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บทคัดยอ : การศึกษาขนาดและการกระจายตัวของตะกอนดินและหิน ท่ีเกิดจากการพิบัติของลาดดินไปตามลําน้ํา ซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมการไหลของน้ํา เนื่องจากตะกอนดินและหินตกตะกอนทําใหตื้นเขินหรือกีดขวางทางน้ํา กอใหเกิดความเสียหายใหกับ
ทรัพยสินและชีวิต และการศึกษาทําไดคอนขางยากเนื่องจากขนาดของหินและดินที่ถูกพัดพานั้นมีความแตกตางกันมากและคละปนกัน 
บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับ การวิเคราะหและการเก็บตัวอยางตะกอนในบริเวณตนน้ํา ดวยวิธีใหมซึ่งใชเทคนิค Image Analysis สําหรับ
ตะกอนหินขนาดใหญและขนาดกลาง โดยใชโปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Sigma Scan Pro และทําการแยกตัวอยาง (Sample 
Splitter) ตะกอนดินและหินขนาดเล็กมาทํา Sieve Analysis ในหองปฏิบัติการ และในสวนของการเก็บตัวอยางตะกอนดานทายน้ําในลํา
น้ําท่ีมีน้ําดวยเครื่องมือ Ekman’s Dredges และในผลศึกษาขนาดและการกระจายตัวของตะกอนดินและหิน บริเวณที่ใกลกับพื้นที่ท่ีเกิด
การพิบัติจะเปนตะกอนหินขนาดใหญเปนสวนมาก (Boulder และ Cobble) และลดลงเมื่อระยะของตะกอนถูกพัดพามาไกลจากพื้นที่ท่ี
เกิดการพิบัติจนเปนตะกอนขนาดเล็กพวกกรวดและทราย (Gravel และ Sand) โดยปริมาณของตะกอนที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่ท่ีเกิดการ
พิบัติของลาดดินในพื้นที่ตนน้ําคลองตะเคียน ท่ี กม. 2+423 มี Boulder 75.84% และ Cobble 21.58%, ท่ี กม. 6+299 มี Boulder 3.29% 
และ Cobble 66.52% และที่ กม. 17+129 มี Gravel 67.61% Sand 32.39% 
 
ABSTRACT : Rock and soil particles from the landslide deposited along the river has an effect on the flow’s behavior.  The 
deposition of the grain size results not only in an obstruction of the flow but also the damages to the properties and lives.  The study 
of the grain size distribution is complicated due to much difference in the size of those grains.  This study is the analysis of the grain 
size distribution with the new method called the image analysis technique.  The soil samples are collected from the upstream 
intermittent.  The “AutoCAD” and the “Sigma Scan Pro” are used to identify the boulder and the cobble, respectively.  The smaller 
grain will be divided by using the sample splitter in order to analyze the grain size with the sieve analysis.  The sedimentary samples 
of the submerged downstream are collected by using the Ekman’s Dredger. The result of this study is shown that there are a lot of 
large grain sizes around the landslide area.  The particles had decreased with the far distance from the landslide area until the grain 
sizes become the silt and sand.  There are the Boulder and the Cobble at the station 2+423 km of 78.84% and 21.58%, respectively.  
There are the Boulder and the Cobble at the station 6+299 km of 3.29% and 66.52%, respectively.  At the station 17+129 km, there 
are the Gravel and Sand 67.61% and 32.39%, respectively. 
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1.   บทนํา 
การพิบัติของลาดดินไหลเขาเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ฉับพลัน และ
มักจะเกิดควบคูกับการเกิดอุทกภัย โดยการพิบัติเกิดในชวงท่ีฝน
ตกหนัก และพัดพาตะกอนดิน หินและตนไมจํานวนมาก มาสู
พื้นที่ราบเบื้องลาง ทําลายชีวิตและทรัพยสินทางดานทายน้ํา และ
ตะกอนตกทับถมกีดขวางทางน้ําทําใหลําน้ําตื้นเขิน และใน
ปจจุบันจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่เขา
อยูอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ทําใหไดรับผลกระทบจากการ
พิบัติของลาดดินมากขึ้น และในการศึกษาการกระจายขนาดของ
ตะกอนดินและหินกระทําไดยากเนื่องจากตะกอนดินและหินมี
ตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงตะกอนหินขนาดใหญ ซึ่งมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 6 เมตร ดังนั้นจึงนําเสนอการหาการ
กระจายขนาดของตะกอนดินและหินตามลําน้ํา ท่ีถูกพัดพาจาก
พื้นที่การพิบัติของลาดดินทําโดยเก็บตัวอยาง ดวยวิธีเทคนิค
ภาพถาย และเครื่องมือเก็บตัวอยาง “Ekman’s Dredge” ซึ่งวิธี
เทคนิคภาพถายแลวนํามาแปรผล เปนหลักการทางดาน GIS ของ
ขอมูลแบบ Raster ท่ีหาขนาดหินดวยการนับจํานวน Pixel ของสี
ท่ีเปนหิน 
 
