
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 12 103.0 เฝ้าระวัง      
บ้านวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 24 112.5 เฝ้าระวัง                         

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1656 บ้ำนเขำหวำย บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 07.53 น. 117.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ย. 65 08.13 น. 150.0 มม.

2 STN1659 บ้ำนธรรมสถิตย์ ส ำนักทอง เมอืงระยอง ระยอง 1. เตือนภัยสีแดง 7 ก.ย. 65 08.08 น. 193.5 มม.
บ้ำนเขำยำยชุม แกลง เมอืงระยอง ระยอง
บ้ำนเกษตรศิริ ส ำนักทอง เมอืงระยอง ระยอง

3 STN1664 บ้ำนยุบตำเหน่ง ป่ำยุบใน วังจันทร์ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 09.01 น. 102.0 มม.
บ้ำนคลองหวำยโสม ป่ำยุบใน วังจันทร์ ระยอง
บ้ำนท่ำเสำ หนองบัว บ้ำนค่ำย ระยอง
บ้ำนขุนอินทร์ ป่ำยุบใน วังจันทร์ ระยอง
บ้ำนท่ำเสำ ป่ำยุบใน วังจันทร์ ระยอง

4 STN0786 บ้ำนคลองกระท้อน บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 10.14 น. 85.5 มม.
บ้ำนชำกเล็ก บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง
บ้ำนมำบสองสลึง บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง

5 STN0783 บ้ำนว่ำนเหลือง ชำกไทย เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 11.00 น. 100.0 มม.
6 STN0138 บ้ำนคลองขนุน หนองบัว บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 11.37 น. 82.5 มม.

บ้ำนหนองฆ้อ หนองบัว บ้ำนค่ำย ระยอง
  บ้ำนหนองน  ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

7 STN1789 บ้ำนหนองน  ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 17.29 น. 3.17 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ย. 65 22.13 น. 3.85 ม.
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง ระดับน  ำ
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (8 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน และ
ประเทศลาวตอนบน ส ่งผลทำให ้ร ่องมรส ุมกำล ังแรงเล ื ่อนลงมาพาดผ ่านภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา
และเวียดนามตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี ้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่ม 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

8 STN0055 บ้ำนวังยำยมกุ คลองพลู เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 17.40 น. 104.0 มม.
9 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ย. 65 22.39 น. 123.0 มม.

บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ
10 STN1583 บ้ำนวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 00.15 น. 86.5 มม.

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

11 STN0993 บ้ำนโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 01.54 น. 114.0 มม.
บ้ำนวังสัมพันธ์ ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี
บ้ำนขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี

12 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 02.01 น. 107.5 มม.
13 STN0997 บ้ำนนำคันหัก พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 01.59 น. 96.5 มม.

บ้ำนพระเพลิง พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนซับมลู พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนเขำนันทำ พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนท่ำนำ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนลำนไผ่ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนโปร่งเกตุ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว

14 STN1665 บ้ำนคลองใหญ่ จันทเขลม เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 02.12 น. 99.5 มม.
15 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 05.47 น. 99.5 มม.



 

 

 


