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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (2 ต.ค. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System มีการแจงอพยพ 8 หมูบาน เตือนภัย 63 หมูบาน เฝาระวัง 38 หมูบาน  

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 1 – 2 ตุลาคม 2565 (เวลา 15:00 น.) จากระบบ

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

ฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางบางสวน ภาคตะวันออก และภาคใตบางสวน มี

ปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 - 35 มม./วัน สวนบริเวณชัยภูมิ นครราชสีมา และอางทอง มีปริมาณฝนสะสม

ประมาณ 60 - 90 มม./วัน และบริเวณจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ และหนองบังลำภู มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 

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

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 

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

คาความชื้นในดินที ่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค

ตะวันออก มีคาความชื้นอยูในเกณฑประมาณรอยละ 80 - 100 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพื้นท่ีบริเวณ

ดังกลาวยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 20% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

 

 

 
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(26 ก.ย. – 2 ต.ค. 65) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ ตาก 

เพชรบูรณ สุโขทัย นครสวรรค และลพบุรี สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอยกวา 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  2 ต ุลาคม  2565 เวลา 21.00 น.  บร ิ เวณภาคเหน ือ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมง

ขางหนา 10 - 20 มม. สวนบริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม กำแพงเพชร เลย สระบุรี นครราชสีมา 

ปราจีนบุรี สระแกว ราชบุรี สงขลา และนครศรีธรรมราช จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. 

และบริเวณจังหวัดตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครนายก และประจวบคีรีขันธ จะมีปริมาณฝนสะสม 6 

ชั่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. 

 ปร ิ ม าณฝนคาดการณ  ในว ั น ท่ี  3 ต ุ ล าคม  2565 เ ว ล า  15.00 น .  บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใตบางสวน จะมีปริมาณฝนสะสม 24 

ชั ่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร บุร ีร ัมย เลย ชลบุร ี เพชรบุร ี และ

ประจวบคีรีขันธ จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 60 – 90 มม. และบริเวณจังหวัดเชียงใหม สุโขทัย 

เพชรบูรณ นครสวรรค สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี นครนายก 

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 90 – 120 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 2 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 3 ตุลาคม 2565 

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

      - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 2 ตุลาคม ในอีก 12 ชม. 

24 ชม. และ 36 ชม. พบพ้ืนท่ีเส่ียงบริเวณ 

- จังหวัดแมฮองสอน (อ.แมสะเรียง อ.สบเมย) 

- จังหวัดเชียงใหม (อ.อมกอย อ.จอมทอง อ.ฮอด) 

- จังหวัดตาก (อ.อุมผาง) 

- จังหวัดนครสวรรค (อ.แมวงก อ.ลาดยาว อ.เมือง อ.โกรกพระ อ.พยุหะคีร)ี  

- จังหวัดอุทัยธานี (อ.บานไร อ.ลานสัก อ.หวยคต) 

- จังหวัดนครราชสีมา (อ.ปากชอง อ.วังน้ำเขียว) 

- จังหวัดชัยนาท (อ.มโนรมย) 

- จังหวัดสิงหบุรี (อ.อินทรบุรี) 

- จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.หนองหญาไซ อ.เมือง อ.บางปลามา) 

- จังหวัดอางทอง (อ.สามโก อ.โพธิ์ทอง อ.วิเศษชัยชาญ) 

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห อ.เสนา) 

- จังหวัดสระบุรี (อ.แกงคอย) 

- จังหวัดนครนายก (อ.บานนา อ.เมือง อ.องครักษ) 

- จังหวัดปราจีนบุรี (อ.เมือง อ.กบินทรบุรี อ.ศรีมโหสถ อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต  

อ.เขาฉกรรจ) 

- จังหวัดสระแกว (อ,เมือง) 

- จังหวัดชลบุรี (อ,พนัสนิคม) 

- จังหวัดกาญจนบุรี (อ.บอพลอย อ.หนองปรือ) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 (03.00 น.) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 (15.00 น.) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 (03.00 น.) 

 
 

คำแนะนำ:  ข อม ูลด ังกล าวเป นการคาดการณพ ื ้นท ี ่ เส ี ่ยงภ ัยน ้ำหลาก โดยอาศ ัยข อม ูลปร ิมาณฝนจาก 

              ดาวเทียม ดังนั ้นรายงานฉบับนี ้ควรใชงานควบคู ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และ 

                ขอมูลจากเรดาหเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 



รายงานสถานการณพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาดเชิงเขา     ตุลาคม  2565 

ศูนยปองกนัวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ                    8  

 


