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 พายุไต้ฝุ่น “นากรี” (NAKRI) ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 และทวีก าลังแรงขึ้นจนถึงระดับ 
พายุไต้ฝุ่น “นากรี” ในวันที่ 8 พ.ย. 62 พายุได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก และในวันต่อมาพายุอ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อน “นากรี” โดยที่พายุยังคงเคลื่อนตัวทาง 
ทิศตะวันตกต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศเวียดนามในขณะที่เป็นพายุโซนร้อน ในคืนวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลาประมาณ 01.00 น. และได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบรเวณประเทศเวียดนาม
ตอนล่างและเข้ามารอยต่อประเทศกัมพูชาและลาว โดยได้อ่อนก าลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังอ่อน และเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย และสลายตัวไปในวันเดียวกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง กลับมามีฝนตก
เพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 11-13 พ.ย. 62 2 

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่มา: http://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/201925W.html ที่มา: National Aeronautics and Space Administration (NASA), NOAA 



 เดือนพฤศจิกายน 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 41 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติถึง 48% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีฝนตกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศที่ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมาก แต่ยังมีฝนตกมากกว่าปกติ
เป็นหย่อมเล็ก ๆ บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ด้านฝ่ังตะวันตก 

พฤศจิกำยน (ค่ำปกต)ิ พฤศจิกำยน 2562 ผลต่ำง 
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 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 41 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณฝนที่น้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ถึงปี 2561 และค่าเฉลี่ย 30 ปี 
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 จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2562 พบว่า ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายนลดลงจากเดือนตุลาคม
ค่อนข้างมาก และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝน 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2558-2562) พบว่า ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 
มีปริมาณฝนน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 



 เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศที่ใกล้เคียงกับปี 2550 รวมทั้งมีลักษณะการกระจายตัวของฝน
ใกล้เคียงกับปี 2550 โดยมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก รวมไปถึงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
บริเวณภาคเหนือตอนบน 

พฤศจิกำยน 2562 พฤศจิกำยน 2550 
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 เดือนพฤศจิกายน 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ าลงจากปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับอุณหภูมิต้ังแต่ปี 2559 
พบว่า ปี 2562 มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ าบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านฝั่ง
ตะวันตก รวมไปถึงบริเวณภาคใต้ 

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

2559 2560 2561 2562 
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 สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 46,073 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง 
หากเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีน้ ากักเก็บมากกว่าปี 2558 อยู่ 5,343 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่าปี 2553 อยู่ 
5,563 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปี 2558 และปี 2553 เป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง ส่วนปริมาณน้ าไหลลงสะสมตั้งแต่ต้นปีมากกว่าปี 2558 อยู่ 
5,710 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่าปี 2553 อยู่ 10,723 ล้าน ลบ.ม. 
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 สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 11,664 ล้าน 
ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ ากักเก็บในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยู่ 799 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่า 
ปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา อยู่ 6,503 ล้าน ลบ.ม. 

9 



10 

 เดือนพฤศจิกายน 2562 สถานกาณ์ระดับน้ าในแม่น้ า
สายหลักของประเทศไทย ภาพรวมประเทศไทยยังคงอยู่ใน
เกณฑ์น้ าปานกลาง โดยระดับน้ าในแม่น้ าสายหลักในบริเวณ
พื้นที่ภาคเหนือมีระดับน้ าอยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลางถึงน้ าน้อย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ า
ปานกลาง ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้ าอยู่ในเกณฑ์
น้ าปานกลางถึงน้ ามาก กับมีน้ าล้นตลิ่งต่ าบริเวณปากแม่น้ า
ในช่วงน้ าทะ เลหนุนสูง ได้ แ ก่ บริ เวณคลองสนามชัย  
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ส่วนภาคใต้มีระดับน้ าเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีระดับน้ าอยู่ใน
เกณฑ์น้ าปานกลางถึงน้ ามาก ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 
2562 กับมีน้ าล้นตลิ่งต่ าตามธรรมชาติบริ เวณท่ีฝน 
ตกหนักในบางแห่ง ได้แก่ บริเวณคลองชี ต าบลเขาวิเศษ 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 



ธันวำคม 2550 ธันวำคม (ค่ำปกต)ิ 

 ถ้าฝนเดือนธันวาคม 2562 คล้ายกับปี 2550 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนตกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ด้าน 
ฝั่งตะวันออก 
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ผลต่ำง 



คำดกำรณ ์

 ปรากฏการณ์ ENSO อยู่ในเกณฑ์ปกติ และคาดว่าจะต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณฝน 
มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงน้อยกว่าปกติเล็กน้อย 

12 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 

ปกต ิ

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




