
"แผนดินถลม" มหันตภยัหนาฝน! 

แผนดินถลม 

ภัยธรรมชาติไมใชเรื่องไกลตัว ของคนไทย
อีกตอไปแลวนับต้ังแตเกิดเหตุการณคลื่น
ยักษสึนามิถลม 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน 
ของไทยพังราบคาบ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547 
เปนตนมา เหตุการณดินถลม แผนดินแยก 
หลุมยุบ ก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในทุกภาค
ของประเทศ 

ถือเปนมหันตภัยใกลตัว ที่สรางความหวาดผวาใหกับคนไทย 

ไมตองพูดถึงเหตุการณแผนดินไหว รอบบาน ทั้ง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ฯลฯ ที่เกิดขึ้นถี่ยิบ และคราชีวิตผูคนมากมาย 

แถมนักวิชาการหลายสํานักยังออกมาตอกย้ําวา อาจเกิดสึนามิรอบ 2 ได 
เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นั้น มีผืนแผนดินและผืนน้ําติดกัน ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณจะสงผลกระทบ
ตอเนื่อง 

หนักบาง เบาบาง ขึ้นอยูกับความรุนแรงของเหตุการณนั้นๆ 

เหตุการณสึนามิ 26 ธ.ค.2547 คงเปนบทพิสูจนแลววาภัยธรรมชาตินั้น 
เกิดขึ้นไดทุกที่ไมมีขอยกเวนสําหรับประเทศใด 

ประเทศไทยนั้น ลาสุด กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ออกมาเตือนภัยวา มีพื้นที่เสี่ยงภัย ที่จะเกิด
แผนดินถลม ใน 51 จังหวัด แบงเปนภาคเหนือ 
15 จังหวัด ภาคใต 14 จังหวัด ภาคอีสาน 9 
จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 
จังหวัด 

หากเจาะลึกลงไปจะพบวาพืน้ที่เสี่ยงภัยน้ันมีถึง 
250 อําเภอ 692 ตําบล และ 2,355 หมูบานทั่ว
ประเทศ  

โดย 321 หมูบานอยูในพื้นที่ความเสี่ยงสูง 

“ที่ตองออกมาเตือนภัยชวงเวลานี้ เนื่องจากเปนชวงหนาฝน การเกิด
แผนดินถลมจะเกิดขึ้นไดงาย เพราะตั้งแตเกิดเหตุการณสึนามิ สงผลใหมี



การเคลื่อนตัวของแผนดินรวมทั้งมีรอยแตกจากแผนดินไหว ที่บางครั้ง
เกิดขึ้นโดยไมรูตัว เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางภมูิศาสตร ประกอบกับ
ต้ังแตเดือน มี.ค.-พ.ค. 2548 เปนชวงฤดูรอน ที่ในปนี้กินเวลายาวนาน ทํา
ใหดินแตกเปนแนวยาวในหลายพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาชั้น
ดินจะอุมน้ําที่หนักเกินตัวเมื่อ รับน้ําหนักไมไหวดินก็จะเริ่มปริแยกและถลม
ลงมา” นายสมศักด์ิ โพธิสัตย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ระบุถึงเหตุผลของ
การสงสัญญาณเตือนภัยถึงชาวบาน 

นอกจากนัน้ยังมีปจจยัอื่นประกอบดวย อาทิ การตัดไมทําลายปา จนไมมี
ตนไมยึดหนาผิวดิน การสรางหมูบานขวางทางน้ํา เปนตน 

 

 

 

 

 

ที่สําคัญเหตุการณดินถลม แผนดินไหว มักจะเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ไม
รูเน้ือรูตัวถือวาเปนมหันตภัยหนาฝน! 

จากสถิติของกรมทรัพยากรธรณี พบวา สถานการณแผนดินถลมความ
รุนแรงมาก โดย 

วันที่ 22 พ.ย.2531 ที่บานกะทูนเหนือ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช มี
ผูบาดเจ็บและตายประมาณ 230 คน 
บานเรือนเสียหายประมาณ 1,500 หลัง 
มูลคาความเสียหายมากกวา 1 พันลาน 

30 ก.ค.2542 ที่กิ่ง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบรุี 
บานเรือนและพื้นการเกษตรเสียหายมากมาย 

4 พ.ค.2544 ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร เสียชีวิต 
43 คน บานเรือนเสียหาย 18 หลัง รวมมูลคา 

100 ลานบาท 

11 ส.ค.2544 ต.น้ํากอ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ เสียชีวิต 136 คน 
บาดเจ็บ 109 คน บานเรือนพังทลาย 188 หลัง มูลคาความเสียหาย 645 
ลานบาท 



11 ก.ย.2543 บานธารทิพย ต.บุงน้ําเตา อ.หลมสัก และบานโพธิ์เงิน ต.
ทาพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ เสียชีวิต 10 คน บานเรือนเสียหาย 363 หลัง 

