
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านโคกทัง ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 12 39.0 ปกติ 
บ้านพุไทร ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 24 74.0 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1803 บ้ำนย่ำนตะเคียน* ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 21 ต.ค. 65 08.54 น. 6.04 ม.
บ้ำนบำงพำ ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนประตูพริก ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนโชคชัย ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

2 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 21 ต.ค. 65 08.54 น. 7.02 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

3 STN1807 บ้ำนเขำวง* บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 21 ต.ค. 65 08.55 น. 5.65 ม.
บ้ำนนำงแก้ว บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนย่ำนยำว บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหินดำน ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำชะอม ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหำดพอ ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำใหม่ ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี

4 STN0570 บ้ำนใต้โตน บำงสวรรค์ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 21 ต.ค. 65 10.55 น. 5.74 ม.
บ้ำนต้นไทร ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ

5 STN1048 บ้ำนบำงหยด อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 21 ต.ค. 65 10.52 น. 6.00 ม.
บ้ำนโพธ์ิบำย อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนบำงไผ่ สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนมหำชัย สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

ประจำวันอังคาร ที่ 25 ตลุาคม 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (25 ต.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนปก
คลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอก
บางในตอนเช้า ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนร่องมรสุมพาด
ผ่านภาคใต้ตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง 
ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

6 STN1680 บ้ำนตะเคียนงำม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 65 18.55 น. 120.0 มม.
บ้ำนบำงหิน บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนวังกุ่ม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนชำคลี บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนคลองทรำย บำงหิน กะเปอร์ ระนอง

7 STN1687 บ้ำนน  ำเชี่ยว เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 65 18.56 น. 111.0 มม.
บ้ำนเกำะยำง เขำแดง สะบ้ำย้อย สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 65 20.43 น. 118.5 มม.

8 STN1707 บ้ำนมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 65 18.59 น. 100.5 มม.
9 STN1607 บ้ำนทุง่ลัง สะท้อน นำทวี สงขลำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 65 19.10 น. 138.5 มม.

บ้ำนป๋อง สะท้อน นำทวี สงขลำ 2. เตือนภัยสีแดง 22 ต.ค. 65 01.57 น. 144.5 มม.
10 STN1798 บ้ำนท่ำเรือ* รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 65 19.24 น. 99.5 มม.
11 STN1799 บ้ำนควนเนียง* พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 65 19.42 น. 3.00 ม.

บ้ำนทุง่ลุง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 65 21.19 น. 3.50 ม.
บ้ำนคลองตง พะตง หำดใหญ่ สงขลำ ระดับน  ำ
บ้ำนปลักเด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ

12 STN1754 บ้ำนไอร์เจ๊ียะ ซำกอ ศรีสำคร นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 65 19.45 น. 99.5 มม.
13 STN1712 บ้ำนพรุตู เกำะสะบ้ำ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 65 21.42 น. 99.5 มม.
14 STN1800 บ้ำนสองพ่ีน้อง* ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 65 10.39 น. 10.39 น.

บ้ำนท่ำโพธ์ิตก ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 65 00.41 น. 14.41 น.
ระดับน  ำ

15 STN0543 บ้ำนนำหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 65 00.41 น. 89.0 มม.
บ้ำนนำฝำย สะเอียบ สอง แพร่
บ้ำนแมเ่ต้น สะเอียบ สอง แพร่

16 STN1014 บ้ำนสวนใหญ่พัฒนำ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 65 22.33 น. 2.91 ม.
บ้ำนร่วมใจพัฒนำ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี ระดับน  ำ
บ้ำนป่ำแดง ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี
บ้ำนเสำร์ห้ำ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี
บ้ำนป่ำเด็งใต้ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


