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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 4 เมษายน 2561 

 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 

เมษายน 2561)" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 03 เมษายน 2561 ในช่วงวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น 
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 

ส่วนในวันที่ 7 เมษายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีฝนลดลง ส่วน
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ต่อเนื่อง 

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีลูกเห็บตกที่จะ
เกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง และน้้าป่าไหลหลาก ส้าหรับเกษตรกรควรเตรียมการ
ป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบตามพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

ในวันที่ 5-6 เมษายน 2561 
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี 

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  รวมทั้ง

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ในช่วงวันที่ 7 เมษายน 256 
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล้าพูน ล้าปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

พิษณุโลก ก้าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ 
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีน

ตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน นี้ 
ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมี
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

ส้าหรับในช่วงวันที่ 7-9 เมษายน 2561 ลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมภาคใต้จะมีก้าลังแรงขึ้น ท้าให้ภาคใต้
มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริ เวณจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอัน
ดามันมีก้าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
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ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพ่ิมขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองลดลง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่
ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2561จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ท้าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า ที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้าย
โฆษณาท่ีไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง และน้้าป่า
ไหลหลาก ส้าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ไว้ด้วย 

 

 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่้าสุด 22-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 3-5 
และ 9 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพ้ืนที ่ส่วนในช่วงวันที่ 6-8 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 
ของพ้ืนที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 

             

 แผนที่อากาศ วันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 07.00 น.             ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 4 เม.ย. 2561 

 
 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 4 เมษายน  2561 จากกรมทรัพยากรน้้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยในบางพ้ืนที่ บริเวณอ้าเภอกงหรา ศรีบรรพต และอ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ้าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 0.2 – 3.0 มิลลิเมตร 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. 
 
 

 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 0.2 
2 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 3.0 
3 ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลงุ 1.5 
4 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 2.0 

 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

 
 
 
 

 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่ 4 เม.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่5 เม.ย. 61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่6 เม.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่7 เม.ย. 61 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่8 เม.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่9 เม.ย. 61 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้้าในล้าน้้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้้าต่้ากว่าระดับ
ตลิ่งต่้าสุด) สถานการณ์น้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่ 

 

สถานการณ์น ้าท่า (31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับน ้า- 
ม. เสาร์ อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 

ปริมาณน ้า-
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 

31 
มี.ค. 

1 
เม.ย. 

2 
เม.ย. 

3 
เม.ย. 

4 
เม.ย. 

X.170 คลองล้า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.17 20.13 20.57 20.29 20.17 
580.00 3.20 2.40 14.10 5.78 3.2 

X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.80 7.26 7.35 7.72 7.69 
7.00  *  *  * * * 

X.174 คลอง
หวะ 

หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.17 4.17 4.16 4.16 4.16 
388.00 0.00 0.00 * * * 

X.173A คลองอู่
ตะเภา 

สะเดา สงขลา 15.90 10.11 10.23 10.06 9.99 9.93 
258.00 5.68 6.70 5.28 4.73 4.31 

X.90 คลองอู่
ตะเภา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 2.82 2.89 2.88 2.73 2.61 
580.00 28.80 31.60 31.20 25.20 20.40 

X.44 คลองอู่
ตะเภา 

หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.04 0.09 0.19 0.23 0.12 
582.00 4.40 4.90 5.90 6.30 5.20 

หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

 
  ข้อมูลระดับน้้าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้้า
ประจ้าวันที่ 4 เมษายน 2561  
 

ข้อมูลระดับน ้า (2 – 4 เม.ย. 2561 ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า)  
 

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

จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 

2  
เม.ย. 

3  
เม.ย. 

4  
เม.ย. 

(เพิ่ม/
ลด) 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 18.60 12.69 12.62 12.65 เพิ่มข้ึน 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 7.24 0.41 0.44 0.35 ลดลง 

คลองรัตภูม ิ ก้าแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 21.38 13.47 13.59 13.49 ลดลง 
คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 26.52 21.96 21.97 21.95 ลดลง 
คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 27.00 20.60 20.45 20.26 ลดลง 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 36.53 33.92 33.91 33.92 เพ่ิมข้ึน 
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ปริมาณน้้าในล้าน้้าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา วันที่ 4 เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
          
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) สรุป 

 สถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาประจ้าวันที่ 4 เมษายน 2561 ปัจจุบันสถานการณ์น้้าในล้าน้้า
โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้้าต่้ากว่าระดับตลิ่งต่้าสุด) สถานการณ์น้้าในล้าน้้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
และเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่ 

 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 

 


