
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกิ่งเกาะช้าง จังหวัดตราด 12 87.5 ปกติ 
บ้านไสท้อน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 24 118.0 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1803 บ้ำนย่ำนตะเคียน* ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 12.07 น. 5.00 ม.
บ้ำนบำงพำ ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนประตูพริก ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนโชคชัย ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

2 STN1048 บ้ำนบำงหยด อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 13.26 น. 5.29 ม.
บ้ำนโพธ์ิบำย อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนบำงไผ่ สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนมหำชัย สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

3 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 65 13.52 น. 6.02 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

4 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 16.04 น. 2.15 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 65 16.33 น. 2.68 ม.
3. เตือนภัยสีแดง 23 พ.ย. 65 17.10 น. 3.43 ม.

ระดับน  ำ
5 STN0227 บ้ำนคลองก่ัว เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 17.05 น. 92.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 65 17.16 น. 92.5 มม.
6 STN1687 บ้ำนน  ำเชี่ยว เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 17.31 น. 76.0 มม.

บ้ำนเกำะยำง เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ
7 STN1027 บ้ำนคลองหิน เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 65 17.31 น. 69.0 มม.

บ้ำนบนควน เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ
บ้ำนเขำพระ เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ

    ประจำวันพฤหัสบด ีที ่24 พฤศจิกายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 24 พ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั ่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่
ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออก 
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

8 STN0219 บ้ำนช่องเหรียง บ้ำนนิคม บำงขัน นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 17.33 น. 99.5 มม.
บ้ำนเขำวง บ้ำนนิคม บำงขัน นครศรีธรรมรำช

9 STN0113 บ้ำนไสท้อน ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีแดง 23 พ.ย. 65 17.54 น. 97.5 มม.
10 STN1602 บ้ำนด่ำน น  ำผุด เมอืงตรัง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 19.19 น. 106.0 มม.
11 STN1775 บ้ำนทุง่คำโงก ทุง่คำโงก เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 19.43 น. 100.0 มม.

บ้ำนบำงมำ่ ทุง่คำโงก เมอืงพังงำ พังงำ
บ้ำนบำงกัน ทุง่คำโงก เมอืงพังงำ พังงำ

12 STN1793 บ้ำนไทรห้อย* นำเมอืงเพชร สิเกำ ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 65 20.23 น. 101.0 มม.
บ้ำนโคกหว้ำน นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง
บ้ำนห้วยเหรียง นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง



 

 

 

 


