
   

รายงานสถานการณน้ําลุมน้ํายมและนาน   กุมภาพันธ  2560 

 

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา - 1 - 

รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้ายมและน่าน 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีหมอกใน
ตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเน่ืองและ
ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นในระยะนี้ 
 สภาพอากาศภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย 
อุณหภูมิตํ่าสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 5-14 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า 1-7 วัน นช่วงวันที่ 2-3 
ก.พ. 60 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 
14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิตํ่าสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-8 ก.พ. 60 
อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 12-18 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิตํ่าสุด 4-11 องศา
เซลเซียส     

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 2 ก.พ. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที ่2 ก.พ. 2560
 
 

2) สถานการณฝ์น 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่านของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่าน 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “น่าน” ณ วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน์้าํฝน 
 

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 2 ก.พ.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 3 ก.พ.60 

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 4 ก.พ.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 5 ก.พ.60 

แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 6 ก.พ.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 7 ก.พ.60 
ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 
 ลุ่มนํ้ายมและน่าน ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับ
ตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้ายมส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และระดับนํ้าในลํานํ้าน่านส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 

สถานการณ์น้ําท่า (29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

29 
ม.ค. 

30 
ม.ค. 

31 
ม.ค. 

1 
ก.พ. 

2 
ก.พ. 

Y.14 ยม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
12.00 1.02 1.01 1.00 0.99 0.99 
2,319 8.60 8.30 8.00 7.70 7.70 

Y.4 ยม เมือง พิษณุโลก 7.45 1.48 1.25 1.13 0.97 0.85 
565 *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 8.25 2.14 2.10 2.12 2.11 2.10 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดติถ ์ 9.70 2.07 1.99 2.17 2.10 2.14 
2,055 317.65 306.05 332.15 322.00 327.80 

N.22 น่าน วัดโบสถ ์ พิษณุโลก 
9.17 1.00 0.90 0.85 1.65 1.65 
476 33.10 30.25 29.00 52.60 52.60 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 10.78 3.23 3.04 2.94 2.97 3.10 
1,152 247.55 231.40 222.90 225.45 236.50 

 
  

สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  
(ลุ่มน้ํายม) 

สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
(ลุ่มน้ําน่าน) 

ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมและน่าน 

4)  สรุป 
 - สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้ายมอยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าน่านอยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 


