รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจาวัน
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี
- ทธ.ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้าป่าไหลหลากฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗ ในพืนที่ จ.นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และสงขลา โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ
ท้าการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ก.ย. ๕๗
๒. ธรณีพิบัติภัย
๒.๑ ดินถล่มและนาป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ
- วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗
นาป่าไหลหลาก
- พื นที่ ต.เนิน หอม และ ต.โคกไม้ ล าย อ.เมื อง จ.ปราจีน บุรี ส่ง ผลให้ วัด ๑ แห่ ง และบ้านเรือ นราษฎรได้รั บ
ความเสียหาย (ที่มา: ไอเอ็นเอ็น)
๒.๒. แผ่นดินไหว
๒.๒.๑ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา
(รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)
- เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershocks) รวมทังหมด ๑,๑๗๘ ครัง ตังแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๖ ก.ย. ๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)
ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)
จ้านวน (ครัง)
๑.๐ – ๒.๙
๙๔๗
๓.๐ – ๓.๙
๑๘๖
๔.๐ – ๔.๙
๓๖
๕.๐ – ๕.๙
๙
- Aftershocks ที่ เกิ ดขึนมี แนวโน้ม ลดลง ทั งนีเมื่ อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๗ เวลา ๑๑.๔๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย
ยังคงมี Aftershocks ขนาด ๒.๐ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ส้าหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตังแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว
*** ทังนี หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว
เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพืนดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับ
ค้าแนะน้าได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
๒.๒.๒ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่ สามารถรับ รู้ถึงแรงสั่นสะเทือน หรือแผ่นดินไหวทั่วโลกในรอบ
๒๔ ชั่วโมง ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่มี
๓. สภาพอากาศ
- เมื ่อ เวลา ๐๔.๐๐ น.วัน นี (๑๖ ก.ย. ๕๗) พายุไต้ฝุ่น “คัล แมกี” (Kalmaegi) บริเ วณทะเลจีน ใต้ต อนบน
มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม อยู่ห่าง ๖๐๐ กม. ก้าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อน
ทางเหนือ เล็ก น้อ ย ด้ว ยความเร็วประมาณ ๓๐ กม./ชม. คาดว่า พายุนี จะเคลื่อ นตัว ผ่า นเกาะไหหล้า ประเทศจีน
และจะขึนฝั่งบริเ วณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๗ ท้าให้ป ระเทศไทยมีฝ นเพิ่มขึน และมีฝ นตกหนัก
ถึง หนัก มากในหลายพื นที ่ ในช่ว งวัน ที ่ ๑๖-๑๘ ก.ย. ๕๗ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย
อนึ ่ง มรสุม ตะวัน ตกเฉีย งใต้ก้ าลัง ค่อ นข้างแรงยัง คงพัด ปกคลุม ทะเลอัน ดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย
ท้าให้ประเทศไทยมีฝนในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ๖๐-๘๐ ของพืนที่ และมีฝ นตกหนักถึงหนั กมากบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
- ปริมาณน้าฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๑๒๗.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)
/๔.ข้อมูลเครื่อง...

-๒–
๔. ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณนาฝนอัตโนมัติ กรมทรัพยากรธรณี วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – วันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สถานี

ปริมาณนาฝน ๒๔ ชม. (มม.)
๐.๔๐
๐.๐๐
๕.๘๐
๑๖.๐๐
๔๖.๔๐

อบต.น้าไผ่ อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
อบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
บ.หน้าถ้า ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อช.เขานัน อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
๘/๒๓๒ หมู่ ๑๐ บ.คลองกระทิง ซ.๒๔ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

๕. ข้อมูลเครื่องวัดมวลดิน
ข้อมูลปริมาณนาฝน ความชืนสัมพัทธ์ แรงดันนาใต้ดิน และการวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗
เวลา ๐๗.๐๐ น. – วันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ลาดับ

สถานี
นาฝน
(มม.)

ความชืน
สัมพัทธ์
(%)

เครือ่ งวัด
แรงดันนา
ใต้ดิน
Piezome
ter (kpa)

ไม่มี
การเคลื่อนตัว

มีการ
เคลื่อนตัว

หมายเหตุ

ไม่มีการ
เคลื่อนตัว

มีการ
เคลื่อนตัว

หมายเหตุ

-

-

⁄

-

-

-

-

การวัดการเคลือ่ นตัวของมวลดินใน ๒๔ ซม. Inclinometer (มม.)
ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

๑.

ส้านักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

๒๒.๔

๖๖

- ๕.๙

⁄

๒.

วัดพระใหญ่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

๑.๔

๖๔

- ๒.๓

⁄

๓.

บ.คีรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

-

-

-

-

๔.

ส้านักปฏิบัติธรรมพุทธทีปังกรธรรมรักษ์บญุ ญาวาส ต.มะเร็ต จ.สุราษฎร์ธานี

๗

๕๘

- ๑๑.๙

⁄

⁄

๕.

ทีปภาวันธรรมสถาน หมู่ที่ ๑ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๒

๕๖

- ๔.๖

⁄

⁄

๖.

บ.ผามูบ หมูท่ ี่ ๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

๗.๘

๖๑

- ๗.๓

⁄

⁄

๗.

