
ความรู�เบื้องต�นและนิยามโคลนถล�ม          
๓. โคลนถล�ม 
 ๓.๑ นิยามของโคลนถล�ม 
       ดินถล�มหรือโคลนถล�ม คือ การเคลื่อนตัวของ
มวลดินและหินภายใต�อิทธิพลแรงโน�มถ�วงของโลก 
สาเหตุหลักของดินถล�มหรือโคลนถล�ม คือ ดินบริเวณ
นั้นไม�สามารถรับ น้ําหนักของตัว เองได� อีกต�อไป       
ดินถล�มมักเกิดพร�อมกับหรือตามมาหลังจากน้ําป+าไหล
หลาก เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนที่ทําให�    
เกิดฝนตกหนักต�อเนื่องอย�างรุนแรง กล�าวคือ เมื่อฝน
ตกต�อเนื่องน้ําซึมลงในดินอย�างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่ง
ดินจะอิ่มตัวชุ�มด�วยน้ํายังผลให�น้ําหนักของมวลดิน
เพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะระหว�างมวลดินลดลง ระดับน้ํา
ใต�ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นทําให�แรงต�านทานการเลื่อนไหลของ
ดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและ
หิน ดังนั้น โอกาสที่เกิดดินถล�มหรือโคลนถล�มจึงมีมาก
ยิ่งขึ้นการเคลื่อนตัวของดินอาจเกิดอย�างช�าๆ หรือ
อย�างฉับพลัน น้ําหนักของมวลดินที่ถล�มลงมามีกําลัง
มหาศาลที่ทําลายสิ่งต�าง ๆ ที่ขวางทางและก�อให�     
เกิดความเสียหายต�อชีวิตและทรัพย6สินการเกิดดินถล�ม
เกิดขึ้นได�หลายลักษณะ 
 ๓.๒ สาเหตุของดินถล�ม / โคลนถล�ม 
จําแนกได�ดังต�อไปนี้ 
 ๑.) สาเหตุจากมนุษย, (Manmade 
Causes) กิจกรรมที่มนุษย6ทําในบริเวณที่ลาดชัน เป8น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให�เกิดดินถล�มหรือโคลนถล�ม เช�น 

 ๑.๑) การก�อสร�างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชัน   
โดยไม�มีการคํานวณด�านวิศวกรรมที่ดีพอ 
 ๑.๒) การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา 
 ๑.๓) การกําจัดพืชที่ปกคลุมดินและการตัดไม�
ทําลายป+ากิจกรรมเหล�านี้ส�งผลให�พื้นที่ดังกล�าวมีความ
ลาดชันเพิ่มขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหล
ของน้ําผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาล ซึ่งอาจ
ก�อให�เกิดดินถล�มหรือโคลมถล�ม การขุดหรือตัดถนนใน
บริเวณที่ลาดเชิงเขาอาจก�อให�เกิดความชันของพื้นที่
มากขึ้น การขุดเหมืองและการระเบิดหินมักจะทําให�
ดินมีความลาดชันเพิ่มขึ้น การทําการเกษตรในบริเวณ
ที่ลาดชัน เกษตรกร  ก็จําเป8นที่จะต�องกําจัดวัชพืชและ
อาจปรับพื้นที่ให�มีลักษณะขั้นบันไดหรือธุรกิจการตัด
ไม� ทําลายป+า กิจกรรมเหล�า นี้ล�วนทําให� เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ําบริเวณผิวดิน
กล�าวคือน้ําจะไหลผ�านหน�าดินอย�างรวดเร็ว และ
ก�อให�เกิดการชะล�างหน�าดินเนื่องจากป+าถูกทําลาย   
ดินขาดรากไม�ยึดเหนี่ยวนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการไหลของน้ําบริเวณผิวดินยังส�งผลต�อระดับ
น้ําบาดาลอีกด�วย ในการทําชลประทาน จะมีปริมาณ
น้ําส�วนหนึ่งที่ซึมออกจากคลองชลประทานและไหลซึม
ลงไปใต�ดิน ทําให�ระดับน้ําบาดาลเพิ่มสูงขึ้น มวลดิน    
มีน้ําหนักมากขึ้นและอาจเป8นสาเหตุให�เกิดดินถล�ม   
ในที่สุด การเพิ่มระดับน้ําบาดาลอาจมีสาเหตุมาจาก

