สรุปการดําเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ดานการติดตาม วิเคราะห คาดการณ พื้นที่และผลกระทบจากพายุโซนรอน “ปาบึก”
1. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
หรือ สสนก. มีหนาที่ “บูรณาการขอมูลดานน้ํา” ใหศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และ สํานักงาน
ทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ (สทนช.) เพื่ อ ติ ด ตามสภาพอากาศและสถานการณ น้ํ า ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของ
“คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ” มาตั้งแตป 2558 รวมทั้งไดพัฒนาระบบติดตาม
สถานการณน้ําแบบ real-time และระบบคาดการณเพื่อการบริหารจัดการน้ํามาโดยตลอด
2. สสนก. ติดตามสถานการณและจัดทํารายงานสถานการณน้ําประจําวันอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25
ธ.ค. 61 ไดพบการกอตัวของ “หยอมความกดอากาศต่ํา” ในมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณทิศตะวันตกของ
ประเทศฟลิปปนส และคาดวาจะพัฒนาขึ้นเปนพายุและมีทิศทางเคลื่อนตัวเขามาบริเวณอาวไทยตอนลาง
จึงเริ่มรายงานใหมีการเฝาติดตามอยางใกลชิดตั้งแตนั้นเปนตนมา จากนั้น เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 ไดยกระดับ
สถานะเปน “เฝาติดตาม” ในสวนพื้นที่เฝาระวัง ตามที่ปรากฏในรายงานสรุปสถานการณน้ําประจําวัน เสนอ
ตอศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ซึ่งจากเหตุการณนี้ สสนก. ไดแจงขอมูลให สทนช. ทราบอยาง
ตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ไดสงขอมูลดังกลาวถึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวย
3. วันที่ 2 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. สทนช. จัดประชุม “คณะทํางานศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ”
อยางเรงดวน โดยมี นายสําเริง แสงภูวงศ รองเลขาธิการ สทนช. ในฐานะผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจชั่วคราว
ในภาวะวิกฤติ เปนประธาน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ สสนก. สรุปผลการคาดการณลาสุดใหที่ประชุมทราบ และมี
มติใหจัดตั้ง “ศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ปฏิบัติการรวมเตรียมพรอมรับมือพายุโซนรอน “ปาบึก”
(PABUK) เคลื่อนตัวเขาสูภาคใต ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต11 สุราษฎรธานี”
4. วันที่ 2 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น. กระทรวงมหาดไทย จัดประชุม “กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ ครั้งที่ 2/2562” ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พล
เอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบัญชาการกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เปนประธาน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ สสนก. ไดเนนย้ํากับที่ประชุมวา จะเกิดการยก
ตัวของคลื่นซัดฝง (storm surge) สูง 3 เมตร และคลื่นลมแรงความสูง 3-5 เมตร และขอใหมีการ “อพยพ”
ประชาชนตลอดแนวชายฝ ง ของทุ ก จั ง หวั ด ของภาคใต ฝ ง ตะวั น ออกโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ใน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี และ จังหวัดชุมพร
5. สสนก. ส งเจ า หน า ที่ร ว มสนั บ สนุ น การทํางานของ“ศูน ยเฉพาะกิจ ชั่ว คราวในภาวะวิกฤติ ปฏิบัติการรว ม
เตรียมพรอมรับมือพายุโซนรอน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวเขาสูภาคใต ณ ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎรธานี โดยใชระบบที่ทันสมัยที่สุดในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

• ระบบติดตามสถานการณน้ําจากคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ เพื่อติดตามสถานการณ ไดแก
เสนทางพายุ ปริมาณฝน ระดับน้ําในแมน้ําสายสําคัญ คาความเค็มรุกตัว และปริมาณน้ําไหลลงเขื่อน
Real Time และการคาดการณตางๆ
• แบบจําลองคาดการณสภาพอากาศ WRF-ROMS ในการคาดการณการเคลื่อนตัวของพายุ กระแสลม
และปริมาณฝน
• แบบจําลองคาดการณน้ําหลาก เพื่อคาดการณและแจงเตือนพื้นที่ที่จะเกิดน้ําหลากไดถึงระดับตําบล
• แบบจําลองคาดการณคลื่นในทะเล เพื่อคาดการณความสูงและทิศทางของคลื่นจากพายุ
• แบบจําลองคาดการณการยกตัวของระดับน้ําทะเลจากคลื่นซัดฝง (Storm Surge) เพื่อคาดการณ
ระดับน้ําทะเลยกตัวจากแรงลมของพายุ ที่สงผลใหน้ําทะเลเขาทวมพื้นที่ตามแนวชายฝง
• แบบจําลองคาดการณความเค็มในแมน้ํา เพื่อคาดการณผลกระทบจากน้ําทะเลยกตัวสูงขึ้น ดันให
ความเค็มรุกตัวเขาสูแมน้ําเจาพระยา
• แบบจําลองระดับน้ํา เพื่อคาดการณระดับน้ําที่จะเพิ่มในแมน้ําตาป
• แบบจําลองสมดุลน้ํา (SWAT) เพื่อคาดการณปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนบางลาง
6. สสนก. รวมประชุมกับ “ศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดสุราษฎรธานี” เพื่อสรุปสถานการณและแจง
เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเคลื่อนตัวของพายุโซนรอน “ปาบึก” เพื่อสนับสนุนการวางกําลังเจาหนาที่และ
ทรัพยากรเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประสานเครือขาย “ระดับทองถิ่น” ไดอยางทันทวงที
7. สนับสนุนขอมูลใหผูวาราชการจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 แจงเตือนสถานการณและ
บัญชาการไดอยางตรง
8. สํารวจความเสียหายของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดวยอากาศยานไรคนขับ (UAV) ตามแนวชายฝง
บริเวณอําเภอสิชล และ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปสูแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) เพื่อปองกันภัยตามหลักสากล คือ "รูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยาง
ยั่งยืน" ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน (Build Back Better and Safer)

