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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 7 มีนาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมี
พายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาค
กลาง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่
แข็งแรงไว้ด้วย 
 ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และ
เพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่่าสุด 15-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณ
น ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่และมีลมกระโชก
แรงบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด 14-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 10-
13 มี.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน 
อุณหภูมิต่่าสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส       

  
แผนที่อากาศ วันที่ 7 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 7 มี.ค. 2560 

 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่านของวันที่ 7 มีนาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน้่า กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า 
ไมม่ีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “น่าน” ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่7 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่8 มี.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่9 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่10 มี.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่11 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่12 มี.ค.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้่ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้่าต่่ากว่าระดับ
ตลิ่งต่่าสุด) ระดับน้่าในล่าน้่ายมส่วนใหญม่ีแนวโน้มทรงตัว และระดับน้่าในล่าน้่าน่านส่วนใหญม่ีแนวโน้มทรงตัว 
 

สถานการณ์น ้าท่า (2 – 6 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

3 
มี.ค. 

4 
มี.ค. 

5 
มี.ค. 

6 
มี.ค. 

7 
มี.ค. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 
2,319 *** *** *** *** *** 

Y.16 ยม บางระกา่ พิษณุโลก 
7.00 0.90 0.85 0.84 0.83 0.80 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 1.42 1.40 1.40 1.39 1.38 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 2.19 2.20 2.38 2.35 2.47 
2,055 284.42 285.60 307.36 303.70 318.41 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
9.17 1.25 1.40 1.40 1.35 1.30 
476 40.60 45.10 45.10 43.60 42.10 

N.7A น่าน บางมลูนาก พิจิตร 
10.78 3.61 3.38 3.30 3.27 3.34 
1,152 279.90 260.30 253.50 250.95 256.90 

 
  

  
สถานสีะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้่ายม) 
สถานสีะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน้่าน่าน) 
ปริมาณน้่าในล่าน้่าในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่าน 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่ายมอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญม่ีแนวโน้มทรงตัว 

 - สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญม่ีแนวโน้มทรงตัว 