2.   พ้ืนที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาตะกอนดินและหินที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่ของลาดดิน
ท่ีเกิดการพิบัต ิเพื่อพิจารณาการกระจายและขนาดตะกอนดินและ
หิน การศึกษาในครั้งนี้เลือกพื้นที่เก็บตัวอยางของตะกอนดินและ
หินในลําน้ํา 3 สาย คือบริเวณคลองตะเคียน คลองกระทิงและ
คลองทุงเพล ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 พื้นทีศ่ึกษาและตําแหนงที่เก็บตัวอยาง 

 

จากการสํารวจพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แหงดวยการเดินยอนขึ้นไป
ตามลําน้ํา พบวาขนาดหินจากการสังเกตดวยสายตาจะมีขนาด
ใหญข้ึนเมื่อใกลพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ โดยตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง
ของตะกอนดินและหินในลําน้ําท้ัง 3 แหงแสดงดังรูปท่ี 1 และ
เมื่อพิจารณาความลาดชันของลําน้ําจากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ จาก
เสนช้ันความสูงของพื้นที่ตามแนวลําน้ํา จะไดโปรไฟลของลําน้ํา 
ตําแหนงท่ีเก็บตัวอยางและบริเวณของพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติซึ่งเปน
แหลงกําเนิดของตะกอนดินและหินจากพื้นที่ตนน้ําของลําน้ําท้ัง 
3 บริเวณ ดังรูปที่ 2  
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ก. คลองตะเคียน 
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ข. คลองกระทิง 
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ค. คลองทุงเพล 

รูปที่ 2 แสดงโปรไฟลลําน้าํและตําแหนงในการเก็บตัวอยางตะกอน 
 
3.   วิธีการเก็บตัวอยาง 
การเก็บตัวอยางตะกอนดินและหินเพื่อหาการกระจายและขนาด
ตะกอนดินและหินออกเปน 3 สวนดวยกัน โดยแบงตามขนาด
ของตะกอนดินและหินคือ สวนแรกตะกอนหินขนาดใหญท่ีมี
เสนผานศูนยกลางมากกวา 15.0 ซม. โดยประมาณ สวนที่สอง
ตะกอนหินขนาดกลางที่มีเสนผานศูนยกลางในชวงประมาณ 1.0-
15.0 ซม. โดยประมาณ และสวนที่สามตะกอนดินและหินขนาด
เล็กที่มีขนาดเล็กกวา 1.0 ซม. โดยประมาณ ซึ่งในแตละสวนก็จะ
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ใชวิธีการเก็บตัวอยางที่แตกตางกัน ดังรูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการ
เก็บตัวอยางตะกอนดินและหิน  
 

