
                                                                                                                                                                                                           ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ 
กรมทรัพยำกรน ้ำ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์น ้ำในลุ่มน ้ำยมและน่ำน 

รวดเร็ว มีคณุภำพ โปร่งใส มีคุณธรรม 

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 
สถำนกำรณน์ ้ำ 
- แม่น ้ำยม ที่สถำนีวัดระดับน ้ำสะพำนบ้ำนน ้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ 
ปริมำณน ้ำไหลผ่ำน 40 ลบ.ม./วินำที  ระดับน ้ำ + 0.98 ม.รทก. 
ต้่ำกว่ำตลิ่ง 7.22 เมตร  
- แม่น ้ำน่ำน ที่สถำนีวัดระดับน ้ำสะพำนบ้ำนเกยไชย อ.ชุมแสง  
จ.นครสวรรค์ ปริมำณน ้ำไหลผ่ำน 243 ลบ.ม./วินำที  
ระดับน ้ำ +21.88 ม.รทก. ต้่ำกว่ำตลิ่ง 6.42 เมตร 

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

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

1. สถำนีสะพำนศรีสชันำลัย อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย (ลดลง) 

4. สถำนีสะพำนสุพรรณกัลยำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ทรงตัว) 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมี
หมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาค
ตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนในระยะนี้                  
 สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่่าสุด 14-22 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่่าสุด 3-11 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอน
เช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่่าสุด 18-22 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 23-26 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
และมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทาง
ตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส    

  
แผนที่อากาศ วันที่ 21 พ.ย. 2559 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 21 พ.ย. 2559 

 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่านของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จากกรมทรัพยากรน้่า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไมม่ีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่21 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่22 พ.ย.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่23 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่24 พ.ย.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่25 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่26 พ.ย.59 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้่ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้่าต่่ากว่าระดับ
ตลิ่งต่่าสุด) ระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น ้าท่า (17 – 21 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

17 
พ.ย. 

18 
พ.ย. 

19 
พ.ย. 

20 
พ.ย. 

21 
พ.ย. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
12.00 2.13 2.02 1.90 1.84 1.78 
2,319 74.20 66.00 57.00 52.80 48.60 

Y.4 ยม เมือง พิษณุโลก 
7.45 2.62 1.95 2.00 2.01 1.63 
565 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 5.93 5.57 5.43 5.29 5.22 
652 255.74 239.62 233.02 226.04 222.44 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 
9.70 0.25 0.28 0.27 0.20 0.21 
2,055 66.75 70.50 69.25 60.50 61.75 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
9.17 0.40 0.57 0.35 0.50 0.52 
476 17.75 22.00 16.50 20.25 20.75 

N.7A น่าน บางมลูนาก พิจิตร 
10.78 2.78 2.37 2.10 2.07 1.81 
1,152 209.30 174.75 154.50 152.25 132.75 

 
 ข้อมูลระดับน้่าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้่ายมและน่าน กรมทรัพยากรน้่าประจ่าวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. ระดับน้่าที่สถานีโทรมาตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

ข้อมูลระดับน ้า (20 – 21 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมทรัพยากรน้่า) 
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง
(ต่้าสุด) 

อาทิตย ์ จันทร์ 
แนวโน้ม 
(เพิ่ม/ลด) 20 

พ.ย. 
21 
พ.ย. 

สะพานนครน่านพัฒนา ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 197.73 192.32 192.28 ลดลง 

สะพานทา่เสา ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ 56.91 52.40 52.40 ทรงตัว 

สะพานบา้นวงัโป่ง ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 93.07 90.46 90.46 ทรงตัว 

สะพานสุพรรณกัลยา วัดจันทร ์ เมือง พิษณุโลก 44.52 35.32 35.32 ทรงตัว 
สะพานเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา 

เนินมะกอก บางมลูนาก พิจิตร 27.23 31.45 31.45 ทรงตัว 

สะพานมหาโพธิ ์ ป่าแมต เมือง แพร ่ 152.33 147.52 147.52 ทรงตัว 

สะพานศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 71.78 62.21 62.13 ลดลง 

สะพานบา้นแมน่้่า บ้านด่าน บ.ดา่นลานหอย สุโขทัย 74.36 73.22 73.20 ลดลง 

สะพานบา้นบางระก่า บางระกา่ บางระกา่ พิษณุโลก 37.23 33.80 33.79 ลดลง 

สะพานบา้นโพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร 31.63 25.19 25.17 ลดลง 
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สถานสีะพานศรสีัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้่ายม) 
สถานสีะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้่ายม) 

  
สถานสีะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน้่าน่าน) 
สถานสีะพานเฉลมิพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา อ.บางมูลนาก 

จ.พิจิตร (ลุม่น้่าน่าน) 
ปริมาณน้่าในล่าน้่าในพ้ืนที่ลุ่มน้่ายมและน่าน 

 

4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่ายมอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง 

 - สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง 


