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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและน่าน 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทย ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก 
และอ่าวไทย ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านรับลมของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดั งกล่าว ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย  
 เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 24 -26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-
60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส                   

  
แผนที่อากาศ วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 13 ส.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่านของวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรม

อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีปริมาณฝนตกในพ้ืนที่
ลุ่มน้ำยมและน่าน บริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก มีปริมาณ 4.4 – 87.9 มม. 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมและน่าน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา)  

ลำดับ สถานี 13 ส.ค. 2563 
1 อ.เมือง จ.แพร่ 16.6 
2 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 69.0 
3 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 87.9 
4 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 64.0 
5 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 28.2 
6 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 4.4 
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สถานการณ์น้ำฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 13 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่14 ส.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 15 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 16 ส.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 17 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 18 ส.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
  

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

สถานการณ์น้ำท่า (9 – 13 ส.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.) 

9 
ส.ค. 

10 
ส.ค. 

11 
ส.ค. 

12 
ส.ค. 

13 
ส.ค. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 2.72 2.46 2.39 2.46 2.19 
2,319 94.20 72.06 58.37 72.06 31.93 

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 0.609 0.66 0.76 0.92 0.89 
2,055 82.59 90.60 105.70 135.10 129.10 

N.27A น่าน พรหมพิราม พิษณุโลก 
9.17 0.95 0.87 0.74 0.74 0.72 
476 82.66 77.61 70.02 70.02 68.92 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.78 1.93 1.47 1.63 1.62 1.57 
1,152 135.70 107.40 116.50 115.90 113.00 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้ำยม) 
สถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.ภเูพียง จ.น่าน  

(ลุ่มน้ำน่าน) 
ปริมาณน้ำในลำน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมและน่าน 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่านอยู่ในภาวะปกต ิระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

 


