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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 28 มีนาคม 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ  

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะ
เช่นนี้ท าให้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน า
ความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ท าให้บริเวณ
ดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวังในระยะ 1-2 วันนี้  
 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ าสุด 22-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน คาดว่า ในช่วงวันที่ 27-28 
มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค.– 2 เม.ย. มีฝนฟ้า
คะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที ่
 

    
 

   แผนที่อากาศ วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 07.00 น.        ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 28 มี.ค. 2559 
 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 28 มีนาคม 2559 จากกรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า  
มีฝนตกเล็กน้อยในพ้ืนที่ โดยบริเวณอ าเภอศรีนครินทร์ ป่าพะยอม กงหรา ตะโหมด และอ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง บริเวณอ าเภอรัตภูมิ นาหม่อม สะเดา หาดใหญ่ และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝน 0.0 – 1.2 
มม. 
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ล้าดับ สถานี 28 มี.ค. 2559 

1 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0.0 

2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 0.0 

3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 0.0 

4 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 0.0 

5 ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลุง 1.2 

6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 0.0 

7 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 0.0 

8 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา 0.0 

9 หาดใหญ่ ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0.0 

10 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0.0 
 
สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่28 มี.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่29 มี.ค.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่30 มี.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่31 มี.ค.59 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่1 เม.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที่ 2 เม.ย.59 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 

 
3)    ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่า
ระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น/ทรงตัว 
 

สถานการณ์น ้าท่า (24 - 28 มี.ค. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ 

ปริมาณ
น ้า(ลบ.
ม./วิ.) 

24 
มี.ค. 

25 
มี.ค. 

26 
มี.ค. 

27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.16 20.16 20.15 20.15 20.14 
580 1.32 1.32 1.10 1.10 0.88 

X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 7.41 7.41 7.32 6.58 6.60 
7 2.94 2.94 2.50 0.18 0.20 

X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.42 4.42 4.40 4.40 4.40 
388 1.15 1.15 1.00 1.00 1.00 

X.173A คลองอู่
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 15.90 9.43 9.55 9.48 9.62 9.61 
258 0.23 1.13 0.60 1.65 1.58 

X.90 คลองอู่
ตะเภา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 2.00 1.98 1.96 1.93 1.96 
580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X.44 คลองอู่
ตะเภา 

หาดใหญ่ สงขลา 7.40 0.01 0.03 0.14 0.32 0.33 
582 4.18 4.53 6.45 9.90 10.10 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

สถานีบ้านหาดใหญ่ใน – ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 

สถานีสะพานบ้านบางศาลา – ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 

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

 


