัดการพ้ืนทีไตຌน
นํ้ารวมทั้งทําการติดต้ังครืไองมือสําหรับฝ้าระวัง฿นพ้ืนทีไตຌนนํ้า รูปบบของการบริหารจัดการ฿นชวงวลาทีไมี
ความสีไยง฿นการกิดภัยน้ันสดง฿นรูปทีไ 6-3  นอกจากหนวยงานทีไบริหาร฿นสภาวะฉุกฉินน้ันยังมีรูปบบของ
การสรຌางผนงานทีไรียกวา “Community-Based Disaster Risk Reduction” ป็นการกระจายความรูຌละ
หนຌาทีไรับผิดชอบจากสวนกลางสูประชาชนหรือหนวยงาน฿นทຌองทีไพืไอลดผลกระทบจากการขาดการ
ติดตอสืไอสารกับสวนกลาง฿นชวงกิดหตุการณ์ อีกทั้งยังป็นการชวยพิไมความรูຌความขຌา฿จของประชาชน฿น
พ้ืนทีไอีกดຌวย  รปูบบของกระบวนการดังกลาวสดง฿นรูปทีไ 6-4   
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การบริหารงาน฿นชวงกิดภัยน้ันจะริไมขึ้นต้ังตมีการตือนของเตຌฝุ่นทีไริไมกอตัวขึ้น฿นทะล
(จากขຌอมูลพยากรณ์ลวงหนຌา 24 ชัไวมง)  จนกระทัไงพายุริไมขึ้นสูชายฝัດง(ขຌอมูลพยากรณ์ 12 ชัไวมง) มืไอพายุ
ริไมกอตัวละกิดฝนตก฿นพ้ืนทีไสีไยงจะ฿ชຌขຌอมูลจากครืไองมือทีไทําการติดต้ังเวຌ฿นพ้ืนทีไสีไยงพืไอทําการตัดสิน฿จ
ตือนภัยละสัไงอพยพ  

฿นสวนของการบริหารงาน฿นชวงหตุการณ์ปกติน้ัน นอกจากจะ฿ชຌผนงาน“Community-

Based Disaster Risk Reduction” ลຌวน้ันภาครัฐยังมีหนຌาทีไ ทีไจะขຌาเป฿นบริวณพ้ืนทีไสีไยงภัยพืไอ฿หຌความรูຌ
฿นรืไองการอพยพละจัดลําดับความสําคัญของบุคคล฿นชวงวลาดังกลาว (set priority) รวมท้ัง฿หຌคําปรึกษา
หนวยงาน฿นทຌองถิไนสําหรับการวางผนอพยพละคัดลือกสถานทีไอพยพสดง฿นรูปทีไ 6-5      

รูปทีไ 6-3 ผนการตือนภัย฿นชวงกิดหตุการณ์ดินถลม฿นประทศไตຌหวัน 
ทีไมา: SWCB (2012) 
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รปูทีไ 6-4 (ตอ) ผนการตือนภัย฿นชวงกิดหตุการณ์ดินถลม฿นประทศไตຌหวัน 
ทีไมา: SWCB (2012) 

 

 

รปูทีไ 6-5 ผนงาน Community-Based Disaster Risk Reduction 

ทีไมา: Chen and  Liu 2006.   
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6.4.2 ประทศญีไปุ่น  

ประทศญีไปุ่นป็นหนึไง฿นประทศทีไมีหตุการณ์ดินถลมบอยครั้ง ทั้งจากสาหตุของฝนทีไตกหนัก
ผิดปกตินืไองจากภูมิประทศทีไป็นกาะ ละจากการกิดผนดินเหว  อีกทั้งลักษณะภูมิประทศมีพ้ืนทีไป็นภูขา
ถึง 75% มีปริมาณนํ้าฝนฉลีไยประมาณ 1400-4000 ม.ม. ตอปี จากบทความ Development of Warning and 

Evacuation System against Sediment  Disasters in Japan  ทีไนําสนอดยหนวยงาน Ministry of Land, 

Infrastructure and Transport Infrastructure Development Institute ของประทศญีไปุ่นน้ันเดຌนําสนอ
รปูบบของการจัดการละบริหารงานพืไอลดผลกระทบ฿นการกิดภัยดินถลม สดง฿นรูปทีไ 6-6  

 

                           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รปูทีไ 6-6 ผนงานสําหรบัการจัดการภัยดินถลม฿นประทศญีไปุ่น 
ทีไมา: Ministry of Land, Infrastructure and Transport Infrastructure Development Institute Japan 

(2004) 

(1) 

(2) 

(3)

(4)
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ผนงานดังกลาวไดຌบงออกป็น 4 ขัๅนตอนประกอบไปดຌวย  

1) กําหนดขอบขตพ้ืนทีไ ทีไมีความสีไยงตอการกิดหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลาก พืไอ
พัฒนาระบบตือนภัยละกําหนดผน฿นการวางพื้นทีไอพยพ 

2) ตรวจวัดพฤติกรรม฿นพ้ืนทีไฝ้าระวังละกําหนดกณฑ์฿นการตือนภัย ดยทําการศึกษา
พืไอสรຌางกณฑ์฿นการตือนละอพยพจากขຌอมูลนํ้าฝน 

3) กําหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบของตละองค์กร฿นการจัดการภัย ละ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
ระบบการตือนภัยทีไเดຌทาํการศึกษาเวຌ 

4) ตรียมผนการอพยพละมาตรการป้องกัน ดยการทําคูมือทีไประกอบเปดຌวยการสรຌาง
ผนทีไสีไยงภัยละผนทีไสําหรับการอพยพ฿นชวงกิดหตุการณ์ ซึไงดํานินการรับผิดชอบดยหนวยงานทຌองถิไน
ละประชาชน฿นพ้ืนทีไ  

นอกจากการวางผนพืไอรับมือกับภัยพิบัติลຌวหนวยงานทางรัฐเดຌวางผน฿นการสรຌาง
ครงสรຌางป้องกันประภทตางๆ(Counter measure) ละวางผนระบบการสืไอสารของขຌอมูลทีไเดຌตรวจวัด฿น
พ้ืนทีไสีไยงพืไอสงขຌอมูลเปยังหนวยงาน฿นพ้ืนทีไดยตรงพืไอป้องกันปัญหาทีไกิดจากการขาดการติดตอกับ
สวนกลาง฿นชวงกิดหตุการณ์ รูปทีไ 6-7 สดงตัวอยางระบบการสืไอสารทีไ฿ชຌ฿นพ้ืนทีไ  ภูขา Unzen-Fugen 

ทาง฿ตຌประทศญีไปุ่น 

 
รปูทีไ 6-7 ตัวอยางระบบการสืไอสารละสงขຌอมูลจากพืๅนทีไฝา้ระวังหตุการณ ์

ทีไมา: Ministry of Land, Infrastructure and Transport Infrastructure Development Institute Japan 

(2004) 
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6.4.3 ประทศอินดนีซีย 

อินดนีซียป็นประทศพืไอนบຌานมีภูมิประทศป็นลักษณะของหมูกาะ ซึไงจากการกใบขຌอมูล
สถิติหตุการณ์฿นอดีตพบวา฿นชวงปี 1990-2007 มีจํานวนหตุการณ์ดินถลมสูงถึง 1,215 หตุการณ์ มี
ประชาชนสียชีวิตประมาณ 2,886 คน ละสูญสียทรัพย์สินทีไอยูอาศัยอีกป็นจํานวนมาก หตุการณ์ดินถลม
สวน฿หญ฿นประทศอินดนีซียจะกิด฿นชวงดือนมกราคมซึไงป็นชวงทีไมฝีนตกหนักมากทีไสดุ฿นปี  

หนวยงานทีไรับผิดชอบบริหารจัดการ฿นชวงกิดหตุการณ์ภัยธรรมชาติคือ BNPB ประกอบเป
ดຌวยหนวยงานทางรัฐทีไกีไยวขຌองกับการจัดการภัย ชน  Ministry of Interior, Ministry of Social Affairs, 

Ministry of Public Works, Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Transportation, 

Ministry of Energy and Mineral Resourcess, Police and Armed Forces หนวยงานทั้งหมดจะอยู
ภาย฿ตຌการบริหารงานของประธานาธิบดีของประทศอินดนีซีย อีกทั้งยังมีผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาตางๆคอยชวย
฿หຌคําชวยหลือ฿นการตัดสิน฿จ รูปทีไ 6-8 สดงผนผังการบริหารงาน จากการศึกษาพบวาการตัดสิน฿จ฿นการ
ตือนภัยละอพยพนั้นจะมีคําสัไงออกมาจากสวนกลาง 

 

 
รปูทีไ 6-8 ผนงานสําหรบัการบรหิาร฿นชวงกิดภัยดินถลม฿นประทศอินดนีซีย 
ทีไมา: Asian Disaster Reduction Center (ADRC) 
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6.4.4 ประทศศรีลังกา 

ประทศศรีลังกามีลักษณะภูมิประทศป็นกาะทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌของอินดีย  มี
ลักษณะของทีไราบสูงกระจายตัว฿นภาคหนือของประทศ฿นขณะทีไภาค฿ตຌจะป็นทือกขา Pidurutalagala ซึไง
ลຌอมรอบดຌวยทีไราบชายฝัດงทะล สภาพภูมิอากาศขตรຌอนสวน฿หญรຌอนละชื้นยังยในละยใน฿นทีไราบสูง ฿น
พ้ืนทีไสวน฿หญฤดูฝนมาระหวางดือนพฤษภาคมละตุลาคม ประทศศรีลงักาป็นพ้ืนเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุม
฿นมหาสมุทรอินดีย  ทํา฿หຌกิดภัยดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากป็นจํานวนมาก  

การบริหารงาน฿นชวงกิดภัยธรรมชาติน้ันจะข้ึนตรงกับประธานาธิบดีซึไงจะจัดต้ังหนวยงาน
ความมัไนคงหงชาติสําหรับจัดการภัยพิบัติ (National Council for Disaster Management) ประกอบเป
ดຌวยหนวยงานทางภาครัฐทีไรับผิดชอบ฿นรืไองตางๆทั้งหมดจากสวนกลางจะออกคําสัไงเปทีไ  หนวยงานทีไ
รับผิดชอบหลักคือ Disaster Management Center (DMC)  ซึไงมีหนຌาทีไดยตรง หนຌาทีไหลักคือ ประมินความ
สีไยงของหตุการณ์, พัฒนาระบบตือนภัย,วางผนการอพยพ ละ฿หຌความรูຌกับประชาชน  ดยทีไมืไอกิด
หตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นหนวยงานน้ีจะจัดต้ัง Emergency operation center ขึ้นพืไอคอย฿หຌความ
ชวยหลือประชาชน รูปทีไ 6-9  สดงครงสรຌางบริหารจัดการภัยธรรมชาติของประทศศรีลงักา 

 
รปูทีไ 6-9 ผนงานสําหรบัการบรหิาร฿นชวงกิดภัยดินถลม฿นประทศศรีลังกา 
ทีไมา: Asian Disaster Reduction Center (ADRC) 
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6.4.5 มาลซีย 

มาลซีย ประทศพืไอนบຌานของประทศเทย ซึไงมีลักษณะภูมิประทศละสภาพอากาศคลຌาย
ประทศเทย เดຌมีความสียหายจากดินถลมมากประทศหนึไง ฿นชวง 10 ปีมาน้ีมีการพิบัติ฿หญ 3 ครั้ง คือ ทีไ 
Genting Highlands, ทีไรัฐปรัก ละทีไรัฐซาบาน์ มีคนสียชีวิตรวมกัน 81 คน เดຌมีการดํานินการดຌานการ
จัดการเปลຌวดีพอสมควร ดยมีการจัดต้ังหนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ Disaster Management and Relief 

Committee (DMRC) ดยบงการบริหารป็น 3 ระดับ คือ ระดับประทศ ระดับรัฐ ละระดับอําภอ ดังผัง
การบริหารงานสดง฿นรูปทีไ 6-10  

 
รปูทีไ 6-10 ผังองค์กร฿นการจัดการภัยธรรมชาตขิองมาลซีย 
ทีไมา: Asian Disaster Reduction Center (ADRC) 
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ระดับประทศ จะมีระดับรัฐมนตรีป็นประธาน ละมีต้ังตระดับรัฐมนตรีเปจนถึงระดับ
อธิบดีทีไกีไยวขຌองป็นกรรมการ ผูຌบัญชาการทหารบก ละตํารวจกใป็นกรรมการดຌวย ระดับรัฐ มีลขาธิการรัฐ
ป็นประธาน ระดับอําภอ มนีายอําภอป็นประธาน 

การจัดการดຌานผนดินถลม ทางรัฐบาลกลางเดຌออกป็นมาตรการทางกฎหมายละมาตรการ
อืไนๆ ชน ทําผนทีไขตกิดผนดินถลม สรຌางระบบการ฿ชຌทีไดิน฿นขตสีไยง สรຌางขຌอบัญญัติ฿นการออกบบละ
กอสรຌางทีไหมาะสม ฿ชຌกฎหมายอนุรักษ์ดินบนทีไลาดเหลขา (1960) ละกฎหมายประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม 

(1987) ป็นตຌน นอกจากน้ียังมีมาตรการ฿หຌความรูຌกสาธารณะดยฉพาะประชาชนทีไอาศัยตามนวลํานํ้า ดย
ผานทางทรทัศน์ วิทยุ ละอกสารสิไงตีพิมพ์ 

6.4.6 สหรัฐอมริกา 

ภัยพิบัติดินถลม฿นสหรัฐอมริกากิดขึ้นกือบทุกรัฐ฿นประทศ ทําความสียหาย 1,000-2,000 

ลຌานหรียญสหรัฐ ละมีราษฎรสียชีวิตมากกวา 25 คนตอปี บริวณทีไกิดภัยพิบัติมาก เดຌก รัฐทางตะวันตก
ละตะวันออกฉียง฿ตຌของประทศ ชน คลิฟอร์นีย อรกอน ป็นตຌน สหรัฐอมริกาป็นประทศทีไมีการ
บริหารจัดการอยางป็นระบบดยมีองค์กรทีไกีไยวขຌอง หลายระดับ ละมีการประสานงานอยางดีดย฿น
ระดับประทศประกอบเปดຌวย 2 หนวยงานหลัก คือ  

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ป็นผูຌดูลประสานงาน การจัดการ
ภัยทีไครอบคลุมกือบทุกดຌาน ชน นํ้าทวม เฟเหมຌ ดินถลม พายุ ผนดินเหว การกอการรຌาย ละอืไนๆ ดยจะ
ทํางานประสานกับองค์กรหรือหนวยงานของรัฐตางๆ องค์กรระหวางประทศดຌวยกัน 27 หง ละสภากาชาด มี
ผงัองค์กรดังสดง฿นรูปทีไ 6-11 

United State Geological Survey (USGS) มีหนຌาทีไสํารวจ ศึกษาละ฿หຌคํานะนําทางดຌาน
ธรณีวิทยา ผนดินเหว นํ้า฿ตຌดิน รวมท้ังพิบัติภัยทีไกิดจากผนดินถลม นํ้าทวม ภูขาเฟระบิด พายุฮอริคน 

ป็นตຌน ทางดຌานผนดินถลมจะป็นหนวยงานหลักทีไจะ฿หຌความรูຌทางดຌานวิชาการ ละตรวจสอบสาหตุของการ
กิดละนวทางกຌเข USGS มีวิธีการบริหารจัดการดຌานผนดินถลมดยมีครือขายผูຌรวมงาน฿นระดับตางๆ คือ 

ระดับประทศ: ชน National Weather Service ฿นการพยากรณ์อากาศ, 

Federal Emergency Management Agency, Federal Insurance Administration, U.S. Army Corps 

of Engineering, U.S. Forest Service, Department of Transportation ป็นตຌน 

ระดับมลรัฐ: ชนหนวยงานทางดຌาน ทรัพยากรธรรมชาติ ขนสง ธรณีวิทยา พิบัติ
ภัย การ฿ชຌทีไดิน ป็นตຌน 

อกชน: บริษทัอกชนละสมาคมวิชาชีพทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน 
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นอกจากหนวยงานการจัดการลຌว ยังมีหนวยงานทีไดํานินการทางการวิจัยละ฿หຌการศึกษา 
ผานหนวยงานการจัดการของประทศ หรือมลรัฐ   ทําการอุดหนุนงานวิจัยขຌาสูมหาวิทยาลัย ทางสาขาทีไ
กีไยวขຌอง ชน ธรณีวิทยา วิศวกรรมปฐพี ปฐพีวิทยา สารสนทศทางภูมิศาสตร์ ป่าเมຌละการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป็นตຌน ละผลงานวิจัยหลาน้ีจะยຌอนมาสูการประยุกต์฿ชຌดยหนวยงานผูຌ฿หຌทุนตอเป 

 

รปูทีไ 6-11 ผังบรหิารองคก์รของ FEMA 

ทีไมา: Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
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6.5 ขຌอสนอนะสําหรับมาตรการละวิธีการจดัการภัยดินถลมละนๅําป่าไหลหลาก  

จากการศึกษาวิธีการบริหารจัดการภัยดินถลมของทั้งประทศเทยละตางประทศ ทีไพบ฿นปัจจุบัน
ลຌว พบวาดยสวนมากจะป็นการวางผนบริหารจากสวนกลางลงมายังหนวยงานทຌองถิไนซึไงขาดการ฿หຌความ
รวมมือ ความรูຌ ละความขຌา฿จ จากประชาชน฿นพ้ืนทีไ ทีไมคีวามสีไยง  ดังน้ันมาตรการทีไจะนําสนอ฿นครงการ
ศึกษาครั้งน้ีควรจะมุงนຌน฿นการสงผานความรูຌละความรวมมือจากภาคประชาชน฿นพ้ืนทีไดຌวย   

รูปบบของมาตรการทีไนําสนอจะประกอบเปดຌวยผน฿นระยะสั้นละระยะยาว รวมท้ังผนการ
บริหาร฿นสภาวะฉุกฉินสําหรับหนวยงานทีไกีไยวขຌองละภาคประชาชน มาตรการนั้นจะบงชวงวลา฿นการ
วางผนตามวัฏจักรของการกิดหตุการณ์ ประกอบเปดຌวย ชวงกอนกิดภัย ชวงกิดภัย ละชวงหลังกิดภัย
(สภาวะฟ้นฟู)  ฿นสวนของผนการบริหารฉุกฉินน้ันจะบงตามระดับความรุนรงของหตุการณ์  

วิธี฿นการกําหนดชวงวลาระยะสั้นละระยะยาวน้ันบงตามขຌอมูลการศึกษาสถิติความถีไของ
หตุการณ์ดินถลมทีไคยกิดขึ้น฿นอดีต (สุทธิศักด่ิละคณะ, 2554) จากผลการศึกษาพบวาความถีไของการกิด
หตุการณ์ดินถลมจาก฿นอดีตจนถึงปัจจุบันมีนวนຌมทีไจะพิไมสูงขึ้นสวน฿หญจะอยู฿นชวงระยะวลาประมาณ 5 

ปี ดังน้ัน฿นการนําสนอมาตรการครั้งน้ีจะบงชวงระยะวลาของมาตรการออกป็นระยะส้ันอยู฿นชวงเมกิน 5 

ปีนับจากนํามาตรการออก฿ชຌปฏิบัติงานละระยะยาวริไมจากระยะวลาทีไสิ้นสุดมาตรการระยะสั้น  

6.5.1 ขัๅนตอนการปฏิบัติของมาตรการระยะสัๅน   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันจะบงขั้นตอนออกตามชวงของวัฏจักรของการจัดการภัยธรรมชาติ
บงออกป็นขั้นตอนเดຌดังน้ี  

6.5.1.1 ชวงการพัฒนาระบบฝ้าระวัง  

1) มาตรการสาํหรับกําหนดขอบขตของพื้นทีไสีไยงภัย  

การวางมาตรการริไมตຌนสําหรับการลดผลกระทบจากภัยดินถลมน้ัน ริไมจาก
ขั้นตอน฿นการศึกษาพ้ืนทีไ ทีไมีความสีไยงตอการกิดดินถลม ซึไง฿นครงการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษา฿นพ้ืนทีไ 7 ลุม
นํ้า฿นพ้ืนทีไภาคหนือ การกําหนดพ้ืนทีไน้ันจะริไมจากขั้นตอนการศึกษาหตุการณ์ดินถลมทีไคยกิด฿นอดีต 

ประกอบกับ ปัจจัยทางธรณีวิทยา, ภูมิประทศ ละปัจจัยดຌานการ฿ชຌพ้ืนทีไ ป็นตຌน มืไอพิจารณาปัจจัยทีไกลาว
เวຌพบวาปัจจัยทีไมีนวนຌมจะปลีไยนปลงขึ้น฿นอนาคต คือ ปัจจยัทางดຌานสภาพภูมิอากาศ ชน ปริมาณนํ้าฝน, 

ความช้ืน฿นอากาศ ละปัจจัยดຌานการ฿ชຌพ้ืนทีไ ซึไงปัจจัยน้ีจะขึ้นกับอัตราการขยายตัวของประชากร฿นตละ
พ้ืนทีไ  

ดังน้ัน฿นการวางมาตรการควรจะมีการกําหนดชวงวลาออกป็นระยะสั้นละระยะ
ยาวประกอบกัน ดยระยะวลาดังกลาวจะพิจารณาจากสถิติความถีไของการกิดดินถลม ซึไงพบวา สวนมากดิน
ถลมจะมีรอบของความถีไการกิดอยู฿นชวง 5 ปีขึ้นเป สําหรับการกําหนดขอบขตพ้ืนทีไสีไยงภัยน้ัน กําหนด฿หຌมี
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การศึกษาจากปัจจัยทีไเมปลีไยนปลงเปตามวลาหรือปัจจัยคงทีไ ซึไงประกอบเปดຌวยลักษณะทางธรณีวิทยา, 

ลกัษณะภูมิประทศ, ความชันละการวางตัวของลาดดิน ป็นตຌน จากน้ันนําขຌอมูลทีไเดຌจากการรวบรวมเวຌมาทํา
การสรຌางผนทีไสีไยงภัยดินถลมพืไอกําหนดขอบขตพ้ืนทีไสีไยงภัย  

