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การศึกษาและตดิตามการยุบตัวของดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส  
(ระยะท่ี 2) 

 

ปรีชา  โพธิ์ปาน, สายหยุด  เพ็ชรสุข และกิตติศักด์ิ  ประชุมทอง 
ศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย(อ 
 การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย#ในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส (ระยะท่ี 2) โดยดำเนินการ
เก็บข3อมูลต้ังแต4ป5 2526-2555 ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ พรุโต9ะแดง และพรุกาบแดง โดยกำหนดจุดวัดการยุบตัวไว3 13 
สถานี ได3แก4พรุบาเจาะ 5 สถานี พรุโต9ะแดง 6 สถานี และพรุกาบแดง 2 สถานี แต4ละจุดจะฝ>งเสาเหล็กโดยใช3สว4าน
เจาะดินอินทรีย#ไปจนถึงชั้นดินทรายหรือชั้นดินเหนียว จากนั้นฝ>งท4อโลหะกลวง ซ่ึงหล4อปูนซีเมนต#ภายในท4อแล3ว 
ลงไปในหลุมเจาะ สร3างฐานคอนกรีตยึดติดแน4นกับเสาหลัก โดยฐานจะต้ังอยู4บนผิวดินพอดี และบันทึกระยะ
ความห4างจากผิวดินกับฐานคอนกรีตทุก ๆ เดือน จากการติดตามวัดการยุบตัวของดินในพรุท้ัง 3 ดังกล4าว 
พบว4า อัตราการยุบตัวเฉลี่ยของดินอินทรีย#บริเวณพรุบาเจาะ (2526-2543) และพรุโต9ะแดง (2526-2535) มี
ค4าเท4ากับ -4.30 และ -1.17 เซนติเมตรต4อป5ตามลำดับ ส4วนพรุกาบแดงอัตราการยุบตัวเฉลี่ย (2526-2539) มี
ค4าเท4ากับ -2.85 เซนติเมตรต4อป5 ผลการศึกษาทำให3ทราบว4าอัตราการยุบตัวของดินอินทรีย#บริเวณพ้ืนท่ีพรุจะ
เพ่ิมข้ึนทุกป5โดยเฉพาะพ้ืนท่ีพรุในเขตพัฒนาจะสูงกว4าบริเวณพรุสมบูรณ# อย4างเห็นได3ชัด และพบว4าพื้นที่ที่ไม4
ถูกรบกวนจะไม4มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ในขณะพื้นที่ที่ถูกรบกวนแผ3วถางจะ
อ4อนไหวต4อการเปลี่ยนแปลงทำให3เกิดไฟไหม3 และมีผลทำให3ดินยุบตัวของดินอินทรีย#ในท่ีสุด 
 
 
คำสำคัญ : การยุบตัวของดินอินทรีย#  พ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 

