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บทคัดยอ
การศึกษาแบบจําลองพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม และดินถลม ของประเทศไทยโดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรวิเคราะหผลรวมระหวางพื้นที่กับขอมูลทางสถิติยอนหลังสามสิบปนํามาคํานวณหาคาความนาจะเปน
ในการเกิดเหตุการณเสี่ยงตอภัยพิบัติและกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยนําไปเตือนภัยใหประชาชนไดรับทราบทางสื่อ
ตางๆ จะกอใหเกิดประโยชนและลดความสูญเสียไดในระดับหนึ่ง
การทดลองไดนําฐานขอมูลตางๆในระดับประเทศมาประมวลผลเชิงพื้นที่รวมกับการใชแบบจําลองทาง
สถิติโดยวิธี Logistic Regression Analysis และจัดแบงพืน้ ที่เสียงออกเปนสามลักษณะคือพื้นที่ซึ่งจะพบทั้งสอง
ปญหาคือทั้งแผนดินถลมและน้ําทวมในระดับรุนแรงมากที่สุดมีขอบเขตพืน้ ที่เสี่ยงกวางถึง 6.03 ลานไร และจาก
ปญหาแผนดินถลมอยางเดียวมีพื้นที่เสี่ยงในระดับรุนแรงมากที่สุดสูงถึง 16.32 ลานไร สําหรับปญหาน้ําทวม
รุนแรงซ้ําซากในระดับรุนแรงมากที่สุดเพียงอยางเดียวจะมีประมาณ 6.05 ลานไร การทําศึกษาแบบจําลองเปน
เพียงสวนหนึ่งที่จะพยายามเตือนภัยเพื่อลดความสูญเสียและเตือนใหประชาชนตระหนักถึงภัยที่จะกอความ
รุนแรงตอชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งนาจะเปนแนวทางใหภาครัฐกําหนดพื้นที่ที่คอยเฝาระวังและจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินการเตรียมการชวยเหลือในแผนระยะสั้น และระยะยาวที่จะกอใหเกิดความสูญเสียในอนาคตตอไป

ABSTRACT
Landslide and flood hazard modeling in Thailand by means of GIS , Spatial analysis and Using the
30 years statistical information record of the disaster areas are manipulated and mapping for early

