
   

รายงานสถานการณ์น ้าลุม่น ้ายมและน่าน   มถิุนายน  2560 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้า กรมทรพัยากรน ้า -  1 - 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนใกล้เคียงกับเมื่อวาน และมีฝนตกหนัก
บางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร         
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก 
ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 19-25 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 30-60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ าสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส           

  
แผนที่อากาศ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 20 มิ.ย. 2560 

 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่านของวันที่ 20 มิถุนายน 2560 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณพ้ืนที ่จ.น่าน จ.พิษณุโลก และจ.พิจิตร มีปริมาณฝน 0.3 – 15.3 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. 
 

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

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “น่าน” ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ สถานี 20 มิ.ย. 2560 
1 อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 0.6 
2 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 15.3 
3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 7.5 
4 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 13.3 
5 อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 7.0 
6 อ.เมือง จ.พิจิตร 0.3 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่20 มิ.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่21 มิ.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 22 มิ.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่23 มิ.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่24 มิ.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่25 มิ.ย.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ ายมและล าน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่า
ระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ ายมส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง และระดับน้ าในล าน้ าน่านส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ลดลง 
 

สถานการณ์น ้าท่า ( 16 – 20 มิ.ย. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

16 
มิ.ย. 

17 
มิ.ย. 

18 
มิ.ย. 

19 
มิ.ย. 

20 
มิ.ย. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 2.58 1.83 1.73 1.54 1.54 
2,319 46.70 52.10 45.10 33.40 33.40 

Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 
7.00 6.84 6.81 6.73 6.14 5.79 
*** 183.67 182.44 179.16 154.28 138.80 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 6.24 6.35 6.25 6.26 5.98 
652 268.50 272.90 268.90 269.30 257.86 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 0.65 0.60 0.52 0.57 0.55 
2,055 125.95 121.60 114.67 119.05 117.35 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 0.81 0.68 0.61 0.38 0.44 
476 80.50 72.97 69.03 56.62 59.78 

N.7A น่าน บางมลูนาก พิจิตร 
10.78 4.37 4.14 3.80 3.44 2.98 
1,152 366.83 344.12 311.20 277.48 236.06 

 
  

  
สถานสีะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้ ายม) 
สถานสีะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์

(ลุ่มน้ าน่าน) 
ปริมาณน้ าในล าน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ ายมอยู่ในภาวะปกต ิและระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 - สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 


