สรุปสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยและสภาพอากาศ
วันที่ 5 - 11 กันยายน 2557
1. สภาพอากาศ
- ร่องมรสุมก่ำลังแรงพำดผ่ำนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำสู่หย่อมควำมกดอำกำศต่ำบริเวณชำยฝั่ง
ประเทศเวียดนำมตอนกลำงในระยะช่วงแรก จำกนั้นได้มีก่ำลังแรงขึ้นและเลือนลงพำดผ่ำนภำคเหนือ ภำคกลำงตอนบน และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เข้ำสู่หย่อมควำมกดอำกำศต่ำก่ำลังแรงบริเวณเกำะไหหล่ำในวันสุดท้ำยของช่วง ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทยมีก่ำลังปำนกลำงในระยะครึงหลังของ ช่วง
ลักษณะดังกล่ำวท่ำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนำแน่นเกือบตลอดช่วง กับมีรำยงำนน้่ำป่ำไหลหลำกในหลำยพื้นที ส่วน
ภำคใต้มีฝนเพิมขึ้นในระยะครึงหลังของช่วง (ทีมำ : กรมอุตุนิยมวิทยำ)
2. การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี
ปริมาณน้าฝน 24 ชม. (สูงสุด)
ปริมาณน้าฝน 24 ชม. (สูงสุดหรือไม่น้อยกว่า 50 มม.)
กรมอุตุนิยมวิทยา
เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี
- บ.ดงป่ำเปลือย ต.นำงิ้ว อ.สังคม จ.หนองคำย วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 60 มม. (นำยถวิล สีจำงวำง)
5 ก.ย. 57 สถำนีกำรเกษตร
จ.อุบลรำชธำนี 78.7 มม. - บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน วัดปริมำณน้ำ่ ฝนได้ 55 มม. (นำยสำโรจน์ อุปจักร)
- บ.ตำดเสริม ต.ต้นม่วง อ.สังคม จ.หนองคำย วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 50 มม. (นำยทรงเดช พลท่ำ)
6 ก.ย. 57 จ.เชียงรำย 73 มม.
- มีฝนตกเล็กน้อยในบำงพื้นที วัดปริมำณน้่ำฝนได้น้อยกว่ำ 50 มม.
7 ก.ย. 57 จ.จันทบุรี 141.5 มม.
- ฐำนปฎิบัติกำรเฝ้ำระวังที 4 (ไก่แบ้) ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 210 มม.
(นำยลือชัย ศรีไสยำศน์)
- หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติทีกช.๔ (คลองพลู) ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด วัดปริมำณ
น้่ำฝนได้ 200 มม. (นำยฉลอง พันธุนำคิน)
- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขำสมิง จ.ตรำด วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 120 มม. (นำยตรวจ สนเถ็ง)
- บ.ประเภท ต.หนองแก้ว อ.ประจั นตคำม จ.ปรำจี นบุ รี วั ดปริมำณน้่ ำฝนได้ 110 มม.
(นำยอนันตชัย เอนดง)
- บ.ทับลำน ต.บุพรำหมณ์ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยไพฑูร พูลเกษม)
- บ.จะลอ ต.แม่ ฟ้ ำ หลวง อ.แม่ ฟ้ ำ หลวง จ.เชี ย งรำย วั ด ปริ ม ำณน้่ ำ ฝนได้ 80 มม.
(นำยคเชนทร์ วิเศษเพิมพร)
- บ.ปรำยกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 75 มม. (นำยนิพนธ์ ทนหมัด)
- บ.ห้วยยำโน ต.ป่ำตึง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 60 มม. (นำยสุรัตน์ จินดำธรรม)
- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตรำด วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 60 มม. (นำยอ่ำนำจ ยิ้มถนอม)
8 ก.ย. 57 สถำนีกำรเกษตรพลิ้ว
- บ.พรรั้ง ต.บำงริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมำณน้ำ่ ฝนได้ 90 มม. (นำยจรัญ เลียงจิรกำร)
จ.จันทบุรี 151.5 มม.
- ฐำนปฎิบัติกำรเฝ้ำระวังที 4 (ไก่แบ้) ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด วัดปริมำณน้่ำฝนได้
90 มม. (นำยลือชัย ศรีไสยำศน์)
- หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ที กช.4 (คลองพลู ) ต.เกำะช้ ำ ง อ.เกำะช้ ำ ง จ.ตรำด
วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 85 มม. (นำยฉลอง พันธุนำคิน)
9 ก.ย. 57 อ.เมือง จ.ระนอง 55.3 มม. - บ.บำงนอนใน ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 60 มม. (นำยประทีป คงมีศรี)
- บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 50 มม. (นำยนิพนธ์ สูนค่ำ)
10 ก.ย. 57 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 88.0 มม.
- บ.ชำคลี ต.บำงหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 150 มม. (นำยประเสริฐ ติงยะ)
- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 84 มม. (นำงประภำ อรุณ)
- บ.คลองทรำย ต.บำงหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยจ่ำเนียร สำลี)
วันที่
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ปริมาณน้าฝน 24 ชม. (สูงสุด)
กรมอุตุนิยมวิทยา

