
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านเขาอ่าง ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 12 126.0 เฝ้าระวัง 
บ้านเขาอ่าง ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 24 138.5 เฝ้าระวัง 

 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0034 บ้ำนผำใต้ ท่ำตอน แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ย. 65 22.51 น. 93.0 มม.
บ้ำนจะคือ ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

2 STN0425 บ้ำนเปียงกอก โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ย. 65 23.31 น. 85.0 มม.
บ้ำนต้นผึ งใต้ โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนท่ำหัด โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหมหั่วฝำย โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนหนองพนัง โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนดอน โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่

3 STN0553 ทีท่ ำกำรน  ำตกนำงรองหินตั ง เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 65 04.04 น. 82.5 มม.
บ้ำนนำงรอง หินตั ง เมอืงนครนำยก นครนำยก

4 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 65 04.32 น. 86.0 มม.
บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก

5 STN0305 บ้ำนดงบัง มหำไชย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.ย. 65 11.13 น. 98.0 มม.
บ้ำนค ำหมว่ย มหำไชย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ

6 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 65 23.05 น. 83.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

7 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 65 07.02 น. 3.53 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

8 STN1485 บ้ำนเกษนำค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 65 08.50 น. 83.0 มม.
บ้ำนคลองล ำเจียก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

9 STN0279 บ้ำนเขำอ่ำง มำบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 65 21.49 น. 110.0 มม.
บ้ำนมะกอก หมู ่5 มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนมะกอก หมู ่3 มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนเนินหวำน มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนมำบไพ มำบไพ ขลุง จันทบุรี

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (19 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง และ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื ้นที ่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

10 STN0468 บ้ำนสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 65 22.02 น. 119.0 มม.
บ้ำนตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

11 STN1514 บ้ำนเนินพยอม บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 65 22.00 น. 2.69 ม.
บ้ำนดง บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนนำซำน บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก
บ้ำนท่ำสวนยำ บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก

12 STN1789 บ้ำนหนองน  ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 65 23.32 น. 3.17 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง ระดับน  ำ
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


