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จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



 กรมป้ องกั น แล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า รณภั ย  ร า ยง านสถ านก ารณ์ อุ กทกภั ย จ า กพ ายุ โ ซ น ร้ อ น  “ เ บบิ นค า ”(BEBINCA)  
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ล้าปาง 
พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ หนองคาย นครพนม บึงกาฬ เพชรบุรี สกลนคร ลพบุรี นครนายก ชัยภูมิ พิจิตร กาฬสินธุ์  
และอุบลราชธานี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด เหลืออีก 9 จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์ต่อเนื่องอยู่ ได้แก่ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ 
เพชรบุรี สกลนคร นครนายก ชัยภูมิ พิจิตร กาฬสินธ์ุ และอุบลราชธานี  

2 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด 

วันท่ี 28 ส.ค. 2561 
น้้าท่วมงพ้ืนท่ีการเกษตร ต.เหล่าต่างค้า  

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

วันท่ี 26 ส.ค. 2561 
น้้าในเข่ือนวชิราลงกรณเอ่อท่วมบ้านเรือน  

ต.หนองลู อ.สังขลบุรี จ.กาญจนบุรี 

วันท่ี 23 ส.ค. 2561 
น้้าป่าไหลหลาก และน้้าท่วมฉับพลัน  

อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

วันท่ี 22 ส.ค. 2561 
น้้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้้าเพชรบุรีและถนนใน 

ตัวเทศบาล อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

วันท่ี 28 ส.ค. 2561 
น้้าล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้้ากุดตาเพชร  

อ้าเภอล้าสนธิ จ.ลพบุรี 

วันท่ี 29 ส.ค. 2561 
น้้าโขงหนุนสูงท้าให้ล้าน้้าสาขาเกิดน้้าล้นท่วม 

4 อ้าเภอ ติดแม่น้้าโขง จ. บึงกาฬ 

วันท่ี 4 ส.ค. 2561 
คันฝายชะลอน้้าพัง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 



 เดือนสิงหาคม 2561 มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 1 ลูก คือ พายุ “เบบินคา” (BEBINCA) ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่้า 
ก้าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทางด้านตะวันออกของเกาะไหหล้า เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 และทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันเดียวกันพร้อม
กับเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ อยู่ในบริเวณดังกล่าว ต่อมาพายุได้ทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เบบินคา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 12 ส.ค. 61
และค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้ าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่  17 ส.ค. 61 ต่อมาพายุ ได้อ่อนก้าลัง เป็นพายุดี เปรสชันและ เคลื่อนตัว 
ทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนและบริเวณภาคเหนือตอนบนในวันเดียวกัน หลังจากนั้นในวันที่ 18 ส.ค. 61 พายุได้อ่อนก้าลังลงเป็น 
หย่อมความกดอากาศต้่าปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศเมียนมาร์ 

3 

ที่มา: http://www.metalarm.tmd.go.th/monitor/typhoonSelect 

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่มา: University College London 



ค่าปกติ  
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ค่าปัจจุบัน ถ้าสูงกว่าเส้นสีน้้าเงิน = มรสุมมีก้าลังแรงกว่าปกติ ท้าให้มีฝนตกมาก 
           ถ้าต่้ากว่าเส้นสีน้้าเงิน = มรสุมมีก้าลังอ่อนกว่าปกติ ท้าให้มีฝนตกน้อย 

เดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีมรสุมทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าค่าปกติ ส่งผลท้าให้
บริเวณประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมาก แต่ในช่วงปลายเดือนได้อ่อนก้าลังลงส่งผลให้มีปริมาณฝนลดลง 



สิงหำคม (ค่ำปกติ) สิงหำคม 2561 ผลต่ำง 

เดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังประเทศ 193 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าปกติ 16% โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ 
มีฝนน้อยกว่าปกติ แต่มีบางพื้นที่ที่มีฝนมากกว่าปกติ เช่น พื้นที่ตอนกลางของประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 
บริเวณภาคใต้ตอนบน เป็นต้น 
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เดือนสิงหาคม 2561 นอกจากปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้ว ยังน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
6 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2561 พบว่า เดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนลดลง 
จากเดือนกรกรกฎาคมประมาณ 15% 



เดือนสิงหาคม 2561 ปร ะ เทศ ไทยมีอุณหภูมิต่้ ากว่ าปี  2560 ในหลายพื้นที่  โดยเฉพา ะภาค เหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีอุณหภูมิ 
ใกล้เคียงกับปี 2560 

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

2558 2559 2560 2561 
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สิ้น เดือนสิงหาคม 2561 ประ เทศไทยมีน้้ ากัก เก็บ ในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 53 ,543 ล้าน ลบ.ม.  
มำกที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในรอบ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 
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สิ้ น เดือนสิ งหาคม 2561 ปริ มาณน้้ ากั ก เก็ บ ใน  4 เ ขื่ อนหลักของลุ่ มน้้ า เ จ้ าพร ะยา  มีอยู่ ทั้ งสิ้ น  
16,214 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2554 เมื่อเทียบกับข้อมูลในรอบ 10 ปี 
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ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงน้้าปานกลางและมีน้้าล้นตลิ่งต่้าบางพื้นที่  
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามากและมีน้้าล้นตลิ่ง 
ในบางพื้นที่โดยมีน้้าล้นตลิ่งดังนี้ 
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ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
แม่น ้าลาว จ.เชียงราย อ.เมือง แม่น ้าสงคราม จ.สกลนคร อ.อากาศอ้านวย 
แม่น ้าป่าสัก จ.เพชรบูรณ ์ อ.หนองไผ ่ แม่น ้าสงคราม จ.นครพนม อ.นครพนม 
แม่น ้ายม จ.แพร ่ อ.เมือง และอ.หนองม่วงไข่ ห้วยหลวง จ.อุดรธานี อ.บ้านดุง 
แม่น ้าเข็ก จ.พิษณุโลก อ.วังทอง แม่น ้าล้าเซบาย จ.ยโสธร อ.ป่าติ ว 
แม่น ้าน่าน จ.น่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา และอ.ภูเพียง แม่น ้าชี จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน 
ภาคกลาง ภาคใต ้
แม่น ้าเพชรบุรี จ.เพชรบุร ี อ.ท่ายาง และอ.เมือง แม่น ้าตาปี  จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ และอ.พุนพิง 
แม่น ้านครนายก จ.นครนายก อ.องครักษ์ คลองอิปัน จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง  
ภาคตะวนัออก คลองละงู จ.สตูล อ.ละง ู
คลองพระปรง จ.สระแก้ว อ.เมือง       



เดือนสิงหาคม 2561 ลักษณะการกระจายตัวของฝนใกล้เคียงกับปี 2528 แต่ปริมาณฝนมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือและภาคกลางที่มีฝนมากกว่าอย่างเห็นไดชัด ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยกว่าปี 2528 

สิงหำคม 2561 สิงหำคม 2528 
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 ถ้าฝนเดือนกันยายน 2561 คล้ายกับปี 2528 ประเทศไทยจะมีฝนตกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะบริ เวณภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
และภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรและนราธิวาสจะมีฝนน้อยกว่าปกติ 13 

กันยำยน 2528 กันยำยน (ฝนปกติ) 



ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโน ซึ่งหมายถึง ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง 
14 

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

เอลนีโน 

ลำนิญำ 

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย 
-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกต ิ
< -0.5 แนวโน้มฝนมาก 

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

ปกต ิ

พ.ค. 




