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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณอกุทกภัยจากพายุโซนรอนเซินติญ และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตกําลังแรง  สงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถลม บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานตะวันตกของประเทศ รวมถึงภาคใตฝงตะวันตก อาทิ จังหวัดตาก นาน กาญจนบุร ี
มุกดาหาร อบุลราชธานี สกลนคร อํานาจเจรญิ ยโสธร 

3ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไทยรฐัออนไลน, workpoint news

วันท่ี 16 ก.ค. 2561
ฝนตกหนักถนนขาด จ.รอยเอ็ด

วันท่ี 17 ก.ค. 2561
น้ําทวมหลายในพื้นที ่จ. นครพนม

วันท่ี 20 ก.ค. 2561
ฝนตกหนักน้ําไหลหลาก จ. ตราด

วันท่ี 20 ก.ค. 2561 นํ้าไหลหลายและดิน
โคลนถลม อ. สังขระบุร ีจ. กาญจนบุรี

วันท่ี 28 ก.ค. 2561
น้ําทวมดินสไลด อ.บอเกลือ จ. นาน

วันท่ี 30 ก.ค. 2561
น้ําทวม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันท่ี 13 ก.ค. 2561
น้ําทวมใ อ.หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ

สถานการณภัย เดือน กรกฎาคม 2561
บริเวณประเทศไทย
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ที่มา :ไทยรัฐออนไลน

สันเเข่ือนเซเปยน-เซน้ํานอยแตกเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 61  อ.สะหนามไซ แขวงอัตตะปอ ประเทศลาว สงผลใหน้ําทวมฉับพลัน บานเรือนกวา 1,600 
หลังคาเรือน เสียหายทั้งหมด มีผูเสียชีวิต อยางนอย 27 ราย และสูญหาย มากกวา 130 คน

สถานการณภัย เดือน กรกฎาคม 2561
บริเวณประเทศเพ่ือนบาน

ประเทศลาว

ชวงปลายเดือน เกิดฝนตกหนักในประเทศพมา สงผลทําใหเกิดน้ําทวมในหลายพื้นที่ ทางการพมาอพยพคนกวา 5 แสนคน ที่อาศัยอยูตามลุม
น้ําอิรวดี และตามลุมน้ําสาขาในรัฐมอญ และรัฐกะเหร่ียง ไปอยูในพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย 

ประเทศพมา

ที่มา :ไทยรัฐออนไลน ไทยโพสต



พายุหมุนเขตรอน เดอืน กรกฎาคม 2561 
ท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย

เดือนกรกฎาคาม 2561 มพีายุที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 1 ลูก คือ พายุ “เซินติญ” (SON-TINH) ซึ่งอิทธิพลของพายุสงผลใหมีฝนตกตอเนื่อง
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พายุลูกนี้กอตัวขึ้นเปนดีเปรสชันในมหาสมทุร
แปซิฟก เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 61 หลังจากนั้นไดเคลื่อนตัวเขาสูทะเลจีนใตตอนบน และทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน ในชวงวันที่ 17 ก.ค. 61 พรอมทั้ง
เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกผานเกาะไหหลํา และข้ึนฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 19 ก.ค. 61 ตอมาพายุออนกําลังลงเปนดีเปรสช่ัน และ
หยอมความกดอากาศตํ่าปกคลุมประเทศลาวในวันที่ 20 ก.ค. 61 และกลับมาทวีความแรงข้ึนเปนพายุโซนรอนอีกครั้งในวันที่ 21 ก.ค. 61 และเคลื่อนตัว
ออกไปทางทิศตะวันออกไปทะเลจีนใต และออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่าบริวเวณประเทศจีนตอนใต
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ที่มา: https://www.wunderground.com

แผนที่วิเคราะหเสนทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิก

ที่มา: University College London



ดชันมีรสุม เดือน กรกฎาคม 2561 
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย

