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ความร่วมมือของหน่วยงาน 

ปฏิบัติการ สสนก.  มก.  ปภ.  กองทัพภาค 4 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

วิเคราะห์และติดตาม 
สถานการณ ์

สสนก. ทน. สทอภ. ปภ. 

สนับสนุนข้อมูล 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สรอ. กฟผ. กฟภ. อต. ทบ. ชป. 
สวทช. NHC SDA TWI 



1. การเคลื่อนย้ายศูนย์ข้อมูลน้้าเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน 
 

2. รายงานสถานการณ์น้้าทั่วประเทศ  
 

3. รายงานปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ 
 

4. การส้ารวจเพิ่มเติม 
5. การปฏิบัติการร่วมของชุมชน 
 

ผลการปฏิบัติการร่วมฯ 

วันละ 1 ครั้ง เวลา 9.00 น. 

วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ 18.00 น. 

จาก สวทช. ไปประจ าการ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จ. สุราษฎร์ธานี 



วนัที่ 4 ตลุาคม 2557 เวลา 18.00 น. 4 

การเคลื่อนย้ายศูนย์ข้อมูลน้้าเคลือ่นที่ในภาวะฉุกเฉิน 
เคลื่อนย้ายศูนย์ขอ้มูลน้ าเคลื่อนที่ในภาวะฉกุเฉิน 
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ส้านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ไปปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ภาคใต้ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 11 จ.สุราษฎร์ธาน ี
โดยมีกองพันทหารสารวัตรที่ 11 อ านวยความ
สะดวกในการน าขบวนเพื่อเคลื่อนย้ายทั้งขาไป 
และขากลับ 
 
ออกเดินทางจาก สวทช. 
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น. 
ถึงท่ีหมาย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี  
วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 02.30 น. 
 
เดินทางกลับ  
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. 
 



วนัที่ 4 ตลุาคม 2557 เวลา 18.00 น. 5 

การเคลื่อนย้ายศูนย์ข้อมูลน้้าเคลือ่นที่ในภาวะฉุกเฉิน 
สถานที่ติดตั้ง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี 



6 

สรุปสถานการณ์ 
 กลุ่มเมฆ ยังคงมีกลุ่มเมฆปกคลุมเป็นหย่อม ๆ ตลอดแนวภาคใต้ ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยปริมาณ

เมฆเบาบางลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน 
 ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี 
 ระดับน้้าในแม่น้้าส้าคัญ เกิดน้ าล้นตลิ่งที่  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อ.เมือง จ.สตูล และ อ.เวียงสระ              

จ.สุราษฎร์ธาน ี
 คาดการณ์ฝน วันที่ 8 ต.ค. จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงภาคกลางตอนล่างบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม จากนั้น
ช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง โดยกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนบน ท าให้เกิดฝนตก
ตลอดแนวด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลาง บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลาง
ตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีฝนตกกระจายและฝนตกหนักในบางพื้นที่ 

    ค้าเตือน : เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที ่8-9 ต.ค. 57 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากและน้้าล้นตลิ่ง 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ฝน (ปัจจุบัน) – ภาพเมฆ วันที่ 8 ต.ค. 57 17.00 น.  

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ฝน (ปัจจุบัน) – เรดาร์ตรวจอากาศ 

เรดาร์สุราษฎร์ธานี 
8 ต.ค. 2557 

15.30 น. 

เรดาร์สุวรรณภูมิ 
8 ต.ค. 2557 

15.30 น. 

เรดาร์ภูเก็ต 
8 ต.ค. 2557 

12.30 น. 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ฝน (ปัจจุบัน) – ภาพถ่ายดาวเทียม 
ดาวเทียม AQUA  

ณ วันที่ 8 ต.ค. 57 เวลา 10.49 น. 

ที่มา: สทอภ. 
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ฝน (ปัจจุบัน) – ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 

ปริมาณฝนสะสมย้อนหลงั 24 ชม. ปริมาณฝนสะสมย้อนหลงั 7 วัน 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 

ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม.มากกว่า 50 มม. ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 7 วัน มากกว่า 200 มม. 

ที่มา: สสนก. 



สถานการณ์ฝน (ปัจจุบัน) – ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 
สถานี KOSK-อ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน ี

สถานี TTLG-อ.ทับปุด จ.พังงา 

สถานี RCHM-อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุร ี

สถานี TTLG-อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

สถานี NANG-อ.เมือง จ.กระบี่ 

สถานี JBLG-อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์น้้า (ปัจจุบัน) - ระดับน้้าในแม่น้้าล้าคลอง 

สถานี STU001-อ. เมืองสตูล จ. สตูล 

เริ่มล้นตลิ่ง  
5 ต.ค. 57 16.00 น. 

สถานี TPI005-อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธาน ี

เริ่มล้นตลิ่ง  
4 ต.ค. 57 23.00 น. 

