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ThaiWater mobile application 

จัดท้ำโดย 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



สถำนกำรณภ์ัยแล้ง 
วันท่ี 30 มิ.ย. 62 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด 
ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย และน่าน รวม 40 
อ าเภอ 157 ต าบล 1,232 หมู้บ้าน ได้ประกาศยุติสถานการณ์
แล้ว 7 จังหวัด เหลือที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่ 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย ศรีษะเกษ มหาสารคาม ตราด และชลบุรี  

2 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไทยรัฐ TV 

วันท่ี 7 มิ.ย. 62 ฝนตกหนัก 
ในหลายพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 7 มิ.ย. 62 น้ าป่าไหลหลาก 
อ. เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันท่ี 23 มิ.ย. 62 น้ าป่าไหลหลากในพื้นท่ี  
4 อ าเภอ จ.พังงา 

สถำนกำรณ์อุทภภัย 
เดือนมิถุนายน 62 มีรายงานอุทกภัยทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ พังงา ตราด สุราษฏร์ธานี  16 อ าเภอ 33 ต าบล 
151 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเสียหาย 31,061 คน บ้านเรือน
เสียหาย 117 หลัง  

วันท่ี 5 มิ.ย. 62 น้ าป่าไหลหลากในพื้นท่ี 
อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธาน ี
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เดือนมิถุนายน 2562 ไม่มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทย 
 



มิถุนำยน (ค่ำปกติ) มิถุนำยน 2562 ผลต่ำง 

เดือนมิถุนายน ปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 133 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าปกติ 25% โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ฝนน้อยกว่าปกติ แต่มีบางพื้นที่ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ท่ีมีปริมาณฝนมากกว่าปกติเล็กน้อย 
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เดือนมิถุนายน ปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 133 มม. ซึ่งน้อยว่าค่าปกติและปี 2561 ประมาณ 25% 
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลฝนรายเดือนของปี 2562 พบว่าเดือนมิถุนายนมีปริมาณฝนลดลงจากเดือนเมษายน
ประมาณ 13% 



เดือนมิถุนายน ปี 2562 มีลักษณะฝนต่างจากปี 2550 โดยมีปริมาณฝนน้อยกว่าในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกมีฝนมากกว่าปี 2550 

มิถุนำยน 2562 มิถุนำยน 2550 
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เดือนมิถุนายน ปี 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ 

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

2559 2560 2561 2562 
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สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างขนาดใหญ่คงเหลือ 35,608 ล้าน ลบ.ม.  
ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ปี 2562 มีปริมาณน้ ายังคงมากกว่าปี 2557-2558 ที่เกิด 
ภัยแล้งรุนแรง 
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สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ปริมาณน้ ากักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีอยู่ทั้งสิ้น 9,073 ล้าน ลบ.ม. 
และเมื่อเที่ยบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่าเป็นปริมาณน้ ากักเก็บน้อยกว่าปี 2561 ประมาณ 29%  
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สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สถานกาณ์ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก
ของประ เทศไทย โดยภาพรวมอยู่ ใน เกณฑ์น้้ าปานกลาง 
ภาคเหนือมีระดับน้้าน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปาน
กลางถึงน้้าน้อย ภาคตะวันออกมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้าน้อย 
ภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงน้้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน้้า
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

11 



ถ้าฝนเดือนกรกฎาคม 2562 คล้ายกับปี 2550 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคใต้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปกต ิ

12 

กรกฎำคม 2550 กรกฎำคม (ค่ำปกติ) ค่ำผลต่ำง 



ปรากฎการณ์เอลนีโญ่ก าลังอ่อนยังคงต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2562 ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ  
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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 

เม.ย. 
คำดกำรณ์ 

ปกต ิ

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




