องค์ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติจาดดินถล่ม (Landslides) ในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพื่อเป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่มในเชิงพื้นที่ (Spatial landslides Risk Assessment) ตั้งแต่ระดับพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยของประเทศไทย
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จัดทำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง และทีมงำน ศูนย์วิจัยภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI) ภำควิชำธรณีวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Page : Gisthai)
Spatial landslides Risk Assessment (Landslide Inventory Mapping, Susceptibility, Hazard and Risk Zoning) :

การเกิดดินถล่ม (Landslides) ประเภทตะกอนไหลถล่ม (Debris flow) และตะกอนไหลท่วมบ่า (Debris flood) บริเวณพื้นที่บ้านกระทูนเหนือ ต. กะทูน อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

หลักฐานทางกายภาพในพื้นที่ที่เกิดดินถล่ม (Landslides) ในพื้นที่ที่ได้สร้างความเสียหายและความสูญเสียอย่างรุนแรงมากที่สุดในประเทศไทย ที่แสดงถึงสาเหตุและกระบวนการ
ของการเกิดดินถล่ม (Landslides) ประเภทต่างๆ โดยการจ้าแนกดินถล่ม (Landslides) ออกเป็นประเภท “ตะกอนไหลถล่มและน้้าปนตะกอนบ่า : Debris flow & Debris flood”
(อ้างอิง : Landslide classification system ของ Sharpe, 1938) เพื่อใช้ประมวลผลเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นของสาเหตุและกระบวนการที่สามารน้าไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินความเสี่ยงจากดินถล่มในเชิงพื้นที่ (Spatial landslides Risk Assessment) ตั้งแต่ระดับพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยของประเทศตามขั้นตอนใน “ตารางแสดงชั้นข้อมูลหลักที่
จ้าเป็นส้าหรับการประเมินพิบัติภัยและการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่ม – Landslides Risk Assessment (อ้างอิง : Van Westen el al. 2008)”
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The run-out or transport zones

การเกิดดินถล่ม (Landslides) ประเภทตะกอนไหลถล่ม (Debris flow) และตะกอนไหลท่วมบ่า (Debris flood) บริเวณพื้นที่ตาบลแม่พูน อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
บ้านกระทูนเหนือ
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The depositional area
(Alluvial fan deposits)

