
                                                                                                                                                                                                           ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ 
กรมทรัพยำกรน ้ำ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์น ้ำในลุ่มน ้ำยมและน่ำน 

รวดเร็ว มีคณุภำพ โปร่งใส มีคุณธรรม 

วันที่ 19 ธันวำคม 2559 
สถำนกำรณน์ ้ำ 
- แม่น ้ำยม ที่สถำนีวัดระดับน ้ำสะพำนบ้ำนน ้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ 
ปริมำณน ้ำไหลผ่ำน 2 ลบ.ม./วินำที  ระดับน ้ำ + 0.38 ม.รทก. 
ต้่ำกว่ำตลิ่ง 7.82 เมตร  
- แม่น ้ำน่ำน ที่สถำนีวัดระดับน ้ำสะพำนบ้ำนเกยไชย อ.ชุมแสง  
จ.นครสวรรค์ ปริมำณน ้ำไหลผ่ำน 228 ลบ.ม./วินำที  
ระดับน ้ำ +20.34 ม.รทก. ต้่ำกว่ำตลิ่ง 7.96 เมตร 

ระดับน ้ำของสถำนโีทรมำตรในพื นที ่
2. สถำนีสะพำนโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ลดลง) 

3. สถำนีสะพำนนครน่ำนพัฒนำ อ.ภูเพียง จ.น่ำน (ทรงตัว) 

1. สถำนีสะพำนศรีสชันำลัย อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย (เพ่ิมขึ น) 

4. สถำนีสะพำนสุพรรณกัลยำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ลดลง) 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอน
เช้า ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 
  ส าหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ทะเลคลื่นส ง
ประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง                       
 สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภ มิต่ าสุด 15-19 องศา
เซลเซียส อุณหภ มิส งสุด 25-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภ มิต่ าสุด 3-9 
องศาเซลเซียส กับมีน  าค้างแข็งบางแห่ง ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค. 
อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภ มิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภ มิต่ าสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภ มิส งสุด 
25-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภ มิต่ าสุด 4-12 องศาเซลเซียส กับมีน  าค้าง
แข็งบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 ธ.ค. อากาศเย็นถึง
หนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื นที่ และอุณหภ มิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภ มิต่ าสุด 
15-21 องศาเซลเซียส อุณหภ มิส งสุด 27-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภ มิ
ต่ าสุด 6-14 องศาเซลเซียส    

  
แผนที่อากาศ วันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 19 ธ.ค. 2559 

 
 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อม ลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน  ายมและน่านของวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จากกรมทรัพยากรน  า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไมม่ีฝนตกในพื นทีลุ่่มน  ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น  าฝนวันที ่19 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น  าฝนวันที ่20 ธ.ค.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น  าฝนวันที ่21 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น  าฝนวันที ่22 ธ.ค.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น  าฝนวันที ่23 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น  าฝนวันที ่24 ธ.ค.59 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน  ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น  าในล าน  าโดยทั่วไปยังคงอย ่ในภาวะปกติ (ระดับน  าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) ระดับน  าในล าน  ายมส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง และระดับน  าในล าน  าน่านส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น ้าท่า (15 – 19 ธ.ค. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

15 
ธ.ค. 

16 
ธ.ค. 

17 
ธ.ค. 

18 
ธ.ค. 

19 
ธ.ค. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 1.20 1.17 1.19 1.19 1.19 
2,319 16.00 14.50 15.50 15.50 15.50 

Y.4 ยม เมือง พิษณุโลก 
7.45 2.45 2.34 2.07 1.82 1.64 
565 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 3.77 3.66 3.61 3.56 3.48 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 1.73 1.57 1.75 1.75 1.69 
2,055 268.35 245.80 271.25 271.25 262.60 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
9.17 1.80 1.77 1.78 1.75 1.45 
476 57.10 56.20 56.80 55.60 46.60 

N.7A น่าน บางม ลนาก พิจิตร 
10.78 2.96 3.28 3.18 3.18 3.44 
1,152 224.60 251.80 243.30 243.30 265.40 

 
  

  
สถานสีะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน  ายม) 
สถานสีะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน  าน่าน) 
ปริมาณน  าในล าน  าในพื นที่ลุ่มน  ายมและน่าน 

 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น  าในลุ่มน  ายมอย ่ในภาวะปกติ และระดับน  าในล าน  าส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง 

 - สถานการณ์น  าในลุ่มน  าน่านอย ่ในภาวะปกติ และระดับน  าในล าน  าส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง 


