


วันที่ 24 มิ.ย. 63 เกิดฝนตกหนักน ้ำป่ำไหลหลำกในพื้นที่ จ. ล ำพูน 
อ. บ้ำนโฮ่ง ต.บ้ำนโฮ่ง บ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำย 3 ครัวเรือน 

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รำยงำนสถำนกำรณ์ ใน 
ช่วงเดือนมิถุนำยนจำกอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทย ส่งผลให้มีน ้ำไหลหลำกในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล ำพูน พะเยำ ล ำปำง เชียงใหม่ ชลบุรี และระยอง 
รวมพื้นที่ 7 จังหวัด 10 อ ำเภอ 21 ต ำบล และ 57 หมู่บ้ำน ประชำชน
ได้รับผลกระทบ 527 ครัวเรือน  

Department of Disaster Prevention and Mitigation reported 
situation in June 2020. The influence of the southwest 
monsoon which prevails over the Andaman Sea and Thailand 
resulted in overflow in Mae Hong Son, Lamphun, Phayao, 
Lampang, Chiang Mai, Chon Buri, and Rayong provinces. This 
covered a total of 7 provinces, 10 districts, 21 sub-districts, and 
57 villages, and 527 households were affected. 

วันที่ 30 มิ.ย. 63 ฝำยน ้ำในพื้นที่ จ.ชลบุรี อ.ศรีรำชำ ต.บ่อวิน เกิดแตก ท ำให้
น ้ำไหลทะลักเข้ำท่วมถนนวังตำผิน-ปลวกแดง รถเล็กไม่สำมำรถวิ่งผ่ำนได้  

ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, Thai PBS 



พำยุดีเปรสชันบริเวณตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ทวีก ำลังแรง
ขึ้นเป็นพำยุโซนร้อน “นูรี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 12 
มิ.ย. 63 โดยพำยุเคลื่อนที่ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือและได้อ่อน
ก ำลังลงเป็นพำยุดีเปรสชันในขณะที่ก ำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณ
มณฑลกวำงตุ้ง ประเทศจีนในวันที่ 15 มิ.ย. 63 และได้สลำยตัวไปใน
วันเดียวกัน 

The depression in the north of the Philippines intensified 
into Tropical Storm "Nuri" in the Upper South China Sea on 
June 12, 2020. The storm moved to the northwest and  
weakened to depression, while moving ashore in the area 
of Guangdong, China on June 15, 2020, and dissolved on 
the same day. 

ที่มำ: University College London  



มิถุนำยน (ค่ำปกติ) 
Jun (Normal) 

มิถุนำยน 2563 
Jun 2020 

ผลต่ำง 
Difference 

เดือนมิถุนำยน 2563 ประเทศไทยมีปริมำณฝนเฉลี่ย 167 
มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่ำปริมำณฝนปกติ 6% โดยมีปริมำณฝน
น้อยกว่ำปกติ เป ็นบร ิ เวณกว้ำงทำงด้ำนตะว ันตกของ
ภำคเหนือ ด้ำนตะวันออกของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภำคกลำงตอนบน และบำงพื้นที่ของภำคใต้ ส่วนพื้นที่อื่นๆ มี
ปริมำณฝนมำกกว่ำปกติ 

In June 2020, Thailand had an average rainfall of 167 
millimeters, which was 6% below the normal level, with a 
lower amount of rain than usual in wide area on the west 
side of the northern, the east side of the northeastern, the 
upper central and some areas of the southern region. As 
for other areas of the country, there was more rain than 
usual. 



เดือนมิถุนำยน 2563 ประเทศไทยมีปริมำณฝนเฉลี่ย 167 
มิลลิเมตร ซึ่งมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำประมำณ 26% รวมถึงมี
ฝนตกกระจำยตัวมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำในทุกภำค หำกเทียบ
กับปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรง พบว่ำ ปี 2563 มีปริมำณ
ฝนมำกกว่ำเกือบทั้งประเทศ 

In June 2020, Thailand had an average rainfall of  
167 millimeters, which was 26% more than last year and it 
also had more scattered rain than last year in all regions. 
Compared to 2015, when the severe drought occurred, 
the year 2020 had more rainfall almost the whole country.  



จำกกำรเปรียบเทียบข้อมูลฝนเดือนมิถุนำยน 2563 กับ
ข้อม ูลย้อนหลังตั ้งแต ่ป ี 2558-2562 พบว่ำ ป ี 2563  
มีปริมำณฝนมกกว่ำปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงประมำณ 
42% และเป็นปริมำณฝนน้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจำก 
ปี 2558 และ 2562 ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณฝนสะสมตั้งแต่
ต้นปีมีเพียง 407 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมำณฝนสะสมน้อย
เป็นอันดับ 2 รองจำกปี 2558 

By comparing the rainfall data in June 2020 with the 
historical monthly data from 2015-2019, it was found that 
June 2020 had 42% more rainfall than the year 2015 in 
which a severe drought occurred and it was ranked as the 
month with the third lowest rainfall after 2015 and 2019 
respectively. The cumulative rainfall since the beginning of 
2020 was only 407 millimeters, which was the second 
smallest cumulative rainfall after 2015. 



