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รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้ายมและน่าน 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-
3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่วน
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากคล่ืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควร
งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ไว้ด้วย 
 สําหรับในช่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย และติดตามข่าว
พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด                             
 สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง 
อุณหภูมิตํ่าสุด 12-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 3-8 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 29 -31 
ธ.ค. 59 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศากับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 11-17 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 2-9 องศา
เซลเซียส กับมีนํ้าค้างแข็งบางพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 1-4 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 
องศา โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 
14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 5-12 องศาเซลเซียส     

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 30 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที ่29 ธ.ค. 2559
 
 

2) สถานการณฝ์น 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่านของวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน์้าํฝน 
 

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 30 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 31 ธ.ค.59

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 1 ม.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 2 ม.ค.60

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 3 ม.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 4 ม.ค.60 
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 
 ลุ่มนํ้ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับ
ตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้ายมส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง และระดับนํ้าในลํานํ้าน่านส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

สถานการณ์น้ําท่า (26 – 30 ธ.ค. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

26 
ธ.ค. 

27 
ธ.ค. 

28 
ธ.ค. 

29 
ธ.ค. 

30 
ธ.ค. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12.00 1.05 1.05 1.00 1.04 1.00 
2,319 9.50 9.50 8.00 9.20 8.00 

Y.4 ยม เมือง พิษณุโลก 7.45 1.88 1.75 1.43 1.45 1.23 
565 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 8.25 2.92 2.85 2.80 2.77 2.75 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดติถ ์ 9.70 1.63 1.73 1.67 1.73 1.95 
2,055 254.20 268.35 259.80 268.35 300.25 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 9.17 1.35 1.35 0.95 1.45 1.45 
476 43.60 43.60 31.60 46.60 46.60 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 10.78 2.80 2.86 3.01 3.07 3.12 
1,152 211.00 216.10 228.85 233.95 242.45 

 
  

สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  
(ลุ่มน้ํายม) 

สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่าน 

4)  สรุป 
 - สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้ายมอยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 - สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 


