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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
1.

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีน
ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้และตอนบนของประเทศเวียดนามแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใน
ระยะแรก หลั ง จากนั ้ น อุ ณ หภู ม ิ จ ะลดลง 3-5 องศาเซลเซี ย ส และมี อ ากาศเย็ น ถึ ง หนาวกั บ มี ล มแรง
ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยอุณหภูมิจะลดลง 2 -4
องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มฝี น
เพิ ่ ม ขึ ้ น กั บ มี ฝ นตกหนั ก บางพื ้ น ที ่ ส่ ว นคลื ่ น ลมบริ เ วณอ่ า วไทยจะมี ก ำลั ง แรงขึ ้ น ในวั น ที่ 23 พ.ย. 64
โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริ เ วณจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พั ท ลุ ง สงขลา ปั ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าส อุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ สุ ด 24-25
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเล
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ในช่ วงวั นที ่ 21 - 22 พ.ย. 64 มี ฝนฟ้ าคะนอง ร้ อยละ 40-60 ของพื ้ นที ่ กั บมี ฝนตกหนั กบางแห่ ง
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ส่ วนในช่ วงวั นที ่ 23 - 27 พ.ย. 64 มี ฝนฟ้ าคะนอง ร้ อยละ 60-70 ของพื ้ นที ่ กั บมี ฝนตกหนั กบางแห่ ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

แผนที่อากาศ วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 07.00 น.
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ
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สถานการณ์ฝน
จากข้ อ มู ล สถานการณ์ ฝ นในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ (ฝั่ ง ตะวั น ออก) ของวั น ที่
21 พฤศจิกายน 2564 จากกรมทรั พ ยากรน้ ำ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน และสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกในพื้นที่ลุ่ มน้ำทะเลสาบสงขลา
ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น.
ลุ่มน้ำ

จังหวัด*

ทะเลสาบ
สงขลา

นครศรีธรรมราช
พัทลุง สกษ.
สงขลา

ปริมาณฝน
24 ชม.(มม.)
ไม่มีฝน
0.1
0.9

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื้นที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ”
ณ วันที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2564 เวลา 14.00 น.
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ
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สถานการณ์น้ำฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model)

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 23 พ.ย. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 24 พ.ย. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 25 พ.ย. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 26 พ.ย. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันทึ่ 27 พ.ย. 64
แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 28 พ.ย. 64
ที่มา : www.thaiwater.net

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ
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ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ
สถานการณ์น้ำท่า ( 18 – 22 พ.ย. 2564 ที่มา: กรมชลประทาน)
ระดับน้ำ-ม.

สถานี

ลุ่มน้ำ

อำเภอ

พฤหัส

จังหวัด ปริมาณน้ำ-ลบ.
ม./วิ.
(ระดับเตือนภัย)

X.170 ทะเลสาบสงขลา ศรีนครินทร์ พัทลุง
X.265 ทะเลสาบสงขลา

เมือง

X.44 ทะเลสาบสงขลา หาดใหญ่

พัทลุง
สงขลา

X.90 ทะเลสาบสงขลา คลองหอย สงขลา
โข่ง
X.173A ทะเลสาบสงขลา สะเดา สงขลา
X.174 ทะเลสาบสงขลา หาดใหญ่

3.

สงขลา

25.20
290.00
8.00
7.40
534.00
9.53
908.00
16.13
259.00
8.88
210.60

18
พ.ย.

ศุกร์
19
พ.ย.

เสาร์
20
พ.ย.

อาทิตย์
21
พ.ย.

จันทร์
22
พ.ย.

21.36 21.13 21.09 21.07 21.06
29.20 19.20 17.60 16.80 16.40
6.69
6.62
6.88
6.86
6.87
1.53
2.37 2.380 2.50
2.06
61.20 96.50 97.00 103.00 82.40
4.24
5.22
5.57
5.63
4.68
104.40 169.60 199.30 205.00 131.60
14.27 14.65 14.96 14.89 14.36
92.65 113.00 136.30 130.70 96.70
5.17
5.23
4.96
4.86
4.75
15.75 17.25 10.70 8.70
6.50

แนวโน้ม
(เพิ่ม/ลด)
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

สรุป
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้น

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ
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