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ประกาศศูนย
อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน 
รายงานสรุปสถานการณ
นํ้าฝน – นํ้าท"า (แม"น้ํายม) 
วันท่ี  3 กันยายน 2557  เวลา 09.00 น. ( ฉบับท่ี 1 ) 

 ----------------------------------------------------------  
 

1. สภาพท่ัวไป  
             รDองความกดอากาศตํ่าพาดผDานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตLพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอDาวไทย ลักษณะเชDนนี้ทําใหLประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกกระจายถึงเกือบ
ท่ัวไป รLอยละ 60-70 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักบางแหDง ในภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมDฮDองสอน เชียงใหมD เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง แพรD นDาน อุตรดิตถ� สุโขทัย และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแกDน 
อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย� ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแกLว จันทบุรี และตราด 
ขอใหLประชาชนบริเวณดังกลDาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมตDอเนื่องไวLดLวย 
 
2.    ปริมาณน้ําฝน ของ วันท่ี 2 กันยายน 2557 (สํารวจเวลา 07.00น. วันท่ี 3 กันยายน  2557 ) 
 1.  สถานี  อ.ปง  วัดไดL    21.0    มม. 
 2.  สถานี  อ.เชียงมDวน วัดไดL    12.5    มม. 
 3.  สถานี  อ.งาว  วัดไดL     9.5     มม. 
 4.  สถานี  อ.สอง  วัดไดL     8.4     มม. 
 
 3.  ระดับน้ํา – ปริมาณน้ําแม"ยม  ( เวลา 09.00 น. วันท่ี 3 กันยายน 2557 )  
          1. สถานี  Y.20 ระดับน้ํา     8.25  ม. ปริมาณน้ํา    989.9  ลบ.ม./วินาที   ( กําลังเพ่ิมข้ึน)  
 2. สถานี  Y.1C ระดับน้ํา     7.28 ม. ปริมาณน้ํา    830.8   ลบ.ม./วินาที   (กําลังเพ่ิมข้ึน) 
 
4.   สถานการณ
แนวโน8ม 
            ระดับน้ํา ท่ีสถานีแมDน้ํายม Y.20 อ.สอง  ข้ึนถึงระดับสูงสุดท่ีระดับ 8.48 ม.แลLว เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2557 
เวลา  03:00 น คาดวDาจะทําใหLระดับน้ําท่ีสถานีแมDน้ํายม Y.1C อ.เมือง จ.แพรD เพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีระดับประมาณ 8.00 ม. 
ในเวลาประมาณ 03:00 น. ของวันท่ี 4 กันยายน 2557 อาจจะทําใหLระดับน้ําลLนตลิ่งในท่ีลุDมน้ําตํ่าไดL  ท้ังนี้หากไมDมี
ฝนตกเพ่ิมสถานการณ�ระดับน้ําจะลดลงในเวลาตDอไป ขอใหLติดตามขLอมูลไดLจาก www.hydro-1.net 
 
 

                          นาย ปรีชา แยLมเยื้อน 
                    หัวหนLาเวรติดตามสถานการณ�น้ํา 
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ประกาศศูนย
อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน 
รายงานสรุปสถานการณ
น้ําฝน – นํ้าท"า (นํ้าแม"ทา) 
วันท่ี  3 กันยายน 2557  เวลา 09.00 น. ( ฉบับท่ี 1 ) 

 ----------------------------------------------------------  
 

1. สภาพท่ัวไป  
             รDองความกดอากาศตํ่าพาดผDานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตLพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอDาวไทย ลักษณะเชDนนี้ทําใหLประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกกระจายถึงเกือบ
ท่ัวไป รLอยละ 60-70 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักบางแหDง ในภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมDฮDองสอน เชียงใหมD  เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง แพรD นDาน อุตรดิตถ� สุโขทัย และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแกDน 
อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย� ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแกLว จันทบุรี และตราด 
ขอใหLประชาชนบริเวณดังกลDาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมตDอเนื่องไวLดLวย 
 

2.    ปริมาณน้ําฝน ของ วันท่ี 2 กันยายน 2557 (สํารวจเวลา 07.00น. วันท่ี 3 กันยายน  2557 ) 
 1.  สถานี  บLานหLวยแกLว วัดไดL    32.5    มม. 
 2.  สถานี  อ.แมDทา วัดไดL      *      มม. 

  

 

 3.  ระดับน้ํา – ปริมาณน้ําแม"ทา  ( เวลา 09.00 น. วันท่ี 3 กันยายน 2557 )  
          1. สถานี  P.77 ระดับน้ํา     4.10  ม. ปริมาณน้ํา    177.0   ลบ.ม./วินาที   ( กําลังลดลง )  
 2. สถานี  P.87 ระดับน้ํา     1.14 ม. ปริมาณน้ํา     12.2    ลบ.ม./วินาที   (กําลังเพ่ิมข้ึน) 
 
4.   สถานการณ
แนวโน8ม 
            เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมบริเวณตอนบนของน้ําแมDทาทําใหLระดับน้ําแมDทาท่ีสถานีP.77อ.แมDทาสูงอยDาง
รวดเร็วซ่ึงจะสDงผลใหLเกิดระดับน้ําและปริมาณน้ําท่ีสถานี P.87เพ่ิมสูงข้ึนดLวยและอาจเกิดน้ําลLนตลิ่งไดLในบริเวณพ้ืนท่ี
ลุDมตํ่าริมแมDน้ํา ในเวลาประมาณกDอนเท่ียงของวันนี้ ขอใหLติดตามขLอมูลไดLจาก www.Hydro-1.net 
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