
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านสักพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 12 65.0 ปกติ 
บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 24 105.5 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ก.ย. 65 06.26 น. 2.69 ม.
2. เตือนภัยสีแดง 12 ก.ย. 65 08.22 น. 2.97 ม.

(ระดับน  ำ)
2 STN1084 บ้ำนไตรสภำวคำม ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 07.38 น. 83.5 มม.

บ้ำนดอน เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนมว่งฆ้อง เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนหัวทุง่ เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่

3 STN0652 บ้ำนต้นฮ่ำงพัฒนำ บ้ำนค่ำ เมอืง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 07.40 น. 82.5 มม.
บ้ำนค่ำกลำง บ้ำนค่ำ เมอืง ล ำปำง
บ้ำนทุง่โจ้ บ้ำนค่ำ เมอืง ล ำปำง
บ้ำนค่ำหลวง บ้ำนค่ำ เมอืง ล ำปำง

4 STN0230 บ้ำนท่ำข้ำม แมท่ำ แมอ่อน เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 08.27 น. 2.51 ม.
บ้ำนค้อกลำง แมท่ำ แมอ่อน เชียงใหม่ (ระดับน  ำ)
บ้ำนป่ำน้อต แมท่ำ แมอ่อน เชียงใหม่
บ้ำนห้วยทรำย แมท่ำ แมอ่อน เชียงใหม่

5 STN0938 บ้ำนเกำะทุง่มำ่น ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 11.08 น. 5.02 ม.
บ้ำนห้วยหละ ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน (ระดับน  ำ)
บ้ำนห้วยกำน บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนดอยก้อม บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยปำงค่ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยแทงใต้ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยน  ำดิบ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยห้ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน

ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

6 STN1169 บ้ำนโมคลำ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 13.41 น. 2.27 ม.
บ้ำนน  ำร้อนเหนือ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ก.ย. 65 23.07 น. 3.03 ม.
บ้ำนน  ำร้อนใต้ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ (ระดับน  ำ)
บ้ำนทุง่หินปูน น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองตำวงศ์ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนบ่อน  ำร้อน น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

7 STN0672 บ้ำนโนนเสำธง ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 15.17 น. 91.0 มม.
บ้ำนวังโค้ง ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนห้วยตูม ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนตะเบำะ ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนป่ำบง ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนไร่ยำน ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

8 STN0033 บ้ำนนำก๋ึน บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 16.32 น. 85.5 มม.
บ้ำนเวร บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ก.ย. 65 17.51 น. 98.0 มม.
บ้ำนสะไล บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ น่ำน

9 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 16.53 น. 84.0 มม.
บ้ำนน  ำดั น ภูคำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ก.ย. 65 18.27 น. 98.0 มม.
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน  ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

10 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 18.31 น. 3.02 ม.
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน (ระดับน  ำ)
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนทุง่ขำม ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน

11 STN1204 บ้ำนน  ำดั น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 65 18.56น. 83.0 มม.
12 STN0632 บ้ำนทุง่มะส้ำน ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ย. 65 04.55 น. 113.0 มม.

บ้ำนห้วยผำ ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน
13 STN0939 บ้ำนป่ำหก ลี ลี ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 04.52 น. 2.49 ม.

บ้ำนฮ่อมต่อ ลี ลี ล ำพูน (ระดับน  ำ)
บ้ำนลี หลวง ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนปวงค ำ ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนใหมศิ่วิไล ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนแวนนำริน ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนมว่งสำมปี ลี ลี ล ำพูน



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (13 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

14 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 05.09 น. 5.15 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ (ระดับน  ำ)

15 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 05.32 น. 3.50 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก (ระดับน  ำ)



 

 

 

 

 

 

 