ภาพจาลองภูมิประเทศสามมิติข้อมูลภาพดาวเทียมของ Google Earth บริเวณพื้นที่บ้านกระทูนเหนือ ต. กะทูน อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม (Landslides) เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ภาพด้านซ้ายเป็นข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการเกิดเหตุการณ์ฯ (บันทึกภาพเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530) และภาพด้านขวาเป็นข้อมูลภาพดาวเทียมหลังเกิดเหตุการณ์
(บันทึกภาพเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ (Hazard Zone) ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนของเทือกเขาหลวงลงมาจากร่องรอยของหุบเขาที่มีลาน้าสาขาย่อยทั้งหลาย
(ที่แสดงด้วยแนวเส้นสีขาว) ที่ไหลพาตะกอนทุกรูปแบบ (ต้นไม้ ท่องซุง ก้อนหินและตะกอนทุกขนาด) จากชั้นหน้าดินและหินแกรนิตผุตอนบนลงมา ซึ่งจากหลักฐานทางกายภาพและภาพถ่ายพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
กระบวนการของการเกิดดินถล่ม (Landslides) ประเภทตะกอนไหลถล่ม - Debris flow (ที่แสดงด้วยแนวเส้นและพื้นที่สีขาว) ซึ่งเกิดผลต่อเนื่องเป็นกระบวนการของการเกิดดินถล่มประเภทตะกอนไหลท่วมบ่า –
Debris flood (ที่แสดงด้วยพื้นที่สีเหลืองอ่อน) ซึ่งตะกอนทุกรูปแบบได้เคลื่อนที่ไหลไปตามความร่องเขาที่ลาดชันเป็นส่วนใหญ่ลงมาอย่างรวดเร็วจากเชิงเขาด้านบน ที่เกิดจากการทางานของมวลน้าที่เกิดจากฝนตก
หนักต่อเนื่องมาหลายวันในพื้นที่เทือกเขาด้านบนที่มีพื้นที่รับน้า (Watershed) ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร และได้ไหลรวมมาตามลาน้าสาขาหลายสายจากด้านบนซึ่งรับมวลตะกอนปนน้าจากตอนบนเคลือ่ นที่ต่อ
ลงไปด้วยการทางานร่วมกันของลาน้า (Fluvial transport) ที่พามวลตะกอนทั้งหลายเคลื่อนที่ต่อไปแบบ Turbulent flow อย่างรุนแรง ลงไปสะสมตัวในพื้นที่แอ่งเขาพิปูนตอนบนที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง
รองรับอยู่ที่ปลายทางออกจากหุบเขาด้านบน เกิดการสะสมตัวของเนินตะกอนรูปพัดจากมวลตะกอนปนน้าไหลบ่าท่วม (Alluvial fan flooding) ขึ้นในพื้นที่นี้ (ตะกอนปนน้าเหล่านีบ้ างส่วนจากพื้นที่รับน้าจากพื้นที่
แอ่งเขาพิปูนตอนบน ได้ไหลรวมกันต่อไปเพื่อผ่านช่องเขาแคบคอขวดที่มีความกว้างเพียงประมาณ70 เมตร ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างสะดวกลงไปยังพื้นที่แอ่งตาบลกระทูนตอนล่าง) พื้นที่ที่เกิดพิบัติภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน (Risk Zone) ที่แสดงด้วยพื้นที่เนินตะกอนรูปพัด - Alluvial fan (สีเหลืองอ่อน-ขาว) บนพื้นที่ราบในพื้นที่แอ่งเขาพิปูน ทีม่ ีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ดังกล่าวนี้ เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานเดิมของ
ชาวบ้านจานวนมาก (ซึ่งได้เกิดผลกระทบและความเสียหายที่ทาให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 230 คน บ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลัง พื้นที่เกษตรเสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท)
ผลการวิเคราะห์กระบวนการและสาเหตุในเบือ้ งต้นดังกล่าวนี้ ได้ประมวลผลมาจากแหล่งข้อมูลทางกายภาพในอดีตของการบันทึกวิดิโอภาพ และข้อมูลจากการเล่าการเกิดเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2531 จากผู้ประสบภัยในพื้นที่ (แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายการ “ข่าวดังข้ามเวลา พิปูน มหันตภัยโคลนถล่ม” ช่อง 9 อสมท. https://www.youtube.com/watch?v=hB7NH2eVBmI) และข้อมูลจากปี 2531
(แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์ขอ้ มูลภัยพิบตั ิภาคประชาชน) ทีบ่ ันทึกเอาไว้ว่า “กรณีโคลนถล่ม” เกิดขึ้นเนื่องจาก 3-4 วันก่อนเกิดเหตุ มีพายุดีเปรสชั่น ทาให้ฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องหลายวัน ทาให้พื้นดินรวมทั้งเชิงเขาซับ
น้าได้เกินขีดจากัดน้าที่อุ้มไว้ มีฝนระลอกใหญ่ตกเพิ่มมากอีก ดินบางส่วนอุ้มน้าไม่ไหวแล้ว ก็พังทลายลงมาในรูปแบบของโคลนไหลถล่มพร้อมต้นไม้ ไหลทลายทับถมลงมาเป็นโดมิโน ขณะเดียวกันน้าปนโคลนก็ยกระดับ
สูงได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่กี่นาทีภายในแอ่งตาบลกะทูนซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านจานวนมาก คลื่นของมวลตะกอนดังกล่าว ได้รวมกันไหลถล่มมาทับถมและยังได้กีดขวางทางออกที่มีอยู่ไม่มาก”
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The depositional area (Alluvial fan deposits)

The run-out or transport zones

ข้อมูลทางกายภาพในอดีตจากการบันทึกภาพวิดิโอ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการบอกเล่าถึง
การเกิดเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 จากผู้ประสบภัยโดยตรงในพื้นที่
(แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายการ “ข่าวดังข้ามเวลาพิปูน : มหันตภัยโคลนถล่ม” ช่อง 9 อสมท
https://www.youtube.com/watch?v=hB7NH2eVBmI)

