
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านโล๊ะดุหยง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 12 51.0 ปกติ 
บ้านโรงกลวง ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 24 166.5 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1793 บ้ำนไทรห้อย* นำเมอืงเพชร สิเกำ ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ต.ค. 65 09.42 น. 3.62 ม.
บ้ำนโคกหว้ำน นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ต.ค. 65 15.55 น. 4.13 ม.
บ้ำนห้วยเหรียง นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง ระดับน  ำ

2 STN1771 บ้ำนโล๊ะดุหยง ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเหลือง 19 ต.ค. 65 13.16 น. 119.5 มม.
บ้ำนศำลำด่ำน ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบ่ี
บ้ำนพระแอะ ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบ่ี

3 STN0172 บ้ำนโรงกลวง นบปริง เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ต.ค. 65 13.02 น. 114.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ต.ค. 65 17.00 น. 124.5 มม.

4 STN1048 บ้ำนบำงหยด อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ต.ค. 65 14.34 น. 5.00 ม.
บ้ำนโพธ์ิบำย อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนบำงไผ่ สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนมหำชัย สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

5 STN0288 บ้ำนบำงหวำน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเหลือง 19 ต.ค. 65 15.42 น. 82.0 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

6 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ต.ค. 65 04.54 น. 6.13 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

ประจำวันพฤหัสบด ีที ่20 ตุลาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (20 ต.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
กำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้
ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้
ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

7 STN1803 บ้ำนย่ำนตะเคียน* ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ต.ค. 65 04.56 น. 5.16 ม.
บ้ำนบำงพำ ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนประตูพริก ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนโชคชัย ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี



 

 

 

 

 

 

 


