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

จีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวัง
ความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย 
ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว ทำให้บริเวณดังกล่าวมี
ฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง 

สภาพอากาศภาคเหนือ (เวลา 6:00 น.วันนี้ - 6:00 น.วันพรุ่งนี้) 
อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมาก

บริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณ
ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. 

 

 
แผนที่อากาศ 
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ภาพถ่ายดาวเทียม 

 
เรดาร์ตรวจอากาศ 

ภาพดาวเทียม :  พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส 

ภาพเรดาร์ :  เวลา 08.00 น. ไมพ่บกลุ่มเมฆฝนบริเวณภาคเหนือจังหวัด 



ระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ 
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ 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 กุมภาพันธ์ 2566 

3 
 

2) สรุปสถานการณ์ฝน 
สรุปสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ จากข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีโทรมาตรของระบบติดตามสถานการณ์

น้ำทางไกลอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำ สะสม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:00 น. ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TC020510 โรงเรยีนอนุบาลดอกคำใต้ 
(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 

STN0041 บ้านมะหินหลวง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 

หมายเหตุ : สถานี Early Warning พบสถานีที่มีฝนตก 1 สถานี
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3) สรุประดับน้ำรายวัน 
สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ จากข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำของสถานีโทรมาตรโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์

และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ณ เวลา 07:00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และข้อมูลระดับน้ำคาดการณ์จากแบบจำลอง
คณิตศาสตร์ 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 ่ 465.76 461.13  461.16  461.18  461.19  461.20  คงที่ ▶ 

TC030113 สะพานมิตรภาพแม ่
นาวาง-ท่าตอน 

ต.แม่นางวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 445.58 438.87  438.87  438.87  438.87  438.87  คงที่ ▶ 

TC030114 สะพานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

400.94 393.57  393.57  393.57  393.57  393.57  คงที่ ▶ 

TC030317 สะพานบ้านสันมะเคด็ 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย 
561.04 555.30  555.29  555.28  555.27  555.26  คงที่ ▶ 

TC030318 สะพานบ้านป่ารวก ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 424.53 416.28  416.28  416.28  416.28  416.28  คงที่ ▶ 

TC030115 สะพานสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 365.03 358.44  358.32  358.27  358.25  358.24  ลดลง ▼ 

TC020512 สะพานพระธรรมมิกราช ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 376.45 371.57  371.51  371.48  371.47  371.46  คงที่ ▶ 

TC020805 สะพานบ้านป่าข่า 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 

359.18 350.53  350.50  350.49  350.48  350.47  คงที่ ▶ 

TC020903 สะพานบ้านหล่ายงาว 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

361.50 358.40  358.38  358.37  358.36  358.35  คงที่ ▶ 

TC020309 สะพานบ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 402.95 396.42  396.41  396.40  396.39  396.38  คงที่ ▶ 
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4) สรุปสถานการณ์น้ำ 
สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ พบว่า สถานีสะพานบ้านสบมาว สถานีสะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 

สถานีสะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานีสะพานบ้านสันมะเค็ด สถานีสะพานบ้านป่ารวก สถานีสะพานพระธรรมมิกราช สถานีสะพาน
บ้านป่าข่า สถานีสะพานบ้านหล่ายงาว และสถานีสะพานบ้านแม่คำสบเปิน (9 สถานี) อยู่ในสภาวะเตือนภัยน้ำแล้ง สถานีสะพานสบกก 
(1 สถานี) อยู่ในสภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง โดยระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงท่ี



ระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ 
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ 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 กุมภาพันธ์ 2566 
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