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รายงานการคาดการณ์เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วม ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564  
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการแปลจากภาพดาวเทียม  

 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน): สทอภ. 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
        

 
เนื่องด้วย สทอภ. (GISTDA) ได้ด ำเนินกำรวำงแผนและรับสัญญำณข้อมูลจำกดำวเทียม เพ่ือติดตำม

สถำนกำรณ์น  ำท่วมและใช้ฐำนข้อมูลดังกล่ำว คำดกำรณพื์ นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัยเนื่องจำกน  ำได้ไหลต่อไปใน
พื นที่ลุ่มต่ ำที่อยู่ปลำยน  ำ ซึ่งพบว่ำบริเวณลุ่มแม่น  ำเจ้ำพระยำ ลุ่มแม่น  ำมูล และลุ่มแม่น  ำชี ครอบคลุมพื นที่ 21 
จังหวัด 186 อ้าเภอ ในช่วง 3 วันข้ำงหน้ำ (วันที่ 5-7 ตุลำคม 2564) ยังคงมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ดัง
ตำรำงที่ 1 และภำพท่ี 1) อีกทั งในบำงพื นทีข่องภำคกลำงอำจจะยังมีฝนตกในช่วงวันดังกล่ำว 

 
ตำรำงที่ 1 พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน  ำท่วมในระหว่ำงวันที่ 5-7 ตุลำคม 2564 
จังหวัด อ้าเภอ 

ชัยนำท มโนรมย์ เมืองชัยนำท สรรคบุรี สรรพยำ หันคำ 
พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ นครหลวง บำงซ้ำย บำงไทร บำงบำล บำงปะหัน บำงปะอิน บ้ำนแพรก ผัก

ไห่ พระนครศรีอยุธยำ มหำรำช ลำดบัวหลวง เสนำ 
ลพบุรี โคกส ำโรง ท่ำวุ้ง บ้ำนหมี่ เมืองลพบุรี 

สระบุรี ดอนพุด บ้ำนหมอ หนองโดน 
สิงห์บุรี ค่ำยบำงระจัน ท่ำช้ำง บำงระจัน พรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี อินทร์บุรี 
อ่ำงทอง ไชโย ป่ำโมก โพธิ์ทอง เมืองอ่ำงทอง วิเศษชัยชำญ แสวงหำ 
สุพรรณบุรี เดิมบำงนำงบวช บำงปลำม้ำ เมืองสุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง สำมชุก 
ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี พรำนกระต่ำย 
นครสวรรค์ เก้ำเลี ยว โกรกพระ ชุมแสง ตำคลี ท่ำตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี  ไพศำลี  

เมืองนครสวรรค์ ลำดยำว หนองบัว 
พิจิตร ตะพำนหิน บำงมูลนำก บึงนำรำง โพทะเล โพธิ์ประทับช้ำง เมืองพิจิตร วชิรบำรมี 

วังทรำยพูน สำกเหล็ก สำมง่ำม 
พิษณุโลก บำงกระทุ่ม บำงระก ำ พรหมพิรำม เมืองพิษณุโลก วังทอง 
สุโขทัย กงไกรลำศ คีรีมำศ เมืองสุโขทัย ศรีสัชนำลัย ศรีส ำโรง สวรรคโลก 
กำฬสินธุ์ ร่องค ำ 
ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ บ้ำนไผ่ บ้ำนแฮด พระยืน ภูผำม่ำน ภูเวียง มัญจำคีร ี 

แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนำค ำ หนองเรือ 
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จังหวัด อ้าเภอ 
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ์คอนสวรรค์ คอนสำร จัตุรัส เนินสง่ำ บ้ำนเขว้ำ บ้ำนแท่น บ ำเหน็จ

ณรงค์ ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว 
นครรำชสีมำ ห้วยแถลง หนองบุญมำก เสิงสำง สูงเนิน สีดำ สีคิ ว ล ำทะเมนชัย เมืองยำง  

เมืองนครรำชสีมำ พิมำย พระทองค ำ ปักธงชัย ประทำย บ้ำนเหลื่อม บัวใหญ่  
โนนสูง โนนไทย โนนแดง ด่ำนขุนทด แก้งสนำมนำง ขำมทะเลสอ คง จักรำช 
เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย 

บุรีรัมย์ คูเมือง แคนดง ช ำนิ นำงรอง บ้ำนใหม่ไชยพจน์ ปะค ำ พุทไธสง ล ำปลำยมำศ สตึก 
หนองก่ี 

ยโสธร ค้อวัง ค ำเขื่อนแก้ว ทรำยมูล ป่ำติ ว มหำชนะชัย เมืองยโสธร 
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เชียงขวัญ ทุ่งเขำหลวง ธวชับุรี พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทรำย สุวรรณภูม ิ

เสลภูม ิหนองฮี อำจสำมำรถ 
ศรีสะเกษ กันทรำรมย ์ขุขันธ์ ขุนหำญ น  ำเกลี ยง บึงบูรพ ์ปรำงค์กู่ พยุห์ ไพรบึง เมืองศรีสะเกษ 

ยำงชุมน้อย รำษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลำลำด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย 
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ท่ำตูม รัตนบุรี ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สังขะ ส ำโรงทำบ 
อุบลรำชธำนี เขื่องใน ดอนมดแดง ตระกำรพืชผล ตำลสุม ม่วงสำมสิบ เมืองอุบลรำชธำนี  

วำรินช ำรำบ สว่ำงวีระวงศ์ เหล่ำเสือโก้ก 
21 จังหวัด 186 อ้าเภอ 
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ภาพที่ 1 พื นที่เฝ้ำระวังน  ำท่วม (สีฟ้ำ) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์จำกฐำนข้อมูลพื นที่น  ำท่วมที่ได้จำก
กำรแปลจำกภำพดำวเทียม 


