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“Past and Present are the Keys for Our Future” 
องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศ ส้าหรับการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบในอนาคตจากการเกิดตะกอนไหล

ถล่มและน ้าปนตะกอนบ่าในพื นที่ลุ่มน ้าย่อยบริเวณเทือกเขาสูง: กรณีศึกษาในปี 2544 บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
ลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

การศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า ที่เกิดขึ นเมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2544 บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กระท้าโดยใช้ข้อมูล 3 ประเภท 
ประกอบด้วย ข้อมูลที่จัดท้าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการส้ารวจระยะไกล ข้อมูลจากการส้ารวจ
ภาคสนาม และข้อมูลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนั นข้อมูลดังกล่าวยังใช้เพ่ือวิเคราะห์พื นที่ที่มีศักยภาพเป็น
แหล่งก้าเนิดตะกอน บริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของตะกอน และบริเวณที่มีการสะสมตัวของตะกอน รวมทั งก้าหนดเกณฑ์ที่
สามารถแสดงศักยภาพของพิบัติภัยจากการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณลุ่มน ้าก้อใหญ่และเนิน
ตะกอน รูปพัด ที่มีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การศึกษาวิจัยยังกระท้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างล้าดับชั นของตะกอน
และคาบอุบัติซ ้าที่อาจจะเกิดขึ นจากการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณพื นที่เนินตะกอนรูปพัด 
 การวิเคราะห์เพ่ือประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า  
โดยใช้ข้อมูลร่องรอยการเกิดตะกอนถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาท้าการวิเคราะห์ด้วยวิธีของความ
น่าจะเป็นแบบตัวแปรเดี่ยว การค้านวณค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยจากตะกอนไหลถล่มและน ้า
ปนตะกอนท่วมบ่า ผลการวิเคราะห์ได้จัดท้าเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยตะกอนไหล
ถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าขึ นในพื นท่ี  

ส้าหรับการอธิบายถึงเหตุการณ์ของการเกิดและศักยภาพของตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่านั น สามารถ
สรุปได้ว่าเหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าวนี  ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการท้างานของฝนตกหนักผิดปกติแต่เพียงอย่างเดียวตามที่คาดไว้ 
แต่เป็นการท้างานร่วมกันของปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายประการจากลักษณะภูมิประเทศที่มีสิ่งปกคลุมดินเป็นลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของวัสดุรองรับในพื นที่ การหน่วงและสะสมน ้าด้านบนจากการสะสมตัวของซากต้นไม้และตะกอน
เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ (natural dam) และเนื่องจากมีปริมาณน ้าฝนที่สูงมากตกอย่างต่อเนื่องเหนือแนวเขื่อนธรรมชาติที่กั น
การไหลของล้าน ้าตามปกติ ท้าให้เขื่อนธรรมชาติได้พังทลายลงจากแรงดันของน ้าที่กักเอาไว้ด้านบนและความสอดคล้องของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลดังกล่าวเหล่านี  ท้าให้เกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรงต่อพื นที่เนินตะกอนรูปพัดที่
เป็นบริเวณสะสมตัวตอนท้ายสุดของลุ่มน ้าย่อยน ้าก้อใหญ่  

หลังจากการเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยครั งนี แล้วสามารถประเมินได้ว่า จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าขึ นอีกครั ง เนื่องจากต้องการเวลาส้าหรับสะสมซากต้นไม้และตะกอนในลุ่มน ้าให้มี
ปริมาณมากพอเพ่ือเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวที่สามารถหน่วงและสะสมน ้าด้านบนไว้ได้ 
  

1. บทคัดย่อ (Abstract) 
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เมื่อวันที่ 11 สิหาคม 2544 เวลา 3.30 น. ได้เกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flow and 
debris flood) ที่หมู่บ้านน ้าก้อ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตั งอยู่ในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan area) 
ตรงปากทางออกของลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ ที่ไหลออกจากด้านตะวันออกของเขาค้อ – ภูหินร่องกล้า ลงสู่ที่ราบของลุ่ม
น ้าป่าสักด้านล่าง ที่ท้าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงโดยมีผู้เสียชีวิต 136 ท่าน และทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 150 ล้าน
บาท (รูป 1. และรูป 2.) ซึ่งเป็นเหตุการณ์อีกครั งหนึ่งของการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า ที่เคยเกิดขึ น
มาแล้วหลายครั ง ในประเทศไทยในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา 
 

 
 

รูป 1. (ก-ข) ภาพถ่ายมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์แสดงบริเวณที่ตั งของหมู่บ้านน ้าก้อใหญ่ซ่ึงอยู่ในบริเวณเนินตะกอนรูปพัดที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการเกิด
ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า เมื่อ 11 สิงหาคม 2544 (ค) ภาพแบบจ้าลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศพื นที่ลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ ที่ตั งหมู่บ้านน ้า
ก้อและบริเวณข้างเคียง (แหล่งข้อมูลอ้างอิงของภาพถ่าย: ต้ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบูรณ์, 2544)  
 

การศึกษาในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) มาประยุกต์ในการสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพื นที่ ร่วมกับทฤษฏีและหลักการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในการอธิบายถึงกระบวนการเกิด 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี ในลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ และในบริเวณเนินตะกอนรูปพัดที่อยู่ด้านล่าง (รูป  
3.) ในประเด็นของพื นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งก้าเนิดตะกอน บริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของตะกอน และบริเวณที่มีการสะสม
ตัวของตะกอน รวมทั งการก้าหนดเกณฑ์ที่สามารถแสดงศักยภาพของพิบัติภัยจากการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอน
ท่วมบ่าในบริเวณลุ่มน ้าก้อใหญ่ และเนินตะกอนรูปพัด รวมทั งการหาความสัมพันธ์ระหว่างล้าดับชั นของตะกอน และคาบอุบัติ
ซ ้าที่อาจจะเกิดขึ น จากการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณพื นที่เนินตะกอนรูปพัด ซึ่งจะสามารถ

2. บทน้า (Introduction) 
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น้าไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐานที่ส้าคัญในการวางแผน และประโยชน์ในการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ นอีกในพื นที่ใน
อนาคต รวมทั งการน้าองค์ความรู้จากหลักการ และแนวทางของการศึกษาในพื นที่นี  ไปประยุกต์ใช้กับลุ่มน ้าย่อยในพื นที่ภูเขา
สูงพื นที่อ่ืน ที่มีเงื่อนไขทางด้านภูมิประเทศ และปัจจัยอ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน ที่เคยเกิดและอาจเกิดพิบัติภัยตามธรรมชาติจาก
ตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าดังกล่าวนี  ได้ต่อไป 
 

