
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านซับอีปุก ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 94.5 ปกติ 
บ้านบางทอง ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 24 177.0 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 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 11.32 น. 126.5 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ส.ค. 65 13.38 น. 140.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 1 ส.ค. 65 13.48 น. 146.0 มม.
2 STN0576 บ้ำนดอกแดง บำงไทร ตะก่ัวป่ำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 13.06 น. 104.5 มม.

บ้ำนบำงมรวน บำงมว่ง ตะก่ัวป่ำ พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ส.ค. 65 13.27 น. 117.5 มม.
3 STN1771 บ้ำนโล๊ะดุหยง ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 12.58 น. 101.0 มม.

บ้ำนศำลำด่ำน ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบ่ี
บ้ำนพระแอะ ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบ่ี

4 STN1728 บ้ำนบำงทอง บำงทอง ท้ำยเหมอืง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 13.25 น. 103.5 มม.
บ้ำนแร่ บำงทอง ท้ำยเหมอืง พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ส.ค. 65 13.39 น. 119.5 มม.
บ้ำนค่ำย บำงทอง ท้ำยเหมอืง พังงำ 3. เตือนภัยสีแดง 1 ส.ค. 65 15.44 น. 164.5 มม.

5 STN0288 บ้ำนบำงหวำน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ส.ค. 65 13.22 น. 71.5 มม.
บ้ำนโคกยำง กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 2. เตือนภัยสีแดง 1 ส.ค. 65 14.33 น. 91.5 มม.
บ้ำนเหนือ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหัวควน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนนำคำ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหำดสุรินทร์ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำนอก เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต

6 STN0172 บ้ำนโรงกลวง นบปริง เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 15.48 น. 102.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ส.ค. 65 16.44 น. 118.0 มม.

ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (2 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ฝั ่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึง
หนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณท่ี
ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ใว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ

ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชัว่โมง

7 STN0317 บ้ำนซับอีปุก ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 20.19 น. 102.5 มม.
บ้ำนคลองกลำง ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนซับมำแสน ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนวังไทร ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนซับเจริญ ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์

8 STN0257 บ้ำนน  ำริน สบป่อง ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน1. เตือนภัยสีเขียว 1 ส.ค. 65 23.54 น. 83.5 มม.
บ้ำนแมห่มลีูซอ สบป่อง ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


