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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (4 เม.ย. 2564 เวลา 15.00 น) 

 สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 658 สถานี ครอบคลุม 1,388 หมูบาน มีการแจง

เตือน 1 หมูบาน และเฝาระวัง 6 หมูบาน 

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

 ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 3 – 4 เมษายน 2564 (เวลา 15:00 น.) 

จากระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงใหเห็น

วามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ

ภาคใต มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 - 35 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม 

สพุรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และระยอง มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม./วัน และ

บริเวณจังหวัดเชียงใหม นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก หนองคาย อุดรธานี ขอนแกน และชลบุร ีมีปริมาณฝน

สะสมประมาณ 60 - 90 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

 

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 

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

คาความชื้นในดินท่ีไดจากระบบ MRCFFGS พบวาพ้ืนท่ีบริเวณภาคใต มีคาความชื้นอยูในเกณฑประมาณรอยละ 

40 - 60 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ  

60% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

  
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(29 มี.ค. – 4 เม.ย. 64) 

ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG) 
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4) ศักยภาพในการรองรับน้ำฝน FFG (Flash Flood Guidance)  

 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณ ฝนคาดการณ ในวัน ท่ี  4 เมษายน  2564 เวลา 21.00 น . บริ เวณ ภาคเหนื อ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 - 35 มม. 

สวนบริเวณจังหวัดแพร ตาก เพชรบูรณ กาญจนบุรี เพชรบุรี ตราด และพัทลุง จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมง

ขางหนา 35 - 60 มม.  

 ปริมาณ ฝนคาดการณ ในวั น ท่ี  5 เมษายน  2564 เวลา 15.00 น . บริ เวณ ภาคเหนื อ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 35 - 60 มม. 

สวนบริเวณนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ชัยภูมิ นครสวรรค ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ และชุมพร จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 60 - 90 มม. และบริเวณจังหวัดตาก 

อุทัยธานี และกาญจนบุรี จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 90 - 120 มม. และบริเวณจังหวัดเลย จะมี

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 120 - 150 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 4 เมษายน 2564 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 5 เมษายน 2564 

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

 - การคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 4 เมษายน 2564 ในอีก 12 

ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพ้ืนท่ีเส่ียงบริเวณจังหวัดเลย (อ.เมือง เชียงคาน ปากชม ภูเรือ ทาล่ี และ

วังสะพุง) จ.อุทัยธานี (อ.หนองฉาง บานไร ลานสัก และหวยคต) และจ.ตาก (อ.อุมผาง)  

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 4 เมษายน 2564 

   
วันท่ี 5 เม.ย. 64 (03:00 น.) วันท่ี 5 เม.ย. 64 (15:00 น.) วันท่ี 6 เม.ย. 64 (03:00 น.) 

 

คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 

 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และขอมูลจากเรดาห 

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 