warning system and risk management for the people who be involved with the areas. The advantages
of this study are expected to reduce the victims and early warning.
The Spatial and Logistic regression analysis show the results that 6.03 million rai are severely
both of flood and land slide. The only landslide in Thailand is cover 16.32 million rai and the only flood
area is 6.05 million rai. However, this is the basic principle modeling to simulate the people who be in
charge in the disaster areas. For the government planning, this model is advantage to focus the
target groups and reduces the boundary and informs the people to the early warning system.
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คํานํา
น้ําทวมและดินถลม เปนกระบวนการทางธรรมชาติของลักษณะทางธรณีวิทยาที่สงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ที่อาศัยอยูบริเวณทายน้ํา และที่อยูอาศัยบริเวณเชิงเขา หนวยงานที่เกี่ยวของควรให
ความสําคัญและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น ควรมีการรวบรวมขอมูล ศึกษาหาแนวทางปองกันและแกไข
ผลกระทบอันเนื่องจากน้ําทวมและแผนดินถลม ดังนั้น การใชเครื่องมือสําหรับคาดคะเนความรุนแรงของน้ําทวม
และดินถลม โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและแบบจําลองทางดานคณิตศาสตร เพื่อ
ประมวลผลขอมูลตางๆ
และจัดทําแผนที่พื้นที่มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมและแผนดินถลมสามารถนําไป
วางแผนและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ เพือ่ ปองกันและบรรเทาผลเสียที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
Fuchu Dai and Chack Fan Lee (2003) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และความเสี่ยงตอการเกิด
ดินถลมของประเทศฮองกงโดยประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการสรางแผนที่เชิงดิจิตอลและใชภาพถาย
ทางอากาศ เพื่อดูขอมูลทางกายภาพ รวมกับการวิเคราะหทาง สถิติดวย Logistic multiple regression
เพื่อทํานายความเสี่ยงในการเกิดดินถลม โดยอาศัยปจจัย คือ ขอมูลความลาดชัน ขอมูลดิน ขอมูลชั้นความสูง
ขอมูลทิศทางความลาดเอียง และขอมูล การใชประโยชนที่ดนิ ในการศึกษาไดแบงชั้นขอมูลตางๆ ตามความถี่ใน
การเกิดดินถลม แลวทําการวิเคราะหบน Raster ขนาด grid cell 20*20 เมตร สวนการ วิเคราะหโดยอาศัย
Logistic multiple regression เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว วามีผลใหเกิด
ดินถลมหรือไม และยังใชในการทํานายคาความนาจะเปนในการเกิดไดอีกดวย เมือ่ ทําการวิเคราะห แลวจะได
คาสัมประสิทธิข์ องตัวแปรแตละตัวที่สําคัญ ในรูปของ log ซึ่งไดจากขอมูลตัวอยางในพืน้ ที่ศึกษา จากนั้นจึงนํามา
เขี ย นเป น สมการสํ า หรั บ วิ เ คราะห พ ื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งในการเกิ ด ดิ น ถล ม ด ว ยระบบสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร เมื ่ อ
วิ เ คราะห แ ล ว จึ ง จํ า แนกพื ้ น ที ่ ต ามระดั บ ความเสี ่ ย งต อ การเกิ ด ดิ น ถล ม เป น 5 ระดั บ คื อ 1) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี
ความเสี ่ ย ง สู ง มาก 2) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งสู ง 3) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งปานกลาง 4) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วาม
เสี ่ ย งต่ ํ า และ 5) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ความเสี ่ ย งต่ ํ า มาก
Peter V. Gorsevski, Paul Gessler and Randy B. Foltz (2000) ศึกษาการเกิดดินถลม
โดยอาศัยความสัมพันธเชิงพืน้ ที่ระหวางขอมูลตารางจากการทํา DEM และขอมูลทีใ่ ชในการตัดสินใจ ซึ่งใช
กราฟของ receiver operator characteristic (ROC) ในการศึกษาใชขอมูลจากภาพถายทางอากาศ,
การออกสํารวจภาคสนาม, digital elevation model และแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ โดยขอมูลที่ใช 15%
ของพื้นที่ที่ไมเกิดดินถลมเปนตัวอยางที่สุมขึน้ จากพื้นที่ ขณะที่ Lochsa basin ที่นํามาใชเปนการสุมจากขอมูล
ที่มีอยูแลวในรูปของ coverage แลวเก็บไวในรูปของจุด จากนั้นจะไดจุดทั้งหมดเปน dependent variable
(ตัวแปรตาม) ที่ใหผลเปนเกิด และไมเกิด สวน Logistic regression ใชในการทํานายตัวแปรที่มีการกระจาย