2) มาตรการสาํหรับสาํรวจพื้นทีไสีไยงภัย  

ภายหลังจากกําหนดขอบขตพ้ืนทีไสีไยงภัยดินถลม จําป็นตຌองทําการขຌาสํารวจ฿น
พ้ืนทีไทีไเดຌกําหนดเวຌพืไอตรวจสอบความถูกตຌองของขอบขต฿นผนทีไละทําการสอบถามกับประชาชน฿นพ้ืนทีไ
อีกดຌวย  

ระยะสั้นจะริไมจากการลงพ้ืนทีไพืไอตรวจสอบขຌอมูล฿นผนทีไจากน้ันนํามาปรับกຌ
พืไอพิไมความถูกตຌองละสอบถามขຌอมูลจากประชาชนพรຌอมทั้ง฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ฿นรืไองขอบขตพ้ืนทีไ
สีไยงภัย  

3) มาตรการสาํหรับพัฒนาระบบพยากรณ ์ 

ระบบพยากรณ์น้ันมีความสําคัญมากสําหรับการฝ้าระวังละป็นอุปกรณ์หลัก
สําหรับการตือนภัย ฿นปัจจุบันน้ันความสามารถ฿นการพยากรณ์ขຌอมูลนํ้าฝนพืไอนําเปวิคราะห์พ้ืนทีไสีไยงภัย 

฿นชวงวลาลวงหนຌากิน 3 วันยังมีความถูกตຌองคอนขຌางตไํา อีกทั้งยังเมสามารถพัฒนาพืไอ฿ชຌ฿นการพยากรณ์
พ้ืนทีไสีไยงภัยดินถลมบบพลวัตรเดຌ (Landslide dynamic model) ดังน้ัน฿นระยะสั้นควรมีการวางมาตรการ
฿หຌสามารถ฿ชຌระบบบบจําลอง฿นลักษณะพลวัตรเดຌ พืไอตือนภัยเดຌอยางทันทวงที  

4) มาตรการสาํหรับสรຌางระบบตือนภัย  

฿นปัจจุบันระบบตือนภัยทีไ฿ชຌ จะป็นระบบตือนภัยทีไสงออกมาจากสวนกลาง
จากน้ันจะสงตอมายังพ้ืนทีไสีไยงละมีการจัดต้ังอาสาสมัครประจําพ้ืนทีไสําหรับฝ้าระวังหตุการณ์    

ระบบตือนภัยทีไนํามา฿ชຌ฿นปัจจุบันน้ันสวน฿หญจะกิดปัญหาจากการขาดการ
ติดตอสืไอสารกับสวนกลาง  ดังน้ัน฿นการวางผน฿นระยะสั้นควรจะมีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับการตือนภัยทีไมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น฿นพ้ืนทีไสีไยง รวมทั้งการ฿หຌความรูຌจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองประกอบดຌวย  

5) มาตรการสาํหรับติดต้ังครืไองมือฝ้าระวัง 

นวทางการ฿นการสรຌางระบบตือนภัยน้ันขຌอมูลทีไมีความสําคัญป็นอยางยิไงคือ
ขຌอมูลทีไเดຌรบัจากพ้ืนทีไสีไยงภัย ซึไงป็นขຌอมูลทีไมีความถูกตຌองคอนขຌางสูง  

สําหรับมาตรการ฿นระยะสั้นน้ันจําป็นตຌองมีการติดต้ังระบบครืไองมือฝ้าระวัง฿น
พ้ืนทีไทีไเดຌกําหนดวามีความสีไยงลຌวซึไง฿นบ้ืองตຌนอาจจะ ทําการติดต้ังกระบอกวัดนํ้าฝนบบอัตนมัติพรຌอม
อุปกรณ์สงสัญญาณสวนพ้ืนทีไ ทีไทําการศึกษาลຌวพบวามีผลกระทบจากหตุการณ์หรือมีจํานวนประชากร฿น
พ้ืนทีไคอนขຌางมากอาจจําป็นตຌองมีครืไองมือสําหรับการตือนภัยดินถลมดยตรงชน ครืไองมือตรวจวัดการ
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พิบัติของลาดดิน, ครืไองมือตรวจวัดความช้ืน฿นดิน นอกจากน้ันจําป็นตຌองวางผนงบประมาณ฿นระยะยาวพืไอ
กําหนดจุดติดต้ังทีไมีความสีไยง฿หຌครอบคลุมพ้ืนทีไทัง้หมด 

6) มาตรการสาํหรับพัฒนาระบบครงสรຌางป้องกันภัยดินถลม  

ระบบป้องกันภัยดินถลม฿นประทศนั้นมีคอนขຌางนຌอย ทีไพบดยสวนมากจะอยู฿น
ลักษณะของการป้องกันลาดดินทีไถูกตัดพืไอทําถนนหรือครงสรຌางทีไพักอาศัย ซึไงจะอยู฿นลักษณะของการ
ซอมซมลาดดินพืไอป้องกันการพิบัติมากกวา  

มาตรการ฿นระยะน้ีริไมจากการศึกษาระบบป้องกันภัยดินถลมจากตางประทศละ
ทีไมอียู฿นประทศพืไอนํามาประยุกต์฿ชຌกับพ้ืนทีไทีไหมาะสมดยทีไ฿นระยะสั้นอาจจะทําการวางผนออกบบละ
กอสรຌาง฿นพ้ืนทีไตຌนบบทีไมีความสีไยงหลังจากทําการศึกษา฿นพ้ืนทีไตຌนบบลຌวสรใจจึงนําขຌอมูลทีไเดຌเปทําการ
พิจารณาพืไอสนอผนการออกบบละกอสรຌางพืไอของบประมาณ฿นระยะยาวรวมทั้งตรียมผนพืไอทํา
ประชาพิจารณ์กับประชาชนละจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

7) มาตรการสาํหรับการ฿หຌความรูຌกับประชาชน฿นพื้นทีไ 

หนຌาทีไหลักของหนวยงานราชการภายหลังจากศึกษาขอบขตพ้ืนทีไสีไยงภัยละ
ติดต้ังระบบตือนภัย฿นรูปบบตางๆลຌวคือการสงผานความรูຌ฿หຌกับประชาชน นืไองจากประชาชน฿นพ้ืนทีไน้ัน
ตຌองการนวทาง฿นการปฏิบัติละความขຌา฿จถึงกลเกละสาหตุ฿นการกิดดินถลม  

ระยะน้ีริไมจากการอบรมจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานระดับภูมิภาคกอนพืไอปรับ฿หຌมี
ความรูຌความขຌา฿จทีไตรงกัน ดยอาจจะทําการอบรมตามหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบตามขอบขตการ
ปกครอง จากน้ันจัดการอบรม฿หຌกับประชาชน฿นพ้ืนทีไสีไยงดยนําจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับการอบรมลຌวละหนวยงาน
หลักทีไทําการศึกษาทีไมาจากสวนกลาง พืไอลกปลีไยนทัศนะคติความรูຌประกอบกันดຌวย 

8) มาตรการสาํหรับปฏิรูปหนวยงานทางภาครัฐทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ  

หนวยงานทางราชการทีไมีหนຌาทีไ฿นการศึกษากีไยวกับการกิดภัยดินถลมน้ัน฿น
ปัจจุบันพบวามีการซຌอนทับของหนຌาทีไ฿นการทํางานคอนขຌางมากทํา฿หຌกิดปัญหา฿นรืไองการประสานงานละ
สงผานความรูຌระหวางองค์กร ดังน้ันจึงจําป็นตຌองบูรณาการวิธีการทํางานของตละหนวยงาน 

ระยะสั้นจําป็นตຌองมีการจัดประชุมสัมมนาระหวางหนวยงานทางราชการทีไ
กีไยวขຌองกับการจัดการภัยธรรมชาติ พืไอลกปลีไยนละปรับทัศนคติ฿นการทํางาน จากน้ันทําการวางผน
ละกาํหนดหนຌาทีไ฿นตละหนวยงาน฿หมตามผนวัฏจักร฿นการจัดการภัยธรรมชาติซึไงอาจจะบงตามชวงวลา   

ชวงกอนกิดภัยหนวยงานหลักควรป็นหนวยงานทีไนຌนทางการศึกษาวิจัยละ
สถาบันทางการศึกษา 
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ชวงกิดภัยควรป็นหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ ฿หຌความชวยหลือละมีการจัดต้ัง
อาสาสมัคร฿นพ้ืนทีไ สวนหนวยงานอืไนๆควรมีหนຌาทีไ฿นการสนับสนุนขຌอมูลพืไอชวย฿นการตัดสิน฿จละปัจจัยอืไน
ทีไมีความจําป็น  

ชวงหลังกิดภัยน้ันหนวยงานทีไมีหนຌาทีไหลักประกอบเปดຌวยหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ
ชวยหลือละหนวยงานทางดຌานสาธารณสุข หนวยงานทีไกีไยวกับระบบสาธารณูปภค 

ทั้งน้ีหลังจากรางผนการทํางานของหนวยงานราชการสรใจควรจะพิไมหนຌาทีไละ
บทบาทขององค์กรภาคอกชนละมูลนิธิทีไป็นหนวยงานอิสระขຌารวมดຌวย นืไองจากองค์กรหลาน้ีมี
ความสําคัญ฿นฐานะหนวยงานสนับสนุน  

6.5.1.2 ชวงตรียมความพรຌอม  

มาตรการ฿นชวงตรียมความพรຌอมน้ันควรจะมุงนຌนเป฿นดຌานการสงความรูຌทีไสรຌาง
เดຌเปยังประชาชน พืไอลดผลกระทบจากการทีไพ้ืนทีไสีไยงมืไอกิดหตุการณ์ขาดการติดตอกับสวนกลางละ
ปัญหา฿นรืไองการขาดความพรຌอมของกําลังคนจຌาหนຌาทีไทีไจะขຌามาชวยหลือ    

1) มาตรการสาํหรับอบรมจຌาหนຌาทีไทຌองถิไนทีไมีหนຌาทีไ฿หຌความชวยหลอื 

ขั้นตอน฿นการตรียมความพรຌอมทีไจะรับมือภัยธรรมชาติน้ันควรจะริไมจากการ
อบรมจຌาหนຌาทีไทีไมีหนຌาทีไชวยหลือ฿นชวงกิดภัย น้ือหา฿นการอบรมน้ันควรจะกีไยวขຌองกับวิธีการปฐม
พยาบาลบ้ืองตຌนการวางผน฿นการอพยพ การขนยຌายประชาชนออกจากพ้ืนทีไสีไยง ป็นตຌน ฿นขั้นตอนน้ีควร
ริไมจากการรางหลักสูตรดยทําป็นคูมือพืไอจกจຌาหนຌาทีไ 

รางคูมือประกอบการอบรมนื้อหาหลักควรนຌนเป฿นรืไองการ฿หຌความชวยหลือ, 

การ฿หຌขຌอมูลวิธีการปฏิบัติ฿นคณะอพยพ, การจัดลําดับความสําคัญของประภทบุคคล฿นการอพยพ, การ
วางผนจัดต้ังศูนย์อพยพฉุกฉินละวิธีการคัดลือกพ้ืนทีไ  

2) มาตรการสาํหรับรางคูมือวิธปีฏิบัติ฿นชวงกิดภัย 

ขียนคูมือสําหรับประชาชน฿นพ้ืนทีไสีไยง น้ือหา฿นคูมือควรจะประกอบเปดຌวย 

กลเก฿นการกิดภัยธรรมชาติ, วิธีการปฏิบัติตัวมืไอกิดหตุการณ์, ผนทีไขอบขตพ้ืนทีไสีไยง, ผนทีไสຌนทาง฿น
การอพยพละการจัดลําดับความสําคัญของประภทบุคคล฿นการอพยพ ป็นตຌน   

ประชุมคณะกรรมการทีไมาจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรางคูมือขึ้น, สํารวจ฿นพ้ืนทีไ
พืไอกําหนดความป็นเปเดຌของขຌอมูล฿นตละพ้ืนทีไ฿หຌมีความสอดคลຌองกับผนทีไสีไยงภัยละลกปลีไยนความรูຌ 
ความตຌองการกับตัวทนประชาชนของตละพ้ืนทีไ  

3) มาตรการสาํหรับอบรมประชาชน฿นพืน้ทีไสีไยง 

ภายหลังจากการอบรมจຌาหนຌาทีไสรใจสิ้นจากน้ันควรจะมีการอบรมละจกคูมือ
฿หຌกับประชาชน฿นพ้ืนทีไ มืไอจบการอบรมลຌวควรมีการประชุมกัน฿นรืไองของการจัดต้ังอาสาสมัครชวยหลือ฿น
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พ้ืนทีไ พืไอลดปัญหา฿นกรณีทีไมืไอกิดภัยธรรมชาติน้ัน จຌาหนຌาทีไเมสามารถขຌามาชวยหลือ฿นพ้ืนทีไเดຌ 
ประชาชน฿นพ้ืนทีไควรมีอาสาสมัครทีไคอยชวยหลือกันองเดຌ   

ประชาชน฿นพ้ืนทีไจัดต้ังอาสาสมัครฝ้าระวังภัย, ติดตอประสานงานลกปลีไยน
ขຌอมูลกับจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานราชการเดຌ ละมคีวามพรຌอม฿นการอพยพมืไอภัยมา    

4) มาตรการสาํหรับจัดต้ังอาสาสมัคร฿นพืน้ทีไ  

อาสาสมัคร฿นพ้ืนทีไป็นบุคลากรทีไมีความสําคัญอยางมากนืไองจากทําการคัดลือก
มาจากประชาชน฿นพ้ืนทีไดยตรงพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จละมีความสํานึก฿นหนຌาทีไรับผิดชอบ มาตรการ฿น
ขั้นตอนน้ีจะมุงนຌนเป฿นทางการอบรม฿หຌหในถึงประยชน์ของการมีอาสาสมัคร฿นพ้ืนทีไละ฿หຌอาสาสมัครทีไ
เดຌรับการคัดลอืกขຌามามีสวนรวม฿นการรางคูมือสําหรับการรับมือภัยธรรมชาติละ฿ชຌ฿นการอพยพ 

5) มาตรการสาํหรับจัดตรียมความพรຌอมของระบบสาธารณปูภค 

ชวงกอนกิดภัยธรรมชาติน้ันควรมีการตรียมความพรຌอมของระบบสาธารณูปภคทีไ
จาํป็นตຌอง฿ชຌ฿นชวงวลากิดภัยละจําป็นตຌองทําการอพยพ  

สํารองระบบสาธารณูปภค฿นดຌานของสิไงของชน อาหาร,ยารักษารคละ
นํ้าประปาป็นตຌน ควรจะทําการตรียมเวຌ฿นพ้ืนทีไทีไมีการจัดต้ังป็นศูนย์อพยพมืไอกิดภัยขึ้น 

6) มาตรการสาํหรับวางผนระบบการสืไอสาร  

ระบบทีไมีความจําป็นตຌองตรียมพรຌอม฿นชวงกอนกิดหตุการณ์นอกจากระบบ
สาธารณูปภคลຌวยังมีอีกหนึไงระบบทีไมีความจําป็น คือระบบการสืไอสารนืไองจาก฿นชวงการกิดภัยธรรมชาติ
จําป็นตຌองติดตอจากสวนกลางมายังพ้ืนทีไทีไมีความสีไยง อีกทั้งจําป็นตຌอง฿ชຌ฿นการประสานงาน฿หຌความ
ชวยหลือรับของบริจาค ดังน้ันจึงจําป็นตຌองมีมาตรการสําหรับระบบการสืไอสารดຌวย  

ระยะสั้นจําป็นตຌองทําการศึกษาละพัฒนาระบบสืไอสารจากสวนกลางเปยังพ้ืนทีไ
สีไยงพรຌอมทั้งกําหนดปัญหาของระบบทีไจะกิดการขัดขຌอง฿นชวงกิดหตุการณ์ ผลทีไเดຌจากการสืไอสารนําเป
สนอ฿นลักษณะของผนงบประมาณ฿นการพัฒนาพืไอกຌเขปัญหาทีไป็นเปเดຌวาจะกิดขึ้น 

7) มาตรการสาํหรับวางผนระบบการคมนาคม 

฿นชวงวลากิดภัยธรรมชาติมักจะกิดปัญหาของการดินทางขຌาเปชวยหลือ
ประชาชน฿นพ้ืนทีไกิดภัยละการลําลียงสิไงของทีไเดຌรับบริจาคดังน้ันจึงจําป็นตຌองมีการกําหนดมาตรการ฿นการ
ปรับปรุงวางผนระบบการคมนาคมพืไอรับมือภัยธรรมชาติ 

มาตรการระยะน้ีริไมจากการศึกษาสຌนทางระบบคมนาคมจากบริวณพ้ืนทีไสีไยงเป
ยังหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿หຌความชวยหลือของตละพ้ืนทีไรับผิดชอบ ทําการตรวจสอบผนทีไสีไยงภัยทีไเดຌกําหนด
เวຌวา฿นสຌนทางทีไ฿ชຌมีนวนຌมจะเดຌรับผลกระทบจากการกิดภัย ดังน้ันจําป็นตຌองวางผนพืไอสรຌางผนทีไ
สาํหรับ฿ชຌ฿นการคมนาคมขຌาเปสูพ้ืนทีไสีไยง฿นชวงกิดภัยเดຌ 
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8) มาตรการสาํหรับวางผนซຌอมอพยพ 

ผนอพยพทีไเดຌกําหนดป็นมาตรการเวຌจําป็นตຌองมีการตรียมพรຌอมดยการ
กําหนด฿หຌ฿นชวงวลาทีไมีหตุการณ์ปกติของตละปีมีการซักซຌอม พืไอลดปัญหาของการกิดความวุนวาย฿นชวง
กิดหตุการณ์ ซึไงรูปบบ฿นการซຌอมจะนํามาจากรางคูมือทีไเดຌนําสนอเวຌละมีการกําหนดหนຌาทีไความสําคัญ
ของประภทบุคคลทีไตຌองเดຌรับความชวยหลือกอน ดยทีไ฿นขั้นตอนน้ีจําป็นตຌองเดຌรับความรวมมือจาก
จຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

กําหนด฿หຌ฿นระยะริไมตຌนจຌาหนຌาทีไจากสวนกลางป็นผูຌมีหนຌาทีไหลัก฿นการอบรม
ละซกัซຌอมผนอพยพ ดยมีจຌาหนຌาทีไจากหนวยงาน฿นพ้ืนทีไมีหนຌาทีไสําหรับประสานงานกับประชาชน ชวยกัน
หารือถึงความป็นเดຌของการกําหนดพ้ืนทีไอพยพ, สຌนทางคมนาคม฿นพ้ืนทีไ, ระยะวลา฿นการซักซຌอม ป็นตຌน 

จากน้ันนํามาสรุปทําป็นผนละปรับรางคูมือฉพาะพ้ืนทีไน้ันสําหรับ฿ชຌ฿นระยะยาวตอเป    

9) มาตรการสาํหรับประสานงานกับหนวยงานอกชนละองค์กรอิสระ  

หนวยงานดังกลาวมีความสําคัญมากตอการชวยหลือละการสนับสนุนระบบตางๆ
ทีไตຌอง฿ชຌ฿นชวงกิดภัยธรรมชาติ ดังน้ันจึงจําป็นตຌองมีการกําหนดมาตรการ฿หຌกับจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงาน
สวนกลางมีหนຌาทีไ฿นการติดตอประสานงานละกําหนดหนຌาทีไ฿นการสนับสนุนหนวยงานทางราชการ มาตรการ
น้ีมุงนຌนเป฿นการกําหนดหนຌาทีไจຌาหนຌาทีไทางราชการ฿นการติดตอประสานงาน฿หຌความรวมมือละทําความรูຌ
ความขຌา฿จกับหนวยงานอกชนละองค์กรอิสระ 

10) มาตรการสําหรับกําหนดหลักสูตรละบบรียนกีไยวกับภัยธรรมชาติ  

ภายหลังจากจัดตรียมความพรຌอม฿นรูปบบตางๆรียบรຌอย ประดในทีไสําคัญคือ
การ฿หຌความรูຌความขຌา฿จกับยาวชนซึไง฿นอนาคตจะเดຌมีความรูຌละขຌา฿จหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ดังน้ันจึงตຌอง
มีการจัดทําบบรียนน้ือหากีไยวขຌองกับภัยธรรมชาติดยทัไวเปละพิไมติมภัยประภททีไมีอกาสกิดขึ้น฿น
พ้ืนทีไน้ัน  

จัดการประชุมหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับระบบการศึกษาพืไอหารือถึงความป็นเปเดຌ
฿นการรางบบรียนกีไยวกับภัยธรรมชาติละพิไมเป฿นหลักสูตรของตละรงรียน จากนั้นสรุปผลการประชุม
พืไอสนอตอหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรบัผิดชอบดยตรง มืไอมีการอนุมัติหลักสูตรบบรียน฿หຌจดัต้ังคณะกรรมการทีไ
มีหนຌาทีไอบรมนื้อหาของบบรียน฿หຌกับบุคลากรทีไมีหนຌาทีไ฿นการสอนดยริไมจากรงรียนตຌนบบทีไคยกิด
หตุการณ์ภัยธรรมชาติมากอน฿นอดีต ภายหลังจากการอบรมสรใจสิ้น฿หຌตละรงรียนตຌนบบนําบบรียนทีไ
เดຌเปปรับ฿นหลักสูตรสําหรับการศึกษา 

6.5.1.3 ชวงรับมือภัย(กิดภัยธรรมชาติ) 

ชวงวลาทีไกิดภัยธรรมชาติน้ันสิไงทีไมีความจําป็นมากป็นลําดับตຌนคือ การจัดต้ัง
ศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฉุกฉิน ดยทีไมีการกําหนดผนการบริหารหรือผนการปฏิบัติงานสําหรับชวงกิดภัย
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ธรรมชาติพืไอกําหนดหนຌาทีไสําหรับจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานทางราชการละอํานาจสัไงการลงมายังพ้ืนทีไประสบ
ภัย  ซึไงผนดังกลาวจะกําหนดตามระดับความรุนรงละตามขตของการบริหารงานบงออกป็น 4 ระดับ  