เดือนมิถุนำยน 2563 ประเทศไทยมีสภำพควำมแห้งแล้งรุนแรง
ลดลงจำกเดือนที ่ผ ่ำนมำ โดยเฉพำะบร ิ เวณภำคเหนือ 
ภำคกลำง ด ้ำนตะว ันตกของภำคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ 
ภำคตะวันออก และภำคใต้ ส่วนบริเวณด้ำนตะวันออกของ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมแห้งแล้งรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ 

In June 2020, Thailand experienced a less severe drought 
than last month, especially in the northern,  central, the west 
side of the northeastern, the eastern, and the southern 
region. On the other hand, the east side of the northeastern 
region had more severe drought than the previous month. 

เดือนพฤษภาคม 2563 
May 2020 

เดือนมิถุนายน 2563 
Jun 2020 



เดือนมิถุนำยน 2563 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมี
อุณหภูมิต ่ำกว่ำปี 2562 โดยเฉพำะบริเวณภำคเหนือและ
ภำคใต้ที ่ม ีอ ุณหภูมิต ่ำกว่ำปีที ่ผ่ำนมำอย่ำงชัดเจน  
ส ่ วนภำคตะว ั นออก เฉ ี ยง เหน ื อ  ภำคกลำง  แล ะ 
ภำคตะวันออกมีอุณหภูมิลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย 
และเมื ่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั ้งแต่ปี 2560-2562 
เด ือนม ิถ ุนำยน 2563 ภำคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ 
ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้มีอุณหภูมิต ่ำที่สุด 

หมายเหตุ : แต่ละภาพเป็นข้อมูลเฉลี่ยช่วงเวลา 14.00-14.59 น. ของท้ังเดือนมิถุนายน 
ท่ีมา : ข้อมูลดิบจากระบบโทรมาตร สสน. 

2560 2561 2562 2563 

In June 2020, most areas of Thailand had lower 
temperatures than 2019, especially in the northern and 
southern regions where temperatures were clearly lower 
than last year. The northeastern, central and eastern 
regions had slightly decreased temperatures from the 
previous year. Compared to the historical data from 
2017-2019, in June 2020, the northeastern, central, 
eastern and southern regions had the lowest 
temperatures.  



สิ้นเดือนมิถุนำยน 2563 ประเทศไทยมีปริมำณน ้ำกักเก็บในอ่ำง
ขนำดใหญ่คงเหลือ 30,555 ล้ำน ลบ.ม. อยู ่ ในเกณฑ์น ้ำน ้อย 
หำกเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 11 ปี พบว่ำ ปี 2563 มีน ้ำกักเก็บน้อย
กว่ำปี 2553 และ 2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอยู่ 1,361 ล้ำน 
ลบ.ม. และ 1,668 ล้ำน ลบ.ม. ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำง
ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมีปริมำณ 3,340 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมำณน ้ำ
ไหลลงอ่ำงฯ สะสมที่น้อยที่สุด ส่วนปริมำณน ้ำระบำยสะสมตั้งแต่ต้น
ปีมีปริมำณ 14,055 ล้ำน ลบ.ม. ซึ ่งเป็นปริมำณน ้ำระบำยสะสมที่
น้อยเป็นอันดับ 2 รองจำกปี 2559 

As of the end of June 2020, Thailand had 30,555 million 
cubic meters of water remaining in the large reservoir, which 
was considered a low water level. Compared with the 
previous 11 years, it was found that in 2020 there was less 
water retention than in 2010 and 2015, which were the 
years of severe drought, with 1,361 million cubic meters and 
1,668 million cubic meters less, respectively. The amount of 
water flowing into the basin accumulated since the 
beginning of 2020 was 3,340 million cubic meters, which 
was the smallest cumulative volume. The cumulative volume 
of water released since the beginning of the year was 
14,055 million cubic meters, which was the second smallest 
cumulative volume of released water after 2016. 



สิ ้นเดือนมิถุนำยน 2563 ปริมำณน ้ำกักเก็บใน 4 เขื ่อนหลัก 
ของลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำมีอยู่ 7,635 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมีปริมำณ 
น ้ำกักเก็บมำกกว่ำปี 2553 ที ่เกิดภัยแล้งรุนแรงในพื้นที ่ลุ ่มน ้ำ
เจ้ำพระยำอยู่เพียง 129 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมำกกว่ำปี 2558 
ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงเพียง 52 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยเป็น
ปริมำณน ้ำใช้กำรเพียง 939 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมำณ
น ้ำที่เหลืออยู่น้อยมำก 

At the end of June 2020, the amount of water stored in the 
4 main reservoirs of the Chao Phraya Basin was 7,635 
million cubic meters.  It was only 129 million cubic meters 
more than the year 2010 when there was a severe drought 
in the Chao Phraya Basin, and 52 million cubic meters 
more than the year 2015, which was the year of the severe 
drought. Only 939 million cubic meters of water could be 
used, which was considered as very little water remaining. 



