
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกิ่งเกาะช้าง จังหวัดตราด 12 66.5 ปกต ิ          
บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 24 72.5 ปกต ิ                       

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

1 STN0288 บ้ำนบำงหวำน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 06.42 น. 73.0 มม.
บ้ำนโคกยำง กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 07.24 น. 79.0 มม.
บ้ำนเหนือ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 3.เตือนภัยสีแดง 26 ส.ค. 65 09.02 น. 96.0 มม.
บ้ำนหัวควน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนนำคำ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหำดสุรินทร์ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำนอก เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต

2 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 09.21 น. 178.0 มม.
บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน้ ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

3 STN1789 บ้ำนหนองน้ ำเย็น* ทุ่งควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 09.40 น. 3.98 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุ่งควำยกิน แกลง ระยอง ระดับน้ ำ
บ้ำนทุ่งควำยกิน ทุ่งควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนในไร่ ทุ่งควำยกิน แกลง ระยอง

4 STN1783 บ้ำนท่ำคลอง ทับปริก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 1. เตือนภัยสีแดง 26 ส.ค. 65 09.59 น. 170.5 มม.
5 STN0138 บ้ำนคลองขนุน หนองบัว บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 13.39 น. 85.5 มม.

บ้ำนหนองฆ้อ หนองบัว บ้ำนค่ำย ระยอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 21.02 น. 97.5 มม.
6 STN0190 บ้ำนดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 15.41 น. 3.26 ม.

บ้ำนเมืองน้อย แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 16.41 น. 3.66 ม.
บ้ำนห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย ระดับน้ ำ

7 STN1459 บ้ำนดอยฮำงใน ดอยฮำง เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 16.07 น. 95.0 มม.
บ้ำนฮ่องอ้อ ดอยฮำง เมืองเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 16.17 น. 108.0 มม.
บ้ำนดอยฮำงนอก ดอยฮำง เมืองเชียงรำย เชียงรำย

ประจำวันที่ 29 สงิหาคม 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

8 STN0612 บ้ำนหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 18.40 น. 82.5 มม.
บ้ำนแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 20.30 น. 100.5 มม.
บ้ำนสวนดอก แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนแม่สำด แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนเมืองรวง แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย

9 STN0672 บ้ำนโนนเสำธง ตะเบำะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 19.17 น. 82.5 มม.
บ้ำนวังโค้ง ตะเบำะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนห้วยตูม ตะเบำะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนตะเบำะ ตะเบำะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนป่ำบง ตะเบำะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนไร่ยำน ตะเบำะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

10 STN0176 บ้ำนนำตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 19.42 น. 84.0 มม.
11 STN0516 บ้ำนดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 19.46 น. 95.0 มม.

บ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำโป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 20.26 น. 112.5 มม.
บ้ำนใหม่สันอุดม โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย
บ้ำนดงมะเฟือง จอมหมอกแก้วแม่ลำว เชียงรำย
บ้ำนหนองผักเฮือด จอมหมอกแก้วแม่ลำว เชียงรำย
บ้ำนป่ำซำงใต้ โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย
บ้ำนดอยน้อย โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย
บ้ำนห้วยส้ำน โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย
บ้ำนเหมืองลึก โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย

12 STN0613 บ้ำนปำงริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 20.04 น. 86.5 มม.
บ้ำนฝ่ังหม่ิน แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 20.34 น. 98.5 มม.
บ้ำนปำงกอก แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนปำงป่ำอ้อ แม่กรณ์ เมืองเชียงรำย เชียงรำย

13 STN1660 บ้ำนเขำจอมแห มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 20.29 น. 86.0 มม.
บ้ำนมะขำมคู่ มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนชำกอ้อย มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนเชำกเจ้ำเดียว มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนหนองหว้ำ มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ ระยอง

14 STN0996 บ้ำนใหม่สำมัคคี นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 21.06 น. 109.0 มม.
บ้ำนหนองบอน นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนซำกผักกูด นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง

15 STN1169 บ้ำนโมคลำ น้ ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 21.18 น. 2.67 ม.
บ้ำนน้ ำร้อนเหนือ น้ ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 65 21.57 น. 3.11 ม.
บ้ำนน้ ำร้อนใต้ น้ ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระดับน้ ำ
บ้ำนทุ่งหินปูน น้ ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองตำวงศ์ น้ ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนบ่อน้ ำร้อน น้ ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

16 STN0197 บ้ำนห้วยขมนอก แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 65 21.52 น. 90.0 มม.
บ้ำนห้วยแม่ซ้ำย แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยขมใน แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนสันป่ำยำง แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนกลำงทุ่ง แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทรำยมูล แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทุ่งหลวง แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนศิริรำษฎร์ แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำหลุก แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย

17 STN1488 บ้ำนนำกล่ ำ น้ ำไคร้ น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 00.57 น. 90.0 มม.
บ้ำนวังผำชัน น้ ำไคร้ น้ ำปำด อุตรดิตถ์

18 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 03.38 น. 4.54 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 65 07.43 น. 5.61 ม.

