
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านแป้น ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 12 136.0 เตรียมพร้อม 
บ้านทุ่งปรือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 24 312.0 อพยพ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1621 บ้ำนทุ่งปรือ พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 14.39 น. 105.0 มม.
บ้ำนควนข้ีแรด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ธ.ค. 65 15.31 น. 140.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 8 ธ.ค. 65 15.40 น. 165.0 มม.
2 STN1025 บ้ำนหูแร่ ทุ่งต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 15.35 น. 2.31 ม.

บ้ำนเกำะม่วง ทุ่งต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ธ.ค. 65 19.53 น. 3.04 ม.
3. เตือนภัยสีแดง 9 ธ.ค. 65 00.58 น. 4.52 ม.

ระดับน้ ำ
3 STN0220 บ้ำนคูนำยสังข์ แค จะนะ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 15.20 น. 100.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ธ.ค. 65 16.47 น. 128.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 8 ธ.ค. 65 19.24 น. 144.0 มม.

4 STN1799 บ้ำนควนเนียง* พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 15.51 น. 3.05 ม.
บ้ำนทุ่งลุง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ธ.ค. 65 16.45 น. 3.62 ม.
บ้ำนคลองตง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 3. เตือนภัยสีแดง 8 ธ.ค. 65 18.09 น. 4.75 ม.
บ้ำนปลักเด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน้ ำ

5 STN0212 บ้ำนควนไม้ไผ่ นำหว้ำ จะนะ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 15.54 น. 109.5 มม.
บ้ำนควนยำง นำหว้ำ จะนะ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ธ.ค. 65 16.07 น. 119.5 มม.
บ้ำนควนข้ีแรด นำหว้ำ จะนะ สงขลำ 3. เตือนภัยสีแดง 8 ธ.ค. 65 19.28 น. 147.0 มม.

6 STN0134 บ้ำนโคกทัง พิจิตร นำหม่อม สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 19.34 น. 99.0 มม.
บ้ำนคลองม่วงตก พิจิตร นำหม่อม สงขลำ

    ประจำวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 9 ธ.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะเคลื่อนตาม
แนวร่องมรสุมผ่านประเทศมาเลเซียเข้าปกคลุมช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามันตอนล่าง ในช่วงวันที่  
9-11 ธ.ค. 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และ
ทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนใน
ภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 

 

 

 

 

7 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 20.59 น. 5.01 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน้ ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

8 STN1048 บ้ำนบำงหยด อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 20.59 น. 5.26 ม.
บ้ำนโพธ์ิบำย อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน้ ำ
บ้ำนใหม่ อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนบำงไผ่ สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนมหำชัย สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

9 STN0710 บ้ำนท่ำจีน ทต.น้ ำน้อย หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 22.04 น. 100.5 มม.
บ้ำนน้ ำน้อยนอก ทต.น้ ำน้อย หำดใหญ่ สงขลำ
บ้ำนน้ ำน้อย ทต.น้ ำน้อย หำดใหญ่ สงขลำ
บ้ำนน้ ำน้อยใน ทต.น้ ำน้อย หำดใหญ่ สงขลำ
บ้ำนกลำงนำ ทต.น้ ำน้อย หำดใหญ่ สงขลำ
บ้ำนโคกหำร ทต.น้ ำน้อย หำดใหญ่ สงขลำ

10 STN0580 บ้ำนพรุเตำะนอก ทุ่งใหญ่    หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ธ.ค. 65 22.22 น. 99.0 มม.
บ้ำนพรุเตำะใน ทุ่งใหญ่    หำดใหญ่ สงขลำ

11 STN1694 บ้ำนแป้น แป้น สำยบุรี ปัตตำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ธ.ค. 65 05.58 น. 118.0 มม.
บ้ำนเจำะโบ แป้น สำยบุรี ปัตตำนี

12 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ธ.ค. 65 05.59 น. 3.46 ม.
บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ ระดับน้ ำ



 

 

 

 

 

 


