
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านท่าคลอง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 12 163.5 เตรียมพร้อม             
บ้านท่าคลอง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 24 163.5 เตรียมพร้อม                  

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0553 ท่ีท ำกำรน  ำตกนำงรองหินตั ง เมืองนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ส.ค. 65 06.34 น. 109.5 มม.
บ้ำนนำงรอง หินตั ง เมืองนครนำยก นครนำยก 2. เตือนภัยสีแดง 25 ส.ค. 65 07.17 น. 126.5 มม.

2 STN1219 บ้ำนแม่ก๊ึด ทุ่งงำม เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 65 10.11 น. 85.0 มม.
3 STN1104 บ้ำนป่ำสักงำม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 65 15.00 น. 92.0 มม.
4 STN0840 บ้ำนใหม่รุ่งเจริญ บ้ำนค่ำ เมืองล ำปำง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 65 20.15 น. 2.53 ม.

บ้ำนฮ่อง บ้ำนเอื อม เมืองล ำปำง ล ำปำง ระดับน  ำ
บ้ำนผึ ง บ้ำนเอื อม เมืองล ำปำง ล ำปำง
บ้ำนเอื อม บ้ำนเอื อม เมืองล ำปำง ล ำปำง

5 STN0456 บ้ำนผึ ง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 65 23.35 น. 82.5 มม.
บ้ำนวังยำว วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 02.48 น. 99.5 มม.
บ้ำนนำกวย วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนโพนสว่ำง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย

6 STN1039 บ้ำนฝำงแล้ง ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 65 23.41 น. 94.5 มม.
บ้ำนเหล่ำป่ำสำนอก ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ส.ค. 65 23.57 น. 102.5 มม.
บ้ำนเหล่ำป่ำสำใน ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยภูนก ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงวัว ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

7 STN1783 บ้ำนท่ำคลอง ทับปริก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 03.03 น. 105.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 04.29 น. 120.0 มม.

8 STN1781 บ้ำนทับปริก ทับปริก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 04.14 น. 105.0 มม.
9 STN0301 บ้ำนหินสอ ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 04.38 น. 99.0 มม.

บ้ำนโป่งกวำง ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 2. เตือนภัยสีแดง 26 ส.ค. 65 05.27 น. 120.0 มม.

ประจำวันที่ 26 สงิหาคม 2565 



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (26 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบน เข้าสู่
พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” (MA-ON) บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก
หนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่
ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


