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(ที่มา: http://www.thaiwater.net/current/2017/floodsouthjan2017/floodsouth_jan2017.html) 

การกระจายตัวของฝนและฝนสะสมของเดือนมกราคม 



(ที่มา: ภาพถ่ายดาวเทยีม Himawari-8) 

อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 1 - 6 มกราคม 



(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 แผนที่อากาศช่วงวันที่ 1 - 6 มกราคม 



พืน้ที่น า้ท่วมใหญ่ภาคใต้เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2560 
 จังหวัด พท. น ำ้ท่วม(ไร่) ร้อยละ 

ชุมพร 
ตรัง 
นครศรีธรรมรำช 
นรำธิวำส 
ประจวบคีรีขันธ์ 
ปัตตำนี 
พัทลุง 
ยะลำ 
สงขลำ 
สุรำษฎร์ธำนี 

10,444.7 
10,057.0 

597,740.1 
38,242.8 
6,119.8 

56,128.5 
160,749.7 
13,697.8 

160,499.3 
157,488.8 

0.9 
0.8 

49.4 
3.2 
0.5 
4.6 

13.3 
1.1 

13.3 
13.0 

รวม 1,211,168.5 100.0 

ดาวเทยีม COSMO-SkyMed-4 RADARSAT-1 
และ RADARSAT-2 



เหตุการณ์น า้ท่วมใหญ่ภาคใต้เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2560 
 

-ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบรวมทัง้สิน้
1,815,618 คน มีผู้เสียชีวติ 95 ราย  
-สาธารณประโยชน์ ถนน 4,314 จุด คอ
สะพาน 348 แห่ง ฝาย 126 แห่ง อ่างเกบ็
น า้ 2 แห่ง ประตูระบายน า้ 1 แห่ง และ
อ่ืนๆ  
-เรียงตามล าดับความรุนแรง  
จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง 



General operations for iRIC simulations. 
(http://i-ric.org/en/) 

iRIC Software 



สมการการไหลต่อเน่ือง 

สมการโมเมนตัม 

โดยที่ h เป็น ความลกึ, u, v เป็น ความเร็วเฉล่ียในแนวดิ่ง, x, y เป็น ความเค้น
เฉือนในแนวแกน x กับ y,  เป็น ความหนาแน่นของน า้, H เป็น ค่าเสาระดับ 
(H=zb+h), zb เป็น ระดับของท้องน า้,  เป็น ความหนืดจลน์, t เป็น เวลา และ x, 
y เป็น แนวแกนของระบบพกัิดแบบฉากตามทศิทางการไหลกับทศิทางตัง้ฉาก
ตามล าดับ 

สมการควบคุมการไหลชนิด 
2 มติใินระบบพกัิดฉาก 



พืน้ที่ศึกษาอ าเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

อ.บางสะพาน 
(ที่มา: Thai PBS News) 



พืน้ทีอุ่ทกภยัท้ายอ่างเกบ็น า้คลองลอย 



สภาพคลองท้ายอ่างเกบ็น า้คลองลอย (เม่ือ วันที ่7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 



สภาพคลองท้ายอ่างเกบ็น า้คลองลอย (หลงัน า้ท่วม) 



สภาพคลองท้ายอ่างเกบ็น า้คลองลอย (เม่ือ วันที ่7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 



สภาพน า้ท่วมและความเสียหายบริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน 

1.45 m (9 Jan. 2017) 

0.7 m (6 Dec. 2016) 



สภาพน า้ท่วมและความเสียหายบริเวณสะพานคลองวังยาว อ. บางสะพาน 

>0.50 ม. 

>1.50 ม. 



สภาพก่อนน า้ท่วม 

สภาพหลงัน า้ท่วม 
Google street view on Dec. 2015 



ตลิง่ซ้าย 

น า้
ไห

ล 

สภาพน า้ท่วมและความเสียหายบริเวณสะพานคลองวังยาว อ. บางสะพาน 



iRIC Nays2DFlood Software 

x = y = 100 ม. t = 0.5 วนิาท ี 
การค านวณใช้วธีิ CIP method 

แมนน่ิง n = 0.035   
Upstream 

Downstream 

คลองลอย 
หนองตาจ่า 

บางสะพาน 



ผลการค านวณ iRIC Nays2DFlood 



ผลการค านวณ iRIC Nays2DFlood 



ผลการค านวณ iRIC Nays2DFlood 
สภาพภูมิประเทศ T = 3 hrs T = 6 hrs 

T = 12 hrs T = 15 hrs T = 18 hrs 



ผลการค านวณ iRIC Nays2DFlood 

คลองขวาง คลองพนัล า 

คลองขนาน คลองทอง 
สะพานคลองวงัยาว 



กรณี Dam Break: iRIC Nays2DFlood 



เปรียบเทยีบกรณีปัจจุบันกับกรณี Dam Break 
กรณีสภาพปัจจุบัน กรณี Dam Break 



จากการศึกษาและจ าลองพฤติกรรมการไหลของน า้หลาก
ฉับพลันผลการค านวณของเหตุการณ์น า้ท่วมฉับพลันใน
พืน้ที่อ าเภอบางสะพานในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560  โดยการใช้
แบบจ าลอง iRIC Nays2DFlood พบว่าสามารถน าไปใช้
ลอกเลียนแบบพฤตกิรรมการไหลของน า้ท่วมฉับพลันที่เคย
เกดิขึน้ได้เป็นอย่างดี  
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