ปริมาณน้าฝน 24 ชม. (สูงสุดหรือไม่น้อยกว่า 50 มม.)
เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี
- บ.บำงหิน ต.บำงหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยอับดุลฮำดี อำลี)
- บ.บำงปลำ ต.หล่อยูง อ.ตะกัวทุ่ง จ.พังงำ วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยมนต์ชัย ทองสกุล)
- บ.บำงซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงำ วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยณรงค์ เทพทอง)
- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงำ วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยสถิตย์ ลู่ตำม)
- บ.ใหม่สะแกรำช ต.สะแกรำช อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม.
(นำยสมปรำชญ์ กล่อมกิง)
- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบีน้อย อ.เมือง จ.กระบี วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 50 มม. (นำยสมเนต ดวงขวัญ)
- บ.โคกทรำยเหนื อ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่ำนตำขำว จ.ตรัง วัด ปริมำณน้่ ำฝนได้ 50 มม.
(นำยประจักษ์ นำนช้ำ)
11 ก.ย. 57 อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 62.0 มม. - บ.หมืนด่ำน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตรำด วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 80 มม. (นำยวีระ แผ่นทอง)
- บ.แก่งใหญ่ ต.แก่งดินสอ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 70 มม. (นำยกมล เทียมคง)
- บ.คลองไพบู ลย์ ต.ตะเคี ยนทอง อ.เขำคิชฌกู ฏ จ.จั นทบุ รี วั ดปริมำณน้่ ำฝนได้ 60 มม.
(นำยสุพิน กระจ่ำงศรี)
- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขำสมิง จ.ตรำด วัดปริมำณน้่ำฝนได้ 50 มม. (นำยตรวจ สนเถ็ง)
วันที่

3. พืนที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้าป่าไหลหลาก และการด้าเนินการของกรมทรัพยากรธรณี
3.1 กำรด่ำเนินกำรของกรมทรัพยำกรธรณี
- วันที 7 ก.ย. 57 ออกประกำศฉบับที 17/2557 ให้อำสำสมัครเครือข่ำยฯ เฝ้ำระวังภัยดินถล่มและน้่ำป่ำไหลหลำก
ในพื้นที จ.เชียงรำย นครนำยก ปรำจีนบุรี จันทบุรี และตรำด
ทั้ งนี้ ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรธรณี พิ บั ติ ภั ย ได้ท่ ำกำรติ ดตำมตรวจสอบสภำพอำกำศ ประสำนเครือข่ ำยเฝ้ ำระวังแจ้งเตือน
ธรณี พิบั ติภัย ตรวจสอบข้อมูล จำกเว็บไซต์ทีเกียวข้อง วิเครำะห์ ข้อมูลเพือประเมินพื้นทีทีมีโอกำสเกิดดินถล่ม ติดตำม
สถำนกำรณ์ ธรณีพิบัติภัยอืนๆ อย่ำงต่อเนือง หำกเกิดสถำนกำรณ์พิบัติภัยกรณีเร่งด่วน จะด่ำเนินกำรส่งข่ำวแจ้งเตือนภัยด้วย
ข้อควำมสั้น (SMS) ให้ผู้บริหำร ทส. และ ทธ. ทรำบอย่ำงทันท่วงที ตลอดจนน่ำเสนอข่ำวสถำนกำรณ์พิบัติภัยในหน้ำเว็บไซต์ ทธ.
ให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงทัวถึง
3.2 พื้นทีติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้่ำป่ำไหลหลำก
- วันที 5 ก.ย. – 11 ก.ย. 57 ได้ท่ำกำรเฝ้ำระวังบริเวณพื้นทีเสียงภัย 5 จังหวัด ดังนี้
จังหวัด
เชียงรำย

