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เชญ
ิ ารสนเทศแห่งชาติ
ั่ เซน
็ เตอร์
ประจาปี 2553 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารคอนเวนชน
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ชั้น 3 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1572 ,0-5596-1551 โทรสาร 0-5596-1572 http://www.cgistln.nu.ac.th E-mail : cgistln@nu.ac.th

คณะผู้จดั ทา

ผู้สง่

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
นางสุพรรณี สงวนพัฒน์
นายชานนท์ กิจจารักษ์ นางสาวศศิธร ศรี สายคา
นางสาวศศิกานต์ วิบลู ย์ญาณ นายชิงชัย หุมห้ อง

นายสุรพล พงษ์ทดั สิริกลุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ านการพัฒนาเมืองและสาธารณภัย
แถลงสถานการณ์ น ้าท่วมล่าสุดมีพื ้นที่ประสบภัยร่วม 13 จังหวัด ได้ แก่ จ.ระยอง ตราด สระแก้ ว นครราชสีมาปราจีนบุรี
ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก สุพรรณบุรีและศรี สะเกษ มีผ้ เู สียชีวิตจานวน 7 คน

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชัน้ 3 อาคารสถานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในครัง้ นี ้ เกิดจากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทาให้ ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้ามี
มากเกินไปจนเข้ าขันวิ
้ กฤติ โดยเฉพาะเขื่อนลาพระเพลิง เขื่อนลาตะคอง เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ จนต้ องเปิ ดประตูระบายน ้า
อย่างเต็มที่ เพื่อเร่งระบายน ้าออก จึงทาให้ ในหลายพื ้นที่ต้องประสบอุทกภัยอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดปราจีนบุรี
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

แผนที่แสดงพื ้นที่น ้าท่วมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดข้ างเคียง

โคราชน้ าท่วมหนั กสุดในรอบ 5 ปี
จากการรายงานข่าวของเว็ปไซต์กระปุกดอทคอมเกี่ยวกับสถานการณ์น ้าท่วม ปรากฏว่าเกิดน ้าท่วมในหลายพื ้นที่ ถนนหลายสาย
ถูกตัดขาดรวมทัง้ ถ.มิตรภาพถูกตัดขาด หลายๆพื ้นที่ยงั มีน ้าท่วมสูงถึง 2 เมตร โดยน ้าที่ทว่ มมาจากเขื่อนลาพระเพลิงที่ปริ มาณน ้าล้ นเกิ นที่
เขื่อนจะไว้ ได้ สงู ถึง 147% ของปริมาตรความจุของเขือ่ น ประกอบกับน ้าจากเขาใหญ่ที่ไหลบ่าเข้ าท่วมตังแต่
้ อ.ปั กธงชัย อ.วัง น ้าเขียว อ.ปาก
ช่อง อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง โดยอาเภอที่ยงั วิกฤตอยูค่ ือ อ.โนนสูง อ.โนนไทย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช อ.พิมาย และได้ ประกาศ
เขตภัยพิบตั ิไปแล้ ว 10 อาเภอ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น ้าท่วม

ทาให้ ประชาชนจานวนมากต้ องประสบกับความยากลาบาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ต้องเตรี ยมอพยพผู้ป่วยหนักไปรักษาที่
โรงพยาบาลที่ศนู ย์ จ.ขอนแก่น ออกซิเจนที่มีสารองไว้ ก็ใกล้ หมด รถออกซิเจนไม่สามารถเข้ าไปในเขตโรงพยาบาลได้ ห้ องสารองไฟก็ยงั มี

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการ ผอ. สาหนักงานพัฒนาเทคโนโลอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ รับเชิญให้ ไปออก
รายการต่างๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการน ้าท่วม
จากการให้ สมั ภาษณ์กบั ทีวีไทย ดร.อานนท์ คอยติดตามสถานการน ้าท่วมตลอดเวลา โดยจังหวัดที่นา่ ป็ นห่วงคือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึง่
ตกฝนเยอะและมีอตั ราการไหลของน ้ารวดเร็ว จากฝนตกธรรมดามีปริ มาณน ้าแค่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มาวันนี ้มีปริ มาณน ้าถึงวันละ
2000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื ้นที่น ้าเอ่อล้ นขยายวงกว้ างถึง 10 กิโลเมตร พื ้นที่ต้องเฝ้ าาระวังมากที่สดุ คือภาคใต้ เพราะอาจเกิดน ้าท่วมอย่าง
เฉียบพลัน ระวังดินถล่มบริ เวณชายเขา ให้ ประชาชนหลีก่ เลีย่ งการอยูต่ ิดกับชายเขา ยกเลิกการท่องเที่ยวในป่ า ให้ ประชาชนทุกคนอยูใ่ นที่
โล่งๆเพื่อความปลอดภัย

