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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ํายมและนาน 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอัน
ดามันและประเทศไทย ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองและฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสม สําหรับ
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ี
มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือดวยความระมัดระวังใน
ระยะนี้                  
 เมฆมาก กับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 30 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัดแมฮองสอน 
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และตาก อุณหภูมิต่ําสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณปริมาณน้ําฝนลวงหนา 1-7 วัน ในวันท่ี 21 - 22 พ.ค. 63 มีฝนฟาคะนองรอยละ 30-40 
ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวงวันท่ี 23 - 27 พ.ค. 63 มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี 
สวนมากทางดานตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส                 

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 22 พ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 22 พ.ค. 2563 

 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนานของวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวา มีปริมาณฝน
ตกในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน บริเวณจังหวัดแพร นาน อุตรดิตถ และพิษณุโลก มีปริมาณ 0.1 – 13.7 มม.  
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ภาพเรดาหตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ําฝน 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่22 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่23 พ.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่24 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่25 พ.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่26 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่27 พ.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
 

 
 
  

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

สถานการณน้ําทา (18 – 22 พ.ค. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 

ปริมาณนํ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

18 
พ.ค. 

19 
พ.ค. 

20 
พ.ค. 

21 
พ.ค. 

22 
พ.ค. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 0.84 0.82 0.80 0.79 0.78 
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 1.21 0.75 0.83 0.84 0.72 
2,055 189.70 104.10 117.70 119.50 99.38 

N.27A นาน พรหมพิราม พิษณุโลก 
9.17 1.00 1.12 0.65 1.12 0.72 
476 98.48 89.57 70.17 110.50 75.11 

N.7A นาน บางมูลนาก พิจิตร 
10.78 1.30 1.12 1.17 1.20 *** 
1,152 98.34 89.57 91.93 93.38 *** 

*** ยังไมไดรับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร  

(ลุมนํ้ายม) 
สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

(ลุมนํ้านาน) 
ปริมาณน้ําในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณน้ําในลุมน้ํายมอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 
 - สถานการณน้ําในลุมน้ํานานอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 