 
 
รูป 2. (ก) ภาพถ่ายในระยะใกล้แสดงถึงลักษณะความเสียหายอย่างรุนแรงของบ้านเรือนและทรัพย์สินในหมู่บ้านน ้าก้อใหญ่ ในภาพแสดงลักษณะร่องรอยความเสียหาย
และลักษณะตะกอนรูปแบบต่างๆ ที่ถูกทิ งค้างเอาไว้ หลังจากที่มวลน ้าปนตะกอนบ่าได้ไหลต่อเนื่องลงไปยังพื นที่ราบลุ่มต่้าทางด้านตะวันออก (ข) ภาพแบบจ้าลองสาม
มิติลักษณะภูมิประเทศที่จัดท้าขึ นจาก Digital Elevation Model พื นที่ลุ่มน ้าป่าสัก (ตอนบน) ที่แสดงต้าแหน่งที่ตั งของหมู่บ้านที่ตั งอยู่ในบริเวณปลายทางออกของล้า
น ้าเชิงเขา ที่ลาดชัน และที่ราบลุ่มต่้า ซ่ึงเคยเกิดเหตุการณ์น ้าปนตะกอนท่วมบ่า – สีแดง (ที่รวมทั งหมู่บ้านน ้าก้อ) หมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์น ้าป่าไหลหลาก – สีฟ้า 
และหมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์น ้าปนตะกอนท่วมล้นตล่ิง – สีเขียวอ่อน (Yumuang, S., 2006) 

 

 
 

3.1 หลักการในการศึกษา 
ส้าหรับค้าจ้ากัดความของตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flow and debris flood) ในการศึกษา

ครั งนี ไดจ้้าแนกมาจากหมวดหมู่ย่อยของ Landslide classification systems (ซึ่งในทางทฤษฎีนั นสามารถจ้าแนกได้ในหลาย
รูปแบบตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั งจากลักษณะของการเคลื่อนที่ ตะกอน ความเร็ว ปัจจัยทางด้านธรณีสัณฐาน ปริมาณของน ้า
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและภูมิอากาศ เป็นต้น) ถูกใช้เป็นหลักการจ้าแนก Landslides ซึ่งถูกน้ามาใช้อ้างอิงกันมากที่สุดของ 
Sharpe (ค.ศ. 1938) ที่ได้จ้าแนกด้วยหลักการของลักษณะการเคลื่อนที่ (slip and flow) ชนิดของตะกอน (earth or rock) 
และบทบาทของน ้า/น ้าแข็ง ที่เป็นปัจจัยหลัก ในขณะที่ความเร็วของการเคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่รองลงมา (ตาราง 1.) 
  

3. ขั นตอนการศึกษา (Procedure) 
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รูป 3. (ก-ค) ที่ตั งทางภูมิศาสตร์ของพื นที่
ศึกษา ซ่ึงตั งอยู่ทางด้านตะวันตกของลุ่ม
น ้าป่าสักและอยู่ทางด้านตะวันออกของ
เทือกเขาค้อ - ภูหินร่องกล้า (Khao Ko 
and Phu Hin Rong Kla) (ง) ภาพจ้าลอง
ลักษณะภูมิประเทศที่แสดงขอบเขต (เส้นสี
ด้า) ของลุ่มน ้าย่อยน ้าก้อใหญ่ (Nam Ko 
Yai sub-catchment) และพื นที่ของเนิน
ตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) ที่จัดท้ามา
จากแบบจ้าลองระดับความสูงดิจิตอล 
(Digital Elevation Model) มาตราส่วน 
1:25,000 (Yumuang, S., 2005) 
 

ตาราง 1. Landslide classification system โดย Sharpe (ปี ค.ศ. 1938) 
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ตะกอนไหลถล่ม และกระบวนการไหลของตะกอนที่เกี่ยวข้อง (Debris flows and related sediment flows) เป็น 
landslides ประเภทที่มีการไหลอย่างรวดเร็ว ประกอบไปด้วยมวลตะกอนรวมของหิน ดิน โคลน ซากอินทรีย์สาร และน ้า ที่
เคลื่อนที่ลงไปตามล้าน ้าในลุ่มน ้า ลงไปสะสมตัวบริเวณเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fans) โดยทั่วไปแล้ว ตะกอนไหลถล่ม
เกิดขึ นจากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจาก 2 กระบวนการ ได้แก่ การเกิดจากการพัดพาตะกอนด้วยปริมาณน ้าที่มาก
เกินกว่าที่ลุ่มน ้าย่อยตอนต้นน ้าในแต่ละพื นที่จะรับเอาไว้ได้ หรือการเกิดจากตะกอนสะสมตัวเป็นเขื่อนตามธรรมชาติ 
(Natural Dam) ปิดทางไหลต่อไปของน ้าผิวดิน เนื่องจากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องและรุนแรง หรือหิมะละลายอย่างรวดเร็ว 
บนพื นที่สูงชันหรือในล้าน ้า และเมื่อการไหลดังกล่าวลงมาถึงบริเวณเนินตะกอนรูปพัดที่ไม่มี ล้าน ้ารองรับอีกต่อไป การไหลก็
จะแผ่กระจายไปในแนวราบ จากการที่เป็นแหล่งสะสมตัวของตะกอนจากการไหลในลักษณะนี  บริเวณเนินตะกอนรูปพัดนี ก็
มักเป็นที่เหมาะสมต่อการตั งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตะกอนไหลถล่มและกระบวนการไหลของตะกอนที่เกี่ยวข้องนี  จะก่อให้เกิด
ความเสียหายที่รุนแรงมากกว่าประเภทอ่ืนๆของ Landslides และ การเกิดน ้าท่วม เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ที่เร็วและมีพลัง
ท้าลายล้างที่สูง สามารถส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน รวมทั งโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ถูกตะกอนที่พามา
ท้าการกัดเซาะ กระแทก และสะสมปิดทับ ซึ่งมักเชื่อมโยงไปถึงการเกิดน ้าท่วมตามมา   

การเข้าใจถึงกระบวนการที่ควบคุมการเริ่มต้นของการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าท่วมบ่า ลักษณะการเคลื่อนที่ของ
มวลตะกอนและน ้าในลุ่มน ้า การปิดกั นของตะกอน และการสะสมตัวบริเวณเนินตะกอนรูปพัด คือองค์ความรู้ที่ส้าคัญในการ
ประเมินพิบัติภัย (Hazard Evaluation) ซึ่งแนวทางส้าหรับการประเมินลักษณะทางธรณีวิทยาพิบัติภัยดังกล่าวนี  มีความ
จ้าเป็นต่อการวางแผนในการการก้าหนดใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและความปลอดภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ นดังกล่าว ซึ่งเทคนิคโดยทั่วไปที่น้ามาใช้ในการศึกษาพิบัติภัยจาก การเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าท่วมบ่า ก็เพ่ือประเมิน
เส้นทางการไหลในอดีตของเส้นทางน ้าของลุ่มน ้าย่อยและในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด รวมทั งเงื่อนไขของตะกอนที่ถูกพัดพา
มาด้วยระหว่างร่องน ้า (Cannon 1997 ; National Research Council, 1996; Giraud, 2002) 
 
3.2 วิธีในการศึกษา 

จากแผนภาพไดอะแกรมใน รูป 4. ได้แสดงถึงล้าดับและขั นตอนในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ด้วยข้อมูล 3 กลุ่ม ที่ได้
น้ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชั นข้อมูลเฉพาะด้าน (Thematic data) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดท้าด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-
Informatics) จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System - GIS) การวิเคราะห์ด้วย Remote 
Sensing technics (RS) รวมทั งการส้ารวจตรวจสอบและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม ที่ได้น้ามาท้าการทดสอบคุณสมบัติทาง
กลศาสตร์ของดินและหินในห้องปฏิบัติการ ต้าแหน่งและร่องรอยของการกัดเซาะและการสะสมตัวของตะกอนปิดทับ (Scar – 
scouring) จากตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flow and debris flood) ในลุ่มน ้าย่อยน ้าก้อใหญ่และใน
บริเวณเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan) ได้ท้าการวิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลภาพจากดาวเทียมและภาพถ่าย
ทางอากาศที่ก้าหนดพิกัดในหลายช่วงเวลา การออกภาคสนามเพ่ือศึกษาในรายละเอียดของลักษณะตามธรรมชาติที่เหลืออยู่
จากตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า การวิเคราะห์ univariant probability ตามวิธีการของ Dai et al. (2001) ได้
น้ามาใช้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ในเชิงพื นที่ระหว่างต้าแหน่งที่เกิด Scar – scouring กับปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเกิด 
Debris flow and debris flood นอกจากนั น ในขั นตอนการศึกษายังได้บ่งชี ถึงหลักฐานของการเกิดฯ ในอดีต ที่มีการบันทึก
สะสมตัวเอาไว้ในพื นที่ของ Alluvial Fan ประเมินลักษณะพิบัติภัยทางธรณีวิทยา และการหาค่าอายุของการเกิด Debris 
flow and debris flood ในอดีตอีกด้วย ตามขั นตอนการศึกษาต้นแบบของ National Research Council (1996) 
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รูป 4. แผนภาพไดอะแกรม แสดงถึงล้าดับและขั นตอนในการศึกษา (Yumuang, S., 2005) 
 

ส้าหรับการจัดท้าชั นข้อมูลดิจิตอลน้าเข้าที่ส้าคัญในพื นที่ศึกษานั น ได้จัดท้ามาจากข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากการออก
ภาคสนาม และข้อมูลจากการแปลความหมายจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ก้าหนดพิกัด (มาตราส่วน 1:25,000 และ 
1:50,000) หลายช่วงเวลา และจากข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (Landsat TM) และข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งชั นข้อมูลน้าเข้าดังกล่าวข้างต้น ได้น้ามาใช้เป็นพื นฐานในการวิเคราะห์ในรายละเอียดของพื นที่ที่
เป็นจุดเริ่มต้น จนถึงพื นที่ที่เกิดความเสียหายจาก Debris flow and debris flood ด้วยการใช้เทคนิคทางด้าน GIS และ RS 
ของ Varnes (1984) และ Westen (1994) ชั นข้อมูลเหล่านี  (ตาราง 2.) ได้ถูกใช้ส้าหรับการจ้าแนกหลักฐานของการเกิดฯ ใน
อดีต และใช้ในการก้าหนดถึงศักยภาพของพิบัติภัยฯ ในอนาคต 
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ตาราง 2. ภาพรวมโดยสังเขปของรายการชั นข้อมูลดิจิตอลที่ส้าคัญซึ่งถูกน้ามาใช้ในการศึกษาในพื นที่นี  (Yumuang, S., 0062 ) 

 
 

3.3 รายละเอียดของพื นที่ศึกษา 
จาก รูป 3. พื นที่ศึกษาของลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ อยู่ในพื นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มน ้าป่าสัก และอยู่ใน

พื นที่ด้านฝั่งตะวันออกของเขาค้อ – ภูหินร่องกล้า ที่อยู่ในกลุ่มเทือกเขาพิษณุโลก – เพชรบูรณ์ โดยลุ่มน ้าก้อใหญ่นี มีความยาว
ประมาณ 14 กิโลเมตรและมีความกว้างมากสุดประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งมีหมู่บ้านน ้าก้อตั งอยู่ในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
(Alluvial fan area) ตรงปากทางออกของล้าน ้าก้อใหญ่ ที่ไหลออกมาจากเขาค้อ – ภูหินร่องกล้า ที่จุดสูงสุดของลุ่มน ้าก้อ
ใหญ่อยู่ที่ระดับ 1,746 เมตรจากระดับน ้าทะเล และระดับความสูงที่ Alluvial fan area อยู่ที่ 160 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

ส้าหรับลักษณะของธรณีวิทยาโดยทั่วไปแล้ว พื นที่ลุ่มน ้าก้อใหญ่มีหน่วยหินปรากฏอยู่ตั งกลุ่มหินตะกอนและหินภูเขา
ไฟช่วงอายุ Paleozoic และ Mesozoic จนถึงตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวที่อายุน้อยสุด (Qa) โดยเฉพาะในบริเวณที่ราบลุ่มและ
บริเวณร่องน ้าของล้าน ้าก้อตอนบน ที่ประกอบด้วยตะกอนทุกขนาดตั งแต่กรวดขนาดใหญ่ (boulder) จนถึงเม็ดแป้ง (clay) ที่
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะหุบเขาเนินลูกคลื่นตอนกลางของลุ่มน ้าก้อใหญ่ ซึ่งหน่วยหิน Qa นี จะรวมถึงตะกอนใน
บริเวณ Alluvial fan ด้วย ส่วนลักษณะของสิ่งปกคลุมดินในพื นที่ลุ่มน ้าก้อใหญ่นั น จะปกคลุมด้วยป่าไม้หนาแน่นบริเวณที่สูง
ชันด้านตะวันตกและด้านเหนือ และป่าไม้ถูกท้าลายไปเพ่ือใช้ท้าเป็นพื นที่เกษตรในตอนกลางหุบเขาของลุ่มน ้าก้อใหญ่ ที่เป็น
เนินลูกคลื่น การกัดเซาะในรูปแบบของ sheet และ rill การไหลถล่มของชั นดิน gullies และพื นที่เปิดโล่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในบริเวณนี  ส่วนในบริเวณ Alluvial fan ล่างสุดนั น จะเป็นพื นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นและการท้าการเกษตรชลประทานพืช
สวน 

ส้าหรับค่าของปริมาณฝนที่ตกเฉลี่ยในลุ่มน ้าป่าสักตอนบนนี  จะมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร โดยภูมิอากาศจะเป็นแบบ
ร้อนชื นและฤดูฝนจะตกอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ซึ่งพายุฤดูร้อน “อุซางิ” ที่พาดผ่านพื นที่ในบริเวณนี ในช่วงสอง
สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2544 จึงถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในครั ง
นี  
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ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flow and debris flood) 
ในครั งนี  ประกอบไปด้วย ลักษณะของภูมิประเทศ (Landform) ระดับความลาดชัน ตะกอนที่รองรับการไหล สิ่งปกคลุมดิน 
และปริมาณน ้าฝนที่มากเกินปกติ ส้าหรับหลักฐานของ Debris flow and debris flood ในครั งนี  ได้แก่ต้าแหน่งการเกิด
ร่องรอยของการกัดเซาะและการสะสมตัวของตะกอนปิดทับ (Scar – scouring) โดยสมมุติฐานหลักก็คือ ศักยภาพ (โอกาสใน
การเกิด) ของการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า จะเหมือนกันกับคาบความซ ้า หรือคาบความถ่ีที่มีอยู่จริงของ
การเกิดกระบวนการดังกล่าวนี  

 

 
 
รูป 5. (ก) ข้อมูลภาพจากดาวเทียมLandsat 7 ETM+ (R = 5, G = 4, B = 3) ในพื นที่ศึกษา บันทกึภาพเมื่อ 5 มกราคม 2544 (ก่อนเกิดเหตุการณ์ฯ) (ข) ขอ้มูลภาพ
จากดาวเทียม Landsat 7 ETM+ (R = 5, G = 4, B = 3) บันทึกภาพเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2544 (หลังเกิดเหตุการณ์ฯ) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะที่
ปรากฏดว้ยสายตาของข้อมูลภาพฯทั งสองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณร่องน ้าหลักของล้าน ้ากอ้ใหญ่และบริเวณเนินตะกอนรูปพัดที่อยู่ตอนล่าง (Yumuang, S., 2006)   

4. หลักฐานและปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการของการเกิด 
ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า 
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การวิเคราะห์หาร่องรอยของการกัดเซาะและการสะสมตัวของตะกอนปิดทับ (Scar – scouring) ในพื นที่ลุ่มน ้าก้อ
ใหญ่ (รูป 6.) สามารถจ้าแนกและก้าหนดต้าแหน่งของการเกิดการกัดเซาะและการสะสมตัวได้อย่างชัดเจน ด้วย เทคนิค
ทางด้านการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีพืชพันธุ์ (normalized different vegetation index – NDVI) ซึ่งความแม่นย้า
และความถูกต้องนั น ถูกก้าหนดด้วยการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง “pixels” ในพื นย่อยที่จ้าแนกแล้ว กับข้อมูลจากภาพถ่าย
ทางอากาศรายละเอียดสูงที่มีค่าพิกัด รวมทั งการเปรียบเทียบกับ Scar – scouring ที่ได้มาจากข้อมูลในการส้ารวจภาคสนาม  

ค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ (NDVI) จาก รูป 6. ได้น้ามาซ้อนทับแสดงความสัมพันธ์บนข้อมูลจาก
ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงที่มีค่าพิกัด (ที่บันทึกภาพหลังการเกิดเหตุการณ์ฯ) ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูลระดับความ
สูง ข้อมูลลักษณะของหน่วยหิน ข้อมูลสิ่งปกคลุมดิน และข้อมูลปริมาณน ้าฝน ที่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเกิด
ตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า (รูป 7-12.) จากการวิเคราะห์ univariant probability ตามวิธีการของ Dai et 
al. (2001) ที่แสดงความสัมพันธ์ในเชิงพื นที่ระหว่างต้าแหน่งที่เกิด Scar – scouring กับปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
ตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า ดังกล่าวข้างต้น 

 

 
 
รูป 6. การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ (NDVI) หลังจากการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในพื นที่ลุ่มน ้าก้อใหญ่ที่วิเคราะห์มาจากข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียมฯ (รูป 4.) แผนที่จะแสดงถึงต้าแหน่งการเกิดร่องรอยของการกัดเซาะและการสะสมตัวของตะกอนปิดทับ (Scar – scouring) ซ่ึงในโซนพื นที่สีน ้าตาล คือพื นที่
ที่เป็นร่องรอย ซ่ึงมีการกัดเซาะหรือสะสมตัวของตะกอนมากที่สุดในลุ่มน ้าก้อใหญ่  โดยเฉพาะในพื นที่ลาดชันด้านตะวันตก ตามล้าน ้า และเนินตะกอนรูปพัด 
(Yumuang, S., 2006) 
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รูป 7. (ก) การน้าค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ (NDVI) จาก รูป 5. มาซ้อนทับบนภาพถ่ายทางอากาศ (มาตราส่วน 1:25,000) ที่ตรึงค่าพิกัดแล้วบันทึกภาพ
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ (หลังเกิดเหตุการณ์ฯ) (ข-จ) ภาพถ่ายแสดงหลักฐานจากข้อมูลในภาคสนาม (ถ่ายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ฯ ผ่านไป ๒ – ๓ วัน) ที่แสดง
ถึงต้าแหน่งซ่ึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ (NDVI) ในแผนที่ฯ (ก) (Yumuang, S., 2006) 

 

 
 

