
21 พฤศจิกายน 2561

รายงานสถานการณน้ํา
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หัวขอในการนําเสนอ:

หัวขอที่ 1: สถานการณนํ้าในพื้นที่ลาดเชิงเขา

หัวขอที่ 2: การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณนํ้าฤดู

แลงป 2561/2562

หัวขอที่ 3: การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณนํ้าฤดู

ฝนภาคใต



(1) สถานการณน้ําในพื้นที่ลาดเชิงเขา:
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21 พ.ย.61 22 พ.ย.61 23 พ.ย.61

24 พ.ย.61 25 พ.ย.61

พายุโซนรอน “โทราจี”(Toraji) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต ไดจะออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ําแลว และคาดวาจะเคล่ือนตัวลงสูอาวไทย 

ผานภาคใตตอนกลางลงสูทะเลอันดามัน ในชวงวันท่ี 19-21 พ.ย. 61 สงผลใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝน ภาคใตมีฝนเกือบท่ัวไปและมีฝนตกหนักบาง

พ้ืนท่ีตั้งแต จ.สุราษฎรธานีลงมา สวนในวันท่ี 21-22 พ.ย.61 ประเทศไทยตอนบนฝนลดลง ภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่อง

การคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน



(1) สถานการณน้ําในพื้นที่ลาดเชิงเขา:
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Average Soil Moisture Content (21 ต.ค. 61) Average Soil Moisture Content (20 พ.ย. 61)

ภาคใต

ขอมูล: 21 ต.ค. และ 20 พ.ย. 2561

0.8-1.0



(2) สถานการณน้ําในพื้นที่ลาดเชิงเขา:
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สถานการณปกติ

Flash Flood Risk 24 hrs.

21 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.

Flash Flood Risk 36 hrs.

21 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.

ขอมูล:วันท่ี 20 พ.ย. 2561

จ.สตูล

สถานการณปกติ

จ.สุราษฎรธานี

จ.นครศรีธรรมราช 

จ.สุราษฎรธานี

จ.นครศรีธรรมราช 



(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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(2) การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําฤดูแลงป 2561/2562:
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พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย เดือนธันวาคม

พ้ืนที่เฝาระวัง
1. ตรัง (4) กันตัง เมืองตรัง วังวิเศษ หวยยอด
2. นครศรีธรรมราช (11) จุฬาภรณ เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด เชียรใหญ ทาศาลา

สทภ.8 ปากพนัง พรหมคีรี พระพรหม เมืองนครศรีธรรมราช
รอนพิบูลย หัวไทร

3. นราธิวาส (8) บาเจาะ เมืองนราธิวาส เจาะไอรอง ตากใบ ยี่งอ ระแงะ
รือเสาะ ศรีสาคร

4. ปตตานี (11) กะพอ ทุงยางแดง เมืองปตตานี ยะรัง สายบุรี หนองจิก
โคกโพธิ์ ปะนาเระ แมลาน ไมแกน ยะหร่ิง

5. พัทลุง (6) ควนขนุน ปากพะยูน เมืองพัทลุง เขาชัยสน บางแกว
ปาพะยอม

6. ยะลา (2) รามัน เมืองยะลา
7. สงขลา (13) กระแสสินธุ ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่ํา ระโนด สทิงพระ

หาดใหญ คลองหอยโขง นาทวี เมืองสงขลา รัตภูมิ สิงหนคร
8. นครศรีธรรมราช (3) ฉวาง ถ้ําพรรณรา ทุงใหญ

สทภ.10
9. สุราษฎรธานี (11) กาญจนดิษฐ เคียนซา ไชยา ดอนสัก  ทาฉาง ทาชนะ

บานนาเดิม บานนาสาร พระแสง พุนพิน เวียงสระ             

(3)การเตรียมความพรอมในการรับสถานการณน้ําทวม :
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 เครื่องสบูน้ํา 8 น้ิว   จาํนวน 2 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 10 น้ิว จาํนวน 3 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 12 น้ิว จาํนวน 25 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 26 น้ิว จาํนวน 25 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 30 น้ิว จาํนวน  5 เครื่อง

การเตรียมความพร้อมในการรบัสถานการณ์น้ําท่วม 

ในเขตพืน้ท่ี สทภ.7

 รถบรรทุก 6 ล้อ                       1 คนั

 รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน    2 คนั

 รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน  1 คนั

บุคลากร   13 คน ศกัยภาพการสบูน้ํา 6.92 ล้านลบ.ม.

งบประมาณ  1,471,000 บาท

รวม  60 เครื่อง

รวม  4 คนั

(3)การเตรียมความพรอมในการรับสถานการณน้ําทวม :
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 เครื่องสบูน้ํา 10 น้ิว จาํนวน 1 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 12 น้ิว จาํนวน 15 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 26 น้ิว จาํนวน 1 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 26 น้ิว จาํนวน 4 เครื่อง

 รถบรรทุก 6 ล้อ                       1 คนั

 รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน    1 คนั

 รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน  1 คนั

บุคลากร   10 คน     ศกัยภาพการสบูน้ํา 0.4 ล้านลบ.ม.

งบประมาณ  885,000 บาท

รวม  22 เครื่อง

รวม   3 คนั 

(3)การเตรียมความพรอมในการรับสถานการณน้ําทวม :

การเตรียมความพร้อมในการรบัสถานการณ์น้ําท่วม 

ในเขตพืน้ท่ี สทภ.10
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 เครื่องสบูน้ํา 10 น้ิว จาํนวน 1 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 12 น้ิว จาํนวน 20 เครื่อง

 เครื่องสบูน้ํา 26 น้ิว จาํนวน 1 เครื่อง

 รถบรรทุก 6 ล้อ                       1 คนั

 รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน    1 คนั

 รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน  1 คนั

บุคลากร   14 คน     ศกัยภาพการสบูน้ํา 1.45 ล้านลบ.ม.

งบประมาณ  844,500 บาท

รวม  22 เครื่อง

รวม   3 คนั 

(3)การเตรียมความพรอมในการรับสถานการณน้ําทวม :

การเตรียมความพร้อมในการรบัสถานการณ์น้ําท่วม 

ในเขตพืน้ท่ี สทภ.8
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Thank You
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