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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลง โดยบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง จะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สำหรับร่อง
มรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าว
ไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือใน
บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” 
(พายุระดับ 4) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง
วันที่ 25-26 ต.ค.63 และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง 

 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23 -25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

                
  

   แผนที่อากาศ วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.              ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 22 ต.ค. 2563 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่  22 ตุลาคม 2563 จากกรม

ทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกในพื้นที่ บริเวณอำเภอควนขนุน ศรีบรรพต ป่าพะยอม และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณ
อำเภอรัตภูมิ กระแสสินธุ์ ควนเนียง หาดใหญ ่และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 2.5 – 40.8 มิลลิเมตร 

 

   ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

ลำดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 10.0 
2 อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 14.0 
3 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 40.0 
4 พัทลุง สกษ. ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 2.5 
5 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 19.0 
6 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 20.0 
7 อ.ควนเนียง จ.สงขลา 26.5 
8 คอหงษ์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 6.4 
9 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 40.8 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น้ำฝน 
 

 
 
 

 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 22 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่23ต.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่24 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที่ 25 ต.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่26 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่27 ต.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำ
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว และเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่ 

 

สถานการณ์น้ำท่า (18 – 22 ต.ค. 2563 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถาน ี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับน้ำ- 
ม. 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

ปริมาณน้ำ-
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 

18 
ต.ค. 

19 
ต.ค. 

20 
ต.ค. 

21 
ต.ค. 

22 
ต.ค. 

X.170 ทะเลสาบ
สงขลา 

ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.92 20.92 20.91 20.90 20.89 
580.00 8.00 8.00 7.75 7.50 7.25 

X.265 ทะเลสาบ
สงขลา 

เมือง พัทลุง 8.00 6.81 6.81 6.82 6.80 6.70 
7.00 - - - - - 

X.174 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.55 4.53 4.47 4.47 4.47 
388.00 3.50 3.30 2.70 2.70 2.70 

X.173A ทะเลสาบ
สงขลา 

สะเดา สงขลา 15.90 13.48 12.75 12.04 11.48 11.33 
258.00 84.20 56.50 36.00 25.20 22.95 

X.90 ทะเลสาบ
สงขลา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 3.77 3.20 2.82 2.73 2.56 
580.00 77.90 46.00 27.00 23.20 16.40 

X.44 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 2.44 1.96 1.51 1.11 1.02 
582.00 106.20 81.00 58.50 39.40 35.80 

 

 ข้อมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ 
ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ข้อมูลระดับน้ำ (20 – 22 ต.ค. 2563 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ)  
 

สถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ำสุด) 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

20 
ต.ค. 

21 
ต.ค. 

22 
ต.ค. 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 13.19 12.88 12.80 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 8.93 1.42 1.10 1.04 

คลองรัตภูม ิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 13.71 13.86 14.26 

คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 22.25 22.18 22.13 

ลำปำ ลำปำ เมือง พัทลุง 1.15 -0.52 -0.50 -0.48 
 

 



   

รายงานสถานการณ์น ้าลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา   ตุลาคม  2563 

 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้า กรมทรพัยากรน ้า - 5 - 

ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

4) สรุป 
 สถานการณ์น้ำในลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำใน 
ลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว และเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่ 
 
 
 
 

สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) 

 
 

 


