
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านอูแบ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามนั จังหวัดยะลา 12 88.5 ปกติ 
บ้านราษฎร์ผดุง ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 24 95.0 ปกติ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณฝนย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN1755 บ้ำนปูโป สำมคัคี รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 07.55 น. 128.5 มม.
2 STN1798 บ้ำนท่ำเรือ* รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 07.54 น. 112.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 08.26 น. 128.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 21.51 น. 10.15 ม.

3 STN1704 บ้ำนฮูหยงบำโร๊ะ กำยูบอเกำะ รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 07.51 น. 122.0 มม.
บ้ำนตอแล กำยูบอเกำะ รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 14.33 น. 193.5 มม.

4 STN1708 บ้ำนปูลำตีรี โกตำบำรู รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 07.58 น. 132.0 มม.
บ้ำนก ำปงบูเก๊ะ โกตำบำรู รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 09.01 น. 218.5 มม.

5 STN1709 บ้ำนอูแบ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 08.19 น. 136.0 มม.
บ้ำนตูกู ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 09.00 น. 178.5 มม.
บ้ำนตะโละ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ
บ้ำนตีบุ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ

6 STN1706 บ้ำนรำษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 08.14 น. 108.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 09.17 น. 126.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 12.51 น. 199.0 มม.

7 STN1707 บ้ำนมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 08.21 น. 99.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 09.35 น. 124.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 15.25 น. 245.0 มม.

8 STN1751 บ้ำนไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 08.34 น. 109.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 09.32 น. 169.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 12.45 น. 205.0 มม.

9 STN1754 บ้ำนไอร์เจ๊ียะ ซำกอ ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 09.01 น. 103.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 09.26 น. 136.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 12.45 น. 199.0 มม.

10 STN1749 บ้ำนป่ำไผ่ กำหลง ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 09.07 น. 107.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 09.35 น. 124.0 มม.

ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณฝนย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

11 STN1756 บ้ำนกือลอง ตล่ิงชัน บันนังสตำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 09.09 น. 101.0 มม.
บ้ำนคีรีลำด ตล่ิงชัน บันนังสตำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 09.57 น. 121.0 มม.
บ้ำนตลำดนิคม ตล่ิงชัน บันนังสตำ ยะลำ

12 STN1752 บ้ำนเงำะกำโป บันนังสตำ บันนังสตำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 09.32 น. 101.5 มม.
บ้ำนนันนังกุแว บันนังสตำ บันนังสตำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 11.44 น. 118.0 มม.

13 STN1695 บ้ำนสลำแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 09.42 น. 100.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 13.30 น. 125.0 มม.

14 STN1710 บ้ำนบือจะ ผดุงมำตร จะแนะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีแดง 25 ก.พ. 65 09.59 น. 219.5 มม.
15 STN1610 บ้ำนทรำยขำวออก ทรำยขำว โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 11.20 น. 101.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 16.10 น. 121.0 มม.
16 STN1705 บ้ำนท ำเนียบ ล ำพะยำ เมอืงยะลำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 11.43 น. 100.5 มม.

บ้ำนล ำพระยำ ล ำพะยำ เมอืงยะลำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 13.45 น. 142.0 มม.
17 STN1694 บ้ำนแป้น แป้น สำยบุรี ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 12.02 น. 107.5 มม.

บ้ำนเจำะโบ แป้น สำยบุรี ปัตตำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 13.16 น. 120.0 มม.
18 STN0154 บ้ำนห้วยบอน บ้ำนโหนด สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 12.03 น. 99.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 20.26 น. 118.5 มม.
19 STN1696 บ้ำนเตรำะบอน เตรำะบอน สำยบุรี ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 12.11 น. 101.0 มม.

บ้ำนชะเมำสำมต้น เตรำะบอน    สำยบุรี ปัตตำนี
20 STN1616 บ้ำนลำงำ ลำงำ   มำยอ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 12.17 น. 105.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 12.36 น. 12.36 มม.
21 STN1600 บ้ำนบือจะ พิเทน ทุง่ยำงแดง ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 12.21 น. 100.5 มม.
22 STN1697 บ้ำนวังไทร แมห่วำด ธำรโต ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 12.35 น. 100.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 14.00 น. 125.0 มม.
23 STN0031 บ้ำนธำรโต ธำรโต ธำรโต ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 13.34 น. 110.5 มม.

บ้ำนจำเรำะแป ธำรโต ธำรโต ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 13.55 น. 121.5 มม.
บ้ำนหน้ำเกษตร ธำรโต ธำรโต ยะลำ

24 STN1615 บ้ำนนอก ตำชี ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 13.37 น. 102.0 มม.
บ้ำนแค่ ตำชี ยะหำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 20.29 น. 123.0 มม.
บ้ำนออก ตำชี ยะหำ ยะลำ
บ้ำนไร่ ตำชี ยะหำ ยะลำ
บ้ำนเหมอืงล่ำง ตำชี ยะหำ ยะลำ

25 STN1703 บ้ำนบันนังบูโบ ถ  ำทะลุ บันนังสตำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 13.57 น. 102.5 มม.
บ้ำนถ  ำทะลุ ถ  ำทะลุ บันนังสตำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 20.46 น. 140.5 มม.
บ้ำนนำซัว ถ  ำทะลุ บันนังสตำ ยะลำ

26 STN1753 บ้ำนบูโล๊ะสะนีแย บ้ำนแหร ธำรโต ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 15.08 น. 102.5 มม.
บ้ำนวังศิลำ บ้ำนแหร ธำรโต ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 17.23 น. 123.5 มม.

27 STN1601 บ้ำนคลองพี บำละ กำบัง ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 16.11 น. 109.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 20.32 น. 137.0 มม.