ระดับทีไ 1 ป็นการบริหารสําหรับจຌาหนຌาทีไ฿นระดับอําภอประกอบเปดຌวยผูຌมี
อํานาจสูงสุดคือ นายอําภอ หนวยงานทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองหลักคือ กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัยระดับ
อําภอละหนวยงานทางราชการทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง ดยทีไมีหนวยงานอกชน,องค์กรอิสระละอาสาสมัคร฿น
พ้ืนทีไ ป็นผูຌประสานงาน ผนการบริหารงานสดง฿นรูปทีไ 6-12  

ระดับทีไ 2 การบริหารสําหรับจຌาหนຌาทีไ฿นระดับจังหวัดประกอบเปดຌวยผูຌมีอํานาจ
สูงสุดคือ ผูຌวาราชการจังหวัด หนวยงานทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองหลักคือ กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัดละหนวยงานทางราชการทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง ดยทีไมีหนวยงานอกชน,องค์กรอิสระละอาสาสมัคร฿น
พ้ืนทีไ ป็นผูຌประสานงาน ผนการบริหารงานสดง฿นรูปทีไ 6-13  

ระดับทีไ 3 การบริหารสําหรับจຌาหนຌาทีไ฿นระดับภูมิภาคประกอบเปดຌวยผูຌมีอํานาจ
สูงสุดคือ  คณะกรรมการความมัไนคงหงชาติ ฿นสวนของผูຌอํานวยการกรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
ระดับภูมิภาคทําหนຌาทีไ฿หຌคําปรึกษาละรับคําสัไงการปฏิบัติงานประสานกับผูຌวาราชการจังหวัด฿นพ้ืนทีไทีไเดຌรับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติละหนวยงานทางราชการทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง ดยทีไมีหนวยงานอกชน,องค์กร
อิสระละอาสาสมัคร฿นพ้ืนทีไ ป็นผูຌประสานงาน ผนการบริหารงานสดง฿นรูปทีไ 6-14  

ระดับทีไ 4 การบริหารสําหรับจຌาหนຌาทีไ฿นระดับประทศประกอบเปดຌวยผูຌมีอํานาจ
สูงสุดคือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี฿นกรณีทีไติดภารกิจ ซึไงผูຌมีหนຌาทีไ฿หຌคําปรึกษาชวย฿นการ
ตัดสิน฿จประกอบเปดຌวยคณะกรรมการความมัไนคงหงชาติทีไรับคําสัไงดยตรง, ผูຌอํานวยการกรมป้องกันละ
บรรทาสาธารณภัยละผูຌบริหารหนวยงานราชการทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองออกคําสัไงจากสวนกลางลงมายังพ้ืนทีไทีไ
เดຌรับผลกระทบดยทีไมีหนวยงานอกชน,องค์กรอิสระละอาสาสมัคร฿นพ้ืนทีไป็นผูຌประสานงานผนการ
บริหารงานสดง฿นรูปทีไ 6-15   
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นายกรัฐมนตรี
ศูนย์ป้องกันภัยทางธรรมชาติ฿นสภาวะฉุกฉิน

(ระดับประทศ)

อธิบดีของหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ
ละผูຌชีไยวชาญ฿นตละสาขา

องค์การอกชน,หนวยงานอิสระ  
ละสถาบันการศึกษา

ใหคําปรึกษา

ผอ. กรมป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย

คณะกรรมการความมัไนคงหงชาติ
(รมต.ละ ผบ.หลาทัพ)

แจงคําสัง่ไป
ตามสายบงัคบับญัชา 

ใหคําปรึกษา สนบัสนนุรับคําสัง่จากนายกรัฐมนตรี

จัดตั้งอาสาสมัครทํางานรวม
กับจຌาหนຌาทีไ

(จากทัไวประทศ)

ใหความชวยเหลือ

รายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน

ผูຌวาหรือหัวหนຌาสํานัก ปภ.
฿นพื้นทีไเดຌรับผลกระทบ

ชวงหลังกิดภัย
ชวงกิดภัย
ประสานงาน

 

รูปทีไ 6-15 ผนการบริหารของศูนย์ปอ้งกันภัยทางธรรมชาติ฿นสภาวะฉุกฉิน฿นระดับประทศความรุนรงระดับ 4 
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6.5.1.4 ชวงสภาวะฟืน้ฟู (หลังกิดภัยธรรมชาติ) 

฿นชวงวลาน้ีป็นชวงวลาทีไมีความสําคัญ นืไองจากประชาชน฿นพ้ืนทีไเดຌรับ
ผลกระทบทั้งทางชีวิตละทรัพย์สินป็นจํานวนมาก ดังน้ัน จึงจําป็นตຌองเดຌรับการยียวยาดยรงดวน 

มาตรการ฿นชวงน้ีควรจะป็นการกําหนดหนຌาทีไละขั้นตอน฿นการชวยหลือ ซึไงสอดคลຌองกับผนการ
บริหารงาน฿นสภาวะกิดภัย พืไอ฿หຌกิดความตอนืไอง฿นการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฉกุฉิน   

1) มาตรการสาํหรับประมินความสียหาย  

ระดับรกศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฉุกฉินมีหนຌาทีไสํารวจพ้ืนทีไพืไอตรวจสอบความ
สียหายละรายงานกลับเปยังผูຌบริหาร พืไอทําการประมินความสียหายทีไกิดขึ้นจากน้ันริไมกําหนดนวทาง
฿นการชวยหลือ 

2) มาตรการสาํหรับชวยหลอืประชาชน฿นพื้นทีไอพยพ 

จัดต้ังทีมปฏิบัติงานหรือออกคําสัไงลงเปยังจຌาหนຌาทีไ฿นพ้ืนทีไทีไเดຌรับการมอบหมาย
หนຌาทีไเวຌ พืไอเปยังพ้ืนทีไทีไประชาชนเดຌอพยพ จากน้ันทําการตรวจสอบประมินสภาพพื้นทีไอพยพทีไเดຌจัดต้ังเวຌ
หากพบวามีความเมสมบูรณ์฿นดຌานสบียง ยารักษารคละระบบสาธารณูปภค฿หຌสงรายงานกลับมายัง
สวนกลางพืไอชวยตัดสิน฿จยຌายเปยังพ้ืนทีไอพยพหง฿หมทีไมีความพรຌอมมากกวา   

3) มาตรการสาํหรับฟื้นฟูระบบสาธารณูปภคละระบบครงสรຌางพืน้ฐาน 

ภายหลังจากยຌายประชาชนเปยังพ้ืนทีไอพยพหง฿หมหรือประมินสภาพพ้ืนทีไอพยพ
ลຌว ฿หຌศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฉุกฉินจัดต้ังหนวยงานราชการละประสานงานขอความชวยหลือกับองค์กร
อกชนทีไกีไยวขຌองกับการฟ้นฟูระบบสาธารณูปภคละระบบครงสรຌางพ้ืนฐานพืไอลงเปยังพ้ืนทีไประสบภัย
สาํหรับฟ้นฟูพ้ืนทีไ  

4) มาตรการสาํหรับจัดต้ังศนูย์รับการบริจาค  

ประสานงานเปยังหนวยงานราชการ฿นตละพ้ืนทีไละขอความรวมมือองค์กร
อกชนละองค์กรอิสระพืไอจัดต้ังศูนย์รับการบริจาค ดยศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฉุกฉินน้ันมีหนຌาทีไป็น
ศูนย์กลาง฿นการรวบรวมละสงของทีไเดຌรับการบริจาคเปสูพ้ืนทีไประสบภัยหรือทําหนຌาทีไป็นคนดํานินการพา
หนวยงานทีไตຌองการบริจาคขຌาเปสูพ้ืนทีไ 

5) มาตรการสาํหรับจัดต้ังศนูย์ยียวยาผูຌประสบภัย  

ขั้นตอนน้ีจําป็นตຌองปฏิบัติการหลังจากทีไฟ้นฟูระบบตางๆรียบรຌอย ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับสาธารณสุขประกอบเปดຌวย กระทรวงสาธารณสุข,หนวยงานทางการพทย์หรือ
รงพยาบาลละอาสาสมัครทีไมีความรูຌ ขຌาเปยังพ้ืนทีไพืไอฟ้นฟูสภาพจิต฿จละ฿หຌคํานะนํา฿นการปรับตัวกับ
ประชาชน฿นพ้ืนทีไ฿หຌกลับคืนสูสภาวะปกติ 
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6) มาตรการสาํหรับสรปุผลปฏิบัติงานละสรุปบทรียนจากหตุการณ์  

ศูนย์อํานวยการฉพาะกิจฉุกฉินทําการจัดต้ังการประชุมพืไอสรุปผลการปฏิบัติงาน
สําหรับปรับกຌขຌอบกพรองทีไกิดขึ้นละตรียมพรຌอมรับมือภัยธรรมชาติทีไจะกิดขึ้น ทั้งน้ีนําผลทีไเดຌเปปรับ
มาตรการ฿นชวงสภาวะกอนกิดภัยพืไอ฿ชຌรับมือ฿นครั้งตอเป 

6.5.2 ขัๅนตอนการปฏิบัติของมาตรการระยะยาว   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันจะบงขั้นตอนออกตามชวงของวัฏจักรของการจัดการภัยธรรมชาติ
บงออกป็นขั้นตอนเดຌดังน้ี  

6.5.2.1 ชวงการพัฒนาระบบฝา้ระวัง  

การกําหนดมาตรการ฿นระยะยาวสําหรับการพัฒนาระบบฝ้าระวังน้ันสวนมากจะ
ดํานินงานตอนืไองจากมาตรการทีไกําหนดเวຌ฿นระยะสั้น พืไอ฿หຌกิดความตอนืไองละพัฒนาระบบป็นเปเดຌ
ดຌวยดี 

1) มาตรการสาํหรับกําหนดขอบขตของพื้นทีไสีไยงภัย  

ศึกษาจากปัจจัยคงทีไละปัจจัยทีไมีนวนຌมจะกิดการปลีไยนปลงขึ้น฿นอนาคต
ดยริไมจากทําการศึกษา฿นรืไองสภาพภูมิอากาศ (climate change) ทีไจะปลีไยนเปอีก฿นชวง 5 ปีขຌางหนຌาละ
อัตราการติบตของจํานวนประชากร (population growth rate) ทีไจะปลีไยนปลงเปมืไอทําการรวบรวม
ขຌอมูลดังกลาวเดຌลຌวนํามาสรຌางผนทีไสีไยงภัยดินถลมสําหรับนํามา฿ชຌ฿นระยะยาว  

2) มาตรการสาํหรับสาํรวจพื้นทีไสีไยงภัย 

จัดต้ังอาสาสมัครจากจຌาหนຌาทีไหนวยงานทຌองถิไนหรือประชาชน฿นพ้ืนทีไพืไอชวย฿น
การสํารวจละจัดกใบขຌอมูลสําหรับนําเป฿ชຌ฿นการปรับกຌขอบขตพ้ืนทีไสีไยงภัย  

3) มาตรการสาํหรับพัฒนาระบบพยากรณ ์

฿นสวนของการพัฒนาระยะยาวควรจะมุงนຌน฿หຌมีการพัฒนาความถูกตຌองของระบบ
พยากรณ์ขຌอมูลสภาพนํ้าฝนละสภาพอากาศ฿หຌสามารถพยากรณ์ลวงหนຌากิน 3 วันเดຌมีความถูกตຌองยิไงขึ้น
นอกจากน้ันควรจะพัฒนาความถูกตຌองของระบบบบจําลองพยากรณ์พ้ืนทีไสีไยงบบพลวัตร฿หຌมีความถูกตຌอง
มากขึ้นดຌวย  

4) มาตรการสาํหรับสรຌางระบบตือนภัย  

ระยะยาวน้ันหลังจากการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับการตือนภัย฿นพ้ืนทีไสีไยงลຌว 

จากน้ันควรมีการสรຌางระบบการตือนภัยกันอง฿นชุมชน (Community base) พืไอลดปัญหา฿นการขาดการ
ติดตอกับสวนกลางอีกทั้งยังป็นการสรຌางความรับผิดชอบละจิตสํานึกกับประชาชน฿นพ้ืนทีไดຌวย นอกจากน้ัน
กําหนดผนการศึกษาป็นระยะวลาปีตอปีพืไอพัฒนาระบบดิม฿หຌมีความสมบูรณ์ยิไงขึ้น  
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5) มาตรการสาํหรับติดต้ังครืไองมือฝ้าระวัง 

ติดต้ังครืไองมือ฿หຌครบทุกจุดทีไมีความสีไยง พรຌอมทั้งพิไมละพัฒนาอุปกรณ์
บางอยางทีไจําป็นชน กลຌองวงจรปิด พืไอฝ้าระวังหตุการณ์ ทีไจะกิดขึ้นภายหลังทีไดํานินการติดต้ังครืไองมือ
สรใจสิ้นควรจะสรຌาง วใบเซท์ทีไทําหนຌาทีไป็นฐานขຌอมูลสําหรับการฝ้าระวัง฿นพ้ืนทีไสีไยงตละจุด พืไอ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไละประชาชนทัไวเปขຌาเป฿ชຌงานเดຌสําหรับประกอบการตัดสิน฿จ   

6) มาตรการสาํหรับพัฒนาระบบครงสรຌางป้องกันภัยดินถลม 

ดํานินการตอจากมาตรกอนระยะสั้นทําการกอสรຌางสิไงป้องกันทีไเดຌทําการศึกษา
ละออกบบเวຌตอนืไองจากมาตรการ฿นระยะสั้นภายหลังจากทําการกอสรຌางสรใจสิ้นลຌวจําป็นตຌองทําการ
ติดต้ังครืไองมือตรวจวัดพืไอฝ้าระวัง฿นพ้ืนทีไดังกลาวพิไมติมรวมทั้ง฿หຌความรูຌกับประชาชนลຌวจຌาหนຌาทีไ฿น
หนวยงานทຌองถิไนดຌวย  

7) มาตรการสาํหรับการ฿หຌความรูຌกับประชาชน฿นพื้นทีไ 

ภายหลังจากการขຌาเป฿หຌความรูຌประชาชน฿นพื้นทีไละจຌาหนຌาทีไหนวยงาน฿น
ทຌองถิไนลຌวน้ัน ควรจะริไมการพัฒนาระบบการศึกษาดยการปรับหลักสูตร฿หຌมีน้ือหากีไยวกับภัยธรรมชาติทีไมี
฿นทຌองถิไนน้ัน พืไอ฿หຌยาวชนเดຌมีสวนรวม มีความรูຌความขຌา฿จละป็นการสรຌางองค์ความรูຌ฿นอนาคต หลักสูตร
ดังกลาวอาจจะอยู฿นรูปบบของสืไอทีไขຌา฿จงาย ชน การ์ตูน, ภาพวีดีทัศน์ ละสารคดีภาพป็นตຌน  

8) มาตรการสาํหรับปฏิรูปหนวยงานทางภาครัฐทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ  

ระยะยาวหลังจากรางผนการปฏิรูปหนຌาทีไการทํางาน ควรจะสนอป็นมาตรการ
หลักสําหรับทุกหนวยงานราชการพืไอ฿หຌมีความขຌา฿จละทัศนะคติ฿นการทํางานทีไตรงกัน   

6.5.2.2 ชวงตรียมความพรຌอม 

มาตรการ฿นชวงตรียมความพรຌอมน้ันควรจะมุงนຌนเป฿นดຌานการสงความรูຌทีไสรຌาง
เดຌเปยังประชาชน พืไอลดผลกระทบจากการทีไพ้ืนทีไสีไยงมืไอกิดหตุการณ์ขาดการติดตอกับสวนกลางละ
ปัญหา฿นรืไองการขาดความพรຌอมของกําลังคนจຌาหนຌาทีไทีไจะขຌามาชวยหลือ 

1) มาตรการสาํหรับอบรมจຌาหนຌาทีไทຌองถิไนทีไมีหนຌาทีไ฿หຌความชวยหลอื 

จຌาหนຌาทีไมีความรูຌความขຌา฿จ฿นวิธีการปฏิบัติงานละสามารถถายทอดวิธีการ 
ความรูຌทีไเดຌรบัเปสูประชาชน฿นพ้ืนทีไเดຌ 

2) มาตรการสาํหรับรางคูมือวิธปีฏิบัติ฿นชวงกิดภัย 

กําหนด฿หຌประชาชน฿นพ้ืนทีไสีไยงมีความรูຌความขຌา฿จกับคูมือละสามารถปฏิบัติ
ตามผนการ฿นคูมือเดຌ  
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3) มาตรการสาํหรับอบรมประชาชน฿นพืน้ทีไสีไยง 

ประชาชน฿นพ้ืนทีไสามารถฝ้าระวังละจຌงตือนกันอง฿นพ้ืนทีไเดຌมืไอขาดการ
ติดตอกับหนวยงานราชการ ,ลือกพ้ืนทีไอพยพจากผนทีไขอบขตพ้ืนทีไสีไยงภัยเดຌละมืไอกิดภัยสามารถตรียม
ความพรຌอม฿นการรับมืออพยพเดຌ    

4) มาตรการสาํหรับจัดต้ังอาสาสมัคร฿นพืน้ทีไ  

ดํานินการตอจากมาตรการ฿นระยะสั้นพรຌอมทั้งพิไมจํานวนของอาสาสมัคร฿หຌ
พียงพอตอความตຌองการมากขึ้น 

5) มาตรการสาํหรับจัดตรียมความพรຌอมของระบบสาธารณปูภค 

สรุปปัญหาทีไ  กิดขึ้นจากมาตรการทีไ กําหนดเวຌ฿นระยะสั้นละสํารองระบบ
สาธารณูปภค, จัดต้ังหนวยงานทีไมีหนຌาทีไคอยดูลสิไงของทีไมีการสํารองเวຌ฿นวลาทีไมีการปิดรับบริจาค, มีการ
ติดต้ังระบบพลังงานสํารองตางๆ฿นพ้ืนทีไอพยพฉุกฉิน ชน ระบบเฟฟ้าละนํ้าประปา  

6) มาตรการสาํหรับวางผนระบบการสืไอสาร 

ระยะยาวนําผนงบประมาณละผลการศึกษาทีไเดຌนําสนอเวຌ฿นชวงระยะสั้นมา฿ชຌ
฿นการวางระบบจากพ้ืนทีไสวนกลางเปยังพ้ืนทีไสีไยง นอกจากน้ันกําหนดผนการศึกษาป็นระยะวลาปีตอปีพืไอ
พัฒนาระบบดิม฿หຌมคีวามสมบูรณ์มากยิไงขึ้น 

7) มาตรการสาํหรับวางผนระบบการคมนาคม 

ระยะยาวนั้นหลังจากทีไเดຌมีการกําหนดสຌนทางละผนทีไ ทีไ฿ชຌสําหรับการคมนาคม
฿นชวงกิดภัย฿นระยะนี้กําหนด฿หຌมีการสรຌางครงสรຌางป้องกัน฿นบริวณสຌนทางทีไเดຌกําหนดเวຌ  

8) มาตรการสาํหรับวางผนซຌอมอพยพ 

ระยะน้ีจะลดความสําคัญของจຌาหนຌาทีไจากสวนกลางลง หนຌาทีไหลัก฿นการซຌอมผน
จะมอบหมาย฿หຌกับจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานทຌองถิไนละประชาชนทาน้ัน พืไอตຌองการ฿หຌกิดการประสานงาน
ละความขຌา฿จทีไดี ดยทีไกําหนดชวงวลา฿นการซຌอมผนอยางนຌอยปีละ 1ครั้งละกําหนด฿หຌมีการบํารุงรักษา
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการตือนภัยประกอบเปดຌวย฿นชวงวลาดังกลาว 

9) มาตรการสาํหรับประสานงานกับหนวยงานอกชนละองค์กรอิสระ  

สรุปปัญหาทีไกิดขึ้น฿นมาตรการระยะสั้น฿นงของการติดตอประสานงานจากน้ัน
นํามาปรับกຌพืไอดํานินการตอ฿นมาตรการระยะยาว 
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10) มาตรการสําหรับกําหนดหลักสูตรละบบรียนกีไยวกับภัยธรรมชาติ  

ภายหลังจากริไมการรียน฿นบบรียนของรงรียนตຌนบบลຌว฿หຌติดตาม
ประมินผลสําหรับการดํานินการ฿นมาตรการระยะส้ันลຌว จากน้ันนําผลทีไเดຌมาปรับกຌบบรียนพืไอนําเป฿ชຌ
กับรงรียน฿นทัไวประทศ  

6.5.2.3 ชวงรับมือภัย(กิดภัยธรรมชาติ) 

มาตรการระยะยาวสําหรับชวงน้ีซึไงถูกกําหนด฿นขຌอสนอของการบริหารงานจะนํา
ผนทีไเดຌนําสนอ฿นระยะสั้นมาทําการพิจารณาปรับกຌมุงนຌนเป฿นชิงกระจายอํานาจสูพ้ืนทีไรับผิดชอบดยตรง
มากข้ึน ซึไงอาจจะนําสนอป็นวาระการประชุมของหนวยงานทางราชการทีไมีความกีไยวขຌองพืไอ฿หຌผนงาน
ดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิไงขึ้น  

6.5.2.4 ชวงสภาวะฟืน้ฟู (หลังกิดภัยธรรมชาติ) 

มาตรการระยะยาวสําหรับสภาวะฟ้นฟูน้ันจะ฿ชຌมาตรการบบดียวกับ฿นระยะสั้น
ตจะมีการมุงนຌนการพิไมบทบาทของหนวยงานทีไมีหนຌาทีไประสานงานละ฿หຌความชวยหลือ ดยฉพาะ
หนวยงานอกชน฿หຌมีหนຌาทีไมากขึ้น ซึไงจําป็นตຌองนํามาตรการทีไคย฿ชຌมาทําการสนอป็นวาระการประชุมของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอพัฒนา  

