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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยนํ้าหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 
วันที่ 6 มถิุนายน 2563 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (6 มิ.ย. 2563 เวลา 15.00 น) 

 สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 459 สถานี ครอบคลุม 856 หมูบาน ไมมีการแจง

เตือนภัย  

 
ท่ีมา : สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 5  ถึง 6 มิถุนายน 2563 (เวลา 15:00 น.) จากระบบ

ของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงใหเห็นวามีปริมาณ

ฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต มีปริมาณฝนสะสม

ประมาณ 20 - 35 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดเชียงใหม ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 

นครราชสีมา นครนายก จันทบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี กระบี่ และสงขลา มีปริมาณ

ฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม./วัน และบริเวณจังหวัดตาก อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแกว 

พังงา นครศรีธรรมราช และตรัง ปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 มม./วัน  
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

 
3) ปริมาณความช้ืนในดิน 
 ปริมาณความชื้นในดินจากแผนท่ีดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกตาง (NDWI) ราย 7 วัน) และ 

คาความชื้นในดินท่ีไดจากระบบ MRCFFGS พบวาพ้ืนท่ีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

และภาคใต มีคาความชื้นอยูในเกณฑประมาณรอยละ 60 - 80 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพ้ืนท่ีบริเวณ

ดังกลาว ยังสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนไดอีกประมาณ 20% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว  

  
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(31 พ.ค. – 6มิ.ย. 63) 
ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG) 
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4) ศักยภาพในการรองรับน้ําฝน FFG (Flash Flood Guidance)  

 

      โดยศักยภาพในการรองรับน้ําฝนของพ้ืนท่ีจังหวัดนาน เพชรบูรณ ลพบุรี อุทัยธานี ลพบุรี นครนายก 

ปราจีนบุรี ระยอง พังงา และนราธิวาส สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอยกวา 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ําในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 5 – 10 มม. 

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ท่ัวท้ังประเทศไทยมีปริมาณฝนตก

เพ่ิมข้ึน บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต จะมีปริมาณฝน

สะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 10 – 20 มม. สวนบริเวณจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง แพร นาน 

กําแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี สระแกว ตราด และนราธิวาส จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. 

และบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 35 - 60 มม.  
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 

6) ความเส่ียงจากน้ําทวม 

 - การคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 ในอีก 12 
ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. ไมพบพ้ืนท่ีเส่ียง 

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําหลากดินถลม วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 

   
วันท่ี 7 มิ.ย. 2563 (03:00 น.) วันท่ี 7 มิ.ย. 2563 (15:00 น.) วันท่ี 8 มิ.ย. 2563 (03:00 น.) 

 
คําแนะนํา:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 
 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และขอมูลจากเรดาห 
 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 


