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ประกาศดวน!เชียงใหม-มส.ระวังเจอน้ําปา
.........ประกาศดวน!...........
อุตุฯประกาศดวนฝนกระหน่ําภาคเหนืออยางหนักโดยเฉพาะเชียงใหม แมฮองสอน ระยะ 2 - 3 นี้ โดยเฉพาะผูอาศัย
กับพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถลมอาจจะเกิดน้ําปาไหลหลากได และขอใหเจาหนาที่เฝาระวังสังเกตสีน้ําที่เปนสัญญาณน้ําปาดินโคลน
ถลมอยางใกลชิด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 กรมอุตุนิยมวิทยาไดออกประกาศฉบับที่ 1 (18/2550) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมาก
เนื่องจากขณะนี้ไดเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังคอนขางแรง ลักษณะเชน
นี้ทําใหหลายจังหวัดในภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแนน กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนหนักถึงหนักมากรอยละ 70 ของพื้นที่ บางพื้นที่
โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา นาน แพร อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก และกําแพงเพชร จึงขอ
ใหประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดดังกลาวเตรียมพรอมปองกัน เฝาระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไดจากฝนตกหนักถึงหนัก
มาก ซึ่งอาจกอใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน น้ําทวมขัง และดินโคลนลื่นไถลในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขา และที่ลุม
ลําน้ําในระยะ 2-3 วันนี้ ตลอดจนติดตามสภาพอากาศที่หมายเลขโทรศัพท 053-277919 , 053-922365 และ 053-281271 และ
พื้นที่ฝนตกจากเรดารตรวจอากาศ ใน www.cmmet.com ไดตลอด 24 ชั่วโมง อยางไรก็ตามสําหรับผูที่จะเดินทางไปยังจังหวัด
ตาง ๆ ใหทําการสํารวจเสนทางกอนเนื่องจากอาจจะเกิดดินสไลดปดเสนทางการจราจรหรือเสนทางขาดหายได
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ผูสื่อขาวรายงานวา จังหวัดเชียงใหมขณะนี้ไดเกิดพายุฝนตกแทบทุกวันและฝนจะตกในบางพื้นที่ทําใหเกิดน้ําทวม
ขังตามหวยหนองคลองบึงเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ระดับลําน้ําสายสําคัญตาง ๆ ของจังหวัดเชียงใหมก็เพิ่มระดับสูงขึ้นดวยเชนกัน
เชน ลําน้ําแมแจมระดับน้ําก็สูงขึ้นกวาปกติเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอแมแจม จ.เชียงใหม เบื้องตนยังไมมีรายงานวาน้ํา
ทวมบานเรือนราษฎรไดรับความเสียหายแตอยางใด สวนระดับลําน้ําปงก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดวยเชนกัน อยางไรก็ตามจึงขอให
ประชาชนที่อาศัยอยูติดริมน้ําโดยเฉพาะริมน้ําแมแจมซึ่งมักจะเกิดน้ําปาไหลหลากไหลลงดอยสูงเปนประจําทุกปและน้ําจะไหลรวด
เร็วมากอาจจะสงผลกระทบกับบานเรือนราษฎรที่ติดอยูกับริมน้ําดังกลาวและขอใหประชาชนที่มีสัตวเลี้ยงขอใหอพยพใหขึ้นไปอยูใน
พื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
สวนความคืบหนากรณีเกิดน้ําปาไหลหลาก และดินถลมที่บานหัวเมืองงาม ต.ทาตอน อ.แมอาย จังหวัดเชียงใหม
และบานสุขฤทัย อ.แมอาย จ.เชียงใหม ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ พืชผลทางการเกษตร สัตว
เลี้ยงก็ไดรับความเสียหายจํานวนมากดวยเชนกัน หลังจากเกิดเหตุเจาหนาที่ไดเรงใหการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้อง
ตนแลวอยางตอเนื่องลาสุด นายนิเวศน พูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมอาย จ.เชียงใหม พรอมคณะไดลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและ
ชวยเหลือราษฎรแลว โดยไดสํารวจที่บริเวณหมูบานอาซู ซึ่งเปนหมูบานที่มีการบุกรุกปาเปนบริเวณกวาง เนื่องจากชาวบานทําไร
เลื่อนลอย และเมื่อเกิดฝนตกลงมาทําใหตนไมไมดูดซับน้ํา จึงเสี่ยงตอดินโคลนถลม และน้ําปาไหลหากอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ทางคณะนายอําเภอยังไดเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาวิธีปองกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได
