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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตือนภัย ดินถล่ม
5. พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ ทีม่ ขี นาดใหญ่ มีพน้ื ทีร่ บั น้ำมาก
ย่ อ มเพิ ่ ม ความรุ น แรงให้ ก ั บ ดิ น ถล่ ม เนื ่ อ งจากมี
ปริ ม าณน้ ำ มาก เช่ น กรณี ด ิ น ถล่ ม ที ่ อ.พิ ป ู น
จ.นครศรีธรรมราช

www.ldd.go.th

ดิน

การเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม
ระดับหน่วยงาน

ดินถล่มเป็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดอย่างรวดเร็ว ยาก
ต่อการเตือนภัยหรือหลบหนีได้ทัน ในประเทศไทย
ถล่ ม หรื อ แผ่ น ดิ น ถล่ ม
ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตือนภัยทางตรง จึงต้อง
หมายถึง การเคลื่อนที่ของ
ใช้การเตือนภัยทางอ้อมโดยใช้ปริมาณน้ำฝนเป็น
แผ่ น ดิ น และขบวนการซึ ่ ง
เกณฑ์ คือ มากกว่า 100 ม.ม./วัน สำหรับขั้นตอน
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นดิน หิน ตาม
การเฝ้าระวังและเตือนภัยมีดังนี้
แนวลาดชัน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การ
1. การติดตามสภาวะอากาศ ข้อมูลดาวเทียม
เคลือ่ นทีข่ องมวลเหล่านี้ มีความเร็วปานกลางถึง
เร็วมาก ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนัก และข้อมูลอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนร่วมกับแผนที่
มาก และมักเกิดพร้อมกับน้ำป่าไหลหลากบริเวณ
เสีย่ งภัยดินถล่ม เพือ่ ให้ทราบบริเวณทีจ่ ะเกิดดินถล่ม
เทือกเขา
และพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
3. ออกประกาศเตือนทางสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ
สาเหตุของการเกิดดินถล่ม
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ราบ
1. การตัดไม้ทำลายป่า ในสภาพป่าทีส่ มบูรณ์ เฝ้าระวังและเตรียมตัวอพยพ
นอกจากจะสามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าพื้นที่อื่น
4. แจ้ ง เตื อ นเจ้ า หน้ า ที ่ ใ นพื ้ น ที ่ ท ราบเพื่อ
ระบบรากยังสามารถยึดตัวกับดินได้มากและมั่นคง เตรียมการช่วยเหลือ
มากด้วย
2. ลักษณะดิน ดินแต่ละชนิดจะมีการยึดตัว
และการอุม้ น้ำแตกต่างกัน ดินทีม่ คี วามหนา 1-2 เมตร
วางตัวอยูบ่ นชัน้ หินแข็ง มีโอกาสถล่มมากกว่าบริเวณ
ที่มีดินหนามากหรือบางเกินไป

หญ้าแฝก วิถที างธรรมชาติ เยียวยาธรรมชาติ สูค่ วามสมดุลย์

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

วัน

3. พื้นที่ลาดชันบริเวณเทือกเขา
4. ฝนตกหนัก คือ ฝนทีต่ กมากกว่า 100 ม.ม./

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

เตือนภัย ดินถล่ม
การเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับหมู่บ้าน

5. การสร้างเขือ่ น อ่างเก็บน้ำ หรือฝายแม้ว
ซึ่งช่วยเก็บกักน้ำและลดความรุนแรงของน้ำ
6. การติดตัง้ ระบบเตือนภัย เช่น ติดตัง้ เครือ่ ง
วัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ในบริเวณเทืองเขาติดตั้ง
ระบบส่งสัญญาณเสียงสำหรับเตือนและกระจายข่าว
ข้อมูล : สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักบริหารและพัฒนาทการใช้ที่ดิน โทร 0-2579-9207
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

1. ถ้ามีฝนตกหนักติดต่อกันมากกว่า 1-2 วัน
โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาใกล้หมู่บ้าน หรือมีการ
วัดปริมาณน้ำฝน โดยเครื่องวัดน้ำฝนแบบง่ายๆ ใน
บริเวณหมู่บ้าน โดยมีการเตือนเมื่อมีปริมาณฝนตก
มากกว่า 100 ม.ม.ต่อวัน
2. เฝ้าสังเกตระดับน้ำในลำห้วยว่าเพิ่มสูงผิด
ปกติหรือไม่ หรือติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำให้เห็นการ
3. การสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น
เปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างชัดเจน
การสร้างคันดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการ
3. มีการแจ้งเตือน ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น หอ จัดทำคันดินในบริเวณพื้นที่สูงชันมาเป็นเวลานาน
กระจายข่าย ตีกลอง หรือระฆัง เพือ่ ให้มกี ารอพยพไป และยังคงดำเนินการต่อไป
อยู่ที่ปลอดภัยชั่วคราว
4. การปลู ก หญ้ า แฝก กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ได้
ร่วมกับหลายหน่วยงานส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
“ในประเทศไทยสาเหตุดนิ ถล่ม
เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เนือ่ งจากหญ้าแฝกมีระบบ
ส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนักมาก
รากลึกและสามารถยึดกับดินได้อย่างดี ส่วนกอต้น
และมักเกิดพร้อมกับน้ำป่าไหลหลาก
หญ้าแฝกจะอัดกันแน่น ช่วยชะลอความเร็วน้ำไหล
บริเวณเทือกเขา”
มาในบริเวณพื้นที่ปลูกป่าควรมีการปลูกหญ้าแฝก
ร่วมด้วย เพราะในระยะแรกต้นไม้ยงั เล็ก ระบบรากยัง
การแก้ไขปัญหาดินถล่มในระยะยาว
ไม่มากพอ และหญ้าแฝกเจริญได้เร็วกว่า
1. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
2. การปลูกป่าทดแทน ในบริเวณเทือกเขา
ที่ป่าถูกทำลาย เนื่องจากป่าไม้เป็นเขื่อนธรรมชาติ
ที่ช่วยชะลอความแรงของน้ำ เก็บกักน้ำและระบบ
รากของป่าไม้จะช่วยยึดดินให้มีความมั่นคงมากขึ้น
ด้วย