เฝ้าระวังพืนทีเ่ สี่ยงภัยบริเวณอ้าเภอ
แม่สำย แม่จนั แม่สรวย แม่ฟ้ำหลวง

ลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาพธรณีวิทยา
สภำพธรณีวิทยำด้ำนตะวันตกมีหินอัคนีประเภทหินแกรนิตเป็นแกน
ของเทื อกเขำที ส่ ำคัญ คื อ เทื อกเขำแดนลำว และเทื อ กเขำผี ปั น น้่ ำ
บำงส่วน ในเขตอ่ำเภอแม่สำย อ่ำเภอแม่ฟ้ำหลวง อ่ำเภอแม่ลำว อ่ำเภอ
แม่ สรวย และอ่ำเภอเวียงป่ำเป้ ำ บนหิน ดังกล่ำวยังมีหินตะกอน หิ น
ตะกอนกึงแปร และหินแปร ประเภทหินทรำย หินทรำยแป้ง หินเชิร์ต
หิ น โคลน หิ น ฟิ ล ไลต์ ปิ ด ทั บ อยู่ เป็ น หย่ อ มๆ ตลอดควำมยำวของ
เทื อกเขำด้ ำนตะวัน ออกของจังหวัด มีควำมหลำกหลำยของชนิ ด หิ น
มำกกว่ ำ ส่ ว นใหญ่ เป็ น หิ น ตะกอนประเภทหิ น ทรำย หิ น ทรำยแป้ ง
หินดินดำน หินปูน หินเชิร์ต และหินอัคนีประเภทหินไรโอไลต์ แอนดี
ไซต์ และหินทัฟฟ์แทรกสลับเป็นแนวและเป็นหย่อมอยู่ทัวไปตอนกลำง
ของจังหวัดในบริเวณแอ่งทีรำบระหว่ำงภูเขำเป็นทีรำบลุ่มสะสมตัว
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จังหวัด

