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สารบัญ 

 

1) รายงานสถานการณ์พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขตพื้นท่ีลาด
เชิงเขา 

2) ปริมาณฝนสะสมป ีพ.ศ. 2561 และ 2562 เทียบค่าเฉลีย่ 30 ป ี
3) รายงานสถานการณ์น้ํารายลุ่มน้ํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานการณ์พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ําหลากในเขต

พื้นที่ลาดเชงิเขา



รายงานสถานการณ์พืน้ทีเ่สี่ยงอุทกภยัน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา    พฤศจิกายน  2563 

ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ                    1  

 

รายงานสถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นท่ีลาดเชิงเขา 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. 

1) Early Warning System (5 พ.ย. 2563 เวลา 15.00 น) 

 สถานี Early Warning System ที่มีฝนตกทั้งหมด 173 สถานี ครอบคลุม 325 หมู่บ้าน ไม่มีการแจ้ง 

เตือนภัย 

 
ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

2) ปริมาณฝน 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 15:00 น.) จาก

ระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงให้เห็นว่ามี
ปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 5 - 10 มม./วัน ส่วนบริเวณ
จังหวัดเชยีงใหม่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 - 35 มม./วัน  
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ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS) 

 
3) ปริมาณความชื้นในดิน 
 ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกต่าง (NDWI) ราย 7 วัน) และ 
ค่าความชื้นในดินที่ได้จากระบบ MRCFFGS พบว่าพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ มีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 60 - 80 สภาวะดังกล่าวหมายถึงดินในพ้ืนที่
บริเวณดังกล่าว ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกประมาณ 40% ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพอ่ิมตัว  

  
แผนที่ดาวเทียมของ Gistda  

(30 ต.ค. – 5 พ.ย. 63) 
ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG) 
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4) ศักยภาพในการรองรับน้ำฝน FFG (Flash Flood Guidance)  

 
FFG หมายถึง ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพ้ืนที่นั้นๆ ก่อนที่จะเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง

ที่จุดออกของปลายพื้นที่ โดยค่า FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่ปลายลุ่ม
น้ำในอีก 6 ชั่วโมงข้างหน้า (มม./6ชม.)   

 
5) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า  

 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 น. บริเวณภาคเหนือบางส่วน และ
ภาคใต้ จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 5 – 10 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดยะลา จะมีปริมาณฝนสะสม 6 
ชั่วโมงข้างหน้า 20 – 35 มม.  
 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ 
จะมปีริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 5 – 10 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส จะมปีริมาณ
ฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 20 – 35 มม.  
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ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

6) ความเสี่ยงจากน้ำท่วม 

 - การคาดการณ์พื้นที่เสี ่ยงภัยน้ำหลากดินถล่มจากข้อมูล MRCFFGS วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ในอีก  
12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. ไม่พบพื้นที่เสี่ยง 

 แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

   
วันที่ 6 พ.ย. 2563 (03:00 น.) วันที่ 6 พ.ย. 2563 (15:00 น.) วันที่ 7 พ.ย. 2563 (03:00 น.) 

คำแนะนำ:  ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม 
 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใช้งานควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และข้อมูลจากเรดาห์ 
 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณฝนสะสมปี 

พ.ศ. 2561 และ 2562 
เทียบค่าเฉลี่ย 30 ปี 



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



2563 2562 2554 30 (2524-2553)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานการณ์น้ํา 

รายลุ่มน้าํ 
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รายงานสถานการณน้ำลุมน้ำเจาพระยา 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  

     พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน  
แผปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็น สวนบริเวณยอดดอย  
และยอดภูมีอากาศหนาว ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไวดวย สำหรับรองมรสุมกำลังปานกลางพาดผานภาคใตตอนลาง ทำใหบริเวณดังกลาว  
ยังคงมีฝนตกหนักในระยะนี้ 

อนึ่ง พายุโซนรอน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง มีแนวโนมเคลื่อนขึ้นฝง  
บริเวณเมืองกวีนอน ประเทศเวียดนาม ในคืนนี้ (5 พ.ย. 63) และจะออนกำลังลงตามลำดับ โดยในชวง  
วันที่ 6-7 พ.ย. 63 จะมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคตะวันออก 

สภาพอากาศภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ผลคาดการณปริมาณน้ำฝนลวงหนา 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในชวงวันที่ 4 – 7 พ.ย. 63 อากาศเย็นในตอนเชา โดยในชวงวันที่ 6-7 พ.ย. 63 มีฝนรอยละ 10-20 

ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหงทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 8 – 10 พ.ย. 63 
อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

 

       
        แผนที่อากาศ วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 01.00 น.              ภาพถายจากดาวเทียม วันที ่5 พ.ย. 2563 
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2) สถานการณฝน 
จากขอมูลสถานการณน้ำฝนในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  

จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องคการมหาชน) พบวา ไมมีฝนตกในพื้นทีลุ่มน้ำเจาพระยา 

ขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยา ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพเรดาหตรวจอากาศ “ชัยนาท”  

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.  
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/chn.php) 

 

ลุมน้ำ จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
 กรุงเทพมหานคร ไมมีฝน 
 พระนครศรีอยุธยา ไมมีฝน 

เจาพระยา นครสวรรค ไมมีฝน 
 ปทุมธานี (สกษ.) ไมมีฝน 
 ลพบรุี ไมมีฝน 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไมไดรับรายงาน, *จังหวัดมีพื้นที่ลุมน้ำมากกวารอยละ 50 
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สถานการณน้ำฝน (แผนภาพคาดการณฝนลวงหนาความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่6 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่7 พ.ย. 63 

  

แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่8 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที่ 9 พ.ย. 63 

  

แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่10 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที่ 11 พ.ย. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ขอมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
สถานการณน้ำทา (1 – 5 พ.ย. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส แนวโนม 
(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณ
น้ำ (ลบ.
ม./วิ.) 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

3 
พ.ย. 

4 
พ.ย. 

5 
พ.ย. 

C.2 เจาพระยา เมอืง นครสวรรค 26.20 18.23 18.20 18.29 18.49 18.55 เพิ่มขึ้น 
3,590 408.00 403.00 420.00 461.00 473.00 

C.13 เขื่อน
เจาพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.99 6.15 6.68 6.97 6.81 ลดลง 
2,840 113.00 130.00 188.00 228.00 205.00 

C.3 เจาพระยา เมือง สิงหบุร ี 13.40 2.68 2.83 3.17 3.60 3.62 เพิ่มขึ้น 
2,900 ** ** ** ** ** 

C.35 เจาพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.80 0.80 0.93 0.99 0.98 ลดลง 
1,179 ** ** ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.74 0.73 0.86 0.99 1.02 เพิ่มขึ้น 
420 ** ** ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.52 0.47 0.63 0.62 0.61 ลดลง 
148 ** ** ** ** ** 

 

  
สถานีศาลากลางอางทอง ต.บางแกว อ.เมือง  

จ.อางทอง (ลุมน้ำเจาพระยา) 

  
สถานีสะพานเดชาติวงศ ต.ปากน้ำโพธิ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค (ลุมน้ำเจาพระยา) 

  
 สถานีบานปอม ต.บานปอม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ำเจาพระยา) 
สถานีบานทายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก  

จ.ปทุมธานี (ลุมน้ำเจาพระยา) 
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4) สรุป 
รายงานสถานการณน้ำลุมน้ำเจาพระยา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สถานการณน้ำในลุมน้ำเจาพระยา 

อยูในเฝาระวังภาวะน้ำนอย ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมลดลง โดยระดับน้ำเขื่อนเจาพระยามีปริมาณ
น้ำไหลผาน 205.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 16.50  ม.รทก. ระดับน้ำทายเขื่อน +6.81 ม.รทก. 
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รายงานสถานการณน้ําลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
วันที ่5 พฤศจิกายน 2563 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศทั่วไป 
 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็น สวนบริเวณยอดดอยและยอดภูมี
อากาศหนาว สําหรับรองมรสุมกําลังปานกลางพาดผานภาคใตตอนลาง ทําใหบริเวณดังกลาวยังคงมีฝนตก
หนักในระยะนี้ 
 อนึ่ง พายุโซนรอน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง มีแนวโนมเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณ
เมืองกวีนอน ประเทศเวียดนาม ในคืนนี้ (5 พ.ย. 63) และจะออนกําลังลงตามลําดับ โดยในชวงวันที่ 6-7 พ.ย. 
63 จะมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคตะวันออก 
 
 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 อากาศเย็น โดยมีฝน รอยละ 10 ของพื้นที่ สวนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ
ต่ําสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร 

  
แผนที่อากาศวันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. ภาพถายจากดาวเทียมวันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. 

