
สถานการณอุทกภยั 2554
ในประเทศไทย

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



สาเหตุของอุทกภัย 2554

อิทธิพลของพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK –
TEN) ท่ีเกิดบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง เคล่ือนตัวผาน
เกาะไหหลํา  และอาวตังเกี๋ย  ข้ึนฝงบริ เวณประเทศ
เวี ยดนามตอนบน  เ ข าสู ป ระ เทศลาว  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม  

สงผลใหฝนตกหนักอย างตอ เนื่ องและสง
ผลกระทบเบื้องตน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร นาน 
เชียงราย  แมฮองสอน  อุตรดิตถ  พิจิตร  นครพนม 
อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  โดยเกิดน้ําทวม
ฉับพลันในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 (ศูนยปฏิบัติการ
รองรับเหตุฉุกเฉิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)



สถานการณอุทกภัยในปจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย 34 จังหวัด ไดแก สุโขทัย 
พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี 
อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี 
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี 
ขอนแกน ศรีสะเกษ สุรินทร หนองคาย รอยเอ็ด เลย  
กาฬสินธุ  สกลนคร  อํานาจเจริญ  ยโสธร  บุรีรัมย 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี เชียงใหม  ลําปาง 

ประชาชนได รับความ เดื อดร อน  826,749 
ครัวเรือน 2,696,521คน และ มีผูเสียชีวิต 261 ราย สูญ
หาย 3 คน 



แผนที่พื้นที่ประสบ
อุทกภัย พ.ศ.2554



สถานการณน้ําของพื้นทีป่ระสบอุทกภัย 
พ.ศ.2554

ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ (9/10/2011)

น้าํทวมอยูในปจจุบัน 
พื้นที่ท่ีคาดการณวาจะเริ่มทวมในชวงวนัที ่10 ต.ค.



สถานการณอุทกภัยในปจจุบัน

ในชวงวันที่ 9-12 ตุลาคม 2554 รองมรสุม กํ าลั ง
คอนขางแรงพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก
และภาคใตตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศต่ํากําลัง
แรงในทะเลจีนใตตอนกลาง ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณ
ภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออกมีฝนตกชุก
หนาแนนกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

ที่มา : GISTDA



สถานการณอุทกภัยในปจจุบัน
• ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเฝาระวังภาคกลาง

ตอนลาง ภาคตะวันออก รวมทัง้ กรุงเทพมหานคร 
(วันที่ 13-17 ตุลาคม) และชวงปลาย เดือนตุลาคม 
(วันที่ 26-31 ตุลาคม)

• พื้นที่น้ําลนตลิง่และน้ําทวมขังในเขตภาคกลาง ลุม
แมน้ําเจาพระยา ไดแก นครสวรรค สิงหบุร ีชัยนาท 
อุทัยธานี อางทอง สระบรุี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และ สพุรรณบุรี
เฉพาะ ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา คาดวา 
สถานการณน้ําทวม จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ
ระดับน้ําจะสูงขึ้นจากปริมาณน้ําฝนและน้ําเหนือที่
จะไหลมาสมทบ

• ศูนยสนับสนุนการอํานวยการและการบรหิาร
สถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม 
ประกาศให 5 จังหวัดเปนพื้นที่เฝาระวัง 24 ชัว่โมง 
คือ อยธุยา ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท และ
กรุงเทพมหานคร



สถานการณอุทกภัยในพระนครศรอียุธยา

ที่มา: http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11160785/E11160785.html
(6/10/2011)

บริเวณเจดียวงเวียน วัดวงษฆอง

วัดไชยวัฒนาราม 



สถานการณอุทกภัยในพระนครศรอียุธยา



ที่มา: http://www.oknation.net/blog/Koikonthai/2011/10/06/entry-4 (6/10/2011)

สถานการณอุทกภัยในพระนครศรอียุธยา

นิคมฯ สหรัตนนคร อําเภอนครหลวง 

อําเภอบางปะอิน



สถานการณอุทกภยัในพื้นทีน่ครสวรรค

ที่มา: www.thairat.co.th



สถานการณอุทกภยัในพื้นทีส่ิงหบรุี

ที่มา: www.krobkruakao.com



สถานการณอุทกภยัในพื้นทีช่ัยนาท

ที่มา:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1317960614&grpid=00&catid=&s
ubcatid= (7/10/2011)



สถานการณอุทกภยัในพื้นทีป่ทุมธานี

ที่มา:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1317973455&grpid=02&catid=
&subcatid= (7/10/2011)



สถานการณอุทกภยัในพื้นทีน่นทบรุี

หนาโรงเรียนสตรีนนท

ที่มา: www.krobkruakao.com



สถานการณอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ศภช. แจงเตือน : ระหวางวันที่ 10 – 16 ต. ค.นี้
สถานการณน้ํ านอกเขตกรุงเทพมหานคร  มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อาจเกิดน้ําลนตลิ่ง โดยเฉพาะ
พื้นที่เขตมีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก และคลอง
สามวา



สถานการณอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1)เขตสาทร ยานถนนจนัทร เซนตหลุยส สาธุประดิษฐ 
2)เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน ชวงคลองสามเสน-คลองบางซื่อ 
3)เขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท จากคลองพระโขนง-ซอยลาซาล 
4)เขตวัฒนา ซอยสุขุมวิท 39 และ 49
5)เขตวังทองหลาง ถนนลาดพราว จากคลองลาดพราว-หางเดอะมอลล 
6)เขตบึงกุม ถนนนวมินทร จากคลองดอนอีกา-แยกถนนประเสริฐมนูกิจทัง้สองฝง
7)เขตดนิแดง ถนนรัชดาภิเษก หนาหางโรบินสัน 
8)เขตจตจุกัร ถนนรชัดาภิเษก แยกลาดพราว 
9)เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี จากถนนบรรทดัทอง-แยกราชเทวี 
10)เขตราชเทวี ถนนนิคมมักกะสัน 
11)เขตราชเทวี ถนนพระรามที่ 6 หนาตลาดประแจจีน 
12)เขตบางแค ถนนเพชรเกษม ซอย 63 (ซอยวัดมวง)
13)เขตยานนาวา ถนนเย็นอากาศ จากถนนนางลิน้จี-่ ซอยศรีบําเพ็ญ 
14)เขตประเวศ ถนน ศรีนครินทร ชวงคลองตาสาด-คลองตาชาง 
15)เขตพระนคร ถนนสนามไชยและถนนมหาราช



สถานการณอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รามคําแหง สะพานพระราม 8

ดอนเมอืงดอนเมอืง

ทาพระจันทรทาพระจันทร

บางกอกนอย

แยกรัชดาแยกรัชดา--ลาดพราวลาดพราว