รูป 8. แผนที่ความลาดชัน (Slope map) ที่ซ้อนทับด้วยร่องรอย (สีแดง) ของการกัดเซาะและการสะสมตัวฯ (Scar-scouring) (Yumuang, S., 2006) 
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รูป 9. แผนที่ระดับความสูง (Elevation map) ที่ซ้อนทับด้วยร่องรอย (สีแดง) ของการกัดเซาะและการสะสมตวัฯ (Scar-scouring) (Yumuang, S., 2006) 
 

 
 

รูป 10. แผนที่หนว่ยหิน (Rock unit map) ที่ซ้อนทับด้วยร่องรอย (สีแดง) ของการกัดเซาะและการสะสมตัวฯ (Scar-scouring) (Yumuang, S., 2006)   
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รูป 11. แผนที่สิ่งปกคลุมดิน (Land cover map) ที่ซ้อนทับด้วยร่องรอย (สีแดง) ของการกัดเซาะและการสะสมตวัฯ (Scar-scouring) (Yumuang, S., 2006 
) 

 
 
รูป 12. แผนที่แสดงปริมาณน ้าฝนที่ตกสะสมในช่วงวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2544 (ก่อนการเกิดเหตุการณ์ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า) ที่ซ้อนทับด้วย
ร่องรอย (สีแดง) ของการกัดเซาะและการสะสมตัวฯ (Scar-scouring) (Yumuang, S., 2006)   
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รูป 13. กราฟแสดงรูปแบบการกระจายตัวของค่าปริมาณน ้าฝนที่วัดได้ในเดือนสิงหาคม 2544 ที่ได้ข้อมูลมาจากสถานี 7 แห่ง ซ่ึงตั งอยู่โดยรอบและอยู่ใกล้กับพื นที่ลุ่ม
น ้าก้อใหญ่ (Yumuang, S., 2006) 
 

 
 

 จากการส้ารวจในภาคสนาม และการแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงที่ตรึงพิกัดแล้ว พบว่า
ตรงจุดที่ระหว่างทางน ้าของล้าน ้าก้อใหญ่บริเวณตอนกลางนั น มีลักษณะรูปร่างของล้าน ้าและลุ่มน ้าที่กว้างและแบนราบ ซึ่งได้
เปลี่ยนไปเป็นรูปร่างที่แคบในรูปร่างแบบตัววี ก่อนถึงน ้าตกตาดฟ้า ที่ระดับความสูงได้เปลี่ยนระดับลดลงไปอย่างชัดเจน (รูป 
14.) ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่มีความเป็นไปได้จากลักษณะเฉพาะของบริเวณนี  ที่จะสามารถท้าการสะสมตะกอนได้ทุกรูปแบบ (หิน 
กรวด ดิน และซากต้นไม้) ที่ถูกพัดพามาจากการไหลของน ้าจากด้านบนของลุ่มน ้าก้อ จนเกิดเป็น เขื่อนธรรมชาติ (natural 
dam) ชั่วคราวขึ น ซึ่งก็พบหลักฐานของร่องรอยของซากต้นไม้ค้างทิ งไว้ จากการส้ารวจในภาคสนามหลังการเกิดเหตุการณ์ 
 และเนื่องจากมีปริมาณน ้าฝนที่สูงมากตกต่อเนื่องเหนือแนวเขื่อนธรรมชาติ ที่กั นการไหลของล้าน ้าตามปกติดังกล่าวนี  
ท้าให้เขื่อนธรรมชาติชั่วคราวดังกล่าวนี  ได้พังทลายลงจากแรงดันของน ้า และมวลตะกอนที่กักเอาไว้ด้านบน และมวลน ้า
พร้อมตะกอนด้านบนเหล่านี  ได้เคลื่อนที่ต่อลงไปทางด้านล่าง และได้กัดเซาะบริเวณสองฝากฝั่งของล้าน ้าก้อใหญ่อย่างรุนแรง 
(รูป 15.) ที่ยิ่งเพ่ิมปริมาณและพลังงานในการท้าลายล้างให้สูงมากขึ น และมวลน ้าและตะกอนทุกรูปแบบดังกล่าวนี  ก่อให้เกิด
ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรงต่อพื นที่เนินตะกอนรูปพัดด้านล่าง ที่เ ป็นพื นที่ล้าดับสุดท้ายของการ
สะสมตัวในลุ่มน ้า จากหลักฐานของลักษณะรูปร่างของล้าน ้าที่เป็นรูปตัววี ข้อมูลจากภาคสนามที่เห็นภาพการกัดเซาะตลิ่งทั ง
สองฝากที่สูงมากกว่าปกติ จนกลายเป็นพื นที่โล่งเพราะต้นไม้ถูกกัดเซาะและพัดพาไปด้วย การทิ งค้างของตะกอนต้นไม้ในล้า
น ้า หลังจากการเกิดเหตุการณ์ฯ จึงเป็นหลักฐานที่ส้าคัญในการตั งสมมุติฐานของการเกิดเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวที่ได้พังทลาย
ลงในเวลาต่อมา  

5. หลักฐานจากลักษณะรูปร่างของล้าน ้าและต้าแหน่งที่คาดว่าเกิด 
“เขื่อนธรรมชาติ” พื นที่ตอนกลางของล้าน ้าก้อใหญ่ด้านบนก่อน 
ถึงน ้าตกตาดฟ้า 
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รูป 14. ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงที่ตรึงพิกัดแล้ว (มาตราส่วน 1:25,000 บันทึก ภาพเมื่อ 9 มกราคม 2545) ซ้อนทับด้วยเส้นช่วงชั นระดับความสูง (20 ม.) ที่
แสดงลักษณะ เฉพาะของรูปร่างล้าน ้ากอ้ใหญ่ บริเวณตอนกลางของลุ่มน ้า ที่คาดการณ์ว่าเป็นต้าแหน่งของเขื่อนธรรมชาติ (natural dam) ก่อนถึงน ้าตกตาดฟา้ 
(Yumuang, S., 2006) 
 

 
 
รูป 15. ภาพถ่ายจากมุมสูงบริเวณที่ 4 (ในรูป 6.) ที่เป็นช่วงปลายของล้าน ้ากอ้ใหญ่ก่อนออกที่ปลายหบุเขา จะเห็นภาพการกัดเซาะอย่างรุนแรงทั งสองฝากฝั่ง จน
กลายเป็นพื นทีโ่ล่งเพราะต้นไม้ถูกมวลน า้และตะกอนที่เคลื่อนที่ผ่านลงมาจากดา้นบน กัดเซาะและพัดพารวมกันก่อนถงึปากทางออกของล้าน ้าก้อใหญแ่ละจะลงไป
สะสมตัวที่เนินตะกอนรูปพัดทางด้านล่างสุด (Yumuang, S., 2006) 
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ลักษณะการล้าดับชั นของตะกอนในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด มีความส้าคัญต่อการประเมินการเกิดตะกอนไหลถล่ม 

และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในอดีต ซึ่งได้ด้าเนินการโดยการประเมินลักษณะทางธรณีวิทยา 2 ขั นตอน ประกอบด้วยการก้าหนด
ขอบเขตของพื นที่การสะสมตัวที่ยังเกิดขึ นอยู่  และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะพื นที่ในรายละเอียดของพิบัติภัยภายในพื นที่
การสะสมตัวที่ยังเกิดขึ นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการที่เสนอแนะเอาไว้ของ the National Research Council (1996) ดังผลที่
แสดงเอาไว้ใน รูป 16 และ 17. 

 

 
 

รูป 16. ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายทางอากาศที่ตรึงค่าพิกัดแล้ว   จากการบันทึกเอาไว้ในหลายช่วงเวลา (ก) ภาพถ่ายทางอากาศบันทึกภาพเมื่อ 24 ธันวาคม 
2517 (ข) ภาพถ่ายทางอากาศบันทึกภาพเมื่อ 6 มกราคม 2539 และ (ค) ภาพถ่ายทางอากาศที่ตรึง ค่าพิกัดแล้ว บันทึกภาพเมื่อ 9 มกราคม 2545 ที่แสดงให้เห็นความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยของบริเวณจุดปลายทางออกจากหุบเขาที่เปลี่ยนระดับของล้าน ้าก้อใหญ่ก่อนลงพื นที่เนินตะกอนรูปพัด ระหว่างปี 2517 และปี 2539 และ
แสดงอย่างชัดเจนว่ายังคงมีการสะสมตัวอยู่ในบริเวณเนินตะกอนรูปพัดจากการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า ในวันที่11 สิงหาคม 2544 (Yumuang, 
S., 2006)  

6. หลักฐานของการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า 
ในอดีต ณ บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
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รูป 17. ค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ (NDVI) ในบริเวณที่มีการสะสมตัวของเนินตะกอนรูปพัด (ขยายมาจากรูป 6.) ที่ซ้อนทับบนภาพถ่ายทางอากาศ (มาตรา
ส่วน 1:25,000) ที่ตรึงค่าพิกัดแล้ว บันทึกภาพเมื่อ 9 มกราคม 2545 โซนพื นที่สีน ้าตาลคือพื นที่ที่เป็นร่องรอยของการสะสมตัวของเนินตะกอนรูปพัด หลังจากปี 2539 
(Yumuang, S., 2006)  
 

 
 
รูป 18. ภาพขยายของภาพถ่ายทางอากาศ (มาตราส่วน 1:25,000) ที่ตรึงค่าพิกดัแล้ว บันทกึภาพเมื่อ 9 มกราคม 2545 (จากกรอบสีแดงของ รูป 16.) ที่แสดงเส้นชั น
ระดับความสูง (ซม.) จากพื นดินของระดับน ้าปนตะกอนท่วมบา่ (ที่ตรวจวัดจากร่องรอยของคราบสีน ้าตาลจางๆ ที่เหลอืทิ งไว้ที่ฝาผนังของอาคารบ้านเรือนและต้นไม้) 
ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพื นที่ที่ได้รับความรุนแรงและเสียหายมากที่สุดอยู่บริเวณตอนกลางที่ล้าน ้ากอ้ใหญ่หักโค้ง ซ่ึงระดับน ้าปนตะกอนท่วมบา่สูงสุดถึง 190 
ซม. จากระดับพื นดิน (Yumuang, S., 2006) 
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นอกจากนั นในการศึกษาครั งนี ยังได้ท้าการส้ารวจในภาคสนามเพ่ือศึกษาล้าดับชั นการตัวของตะกอนไหลถล่มและน ้า
ปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณเนินตะกอนรูปพัดที่เกิดมาก่อนในอดีต ซึ่งได้ท้าการศึกษาในรายละเอียดไปตามริมฝั่งของล้าน ้าก้อ
ใหญ่ ที่มีการกัดเซาะในพื นที่ประมาณ 5 X 70 ม. (ในพื นที่ที่ได้มีการท้า resistivity survey ที่จะไม่ขอกล่าวถึง) และได้
ตรวจวัดและบันทึกการจัดล้าดับชั นของชั นตะกอน จ้านวน 7 แนว เพ่ือน้ามาสร้างความสัมพันธ์เทียบเคียงและเชื่อมโยงการ
จัดล้าดับชั นการวางตัวของชั นตะกอน (measured stratigraphic profile) ทั งในแนวระนาบและในแนวดิ่ง ดังแสดงเอาไว้ใน
รูป 19 – 22. 

 

 
 
รูป 19. แผนที่แสดงต้าแหน่งของการท้าส้ารวจในภาคสนามท้าการวัดล้าดับชั นการวางตัวของตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 7 
แนว (โซน A, B, C, D, E, F และ G) ที่อยู่ต่อเนื่องกันตามริมฝั่งของล้าน ้าก้อใหญ่ซ่ึงมีการกัดเซาะท้าให้เห็นการล้าดับการวางตัวของชั นตะกอนฯอย่างชัดเจน  
(Yumuang, S., 2006) 
 

 

 
 
 
 
 
รูป 20. ภาพถ่ายแสดงคุณลักษณะที่ปรากฏ
ของการจัดล้าดับชั นทั งในแนวระนาบและใน
แนวดิ่งของชั นตะกอนไหลถล่มและน ้าปน
ตะกอนท่วมบ่าของตะกอนรูปพัดที่เกิดขึ นใน
อดีต ที่อยู่ต่อเนื่องกันไปตามริมฝั่งของล้าน ้าก้อ
ใหญ่ที่มีการกัดเซาะ จากด้านทิศตะวันออกไป
ทิศตะวันตก รวม 7 แนว )โซน A, B, C, D, E, 
F,G และ H) (Yumuang, S. 2005) 
 

  



 19  
 

 

