
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 36.0 ปกติ 
บ้านซำม่วง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 101.0 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ

ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN0999 บ้ำนหนองแวง ไทรเด่ียว คลองหำด สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ค. 65 17.48 น. 84.0 มม.
บ้ำนคลองวังจิก ไทรเด่ียว คลองหำด สระแก้ว
บ้ำนคลองยำง ไทรทอง คลองหำด สระแก้ว
บ้ำนคลองยำงนอก ไทรทอง คลองหำด สระแก้ว
บ้ำนไทรเด่ียว ไทรทอง คลองหำด สระแก้ว
บ้ำนคลองลำภใกล้ ไทรทอง คลองหำด สระแก้ว

2 STN1701 บ้ำนละแอ ละแอ ยะหำ ยะลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ค. 65 18.49 น. 100.0 มม.
บ้ำนตำเปำะ ละแอ ยะหำ ยะลำ
บ้ำนกียำ ละแอ ยะหำ ยะลำ
บ้ำนกูแบรำยอ ละแอ ยะหำ ยะลำ
บ้ำนซะเมำ๊ะ ละแอ ยะหำ ยะลำ

3 STN0456 บ้ำนผ้ึง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ค. 65 18.14 น. 85.5 มม.
บ้ำนวังยำว วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนนำกวย วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนโพนสว่ำง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย

4 STN1158 บ้ำนดงขนุน ธำรทอง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 65 23.09 น. 83.5 มม.
5 STN0377 บ้ำนยำบนำเลิม แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 00.39 น. 83.0 มม.

บ้ำนหัวนำ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ก.ค. 65 00.47 น. 104.5 มม.
6 STN1490 บ้ำนห้วยมุน่ ห้วยมุน่ น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 05.16 น. 95.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ก.ค. 65 05.45 น. 104.5 มม.

ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (1 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า รอ่งมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความ
กดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝน
เพิ ่มขึ ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึง
หนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ใว้ด้วย 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ

ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

7 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 05.40 น. 4.17 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ก.ค. 65 10.35 น. 6.11 ม.
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ (ระดับน้ ำ)
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์

8 STN1553 บ้ำนหนองขำหย่ำง สวนเมีย่ง ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 65 06.18 น. 89.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ก.ค. 65 07.21 น. 97.5 มม.

9 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำรชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 07.31 น. 3.64 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำรชำติตระกำร พิษณุโลก (ระดับน้ ำ)

10 STN1488 บ้ำนนำกล่ ำ น้ ำไคร้ น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 07.34 น. 83.5 มม.
บ้ำนวังผำชัน น้ ำไคร้ น้ ำปำด อุตรดิตถ์

11 STN1085 บ้ำนนำล้อม ป่ำแดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 13.40 น. 95.5 มม.
บ้ำนห้วยท่ำเนื้อ ป่ำแดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ก.ค. 65 14.04 น. 98.5 มม.

12 STN1174 บ้ำนน้ ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 14.45น. 82.5 มม.
13 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ก.ค. 65 17.12 น. 4.54 ม.

บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ (ระดับน้ ำ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


