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 ดินถล่มเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการการเปลี่ยนแปลงความช้ืนในมวลดินของลาด
เอียง อันเน่ืองมาจากการไหลซึมของนํ้าฝนลงสู่ช้ันดินด้านล่างทําให้ดินมีความช้ืนสูงขึ้น ทําให้กําลังรับ
แรงเฉือนของมวลดินลดลงจนลาดดินสูญเสียเสถียรภาพและเกิดการพิบัติขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความช้ืนในดินน้ี นอกจากความเข้มของนํ้าฝน และคุณสมบัติในการซึมนํ้าของดินแล้ว 
การจัดเรียงตัวของช้ันดินก็มีผลด้วยเช่นกัน ดินบนลาดเอียงธรรมชาติเป็นดินเกิดในที่ ซ่ึงมีลักษณะการ
ผุผังของหินตามความลึกไม่เท่ากัน ทําให้คุณสมบัติการซึมนํ้าไม่เท่ากัน ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความช้ืนในดิน และการเกิดระดับนํ้าใต้ดิน การวิจัยในครั้งนี้เป็นสร้างแบบจําลองการวิเคราะห์การไหล
ซึมของนํ้าฝนผ่านช้ันดินหลายช้ันที่มีคุณสมบัติแต่ต่างกัน เพ่ือจัดทําแผนที่แสดงบริเวณที่มีโอกาสเกิด
ดินถล่มแบบพลวัต และสร้างเกณฑ์การเตือนภัยโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองท่ี
พัฒนาขึ้น   
.  ในการดําเนินงานได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการไหลผ่านช้ันดิน 2 ช้ันที่มีความสามารถใน
การซึมนํ้าต่างกันแบบ 1 มิติ โดยสร้างแท่งดินทรงกระบอกที่ช้ันดินด้านล่างมีความสามารถในการซึม
นํ้าตํ่ากว่าดินช้ันบน ผลการทดลองพบว่าท่ีความลึกบริเวณรอยต่อเหนือช้ันล่างดินอ่ิมตัวด้วยนํ้าและ
เกิดระดับนํ้าใต้ดินช่ัวคราวข้ึน ผลจากการทดลองน้ีได้นํามาพิจารณาร่วมในการสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความช้ืนเชิงพ้ืนท่ี 
 สําหรับแบบจําลองการไหลซึมผ่านช้ันดินหลายช้ันทางคณิตศาสตร์น้ีได้ประยุกต์ใช้หลักการ
ของ Green and Ampt (1911) โดยพิจารณาถึงผลกระทบของลักษณะช้ันดินด้วย ส่วนการประเมิน
โอกาสดินถล่มจะพิจารณาจากอัตราส่วนปลอดภัย จากการนําแบบจําลองมาทําการวิเคราะห์ในพ้ืนที่
ศึกษาได้แก่พ้ืนที่ตําบลแม่พูล และพ้ืนที่ไหล่เขาเหนืออ่าวป่าตองโดยใช้ปริมาณนํ้าฝนในช่วงที่เกิดดิน
ถล่ม พบว่าสามารถใช้ประเมินโอกาสเกิดดินถล่มเชิงพลวัติตามปริมาณนํ้าฝนได้ และจากผลการ
วิเคราะห์สามารถกําหนดระดับโอกาสเกิดดินถล่มได้เป็น 4 ระดับ และสร้างเกณฑ์การเตือนภัยจาก
ระดับโอกาสเกิดดินถล่มดังกล่าว 
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 Landslide is behavior of soil moisture content on slope area changing due to 
rainfall infiltration. Increasing moisture content affect reduce soil shear strength 
which is cause of slope failure. Causal factors of soil moisture changing consist of 
rainfall intensity and soil properties including soil layers. Cause of soil on natural 
slope is residual soil that degree of weathering is not uniformly throughout soil 
depth, soil permeability in each layer are differ from other layer affect to soil 
moisture changing and perch water table occurring. This research object to create 
rain infiltration through multi-layer soil which difference soil properties for dynamic 
landslide hazard mapping, include landslide warning criteria setting.    
 In this research, behavior of one dimension rain infiltration through two 
layered soil was studied. Two layers soil column which lower hydraulic conductivity 
material was placed in bottom layer was constructed for this purpose. The result can 
be shown that perched water table appeared at the depth above bottom layer. This 
behavior was including in mathematic model for spatial analysis of moisture content 
changing.        
. Layered soil Infiltration model in this research was create based on Green and 
Ampt (1911) model and modified for multi-layer soil. Landslide hazard assessment 
was calculated from safety of factor. After moisture content analysis on Tambon 
Maepoon and mountainous area of Patong Bay, which are study areas, by using 
rainfall data in landslide event found that the model able to work. And the result of 
safety factor can be used to assign landslide hazard level then set warning criteria.         
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