รวมพล The Surveyor
ตอน สํารวจภูผา คนหาแนวความลับตามแนวรอยเลื่อนภาคเหนือ
ระหวางวันอังคารที่ 24 –วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
07.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
08.45 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานเชียงราย

10.00 น. – 10.45 น.

สํารวจบอน้ําพุพระบาท : แหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ
ณ ตําบลบานตู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

12.00 น. - 13.00 น.

รับประทานอาหาร ณ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

13.00 น. – 14.00 น.

สํารวจเมืองเชียงแสนกับตํานานแผนดินไหว เมืองโยนกนคร
ในอดีต ณ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นสํารวจ
ประวัติศาสตรเมืองเชียงแสนกับเหตุการณ
แผนดินไหวและการศึกษาโบราณคดีดวย
เทคโนโลยีจากอวกาศ

14.00 น. – 15.00 น.

สํารวจลักษณะภูมิศาสตรบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา รอยตอ
สามประเทศ ณ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย

ประเด็นสํารวจ
เขตลุมน้ําโขง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลกระทบการสรางเขื่อนในประเทศจีน
การพึ่งพาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

15.00 น. – 16.30 น.

ระหวางเดินทาง สํารวจลุมน้ํากก และลุมน้ํารวก สายน้ํา
สําคัญที่ไหลลงสูแมน้ําโขง

ประเด็นสํารวจ
ลักษณะทั่วไปของลุมน้ํา
ภัยธรรมชาติในลุมน้ํา
การจัดการลุมน้ํา

16.30 น.

เดินทางเขาที่พักบริเวณ ณ ทาขี้เหล็ก ตําบลแมสาย
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
08.00 น.

เดินทางออกจากที่พัก

09.30 น. - 11.00 น.

สํารวจวัดรองขุน รองรอยเตือนใจจากภัยแผนดินไหว

12.00 น.– 13.00 น.
14.00 น.– 15.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตัวอําเภอเมือง จ.เชียงราย
สํารวจเขื่อนแมสรวย มนตเสนหแหงเชียงราย
ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

ประเด็นสํารวจ
รอยเลื่อนในภาคเหนือและพลังงานจากรอยเลื่อน

ประเด็นสํารวจ
ผลกระทบจากแผนดินไหว
การเตรียมรับมือแผนดินไหว
การประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของแผนดินไหว
ประเด็นสํารวจ
ภัยแลง
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม
การประยุกตใชดัชนีพืชพรรณสํารวจพื้นที่ปาไม
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วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
08.00 น.
ออกเดินทางจากโรงแรม
08.00 น. - 10.00 น.

ระหวางเดินทางสํารวจรอยเลื่อนพะเยา

ประเด็นสํารวจ
รอยเลื่อนแมทา
รอยเลื่อนพะเยา
ผลกระทบรอยเลื่อนตอวิถีชีวิต

10.00 น. – 12.00 น.

สํารวจกวานพะเยา
จุดสํารวจที่ 1 วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา
จุดสํารวจที่ 2 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา
(พระตําหนักกวานพะเยา)

ประเด็นสํารวจ
ลุมแมน้ําอิง
การเปลี่ยนแปลงกวานพะเยา
การเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ําในกวานพะเยา

12.00 น. - 13.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.– 15.30 น.

สํารวจและเรียนรูวิถีชีวิตในลุมน้ําอิง
ณ วัดอนาลโยทิพยาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

17.30 น.

เดินถึงที่พัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

ประเด็นสํารวจ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในลุมน้ําอิง

วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2558
08.00 น.
เดินทางออกจากที่พัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
08.00 น.–09.00 น.

ระหวางทางสํารวจลุมแมน้ําวังและภูเขาไฟในลําปาง

ประเด็นสํารวจ
ลุมแมน้ําวัง
วิถีชีวิตในลุมแมน้ําวัง
การกําเนิดภูเขาไฟในลําปาง

09.00 น. – 12.00 น.

สํารวจโรงไฟฟาแมเมาะ โรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนจากถานหินลิกไนต อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

ประเด็นสํารวจ
การกําเนิดแรลิกไนต
กระบวนการผลิตไฟฟาจากถานหินลิกไนต
อนาคตของแรลิกไนต

12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น. – 15.00 น.

สํารวจ รอยเลื่อนแมทาและวิถีชีวิตตามแนวรอยเลื่อน ณ
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

16.00 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม

18.00 น.

โดยสารเครื่องบินกลับสูกรุงเทพมหานคร

ประเด็นสํารวจ
ลักษณะรอยเลื่อนแมทา
วิถีชีวิตตามแนวรอยเลื่อน
แนวทางการปองกันภัยจากแผนดินไหว

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท: 0 2141 4591, 0 2143 0565
โทรสาร: 0 2143 9592
e-Mail: marketing@gistda.or.th
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