 
หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดนราธิวาสเปNนจังหวัดท่ีพบพ้ืนท่ีดินอินทรีย#มากท่ีสุดถึง 300,000 ไร4 (สำนักสำรวจดินและวาง
แผนการใช3ท่ีดิน, 2548) เนื่องจากดินชนิดนี้พบเปNนจำนวนน3อยมากเมื่อเปรียบเทียบดินชนิดอ่ืนของประเทศ 
ดินอินทรีย#จึงไม4ได3รับความสนใจมากนัก ส4วนใหญ4จะคงธรรมชาติท่ีมีพืชพรรณท่ีเรียกว4า ปPาพรุ หรือปPาบึงน้ำ
จืด (fresh Water swamp forest) ข้ึนอย4างหนาแน4น ป>จจุบันป>ญหาความต3องการท่ีดินทำกินของเกษตรกร
และเพ่ือป]องกันป>ญหาน้ำท4วมพ้ืนท่ีนาบริเวณขอบพรุจังหวัดนราธิวาส  ทำให3เกิดโครงการพัฒนาข้ึนเปNนจำนวน
มากท่ีเก่ียวข3องกับพ้ืนท่ีพรุ ผลจากโครงการพัฒนาต4าง ๆ เหล4านั้น ทำให3เกิดการเปลี่ยนแปลงต4อลักษณะทาง
กายภาพ นิเวศวิทยา ตลอดจนการใช3ประโยชน#ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุเปNนอันมาก ท้ังในแง4ของวิวัฒนาการและด3านการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล3อมและทรัพยากร เม่ือพรุเริ่มแห3งลงจากการระบายน้ำ ดินส4วนใหญ4เปNนดินอินทรีย#ท่ีมี
องค#ประกอบเปNนอินทรียวัตถุจากเศษซากพืชท่ีตายทับถมกันมาเปNนเวลานาน การระบายน้ำออกทำให3เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของดิน อันมีผลทำให3เกิดการยุบตัวของดินอินทรีย#หรือเปNนการเร4งให3ดินอัดแน4นจน
ระดับผิวดินลดต่ำลงอย4างต4อเนื่อง และจะติดไฟได3ง4าย เม่ือเกิดการติดไฟข้ึนไฟจะลุกลามไปท่ัวบริเวณแล3วคุกรุ4น
อยู4นาน อย4างน3อยเปNนเวลาเกือบ 2 เดือนติดต4อกันในแต4ละป5 แล3วจะดับสนิทเม่ือฝนตกหนักมากจนมีน้ำท4วมขัง
ผิวดิน ปรากฏการณ#เช4นนี้จะเกิดข้ึนเปNนประจำทุกป5นับแต4มีการระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีพรุ (พิสุทธิ์, 2533) 



2 
 

ผลจากการเผาไหม3ในพื้นที่พรุ ทำให3เกิดการยุบตัวของดินและผิวหน3าดินเกิดเปNนหลุมเปNนบ4ออยู4
ท่ัวไป บริเวณท่ีมีการเผาไหม3มากดินจะมีการยุบตัวอย4างรุนแรงเกิดการสูญเสียดินไปจากการเผาไหม3ป5หนึ่ง ๆ 
เปNนจำนวนมาก จากการบันทึกข3อมูลบริเวณแปลงทดลองของสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีอยู4ติดกับพรุกาบแดง พบว4า 
ชั้นดินอินทรีย#วัดได3ในป5 พ.ศ. 2520 หนาประมาณ 1.20 เมตร วัดอีกครั้งในป5 พ.ศ. 2526 พบว4า ยุบลงเฉลี่ย
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร และในทำนองเดียวกันชั้นดินอินทรีย#ในบริเวณหน3าตำหนักทักษิณราชนิเวศน# ซึ่งเคย
วัดได3หนาประมาณ 1-2 เมตร ในป5 พ.ศ. 2515 วัดอีกครั้งในป5 พ.ศ. 2526 ยุบลงเหลือประมาณ 40-60
เซนติเมตร ถ3าคิดเฉลี่ยแล3วยุบลงประมาณ 6-20 เซนติเมตรต4อป5 ด3วยเหตุนี้ศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   
จึงได3ทำการศึกษาการยุบตัวของดินอินทรีย#ในพ้ืนท่ีพรุในจังหวัดนราธิวาสเพ่ือเปNนข3อมูลสำหรับใช3เปNนแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุต4อไป 
 