6.6 สรุปละขຌอสนอนะ 

มาตรการทีไนําสนอน้ันอຌางอิงมาจากผนรับมือภัยธรรมชาติทั้ง฿นประทศทีไคยนําสนอเวຌ฿นอดีต
ละ฿นตางประทศ จากการศึกษาพบวา฿นอดีตผนการ฿นการรับมือภัยธรรมชาติของประทศเทยสวนมากจะ
นຌนการตัดสิน฿จละ฿หຌความชวยหลือทีไสงมาจากสวนกลางป็นสวนมาก ดังน้ัน฿นขຌอสนอครั้งน้ีจึงนํารูปบบ
ของประทศทีไมีการพัฒนาดยนຌนการกระจายความรูຌ ความสามารถ฿หຌกับประชาชนมาประยุกต์฿ชຌ฿นการขียน
ขຌอสนอขึ้น  

ผนสําหรับระยะริไมตຌนสวนมากจะริไมจากการศึกษาจากหนวยงาน฿นสวนกลางทีไมีบุคลากรทีไมี
ความรูຌ฿นดຌานภัยธรรมชาติป็นอยางดีขຌาเปศึกษา จากน้ันจะนําองค์ความรูຌทีไเดຌนําเปสนอ฿หຌกับประชาชน฿น
พ้ืนทีไพืไอ฿หຌมีความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติตัวมืไออยู฿นพ้ืนทีไสีไยงตอการกิดภัยธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถ฿หຌ
ชวยหลือกันองภาย฿นพ้ืนทีไเดຌพืไอลดความสูญสียทีไตามมามืไอกิดหตุการณ์  

ภัยธรรมชาติทางดຌานดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากน้ัน ฿นอนาคตมีนวนຌมทีไจะพิไมสูงขึ้นนืไองจาก
สภาวะอากาศละปัจจัยตางๆทีไปลีไยนเป มาตรการทีไนําสนอเปน้ันควรจะมีการปรับกຌตามผลการศึกษาหรือ
งานวิจยั฿หมๆ ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมปัจจยัทีไปลีไยนปลงประกอบเปดຌวยเดຌ฿นภายหลัง 
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บททีไ 7 

การประยกุต์฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการนําสนอผลการศึกษา 
ทีไไดຌจากบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

ครงการวิจัยน้ีเดຌมกีารประยุกต์฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดทําฐานขຌอมูลละนําสนอผล
การวิคราะห์ทีไเดຌจากบบจําลองปริมาณน้ําฝนนืไองจากการปลีไยนปลงภูมิอากาศ ละบบจําลองดินถลม
พืไอหาพื้นทีไออนเหวตอการกิดดินถลม ดังน้ันครงการวิจัยจึงเดຌกําหนดนวคิดละวิธีการจัดฝึกอบรมการ
ประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿นการนําสนอผลการศึกษาทีไวิคราะห์เดຌจาก
บบจําลองทั้งสองทีไเดຌจัดทําฐานขຌอมูลเวຌลຌวพืไอ฿หຌสามารถนําเป฿ชຌประยชน์เดຌตามความตຌองการของกรม
ทรัพยากรนํ้า ดยผนงาน฿นการจัดฝึกอบรมครั้งน้ีเดຌบงออกป็น 3 สวน คือ สวนทีไ 1 การฝึกอบรมการ
ประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดสรຌางผนทีไสดงนวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคต
ระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 สวนทีไ 2 การฝึกอบรมการประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการ
฿ชຌงานฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากทีไจัดสรຌางขึ้น ละ สวนทีไ 3 การฝึกอบรมการประยุกต์฿ชຌ
ปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวละความถีไของการกิดดินถลม รายละอียด
ของนวคิดละวิธีการจัดฝึกอบรมมีดังน้ี 

7.1  การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดสรຌางผนทีไสดง
นวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนๅําฝน฿นอนาคต 

ผนงาน฿นการจัดฝึกอบรมการประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿น
การจัดสรຌางผนทีไสดงนวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีดังน้ี 

1) อธิบายปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 

2) อธิบายระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) 

3) นะนําปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) 

4) อธิบายฐานขຌอมูลของผลการวิคาระห์ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 
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5) นะนําการประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿นการจัดสรຌาง
ผนทีไสดงนวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

7.2  การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการ฿ชຌงานฐานขຌอมูล
หตุการณ์ดินถลม/นๅําป่าไหลหลาก 

7.2.1 การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมศิาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿นการ฿ชຌงาน
ฐานขຌอมูลหตุการณ์ดนิถลม/นๅําป่าไหลหลาก 

การฝึกอบรมการประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿นการ฿ชຌ
งานฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากทีไจดัสรຌางขึ้นดังสดง฿นหัวขຌอ 7.2.2 มีดังน้ี 

1) นะนําการสรຌางผนทีไสดงตําหนงทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีต
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) 

2) นะนําขຌอมูลชิงบรรยายซึไงประกอบดຌวย สถานีวัดนํ้าฝนทีไต้ังอยู฿นหรือ฿กลຌคียงพ้ืนทีไทีไ
กิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก, พิกัด฿นระบบ UTM ฿นนวราบ, พิกัด฿นระบบ UTM ฿นนวดิไง, 
จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน ,ความสียหายทีไกิดขึ้นตอชีวิตละทรัพย์สิน ละ หลงทีไมาของขຌอมูลทีไ
หตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก฿นผนทีไสดงตําหนงทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีต
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) 

7.2.2 การประยุกต์฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดทําฐานขຌอมูลหตุการณ์ดนิถลม/
นๅําป่าไหลหลาก 

ขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ทีไกิดขึ้น฿น
พ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ 7 ลุมนํ้า จากหนวยงานๆ ทีไมีการบันทึกขຌอมูลเวຌ฿นหัวขຌอทีไ 3.1.3 ถูกนํามาจัดสรຌาง
ฐานขຌอมูลขຌอมูลหตุการณ์นํ้าดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากทีไสามารถสืบคຌนเดຌงาย฿นระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ 
ดยรายละอียดของฐานขຌอมูลทีไเดຌจดัทําขึ้นดังน้ี 

1) ขຌอมูลสดงตําหนงทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากต้ังตอดีตจนถึงปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2556) ดังสดง฿นรูปทีไ 7-1 

2) ขຌอมูลชิงบรรยายของหตุการณ์ดินถลม/ นํ้าป่าเหลหลาก สดง฿นรูปทีไ 7-2 ซึไงมี
รายละอียดของขຌอมูลชิงบรรยายดังน้ี 
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STATION UTM_X UTM_Y PROVINCE AMPHUR 

 

TAMBON VILLAGE DAY DAMAGE SOURCE 

 

รหัสละคาํอธบิายรายละอียด 

STATION  คือ สถานีวัดนํ้าฝนทีไต้ังอยู฿นหรือ฿กลຌคียงพ้ืนทีไทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

UTM_X  คือ พิกัด฿นระบบ UTM ฿นนวราบ 

UTM_Y  คือ พิกัด฿นระบบ UTM ฿นนวดิไง 
PROVINCE คือ ชืไอ จงัหวัดทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

AMPHUR  คือ  ชืไอ อําภอทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

TAMBON  คือ  ชืไอ ตําบลทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

VILLAGE  คือ ชืไอ หมูบຌานทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

DAY  คือ วันทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

DAMAGE  คือ ความสียหายทีไกิดขึ้นตอชีวิตละทรัพย์สิน 

SOURCE  คือ หลงทีไมาของขຌอมูลทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีไ 7-1 ตัวอยางขຌอมูลสดงตําหนงทีไกิดหตุการณ์ดินถลม/นๅําปา่ไหลหลากตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2556) 
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รปูทีไ 7-2 ตัวอยางขຌอมูลชงิบรรยายหตุการณ์ดินถลม/นๅําปา่ไหลหลากตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน            
(พ.ศ. 2556) 

 

7.3  นวคิดละวิธีการจัดฝึกอบรมการ฿ชຌบบจาํลองวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวละความถีไ
ของการกิดอุทกภัย/ดินถลม 

การฝึกอบรมการ฿ชຌปรกรมบบจําลองปริมาณนํ้าฝนสะสมวิกฤติ ดຌวยวิธีการกึไงสถิติ (Semi-

Statistical Model) ดยการนําคาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (API) มาประยุกต์฿ชຌสําหรับการสรຌางผนทีไพ้ืนทีไ
ออนเหวตอการกิดดินถลม ดังน้ี  

1) นะนําบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม (%RTL Model)  

2) นะนําการตรียมรูปบบขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนคาดการณ์จากบบจําลองภาพภูมิอากาศภูมิภาค 

PRESIC พืไอ฿ชป็นขຌอมูลนําขຌาวิคราะห์฿นบบจําลองวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลม (%RTL Model) 

3) นะนําการ฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดทําผนทีไพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมทีไ
เดຌจากการวิคราะห์บบจําลองปริมาณนํ้าฝนสะสมวิกฤติ 
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บททีไ 8 

สรุปผลการดํานินงานละขຌอสนอนะ 

8.1 สรุปผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการศกึษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

8.1.1 สรุปผลการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

การศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ ดย
฿ชຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 

฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) ละ฿นชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-261) สามารถสรุปผลการศึกษาเดຌดังน้ี 

1) ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 มคีวามคลาดคลืไอนดยมีปริมาณนํ้าฝนนຌอยกวามืไอทียบกับปริมาณนํ้าฝนทีไตรวจวัดเดຌจากสถานี
วัดนํ้าฝน 

2) คาปรับกຌฉลีไยรายดือน (G/P) ป็นคาปรบักຌทีไหมาะสมสําหรับ฿ชຌปรบักຌปรมิาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 ดยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจาก PRECIS Scenario A2 ละ B2 ฿นชวงฤดูลຌงมคีาทากับ 2.48 ละ 2.93 ตามลําดับ ซึไงมี
คาสูงกวาคาปรบักຌฉลีไยรายดือนของปรมิาณนํ้าฝนทีไเดຌจาก PRECIS Scenario A2 ละ B2 ฿นชวงฤดูฝนทีไมคีา
ทากับ 1.56 ละ 1.57 ตามลําดับ  

3) ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 

ละ B2 ภายหลังปรับกຌดຌวยคาปรับกຌฉลีไยรายดือนลຌว มีความสอดคลຌองกับปริมาณน้ําฝนจากสถานีวัด
นํ้าฝนมากขึ้น 

4) การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนมีผลกระทบตอปริมาณนํ้าฝน฿นชวงปี
อนาคต (พ.ศ. 2555-2612) ดยฉลีไยปริมาณน้ําฝน฿นชวงปีอนาคตทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมภิาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 มีนวนຌมพิไมขึ้นมืไอทียบกับ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) 

5) ฿นชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-2612) การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปีของปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 มีนวนຌมพิไมขึ้น 5% 

ละ 10% ตามลําดับ มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) 
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6) การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-2612) ของปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 ฿นชวงฤดูฝนมีนวนຌม
พิไมข้ึน 3% ละ 11% ตามลําดับ สําหรับการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไย฿นฤดูลຌงของ PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 มีนวนຌมพิไมขึ้น 16% ละ 8% ตามลําดับ มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 

2523-2554) 

7) ฿นชวงปีอนาคต (พ.ศ. 2555-2612) การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายวันสูงสุดของ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario A2 ละ B2 มีนวนຌม
พิไมขึ้น 11% ละ 16% ตามลําดับ มืไอทียบกับ฿นชวงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2554) 

8) ปีวิกฤตทีไมีปริมาณนํ้าฝนมากทีไสุดของปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภมูอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ของลุมน้าํกกละขงเหนือ คอืปี พ.ศ. 2578 ส่วนลุมน้าํ ปิง วัง 
ยม น ่าน ละสาละวิน คอืปี พ.ศ. 2569 สาํหรบัปีวิกฤตทีไมปีริมาณน้าํฝนมากทีไสดุของปริมาณน้าํฝนทีไคาด
การณ์เดຌ จากบบจําลองภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ B2 ของลุมน้าํกกละขงเหนือ คอืปี พ.

ศ. 2576 ส่วนลุม น้าํ ปิง วัง ยม น ่าน ละสาละวิน คือปี พ.ศ. 2558 

9) การกิดหตุการณ์ดินถลมละนํ้าป่าเหลหลากมีนวนຌมพิไมสงูขึ้นจากอดีต

8.1.2 ขຌอสนอนะการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน 

จากผลการศึกษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน฿นครงการวิจัยฯ น้ี 

สามารถสรุปขຌอสนอนะเดຌดังน้ี 

1) ผลการศึกษานี้ป็นพียงการคาดการณ์นวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคคต
เม฿ชการพยากรณ์ ดยบอกถึงนวนຌมละทิศทางของการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตภาย฿ตຌ
สถานการณ์ทีไกຍาซรือนกระจกพิไมสูงตามขຌอกําหนดของ IPCC (Special Report on Emission Scenarios, 

SRES Scenarios) บบ A2 ละ B2 ทาน้ัน 

2) ขຌอมูลปริมาณน้ําฝน฿นอนาคตทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2

ละ B2 ป็นชวงทศวรรษ ชน สถานการณ์ของปริมาณนํ้าฝน฿นปีทีไพิจารณาวาอาจจะกิดขึ้น฿นชวงทศวรรษ
น้ันตเมเดຌหมายถึงปีน้ันๆ 

3) คาปรับกຌขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนทีไเดຌจากการศึกษาน้ีสามารถ฿ชຌเดຌฉพาะกับขຌอมูลปริมาณ
นํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นพ้ืนทีไภาคหนือของประทศเทย
ทาน้ัน ฿นพ้ืนทีไศกึษาอืไนๆ ควรทําการวิคราะห์หาคาปรับกຌทีไหมาะสม฿นตละพ้ืนทีไศึกษา พืไอ฿หຌผลการ
คาดการณ์ปริมาณนํ้าฝนทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 มคีวามถูกตຌอง นืไองจาก
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คาปรบักຌทีไหมาะสมมีความตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประทศของพ้ืนทีไศึกษา ดยสามารถประยุกต์฿ชຌ  
วิธีการปรับกຌทีไเดຌจากครงการวิจัยน้ีเป฿ชຌ฿นการหาคาปรบักຌทีไหมาะสมสําหรับพ้ืนทีไศึกษาน้ันๆ  

4) ฿นการศึกษาครั้งตอเปควรทําการปรียบทียบผลการปรับกຌขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนทีไ
คาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 กับผลการปรับกຌ
ปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาคอืไนๆ พืไอวิคราะห์ความตกตางละ
ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตตอเป 

5) ฿นการศึกษาคร้ังตอเปควรทําการศึกษาดย฿ชຌวิธีการลดขนาด (Downscaling) วิธีอืไนๆ
พืไอนําผลการศึกษามาปรียบทียบกับผลการศึกษาทีไเดຌจากครงการวิจยัน้ี 

6) นืไองจากการกิดลักษณะอากาศทีไรุนรง (Extreme weather events) จะกอ฿หຌกิด
ความสียหายมากกวาลักษณะอากาศ฿นสภาวะปกติ ดังน้ัน฿นการศึกษาครั้งตอเปควรทําการศึกษาถึง
ผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศตอการกิดลักษณะอากาศทีไรุนรง 

7) ฿นการศึกษาคร้ังตอเปควรทําการศึกษาดย฿ชຌภาพฉายการปลอยกຍาซรือนกระจกบบ฿หม
(New emission scenarios) ทีไสนอเวຌ฿นรายงานการปลีไยนปลงภูมิอากาศของ IPCC ฉบับทีไ 5 (IPCC Fifth 

Assessment Report, AR5) พืไอวิคราะห์ความตกตางละตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน
฿นอนาคตตอเป 

8.2 สรุปผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการศกึษาดຌานการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอนตอดินถลม

8.2.1 สรุปผลการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอนตอดนิถลม 

1) ผลกระทบจากดินถลมกดิดยตรงทีไจงัหวัด นาน พะยา ชียงราย มฮองสอน ละตาก

2) มืไอปรียบทียบกับผนทีไความออนเหวตอการกิดดินถลม฿นปัจจุบัน พบวามีความ
สอดคลຌองกัน ตจะตกตางกัน฿นจังหวัด นานละมฮองสอนทีไผลการวิคราะห์สดงคาความออนเหวทีไ
รุนรงกวาจังหวัดอืไนมาก 

3) การรับมือดຌานการจัดการภัยดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน
ตຌองป็นการตือนภัยดยชุมชน (Community Based Warning) ละหลักการของทุกคนฝ้าดู/ฝ้าตือน
(Everyone Warning) นืไองจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นชวงวลาอันสั้นทีไสงผล฿หຌกิดหตุการณ์ดิน
ถลมขึ้นจะเมสามารถจຌงตือนจากสวนกลางเดຌทัน 
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8.2.2 ขຌอสนอนะการศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/สภาวะลกรຌอนตอดินถลม 

1) ประมินความพียงพอของระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนพืไอวางผนการติดต้ังพิไมติม 

ละประยุกต์฿ชຌบบจําลองทางคณิตศาสตร์฿นการประมวลผลการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลก
รຌอนตอดินถลมประจําสถานีตรวจวัดสภาพอากาศละฝ้าระวังภัยดินถลม 

2) ผลกระทบของความถีไ/การกิดพ้ืนทีไออนเหวตอดินถลมจากการปลีไยนปลงของการ฿ชຌ
ประยชน์ (Land Used) มีผลกระทบอยางหในเดຌชัดมากกวาจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลก
รຌอน (Climate Change) จากการศึกษาของ Crozier (2010) 

3) ประมินคาดการณ์ความสูญสียจากผลของการปลีไยนปลงสภาพดินถลมทีไเดຌจากผลการ
วิคราะห์คาดการณ์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมพืไอจัดลําดับการจัดการละกําหนดขอบขตพ้ืนทีไฝ้าระวัง
ภัยดินถลม (Zoning Areas)  

4) สรຌางระบบทีไ฿หຌทุกสวนหในขຌอมูลละชวยกันดูความปลีไยนปลง พืไอฝ้าระวังละจຌง
ตือนภัย ซึไงรียกกวาระบบ Everyone Watching 

5) จัดระบบการประมินผลกระทบจาก climate change ตอครงการกอสรຌางทีไจะกิดขึ้น
฿หม฿นพ้ืนทีไพืไอป็นการตรียมความพรຌอมละกําหนดครงสรຌางการป้องกันทีไหมาะสมของครงการตอเป 
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อกสารอຌางอิง 

กรมทรัพยากรธรณี, 2549. รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการศึกษาหานวทางป้องกันละลดผลกระทบจาก
ภัยดินถลม 6 จังหวัดภาค฿ตຌ. ศกึษาดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก, 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์.  

กรมทรัพยากรธรณี, 2549. ผนทีไปลรอยดินถลม อําภอลับล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมทรัพยากรธรณี, 2550. รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการศึกษาความสถียรของลาดชัน฿นพืๅนทีไครงการ
พัฒนาดอยตุง. ศกึษาดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

กรมทรัพยากรธรณี, 2555. รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการศึกษาพัฒนาระบบบบจําลองพืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการฝา้ระวังละจຌงตือนภัยพืๅนทีไภาค฿ตຌละภาคหนือ. ศกึษาดยศูนย์วิจัย
ละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย, 2552. ผนป้องกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ. 2553-2557   

กรมพัฒนาทีไดิน, 2544. ผนทีไอกาสกิดดินถลม. 

กรมทรัพยากรน้ํา, 2556. ขຌอมูลปรมิาณนํ้าฝนรายสถานี. 

กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535. นวทางป้องกันละลดความสูญสียจากการกิดอุทกภัย ผนดินลืไอน ผนดิน
ถลม. กองการศึกษาละวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, กรุงทพฯ  

กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552. การคาดการณ์การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นอนาคต. ศนูย์ภูมิอากาศสํานัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา, กรุงทพฯ. 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, จริสรณ์ สันติสิรสิมบูรณ์, จารุทศัน์ สันติสิรสิมบูรณ์, วรัญญ ูวงษ์สร,ี พัชมณ กຌวพรก, 

กัมพล พรหมจริะประวัติ, สิรวิรินทร์ พชรรัตน์, ยอด สุขะมงคล, ปวันรัตน์ อักษรสิงห์ชัย ละ 

ขวัญฤทัย ศรีสงฉาย, 2553. ภาพฉายอนาคตการปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศไทย 
จากผลของการยอสวนบบจําลองภูมิอากาศลก - GFDL-R30. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, กรุงทพฯ. 

กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552. การ฿ชຌ SPSS for Windows ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล. ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์ละการบัญชี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครงการครือขายมือง฿นอชียพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ, 2554. ปรับตัวรับมือการ 
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ. ฉบับทีไ 5, กันยายน-ตุลาคม 2554 
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อ-2 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ครงการครือขายมือง฿นอชียพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ, 2554. ศึกษาดຌานผลกระทบ
ของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละความปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ฿นอนาคตละ
การปรับตัวของภาคสวนทีไสําคัญ. กรุงทพฯ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

จิติมา ทพพานิช. 2553. พฤติกรรมทางกลศาสตรข์องดิน฿นพืๅนทีไ อําภอลับล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีไมีผลตอ
การพิบัติของลาดดิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาท, มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

จียม฿จ ครือสุวรรณ, ชาคริต ชติอมรศักด่ิ, อรวรรณ วิรัลห์วชยันต์, ภาคภูมิ รัตน์จริานุกุล, ธีรชัย อํานวยลຌอ-

จริญ ละ ปิยะ ผานศึก, 2553. ภาพฉายอนาคตการปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศไทย
จากผลของบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - MM5. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

กรุงทพฯ. 

ดุษฎี ศุขวัฒน์ ละ สกัุนยาณ ียะวิญชาญ, 2552. การทดสอบละปรับปรุงบบจําลอง Weather 

Research and Forecasting (WRF) ฿นการคาดหมายการปลีไยนปลงภูมิอากาศ฿น
ประทศไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงทพฯ. 

