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รายงานการคาดการณเฝาระวังพ้ืนท่ีเส่ียงน้ำทวม ระหวางวันท่ี 12-14 ตุลาคม 2564  
ซ่ึงไดจากการวิเคราะหจากฐานขอมูลการแปลจากภาพดาวเทียม  

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน): สทอภ. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

        
 

สทอภ. (GISTDA) ดำเนินการวางแผนและรับสัญญาณขอมูลจากดาวเทียม เพื่อติดตามสถานการณ 
น้ำทวมและใชฐานขอมูลดังกลาว คาดการณพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย อันเนื่องจากการไหลของน้ำตอไปยัง
พื้นท่ีลุมต่ำและพื้นที่ปลายน้ำ ซึ่งพบวาในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา ลุมแมน้ำมูล ลุมแมน้ำบางปะกง และ 
ลุมแมน้ำชี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 34 จังหวัด 203 อำเภอ ในชวง 3 วันขางหนา (วันท่ี 12-14 ตุลาคม 2564) จะยังคง
มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย (ดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) และในระหวางวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2564 สทอภ. 
ยังคงติดตามสถานการณ ทิศทาง และผลกระทบของพายุโซนรอนไลออนร็อคที่มีตอประเทศไทย โดยการ
วางแผนรับสัณญาณขอมูลจากดาวเทียมในบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำทวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณลุมน้ำมูล 
ลุมน้ำชี และจังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับในภาคใตของไทย ยังคงไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานในฝงอันดามัน 
ภาคใต และอาวไทย ดังนั้นอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีจังหวัด นอกจากนั้น สทอภ. ติดตามความเร็วและ
ทิศทางของการไหลของกระแสน้ำในทะเล และความสูงของคลื่นจากสถานีตรวจวัดเรดารชายฝง ครอบคลุม
ชายฝ งทะเลอาวไทยและฝ งอันดามัน ณ. เวลา 16.00 น. วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 พยวาความสูงของคลื่น
ประมาณ 1-2 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝงในระยะนี้ 
(ภาพท่ี 2) 

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวมในระหวางวันท่ี 12-14 ตุลาคม 2564 
จังหวัด อำเภอ 

เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ  บึงสามพัน  วิเชียรบุรี  ศรีเทพ  หนองไผ  
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี  พรานกระตาย  
พิจิตร เมืองพิจิตร  โพทะเล  โพธิ์ประทับชาง  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 เกาเลี้ยว  เมืองนครสวรรค  โกรกพระ  ไพศาลี  ชุมแสง  ตาคลี  ทาตะโก บรรพตพิสัย  พยุหะ  
อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  ทัพทัน  หนองขาหยาง  
ลพบุร ี เมืองลพบุรี  โคกสำโรง  ชัยบาดาล  ทาวุง  บานหมี่  
สระบุร ี เสาไห  ดอนพุด  บานหมอ  พระพุทธบาท  หนองโดน  
สิงหบุร ี เมืองสิงหบุรี  คายบางระจัน  ทาชาง  บางระจัน  พรหมบุรี  อินทรบุรี  
อางทอง เมืองอางทอง  แสวงหา  โพธ์ิทอง  ไชโย  ปาโมก  วิเศษชัยชาญ  
พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทาเรือ  นครหลวง  บางไทร  บางซาย  บางบาล  บางปะหัน  บางปะอิน  บานแพรก  ผักไห  

พระนครศรีอยุธยา  มหาราช  ลาดบัวหลวง  วังนอย  อุทัย  
สุพรรณบุร ี ดอนเจดีย เดิมบางนางบวช บางปลามา เมืองสุพรรณบุรี ศรีประจันต สองพ่ีนอง สามชุก  

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี สามโคก  

ปราจีนบุร ี เมืองปราจีนบุรี  กบินทรบุรี  บานสราง  ประจันตคาม  ศรีมโหสถ  ศรีมหาโพธิ  
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จังหวัด อำเภอ 
ฉะเชิงเทรา คลองเข ื ่อน  บางคล า  บางน ้ำเปร ี ้ยว  บางปะกง  บ านโพธ ิ ์   แปลงยาว พนมสารคาม   

เมืองฉะเชิงเทรา  ราชสาสน  
นครปฐม บางเลน นครชัยศรี  
ชลบุรี   พนัสนิคม  พานทอง  
ตราด เขาสมิง บอไร  
ชัยภูม ิ เกษตรสมบูรณ  เนินสงา  เมืองชัยภูมิ  คอนสวรรค  จัตุรสั  บานเขวา  บานแทน บำเหน็จณรงค   

ภูเขียว  หนองบัวระเหว  
ขอนแกน โคกโพธ์ิไชย  ชนบท  ชุมแพ  บานไผ  บานแฮด  พระยืน  ภเูวียง  มัญจาคีรี  เมืองขอนแกน   

แวงนอย  แวงใหญ  หนองเรือ   
นครราชสมีา เมืองนครราชสีมา  เมืองยาง  แกงสนามนาง  โนนแดง  โนนไทย  โนนสูง  คง จักราช  ชุมพวง   

บัวใหญ  บานเหลื่อม  ประทาย  พิมาย  ลำทะเมนชัย  หวยแถลง  
มหาสารคาม โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองมหาสารคาม  
สกลนคร กุสุมาลย  คำตากลา  พรรณานิคม  เมืองสกลนคร  วานรนิวาส  อากาศอำนวย  
กาฬสินธุ กมลาไสย ฆองชัย ยางตลาด รองคำ  
รอยเอ็ด เกษตรวิสยั  จังหาร  เชียงขวัญ  ทุงเขาหลวง  ธวัชบุรี  พนมไพร  โพธ์ิชัย  โพนทราย  สุวรรณภมูิ  

เสลภูมิ  หนองฮี  อาจสามารถ  
ยโสธร คอวัง  คำเข่ือนแกว  ปาติ้ว  มหาชนะชัย  เมืองยโสธร  
นครพนม ทาอุเทน  นาทม  นาหวา  ศรีสงคราม  
บึงกาฬ เซกา  
บุรีรัมย คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง บานใหมไชยพจน พุทไธสง ลำปลายมาศ สตึก  
สุรินทร ชุมพลบุร ีทาตูม  
ศรีสะเกษ กันทรารมย  บึงบูรพ  เมืองศรสีะเกษ  ยางชุมนอย  ราษีไศล  ศิลาลาด  อุทุมพรพิสัย  
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ  

34 203 
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีเฝาระวังน้ำทวม (สีฟา) ท่ีไดจากการวิเคราะหและคาดการณจากฐานขอมูลพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีไดจาก
การแปลจากภาพดาวเทียม 
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ภาพท่ี 2 สถานภาพทางทะเลและชายฝง จากขอมูลเรดาหชายฝงและขอมูลภาพจากดาวเทียม 


	รายงานการคาดการณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564  ซึ่งได้จากการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการแปลจากภาพดาวเทียม

