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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 26 สงิหาคม 2564 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (26 ส.ค. 2564 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 802 สถานี ครอบคลุม 1,438 หมูบาน มีการแจงเตือนภัย 

3 หมูบาน เฝาระวัง 2 หมูบาน 

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 25 – 26 สิงหาคม 2564 (เวลา 15:00 น.) 

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

วามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกบางสวน ภาค

ตะวันตกบางสวน และภาคใต มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 5 - 10 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดสุโขทัย 

กำแพงเพชร กาญจนบุรี สุพรรณบุร ีปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ชลบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร และพังงา มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม./วัน และบริเวณจังหวัดระยอง ตราด และระนอง มี

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

 

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 

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

คาความชื้นในดินที่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริเวณจังหวัดเลย เพชรบูรณ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี สระแกว ระยอง 

จันทบุรี ตราด ระนอง สุราษฎรธานี  กระบี่ และตรัง มีคาความชื้นอยูในเกณฑประมาณรอยละ 80 - 100 

สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 20% กอนท่ี

จะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

  
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(20 – 26 ส.ค. 64) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพ้ืนท่ีจังหวัดตราด ระนอง พังงา และกระบี่ สามารถรองรับปริมาณ

ฝนไดนอยกวา 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปร ิมาณฝนคาดการณ ในว ัน ท่ี  26 ส ิ งหาคม 2564 เวลา 21.00 น.  บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 5 – 10 

มม. สวนบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก เลย ตาก อุทัยธานี ปราจีนบุรี สระแกว ตราด และราชบุรี จะมี

ปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. และบริเวณจังหวัดนครราชสีมา จะมีปริมาณฝนสะสม 6 

ชั่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. 

 ปร ิมาณฝนคาดการณ ในว ันท่ี  27 ส ิงหาคม 2564 เวลา  15.00 น.  บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกบางสวน มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ขางหนา 20 – 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 90 – 120 มม. 

และบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 150 – 200 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

 - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ในอีก 

12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. ชม. พบพื้นที่เสี่ยงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี (อ.กุดขาวปุน อ.ตระการพืชผล)

จังหวัดจันทบุรี (อ.ทาใหม อ.เมืองจันทบุรี อ.มะขาม อ.ขลุง) จังหวัดตราด (อ.เขาสมิง อ.เมืองตราด) 

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

   
วันท่ี 27 ส.ค. 2564 (03:00 น.) วันท่ี 27 ส.ค. 2564 (15:00 น.) วันท่ี 28 ส.ค. 2564 (03:00 น.) 

คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 

 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และขอมูลจากเรดาห 

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 