อุปกรณ�และวิธีการ 
1. อุปกรณ� 
 1.1 อุปกรณ#สำรวจพ้ืนท่ี 
 1.2 อุปกรณ#ท่ีใช3ในการวัดระดับการยุบตัวของดินเปNนท4อโลหะกลวง  
2. วิธีการ 
 เลือกพ้ืนท่ีท่ีจะทำการศึกษา โดยเลือกพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ พรุโต9ะแดง และพรุกาบแดง กำหนดจุดท่ีจะ
ศึกษาเพ่ือเปNนตัวแทนของพ้ืนท่ีพรุ รวมท้ังหมด 13 สถานี ได3แก4 พรุบาเจาะ 5 สถานี พรุโต9ะแดง 6 สถานี    
และพรุกาบแดง 2 สถานี โดยการเก็บรวบรวมข3อมูลระดับการยุบตัวของดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งเปNนข3อมูลที่ทางศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได3เก็บรวมรวมไว3ตั้งแต4ป5 2526-2553 มาวิเคราะห#    
ทางสถิติ แต4ข3อมูลท่ีทางศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได3รวบรวมไว3ครบสมบูรณ#มีเพียงป5 2526-2543         
แล3วนำมาวิเคราะห#ทางสถิติ โดยวัดความแปรปรวน (ANOVA: F-test) เพ่ือพิจารณาผลการทดลองว4าแตกต4างกัน
หรือไม4  หรือเปNนท่ียอมรับหรือไม4  และวิ เคราะห# เปรียบเทียบความแตกต4าง โดยวิธี  Turkey’s Multiple 
Comparison Method 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
1. พรุบาเจาะ 
 1.1 การยุบตัว จากการศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย#ในบริเวณพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ ต้ังแต4
เดือนกรกฎาคม 2526 จนถึงเดือนตุลาคม 2553 จำนวน 5 สถานี สามารถเก็บข3อมูลได3สมบูรณ#เพียง 19 ป5 
จนถึงป5 2543 เท4านั้น ได3ทำการวิเคราะห#ทางสถิติโดยวัดความแปรปรวน (ANOVA: F-test) พบว4า ในป5ท่ี    
1-4 การยุบตัวของพรุท้ัง 5 สถานีไม4แตกต4างกันทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปอร#เซ็นต# โดยการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ 
1.17, 0.95, 0.70, 0.30 และ 0.55 เซนติเมตร ตามลำดับ และใน 4 ป5 ดินมีการยุบตัว 4.70, 3.80, 2.80, 1.20 
และ 2.20 เซนติเมตร ตามลำดับ สำหรับสถานีที่ 5 เปNนสถานีท่ีมีการยุบตัวต่ำกว4าทุกสถานี เนื่องจากต้ังอยู4ใน
พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ# มีน้ำแช4ขังเกือบตลอดท้ังป5 และไม4มีการรบกวนจากภายนอก ทำให3ดินมีการยุบตัวอย4างช3า ๆ 
ในอัตราท่ีสม่ำเสมอ จากป5 2530-2543 มีการระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีพรุทำให3มีน้ำท4วมขังเฉพาะในฤดูฝน      
และสภาพพ้ืนดินแห3งจัดในฤดูแล3ง เกิดไฟไหม3พรุท่ัวท้ังบริเวณ ทำให3การยุบตัวของดินมีแนวโน3มเพ่ิมข้ึน        
อย4างชัดเจน และเนื่องจากมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกปาล#มน้ำมัน ทำให3สถานีวัดการยุบตัว หลายสถานี
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ต3องยกเลิกไป และพบว4าใน 15 ป5หลังมีการยุบตัว 89.60, 88.00, 57.00, 53.50 และ 22.00 เซนติเมตร ใน
สถานี  ท่ี 1 ถึง 5 และมีการยุบตัวเฉลี่ย 5.90, 5.80, 3.80, 3.80, และ 1.40 เซนติเมตรต4อป5 ตามลำดับ  และ
ไม4แตกต4างกันทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปอร#เซ็นต# 
 จากค4าเฉลี่ยการยุบตัวของพรุบาเจาะท้ัง 5 สถานี จะเห็นได3ว4าในระยะ 2 ป5แรก ผิวดินมีระดับ สูงข้ึน 
และเริ่มมีการยุบตัวในป5ต4อๆมา (รูปท่ี 1) 

 

รูปท่ี 1 การยุบตัวของดินบริเวณพรุบาเจาะ (BC = สถานี) 

