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  หัวข้อการบรรยาย 
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องคค์วามรู้และภูมิสารสนเทศส้าหรับการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพ่ือลดผลกระทบในอนาคต จากการเกิดตะกอนไหลถล่ม 
(Debris flow) และน้้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยบริเวณเทือกเขาสงู : กรณีศึกษาในปี ๒๕๔๔  
บริเวณเนินตะกอนรูปพัดของลุ่มน้้าย่อยลา้น้า้ก้อใหญ่ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

2 

องค์ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติจาดดินถล่ม (Landslides) ในพ้ืนที่ท่ีเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดดินถลม่ในเชิงพ้ืนที่ (Spatial landslides Risk Assessment)  
ตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยของประเทศไทย : บริเวณพื้นท่ีบ้านกระทูนเหนือ ต.กะทูน อ.พิปูน (22 พฤศจิกายน 2531) และ 
 บริเวณพ้ืนที่ ต.แม่พูน อ.ลับแล (22 พฤษภาคม 2549 ) 

3 

แผนท่ีแสดงจ้านวนเหตุการณ์ของการเกิดดินถล่ม (Landslides) และน้้าป่าไหลหลาก ถึงระดับต้าแหน่งหมู่บ้าน (ในอดีต) 
ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นท่ีลุ่มน้้าย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  ในพื้นท่ีภาคเหนือ และพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 4 

แผนท่ีแสดงพ้ืนที่เกิดอุทกภัยซ้้าซากในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2559 5 
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..PRESENT IS THE KEY TO THE PAST.. 

องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและด้านอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการลุ่มน้้าและพิบัตภิัยทีเ่กี่ยวขอ้ง  
แบบองค์รวม (Integrated Watershed Management) อย่างยั่งยืนและสมดุล 

 
 

PROCESSES  -  RECENT FLUVIAL ENVIRONMENTS  (ALLUVIAL FAN  &  FLOOD PLAIN) 

(physical, Chemical, and biological parameters) 
 
: EROSION 
: TRANSPORTATION 

: DEPOSITION                                                                                             SEDIMENTARY FACIES 
 
 

…Sedimentology …Stratigraphy 
…Geomorphology…Environmental Geology… 
…Geo-Informatics (GIS, RS and GPS)  & Spatial Modeling… 

(Geometry, Lithology, Sedimentary Structure, 
Fossil, Paleocurrent pattern) Sedimentary Environments 

.. THE PAST AND THE PRESENT ARE THE KEY FOR OUR “GEOLOGY” FUTURE .. 
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By Kyle House Nevada Bureau of Mines and Geology  
http:// www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09 

https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09
https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09
https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09
https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09
https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09
https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09
https://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09


29/08/61 องค์ความรู้สากลเพื่อการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากน า้ :  Landslide Risk Assessment in Thailand  - ดร.สมบติั อยู่เมือง 15 

องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากน้้า 

ระบบการจ้าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering Mechanism)                                                        
กรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากดินถล่มในเชงิพ้ืนท่ี (Spatial Landslide Risk Assessment Framework )  

1 



29/08/61 องค์ความรู้สากลเพื่อการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากน า้ :  Landslide Risk Assessment in Thailand  - ดร.สมบติั อยู่เมือง 16 

ระบบการจ้าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering Mechanism) – (ต่อ)                                                        1 



29/08/61 องค์ความรู้สากลเพื่อการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากน า้ :  Landslide Risk Assessment in Thailand  - ดร.สมบติั อยู่เมือง 17 

ระบบการจ้าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering Mechanism) – (ต่อ)                                                        1 

ตัวอย่างของบริเวณที่เกิดการตะกอนท่วมบา่ในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด  
(Alluvial fan flooding zones)  และลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้อง   
(ท่ีมา: https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1506-20490-8114/fema259_app_d.pdf) 
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บ้านห้วยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ จ.น่าน (28 ก.ค. 2561) 
ดินถล่ม (Landslides) ประเภท “ตะกอนไหลถล่ม (Debris flow)    
และน้้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood)                                      
กระบวนการเกิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง..ที่ท้าให้มี Susceptibility 
ส่งผลให้เกิดเป็น Hazard และเกิด Risk ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ..!!  แหล่งข้อมลู : https://www.onbnews.com/post/26311 

