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ThaiWater mobile application 

จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยเดือนพฤศจิกายน 2561 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต ่าก่าลังแรง
ที พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที  7-10 พ.ย. 61 ท่าให้เกิดน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก และน้่าล้นตลิ ง ในพื้นที  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และเพชรบุรี หลังจากนั้นได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “โทราจี” (TORAJI) ท่าให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราฎร์ธานีลงไป
ถึงจังหวัดนราธิวาสมีฝนเพิ มมากขึ้น และเกิดน่้าไหลหลากในพื้นที จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ในวันที  21-22 พ.ย. 61 

2 ที มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไทยรัฐออนไลน์ 

วันที  16 พ.ย. 61 เ 
กิดฝนตกหนักน่้าไหลหลากเข้าท่วมจงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์

วันที  9 พ.ย. 61  
น่้าท่วมจังหวัดชุมพร 

อิทธิพลจากหยอ่มความกดอากาศต า่ 

วันที  21 พ.ย. 61  
น่้าไหลหลากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที  21 พ.ย. 61  
น่้าไหลหลากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อิทธิพลจากพาย ุ“โทราจ”ี 



เดือนพฤศจิกายน 2561 มีพายุที ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จ่านวน 2 ลูก 
1. พายุ “โทราจี” (TORAJI) อ่อนก่าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื อนตัวลงสู่อ่าวไทย ผ่านภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทยลงสู่ทะเลอันอามัน  

ในช่วงวันที  18-19 พ.ย. 61 เหนี ยวน่าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก่าลัง แรงขึ้น ส่งผลให้
ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสมีฝนเพิ มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง จนท่าให้เกิดน้่าท่วมฉับพลันและ
น้่าป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี 

2. พายุ “อุซางิ” (Usagi) อ่อนก่าลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าและเคลื อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยในช่วงวันที  25-26 พ.ย. 61 ส่งผลให้บริเวณ
ภาคใต้ของประเทศมีฝนเพิ มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง 
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ที่มา: https://www.wunderground.com 
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 เนื องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก่าลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้
ตอนล่างที เคลื อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามัน ในช่วงวันที  8-9 พ.ย. 61 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ มขึ้น และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากในบางพื้นที  โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง 
สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

4 

ที่มา: http://www.satda.tmd.go.th 

วันที  8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. 



พฤศจิกำยน (ค่ำปกต)ิ พฤศจิกำยน 2561 ผลต่ำง 

เดือนพฤศจิกายน 2561 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 31 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติถึง 61% โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้
ตอนล่างท่ีมีปริมาณฝนน้อยอย่างเห็นได้ชัด 
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 เดือนพฤศจิกายน 2561 มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554 โดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ของประเทศที่มีปริมาณฝนน้อยอย่างเห็นได้ชัด 6 



7 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2561 พบว่า เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณฝนน้อยกว่าเดือนตุลาคม
ถึง 77% และเป็นการลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 



ลักษณะฝนเดือนพฤศจิกายน 2561 ต่างจากปี 2528 ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้เกือบทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางด้านฝั่งตะวันตก และภาคใต้ตอนล่าง 

พฤศจิกำยน 2561 พฤศจิกำยน 2528 
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 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเพื อช่วยเหลือภาวะภัยแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
จ่านวน 9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการในพื้นที จังหวัดเชียงใหม่ 
พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี 
สุรินทร์ และสระแก้ว โดยมีการปฏิบัติการฝนหลวงจ่านวน 3 วัน  
ซึ งจังหวัดที มีรายงานฝนตกรวม 4 จังหวัด โดยอยู่ ในพื้นที 
ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้ แก่  จังหวัดเชียงใหม่  และภาคกลาง  
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ 
 เนื องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ 
ฤดูหนาว เมื อวันที  27 ตุลาคม 2561 ท่าให้สภาพอากาศไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติการฝนหลวง จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็น 
ที เข้าปกคลุมประเทศไทย อีกทั้งหลายพื้นที เริ มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี ยว
ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปิด
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที  10 พฤศจิกายน 2561 



เดือนพฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าปี 2560 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันออกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีอุณหภูมิสูงกว่าปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย 

หมายเหตุ : แต่ละภาพเป็นข้อมูลเฉลี่ยช่วงเวลา 14.00-14.59 น. ของทั้งเดือนตุลาคม 
ท่ีมา : ข้อมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสนก. 

2558 2559 2560 2561 
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สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยมีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 56,615 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2561 มีน้้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2554  
และ ปี 2560 
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สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณน้้ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 19,081 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งเป็นปริมาณน้้ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2554 และ ปี 2560 เมื่อเที่ยบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี 
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สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 สถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง 
ภาคเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย และมีระดับน้้าน้อยวิกฤตในล้าน้้าสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วน ใหญ่มีระดับ 
น้้าปานกลางถึงน้้าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลาง ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้้ามาก และยังคงมีน้้าล้นตลิ่งในที ่
ลุ่มต่้าปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุน ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก ซึ่งประเทศไทยกิดสถานการณ์น้้าล้นตลิ่งต่้าและ 
น้้าล้นตลิ่งต้่าตามธรรมชาติในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังน้ี 

13 

ภำคใต ้  ภำคกลำง 
 คลองบางกล่้า*  อ้าเภอบางกล่้า  จังหวัดสงขลา  แม่น้้าท่าจีน** 

 อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 คลองช*ี  อ้าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  คลองมหาชัย** 
 คลองนางน้อย*  อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 คลองฉลุง*  อ้าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
 แม่น้้าตาปี  อ้าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 คลองกลาย  อ้าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คลองขนาน  อ้าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 คลองท่าตะเภา  อ้าเภอเมืองชุมพร 

 จังหวัดชุมพร 
 คลองสวี  อ้าเภอสวี 
หมายเหตุ : *  หมายถึง น่้าล้นตลิ งต ่าตามธรรมชาติ 
 **  หมายถึง น่้าล้นตลิ งในที ลุ่มต ่าปากแม่น่้าในชว่งน่้าทะเลหนุน 



 ถ้าฝนเดือนธันวาคม 2561 คล้ายกับปี 2528 ประเทศไทยจะมีฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งบริเวณตอนบนของประเทศและ 
ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกจะมี
ฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
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ธันวำคม 2528 ธันวำคม (ค่ำปกต)ิ ผลต่ำง 



ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโน ซึ่งหมายถึง ปริมาณฝนยังคงมีแนวโน้มลดลง 

15 ที่มา : https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table 

เอลนีโญ 

ลำนิญำ 

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย 
-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกต ิ
< -0.5 แนวโน้มฝนมาก 

ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. มี.ค. ก.พ. เม.ย. 
คำดกำรณ์ 

ปกต ิ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 




