กรมทรัพยากรธรณี
สรุปรายงานสถานการณธรณีพิบัติภัยประจําวัน
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น.

ประกาศเฝาระวังดินถลม
กรมทรัพยากรธรณี
เวลา 16.03 น. เแผนดินไหวขนาด 2.1 บริเวณ อ.วังเหนือ
จ.ลําปาง ประชาชนในพื้นที่ไมสามารถรับรูไดถงึ แรงสัน่ สะเทือน

ประเภทของภัยที่เกิด
คําอธิบายสัญลักษณ
พื้นที่ประกาศเฝาระวังดินถลม
พนทคาดการณปรมาณนาฝน
พื
้นที่คาดการณปริมาณน้ําฝน
ที่อาจกอใหเกิดดินถลม
ดินถลม/ดินไหล/หินรวง/รอยแยก
จุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว (1)
สึนามิ
หลุมยุบ/ดินทรุดตัว
ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เสีย่ งภัย
มากกวา 100 มม. ขึ้นไป
อาสาสมัครเครือขายวัดปริมาณ
น้ําฝนของกรมทรัพยากรธรณี
รอยเลื่อนมีพลัง
ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
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รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจาวัน
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๑. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี
- ไม่มี
๒. ธรณีพิบัติภัยภายในประเทศ รอบ ๒๔ ชั่วโมง
๒.๑ ดินถล่มนาป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ
- ไม่มี
๒.๒ แผ่นดินไหว
- วานนี้ (๒๖ ก.พ. ๖๒) เวลา ๑๖.๐๓ น. เกิด แผ่ น ดิน ไหวขนาด ๒.๑ ที่ ระดั บ ความลึก ๓ กิโลเมตร บริเวณอาเภอแม่ ล าว
จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับรู้ได้แรงสั่นสะเทือน (ที่มา : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)
๓. ธรณีพิบัติภัยทั่วโลก รอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่มีผลกระทบรุนแรง (ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบและอื่นๆ)
- ไม่มี
๔. พืนที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนาป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี
- เนื่องจากในพื้ นที่เสี่ยงดินถล่ ม มีปริมาณน้าฝนไม่ถึงเกณฑ์ การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้ นที่ ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้ นที่ติดตาม
สถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้าป่าไหลหลาก
๕. แนวทางการบริหาร
กรณีสถานการณ์ปกติ
 กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ เพื่อให้
พร้อมสาหรับการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารจัดการพิบัติภัยของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการช่วย
บรรเทาและลดผลกระทบจากพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทางหนึ่ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
 แจ้งข้อมูล/ข่าวสาร/รายงาน อย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีดังนี
• สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
- พยากรณ์ อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บที่จะเกิดขึ้น
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้มีกาลังอ่อนลง
ในขณะที่ประเทศไทยมีความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุม ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง
โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้น ที่ สาหรับลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทาให้ภาคเหนือ
ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทาให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้
- ปริมาณน้าฝนสูงสุดวัดได้ที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๔๐.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)
• พื นที่ คาดการณ์ ปริ มาณน าฝนที่ อาจก่ อให้ เกิ ดดิ นถล่ มล่ วงหน้ า ๓ วั น จากแบบจ าลองพื นที่ อ่ อนไหวต่ อดิ นถล่ มแบบพลวั ต
(AP Model) สาหรับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
- ไม่มีพื้นที่คาดการณ์
หมายเหตุ AP Model เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณน้าฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีตนามาสร้างเกณฑ์น้าฝน
สะสมวิกฤตสาหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ข้อมู ลการคาดการณ์ปริมาณน้าฝนล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมงโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร ได้นามาวิเคราะห์ด้วยแบบจาลอง AP Model เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่จะติดตาม/เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มล่วงหน้า
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• ปริ ม าณน าฝนที่ วั ด ได้ จ ากเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เตื อ นธรณี พิ บั ติ ภั ย ในรอบ ๒๔ ชั่ ว โมง (๒๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. –
๒๗ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.)
ภาค

เหนือ

ใต้

ตะวันออก

กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

จังหวัด / อาเภอ / ตาบล / หมู่บ้าน
พิษณุโลก
แพร่
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
สตูล
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
พังงา
ชุมพร
ตรัง
สงขลา
ระยอง
จันทบุรี
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
หนองคาย

วังทอง
เด่นชัย
แม่เปิน
ลับแล
ศรีสัชนาลัย
ทุ่งหว้า
พิปูน
ศรีบรรพต
กะปง
พะโต๊ะ
ปะเหลียน
รัตภูมิ
เขาชะเมา
ขลุง
นาดี
ท่าตะเกียบ
บ่อพลอย
ด่านช้าง
สวนผึ้ง
สระโบสถ์
น้ายืน
สีคิ้ว
สังคม

วังนกแอ่น
ไทรย้อย
แม่เปิน
แม่พูล
บ้านตึก
ป่าแก่บ่อหิน
พิปูน
เขาปู่
เหล
พะโต๊ะ
ลิพัง
เขาพระ
น้าเป็น
ตรอกนอง
ทุ่งโพธิ์
คลองตะเกรา
หลุมรัง
วังยาว
สวนผึ้ง
นิยมชัย
โดมประดิษฐ์
คลองไผ่
บ้านม่วง

ข้อมูลปริมาณนาฝน
(รอบ ๒๔ ชม.)
ใหม่ลากระโดน ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
น้าพร้าว
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น
สวนป่า
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น
ผามูบ
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น
แม่รากเหนือ ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน
ทุ่งดินหลุ่ม
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
หูนบ
ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
ป่าตอ
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
ช้างเชื่อ
ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
ประสานมิตร ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
ท่าคลอง
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
คลองกั่ว
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
สามแยกน้าเป็น ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
ตรอกนองบน ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
คลองตาหมื่น ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
เกาะลอย
ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน
หนองหมู
ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน
วังยาว
ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน
ตะโกล่าง
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
ดงหลุ่ม
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
แข้ด่อน
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
หนองขอน
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน
ตาดเสริม
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

เครือข่ายฯ ทธ.
(ผู้รายงาน)
นายเสน่ห์ พลรบ
นายสุชาติ สมบูรณ์เถลิง
นายบุญชู โชติพรม
นายฤทธิชัย ขาคง
นายอภิวัฒน์ พงค์พันธ์
นายเชียร ชานาญดง
นายขันติชาติ องอาจ
นายประเสริฐ คาเป็ง
นายจริต แสงทอง
นายสารอง วิเศษแก้ว
นายวิเชียร ชัยศิริ
นายหาบ หลีมาด
นายทรรมศักดิ์ เลาหทัยกุล
นายปราโมทย์ เบญจวรรณ
นางพรทิพย์ ลาบอง
นางอานวย ดาน้อย
นายบุญรัตน์ เชื้อทอง
นายสมเริง กาฬฬร
นายบุญเลิศ ปั้นทองคา
นางมัสยา พรมมา
นายชู พรชู
นางยลพัชร ก้องกระโทก
นายทรงเดช พลทา

หมายเหตุ : ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ได้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัตภิ ัย จานวน ๒๓ คน เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อ
จัดทารายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจาวัน วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภยั กองธรณีวทิ ยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘
โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
www.dmr.go.th
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