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รายงานสถานการณ์น า้ลุ่มน า้ยมและน่าน 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงข้างหน้า ประเทศไทยยงัคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบาง
พืน้ที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
ส่วนบริเวณทะเลอนัดามนัมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณดงักล่าวระวงัอนัตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอนัดามนัควรเดินเรือด้วยความระมดัระวงัในระยะนี  ้
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพืน้ที่ และมีฝนตกหนกับางพืน้ที่ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทยั ก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิ
ต ่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน า้ฝนล่วงหน้า 
1-7 วัน ในช่วงวนัที่ 10-13 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพืน้ที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วน
ในช่วงวนัที่ 14-16 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพืน้ที่ และมีฝนตกหนกับางแห่ง  อุณหภูมิต ่าสุด 
22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 11 ก.ค. 2560 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพืน้ที่ลุ่มน า้ยมและน่านของวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 จากกรมทรัพยากร
น า้ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตรบ (องค์การ
มหาชน) พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนกัมากในบริเวณพืน้ที่ จ.แพร่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทยั จ.พิษณุโลก 
และจ.พิจิตร มีปริมาณฝน 0.1 – 70.0 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพืน้ที่ลุ่มน า้ยมและน่าน ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวดัปริมาณไม่ได้ (ต ่ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “น่าน” ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ล าดบั สถานี 11 ก.ค. 2560 
1 อ.วงัชิน้ จ. แพร่ 70.0 

2 อ.เมือง จ.น่าน 23.0 

3 อ.สองแคว จ.น่าน 40.1 
4 อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 45.6 
5 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 11.7 
6 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 29.0 

7 อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั 19.7 
8 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 15.3 
9 อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก 8.2 
10 อ.เมือง จ.พิจิตร 0.1 
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สถานการณ์น า้ฝน 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 11 ก.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 12 ก.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 13 ก.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 14 ก.ค.60 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 15 ก.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 16 ก.ค.60 
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
3) ข้อมูลปริมาณน า้ในล าน า้ 

http://www.thaiwater.net/
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 ลุ่มน า้ยมและน่าน ปัจจุบนัสถานการณ์น า้ในล าน า้ยมและล าน า้น่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดบัน า้ต ่ากว่า
ระดบัตล่ิงต ่าสุด) ระดบัน า้ในล าน า้ยมส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และระด ับน า้ในล าน า้น่านส่วนใหญ่มี
แนวโน้มทรงตวั 

สถานการณ์น า้ท่า ( 7 – 11 ก.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น า้ อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ปริมาณน า้
(ลบ.ม./วิ.) 

7 
ก.ค. 

8 
ก.ค. 

9 
ก.ค. 

10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา
ลัย 

สุโขทัย 
12.00 2.29 2.16 1.98 1.97 2.81 
2,319 87.20 76.80 63.00 62.25 133.00 

Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 
7.00 4.59 4.76 4.81 4.75 4.86 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 4.49 4.66 4.82 4.93 5.12 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 0.95 0.82 0.82 0.81 0.83 
2,055 152.85 140.92 140.92 140.01 141.83 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 0.52 0.48 0.43 0.49 0.45 
476 64.08 61.90 59.25 62.45 60.31 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 2.74 2.65 2.45 2.35 2.35 
1,152 215.24 207.60 190.85 182.65 182.65 

 

  
สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน า้ยม) 
สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

(ลุ่มน า้น่าน) 
ปริมาณน า้ในล าน า้ในพืน้ที่ลุ่มน า้ยมและน่าน 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น า้ในลุ่มน า้ยมอยู่ในภาวะปกติ และระดบัน า้ในล าน า้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 
 - สถานการณ์น า้ในลุ่มน า้น่านอยู่ในภาวะปกติ และระดบัน า้ในล าน า้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตวั 

 