 
2)  สถานการณฝน 

จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จากกรม
อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา 
พบวา ไมมีฝนตกในพื้นที ่

 

 
  

พายโุซนรอน “อัศนี” 

พายุโซนรอน “โคนี” 
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 ภาพเรดาหตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ” 

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.48 น. 
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ําฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 5 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 6 พ.ย. 63 

  
ผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 7 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 8 พ.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที ่9 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณน้าํฝนวันที่ 10 พ.ย. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา 
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3) ขอมูลปริมาณน้ําในลําน้ํา 
 สถานการณน้ําทา (1 – 5 พ.ย. 63 ที่มา : กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.) 

สถาน ี อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา 

ระดับ
ตลิ่ง(ม.) อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

แนว 
โนม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ความจุ 
ลําน้ํา 

(ลบ.ม./
วิ.) 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

3 
พ.ย. 

4 
พ.ย. 

5 
พ.ย. 

Kgt.19A เกาะ
จันทร ชลบุรี บางปะกง 

4.8 2.17 2.15 1.99 2.01 1.99 
ลดลง 

83.95 9.10 8.80 6.40 6.70 6.40 

Kgt.30 เทศบาล
เมือง ฉะเชิงเทรา บางปะกง 

1.70 1.10 1.02 1.04 0.52 0.02 
ลดลง 

น้ําหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก บางปะกง 
8.81 4.92 4.82 4.70 4.40 4.41 

เพิ่มขึ้น 
246.90 26.60 23.60 20.00 12.00 12.20 

Ny.3 บานนา นครนายก บางปะกง 
6.26 4.27 4.21 4.18 4.14 4.11 

ลดลง 
80.10 21.50 20.30 19.70 18.90 18.30 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี บางปะกง 
3.34 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

ทรงตัว 
185.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

Ny.7 เมือง นครนายก บางปะกง 
6.56 4.97 4.85 4.65 4.44 4.48 

เพิ่มขึ้น 
* * * * * * 

Kgt.1 เมือง ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
4.13 3.15 2.78 2.89 2.76 2.51 

ลดลง 
774.00 ** ** ** ** ** 

Kgt.3 กบินทร
บุรี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

8.79 6.06 6.60 6.99 6.32 5.57 
ลดลง 

519.00 270.80 314.00 348.10 291.60 233.90 

Kgt.6 ศรีมหา
โพธ ิ ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

7.10 5.01 4.51 4.97 4.65 4.20 
ลดลง 

- * * * * * 

Kgt.9 เขา
ฉกรรจ สระแกว ปราจีนบุร ี

10.00 4.19 * 4.81 4.22 4.04 
ลดลง 

483.30 27.20 * 107.20 29.30 16.70 

Kgt.10 เมือง สระแกว ปราจีนบุร ี
11.00 6.06 6.71 7.41 6.17 5.98 

ลดลง 
300.00 32.20 92.10 116.40 40.60 26.60 

Kgt.13A กบินทร
บุรี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

16.17 9.32 9.57 10.84 11.29 10.02 
ลดลง 

448.90 77.70 86.45 134.60 154.05 102.20 

Kgt.14 นาดี ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
7.06 2.81 3.38 2.60 2.05 1.94 

ลดลง 
370.50 27.30 50.00 21.00 8.00 5.80 

หมายเหตุ* ไมไดรับขอมูล 
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ปริมาณน้ําในลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

 

สถานีเชิงสะพานฉะเชิงเทรา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
(ลุมน้ําบางปะกง – แมน้ําบางปะกง) 

 

4) สรุป 
- สถานการณน้ําในลุมน้ําบางปะกง อยูในภาวะปกต ิและระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมลดลง 
- สถานการณน้ําในลุมน้ําปราจีนบุรี อยูในภาวะปกต ิและระดับน้ําในลําน้ําสวนใหญมีแนวโนมลดลง 
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รายงานสถานการณน้ำลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็น สวนบริเวณยอดดอยและยอดภูมี
อากาศหนาว ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว
ดวย สำหรับรองมรสุมกำลังปานกลางพาดผานภาคใตตอนลาง ทำใหบรเิวณดังกลาวยังคงมีฝนตกหนักในระยะ
นี้ อนึ่ง พายุโซนรอน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง มีแนวโนมเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณเมอืง
กวีนอน ประเทศเวียดนาม ในคืนนี้ (5 พ.ย. 63) และจะออนกำลังลงตามลำดับ โดยในชวงวันที่ 6 -7 พ.ย. 63 
จะมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคตะวันออก 
 สภาพอากาศภาคใตฝงตะวันออก เมฆเปนสวนมาก กับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝน
ตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23 -24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ผลคาดการณปริมาณน้ำฝนลวงหนา 1-7 วัน ในชวงวันที่ 6 
พ.ย. 63 มีฝนฟาคะนองรอยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวงวันที่ 7 – 10 พ.ย. 63 มี
ฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง 