คาปกติ 
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คาปจจุบัน ถาสูงกวาเสนสีน้ําเงิน = มรสุมมีกําลังแรงกวาปกติ ทําใหมีฝนตกมาก
           ถาตํ่ากวาเสนสีน้ําเงิน = มรสุมมีกําลังออนกวาปกติ ทําใหมีฝนตกนอย

เดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีมรสุมทั้งฝงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟกสูงกวาปกติ สงผลทําให
บรเิวณประเทศไทยมฝีนคอนขางมาก



การกระจายตวัของฝนเดอืน กรกฎาคม 2561 
ปริมาณฝนที่ตางจากปกติ

กรกฎาคม (คาปกติ) กรกฎาคม 2561 ปริมาณฝนที่ตางจากปกติ

เดือนกรกฎาคม 2561 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 228 มิลลิเมตร มากกวาปกติ 21% โดยมีฝนตกมากทางดานตะวันออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ ดานตะวันตกของประเทศต้ังแตจังหวัดแมฮองสอนตลอดแนวยาวลงมาถึงจังหวัด
กาญจนบุร ีภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนาน ภาคตะวันออกบรเิวณจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว รวมถึงภาคใตฝงตะวันตก แตบริเวณ
ตอนกลางของประเทศและพื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกกลับมีฝนตกนอยกวาปกติ 7



การกระจายตวัของฝน เดอืน กรกฎาคม 2561 
เทียบกับป 2554 ถึงป 2560 และคาเฉลี่ย 30 ป

เดือนกรกฎาคม 2561 มีฝนตกนอยกวาปที่แลว โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศท่ีมีฝนตกนอยมาก
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ปรมิาณฝนสะสมรายเดือน ป 2561
เทียบกับขอมูลยอนหลัง 5 ป และคาเฉลี่ย 30 ป
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จากการเปรียบเทียบขอมูลฝนรายเดือนของป 2561 พบวาเดือนกรกฎาคมมีปริมาณฝนเพิ่มข้ึนจากเดือน
มิถุนายนประมาณ 26% แตยงัคงเพิ่มข้ึนนอยกวาชวงเดียวกันของปที่แลว



สถานเีซบ้ังไฟ แขวงคาํมวน
ปริมาณฝน 3,784 มิลลิเมตร

จากการตรวจวัดปริมาณฝนสะสมเดือนกรกฎาคม 2561 บริเวณประเทศลาว ผานระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
พบปริมาณฝนสะสมคอนขางสูงมาก โดยมีปริมาณฝนสะสมเกิน 1,000 มิลลิเมตร 4 จุด ไดแก 1) สถานีตนผึ้ง 2) สถานีน้ําอู 3) สถานีเซบั้งไฟ 4)
สถานี ม.จําปาศักด์ิ โดยเฉพาะที่บริเวณสถานเีซบั้งไฟ ที่มีฝนตกสะสมสูงสุดถึง 3,784 มิลลิเมตร 

ปรมิาณฝนสะสมเดอืน กรกฎาคม 2561
บริเวณประเทศลาว  
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สถานีน้ําอู หลวงพระบาง
ปริมาณฝน 2,072 มิลลิเมตร

สถานีโรงหมอนอย เวียงจนัทน
ปริมาณฝน 956 มิลลิเมตร

สถานีตนผึ้ง แขวงบอแกว

ปริมาณฝน 1,331 มิลลิเมตร
สถานี ม.จําปาศักด์ิ 

ปริมาณฝน 1,012 มิลลิเมตร
สถานีน้ําเทิน เวียงจนัทน

ปริมาณฝน 1,526 มิลลิเมตร



การกระจายตวัของอุณหภมูิเดอืน กรกฎาคม 2561 
เทียบกับป 2558 ถึงป 2560 

เดือนกรกฎาคม 2561 อณุหภมูขิองประเทศไทยตํ่าวาป 2560 ในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะบรเิวณ
ภาคเหนอืตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต สวนตอนกลางของประเทศอุณหภูมิใกลเคียงกับปที่แลว

หมายเหตุ : แตละภาพเปนขอมูลเฉลี่ยชวงเวลา 14.00-14.59 น. ของทั้งเดือนกรกฎาคม
ที่มา : ขอมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสนก.

