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รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้ายมและน่าน 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีฝนเพ่ิมขึ้น 
กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก
บางแห่ง        
 สภาพอากาศภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร 
และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์
ปริมาณนํ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตก
หนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพ้ืนที่ ส่วนมาก
ทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิตํ่าสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส    

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที ่25 ต.ค. 2559
 

2) สถานการณฝ์น 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่านของวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักมากในบางพ้ืนที่ โดยบริเวณอ.เมือง และอ.ลอง จ.แพร่ บริเวณอ.เมือง และอ.ทุ่งช้าง 
จ.น่าน บริเวณอ.เมือง พิชัย ตรอน นํ้าปาด ท่าปลา ลับแล และอ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ บริเวณอ.ศรีสําโรง 
จ.สุโขทัย และบริเวณอ.วังทอง บางระกํา นครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ์ และอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มี
ปริมาณฝน 0.7 – 47.8 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนทีลุ่่มนํ้ายมและน่าน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น.  
 

ลําดับ สถาน ี 25 ต.ค. 2559 
1 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 17.2 
2 อบต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 12.5 
3 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 2.0 
4 ทุ่งช้าง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 13.2 
5 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 47.8 
6 สนง.เกษตร อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 12.7 
7 สนง.เกษตร อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20.8 
8 สนง.เกษตร อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 2.4 
9 สนง.เกษตร อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 17.4 
10 สนง.เกษตร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 17.5 
11 สนง.เกษตร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 10.3 
12 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 11.0 
13 ศรีสําโรง ต.คลองตาบ อ.ศรีสาํโรง จ.สุโขทัย 0.7 
14 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 10.0 
15 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 5.1 
16 อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 2.5 
17 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 8.8 
18 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1.8 
19 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1.5 
20 อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 9.0 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ตํ่ากว่า 0.1 มลิลเิมตร) 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน์้าํฝน 
 

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 25 ต.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 26 ต.ค.59

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 27 ต.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 28 ต.ค.59

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 29 ต.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 30 ต.ค.59
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3)    ข้อมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 ลุ่มนํ้ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับ
ตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น้ําท่า (21 ต.ค. – 25 ต.ค. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

21 
ต.ค. 

22 
ต.ค. 

23 
ต.ค. 

24 
ต.ค. 

25 
ต.ค. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12.00 2.49 2.35 2.18 2.12 2.02 
2,319 103.20 92.00 78.40 73.60 66.00 

Y.4 ยม เมือง พิษณุโลก 7.45 3.52 3.32 3.12 3.24 3.23 
565 133.75 121.60 110.30 116.90 116.35 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 8.25 7.35 7.30 7.27 7.22 7.19 
652 308.70 307.05 306.06 304.38 303.36 

N.2B น่าน เมือง อุตรดติถ ์ 7.63 0.01 0.11 0.12 0.10 0.03 
1,614 53.00 63.20 64.40 62.00 55.00 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 9.17 -0.10 0.10 -0.10 -0.10 0.05 
476 6.55 10.40 6.55 6.55 9.40 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 10.78 5.40 4.80 4.49 4.32 3.90 
1,152 444.00 387.00 359.10 343.80 306.00 

 

 

สถานีสะพานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  
(ลุ่มน้ํายม) 

สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  
(ลุ่มน้ํายม) 
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สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่าน 
 


