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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและน่าน 
วันที่ 7 สงิหาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ ์อากาศ 24 ช ั ่ ว โมงข ้ างหน ้า  ร ่องมรส ุมพาดผ ่านภาคเหน ือตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ตกต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักบางพื ้นที ่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย  
 เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 24-
26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.                   

  
แผนที่อากาศ วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 7 ส.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่านของวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรม

อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีปริมาณฝนตกในพ้ืนที่
ลุ่มน้ำยมและน่าน บริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก มีปริมาณ 0.6 – 39.0 มม. 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมและน่าน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)  

ลำดับ สถานี 7 ส.ค. 2563 
1 อ.เชียงกลาง จ.นา่น 38.5 
2 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 39.0 
3 อ.สองแคว จ.น่าน 36.5 
4 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0.7 
5 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 0.6 
6 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1.4 
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สถานการณ์น้ำฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 7 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่8 ส.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 9 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 10 ส.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 11 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 12 ส.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรง
ตัว และสถานการณ์น้ำในลำน้ำน่านอยู่ในภาวะปกต ิระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

สถานการณ์น้ำท่า (3 – 7 ส.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.) 

3 
ส.ค. 

4 
ส.ค. 

5 
ส.ค. 

6 
ส.ค. 

7 
ส.ค. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 1.36 1.36 1.60 4.18 3.95 
2,319 1.78 1.78 5.33 233.50 202.60 

Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 
7.00 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 
207.0 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 0.75 4.19 4.47 1.86 0.65 
2,055 104.10 654.90 695.80 304.90 89.21 

N.27A น่าน พรหมพิราม พิษณุโลก 
9.17 0.70 1.53 5.30 3.99 1.61 
476 73.66 163.60 503.50 369.30 138.50 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.78 1.40 1.94 2.21 4.77 4.73 
1,152 103.60 136.40 156.20 385.00 380.80 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้ำยม) 
สถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.ภเูพียง จ.น่าน  

(ลุ่มน้ำน่าน) 
ปริมาณน้ำในลำน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมและน่าน 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่านอยู่ในภาวะปกต ิระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

 


