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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ํายมและนาน 
วันที่ 27 เมษายน 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา พายุฤดูรอนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโนมลดลง แตประชาชน
บริเวณดังกลาวยังคงระวังอันตรายจากฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะนี้ สําหรับเกษตรกรควร
เตรียมการปองกันและระวังความเสียหายท่ีจะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย สําหรับภาคใตมีฝนฟา
คะนองเพ่ิมมากข้ึนกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีและมีลมกระโชกแรง สวนอาวไทยตอนลางต้ังแตจังหวัดสุราษฎร
ธานีลงไป จะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณดังกลาวเดินเรือดวยความระมัดระวังในระยะนี้             
 อากาศรอน โดยมีฝนฟาคะนอง รอยละ 60 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนัก และมีลมกระโชกแรงบางแหง 
บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย 
ตาก และกําแพงเพชร อุณหภูมิต่ําสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ผล
คาดการณปริมาณน้ําฝนลวงหนา 1-7 วัน ในชวงวันท่ี 26 - 27 เม.ย. 63 อากาศรอน โดยมีพายุฝนฟาคะนอง
รอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 21-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-30 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 28 เม.ย. - 
2 พ.ค. 63 อากาศรอน กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 22-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส                  

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 27 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 27 เม.ย. 2563 

 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนานของวันท่ี 27 เมษายน 2563 จากกรมทรัพยากรน้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวา มีปริมาณฝน
ตกในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน บริเวณจังหวัดแพร นาน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร มีปริมาณฝน 1.3 – 
88.5 มม.  
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ขอมูลสถานการณฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไมได (ต่ํากวา 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 

ภาพเรดาหตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

  

ลําดับ สถาน ี 27 เม.ย. 2563 
1 อ.เมือง จ.แพร 24.2 
2 อ.เมือง จ.นาน 67.8 
3 อ.ภูเพียง จ.นาน 88.5 
4 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 17.4 
5 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 75.0 
6 อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก 60.3 
7 อ.เมือง จ.พิจิตร 1.3 
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สถานการณน้ําฝน 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่27 เม.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่28 เม.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่29 เม.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่30 เม.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่1 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่2 พ.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 ปจจุบันสถานการณน้ําในลุมน้ํายมอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมทรง
ตัว และสถานการณน้ําในลําน้ํานานอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

สถานการณน้ําทา (23 – 27 เม.ย. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 

ปริมาณนํ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

23 
เม.ย. 

24 
เม.ย. 

25 
เม.ย. 

26 
เม.ย. 

27 
เม.ย. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 0.38 0.37 0.36 0.36 0.39 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 
7.00 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 
207.0 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 นาน ตรอน อุตรดิตถ 
9.70 0.66 0.72 0.87 0.73 0.75 
2,055 90.60 99.38 125.20 100.90 104.10 

N.27A นาน พรหมพิราม พิษณุโลก 
9.17 0.71 0.75 0.77 0.77 0.99 
476 74.38 77.33 78.84 78.84 97.54 

N.7A นาน บางมูลนาก พิจิตร 
10.78 1.09 1.06 1.05 1.25 1.30 
1,152 88.18 86.81 86.36 95.83 98.34 

*** ยังไมไดรับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร  

(ลุมนํ้ายม) 
สถานีสะพานเฉลมิพระเกียรติ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

(ลุมนํ้านาน) 
ปริมาณน้ําในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณน้ําในลุมน้ํายมอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 
 - สถานการณน้ําในลุมน้ํานานอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 


