
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 12 84.0 ปกติ 
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 24 172.5 เฝ้าระวัง 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

1 STN1607 บ้ำนทุ่งลัง สะท้อน นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 15.45 น. 110.0 มม.
บ้ำนป๋อง สะท้อน นำทวี สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 15.57 น. 141.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 14 พ.ย. 65 16.05 น. 151.0 มม.
2 STN1657 บ้ำนมำบตอง หนองละลอก บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 15.50 น. 100.0 มม.

บ้ำนกระเฉท มำบข่ำ นิคมพัฒนำ ระยอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 16.23 น. 133.5 มม.
3 STN1693 บ้ำนส ำนักเอำะ เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 15.48 น. 114.0 มม.

บ้ำนสวนขำม เขำแดง      สะบ้ำย้อย สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 15.58 น. 130.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 14 พ.ย. 65 16.45 น. 144.0 มม.

4 STN1714 บ้ำนคลองไข่มุก คลองกวำง นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 15.55 น. 106.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 15.58 น. 121.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 14 พ.ย. 65 16.45 น. 144.5 มม.

5 STN1692 บ้ำนปลำยคลอง คลองทรำย นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 16.36 น. 101.5 มม.
บ้ำนเขำวัง คลองกวำง นำทวี สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 19.45 น. 118.0 มม.
บ้ำนโต๊ะนนท์ คลองทรำย นำทวี สงขลำ

6 STN0996 บ้ำนใหม่สำมัคคี นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 16.38 น. 101.5 มม.
บ้ำนหนองบอน นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนซำกผักกูด นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง

7 STN1687 บ้ำนน  ำเช่ียว เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีแดง 14 พ.ย. 65 17.25 น. 140.0 มม.
บ้ำนเกำะยำง เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ

8 STN1660 บ้ำนเขำจอมแห มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 17.26 น. 101.5 มม.
บ้ำนมะขำมคู่ มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนชำกอ้อย มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนเชำกเจ้ำเดียว มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนหนองหว้ำ มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง

9 STN0511 บ้ำนโคกไทร คลองเฉลิม กงหรำ พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 17.21 น. 101.0 มม.
บ้ำนน  ำตกไพรวัลย์ คลองเฉลิม กงหรำ พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 22.09 น. 117.5 มม.
บ้ำนคลองหวะหลัง คลองทรำยขำวกงหรำ พัทลุง
บ้ำนหน้ำวัง คลองทรำยขำวกงหรำ พัทลุง

   ประจำวันอังคาร ที ่15 พฤศจิกายน 2565 



 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (15 พ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปก
คลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและหัวเกาะสุมาตรา ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลม
ตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
และพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ 
ส่งผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาค
ตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้บางพ้ืนที ่

 

 

 

 

 

 

 

10 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 17.52 น. 2.13 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 18.38 น. 2.52 ม.

ระดับน  ำ
11 STN1621 บ้ำนทุ่งปรือ พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 18.02 น. 111.0 มม.

บ้ำนควนขี แรด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 18.14 น. 118.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 14 พ.ย. 65 20.42น. 147.5 มม.

12 STN1603 บ้ำนลูโบ๊ะปันยัง กำบัง กำบัง ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 18.11 น. 105.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 18.31 น. 121.5 มม.

13 STN1601 บ้ำนคลองพี บำละ กำบัง ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 19.11 น. 100.0 มม.
14 STN1799 บ้ำนควนเนียง* พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 พ.ย. 65 20.38 น. 3.22 ม.

บ้ำนทุ่งลุง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 พ.ย. 65 21.10 น. 3.50 ม.
บ้ำนคลองตง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 3. เตือนภัยสีแดง 14 พ.ย. 65 22.12 น. 4.57 ม.
บ้ำนปลักเด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


