
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า
กรมทรัพยากรนํ้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้ายมและน่าน

่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
สถานการณน์้าํ
- แม่น้ํายม ท่ีสถานีวัดระดับน้ําสะพานบ้านน้ําโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
ปริมาณน้ําไหลผ่าน 56 ลบ.ม./วินาที  ระดับน้ํา + 1.17 ม.รทก.
ตํ่ากว่าตลิ่ง 7.03 เมตร 
แม่น้ําน่าน ท่ีสถานีวัดระดับน้ําสะพานบ้านเกยไชย อ ชมแสง- แมนานาน ทสถานวดระดบนาสะพานบานเกยไชย อ.ชุมแสง 

จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 507 ลบ.ม./วินาที 
ระดับน้ํา +23.21 ม.รทก. ตํ่ากว่าตลิ่ง 5.09 เมตร

ระดบัน้าํของสถานีโทรมาตรในพืน้ท่ี
2. สถานีสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ทรงตัว)1. สถานีสะพานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ลดลง)

62.87
26.43

7.87
11.93

3. สถานีสะพานนครน่านพัฒนา อ.ภูเพียง จ.น่าน (ลดลง) 4. สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ลดลง)

35.77

192.44

5.96

2.60

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

192.44
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รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้ายมและน่าน 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศ
เย็นและมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝน
เล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณท่ีมีหมอกเน่ืองจากทัศนวิสัย
ลดลง สําหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้ในระยะน้ี                
 สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 12-14 องศาเซลเซียส ผล
คาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และ
อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอก
ในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส    

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 15 พ.ย. 2559 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที ่15 พ.ย. 2559
 
 

2) สถานการณฝ์น 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่านของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยในพ้ืนที่ บริเวณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีปริมาณฝน 10.0 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนทีลุ่่มนํ้ายมและน่าน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.  

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ตํ่ากว่า 0.1 มลิลเิมตร) 
 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ สถาน ี 15 พ.ย. 2559 
1 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 10.0 
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สถานการณน์้าํฝน 
 

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 15 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 16 พ.ย.59

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 17 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 18 พ.ย.59

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 19 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 20 พ.ย.59
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 
 ลุ่มนํ้ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับ
ตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น้ําท่า (11 – 15 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่นํ้า อําเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร
ปริมาณนํ้า
(ลบ.ม./วิ.)

11 
พ.ย. 

12 
พ.ย. 

13 
พ.ย. 

14 
พ.ย. 

15 
พ.ย. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12.00 2.87 3.23 2.88 2.75 2.45 
2,319 139.00 176.30 140.00 127.25 100.00 

Y.4 ยม เมือง พิษณุโลก 7.45 3.79 3.93 4.22 4.07 3.05 
565 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 8.25 6.24 6.24 6.23 6.18 6.03 
652 268.50 268.50 268.10 266.10 259.96 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดติถ ์ 9.70 0.71 0.65 0.49 0.41 0.32 
2,055 126.35 118.25 96.75 86.75 75.50 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 9.17 0.45 0.70 0.50 0.45 0.45 
476 19.00 25.25 20.25 19.00 19.00 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 10.78 2.44 2.81 3.28 3.29 3.15 
1,152 180.40 211.85 251.80 252.65 240.75 

 
 ข้อมูลระดับนํ้าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มนํ้ายมและน่าน กรมทรัพยากรนํ้าประจําวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. ระดับนํ้าที่สถานีโทรมาตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  

ข้อมูลระดับน้าํ (14 – 15 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมทรัพยากรนํ้า) 
 

สถานี ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง
(ตํ่าสุด) 

จันทร์ อังคาร 
แนวโน้ม 
(เพิ่ม/ลด) 14 

พ.ย. 
15 
พ.ย. 

สะพานนครน่านพัฒนา ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 197.73 192.43 192.40 ลดลง 
สะพานท่าเสา ท่าเสา เมือง อุตรดติถ ์ 56.91 52.40 52.39 ลดลง 
สะพานบ้านวังโป่ง ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดติถ ์ 93.07 90.46 90.46 ทรงตัว 
สะพานสุพรรณกัลยา วัดจันทร ์ เมือง พิษณุโลก 44.52 36.10 35.78 ลดลง 
สะพานเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 27.23 31.45 31.45 ทรงตัว 

สะพานมหาโพธิ์ ป่าแมต เมือง แพร ่ 152.33 147.52 147.50 ลดลง 
สะพานศรีสัชนาลัย หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 71.78 62.40 62.52 ลดลง 
สะพานบ้านแม่น้ํา บ้านด่าน บ.ด่านลานหอย สุโขทัย 74.36 73.42 73.40 ลดลง 
สะพานบ้านบางระกํา บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 37.23 33.79 33.79 ทรงตัว 
สะพานบ้านโพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร 31.63 26.43 26.43 ทรงตัว 
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สถานีสะพานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  
(ลุ่มน้ํายม) 

สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  
(ลุ่มน้ํายม) 

สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

สถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา อ.บางมูลนาก 
จ.พิจิตร (ลุ่มน้ําน่าน) 

ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่าน 
 

4)  สรุป 
 - สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้ายมอยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 - สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 


