
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านห้วยหินลับ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 65.5 ปกติ 
บ้านห้วยไทรงาม ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 24 119.0 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 65 20.19 น. 2.08 ม.
บ้ำนหน้ำวัดควนเมำ ควนเมำ รัษฎำ ตรัง ระดับน  ำ

2 STN1025 บ้ำนหูแร่ ทุ่งต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ธ.ค. 65 09.20 น. 2.41 ม.
บ้ำนเกำะม่วง ทุ่งต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ธ.ค. 65 13.39 น. 3.12 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 3 ธ.ค. 65 20.50 น. 4.51 ม.
ระดับน  ำ

3 STN0213 บ้ำนเผ่ียนบน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 02.19 น. 112.0 มม.
บ้ำนเขำทรำย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 06.00 น. 200.0 มม.
บ้ำนวังส้ำน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

4 STN0741 บ้ำนเขำเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 02.55 น. 106.5 มม.
บ้ำนท่ำควำย ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 05.48 น. 173.0 มม.
บ้ำนทุ่งไม้เรียง ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนทุ่งขันหมำก เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช

5 STN0744 บ้ำนน  ำฉำ เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 03.10 น. 100.5 มม.
บ้ำนต้นเนียง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 05.13 น. 131.0 มม.
บ้ำนสระยูง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสวนหัวแหวน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองคุด เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

6 STN0740 บ้ำนนบ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 05.29 น. 113.5 มม.
บ้ำนห้วยพำน กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสองแพรก กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนหวำยช่อ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

7 STN1596 บ้ำนนำท้อน ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 05.38 น. 105.5 มม.
บ้ำนสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 10.20 น. 119.5 มม.
บ้ำนหน้ำเขำวัด ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 14.42 น. 144.5 มม.

8 STN1577 บ้ำนใน ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 05.54 น. 101.0 มม.
บ้ำนวัดนอก ไชยครำม ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 10.33 น. 117.0 มม.
บ้ำนท่ำตะโก ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 15.38 น. 144.0 มม.

    ประจำวันจันทร์ ที ่6 ธันวาคม 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

9 STN0067 บ้ำนน  ำร้อน ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 07.42 น. 160.0 มม.
บ้ำนเขำใหญ่ เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำพับผ้ำ สีขีด สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนยอดน  ำ เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช

10 STN1559 บ้ำนหัวเตย ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 08.53 น. 106.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 11.49 น. 117.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 16.41 น. 144.5 มม.

11 STN0739 บ้ำนทอนผักกูด นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 10.47 น. 100.5 มม.
บ้ำนพังหรัน นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 12.17 น. 119.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 18.46 น. 153.5 มม.
12 STN0742 บ้ำนในเพลำ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 11.00 น. 99.0 มม.

บ้ำนเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 13.50 น. 119.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 15.12 น. 149.0 มม.

13 STN0745 บ้ำนห้วยทรำยทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 11.30 น. 150.0 มม.
บ้ำนเขำตำสัก ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนทุ่งไสย ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช

14 STN0746 บ้ำนห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 11.30 น. 110.0 มม.
บ้ำนคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 12.31 น. 117.0 มม.
บ้ำนห้วยศรีชัย ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 14.16 น. 158.5 มม.
บ้ำนตลำดเสำร์ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช

15 STN0744 บ้ำนน  ำฉำ เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 12.00 น. 144.0 มม.
บ้ำนต้นเนียง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสระยูง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสวนหัวแหวน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองคุด เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

16 STN0743 บ้ำนหน้ำเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 12.32 น. 99.5 มม.
บ้ำนคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 15.20 น. 117.5 มม.
บ้ำนท่ำน้อย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 18.20 น. 144.5 มม.
บ้ำนนำคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช

17 STN1566 บ้ำนหนองปลิง คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 12.45 น. 100.0 มม.
บ้ำนหลังเขำ สมอทอง ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 13.17 น. 118.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 14.59 น. 145.0 มม.
18 STN1796 บ้ำนพระเลียบ* ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 13.18 น. 100.0 มม.