บทที่ 1 องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการดินถล่ม (ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนบา่) ธรณีฯ วิชาการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 21. ภาพถ่ายแสดงการจัดล้าดับชั นการวางตัวของชั นตะกอนที่
โซน B (รูป 19.) แสดงให้ทราบว่า debris flow unit วางตัวอยู่
ล่างสุด โดยมี coarse-grained fluvial unit วางตัวอยู่ด้านบน ด้วย
รอยต่อแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลง( transitional contact) และชั น
บนสุดเป็น fine-grained fluvial and debris flood unit ที่วางตัว
อยู่บน coarse-grained fluvial unit ด้วยรอยต่อแบบเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน (sharp contact) (Yumuang, 2005) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 22. ภาพถ่ายแสดงลักษณะโดยทั่วไปในชั นตะกอนบนสุดของ fine-
grained fluvial and debris flood unit ที่โซน A (ในรูป 18 และ 19) ที่มี
เศษซากต้นไม้ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่ที่ต้าแหน่ง (ก) และต้าแหน่ง (ข) และ
เป็นที่น่าสังเกตว่า เศษซากต้นไม้ที่ต้าแหน่ง (ก) นั น มีลักษณะเป็น charcoal 
สีด้าที่มีเนื อเป็นริ วเส้น (fibrous) ในขณะที่เศษซากต้นไม้ที่ต้าแหน่ง (ข) มีสี
น ้าตาลที่ยังมีสภาพเนื อไม้อยู่อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเศษซากต้นไม้ทั งสองตัวอย่างนี  
ได้ถูกน้าไปตรวจวัดค่าของอายุด้วยวิธีรังสีคาร์บอน ( radiocarbon dating) 
แล้วพบว่ามีอายุสัมบูรณ์ (absolute age) ของการสะสมตัวอยู่ระหว่าง 2,618 
+/- 35 ปี และหลังปี 2493 ตามล้าดับ (Yumuang, 2005) 
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ผลการศึกษาตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น สามารถน้ามาสร้างภาพของเหตุการณ์ย้อนกลับของการเกิดตะกอนไหลถล่ม 
และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 ในพื นที่ลุ่มน ้าก้อใหญ่ ได้ดังต่อไปนี  การเกิดตะกอนไหลถล่ม อาจจะ
เริ่มในลักษณะที่เกิดเป็นดินถล่มในระดับตื นเป็นวงกว้างทางด้านตะวันตก และทางเหนือของพื นที่ลาดชันบนเทือกเขาของลุ่ม
น ้าย่อยน ้าก้อใหญ่ หลังจากท่ีเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าเหตุการณ์การเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วม 
อย่างน้อย 10 วัน ซึ่งท้าให้มวลตะกอนอ่อนตัวลงด้วยน ้าหนักที่เพ่ิมมากขึ น และท้าให้สามารถเกิดการเคลื่อนตัวลงยังไปตาม
ความลาดชันได้ง่ายขึ น ตะกอนบนไหล่เขาและเศษหินในหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูกระดึง (ที่เป็นหินทรายและ
หินดินดาน) ในพื นที่ลาดชันที่มากกว่า 30 องศา (หรือมากกว่านั น) ที่ระดับชั นความสูงที่สูง (ประมาณ 800 เมตรจากระดับน ้า
ทะเล) จะไหลถล่มลงมาตามร่องเขาที่มีน ้าฝนเป็นตัวเร่งในการเคลื่อนที่ ซึ่งคาดว่าจะเป็น แหล่งตะกอนต้นก้าเนิดของการเกิด
ตะกอนไหลถล่ม (รูป 23.) 

 

 

รูป 23. ภาพจ้าลองสามมิติลักษณะภูมิประเทศที่จัดท้าขึ นจาก 
Digital Elevation Model (มาตราส่วน มาตราส่วน 1:20,000) ของ
พื นที่ลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่และบริเวณข้างเคียง ที่ซ้อนทับด้วย
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมบันทึกภาพเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2544 (หลัง
เกิดเหตุการณ์การเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าเมื่อ 
11 สิงหาคม 2544 ที่บริเวณเนินตะกอนรูปพัด) ที่แสดงถึงลักษณะที่
ส้าคัญหลังจากการเกิดเหตุการณ์ฯ ด้วยการก้าหนดโซนพื นที่ที่มี
ศักยภาพต่อการเกิดพิบัติภัยฯ โดยแยกออกเป็นโซนของแหล่ง
ตะกอนต้นก้าเนิดปฐมภูมิ และแหล่งตะกอนต้นก้าเนิดทุติยภูมิ (the 
potential primary and secondary source areas) โซนของการ
เคลื่อนที่ออกไปหรือพื นที่ของการพัดพา ( the run-out zone or 
transport area) ต้าแหน่งที่คาดว่าเกิดเขื่อนธรรมชาติชั่วคราว (a 
temporary natural dam) และพื นที่ของการสะสมตัวบริเวณเนิน
ตะกอนรูปพัด - Alluvial fan (Yumuang. S., 2005) 

 
ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Qa) ที่ประกอบด้วยตะกอนทุกขนาดตั งแต่กรวด ทราย และโคลน รวมทั งซากต้นไม้ที่หัก

โค่นอยู่ทั งสองฝั่งของล้าน ้าก้อใหญ่ ที่มีระดับตลิ่งสูง 2 - 5 เมตรที่ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง ที่พบได้ทั่วไปจากการส้ารวจใน
ภาคสนาม จะสมทบเป็นมวลตะกอนรวมลงไปในล้าน ้าด้วย ก่อนที่จะเกิดการปิดกั นการไหลของล้าน ้าก้อจากมวลตะกอนที่
เคลื่อนที่ลงมา และเมื่อถึงบริเวณท่ีคาดว่าจะมีการเกิดเป็น เขื่อนตามธรรมชาติชั่วคราว ที่กั นการไหลของล้าน ้าตามธรรมชาติ 
(ที่ได้กล่าวถึงไปก่อนแล้วนั น) ก่อนถึงบริเวณน ้าตกตาดฟ้า และเนื่องจากมีปริมาณน ้าฝนที่สูงมากตกต่อเนื่องเหนือแนวเขื่อน
ธรรมชาติชั่วคราว ท้าให้เขื่อนธรรมชาติชั่วคราวดังกล่าวนี  ได้พังทลายลงจากแรงดันของน ้า และมวลตะกอนที่กักเอาไว้
ด้านบน ซึ่งมวลน ้าพร้อมตะกอนด้านบนเหล่านี ได้เคลื่อนที่ต่อลงไปทางด้านล่าง และได้กัดเซาะบริเวณสองฝากฝั่งของล้าน ้าก้อ
ใหญ่อย่างรุนแรงที่ยิ่งเพ่ิมปริมาณและพลังงานในการท้าลายล้างให้สูงมากยิ่งขึ น จากการเคลื่อนที่ของมวลน ้าปนตะกอนทุก
รูปแบบ ไปตามล้าน ้าที่ ที่ความลาดชัน ที่สูงลงมาจากน ้าตกตาดฟ้าและเป็นล้าน ้าที่มีรูปร่างตัววี ซึ่งการเคลื่อนที่ของมวลน ้าปน
ตะกอนดังกล่าวนี  ได้ก่อให้เกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรงต่อพื นทีเนินตะกอนรูปพัดด้านล่าง ที่มี