2558 2559 2560 2561
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น้ําในเขื่อนขนาดใหญทั้งประเทศ 31 กรกฎาคม 2561
เทียบกับขอมูลป 2552 ถึงป 2560 

สิ้ น เ ดือนกรกฎาคม 2561 ปร ะ เทศ ไทยมีน้ํ ากั ก เก็ บ ในอ างขนาด ใหญคง เหลือ 
48,545 ลาน ลบ.ม. มากที่สดุเมื่อเทียบกับขอมลูในรอบ 10 ป ในชวงเวลาเดียวกัน
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น้ําใน 4 เขื่อนหลัก ลุมนํ้าเจาพระยา 31 กรกฎาคม 2561
เทียบกับขอมูลป 2552 ถึงป 2560 

สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 ปรมิาณน้ํากกัเกบ็ใน 4 เข่ือนหลัก ของลุมน้ําเจาพระยา มีอยูทั้งสิ้น           
14,253 ลานลกูบาศกเมตร ซึ่งมากเปนอันดับที่ 2 รองจากป 2554 เมื่อเทียบกับขอมูลในรอบ 10 ป
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ระดับนํ้าบริเวณแมน้ําโขง 31 กรกฎาคม 2561
สถานการณน้ําลนตล่ิง

ชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 เกดิน้ําลนตลิ่งบริเวณแมน้ําโขง ทั้งฝง
ประเทศลาวและฝงประเทศไทย ไดแก บริเวณ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม   
จ.อุบลราชธาน ีและเมืองปากเซ ประเทศลาว แตสวนใหญเปนสถานการณ
น้ําลนตลิ่งในระยะเวลาสั้น ๆ  14



การกระจายตวัของฝนเดอืนกรกฎาคม 2561 
เทยีบกับฝนคาดการณ กรณีฝนคาดการณคลายป 2528

เดือนกรกฎาคม 2561 มีฝนมากกวาป 2528 คอนขางมากเกือบทุกภาค ยกเวนบริเวณตอนกลางของประเทศที่มี
ฝนนอยกวาป 2528 รวมถงึบริเวณจงัหวัดเชียงราย จันทบุรแีละตราดที่ปนี้มีฝนนอยกวาคอนขางมาก

กรกรฎาคม 2561 กรกฎาคม 2528
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ถาฝนเดือนสิงหาคม 2561 คลายกับป 2528 ปริมาณฝนจะนอยกวาปกติคอนขางมาก โดยเฉพาะภาคเหนือตอนลาง ดานตะวันออก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนลางและภาคใตตอนบน ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง ภาคใตฝงตะวันออก
ต้ังแตจังหวัดสรุาษฎรธานีจนถึงจังหวัดสงขลา จะมฝีนอยูในเกณฑนอย

คาดการณฝนลวงหนา เดือน สิงหาคม 2561  
กรณีฝนคาดการณคลายป 2528 

16

สิงหาคม 2528สิงหาคม (ฝนปกติ)



คาดการณฝนระยะยาว 
แนวโนมสถานการณฝนในอนาคต

ต้ังแตเดือนสงิหาคมเปนตนไป มแีนวโนมที่จะเขาสูสภาวะเอลนโีน ซึ่งหมายถงึ ปรมิาณฝนมีแนวโนมลดลง
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ที่มา : https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table

เอลนโีน

ลานญิา

> 0.5 แนวโนมฝนนอย
-0.5 ถึง 0.5 แนวโนมฝนปกติ
< -0.5 แนวโนมฝนมาก

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

ปกติ



คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ
National Hydroinformatics and Climate Data Center


