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1. สภาพภูมิอากาศ

  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต ้าสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย
และเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต ้าสุด 8-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

   คาดหมาย

   บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที ปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีก้าลังอ่อน ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิ
สูงขึ นแต่ยังคงท้าให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ภาคเหนือตอนบน

รายงานสรุปสถานการณน์ ้าฝน - น ้าท่า
วนัที  27 กุมภาพันธ ์2563

วิเคราะห์ภาพถา่ยดาวเทียม แผนที่อากาศ เรดาร์กลุ่มฝน

  ในชว่งวันที  26 - 28 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา้ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภมูิต า้สุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภมูิสูงสุด 
33-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภมูิต า้สุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมอ่อน ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ส่วนในชว่งวันที  29 ก.พ. –
 3 มี.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา้ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภมูิสูงขึ น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภมูิต า้สุด 19-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภมูิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภมูิต า้สุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมใต ้ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 27 ก.พ. 2563 วันที่ 27 ก.พ. 2563 วันที่ 28 ก.พ. 2563
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน



2. สภาพน ้าฝน หน้า.2

วันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2563

ลุ่มน ้าปิง
2.1 น ้าแม่แตง ที่ บ้านม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.2 แม่น ้าปิง ที่ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.3 น ้าแม่งัด ที่ เขื่อนแม่งัด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.4 น ้าแม่แตง ที่ ฝายแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.5 น ้าแม่ริม ที่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.6 แม่น ้าปิง ที่ สชป.1 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
ลุ่มน ้าวัง
2.7 แม่น ้าวัง ที่ อ. วังเหนือ จ. ล้าปาง 0.0 มม.
2.8 แม่น ้าวัง ที่ สถานี W.16A บ. ไฮ อ. แจห้่ม จ. ล้าปาง 0.0 มม.
2.9 แม่น ้าวัง ที่ เขื่อนกิ่วลม อ. เมือง จ. ล้าปาง 0.0 มม.
ลุ่มน ้ายม
2.10 แม่น ้ายม ที่ อ. ปง จ. พะเยา 0.0 มม.
2.11 แม่น ้ายม ที่ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 0.0 มม.
2.12 แม่น ้ายม ที่ อ. งาว จ. ล้าปาง 0.0 มม.
2.13 แม่น ้ายม ที่ สถานี Y.20 บ. ห้วยสัก อ. สอง จ. แพร่ 0.0 มม.
2.14 แม่น ้ายม ที่ สถานี Y.1C บ. น ้าโค้ง อ. สอง จ. แพร่ 0.0 มม.
ลุ่มน ้าน่าน
2.15 แม่น ้าน่าน ที่ อ. เฉลิมพระเกยีรติ จ.น่าน 0.0 มม.
2.16 แม่น ้าน่าน ที่ อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน 0.0 มม.
2.17 แม่น ้าน่าน ที่ อ. เชียงกลาง จ.น่าน 0.0 มม.
2.18 แม่น ้าน่าน ที่ อ. สองแคว จ.น่าน 0.0 มม.
2.19 แม่น ้าน่าน ที่ อ. ปัว จ.น่าน 0.0 มม.
2.20 แม่น ้าน่าน ที่ อ. ท่าวังผา จ.น่าน 0.0 มม.
2.21 แม่น ้าน่าน ที่ สะพานพัฒนา(N.1) อ.เมือง จ. น่าน 0.0 มม.
ลุ่มน ้ากวง
2.22 น ้าแม่ลาย ที่ บ้านห้วยแกว้ อ. สันก้าแพง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.23 น ้าแม่ลาย ที่ บ้านร้องวัวแดง อ. สันก้าแพง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.24 แม่น ้ากวง ที่ เขื่อนแม่กวง อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.25 แม่น ้ากวง ที่ สถานีอตุุฯ อ.เมือง จ. ล้าพูน 0.0 มม.
ลุ่มน ้าลาว
2.26 แม่น ้าลาว ที่ ฝายแม่ลาว อ. แม่สรวย จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.27 แม่น ้าลาว ที่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 0.0 มม.
2.28 แม่น ้าลาว ที่ อ. แม่สรวย จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.29 แม่น ้าลาว ที่  บ้านต้นยาง(G.8) อ. เมือง จ. เชียงราย 0.0 มม.

ปริมาณน ้าฝนของ วันที่ 26 กมุภาพันธ์ 2563 ส้ารวจเวลา 07.00น.



ลุ่มน ้าแม่ทา หน้า.3

2.30 แม่น ้าทา ที่ อ. แม่ทา จ. ล้าพูน 0.0 มม.

ลุ่มน ้าแม่วาง
2.31 น ้าแม่วาง ที่ บ้านทุ่งหลวง อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.

2.32 น ้าแม่วาง ที่ บ้านขนุวาง อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.33 น ้าแม่วาง ที่ บ้านสบวิน(P.82) อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 0.0 มม.

ลุ่มน ้าลี 

2.34 น ้าลี  ที่ อ. ลี  จ. ล้าพูน 0.0 มม.