น ้าซึมเข้ าไปท่วมขัง ทาให้ การรักษายากลาบาก

ชัยภูมิ เวลานี ้น ้าท่วมเข้ าขันวิ
้ กฤตเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ์รับน ้าไม่ไหวพร้ อมกับเขื่อนลาปะทาวที่รับน ้าฝนที่ตกมาหนักมาหลายวัน
ซึง่ ล้ นเกินจากสันเขื่อนสูงถึง1.5 เมตรแล้ ว โดยน ้าเข้ าท่วมเข้ าสูต่ วั เมืองอย่างรวดเร็ว และได้ ประกาศเขตภัยพิบตั ิไปแล้ ว 4 อาเภอ
ลพบุรี ได้ ประกาศเขตภัยพิบตั ิทงั ้ 11 อาเภอหรื อทังจั
้ งหวัดเลยทีเดียว โดยบริเวณที่น ้าลุม่ ถ้ าเป็ นทีน่ าหรื อที่ราบลุม่ น ้าท่วมสูงถึง 4-5
เมตร ขณะที่น ้าท่วมในหมูบ่ ้ านสูงถึง 2-3เมตรเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ นพื ้นที่รับน ้าแรกของเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ซงึ่ เวลานี ้น ้าในเขื่อนมีปริ มาณ
มากที่สดุ ตังแต่
้ สร้ างเขื่อนมา
นครสวรรค์ มีพื ้นที่น ้าท่วมทัง้ 15 อาเภอและได้ ประกาศเป็ นเขตภัยพิบตั ิทงั ้ 15 อาเภอโดยเฉพาะ อ.ท่าตะโกที่เป็ นพื ้นที่รับน ้าจาก
ทังลพบุ
้
รีและเพชรบูรณ์เพื่อไหลไปยังบึงบอระเพ็ด โดยน ้าไหลเข้ ามาในเวลากลางคืนทาให้ ประชาชนไม่ได้ เตรี ยมการรับมือแต่ อย่างใด

ให้ สมั ภาษณ์กบั รายการเจาะใจมีการพูดถึงเอลนีโย่กบั ลานินญ่า คือปรากฏการณ์ที่ทาให้ แห้ งแล้ งและน ้าท่วม ช่วงแรกเกิดความแห้ ง
แล้ งเรี ยกเอลนีโญ ช่วงหลังเกิดน ้าท่วมเรี ยกลานินญา ชึง่ ทาให้ เกิดน ้าท่วมที่รุนแรงในรอบ 30 ปี เกิดน ้ามากอย่างกระทันหัน ซึง่ ไม่ใช่ เกิดจาก
พายุแต่เกิดจากร่องฝน สาเหตุทนี่ ้าท่วมเป็ นเพราะว่ามีฝนตกในช่วงปลายปี เยอะมาก เลยทาให้ น ้าท่วมในหลายพื ้นที่ โดยมีการติดตาม
สถานการณ์น ้าท่วมจากดาวเทียม คือดาวเทียมเทียร่าระบบโมดีฟและดาวเทียมธีออส
สาหรับประชาชนทัว่ ไปสามารถติตามสถานการณ์ภยั พิบตั ิได้ จากเว็ปไซต์ตา่ งๆ เช่น
- www.tmd.go.th
- www.NDWC.go.th
- www.gistda.or.th
ปั จจุบนั สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน ได้ เผยแพร่สถานการณ์ภยั พิบตั ิที่สารวจได้ จากดาวเทียม ผู้ใดที่สนใจ
จะดูภาพถ่ายดาวเทียมเกี่ยวกับภัยพิบตั ิสามารถเข้ าไปดูได้ ที่ www.gistda.or.th

