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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงจาก

ประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี ท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมี
ลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัดกับมีน ้าค้างแข็งบางพื นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาว
เย็นลงไว้ด้วย 

ส้าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรง ท้าให้คลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยมีก้าลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2 -3 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยง
การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 ธ.ค. 63 

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณ
อ่าวไทยในช่วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 63 ท้าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักซึ่งอาจท้าให้เกิดน ้าท่วมฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากได้ 

สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศหนาว และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 9-15 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน ้าค้างแข็ง
บางแห่ง อุณหภูมิต่้าสุด 2-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคเหนือ 
ในช่วงวันที่ 21 – 24 ธ.ค. 63 มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

ต่้าสุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
และมีน ้าค้างแข็งบางพื นที่ อุณหภูมิต่้าสุด 4-10 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 27 ธ.ค. 63 อากาศเย็น
ถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 13-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 6 -14 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  

  
 แผนที่อากาศ วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 22 ธ.ค. 2563 

 
 
 

 



   
รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้ายมและน่าน   ธันวาคม  2563 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  2  

2) สถานการณ์ฝน  
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่านของวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พบว่า 
ไม่มีปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน   

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก”  

 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11.15 น.  
 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
ยม สุโขทัย ไม่มีฝน 
 แพร่ ไม่มีฝน 

น่าน พิจิตร (สกษ.) ไม่มีฝน 
 น่าน ไม่มีฝน 
 พิษณุโลก ไม่มีฝน 
 อุตรดิตถ์ ไม่มีฝน 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป 
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่23 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 24 ธ.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 25 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่26 ธ.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่27 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่28 ธ.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า ( 18-22 ธ.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

18 
ธ.ค. 

19 
ธ.ค. 

20 
ธ.ค. 

21 
ธ.ค. 

22 
ธ.ค. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
11.30 1.37 1.37 1.33 1.31 1.28 ลดลง 

*** *** *** *** *** 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.30 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 ทรงตัว 

207.00 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.10 1.96 1.93 1.89 1.84 1.77 ลดลง 

464.00 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
8.00 0.45 0.67 0.51 0.43 0.66 เพิ่มขึ น 

1990.00 65.49 92.01 71.86 63.49 90.60 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
8.64 0.43 0.44 0.75 0.83 0.51 ลดลง 

1056.00 54.71 55.15 70.58 75.19 58.32 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.37 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 ทรงตัว 

1365.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

3   
สะพานบ้านโพทะเล ต.โพลทะเล อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร (ลุ่มน ้ายม) 
สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก (ลุ่มน ้าน่าน) 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

4)  สรุป 

 รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่านวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้ายมอยู่ในภาวะปกต ิระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าน่านอยู่ในเฝ้าระวังภาวะน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

 


