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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (20 ก.ย. 2564 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 659 สถานี ครอบคลุม 1,214 หมูบาน มีการแจงเตือนภัย

7 หมูบาน เฝาระวัง 8 หมูบาน 

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 19 – 20 กันยายน 2564 (เวลา 15:00 น.) 

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

วามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ

ภาคใตบางสวน มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 - 35 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และ

กาญจนบุรี มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 มม./วัน และบริเวณจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และ

สระแกว มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 120 - 150 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

 

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 

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

คาความชื ้นในดินที ่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริเวณจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร 

นครสวรรค เพชรบูรณ ลพบุรี เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย 

รอยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และ

สุราษฎรธานี มีคาความชื้นอยูในเกณฑประมาณรอยละ 80 - 100 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพื้นที่บริเวณ

ดังกลาวยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 20% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

 

 

 
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(14 – 20 ก.ย. 64) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เลย 

อุดรธานี หนองคาย นครสวรรค นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอยกวา 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 20 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคเหนือบางสวน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน ภาคกลางบางสวน ภาคตะวันออกบางสวน ภาคตะวันตก และภาคใตบางสวน 

จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และสุราษฎรธานี จะมี

ปริมาณฝนสะสม 6 ชั ่วโมงขางหนา 60 – 90 มม. และบริเวณจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ  ช ุมพร และ

นครศรีธรรมราช จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 90 – 120 มม. 

 ปร ิมาณฝนคาดการณในว ัน ท่ี 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางบางสวน ภาคตะวันออกบางสวน ภาคตะวันตก และภาคใต มีปริมาณฝนสะสม 

24 ชั ่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และ

นครศรีธรรมราช จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 120 – 150 มม. และบริเวณจังหวัดสระแกว จะมี

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 150 – 200 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 20 กันยายน 2564 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 21 กันยายน 2564 

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

 - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 20 กันยายน 2564 ในอีก 

12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพ้ืนท่ีเส่ียงบริเวณ 

- จังหวัดกาญจนบุรี (อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุร ีอ.เลาขวัญ อ.หวยกระเจา) 

- จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.บางปลามา อ.อูทอง) 

- จังหวัดเพชรบูรณ (อ.ศรีเทพ)  

- จังหวัดบุรีรัมย (อ.สตึก อ.แคนดง)  

- จังหวัดนครราชสีมา (อ.ครบุรี อ.สตึก อ.บานดาน อ.แคนดง) 

- จังหวัดสระแกว (อ.เมืองสระแกว อ.คลองหาด อ.วัฒนานคร อ.เขาฉกรรจ)  

- จังหวัดชลบุรี (อ.พานทอง อ.พนัสนิคม)  

- จังหวัดตราด (อ.เขาสมอง อ.บอไร)  

- จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.บางคลา อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางปะกง อ.บานโพธิ์ อ.พนม

สารคาม อ.ราชสาสน อ.สนามชัยเขต อ.แปลงยาว อ.ทาตะเกียบ อ.คลองเข่ือน)  

- จังหวัดปราจีนบุรี (อ.เมืองปราจีนบุรี อ.กบินทรบุรี อ.นาดี อ.บานสราง อ.ประจันตคาม อ.ศรมีหาโพธิ 

อ.ศรีมโหสถ)  

- จังหวัดนครนายก (อ.เมืองนครนายก อ.ปากพลี อ.บานนา อ.องครักษ) 

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ (อ.บางสะพานนอย)  

- จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.พิปูน อ.เชียรใหญ อ.ชะอวด อ.สิชล อ.ขนอม อ.นบพิตำ อ.เฉลิมพระเกียรติ 

- จังหวัดสุราษฎรธานี (อ.บานนาสาร) 

- จังหวัดชุมพร (อ.ปะทิว) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 21 กันยายน 2564 (03.00 น.) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 21 กันยายน 2564 (15.00 น.) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 22 กันยายน 2564 (03.00 น.) 

 
คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 

 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และขอมูลจากเรดาห 

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 