การรั่วของท�อน้ํา บ�อหรืออ�างเก็บน้ํา หรือการปล�อยน้ํา
ทิ้งจากที่ต�าง ๆ 
        ๒.) สาเหตุจากธรรมชาติ (Natural factors) 
เหตุการณ6ทางธรรมชาติก็เป8นสาเหตุให�เกิดดินถล�ม
หรือโคลนถล�มได�เช�นกัน เช�น 
 ๒.๑) ฝนตกหนัก การเกิดดินถล�มในประเทศ
ไทยส�วนใหญ�มักจะมีฝนเป8นป?จจัยเร�งที่สําคัญเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

 

 

สํานักงานปลัด 

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



องค�การบริหารส�วนตําบลบางเป�า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทร ๐ - ๗๕๒๙ - ๒๘๕๕ ตอ ๑๐๗ 

โทรสาร ๐ - ๗๕๒๙ - ๒๘๕๗ 

 

 ๒.๒) การละลายของหิมะจะไปเพิ่มระดับน้ํา
ใต�ผิวดิน และน้ําหนักของดินอย�างรวดเร็ว 
 ๒.๓.) การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําเนื่องจากน้ํา
ขึ้นน้ําลงการลดระดับน้ําในแม�น้ําและอ�างเก็บน้ํา 
 ๒.๔) การกัดเซาะของดินจากกระแสน้ําใน
แม�น้ํา ลําธารหรือจากคลื่นซัดทําให�ความหนาแน�นของ
มวลดินลดลง 
 ๒.๕) การผุพังของมวลดินและหิน 
 ๒.๖) การสั่นสะเทือนจากแผ�นดินไหว 
 ๒.๗) ภูเขาไฟระเบิด ในบริเวณที่ภูเขาไฟยัง      
ไม�สงบ เถ�าภูเขาไฟหรือลาวาจะเคลื่อนตัวเป8นมวลดิน
ขนาดใหญ�ที่มีความหนาแน�นต่ําเมื่อเกิดฝนตกหนัก        
จึงมีโอกาสที่เกิดดินถล�มหรือโคลนถล�มนอกจากนี้  
การเกิดดินถล�มอาจมีสาเหตุจากการเกิดภัยธรรมชาติ
หลายๆ อย�างในเวลาเดียวกัน ในบางกรณีภัยธรรมชาติ
เพียงภัยหนึ่งอาจส�งผลให�เกิดภัยต�าง ๆ ตามมาได� 

ตัวอย�าง เช�น แผ�นดินไหวซึ่งทําให�เกิดดินถล�มและ
เขื่อนแตก ส�งผลให�เกิดน้ําท�วมอย�างรุนแรงในพื้นที่ท�าย
น้ําที่มีระดับต่ํากว�า เหตุการณ6ลักษณะเช�นนี้อาจส�งผล
กระทบแตกต�างไป จากเหตุการณ6ที่มีสาเหตุการเกิด
จากภัยพิบัติเพียงภัยเดียว 
 ๓.๓ ลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลน
ถล�มและสัญญาณเตือนภัย 
 ๓.๑) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถล�ม 
หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการเลื่อน
ไหลของตะกอนมวลดินและหินที่อยู�บนภูเขาสู�ที่ต่ําใน
ลําห�วยและทางน้ําขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย�างต�อเนื่อง 
ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล�ม มีข�อสังเกตดังนี้ 
 ๓.๒) พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ�ม
ใกล�เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง 
 ๓.๓) พื้นที่เป8นภูเขาสูงชันหรือหน�าผาที่เป8น
หินผุพังง�ายและมีชั้นดินหนาจากการผุกร�อนของหิน 
 ๓.๔) พื้นที่ที่เป8นทางลาดชัน เช�น บริเวณถนน
ที่ตัดผ�านหุบเขา บริเวณลําห�วยบริเวณเหมืองใต�ดิน
และเหมืองบนดิน 
 ๓.๕) บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินก�อน
ใหญ�ฝ?งอยู�ในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล�ทางน้ํา เช�น 
ห�วย คลอง แม�น้ํา 
 ๓.๖) ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม 
 ๓.๗) สภาพพื้นที่ต�นน้ําลําธารที่มีการทําลาย
ป+าไม�สูง ชั้นดินขาดรากไม�ยึดเหนี่ยว 

