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1) สภาพภูมิอากาศ (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
สภาพอากาศวันนี้ 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพ ฯ 
และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส และ
ยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ 
ที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ 

อนึ่ง พายุโซนร้อน “นัลแก” บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ จะเคลื่อนเข้าขึ้นชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันนี้ (3 พ.ย. 65) 
และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 

สภาพอากาศภาคเหนือ (เวลา 6:00 น.วันนี้ - 6:00 น.วันพรุ่งนี้) 
ตอนบนของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ตอนล่างของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
เฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 

 
แผนที่อากาศ 
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ภาพถ่ายดาวเทียม 

 
เรดาร์ตรวจอากาศ 

ภาพดาวเทียม :  พบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณจังหวัดนราธิวาส 

ภาพเรดาร์ :  เวลา 08.00 น. พบกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน 
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2) สรุปสถานการณ์ฝน 
สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ ่มน้ำกกและโขงเหนือ จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตรของระบบติดตาม

สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00 น. ถึงวันที่  
3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00 น. และข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม ดังแสดงในตารางนี้ 

 

สถานีโทรมาตร ที่ต้ัง 

ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม 
(มม.) 

ปริมาณฝนคาดการณ์
ล่วงหน้า (มม.) 

 ฝนเม่ือวาน  ฝน 2 วัน  ฝน 3 วัน วันน้ี 1 วัน 2 วัน 

TC030226 โรงเรียนไชยปราการ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC030114 สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC030317 สะพานบ้านสันมะเคด็ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 

TC020510 โรงเรยีนอนุบาลดอกคำใต ้ 
(ชุมชนสันช้างหิน) 

ต.บุญเกดิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020511 โรงเรียนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020603 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020512 สะพานพระธรรมมิกราช ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020705 โรงเรียนบ้านหย่วน  
(เชียงคำนาคโรวาท) 

ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020805 สะพานบ้านป่าข่า ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020309 สะพานบ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : สถานี Early Warning พบสถานีที่มีฝนตก - สถานี
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3) สรุประดับน้ำรายวัน 
สรุปสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์

และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จาก
แบบจำลองคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตารางนี้ 
 

สถานีโทรมาตร ที่ต้ัง 
 ระดับ 

 เตือนภัย 
 (ม.รทก.) 

ข้อมูลระดับน้ำ
ตรวจวัด 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ำคาดการณ์ล่วงหน้า (ม.รทก.) 

เมื่อวาน วันน้ี 1 วัน 2 วัน 3 วัน แนวโน้ม 

TC030227 สะพานบ้านสบมาว ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่ 465.76 462.36  462.26  462.22  462.20  462.19  ลดลง ▼ 

TC030113 สะพานมิตรภาพแม ่
นาวาง-ท่าตอน 

ต.แม่นางวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 445.58 439.67  439.64  439.62  439.61  439.60  คงที่ ▶ 

TC030114 สะพานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

400.94 394.51  394.46  394.44  394.43  394.42  คงที่ ▶ 

TC030317 สะพานบ้านสันมะเคด็ 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย 
561.04 555.94  555.94  555.94  555.94  555.94  คงที่ ▶ 

TC030318 สะพานบ้านป่ารวก ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 424.53 417.43  417.39  417.37  417.36  417.35  คงที่ ▶ 

TC030115 สะพานสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 365.03 359.83  359.53  359.42  359.38  359.36  ลดลง ▼ 

TC020512 สะพานพระธรรมมิกราช ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 376.45 372.17  372.47  372.58  372.62  372.64  เพิ่มขึ้น ▲ 

TC020805 สะพานบ้านป่าข่า 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 

359.18 352.90  352.85  352.83  352.82  352.81  คงที่ ▶ 

TC020903 สะพานบ้านหล่ายงาว 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

361.50 358.60  358.59  358.58  358.57  358.56  คงที่ ▶ 

TC020309 สะพานบ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 402.95 397.22  397.21  397.20  397.19  397.18  คงที่ ▶ 
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4) สรุปสถานการณ์น้ำ 
สรุปสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ พบว่า สถานีสะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานีสะพานบ้านสันมะเค็ด สถานี

สะพานบ้านป่ารวก และสถานีสะพานบ้านแม่คำสบเปิน (4 สถานี) อยู่ในสภาวะเตือนภัยน้ำแล้ง สถานีสะพานบ้านสบมาว สถานีสะพาน
มิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน สถานีสะพานพระธรรมมิกราช และสถานีสะพานบ้านหล่ายงาว (4 สถานี) อยู่ในสภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง สถานี
สะพานสบกก และสถานีสะพานบ้านป่าข่า (2 สถานี) อยู่ในสภาวะปกติ โดยระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงท่ี



ระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000 
http://tele-kokkhong.dwr.go.th 

รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

11 
 

 
 

 