สถานี TKP001-อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

เริ่มล้นตลิ่ง  
8 ต.ค. 57 7.00 น. 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์น้้า (ปัจจุบัน) - น้้าในเขื่อนรัชชประภา 

ที่มา: กรมชลประทาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รายงาน ณ วันที่ 8 ต.ค. 57 
ปริมาณน้ า 4,667 ล้าน ลบ.ม. (83%) 
ใช้การได้จริง 3,315 ล้าน ลบ.ม. (59%) 
รับน้ าได้อีก 972 ล้าน ลบ.ม. 
ไหลเข้า วันนี้ 40.81 ล้าน ลบ.ม.  
ระบาย ปิดการระบาย 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์น้้า (ปัจจุบัน) - น้้าในเขื่อนบางลาง 

ที่มา: กรมชลประทาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รายงาน ณ วันที่ 8 ต.ค. 57 
ปริมาณน้ า 604 ล้าน ลบ.ม. (42%) 
ใช้การได้จริง 344 ล้าน ลบ.ม. (24%) 
รับน้ าได้อีก 850 ล้าน ลบ.ม. 
ไหลเข้า วันนี้ 3.12 ล้าน ลบ.ม.  
ระบาย วันนี้ 1.73 ล้าน ลบ.ม. 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 



15 15 

สถานการณ์คลื่นทะเล (ปัจจุบัน) - แผนภาพความสูงและทิศทางคลื่น 

7 ต.ค. 2557 6 ต.ค. 2557 

ที่มา: Ocean Weather inc. 

8 ต.ค. 2557 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ทิศทางและความเร็วของกระแสน้้า วันที่ 8 ต.ค. 57  

ที่มา: สทอภ. 

เวลา 14.00 น. 

เวลา 13.00 น. 

เวลา 14.00 น. 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ฝน (คาดการณ์)  - แบบจ้าลองสภาพอากาศ WRF  

ความละเอียด 3x3 กม. ช่วงวันที่ 8-10 ต.ค. 2557 

8 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2557 10 ต.ค. 2557 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 



วนัที่ 4 ตลุาคม 2557 เวลา 18.00 น. 18 18 

สถานการณ์ฝน (คาดการณ์)  - แบบจ้าลองสภาพอากาศ WRF 

ความละเอียด 9x9 กม. ช่วงวันที่ 11-14 ต.ค. 57 

11 ต.ค. 2557 12 ต.ค. 2557 

13 ต.ค. 2557 14 ต.ค. 2557 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สถานการณ์ทะเล (คาดการณ์) - ความสูงและทิศทางคลื่น 

10 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2557 8 ต.ค. 2557 

ที่มา: สสนก. 

Initial date 20141007 00UTC 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 



การปฏิบัติงานทีมส้ารวจและตรวจวัด 
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1.การปฏิบัติงานทีมส้ารวจและตรวจวัด (เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 57) 

บ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตร 
สถานี TPI002-อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี

ส้ารวจล้าน้้าและวัดอัตราการไหล 
สถานี TKP001-อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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1.การปฏิบัติงานทีมส้ารวจและตรวจวัด (เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 57) 

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 

คลองระโนด 

คลองสทิงพระ 

ปากรอ 

คลองนางเรียม 
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1.การปฏิบัติงานทีมส้ารวจและตรวจวัด (เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 57) 

แม่น้ าตาปี อ.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

หมู ่8 ต.อิปัน 

คลองชะอุ่น อ.พนม 

อ่างเก็บน้ าบางทรายนวล 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น. 
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จุดติดตั้งที่ 1 สะพานตลาดเก่า ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
พิกัด 8.829349, 98.369174 

 1. ทีมส้ารวจติดตั้งโทรมาตรเพิ่มเติม 3 จุด 
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จุดติดตั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ าคลองสก  
ต.คลองสก อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี 
พิกัด 8.881919,  98.678972 

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 

2. ทีมส้ารวจติดตั้งโทรมาตรเพิ่มเติม 3 จุด (ต่อ) 
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 2. ทีมส้ารวจติดตั้งโทรมาตรเพิ่มเติม 3 จุด (ต่อ) 

จุดติดตั้งที่ 3 ทะเลน้อย ต.พนางตุง    
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
พิกัด 7.780190,100.197037 

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 
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สะพานตลาดเก่า ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
พิกัด 8.829349, 98.369174 

 2. ทีมส้ารวจระดับอ้างอิงที่สถานีสะพานตลาดเก่า (ต่อ)  
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2. การวัดอัตราการไหลที่ สถานีตะกั่วป่า (TKP001) 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เมื่อเวลา 16.30 น.       
สถานีตะกั่วป่า ระดับน้้าอยู่ที่ 7.97 ม.รทก.           

