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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพ้ืนที่ ส าหรับภาคเหนือตอนบน
ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น อนึ่ง ในช่วงวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 
ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลม
แรง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอ่ืนๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส าหรับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกด
อากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
 ทางตอนบนของภาค มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ าสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค มีอากาศร้อน อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 5-12 องศา
เซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 19-21 ก.พ. ทางตอนบนของภาค: 
อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 14-23 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค: มีอากาศร้อน อุณหภูมิ
สูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 6-13 องศาเซลเซียส 
ส่วนในช่วงวันที่ 22-23 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งและลมกระโชก
แรง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส  

  
แผนที่อากาศ วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 20 ก.พ. 2561 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่านของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จากกรมทรัพยากร
น้ า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ ายมและน่าน  
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 20 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่21 ก.พ.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 22 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่23 ก.พ.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 24 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่25 ก.พ.61 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณป์ริมาณฝนลว่งหน้า  
 

 
 
  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ าแล้ง ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรง
ตัว และสถานการณ์น้ าในล าน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 

สถานการณ์น้ าท่า ( 16 – 20 ก.พ. 2561 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี แม่น้ า อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ปริมาณน้ า
(ลบ.ม./วิ.) 

16 
ก.พ. 

17 
ก.พ. 

18 
ก.พ. 

19 
ก.พ. 

20 
ก.พ. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 1.03 1.04 1.02 1.02 0.99 
2,319 9 9 9 9 8 

Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 
7.00 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 2.56 2.54 2.51 2.49 2.39 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 2.36 2.47 2.40 2.30 2.23 
2,055 305 318 310 298 289 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 2.51 2.48 2.49 2.81 2.36 
476 205 202 203 242 188 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 3.32 3.40 3.44 3.42 3.48 
1,152 246 252 255 254 258 

 

  
สถานีสะพานพระแมย่่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

(ลุ่มน้ ายม) 
สถานีสะพานท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

(ลุ่มน้ าน่าน) 
ปริมาณน้ าในล าน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน 

 
4)  สรุป 

 - สถานการณ์น้ าในล าน้ ายมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ าแล้ง ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 
 - สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าน่านอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว 