ทิพย์มณ ีชียงทอง. 2552. พฤติกรรมดຌานกําลังทางวิศวกรรมของดินถลม฿นจังหวัดภูกใต. วิทยานิพนธ์
ปริญญาท, มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

นงลักษณ ์เทยจียมอารีย์.  2546. คณุสมบติัดินทางวิศวกรรมพืไอการวิคราะห์สถียรภาพของลาดดิน฿น
พืๅนทีไลุมนๅาํนๅาํกຌอ ต.นๅํากຌอ อ.หลมสัก จ.พชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาท, 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

บรรพต กุลสุวรรณ, 2548. การศึกษาพฤตกิรรมการพิบติัของลาดดิน฿นพืๅนทีไตຌนนๅําของลุมนๅํายอยมนๅํา
จันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาท  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

พงษ์ศักด่ิ วิทวัสชุติกุล ละ วารินทร์ จิระสุขทวีกุล, 2548. การหาคา Antecedent Precipitation Index 

(API) พืไอการตือนอุทกภัยละผนดินถลม. อกสารผยพรทีไ 3/2548 มีนาคม. สถานีวิจัย
ลุมนํ้าหຌวยหินดาด. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การจัดการสาธารณภัย฿นภาค฿ตຌของประทศไทย. สงขลา: มหาวิทยาลัย, 

2540. 

ลิศ อ้ือทวีผล, 2538. การ฿ชຌขຌอมูลระยะไกล พืไอกําหนดพืๅนทีไสีไยงภัยตอการกิดดินถลม บริวณอําภอพิ
ปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริญญาท มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

วนิดา สขุสุวรรณ, 2552. สภาวะลกรຌอนกับการผนัปรภูมิอากาศ฿นประทศไทย. กรมอุตุนิยมวิทยา, 
กรุงทพฯ. 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ อ-3 

วรวัชร์ ตอวิวัฒน์, 2552. บบจําลอง API วิกฤติพืไอการตือนภัยดินถลมสําหรับดินทีไกิดจากการสลายของ
หิน ณ ทีไตัๅง฿นประทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาท, มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

วรวุฒิ ตันติวนิช, 2535.  ธรณีวิทยาภัยพบิัตินืไองจากดินถลม ทีไบຌานกระทูนหนือ จังหวัดนครศรธีรรมราช.  
กรมทรัพยากรธรณี, กรุงทพฯ. 

วรากร เมຌรียง, วรรณี ศุขสาตร,  สุนันท ์คณุาภรณ์,  วรวุฒิ ตันติวนิช ละบญุชัย ชิญกียรติประดับ, 2546. 

การพัฒนาผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติทีไกีไยวขຌองกับดินถลม, สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

วรากร เมຌรียง, กอชค จนัทวรางกูร,  ธนาดล คงสมบูรณ์ ละ สุทธิศกัด่ิ ศรลัมพ์, 2549. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ครงการ การศึกษาพฤติกรรมของดินถลม฿นจังหวัดภูกใต. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ,์ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สัญญาลขทีไ RDG4630040, กรุงทพฯ 

วรากร เมຌรียง. 2542. วิศวกรรมขืไอนดิน. พิมพ์ครั้งทีไ 2. เลบรารีไ นาย, กรุงทพฯ 

วรากร เมຌรียง. 2546. วิศวกรรมขืไอนดิน. พิมพ์ครั้งทีไ 3. เลบรารีไ นาย, กรุงทพฯ 

ศิริลักษณ ์ชุมชืไน, สาคร มณสีาร, นพดล สยุะหลาน, ธนัท นกอ้ียงทอง, ธนากร จนัทร์ทิพย์, รัชวช หาญชูวงศ์ 
สุดา฿จ ลห์วนิชชัย,  อนุสรณ์ หอมมือง, วลัยรัตน์ บุญเทย, สุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์, 2552. 

ผนงานวิคราะห์ประมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงกรณีศึกษา : การประมินปริมาณนๅาํฝน
฿นพืๅนทีไทีไไดຌรบัประยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง. สาํนักฝนหลวงละการบินกษตร. 

ศุภกร ชินวรรณ, 2551. การคาดการณ์สภาพอากาศอนาคตสําหรบัประทศไทย: ผลการจําลองสภาพ
ภูมิอากาศดยบบจําลองทางคณิตศาสตร์. การประชุมสัมมนาวิชาการระบบกษตรหงชาติ
ครั้งทีไ 4, ชียง฿หม, 27-28 พฤษภาคม 2551. 

ศุภกร ชินวรรณ, วิรยิะ หลอืงอราม, ฉลิมรัฐ สงมณ ีละ จุฑาทิพย์ ธนกิตต่ิมธาวุฒิ, 2552. การคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศอนาคตสําหรับประทศไทยละภูมิภาคอซียตะวันออกฉียง฿ตຌดย
บบจําลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS ละ ECHAM4. ศนูย์ครือขายงานวิคราะห์ วิจัยละ
ฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลกหงภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ, กรุงทพฯ, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ศุภกร ชินวรรณ, วิรยิะ หลอืงอราม, ฉลมิรัฐ สงมณ ีละ จฑุาทิพย์ ธนกิตต่ิมธาวุฒิ, 2553. การจัดทําภาพ
ฉายอนาคตการปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศไทยจากผลของบบจําลองภูมิอากาศ
ระดับทຌองถิไน PRECIS. ศูนย์ครือขายงานวิคราะห์ วิจัยละฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลก
หงภูมภิาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ, กรุงทพฯ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

อ-4 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ศูนย์ครือขายงานวิคราะห์ วิจัยละฝึกอบรมการปลีไยนปลงของลกหงภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ, 
2552. การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสาหรับประทศไทยละภูมิภาคอซียตะวันออก
ฉียง฿ตຌดยบบจาลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS ละ ECHAM4. กรุงทพฯ, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ศูนย์วิจัยป่าเมຌ, 2537. รายงานฉบับสุดทຌาย ครงการศึกษาพืไอกําหนดพืๅนทีไทีไสีไยงตอการกิดอุทกภัยละ
ภัยธรรมชาติ฿นพืๅนทีไลุมนๅําภาค฿ตຌ, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ รวมกับ 

สํานักงานนยบายละผนสิไงวดลຌอม 

ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก, 2549. รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการศึกษาหานวทาง
ปอ้งกันละลดผลกระทบจากภัยดินถลม 6 จังหวัดภาค฿ตຌ. กรมทรัพยากรธรณี, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม, กรุงทพฯ. 

ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก, 2548. รายงานดຌานปฐพี-ธรณีทคนคิ ครงการบรรทา
อุทกภัย จังหวัดจันทบุร.ี กรมชลประทาน. ภาย฿ตຌครงการของบริษัท ซกิมา เฮดร คอนซัล
ตนท์ จํากัด 

ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก, 2552. ผนทีไตําหนงดินถลมตามการจํานกกลุมหินทาง
ธรณีวิทยาทีไมีความออนไหวตอดินถลม฿นประทศไทย  

ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก, 2553. ฐานขຌอมูลดินถลม. ภาควิชาวิศวกรรมยธา          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

สนัติ เทยยืนวงษ์. 2553. การจัดทําผนทีไอกาสกิดดินถลมดยวิธีทางธรณีวิศวกรรมดยพิจารณาจาก
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ก.แ ทฤษฎีการวิคราะห์ฟังก์ชัไนการจกจงความถีไบบกัมบล ิGumbel 
distribution) 

฿นการศึกษาครัๅงนีๅเดຌประยุกต์฿ชຌทฤษฎี Gumbel distribution ฿นการวิคราะห์รอบปีการกิดซๅ้าของ
ปริมาณนๅ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจ้าลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกຍาซรือนกระจก
พิไมสูงตามขຌอก้าหนด IPCC (SRES Scenario) ของ Scenario ทีไ แ ละ โ ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. โ5โใ-
โ555 , ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. โ555-โ6แโ ละขຌอมูลปริมาณนๅ้าฝนจากสถานีวัดนๅ้าฝนภาคพืๅนดิน ณ 
ต้าหนงดียวกัน฿นตละสถานี ผลลัพธ์จากการวิคราะห์ท้า฿หຌทราบความสัมพันธ์ระหวางปริมาณฝนกับรอบปี
การกิดซๅ้า ส้าหรับการศึกษาครัๅงนีๅประยุกต์฿ชຌกราฟความสัมพันธ์ดังกลาว฿นการวิคราะห์นวนຌมการ
ปลีไยนปลงระหวางปริมาณนๅ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจ้าลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ิScenario บบ 
Aโ ละ Bโี ละปริมาณนๅ้าฝนจากสถานีวัดนๅ้าฝน ณ ต้าหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดยสามารถค้านวณหา
ปริมาณนๅ้าฝนทีไรอบปีการกิดซๅ้าดย฿ชຌฟังชัไนการจกจงความถีไบบกัมบลเดຌจากสมการ 




 
Tr

1
ln(1βlnYY 0  (ก-แ) 

มืไอ Y  คือ ปริมาณนๅ้าฝนทีไรอบปีการกิดซๅ้าตางๆ 
 0Y  คือ คาฉลีไยของขຌอมูลปริมาณฝน - ิเ.ไ5ึคาบีไยงบนมาตรฐานขຌอมูล

ปริมาณฝนี 
 β  คือ เ.77้7ึคาบีไยงบนมาตรฐานขຌอมูลปริมาณฝน 
 Tr  คือ รอบปีการกิดซๅ้า 

ก.โ ทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พียร์สันพดัคมมนต์ ิPearson product 
moment correlation coefficient, r ) 

การศึกษาครัๅงนีๅเดຌประยุกต์฿ชຌคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พียร์สันพดัคมมนต์ ิ r ี ฿นการวิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณนๅ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจ้าลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ิScenario บบ 
Aโ ละ Bโี  ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. โ5โใ-โ555, ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. โ555-โ6แโ กับขຌอมูล
ฝนสถานีวัดนๅ้าฝนภาคพืๅนดิน ณ ต้าหนงดียวกัน฿นตละสถานี ดยสามารถค้านวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พียร์สันปรดัคมมนต์ ิ r ี เดຌจากสมการ 

     



2222 )y(yn)x(xn

)y)(x(xyn
r  (ก-โ) 

มืไอ r  คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พียร์สันพดัคมมนต์ 
 n  คือ จ้านวนขຌอมูลปริมาณนๅ้าฝน 
 x คือ ขຌอมูลปริมาณนๅ้าฝนจากสถานีวัดนๅ้าฝน 
 

y  
คือ ขຌอมูลปริมาณนๅ้าฝนจากบบจ้าลอง PRECIS 
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ก.3 ทฤษฎีการหาคาปรับกຌปริมาณนๅ้าฝนรายดือนฉลีไยชิงพืๅนทีไดຌวยวิธี Kriging 

การศึกษาครัๅงนีๅเดຌประยุกต์฿ชຌทฤษฎี Kriging รวมกับบบจ้าลอง Semivariogram model (i.e. 
Circular, Spherical, Tetraspherical, Pentaspherical, Exponential, Gaussian, Rational quadratic, 
Hole effect, K-bessel, J-bessel and Stable) ฿นการหาคาปรับกຌรายดือนฉลีไยชิงพืๅนทีไส้าหรับ
บบจ้าลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ิScenario บบ Aโ ละ Bโี  ฿นชวงปีฐานระหวางปี พ.ศ. โ5โใ-
โ555 นืไองจากวิธีการดังกลาว฿หຌคาปรับกຌปริมาณนๅ้าฝนรายดือนฉลีไยชิงพืๅนทีไ ทีไคอนขຌางมนย้าดย
พิจารณาจากหลักการบืๅองตຌนทีไวาผลการประมาณคาปรับกຌขปริมาณนๅ้าฝนรายดือนฉลีไยชิงพืๅนทีไทีไดีทีไสุด
จะตຌองมีคาตรงกับขຌอมูลตัๅงตຌน จากงานวิจัยทีไกีไยวขຌองพบวา฿นการประมาณคาปรับกຌปริมาณนๅ้าฝนรายดือน
ฉลีไยชิงพืๅนทีไดຌวยวิธี Kriging นอกจากจะค้านวณคาถวงนๅ้าหนัก ิWeight) จากจุดทีไอยูรอบต้าหนงทีไตຌองการ
ท้านายคาหมือนวิธี IDW ละ Spline ลຌว วิธี Kriging ยังค้านวณคาถวงนๅ้าหนัก ิWeight) ระหวางจุดทีไอยู
รอบขຌางทัๅงหมดทีไจะน้ามา฿ชຌ฿นการท้านายคาอีกดຌวย ดยคาดังกลาวจะถูกมา฿ชຌ฿นการหาคา Semivariance 
฿นบบจ้าลอง Semivariogram พืไอ฿ชຌ฿นการประมาณคาปรับกຌปริมาณนๅ้าฝนรายดือนฉลีไยชิงพืๅนทีไตอเป  
ส้าหรับทฤษฎีละสมมติฐานของวิธี Kriging มีรายละอียดดังนีๅ 

ิGoovaerts, แ้้7ี กลาวถึงหลักการของวิธี Kriging มีสมมติฐานของสมการทีไ฿ชຌ฿นการท้านายคา
คลຌายคลึงกับสมการ Linear regression ดังสดง฿นสมการทีไ ก-ใ 

])()[()(
)(

1

muZumuZ
un

SK
SK  




  (ก-ใ) 

มืไอ u  คือ ต้าหนงของจุดทีไตຌองการท้านาย, u  คือ ต้าหนงของจุดทีไอยูรอบขຌางกับจุดทีไตຌองการ
ท้านาย, mคือ คาฉลีไยของขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา, )(un  คือ จ้านวนขຌอมูลทีไอยูรอบขຌางทัๅงหมดทีไจะน้ามา฿ชຌ

฿นการท้านายคา )(uZ SK


, )(uSK คือ คาถวงนๅ้าหนัก ิWeightี ของจุดทีไอยูรอบขຌางทัๅงหมด )( uZ  ทีไจะ

น้ามา฿ชຌ฿นการท้านายคา ณ ต้าหนง )(u ซึไงสามารถหาคาเดຌจากสมการทีไ ก-ไ  

)()()(
)(

1

uuCuuCu
un

SK                  )(,...,1 un  (ก-ไ) 

มืไอ )(  uuC   คือ คา Covariance ระหวางจุดทีไอยูรอบขຌางทีไจะน้ามา฿ชຌ฿นการท้านาย , 

)( uuC   คือ คา Covariance ระหวางจุดทีไอยูรอบขຌางกับจุดทีไตຌองการท้านาย ดยสมการทีไ ก-ไ สามารถท้า
฿หຌอยู฿นรูป Matrix เดຌดังนีๅ 

kKSK
1  (ก-5) 

มืไอ SK  คือ คาถวงนๅ้าหนัก ิWeightี ของจุดทีไอยูรอบขຌางทัๅงหมด )( uZ  ทีไจะน้ามา฿ชຌ฿นการ
ท้านายคา฿นรูป Matrix, K  คือ คาCovariance ระหวางจุดทีไอยูรอบขຌางทีไจะน้ามา฿ชຌ฿นการท้านาย฿นรูป 
Matrix, ดังชนตัวอยาง )(, yryr uuCK   คือ คา Covariance ระหวางจุดทีไอยูรอบขຌาง ทีไต้าหนง r  ละ 
y ,  k  คือ คา Covariance ระหวางจุดทีไอยูรอบขຌางกับจุดทีไตຌองการท้านาย฿นรูป Matrix, ดังชนตัวอยาง 
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)( uuCk rr   คือ คา Covariance ระหวางจุดทีไอยูรอบขຌาง ทีไต้าหนง r  กับจุดทีไตຌองการท้านายทีไต้าหนง 
u , ซึไงคา Covariance K ละ k  สามารถหาคาเดຌจากสมการ 

)()( hSillhC    (ก-6) 

มืไอ )(hC  คือ คา Covariance ระหวางจุดทีไพิจารณาทีไระยะหางกันทากับ h , )(h  คือ คา 
Semivariance ทีไระยะทางทากับ h ซึไงหาคาเดຌจากบบจ้าลอง Semivariogram model (i.e. Circular, 
Spherical, Tetraspherical, Pentaspherical, Exponential, Gaussian, Rational quadratic, Hole 
effect, K-bessel, J-bessel and Stable) ละ Sill  คือ คา Semivariance ทีไมีคาคงทีไเมปลีไยนปลงตาม
ระยะทางมຌระยะทางจะพิไมมากขึๅน 
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ผลการตรวจสอบความนาชืไอถือ 

ของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวัน 
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ข.แ ผลการตรวจสอบความนาชืไอถือของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมชลประทานดย
วิธี Double mass curve ของสถานีวัดนๅ้าฝนทัๅงหมด แ55 สถานี  

ผลการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมชลประทาน  จ้านวน แ55 
สถานี ดยวิธี Double mass curve พบวามีสถานีวัดนๅ้าฝนจ้านวน แ5แ สถานี ทีไผานการตรวจสอบคุณภาพ
ขຌอมูล ละมีสถานีวัดนๅ้าฝนจ้านวน ไ สถานี ทีไเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล ดังผลการตรวจสอบเวຌ฿นรูป
ทีไ ข-แ ดยทีไกน X คือ ปริมาณนๅ้าฝนสะสมฉลีไยสถานีขຌางคียงภาย฿นรัศมี แเ กม. ิมม.ี  ละกน Y คือ 
ปริมาณนๅ้าฝนสะสมของสถานีทีไตรวจสอบ ิมม.ี 
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รูปทีไ ข-แ ิตอี สดงผลการตรวจสอบขຌอมูลนๅ้าฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมชลประทาน 

 ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาดยวิธี Double mass curve 
 

                           

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภยั/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนือ 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์ ผ-29 

 
 

รูปทีไ ข-แ ิตอี สดงผลการตรวจสอบขຌอมูลนๅ้าฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมชลประทาน 

 ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาดยวิธี Double mass curve 

  

                            

                                                    

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภยั/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนือ 

ผ-30 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ข.โ ผลการตรวจสอบความนาชืไอถือของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมทรัพยากรนๅ้า
ดยวิธี Double mass curve ของสถานีวัดนๅ้าฝนทัๅงหมด โไ สถานี  

ผลการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมทรัพยากรนๅ้า จ้านวน โไ สถานี 
ดยวิธี Double mass curve พบวามีสถานีวัดนๅ้าฝนจ้านวน โโ สถานี ทีไผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล 
ละมีสถานีวัดนๅ้าฝนจ้านวน โ สถานี ทีไเมผานการตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล ดังผลการตรวจสอบเวຌ฿นรูปทีไ ข-โ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภยั/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนือ 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์ ผ-31 

 
 

รูปทีไ ข-โ  สดงผลการตรวจสอบขຌอมูลนๅ้าฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมทรัพยากรนๅ้า 

 ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาดยวิธี Double mass curve 

                               

                               

                               

                            

 

  

 

  

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภยั/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนือ 

ผ-32 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 
 

รูปทีไ ข-โ  ิตอี สดงผลการตรวจสอบขຌอมูลนๅ้าฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมทรัพยากรนๅ้า 

 ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาดยวิธี Double mass curve  
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์ ผ-33 

 
 

รูปทีไ ข-โ  ิตอี สดงผลการตรวจสอบขຌอมูลนๅ้าฝนของสถานีวัดนๅ้าฝนรายวันของกรมทรัพยากรนๅ้า 
 ที่ใช้ในการศึกษาโดยวิธ ีDouble mass curve  
 

                       

                       

                           

                           

 

 

 

 

  

  





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-35 

ภาคผนวก ค 
อัตราสวนคูณลดของปริมาณนํ้า฿นดิน (K) 

จากสถานีตรวจวัด฿นพ้ืนทีไลุมนํ้าภาคหนือ  

7 ลุมนํ้า 
  





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
ผ-37 

ตารางทีไ ค-1 อัตราสวนคณุลดปริมาณนๅาํ฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅาํภาคหนือ 7 ลุมนๅาํ 
สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0002 บຌานเรพิจิตร กสัมพี กสัมพีนคร กําพงพชร 0.524 0.615 0.56 0.543 0.598 0.671 0.683 0.71 0.694 0.695 0.714 0.717 0.644

STN0003 บຌานสันติสขุ ทาขุนราม มือง กําพงพชร 0.563 0.649 0.597 0.581 0.634 0.702 0.713 0.738 0.723 0.723 0.741 0.744 0.676

STN0300 บຌานพชรนิยม สักงาม คลองลาน กําพงพชร 0.581 0.665 0.614 0.599 0.65 0.715 0.726 0.75 0.736 0.736 0.753 0.756 0.69

SCS03 บຌานหลวง ครึไง ชียงของ ชียงราย 0.754 0.722 0.631 0.597 0.609 0.644 0.661 0.671 0.673 0.682 0.737 0.769 0.679

SCS04 บຌานคววัวดํา มยาว มือง ชียงราย 0.828 0.798 0.74 0.722 0.743 0.783 0.811 0.821 0.813 0.799 0.828 0.841 0.794

SCS05 บຌานบาหรา ทากຍอ มสรวย ชียงราย 0.818 0.786 0.724 0.71 0.751 0.793 0.805 0.814 0.816 0.812 0.831 0.839 0.792

SCS06 บຌานหຌวยสຌาน มสรวย มสรวย ชียงราย 0.742 0.709 0.615 0.58 0.592 0.628 0.646 0.656 0.659 0.668 0.725 0.758 0.665

SCS07 บຌานดอนที ริมขง ชียงของ ชียงราย 0.754 0.722 0.631 0.597 0.609 0.644 0.661 0.671 0.673 0.682 0.737 0.769 0.679

STN0008 บຌานรวมมิตร มยาว มือง ชียงราย 0.744 0.71 0.617 0.582 0.594 0.63 0.648 0.658 0.66 0.67 0.726 0.76 0.667

STN0012 บຌานดอยชຌาง วาวี มสรวย ชียงราย 0.753 0.721 0.63 0.596 0.608 0.643 0.66 0.67 0.673 0.682 0.736 0.769 0.678

