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จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



• เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรง 
ที่พัดปกคลุมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ าที่ปกคลุมบริเวณตอนล่างของ
ประเทศจีนและบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน เกือบตลอดทั้งเดือน 
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วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 
น้ าท่วมอ าเภอสันป่าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 
น้ าท่วมแยกปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 
น้ าท่วมบริเวณอ าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
น้ าท่วมบริเวณตลาดนัดรถไฟ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 
น้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองตราด 

จังหวัดตราด 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, JS100, ThaiFlood ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  



 เดือนมิถุนายน 2561 มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 1 ลูก คือ พายุ “เอวิเนียร์” (EWINIAR) ที่ถึงแม้จะไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย 
แตอ่ิทธิพลของพายุส่งผลโดยอ้อมท าให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดย
พายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนกลางเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 61 และเคลื่อนตัวไปปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะไหหล า ประเทศจีน 
หลังจากนั้นได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 6 มิ.ย. 61 และเข้าปกคลุมบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง และอ่อนก าลังลงกลับ เป็น 
พายุดีเปรสชัน จากนั้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกปกคลุมเมืองเซินเจิ้น และเกาะฮ่องกง แล้วทวีก าลังแรงขึ้นกลับมาเป็นพายุโซนร้อนอีกครั้งในวันที่  
7 มิ.ย. 61 หลังจากนั้นอ่อนก าลังลงและสลายตัวไปในวันที่ 9 มิ.ย. 61 3 

ที่มา: https://www.wunderground.com 

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่มา: University College London 



มิถุนำยน (ค่ำปกต)ิ มิถุนำยน 2561 ผลต่ำง 

เดือนมิถุนายน 2561 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 177 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าปกติเพียงแค่ 0.2% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประ เทศมีฝนน้อยกว่าปกติ แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนมากกว่าปกติ ได้ แก่ ภาคเหนือตอนบน ด้านตะวันออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่ของภาคกลาง และบริเวณภาคใต้ตอนบน 
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เดือนมิถุนายน 2561 มีปริมาณฝนน้อยกว่าปีท่ีแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของประเทศท่ีมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 
5 



6 

 หากเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2561 จะพบว่าเดือนมิถุนายนปริมาณฝนลดลงจากเดือนพฤษภาคม 
ประมาณ 10% ซึ่งเป็นการลดลงที่น้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 



 เดือนมิถุนายน 2561 มีฝนมากกว่าปี 2528 โดยลักษณะการกระจายตัวของฝนค่อนข้างใกล้เคียงกัน ยกเว้น
บริเวณตอนบนของภาคเหนือมีฝนมากกว่าปี 2528 

มิถุนำยน 2561 มิถุนำยน 2528 
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 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
เพื่อช่วยเหลือภาวะภัยแล้งในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 จ านวน  
9 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก 
กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สระแก้ว และ
สงขลา โดยมีการปฏิบัติการฝนหลวงจ านวน 28 วัน มีวันฝนตกจาก
การปฏิบัติการฝนหลวง คิดเป็น 93.63% จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
รวม 32 จังหวัด โดยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
น่าน แพร่ ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ภาคกลาง  
10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 
อ่างทอง อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สุรินทร์ 
มหาสารคาม ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะ เกษ ยโสธร  
ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส และสงขลา 
 ทั งนี จังหวัดที่มีกำรตั งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวงแต่ยังคงมี 
ฝนตกค่อนข้ำงน้อย ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ กำญจนบุรี 
ลพบุรี สระแก้ว และสงขลำ  

แผนที่แสดงปริมำณฝนที่ต่ำงจำก
ค่ำเฉล่ีย เดือนมิถุนำยน 



เดือนกรกฎาคม 2561 ปริมาณฝนทั้งประเทศจะน้อยกว่าปกติกรณีคล้ายกับปี 2528 โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และบางพื้นที่
ของภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกค่อนข้างน้อย แต่ถ้าหากคล้ายกับปี 2557 ปริมาณฝนทั้งประเทศจะมากกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ด้านตะวันออกของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านตะวันตกของภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่วนพื้นที่ตอนกลางของประเทศและภาคใต้ตอนล่างกับมีฝนน้อย 

กรกฎำคม (ค่ำเฉล่ีย) กรกฎำคม 2528 
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 เดือนมิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ ากว่าปี 2560 ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

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

2558 2559 2560 2561 
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 สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ  
43,118 ล้าน ลบ.ม. มากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลในรอบ 10 ปี 
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 สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลัก ของลุ่มน้ าเจ้าพระยา คงเหลืออยู่ 
12,801 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2554 เมื่อเทียบกับข้อมูลในรอบ 10 ปี 
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