
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 12 36.5 ปกติ 
บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 24 155.5 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1032 บ้ำนปำล์มทองพัฒนำ ปำล์มพัฒนำ มะนัง สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ต.ค. 65 07.45 น. 99.5 มม.
บ้ำนผังปำล์ม 2 ปำล์มพัฒนำ มะนัง สตูล 2. เตือนภัยสีแดง 18 ต.ค. 65 14.50 น. 170.0 มม.
บ้ำนผังปำล์ม 1 ปำล์มพัฒนำ มะนัง สตูล
บ้ำนผังปำล์ม 4,5 ปำล์มพัฒนำ มะนัง สตูล

2 STN1027 บ้ำนคลองหิน เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ต.ค. 65 09.49 น. 101.5 มม.
บ้ำนบนควน เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 ต.ค. 65 15.27 น. 118.0 มม.
บ้ำนเขำพระ เขำพระ รัตภูมิ สงขลำ

3 STN1597 บ้ำนควนดินด ำ ปำล์มพัฒนำ มะนัง สตูล 1. เตือนภัยสีแดง 18 ต.ค. 65 10.05 น. 155.0 มม.
4 STN0172 บ้ำนโรงกลวง นบปริง เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ต.ค. 65 11.11 น. 99.5 มม.
5 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเหลือง 18 ต.ค. 65 14.17 น. 2.96 ม.

2. เตือนภัยสีแดง 18 ต.ค. 65 15.05 น. 3.18 ม.
ระดับน  ำ

6 STN1029 บ้ำนบูเก็ตยำมู ควนโดน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ต.ค. 65 15.42 น. 2.25 ม.
บ้ำนสะพำนเคียน ควนโดน ควนโดน สตูล ระดับน  ำ
บ้ำนดูสน ควนโดน ควนโดน สตูล
บ้ำนนำปริก ควนโดน ควนโดน สตูล

7 STN1723 บ้ำนป่ำคลอก ป่ำคลอก ถลำง ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ต.ค. 65 16.21 น. 114.5 มม.
บ้ำนบำงลำ ป่ำคลอก ถลำง ภูเก็ต 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 ต.ค. 65 16.38 น. 120.0 มม.

8 STN0288 บ้ำนบำงหวำน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ต.ค. 65 16.48 น. 66.0 มม.
บ้ำนโคกยำง กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนเหนือ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหัวควน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนนำคำ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหำดสุรินทร์ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำนอก เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต

ประจำวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (19 ต.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีหย่อม
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ
ไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

9 STN0570 บ้ำนใต้โตน บำงสวรรค์ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ต.ค. 65 03.55 น. 4.07 ม.
บ้ำนต้นไทร ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ

10 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ต.ค. 65 06.00 น. 5.45 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี



 

 

 

 

 

 

 