ไมเปนแบบปกติ ซึ่งการวิเคราะหน้เี ปนการวิเคราะหความสัมพันธที่เปนแบบ matrix Principal component
analysis (PCA) มีประโยชนสําหรับกรองขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหเบื้องตน เพื่อใหขอ มูลมีขนาดเล็กลง
จากการวิเคราะห factor analysis (FA) นําไปใชในการลําดับความสำคัญของปจจัย และใชในการทํา Logistic
regression เพื่อคาดคะเนความรุนแรงของการเกิดดินถลมได
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อุปกรณและวิธีการศึกษา
1. อุปกรณ
- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
- เครื่องพิมพแผนที่สี
- โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการสํารวจระยะไกล
- โปรแกรม Arcview GIS Version 3.2 พรอม Spatial Analyst 2.0 Extention (ESRI, USA)
- โปรแกรม ArcInfo 8 ในชุดโปรแกรม ArcGIS (ESRI,USA)
- โปรแกรม ILWIS 3.0 Academic (ITC, The Netherlands)
- โปรแกรม Erdas Imagine 8.4 หรือสูงกวา
- โปรแกรม SPSS 11.5 for Windows
- ฐานขอมูลระบบสารสนเทศและขอมูลดิจิตอลที่ใชในการศึกษา
2.วิธีการศึกษา
การศึกษาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมและดินถลมของประเทศไทย เปนการศึกษาโดยการประยุกตใช
เทคโนโลยีดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลในรูปดิจิตอลที่เปนขอมูลเชิง
พื้นที่อันประกอบดวยขอมูลเชิงคุณลักษณะและพิกัดที่ตั้ง โดยในการศึกษาใชวิธีการวิเคราะหโดยเทคนิคทางดาน
Spatial analysis รวมกับการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Binary Logistic Regression ที่มุงเนนในการ
วิ เ คราะห ห าความน า จะเป น ต อ การเกิ ด เหตุ ก ารณ โดยใช ข อ มู ล และตรวจสอบความถู ก ต อ งของพื้ น ที่
น้ําทวมและดินถลม จากขอมูลพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําทวมและแผนดินถลมของประเทศไทย
ขอมูลรูปแบบเวกเตอรที่ใชในการประมวลผล ครอบคลุมประเทศไทยทั้งประเทศ ไดแก
- ขอมูลกลุมชุดดินในประเทศไทย
- ขอมูลความลึกของดินในประเทศไทย
- ขอมูลความสามารถในการซาบซึมน้ําของดิน
- ขอมูลการชะลางพังทลายของดิน
- ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
- ขอมูลกลุมชุดหินของประเทศไทย
ขอมูลรูปแบบ Raster
- ขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป
โดยการนํ า ขอ มู ล ปริ ม าณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย รายป ณ สถานี ตรวจวัด น้ํ า ฝนในประเทศไทย มาทํา การ
คํานวณคา โดยแปลงเปนขอมูลแบบ Grid Data มีขนาด Grid cell size 30X30 ตารางเมตร เพื่อทําการกระจาย
คาขอมูลลงสูทุกพื้นที่ ดวยวิธี Inverse Distance Weight : IDW
- ขอมูลเปอรเซ็นตความลาดชันของประเทศไทย
โดยการนําขอมูลความสูงตอเนื่อง (Digital Elevation Model : DEM) ของประเทศไทย มาทําการ
คํานวณคาเปอรเซ็นตความลาดชัน โดยแปลงเปน Grid Data มีขนาด Grid cell size 30X30 ตารางเมตร
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จัดทําแผนที่ระดับความเสี่ยงตอภาวะดินถลมและน้ําทวมของประเทศไทย โดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดวยวิธีการซอนทับ (Overlay)
1. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในการทําแผนที่ระดับความเสี่ยง
ตอภาวะดินถลมและน้ําทวมของประเทศไทย โดยใชคาสถิติ
1.1 ทํา การเก็ บ ข อ มู ล ที่ ต อ งใช ใ นการวิ เคราะหค า ทางสถิ ติ โ ดยใช Intersect
Map
ใน
GeoProcessing Wizard บนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1.2 คาสถิติที่ใช
- ทํา Logistic Regression Analysis เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ และลําดับความสําคัญของ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตอภาวะดินถลมและน้ําทวมของประเทศไทย
2.จํ า แนกพื ้ น ที ่ ต ามระดั บ ความเสี ่ ย งต อ การเกิ ด น้ํา ท ว มและดิ น ถล ม เป น 5 ระดั บ คื อ 1) พื ้ น ที ่
ที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งสู ง มากที่ สุ ด 2) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งสู ง มาก 3) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งปานกลาง 4) พื ้ น ที ่
ที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งน อ ย และ 5) พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งน อ ยที่ สุ ด
3.ทําการตรวจสอบความถูกตอง โดยพิจารณาจากตําแหนงหมูบานที่เคยเกิดดินถลมและน้ําทวม
Input