 
รูปที่ 3 ข้ันตอนการเก็บตัวอยางตะกอนดนิและหิน 

 
การเก็บตัวอยางในลําน้ําไมมีน้ําคือมีน้ําไหลเฉพาะชวงท่ีมีฝน

ตก มีข้ันตอนดังนี้ 
1. พิจารณาบริเวณที่เปนตัวแทนของการกระจายและขนาดของ
ตะกอนดินและหิน 
2. กําหนดขอบเขตของพื้นที่ (1) โดยพิจารณาจากการกระจาย
และขนาดของตะกอนดินและหินในสนามใหมีความเหมาะสม
กับขนาดของหินขนาดโตสุดในพื้นที่เก็บตัวอยางดังรูปที่ 4 
3. กําหนดหมุดอางอิงบนขอบเขตของพื้นที่ (1) แลวทําการ
ถายภาพดวยกลองดิจิตอลและวัดขนาดของพื้นท่ี แลวนําภาพถาย
ไปหาขนาดของตะกอนหินขนาดใหญดังรูปที่ 4 
4. พิจารณาเลือกบริเวณที่เปนตัวแทนของตะกอนดินและหิน
ขนาดกลางและขนาดเล็กในขอบเขตของพื้นที่ (1) แลวกําหนด
ขอบเขตเปนพื้นที่ (2) และวัดขนาดของพื้นที่ดังรูปที่ 4 
5. เก็บตัวอยางตะกอนดินและหินขนาดกลางและขนาดเล็ก (เสน
ผานศูนยกลางนอยกวา 15 ซม.) ในขอบเขตของพื้นที่ (2)  
6. ถาตัวอยางที่เก็บมีปริมาณมากจะทําการแบงตัวอยางออกเปน
สองสวนใหเทากัน โดยใช Mitter Box และถาตัวอยางดินยังมี
ปริมาณมากอีกก็ใหทําการแบงซ้ําอีก 
7. นําตัวอยางตะกอนดินและหินที่ไดมารอนดวยตะแกรงเบอร 
3/8 (ขนาดประมาณ 1.0 ซม.) นําสวนที่คางบนตะแกรงมาวางใน
ฉากพื้นสีน้ําเงินที่มีหมุดอางอิง 3 จุด แลวนําถายภาพไปหาขนาด
ของตะกอนหินขนาดกลาง  

8. สวนตัวอยางที่ผานตะแกรงเบอร 3/8 เก็บตัวอยางกลับไปทํา 
Sieve Analysis ในหองปฏิบัติการ ถาตัวอยางมีปริมาณมากก็จะ
ทําการแบงออกเปนสองสวน ดวย Mitter Box เชนกัน 
 

 
รูปที่ 4 การเก็บตัวอยางตะกอนขนาดใหญและขนาดเล็ก 

 
สวนการเก็บตัวอยางในลําน้ําไมมีน้ํา ดวยเครื่องมอืท่ีเรียกวา 

Ekman’s Dredge ซึ่งใชสําหรับเก็บตัวอยางตะกอนดินในทะเล 
โดยพายเรอืไปตามลําน้ํา ซึ่งตัวอยางตะกอนที่ได นํามารอนดวย
ตะแกรงเบอร 3/8 นําสวนที่คางบนตะแกรงมาถายภาพในฉาก 
และเก็บตัวอยางที่ผานตะแกรงดังกลาว ไปทําการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ 
 
4.   การวิเคราะหขนาดของตะกอน 
การวิเคราะหหาการกระจายของขนาดตะกอนดินและหิน แบง
ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย ตะกอนหินขนาดใหญจากการ
ถายภาพ โดยวิเคราะหในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม AutoCAD 
สวนที่สองตะกอนหินขนาดกลาง ดวยการถายภาพตะกอนหิน
บนฉากที่จัด เตรียมไว  แลววิ เคราะหในคอมพิว เตอรดวย
โปรแกรม Sigma Scan Pro (www.spssscience.com/sigmascan/) 
แ ล ะส ว นที่ ส า ม ต ะ ก อนขน า ด เ ล็ ก ทํ า ก า ร ทดสอบ ใน
หองปฏิบัติการดวย Sieve Analysis 
 
4.1   ข้ันตอนการหาขนาดของตะกอนหินขนาดใหญ 
1.  นําไฟลภาพเขาโปรแกรม AutoCAD และปรับเทียบอัตราสวน 
(Calibration) ในหนวยวัดท่ีตองการกับพิกัดอางอิงในภาพ 
2.  ลากขอบเขตของพื้นที่ตามหมุดอางอิงท่ีกําหนดไวในสนาม 

ตะกอนที่อยูในลําน้ําที่ไมมีน้ํา ตะกอนที่อยูในลําน้ําที่มีน้ํา 

เก็บตัวอยางดวยเครื่องมือ 

ขนาดใหญ ถายภาพ
ในสภาพธรรมชาติ 
พรอมกับหมุดอางอิง 
 

ขนาดกลาง 
ถายภาพในฉากที่
จัดเตรียมไว 

 

ขนาดเล็ก เก็บ
ตัวอยางมาทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ 

 

ลักษณะของตะกอน 

ขนาดของตะกอน 
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3.  พิจารณากอนหินในขอบเขตที่กําหนดแลวลากเสนตามขอบ
ของกอนหินแตละกอน แสดงดังรูปที่ 5 
4.  ทําการหาพื้นที่ของกอนหินแตละกอน นําไปคํานวณเปนคา
เสนผาศูนยกลางเทียบเทา (Equivalent Diameter) แลวนําไปหา
การกระจายและขนาด 