2.35 น ้าลี  ที่ อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ล้าพูน 0.0 มม.

2.36 น ้าลี  ที่ บ้านแม่อไีฮ(P.76) อ. ลี  จ. ล้าพูน 0.0 มม.
ลุ่มน ้าองิ

2.37 น ้าองิ ที่ บ้านฝายกวาง อ. เชียงค้า จ. พะเยา 0.0 มม.
ลุ่มน ้าปาย

2.38 น ้าปาย ที่ บ้านท่าโป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 0.0 มม.

3. สภาพน ้าท่า วันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2563
แม่น า้ สถานี ทีตั่ งสถานี ตล่ิง ความจุ ระดับน า้ ปริมาณน า้ ต้่า(-) อยูใ่น แนวโน้ม

วันนี เมื อวาน สูง(+) เกณฑ์

ม. ม.³ / ว.ิ ม.(ร.ส.ม.) ม.³ / ว.ิ ม.³ / ว.ิ กว่าตล่ิง

ปิง P.67 บ้านแม่แต อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 4.00 530 -0.90 6.50 6.50 -4.90 ปกติ ทรงตวั

P.1 สะพานนวรัฐ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3.70 490 1.04 2.80 2.95 -2.66 ปกติ ลดลง

แม่วาง P.82 บ้านสบวิน อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 3.80 150 0.45 1.65 1.65 -3.35 ปกติ ทรงตวั

P.84 บ้านพนัตน อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 4.00 70 0.02 0.84 0.84 -3.98 ปกติ ทรงตวั

กวง P.81 บ้านโป่ง อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 5.80 110 0.00 0.00 0.00 -5.80 ปกติ ทรงตวั

P.5 สะพานท่านาง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพนู 5.00 140 1.75 0.08 0.08 -3.25 ปกติ ทรงตวั

ลี P.76 บ้านแม่อีไฮ อ้าเภอลี จังหวัดล้าพนู 5.40 320 1.10 1.00 1.00 -4.30 ปกติ ทรงตวั

P.85 บ้านหล่ายแก้ว อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพนู 3.50 260 -1.27 0.15 0.16 -4.77 ปกติ ลดลง

ทา P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพนู 3.80 240 1.30 0.00 0.00 -2.50 ปกติ ทรงตวั

P.87 บ้านป่าซาง อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพนู 5.00 180 0.54 0.24 0.25 -4.46 ปกติ ลดลง

วัง W.10A บ้านดอนมูล อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 6.60 570 0.95 3.25 3.25 -5.65 ปกติ ทรงตวั

W.1C สะพานเสตุวารี อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 5.20 640 -0.66 0.24 0.25 -5.86 ปกติ ลดลง

ยม Y.20 บ้านหว้ยสัก อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ 12.00 3,100 0.51 1.44 1.44 -11.5 ปกติ ทรงตวั

Y.1C บ้านน า้โค้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 8.20 1,000 -0.10 1.00 0.90 -8.30 ปกติ เพิ มขึ น

น่าน N.64 บ้านผาขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน 9.50 1,060 0.57 4.88 4.88 -8.93 ปกติ ทรงตวั

N.1 หน้าส้านักงานป่าไม้ อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน 7.00 1,265 -0.40 2.50 2.50 -7.40 ปกติ ทรงตวั

ลาว G.10 บ้านหนองผ้า อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 3.50 260 -0.24 2.95 2.95 -3.74 ปกติ ทรงตวั

G.8 บ้านต้นยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 4.00 310 -0.42 0.44 0.44 -4.42 ปกติ ทรงตวั

อิง I.17 บ้านเจดีย์งาม อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3.00 60 0.92 0.21 0.21 -2.08 ปกติ ลดลง

ปาย Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5.00 700 -0.30 12.2 12.2 -5.30 ปกติ ทรงตวั



หน้า.4

4. สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า วันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2563
ความจุ ปริมาณใช้การ ปริมาณปัจจุบัน

ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.

1 ภูมิพล 13,462 9,662 5,085 38
2 สิริกต์ิิ 9,510 6,660 4,314 45
3 แม่งัด 265 243 115 43
4 แม่กวง 263 249 70 27
5 กิ่วลม 106 102 55 52
6 กิว่คอหมา 170 164 81 48

5. สถานการณแ์นวโน้ม

*******************************************************

  ศูนยป์ระมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น ้า  ศูนยอ์ทุกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

 นายไพบูลย ์ พุทธวงค์  นายสรายทุธ  ยะแบน  นายสมคิด  สะเภาค้า

เจ้าหน้าทีติ่ดตามสถานการณ์น ้า ฝ่ายติดตามและวเิคราะห์สถานการณ์น ้า ผู้อ้านวยการศูนยอ์ุทกวทิยาชลประทาน

ล้าดับที่ เขือ่น %

สถานการณ์น ้า วันที่ 26 ก.พ. 2563 ระดับน ้าทุกลุ่มน ้า อยู่ในสภาวะปกติ