Output

Political boundary
Erosion
Geology
Land use
Soil group
Soil depth
Hydraulic
Rain Average
Slope

Existing of flood area
Existing of landslide area
Existing of flood and landslide area

Binary Logistic Regression

Decision Making

MMF Model
USLE Model

Overlay 30*30

Geology
Land use
Soil group
Soil depth
Hydraulic
Rain Average
Slope
Rain Average

Reclassify
Susceptible Map

Figure1. Conceptual Framework
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ผลการทดลองและวิจารณ
ประเทศไทยมี ร ะดั บ ความเสี่ ย งต อ ภาวะน้ํ า ท ว ม ภาวะดิ น ถล ม และภาวะน้ํ า ท ว มและดิ น ถล ม
ในประเทศไทย พบวาพื้นที่ในประเทศไทยสวนใหญมีความเสี่ยงในระดับรุนแรง โดยพบพื้นที่ในภาวะน้ําทวม
ภาวะดินถลม และภาวะน้ําทวมและดินถลม คิดเปน 120.14 ลานไร, 69.83 ลานไร และ 91.44 ลานไร ตามลําดับ
หรือรอยละ 37.38 รอยละ 21.73 และรอยละ 28.45 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1
Table 1. Flood and Landslide Hazard areas in Thailand (million rai)
Flood
Landslide
Flood and Landslide
Hazard
Areas Percentage Areas Percentage
Areas
Percentage
Very Slightly
138.77
43.20
29.07
9.04
25.33
7.85
Slightly
39.70
12.36
82.50
25.65
95.29
29.52
Moderately
58.10
18.09
166.43
51.75
151.84
47.03
Severely
68.34
21.27
37.55
11.68
44.34
13.73
Very Severely
16.32
5.08
6.05
1.88
6.03
1.87
Total
321.23
100
321.60
100
322.83
100

Figure 2. Flood Hazard Zonation
Map in Thailand

Figure 3. Landslide Hazard Zonation
Map in Thailand

Figure 4. Flood and Landslide Hazard
Zonation Map in Thailand

จาก Figure 2 ผลการศึกษากรณีการเกิด น้ําทวมพบวา มีพื้นที่ที่จัดอยูในระดับรุนแรงมาก คิดเปน
16.32 ลานไร หรือรอยละ 5.08 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยเปนพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด คิดเปน 5.22 ลานไร
หรือรอยละ 1.62 ของพื้นที่ประเทศไทย สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก
และภาคใต คิดเปน 2.64 ลานไร, 1.69 ลานไร, 0.80 ลานไร, 1.29 ลานไร และ 4.66 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ
0.82, รอยละ 0.53, รอยละ 0.25, รอยละ 0.40, และรอยละ 1.45 ของพื้นที่ประเทศไทย ตามลําดับ
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จาก Figure 3 ผลการศึกษากรณีการเกิดดินถลม พบวา มีพื้นที่ที่จัดอยูในระดับรุนแรงมาก คิดเปน 6.05
ลานไร หรือรอยละ 1.88 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยเปนพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด คิดเปน 2.07 ลานไร หรือรอยละ
0.65 ของพื้นที่ประเทศไทย สวนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก
และภาคใต คิดเปน 1.56 ลานไร, 0.01 ลานไร, 1.69 ลานไร, 0.27 ลานไร และ 0.42 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ
0.49, รอยละ 0.01, รอยละ 0.53, รอยละ 0.08 และรอยละ 0.13 ของพื้นที่ประเทศไทย ตามลําดับ
จาก Figure 4 ผลการศึกษากรณีการเกิด น้ําทวม และดินถลมพบวา มีพื้นที่ที่จัดอยูในระดับรุนแรงมาก
ที่สุด คิดเปน 6.03 ลานไร หรือรอยละ 1.87 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยเปนพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด คิดเปน 2.19 ลานไร
หรือรอยละ 0.68 ของพื้นที่ประเทศไทย สวนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก
และภาคใต คิดเปน 1.59 ลานไร, 0.02 ลานไร, 0.15 ลานไร, 0.88 ลานไร และ 1.17 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 0.49,
รอยละ 0.006, รอยละ 0.04, รอยละ 0.27 และรอยละ 0.36 ของพื้นที่ประเทศไทย ตามลําดับ

ในการประเมินผลความถูกตองของแผนที่ระดับความเสี่ยงตอภาวะน้ําทวม ภาวะดินถลม และภาวะ
น้ําทวมและดินถลม โดยการพิจารณาจากจํานวนหมูบา นที่เคยประสบภัยน้ําทวมและดินถลม พบวาตําแหนง
หมูบานที่เคยประสบภัยสวนใหญอยูในระดับความเสี่ยงรุนแรงถึงรุนแรงมาก ดัง Table 2
Table 2. Existing of Flood and Landslide area on Flood and Landslide Hazard zonation map
Hazard zonation
Flood
Landslide Flood and Landslide
Point
6
5
4
Very Slightly
Percentage
0.02
0.61
0.7
Point
1,278
68
56
Slightly
Percentage
3.72
8.33
9.79
Point
1,474
53
42
Moderately
Percentage
4.29
6.5
7.34
Point
14,932
466
349
Severely
Percentage
43.43
57.11
61.01
Point
16,694
224
121
Very Severely
Percentage
48.55
27.45
21.15
Point
34,384
816
572
Total
Percentage
100.00
100.00
100.00

สรุปผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาพื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด น้ํ า ท ว มและแผ น ดิ น ถล ม ของประเทศไทย พบว า ประเทศไทย
มีระดับความเสี่ยงตอภาวะน้ําทวม ภาวะดินถลม และภาวะน้ําทวมและดินถลม ในระดับรุนแรงมากที่สุด คิดเปน
16.32 ลานไร, 6.05 ลานไร และ 6.03 ลานไรตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 5.08 รอยละ 1.88 และรอยละ 1.87
ของพื้นที่ทั้งประเทศ ตามลําดับ
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จากการประเมินความถูกตองของแผนที่ พบวา ในแผนที่ภาวะน้ําทวม พบจํานวนหมูบานที่เคย
ประสบภัยจากน้ําทวม อยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมรุนแรงมากและรุนแรง ในสถิติที่ใกลเคียงกัน
คือ รอยละ 48.55 และ 43.33 ตามลําดับ สวนในแผนที่ภาวะดินถลม พบจํานวนหมูบานที่เคยประสบภัยจาก
แผนดินถลม อยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมรุนแรง คิดเปนรอยละ 57.11 และในแผนที่ภาวะน้ํา
ทวมและแผนดินถลมพบจํานวนหมูบานที่เคยประสบภัยจากน้ําทวมและแผนดินถลม อยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดน้ําทวมและแผนดินถลมรุนแรง คิดเปนรอยละ 61.01

ขอเสนอแนะ
แผนที่ความเสี่ยงตอภาวะน้ําทวม ภาวะดินถลม และภาวะน้ําทวมและดินถลม ที่จัดทําขึ้นเปนเพียงการ
ศึกษาเบื้องตน
ยังมีความจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองของแผนที่กับสภาพความเปนจริงในพืน้ ที่อีกครั้ง
นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่ควรนําใชพจิ ารณาเพิม่ เติม เชน ขนาดพื้นที่ลุมน้ํา ทิศทางการไหลของกระแสน้ํา ความเขม
ของน้ําฝน รวมทั้งสิ่งกอสรางตางๆ เชน ถนน ที่ตั้งบานเรือนของประชาชน อันเปนสิ่งกีดขวางทางน้ํา และพื้นที่
ปาสงวน เปนตน เพื่อใหแผนที่มี ความถูกตองมากขึ้น
ทั้งนี้แผนที่ความเสี่ยงตอภาวะน้ําทวม ภาวะดินถลม และภาวะน้ําทวมและดินถลม ที่จัดทําขึ้น สามารถ
ใชในการกําหนดขอบเขตของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทั้ง 3 กรณีได หากพื้นที่นั้นมีปริมาณน้ําฝน
มากในระยะเวลาสั้น หรือความเขมน้ําฝนสูง ดังนั้นจึงควรมีการวางแนวทางในการปองกัน โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงจัดอยูในระดับรุนแรงและรุนแรงมาก
นอกจากนี้การเกิดน้ําทวมและแผนดินถลมของประเทศไทยนั้น มีสถิติและขอมูลที่หนวยงานตางๆ ได
เก็บรวบรวมไวตลอดเวลา และขอมูลพื้นฐานที่จําเปน เชน ปริมาณน้ําฝน พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน เปนตน ก็มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเชน หากมีการนําขอมูลตาง ๆ เหลานี้มาประมวลผลรวมกัน จะทําใหผลที่ไดมี
ความทันสมัย
อีกประการหนีง่ ในการประมวลผลขอมูล หากมีการพัฒนาใหระบบมีการประมวลผลแบบ Real time ได
จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการบริหารจัดการ เพราะขอมูลที่นํามาใชในการการวิเคราะหเปนขอมูลที่มกี ารเก็บ
สถิติไว ถาหากสามารถนําขอมูลที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น ๆ มาประมวลผล จะสามารถบอกถึงความเสี่ยงตอการ
เกิดภัยพิบัติไดอยางทันทวงที่ แตทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถานีตรวจวัดน้ําฝน
สื่อตาง ๆ เปนตน ทํางานรวมกัน เพื่อสามารถนําขอมูลทีไ่ ดไปใชวางแผนในการแกไข จัดการปญหาน้ําทวมและ
แผนดินถลมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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