
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 12 86.5 ปกติ 
บ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 24 105.0 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0174 บ้ำนแพะดอนมลู สรอย วังชิ้น แพร่ 1. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 65 06.47 น. 105.0 มม.
2 STN0434 บ้ำนแมล่อบ ป่ำพลู บ้ำนโฮ้ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 07.53 น. 92.0 มม.

บ้ำนห้วยกองเลำะ ป่ำพลู บ้ำนโฮ้ง ล ำพูน 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 65 09.03น. 97.5 มม.
3 STN0537 บ้ำนแมแ่สม ตะเคียนปม ทุง่หัวช้ำง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 07.53 น. 96.0 มม.

บ้ำนไมส้ลี ตะเคียนปม ทุง่หัวช้ำง ล ำพูน 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 65 09.03น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยห้ำง ตะเคียนปม ทุง่หัวช้ำง ล ำพูน
บ้ำนห้วยไร่ (วังปำน) ตะเคียนปม ทุง่หัวช้ำง ล ำพูน

4 STN0841 บ้ำนแมห่ำด ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 07.58 น. 3.50 ม.
บ้ำนแมอี่ไฮ ทต.ศรีวิชัย ล้ี ล ำพูน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ย. 65 15.19 น. 4.01 ม.

1. เตือนภัยสีแดง 12 ก.ย. 65 04.39 น. 4.61 ม.
ระดับน้ ำ

5 STN1419 บ้ำนห้วยทรำยค ำ นำแขม เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 08.03 น. 82.5 มม.
บ้ำนนำแขม นำแขม เมอืงเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 65 08.22 น. 99.0 มม.
บ้ำนวังยำว นำแขม เมอืงเลย เลย 3. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 65 10.09 น. 121.0 มม.
บ้ำนห้วยทรำย นำแขม เมอืงเลย เลย
บ้ำนกกดู่ กกดู่ เมอืงเลย เลย

6 STN1070 บ้ำนหัวฝำย ชัยพฤกษ์ เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 65 10.02 น. 102.0 มม.
บ้ำนนำบอน ชัยพฤกษ์ เมอืงเลย เลย 2. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 65 10.15 น. 121.0 มม.
บ้ำนกุดโง้ง ชัยพฤกษ์ เมอืงเลย เลย
บ้ำนก้ำงปลำ ชัยพฤกษ์ เมอืงเลย เลย
บ้ำนก ำเนิดเพชร เมอืง เมอืงเลย เลย
บ้ำนปำกภู เมอืง เมอืงเลย เลย
บ้ำนสำมแยก เมอืง เมอืงเลย เลย
บ้ำนโพนค่ำย นำอ้อ เมอืงเลย เลย

7 STN1079 บ้ำนท่ำแพ เมอืง เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 10.01 น. 84.5 มม.
บ้ำนหนองผักก้ำม เมอืง เมอืงเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 65 11.01 น. 98.5 มม.

ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

8 STN0969 บ้ำนนำแปน ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 07.58 น. 4.02 ม.
บ้ำนศรีฐำน ศรีฐำน ภูกระดึง เลย ระดับน้ ำ
บ้ำนหนองอีเลิง ศรีฐำน ภูกระดึง เลย
บ้ำนนำแปนใต้ ศรีฐำน ภูกระดึง เลย

9 STN1133 บ้ำนโคกสว่ำง ศรีสองรัก เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 09.38 น. 82.5 มม.
10 STN0151 บ้ำนห้วยมว่ง นำดินด ำ เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 65 11.12 น. 121.5 มม.
11 STN0965 บ้ำนหนองใหญ่ ผำอินทร์แปลงเอรำวัณ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 11.50 น. 90.5 มม.

บ้ำนผำอินทร์แปลง ผำอินทร์แปลงเอรำวัณ เลย
บ้ำนผำนำง ผำอินทร์แปลงเอรำวัณ เลย
บ้ำนหนองน้ ำใส ผำอินทร์แปลงเอรำวัณ เลย

12 STN1068 บ้ำนวังแคน น้ ำสวย เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 12.04 น. 84.0 มม.
13 STN0939 บ้ำนป่ำหก ล้ี ล้ี ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 13.23 น. 2.37 ม.

บ้ำนฮ่อมต่อ ล้ี ล้ี ล ำพูน ระดับน้ ำ
บ้ำนล้ีหลวง ล้ี ล้ี ล ำพูน
บ้ำนปวงค ำ ล้ี ล้ี ล ำพูน
บ้ำนใหมศิ่วิไล ล้ี ล้ี ล ำพูน
บ้ำนแวนนำริน ล้ี ล้ี ล ำพูน
บ้ำนมว่งสำมปี ล้ี ล้ี ล ำพูน

14 STN0406 บ้ำนดงสำมหมืน่ แมแ่ดด กัลยำณิวัฒนำ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 13.47 น. 82.5 มม.
15 STN1540 บ้ำนดอยเต่ำใต้ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 65 16.21 น. 3.03 ม.

