
 

 

 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านสระเกศ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธ์านี 12 126.5 เตรียมพร้อม 
บ้านสระเกศ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธ์านี 24 256.0 เตรียมพร้อม 
1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
1 STN0765 บ้ำนเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ค. 65 15.15 น. 125.0 มม.

บ้ำนบำงจ ำ ตะกุกเหนือ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 2. เตือนภัยสีแดง 6 พ.ค. 65 15.50 น. 153.0 มม.
2 STN1044 บ้ำนเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ค. 65 14.55 น. 104.0 มม.

บ้ำนนำแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
บ้ำนคลองสะเดำ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร

3 STN0818 บ้ำนทุ่งอินทนิน บำงขัน บำงขัน นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ค. 65 15.08 น. 106.0 มม.
บ้ำนปำกแพรก บำงขัน บำงขัน นครศรีธรรมรำช
บ้ำนยูงงำม บำงขัน บำงขัน นครศรีธรรมรำช
บ้ำนโคกเหรียง บำงขัน บำงขัน นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองล ำนำว บำงขัน บำงขัน นครศรีธรรมรำช

4 STN0161 บ้ำนเค่ียมเพำะ ปำกฉลุย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ค. 65 16.05 น. 95.0 มม.
บ้ำนหล้อมปุด ปำกฉลุย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี

5 STN0573 บ้ำนหนองปลำ ท่ำหิน สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ค. 65 20.32 น. 110.0 มม.
บ้ำนเขำเขียว ท่ำหิน สวี ชุมพร
บ้ำนหำดทรำยรี ท่ำหิน สวี ชุมพร
บ้ำนถ  ำใน ด่ำนสวี สวี ชุมพร
บ้ำนท้องตมใหญ่ ด่ำนสวี สวี ชุมพร
บ้ำนเล็บกระรอก ด่ำนสวี สวี ชุมพร

6 STN1741 บ้ำนหน้ำซึง ปำกฉลุย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ค. 65 20.51 น. 140.0 มม.
7 STN0084 บ้ำนหลวงเมืองคองเมืองคอง เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ค. 65 21.21 น. 90.0 มม.

บ้ำนแม่แมะ แม่นะ เชียงดำว เชียงใหม่
8 STN1806 บ้ำนหวำยหนิม* น  ำหัก คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ค. 65 21.45 น. 7.03 ม.

บ้ำนวัดน  ำหัก น  ำหัก คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนน  ำหัก น  ำหัก คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนมำศปัก น  ำหัก คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนปำกหำร บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนปำกคู บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนเช่ียวหมวง บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนปำกลำง ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
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9 STN1419 บ้ำนห้วยทรำยค ำนำแขม เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ค. 65 09.11 น. 94.0 มม.
บ้ำนนำแขม นำแขม เมืองเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 พ.ค. 65 09.50 น. 104.0 มม.
บ้ำนวังยำว นำแขม เมืองเลย เลย
บ้ำนห้วยทรำย นำแขม เมืองเลย เลย
บ้ำนกกดู่ กกดู่ เมืองเลย เลย

10 STN0184 บ้ำนวังกอก น  ำตก นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ค. 65 20.27 น. 84.5 มม.
บ้ำนไพรอุดม แม่สำคร เวียงสำ น่ำน
บ้ำนเปำ น  ำตก นำน้อย น่ำน
บ้ำนไทยงำม น  ำตก นำน้อย น่ำน

11 STN0716 บ้ำนทัพม่ำน บัวใหญ่ นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ค. 65 21.06 น. 83.0 มม.
บ้ำนใหม่มงคล บัวใหญ่ นำน้อย น่ำน
บ้ำนต้นม่วง บัวใหญ่ นำน้อย น่ำน

12 STN0066 บ้ำนส ำนักเนียน เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 8 พ.ค. 65 02.55 น. 106.0 มม.
13 STN1732 บ้ำนสระเกศ ตล่ิงงำม เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 พ.ค. 65 08.43 น. 104.5 มม.

บ้ำนสระเกศ ลิปะน้อย เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 พ.ค. 65 10.10 น. 118.5 มม.
14 STN0581 บ้ำนเขำรูปช้ำง (บ้ำนชำยควน)ปำดังเบซำร์ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 พ.ค. 65 20.25 น. 99.5 มม.
15 STN0889 บ้ำนสบงำย เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 พ.ค. 65 22.17 น. 106.0 มม.

บ้ำนเมืองงำย เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนเมืองงำยใต้ เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนแม่จำ ทุ่งข้ำวพวง เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนห้วยทรำยขำวทุ่งข้ำวพวง เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนปิงโค้ง ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนใหม่ เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนแม่ข้อน เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนม่วงโง้ม เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนสัน เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนหนองบัว เมืองงำย เชียงดำว เชียงใหม่

16 STN1084 บ้ำนไตรสภำวคำมปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 พ.ค. 65 23.26 น. 84.5 มม.
บ้ำนดอน เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนม่วงฆ้อง เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนหัวทุ่ง เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่

17 STN1609 บ้ำนห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ค. 65 03.26 น. 105.0 มม.
18 STN1026 บ้ำนโฮ๊ะ ทุ่งต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ค. 65 05.32 น. 2.03 ม.

บ้ำนนำยสี ทุ่งต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (9 พ.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย 
และภาคใต้มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมี
ฝนตdหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและ
ฝนที ่ตกสะสมซึ ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนบริเวณภาคเหนือ                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝน
เพ่ิมมากข้ึน อนึ่ง พายุไซโคลน “อัสนี” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ในช่วงวันที่ 9 -10 พ.ค. 
65 โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย          
อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


