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2 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม 2562 จากอิทธิพลพายุโซนร้อน 
“โพดุล” และอิทธิพลพายุโซนร้อน”คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังแรงมีผลกระทบ
ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.-16 ต.ค. 2562 ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุโขทัย นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวล้าภู ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กระบี่ 
ระนอง และชุมพร โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 36,244 หลัง มีผู้เสียชีวิต 41 ราย 

วันท่ี 16 ต.ค. 62 สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 จุด คือ สนง.ที่ดินวารินช าราบ  
และถนนชลประทานท่าบ่อ 13 ครัวเรือน จ านวน 46 คน 



 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “แมตโม” (MATMO) พร้อมทั้งเคลื่อน
ตัวทางทิศตะวันตกเข้าสู่ประเทศเวียดนามและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 31 ต.ค. 62 และในวันเดียวกันนั้นพายุอ่อน
ก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชา ในวันต่อมาพายุได้อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ า
เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย 
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แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่มา: University College London ที่มา: https://www.meteo974.re 



ตุลำคม (ค่ำปกติ) ตุลำคม 2562 ผลต่ำง 

เดือนตุลาคม ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 92 มิลลิเมตร น้อยกว่าปกติ ประมาณ 44% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติมาก ยกเว้นภาคใต้ตอนล่างท่ีมีฝนตกมากกว่าปกติในหลายพ้ืนที่ 
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เดือนตุลาคม ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 92 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณฝนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี 2555-2561 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2562 พบว่าเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี และมีปริมาณฝนน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาประมาณ 118 มิลลิเมตร 



เดือนตุลาคม ปี 2562 มีลักษณะฝนต่างจากปี 2550 อย่างเห็นได้ชัด โดยประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปี 2550 
ในทุกภาคของประเทศ 
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ตุลำคม 2562 ตุลำคม 2550 ผลต่ำง 



เดือนตุลาคม ปี 2562 บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้มีอุณหภูมิต่ ากว่า
เดือนที่ผ่านมา และเมื่อเทียบอุณหภูมิตั้งแต่ปี 2559-2551 พบว่า ภาคใต้มีอุณหภูมิต่ าสุด 

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

2559 2560 2561 2562 
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สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 47,432 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง  
หากเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีปริมาณน้ ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง ประมาณ 6,314 ล้าน 
ลบ.ม. ส่วนปริมาณน้ าไหลลงอ่างสะสมตั้งแต่ต้นปีมี  27,492 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปี 2558 ประมาณ 5,934 ล้าน ลบ.ม. 
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สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 12,075 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงประมาณ 1,142 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงใน
พื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาประมาณ 5,923 ล้าน ลบ.ม.  
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สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ภาพรวมของสถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง 
โดยภาคเหนือมีระดับน้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลางถึงน้้าน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก 
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับน้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลางถึงน้้ามากและมีน้้าล้นตลิ่งต่้าบริเวณปากแม่น้้าในช่วง  
น้้าทะเลหนุนสูง ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าเพ่ิมมากขึ้นแต่ยังคงมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามากกับมีน้้าล้นตลิ่งบางพ้ืนที่ ดังนี้  
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื    
แม่น้้าชี ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (น้้าล้นตลิ่ง) 
แม่น้้ามูล ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (น้้าล้นตลิ่ง) 
ภาคกลาง    
แม่น้้าท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (น้้าล้นตลิ่งต่้าตามธรรมชาติ) 
คลองสนามชัย ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (น้้าล้นตลิ่งต่้าตามธรรมชาติ) 
ภาคตะวนัออก    
แม่น้้าปราจีนบุรี ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว (น้้าล้นตลิ่ง) 
ภาคใต ้    
คลองฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล (น้้าล้นตลิ่ง) 
คลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (น้้าล้นตลิ่ง) 



ถ้าฝนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 คล้ายกับปี 2550 ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติเล็กน้อย ยกเว้นบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอนท่ีมีปริมาณฝนมากกว่าปกติเ ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติมาก 
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พฤศจิกำยน 2550 พฤศจิกำยน (ค่ำปกติ) ค่ำผลต่ำง 
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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 แนวโน้มฝนปกติ 
< -0.5 แนวโน้มฝนมาก 

คำดกำรณ์ 

ปกต ิ

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

ปรากฎการณ์ ENSO อยู่ในสภาวะปกติ และคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติไปจนถึงเดือนกรกฏาคม ปี 2563 ส่งผลให้
ปริมาณฝนมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงน้อยกว่าปกติเล็กน้อย 

มิ.ย. ก.ค. 




