
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 12 112.5 เฝ้าระวัง 
บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 24 140.5 เฝ้าระวัง 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1550 บ้ำนห้วยโป้ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ย. 65 08.58 น. 4.08 ม.
บ้ำนปำกสิน แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนพงเสลียง แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

2 STN0229 บ้ำนนำต้นจ่ัน บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ย. 65 10.33 น. 3.25 ม.
บ้ำนแมร่ำกใต้ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนแมร่ำกเหนือ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนปลำยนำ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหมอนสูง บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนภูนกใต้ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

3 STN1271 บ้ำนไร่ท่ำตะกู หนองบัวเหนือ เมอืงตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ย. 65 11.00 น. 96.0 มม.
บ้ำนส้มเกลี ยง ป่ำมะมว่ง เมอืงตำก ตำก

4 STN0943 บ้ำนหนองผักบุ้ง นำยม เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ย. 65 13.17 น. 5.94 ม.
บ้ำนถ  ำน  ำบัง นำยม เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระดับน  ำ
บ้ำนหนองหิน ห้วยสะแก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหัวนำ นำยม เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนนำยม นำยม เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนน  ำโจน นำยม เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนยำงหัวลม วังชมภู เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (28 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ 
และอ่าวไทย ประกอบกับมีพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ลักษณะ
เช่นนี ้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที ่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรงใน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มใน
ระยะนี้ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โนรู” พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็น
พายุโซนร้อน และเคลื่อนผ่านประเทศลาวตอนล่างเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. 65 โดยพายุนี้จะ
อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

5 STN1536 บ้ำนสำมพวง 1 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 27 ก.ย. 65 18.55 น. 3.53 ม.
บ้ำนดง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนใต้ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปำกคลองเรือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองอีด่อน โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหร่ำยปลำก้ำง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนคุยพยอม โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนเหนือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนล ำคลองยำง หนองกระด่ิง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนตะเข้ขำน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนสำมพวง 2 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองสีดำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนอำนมำ้ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองแล้ง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปลำยนำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหัวถนน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนนำดง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย

6 STN0974 บ้ำนใหมส่ำมคัคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 27 ก.ย. 65 20.01 น. 10.01 ม.
บ้ำนหนองอ้อ ชีบน บ้ำนเขว้ำ ชัยภูมิ ระดับน  ำ

7 STN1731 บ้ำนควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ย. 65 21.23 น. 116.5 มม.
บ้ำนปำกเลข พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร

8 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ย. 65 03.38 น. 102.5 มม.
9 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ย. 65 03.49 น. 119.5 มม.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