เฝ้าระวังพืนทีเ่ สี่ยงภัยบริเวณอ้าเภอ

นครนำยก

เมืองนครนำยก บ้ำนนำ

ปรำจีนบุรี

เมืองปรำจีนบุรี ประจันตคำม นำดี

จันทบุรี

เมืองจันทบุรี เขำคิชฌกูฏ มะขำม
สอยดำว ขลุง

ตรำด

บ่อไร่ เขำสมิง เกำะช้ำง

ลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาพธรณีวิทยา
ของตะกอนจำกทำงน้่ำในช่วงอำยุปัจจุบัน ธรณีวิทยำโครงสร้ำ งมีกลุ่ม
รอยเลือนแม่จันทีเป็นรอยเลือนมีพลังและมีโอกำสเคลือนตัวพำดผ่ำน
ทำงด้ำนตอนเหนือของจังหวัดและยำวต่อเนืองเข้ำไปในเขตตอนเหนือ
ของจังหวัดเชียงใหม่บำงส่วน
ลักษณะภูมิประเทศทำงตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขำสูงชัน สภำพ
ธรณีวิทยำประกอบด้วยหิน ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ หินตะกอนของกลุ่มหิน
โครำช หมวดหินภูกระดึงทีเป็นหินทรำยแป้ง หินทรำย หินเคลย์ และหิน
กรวดมน กับหิ นอัคนี ประเภทหินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ และหินทัฟฟ์
ประกอบกับมีธรณี วิทยำโครงสร้ำง ประกอบดวยแนวรอยเลือน และ
แนวรอยแตก ส่วนทำงตอนกลำงและตอนใต้เป็นทีรำบอันกว้ำงใหญ่
ลักษณะภูมิประเทศทำงตอนเหนื อมีภูเขำสูงทีรำบสูงโครำช มีสภำพ
ธรณี วิ ท ยำส่ ว นใหญ่ เป็ น หิ น ตะกอน บำงส่ ว นเป็ น หิ น อั ค นี บริเวณ
ตอนกลำงเป็นพื้นทีเนินลอนลำดและมีเขำลูกโดด มีหินตะกอนทีสะสม
ในพื้นมหำสมุทร และบริเวณตอนใต้ของพื้นทีเป็นพื้นทีรำบลุ่ม
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสูงชัน เช่น เขำคิชฌกูฎ เขำสอยดำว เขำ
สระบำป และเขำลู กช้ ำง ประกอบกับ ธรณี วิท ยำเป็ น หิ น ตะกอนถูก
แทรกดันด้วยแกรนิตบริเวณตอนกลำงให้แหล่งแร่ทีเกิดจำกน้่ำแร่ร้อน
รวมทั้งบำงแห่งเป็นหินบะซอลต์ทีมีอัตรำกำรผุพังอย่ำงรวดเร็วให้ชั้นดินหนำ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นทีภูเขำสูง สภำพธรณี วิทยำส่วนใหญ่เป็นหิน
ทรำย และหินดินดำน