7.การสร้างภาพของเหตุการณ์ย้อนกลับของการเกิดตะกอนไหลถล่ม 
และน ้าปนตะกอนท่วมบ่า 
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บ้านเรือนตั งอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นพื นที่ท้ายสุดของการสะสมตัวของตะกอนทุกรูปแบบ ที่มากับมวลน ้าด้านบนเมื่อเดินทาง
ถึงบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งส่งผลท้าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรงดังกล่าว 

 
หลังจากการเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรงในลุ่มน้าก้อใหญ่ในปี 2544 แล้ว การพัดพา 

และการเคลื่อนที่ของตะกอนและซากต้นไม้เดิมที่มีอยู่ในอดีต ได้ถูกน้าออกไปจากเส้นทางล้าน ้าก้อใหญ่เกือบหมดสิ นแล้วและ
ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่องในพื นที่ลุ่มน ้าก้อใหญ่เกิดขึ นอีก ก็คงต้องใช้เวลาอีกนานหลายสิบปีหรือหลายร้อยปี 
ที่จะท้าให้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเกิดขึ นใหม่ได้อีก ซึ่งปริมาณน ้าฝนที่ตกในพื นที่ลุ่มน ้าก้อใหญ่ในเดือนสิงหาคม ปี 2555 ที่มีปริมาณน ้าฝนที่ตก
ต่อเนื่อง และมากมากกว่าในปี 2544 เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ปริมาณน ้าฝนที่มากเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท้าให้เกิด
ตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าขึ นมาได้ จ้าเป็นต้องอาศัยปัยจัยหลักที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการที่ได้กล่าวถึงไป
แล้วนั น มาร่วมในการสร้างศักยภาพของกระบวนการ เพ่ือท้าให้การเกิดตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าดังกล่าวนี 
ขึ นอีกครั ง 
 

 
 
รูป 24. (ก) ภาพจ้าลองสามมิติลักษณะภูมิประเทศที่จัดท้าขึ นจาก Digital Elevation Model พื นที่ลุ่มน ้า ป่าสัก (ตอนบน) ที่แสดงต้าแหน่งที่ตั งของหมู่บ้านที่เคยเกิด
เหตุการณ์น ้าปนตะกอนท่วมบ่า – สีแดง (ที่รวมทั งหมู่บ้านน ้าก้อและน ้าชุน) หมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์น ้าป่าไหลหลาก – สีฟ้า และหมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์น ้าปน
ตะกอนท่วมล้นตลิ่ง – สีเขียวอ่อน ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศต้นน ้าในพื นที่เทือกเขา และพื นที่ลาดชันของลักษณะของลุ่มน ้าย่อยขนาดต่างๆ ที่ ไหล
มาลงที่แม่น ้าป่าสัก (ตอนบน) บริเวณที่ราบลุ่มต่้าสองฝ่ังแม่น ้าในบริเวณพื นที่ตอนกลาง (แหล่งข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านในพื นที่เส่ียงภัยที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงพื นที่
เบื องต้นนี  อ้างอิงมาจากรายงานของฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ท้าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ , ๒๕๔๕) (ข) ภาพขยายของแบบจ้าลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศที่
จัดท้าขึ นจาก Digital Elevation Model บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าย่อยล้าน ้าก้อใหญ่ ที่ตั งของหมู่บ้านน ้าก้อ หมู่บ้านน ้าชุน และบริเวณข้างเคียง 
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บทสรุป 
เหตุการณ์การเกิดตะกอนไหลถล่ม และน ้าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรงมาก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 ในพื นที่

ลุ่มน ้าก้อใหญ่ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการท้างานจากปริมาณน ้าฝนที่ผิดปกติแต่เพียงอย่างเดียวตามที่ได้ตั งทฤษฎีกันเอาไว้
ก่อนหน้านี  แต่เป็นการท้างานร่วมกันของปัจจัยจากลักษณะของภูมิประเทศที่สูงชัน ลักษณะและรูปร่างของลุ่มน ้าย่อย ระดับ
ความลาดชัน ตะกอนที่รองรับการไหล สิ่งปกคลุมดิน และปริมาณน ้าฝนที่มากเกินปกติ การเกิดเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวที่ได้
พังทลายลงจากแรงดันของน ้าปนมวลตะกอนที่กักเอาไว้ด้านบน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นบน
พื นที่ของเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งเป็นที่สะสมตัวของตะกอนตอนท้ายสุดของการเกิดการตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนบ่า  
และถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคาบการเกิดซ ้าที่บ่อยนัก (ในช่วง 10 หรือ 100 ปี) ก็ตาม แต่ถ้ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างศักยภาพ
ให้มีความพร้อมที่จะเกิดขึ นอีกดังกล่าวข้างต้นได้แล้ว จะมีพลังงานในการท้าลายล้างที่สูงมากต่อพื นที่ที่ตั งบริเวณเนินตะกอน
รูปพัด ถ้าเราไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ต่อกระบวนการในการเกิด ไม่ได้มีการวางแผนป้องกัน และเตือนภัยอย่างเป็นระบบ
ในเชิงพื นที่ที่ดีพอ ที่ต้องมีการส้ารวจอย่างรอบครอบตั งแต่ต้นน ้าที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของตะกอน การพัดพา และการ
หน่วงหรือการกักมวลตะกอนและน ้าเอาไว้ในลุ่มน ้าย่อย จนถึงการพัดพาและการเคลื่อนที่ของน ้าปนมวลตะกอนลงมาสู่
ด้านล่างบริเวณเนินตะกอนรูปพัด พื นที่ลักษณะนี ก็จะมีโอกาสเป็นพื นที่ที่มีความเสี่ยง และมีอันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ที่ยังเกิดขึ นได้อีกเสมอ 
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