
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 127.0 เตรียมพร้อม 
บ้านนาท้อน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 291.5 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0213 บ้ำนเผ่ียนบน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 14.10 น. 117.5 มม.
บ้ำนเขำทรำย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 14.15 น. 144.0 มม.
บ้ำนวังส้ำน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

2 STN1596 บ้ำนนำท้อน ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 14.16 น. 108.0 มม.
บ้ำนสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 14.22 น. 118.5 มม.
บ้ำนหน้ำเขำวัด ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 16.13 น. 144.0 มม.

3 STN0744 บ้ำนน  ำฉำ เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 14.14 น. 103.5 มม.
บ้ำนต้นเนียง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 15.17 น. 120.0 มม.
บ้ำนสระยูง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 16.48 น. 145.5 มม.
บ้ำนสวนหัวแหวน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองคุด เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

4 STN0739 บ้ำนทอนผักกูด นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 14.19 น. 104.5 มม.
บ้ำนพังหรัน นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 14.51 น. 118.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 16.05 น. 146.0 มม.
5 STN1796 บ้ำนพระเลียบ* ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 15.26 น. 99.0 มม.

บ้ำนประดู่หอม ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 16.43 น. 117.5 มม.
บ้ำนไร่ ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 18.33 น. 146.0 มม.
บ้ำนโพธ์ิ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไม้มุก ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

6 STN0504 บ้ำนเขำเหล็ก นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 15.17 น. 100.0 มม.
บ้ำนเขำโพธ์ิ นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 16.00 น. 119.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 17.59 น. 149.0 มม.

    ประจำวันพฤหัสบดี ที ่26 มกราคม 2566 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

7 STN1598 บ้ำนห้วยตง กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 15.48 น. 102.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 16.15 น. 117.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 17.52 น. 146.5 มม.

8 STN0740 บ้ำนนบ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 16.04 น. 101.5 มม.
บ้ำนห้วยพำน กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 17.16 น. 117.5 มม.
บ้ำนสองแพรก กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 18.43 น. 146.5 มม.
บ้ำนหวำยช่อ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

9 STN0060 บ้ำนพิต ำ กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 16.22 น. 103.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 17.30 น. 117.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 18.49 น. 153.0 มม.

10 STN0289 บ้ำนหน้ำถ  ำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 16.17 น. 105.0 มม.
บ้ำนท่ำพุด นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 17.31 น. 121.0 มม.
บ้ำนวังเลำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 19.36 น. 144.5 มม.
บ้ำนคลองโชน นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

11 STN0741 บ้ำนเขำเหล็ก ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 17.28 น. 100.0 มม.
บ้ำนท่ำควำย ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 18.15 น. 124.0 มม.
บ้ำนทุง่ไม้เรียง ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 19.22 น. 145.5 มม.
บ้ำนทุง่ขันหมำก เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช

12 STN0061 บ้ำนปำกลง กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 18.30 น. 99.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 19.53 น. 119.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 22.14 น. 145.5 มม.

13 STN0217 บ้ำนวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 19.53 น. 101.0 มม.
บ้ำนในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 22.24 น. 130.5 มม.
บ้ำนในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมรำช

14 STN0747 บ้ำนท่ำงำม ท่ำงิ ว เมืองนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 20.05 น. 100.0 มม.
บ้ำนป่ำยำง ท่ำงิ ว เมืองนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 21.32 น. 117.0 มม.
บ้ำนส ำนักหลุมพอ ท่ำงิ ว เมืองนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช

15 STN0746 บ้ำนห้วยหินลับ ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 20.30 น. 107.0 มม.
บ้ำนคลองตีนเป็ด ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 20.46 น. 119.5 มม.
บ้ำนห้วยศรีชัย ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 21.45 น. 147.0 มม.
บ้ำนตลำดเสำร์ ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมรำช

16 STN1056 บ้ำนเพียน กรุงชิง นพพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 20.39 น. 100.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 22.31 น. 121.0 มม.

17 STN0742 บ้ำนในเพลำ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 21.02 น. 107.0 มม.
บ้ำนเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 21.17 น. 118.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 22.30 น. 152.0 มม.
18 STN0083 บ้ำนน  ำรอบ ลำนสกำ ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 21.34 น. 102.0 มม.

บ้ำนสำยเงิน ลำนสกำ ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช

19 STN1577 บ้ำนใน ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 22.06 น. 100.5 มม.
บ้ำนวัดนอก ไชยครำม ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ม.ค. 66 22.31 น. 117.5 มม.
บ้ำนท่ำตะโก ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 3. เตือนภัยสีแดง 25 ม.ค. 66 23.07 น. 144.5 มม.



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (26 ม.ค. 66) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และ
ภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

20 STN1559 บ้ำนหัวเตย ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 22.14 น. 99.5 มม.

21 STN0057 บ้ำนคีรีวง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 22.13 น. 101.0 มม.
บ้ำนคีรีทอง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังไทร ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนมะม่วงกวำง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช

22 STN0743 บ้ำนหน้ำเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 22.33 น. 103.0 มม.
บ้ำนคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนท่ำน้อย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนนำคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช

23 STN1578 บ้ำนเขำวง ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 23.06 น. 99.5 มม.

24 STN1679 บ้ำนโพธ์ิพนำ ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ม.ค. 66 23.47 น. 99.5 มม.
บ้ำนไร่ยำว ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนแก่นมะพร้ำว ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนปำกหลำว ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนโพธ์ิน้อย ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี



 

 

 

 

 

 

 