บ้ำนถ่ินส ำรำญ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่ ระดับน้ ำ
บ้ำนไร่ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่
บ้ำนดอยเต่ำ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่
บ้ำนสันป่ำด ำ ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่
บ้ำนสันติสุข ดอยเต่ำ ดอยเต่ำ เชียงใหม่

16 STN0197 บ้ำนห้วยขมนอก แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 02.54 น. 86.5 มม.
บ้ำนห้วยแมซ้่ำย แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยขมใน แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนสันป่ำยำง แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนกลำงทุง่ แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทรำยมลู แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทุง่หลวง แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนศิริรำษฎร์ แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำหลุก แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

17 STN0909 บ้ำนข่วงชมภู เตำปูน สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 03.06 น. 97.0 มม.
บ้ำนนำไร่เดียว เตำปูน สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ย. 65 03.21 น. 102.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 11 ก.ย. 65 04.05 น. 121.5 มม.
18 STN1533 บ้ำนห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ย. 65 03.06 น. 102.0 มม.
19 STN0917 บ้ำนแมส่รวย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 04.04น. 4.05 ม.

บ้ำนสันปูเลย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย ระดับน้ ำ
บ้ำนจอมแจ้ง แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนตีนดอย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

20 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ้ ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีแดง 11 ก.ย. 65 01.10 น. 2.97 ม.
ระดับน้ ำ

21 STN0030 บ้ำนห้วยตม บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 09.54 น. 84.0 มม.
บ้ำนดงย่ำปำ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

22 STN1210 บ้ำนปันเจน แมเ่ก๋ิง วังชิ้น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 10.06 น. 83.5 มม.
บ้ำนแมสิ่น แมเ่ก๋ิง วังชิ้น แพร่
บ้ำนค้ำงใจ แมเ่ก๋ิง วังชิ้น แพร่

23 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 10.13 น. 4.54 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ย. 65 16.32 น. 5.07 ม.
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน้ ำ
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

24 STN0840 บ้ำนใหมรุ่่งเจริญ บ้ำนค่ำ เมอืงล ำปำง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 11.41 น. 2.31 น.
บ้ำนฮ่อง บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง ระดับน้ ำ
บ้ำนผ้ึง บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง
บ้ำนเอ้ือม บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง

25 STN0170 บ้ำนน้ ำลี น้ ำหมนั ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 11.45 น. 82.5 มม.
26 STN1558 บ้ำนแมร่ำกกลำง บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 12.18 น. 4.56 ม.

ระดับน้ ำ
27 STN1335 บ้ำนแมอ้่อใน แมอ้่อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 12.19 น. 86.5 มม.

บ้ำนแมอ้่อนอก แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนปอเรียง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนดงชัย แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมอ้่อหลวง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนสันป่ำเมำ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมอ้่อสันติ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมแ่ก้ว แมอ้่อ พำน เชียงรำย

28 STN0622 บ้ำนปำงกล้วยค้ำว ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 12.32 น. 86.5 มม.
บ้ำนปำงเกำะทรำย ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย
บ้ำนทุง่มะฝำง ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย
บ้ำนศำลำเหมอืงหิน ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย
บ้ำนทุง่ผักกูด ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย

29 STN0931 บ้ำนกลำง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 13.40 น. 2.29 ม.
บ้ำนหลวง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ ระดับน้ 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



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (12 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ขอให้ประชาชนใน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

30 STN1550 บ้ำนห้วยโป้ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 15.55 น. 4.02 ม.
บ้ำนปำกสิน แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนพงเสลียง แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

31 STN1298 บ้ำนภูค ำ งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 65 17.24 น. 83.0 มม.
32 STN0938 บ้ำนเกำะทุง่มำ่น ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน

บ้ำนห้วยหละ ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยกำน บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนดอยก้อม บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยปำงค่ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยแทงใต้ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยน้ ำดิบ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยห้ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน

33 STN0442 บ้ำนโป่งน้ ำร้อน โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 04.09 น. 83.5 มม.
บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชรก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมน่ำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชรก ำแพงเพชร

34 STN0935 บ้ำนแมล่ะนำ ปำงมะผ้ำ ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 05.27 น. 84.0 มม.
บ้ำนจำโบ่ ปำงมะผ้ำ ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน
บ้ำนยำป่ำแหน ปำงมะผ้ำ ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน
บ้ำนบ่อไคร้ ปำงมะผ้ำ ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน



 

 

 

 

 

 

 


