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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดย
อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วน
ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณภูเขาสูงใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพ้ืนที่ใน
ภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้
ด้วย ส าหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561                                           
 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 14-17 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 27-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด กับมีน้ าค้างแข็งบางพ้ืนที่ อุณหภูมิ
ต่ าสุด 2-7 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 5-6 และ 10-12 ก.พ. 
อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ตอนบนของภาคอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ าสุด 11-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-27 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาคอากาศเย็นถึง
หนาว อุณหภูมิต่ าสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศ
หนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 1-7 องศาเซลเซียส และมีน้ าค้างแข็งบางพ้ืนที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 7-9 ก.พ. 
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 15-19 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ
ต่ าสุด 4-10 องศาเซลเซียส 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 6 ก.พ. 2561 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่านของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและน่าน  
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก” ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 6 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 ก.พ.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 8 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่9 ก.พ.61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 10 ก.พ.61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่11 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 (2 – 6 ก.พ. 2561 ที่มา: กรมชลประทาน) 

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

ปริมาณน้ า
(ลบ.ม./วิ.) 

2 
ก.พ. 

3 
ก.พ. 

4 
ก.พ. 

5 
ก.พ. 

6 
ก.พ. 

Y.14 ยม 
ศรีสัชนา

ลัย 
สุโขทัย 

12.00 1.12 1.10 1.17 1.11 1.10 
2,319 12 11 15 12 11 

Y.16 ยม บางระก า พิษณุโลก 
7.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
*** *** *** *** *** *** 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.25 2.82 3.00 3.00 3.00 3.00 
652 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
9.70 2.62 2.23 2.28 1.98 2.41 
2,055 337 289 295 260 312 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
9.17 2.56 2.61 2.31 2.27 2.52 
476 211 217 182 178 206 

N.7A น่าน 
บางมูล
นาก 

พิจิตร 
10.78 3.58 3.49 3.49 3.26 3.24 
1,152 266 259 259 241 240 

 

  
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 