ระดับน้ ำ
19 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 08.23 น. 3.31 ม.

บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 65 13.12 น. 3.88 ม.
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ ระดับน้ ำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

20 STN1629 บ้ำนพุน้อย บ้ำนเก่ำ เมืองกำญจนบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 19.41 น. 95.5 มม.
21 STN1094 บ้ำนอีพุ่งใหญ่ เจ้ำวัด บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 20.51 น. 83.0 มม.
22 STN1688 บ้ำนวังใหญ่ วังใหญ่ เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 21.38 น. 108.0 มม.

บ้ำนควนเจดีย์ ล ำไพล เทพำ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 65 23.23 น. 118.5 มม.
23 STN1689 บ้ำนปริก ล ำไพล เทพำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 21.50 น. 99.5 มม.

บ้ำนทุ่งโพธ์ิ ล ำไพล เทพำ สงขลำ
บ้ำนล ำเปำ ล ำไพล เทพำ สงขลำ
บ้ำนล ำเปำเหนือ ล ำไพล เทพำ สงขลำ

24 STN0559 บ้ำนบ่วงสำมัคคี ปำงสวรรค์ ชุมตำบง นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 65 21.50 น. 99.0 มม.
บ้ำนปำงพระยำ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์

25 STN0295 บ้ำนร่มเกล้ำสหมิตร คีรีรำษฎร์ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 65 23.20 น. 88.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 28 ส.ค. 65 00.10 น. 118.5 มม.

26 STN1621 บ้ำนทุ่งปรือ พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 00.32 น. 101.5 มม.
บ้ำนควนข้ีแรด พะตง หำดใหญ่ สงขลำ

27 STN0027 บ้ำนห้วยป่ำซำง ก๊ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 04.30 น. 87.5 มม.
บ้ำนเมืองก้ึด ก้ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่
บ้ำนทุ่งละคร ก้ืดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่

28 STN0437 บ้ำนห้วยพลู ด่ำนแม่ละเมำแม่สอด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 04.40 น. 82.5 มม.
บ้ำนปำงส้ำน ด่ำนแม่ละเมำแม่สอด ตำก
บ้ำนห้วยไคร้ พะวอ แม่สอด ตำก

29 STN0438 บ้ำนแม่ละเมำ พะวอ แม่สอด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 04.33 น. 2.29 ม.
บ้ำนพะวอ พะวอ แม่สอด ตำก ระดับน้ ำ
บ้ำนแม่ละเมำสำมัคคีพะวอ แม่สอด ตำก
บ้ำนปูแป้ พะวอ แม่สอด ตำก



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (29 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

30 STN0927 บ้ำนลำนสำง แม่ท้อ เมืองตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 04.48 น. 82.5 มม.
บ้ำนหนองแขมใหม่ แม่ท้อ เมืองตำก ตำก
บ้ำนท่ำเล่ หนองบัวใต้ เมืองตำก ตำก

31 STN1287 บ้ำนรวมไทยพัฒนำท่ี 8รวมไทยพัฒนำพบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 04.47 น. 84.5 มม.
บ้ำนรวมไทยพัฒนำท่ี 7รวมไทยพัฒนำพบพระ ตำก
บ้ำนห้วยน้ ำเย็น รวมไทยพัฒนำพบพระ ตำก
บ้ำนเจริญมิตร รวมไทยพัฒนำพบพระ ตำก
บ้ำนรวมไทยสำมัคคี รวมไทยพัฒนำพบพระ ตำก

32 STN0841 บ้ำนแม่หำด ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 08.12 น. 3.53 ม.
บ้ำนแม่อีไฮ ทต.ศรีวิชัย ล้ี ล ำพูน ระดับน้ ำ

33 STN1552 บ้ำนแก่งหิน วังประจบ เมืองตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 16.20 น. 3.04 ม.
บ้ำนวังประจบ วังประจบ เมืองตำก ตำก ระดับน้ ำ
บ้ำนสะแกเครือ วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนสอ วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนหนองร่ม วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนเต็ง วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนยำง วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนกระทิง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
บ้ำนลำนทอง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร

34 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 65 18.10 น. 4.03 ม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน้ ำ
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


