
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านห้วยหินลับ ตำบลทุ่งใส อำเภอสชิล จังหวัดนครศรธีรรมราช 12 494.5 อพยพ 
บ้านห้วยหินลับ ตำบลทุ่งใส อำเภอสชิล จังหวัดนครศรธีรรมราช 24 532.5 อพยพ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1699 บ้ำนปำลอบำเต๊ะ ลุโบะบำยะ ย่ีงอ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 4 เม.ย. 65 20.21 น. 103.5 มม.

บ้ำนบือแนะกำเซ็ง ลุโบะบำยะ ย่ีงอ นรำธิวำส 2.เตือนภัยสีเหลือง 4 เม.ย. 65 21.54 น. 131.0 มม.
2 STN1706 บ้ำนรำษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 4 เม.ย. 65 21.57 น. 100.5 มม.
3 STN0746 บ้ำนห้วยหินลับ ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 01.35 น. 102.5 มม.

บ้ำนคลองตีนเป็ด ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 01.48 น. 122.5มม.
บ้ำนห้วยศรีชัย ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 03.03 น. 206.5 มม.
บ้ำนตลำดเสำร์ ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช

4 STN0745 บ้ำนห้วยทรำยทอง ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 01.35 น. 101.0 มม.
บ้ำนเขำตำสัก ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 01.48 น. 125.0 มม.
บ้ำนทุง่ไสย ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 03.03 น. 1715 มม.

5 STN1578 บ้ำนเขำวง ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 02.09 น. 105.5 มม.
2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 02.43 น. 117.5 มม.
3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 02.54 น. 154.0 มม.

6 STN0066 บ้ำนส ำนักเนียน เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 02.10 น. 110.5 มม.
2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 02.52 น. 151.0 มม.

7 STN1561 บ้ำนคอกช้ำง ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 02.19 น. 103.0มม.
บ้ำนเขำแค ดอนสัก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 03.18 น. 132.0 มม.
บ้ำนเหนียก ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 05.17 น. 154.5 มม.
บ้ำนเขำแร่ ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี

8 STN0743 บ้ำนหน้ำเหมอืง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 02.16 น. 125.0 มม.
บ้ำนคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 03.08 น. 164.0 มม.
บ้ำนท่ำน้อย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนนำคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช

ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (5 เม.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

 

9 STN0289 บ้ำนหน้ำถ  ำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 02.31 น. 126.0 มม.
บ้ำนท่ำพุด นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังเลำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองโชน นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

10 STN0739 บ้ำนทอนผักกูด นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 02.33 น. 108.0 มม.
บ้ำนพังหรัน นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 03.08 น. 122.0 มม.

11 STN1559 บ้ำนหัวเตย ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 03.01 น. 103.5 มม.
2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 03.23 น. 125.5 มม.
3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 03.45 น. 151.0 มม.

12 STN0741 บ้ำนเขำเหล็ก ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 03.00 น. 111.5 มม.
บ้ำนท่ำควำย ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 03.23 น. 126.5 มม.
บ้ำนทุง่ไมเ้รียง ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 05.07 น. 296.5 มม.
บ้ำนทุง่ขันหมำก เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช

13 STN0744 บ้ำนน  ำฉำ เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 04.09 น. 132.0 มม.
บ้ำนต้นเนียง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสระยูง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสวนหัวแหวน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองคุด เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

14 STN1596 บ้ำนนำท้อน ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 05.18 น. 108.5 มม.
บ้ำนสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนหน้ำเขำวัด ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

15 STN1573 บ้ำนมะขำม ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 05.29 น. 101.5 มม.
บ้ำนคลองนำ ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี

16 STN0213 บ้ำนเผ่ียนบน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 04.53 น. 133.5 มม.
บ้ำนเขำทรำย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังส้ำน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

17 STN0067 บ้ำนน  ำร้อน ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 06.27 น. 117.0 มม.
บ้ำนเขำใหญ่ เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำพับผ้ำ สีขีด สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนยอดน  ำ เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช



 

 


