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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพ
อากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย อน่ึง ในช่วงวันที่ 1-4 เมษายน 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตก
บางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับ
ผลกระทบก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป         
 อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่่าสุด 20 -28 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 1 
เม.ย 63 อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่่าสุด 22-27 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 
5 เม.ย. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมี
ลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันออก และทางด้านตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่่าสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส                  

  
แผนที่อากาศ วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 31 ม.ีค. 2563 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน่้ายมและน่านของวันที่ 31 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน่้า กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน่้า (องค์การมหาชน) พบว่า ไม่มีปริมาณฝน
ตกในพื้นที่ลุ่มน่้ายมและน่าน   
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณน์้่าฝนวนัที่ 31 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณน์้่าฝนวนัที่ 1 เม.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน์้่าฝนวนัที่ 2 เม.ย. 63 แผนที่การคาดการณน์้่าฝนวนัที่ 3 เม.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน์้่าฝนวนัที่ 4 เม.ย. 63 แผนที่การคาดการณน์้่าฝนวนัที่ 5 เม.ย. 63 

ท่ีมา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์รมิาณฝนล่วงหน้า  
 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ปัจจุบันสถานการณ์น่้าในลุ่มน่้ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน่้าแล้ง ระดับน่้าในล่าน่้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรง
ตัว และสถานการณ์น่้าในล่าน่้าน่านอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน่้าแล้ง ระดับน่้าในล่าน่้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

สถานการณ์น่้าท่า (27 – 31 มี.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น่้า อ่าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ปริมาณน่้า
(ลบ.ม./วิ.) 

27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

29 
มี.ค. 

30 
มี.ค. 

31 
มี.ค. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
12.00 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.3A ยม สวรรคโลก สุโขทัย 
7.00 -0.69 -0.69 -0.69 -0.68 -0.68 
207.0 *** *** *** -*** *** 

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

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 0.60 0.70 0.61 0.72 0.69 
2,055 82.59 96.36 83.87 99.38 94.89 

N.27A น่าน พรหมพิราม พิษณุโลก 
9.17 0.89 0.87 0.87 0.86 0.85 
476 88.56 86.86 86.86 86.03 85.20 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.78 1.13 1.22 1.15 1.20 1.21 
1,152 90.04 94.35 90.98 93.38 93.86 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานมหาโพธิ ์อ.เมือง จ.แพร่  

(ลุ่มน่้ายม) 
สถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

(ลุ่มน่้าน่าน) 
ปริมาณน่้าในล่าน่้าในพื้นที่ลุ่มน่้ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณ์น่้าในลุ่มน่้ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน่้าแล้ง ระดับน่้าในล่าน่้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์น่้าในลุ่มน่้าน่านอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน่้าแล้ง ระดับน่้าในล่าน่้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 


