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จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 
ตั้งแต่วันที่ 15-24 ธ.ค. 61 ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สุราษฏร์ธานี พัทลุง และตรัง รวม 43 อ าเภอ 267 ต าบล 1,937 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับผลกระทบ 211,867 ครัวเรือน 613,292 คน และเสียชีวิต 6 
ราย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ราย และสุราษฏร์ธานี 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คล่ีคลายทุกจังหวัด 

2 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ข่าวสดออนไลน์ 

วันที่ 15 ธ.ค. 61 จ. นครศรีธรรมราช เกิดน้ าไหลหลากท่วมพื้นที่ 22 อ าเภอ 154 ต าบล 1,216 หมู่บ้าน  
ราษฏรได้รับผลกระทบ 167,577 ครัวเรือน 490,393 คน และเสียชีวิต 5 ราย 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 จ. สุราษฏร์ธานี เกิดน้ าไหลหลากท่วมพื้นที่ 7 อ าเภอ 25 ต าบล 110 หมู่บ้าน  
ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,123 ครัวเรือน 10,651 คน 



ธันวำคม (ค่ำปกติ) ธันวำคม 2561 ผลต่ำง 

เดือนธันวาคม 2561 มีปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังประเทศ 63 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าปกติ 62% โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง และ
ภาคใต้ด้านตะวันออกท่ีมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ 
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เดือนธันวาคม2561 มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยและเป็นปริมาณฝนตกมากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2559 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2561 พบว่าเดือนธันวาคมมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากเดือน 
พฤศจิกายน 50% 



ลักษณะฝนเดือนธันวาคม 2561 คล้ายกับปี 2528 โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคใต้ แต่มีปริมาณ
ฝนตกมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนมากกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ธันวำคม 2561 ธันวำคม 2528 
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เดือนธันวาคม 2561 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าปี 2560 โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าปี 2560 ส่วนบริเวณภาคใต้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  

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

2558 2559 2560 2561 
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สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 54,381 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2561 มีน้ ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2554  
และปี 2560 
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สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 17,661 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งเป็นปริมาณน้ ากักเก็บมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2554 และปี 2560 เมื่อเที่ยบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี 
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สิ้นเดือนธันวาคม 2561 สถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้้าปานกลาง ภาคเหนือ
มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย และมีระดับน้้าน้อยวิกฤตในล้าน้้าสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีระดับน้้าปานกลาง
ถึงน้้าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลาง ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้้ามาก และยังคงมีน้้าล้นตลิ่งที่ลุ่มต้่าปากแม่น้้า
ในช่วงน้้าทะเลหนุน ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก ซึ่งประเทศไทยกิดสถานการณ์น้้าล้นตลิ่งต่้าและ น้้าล้นตลิ่งต่้า
ตามธรรมชาติดังนี ้
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หมายเหตุ :  * หมายถึง น้้าล้นตลิ่งต่้าตามธรรมชาติ 
            ** หมายถึง น้้าล้นตลิ่งในที่ลุ่มปากแม่น้้าในช่วงน้้าทะเลหนุน  

ภาคใต ้ ภาคกลาง 
แม่น้้าตรัง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง แม่น้้าเจ้าพระยา** อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
แม่น้้าตรัง อ.รัษฎา จ.ตรัง แม่น้้าท่าจีน** 

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
แม่น้้าตาปี อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี คลองสนามชัย** 
คลองอิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 
คลองปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
คลองนาน้อย อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
คอลงกลาย* อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 



ถ้าฝนเดือนมกราคม 2562 คล้ายกับปี 2550 ประเทศไทยจะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า
ค่าปกต ิ
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มกรำคม 2550 มกรำคม (ค่ำปกติ) ค่ำผลต่ำง 



ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโน ซึ่งหมายถึง ปริมาณฝนยังคงมีแนวโน้มลดลง 
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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 

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

ปกต ิ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 




