
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 12 95.5 เฝ้าระวัง 
บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 24 116.5 เฝ้าระวัง 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0582 บ้ำนห้วยกลำง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ต.ค. 65 19.25 น. 92.5 มม.
บ้ำนกะทูนเหนือ กระทูน พิปูน นครศรีธรรมรำช
บ้ำนห้วยทรำยขำว กระทูน พิปูน นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเหนือคลอง ห้วยปริก ฉวำง นครศรีธรรมรำช

2 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ต.ค. 65 23.34 น. 4.04 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

3 STN0442 บ้ำนโป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 65 03.02 น. 3.74 ม.
บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมน่ำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

4 STN1552 บ้ำนแก่งหิน วังประจบ เมอืงตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 65 02.58 น. 3.11 ม.
บ้ำนวังประจบ วังประจบ เมอืงตำก ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนสะแกเครือ วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนสอ วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนหนองร่ม วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนเต็ง วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนยำง วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนกระทิง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
บ้ำนลำนทอง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร

ประจำวันอังคาร ที่ 11 ตลุาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (11 ต.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมี
อุณหภูมิลดลง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางตอนล่าง
ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

5 STN0053 บ้ำนหินแด้น หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 65 03.13 น. 2.60 ม.
บ้ำนหนองไผ่ หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำพยอม หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี
บ้ำนส่ีแยก หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี

6 STN0265 บ้ำนพุน  ำร้อน บ้ำนเก่ำ เมอืงกำญจนบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 65 06.02 น. 84.0 มม.
7 STN1636 บ้ำนห้วยคลุม สวนผึ ง สวนผึ ง รำชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 65 06.45 น. 94.0 มม.

บ้ำนนำขุนแสน สวนผึ ง สวนผึ ง รำชบุรี
8 STN1009 บ้ำนวังน  ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 65 06.38 น. 82.5 มม.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


