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ท่ีมา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้รำยงำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัยประจ้ำวันที่ 30 กันยำยน 2562 ดังนี   
 สาธารณภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และอิทธิพลพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 - ปัจจจุบัน ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก 
ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง สุโขทัย นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ านาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวล าภู ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กระบี่ ระนอง และชุมพร ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบ 
419,988 ครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,943 หลัง และมีผู้เสียชีวิต 35 ราย  
 ปัจจุบันมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรสีะเกษ 

จังหวัดยโสธร วันท่ี 30 ส.ค. 62  
เกิดฝนตกหนักน้ าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นท่ี 9 อ าเภอ  

มีผู้เสียชีวิต 9 ราย 

จังหวัดร้อยเอ็ด วันท่ี 30 ส.ค. 62  
เกิดฝนตกหนักน้ าไหลหลากเข้าท่วม 
พื้นท่ี 20 อ าเภอ มีผู้เสียชีวิต 6 ราย 

จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 30 ส.ค. 62  
เกิดฝนตกหนักน้ าไหลหลากเข้าท่วมพื้นท่ี 25 อ าเภอ  

มีผู้เสียชีวิต 3 ราย 



 พายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” (KAJIKI) ซึ่งก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ต้ังแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562 ได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “คาจิกิ” (KAJIKI)  
ในวันที่ 2 ก.ย. 2562 หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ผ่านตอนกลางประเทศเวียดนามเข้าสู่ตอนใต้ของประเทศลาวบริเวณเมืองสาละวัน ในช่วงเช้า
ของวันที่ 3 ก.ย. 2562 ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ สุรินทร์ มุกดาหาร ที่เกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ แต่ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ช่วงเย็นของวันที่ 3 ก.ย. 2562 ประมาณช่วงหลัง 16.00 น. 
แทนที่พายุโซนร้อน “คาจิกิ” (KAJIKI) จะเคลื่อนตัวมุ่งสู่ประเทศไทยตามการคาดการณ์ แต่กลับเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือ ไป 
อยู่ระหว่างเมืองเว้และเมืองดองฮอย ประเทศเวียดนาม ก่อนเคลื่อนลงสู่ทะเลแล้วสลายตัวไปบริเวณทางตอนใต้ของเกาะไหหล าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 
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แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่มา: University College London ที่มา: National Aeronautics and Space Administration (NASA), NOAA 



 เดือนกันยายน 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 210 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติ 13% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
มีฝนตกน้อยกว่าปกติ แต่มีฝนตกมากกว่าปกติเป็นหย่อมเล็ก ๆ ในทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกมากกว่า ปกติ 
เป็นบริเวณกว้างทางด้านตะวันออกของภาค 

กันยำยน (ค่ำปกต)ิ กันยำยน 2562 ผลต่ำง 
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 เดือนกันยายน 2562 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 210 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณฝนที่น้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ถึงปี 2561 และค่าเฉลี่ย 30 ปี 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2562 พบว่า ปริมาณฝนเดือนกันยายนลดลงจากเดือนสิงหาคมค่อนข้างมาก 



 เดือนกันยายนปี 2562 มีลักษณะการกระจายตัวของฝนต่างจากปี 2550 ค่อนข้างมาก รวมทั้งปริมาณฝนน้อยกว่าปี 2562 
เกือบทุกภาค ยกเว้นด้านตะวันออกตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักกระจุกตัวเป็นบริเวณ
กว้างมากกว่าปี 2550 

กันยำยน 2562 กันยำยน 2550 
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 เดือนกันยายน 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ าลงจากปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับอุณหภูมิตั้งแต่ปี 2559 
พบว่า ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงตามล าดับ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ  
ภาคตะวันออก 

