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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า  หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้

ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรงขึ น ท้าให้ภาคใต้
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีลาดเชิงเขาและพื นที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิดน ้าท่วม
ฉับพลันและน ้าป่าไหลหลากได้ 

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก้าลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น
สูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน
ฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 

ส้าหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มี
ก้าลังอ่อนลง ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมสิูงขึ น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ยังคงมี
อากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัดกับมีน ้าค้างแข็งบางพื นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศ
หนาวเย็นนี ไว้ด้วย 

สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ น 1-2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่้าสุด 10-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึง
หนาวจัด กับมีน ้าค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่้าสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 
กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคเหนือ 
ในช่วงวันที่ 24 – 29 ธ.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื นที่ 

อุณหภูมิจะสูงขึ น 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 13-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  

  
 แผนที่อากาศ วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 01.00 น.     ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 25 ธ.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน  
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่านของวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พบว่า 
ไม่มีปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน   

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก”  

 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.45 น.  
 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
ยม สุโขทัย ไม่มีฝน 
 แพร่ ไม่มีฝน 

น่าน พิจิตร (สกษ.) ไม่มีฝน 
 น่าน ไม่มีฝน 
 พิษณุโลก ไม่มีฝน 
 อุตรดิตถ์ ไม่มีฝน 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป 
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่26 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 27 ธ.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 28 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่29 ธ.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่30 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่31 ธ.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า ( 21-25 ธ.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

21 
ธ.ค. 

22 
ธ.ค. 

23 
ธ.ค. 

24 
ธ.ค. 

25 
ธ.ค. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
11.30 1.31 1.28 1.23 1.19 1.17 ลดลง 

*** *** *** *** *** 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.30 1.11 1.07 1.00 0.93 0.85 ลดลง 

207.00 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.10 1.84 1.77 1.72 1.68 1.64 ลดลง 

464.00 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
8.00 0.43 0.66 0.80 1.21 0.99 ลดลง 

1990.00 63.49 90.60 112.40 189.70 150.50 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
8.64 0.83 0.51 1.43 1.67 1.52 ลดลง 

1056.00 75.19 58.32 120.40 145.10 129.10 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.37 0.94 0.93 0.98 1.13 1.36 เพิ่มขึ น 

1365.00 81.50 81.11 83.26 90.04 101.40 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

3   
สะพานบ้านโพทะเล ต.โพลทะเล อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร (ลุ่มน ้ายม) 
สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก (ลุ่มน ้าน่าน) 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

4)  สรุป 

 รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่านวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้ายมอยู่ในภาวะปกต ิระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าน่านอยู่ในเฝ้าระวังภาวะน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

 