 1.2 น้ำใต3ดิน จากการเก็บข3อมูลระดับน้ำใต3ดินในบริเวณพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ พบว4า มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ ในระยะ 2-3 ป5แรก ระดับน้ำเฉลี่ยอยู4เหนือผิวดิน หลังจากนั้นระดับน้ำมีค4าเฉลี่ยต่ำกว4า
ผิวดิน ทำให3เกิดมีไฟไหม3พรุบ4อยครั้ง ทางสหกรณ#นิคมบาเจาะจึงได3มีการควบคุมระดับน้ำเพื่อลดการเกิดไฟ
ไหม3 ทำให3ระดับน้ำบริเวณจุดที่ 1 และจุดที่ 2 ตั้งแต4ป5 2541 เปNนต3นมาสูงกว4าผิวดิน ส4วนสถานีท่ี 3 และ
สถานีท่ี 4 ซ่ึงไม4มีการควบคุมน้ำ ทำให3ระดับน้ำยังคงต่ำกว4าผิวดิน ส4วนสถานีท่ี 5 ซ่ึงอยู4ในเขตอนุรักษ#ทำให3มี
น้ำแช4ขังเกือบตลอดท้ังป5 ซ่ึงค4าเฉลี่ยของระดับน้ำจะสัมพันธ#กับการเกิดไฟไหม3พรุ พบว4า ป5ไหนท่ีมีระดับน้ำ
ใต3ดินต่ำมาก ๆ จะมีไฟไหม3พรุเกิดข้ึน ในบริเวณพ้ืนท่ีพรุบาเจาะหลังจากการระบายน้ำออก พ้ืนท่ีพรุได3แปร
สภาพจากปPาพรุมาเปNนปPาเสม็ด และพืชพวกผักกูด เฟtร#น กระจูดข้ึนปะปนอยู4ท่ัวไป (รูปท่ี 2) 
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รูปท่ี 2 น้ำใต3ดินบริเวณพรุบาเจาะ (BC = สถานี) 

2 พรุโต9ะแดง 
 2.1 การยุบตัว ทำการศึกษาการยุบตัวของพรุโต9ะแดง 6 สถานีจากป5 2526-2541 แต4ได3ข3อมูล
สมบูรณ#เพียง 5 สถานี คือ สถานีที่ 1-5 และได3ข3อมูลครบถ3วนเพียง 10 ป5 คือ ป5 2526-2535 จึงได3ทำการ
วิเคราะห#เพียง 5 สถานีเปNนเวลา 10 ป5 ดังกล4าว พบว4า มีการยุบตัวเฉลี่ย 6.72 เซนติเมตรต4อป5 โดยแต4ละ
สถานีมีการยุบตัวเฉลี่ย 4.11, 6.76, 5.62, 14.60 และ 2.35 เซนติเมตรต4อป5ในสถานีท่ี 1-5 ตามลำดับ เม่ือทำ
การวิเคราะห#ความแปรปรวน (ANOVA) โดยวิธี F-test ปรากฏว4าการยุบตัวมีความแตกต4างกันอย4างมีนัยสำคัญ
ท่ี 0.01 เปอร#เซ็นต# ต4อมาได3ทำการเปรียบเทียบความแตกต4างโดยวิธี Turkey’s Multiple Comparison 
Method จึงพบว4าการยุบตัวของสถานีท่ี 1 2 3 และ 5 ไม4แตกต4างกันส4วนสถานีท่ี 4 จะแตกต4าง จากทุก ๆ 
สถานี (รูปท่ี 3) 

 

 

