
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านไทรงาม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 95.0 ปกติ 
บ้านไทรงาม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 150.0 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1616 บ้ำนลำงำ ลำงำ   มำยอ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 06.20 น. 9 ธ.ค. 65 102.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 08.33 น. 9 ธ.ค. 65 117.0 มม.

2 STN1751 บ้ำนไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 06.20 น. 9 ธ.ค. 65 102.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 08.33 น. 9 ธ.ค. 65 117.0 มม.

3 STN1754 บ้ำนไอร์เจ๊ียะ ซำกอ ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 06.23 น. 9 ธ.ค. 65 105.0 มม
2. เตือนภัยสีเหลือง 07.08 น. 9 ธ.ค. 65 119.0 มม.

4 STN1600 บ้ำนบือจะ พิเทน ทุง่ยำงแดง ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 06.58 น. 9 ธ.ค. 65 106.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 08.40 น. 9 ธ.ค. 65 117.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 11.55 น. 9 ธ.ค. 65 160.0 มม.

5 STN1749 บ้ำนป่ำไผ่ กำหลง ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 06.56 น. 9 ธ.ค. 65 102.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 08.04 น. 9 ธ.ค. 65 124.5 มม.

6 STN1026 บ้ำนโฮ๊ะ ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีแดง 07.16 น. 9 ธ.ค. 65 3.00 ม.
บ้ำนนำยสี ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ (ระดับน  ำ)

7 STN1709 บ้ำนอูแบ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 07.13 น. 9 ธ.ค. 65 99.5 มม.
บ้ำนตูกู ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 10.43 น. 9 ธ.ค. 65 117.5 มม.
บ้ำนตะโละ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ
บ้ำนตีบุ ยะต๊ะ รำมนั ยะลำ

8 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 08.51 น. 9 ธ.ค. 65 3.91 ม.
บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 2. เตือนภัยสีแดง 21.09 น. 9 ธ.ค. 65 4.66 ม.

(ระดับน  ำ)
9 STN1710 บ้ำนบือจะ ผดุงมำตร จะแนะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 09.10 น. 9 ธ.ค. 65 100.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 11.13 น. 9 ธ.ค. 65 119.5 มม.
10 STN1755 บ้ำนปูโป สำมคัคี รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 09.28 น. 9 ธ.ค. 65 103.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 10.41 น. 9 ธ.ค. 65 117.0 มม.
11 STN1704 บ้ำนฮูหยงบำโร๊ะ กำยูบอเกำะ รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 09.28 น. 9 ธ.ค. 65 105.0 มม.

บ้ำนตอแล กำยูบอเกำะ รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 10.06 น. 9 ธ.ค. 65 118.5 มม.
12 STN1798 บ้ำนท่ำเรือ* รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 09.45 น. 9 ธ.ค. 65 101.0 มม.

    ประจำวันจันทร์ ที ่13 ธันวาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 13 ธ.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนไปปกคลุมเกาะสุมาตรา ในขณะที่
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้
ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่
ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่ม 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

13 STN1705 บ้ำนท ำเนียบ ล ำพะยำ เมอืงยะลำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 10.39 น. 9 ธ.ค. 65 99.5 มม.
บ้ำนล ำพระยำ ล ำพะยำ เมอืงยะลำ ยะลำ

14 STN1707 บ้ำนมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 10.42 น. 9 ธ.ค. 65 99.5 มม.
15 STN1801 บ้ำนตลำดเทพำ* เทพำ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11.14 น. 9 ธ.ค. 65 107.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 11.59 น. 9 ธ.ค. 65 118.0 มม.
16 STN1708 บ้ำนปูลำตีรี โกตำบำรู รำมนั ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11.38 น. 9 ธ.ค. 65 99.0 มม.

บ้ำนก ำปงบูเก๊ะ โกตำบำรู รำมนั ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 13.06 น. 9 ธ.ค. 65 117.5 มม.
17 STN1694 บ้ำนแป้น แป้น สำยบุรี ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีแดง 12.06 น. 9 ธ.ค. 65 160.5 มม.

บ้ำนเจำะโบ แป้น สำยบุรี ปัตตำนี
18 STN1604 บ้ำนห้วยเงำะ ทุง่พลำ     โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 12.50 น. 9 ธ.ค. 65 105.0 มม.
19 STN1610 บ้ำนทรำยขำวออก ทรำยขำว โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 12.51 น. 9 ธ.ค. 65 100.0 มม.
20 STN0154 บ้ำนห้วยบอน บ้ำนโหนด สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12.55 น. 9 ธ.ค. 65 99.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 13.00 น. 9 ธ.ค. 65 105.5 มม.
21 STN1621 บ้ำนทุง่ปรือ พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 13.29 น. 9 ธ.ค. 65 102.0 มม.

บ้ำนควนขี แรด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ
22 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 21.08 น. 9 ธ.ค. 65 6.02 ม.

บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี (ระดับน  ำ)
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

23 STN1801 บ้ำนตลำดเทพำ* เทพำ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 23.08  น. 10 ธ.ค. 65 6.08 ม.
ระดับน  ำ

24 STN0747 บ้ำนท่ำงำม ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 21.20  น. 12 ธ.ค. 65 101.5 ม.
บ้ำนป่ำยำง ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช
บ้ำนส ำนักหลุมพอ ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช

25 STN0057 บ้ำนคีรีวง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 21.55  น. 12 ธ.ค. 65 109.5 ม.
บ้ำนคีรีทอง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 22.20  น. 12 ธ.ค. 65 119.5 ม.
บ้ำนวังไทร ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนมะมว่งกวำง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช



 

 

 

 

 

 

 

 