 
รูปที่ 5 การหาขอบเขตของตะกอนขนาดใหญ 

4.2   ข้ันตอนการหาขนาดของตะกอนหินขนาดกลาง 
1.  นําไฟลภาพมาทําการตัด สวนเกินของฉากที่ใชถายภาพออก 
2.  นําไฟลภาพมาเทียบพิกัด (Calibration Area) ท่ีไดกําหนดพิกัด
อางอิงไวในภาพ 3 จุด แสดงดังรูปที่ 6 
3.  เลือกกลุมสีของหินเพื่อใหโปรแกรมนํามาคํานวณหาขนาด 
4.  ทําการปรับแตงภาพของกลุมสีท่ีจะนําไปหาขนาดของหิน 
5.  คํานวณขนาดของหินเปน Diameter Equivalent แลวนําไปหา
การกระจายของขนาดหิน 

 

 

 
รูปที่ 6 การหาขนาดของตะกอนขนาดกลาง 

แลวนําผลการวิเคราะหท่ีไดของตะกอนดินและหินทั้งสาม
สวนมาคํานวณรวมกันโดยวิธี Weight Factor ของขนาดของ
พื้นที่ท่ีทําการเก็บตัวอยางในแตละสวน ซึ่งจะไดการกระจายของ
ขนาดตะกอนดินและหินดังรูปที่ 7  

Grain Size Distribution
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รูปที่ 7 การกระจายของขนาดตะกอนดินและหินที่จุดเก็บตัวอยาง K-1 

 
5.   ผลการวิเคราะห 
5.1 การกระจายของขนาดตะกอนดิน 
ผลการวิเคราะหการกระจายของขนาดตะกอนดินและหินใน
คลองตะเคียน คลองกระทิงและคลองทุงเพล ท่ีเกิดการพิบัติของ
ลาดดินแลวถูกพัดพาโดยฝนที่ตกในชวงท่ีเกิดการพิบัติมา
ทางดานทายน้ํา โดยในการวิเคราะหไดทําการแบงขนาดของ
ตะกอนออกเปนชวงดังตารางที่ 1 และวิเคราะหขนาดของตะกอน
โดยแบงเปนชวงตะกอนตามที่กลาวมาไดผลดังรปูท่ี 8 
ตารางที่ 1 การแบงขนาดของตะกอนดินและหิน 

Type Particle size, cm. 
Boulder, (B) หินขนาดใหญ > 30 
Cobble, (C) หินขนาดเล็ก 7.5 -30 
Gravel, (G) กรวด 0.2 – 7.5 
Sand, (S) ทราย < 0.2 

 
จากผลการวิเคราะหการกระจายของขนาดตะกอนดินและหิน 

พบวาในบริเวณที่ใกลกับพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติจะมีหินขนาดใหญ
มากท่ีสุดและจะลดลงไปตามระยะทาง ในทางกลับกันจะพบวา
หินขนาดเล็ก กรวดและทรายก็จะเพิ่มมากขึ้นแทนหินขนาดใหญ
และเมื่อหินขนาดใหญลดลงจนหมดทําใหแนวโนมของการ
กระจายของขนาดหินขนาดเล็กจะลดลงจนมีการกระจายของ
ขนาดตะกอนกรวดและทรายแทน และมีแนวโนมวาตะกอนสวน
ใหญจะเปนตะกอนทรายเพิ่มมากขึ้นตามระยะทาง 

เมื่อการพัดพาตะกอนไหลผานฝายหรือโครงสรางในลําน้ําจะ
มีผลตอขนาดและการกระจายของตะกอน ดังตําแหนง R2-3 กับ 
R2-4 ท่ีอยูในคลองจันทบุรีในรูปที่ 8 ก. จะเห็นไดวาท่ีตําแหนง 
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R2-3 มีตะกอนกรวดมากกวาท่ีตําแหนง R2-4 เปนเพราะใน
ตําแหนง R2-3 อยูเหนือฝายจันทบุรีทําใหการพัดพาตะกอนกรวด
ผานไปไดนอยจึงมีตะกอนกรวดตกสะสมอยูบริเวณหนาฝาย 
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ก. คลองตะเคียน 
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ข. คลองกระทิง 
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ค. คลองทุงเพล 

