
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านวังไผ่ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 12 69.0 ปกติ 
บ้านสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 24 98.0 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0219 บ้ำนช่องเหรียง บ้ำนนิคม บำงขัน นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 14.33 น. 105.0 มม.
บ้ำนเขำวง บ้ำนนิคม บำงขัน นครศรีธรรมรำช 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 65 15.26 น. 119.5 มม.

2 STN1793 บ้ำนไทรห้อย* นำเมอืงเพชร สิเกำ ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 15.27 น. 99.5 มม.
บ้ำนโคกหว้ำน นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง
บ้ำนห้วยเหรียง นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง

3 STN1653 บ้ำนเขำคันทรง เขำคันทรง ศรีรำชำ ชลบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 15.48 น. 95.5 มม.
บ้ำนสุรศักด์ิ เขำคันทรง ศรีรำชำ ชลบุรี

4 STN1681 บ้ำนนำพรุ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 16.59 น. 107.0 มม.
บ้ำนบำงมนั นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง
บ้ำนฝ่ำยท่ำ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง

5 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 16.59 น. 2.24 ม.
ระดับน  ำ

6 STN1754 บ้ำนไอร์เจ๊ียะ ซำกอ ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 65 18.36 น. 124.5 มม.
7 STN1749 บ้ำนป่ำไผ่ กำหลง ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 20.00 น. 108.0 มม.
8 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 21.10 น. 3.45 ม.

บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ ระดับน  ำ
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

9 STN0154 บ้ำนห้วยบอน บ้ำนโหนด สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 21.38 น. 100.0 มม.
10 STN1610 บ้ำนทรำยขำวออก ทรำยขำว โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 22.01 น. 99.5 มม.
11 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 65 23.01 น. 2.34 ม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 65 23.34 น. 2.87 ม.
3. เตือนภัยสีแดง 7 ต.ค. 65 23.40 น. 2.96 ม.

ประจำวันจันทร์ ที่ 10 ตลุาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (10 ต.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน
ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ทำให้ภาคเหนือตอนบน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและอุณหภูมิลดลง ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรง
บางแห่ง ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกหนักและลม
กระโชกแรงไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

12 STN0010 บ้ำนมเูซอป่ำกล้วย แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 65 23.24 น. 114.5 มม.
บ้ำนส่ีหลัง แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีแดง 8 ต.ค. 65 01.02 น. 129.5 มม.
บ้ำนป่ำคำ แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนปำงพระรำชทำน แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสวนป่ำ แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไร่สำมคัคี แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนลิเช แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

13 STN0231 บ้ำนผำฮี  (อำข่ำ) โป่งงำม แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 65 01.27 น. 82.5 มม.
บ้ำนผำฮี  (ลำหู่) โป่งงำม แมส่ำย เชียงรำย

14 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 65 20.38 น. 4.54 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ

15 STN1685 บ้ำนฉลุง ทุง่พอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ต.ค. 65 06.45 น. 105.5 มม.
บ้ำนทุง่พอ ทุง่พอ สะบ้ำย้อย สงขลำ

16 STN1607 บ้ำนทุง่ลัง สะท้อน นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ต.ค. 65 06.48 น. 124.5 มม.
บ้ำนป๋อง สะท้อน นำทวี สงขลำ

17 STN1687 บ้ำนน  ำเชี่ยว เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีแดง 9 ต.ค. 65 06.49 น. 159.5 มม.
บ้ำนเกำะยำง เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