บ้ำนประดู่หอม ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 18.33 น. 121.5 มม.
บ้ำนไร่ ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 23.24 น. 147.0 มม.
บ้ำนโพธ์ิ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไม้มุก ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

19 STN0759 บ้ำนเขำแก้ว ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 12.50 น. 88.5 มม.
บ้ำนประสงค์ ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนเกำะมุกด์ ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำนอก ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหนองชุมแสง ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหลังเขำ สมอทอง ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี

20 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 14.18 น. 2.00 ม.
ระดับน  ำ

21 STN1578 บ้ำนเขำวง ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 14.42 น. 101.5 น.
2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 15.29 น. 117.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 21.45 น. 146.0 มม.

22 STN0289 บ้ำนหน้ำถ  ำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 18.35 น. 107.5 มม.
บ้ำนท่ำพุด นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 18.47 น. 124.0 มม.
บ้ำนวังเลำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 4 ธ.ค. 65 21.08 น. 145.0 มม.
บ้ำนคลองโชน นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

23 STN0504 บ้ำนเขำเหล็ก นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 19.24 น. 108.0 มม.
บ้ำนเขำโพธ์ิ นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ธ.ค. 65 21.50 น. 119.0 มม.

24 STN0224 บ้ำนแม่ทะบน ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ธ.ค. 65 20.39 น. 104.5 มม.
บ้ำนแม่ทะล่ำง ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนคลองสริง ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนยวนผึ ง ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนขวัญพัฒนำ คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนขวัญพัฒนำล่ำง คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนท่ำไทบน คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี

25 STN0060 บ้ำนพิต ำ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 00.09 น. 108.0 มม.
26 STN0740 บ้ำนนบ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 00.17 น. 122.0 มม.

บ้ำนห้วยพำน กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสองแพรก กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนหวำยช่อ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

27 STN1799 บ้ำนควนเนียง* พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 02.00 น. 3.13 ม.
บ้ำนทุ่งลุง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ
บ้ำนคลองตง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ
บ้ำนปลักเด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ

28 STN1748 บ้ำนสะพำนหิน สลุย ท่ำแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 05.45 น. 112.0 มม.
บ้ำนพรุตะเคียน สลุย ท่ำแซะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 06.39 น. 119.5 มม.

29 STN1652 บ้ำนรำชมงคล ทองมงคล บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 06.15 น. 94.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 06.39 น. 119.5 มม.

30 STN1792 บ้ำนสวนขนุน* เขำล้ำน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 06.34 น. 97.5 มม.
บ้ำนเขำดิน นำหูกวำง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

31 STN1018 บ้ำนเขำโร เขำโร ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 07.03 น. 3.79 ม.
บ้ำนปำกมูด เขำโร ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช ระดับน  ำ
บ้ำนวังหิน วังหิน บำงขัน นครศรีธรรมรำช
บ้ำนหน้ำวัดควนเมำ ควนเมำ รัษฎำ ตรัง



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 6 ธ.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอล
ตอนล่าง ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่ง
อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ
ไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

32 STN0096 บ้ำนด่ำนสิงขร คลองวำฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 12.31 น. 87.0 มม.
บ้ำนทำงหวำย คลองวำฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 13.43 น. 106.5 มม.
บ้ำนมะขำมโพรง เกำะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์

33 STN1730 บ้ำนห้วยไทรงำม ล ำเลียง กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 17.01 น. 125.5
บ้ำนสองแพรก ล ำเลียง กระบุรี ระนอง
บ้ำนล ำเลียงใน ล ำเลียง กระบุรี ระนอง

34 STN1807 บ้ำนเขำวง* บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 17.56 น. 6.33 ม.
บ้ำนนำงแก้ว บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนย่ำนยำว บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหินดำน ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำชะอม ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหำดพอ ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำใหม่ ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี

35 STN1726 บ้ำนพละ เขำไชยรำช ปะทิว ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ธ.ค. 65 19.10 น. 104.0 มม.
บ้ำนเขำเลี ยว เขำไชยรำช ปะทิว ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ธ.ค. 65 20.25 น. 117.0 มม.

36 STN0807 บ้ำนน  ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีแดง 5 ธ.ค. 65 19.50 น. 150.0 มม.
บ้ำนน  ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร



 

 

 

 


