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รายงานสถานการณพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 

วันที ่28 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (28 ก.ย. 2565 เวลา 15.00 น) 

      สถาน ีEarly Warning System ที่มีฝนตกทั้งหมด 514 สถานี ครอบคลุม 988 หมูบาน มีการแจงเฝาระวัง 

18 หมูบาน  

 
ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 (เวลา 15:00 น.) 

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

วามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกบางสวน และ

ภาคใตบางสวน มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 - 35 มม./วัน สวนบริเวณจังหวัดมุกดาหาร รอยเอ็ด ยโสธร 

และอำนาจเจริญ มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 120 - 150 มม./วัน และบริ เ วณจั งหวัดอุบลราชธานี  มี

ปริมาณฝนสะสมประมาณ 150 - 200 มม./วัน 
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

3) ปริมาณความชื้นในดิน 

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

คาความชื้นในดินที่ไดจากระบบ MRCFFGS พบวาบริ เวณจังหวัดขอนแกน  นครราชสีมา บุ รี รัมย  

สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีคาความชื้นอยูใน

เกณฑประมาณรอยละ 80 - 100 สภาวะดังกลาวหมายถึงดินในพ้ืนที่บริเวณดังกลาวยังสามารถรองรับปริมาณ

น้ำฝนไดอีกประมาณ 20% กอนที่จะเขาสูสภาพอ่ิมตัว 

 

 

 
แผนที่ดาวเทียมของ Gistda  

(22 – 28 ก.ย. 65) 

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

 

โดยศักยภาพในการรองรับน้ำฝนของพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และระยอง 

สามารถรองรับปริมาณฝนไดนอยกวา 100 มม./6ชม 

FFG หมายถึง คาความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพื้นที่น้ันๆ กอนที่จะเกิดสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ที่จุดออกของปลายพ้ืนท่ี โดยคา FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนที่จะสงผลใหเกิดสภาวะนำ้ลนตลิ่งท่ีปลายลุม

น้ำในอีก 6 ชั่วโมงขางหนา (มม./6ชม.)   

5) ปริมาณฝนคาดการณลวงหนา  

 ปริมาณฝนคาดการณในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคเหนือบางสวน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางบางสวน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกบางสวน และภาคใตบางสวน จะมี

ปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 20 - 35 มม. สวนบริเวณจังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญ จะมีปริมาณฝน

สะสม 6 ชั่วโมงขางหนา 60 – 90 มม. และบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงขางหนา

90 – 120 มม. 

 ปร ิมาณฝนคาดการณ ในว ัน ท่ี 29 ก ันยายน 2565 เวลา 15.00 น. บร ิเวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใตบางสวน จะมีปริมาณฝนสะสม 24 

ชั่วโมงขางหนา 35 – 60 มม. สวนบรเิวณจังหวัดลพบุร ีสระบุรี นครนายก สุรินทร และตราด จะมีปริมาณฝน

สะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 120 – 150 มม. และบริเวณจังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี จะมีปริมาณฝน

สะสม 24 ชั่วโมงขางหนา 150 – 200 มม. 
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ปริมาณฝนคาดการณในวันที่ 28 กันยายน 2565 ปริมาณฝนคาดการณในวันที่ 29 กันยายน 2565 

6) ความเสี่ยงจากน้ำทวม 

      - การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลมจากขอมูล MRCFFGS วันท่ี 28 กันยายน 2565 ในอีก 

12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. พบพื้นที่เสี่ยงบริเวณ 

- จังหวัดลพบุร ี(อ.ชัยบาดาล ลำสนธิ) 

- จังหวัดชัยภูมิ (อ.เทพสถิต) 

- จังหวัดนครราชสีมา (อ.เทพารักษ สีคิ้ว ปากชอง) 

- จังหวัดสระบุรี (อ.มวกเหล็ก) 

- จังหวัดนครนายก (อ.เมือง บานนา องครักษ) 

- จังหวัดปราจีนบุรี (อ.เมือง ประจันตคาม นาดี ) 

- จังหวัดบุรีรัมย (อ.เมือง ลำปลายมาส ประโคนชัย พลับพลาชัย บานดาน แดนดง สตึก หวยราช  

กระสัง ) 

- จังหวัดสุรินทร (อ.ปราสาท จอมพระ ชุมลพบุรี ทาตูม เขวาสินทร ศีขรภูมิ รัตนบุรี โนนนารายณ 

สำโรงทาบ พนมดงรัก) 

- จังหวัดศรีสะเกษ (อ.บึงบูรณ อทุุมพรพิสัย ราษีไศล) 

- จังหวัดรอยเอ็ด (อ.สุวรรณภูมิ อาจสามารถ พนมไพร หนองฮี ) 

- จังหวัดยโสธร (อ.เมือง คำเข่ือนแกว มหาชนะชัย คอวัง )  

- จังหวัดอำนาจเจริญ (อ.เมือง หัวตะพาน ลืออำนาจ พนา ) 

- จังหวัดอุบลราชธานี (อ.เมือง เขื่อนใน มวงสามสิบ เหลาเสือโกก ตาลสุม ศรีเมืองใหม โพธิ์ไทร 

โขงเจียม สิรินธร) 

- จังหวัดตราด(อ.เมือง เขาสมิง แหลมงอบ) 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 29 กันยายน 2565 เวลา 03:00 น. 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 29 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น. 
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แผนท่ีแสดงการคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถลม วันท่ี 30 กันยายน 2565 เวลา 03:00 น. 

 

   

   

คำแนะนำ:  ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณพื ้นที ่เสี ่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยขอมูลปริมาณฝนจาก 

              ดาวเทียม ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใชงานควบคูไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และ 

                ขอมูลจากเรดาหเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 