STN0013 บຌานหຌวยสลัก ป่าดด มสรวย ชียงราย 0.82 0.789 0.728 0.714 0.755 0.796 0.808 0.817 0.819 0.814 0.834 0.841 0.795

STN0017 บຌานมปูนลาง วียง วียงป่าป้า ชียงราย 0.818 0.786 0.724 0.71 0.751 0.793 0.805 0.814 0.816 0.812 0.831 0.839 0.792

STN0183 บຌานมสะลบ มสลอง฿น มฟ้าหลวง ชียงราย 0.751 0.718 0.627 0.592 0.605 0.64 0.657 0.667 0.67 0.679 0.734 0.767 0.675

STN0190 บຌานดอยมด มจดีย์฿หม วียงป่าป้า ชียงราย 0.848 0.801 0.724 0.724 0.789 0.821 0.828 0.837 0.847 0.841 0.865 0.872 0.817

STN0007 บຌานขาหยง ทอดเทย มฟ้าหลวง ชียงราย 0.753 0.72 0.629 0.595 0.607 0.642 0.659 0.669 0.672 0.681 0.736 0.768 0.678

STN0009 บຌานปางสา ป่าตึง มจัน ชียงราย 0.752 0.72 0.629 0.595 0.607 0.642 0.659 0.669 0.672 0.681 0.735 0.768 0.677

STN0010 บຌานมูซอป่ากลຌ มฟ้าหลวง มฟ้าหลวง ชียงราย 0.728 0.693 0.596 0.559 0.572 0.609 0.628 0.638 0.641 0.651 0.709 0.745 0.647

STN0029 บຌานมสาย(บຌานวียงพางคํา มสาย ชียงราย 0.728 0.693 0.596 0.559 0.572 0.609 0.628 0.638 0.641 0.651 0.709 0.745 0.647

STN0046 บຌานหຌวยหาน ปอ วียงกน ชียงราย 0.755 0.723 0.633 0.599 0.611 0.645 0.663 0.673 0.675 0.684 0.738 0.771 0.681

STN0047 บຌานมอบ บຌานซว ชียงสน ชียงราย 0.721 0.685 0.586 0.55 0.563 0.6 0.619 0.63 0.632 0.642 0.702 0.738 0.639

STN0191 บຌานผารือ ทาขຌาวปลือก มจัน ชียงราย 0.752 0.72 0.629 0.595 0.607 0.642 0.659 0.669 0.672 0.681 0.735 0.768 0.677

STN0192 บຌานป่ายางอีกຌอ มฟ้าหลวง มฟ้าหลวง ชียงราย 0.728 0.693 0.596 0.559 0.572 0.609 0.628 0.638 0.641 0.651 0.709 0.745 0.647

STN0193 บຌานพญาเพรล ทอดเทย มฟ้าหลวง ชียงราย 0.753 0.72 0.629 0.595 0.607 0.642 0.659 0.669 0.672 0.681 0.736 0.768 0.678

STN0194 บຌานอากู ทอดเทย มฟ้าหลวง ชียงราย 0.753 0.72 0.629 0.595 0.607 0.642 0.659 0.669 0.672 0.681 0.736 0.768 0.678
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ผ-38 
สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0195 บຌานสันติคีรี มสลองนอก มฟ้าหลวง ชียงราย 0.751 0.718 0.627 0.592 0.605 0.64 0.657 0.667 0.67 0.679 0.734 0.767 0.675

STN0196 บຌานมมอญ หຌวยชมภู มืองชียงราย ชียงราย 0.753 0.721 0.63 0.596 0.608 0.643 0.66 0.67 0.673 0.682 0.736 0.769 0.678

STN0197 บຌานหຌวยขมนอกมยาว มืองชียงราย ชียงราย 0.744 0.71 0.617 0.582 0.594 0.63 0.648 0.658 0.66 0.67 0.726 0.76 0.667

STN0198 บຌานหຌวยกลຌา วาวี มสรวย ชียงราย 0.753 0.721 0.63 0.596 0.608 0.643 0.66 0.67 0.673 0.682 0.736 0.769 0.678

STN0199 บຌานดอยงาม ทากຍอ มสรวย ชียงราย 0.818 0.786 0.724 0.71 0.751 0.793 0.805 0.814 0.816 0.812 0.831 0.839 0.792

STN0231 บຌานอีกຌอผาฮี้ ป่งงาม มสาย ชียงราย 0.728 0.693 0.596 0.559 0.572 0.609 0.628 0.638 0.641 0.651 0.709 0.745 0.647

STN0232 บຌานผาหมี วียงพางคํา มสาย ชียงราย 0.728 0.693 0.596 0.559 0.572 0.609 0.628 0.638 0.641 0.651 0.709 0.745 0.647

STN0233 บຌานหຌวยยาน ป่าตึง มจัน ชียงราย 0.751 0.718 0.627 0.592 0.605 0.64 0.657 0.667 0.67 0.679 0.734 0.767 0.675

STN0234 บຌานผาตก ทาขຌาวปลือก มจัน ชียงราย 0.753 0.721 0.63 0.595 0.608 0.642 0.66 0.67 0.672 0.681 0.736 0.769 0.678

STN0235 บຌานกิไวกาญจน์ ริมขง ชียงของ ชียงราย 0.721 0.685 0.586 0.55 0.563 0.6 0.619 0.63 0.632 0.642 0.702 0.738 0.639

STN0236 บຌานธารทอง So มงิน ชียงสน ชียงราย 0.721 0.685 0.586 0.55 0.563 0.6 0.619 0.63 0.632 0.642 0.702 0.738 0.639

STN0237 บຌานดอยสะงะ ศรีดอนมูล ชียงสน ชียงราย 0.728 0.693 0.596 0.559 0.572 0.609 0.628 0.638 0.641 0.651 0.709 0.745 0.647

STN0238 บຌานผาตั้ง ปอ วียงกน ชียงราย 0.755 0.723 0.633 0.599 0.611 0.645 0.663 0.673 0.675 0.684 0.738 0.771 0.681

STN0280 บຌานหຌวยชมพู หຌวยชมภู มืองชียงราย ชียงราย 0.828 0.798 0.74 0.722 0.743 0.783 0.811 0.821 0.813 0.799 0.828 0.841 0.794

STN0312 บຌานขุนลาว มจดีย์฿หม วียงป่าป้า ชียงราย 0.854 0.809 0.734 0.735 0.797 0.828 0.835 0.843 0.854 0.848 0.871 0.877 0.824

STN0313 บຌานหัวฝาย บຌานดู มือง ชียงราย 0.744 0.71 0.617 0.582 0.594 0.63 0.648 0.658 0.66 0.67 0.726 0.76 0.667

STN0314 บຌานปางกลาง วาวี มสรวย ชียงราย 0.753 0.721 0.63 0.596 0.608 0.643 0.66 0.67 0.673 0.682 0.736 0.769 0.678

STN0315 บຌานดอยลຌาน วาวี มสรวย ชียงราย 0.742 0.709 0.615 0.58 0.592 0.628 0.646 0.656 0.659 0.668 0.725 0.758 0.665

STN0001 บຌานหຌวยฮีไยน วียง ฝาง ชียง฿หม 0.696 0.654 0.549 0.516 0.541 0.596 0.615 0.634 0.635 0.631 0.681 0.711 0.622

STN0018 บຌานหຌวยยาบ หຌวยกຌว กิไง อ.มออน ชียง฿หม 0.741 0.671 0.546 0.524 0.58 0.717 0.689 0.714 0.734 0.765 0.765 0.78 0.685

STN0021 บຌานหัวฝาย ศรีดงยใน เชยปราการ ชียง฿หม 0.726 0.717 0.632 0.589 0.621 0.679 0.736 0.722 0.7 0.719 0.725 0.695 0.688

STN0022 บຌานป่าทຌอ ชางคิไง มจม ชียง฿หม 0.713 0.673 0.571 0.539 0.563 0.616 0.635 0.653 0.654 0.651 0.698 0.727 0.641

STN0023 บຌานหนองหอย ป่งยง มริม ชียง฿หม 0.798 0.765 0.709 0.684 0.696 0.756 0.77 0.776 0.773 0.773 0.802 0.814 0.76

STN0025 บຌานดอนชัย มทา กิไง อ.มออน ชียง฿หม 0.741 0.671 0.546 0.524 0.58 0.717 0.689 0.714 0.734 0.765 0.765 0.78 0.685



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
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ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0026 บຌานสบวาก มนาจร มจม ชียง฿หม 0.772 0.76 0.705 0.689 0.729 0.795 0.809 0.819 0.795 0.778 0.79 0.782 0.769

STN0027 บຌานหຌวยป่าซาง กึ้ดชຌาง มตง ชียง฿หม 0.734 0.667 0.594 0.573 0.618 0.674 0.665 0.686 0.684 0.695 0.742 0.757 0.674

STN0037 บຌานสันตຌนมวง มอนจอง อมกຎอย ชียง฿หม 0.749 0.747 0.714 0.719 0.759 0.815 0.827 0.839 0.827 0.793 0.775 0.763 0.777

STN0039 บຌานหຌวยหลอดกูมตืไน อมกຎอย ชียง฿หม 0.749 0.747 0.714 0.719 0.759 0.815 0.827 0.839 0.827 0.793 0.775 0.763 0.777

STN0041 บຌานมะหินหลวง อมกຎอย อมกຎอย ชียง฿หม 0.78 0.731 0.637 0.636 0.683 0.753 0.799 0.799 0.777 0.776 0.8 0.793 0.747

STN0043 บຌานมวน บอสลี ฮอด ชียง฿หม 0.716 0.677 0.576 0.544 0.568 0.621 0.639 0.657 0.658 0.655 0.702 0.73 0.645

STN0044 บຌานหຌวยขຌาวลบี มวิน กิไง อ.มวิน ชียง฿หม 0.772 0.76 0.705 0.689 0.729 0.795 0.809 0.819 0.795 0.778 0.79 0.782 0.769

STN0045 บຌานปางยาง บຌานปง หางดง ชียง฿หม 0.714 0.675 0.573 0.541 0.565 0.618 0.637 0.655 0.656 0.653 0.7 0.729 0.643

STN0075 บຌานหຌวยทຌง น้ําบอหลวง สันป่าตอง ชียง฿หม 0.714 0.675 0.573 0.541 0.565 0.618 0.637 0.655 0.656 0.653 0.7 0.729 0.643

STN0077 บຌานผาปูนดง อมกຎอย อมกຎอย ชียง฿หม 0.779 0.729 0.636 0.635 0.682 0.752 0.798 0.798 0.775 0.775 0.799 0.792 0.746

STN0115 บຌานมขะนิล บຌานปง หางดง ชียง฿หม 0.714 0.675 0.573 0.541 0.565 0.618 0.637 0.655 0.656 0.653 0.7 0.729 0.643

STN0122 บຌานมถหลวง บอสลี ฮอด ชียง฿หม 0.839 0.828 0.786 0.786 0.811 0.844 0.865 0.866 0.859 0.834 0.847 0.847 0.834

STN0141 บຌานมฮาง มสาว มอาย ชียง฿หม 0.735 0.704 0.614 0.588 0.607 0.653 0.663 0.679 0.688 0.691 0.731 0.756 0.676

STN0157 บຌานปางปอย มคะ ฝาง ชียง฿หม 0.71 0.67 0.568 0.536 0.56 0.614 0.632 0.651 0.652 0.648 0.696 0.725 0.639

STN0179 บຌานหลา มืองกຎาย มตง ชียง฿หม 0.721 0.697 0.636 0.606 0.604 0.678 0.704 0.706 0.705 0.723 0.751 0.74 0.689

STN0180 บຌานลาน มอนปิน ฝาง ชียง฿หม 0.71 0.67 0.568 0.536 0.56 0.614 0.632 0.651 0.652 0.648 0.696 0.725 0.639

STN0182 บຌานกองหะ ป่งยง มรมิ ชียง฿หม 0.714 0.675 0.573 0.541 0.565 0.618 0.637 0.655 0.656 0.653 0.7 0.729 0.643

STN0186 บຌานตุงลอย อมกຎอย อมกຎอย ชียง฿หม 0.779 0.729 0.636 0.635 0.682 0.752 0.798 0.798 0.775 0.775 0.799 0.792 0.746

STN0187 บຌานหลวง ยางปียง อมกຎอย ชียง฿หม 0.779 0.73 0.637 0.636 0.683 0.753 0.799 0.799 0.776 0.776 0.8 0.793 0.747

STN0011 บຌานทุงยาว มสาบ สะมิง ชียง฿หม 0.72 0.705 0.641 0.622 0.669 0.747 0.764 0.776 0.746 0.726 0.741 0.731 0.716

STN0024 บຌานมหลุ กองขก มจม ชียง฿หม 0.713 0.673 0.571 0.539 0.563 0.616 0.635 0.653 0.654 0.651 0.698 0.727 0.641

STN0028 บຌานปางหก อินทขิล มตง ชียง฿หม 0.796 0.742 0.681 0.663 0.701 0.748 0.74 0.757 0.755 0.764 0.802 0.814 0.747

STN0034 บຌานผา฿ตຌ ทาตอน มอาย ชียง฿หม 0.828 0.798 0.74 0.722 0.743 0.783 0.811 0.821 0.813 0.799 0.828 0.841 0.794

STN0035 บຌานสุขฤทัย ทาตอน มอาย ชียง฿หม 0.828 0.798 0.74 0.722 0.743 0.783 0.811 0.821 0.813 0.799 0.828 0.841 0.794
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ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0036 บຌานปางตຌนฆຌอง มะลิกา มอาย ชียง฿หม 0.704 0.664 0.56 0.527 0.552 0.606 0.625 0.644 0.645 0.641 0.689 0.719 0.631

STN0084 บຌานหลวงมืองคมืองคอง ชียงดาว ชียง฿หม 0.814 0.781 0.718 0.704 0.746 0.788 0.801 0.81 0.812 0.808 0.827 0.835 0.787

STN0014 บຌานมปอน บຌานหลวง จอมทอง ชียง฿หม 0.674 0.63 0.521 0.487 0.512 0.569 0.589 0.609 0.61 0.606 0.658 0.69 0.596

STN0019 บຌานป่าตึงงาม ปิงคຌง ชียงดาว ชียง฿หม 0.726 0.717 0.632 0.589 0.621 0.679 0.736 0.722 0.7 0.719 0.725 0.695 0.688

STN0042 บຌานปางหินฝน ปางหินฝน มจม ชียง฿หม 0.839 0.824 0.768 0.778 0.792 0.809 0.818 0.832 0.839 0.827 0.838 0.851 0.818

STN0051 บຌานยาง มงอน ฝาง ชียง฿หม 0.792 0.784 0.725 0.72 0.781 0.804 0.803 0.824 0.838 0.827 0.817 0.807 0.793

STN0201 บຌานขุนจຎ มวน พรຌาว ชียง฿หม 0.742 0.733 0.664 0.658 0.729 0.757 0.756 0.781 0.799 0.785 0.772 0.76 0.745

STN0202 บຌานปางอั้น ป่ามีไยง ดอยสะกใด ชียง฿หม 0.854 0.809 0.734 0.735 0.797 0.828 0.835 0.843 0.854 0.848 0.871 0.877 0.824

STN0203 บຌานมกําปอง หຌวยกຌว กิไง อ.มออน ชียง฿หม 0.771 0.743 0.661 0.637 0.655 0.696 0.705 0.72 0.728 0.731 0.767 0.789 0.717

STN0204 บຌานอียด สันป่ายาง มตง ชียง฿หม 0.734 0.667 0.594 0.573 0.618 0.674 0.665 0.686 0.684 0.695 0.742 0.757 0.674

STN0205 บຌานมมิงค์ ชางคิไง มจม ชียง฿หม 0.713 0.673 0.571 0.539 0.563 0.616 0.635 0.653 0.654 0.651 0.698 0.727 0.641

STN0206 บຌานอูตูม นากียน อมกຎอย ชียง฿หม 0.616 0.595 0.5 0.49 0.522 0.584 0.579 0.606 0.576 0.565 0.605 0.636 0.573

STN0230 บຌานทาขຌาม มทา กิไง อ.มออน ชียง฿หม 0.741 0.671 0.546 0.524 0.58 0.717 0.689 0.714 0.734 0.765 0.765 0.78 0.685

STN0247 บຌานปางฮาง สบปิง มตง ชียง฿หม 0.734 0.667 0.594 0.573 0.618 0.674 0.665 0.686 0.684 0.695 0.742 0.757 0.674

STN0248 บຌานป่าปຉ ป่าปຉ มตง ชียง฿หม 0.734 0.667 0.594 0.573 0.618 0.674 0.665 0.686 0.684 0.695 0.742 0.757 0.674

STN0249 บຌานป่งเฮ มสาว มอาย ชียง฿หม 0.696 0.654 0.549 0.516 0.541 0.596 0.615 0.634 0.635 0.631 0.681 0.711 0.622

STN0250 บຌานดนฮอม บอกຌว สะมิง ชียง฿หม 0.772 0.76 0.705 0.689 0.729 0.795 0.809 0.819 0.795 0.778 0.79 0.782 0.769

STN0251 บຌานหຌวยน้ําจาง บอกຌว สะมิง ชียง฿หม 0.833 0.817 0.76 0.77 0.784 0.802 0.811 0.826 0.833 0.82 0.832 0.846 0.811

STN0252 บຌานอางกานຌอย บຌานหลวง จอมทอง ชียง฿หม 0.702 0.662 0.558 0.525 0.549 0.604 0.623 0.642 0.643 0.639 0.687 0.717 0.629

STN0253 บຌานขุนปะ บຌานปะ จอมทอง ชียง฿หม 0.713 0.673 0.571 0.539 0.563 0.616 0.635 0.653 0.654 0.651 0.698 0.727 0.641

STN0254 บຌานมมะ มรม มริม ชียง฿หม 0.798 0.765 0.709 0.684 0.696 0.756 0.77 0.776 0.773 0.773 0.802 0.814 0.76

STN0255 บຌานหลวง มงอน ฝาง ชียง฿หม 0.792 0.784 0.725 0.72 0.781 0.804 0.803 0.824 0.838 0.827 0.817 0.807 0.793

STN0308 บຌานยางครก ยางปียง อมกຎอย ชียง฿หม 0.779 0.73 0.637 0.636 0.683 0.753 0.799 0.799 0.776 0.776 0.8 0.793 0.747

STN0309 บຌานนาเครຌ ยางปียง อมกຎอย ชียง฿หม 0.777 0.775 0.745 0.749 0.786 0.836 0.847 0.857 0.847 0.816 0.8 0.789 0.802
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ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0310 บຌานมูซอ มอนจอง อมกຎอย ชียง฿หม 0.777 0.775 0.745 0.749 0.786 0.836 0.847 0.857 0.847 0.816 0.8 0.789 0.802

STN0311 บຌานพงษ์ทอง ทพสดใจ กิไง อ.มออน ชียง฿หม 0.771 0.743 0.661 0.637 0.655 0.696 0.705 0.72 0.728 0.731 0.767 0.789 0.717

SCS08 บຌานชองคบ ชองคบ พบพระ ตาก 0.769 0.722 0.667 0.625 0.673 0.77 0.798 0.81 0.789 0.769 0.778 0.785 0.746

SCS09 บຌานหຌวยน้ํานัก พบพระ พบพระ ตาก 0.729 0.676 0.615 0.568 0.622 0.731 0.762 0.776 0.752 0.729 0.74 0.747 0.704

STN0048 บຌานทຌองฟ้า ทຌองฟ้า บຌานตาก ตาก 0.792 0.743 0.66 0.629 0.682 0.724 0.723 0.743 0.777 0.808 0.822 0.82 0.743

STN0054 บຌานขะนจื้อ ขะนจื้อ มระมาด ตาก 0.65 0.6 0.496 0.472 0.526 0.593 0.587 0.608 0.631 0.637 0.665 0.681 0.596

STN0050 บຌานมระมาดนຌ ขะนจื้อ มระมาด ตาก 0.662 0.613 0.51 0.487 0.54 0.606 0.6 0.621 0.643 0.649 0.676 0.692 0.608

STN0210 บຌานหຌวยพลู ทຌองฟ้า บຌานตาก ตาก 0.792 0.743 0.66 0.629 0.682 0.724 0.723 0.743 0.777 0.808 0.822 0.82 0.743

STN0295 บຌานรมกลຌาสหมิคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.551 0.639 0.586 0.57 0.623 0.693 0.704 0.73 0.715 0.715 0.733 0.736 0.666

STN0296 บຌานลีซอ มทຌอ มืองตาก ตาก 0.74 0.688 0.629 0.584 0.636 0.742 0.772 0.785 0.762 0.74 0.75 0.758 0.716

SCS10 บຌานหนองปลา พระธาตุ ชียงกลาง นาน 0.784 0.764 0.68 0.656 0.67 0.714 0.728 0.74 0.733 0.733 0.775 0.801 0.732

SCS13 บຌานตຎยกิไวหใน ภูคา ปัว นาน 0.782 0.74 0.653 0.624 0.667 0.735 0.758 0.771 0.769 0.764 0.783 0.794 0.737

SCS14 บຌานหຌวยเฟ มขะนิง วียงสา นาน 0.737 0.689 0.589 0.558 0.606 0.682 0.709 0.724 0.722 0.716 0.738 0.751 0.685

SCS15 บຌานยาบนาลิม มขะนิง วียงสา นาน 0.787 0.747 0.661 0.633 0.675 0.741 0.764 0.777 0.775 0.77 0.788 0.799 0.743

SCS16 บຌานฮากฮาน ยาบหัวนา วียงสา นาน 0.784 0.757 0.669 0.647 0.677 0.742 0.753 0.768 0.766 0.762 0.781 0.796 0.742

STN0020 บຌานหຌวยละบຌายสะนียน มือง นาน 0.791 0.751 0.666 0.638 0.68 0.745 0.768 0.781 0.779 0.774 0.792 0.802 0.747

STN0033 บຌานนากึ็น บอกลือหนือ บอกลือ นาน 0.735 0.687 0.587 0.555 0.604 0.68 0.707 0.723 0.721 0.715 0.736 0.749 0.683

