
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 248.5 อพยพ 
บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 24 252.5 อพยพ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0071 บ้ำนหลวง เมอืงปำน เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 08.20 น. 91.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ย. 65 08.34 น. 98.5 มม.

2 STN1328 บ้ำนสันทรำย หงส์หิน จุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ย. 65 08.48 น. 132.5 มม.
บ้ำนพวงพยอมพัฒนำหงส์หิน จุน พะเยำ

3 STN0786 บ้ำนคลองกระท้อน บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 14.01 น. 84.5 มม.
บ้ำนชำกเล็ก บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง
บ้ำนมำบสองสลึง บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง

4 STN0996 บ้ำนใหมส่ำมคัคี นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 15.10 น. 88.5 มม.
บ้ำนหนองบอน นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนซำกผักกูด นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง

5 STN0840 บ้ำนใหมรุ่่งเจริญ บ้ำนค่ำ เมอืงล ำปำง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ย. 65 17.27 น. 3.34 ม.
บ้ำนฮ่อง บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง ระดับน้ ำ
บ้ำนผ้ึง บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง
บ้ำนเอ้ือม บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง

6 STN1789 บ้ำนหนองน้ ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 22.56 น. 3.16 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ย. 65 05.21 น. 3.88 ม.
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง ระดับน้ ำ
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

7 STN0632 บ้ำนทุง่มะส้ำน ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 23.22 น. 84.5 มม.
บ้ำนห้วยผำ ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ย. 65 00.52 น. 98.0 มม.

8 STN0631 บ้ำนแมสุ่ยะ ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ย. 65 23.50 น. 84.0 มม.
บ้ำนน้ ำกัด ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอน

9 STN0118 บ้ำนทบศอก หมอกจ ำแป๋ เมอืงแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ย. 65 00.02 น. 85.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ย. 65 00.53 น. 101.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 14 ก.ย. 65 00.16 น. 136.0 มม.

ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (14 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศลาวตอนบน และเวียดนาม
ตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

10 STN0409 บ้ำนห้วยบง บ้ำนจันทร์ กัลยำณิวัฒนำ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ย. 65 02.15 น. 83.5 มม.
บ้ำนเด่น บ้ำนจันทร์ กัลยำณิวัฒนำ เชียงใหม่

11 STN0939 บ้ำนป่ำหก ล้ี ล้ี ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ย. 65 03.49 น. 2.43 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

12 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ย. 65 05.07 น. 99.0 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


