
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 12 90.5 ปกติ 
บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 24 104.5 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1551 บ้ำนริมอิง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 09.26 น. 4.86 ม.
บ้ำนร่องแช่ เวียง เทิง เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนห้วยหลวง เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนมว่งไพรวัลย์ เวียง เทิง เชียงรำย

2 STN0938 บ้ำนเกำะทุง่มำ่น ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 11.41 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

3 STN0917 บ้ำนแมส่รวย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 11.49 น. 4.05 ม.
บ้ำนสันปูเลย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนจอมแจ้ง แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนตีนดอย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย

4 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 16.22 น. 4.53 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ

5 STN1002 บ้ำนซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 16.15 น. 90.5 มม.
บ้ำนเขำพรหมสุวรรณแซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว
บ้ำนด่ำนไพร แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว
บ้ำนตำพรม แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว
บ้ำนหนองเจริญ แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว

ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

6 STN1468 บ้ำนโคกสะอำด นำยำงกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 16.24 น. 84.5 มม.
บ้ำนนำยำงกลัก นำยำงกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
บ้ำนคลองไทร นำยำงกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ

7 STN1514 บ้ำนเนินพยอม บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 16.43 น. 2.71 ม.
บ้ำนดง บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนนำซำน บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก
บ้ำนท่ำสวนยำ บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก

8 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 65 17.18 น. 4.54 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

9 STN0974 บ้ำนใหมส่ำมคัคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 17.30 น. 9.08 ม.
บ้ำนหนองอ้อ ชีบน บ้ำนเขว้ำ ชัยภูมิ ระดับน  ำ

10 STN0940 บ้ำนปำงสัก แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 18.06 น. 83.0 มม.
บ้ำนสวนป่ำ แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์

11 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 65 19.37 น. 3.55 ม.
บ้ำนใหมล่ ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

12 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 19.49 น. 3.42 ม.
บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ ระดับน  ำ
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

13 STN0560 บ้ำนตล่ิงสูง แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 20.42 น. 2.80 ม.
บ้ำนใหมแ่มเ่รวำ แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์ ระดับน  ำ
บ้ำนหินดำด แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์

14 STN0444 บ้ำนศรีไกรลำศ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 21.31 น. 82.5 มม.
15 STN1471 บ้ำนเทพพนำ บ้ำนไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 21.32 น. 82.5 มม.
16 STN0442 บ้ำนโป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 65 22.08 น. 3.53 ม.

บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมน่ำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร



 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (27 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก
สะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ
ไหลผ่านและพื้นที่ลุ ่มในระยะนี้ทั ้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้น
ฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 กันยายน 2565 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
และพายุดีเปรสชันตามลำดับ จากนั้นจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