“อ่างเก็บน้้าคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ”
แต่ด้วยพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้้าคลองกะทูน ในพื้นที่ประสบภัย กระทั่งแล้วเสร็จในปี
2540 นับแต่นั้นมาธรรมชาติก็ฟื้นตัว ชีวิตคนกะทูนกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

ภาพจาลองภูมิประเทศสามมิติที่ซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมของ Google Earth (ที่บันทึกภาพเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540)
แสดงพื้นที่ของอ่างเก็บน้้าคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่เพิ่งด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2540
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บริเวณพืน้ ที่ชุมชนที่ได้ รับ
ความเสียหายอย่ างรุ นแรง
จากเหตุการณ์ ฯ ในปี 2549
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การเพิ่มขึน้ ของพืน้ ที่ชุมชนในปั จจุบัน
ในพืน้ ที่ท่เี คยได้ รับความเสียหายอย่ างรุ นแรง
จากเหตุการณ์ ฯ ในปี 2549

อ่างเก็บน้้าคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในปัจจุบัน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม : วันที่เก็บภาพ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพจาลองภูมิประเทศสามมิติข้อมูลภาพดาวเทียมของ Google Earth บริเวณพื้นที่ตาบลแม่พูน อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม (Landslides) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2549 ภาพที่ 1 เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการเกิดเหตุการณ์ฯ (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547) และภาพที่ 2 เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมหลังเกิดเหตุการณ์ (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ (Hazard Zone) ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนของแนวด้านลาดชันของสันเขาตอนบนลงมาตามร่องของหุบเขาและทางน้าย่อยชั่วคราวที่ไหลพาตะกอนทุกรูปแบบ
(ต้นไม้ ท่องซุง ก้อนหินและตะกอนทุกขนาด) จากชั้นหน้าดินและหินผุตอนบนลงมา ซึ่งจากข้อมูลทางกายภาพและภาพถ่ายพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการของการเกิดดินถล่ม (Landslides) ประเภทตะกอนไหลถล่ม Debris flow (ร่องรอยของพื้นที่สีเทาในภาพที่ 3) ซึ่งตะกอนทุกรูปแบบได้เคลือ่ นที่ไหลไปตามร่องเขาที่มีลาดชันสูงลงมาอย่างจากเชิงเขาด้านบน ที่เกิดจากการทางานของมวลน้าที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน
ในพื้นที่เทือกเขาด้านบนที่มีพื้นที่รับน้า (Watershed) ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ที่มีลักษณะภูมิประเทศของแอ่งรับน้าเป็นลักษณะหุบเขาแคบวางตัวในแนวยาวที่มีความลาดชันที่สูงจากทิศเหนือลงทางทิศใต้และมี
ห้วยแม่พูนเป็นลาน้าสายหลักที่ไหลคดโค้งลงมาตามความลาดชันที่สูง ได้ไหลพัดพารวมกันลงมาตามลาน้าห้วยแม่พูนซึ่งรับมวลตะกอนปนน้าจานวนมากจากตอนบนและเคลื่อนที่ต่อลงไปด้วยการทางานลาน้า (Fluvial
transport) ซึ่งเกิดผลต่อเนื่องเป็นกระบวนการของการเกิดดินถล่มประเภทตะกอนไหลท่วมบ่า – Debris flood พัดพาน้าปนตะกอนทัง้ หลายรวมกันเคลือ่ นที่ต่อไปแบบ Turbulent flow อย่างอย่างรวดเร็วและมีความ
รุนแรงมากที่กอ่ ให้เกิดการกัดเซาะชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวในลุ่มน้า ชั้นหน้าดิน และชั้นหินผุในบริเวณขอบตลิง่ ทั้งสองข้างที่ลาดชันอย่างมาตลอดเส้นทางน้าตั้งแต่ด้านบนลงมา (ภาพที่ 4) ทาให้เป็นมวลน้าปนตะกอนทุก
