
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า
กรมทรัพยากรนํ้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์นํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สถานการณ์น้าํ
- ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้าํ
ในลําน้าํโดยท่ัวไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับ
น้ําต่ํากว่าระดบัตลิง่ต่ําสดุ) ระดับน้าํในลาํน้ํา
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลง

พื้นท่ีประสบอุทกภยัในพืน้ท่ีลุม่น้ําทะเลสาบสงขลา
- ไม่มีพื้นท่ีประสบอุทกภัย

ระดับน้าํของสถานีโทรมาตรในพ้ืนท่ี 
2. สถานีอู่ตะเภาล่าง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา (ลดลง)

3. สถานีตะโหมด (ท่าเชียด)  อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (ลดลง)

1. สถานีอู่ตะเภาตอนบน อ.สะเดา จ.สงขลา (ทรงตัว)

4. สถานีลําปาํ อ. เมือง จ. พัทลุง (ทรงตัว)

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี
อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเนื่องจากทัศนวิสัยลดลง ส าหรับ
ตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง   
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ าสุด 21-
25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง      
 

   
 

   แผนที่อากาศ วันที่ 18 พ.ย. 2559 เวลา 07.00 น.      ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 18 พ.ย. 2559 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จากกรม
ทรัพยากรน้ า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพ้ืนที่ โดยบริเวณอ าเภอศรีนครินทร์ ป่าพะยอม 
กงหรา ตะโหมด และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอรัตภูมิ นาหม่อม สะเดา หาดใหญ่ และอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝน 0.0 – 14.5 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.  
 

ล้าดับ สถานี 18 พ.ย. 2559 
1 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 10.0 
2 ต.บ้านพรา้ว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง “ฝ” 
3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 4.9 
4 คลองตะโหมด (ทา่เชียด) ต. แมข่รี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1.5 
5 ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลงุ 6.3 
6 คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 8.0 
7 คลองท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 2.0 
8 ล าป า ต.ล าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 1.5 
9 บางแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 3.5 
10 เขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 4.0 
11 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา “ฝ” 
12 หาดใหญ่ ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1.8 
13 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 4.3 
14 คลองอู่ตะเภาตอนบน ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 0.0 
15 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 14.5 
16 คลองรัตภูมิ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 0.0 
17 ปากทะเลสาบสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 9.0 
18 ปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 7.5 

 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่18 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่19 พ.ย.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่20 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่21 พ.ย.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่22 พ.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่23 พ.ย.59 

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 (14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

ปริมาณ
น ้า(ลบ.
ม./วิ.) 

14 
พ.ย. 

15 
พ.ย. 

16 
พ.ย. 

17 
พ.ย. 

18 
พ.ย. 

X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.49 20.47 20.65 20.47 20.73 
580 9.59 9.06 14.13 9.06 16.73 

X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.98 6.98 6.95 7.00 6.98 
7 1.14 1.14 1.05 1.20 1.14 

X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.66 4.67 4.66 4.64 4.59 
388 3.10 3.20 3.10 2.90 2.43 

X.173A คลองอู่
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 15.90 10.47 11.14 11.57 11.12 10.54 
258 12.70 20.10 26.55 19.80 13.40 

X.90 คลองอู่
ตะเภา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 2.60 2.77 3.10 2.65 2.43 
580 3.50 6.40 14.25 4.25 1.30 

X.44 คลองอู่
ตะเภา 

หาดใหญ่ สงขลา 7.40 0.44 0.45 0.60 0.84 0.65 
582 12.40 12.63 16.00 22.6 17.38 

 

 ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ าประจ า
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559   

ข้อมูลระดับน ้า (16 พ.ย. – 18 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมทรัพยากรน้ า)    
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่้าสุด) 

พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ แนวโน้ม 
16 

พ.ย. 
17 
พ.ย. 

18 
พ.ย. 

(เพิ่ม/
ลด) 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 11.57 11.57 11.57 ทรงตัว 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 8.93 0.15 0.23 0.17 ลดลง 

คลองรัตภูม ิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 14.23 22.16 21.87 ลดลง 

คลองตะโหมด (ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 23.16 23.11 22.62 ลดลง 

คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 28.85 20.57 20.47 20.73 เพิ่มข้ึน 

คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 37.56 34.85 34.26 35.18 เพิ่มข้ึน 

ล าป า ล าป า เมือง พัทลุง 1.15 -1.19 -1.14 -1.14 ทรงตัว 
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ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 

  

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

 

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

 
 
 

สถานีคลองนาท่อม – ต.ร่มเมือง อ.เมือง  
จ.พัทลุง (ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 

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