ดาน นายเทพประสิทธิ์ สุนทรานนท ทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา แจงวาปจจุบันไดดําเนินงานทางดานการอํานวย
ความปลอดภัย ไดแกการทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตีเสนจราจร การติดตั้งราวกันอันตราย โดยเฉพาะชวงฤดูฝนพื้นผิวถนนมัก
ชํารุดเสียหายอาจจะไดรับอันตรายในการเดินทาง และทางหลวงชนบทไดเรงสํารวจซอมแซมอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยสูงสุด หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นเสนทางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา
เกิดการชํารุดเสียหาย แจงไดที่อาสาสมัครทางหลวงชนบท หรือ อส.ทช. ของกรมทางหลวงชนบท หรือแจงไดที่ สํานักงานทาง
หลวงชนบทพะเยา โทร.0-5448-1021-2 หรือ โทร.089-755-9509 , 081-377-87864 และจะมีอาสาสมัครเขาไปทําการชวยเหลือ
อยางเรงดวน
ขณะที่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปดเผย วา ไดวางมาตรการในการบรรเทาภัยจาก
อุทกภัย น้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม โดยไดแจงใหหมูบานตางๆ ทําการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย สํารวจประเด็นความเสี่ยง ซึ่ง
ปจจุบันพบมีพื้นที่เสี่ยงภัยใน 5 อําเภอ ไดแก อ.จุน อ.เชียงคํา อ.ปง อ.เมือง และ อ. แมใจ รวม 13 ตําบล 71 หมูบานนอกจากนี้ได
มอบหมายใหในแตละอําเภอ ไดเขาไปประชุมใหคําแนะนําแกชาวบานในพื้นที่เสี่ยงภัย พรอมกับแนะนําใหมีการตั้งคณะกรรมการ
ปองกันภัยของหมูบานไวเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการไดแบงหนาที่ฝายตาง ๆ เชนฝายเฝาระวังและเตือนภัย ฝายชวยเหลือผู
ประสบภัย ฝายปฐมพยาบาล และฝายอพยพ หากเกิดฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน คณะกรรมการฝายเฝาระวังภัยและเตือนภัยจะ
ทําการสํารวจปริมาณของน้ําฝน สํารวจสีน้ําของลําหวย หากพบสิ่งผิดปกติ ก็จะทําการแจงเตือนประชาชนในพื้นที่ใหเตรียมความ
พรอมอพยพเคลื่อนหนีภัยทันที
สวน นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กลาววา ในชวงหนาฝนนี้เพื่อเปนการปองกันและเตรียม
ความพรอม ทางสํานักงานเทศบาลนครลําปา
[ Update วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 time 19:02:34 ]
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 287 คน ]
ความคิดเห็นที่ 1

การเมืองไมมั่นคง ทําใหเงินเลี้ยงครอบครัวไมพอใช โชคดีพบทางออกสรางเงิน 2-3
ชม.จากเวลาวางนอกเวลาทํางานที่ jjjobs.net.tf
จากคุณ : ann [ IP 58.9.115.xxx 28/6/2550 เวลา 21:29:16 ]
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ความคิดเห็นที่ 2
รับสมัคร ผูสนใจรายไดเสริมนอกเวลางานประจํา/หลังเลิกเรียน/ควบคูงานที่ทําอยู ทําไดจากที่บาน
Part-Time 5,500-18,000 บ.-/ด.
Full-Time 8,000-55,000 บ.-/ด. ขึ้นไป
คุณสมบัติ
-ช/ญ อายุ 18 ปขึ้นไป
-ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถใชงานอินเตอรเน็ทได
-มีความสนใจที่จะเรียนรูงาน และตองการที่จะสรางรายไดอยางจริงจัง
ลักษณะงาน
- ไมใชงานเดินขายสินคาตามบาน
- ทํางานดวยระบบ E-commerce บริษัทฯจะมี Website ใหเมื่อเริ่มงาน
- สามารถทํางานไดจากที่บาน กําหนดเวลาทํางานเองไดโดยอิสระ
- Link ขอมูลกับระบบชวยเหลืออัตโนมัติ ของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
- ใชเวลาทํางานเพียง 1-2 ชั่วโมง/วันแบบ part-time ควบคูกับกิจการหรืองานหลัก
- บริษัทฯ มีระบบการฝกอบรมการทํางานอยางเปนขั้นตอนเมื่อเริ่มงาน
- งานมั่นคง บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและดําเนินการในประเทศไทยกวา 9 ป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่
http://www.richtostar.com
จากคุณ : nikh [ IP 202.28.27.xxx 29/6/2550 เวลา 14:24:22 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
ชื่อของคุณ
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