แหล่งข้อมลู : http://www.khaosan-nannakorn.com/18207 และ https://news.thaipbs.or.th/content/273674  
Google Earth 
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แหล่งข้อมูล : www.cm108.com 

Google Earth Google Earth 

เส้นทางบ้านสะเละ - บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ ซึ่งห่างจากบ้านห้วยขาบ ประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ โดนถนนเส้นน้ีมาจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 



ริมถนนสาย 1081 และบริเวณบ้านห้วยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ จ.น่าน (28 ก.ค. 2561) ดินถล่ม (Landslides) ประเภท     
“ตะกอนไหลถล่ม (Debris flow)  และน้้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood)  …..  
………กระบวนการและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง..ท่ีท้าให้ม ีSusceptibility ส่งผลให้เกิดเป็น Hazard และเกิด Risk ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ..!!  
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง..!? ท่ีท้าให้มี 
Susceptibility ส่งผลให้เกิดเป็น 
Hazard และเกิด Risk ต่อชีวิต         
และทรัพย์สิน ..!!  
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  หัวข้อการบรรยาย 

องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากน้้า 

ระบบการจ้าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering Mechanism)                                                        

กรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากดินถลม่ในเชิงพ้ืนที่ (Spatial Landslide Risk Assessment Framework )  

1 

องคค์วามรู้และภูมิสารสนเทศส้าหรับการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพ่ือลดผลกระทบในอนาคต จากการเกิดตะกอนไหลถล่ม 
(Debris flow) และน้้าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยบริเวณเทือกเขาสงู : กรณีศึกษาในปี ๒๕๔๔  
บริเวณเนินตะกอนรูปพัดของลุ่มน้้าย่อยลา้น้า้ก้อใหญ่ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

2 

องค์ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติจาดดินถล่ม (Landslides) ในพ้ืนที่ท่ีเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดดินถลม่ในเชิงพ้ืนที่ (Spatial landslides Risk Assessment)  
ตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยของประเทศไทย : บริเวณพื้นท่ีบ้านกระทูนเหนือ ต.กะทูน อ.พิปูน (22 พฤศจิกายน 2531) และ 
 บริเวณพ้ืนที่ ต.แม่พูน อ.ลับแล (22 พฤษภาคม 2549 ) 

3 

แผนท่ีแสดงจ้านวนเหตุการณ์ของการเกิดดินถล่ม (Landslides) และน้้าป่าไหลหลาก ถึงระดับต้าแหน่งหมู่บ้าน (ในอดีต) 
ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นท่ีลุ่มน้้าย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  ในพื้นท่ีภาคเหนือ และพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 4 

แผนท่ีแสดงพ้ืนที่เกิดอุทกภัยซ้้าซากในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2559 5 
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แบบจ ำลองลักษณะภมิูประเทศสำมมิติ แสดงลักษณะส่ิงปกคลมุดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน ้ำย่อย    น ้ำก้อใหญ่และพื้นทีข้่ำงเคียง โดยกำรซ้อนทับ
ข้อมูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 7-ETM+ (บันทึกภำพเม่ือวันที ่๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๔) หลังเกิดเหตุกำรณ์พิบัติภัยจำกตะกอน
ไหลถล่มและน ้ำปนตะกอนท่วมบ่ำ (Debris flow & Debris flood) บริเวณบ้ำนน ้ำก้อ     เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
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   ผลการศึกษาวจิัย 
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   ผลการศึกษาวจิัย 
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Tad Fa waterfall 



     Google Earth : 1/1/2016 

สภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้้าย่อยน้้าก้อและเนินตะกอนรูปพัด( Alluvial Fan) ปากล้าน้้าก้อใหญ่ ในปัจจุบันหลังผ่านการเกิดเหตุการณ์ฯ มา 15 ปี !!!!! 