ระดับน ้ำในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ ภำคเหนือมีระดับน ้ำน้อยถึง  
น ้ำน้อยวิกฤต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้ำน้อยโดยเฉพำะ
ต้นน ้ำของแม่น ้ำชี ภำคตะวันออกและภำคกลำงมีระดับน ้ำปำนกลำง
ถึงน ้ำมำกกับมีน ้ำล้นตลิ่งต ่ำบริเวณปำกแม่น ้ำในช่วงน ้ำทะเลหนุน
สูงบริเวณสถำนีบำงปะหัน อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 
สถำนีคลองมหำชัย วัดพันท้ำยนรสิงห์ และสถำนีเมืองสมุทรสำคร 
จ.สมุทรสำคร และสถำนีบำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 
ส่วนภำคใต้มีระดับน ้ำปำนกลำงถึงน ้ำน้อย โดยพบน ้ำล้นตลิ ่ง
บริเวณสถำนีตะกั่วป่ำ อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 

Regarding the water levels in the main rivers, it was found 
that the northern region had low to critically low water 
levels. The northeastern region had low water levels, 
especially the headwaters of the Chi River. The eastern 
and central regions had moderate to high water levels with 
water overflowing at the estuary during high tide at Bang 
Pa Han Station, Bang Pa Han District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province, Mahachai Canal Station, Phanthai 
Norasing Temple, and Mueang Samut Sakhon Station, 
Samut Sakhon Province and Bang Pakong Station, Bang 
Pakong District, Chachoengsao Province. The southern 
region had moderate to low water levels, but there was 
water overflowing the banks at Takua Pa Station, Takua Pa 
District, Phang Nga Province. 



จำกกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็มในแม่น ้ำสำยหลัก พบว่ำ 
บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ณ สถำนีส ำแล พบสถำนกำรณ์
ควำมเค็มเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำดิบเพื่อผลิตน ้ำประปำ 
(0.50 กรัม/ลิตร) ในช่วงต้นเดือน โดยมีค่ำควำมเค็มสูงสุด 
0.83 กรัม/ลิตร ในวันที่ 4 มิ.ย. 63 เวลำ 7.10 น. หลังจำก
นั้นค่ำควำมเค็มค่อยๆ ลดลง จนอยู่ในเกณฑ์ปกติในช่วง
กลำงเดือน แต่ทั้งนี้มีสถำนกำรณ์ค่ำควำมเค็มเกินเกณฑ์
เฝ้ำระวังคุณภำพน ้ำดิบเพื่อกำรผลิตน ้ำประปำ (0.25 กรัม/
ลิตร) เกิดขึ้นบ้ำงเป็นระยะ ๆ 

From the salinity measurements in the main river, the Chao 
Phraya River at Samlae Station was found to have salinity 
exceeding the standard raw water for tap water production 
(0.50 grams/liter) at the beginning of the month with the 
highest salinity of 0.83 grams/liter on June 4, 2020 at 7.10 
am. After that, the salinity gradually decreased to the 
normal level during the middle of the month. However, 
periodically there were situations in which the value of 
salinity exceeded the standard of raw water quality 
monitoring for tap water production (0.25 grams/liter). 



คาดการณ์ 2563 
Forecast 

กรกฎาคม (ค่าปกต)ิ 
July (Normal) 

ผลต่าง 
Difference 

เดือนกรกฎำคม 2563 คำดว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยจะม ีปร ิมำณฝนมำกกว ่ำปกติ โดยม ีปร ิมำณฝน
ม ำ ก ก ว ่ ำ ป ก ต ิ ม ำ ก บ ร ิ เ วณภ ำ ค เ ห น ื อ ต อ น บ น 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับมีปริมำณฝนน้อย
กว่ำปกติบำงพื้นที่ของภำคกลำงและภำคใต้ตอนบน 

The rainfall forecasts for July 2020 indicate that most areas 
of Thailand will have more rain than normal, with much 
more rain in the upper northern and upper northeastern 
regions. Some areas in the central and the upper southern 
regions will have less rain than usual. 



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

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย  
(light Rain tendency) 
-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกติ  
(normal rain) 
< -0.5 แนวโน้มฝนมำก  
(heavy rain tendency) 

Apl May Jun Jul Aug Oct Sep Nov Dec Jan Feb Mar 

ปรำกฏกำรณ์  ENSO อย ู ่ ใน เกณฑ์ปกต ิ  และคำดว ่ำ 
จะต่อเนื ่องไปจนถึงปลำยปี 2563 ส่งผลให้ปริมำณฝนมี
แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

Elnino 

Lanina 

Neutral 

The ENSO phenomenon will be in normal range and is 
expected to continue until the end of 2020. As a result, the 
amount of rain tends to be normal. 




