
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 12 108.0 เฝ้าระวัง       
บ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 24 160.0 เฝ้าระวัง                     

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0577 บ้ำนพรุสมภำร เทพกระษัตรี ถลำง ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีแดง 2 ก.ย. 65 08.45 น. 150.5 มม.
บ้ำนเหรียง เทพกระษัตรี ถลำง ภูเก็ต

2 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ย. 65 14.34 น. 5.41 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

3 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีแดง 3 ก.ย. 65 15.45 น. 114.5 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ 16.09 น. 1365 มม.

16.36 น. 145.0 มม.
4 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ก.ย. 65 14.58 น. 110.5 มม.
5 STN0456 บ้ำนผึ ง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 ก.ย. 65 17.00 น. 103.5 มม.

บ้ำนวังยำว วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนนำกวย วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนโพนสว่ำง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย

6 STN1793 บ้ำนไทรห้อย* นำเมอืงเพชร สิเกำ ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ก.ย. 65 17.10 น. 3.98 ม.
บ้ำนโคกหว้ำน นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ก.ย. 65 18.19 น. 4.05 ม.
บ้ำนห้วยเหรียง นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง ระดับน  ำ

7 STN0469 บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่6) ซึ ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 00.23 น. 99.0 มม.
บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่5) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนบ่อเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนซึ งบน (หมู ่4) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนอิมั ง (หมู ่9) ซึ ง ขลุง จันทบุรี

8 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 05.23 น. 102.0 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ

ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (5 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง 
ลักษณะเช่นนี ้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหล
หลากในระยะนี้ 

 



 
 