                
  

    แผนที่อากาศ วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 07.00 น.              ภาพถายจากดาวเทียม วันที่ 5 พ.ย. 2563 
 

2) สถานการณฝน 
จากขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่  5 พฤศจิกายน 2563 จากกรม

ทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) 
พบวา มีฝนตกในพื้นที่ บริเวณอำเภอปากพะยูน และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง บริเวณอำเภอสะเดา 
ควนเนียง คลองหอยโขง หาดใหญ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 0.2 – 26.2 มิลลิเมตร 
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   ขอมูลสถานการณฝนในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. 

ลำดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 3.2 
2 อ.กงหรา จ.พัทลุง 5.4 
3 ต.ทาโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 26.2 
4 อ.ควนเนียง จ.สงขลา 3.1 
5 อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 2.8 
6 คอหงษ สกษ. ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 0.2 
7 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0.3 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไมได (ต่ำกวา 0.1 มิลลิเมตร) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเรดาหตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน้ำฝน 
 

 
 
 

 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที่ 5 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที่ 6 พ.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่7 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที่ 8 พ.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที ่9 พ.ย. 63 แผนที่การคาดการณนำ้ฝนวันที่ 10 พ.ย. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณปริมาณฝนลวงหนา  
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3) ขอมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
 ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา ปจจุบันสถานการณน้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยูในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำ
สวนใหญมีแนวโนมลดลง และเพิ่มขึ้นในบางพื้นที ่ 
 

สถานการณน้ำทา (1 – 5 พ.ย. 2563 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถาน ี ลุมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับน้ำ- 
ม. อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี 

ปริมาณน้ำ-
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

3 
พ.ย. 

4 
พ.ย. 

5 
พ.ย. 

X.170 ทะเลสาบ
สงขลา 

ศรีนครินทร พัทลุง 25.20 20.87 20.91 20.88 20.89 20.87 
580.00 6.75 7.75 7.00 7.25 6.75 

X.265 ทะเลสาบ
สงขลา 

เมือง พัทลุง 8.00 6.81 6.73 6.41 6.47 6.44 
7.00 - - - - - 

X.174 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ สงขลา 8.88 4.49 4.50 4.47 4.56 4.47 
388.00 2.90 3.00 2.70 3.60 2.70 

X.173A ทะเลสาบ
สงขลา 

สะเดา สงขลา 15.90 12.55 12.23 12.06 12.49 12.87 
258.00 50.50 40.90 36.50 48.70 60.45 

X.90 ทะเลสาบ
สงขลา 

คลองหอย
โขง 

สงขลา 8.00 2.84 3.07 2.55 3.02 2.85 
580.00 28.00 39.50 16.00 37.00 28.50 

X.44 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ สงขลา 7.40 1.21 1.66 1.29 1.55 1.47 
582.00 43.50 66.00 47.50 60.50 56.50 

 

 ขอมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  กรมทรัพยากรน้ำ 
ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

ขอมูลระดับน้ำ (3 – 5 พ.ย. 2563 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ)  
 

สถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ำสุด) 

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
3 

พ.ย. 
4 

พ.ย. 
5 

พ.ย. 
คลองอูตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 13.45 13.43 14.05 
คลองอูตะเภาตอนลาง หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 8.93 1.24 1.58 1.50 
คลองรัตภูม ิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 14.07 14.25 13.57 
คลองตะโหมด(ทาเชียด) แมขรี ตะโหมด พัทลุง 27.94 22.30 22.30 22.72 
ลำป  ลำป  เมือง พัทลุง 1.15 -0.43 -0.34 -0.38 

 

 



   
รายงานสถานการณ์นําลุม่นําทะเลสาบสงขลา   พฤศจกิายน  2563 

 

ศูนยป์้องกนัวกิฤตนิํา กรมทรพัยากรนํา - 5 - 

ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

4) สรุป 
 สถานการณน้ำในลุมน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ปจจุบันสถานการณน้ำใน 
ลำน้ำโดยทั่วไปอยูในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำสวนใหญมีแนวโนมลดลง และเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ 
 
 
 
 

สถานีคลองอูตะเภาตอนลาง - ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
(ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา) 


