
   

รายงานสถานการณ์น า้ลุม่น า้ยมและน่าน   กนัยายน  2560 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ -  1 - 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 25 กันยายน 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันและ
น้้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส้าหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 26 ก.ย. 60         
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดล้าพูน ล้าปาง ตาก 
สุโขทัย พิษณุโลก ก้าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่้าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-34 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 24-25 และ 28-30 ก.ย. มี
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิต่้าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วนัที่ 25 ก.ย. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วนัที่ 25 ก.ย. 2560 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่านของวันที่ 25 กันยายน 2560 จากกรมทรัพยากรน้้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตรบ (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณพ้ืนที่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร มีปริมาณฝน 2.0 – 
22.4 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่าน ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

 

 

 

 

ล้าดับ สถานี 25 ก.ย. 2560 
1 อ.ปัว จ.น่าน 12.8 
2 อ.เชียงกลาง จ.น่าน 5.3 
3 อ.สองแคว จ.น่าน 22.4 
4 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 7.5 
5 อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 9.7 
6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0.2 
7 อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 10.0 
8 อ.เมือง จ.พิจิตร 6.5 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่25 ก.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่26 ก.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที่ 27 ก.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่28 ก.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่29 ก.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่30 ก.ย.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้้าในล้าน้้ายมอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และ
สถานการณ์น้้าในล้าน้้าน่านอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

สถานการณ์น้้าท่า (21 – 25 ก.ย. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ 

ปริมาณน้้า
(ลบ.ม./วิ.) 

21 
ก.ย. 

22 
ก.ย. 

23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

25 
ก.ย. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 4.39 3.70 3.76 4.40 4.13 
2,319   323  231 238 324 286 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.00 8.75 8.77 8.82 8.88 8.94 
*** 264 264 266 268 271 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 7.54 7.56 7.58 7.61 7.65 
652 315 316 316 317 318 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 1.43 1.23 1.16 1.06 1.14 
2,055 200 180 173 163 171 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 5.03 4.08 4.21 4.13 4.16 
476 442 343 356 348 351 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 9.76 9.69 9.65 9.74 9.79 
1,152 871 929 923 937 944 

 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้้ายม) 
สถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.ภเูพียง จ.น่าน  

(ลุ่มน้้าน่าน) 
ปริมาณน้้าในล้าน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้้าในลุ่มน้้ายมอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้้าต่้ากว่าระดับตลิ่งต่้าสุด) ระดับน้้าในล้าน้้าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว เพ่ิมขึ้นบางพ้ืนที ่
 - สถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าน่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้้าต่้ากว่าระดับตลิ่งต่้าสุด) ระดับน้้าในล้าน้้าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 


