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สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 

ทระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



2 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนสิงหาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
ก าลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย รวมทั้งอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ท าให้ เกิดน้ าท่วมฉับพลัน  
น้ าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื้นท่ี 26 จังหวัด ได้แก่ อ านาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง 
เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวล าภู ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร 
แม่ฮ่องสอน ชุมพร และอุดรธานี รวม 73 อ าเภอ 186 ต าบล 502 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,643 ครัวเรือน และเสียชีวิต 1 คน 

วันท่ี 30 ส.ค. 62 ฝนตกหนักน้ าไหลหลาก
ท่วมในพื้นท่ี 4 อ าเภอ จ.พิษณุโลก 

วันท่ี 30-31 ส.ค. 62 ฝนตกหนักน้ าไหล
หลากในพื้นท่ี 6 อ าเภอ จ.พิจิตร 

วันท่ี 31 ส.ค. 62 น้ าจากล้น้ าจิหบากเข้าท่วม
ในพื้นท่ี 2 อ าเภอ จ.ขอนแก่น 

วันท่ี 3 ส.ค. 62 เกิดฝนตกดินสไลด์ในพื้นท่ี
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

วันท่ี 4 ส.ค. 62 น้ าป่าไหลหลากในพื้นท่ี  
อ.แม่สอด จ.ตาก 

วันท่ี 30 ส.ค. 62 น้ าไหลหลากและวาตภัยใน
พื้นท่ี 7 อ าเภอ จ.มุกดาหาร 



เส้นทางพายุโซนร้อน “วิภา” เส้นทางพายุโซนร้อน “โพดุล” 

 เดือนสิงหาคม 2562 มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จ านวน 2 ลูก ไดแก ่
1. พายุโซนร้อน “วิภา”  ที่ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 โดยพายุเคลื่อนตัวทาง 

ทิศตะวันตกและอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นเข้าปกคลุมภาคเหนือ ในวันที่ 4 ส.ค. 62 และอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าใน
วันเดียวกัน ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 5 ส.ค. 62  

2. พายุโซนร้อน “โพดุล” ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 62 และเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 
30 ส.ค. 62 และอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณจังหวัดเลยในวันเดียวกัน ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 29-30 ส.ค. 62 และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 30-31 ส.ค. 62 

ท่ีมา : wikipedia (ภาพดาวเทียบจาก NASA.และเส้นทางพายุจาก NOAA)  
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สิงหำคม (ค่ำปกติ) สิงหำคม 2562 ผลต่ำง 

เดือนสิงหาคม ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 302 มิลลิเมตร มากกว่าปกติ 31% โดยมีฝนมากกว่าปกติบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียเงหนือ ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ ยกเว้นบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกท่ีมีฝนน้อยกว่าปกต ิ
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เดือนสิงหาคม ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 302 มิลลิเมตร ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2555 
ถึง ปี 2561 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของป ี2562 พบว่าเดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี และมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 162 มิลลิเมตร    



เดือนสิงหาคม ปี 2562 มีลักษณะฝนต่างจากปี 2550 อย่างเห็นได้ชัด โดยปีนี้มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็น
บริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน 
ต่างจากปี 2550 ที่มีฝนตกหนักส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น 

สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2550 
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เดือนสิงหาคม ปี 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ าลงจากปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับอุณหภูมิตั้งแต่ปี 2559  
พบว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงตามล าดับ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

2559 2560 2561 2562 
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สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 40,606 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง  
หากเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 อ่างขนาดใหญ่ของประเทศมีปริมาณน้ ากักเก็บ ปริมาณน้ าไหลลงสะสม และ
ปริมาณน้ าระบายมากกว่าปี 2553 และปี 2558 ท่ีเกิดภัยแล้งรุนแรง 
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สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 9,810 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย โดยมีปริมาณน้ ากักเก็บน้อยกว่า ปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ประมาณ 1,608 ล้าน ลบ.ม. 
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สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ภาพรวมของสถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลางถึงน้้ามาก  
ซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก และมีน้้าล้นตล่ิงในบางแห่ง ภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางและมีน้้า
ล้นตลิ่งต่้าบริเวณปากแม่น้้าภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลาง ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางและมีน้้าล้นตล่ิงบางแห่งดังนี้ 
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ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
แม่น้้าชี จ.ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า 
คลองล้าพาน จ.กาฬสินธ์ุ อ. ดอนสมบูรณ ์
ล้าน้้ายัง จ.ยโสธร อ. เมือง 
ล้าเซบาย จ.ยโสธร อ.ป่าติ้ว 
แม่น้้าชี  จ.อุบลราชธานี อ. เขื่องใน 
ห้วยโมง   จ. หนองบัวล้าภู อ. สุวรรณคูหา 
ห้วยหลวง  จ.อุดรธานี อ. บ้านดุง 
แม่น้้าสงคราม  จ. สกลนคร อ. อากาศอ้านวยและอ.สว่างดินแดน 

ภาคเหนอื 
แม่น้้าแควน้อย จ.พิษณุโลก อ. นครไทย 
แม่น้้าเข็ก จ.พิษณุโลก อ. วังทอง 
แม่น้้าวังทอง จ.พิษณุโลก อ. วังทอง 
คลองเมม จ.พิษณุโลก อ. พรหมพิราม 
แม่น้้าน่าน จ.น่าน อ. เมืองและอ.เวียงสา 
น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์ อ. น้้าปาด 
แม่น้้าป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ อ. หล่มสัก อ.เมือง และอ.หนองไผ่ 

แม่น้้ายม 
  
  

จ.แพร่ อ. หนองม่วงไข่ และอ.เมือง 
จ.สุโขทัย อ. เมือง 
จ.พะเยา อ. ปง 

คลองแม่น้้าเก่า จ.สุโขทัย อ. สวรรคโลก 
แม่น้้าลาว จ.เชียงราย อ. เมือง 
แม่น้้าปิง จ.ก้าแพงเพชร อ. เมือง 
แม่น้้างาว จ.ล้าปาง อ. งาว 

ภาคกลาง 
แม่น้้าบางประกง* จ.ฉะเชิงเทรา อ. บางน้้าเปรี้ยว 
คลองมหาชัย* จ.สมุทรสาคร  อ. เมือง 

ภาคใต ้
คลองฉลุง จ.สตูล อ. เมือง 
คลองละงู จ.สตูล อ. ละง ู
คลองชี จ.ตรัง อ.วังวิเศษ ภาคตะวนัออก 

คลองห้วยแร้ง จ.ตราด อ.เมือง หมายเหตุ : * หมายถึง น้้าล้นตลิ่งตามธรรมชาติ 



ถ้าฝนเดือนกันยายน ปี 2562 คล้ายกับปี 2550 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนตกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่
จะมีฝนตกน้อยเกือบท้ังภาค ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคจะมีฝนตกน้อยกว่าปกติเช่นกัน แต่จะมี
ฝนตกมากกว่าปกติในบางพื้นที่ของภาคเกิดขึ้นด้วย 
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กันยำยน 2550 กันยำยน (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 ิ

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

ปรากฎการณ์ ENSO อยู่ในสภาวะปกติ และคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ส่งผลให้
ปริมาณฝนมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงน้อยกว่าปกติเล็กน้อย 




