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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (8 ต.ค. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System มีฝนตกยอนหลัง 12 ชั่วโมง 2,176 หมูบาน  

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 7 – 8 ตุลาคม 2565 (เวลา 15:00 น.) จากระบบ

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

ฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต มี

ปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 - 35 มม./วัน สวนบริเวณลำปาง ตาก พิจิตร นครราชสีมา บุรีรัมย อุบลราชธานี 

กาญจนบุร ี  และตรัง  มีปร ิมาณฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม./ว ัน และบร ิ เวณจ ังหว ัดส ุร ินทร  

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 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  

(2 – 8 ต.ค. 65) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอย

กวา 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  8 ต ุลาคม  2565 เวลา 21.00 น.  บร ิ เวณภาคเหน ือ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 5 - 10 

มม. สวนบริเวณภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. และบริเวณจังหวัดชุมพร 

ระนอง กระบี่ และนครศรีธรรมราช จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. และบริเวณจังหวัด

สุราษฎรธานี พังงา และนราธิวาส จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 60 – 90 มม. 

 ปร ิ ม าณฝนคาดการณ  ในว ั น ท่ี  9 ต ุ ล าคม  2565 เ ว ล า  15.00 น .  บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 5 

– 10 มม. สวนบริเวณจังหวัดภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. และบริเวณจังหวัด

ตรัง พัทลุง และนราธิวาส จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 90 – 120 มม. 

 



รายงานสถานการณพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาดเชิงเขา     ตุลาคม  2565 

ศูนยปองกนัวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ                    4  

  
ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 8 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 9 ตุลาคม 2565 

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

      - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 8 ตุลาคม ในอีก 12 ชม. 

24 ชม. และ 36 ชม. พบพื้นที ่เสี ่ยงบริเวณจังหวัดพังงา (อ.คุระบุรี) จ.สุราษฎรธานี (อ.บานตาขุน)  

จ.ระนอง (อ.สุขสำราญ) จ.ตรงั (อ.ยานตาขาว ปะเหลียน นาโยง) จ.พัทลุง (อ.กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด 

ปาบอน ศรีนครินทร) จ.นราธิวาส (อ.แวง สุคิริน) 

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 8 ตุลาคม 2565 

   
วันท่ี 9 ต.ค. 2565 (03:00 น.) วันท่ี 9 ต.ค. 2565 (15:00 น.) วันท่ี 10 ต.ค. 2565 (03:00 น.) 

คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื ้นที ่เสี ่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจาก 

              ดาวเทียม ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และ 

                ขอมูลจากเรดาหเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 


