
                                                                                                                                                                                                           ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ 
กรมทรัพยำกรน ้ำ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์น ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทะเลสำบสงขลำ 

รวดเร็ว มีคณุภำพ โปร่งใส มีคุณธรรม 

สถำนกำรณ์น ้ำ 

- ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปัจจุบันสถานการณ์น ้าในล้าน ้า
โดยทั่วไปยังคงอยู่ในภำวะปกติ (ระดับน ้าต่้ากว่าระดับ
ตลิ่งต่้าสุด) ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

พื นที่ประสบวกิฤติน ้ำในพื นที่ลุม่น ้ำทะเลสำบสงขลำ 
- ไม่มีสถำนกำรณ์วิกฤติน ้ำในพื นที ่

ระดับน ้ำของสถำนโีทรมำตรในพื นที่  
2. สถำนีอู่ตะเภำล่ำง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ (เพิ่มขึ น) 

3. สถำนีคลองตะโหมด(ท่ำเชียด) อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (ลดลง) 

1. สถำนีอู่ตะเภำบน อ.สะเดำ จ.สงขลำ (เพิ่มขึ น) 

4. สถำนีท่ำแนะ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง (ลดลง) 

วันที ่31 มีนำคม 2560 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 

 
 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบ

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560)" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. ในช่วง
วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะท าให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง 
ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพ้ืนที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าว
จะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆ ดังนี้  

ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัด
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  

ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน พายุฤดูร้อนจะเกิดเพ่ิมมากข้ึนครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิด
พายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ไว้ด้วย 

ในช่วงวันที่ 1 - 4 เมษายน ภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ โดยคลื่นลมจะมีก าลัง
ปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน 
ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้จะมีก าลังแรงข้ึนในช่วงวันที่ 1-4 เมษายน 2560 

จะท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะนี้ 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนในตอน
กลางวัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วน
ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง 

 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
30-33 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ 
ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 1-5 เม.ย. อุณหภูมิต่ าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 
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    แผนที่อากาศ วันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น.       ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 31 มี.ค. 2560 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 31 มีนาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพ้ืนที่ บริเวณอ าเภอป่าพะยอม กงหรา ตะโหมด ศรีบรรพต ป่าบอน 
และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอหาดใหญ่ ควนเนียง สทิงพระ นาหม่อม สะเดา และอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน “ฝ” – 27.5 มม. 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.  
 

 

ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 10.0 
2 อ.กงหรา จ.พัทลุง “ฝ” 
3 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง “ฝ” 
4 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 1.5 
5 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง “ฝ” 
6 พัทลุง สกษ. ต.ล าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 12.8 
7 ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 1.0 
8 อ.ควนเนียง จ.สงขลา “ฝ” 
9 อ.สทิงพระ จ.สงขลา “ฝ” 
10 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 0.2 
11 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 4.0 
12 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 27.5 

 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่31 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่1 เม.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่2 เม.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่3 เม.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่4 เม.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่5 เม.ย.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 
 
 

 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่า
ระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  

 

สถานการณ์น ้าท่า (27 - 31 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

ปริมาณ
น ้า(ลบ.
ม./วิ.) 

27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

29 
มี.ค. 

30 
มี.ค. 

31 
มี.ค. 

X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.25 20.27 20.29 20.38 20.28 
580.00 3.45 3.95 4.45 6.70 4.20 

X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 7.60 6.88 6.90 6.92 6.90 
7.00  *  *  *  *  * 

X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.53 4.54 4.58 4.72 4.69 
388 0.85 0.90 1.10 1.92 1.74 

X.173A คลองอู่
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 15.90 9.73 9.85 10.24 11.69 12.60 
258.00 5.30 6.50 10.40 28.35 42.00 

X.90 คลองอู่
ตะเภา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 3.34 3.35 3.53 3.59 2.89 
580.00 33.20 33.75 43.80 47.40 11.75 

X.44 คลองอู่
ตะเภา 

หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.15 0.26 0.32 1.04 1.50 
582.00 6.63 8.70 9.90 28.30 42.00 

หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

  ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ า
ประจ าวันที่ 31 มีนาคม 2560  

ข้อมูลระดับน ้า (29 - 31 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมทรัพยากรน้ า)  
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่้าสุด) 

พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ แนวโน้ม 

29 
มี.ค. 

30 
มี.ค. 

31 
มี.ค. 

(เพิ่ม/
ลด) 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 13.22 14.31 14.56 เพิ่มข้ึน 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 8.93 0.40 1.10 1.39 เพิ่มข้ึน 

คลองรัตภูมิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 14.09 15.90 14.16 ลดลง 

คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 22.24 23.48 22.67 ลดลง 

คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 28.85 20.37 20.42 20.35 ลดลง 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 37.56 33.93 33.87 33.79 ลดลง 
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ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา วันที่ 31 มีนาคม 2560 

    
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

 
 

4) สรุป 
สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 31 มีนาคม 2560 อยู่ในภาวะปกติ และระดับน้ าใน

ล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
 
 
 

สถานีล้าป า – ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 

สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 
 

 

สถานีบ้านม่วงก็อง – อ.สะเดา จ.สงขลา 
 (ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 
 


