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ให้อำสำสมัครเครือข่ำยเฝ้ำระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยำกรธรณี
เฝ้ำระวังภัยเหตุดินถล่มและน้ำป่ำไหลหลำกในพืนที่ โดยเฉพำะลุ่มน้ำโขง (หนองคำย เลย ขอนแก่น อุดรธำนี เชียงรำย พะเยำ) ลุ่มน้ำชี (ขอนแก่น)
ลุ่มน้ำมูล (อุบลรำชธำนี) ลุ่มน้ำชำยฝั่งทะเลภำคใต้ฝั่งตะวันตก (ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ลุ่มน้ำกก (เชียงรำย เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำน่ำน (อุตรดิตถ์ น่ำน) ลุ่มน้ำยม (แพร่) และ ลุ่มน้ำวัง (ล้ำปำง) และลุ่มน้ำปิง (เชียงใหม่ ล้ำพูน)
ในระหว่ำงวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึง วันอำทิตย์ที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๐
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๑๒ ก.ย.

๑๓ ก.ย.

๑๔ ก.ย.

๑๕ ก.ย.

๑๖ ก.ย.

๑๗ ก.ย.

เนื่อ งจำกพำยุไต้ฝุ่น “ทกซูรี (DOKSURI)” ได้เ คลื่อ นตัวมำยังทิศ ตะวัน ตกเข้ำมำทำง
ประเทศเวียดนำมและอ่อ นก้ำลังลงเป็น พำยุดีเปรสชันเคลื่อนตัวเข้ำปกคลุมประเทศไทย
บริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภำคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัด ปกคลุม ทะเลอัน ดำมั น ภำคใต้ และอ่ ำวไทยมีก้ ำลั งแรง ท้ำ ให้ภ ำคใต้ มีฝ นตกชุ ก
หนำแน่น และมีฝ นตกหนัก ถึงหนัก มำกบำงพืนที่ อำจท้ำให้เ กิด น้ำป่ำไหลหลำก ดิน ไหล
และดินถล่มได้ ในพืนที่ลุ่มน้ำ ดังนี

ลุ่มน้ำโขง
จังหวัดเชียงรำย : อ้าเภอเทิง เวียงแก่น แม่จัน เชียงของ
จังหวัดพะเยำ : อ้าเภอเชียงค้า จุน เมือง
จังหวัดเลย : อ้าเภอเมือง เชียงคาน ภูเรือ ภูหลวง ด่านซ้าย วังสะพุง
จังหวัดหนองคำย : อ้าเภอสังคม
จังหวัดอุดรธำนี : อ้าเภอนายูง น้้าโสม
ลุ่มน้ำกก
จังหวัดเชียงรำย : อ้าเภอเมือง เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ : อ้าเภอแม่อาย ไชยปราการ ฝาง พร้าว
ลุ่มน้ำยม
จังหวัดแพร่ : อ้าเภอสูงเม่น วังชิ้น ลอง เด่นชัย ร้องกวาง สอง
ลุ่มน้ำปิง
จังหวัดเชียงใหม่ : อ้าเภอเมือง แม่แตง แม่ออน แม่แจ่ม แม่วาง ฮอด จอมทอง
จังหวัดล้ำพูน : อ้าเภอแม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ ลี้
ลุ่มน้ำชี
จังหวัดขอนแก่น : อ้าเภอภูผาม่าน
ลุ่มน้ำชำยฝั่งทะเลภำคใต้ฝั่งตะวันตก
จังหวัดระนอง : อ้าเภอเมือง กระบุรี ละอุ่น สุขส้าราญ กะเปอร์
จังหวัดพังงำ : อ้าเภอตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง กะปง คุระบุรี
จังหวัดกระบี่ : อ้าเภอเมือง เขาพนม
จังหวัดภูเก็ต : อ้าเภอเมือง ถลาง กระทู้
จังหวัดตรัง : อ้าเภอเมือง ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน วังวิเศษ
จังหวัดสตูล : อ้าเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนกาหลง

ขอบเขตลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำน่ำน
จังหวัดน่ำน : อ้าเภอเมือง ปัว ท่าวังผา นาน้อย แม่จริม เชียงกลาง
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุตรดิตถ์ : อ้าเภอเมือง ลับแล ท่าปลา น้้าปาด บ้านโคก

ลุ่มน้ำมูล
จังหวัดอุบลรำชธำนี : อ้าเภอน้้าขุ่น น้้ายืน นาจะหลวย บุณฑริก

กรมทรัพยากรธรณี ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ปฏิบัติตน ดังนี้
๑. ด้าเนินการประสานงานจัดตั้งชุดเฝ้าระวัง และสังเกตการณ์ระดับน้้า พร้อมทั้งท้าการวัดปริมาณน้้าฝนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้้า
๒. อาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ต้นน้้า ประสานงานเครือข่ายฯ ในพื้นที่กลางน้้า และปลายน้้า เพื่อท้าการเฝ้าระวังร่ วมกันแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมในการอพยพออก
จากพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้อย่างทันท่วงที
๓. ประสานงานมายังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๑-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐ และทางกลุ่มไลน์เครือข่าย ทธ. ลุ่มน้้าต่างๆ ที่ท่านได้เป็นสมาชิกอยู่
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี จะได้ประสานการท้างานร่วมกับเครือข่ายฯ ในการติดตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน และประเมินสถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบกับแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กรมทรัพยากรธรณีจะได้แจ้งให้เครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมโดยเร็วที่สุด ต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ติดตำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dmr.go.th