รูปที่ 8 ผลการวิเคราะหการกระจายของขนาดตะกอนดินและหิน 
 
ผลการวิเคราะหในคลองทุงเพลดังรูปที่ 8 ค. ท่ีตําแหนง KP-1 

และ KP-2 มีตะกอนหินขนาดใหญเปนสวนมาก แตจะสังเกตได
วาในตําแหนง KP-2 จะมีสัดสวนตะกอนหินขนาดใหญมากกวา
ตําแหนง KP-1 เนื่องจากระหวางตําแหนง KP-1 และ KP-2 เปน
ชวงท่ีลักษณะภูมิประเทศปรับเปลี่ยนจากลําน้ําในหุบเขาเปนลํา
น้ําท่ีลาดชันเชิงเขาและในตําแหนง KP-2 ลําน้ํามีความกวาง
มากกวาในตําแหนง KP-1 ทําใหความเร็วของน้ําท่ีไหลผานใน
ตําแหนง KP-1 สูงกวา KP-2 ทําใหการพัดพาตะกอนในตําแหนง 
KP-1 ดีกวาแตในตําแหนง KP-2 ความเร็วของน้ําลดลงทําให
ตะกอนขนาดใหญถูกพัดพาไปไดยากขึ้น และเมื่อตะกอนที่ถูก
พัดพาไหลเขาฝายคลองทุงเพลจะทําใหตะกอนหิน สวนใหญ
ตกตะกอนอยูดานหนาฝาย จึงทําใหในคลองทุงเพลดานทายฝาย

พบตะกอนกรวดและทรายเปนสวนมากและก็มีแนวโนมลดลง
ตามระยะทาง 

 
5.2 ระยะทางที่ตะกอนหินถูกพัดพา 
ตะกอนดินและหินที่ถูกพัดพามากับน้ําจากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ 
ไดแกตะกอนหิน Boulder และ Cobble ทําใหเกิดความสูญเสียกับ
ชีวิตและทรัพยสินที่อยูทางดานทายน้ํา  ดังนั้นการศึกษาถึง
ระยะทางที่ตะกอนหินจะถูกพัดพา จะสามารถเปนแนวทางใน
การวางแผนการเตือนภัยใหกับพื้นทีมีโอกาสไดรับผลกระทบ
จากการพิบัติของลาดดิน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัดพาตะกอนดินและหินลงมาทางดาน
ทายน้ํา ท่ีสําคัญไดแก ขนาดของตะกอนดินและหิน, ลักษณะภูมิ
ประเทศ, ปริมาณน้ําและระยะทางที่ถูกพัดพา โดยในงานศึกษา
ครั้งนี้ ไดเสนอแนวคิดในการหาระยะทางที่ตะกอนหินถูกพัดพา
ไปตามลําน้ํา และตกตะกอนจนหมด ซึ่งพิจารณาดวยคาความชัน
ของระดับกับระยะทาง คืออัตราสวนระหวางผลตางของคาระดับ
พื้นที่ ท่ี เกิดการพิบัติกับคาระดับของตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง
ตะกอน กับระยะทางในแนวราบจากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ (Slope 
Ele./Dist.) เสมือนพิจารณารวมปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัดพา
ดังท่ีกลาวมา ซึ่งจะประมาณระยะทางที่ตะกอนหินถูกพัดพาจาก
พื้นที่การพิบัติในบริเวณอื่นๆ และจากคา Slope Ele./Dist. แปลง
เปนองศาของความชันโดยจะเรียกวา Degree Ele./Dist. ไดผลดัง
รูปท่ี 9 ของลําน้ําตะเคียน แตในลําน้ํากระทิงและลําน้ําทุงเพล มี
ฝายอยูทางดานทายน้ํา ทําใหตะกอนหินตกตะกอนหนาฝาย 
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รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางระยะทางกับเปอรเซ็นตของหินขนาดใหญ 

(Boulder and Cobble) 
 
ในการหาระยะทางที่ตะกอนหินขนาดใหญถูกพัดพาไปไกล

สุด โดยพิจารณาคาเปอรเซ็นตของตะกอนหิน กับตําแหนงท่ีทํา
การเก็บตัวอยาง ของคลองตะเคียนดังรูปที่ 9 ลากเสนแนวโนม
ของตะกอนหิน แลวแทนคาหาระยะทางที่ตะกอนหินขนาดใหญ 
(Boulder) มีคาเทากับศูนยได Station 7,792.64 เมตรหรือ 