STN0040 บຌานบอหยวก฿ตຌ บอกลือหนือ บอกลือ นาน 0.73 0.681 0.58 0.547 0.596 0.674 0.701 0.717 0.715 0.709 0.731 0.744 0.677

STN0068 บຌานสันติสุข สนทอง ทาวังผา นาน 0.684 0.656 0.547 0.517 0.534 0.591 0.609 0.624 0.615 0.615 0.671 0.707 0.614

STN0069 บຌานน้ําเครຌ ยม ทาวังผา นาน 0.684 0.656 0.547 0.517 0.534 0.591 0.609 0.624 0.615 0.615 0.671 0.707 0.614

STN0072 บຌานน้ําสอด ละ ทุงชຌาง นาน 0.72 0.695 0.594 0.566 0.582 0.635 0.652 0.666 0.658 0.658 0.709 0.741 0.656

STN0076 บຌานสวຌานหนือ ดงพญา บอกลือ นาน 0.763 0.718 0.625 0.595 0.641 0.712 0.737 0.751 0.749 0.744 0.763 0.775 0.715

STN0085 บຌานกอก อวน ปัว นาน 0.711 0.659 0.554 0.52 0.571 0.652 0.681 0.697 0.695 0.689 0.712 0.726 0.655

STN0086 บຌานสกาดกลาง สกาด ปัว นาน 0.805 0.768 0.687 0.661 0.701 0.762 0.783 0.795 0.794 0.789 0.806 0.816 0.764
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ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0087 บຌานหຌวยยใน ปิงหลวง นาหมืไน นาน 0.779 0.746 0.659 0.63 0.684 0.746 0.745 0.736 0.756 0.744 0.778 0.783 0.732

STN0088 บຌานน้ําปาน ชนดน กิไง อ.สองคว นาน 0.741 0.717 0.621 0.595 0.61 0.66 0.676 0.69 0.682 0.682 0.73 0.761 0.68

STN0089 บຌานวังเผ นาเรหลวง กิไง อ.สองคว นาน 0.741 0.717 0.621 0.595 0.61 0.66 0.676 0.69 0.682 0.682 0.73 0.761 0.68

STN0169 บຌานผาวียง ภูคา ปัว นาน 0.782 0.74 0.653 0.624 0.667 0.735 0.758 0.771 0.769 0.764 0.783 0.794 0.737

STN0181 บຌานปางยาง ภูคา ปัว นาน 0.7 0.647 0.539 0.506 0.557 0.64 0.669 0.686 0.684 0.677 0.701 0.716 0.643

STN0184 บຌานวังกอก น้ําตก นานຌอย นาน 0.749 0.712 0.617 0.585 0.644 0.712 0.711 0.701 0.723 0.71 0.747 0.754 0.697

STN0185 บຌานน้ํามีด ปอ ชียงกลาง นาน 0.697 0.67 0.564 0.535 0.551 0.607 0.624 0.639 0.631 0.63 0.684 0.719 0.629

STN0056 บຌานสบปน หຌวยกຎน ฉลิมพระกียรตินาน 0.823 0.806 0.734 0.714 0.725 0.764 0.776 0.786 0.78 0.78 0.815 0.837 0.778

STN0239 บຌานหຌวยธนู ตาลชุม ทาวังผา นาน 0.684 0.656 0.547 0.517 0.534 0.591 0.609 0.624 0.615 0.615 0.671 0.707 0.614

STN0240 บຌานหางทางหลวภูฟ้า บอกลือ นาน 0.779 0.737 0.649 0.62 0.663 0.731 0.755 0.768 0.766 0.761 0.78 0.791 0.733

STN0241 บຌานสบมาง ภูฟ้า บอกลือ นาน 0.779 0.737 0.649 0.62 0.663 0.731 0.755 0.768 0.766 0.761 0.78 0.791 0.733

STN0336 บຌานหຌวยกຎน หຌวยกຎน ฉลิมพระกียรตินาน 0.823 0.806 0.734 0.714 0.725 0.764 0.776 0.786 0.78 0.78 0.815 0.837 0.778

STN0337 บຌานผาน้ํายຌอย พญากຌว ชียงกลาง นาน 0.784 0.764 0.68 0.656 0.67 0.714 0.728 0.74 0.733 0.733 0.775 0.801 0.732

STN0338 บຌานปอน L ปอน ทุงชຌาง นาน 0.769 0.747 0.659 0.634 0.648 0.695 0.71 0.722 0.715 0.715 0.759 0.787 0.714

STN0339 บຌานงอบหนือ ปอน ทุงชຌาง นาน 0.769 0.747 0.659 0.634 0.648 0.695 0.71 0.722 0.715 0.715 0.759 0.787 0.714

STN0340 บຌานน้ําพิ ทุงชຌาง ทุงชຌาง นาน 0.72 0.695 0.594 0.566 0.582 0.635 0.652 0.666 0.658 0.658 0.709 0.741 0.656

STN0341 บຌานขุนสถาน สันทะ นานຌอย นาน 0.749 0.712 0.617 0.585 0.644 0.712 0.711 0.701 0.723 0.71 0.747 0.754 0.697

STN0342 บຌานผาหลัก ตําบลยอด สองคว นาน 0.811 0.793 0.717 0.695 0.708 0.748 0.761 0.771 0.766 0.765 0.803 0.826 0.764

STN0343 บຌานน้ํากิ฿ตຌ ผาทอง ทาวังผา นาน 0.684 0.656 0.547 0.517 0.534 0.591 0.609 0.624 0.615 0.615 0.671 0.707 0.614

STN0348 บຌานบอหลวง บอกลือ฿ตຌ บอกลือ นาน 0.763 0.718 0.625 0.595 0.641 0.712 0.737 0.751 0.749 0.744 0.763 0.775 0.715

STN0349 บຌานหຌวยตรึม บຌานพี้ บຌานหลวง นาน 0.791 0.751 0.666 0.638 0.68 0.745 0.768 0.781 0.779 0.774 0.792 0.802 0.747

STN0351 บຌานปางก ทุงชຌาง ทุงชຌาง นาน 0.697 0.67 0.564 0.535 0.551 0.607 0.624 0.639 0.631 0.63 0.684 0.719 0.629

STN0352 สะพานนาหนุน ผาตอ ทาวังผา นาน 0.713 0.662 0.557 0.524 0.575 0.655 0.684 0.7 0.698 0.692 0.715 0.728 0.659

STN0353 บຌานนาฝ่า L จอมพระ ทาวังผา นาน 0.711 0.659 0.554 0.52 0.571 0.652 0.681 0.697 0.695 0.689 0.712 0.726 0.655



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
ผ-43 

ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0354 บຌานป่งศรี บຌานฟ้า บຌานหลวง นาน 0.737 0.689 0.589 0.558 0.606 0.682 0.709 0.724 0.722 0.716 0.738 0.751 0.685

STN0242 บຌานฮวก ภูซาง ภูซาง พะยา 0.755 0.723 0.633 0.599 0.611 0.645 0.663 0.673 0.675 0.684 0.738 0.771 0.681

STN0243 บຌานตຌนผึ้ง รมยใน ชียงคํา พะยา 0.741 0.717 0.621 0.595 0.61 0.66 0.676 0.69 0.682 0.682 0.73 0.761 0.68

STN0244 บຌานมลาว มลาว ชียงคํา พะยา 0.657 0.614 0.498 0.476 0.499 0.543 0.56 0.576 0.582 0.596 0.653 0.688 0.579

STN0245 บຌานกาญจนา มลาว ชียงคํา พะยา 0.657 0.614 0.498 0.476 0.499 0.543 0.56 0.576 0.582 0.596 0.653 0.688 0.579

STN0344 บຌานปางมะอ มลาว ชียงคํา พะยา 0.738 0.703 0.604 0.584 0.604 0.643 0.657 0.671 0.676 0.687 0.735 0.763 0.672

STN0104 บຌานน้ํากุม น้ํากุม นครเทย พิษณุลก 0.744 0.722 0.647 0.633 0.657 0.7 0.708 0.722 0.725 0.714 0.742 0.758 0.706

STN0294 บຌานทาขຌาม L วังนกอน วังทอง พิษณุลก 0.709 0.684 0.603 0.587 0.613 0.661 0.669 0.684 0.688 0.676 0.706 0.725 0.667

STN0331 บຌานชมพูหนือ Lชมพู นินมะปราง พิษณุลก 0.771 0.767 0.705 0.676 0.698 0.757 0.76 0.769 0.784 0.794 0.795 0.775 0.754

STN0105 บຌานขายา ขาคຌอ ขาคຌอ พชรบูรณ์ 0.668 0.643 0.557 0.543 0.577 0.627 0.634 0.655 0.658 0.633 0.662 0.682 0.628

STN0106 บຌานทางดง คมปຊสน ขาคຌอ พชรบูรณ์ 0.685 0.661 0.578 0.564 0.597 0.646 0.652 0.672 0.675 0.652 0.679 0.698 0.647

STN0107 บຌานป่งจใดหัว พุทธบาท ชนดน พชรบูรณ์ 0.616 0.603 0.505 0.507 0.562 0.636 0.66 0.683 0.699 0.661 0.645 0.652 0.619

STN0108 บຌานป่งตะบก พุทธบาท ชนดน พชรบูรณ์ 0.616 0.603 0.505 0.507 0.562 0.636 0.66 0.683 0.699 0.661 0.645 0.652 0.619

STN0297 บຌานศักดิ่ฉลิมกิ ขาคຌอ ขาคຌอ พชรบูรณ์ 0.668 0.643 0.557 0.543 0.577 0.627 0.634 0.655 0.658 0.633 0.662 0.682 0.628

STN0298 บຌานนินสะอาด บุงน้ําตຌา หลมสัก พชรบูรณ์ 0.65 0.625 0.536 0.522 0.556 0.608 0.615 0.637 0.64 0.614 0.644 0.665 0.609

STN0299 บຌานป่งสามขา ศิลา หลมกา พชรบูรณ์ 0.609 0.582 0.487 0.473 0.508 0.564 0.571 0.595 0.598 0.57 0.602 0.624 0.565

STN0316 บຌานวังลาด ชนดน ชนดน พชรบูรณ์ 0.649 0.636 0.543 0.545 0.598 0.668 0.69 0.711 0.726 0.691 0.676 0.682 0.651

STN0317 บຌานซับอีปุก ซับพุทรา ชนดน พชรบูรณ์ 0.649 0.636 0.543 0.545 0.598 0.668 0.69 0.711 0.726 0.691 0.676 0.682 0.651

STN0318 บຌานซับปิป ซับปิป วังป่ง พชรบูรณ์ 0.734 0.728 0.676 0.694 0.721 0.731 0.73 0.746 0.765 0.748 0.743 0.737 0.729

STN0319 บຌานขาขาด ตะบาะ มืองพชรบูรณ์ พชรบูรณ์ 0.734 0.728 0.676 0.694 0.721 0.731 0.73 0.746 0.765 0.748 0.743 0.737 0.729

STN0356 บຌานวังหวຌา วังรู หินฮาว หลมกา พชรบูรณ์ 0.742 0.722 0.649 0.637 0.665 0.708 0.714 0.731 0.734 0.713 0.737 0.753 0.709

STN0357 บຌานน้ําพุ พุทธบาท ชนดน พชรบูรณ์ 0.649 0.636 0.543 0.545 0.598 0.668 0.69 0.711 0.726 0.691 0.676 0.682 0.651

STN0358 บຌานทุงสมอ ทุงสมอ ขาคຌอ พชรบูรณ์ 0.685 0.661 0.578 0.564 0.597 0.646 0.652 0.672 0.675 0.652 0.679 0.698 0.647

STN0032 บຌานหัวตะกรຌา บຌานปิน ลอง พร 0.703 0.639 0.507 0.483 0.536 0.648 0.666 0.693 0.703 0.711 0.732 0.728 0.646



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

ผ-44 
สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0177 บຌานปากกลาย ป่าดง มือง พร 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0174 บຌานพะดอนมลูสรอย วังชิ้น พร 0.767 0.742 0.634 0.606 0.641 0.737 0.724 0.76 0.747 0.738 0.773 0.782 0.721

STN0175 บຌานมฮด มพงุ วังชิ้น พร 0.778 0.726 0.616 0.596 0.641 0.734 0.749 0.77 0.778 0.784 0.801 0.797 0.731

STN0176 บຌานนาตอง ชอฮ มือง พร 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0052 บຌานนาพูน นาพูน วังชิ้น พร 0.735 0.687 0.587 0.555 0.604 0.68 0.707 0.723 0.721 0.715 0.736 0.749 0.683

STN0261 บຌานหຌวยฮอมพฒับຌานวียง รຌองกวาง พร 0.746 0.714 0.616 0.591 0.624 0.698 0.71 0.727 0.725 0.721 0.742 0.759 0.698

STN0262 บຌานคนป่าหิน มปาน ลอง พร 0.778 0.726 0.616 0.596 0.641 0.734 0.749 0.77 0.778 0.784 0.801 0.797 0.731

STN0333 บຌานปางคาะ เทรยຌอย ดนชัย พร 0.729 0.701 0.582 0.551 0.589 0.695 0.68 0.721 0.707 0.696 0.736 0.746 0.678

STN0334 บຌานมขม บอหลใกลอง ลอง พร 0.778 0.726 0.616 0.596 0.641 0.734 0.749 0.77 0.778 0.784 0.801 0.797 0.731

STN0335 บຌานขวงบุก หຌวยเร ดนชัย พร 0.729 0.701 0.582 0.551 0.589 0.695 0.68 0.721 0.707 0.696 0.736 0.746 0.678

STN0345 บຌานมจอก มป้าก วังชิ้น พร 0.778 0.726 0.616 0.596 0.641 0.734 0.749 0.77 0.778 0.784 0.801 0.797 0.731

SCS01 บຌานหຌวยกຌว มฮี้ ปาย มฮองสอน 0.635 0.595 0.475 0.42 0.447 0.534 0.553 0.57 0.558 0.553 0.612 0.653 0.55

SCS02 บຌานมืองปง มืองปง ปาย มฮองสอน 0.769 0.704 0.597 0.562 0.608 0.702 0.732 0.746 0.734 0.719 0.767 0.789 0.703

SCS21 บຌานคูลาปอร์ มนาจาง มลานຌอย มฮองสอน 0.777 0.765 0.71 0.694 0.734 0.799 0.813 0.823 0.799 0.782 0.794 0.786 0.773

STN0112 บຌานมสุริน ขุนยวม ขุนยวม มฮองสอน 0.876 0.838 0.771 0.748 0.778 0.837 0.855 0.863 0.855 0.846 0.875 0.887 0.836

STN0116 บຌานปางตอง ป่งสา ปาย มฮองสอน 0.72 0.705 0.641 0.622 0.669 0.747 0.764 0.776 0.746 0.726 0.741 0.731 0.716

STN0117 บຌานขุนสา฿น ป่งสา ปาย มฮองสอน 0.796 0.742 0.681 0.663 0.701 0.748 0.74 0.757 0.755 0.764 0.802 0.814 0.747

STN0118 บຌานทบศอก หมอกจําปຉ มือง มฮองสอน 0.839 0.828 0.786 0.786 0.811 0.844 0.865 0.866 0.859 0.834 0.847 0.847 0.834

STN0119 บຌานมถ฿ตຌ มถ มลานຌอย มฮองสอน 0.766 0.754 0.697 0.681 0.722 0.79 0.804 0.814 0.789 0.772 0.785 0.776 0.762

STN0120 บຌานมจอ มถ มลานຌอย มฮองสอน 0.777 0.765 0.71 0.694 0.734 0.799 0.813 0.823 0.799 0.782 0.794 0.786 0.773

STN0121 บຌานมขดี มนาจาง มลานຌอย มฮองสอน 0.777 0.765 0.71 0.694 0.734 0.799 0.813 0.823 0.799 0.782 0.794 0.786 0.773

STN0123 บຌานหนองมวน(ดหຌวยหຌอม มลานຌอย มฮองสอน 0.794 0.772 0.692 0.655 0.682 0.758 0.765 0.774 0.76 0.756 0.782 0.804 0.749

STN0124 บຌานดง฿หม หຌวยหຌอม มลานຌอย มฮองสอน 0.794 0.772 0.692 0.655 0.682 0.758 0.765 0.774 0.76 0.756 0.782 0.804 0.749

STN0125 บຌานมอุมลองนຌปຉาปຉ มสะรียง มฮองสอน 0.828 0.809 0.741 0.708 0.732 0.797 0.804 0.811 0.799 0.795 0.818 0.837 0.79



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
ผ-45 

ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0126 บຌานฮากเมຌหนือปຉาปຉ มสะรียง มฮองสอน 0.754 0.728 0.638 0.596 0.627 0.712 0.721 0.731 0.715 0.71 0.74 0.765 0.703

STN0127 บຌานผาบอง ผาบอง มือง มฮองสอน 0.839 0.828 0.786 0.786 0.811 0.844 0.865 0.866 0.859 0.834 0.847 0.847 0.834

STN0128 บຌานเมครวฟ หຌวยป่ง มือง มฮองสอน 0.839 0.828 0.786 0.786 0.811 0.844 0.865 0.866 0.859 0.834 0.847 0.847 0.834

STN0130 บຌานสบสอย ปางหมู มือง มฮองสอน 0.839 0.828 0.786 0.786 0.811 0.844 0.865 0.866 0.859 0.834 0.847 0.847 0.834

STN0129 บຌาน฿หม วียงหนือ ปาย มฮองสอน 0.635 0.595 0.475 0.42 0.447 0.534 0.553 0.57 0.558 0.553 0.612 0.653 0.55

STN0131 บຌานหຌวยหลวง บຌานกาด มสะรียง มฮองสอน 0.628 0.61 0.532 0.511 0.566 0.662 0.683 0.698 0.661 0.636 0.655 0.642 0.624

STN0049 บຌานมหาะ มหาะ มสะรียง มฮองสอน 0.758 0.734 0.644 0.603 0.633 0.717 0.726 0.736 0.72 0.715 0.745 0.77 0.709

STN0207 หຌวยกຍะเมຌหลู ป่าปຉ มสะรียง มฮองสอน 0.641 0.607 0.492 0.443 0.479 0.586 0.597 0.611 0.59 0.583 0.622 0.656 0.575

STN0208 บຌานอมพาย ป่าปຉ มสะรียง มฮองสอน 0.716 0.677 0.576 0.544 0.568 0.621 0.639 0.657 0.658 0.655 0.702 0.73 0.645

STN0209 บຌานหຌวยหมากหทาผาปุ้ม มลานຌอย มฮองสอน 0.673 0.644 0.555 0.539 0.574 0.624 0.627 0.644 0.628 0.62 0.663 0.692 0.624

STN0256 บຌานหຌวยกุຌง ป่าป่ง สบมย มฮองสอน 0.761 0.736 0.647 0.606 0.636 0.72 0.728 0.739 0.723 0.718 0.747 0.772 0.711

STN0257 บຌานน้ําริน สบป่อง ปางมะผຌา มฮองสอน 0.85 0.831 0.766 0.742 0.802 0.895 0.901 0.908 0.867 0.834 0.842 0.852 0.841

STN0258 บຌานมืองนຌอย วียงหนือ ปาย มฮองสอน 0.725 0.686 0.588 0.556 0.579 0.632 0.65 0.667 0.668 0.665 0.711 0.739 0.655

STN0307 บຌานปางตอง มอูคอ ขุนยวม มฮองสอน 0.876 0.838 0.771 0.748 0.778 0.837 0.855 0.863 0.855 0.846 0.875 0.887 0.836

SCS20 บຌานมสลม วียงมอก ถิน ลําปาง 0.732 0.697 0.61 0.593 0.639 0.702 0.703 0.726 0.737 0.73 0.743 0.742 0.696

STN0143 บຌานปางอาย มืองปาน มืองปาน ลําปาง 0.732 0.697 0.61 0.593 0.639 0.702 0.703 0.726 0.737 0.73 0.743 0.742 0.696

STN0144 บຌานมลียงพัฒสริมขวา สริมงาม ลําปาง 0.771 0.743 0.661 0.637 0.655 0.696 0.705 0.72 0.728 0.731 0.767 0.789 0.717

STN0071 บຌานหลวงมืองปมืองปาน มืองปาน ลําปาง 0.771 0.743 0.661 0.637 0.655 0.696 0.705 0.72 0.728 0.731 0.767 0.789 0.717

STN0200 บຌานขาม หัวมือง มืองปาน ลําปาง 0.771 0.743 0.661 0.637 0.655 0.696 0.705 0.72 0.728 0.731 0.767 0.789 0.717

STN0246 บຌานปางปง-ปางทวียงตาล หຌางฉัตร ลําปาง 0.735 0.704 0.614 0.588 0.607 0.653 0.663 0.679 0.688 0.691 0.731 0.756 0.676

STN0347 บຌานบอสีไหลีไยม ปงตา งาว ลําปาง 0.713 0.68 0.584 0.557 0.577 0.625 0.635 0.653 0.662 0.665 0.708 0.734 0.649

SCS18 บຌานหัวขัว ทุงหัวชຌาง ทุงหัวชຌาง ลําพูน 0.63 0.582 0.464 0.433 0.467 0.521 0.533 0.559 0.574 0.576 0.629 0.66 0.552

SCS19 บຌานหຌวยทรายข มลาน ลี้ ลาํพูน 0.635 0.588 0.471 0.44 0.474 0.528 0.539 0.565 0.58 0.582 0.635 0.665 0.558

STN0145 บຌานมหลใก ทาขุมงิน มทา ลําพูน 0.764 0.699 0.581 0.561 0.614 0.742 0.716 0.739 0.758 0.786 0.786 0.8 0.712
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ตารางทีไ ค-1 (ตอ) อัตราสวนคุณลดปริมาณนๅํา฿นดิน (K) พืๅนทีไลุมนๅําภาคหนือ 7 ลุมนๅํา 

 

สถานี หมูบຌาน ตําบล อําภอ จังหวัด k_jan k_feb k_mar k_apr k_may k_jun k_jul k_aug k_sep k_oct k_nov K_dec Annual_K

