
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 99.5 เฝ้าระวัง       
บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 24 144.5 ปกต ิ                    

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ

ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

1 STN0868 บ้ำนศรีดอนชัย ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 08.30 น. 85.5 มม.
บ้ำนป่ำเส้ำ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 11.29 น. 99.0 มม.
บ้ำนสันเจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนใหมเ่จริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย

2 STN0235 บ้ำนก่ิวกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.33 น. 84.5 มม.
บ้ำนมว่งกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนห้วยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเมอืงกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย

3 STN0514 บ้ำนป่ำลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 11.14 น. 114.0 มม.
บ้ำนไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีแดง 5 ก.ย. 65 11.43 น. 129.0 มม.
บ้ำนห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนปงน้อย ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำแดงผ่ำนศึก ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย

4 STN0234 บ้ำนผำแตก ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 11.35 น. 97.5 มม.
บ้ำนแมแ่พง ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนธรรมจำริก แมจั่น แมจั่น เชียงรำย

5 STN0920 บ้ำนท่ำปู แมน่ำวำง แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.24 น. 87.0 มม.
บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ แมน่ำวำง แมอ่ำย เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 12.31 น. 97.5 มม.
บ้ำนจอเจริญ แมน่ำวำง แมอ่ำย เชียงใหม่

ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 
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6 STN1246 บ้ำนห้วยสะแตง งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.39 น. 84.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 14.55 น. 97.5 มม.

7 STN0855 บ้ำนนำหนุน ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.38 น. 85.0 มม.
บ้ำนทุง่ต้ิว ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 11.50 น. 108.0 มม.
บ้ำนทุง่กระเทียม ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนห้วยไฟวัฒนำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ

8 STN1388 บ้ำนทุง่โห้ง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.46 น. 85.00 มม.
บ้ำนห้วยผ้ึง เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนทุง่เฉลิมพระเกียรติ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนทุง่โห้งเหนือ เวียง เทิง เชียงรำย

9 STN1077 บ้ำนเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 11.40 น. 103.5 มม.
บ้ำนเวียงค ำ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีแดง 5 ก.ย. 65 12.04 น. 126.0 มม.
บ้ำนแก่นเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นนคร ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่น ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นเจริญ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย

10 STN0386 บ้ำนขุนห้วยแมเ่ปำ แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.52 น. 88.0 มม.
บ้ำนห้วยน้ ำฮำก แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 16.09 น. 97.5 มม.
บ้ำนกระแล แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย

11 STN0866 บ้ำนดอนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.49 น. 83.5 มม.
บ้ำนแมเ่ลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนแมบ่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนโชคชัย โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนสันต้นมว่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนใหมด่อนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย

12 STN1456 บ้ำนไคร้ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.47 น. 86.5 มม.
บ้ำนเหล่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 12.32 น. 97.5 มม.
บ้ำนตับเต่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนต้นเขือง ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
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13 STN1458 บ้ำนหัวดง หงำว เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.51 น. 84.0 มม.
บ้ำนมว่ง หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป้ี หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนบุญนำค หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนหงำว หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนศำลำวำส หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนดอนไชย หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป่ำจ้ี หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป่ำถ่อน หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนเอียน หงำว เทิง เชียงรำย

14 STN0858 บ้ำนห้วยข้ำวก่ ำเหนือ ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 11.50 น. 91.0 มม.
บ้ำนห้วยหลวง ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 12.08 น. 98.0 มม.
บ้ำนไชยสถำน ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนร่องหำด ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนบัวสถำน ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนทุง่ใหมพั่ฒนำ ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนห้วยข้ำวก่ ำใต้ ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ

15 STN0194 บ้ำนอำกู่ เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 12.47 น. 87.0 มม.
บ้ำนเทอดไทย 1 เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยหมอ้ เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนจะตี เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนเทอดไทย เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยอ้ืน เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนหินแตก แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยผ้ึง แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยมุ แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยโย แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

16 STN0400 บ้ำนป่ำสักงำม ดงมหำวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 13.15 น. 82.5 มม.
บ้ำนท่ำก่อบง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำเฮ้ีย ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย

17 STN1407 บ้ำนทุง่ขันไชย เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 13.15 น. 82.5 มม.
บ้ำนร่องขำมป้อม เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนร่องริว เวียง เทิง เชียงรำย

18 STN1328 บ้ำนสันทรำย หงส์หิน จุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 13.31 น. 83.0 มม.
บ้ำนพวงพยอมพัฒนำ หงส์หิน จุน พะเยำ

19 STN0009 บ้ำนปำงสำ ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 13.28 น. 83.0 มม.
บ้ำนห้วยมะหินฝน ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนเล่ำฟู ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (6 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาค
ตะว ันออก และภาคใต ้  ท ั ้ งน ี ้ เน ื ่องจากร ่องมรส ุมกำล ังแรงพาดผ ่านภาคเหน ือ และภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว
ไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก
สะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล
ผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 
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20 STN0836 บ้ำนสำมคัคีใหม่ แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 14.15 น. 2.60 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 15.45 น. 3.17 ม.

(ระดับน้ ำ)
21 STN1125 บ้ำนน้ ำพำย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 16.33 น. 90.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 65 17.23 น. 106.5 มม.
22 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 65 18.33 น. 4.28 ม.

บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก (ระดับน้ ำ).
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

23 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ้ ำผำจม) เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ย. 65 05.31 น. 1.94 ม.
(ระดับน้ ำ).

24 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ย. 65 05.54 น. 100.0 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ



 

 