รูปแบบที่มีพลังงานในการทาลายสิ่งกีดขวางที่สูงมาก ซึ่งได้บ่าไหลล้นลาน้าออกไปในพื้นที่สองฝากฝั่งของทางน้าในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านก่อนบริเวณปลายช่องเขาของลุ่มน้าย่อยห้วยแม่พูน (ภาพที่ 5) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการ
ตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนจานวนมากที่ตงั้ อยู่อย่างหนาแน่นทาให้เกิดพิบัติภยั ต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Risk Zone) บนพื้นที่ราบริมฝั่งน้าทั้งสองฝั่งในพื้นที่ช่วงปลายระหว่างทางออกของลุ่มน้าดังกล่าวนี้ (ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
และความเสียหายที่ทาให้มีผู้เสียชีวิต 17 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 169 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 3737 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหายจานวนมาก)
ผลการวิเคราะห์กระบวนการและสาเหตุในเบือ้ งต้นดังกล่าวนี้ ได้ประมวลผลมาจากแหล่งข้อมูลข้างต้นร่วมกับแหล่งข้อมูลจากหลายแหล่งที่บันทึกเอาไว้ตรงกันว่า “ก่อนวันเกิดเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ ได้มีหย่อมความกด
อากาศต่า มีฝนตกปรอยๆ สลับกับตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน ทาให้พื้นดินเชิงเขาในอาเภอลับแลทีส่ ว่ นใหญ่เป็นดินทรายจากการผุกร่อนของหินทรายและมีความลาดชันสูง ที่ได้อุ้มน้าเอาไว้อย่างเต็มที่ทาให้ดนิ มีน้าหนักมากขึ้น เมื่อ
มีฝนระลอกใหญ่ตกเพิ่มเติมลงมาทั้งวันทั้งคืนในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงทาให้ดินในพื้นที่หมดขีดความสามารถในการอุ้มน้า จนบางส่วนได้พังทลายลงมาในรูปของโคลนถล่มพร้อมกับต้นไม้ไหลทลายทับถมลงมาบ้านเรือน
ประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจานวนมาก โดยเหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าวนี้ได้เกิดขึน้ ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มของวันที่ 22 พฤษภาคม โดยมีน้าป่าและโคลนไหลถล่มบ้านเรือนประชาชน ฝนได้หยุดตกในช่วง
เช้ามืด แต่น้าป่าก็ยังไหลออกจากภูเขาและท่วมขังกินพื้นที่บริเวณกว้างในพื้นที่แม่น้าน่านฝั่งซ้ายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทาให้อาเภอลับแลและตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องจมน้ากว่าสองเมตรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์”
….และที่น่ากังวลในสภาพปัจจุบนั หลังจากการเกิดเหตุการณ์ฯ ผ่านมา 9 ปี (ภาพที่ 6) ปรากฏว่าพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตรงทางออกของห้วยแม่พูน ที่เคยได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้มีชุมชนบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก และ
ถ้ามีเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวข้างต้นเกิดซ้ารอยขึ้นมาอีกในอนาคต จากสาเหตุและปัจจัยที่คล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์ในอดีตแล้ว คงจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย ที่คงจะมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี 2549 อย่างแน่นอน….

บ้านน้าก้อ

ภาพถ่ายจากพื้นที่ตาบลบ้านพูนหลังเหตุการณ์ฯ แสดงลักษณะของสภาพการตกค้างของตะกอนซากต้นไม้ ตะกอนหิน ดิน และโคลน
รวมทั้งร่องรอยของการกัดเซาะพังทลายของพื้นที่ริมตลิ่งอย่างรุนแรง รวมทั้งสภาพของบ้านเรือนที่พัง และถูกทับถมด้วยตะกอนชนิด
ต่างๆ ที่ถูกกระทาจากการกระบวนการดินถล่ม (Landslides) ประเภท “น้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood)” ที่ยังคงทิ้งร่อยรอย
คาบสีน้าตาลเอาไว้ ซึ่งเป็นระดับความสูงของน้าปนตะกอนบ่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
(แหล่งข้อมูลภาพถ่าย : ภาควิชาแหล่งน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