STN0146 บຌานขุนตาน ทาปลาดุก มทา ลําพูน 0.741 0.671 0.546 0.524 0.58 0.717 0.689 0.714 0.734 0.765 0.765 0.78 0.685

STN0259 บຌานมป้อก฿น ศรีวิชยั ลี้ ลําพูน 0.635 0.588 0.471 0.44 0.474 0.528 0.539 0.565 0.58 0.582 0.635 0.665 0.558

STN0030 บຌานหຌวยตม บຌานตึก ศรีสัชนาลัย สุขทัย 0.776 0.752 0.648 0.62 0.655 0.747 0.735 0.77 0.758 0.748 0.783 0.791 0.732

STN0110 บຌานหຌวยหยวก บຌานกง ศรีสัชนาลัย สุขทัย 0.767 0.742 0.634 0.606 0.641 0.737 0.724 0.76 0.747 0.738 0.773 0.782 0.721

STN0099 บຌานชิงผา กลางดง ทุงสลีไยม สุขทัย 0.767 0.742 0.634 0.606 0.641 0.737 0.724 0.76 0.747 0.738 0.773 0.782 0.721

STN0229 บຌานนาตຌนจัไน บຌานตึก ศรีสัชนาลัย สุขทัย 0.776 0.752 0.648 0.62 0.655 0.747 0.735 0.77 0.758 0.748 0.783 0.791 0.732

STN0359 บຌานหຌวยเครຌ ดงคู ศรัสัชนาลัย สุขทัย 0.776 0.752 0.648 0.62 0.655 0.747 0.735 0.77 0.758 0.748 0.783 0.791 0.732

SCS17 บຌานปางคอม บอบี้ย บຌานคก อุตรดิตถ์ 0.734 0.696 0.597 0.565 0.625 0.696 0.695 0.685 0.707 0.694 0.733 0.739 0.681

STN0166 บຌานน้ําตຍะ น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0167 บຌานดานหຌวย฿ตຌ หัวดง ลับล อุตรดิตถ์ 0.591 0.54 0.424 0.432 0.403 0.499 0.534 0.586 0.637 0.566 0.59 0.591 0.533

STN0168 บຌานกิไวคียน จริม ทาปลา อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0170 บຌานน้ําลี น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0188 บຌานขุนฝาง ขุนฝาง มือง อุตรดิตถ์ 0.591 0.54 0.424 0.432 0.403 0.499 0.534 0.586 0.637 0.566 0.59 0.591 0.533

STN0189 บຌานหຌวยเผ บอบี้ย บຌานคก อุตรดิตถ์ 0.746 0.709 0.613 0.582 0.641 0.709 0.708 0.698 0.72 0.708 0.745 0.751 0.694

STN0222 บຌานมอนหัวฝายดานนาขาม มือง อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0260 บຌานหຌวยกียงพาบຌานดานนาขาม มือง อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0332 บຌานเฮฮຌา บຌานดานนาขาม มือง อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673

STN0346 บຌานหัวนา นานกกก ลับล อุตรดิตถ์ 0.708 0.672 0.573 0.55 0.591 0.681 0.7 0.721 0.722 0.704 0.727 0.728 0.673
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ภาคผนวก ง 
การอบรมชิงปฏิบัตกิาร 
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สรุปผลการอบรมชิงปฏิบัตกิาร 
การประยกุต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์/ละบบจําลองดนิถลม

จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 
วนัพฤหัสบดทีีไ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

1. การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์สําหรับสดงผลการศึกษาการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

ครงการวิจัยเดຌจัดฝึกอบรมชิงปฏิบัติการสําหรับการประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศ
ภูมศิาสตร์฿นการนําสนอผลการศึกษาทีไวิคราะห์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ 

A2 ละ B2 ละ การ฿ชຌงานฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก ทีไเดຌจัดทําฐานขຌอมูลเวຌพืไอ฿หຌ
สามารถนําเป฿ชຌประยชน์เดຌตามความตຌองการของกรมทรัพยากรน้ํา฿นวันพฤหัสบดีทีไ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 ซึไงการอบรมชิงปฏิบัติการเดຌบงป็น 2 สวน ดยมีรายละอียดดังน้ี 

สวนทีไ 1 การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดสรຌางผนทีไสดงนวนຌม
การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 

ละ B2 ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 มีหัวขຌอ฿นการอบรมดังน้ี 

1) อธิบายฐานขຌอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน฿นตละกริดขนาด 1 กม. x 1 กม. ทีไคาดการณ์เดຌจาก
บบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ภายหลังปรับกຌ฿นชวงปีฐานระหวางปี 

พ.ศ. 2523-2554 ละ฿นชวงปีอนาคตระหวางปี พ.ศ. 2555-2612 

2) อธิบายความหมายละองค์ประกอบของระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information Systems, GIS) 

3) นะนําปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ทีไประยุกต์฿ชຌ฿นการศึกษา 

4) อธิบายฐานขຌอมูลผลการวิคาระห์การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง
ภูมอิากาศภูมภิาค PRECIS Scenario บบ A2 ละ B2 ซึไงประกอบดຌวย  

� การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยรายปี฿นอนาคตทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS 

Scenario A2 (ทียบกับปี พ.ศ. 2523-2554) 

� การปลีไยนปลงคาบีไยงบนมาตรฐานของฝนรายปี฿นอนาคตทีไเดຌจากบบจําลอง 
PRECIS Scenario A2 (ทียบกับปี พ.ศ. 2523-2554) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

ผ-50 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

� การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยชวงฤดูฝน฿นอนาคตทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS 

Scenario A2 (ทียบกับปี พ.ศ. 2523-2554) 

� การปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนฉลีไยชวงฤดูลຌง฿นอนาคตทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS 

Scenario A2 (ทียบกับปี พ.ศ. 2523-2554) 

� การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายวันสูงสุด฿นอนาคตทีไเดຌจากบบจําลอง PRECIS 

Scenario A2 (ทียบกับปี พ.ศ. 2523-2554) 

5) นะนําการประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3.1) ฿นการจัดสรຌาง
ผนทีไสดงนวนຌมการปลีไยนปลงปริมาณนํ้าฝนทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS 

Scenario บบ A2 ละ B2 ฿นขຌอ 4) 

สวนทีไ 2 การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการ฿ชຌงานฐานขຌอมูลละจัดสรຌาง
ผนทีไหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลากทีไจดัสรຌางขึ้น มีหัวขຌอ฿นการอบรมดังน้ี 

1) อธิบายรายละอียดของฐานขຌอมูลทีไจัดทําขึ้น฿นระบบสาระสนทศภูมิศาสตร์ ซึไงประกอบดຌวย
ฐานขຌอมูลสดงตําหนงทีไต้ังละขຌอมูลชิงบรรยาย ณ ตําหนงทีไประสบภัยหตุการณ์ดินถลม/นํ้าป่าเหลหลาก 

2) นะนําการประยุกต์฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดสรຌางผนทีไหตุการณ์ดินถลม/

นํ้าป่าเหลหลาก 

 

2. การประยุกต์฿ชຌปรกรมบบจําลองวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวละความถีไของการกิด
อุทกภัย/ดินถลม ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 

การฝึกอบรมการ฿ชຌปรกรมบบจําลองปริมาณนํ้าฝนสะสมวิกฤติ ดຌวยวิธีการกึไงสถิติ (Semi-

Statistical Model) ดยการนําคาดัชนีความชุมช้ืนของดิน (API) มาประยุกต์฿ชຌสําหรับการสรຌางผนทีไพ้ืนทีไ
ออนเหวตอการกิดดินถลม ดังน้ี  

1) นะนําบบจําลองการวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลม (%RTL Model)  

2) นะนําการตรียมรูปบบขຌอมูลปริมาณนํ้าฝนคาดการณ์จากบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRESIC พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลนําขຌา฿นบบจําลองวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอดินถลม    (%RTL Model) 

ดຌวยปรกรม Microsoft Excel 

3) นะนําการ฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร์฿นการจัดทําผนทีไพ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมทีไ
เดຌจากการวิคราะห์บบจําลองปริมาณนํ้าฝนสะสมวิกฤติ 
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สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-51 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมชิงปฏิบัติการ฿นวันพฤหสับดีทีไ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

 
 

รปูทีไ ง-1 ผูຌขຌารวมการอบรมชิงปฏิบัติการ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

ผ-52 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 

 
 

รปูทีไ ง-2 การประยุกต์฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศภูมิศาสตรส์ําหรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/
ภาวะลกรຌอน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-53 

 

 
 

รปูทีไ ง-3 การ฿ชຌปรกรม %RTL Model สําหรบัวิคราะห์พืๅนทีไออนไหวตอการกิดดินถลมจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

ผ-54 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

3. สรุปผลการอบรมชิงปฏิบัติการ 

การฝึกอบรมชิงปฏิบัติการ การประยุกต่ิ฿ชຌปรกรมวิคราะห์พ้ืนทีไออนเหวตอการกิดดินถลมจาก
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน ผูຌขຌารวมอบรมสามารถขຌา฿จถึงกระบวนการวิคราะห์ละ
การนําผลการวิคราะห์เป฿ชຌ฿นการจัดการวางผนฝ้าระวังละจຌงตือนภัยดຌานภัยพิบัติดินถลมเดຌ อีกทั้ง 
สามารถสืบคຌนขຌอมูลหตุการณ์นํ้าป่าเหลหลาก/ดินคลนถลม ฿นระบบฐานขຌอมูลดຌวยปรกรมสารสนทศ
ภูมิศาสตร์ ทีไเดຌจัดตรียมเวຌ นอกจากน้ัน ยังสามารถพิไมฐานขຌอมูลหตุการณ์ดินถลมหรือนํ้าป่าเหลหลาก฿น
ฐานขຌอมูลดิมเดຌอีกดຌวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-55 

 

ภาคผนวก จ 
การจัดประชุมสัมมนาครงการ 

  





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-57 

รายงานสรุปการจัดประชุมสัมมนาครงการ 
“การศึกษาคาดการณพ์ืๅนทีไดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน”  

ภาย฿ตຌ ครงการความป็นเปเดຌละความถีไของการกิดอุทกภยั/ดินถลมจากการปลีไยนปลง
สภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน:พ้ืนทีไศึกษาภาคหนือ 

1. การดํานินงานจัดประชุมสัมมนา 

การจัดประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์ พืไอประชุมสนอผลการดํานินครงการความป็นเปเดຌละ
ความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ/ภาวะลกรຌอน:พ้ืนทีไศึกษาภาคหนือ 

ซึไงจัดดยกรมทรัพยากรน้ํา รวมกับ หนวยวิจัยดินถลม ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ละศูนย์วิจัยนํ้าละภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยทคนลยีมหานคร สนอตอ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับพิบัติภัยดินถลม บุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้า หนวยงานราชการ สถานศึกษา รวมท้ัง
บริษัทอกชน ซึไงป็นการจัดประชุมสัมมนาสรุปงานทีไ฿หຌผูຌขຌารวมสัมมนาเดຌรับฟัง ละมีสวนรวม฿นการสดง
ความคิดหใน ทีไจะนําเปสูการประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ตอทั้งผูຌขຌารวมสัมมนาละคณะผูຌจดัทําตอเป 

กลุมป้าหมายสําหรับการชิญขຌารวมการสัมมนาพืไอรับฟังความคิดหใน มีจํานวนทั้งสิ้น 131 คน 

ดยมีสัดสวน฿นตละกลุมดังรูปทีไ จ.1 ละมีรายละอียดดังตารางทีไ จ.1 

 

 

 

รปูทีไ จ-1 สัดสวนกลุมป้าหมายสําหรบัการสัมมนา 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

ผ-58 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

ตารางทีไ จ-1 สดัสวนของกลุมปา้หมายสาํหรับการจัดสมัมนา 

ลําดับทีไ กลุมป้าหมาย/รายละอียดของกลุม 
จํานวน 
(คน) 

รຌอยละ
(%) 

1 กรมทรัพยากรนๅํา 30 23 

2 

หนวยงานราชการ 
EGAT/ กรมยธาธิการละผังมือง/ กรมทางหลวง/ กรม
ชลประทาน/ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป็นตຌน 45 34 

3 

องค์กรอิสระ 
ศูนย์ตือนภัยพิบัติหงชาติ/ สถาบันสารสนทศทรัพยากรน้ําละ
การกษตร (องค์การมหาชน)/ สถาบันสิไงวดลຌอมเทย ป็นตຌน 22 17 

4 

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยทคนลยีมหานคร/ มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป็นตຌน 10 8 

5 

บริษัทอกชน 
บริษัท กรุงทพอนยินียริไง คอนซัลตนท/์ บริษัท ปัญญา คอนซัล
ตนท์ จาํกัดบริษัท จีอใมที คอร์ปอรชัไน จาํกัด ป็นตຌน 24 18 

รวมทัๅงสิๅน 131 100.0

 

2. ผลการจดัประชุมสัมมนา 

การสัมมนาสําหรับครงการความป็นเปเดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน:พ้ืนทีไศึกษาภาคหนือ เดຌจัดขึ้น฿นวันอังคารทีไ 3 มิถุนายน 2557 

วลา 08.30-15.00น. ณ หຌองมจิก 3 ช้ัน 2 รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสีไ 
กรุงทพฯ กําหนดการสัมมนาดังตารางทีไ จ.2 มีจํานวนผูຌขຌารวมทั้งสิ้น 138 คน ดังสดง฿นตารางทีไ จ.3 ละ
รูปทีไ จ.2 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-59 

ตารางทีไ จ-2  กําหนดการจัดประชุมสัมมนา 
08:30-09:00 น. ลงทะบียนผูຌขຌารวมสัมมนา
09:00-09:30 น. พิธีปิดการสัมมนา

กลาวตຌอนรับ ดย หัวหนຌาครงการ/ผูຌอํานวยการศูนย์วิจัยฯ 

รศ.ดร.สทุธิศักด่ิ ศรลัมพ์ 

กลาวรายงาน  
ดย ผูຌอํานวยการสํานักวิจยัพัฒนาละอุทกวิทยา 
นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ์ 
กลาวปิด 
ดย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
นายนิวัติชัย คัมภีร์   

09:45-10:00 น. พักรับประทานอาหารวาง

10:00-11:30 การศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 
ดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ ์ชุมชืไน ผูຌชีไยวชาญดຌานวิศวกรรมหลงนํ้า 
ศูนย์วิจัยนํ้าละภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยทคนลยีมหานคร 

11:30-12:00 รบัประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอนทีไมีผลตอการกิดดินถลม 
ดย รศ.ดร.สุทธิศกัด่ิ ศรลัมพ์ ผูຌชีไยวชาญดຌานวิศวกรรมดินถลม 

ศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
14:30-15:00 ตอบขຌอซักถามละคํานะนํา/ ปิดการสมัมนา

รับประทานอาหารวาง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

ผ-60 สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
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ตารางทีไ จ-3  หนวยงานทีไขຌารวมการสัมมนา 

ลําดับทีไ กลุมป้าหมาย/รายละอียดของกลุม 
จํานวน 
(คน) 

รຌอยละ
(%) 

1 กรมทรัพยากรนๅํา 39 28 

2 

หนวยงานราชการ 
EGAT/ กรมยธาธิการละผังมือง/ กรมทางหลวง/ กรม
ชลประทาน/ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป็นตຌน 49 36 

3 

องค์กรอิสระ 
ศูนย์ตือนภัยพิบัติหงชาติ/ สถาบันสารสนทศทรัพยากรน้ําละ
การกษตร (องค์การมหาชน)/ สถาบันสิไงวดลຌอมเทย ป็นตຌน 17 12 

4 

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยทคนลยีมหานคร/ มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป็นตຌน 13 9 

5 

บริษัทอกชน 
บริษัท กรุงทพอนยินียริไง คอนซัลตนท/์ บริษัท ปัญญา คอนซัล
ตนท์ จาํกัดบริษัท จีอใมที คอร์ปอรชัไน จาํกัด ป็นตຌน 20 15 

รวมทัๅงสิๅน 138 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีไ จ-2  สัดสวนผูຌขຌารวมการสัมมนา 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
ครงการความป็นไปไดຌละความถีไของการกิดอุทกภัย/ดนิถลมจากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ/ภาวะลกรຌอน: พืๅนทีไศึกษาภาคหนอื 

สนอดยศูนย์วิจัยละพัฒนาวิศวกรรมปฐพีละฐานราก  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ผ-61 

การจัดสัมมนาป็นการนําสนอผลงานภาย฿ตຌการดํานินการครงการความป็นเปเดຌละความถีไของ
การกิดอุทกภัย/ดินถลม จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะลกรຌอน:พ้ืนทีไศึกษาภาคหนือ สนอตอ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับพิบัติภัยดินถลม บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ํา หนวยงานราชการตางๆ สถานศึกษา 
รวมทั้งบริษัทอกชน ดังสดงบรรยากาศ฿นงานดังรูปทีไ จ.3 

ก) กลาวปิดการประชุมสัมมนา ดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า นายนิวัติชัย คัมภีร์ 

ข) ผูຌสน฿จขຌารวมสัมมนาครงการฯ 

รปูทีไ จ-3 บรรยากาศงานสัมมนาครงการฯ 
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ค) ผูຌสน฿จขຌารวมสัมมนาครงการฯ 

 

ง) ผูຌขຌารวมสัมมนาครงการฯ สนอนะละซักถาม 

รปูทีไ จ-3 (ตอ) บรรยากาศงานสัมมนาครงการฯ 
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 การจัดสัมมนาเดຌมีการทําบบสอบถามพืไอประมินความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรม ดย
มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมสัมมนาเดຌสดงความคิดหใน ขຌอสนอนะ ละประมินความพึงพอ฿จ฿นการขຌา
รวมกิจกรรมคร้ังน้ี ทั้งน้ีมีผูຌขຌารวมสัมมนาสงบบสอบถามจํานวน 72 คน จากผูຌขຌารวมทั้งสิ้น 138 คน 

สามารถสรุปเดຌดังตารางทีไ จ.4 

ตารางทีไ จ-4  ผลสํารวจคะนนความพึงพอ฿จ (คน) 

หัวขຌอประมิน 4 3 2 1 

(มากทีไสุด) (มาก) (ปานกลาง) (นຌอย) 

ดຌานนืๅอหา         

1.  ความรูຌความขຌา฿จของทาน ฿นดຌานน้ือหากอนขຌาสัมมนา 5 10 42 15 

2.  หมาะสมละดีตามความคาดหวัง 11 43 18 - 

3.  ตรงกับความตຌองการของทาน 9 49 12 2 

4.  จดัเดຌหมาะสมละสอดคลຌองกับครงการฯ 18 47 7 - 

หัวขຌอการบรรยาย         

1. การศึกษาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอน 16 48 8 - 

2. การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะลกรຌอนตอดินถลม 28 41 3 - 

ดຌานการจัดการ     

1.  สถานทีไจดัสัมมนาครงการฯ 31 33 8 - 

2.  ระยะวลา฿นการจัดสัมมนาครงการฯ 26 34 11 1 

3.  ความพอ฿จตอการจัดสัมมนา฿นภาพรวม 19 47 6 - 

ดຌานการนําความรูຌไป฿ชຌประยชน ์     

1. คุณคาหรือประยชน์ทีไเดຌรับ 19 35 18 - 

2. ความป็นเปเดຌ฿นการนําเป฿ชຌประยชน์ 12 38 22 - 

 

ผลการตอบบบสอบถามพืไอประมินความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรม ซึไงสามารถสรุปออกมา
ป็นรຌอยละ (%) ฿นตละดຌานของผูຌขຌารวมประมินทั้งหมด สดง฿นลกัษณะของผนภูมิเดຌดังรูปทีไ จ-4 
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 รปูทีไ จ-4  รຌอยละ (%) ของผูຌประมินความพึงพอ฿จ฿นตละดຌาน 
 

3. ขຌอสนอนะ 

จากการตอบบบสอบถาม ผูຌขຌารวมสัมมนาเดຌมีการสดงความคิดหในละขຌอสนอนะ ซึไงสามารถ
สรุปเดຌดังน้ี 

1) อกสารประกอบการบรรยายควรพิมพ์สีพืไอความชัดจนของขຌอมูล 

2) ป็นรืไองทีไนาสน฿จทีไจะสามารถนําเปประยุกต์฿ชຌ฿นชิงสรຌางสรรค์องค์ความรูຌเดຌ ต฿นการ฿ชຌ
พืไอการตือนภัยจริงยังตຌองมีการนําเปประยุกต์อีกมาก 

3)    ควรมีการศึกษาพิไมติมหรือตอยอด฿นพ้ืนทีไอืไนๆดຌวย ชน ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ภาค฿ตຌ ป็นตຌน 

4)    ควรระบุบบจําลองภูมิอากาศลกทีไบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ฿ชຌป็นขຌอมูลต้ังตຌน 

ซึไง START ฿ชຌขຌอมูลต้ังตຌนจากบบจําลองภูมิอากาศลก ECHAM4 ฿นการประมวลผลบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค PRECIS 

5)    สําหรับขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคตทีไคาดการณ์เดຌจากบบจําลอง PRECIS (ECHAM4) 

Scenario บบ A2 ละ B2 ควรพิจารณาป็นชวงทศวรรษ ชน การพิจารณานําขຌอมูลปริมาณนํ้าฝน฿นอนาคต
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ปี฿ดปีหนึไงเป฿ชຌ สถานการณ์ของปริมาณนํ้าฝน฿นปีทีไพิจารณานั้นอาจจะกิดขึ้น฿นชวงทศวรรษน้ันตเมเดຌ
หมายถึงปีน้ันๆ 

      6)   การปลีไยนปลงสภาพวดลຌอม สภาพภูมิอากาศ ละสภาพการ฿ชຌงานปริมาณจราจร มีผล฿หຌกิด
การพิบัติของลาดถนนอยางชัดจน จึงควรมีการปรับปลีไยนบบมาตฐานการตัดลาดชันพืไอกอสรຌางขตทาง
ของกรมทางหลวง 
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