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2 ท่ีมา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดังนี ้
 1. สถำนกำรณ์น ้ำไหลหลำก ดินสไลด์ และวำตภัย จากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ 
อ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 30-31 ก.ค. 62 ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดพะเยา น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตราด และจันทบุรี รวมท้ังสิ้น 19 อ าเภอ 53 ต าบล 199 หมู่บ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัดเชียงราย วันที่ 30-31 ก.ค. 62  
เกิดฝนตกหนักท าให้น้ าไหลหลากในพื้นที่  

2 อ าเภอ 4 ต าบล 10 หมู่บ้าน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 31 ก.ค. 62  
เกิดฝนตกหนักท าให้น้ าไหลหลากในพื้นที่  

อ าเภอสบเมย ต าบลแม่สามแลบ 

จังหวัดจันทุบรี วันที่ 31 ก.ค. 62  
เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 7 อ าเภอ  

รวมทั้งสิ้น 30 ต าบล 111 หมู่บ้าน 

 2. สถำนกำรณ์ภัยแล้ง จังหวัดท่ีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน 13 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย น่าน และตาก  
โดยสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วทั้งสิ้น  
12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย น่าน และตาก  
ส่วนจังหวัดที่ยังคงประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 



 เดือนกรกฎาคม 2562 มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 1 ลูก คือ พายุ “มูน” (MUN) ซึ่งอิทธิพลของพายุมูนส่งผลให้โดยอ้อม 
ให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่วนมากในด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบน โดยพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ในวันที่ 2 ก.ค. 62 หลังจากนั้นทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน 
ในวันเดียวกัน ก่อนเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหล า และเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ย หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 4 ก.ค. 62 
และได้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปในประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณกรุงฮานอยในวันเดียวกัน และได้อ่อนก าลังลงเป็นห ย่อม 
ความกดอากาศต่ าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 5 ก.ค. 62 3 

ที่มา: วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี 

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่มา: University College London 



 เดือนกรกฎาคม 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังประเทศอยู่ท่ี 140 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติ 26% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ฝนน้อยกว่าปกติ ยกเว้นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ ลพบุรี อุบลราชธานี ระยอง จันทบุรี ตราด ภูเก็ต 
พังงา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีปริมาณฝนมากกว่าปกติ 

กรกฎำคม (ค่ำปกต)ิ กรกฎำคม 2562 ผลต่ำง 
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 เดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 140 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณฝนที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  
ถึงปี 2561 และค่าเฉลี่ย 30 ปี 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2562 พบว่า เดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้อยท่ีสุดในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา และน้อยกว่า 
ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยู่ 66 มิลลิเมตร 



 เดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีลักษณะฝนต่างจากปี 2550 โดยมีปริมาณฝนน้อยกว่าเป็นบริเวณกว้าง 
ตรงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก รวมไปถึง
บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก 

กรกฎำคม 2562 กรกฎำคม 2550 
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เดือนกรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และบริเวณภาคใต้ตอนบน 

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

2559 2560 2561 2562 
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 สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 33,857 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีน้ ากักเก็บมากกว่าปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้ง
รุนแรง อยู่ 1,474 ล้าน ลบ.ม. ส่วนปริมาณน้ าไหลลงสะสมตั้งแต่ต้นปีน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2553 
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 สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 7,761 ล้าน 
ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ ากักเก็บในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยู่ 394 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่า 
ปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา อยู่ 70 ล้าน ลบ.ม. 
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 สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 สถานกาณ์ระดับน้ าในแม่น้ า 
สายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมประเทศไทยยังคงอยู่ 
ในเกณฑ์น้ าปานกลาง ซึ่งประเทศไทยตอนบนเริ่มมีระดับน้ าเพิ่ม
มากขึ้นจากฝนที่ตกกระจายตัวขึ้นและตกต่อเนื่อง โดยภาคเหนือ
โดยส่วนใหญ่ยังคงมีระดับน้ าน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงมีระดับน้ าปานกลางถึงน้ าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้ า
ปานกลางถึงน้ าน้อย ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้ ามาก  
ส่วนภาคใต้มีระดับน้ าเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงมีน้ าปานกลาง  



สิงหำคม 2550 สิงหำคม (ค่ำปกต)ิ 

 ถ้าฝนเดือนสิงหาคม 2562 คล้ายกับปี 2550 ฝนเฉลี่ยโดยรวมของทั้งประเทศจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาดู 
ในรายพื้นท่ีจะพบว่า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ ตรงกันข้าม
กับบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนน้อยกว่าปกติเป็นบริเวณกว้าง 
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ผลต่ำง 



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

 ขณะนี้ปรากฏการณ์ ENSO อยู่ในเกณฑ์ปกติ และคาดว่าจะต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณฝน 
มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงน้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อย 

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 แนวโน้มฝนปกติ 
< -0.5 แนวโน้มฝนมาก 

ปกต ิ




