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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ํายมและนาน 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต มีฝนตกหนักบางแหง เนื่องจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังออน ในขณะท่ีลมตะวันออกเฉียงใต
พัดปกคลุมอาวไทย ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต ระมัดระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักท่ีเกิดข้ึนในระยะนี้ไวดวย                          
 เมฆบางสวน กับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 30 ของพ้ืนท่ี สวนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง 
พะเยา นาน กําแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ําสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส 
ผลคาดการณปริมาณน้ําฝนลวงหนา 1-7 วัน ในชวงวันท่ี 23 – 24 มิ.ย. 63 มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-30 ของ
พ้ืนท่ี สวนในชวงวันท่ี 25 – 29 มิ.ย. 63 มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 24-27 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส                 

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 

 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนานของวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 จากกรมทรัพยากรน้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวา มีปริมาณฝน
ตกในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน บริเวณจังหวัดนาน มีปริมาณฝน 0.3 - 4.5 มม.  
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ขอมูลสถานการณฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไมได (ต่ํากวา 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 

ภาพเรดาหตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

  

ลําดับ สถาน ี 23 มิ.ย. 2563 
1 อ.เมือง จ.นาน 2.5 
2 อ.ทาวังผา จ.นาน 0.3 
3 อ.ทุงชาง จ.นาน 4.5 
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สถานการณน้ําฝน 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่23 มิ.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่24 มิ.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่25 มิ.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่26 มิ.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่27 มิ.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่28 มิ.ย. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
 

 
 
  

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

สถานการณน้ําทา (19 – 23 มิ.ย. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 

ปริมาณนํ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

19 
มิ.ย. 

20 
มิ.ย. 

21 
มิ.ย. 

22 
มิ.ย. 

23 
มิ.ย. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 1.46 1.45 1.46 1.45 1.61 
2,319 1.74 1.61 1.74 1.61 5.23 

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 1.30 0.90 0.70 0.71 0.73 
2,055 204.80 131.10 96.36 97.86 100.90 

N.27A นาน พรหมพิราม พิษณุโลก 
9.17 0.84 1.54 1.22 0.91 0.79 
476 71.37 115.30 92.69 74.90 68.94 

N.7A นาน บางมูลนาก พิจิตร 
10.78 1.24 1.42 1.44 1.65 1.44 
1,152 95.33 104.60 105.70 117.70 105.70 

*** ยังไมไดรับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร  

(ลุมนํ้ายม) 
สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

(ลุมนํ้านาน) 
ปริมาณน้ําในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมและนาน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณน้ําในลุมน้ํายมอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 
 - สถานการณน้ําในลุมน้ํานานอยูในภาวะเฝาระวังน้ําแลง ระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 

 


