
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านพญาวัง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 111.0 เตรียมพร้อม 
บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 24 166.5 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0993 บ้ำนโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ส.ค. 65 18.13 น. 135.5 มม.
บ้ำนวังสัมพันธ์ ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี
บ้ำนขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี

2 STN0997 บ้ำนนำคันหัก พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 18.14 น. 115 มม.
บ้ำนพระเพลิง พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนซับมูล พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนเขำนันทำ พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนท่ำนำ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนลำนไผ่ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนโปร่งเกตุ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว

3 STN0240 บ้ำนห่ำงทำงหลวง ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 18.25 น. 87.5 มม.
4 STN0853 บ้ำนปำงผักหม งิม ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 18.32 น. 83.0 มม.

บ้ำนใหม่น  ำเงิน งิม ปง พะเยำ
5 STN1583 บ้ำนวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 19.06 น. 90.5 มม.

บ้ำนไพรจิตร วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
บ้ำนวังไพร วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
บ้ำนเขำน้อยพัฒนำ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
บ้ำนซับเกษมพัฒนำ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

6 STN1586 บ้ำนคลองมะนำว ท่ำเกวียน วัฒนำนคร สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 23.56 น. 84.0 มม.
บ้ำนเหล่ำสำมัคคี ท่ำเกวียน วัฒนำนคร สระแก้ว

7 STN0274 บ้ำนหนองคล้ำ ท่ำมะปรำง แก่งคอย สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 23.46 น. 82.5 มม.
บ้ำนท่ำมะปรำง ท่ำมะปรำง แก่งคอย สระบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 65 00.10 น. 103.5 มม.
บ้ำนมะขำมป้อมเก่ำ ช ำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนห้วยแห้ง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี

8 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 00.22 น. 3.46 ม.
บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ ระดับน  ำ

9 STN1216 บ้ำนพญำวัง พญำวัง บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 02.59 น. 96.0 มม.
บ้ำนวังปลำ พญำวัง บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 65 03.57 น. 101.0 มม.

ประจำวันที่ 16 สงิหาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (16 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อม     
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมา
และประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้
ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

 

 

 



  