อัตราการไหล วัดได้ 372 ลบ.ม./วินาที   
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3. ทีมเทคโนโลยีการตรวจวัดตรวจความพร้อม UAV  

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เมื่อเวลา 17.30 น. 
ทีมเทคโนโลยีการตรวจวัดตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ UAV   



ภาคผนวก 
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แผนที่น้้าท่วมจากดาวเทียม COSMO-SkyMed2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เคียนซา 1,188 ไร่ 

เวียงสระ 357 ไร่  

บ้านนาเดิม 1,101 ไร่  

พระแสง 196 ไร่ 

พุนพิน 110 ไร่ 

บ้านนาสาร 451 ไร่ 

รวม 3,403 ไร ่

ประมาณการพื้นที่น้้าท่วม ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 57 เวลา 5.53 น. 

ที่มา: สทอภ. 
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แผนที่น้้าท่วมจากดาวเทียม COSMO-SkyMed2 จังหวัดสตูล 

เมืองสตูล 912 ไร่ 

ควนโดน 226 ไร่  

ท่าแพ 225 ไร่  

ละงู 2,114 ไร่ 

รวม 3,476 ไร ่

ประมาณการพื้นที่น้้าท่วม 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 57 เวลา 5.53 น. 

ที่มา: สทอภ. 



ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 57 เวลา 5.53 น. 
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แผนที่น้้าท่วมจากดาวเทียม COSMO-SkyMed2 บริเวณจังหวัดตรัง 

ที่มา: สทอภ. 

เมืองตรัง 570 ไร่ 
กันตัง 22 ไร่  
วังวิเศษ 9 ไร่  
ห้วยยอด 9 ไร่ 

รวม 610 ไร่ 

ประมาณการพื้นที่น้้าท่วม 
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ณ วันที่  8 ต.ค. 57 เวลา 15.40 น.  
เกิดน้ าท่วมขังประมาณ 50-70 เซนติเมตร  

บริเวณนอกเขตเทศบาล ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  

 ภาพน้้าท่วมบริเวณนอกเขตเทศบาล 



สรุปสถานการณ์น้้าชมุชนปัจจุบัน 
 แจ้งเตือนเฝ้าระวัง 

 คาดการณ์ฝน วันที่ 8 ต.ค. จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
รวมถึงภาคกลางตอนล่างบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม จากนั้นช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. ภาคใต้จะมีปริมาณฝนลดลง โดยกลุ่มฝน
จะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนบน ท าให้เกิดฝนตกตลอดแนวด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลาง บริเวณภาคตะวันออก ภาค
กลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีฝนตกกระจายและฝนตกหนักในบางพื้นที่  
ค้าเตือน เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่ 8-9 ต.ค. 57 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร  ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและน้ าล้นตลิ่ง 
สภาพอากาศโดยทั่วไป 
• มีกลุ่มเมฆฝนโดยทั่วไปของภาค มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณภาคใต้และมีปริมาณลดลง 

 เฝ้าระวัง 
• ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี มีเมฆมาก และฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ า แม่น้ าคลองยันระดับน้ าทรงตัว 

 ปกต ิ
• ลุ่มน้ าย่อยชุมชนคลองป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ไม่มีฝนตกในพื้นที่ 
• พื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ไม่มีฝนตก ระดับน้ าในคลองท่าเลา มีปริมาณลดลง 
• ชุมชนบ้านทับคริสต์ อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 09.00 น. ช่วงเช้าฟ้าเปิดมีแดด  มีกลุ่มเมฆฝน ระดับน้ าในคลองชุอุ่นลดลง ระดับ

น้ าในอ่างบางทรายนวลต่ ากว่าระดับเก็บกักสูงสุด 2.20 ม. 
• บ้านลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ (พื้นที่ปลายน้ า) มีฝนเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว ระดับน้ าในคลองลีเล็ดและคลองอื่นๆ ในพื้นที่

ต่ ากว่าตลิ่งประมาณ 0.50 ม.  
• ที่คลองระบายน้ าสาย D10 ชุมชนบ้านท่าด่าน ม.2 ต.ดอนรัก จ.ปัตตานี มีปริมาณน้ าลดลงเล็กน้อย ระดับน้ าในคลองระบายสาย D10 

ต่ ากว่าระดับตลิ่งประมาณ 1 เมตร 



สรุปสถานการณ์น้้าชมุชนปัจจุบัน 

ลด เพิม่ ทรงตัว 

ต.อัยเยอรเ์วง อ.เมอืงเบตง จ.ยะลา 

ต.ตะกกุเหนอื อ.วภิาวด ีจ.สรุาษฎรธ์าน ีต.ตะกกุเหนอื อ.วภิาวด ีจ.สรุาษฎรธ์าน ี

ต.ดอนรัก อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตาน ี

ต.อัยเยอรเ์วง อ.เมอืงเบตง จ.ยะลา 

บา้นทับครสิต ์อ.พนม จ.สรุาษฎรธ์าน ี

 อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 

 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลงุ 

ระดับน ้า 
ชมุชนบา้นปากซวด ต.พะแสง อ.บา้นตาขนุ  

จ.สรุาษฎรธ์าน ี

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 



สรุปสถานการณ์น้้าชมุชนปัจจุบัน 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. 

พะแสง 



วนัที่ 4 ตลุาคม 2557 เวลา 18.00 น. 38 