28 STN1701 บ้ำนละแอ ละแอ ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 16.14 น. 100.0 มม.
บ้ำนตำเปำะ ละแอ ยะหำ ยะลำ
บ้ำนกียำ ละแอ ยะหำ ยะลำ
บ้ำนกูแบรำยอ ละแอ ยะหำ ยะลำ
บ้ำนซะเมำ๊ะ ละแอ ยะหำ ยะลำ



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณฝนย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

29 STN1702 บ้ำนละหำด แมห่วำด ธำรโต ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 18.17 น. 100.0 มม.
30 STN1801 บ้ำนตลำดเทพำ* เทพำ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 19.58 น. 111.5 มม.
31 STN1685 บ้ำนฉลุง ทุง่พอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 21.26 น. 104.0 มม.

บ้ำนทุง่พอ ทุง่พอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 23.05 น. 126.5 มม.
32 STN1689 บ้ำนปริก ล ำไพล เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 21.41 น. 111.5 มม.

บ้ำนทุง่โพธ์ิ ล ำไพล เทพำ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 21.54 น. 120.5 มม.
บ้ำนล ำเปำ ล ำไพล เทพำ สงขลำ
บ้ำนล ำเปำเหนือ ล ำไพล เทพำ สงขลำ

33 STN1687 บ้ำนน  ำเชี่ยว เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 21.42 น. 100.0 มม.
บ้ำนเกำะยำง เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ

34 STN1698 บ้ำนลีมำปูโร๊ะ บำโงยซิแน ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 22.26 น. 100.5 มม.
บ้ำนเนียง เปำะเส้ง เมอืงยะลำ ยะลำ
บ้ำนยะลำ ยะลำ เมอืงยะลำ ยะลำ
บ้ำนบำโงยซิแน บำโงยซิแน ยะหำ ยะลำ
บ้ำนซีเยำะ บำโงยซิแน ยะหำ ยะลำ

35 STN1684 บ้ำนวังใหญ่ นำทวี นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 22.28 น. 113.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.พ. 65 22.51 น. 132.5 มม.

36 STN1688 บ้ำนวังใหญ่ วังใหญ่ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.พ. 65 22.27 น. 104.0 มม.
บ้ำนควนเจดีย์ ล ำไพล เทพำ สงขลำ

37 STN1712 บ้ำนพรุตู เกำะสะบ้ำ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 01.15 น. 100.0 มม.
38 STN1692 บ้ำนปลำยคลอง คลองทรำย นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 01.19 น. 138.5 มม.

บ้ำนเขำวัง คลองกวำง นำทวี สงขลำ
บ้ำนโต๊ะนนท์ คลองทรำย นำทวี สงขลำ

39 STN0220 บ้ำนคูนำยสังข์ แค จะนะ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 04.55 น. 100.5 มม.
40 STN1799 บ้ำนควนเนียง* พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 06.04 น. 3.02 ม.

บ้ำนทุง่ลุง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ
บ้ำนคลองตง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ
บ้ำนปลักเด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ

41 STN1026 บ้ำนโฮ๊ะ ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 08.30 น. 2.56 ม.
บ้ำนนำยสี ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีแดง 26 ก.พ. 65 14.06 น. 2.98 ม.

ระดับน  ำ
42 STN1025 บ้ำนหูแร่ ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีแดง 26 ก.พ. 65 15.12 น. 5.00 ม.

บ้ำนเกำะมว่ง ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ
43 STN0057 บ้ำนคีรีวง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 15.48 น. 101.5 มม.

บ้ำนคีรีทอง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังไทร ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนมะมว่งกวำง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช

44 STN0705 บ้ำนนำส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 15.52 น. 92.5 มม.
บ้ำนตะโหมด ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 21.15 น. 99.5 มม.
บ้ำนโพธ์ิ ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง

45 STN0704 บ้ำนโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรำ พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 15.49 น. 104.0 มม.
บ้ำนพูด คลองเฉลิม กงหรำ พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 20.48 น. 117.5 มม.
บ้ำนคลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรำ พัทลุง

46 STN0082 บ้ำนนอก กงหรำย กงหรำ พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 16.32 น. 99.5 มม.
บ้ำนทุง่ใหญ่ คลองทรำยขำว กงหรำ พัทลุง



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (28 ก.พ. 65) สำหรับลม
ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้
ตอนล่างมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำ
ท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลลากไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณฝนย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

47 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 17.39 น. 2.15 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 18.38 น. 2.65 ม.

ระดับน  ำ
48 STN1797 บ้ำนไมเ้สียบ* เกำะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 17.54 น. 2.25 ม.

บ้ำนทุง่ใหญ่ เกำะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมรำช ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำไทร วังอ่ำง ชะอวด นครศรีธรรมรำช

49 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.พ. 65 19.16 น. 3.50 ม.
บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 21.51 น. 3.94 ม.

ระดับน  ำ
50 STN1023 บ้ำนชะรัด ชะรัด กงหรำ พัทลุง 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.พ. 65 20.00 น. 81.0 มม.

บ้ำนต้นประดู่ ชะรัด กงหรำ พัทลุง
บ้ำนวังปริง ชะรัด กงหรำ พัทลุง
บ้ำนหัวหร่ัง ชะรัด กงหรำ พัทลุง
บ้ำนท่ำยำง ชะรัด กงหรำ พัทลุง
บ้ำนหูเล่ ชะรัด กงหรำ พัทลุง
บ้ำนสะพำนแต้ว ชะรัด กงหรำ พัทลุง

51 STN0504 บ้ำนเขำเหล็ก นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.พ. 65 08.33 น. 100.0 มม.
บ้ำนเขำโพธ์ิ นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช



  


