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รายงานสถานการณพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 

วันที ่19 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (19 ธ.ค. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถาน ีEarly Warning System ที่มีฝนตกทั้งหมด 177 สถานี ครอบคลุม 293 หมูบาน มีการแจงอพยพ 4 

หมูบาน  

 
ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2565 (เวลา 15:00 น.) 

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

วามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคใต  มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดตรัง 

แ ละยะลา  มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 150  - 2 00  มม . / วั น  แล ะบริ เ วณจั งห วั ดนร าธิ ว า ส  มี

ปริมาณฝนสะสมประมาณ 200 - 300 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

3) ปริมาณความชื้นในดิน 

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

คาความชื้นในดินที่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีคาความชื้นอยู ในเกณฑประมาณรอยละ 80 - 100 สภาวะดังกลาวหมายถึง

ดินในพื้นที่บริเวณดังกลาวยังสามารถรองรับปรมิาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 20% กอนที่จะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

 

 

 
แผนที่ดาวเทียมของ Gistda  

(13 – 19 ธ.ค. 65) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที ่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอยกวา 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพื้นที่น้ันๆ กอนที่จะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ที่จุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนที่จะสงผลใหเกิดสภาวะนำ้ลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 

6 ชั่วโมงขางหนา 20 - 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดยะลา จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. 

และบริเวณจังหวัดนราธิวาส จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 60 – 90 มม. 

 ปริมาณฝนคาดการณในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. บริเวณภาคใต จะมีปริมาณฝนสะสม 

24 ชั่วโมงขางหนา 20 – 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดยะลา จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 35 - 60 

มม. สวนบริเวณจังหวัดนราธิวาส จะมีปรมิาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 60 - 90 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 19 ธันวาคม 2565  ปรมิาณฝนคาดการณในวันท่ี 20 ธันวาคม 2565  

6) ความเสี่ยงจากน้ำทวม 

      - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 ในอีก 

12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพื้นที่เสี่ยงบริเวณจังหวัดยะลา(อ.บันนังสตา)จ.นราธิวาส(อ.สุไหงปาดี  

จะแนะ สุคิริน สุไหงโก-ลก แวง) 

แผนท่ีแสดงการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 

วันที่ 20 ธ.ค. 2565 (03:00 น.) วันท่ี 20 ธ.ค. 2565 (15:00 น.) วันที่ 21 ธ.ค. 2565 (03:00 น.) 

คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื ้นที ่เสี ่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจาก 

              ดาวเทียม ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และ 

                ขอมูลจากเรดาหเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 