บ.ห้วยเรือ หมู่ที่ ๙ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

๕

๖๙

- ๙.๕

⁄

⁄

๘.

บ.ห้วยใต้ หมู่ที่ ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

๔.๒

๖๓

- ๕.๘

⁄

⁄

๙.

สถานีวิจัยดอยปุย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐.

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

⁄
-

-

-

หมายเหตุ เกณฑ์การเครื่องวัดแรงดันนาใต้ดิน (Piezometer)
-๓๐ ถึง -๖๙ kPa
แจ้งให้ท้าการเฝ้าระวัง/เตรียมพร้อมหนีภัย
มากกว่า ถึง -๗๐ kPa ให้อพยพไปสถานที่ปลอดภัยที่ก้าหนดไว้
เกณฑ์การวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน (Inclinometer)
๐ – ๐.๔๙ มิลลิเมตร ปกติ
๐.๕ – ๔.๙ มิลลิเมตร แจ้งให้ท้าการเฝ้าระวัง/เตรียมพร้อมหนีภัย
มากกว่า ๕ มิลลิเมตร ให้อพยพไปสถานที่ปลอดภัยที่ก้าหนดไว้

๖. แบบจาลองพลวัต (AP Model) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติปริมาณน้าฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีต ร่วมกับข้อมูล
การคาดการณ์ปริมาณน้าฝนล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร) สร้างเกณฑ์น้าฝนสะสม
วิกฤตเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าพืนที่ที่จะติดตาม/เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มก่อน ๓ วัน ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
- ไม่มีข้อมูลคาดการณ์พืนที่ติดตาม/เฝ้าระวังในระยะ ๒ – ๓ วันนี

/๗.เครือข่าย...

-๓๗. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
- บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๗๕ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)
- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายเนือง สรหงษ์)
- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)
- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๔๐ มม. (นางสุขี จันทร์คง)
- บ.ทุง่ ตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายสมพร วังศิริ)
- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสถิย์ ลู่ต่าม)
- บ.บางล้าพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๙๐ มม. (นายศักดา แดงจบ)
- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้าฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อง)ึ
- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๘๐ มม. (นายชาญ ชมบุตร)
- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิน จ.แพร่ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๖๐ มม. (นายอิจ กิ่งโสภา)
- บ.บึง ต.บึง อ.บ้านไร่ จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๖๐ มม. (นายห้าว ธรรมศิริ)
- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้าฝนได้ ๕๕ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)
- บ.เขาพัง ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๕๐ มม. (นายปิ่น ดวงสนธิ)
- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้าฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญรอด แก้วกัณหา)
- บ.ตรองนอกบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้าฝนได้ ๓๐ มม. (นายมนตรี บ้ารุงวงษ์)
- บ.วังเวิน ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัดปริมาณน้าฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญธรรม ค้าแปลง)
- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๓๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)
- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๓๐ มม. (นาอดุลย์ ศรีสบื วงษ์)
- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้าฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)
- บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ล้าพูน วัดปริมาณน้าฝนได้ ๒๐ มม. (นายอุทร มีศรี)
- บ.ห้างญวณ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้าฝนได้ ๒๐ มม. (นางพานิช สมบูรณ์)
- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้าฝนได้ ๒๐ มม. (นายเฉลิม คะย่อน)
- บ.ซอย๘ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณนา้ ฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญวิทย์ นิจกร)
- บ.ส้าโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๘ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)
- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๕ มม. (นายอ่้า ธนู)
- บ.ผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๒ มม. (นายด้าเนิน เชียงพันธ์)
- บ.ศรีนคร ต.ช้างแรก อ.บางสะน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๑๐ มม. (นายธรรมศักดิ์ พันธุ์แก้ว)
- บ.ป่าบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๕ มม. (นายประหยัด ดวงวิโรจน์)
- บ.ห้วยจันหล้า ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้าฝนได้ ๕ มม. (นายนิมิตร ชัยบุรมั ย์)
- บ.วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้าฝนได้ ๐.๑ มม. (นายดุสิต สีพันบุญ)
- หน่วยพิทักษ์อช.ที่กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้าฝนได้ ๐.๑ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)
- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านีท้องฟ้าโปร่ง ไม่มฝี นตก (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)
- บ.หินซอง ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านีท้องฟ้ามืดครึม ไม่มฝี นตก (นายสุทัศน์ วงศ์จันหล้า)
- บ.ไร่ ต.ช้างแรก อ.บางสะน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านีท้องฟ้ามืดครึม ไม่มฝี นตก (นายสมชาย กล่อมจิตร)
๘. พืนที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและนาป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี
เนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) ซึ่งจะท้าให้มีฝนตกหนัก และตกต่อเนื่อง บางพืนที่วัดปริมาณน้าฝน
ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ได้ม ากกว่า ๑๕๐ มิ ลลิเมตร และวัดปริมาณน้ าฝนสะสม ๓ วัน ได้มากกว่า ๓๐๐ มิ ลลิเมตร ระดับ น้ า
ในล้าห้ วยสู งขึ นอย่างรวดเร็วเปลี่ย นเป็น สีแ ดงขุ่น จึ ง มี พื นที่ ติ ดตามและเฝ้ าระวัง อย่ างใกล้ ชิด สามารถดู ข้อ มู ล ได้ ที่
www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๑๙/๕๗”
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