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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 21 มีนาคม 2561 

 
 
1) สภาพภูมิอากาศ 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21-23 
มีนาคม 2561)" ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในช่วงวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ประเทศไทยตอนบน
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ 
จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่
ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวัง
ความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบดังนี้ 

ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม 2561 
ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 

มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในช่วงวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แล้ว คาดว่า ในช่วงวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ 
ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ท าให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ จึงขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่
โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความ
เสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
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 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 
องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-
20 ของพ้ืนที ่ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพ้ืนที ่
 

            

 แผนที่อากาศ วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 07.00 น.             ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 21 มี.ค. 2561 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 21 มีนาคม  2561 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไมมี่ฝนตกในพ้ืนที ่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

 
 
 
 

 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่21 มี.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่22 มี.ค. 61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่23 มี.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่24 มี.ค. 61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่25 มี.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่26 มี.ค. 61 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที ่

 

สถานการณ์น ้าท่า (17 – 21 มี.ค. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับน ้า- 
ม. เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 

ปริมาณน ้า-
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 

17 
มี.ค. 

18 
มี.ค. 

19 
มี.ค. 

20 
มี.ค. 

21 
มี.ค. 

X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.16 20.16 20.15 20.15 20.14 
580.00 3.00 3.00 2.80 2.80 2.60 

X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.55 6.50 6.53 6.52 6.59 
7.00  *  *  *  *  * 

X.174 คลอง
หวะ 

หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.23 4.21 4.21 4.20 4.20 
388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X.173A คลองอู่
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 15.90 10.28 10.08 10.01 9.97 9.96 
258.00 7.20 5.44 4.88 4.59 4.52 

X.90 คลองอู่
ตะเภา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 2.88 2.96 2.87 2.73 2.60 
580.00 31.20 34.40 30.80 25.20 20.00 

X.44 คลองอู่
ตะเภา 

หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.20 0.28 0.29 0.25 0.26 
582.00 6.00 6.80 6.90 6.50 6.60 

หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

 
  ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ า
ประจ าวันที่ 21 มีนาคม 2561  
 

ข้อมูลระดับน ้า (19 – 21 มี.ค. 2561 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ า)  
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า
วิกฤติ-
ม.รทก. 

จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 

19  
มี.ค. 

20  
มี.ค. 

21  
มี.ค. 

(เพิ่ม/
ลด) 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 18.60 12.62 12.65 12.49 ลดลง 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 7.24 0.33 0.28 0.29 เพิ่มข้ึน 

คลองรัตภูม ิ ก าแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 21.38 13.60 13.53 13.48 ลดลง 
คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 26.52 21.98 21.98 22.01 เพ่ิมข้ึน 
คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 27.00 20.24 20.25 20.25 ทรงตัว 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 36.53 34.40 34.48 34.54 เพ่ิมข้ึน 
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ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา วันที่ 21 มีนาคม 2561 

   
 
         
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) สรุป 

 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 21 มีนาคม 2561 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ า
โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
และเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที ่

 

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

 
 
 

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

 
 
 