รูปท่ี 3 การยุบตัวของดินบริเวณพรุโต9ะแดง (TD = สถานี) 
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 2.2 น้ำใต3ดิน จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต3ดินบริเวณพรุโต9ะแดง พบว4า ระดับน้ำโดย
เฉลี่ยสูงกว4าผิวดิน โดยในระยะช4วงป5แรกท่ีทำการเก็บข3อมูลระดับน้ำโดยเฉลี่ยอยู4เหนือผิวดินประมาณ          
40เซนติเมตร  หลังจากนั้นระดับน้ำลดลงโดยเฉลี่ยอยู4เหนือผิวดินประมาณ 20 เซนติเมตร  และในช4วงป5 2541 
เกิดปรากฏการณ#เอลนิญโญ ฝนท้ิงช4วงเปNนระยะเวลานาน ทำให3พ้ืนท่ีบริเวณขอบพรุมีระดับน้ำใต3ดินลดลงต่ำสุด 
พรุโต9ะแดงยังคงเปNนปPาท่ีอยู4ในสภาพสมบูรณ# มีการสะสมของอินทรียวัตถุสูง การบุกรุกเข3าไปใช3ประโยชน#พ้ืนท่ี
ยังน3อย หรือบางบริเวณท่ีมีการระบายน้ำออก ก็ยังคงอยู4ในสภาพน้ำขังลักษณะพ้ืนท่ีเปNนแอ4งขนาดใหญ4ได3รับ
น้ำท่ีไหล4บ4าจากพ้ืนท่ีรับน้ำ และน้ำฝนซ่ึงตกชุกในบริเวณนั้น จึงไม4มีป>ญหาเรื่องไฟไหม3พ้ืนท่ีพรุ (รูปท่ี 4) 

 
รูปท่ี 4 น้ำใต3ดินบริเวณพรุโต9ะแดง (TD = สถานี) 

 

3 พรุกาบแดง 
 3.1 การยุบตัว ในพื้นที่พรุกาบแดงมีสถานีวัดการยุบตัว 2 สถานี เก็บข3อมูลตั้งแต4ป5 2526 ถึงป5 
2539 พบว4า สถานีท่ี 1 (KM-1) มีการยุบตัว 65.8 เซนติเมตร (อัตราการยุบตัว 4.70 เซนติเมตร/ป5) สถานีท่ี 2 
(KM-2) มีการยุบตัวสม่ำเสมอตลอด 14 ป5 มีการยุบตัว 14 เซนติเมตร (อัตราการยุบตัว 1.00 เซนติเมตร/ป5) เม่ือทำ
การวิเคราะห#ความแปรปรวน (ANOVA) โดย F-test พบว4า การยุบตัวของสถานีท่ี 1 และ 2 ต4างกันอย4างมี
นัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (ท่ี 0.01 เปอร#เซ็นต#) (รูปท่ี 5) 

 

 

รูปท่ี 5 การยุบตัวของดินบริเวณพรุกาบแดง (KM = สถานี) 
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 3.2 น้ำใต3ดิน จากการติดตามการเปลี ่ยนแปลงระดับน้ำใต3ดินบริเวณพรุกาบแดง พบว4า ใน
ระยะแรก ระดับน้ำใต3ดินโดยเฉลี่ยอยู4เหนือผิวดิน หลังจากป5 2528 ระดับน้ำใต3ดินโดยเฉลี่ยอยู4ต่ำกว4าผิวดิน ทำให3
เกิดไฟไหม3พรุข้ึนบ4อยครั้ง (รูปท่ี 6) 

 

รูปท่ี 6 น้ำใต3ดินบริเวณพรุกาบแดง (KM = สถานี) 
 