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

2559 2560 2561 2562 
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 สิ้นเดือนกันยายน 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 47,605 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง 
หากเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีน้ ากักเก็บมากกว่าปี 2558 และ ปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยู่ 9,398 
และ 1,776 ล้าน ลบ.ม. ตามล าดับ ส่วนปริมาณน้ าไหลลงสะสมตั้งแต่ต้นปีมากกว่าปี 2558 อยู่ 8,063 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่าปี 2553 
อยู่ 1,003 ล้าน ลบ.ม. 
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 สิ้นเดือนกันยายน 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 12,235 ล้าน 
ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ ากักเก็บในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง อยู่ 2,564 ล้าน ลบ.ม. แต่น้อยกว่า 
ปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา อยู่ 3,100 ล้าน ลบ.ม. 
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 สิ้นเดือนกันยายน 2562 สถานกาณ์ระดับน้ าในแม่น้ าสายหลักของประเทศไทย โดยภาพรวมประเทศไทยยังคงอยู่ 
ในเกณฑ์น้ าปานกลาง ซึ่งประเทศไทยตอนบนเริ่มมีระดับน้ าเพิ่มมากขึ้นจากฝนที่ตกกระจายตัวขึ้นและตกต่อเนื่อง โดยระดับน้ า
ในแม่น้ าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้ าปานกลางถึงน้ าน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีน้ าล้นตลิ่งโดยเฉพาะตอนล่าง
ของแม่น้ าชี-มูล ภาคตะวันออกมีระดับน้ าปานกลางถึงน้ ามากและมีน้ าล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ าปราจีนบุรี ภาคกลางมีระดับ 
ปานกลางถึงน้ ามาก ภาคใต้มีระดับน้ าปานกลางถึงมาก โดยมีน้ าล้นตลิ่งและล้นตลิ่งต่ าตามธรรมชาติ ดังนี ้
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แม่น้ าห้วยหลวง* ต.นาค า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
ล าน้ ายัง ต.เดิด อ.เมือง 

จ.ยโสธร 

แม่น้ าช ี

ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย 
ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
ต.ไพศาล อ.ปรโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
ต.เขื่องใน 

อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธานี ล าเซบาย* ต.หัวดอน 

แม่น้ ามูล ต.ค าน้ าแซบ อ.วารินช าราบ 

แม่น้ าสงคราม* 
ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน 

จ.สกลนคร 
ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง 
ต.โพนงาม 

อ.อากาศอ านวย 
ล าน้ ายาม* ต.อากาศ 
คลองปาว* ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค า จ.กาฬสินธุ์ 

ภำคตะวันออก 
คลองพระปรง ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง 

จ.สระแก้ว ห้วยพรหมโหด ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ 
คลองพระสะทิง ต.สระขวัญ อ.เมือง 

แม่น้ าปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี 
แม่น้ าบางปะกง* ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
ภำคเหนือ 
คลองเมม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

แม่น้ ายม 
ต.โพธ์ิประทับช้าง อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 
ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 

คลองเกรียงไกร ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
แม่น้ างาว ต.หลวงใต ้ อ.งาว จ.ล าปาง 
แม่น้ าป่าสัก ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ ่ จ.เพชรบูรณ ์

*น ้ำล้นตลิ่งต่้ำตำมธรรมชำติ 



 

 อิทธิพลจากพายุ " โพดุล " แล ะพายุ "คาจิกิ " 
ประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
ลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมและตลอดเดือนกันยายนที่
ผ่านมา ส่งผลท าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลาย
พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลท าให้น้ าท่วมใน
หลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเกิด
ฝนตกหนักในพื้นที่จากอิทธิพลของพายุคาจิกิรวมทั้ง
ต้องรองรับน้ าซึ่งไหลมาจากแม่น้ าชี ซึ่งเกิดฝนตกหนัก
จากอิทธิพลของพายุโพดุลที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ซึ่งจากการ
ตรวจวัดระดับน้ า แล ะปริมาณน้ าที่ แม่น้ ามูล บริ เวณ 
สะพานเสรีประชาธิปไตยในตัวเมืองอุบลราชธานี จะเห็นได้
ว่าเกิดสถานการณ์น้ าล้นตลิ่งต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 
2562 และระดับน้ า เริ่มต่ ากว่าตลิ่งในวันที่ 4 ตุลาคม 
2562 รวมระยะเวลาที่น้ าล้นตลิ่งทั้งสิ้น 31 วัน โดย 
ระดับน้ าสูงสุดวัดได้ 10.98 เมตร อัตราการไหลผ่าน  
5,280 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562 ในขณะที่ความจุล าน้ าในบริเวณดังกล่าวมีเพียง 
2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่านั้น 
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ระดับน ้ำท่ำสถำนีสะพำนเสรีประชำธิปไตย (M.7) 

ปริมำณน ้ำสถำนีสะพำนเสรีประชำธิปไตย (M.7) 



ตุลำคม 2550 ตุลำคม (ค่ำปกต)ิ 

 ถ้าฝนเดือนตุลาคม 2562 คล้ายกับปี 2550 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนตกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะบริ เวณ 
ด้านฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคใต้ ส่วนภาคเหนือ 
ด้านฝั่งตะวันตก ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมไปถึงบางส่วนด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ท่ีจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ 
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ผลต่ำง 



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

 ปรากฏการณ์ ENSO อยู่ในเกณฑ์ปกติ และคาดว่าจะต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณฝน 
มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงน้อยกว่าปกติเพียงเล็กน้อย 

14 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 ิ




