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สารบัญ 

 

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



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



   
รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้ายมและน่าน   กันยายน  2563 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  1  

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่าน 
วันที่ 29 กันยายน 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมเลื่อนขึ นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง  
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีก้าลังแรง ท้าให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก้าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 

 สภาพอากาศภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่  และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง ตาก สุโขทัย และก้าแพงเพชร  อุณหภูมิต่้าสุด 
23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคเหนือ 
ในช่วงวันที่ 28 – 29 ก.ย. และ 2 - 4 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนัก 

บางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ  
40-60 ของพื นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่้าสุด 20-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส   
      

     
 แผนที่อากาศ วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 29 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
  

   
รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้ายมและน่าน   กันยายน  2563 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  2  

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่านของวันที่ 28 กันยายน 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พบว่า  
มีปริมาณฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน บริเวณจังหวัด สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร (สกษ.) 
โดยมีปริมาณฝน 0.2-85.5 มม.  

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “พิษณุโลก”  

 ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.15 น.  
 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ล้าดับ ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
1 

ยม 
แพร่ - 

2 สุโขทัย 24.9 
3 

น่าน 

น่าน 0.2 
4 อุตรดิตถ์ 11.2 
5 พิษณุโลก 85.5 
6 พิจิตร (สกษ.) 5.1 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป 



   
รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้ายมและน่าน   กันยายน  2563 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  3  

สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่30 ก.ย. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 1 ต.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 2 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 3 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 4 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่5 ต.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
  

   
รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้ายมและน่าน   กันยายน  2563 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ  4  

3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 สถานการณ์น ้าท่า ( 25–29 ก.ย. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี
แม่
น ้า 

อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

27 
ก.ย. 

28 
ก.ย. 

29 
ก.ย. 

Y.14A ยม ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 
11.30 4.44 3.77 3.46 3.02 2.76 ลดลง 

273.90 181.30 149.60 113.70 96.59 

Y.16 ยม บางระก้า พิษณุโลก 
7.30 5.32 5.65 6.00 6.17 6.49 เพิ่มขึ น 

207.00 75.82 86.84 100.20 107.30 122.00 

Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร 
8.10 5.04 5.10 5.21 5.24 5.39 เพิ่มขึ น 

464.00 *** *** *** *** *** 

N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ ์
8.00 1.39 1.51 1.16 0.87 0.86 ลดลง 

1990.00 221.10 244.70 181.80 125.20 123.30 

N.27A น่าน 
พรหม
พิราม 

พิษณุโลก 
8.64 1.83 2.04 1.89 1.52 0.67 ลดลง 

1056.00 164.20 189.70 171.90 129.10 66.24 

N.7A น่าน บางมูลนาก พิจิตร 
10.37 2.64 3.35 3.35 3.20 2.66 ลดลง 

1365.00 193.40 258.90 258.90 248.00 195.40 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
สถานีสะพานพระแม่ย่า อ.เมือง  

จ.สุโขทัย (ลุ่มน ้ายม) 
สถานีสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก (ลุ่มน ้าน่าน) 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่าน 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

4)  สรุป 

 รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้ายมและน่านวันที่ 29 กันยายน 2563 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้ายมอยู่ในภาวะปกต ิระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
 - สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าน่านอยู่ในเฝ้าระวังภาวะน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 



   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา       กันยายน  2563 
 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 1 - 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 29 กันยายน 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมเลื่อนขึ นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีก้าลังแรง ท้าให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก้าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่น
สูงประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
     สภาพอากาศภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่้าสุด 
23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 28 – 29 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง

แห่ง ในช่วงวันที่ 2 - 4 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตก
เฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื นที่
อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 
กม./ชม. 

 

          
           แผนที่อากาศ วันที ่29 ก.ย. 2563 เวลา 01.00 น.            ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 29 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา       กันยายน  2563 
 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 2 - 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 28 กันยายน 2563 จาก

กรมทรัพยากรน ้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี (สกษ.)
พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี โดยพบปริมาณฝน 9.9-57.1 มม.  

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ชัยนาท”  

ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.  
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/chn.php) 

  
 

ล้าดับ ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
1 

เจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร 23.7 
2 นครสวรรค์ 15.5 
3 ปทุมธานี (สกษ.) 9.9 
4 พระนครศรีอยุธยา 41.6 
5 ลพบุรี 57.1 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50  



   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา       กันยายน  2563 
 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 3 - 

สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่30 ก.ย. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 1 ต.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 2 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 3 ต.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 4 ต.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่5 ต.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
สถานการณ์น ้าท่า (25 – 29 ก.ย. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถาน ี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร แนวโน้ม 
(เพ่ิม/
ลด) 

ปริมาณ
น ้า (ลบ.
ม./วิ.) 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

27 
ก.ย. 

28 
ก.ย. 

