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รายงานสถานการณน้ำลุมน้ำยมและนาน 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณอากาศ 24 ชั ่วโมงขางหนา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแล
รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไวดวย สำหรับภาคใตมีฝนลดลง สวนบริเวณอาวไทยตอนบน
ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา คลื่นสูง 2-3 เมตร สวนบริเวณอาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงไป คลื่นสูง 2-4 เมตร ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงของภาคใตฝงตะวันออกระวังอันตรายจาก
คลื่นที่ซัดเขาหาฝงไวดวย สวนชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝงในชวง
วันท่ี 20-24 ก.พ. 63 
 บริเวณพ้ืนราบ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-
33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณปริมาณน้ำฝนลวงหนา 1-7 วัน อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา ตลอดชวง อุณหภูมิ
ต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส                 

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 20 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 20 ก.พ. 2563 

 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ำยมและนานของวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) พบวา ไมมีปริมาณ
ฝนตกในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนาน   
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ภาพเรดาหตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ำฝน 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่20 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่21 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่22 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่23 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่24 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่25 ก.พ. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
 

 
 
  

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

สถานการณน้ำทา (16 – 20 ก.พ. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.) 

16 
ก.พ. 

17 
ก.พ. 

18 
ก.พ. 

19 
ก.พ. 

20 
ก.พ. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 1.08 1.07 1.05 1.04 1.02 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.4 ยม 
เมือง

สุโขทัย 
สุโขทัย 

7.00 -0.69 -0.69 -0.70 -0.69 -0.69 
207.0 *** *** *** *** *** 

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

N.60 นาน ตรอน อุตรดิตถ 
9.70 0.62 0.69 0.63 0.57 0.68 
2,055 85.18 94.89 86.50 78.85 93.44 

N.27A นาน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 0.44 0.36 0.95 0.74 0.62 
476 57.17 52.86 93.85 76.58 68.15 

N.7A นาน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 1.17 1.02 0.94 1.15 1.19 
1,152 91.93 85.02 81.53 90.98 92.89 

*** ยังไมไดรับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร  

(ลุมน้ำยม) 
สถานีสะพานเฉลมิพระเกียรติ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

(ลุมน้ำนาน) 
ปริมาณน้ำในลำน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนาน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณน้ำในลุมน้ำยมอยูในภาวะเฝาระวังน้ำแลง ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 
 - สถานการณน้ำในลุมน้ำนานอยูในภาวะเฝาระวังน้ำแลง ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 


