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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
พ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และน้้าท่วมขังในที่ลุ่มไว้ด้วย           
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ก้าแพงเพชร 
พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่้าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส
ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 3-6 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่ 
กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของ
พ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่้าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศา
เซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วนัที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วนัที่ 4 ต.ค. 2560 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้้ายมและน่านของวันที่ 4 ตุลาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน้้า กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตรบ (องค์การมหาชน) พบว่า 
มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักมากในบริเวณพ้ืนที ่จ.แพร่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร มีปริมาณฝน 
6.8 – 120.1 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่าน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. 

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

 

 

 

ล้าดับ สถานี 4 ต.ค. 2560 
1 อ.สอง จ.แพร่ 57.0 
2 อ.บ้านหลวง จ.น่าน 6.8 
3 อ.นาหมื่น จ.น่าน 14.8 
4 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 43.0 
5 อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย 70.1 
 อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 120.1 
6 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 54.8 
7 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 95.7 
8 อ.เมือง จ.พิจิตร 39.7 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่4 ต.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่5 ต.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที่ 6 ต.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่7 ต.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันทึ่ 8 ต.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่9 ต.ค.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
 
 

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

สถานการณ์น้้าท่า (30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 

ปริมาณน้้า
(ลบ.ม./วิ.) 

30 
ก.ย. 

1 
ต.ค. 

2 
ต.ค. 

3 
ต.ค. 

4 
ต.ค. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 4.89 4.59 4.90 4.57 4.84 
2,319 400 353 402 350 392 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.00 9.21 9.22 9.23 9.23 9.30 
*** 280 281 281 281 283 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 7.74 7.75 7.80 7.78 7.85 
652 321 322 323 322 325 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 1.45 1.62 1.46 1.28 1.26 
2,055 202 220 203 185 183 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 4.04 4.24 4.37 4.00 3.85 
476 339 359 372 335 321 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 9.91 9.89 9.91 9.92 9.98 
1,152 964 960 964 965 975 

 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้้ายม) 
สถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.ภเูพียง จ.น่าน  

(ลุ่มน้้าน่าน) 
ปริมาณน้้าในล้าน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

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


