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1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านกอก ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 12 236.0 อพยพ 

บ้านกอก ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 24 298.5 อพยพ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน ้าหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING SYSTEM)
ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน ้าท่าและน ้าฝน

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 18.19 น. 86.0 มม.

บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 19.02 น. 98.0 มม.
2 STN1204 บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 19.06 น. 83.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 19.50 น. 99.0 มม.
3 STN0541 บ้ำนห้วยหลักลำย อวน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 19.25 น. 83.5 มม.

บ้ำนห้วยหำด อวน ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 20.04 น. 108.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 13 ม.ิย. 64 21.05 น. 171.5 มม.

4 STN0085 บ้ำนกอก อวน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 20.00 น. 84.5 มม.
บ้ำนน้ ำยำว อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่ใหม่ อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่กลำง อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่ฆ้อน อวน ปัว น่ำน
บ้ำนไร่ อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่เฮ้ำ อวน ปัว น่ำน

5 STN0169 บ้ำนผำเวียง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 19.50 น. 84.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 20.55 น. 117.5 มม.

6 STN1546 บ้ำนห้วยปูด ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 20.08 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 21.16 น. 99.0 มม.

7 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 20.50 น. 84.5 มม.
บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 22.11 น. 98.5 มม.
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน้ ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

8 STN0240 บ้ำนห่ำงทำงหลวง ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 21.26 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 23.17 น. 99.0 มม.

ประจำวันที ่14 มิถุนายน 2564 
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ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
9 STN0086 บ้ำนสกำดกลำง สกำด ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 21.39 น. 85.0 มม.

บ้ำนภูกอก สกำด ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 22.36 น. 98.0 มม.
บ้ำนสกำดเหนือ สกำด ปัว น่ำน
บ้ำนสกำดใต้ สกำด ปัว น่ำน
บ้ำนผำน้ ำย้อย พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน

10 STN0181 บ้ำนปำงยำง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 21.45 น. 85.0 มม.
บ้ำนขุนกูน ภูคำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 23.19 น. 100.0 มม.

11 STN1532 บ้ำนกอก ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 21.45 น. 85.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 22.52 น. 98.0 มม.

12 STN0348 บ้ำนบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 22.03 น. 85.5 มม.
บ้ำนนำคอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 23.11 น. 99.0 มม.
บ้ำนผำคับ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนนำขำม บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน

13 STN0033 บ้ำนนำก๋ึน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 22.42 น. 84.5 มม.
บ้ำนเวร บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ม.ิย. 64 23.47 น. 99.0 มม.
บ้ำนสะไล บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

14 STN0353 บ้ำนนำฝ่ำ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 23.20 น. 2.58 ม.
บ้ำนใหม่ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน ระดับน้ ำ
บ้ำนนำเผือก จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนยู้ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนยู้ใต้ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนยู้กลำง จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน

15 STN0076 บ้ำนสว้ำเหนือ ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ม.ิย. 64 23.48 น. 83.0 มม.
บ้ำนสปัน ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 03.37 น. 99.0 มม.
บ้ำนห้วยขำบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

16 STN0056 บ้ำนสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 00.09 น. 86.5 มม.
บ้ำนห้วยดง ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 01.05 น. 99.0 มม.
บ้ำนปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน

17 STN1299 บ้ำนน้ ำเลียง ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 00.13 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 00.47 น. 120.0 มม.

18 STN0374 บ้ำนหนองปลำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 01.12 น. 92.0 มม.
บ้ำนกอก เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนปำงแก ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหนอง เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนชี เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน

19 STN1410 บ้ำนห้วยท่ำง ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 01.29 น. 82.0 มม.
บ้ำนหนำด ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 02.22 น. 103.5 มม.
บ้ำนเส้ียว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยสำวแลว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนสันติสุข สถำน ปัว น่ำน

20 STN0242 บ้ำนฮวก ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 01.34 น. 95.0 มม.
บ้ำนห้วยส้ำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 06.13 น. 149.0 มม.
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ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
21 STN0869 บ้ำนขุนต้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 01.31 น. 94.0 มม.

