
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านทุ่งปรือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 12 107.0 ปกติ 
บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 24 113.5 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1610 บ้ำนทรำยขำวออก ทรำยขำว โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 10.50 น. 100.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 13.07 น. 117.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 7 ม.ค. 66 22.56 น. 162.5 มม.

2 STN1696 บ้ำนเตรำะบอน เตรำะบอน สำยบุรี ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 13.20 น. 99.0 มม.
บ้ำนชะเมำสำมต้น เตรำะบอน    สำยบุรี ปัตตำนี

3 STN1801 บ้ำนตลำดเทพำ* เทพำ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 15.11 น. 101.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 15.52 น. 131.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 7 ม.ค. 66 16.34 น. 150.0 มม.

4 STN1604 บ้ำนห้วยเงำะ ทุง่พลำ     โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 15.13 น. 99.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 18.24 น. 128.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 7 ม.ค. 66 23.39 น. 146.5 มม.

5 STN1615 บ้ำนนอก ตำชี ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 15.57 น. 100.0 มม.
บ้ำนแค่ ตำชี ยะหำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 23.13 น. 117.0 มม.
บ้ำนออก ตำชี ยะหำ ยะลำ 3. เตือนภัยสีแดง 7 ม.ค. 66 23.41 น. 145.0 มม.
บ้ำนไร่ ตำชี ยะหำ ยะลำ
บ้ำนเหมอืงล่ำง ตำชี ยะหำ ยะลำ

6 STN1711 บ้ำนมำแน ยะหำ ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 16.15 น. 99.5 มม.
7 STN0154 บ้ำนห้วยบอน บ้ำนโหนด สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 16.40 น. 101.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 18.27 น. 118.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 7 ม.ค. 66 23.28 น. 167.5 มม.

8 STN1621 บ้ำนทุง่ปรือ พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 16.53 น. 101.0 มม.
บ้ำนควนข้ีแรด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ

9 STN0212 บ้ำนควนไมไ้ผ่ นำหว้ำ จะนะ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 17.01 น. 99.5 มม.
บ้ำนควนยำง นำหว้ำ จะนะ สงขลำ
บ้ำนควนข้ีแรด นำหว้ำ จะนะ สงขลำ

10 STN0134 บ้ำนโคกทัง พิจิตร นำหมอ่ม สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 18.20 น. 99.0 มม.
บ้ำนคลองมว่งตก พิจิตร นำหมอ่ม สงขลำ

    ประจำวันจันทร์ ที ่9 มกราคม 2566 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (9 ม.ค. 66) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง 
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้า
ใกล้บริเวณปลายแหลมญวน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

11 STN1025 บ้ำนหูแร่ ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 18.25 น. 3.29 ม.
บ้ำนเกำะมว่ง ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 20.38 น. 3.66 ม.

ระดับน้ ำ
12 STN1705 บ้ำนท ำเนียบ ล ำพะยำ เมอืงยะลำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ม.ค. 66 20.39 น. 141.5 มม.

บ้ำนล ำพระยำ ล ำพะยำ เมอืงยะลำ ยะลำ 2. เตือนภัยสีแดง 7 ม.ค. 66 21.25 น. 145.0 มม.
13 STN1698 บ้ำนลีมำปูโร๊ะ บำโงยซิแน ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ม.ค. 66 23.58 น. 100.0 มม.

บ้ำนเนียง เปำะเส้ง เมอืงยะลำ ยะลำ
บ้ำนยะลำ ยะลำ เมอืงยะลำ ยะลำ
บ้ำนบำโงยซิแน บำโงยซิแน ยะหำ ยะลำ
บ้ำนซีเยำะ บำโงยซิแน ยะหำ ยะลำ



 

 

 

 

 

 

 


