
 

 

 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านปางหก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 12 153.5 เตรียมพร้อม                       
บ้านห้วยเย็น ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 24 173.0 อพยพ 
 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0305 บ้ำนดงบัง มหำไชย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ค. 65 18.36 น. 86.0 มม.

บ้ำนค ำหมว่ย มหำไชย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ค. 65 18.45 น. 105.5 มม.
2 STN1755 บ้ำนปูโป สำมคัคี รือเสำะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ค. 65 21.28 น. 109.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ค. 65 21.47 น. 126.0 มม.
3 STN0377 บ้ำนยำบนำเลิม แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 00.04 น. 87.5 มม.

บ้ำนหัวนำ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน
4 STN1758 บ้ำนหินลำด คุระ คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 03.04 น. 105.0 มม.

บ้ำนบำงหละ คุระ คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 พ.ค. 65 05.01 น. 119.0 มม.
5 STN1676 บ้ำนเหนือ ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 05.02 น. 99.5 มม.

บ้ำนก ำพวน ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง
บ้ำนสุขส ำรำญ ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง

6 STN0338 บ้ำนปอน ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 21.32 น. 89.0 มม.
บ้ำนใหม่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนป่ำเปือย ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหลำยทุง่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหนองค ำ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน

7 STN1246 บ้ำนห้วยสะแตง งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 21.51 น. 83.5 มม.
8 STN1299 บ้ำนน  ำเลียง ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 22.15 น. 82.5 มม.
9 STN1628 บ้ำนแก่งแคบ ท่ำกระดำน ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 22.53 น. 89.0 มม.
10 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 16 พ.ค. 65 23.02 น. 89.0 มม.

บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน
11 STN0028 บ้ำนปำงหก อินทขิล แมแ่ตง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 00.41 น. 110.5 มม.

บ้ำนผำปู่จอม กึ ดช้ำง แมแ่ตง เชียงใหม่
บ้ำนเวียงด้ง อินทขิล แมแ่ตง เชียงใหม่
บ้ำนปำงกื ด อินทขิล แมแ่ตง เชียงใหม่

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 STN0200 บ้ำนขำม หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 03.46 น. 90.0 มม.
บ้ำนหัวเมอืง หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.14 น. 97.5 มม.
บ้ำนท่ำเด่ือ หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง

13 STN1173 บ้ำนต้นงุ้น หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 03.53 น. 90.0 มม.
บ้ำนไร่ หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.21 น. 101.5 มม.

14 STN1419 บ้ำนห้วยทรำยค ำนำแขม เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.01 น. 110.0 มม.
บ้ำนนำแขม นำแขม เมอืงเลย เลย 2. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ค. 65 04.28 น. 123.0 มม.
บ้ำนวังยำว นำแขม เมอืงเลย เลย
บ้ำนห้วยทรำย นำแขม เมอืงเลย เลย
บ้ำนกกดู่ กกดู่ เมอืงเลย เลย

15 STN1417 บ้ำนผำช่อ แมสุ่ก แจ้ห่ม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 03.48 น. 114.0 มม.
บ้ำนปำงตุ้ม แมสุ่ก แจ้ห่ม ล ำปำง
บ้ำนผำช่อ ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง

16 STN0071 บ้ำนหลวง เมอืงปำน เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.08 น. 85.5 มม.
17 STN0543 บ้ำนนำหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.16 น. 158.0 มม.

บ้ำนนำฝำย สะเอียบ สอง แพร่
บ้ำนแมเ่ต้น สะเอียบ สอง แพร่

18 STN0376 บ้ำนห้วยไฟ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 04.31 น. 85.5 มม.
บ้ำนห้วยนำงิ ว แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 05.20 น. 98.0 มม.
บ้ำนห้วยเลียบ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน

19 STN0377 บ้ำนยำบนำเลิม แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.48 น. 110.5 มม.
บ้ำนหัวนำ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน

20 STN1248 บ้ำนแมตี่บหลวง แมตี่บ งำว ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 04.36 น. 100.5 มม.
บ้ำนดอกค ำใต้ แมตี่บ งำว ล ำปำง
บ้ำนน  ำหลง แมตี่บ งำว ล ำปำง
บ้ำนแมง่ำว แมตี่บ งำว ล ำปำง

21 STN1350 บ้ำนห้วยหมอ้ บ้ำนตุ่น เมอืงพะเยำ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 05.06 น. 83.0 มม.
บ้ำนบัว บ้ำนตุ่น เมอืงพะเยำ พะเยำ
บ้ำนเหล่ำ บ้ำนตุ่น เมอืงพะเยำ พะเยำ
บ้ำนสำงใต้ บ้ำนสำง เมอืงพะเยำ พะเยำ
บ้ำนสำงเหนือ บ้ำนสำง เมอืงพะเยำ พะเยำ
บ้ำนมอ่นแก้ว บ้ำนสำง เมอืงพะเยำ พะเยำ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 STN0909 บ้ำนข่วงชมภู เตำปูน สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 05.27 น. 82.5 มม.
บ้ำนนำไร่เดียว เตำปูน สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 05.50 น. 100 มม.

23 STN1371 บ้ำนถ  ำจอมศีล บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 05.20 น. 83.5 มม.
บ้ำนสันต้นศรี บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันต้นเปำ บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันทรำยเงิน บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ  ำใน บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ  ำสันหัวหมน่บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ  ำอนำมยั บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ  ำรำษฎร์บ ำรุงบ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันทรำย บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ  ำเจริญรำษฎร์บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ  ำมงคล บ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันทรำยทองบ้ำนถ  ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ

24 STN1454 บ้ำนแมก่ำห้วยเคียนแมก่ำ เมอืงพะเยำ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 05.33 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมก่ำหลวง แมก่ำ เมอืงพะเยำ พะเยำ
บ้ำนแมต่  ำบุญโยงแมก่ำ เมอืงพะเยำ พะเยำ

25 STN1198 บ้ำนท่อสมำน เตำปูน สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 05.36 น. 88.0 มม.
บ้ำนป่ำแดง เตำปูน สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 05.52 น. 98.0 มม.
บ้ำนเตำปูน เตำปูน สอง แพร่
บ้ำนธำตุพระลอ บ้ำนกลำง สอง แพร่

26 STN1230 บ้ำนวังดิน บ้ำนกลำง สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 05.50 น. 87.5 มม.
27 STN1183 บ้ำนครกหนำนทำห้วยโรง ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 06.18 น. 95.5 มม.

บ้ำนน  ำพุสูง ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่
บ้ำนน  ำพุน้อย ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่

28 STN0087 บ้ำนห้วยเย็น ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 06.20 น. 88.5 มม.
บ้ำนนำกึ น นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนปิงใน ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำหมอ เมอืงลี นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนน  ำแพะ ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนป่ำซำง เมอืงลี นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนปิงหลวง ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนมะค่ำงำม ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน

29 STN1208 บ้ำนบ่อหอย ยำบหัวนำ เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 06.17 น. 95.0 มม.



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (17 พ.ค.  65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลง
มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง
ปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

 

 



  



  



  



  



  


