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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนในตอน
กลางวัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วน
ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง 
 มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดตาก ก่าแพงแพชร และน่าน อุณหภูมิต่่าสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 30-31 มี.ค. และ 3-5 เม.ย.อากาศร้อนใน
ตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาค 
อุณหภูมิต่่าสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส  
     ส่วนในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย.60 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของ
พ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศา
เซลเซียส       

  
แผนที่อากาศ วันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 31 มี.ค. 2560 

 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่านของวันที่ 31 มีนาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน้่า กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า 
ไมม่ีฝนตกในพ้ืนทีลุ่่มน้่ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “น่าน” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่31 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่1 เม.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่2 เม.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่3 เม.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่4 เม.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่5 เม.ย.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้่ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้่าแล้ง ส่วนล่าน้่าน่านอยู่ใน
ภาวะปกติ (ระดับน้่าต่่ากว่าระดับตลิ่งต่่าสุด) ระดับน้่าในล่าน้่ายมส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และระดับน้่าในล่าน้่า
น่านส่วนใหญม่ีแนวโน้มทรงตัว 
 

สถานการณ์น ้าท่า (27 – 31 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

29 
มี.ค. 

30 
มี.ค. 

31 
มี.ค. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.16 ยม บางระกา่ พิษณุโลก 
7.00 0.32 0.37 0.37 0.35 0.35 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 1.65 1.64 1.43 1.41 1.67 
2,055 223.20 222.12 200.02 197.94 225.36 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
9.17 1.23 1.43 1.43 1.38 1.53 
476 40.00 46.00 46.00 44.50 49.00 

N.7A น่าน บางมลูนาก พิจิตร 
10.78 2.86 3.03 3.26 3.15 2.81 
1,152 216.10 230.55 250.10 240.75 211.85 

 
  

  
สถานสีะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้่ายม) 
สถานสีะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน้่าน่าน) 
ปริมาณน้่าในล่าน้่าในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่าน 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่ายมอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

 - สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 