จำกลั กษณะภู มิ ป ระเทศและสภำพธรณี วิท ยำที ได้ กล่ ำวไปแล้ ว ตำมพื้ น ที เสี ยงภั ย ที ท่ ำกำรเฝ้ ำระวัง ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงชันที ชั้นหินมีกำรผุพังท่ำให้ชั้นดินหนำ รวมทั้งชั้นหินทีถูกบีบอัดรุนแรงจนมีกำรแตกหัก
อย่ำงมำก เนืองจำกกำรเคลือนตัวของชั้นหินบริเวณรอยเลือนมีพลัง ในพื้นทีจังหวัดเชียงรำย และนครนำยก และบริเวณ
ดังกล่ำวมีชั้นดินหนำแต่ไม่มีรำกไม้ยึดเหนียวชั้นดินเพรำะสภำพสิงแวดล้อมเปลียนแปลง เมือมีพำยุฝน/ร่องฝนพำดผ่ำน
ภำคเหนือตอนบน ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน
และอ่ำวไทย ท่ำให้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนือง วัดปริมำณน้่ำฝนในรอบ 24 ชัวโมงได้มำกกว่ำ 100 มิลลิเมตร บำงพื้นทีเริมมี
น้่ำล้นตลิงเกิดขึ้นแล้ว จนเป็นสำเหตุให้เกิดดินถล่มขึ้นได้ในช่วงเวลำนี้
ศูนย์ ปฏิบั ติกำรธรณี พิบัติภัย ได้ท่ำกำรติดตำมสถำนกำรณ์เป็นพิเศษ ทั้งนี้ ให้อำสำสมัครเครือข่ำยฯ ของกรม
ทรัพยำกรธรณี เตรียมควำมพร้อมเฝ้ำระวังภัยดินถล่มและน้่ำป่ำไหลหลำก และวัดปริมำณน้่ำฝนอย่ำงต่อเนือง หำกเกิดเหตุ
ให้ แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ดินถล่มและน้่ำป่ำไหลหลำก ให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้รับทรำบและแจ้งหน่วยงำนทีเกียวข้อง
พร้อมปฏิบัติตำมแผนเฝ้ำระวัง ทีได้มีกำรอบรมไว้แล้ว
4. เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยทีเ่ กิดขึน
4.1 ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ และน้าป่าไหลหลาก
วันที่ 7 ก.ย. 57
- จังหวัดตราด : น้่ำป่ำไหลหลำก พื้นที ๒ อ่ำเภอ ได้แก่ อ่ำเภอเกำะช้ำง ต่ำบลเกำะช้ำงใต้ (หมู่ที ๑,๔,๕) ส่งผลให้รถ
ไม่สำมำรถสัญจรไปมำได้ และน้่ำได้พัดบ้ำนพักคนงำนพังเสียหำย ๑ หลัง และพบผู้เสียชีวิต ๑ รำย (สำเหตุจำกกำรจมน้่ำ
เสียชีวิต : นำยวันดี เฮง ชำวกัมพูชำ) บริเวณหน้ำน้่ำตกธำรมะยม และอ่ำเภอเกำะกูด เกิดน้่ำป่ำไหลหลำกบริเวณคลองยำกี๋
ไม่มีบ้ำนเรือนได้รับผลกระทบ (ทีมำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)
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วันที่ 8 ก.ย. 57
- จังหวัดเชียงราย : น้่ำป่ำไหลหลำก จำกดอยนำงนอนไหลเข้ำท่วมถนนสำยเชียงรำย - เชียงใหม่ บริเวณบ่อน้่ำพุร้อน
แม่ขะจำน และดินไหล ปิดทับเส้นทำงบริเวณทำงเข้ำส่ำนักป้องกันไฟป่ำอุทยำนแห่งชำติขุนแจ ต่ำบลแม่เจดีย์ อ่ำเภอเวียงป่ำ
เป้ำ ส่งผลให้รถทุกชนิดวิงได้ช่องทำงเดียว (ทีมำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)
4.2 แผ่นดินไหว
4.2.1 รำยงำนสถำนกำรณ์แผ่นดินไหวขนำด 6.3 ริกเตอร์ อันเนืองมำจำกกำรเคลือนตัวของกลุ่มรอยเลือนพะเยำ
(รอยเลือนแม่ลำว) บริเวณ อ.พำน จ.เชียงรำย ในรอบสัปดำห์ทีผ่ำนมำเกิดแผ่นดินไหวตำม (After Shock) รวมทั้งหมด 4 ครั้ง
ตั้งแต่วันที 5 ก.ย. 57 เวลำ 08.30 น. – 11 ก.ย. 57 เวลำ 08.30 น. (ทีมำ : กรมอุตุนิยมวิทยำ)
ช่วงขนำดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)
จ่ำนวน (ครั้ง)
ขนำดน้อยกว่ำ 3
4
3.0 – 3.9
4.0 – 4.9
5.0 – 5.9
4.2.2 แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงทีสำมำรถรับรู้ถึงแรงสันสะเทือน หรือ แผ่นดินไหวทัวโลกในรอบ
สัปดำห์ทีผ่ำนมำ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
- ไม่มี
5. คาดการณ์พืนที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้าป่าไหลหลาก 7 วันล่วงหน้า
ในช่วงวันที 12 - 18 ก.ย. 57 ศูนย์ปฏิบัติกำรธรณีพิบัติภัย จะท่ำกำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์พิบัติภัย
ดินถล่มและน้่ำป่ำไหลหลำกอย่ำงใกล้ชิด โดยเฉพำะบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และ
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก เนืองจำกลักษณะภูมิประเทศและสภำพธรณีวิทยำในพื้นทีเสียงภัยบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงชัน
ชั้นหินมีกำรเปลียนแปลงทำงเคมีและเกิดกำรผุพังให้ชั้นดินหนำ รวมทั้งชั้นหินทีถูกบีบอัดรุนแรงจนมีกำรแตกหักอย่ำงมำก
และสภำพสิงแวดล้อมมีกำรเปลียนแปลงชั้นดินไม่มีรำกไม้ยึดเหนียว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพัดปกคลุมทะเล
อันดำมัน และอ่ำวไทย มีก่ำลังแรงขึ้น และกับมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ำเคลือนผ่ำนประเทศฟิลิปปินส์เข้ำสู่ทะเลจีนใต้
ลักษณะเช่นนี้ท่ำให้มีฝนตกฝนตกหนักบำงแห่ง อำจเป็นสำเหตุให้เกิดดินถล่มขึ้นได้ในช่วงเวลำนี้

4

