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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลม
กระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดู ร้อน
รวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส าหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย         
 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ าสุด 17-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 
องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อย
ละ 30-40 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ าสุด 16-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 24-26 มี.ค. 
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ าสุด 17-26 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 20 มี.ค. 2561 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่านของวันที่ 20 มีนาคม 2561 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน  
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 20 มี.ค.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่21 มี.ค.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 22 มี.ค.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่23 มี.ค.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 24 มี.ค.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่25 มี.ค.61 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ าแล้ง ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
และสถานการณ์น้ าในล าน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

สถานการณ์น้ าท่า ( 16 – 20 มี.ค. 2561 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้ า อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ปริมาณน้ า
(ลบ.ม./วิ.) 

16 
มี.ค. 

17 
ม.ีค. 

18 
มี.ค. 

19 
มี.ค. 

20 
มี.ค. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
2,319 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 
7.00 1.36 1.33 1.33 1.33 1.33 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 3.86 3.82 3.84 3.86 3.77 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 2.25 1.68 1.98 1.73 1.99 
2,055 291.60 226.44 259.92 231.90 261.60 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 2.11 2.13 1.77 1.88 2.03 
476 160.73 162.79 127.51 137.82 152.58 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 2.93 2.99 3.06 2.80 2.87 
1,152 216.52 220.96 226.20 206.90 212.08 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้ ายม) 
สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน้ าน่าน) 
ปริมาณน้ าในล าน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้ าในล าน้ ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ าแล้ง ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 


