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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 23 มกราคม 2561 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ 
ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น และบริเวณยอดดอย มีน้้าค้างแข็งบางพ้ืนที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย เกษตรกรบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดกับ
ผลผลิตเนื่องจากฝนตกไว้ด้วย ส้าหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนหนักบางแห่งในระยะนี้                                         
 ทางตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิต่้าสุด 11-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค 
อากาศเย็น อุณหภูมิต่้าสุด 17-21 องศาเซลเซียส โดยมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ อุณหภูมิ
สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 2-11 องศาเซลเซียส 
ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 22-23 ม.ค. 61 ทางตอนบนของภาค: อากาศเย็น
ถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ อุณหภูมิต่้าสุด 14-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ทางตอนล่างของภาค: อากาศเย็น กับมีหมอก
ในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ อุณหภูมิต่้าสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศา
เซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 24-28 ม.ค. 61 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 
ของพ้ืนที่ อุณหภูมิต่้าสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 2-12 องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วนัที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วนัที่ 23 ม.ค. 2561 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่านของวันที่ 23 มกราคม 2561 จากกรมทรัพยากรน้้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที่ 23 ม.ค.61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่24 ม.ค.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที่ 25 ม.ค.61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่26 ม.ค.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที่ 27 ม.ค.61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่28 ม.ค.61 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้้าในล้าน้้ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้้าแล้ง ระดับน้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรง
ตัว และสถานการณ์น้้าในล้าน้้าน่านอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว  

สถานการณ์น้้าท่า (19 – 23 ม.ค. 2561 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ปริมาณน้้า
(ลบ.ม./วิ.) 

19 
ม.ค. 

20 
ม.ค. 

21 
ม.ค. 

22 
ม.ค. 

23 
ม.ค. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 1.22 1.09 1.09 1.09 1.23 
2,319 17 11 11 11 18 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.00 2.00 1.95 0.91 0.90 0.90 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 3.30 3.34 3.48 3.47 3.44 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 2.25 2.44 2.36 2.21 2.50 
2,055 292 315 305 287 322 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 2.61 2.73 2.75 2.83 2.81 
476 217 232 235 245 242 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 3.49 3.51 3.60 3.63 3.64 
1,152 259 260 267 270 271 

 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้้ายม) 
สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน้้าน่าน) 
ปริมาณน้้าในล้าน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้้าในล้าน้้ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้้าแล้ง ระดับน้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าน่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้้าต่้ากว่าระดับตลิ่งต่้าสุด) ระดับน้้าในล้าน้้าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว  