     Google Earth : 1/1/2016 
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ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพือ่ ศึกษาปัจจยัเบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่ม (Landslides) 
 บริเวณลุ่มน ้าย่อยหลายแห่ง ของลุ่มน ้าน่าน  จงัหวดัอุตรดิตถ์ และจงัหวดัข้างเคยีง 
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45 

ภาพจา้ลองภูมปิระเทศสามมิตขิอ้มลูภาพดาวเทียมของ Google Earth บริเวณพืน้ที่ต้าบลแมพ่นู อ. ลับ
แล จ. อุตรดิตถ์ และพืน้ทีโ่ดยรอบ ซึง่เกดิเหตกุารณด์นิถลม่ (Landslides) เมือ่วนัที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2549 ภาพที่ 1 เปน็ขอ้มลูภาพดาวเทียมกอ่นการเกดิเหตกุารณ์ฯ (บนัทกึภาพเมื่อวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2547) และภาพที่ 2 เปน็ข้อมลูภาพดาวเทียมหลงัเกดิเหตกุารณ์ (บนัทกึภาพเมือ่วนัที่ 15 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2549) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของพืน้ทีท่ี่เกดิภัยพบิัติ (Hazard Zone) ตั้งแตพ่ืน้ที่
ตอนบนของแนวด้านลาดชนัของสนัเขาตอนบนลงมาตามรอ่งของหบุเขาและทางน้า้ย่อยชัว่คราวที่ไหล
พาตะกอนทกุรปูแบบ (ต้นไม้ ทอ่งซงุ ก้อนหนิและตะกอนทกุขนาด) จากชัน้หนา้ดนิและหนิผตุอนบนลง
มา ซึง่จากขอ้มลูทางกายภาพและภาพถา่ยพบว่า สว่นใหญเ่ปน็กระบวนการของการเกดิดนิถลม่ 
(Landslides) ประเภทตะกอนไหลถลม่ - Debris flow (ร่องรอยของพืน้ทีส่ีเทาในภาพที่ 3) ซึง่ตะกอน
ทกุรปูแบบไดเ้คลื่อนทีไ่หลไปตามรอ่งเขาทีม่ลีาดชนัสงูลงมาอย่างจากเชงิเขาด้านบน ทีเ่กิดจากการ
ท้างานของมวลน้า้ที่เกดิจากฝนตกหนกัตอ่เนื่องมาหลายวนัในพืน้ทีเ่ทอืกเขาดา้นบนที่มีพืน้ที่รบัน้า้ 
(Watershed) ประมาณ 40 ตารางกโิลเมตร ที่มลีกัษณะภูมปิระเทศของแอ่งรบัน้า้เปน็ลกัษณะหบุเขา
แคบวางตวัในแนวยาวที่มคีวามลาดชนัทีสู่งจากทศิเหนอืลงทางทศิใตแ้ละมีหว้ยแมพ่นูเปน็ล้าน้า้สาย
หลกัทีไ่หลคดโค้งลงมาตามความลาดชนัที่สงู ไดไ้หลพดัพารวมกนัลงมาตามลา้น้้าห้วยแมพ่นูซึง่รบัมวล
ตะกอนปนน้้าจา้นวนมากจากตอนบนและเคลือ่นทีต่อ่ลงไปดว้ยการท้างานล้าน้า้ (Fluvial transport) 
ซึง่เกดิผลตอ่เนือ่งเปน็กระบวนการของการเกดิดนิถลม่ประเภทตะกอนไหลท่วมบ่า – Debris flood พดั
พาน้า้ปนตะกอนทั้งหลายรวมกนัเคลือ่นที่ตอ่ไปแบบ Turbulent flow อยา่งอยา่งรวดเร็วและมคีวาม
รุนแรงมากทีก่อ่ให้เกดิการกดัเซาะชัน้ตะกอนที่ยงัไมแ่ขง็ตวัในลุม่น้า้ ชัน้หน้าดนิ และชัน้หนิผุในบริเวณ
