
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านนาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 12 76.0 ปกติ 
บ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 24 167.0 เตรียมพร้อม   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 65 07.02 น. 382.5 มม.
บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 2. เตือนภัยสีแดง 8 ก.ย. 65 08.17 น. 395.5 มม.

2 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 65 07.18 น. 345.0 มม.
3 STN0467 บ้ำนคลองกะพง เขำบำยศรี ท่ำใหม่ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 07.07 น. 99.5 มม.

บ้ำนวังพอก เขำวัว ท่ำใหม่ จันทบุรี
บ้ำนเขำตำนก แสลง เมอืงจันทบุรี จันทบุรี

4 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 65 07.32 น. 125.5 มม.
5 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 08.46 น. 3.51 ม.

บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ ระดับน  ำ
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

6 STN1665 บ้ำนคลองใหญ่ จันทเขลม เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีแดง 8 ก.ย. 65 10.49 น. 144.5 มม.
7 STN0783 บ้ำนว่ำนเหลือง ชำกไทย เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 65 10.49 น. 151.5 มม.
8 STN1587 บ้ำนกลุ่มตำขวัญ คลองไก่เถ่ือนคลองหำด สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 13.27 น. 120.0 มม.
9 STN0782 บ้ำนจันตำแป๊ะ จันทเขลม เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 65 13.20 น. 188.0 มม.

บ้ำนจันตำแป๊ะ จันทเขลม เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี

ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 



 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (9 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตก
หนักมากบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ
ไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่ม 

10 STN0992 บ้ำนหินกอง วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 15.37 น. 3.53 ม.
บ้ำนวังหิน วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 65 18.01 น. 4.20 ม.
บ้ำนวุ้งสำริกำ วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี ระดับน  ำ
บ้ำนตรอกเสมด็ วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี

11 STN0997 บ้ำนนำคันหัก พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 16.36 น. 7.70 ม.
บ้ำนพระเพลิง พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว ระดับน  ำ
บ้ำนซับมลู พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนเขำนันทำ พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนท่ำนำ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนลำนไผ่ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนโปร่งเกตุ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว

12 STN1789 บ้ำนหนองน  ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีแดง 8 ก.ย. 65 17.11 น. 4.31 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง ระดับน  ำ
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

13 STN0931 บ้ำนกลำง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 17.08 น. 2.34 ม.
บ้ำนหลวง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  ำ
บ้ำนปิน เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนท่ำมำ่น เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนสบทรำย เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนป่ำซำงค ำ เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนมำง บ้ำนมำง เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนแพทย์ บ้ำนมำง เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนหนองกลำง บ้ำนมำง เชียงมว่น พะเยำ

14 STN1540 บ้ำนดอยเต่ำใต้ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 65 18.15 น. 2.49 ม.
บ้ำนถ่ินส ำรำญ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่ ระดับน  ำ
บ้ำนไร่ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่
บ้ำนดอยเต่ำ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่
บ้ำนสันป่ำด ำ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่
บ้ำนสันติสุข ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่



 

 

 


