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รายงานสถานการณน้ำลุมน้ำยมและนาน 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณดานตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟาคะนองลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอใหประชาชน
บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการ
อยูในที่โลงแจง ใตตนไมใหญ สิ่งปลูกสราง และปายโฆษณาที่ไมแข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการ
ปองกันและระวังความเสียหายท่ีจะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย   
 อากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนอง รอยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง 
สวนมากบริเวณจังหวัดลำปาง พะเยา แพร นาน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร และ
กำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 16-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ
ปริมาณน้ำฝนลวงหนา 1-7 วัน ในชวงวันที่ 3 - 5 มี.ค. 63 อากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอย
ละ 10 - 20 ของพื้นที่และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 
องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 6 - 9 มี.ค. 63 อากาศรอนในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ทาง
ตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส                  

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 4 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 4 มี.ค. 2563 

 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ำยมและนานของวันที่ 4 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) พบวา มีปริมาณฝนตก
ในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนาน บริเวณจังหวัดนาน พิษณุโลก และพิจิตร มีปริมาณ 0.7 – 15.7 มม.  
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ภาพเรดาหตรวจอากาศ “นาน” ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ำฝน 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่4 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่5 มี.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่6 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่7 มี.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่8 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่9 มี.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
 

 
 
  

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

สถานการณน้ำทา (29 ก.พ. – 4 มี.ค. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.) 

29 
ก.พ. 

1 
มี.ค. 

2 
มี.ค. 

3 
มี.ค. 

4 
มี.ค. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.4 ยม 
เมือง

สุโขทัย 
สุโขทัย 

7.00 0.70 -0.69 -0.71 -0.71 -0.71 
207.0 *** *** *** *** *** 

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

N.60 นาน ตรอน อุตรดิตถ 
9.70 0.70 0.52 0.64 0.65 0.61 
2,055 96.36 72.98 87.85 89.21 83.87 

N.27A นาน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 0.76 0.63 0.74 0.75 0.77 
476 78.08 68.82 76.58 77.33 78.84 

N.7A นาน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 1.09 1.07 1.00 1.07 1.16 
1,152 88.18 87.27 84.14 87.27 91.46 

*** ยังไมไดรับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร  

(ลุมน้ำยม) 
สถานีสะพานเฉลมิพระเกียรติ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

(ลุมน้ำนาน) 
ปริมาณน้ำในลำน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนาน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณน้ำในลุมน้ำยมอยูในภาวะเฝาระวังน้ำแลง ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 
 - สถานการณน้ำในลุมน้ำนานอยูในภาวะเฝาระวังน้ำแลง ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 


