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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 1 กันยายน 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนน้อยลง เว้นแต่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกมากกว่าภาคอ่ืน ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย    
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย และตาก อุณหภูมิต่ าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 1 - 4 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 
ของพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 6 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วนัที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วนัที่ 1 ก.ย. 2560 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่านของวันที่ 1 กันยายน 2560 จากกรมทรัพยากรน้ า กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตรบ (องค์การมหาชน) พบว่า 
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณพ้ืนที่ จ.แพร่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร มีปริมาณ
ฝน 0.2 – 21.0 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

 

 

 

 

ล าดับ สถานี 1 ก.ย. 2560 
1 อ.เมือง จ. แพร่ 0.3 
2 อ.ลอง จ. แพร่ 4.2 
3 อ.เมือง จ.น่าน 5.2 
4 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 19.0 
5 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0.2 
6 อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 0.4 
7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0.2 
8 อ.เมือง จ.พิจิตร 21.0 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่1 ก.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่2 ก.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 3 ก.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่4 ก.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่5 ก.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่6 ก.ย.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ ายมอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และ
สถานการณ์น้ าในล าน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

สถานการณ์น้ าท่า (28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้ า อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

ปริมาณน้ า
(ลบ.ม./วิ.) 

28 
ส.ค. 

29 
ส.ค. 

30 
ส.ค. 

31 
ส.ค. 

1 
ก.ย. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 4.00 4.28 3.86 4.03 4.01 
2,319 284 327 264 289 286 

Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 
7.00 7.61 7.59 7.58 7.54 7.56 
*** 215 214 213 212 213 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 7.33 7.34 7.35 7.33 7.33 
652 308 308 309 308 308 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 1.19 1.19 1.05 1.67 2.19 
2,055 176 176 162 225 284 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 2.18 2.92 3.00 3.22 3.94 
476 175 236 242 262 329 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 8.27 8.24 8.37 8.43 8.60 
1,152 681 678 690 696 712 

 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้ ายม) 
สถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.ภเูพียง จ.น่าน  

(ลุ่มน้ าน่าน) 
ปริมาณน้ าในล าน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ ายมอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว   
 - สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 


