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รายงานสถานการณ*น้ำลุ/มน้ำทะเลสาบสงขลา 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
1. สภาพภูมิอากาศ   

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  

พยากรณ+อากาศ 24 ชั่วโมงขDางหนDา มรสุมตะวันตกเฉียงใตDที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ0าวไทยเริ่มมีกำลังอ0อนลง ลักษณะเช0นนี้ทำใหDบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟRาคะนองเกิดขึ้น และมีฝน

ตกหนักบางแห0งในภาคเหนือ ขอใหDประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสม

ซ่ึงอาจทำใหDเกิดน้ำท0วมฉับพลันน้ำปXาไหลหลากไดDในระยะน้ี 

ส0วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ0าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมี

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟRาคะนองคลื่นสูงมากกว0า 2 เมตร ส0วนบริเวณอ0าวไทยตอนบนมีคล่ืน

สูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟRาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอใหDชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

ควรเพ่ิมความระมัดระวังในการเดินเรือไวDดDวย 

สภาพอากาศภาคใตP (ฝRSงตะวันออก) มีฝนฟRาคะนองรDอยละ 40 ของพื้นที่ ส0วนมากบริเวณจังหวัด

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ+ ชุมพร สุราษฎร+ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใตD ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 

1 เมตร ห0างฝcdงคล่ืนสูง 1-2 เมตร 

ผลคาดการณ*ปริมาณน้ำฝนล/วงหนPา 1-7 วัน ภาคใตP (ฝRSงตะวันออก) 

ในช0วงวันท่ี 15 - 17 มิ.ย. 64 ฝนฟRาคะนอง รDอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี ส0วนในช0วงวันท่ี 18 - 20 มิ.ย. 64 

ฝนฟRาคะนอง รDอยละ 30-40 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันตกเฉียงใตD ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 

1 เมตร ห0างฝcdงคล่ืนสูง 1- 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 

 
 

 
 

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 15 ม.ิย. 2564 เวลา 01.00 น.       ภาพถ/ายจากดาวเทียม วันที่ 15 ม.ิย. 2564 
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2. สถานการณ*ฝน 

จากขDอมูลสถานการณ+ฝนในพื้นที่ลุ0มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคใตD (ฝcd งตะวันออก) ของวันที่   

14 มิถุนายน 2564 จากกรมทรัพยากรน้ ำ  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค+การมหาชน) พบว0า มีฝนตกในพ้ืนท่ีลุ0มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ขDอมูลสถานการณ+ฝนในพ้ืนท่ีลุ0มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพเรดาห+ตรวจอากาศ “สทิงพระ”  

ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php) 

  

ลุ/มน้ำ จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 

ทะเลสาบ นครศรีธรรมราช ไม0มีฝน 

สงขลา พทัลงุ สกษ. ไม0มีฝน 

 สงขลา 2.3 
หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม/ไดPรับรายงาน, *จังหวัดมีพ้ืนท่ีลุ/มน้ำมากกว/ารPอยละ 50 ข้ึนไป 
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สถานการณ*น้ำฝน (แผนภาพคาดการณ*ฝนล/วงหนPาความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 

  

แผนที่การคาดการณ+น้ำฝนวันที่ 16 มิ.ย. 64 แผนที่การคาดการณ+น้ำฝนวันที ่17 มิ.ย. 64 

   
แผนที่การคาดการณ+น้ำฝนวันที ่18 มิ.ย. 64 แผนที่การคาดการณ+น้ำฝนวันที่ 19 มิ.ย. 64 

 
  

แผนที่การคาดการณ+น้ำฝนวันที่ 20 มิ.ย. 64 แผนที่การคาดการณ+น้ำฝนวันที่ 21 ม.ิย. 64 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 

 

 

 

 

 



   

รายงานสถานการณ+น้ำลุ0มน้ำทะเลสาบสงขลา   มิถุนายน  2564 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนํิ1า กรมทรพัยากรนํ1า  4  

 

3. ขPอมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 

 สถานการณ+น้ำท0า ( 11 – 15 มิ.ย. 2564 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถาน ี ลุ/มน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับน้ำ-ม. ศุกร* เสาร* อาทิตย* จันทร* อังคาร 
แนวโนPม 

(เพิ่ม/ลด) 
ปริมาณน้ำ-ลบ.

ม./วิ. 
(ระดับเตือนภัย) 

11 

มิ.ย. 

12 

มิ.ย. 

13 

มิ.ย. 

14 

มิ.ย. 

15 

มิ.ย. 

X.170 ทะเลสาบสงขลา ศรีนครินทร+ พัทลุง 25.20 20.83 20.79 20.81 20.86 20.84 ลดลง 

290.00 8.05 6.65 7.35 9.10 8.40 

X.265 ทะเลสาบสงขลา เมือง พัทลุง 8.00 6.58 6.44 6.44 6.66 6.60 ลดลง 

- - - - - - 

X.44 ทะเลสาบสงขลา หาดใหญ0 สงขลา 7.40 0.78 0.76 0.41 0.64 0.57 ลดลง 

534.00 31.20 30.40 18.30 25.60 23.10 

X.90 ทะเลสาบสงขลา คลองหอย

โข0ง 

สงขลา 9.53 2.73 2.59 2.78 2.85 2.53 ลดลง 

908.00 29.20 23.60 31.20 34.25 21.20 

X.173A ทะเลสาบสงขลา สะเดา สงขลา 16.13 11.14 11.05 11.01 10.78 10.66 ลดลง 

259.00 22.60 21.25 20.65 17.20 15.40 

X.174 ทะเลสาบสงขลา หาดใหญ0 สงขลา 8.88 4.30 4.30 4.28 4.28 4.27 ลดลง 

210.60 1.50 1.50 1.40 1.40 1.35 

 

ขPอมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ/มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ  

ขPอมูลระดับน้ำ ( 12 - 14 มิ.ย. 2564 ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ำ)  
 

สถาน ี ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง(ต่ำสุด) 

อาทิตย* จันทร* อังคาร
(ปRจจุบัน) 

13 

มิ.ย. 

14 

มิ.ย. 

15 

มิ.ย. 

คลองอู0ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 19.87 - 12.38 12.30 

คลองรัตภูม ิ ควนร ู รัตภูม ิ สงขลา 22.62 - 13.20 13.18 

ลำป~ ลำป~ เมือง พัทลุง 1.15 - -0.85 -0.83 
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4. สรุป 

 สถานการณ+น้ำในลุ0มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันท่ี 15 มิถุนายน 2564  

 สถานการณ+น้ำในลำน้ำโดยท่ัวไปอยู0ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำส0วนใหญ0มีแนวโนDมลดลง 
 

สถานีคลองอู/ตะเภาตอนล/าง - ต.หาดใหญ/ อ.หาดใหญ/ จ.สงขลา 

(ลุ/มน้ำทะเลสาบสงขลา) 
(หมายเหตุ ท่ีมา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

 

 

 


