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รายงานการคาดการณเฝาระวังพ้ืนท่ีเส่ียงน้ำทวม ระหวางวันท่ี 11-13 ตุลาคม 2564  
ซ่ึงไดจากการวิเคราะหจากฐานขอมูลการแปลจากภาพดาวเทียม  

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน): สทอภ. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

        
 

เนื่องดวย สทอภ. (GISTDA) ไดดำเนินการวางแผนและรับสัญญาณขอมูลจากดาวเทียม เพื่อติดตาม
สถานการณน้ำทวมและใชฐานขอมูลดังกลาว คาดการณพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย เนื่องจากน้ำไดไหลตอไป
ในพื้นที่ลุมต่ำและพื้นที่ปลายน้ำ ซึ่งพบวาบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา ลุมแมน้ำมูล ลุมแมน้ำบางปะกง และลุม
แมน้ำชี ครอบคลุมพื้นท่ี 27 จังหวัด 166 อำเภอ ในชวง 3 วันขางหนา (วันที่ 11-13 ตุลาคม 2564) จะยังคงมี
ความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย (ดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) และในระหวางวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2564 สทอภ. 
ยังคงติดตามสถานการณ ทิศทาง และผลกระทบของพายุโซนรอนไลออนร็อคที่มีตอประเทศไทย โดยการ
วางแผนรับสัณญาณขอมูลจากดาวเทียมในบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำทวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณลุมน้ำมูล 
ลุมน้ำชีและจังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับในภาคใตของไทย ยังคงไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานในฝงอันดามัน 
ภาคใต และอาวไทย ดังนั้นอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีจังหวัด นอกจากนั้น สทอภ. ติดตามความเร็วและ
ทิศทางของการไหลของกระแสน้ำในทะเล และความสูงของคลื่นจากสถานีตรวจวัดเรดารชายฝง ครอบคลุม
ชายฝ งทะเลอาวไทยและฝ งอันดามัน ณ. เวลา 16.00 น. วันท่ี 10 ตุลาคม 2564 พยวาความสูงของคลื่น
ประมาณ 1-2 เมตร ชาวเรือควรเพ่ิมความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝง (ภาพท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวมในระหวางวันท่ี 11-13 ตุลาคม 2564 
จังหวัด อำเภอ 

เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ  บึงสามพัน  วิเชียรบุรี  ศรีเทพ  หนองไผ  
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี  พรานกระตาย  
พิจิตร เมืองพิจิตร  โพทะเล  โพธิ ์ประทับชาง  ตะพานหิน  บางมูลนาก  บึงนาราง   

วชิรบารมี  วังทรายพูน  สากเหล็ก  สามงาม  
สุโขทัย เมืองสุโขทัย  กงไกรลาศ  คีรีมาศ  ศรีสัชนาลัย  ศรีสำโรง  สวรรคโลก  
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  บางกระทุม  บางระกำ  พรหมพิราม  วังทอง  
ชัยนาท เมืองชัยนาท  มโนรมย  วัดสิงห  สรรคบุรี  สรรพยา  หันคา  

นครสวรรค เกาเล ี ้ยว  เมืองนครสวรรค  โกรกพระ  ไพศาลี  ช ุมแสง  ตาคลี  ทาตะโก  
บรรพตพิสัย  พยุหะ  

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  ทัพทัน  หนองขาหยาง  
ลพบุรี เมืองลพบุรี  โคกสำโรง  ชัยบาดาล  ทาวุง  บานหม่ี  
สระบุรี เสาไห  ดอนพุด  บานหมอ  พระพุทธบาท  หนองโดน  
สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี  คายบางระจัน  ทาชาง  บางระจัน  พรหมบุรี  อินทรบุรี  
อางทอง เมืองอางทอง  แสวงหา  โพธิ์ทอง  ไชโย  ปาโมก  วิเศษชัยชาญ  
พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทาเรือ  นครหลวง  บางไทร  บางซาย  บางบาล  บางปะหัน  บางปะอิน  

บานแพรก  ผักไห  พระนครศรีอยุธยา  มหาราช  ลาดบัวหลวง  วังนอย  อุทัย  
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จังหวัด อำเภอ 
สุพรรณบุรี ดอนเจดีย เดิมบางนางบวช บางปลามา เมืองสุพรรณบุรี ศรีประจันต สองพี่นอง 

สามชุก  
ปทุมธานี เมืองปทุมธานี สามโคก  

ปราจีนบรุี เมืองปราจีนบุรี  กบินทรบุรี  บานสราง  ประจันตคาม  ศรีมโหสถ  ศรีมหาโพธ ิ 
ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา  แปลงยาว  คลองเขื่อน  บางคลา  บางน้ำเปรี้ยว  บางปะกง   

บานโพธิ์  พนมสารคาม  ราชสาสน  
ชลบุรี   พนัสนิคม  พานทอง  
นครปฐม บางเลน นครชัยศรี 
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ  เนินสงา  เมืองชัยภูมิ  คอนสวรรค  จัตุรัส  บานเขวา  บานแทน  

บำเหน็จณรงค  ภูเขียว  หนองบัวระเหว  
ขอนแกน เมืองขอนแกน  แวงใหญ  แวงนอย  โคกโพธิ์ไชย  ชนบท  ชุมแพ  บานแฮด  บานไผ   

พระยืน  ภูเวียง  มัญจาคีรี  หนองเรือ  
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา  เมืองยาง  แกงสนามนาง  โนนแดง  โนนไทย  โนนสูง  คง  

จักราช  ชุมพวง  บัวใหญ  บานเหลื่อม  ประทาย  พิมาย  ลำทะเมนชยั  หวยแถลง 
มหาสารคาม โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองมหาสารคาม  
กาฬสินธุ กมลาไสย ยางตลาด รองคำ 
บุรีรัมย คูเมือง แคนดง ชำน ินางรอง บานใหมไชยพจน พุทไธสง ลำปลายมาศ สตึก  
สุรินทร ชุมพลบุรี ทาตูม  
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ  
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีเฝาระวังน้ำทวม (สีฟา) ท่ีไดจากการวิเคราะหและคาดการณจากฐานขอมูลพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีไดจาก
การแปลจากภาพดาวเทียม 
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ภาพท่ี 2 สถานภาพทางทะเลและชายฝง จากขอมูลเรดาหชายฝงและขอมูลภาพจากดาวเทียม 


	รายงานการคาดการณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2564  ซึ่งได้จากการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการแปลจากภาพดาวเทียม

