
 

 

 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 12 117.0 เตรียมพร้อม                       
บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 24 86.5 เฝ้าระวัง 
 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0087 บ้ำนห้วยเย็น ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 06.47 น. 117.5 มม.

บ้ำนนำก๋ึน นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน 2. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ค. 65 07.52 น. 163.0 มม.
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

2 STN0544 บ้ำนไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 06.45 น. 91.0 มม.
บ้ำนปำงยำว ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 07.36 น. 104.0 มม.
บ้ำนแมก่ระทิง ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่

3 STN0796 บ้ำนส้ำน สันทะ นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 06.56 น. 82.5 มม.
บ้ำนสันพยอม บัวใหญ่ นำน้อย น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 08.36 น. 99.0 มม.
บ้ำนนำแหน สันทะ นำน้อย น่ำน
บ้ำนนำแดง สันทะ นำน้อย น่ำน

4 STN1208 บ้ำนบ่อหอย ยำบหัวนำ เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 06.58 น. 112.0 มม.
5 STN1507 บ้ำนจ ำวำย ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 06.52 น. 87.5 มม.

บ้ำนวังป้ึง ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 07.16 น. 100.5 มม.
บ้ำนทุง่ค๊ัวะ ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่

6 STN1183 บ้ำนครกหนำนทำห้วยโรง ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 06.52 น. 153.0 มม.
บ้ำนน  ำพุสูง ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่ 2. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ค. 65 07.31 น. 204.5 มม.
บ้ำนน  ำพุน้อย ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่

7 STN0895 บ้ำนวังน  ำเย็น เมอืงลี นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 07.12 น. 117.5 มม.
บ้ำนดอนมลู ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำคำ เมอืงลี นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนน  ำแขว่ง เมอืงลี นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำมว่ง เมอืงลี นำหมืน่ น่ำน

ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
8 STN1105 บ้ำนน  ำพริก ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 07.02 น. 91.0 มม.

บ้ำนกกมะโมง ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 08.34 น. 99.5 มม.
บ้ำนยำงโกลน ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก

9 STN0795 บ้ำนห้วยน  ำอุ่น อ่ำยนำไลย เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 07.21 น. 87.5 มม.
บ้ำนปำงมอญ อ่ำยนำไลย เวียงสำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 10.10 น. 99.0 มม.
บ้ำนฝ่ังหมิน่ อ่ำยนำไลย เวียงสำ น่ำน

10 STN1244 บ้ำนห้วยโรงนอกห้วยโรง ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 07.31 น. 82.5 มม.
บ้ำนห้วยแก๊ต ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 08.02 น. 98.5 มม.
บ้ำนห้วยโรงใน ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่
บ้ำนไทรพร้ำว ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่
บ้ำนก่ิวนำค ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่

11 STN1237 บ้ำนหนองเฒ่ำ ลำนหอย บ้ำนด่ำนลำนหอยสุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 07.46 น. 97.5 มม.
บ้ำนวังโคนเปือย ลำนหอย บ้ำนด่ำนลำนหอยสุโขทัย

12 STN1533 บ้ำนห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 08.01 น. 93.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 08.45 น. 100.5 มม.

13 STN0341 บ้ำนขุนสถำน สันทะ นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 08.15 น. 89.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 12.09 น. 99.0 มม.

14 STN1215 บ้ำนผำรำง ทุง่ศรี ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 08.19 น. 85.0 มม.
บ้ำนวังหมอ้ ทุง่ศรี ร้องกวำง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 09.00 น. 97.5 มม.
บ้ำนร้องเข็ม ร้องเข็ม ร้องกวำง แพร่

15 STN0345 บ้ำนแมจ่อก แมป้่ำก วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 08.31 น. 85.5 มม.
บ้ำนแมพุ่งหลวง แมพุ่ง วังชิ น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 09.02 น. 101.0 มม.
บ้ำนแช่ฟ้ำ แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนนำฮ่ำง แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนสบป้ำก แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนแมป้่ำก แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนเหล่ำ แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนแมบ่งใต้ แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนแมจ่อกนอก แมป้่ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนวังน  ำเย็น แมป้่ำก วังชิ น แพร่

16 STN1522 บ้ำนหนองบัวค ำ เมง็รำย พญำเมง็รำยเชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 09.04 น. 85.0 มม.
บ้ำนป่ำซำง เมง็รำย พญำเมง็รำยเชียงรำย
บ้ำนเวียงหวำย เมง็รำย พญำเมง็รำยเชียงรำย

17 STN0376 บ้ำนห้วยไฟ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ค. 65 09.21 น. 148.0 มม.
บ้ำนห้วยนำงิ ว แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน
บ้ำนห้วยเลียบ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน

18 STN0906 บ้ำนผำคอ บ้ำนปิน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 09.45 น. 97.0 มม.
บ้ำนผำคัน บ้ำนปิน ลอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 10.55 น. 100.0 มม.

19 STN1673 บ้ำนน  ำเคิม ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 10.04 น. 83.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 12.10 น. 98.0 มม.



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
20 STN1488 บ้ำนนำกล่ ำ น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 10.28 น. 108.0 มม.

บ้ำนวังผำชัน น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์
21 STN0903 บ้ำนงอมถ  ำ ท่ำแฝก ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 10.45 น. 83.5 มม.

บ้ำนงอมสัก ท่ำแฝก ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
22 STN1517 บ้ำนปำงเกลือ น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 10.29 น. 101.0 มม.

บ้ำนห้วยแมง น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงกรุง น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์

23 STN1248 บ้ำนแมตี่บหลวง แมตี่บ งำว ล ำปำง 1. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ค. 65 10.53 น. 183.0 มม.
บ้ำนดอกค ำใต้ แมตี่บ งำว ล ำปำง
บ้ำนน  ำหลง แมตี่บ งำว ล ำปำง
บ้ำนแมง่ำว แมตี่บ งำว ล ำปำง

24 STN0262 บ้ำนโคนป่ำหิน แมป่ำน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 11.22 น. 94.5 มม.
บ้ำนแมป่ำนใน แมป่ำน ลอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 12.04 น. 103.0 มม.
บ้ำนแมป่ำนนอก แมป่ำน ลอง แพร่

25 STN0901 บ้ำนห้วยคอม น  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 11.33 น. 100.0 มม.
บ้ำนห้วยเนียม น  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนกกหมอ่นแก้วน  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงขำมป้อมน  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์

26 STN0260 บ้ำนห้วยเกียงพำ บ้ำนด่ำนนำขำมเมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 11.48 น. 85.5 มม.
บ้ำนปำงต้นผึ ง บ้ำนด่ำนนำขำมเมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

27 STN0346 บ้ำนหัวนำ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 12.27 น. 107.0 มม.
บ้ำนนำนกกกใต้ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนขุนห้วย นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนนำนกกกเหนือนำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนชำยเขำ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนชำยเขำบก นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์

28 STN1427 บ้ำนงิ วงำม แมตี่บ งำว ล ำปำง 1. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ค. 65 13.00 น. 4.70 ม.
ระดับน  ำ

29 STN1039 บ้ำนฝำงแล้ง ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 13.09 น. 82.5 มม.
บ้ำนเหล่ำป่ำสำนอกขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
บ้ำนเหล่ำป่ำสำในขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยภูนก ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงวัว ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

30 STN1404 บ้ำนหัวทุง่ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 16.05 น. 83.5 มม.
บ้ำนป่ำค่ำ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนตำกล้ำ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนค ำเรือง บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำบอน บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนปง บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนบ่อแก้ว บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนป่ำเป้ำ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำยำง บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำหวำย บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนดอยงำม บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18 พ.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังอ่อนปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบาง
แห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และเพ่ิม
ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวัง
ความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
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บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
31 STN1610 บ้ำนทรำยขำวออกทรำยขำว โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 18.01 น. 100.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ค. 65 21.35 น. 119.0 มม.
32 STN1514 บ้ำนเนินพยอม บ้ำนดง ชำติตระกำรพิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 18.21 น. 2.75 ม.

บ้ำนดง บ้ำนดง ชำติตระกำรพิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนนำซำน บ้ำนดง ชำติตระกำรพิษณุโลก
บ้ำนท่ำสวนยำ บ้ำนดง ชำติตระกำรพิษณุโลก

33 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขันอุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 20.27 น. 5.11 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขันอุตรดิตถ์ ระดับน  ำ

34 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำงพิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ค. 65 23.22 น. 86.5 มม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำงพิษณุโลก
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำงพิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำงพิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำงพิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำงพิษณุโลก

35 STN0249 บ้ำนโป่งไฮ แมส่ำว แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ค. 65 04.48 น. 84.0 มม.
36 STN0951 บ้ำนกลำง (หนองพรมหน่อ)ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ค. 65 04.43 น. 112.0 มม.
37 STN1205 บ้ำนน  ำพุ บ้ำนน  ำพุ คีรีมำศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ค. 65 04.59 น. 94.0 มม.

บ้ำนวังตะแบก ลำนหอย บ้ำนด่ำนลำนหอยสุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ค. 65 05.11 น. 100.5 มม.
38 STN1078 บ้ำนหินประกำย บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ค. 65 04.46 น. 83.0 มม.
39 STN1233 บ้ำนวังวัด ยำงรำก โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ค. 65 05.13 น. 83.5 มม.

บ้ำนวังตำอินทร์ ยำงรำก โคกเจริญ ลพบุรี
40 STN0675 บ้ำนโคกแสมสำร โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ค. 65 06.09 น. 82.5 มม.

บ้ำนใหมศ่รีอุบล โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี
บ้ำนเขำสำมยอด โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี



  