15 ก.ย.2545 บานน้ําแรก อ.แมแจม จ.เชียงใหม มีการอพยพชาวบาน
ออกจากพื้นที่ 180 ครอบครัว และเสนทางแมแจม-ฮอดไดรับความเสียหาย
จากดินถลม 

20 พ.ค.2547 อ.สบเมย จ.แมฮองสอน, อ.อมกอย จ.เชียงใหม, อ.แม
ระมาด จ.ตาก ประสบภัยรวมกันเกือบหมื่นคน เสียชีวิตนับสิบคน 

และไมใชเพียงเทานี้ แตยังมีเหตุการณที่ไมไดบันทึกอีกจํานวนมาก  

นายวิสุทธ์ิ โชติเสถียร หัวหนาฝายธรณีพิบัติภัย กองธรณีวิทยา
สิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี ที่รับผิดชอบดูแล การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา กลาววา ป 2547 เกิดเหตุการณดินถลม ในชวงหนาฝนทั้งสิ้นถึง 
22 ครั้ง สาเหตุมาจากโครงสรางดินแตก และเลื่อน จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา 

“ในชวงหนาฝนปน้ี หากในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเกิน 100 มิลลิลิตร 
พื้นที่น้ันนาเปนหวงที่สุด โดยเฉพาะเชียงใหม แพร นานและตาก 
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชัน หากมีฝนตกหนักตอเนื่อง 
จะทําใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลากและดินถลมตามมา สวน
ภาคใตก็นากลัว เน่ืองจากแผน ดินมีบาดแผลอยูแลวจากคลื่นยักษสึ

นามิถลมและ ปจจุบันยังสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเกิดขึ้น
ตลอด เชน การขยับตัวของแผนดินที่ทํา
ให เกาะภูเก็ตเคลื่อนตัวจากพิกัดเดิมถึง 
15 เซนติเมตร” นายวิสุทธิ์กลาว 

แตปญหาคือ กรมทรัพยากรธรณี ไมมี
เครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝน ตองรอการ
ราย งานสภาพอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยาแบบวันตอวัน ประกอบกับ
ติดตามดูปริมาณน้ําฝน คาความชื้นใน
ดิน  

สงผลถึงประสิทธิภาพและปญหาในการเตือนภัยในพื้นที่เฝาระวัง 
และมีความเสี่ยง  

“ในรอบ 3 ปที่ผานมา กรมเพิ่งทําระบบเตือนภัยไปไดแค 10 กวา
จังหวัดเพราะงบนอย โดยป 2548 ใหแค 6 จังหวัด อาทิ แมฮองสอน 



เชียงใหม เชียงราย ตาก ซึ่งตามเปาหมายจะทยอยทําใหครบ 51 
จังหวัด ภายในป 2550” หัวหนาฝายธรณีพิบัติภัยฯ ระบุ 

สิ่งที่ทําไดขณะนี้ คือ การสรางเครือขายเฝาระวัง ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยให
ประชาชนมีสวนรวม ในการเฝาระวัง เตือนภัย และเตรียมพรอม ที่จะเผชิญ
กับเหตุการณดินถลม ที่อาจจะเกิดขึ้นในชวง ที่มีฝนตกหนัก โดย สังเกต
สัญญาณอันตราย คือ มีรอยเลื่อนหรือแยกของ แผนดิน ระดับนํ้าใน
ลําหวย สูงขึ้นอยางรวดเร็ว สีของน้ําเปนสีเหมือนสีของดินภูเขา มี
เสียงดังอู อ้ืออึงมากผิดปกติ เปนตน หากพบเห็นตองรีบแจง เจาหนาที่
เพื่อหาทาง ปองกันแกไขไดทันทวงที และสกัดกั้นโศกนาฏกรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ทีมขาวสิ่งแวดลอม มองวา การออกมาเตือนภัยของกรมทรัพยากรธรณี 
แมหลายคนอาจจะมองวาสรางความแตกตื่นใหกับประชาชนในพื้นที่ แตเรา
ขอมองในทางกลับกนัวา การสงสัญญาณเตือนภัย และใหความรูกับ
ชาวบานที่อยูในพื้นที่นั้น นาจะเปนเรื่องที่ดี เพราะหากชาวบานไดรูถึงที่มาที่
ไป ตลอดจนจุดที่ควรสังเกตแลว ก็นาจะชวยสกัดกั้นเหตุการณเลวราย และ
ความสูญเสียจากความรูเทาไมถึงการณ เชนที่เกิดขึ้นกรณีคลื่นยักษสึนา
มไิดในระดับหนึ่ง 

เพราะเพียงแคหนึ่งชีวิต ก็มีคาเกินกวาจะปลอยใหสูญเสียกับความ
ประมาท!! 

"ทีมขาวสิ่งแวดลอม" 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ปที่ 56 ฉบับที่ 17311 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2548 

 


