
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านในเพลา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 88.5 เฝ้าระวัง 
บ้านในเพลา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 88.5 เฝ้าระวัง 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN0742 บ้ำนในเพลำ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 พ.ย. 65 07.07 น. 98.5 มม.
บ้ำนเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช

2 STN1709 บ้ำนอูแบ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 พ.ย. 65 18.30 น. 151.0 มม.
บ้ำนตูกู ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีแดง 4 พ.ย. 65 22.43 น. 180.0 มม.
บ้ำนตะโละ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ
บ้ำนตีบุ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ

3 STN1607 บ้ำนทุง่ลัง สะท้อน นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 4 พ.ย. 65 18.35 น. 114.0 มม.
บ้ำนป๋อง สะท้อน นำทวี สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 พ.ย. 65 22.52 น. 117.5 มม.

4 STN0493 บ้ำนเขำแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 12.12 น. 99.0 มม.
บ้ำนสะพำนสูง นำขำ หลังสวน ชุมพร

5 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 12.21 น. 3.52 ม.
บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ ระดับน  ำ

6 STN0156 บ้ำนน  ำหรำ ท่ำนุ้ย ควนกำหลง สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 17.04 น. 105.0 มม.
บ้ำนทุง่พัก ท่ำนุ้ย ควนกำหลง สตูล

7 STN1028 บ้ำนโตนปำหนัน ทุง่นุ้ย ควนกำหลง สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 17.34 น. 60.0 มม.
บ้ำนหัวกำหมงิ ทุง่นุ้ย ควนกำหลง สตูล
บ้ำนน  ำร้อน ทุง่นุ้ย ควนกำหลง สตูล

8 STN1027 บ้ำนคลองหิน เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 17.40 น. 80.0 มม.
บ้ำนบนควน เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ
บ้ำนเขำพระ เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ

9 STN1621 บ้ำนทุง่ปรือ พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 พ.ย. 65 17.55 น. 121.0 มม.
บ้ำนควนขี แรด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีแดง 5 พ.ย. 65 18.37 น. 153.0 มม.

10 STN0506 บ้ำนคลองกรอย ท่ำชะมวง    รัตภูมิ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 17.51 น. 107.5 มม.
บ้ำนทุง่คมบำง เขำพระ      รัตภูมิ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 พ.ย. 65 20.03 น. 117.0 มม.

   ประจำวันจันทรท์ี่ 7 พฤศจิกายน 2565 



 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

11 STN1799 บ้ำนควนเนียง* พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีแดง 5 พ.ย. 65 20.21 น. 4.90 ม.
บ้ำนทุง่ลุง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ
บ้ำนคลองตง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ

12 STN1029 บ้ำนบูเก็ตยำมู ควนโดน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 5 พ.ย. 65 21.51 น. 2.32 ม.
บ้ำนสะพำนเคียน ควนโดน ควนโดน สตูล ระดับน  ำ
บ้ำนดูสน ควนโดน ควนโดน สตูล
บ้ำนนำปริก ควนโดน ควนโดน สตูล

13 STN1025 บ้ำนหูแร่ ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีแดง 6 พ.ย. 65 05.10 น. 5.50 ม.
บ้ำนเกำะมว่ง ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ

14 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 65 07.36 น. 4.43 ม.
บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ ระดับน  ำ

15 STN1596 บ้ำนนำท้อน ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 65 10.14 น. 100.0 มม.
บ้ำนสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 พ.ย. 65 06.19 น. 117.5 มม.
บ้ำนหน้ำเขำวัด ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

16 STN1685 บ้ำนฉลุง ทุง่พอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 65 20.08 น. 100.0 มม.
บ้ำนทุง่พอ ทุง่พอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 พ.ย. 65 03.31 น. 117.5 มม.

17 STN1713 บ้ำนทับยำง คูหำ สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 65 21.19 น. 99.5 มม.
บ้ำนทับหลวง คูหำ สะบ้ำย้อย สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 พ.ย. 65 03.31 น. 104.5 มม.

18 STN1796 บ้ำนพระเลียบ* ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ย. 65 03.32 น. 105.5 มม.
บ้ำนประดู่หอม ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไร่ ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนโพธ์ิ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไมม้กุ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

19 STN0744 บ้ำนน  ำฉำ เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ย. 65 04.50 น. 121.0 มม.
บ้ำนต้นเนียง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสระยูง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสวนหัวแหวน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองคุด เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

20 STN0747 บ้ำนท่ำงำม ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ย. 65 06.15 น. 107.0 มม.
บ้ำนป่ำยำง ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช
บ้ำนส ำนักหลุมพอ ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช

21 STN0739 บ้ำนทอนผักกูด นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ย. 65 06.11 น. 98.5 มม.
บ้ำนพังหรัน นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (7 พ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอัน
ดามัน ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศ
มาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง  
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. 65 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำ
ให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน
ระยะนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