·   เป8นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล�มมาก�อน
·   พื้นที่สูงชันไม�มีพืชปกคลุม
·   บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดิน
อย�างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุมาจากการก�อสร�าง
·   บริเวณพื้นที่ลาดต่ําแต�ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัว
ด�วยน้ํามาก
    ๒
ชุมชนที่ตั้งอยู�ใกล�เคียงลําห�วยตามลาดเชิงเขา และ
ที่ลุ�มที่อยู�ติดหรือใกล�เขาสูง อาจจะได�ผลกระทบจาก
การเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินปริมาณมาก
ที่มาพร�อมกับน้ําตามลําห�วยจากที่สู
สู�หมู�บ�านหรือชุมชนที่ตั้งอยู� โดยลักษณะที่ตั้
หมู�บ�านเสี่ยงภัยดินถล�ม มีข�อสังเกตได�ดังนี้
·   อยู�ติดภูเขาและใกล�ลําห�วย
·   มีร�องรอยดินไหลหรือเลื่อนบนภูเขา
·   มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
·   อยู�บนเนินหน�าหุบเขาและเคยมีโคลนถล�มมาก�อน
·   มีน้ําป+าไหลหลากและน้ําท�วมบ�อย
·   มีกองหิน เนินทรายปนโคล
ใกล�หมู�บ�าน
·   พื้นห�วยจะมีก�อนหินขนาดเล็กและใหญ�ปนกันตลอด
ท�องน้ํา
    ๓
พื้นที่ลาดชัน ได�แก�
·   มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน

เป8นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล�มมาก�อน 
พื้นที่สูงชันไม�มีพืชปกคลุม 
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดิน

อย�างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุมาจากการก�อสร�าง 
บริเวณพื้นที่ลาดต่ําแต�ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัว

ด�วยน้ํามาก 
๒.) หมู�บ�านเสี่ยงภัยดินถล�ม หมายถึง หมู�บ�านหรือ

ชุมชนที่ตั้งอยู�ใกล�เคียงลําห�วยตามลาดเชิงเขา และ     
ที่ลุ�มที่อยู�ติดหรือใกล�เขาสูง อาจจะได�ผลกระทบจาก
การเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินปริมาณมาก
ที่มาพร�อมกับน้ําตามลําห�วยจากที่สูง ๓๕๙๑ ชันลงมา
สู�หมู�บ�านหรือชุมชนที่ตั้งอยู� โดยลักษณะที่ตั้งของ
หมู�บ�านเสี่ยงภัยดินถล�ม มีข�อสังเกตได�ดังนี้ 

อยู�ติดภูเขาและใกล�ลําห�วย 
มีร�องรอยดินไหลหรือเลื่อนบนภูเขา 
มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา 
อยู�บนเนินหน�าหุบเขาและเคยมีโคลนถล�มมาก�อน 
มีน้ําป+าไหลหลากและน้ําท�วมบ�อย 
มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต�นไม�ในห�วยหรือ

ใกล�หมู�บ�าน 
พื้นห�วยจะมีก�อนหินขนาดเล็กและใหญ�ปนกันตลอด

ท�องน้ํา 
๓.) สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุดินถล�มในบริเวณ

พื้นที่ลาดชัน ได�แก� 
มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน 



·   มีน้ําไหลซึมหรือน้ําพุพุ�งขึ้นมาจากใต�ดิน นอกจาก   
นี้อาจจะสังเกตจากลักษณะการอุ�มน้ําของชั้นดิน 
เนื่องจากเกิดดินถล�ม ดินจะอิ่มตัวด�วยน้ําหรือชุ�มน้ํา
มากกว�าปกติ 
·   ระดับน้ําในแม�น้ําลําห�วยเพิ่มสูงขึ้นอย�างรวดเร็ว
ผิดปกติ 
·   สีของน้ํามีสีขุ�นมากกว�าปกติ เปลี่ยนเป8นเหมืองสีดิน
ภูเขา 
·   มีกิ่งไม�หรือท�อนไม�ไหลมากับกระแสน้ํา 
·   เกิดช�องทางเดินน้ําแยกขึ้นใหม�หรือหายไปจากเดิม
อย�างรวดเร็ว 
·   เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย�างรวดเร็ว  
·   ดินบริเวณฐานรากของตึก หรือสิ่งก�อสร�างเกิดการ
เคลื่อนตัวอย�างกะทันหัน 
·   โครงสร�างต�าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น  
·   ต�นไม� เสาไฟ รั้ว หรือกําแพง เอียงหรือล�มลง 
·   ท�อน้ําใต�ดินแตกหรือหักอย�างฉับพลัน 
·   ถนนยุบตัวลงอย�างรวดเร็ว 
·   เกิดรอยแตกร�าวขึ้นที่โครงสร�างต�าง ๆ  
·   เห็นรอยแยกระหว�างวงกบกับประตู  

 


