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รายงานสถานการณพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (20 ก.ค. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถานี Early Warning System ท่ีมีฝนตกท้ังหมด 741  สถานี ครอบคลุม 1671 หมูบาน มีการแจงเตือนภัย 

11 หมูบาน เฝาระวัง 24 หมูบาน 

 
ท่ีมา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2565 (เวลา 15:00 น.) 

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

วามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกบางสวน ภาค

ตะวันตก และภาคใตบางสวน มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 35 - 60 มม. /วัน  ส วนบริ เ วณจั งหวัด

เชียงใหม  ลำพูน ตาก สุ โขทัย  พิษณุ โลก นครสวรรค  อุทัยธานี  สุพรรณบุรี  อ างทอง ลพบุ รี  

พระนครศรีอยุธยา และนครนายก มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 60 - 90 มม./วัน และบริเวณจังหวัด

ลำปาง แพร สระบุรี และนครราชสีมา มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 90 - 120 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

3) ปริมาณความช้ืนในดิน 

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

คาความชื้นในดินที่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริเวณจังหวัดนครราชสีมา และตราด มีคาความชื้นอยูใน

เกณฑประมาณรอยละ 60 - 80 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพื้นที่บริเวณดังกลาวยังสามารถรองรับ

ปริมาณน้ำฝนไดอีกประมาณ 40% กอนท่ีจะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

 

 

 
แผนท่ีดาวเทียมของ Gistda  

(14 – 20 ก.ค. 65) 

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

 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนท่ีนั้นๆ กอนท่ีจะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ท่ีจุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนท่ีจะสงผลใหเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บางสวน ภาคกลางบางสวน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใตบางสวน จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมง

ขางหนา 20 - 35 มม.  สวนบริ เวณจั งหวัดนครราชสีมา ตราด กาญจนบุรี  สมุทรสาคร เพชรบุรี  

แ ล ะ สุร า ษ ฎ ร  ธานี  จ ะ มี ปริมาณฝนสะสม 6 ชั ่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. แ ล ะ บ ริ เ ว ณ จั ง ห ว ั ด

สมุทรสงคราม และราชบุรี จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 60 – 90 มม. 

 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บางสวน ภาคกลางบางสวน และภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่ ว โมงขางหนา 120 – 150 มม. 

สวนบริเวณจังหวัดรอยเอ็ด และจันทบุรี จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 150 – 200 มม. และบริเวณ

จังหวัดตราด จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 200 – 300 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ปริมาณฝนคาดการณในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

6) ความเส่ียงจากน้ำทวม 

      - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ใน

อีก 12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพ้ืนท่ีเส่ียงบริเวณจังหวัดพิจิตร(อ.เมือง โพธิ์ทับชาง บึงนาราง ตะพานหิน 

โพทะเล บางมูลนาก)จ.รอยเอ็ด(อ.จตุรพักตรพิมาน อาจสามารถ สุวรรณภูมิ พรมไพร โพนทราย) 

จ.อำนาจเจริญ(อ.ชานุมาน ปทุมราชวงศา)จ.อุบลราชธานี(อ.เขมราฐ)จ.นครนายก(อ.เมือง ปากพลี) 

จ.ปราจีนบุรี(อ.เมือง กบินทรบุรี ศรีมหาโพธิ)จ.จันทบุรี(อ.เมือง มะขาม ทาใหม ขลุง)จ.ตราด(อ.เมือง บอไร 

เขาสมิง) 

แผนท่ีแสดงการคาดการณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

   
วันท่ี 21 ก.ค. 2565 (03:00 น.) วันท่ี 21 ก.ค. 2565 (15:00 น.) วันท่ี 22 ก.ค. 2565 (03:00 น.) 

คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื ้นที ่เสี ่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจาก 

              ดาวเทียม ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และ 

                ขอมูลจากเรดาหเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 


