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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจากกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ตั้งแต่วันที่ 3-7 ม.ค. 62 
ได้อ่อนก่าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรง และเคลื่อนตัวสู่ทะเลอันดามันแล้ว ส่าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่ภาคใ ต้ 14 จังหวัด และ 
ภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  
 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 ม.ค. 62 เกิดฝนตกหนักท่าให้น้่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 23 อ่าเภอ เสียชีวิต 2 ราย (สาเหตุต้นไม้ล้มทับภายในบ้านเสียชีวิต) 
ประชาชนยังคงอยู่ในจุดอพยพ จ่านวน 6 จุด 970 คน 
 
 
 
 
 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักท่าให้น้่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 12 อ่าเภอ ราษฏรได้รับผลกระทบ 9,511 ครัวเรือน 23,987 คน บ้านเรือนเสียหาย  
19 หลัง 
 
 
 
 
 จังหวัดชุมพร วันที่ 5 ม.ค. 62 เกิดภาวะน้่าทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 6 อ่าเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 4,219 ครัวเรือน 13,783 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง  
1 หลัง บางส่วน 522 หลัง 

2 ท่ีมา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, TNN24, โพสต์ทูเดย์ 



เดือนมกราคม 2562 มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จ่านวน 1 ลูก ได้แก่ 
 พายุ “ปาบึก” (PABUK) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 และมีทิศทางการเคลื่อนตัว 
มาทางทิศตะวันตกมุ่งเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง โดยอิทธิพลของพายุเร่ิมส่งผลท่าให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 62 และได้
เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในขณะที่ความแรงของพายุอยู่ในระดับพายุโซนร้อน ในช่วงเที่ยงของวันที่ 4 ม.ค. 62 และ
ต่อมาได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณ จ.พังงา พร้อมกับลดก่าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 5 ม.ค. 62 ก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเล 
อันดามันไปในวันเดียวกัน 
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ที่มา: https://www.wunderground.com 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Pacific_typhoon_season 



มกรำคม (ค่ำปกต)ิ มกรำคม 2562 ผลต่ำง 

เดือนมกราคม 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 32 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าค่าปกติถึง 128% 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ของประเทศ 
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เดือนมกราคม 2562 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 เล็กน้อย ทั้งนี้ฝนทั้งประเทศมากกว่า
ค่าเฉลี่ยถึง 128% หรือมากกว่าประมาณ 1.28 เท่า โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ด้านฝ่ังตะวันออกท่ีมีฝนตกหนัก 
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ลักษณะฝนเดือนมกราคม 2562 ต่างจากปี 2550 ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีปริมาณฝนมากกว่าที่คาดการณ์
ไว้เกือบทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก 

มกรำคม 2562 มกรำคม 2550 
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เดือนมกราคม 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าปี 2561 เกือบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก ส่วนบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีอุณหภูมิต่่ากว่าปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย 

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

2559 2560 2561 2562 
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สิ้นเดือนมกราคม 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้่ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 51,355 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีน้่ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2555  
และ ปี 2561 ตามล่าดับ 
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สิ้นเดือนมกราคม 2562 ปริมาณน้่ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้่าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 16,111 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเป็นปริมาณน้่ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2555 และ ปี 2561 ตามล่าดับ เมื่อเที่ยบกับข้อมูลย้อนหลัง 
10 ป ี
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 สิ้นเดือนมกราคม 2562 สถานกาณ์ระดับน้่าในแม่น้่าสายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้่าปานกลาง 
ภาคเหนือมีระดับน้่าปานกลางถึงน้่าน้อย และมีระดับน้่าน้อยวิกฤตในล่าน้่าสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่มีระดับ  
น้่าปานกลางถึงน้่าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้่าปานกลาง ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้่ามาก และยังคงมีน้่าล้นตลิ่งในที่  
ลุ่มต่่าปากแม่น้่าในช่วงน้่าทะเลหนุน ส่วนภาคใต้มีระดับน้่าปานกลางถึงน้่ามาก ซึ่งประเทศไทยกิดสถานการณ์น้่าล้นตลิ่งต่่าและ 
น่้าล้นตลิ่งต่่าตามธรรมชาติในเดือนมกราคม 2562 ดังน้ี 
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ภำคใต ้  ภำคกลำง 
 คลองช ี  อ่าเภอวังวิเศษ 

 จังหวัดตรัง 
 แม่น้่าท่าจีน** 

 อ่าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 แม่น้่าตรัง 

 อ้าเภอวังวิเศษ   คลองมหาชัย** 
 อ่าเภอรัษฎา  ภำคตะวันออก 

 คลองอิปัน  อ่าเภอพระแสง 
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 แม่น้่าบางปะกง  อ่าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 แม่น้่าตาปี 
 อ่าเภอพุนพิน 
 อ่าเภอเวียงสระ 

 คลองหันดาน  อ่าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 
หมายเหต ุ:  *  หมายถึง น่้าล้นตล่ิงต่่าตามธรรมชาติ 
 **  หมายถึง น่้าล้นตล่ิงในท่ีลุ่มต่่าปากแม่น่้าในชว่งน่้าทะเลหนุน 



ถ้าฝนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คล้ายกับปี 2550 ประเทศไทยจะมีฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งเกือบทั่วทั้งประเทศ 
จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตกและบริเวณจังหวัดพังงาที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า 
ค่าปกติเล็กน้อย 
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กุมภำพันธ์ 2550 กุมภำพันธ์ (ค่ำปกต)ิ ผลต่ำง 



ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโน ซึ่งหมายถึง ปริมาณฝนยังคงมีแนวโน้มลดลง 

13 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 

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

ปกต ิ

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 