สรุป 

 การระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีพรุเพ่ือเข3าไปใช3ประโยชน# เปNนสาเหตุสำคัญเบ้ืองต3นท่ีทำให3ดินอินทรีย#เกิด
การยุบตัว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหม3หลังจากระบายน้ำ ในระยะท่ีทำการศึกษาติดตามเก็บข3อมูลการยุบตัว
ของดินอินทรีย#ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ มีการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ 62.2 เซนติเมตร อัตราการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ 4.13 
เซนติเมตรต4อป5 สำหรับพรุโต9ะแดงนั้นได3ทำการตัดเอาผลเฉลี่ยของป5ท่ี 4 ออก เนื่องจากแตกต4าง จากป5อ่ืน ๆ 
มาก พรุโต9ะแดงจึงควรมีการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ 47.1 เซนติเมตร อัตราการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ  1.17 เซนติเมตร
ต4อป5 ส4วนพรุกาบแดงมีการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ 39.9 เซนติเมตร อัตราการยุบตัวเฉลี่ยเท4ากับ 2.85 เซนติเมตร
ต4อป5 และอัตราการยุบตัวต4อป5ของพรุบาเจาะจะสูงสุด รองลงมา คือกาบแดงและพรุโต9ะแดงตามลำดับ พรุบา
เจาะและพรุกาบแดงได3รับผลกระทบท่ีคล3ายคลึงกัน คือ พ้ืนท่ีถูกระบายน้ำออก มีการบุกรุกแผ3วถางและเผาไฟ 
เพื่อใช3ที ่ด ินเพื่อการเพาะปลูกและหาของปPา และจากสภาพปPาที่เสื ่อมโทรม มีผลทำให3การสะสมของ
อินทรียวัตถุมีน3อย ต4างจากพรุโต9ะแดงที่ปPายังคงอยู4ในสภาพที่สมบูรณ#ถูกรบกวนน3อย และในสภาพที่มีน้ำ
ขังเกือบตลอดป5 กิจกรรมของจุลินทรีย#ดินในการย4อยสลายอินทรียวัตถุเปNนไปอย4างช3า ๆ การสะสมของ
อินทรียวัตถุจึงสูงกว4าการสลายตัว 

 พบว4าในบริเวณพื้นที่พรุบาเจาะ หลังจากการระบายน้ำออก พื้นที่พรุได3แปรสภาพจากปPาพรุมา
เปNนปPาเสม็ดปะปนกับท่ีรกร3างว4างเปล4า มีพืชเล็ก ๆ พวกผักกูด เฟtร#น กระจูดข้ึนอยู4ท่ัวไป การเก็บพืชพรรณ
เหล4านี้ออกไปใช3ประโยชน# เช4น ผักกูดนำไปประกอบอาหารหรือกระจูดนำไปสานเสื่อ ทำให3การสะสมของ
อินทรียวัตถุจากใบไม3และต3นไม3ท่ีทับถมมีน3อย และในฤดูแล3งพืชต3นเล็ก ๆ ยังเปNนเชื้อเพลิงอย4างดี ซ่ึงเปNน
สาเหตุสำคัญท่ีทำให3เกิดไฟลุกไหม3และดินในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะยุบตัวลงมาก โดยเฉพาะในป5 พ.ศ. 2534-2535 ได3
เกิดไฟไหม3เปNนบริเวณกว3างหลายพันไร4 รวมท้ังบริเวณท่ีทำการศึกษาก็ถูกไฟไหม3ด3วย ทำให3ดินมีการยุบตัว
สูงข้ึนอย4างเห็นได3ชัด 

 สำหรับพรุโต9ะแดง สถานีท่ี 4 เปNนสถานีท่ีอยู4ลึกเข3าไปในพรุตอนล4าง พ้ืนท่ีถูกรบกวนน3อยมีน้ำท4วมขัง
ค4อนข3างสูงและมีหญ3าชื้นปกคลุมหนาแน4น สถานีท่ี 5 เปNนสถานีท่ีมีการยุบตัวค4อนข3างต่ำเนื่องจากระดับน้ำใต3
ดินต่ำกว4าปกติ 
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 ส4วนพรุกาบแดงนั้นอาจอธิบายได3ว4าสถานีท่ี 1 ลักษณะเปNนปPาเสม็ด โคลงเคลง กระจูด และเฟtร#น ข้ึน
ปะปนอยู4ท่ัวไป ในป5 2530 2535 และ 2536 ได3เกิดไฟไหม3ในบริเวณนี้ ทำให3มีการยุบตัวค4อนข3างสูง คือ 
17.40, 14.20 และ 19.60 ตามลำดับ  ส4วนสถานีท่ี 2 เปNนพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนามานาน เนื้อดินแน4น ไม4พบ
ชิ้นส4วนรากพืชท่ียังไม4สลายตัวทำให3ไม4เกิดการยุบตัวมากนัก การยุบตัวของดินในบริเวณนี้เพ่ิมข้ึนในระดับท่ี
สม่ำเสมอ 
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