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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23-28 

พฤศจิกายน 2560)" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2560 มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก าลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น 
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนตกสะสมที่อาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากไว้ด้วย 

ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณ
อ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ระวังอันตรายจาก
คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยแล้ว และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ (23 พ.ย. 60) ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศ
หนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ 
 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะ
ลดลง 2-6 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยจะมีฝนบางแห่ง ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพ่ิมขึ้น
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจท าให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-28 พ.ย. 60 
ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 
 

 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิ
ต่ าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนล่วงหน้า 1-7 
วัน ในช่วงวันที่ 23-28 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 -40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส 
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       แผนที่อากาศ วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 น.         ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 23 พ.ย. 2560 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 23 พฤศจิกายน  2560 จากกรม
ทรัพยากรน้ า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกเกือบทั่วในพ้ืนที่และตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณอ าเภอป่าบอน  
บางแก้ว กงหรา ตะโหมด ศรีนครินทร์ เขาชัยสน และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอรัตภูมิ ระโนด 
บางกล่ า ควนเนียง นาหม่อม หาดใหญ่ และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 7.8 – 111.8 มิลลิเมตร 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. 
 
  

ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 81.2 
2 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 77.4 
3 อ.กงหรา จ.พัทลุง 111.8 
4 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 70.6 
5 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 71.0 
6 อ.เขาชัยสน จ.พัทลงุ 63.0 
7 อ.เมือง จ.พัทลุง 40.0 
8 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 25.3 
9 อ.ระโนด จ.สงขลา 15.9 
10 อ.บางกล่ า จ.สงขลา 13.4 
11 อ.ควนเนียง จ.สงขลา 10.0 
12 อ.นาหม่อม จ.สงขลา 9.8 
13 คอหงส์ สกษ. ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 7.8 
14 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 15.3 

 

 

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

 
 
 
 

 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่23 พ.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่24 พ.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่25 พ.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่26 พ.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่27 พ.ย.60 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่28 พ.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 าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที ่ 

 

สถานการณ์น ้าท่า (19 – 23 พ.ย. 2560 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

ปริมาณ
น ้า(ลบ.
ม./วิ.) 

19 
พ.ย. 

20 
พ.ย. 

21 
พ.ย. 

22 
พ.ย. 

23 
พ.ย. 

X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.56 20.68 21.11 21.20 21.85 
580.00 13.80 17.40 32.40 36.00 64.50 

X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.67 6.64 6.61 6.73 7.09 
7.00  *  *  *  *  * 

X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.76 4.71 4.68 4.66 4.63 
388.00 2.16 1.86 1.68 1.56 1.38 

X.173A คลองอู่
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 15.90 13.87 13.26 13.10 13.00 12.78 
258.00 76.45 58.50 54.50 52.20 47.14 

X.90 คลองอู่
ตะเภา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 3.81 3.31 3.01 3.11 2.88 
580.00 72.50 48.40 36.40 40.40 31.20 

X.44 คลองอู่
ตะเภา 

หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.82 0.62 0.57 0.67 0.65 
582.00 18.60 13.40 12.40 14.40 14.00 

หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

 

  ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ า
ประจ าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  

ข้อมูลระดับน ้า (21 – 23 พ.ย. 2560 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ า)  
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่้าสุด) 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี แนวโน้ม 

21  
พ.ย. 

22  
พ.ย. 

23  
พ.ย. 

(เพิ่ม/
ลด) 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 14.22 13.99 13.87 ลดลง 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 8.93 0.62 0.71 0.70 ลดลง 

คลองรัตภูมิ ก าแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 22.62 13.73 13.70 13.78 เพิ่มข้ึน 

คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 22.49 22.63 23.21 เพ่ิมข้ึน 
คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 28.85 20.95 21.18 21.91 เพ่ิมข้ึน 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 37.56 34.07 34.62 34.33 ลดลง 
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ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) สรุป 

สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยรวมอยู่ในภาวะปกติ และ
ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้น 
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจท าให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากไว้ด้วย 

 
 
 

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

 
 

 

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

 
 
 

สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 

 
 
 


