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รายงานสถานการณน้ำลุมน้ำยมและนาน 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนถึงรอนจัดโดยทั่วไป ขอให
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศรอนท่ีเกิดข้ึนในระยะนี้ไวดวย ในชวง
วันท่ี 13-16 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน และทะเลจีนใต สงผลทำใหมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใตเขามาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมี
อากาศรอนถึงรอนจัดหลายพื้นที่ ทำใหบริเวณดังกลาวมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟาคะนองกับลม
กระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี รวมท้ังอาจมีฟาผาเกิดข้ึนได      
 มีอากาศรอนถึงรอนจัดในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณปริมาณน้ำฝนลวงหนา 1-7 วัน ในชวงวันท่ี 10 - 13 มี.ค. 63 อากาศรอนถึงรอนจัดบาง
พ้ืนท่ีกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลม
ออน ความเร็ว 5-10 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 14 - 16 มี.ค. 63 อากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟา
คะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส                  

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 11 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียม วันท่ี 11 มี.ค. 2563 

 

2) สถานการณฝน 
 

จากขอมูลสถานการณฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนานของวันท่ี 11 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) พบวา ไมมีปริมาณฝน
ตกในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนาน   
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ภาพเรดาหตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ำฝน 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่11 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่12 มี.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่13 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่14 มี.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่15 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่16 มี.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
 

 
 
  

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

สถานการณน้ำทา (7 – 11 มี.ค. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.) 

7 
มี.ค. 

8 
มี.ค. 

9 
มี.ค. 

10 
มี.ค. 

11 
มี.ค. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 0.90 0.89 0.88 0.86 0.85 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.33 ยม ศรีสำโรง สุโขทัย 
7.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 
207.0 *** *** *** *** *** 

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

N.60 นาน ตรอน อุตรดิตถ 
9.70 0.66 0.73 0.54 0.64 0.61 
2,055 90.60 100.90 75.27 87.85 83.87 

N.27A นาน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 0.82 0.78 0.86 0.77 0.75 
476 82.76 79.61 86.03 78.84 77.33 

N.7A นาน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 1.26 1.24 1.23 1.18 1.10 
1,152 96.33 95.33 94.84 92.41 88.64 

*** ยังไมไดรับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร  

(ลุมน้ำยม) 
สถานีสะพานเฉลมิพระเกียรติ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

(ลุมน้ำนาน) 
ปริมาณน้ำในลำน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและนาน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณน้ำในลุมน้ำยมอยูในภาวะเฝาระวังน้ำแลง ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 
 - สถานการณน้ำในลุมน้ำนานอยูในภาวะเฝาระวังน้ำแลง ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมทรงตัว 