คลองตะเคียน คลองจันทบุรี 

มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากสภาพ

ธรรมชาติแลว 
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6,238.36 เมตรจากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ ไดคา Degree Ele./Dist. = 
3.633 องศา และระยะทางที่ตะกอนหิน (Boulder and Cobble) มี
คาเทากับศูนยได Station 12,220.62 เมตรหรือ 10,666.34 เมตร
จากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ ไดคา Degree Ele./Dist. = 2.215 องศา 

และจากคา Degree Ele./Dist. นํามาพิจารณาหาระยะทางที่
ตะกอนหินถูกพัดพาไปไดไกลสุดท่ีบริเวณคลองกระทิงและ
คลองทุงเพล โดยพิจารณาในกรณีท่ีไมมีฝายอยูทางดานทายน้ํา 
ซึ่งผลของระยะทางที่ตะกอนหินขนาดใหญ (Boulder) ถูกพัดพา
ไปไกลสุด จะสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน บริเวณคลองกระทิง Station 7,596 เมตรหรือ 3,060 
เมตรจากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ และบริเวณคลองทุงเพล Station 
5,208 เมตรหรือ 4,258 เมตรจากพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติ แสดงดังรูป
ท่ี 10 แตจากผลการวิเคราะหขนาดและการกระจายตัวของ
ตะกอนหินที่บริเวณคลองกระทิงมีฝายอยูท่ี Station 5,563 เมตร 
เชนเดียวกับบริเวณคลองทุงเพลมีฝายอยูท่ี Station 2,802 เมตร
และดักตะกอนหินไวหมด ทําใหตะกอนหินขนาดใหญไมถูกพัด
พาไปทางดานทายของฝายชวยลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน
เนื่องจากตะกอนหินขนาดใหญไดมาก โดยในคลองกระทิงฝาย
ชวยลดผลกระทบจากตะกอนหินไดเปนระยะทาง 2,032 เมตร 
และในคลองทุงเพลฝายชวยลดได 2,406 เมตร 
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ก. คลองกระทิง 
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ข. คลองทุงเพล 
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ค. คลองตะเคียน 

รูปที่ 10 ระยะทางคาดการณที่ตะกอนหินถูกพัดพากรณีไมมีฝายในลาํน้าํ 
 

6.   สรุป 
การศึกษาขนาดและการกระจายตัวของตะกอนดินและหิน ท่ีเกิด
จากการพิบัติของลาดดินตามลําน้ํา โดยนําเทคนิคการถายภาพ 
(Image Analysis) มาหาขนาดของตะกอนหิน สามารถนํามาชวย
ในการสํารวจและเก็บขอมูลขนาดของตะกอนหินไดดี และทํา
การสํารวจไดรวดเรว็ข้ึน เนื่องจากไมตองเกบ็และขนยายตัวอยาง
หินที่มีขนาดใหญมาทําการทดสอบในหองปฏิบัติการ 

การกระจายของขนาดตะกอนดินและหิน พบวาในบริเวณที่
ใกลกับพื้นที่ท่ีเกิดการพิบัติจะมีหินขนาดใหญมากที่สุดและจะ
ลดลงไปตามระยะทาง โดยเมื่อการพัดพาตะกอนไหลผานฝาย
หรือโครงสรางในลําน้ํา และความลาดชันของลําน้ํา จะมีผลตอ
ขนาดและการกระจายของตะกอน  

ดังนั้นถามีฝายในลําน้ําดานทายน้ําในพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดการ
พิบัติของลาดดินก็จะชวยลดผลกระทบหรือความสูญเสียท่ีเกิด
จากตะกอนหินไวท่ีบริเวณหนาฝาย และคา Degree Ele./Dist. 
ของตะกอนหินขนาดใหญ (Boulder) = 3.633 องศา และคา 
Degree Ele./Dist. ของตะกอนหิน (Boulder and Cobble) = 2.215 
องศา เปนแนวทางที่จะชวยในการวางแผนในการใชพื้นที่ของ
บริเวณที่มีความเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการพิบัติของลาด
ดิน 

 
เอกสารอางอิง 
[1] บรรพต กุลสุวรรณ, 2548. การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาด

ดินในพื้นที่ตนน้ําของลุมน้ํายอยแมน้ําจันทบุรี. วิทยานิพนธ
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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