
รายงานสถานการณพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาดเชิงเขา    ธันวาคม  2565 

กองวเิคราะหและประเมินสถานการณน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ                    1  

รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (3 ธ.ค. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System มีแจงเตือนภัย 2 หมูบาน 

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2565 (เวลา 15:00 น.) จาก

ระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงให เห็นวามี

ปริมาณฝนตกบริเวณภาคใต มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง 

ตรัง และพัทลุง มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 มม./ว ัน และบริเวณจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ 

นครศรีธรรมราช และสงขลา  มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 90 - 120 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 

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

คาความชื้นในดินที ่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีคาความชื้นอยู ในเกณฑประมาณรอยละ 80 - 100 สภาวะดังกลาวหมายถึง

ดินในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 20% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

 

 

 
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 65) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส 

สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอยกวา 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 3 ธันวาคม 2565 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคเหนือ และภาคใต จะมี

ปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 5 - 10 มม. สวนบริเวณจังหวัดระนอง พัทลงุ และปตตานี จะมีปริมาณฝน

สะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม.  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 4 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. บริเวณภาคเหนือ จะมีปริมาณฝน

สะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 5 – 10 มม. สวนบริเวณภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 60 - 90 

มม. และบริเวณจังหวัดสตูล ปตตานี และยะลา จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 120 - 150 มม. และ

บริเวณจังหวัดสงขลา และนราธิวาส จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 200 - 300 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 3 ธันวาคม 2565  ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 4 ธันวาคม 2565  

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

      - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 3 ธันวาคม 2565 ในอีก 

12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพ้ืนท่ีเส่ียงบริเวณ 

- จ.สงขลา (อ.เมือง จะนะ นาทวี เทพา สะบายอย รัตภูมิ สะเดา หาดใหญ นาหมอม คลองหอยโขง) 

- จ.สตูล (อ.ควนกาหลง) 

- จ.ปตตานี (อ.เมือง โคกโพธิ์ หนองจิก ปะนาเระ มายอ ทุงยางแดง สายบุรี ไมแกน ยะหริ่ง ยะรัง 

กะพอ แมลาน) 

- จ.ยะลา (อ.เมือง บันนังสตา ยะหา รามัน กรงปนัง) 

- จ.นราธิวาส (อ.เมือง ตากใบ บาเจาะ ย่ีงอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี จะแนะ เจาะไอรอง 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 4 ธันวาคม 2565 (03.00 น.) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 4 ธันวาคม 2565 (15.00 น.) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 (03.00 น.) 

 
คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 

 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และขอมูลจากเรดาห 

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 