ขอบตลิง่ทัง้สองขา้งทีล่าดชนัอยา่งมาตลอดเสน้ทางน้า้ตัง้แต่ด้านบนลงมา (ภาพที่ 4) ท้าใหเ้ปน็มวลน้้า
ปนตะกอนทกุรูปแบบทีม่พีลังงานในการทา้ลายสิ่งกดีขวางทีสู่งมาก ซึ่งไดบ้่าไหลลน้ล้าน้า้ออกไปในพืน้ที่
สองฝากฝัง่ของทางน้า้ในขณะทีเ่คลื่อนทีผ่า่นกอ่นบริเวณปลายช่องเขาของลุม่น้า้ยอ่ยหว้ยแมพ่นู (ภาพ
ที่ 5) ซึ่งเปน็บรเิวณที่มกีารตั้งถิน่ฐานของบ้านเรอืนจา้นวนมากที่ตัง้อยูอ่ย่างหนาแนน่ท้าให้เกดิพบิัตภิัย
ต่อชวีิตและทรพัย์สนิ (Risk Zone) บนพืน้ที่ราบรมิฝัง่น้้าทั้งสองฝัง่ในพืน้ที่ชว่งปลายระหวา่งทางออก
ของลุ่มน้า้ดงักล่าวนี้ (ซึง่ได้สง่ผลกระทบและความเสียหายทีท่้าใหม้ผีูเ้สียชวีิต 17 คน  บ้านเรอืน
เสียหายทัง้หลงั 169 หลัง บ้านเรือนเสยีหายบางสว่น 3737 หลัง พื้นที่การเกษตรเสยีหายจา้นวนมาก)  
ผลการวเิคราะหก์ระบวนการและสาเหตุในเบื้องตน้ดงักล่าวนี้ ได้ประมวลผลมาจากแหล่งข้อมลูข้างตน้
ร่วมกบัแหล่งขอ้มลูจากหลายแหลง่ทีบ่นัทกึเอาไวต้รงกนัวา่ “กอ่นวนัเกดิเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ ได้มี
หยอ่มความกดอากาศต่้า มฝีนตกปรอยๆ สลบักบัตกหนกัตอ่เนือ่งมาหลายวนั ทา้ใหพ้ืน้ดนิเชิงเขาใน
อ้าเภอลบัแลทีส่ว่นใหญเ่ปน็ดนิทรายจากการผกุรอ่นของหนิทรายและมคีวามลาดชนัสูง ทีไ่ดอุ้้มน้า้เอาไว้
อย่างเต็มทีท่้าใหด้นิมนี้้าหนกัมากขึน้ เมือ่มฝีนระลอกใหญ่ตกเพิม่เตมิลงมาทั้งวนัทัง้คนืในวนัที่  22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549  จงึทา้ให้ดนิในพืน้ทีห่มดขีดความสามารถในการอุม้น้้า จนบางสว่นไดพ้งัทลาย
ลงมาในรปูของโคลนถลม่พร้อมกบัตน้ไม้ไหลทลายทับถมลงมาบา้นเรือนประชาชน กอ่ใหเ้กิดความ
เสยีหายแกช่วีิตและทรพัยส์นิประชาชนจ้านวนมาก โดยเหตกุารณพ์บิัตภิัยดงักล่าวนีไ้ดเ้กิดขึน้ตัง้แตช่่วง
สี่ทุม่ของวนัที ่ 22 พฤษภาคม โดยมนี้า้ป่าและโคลนไหลถลม่บ้านเรือนประชาชน ฝนไดห้ยดุตกในช่วง
เชา้มดื แตน่้า้ป่ากย็ังไหลออกจากภูเขาและทว่มขงักนิพืน้ทีบ่ริเวณกว้างในพืน้ทีแ่มน่้้านา่นฝัง่ซ้ายของ
จงัหวัดอุตรดิตถ์ ทา้ใหอ้้าเภอลบัแลและตวัจงัหวดัอตุรดิตถต์้องจมน้้ากวา่สองเมตรเปน็ครัง้แรกใน
ประวัติศาสตร์” 
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   …พระพุทธองค์และ ร.๙ สอนเราไว้ว่า “ต้ารา ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันเอาไว้แล้ว อย่าเชื่อโดยทันที  
 แม้ค้าสอนของพระองค์จงน้าไปพิจารณา ลงมือศึกษาปฏิบัติ เมื่อเกิดผลแล้ว ท่านน่ันแหละจะรู้เอง”… 
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