29 
ก.ย. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 18.83 18.92 19.20 19.21 19.17 ลดลง 
3,590 577.00 603.00 689.00 692.00 679.00 

C.13 เขื่อน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.42 16.41 16.50 16.50 16.50 ทรงตัว 
2,840 105.00 104.00 158.00 193.00 243.00 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุร ี 13.40 2.51 2.45 2.53 3.06 3.39 เพิ่มขึ น 
2,900 ** ** ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.92 0.91 0.87 0.92 1.00 เพิ่มขึ น 
1,179 ** ** ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.66 0.62 0.59 0.67 0.79 เพิ่มขึ น 
420 ** ** ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.56 0.54 0.48 0.52 0.54 เพิ่มขึ น 
148 ** ** ** ** ** 

 
 

  
สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใต้อ.ชุมแสง 

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
สถานีสะพานเดชาติวงศ์ ต.ปากน ้าโพธิ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
 สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
สถานีบ้านท้ายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก  

จ.ปทุมธานี (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 
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4) สรุป 
รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา วันที่ 29 กันยายน 2563 สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา

อยู่ในเฝ้าระวังภาวะน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ น โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ
น ้าไหลผ่าน 243.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเขื่อน + 16.50  ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเขื่อน +7.08 ม.รทก. 
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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 29 กันยายน 2563 

 
 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลัง
ปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1 -2 เมตร 
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควร
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22 -24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. และ  
2 - 4 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ย. – 1 
ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ 
 

                
  

   แผนที่อากาศ วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น.               ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 29 ก.ย. 2563 
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2) สถานการณฝ์น 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่  29 กันยายน 2563 จากกรม

ทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกในพื้นที่ บริเวณอำเภอกงหรา ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณ
อำเภอสะเดา หาดใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 0.7 – 12.2 มิลลิเมตร  

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. 
 

 ลำดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.กงหรา จ.พัทลุง 12.2 
2 อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 7.5 
3 อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง 2.0 
4 อ.เมือง จ.พัทลุง 5.0 
5 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 9.0 
6 ต.คลองหอยโขง่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9.0 
7 คอหงษ์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4.2 
8 ต.บ่อยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 0.7 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วนัที ่29 กันยายน 2563  (ที่มา : กรมอุตุนยิมวิทยา) 
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สถานการณน์้ำฝน 
 

 
 
 

 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 29 ก.ย. 63 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 30 ก.ย. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 1 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 2 ส.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 3 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 4 ส.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำนำ้ 
 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำ
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ 

 

สถานการณ์น้ำท่า (25 – 29 ก.ย. 2563 ที่มา : กรมชลประทาน) 

สถานี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับน้ำ- 
ม. 

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ปริมาณน้ำ-
ลบ.ม./วิ. 

(ระดับเตือนภัย) 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

27 
ก.ย. 

28 
ก.ย. 

29 
ก.ย. 

X.170 ทะเลสาบ
สงขลา 

ศรีนครินทร์ พัทลุง 25.20 20.93 21.03 20.89 20.90 20.88 
580.00 8.25 11.20 7.25 7.50 7.00 

X.265 ทะเลสาบ
สงขลา 

เมือง พัทลุง 8.00 6.83 6.83 6.47 6.44 6.81 
7.00 - - - - - 

X.174 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.56 4.53 4.51 4.49 4.48 
388.00 3.60 3.30 3.10 2.90 2.80 

X.173A ทะเลสาบ
สงขลา 

สะเดา สงขลา 15.90 11.76 11.30 11.19 11.50 11.29 
258.00 30.20 22.50 20.85 25.50 22.35 

X.90 ทะเลสาบ
สงขลา 

คลองหอย
โข่ง 

สงขลา 8.00 2.65 2.51 2.44 2.46 2.72 
580.00 20.00 14.40 11.60 12.40 22.80 

X.44 ทะเลสาบ
สงขลา 

หาดใหญ่ สงขลา 7.40 0.88 0.84 0.53 0.69 0.62 
582.00 30.80 29.40 19.90 24.70 22.60 

 

 ข้อมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ 
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 

ข้อมูลระดับนำ้ (27 – 29 ก.ย. 2563 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ)  
 

สถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่ำสุด) 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร 

27 
ก.ย. 

28 
ก.ย. 

29 
ก.ย. 

คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 12.67 12.91 12.89 

คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 8.93 0.50 0.68 0.90 

คลองรัตภูม ิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 13.36 13.30 13.35 

คลองตะโหมด(ท่าเชียด) แม่ขร ี ตะโหมด พัทลุง 27.94 22.11 22.04 22.03 

ลำปำ ลำปำ เมือง พัทลุง 1.15 -0.54 -0.66 -0.67 
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ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆ ในพื้นทีลุ่่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที ่29 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

4) สรุป 
 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำใน 
ลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
 
 
 

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

 
 

 

สถานีคลองตะโหมด (ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ  
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) 

 
 

 