บ้ำนทรำยกำด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 02.35 น. 121.0 มม.
บ้ำนตีนเป็ด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนปำกค่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย

22 STN0340 บ้ำนน้ ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 01.33 น. 95.5 มม.
บ้ำนน้ ำเพำะ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 02.15 น. 123.0 มม.
บ้ำนห้วยพ่ำน เปือ ทุง่ช้ำง น่ำน

23 STN0517 บ้ำนห้วยหมำกเอียก ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 01.33 น. 84.5 มม.
บ้ำนโป่ง ทุง่ก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 06.03 น. 136.5 มม.
บ้ำนทุง่ก่อ ทุง่ก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนแมเ่ผือ ดงมหำวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนห้วยหมำกเอียกเหนือ ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย

24 STN0344 บ้ำนปำงมะโอ ผำช้ำงน้อย ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.02 น. 86.0 มม.
บ้ำนห้วยเฟือง ผำช้ำงน้อย ปง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 02.54 น. 120.5 มม.

25 STN0336 บ้ำนห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.09 น. 85.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 03.32 น. 109.5 มม.

26 STN0386 บ้ำนขุนห้วยแมเ่ปำ แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.15 น. 90.0 มม.
บ้ำนห้วยน้ ำฮำก แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 06.14 น. 139.0 มม.
บ้ำนกระแล แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย

27 STN1382 บ้ำนป่ำแดงใหม่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.15 น. 86.0 มม.
บ้ำนทุง่ศรีเกิด ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนน้ ำแพร่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนห้วยหลวงเหนือ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนยำงฮอมใหม่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนดงเจริญ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย

28 STN0855 บ้ำนนำหนุน ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.17 น. 83.0 มม.
บ้ำนทุง่ต้ิว ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 06.03 น. 158.0 มม.
บ้ำนทุง่กระเทียม ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนห้วยไฟวัฒนำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ

29 STN0385 บ้ำนบ่อแสง แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.25 น. 83.0 มม.
บ้ำนสันมะปิน แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำมืน่ แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนแมต๋่ ำน้อย แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนสันเวียง แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำมว่ง แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย

30 STN0513 บ้ำนน้ ำตกพัฒนำ ทุง่ก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.22 น. 87.5 มม.
บ้ำนเหล่ำเจริญรำษฎร์ ทุง่ก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย

31 STN0350 บ้ำนหัวน้ ำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.19 น. 92.0 มม.
บ้ำนเด่นธำรำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 03.11 น. 99.0 มม.
บ้ำนดอนแก้ว พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพร้ำว พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนป่ำรวก พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนกลำง พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนห้วยแก้ว พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนศรีอุดม เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนง้ิว เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพวงพยอม พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
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12 ชั่วโมง
32 STN0185 บ้ำนน้ ำมดี เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.28 น. 87.0 มม.
33 STN0896 บ้ำนท่ำล้อ แงง ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.31 น. 86.5 มม.

บ้ำนศำลำ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 03.45 น. 101.5 มม.
บ้ำนสบปัว เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนดอนแก้ว เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนวังมว่ง เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนนำวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่กวำง แงง ปัว น่ำน
บ้ำนหนองเหงือก แงง ปัว น่ำน
บ้ำนพำน แงง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวเมอืง แงง ปัว น่ำน
บ้ำนดอนมลู แงง ปัว น่ำน
บ้ำนนำก้อ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนปง เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่ชัย เจดีย์ชัย ปัว น่ำน

34 STN0040 บ้ำนบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.53 น. 83.5 มม.
บ้ำนบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 04.27 น. 97.5 มม.
บ้ำนสะเละ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนห้วยปอ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนน้ ำว้ำ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนห้วยป๋อ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

35 STN0339 บ้ำนงอบเหนือ งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.31 น. 86.5 มม.
บ้ำนงอบใต้ งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 04.38 น. 100.5 มม.
บ้ำนใต้ร่มโพธ์ิทอง งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนงอบกลำง งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน

36 STN0069 บ้ำนน้ ำไคร้ ยม ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 02.58 น. 82.5 มม.
บ้ำนดอนแก้ว วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนสลี จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนสบบ่ัว ยม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเส้ียว ยม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนพร้ำว ยม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนดอนมลู ศิลำเพชร ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำตองพัฒนำ ศิลำเพชร ปัว น่ำน

37 STN0611 บ้ำนร้องหัวฝำย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.02 น. 82.5 มม.
บ้ำนห้วยซ้อเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนห้วยซ้อใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนพัฒนำรุ่งเรือง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย

38 STN0244 บ้ำนน้ ำลำว แมล่ำว เชียงค ำ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.15 น. 83.0 มม.
บ้ำนน้ ำมนิ แมล่ำว เชียงค ำ พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 05.49 น. 121.5 มม.
บ้ำนกอก แมล่ำว เชียงค ำ พะเยำ
บ้ำนสบทุ แมล่ำว เชียงค ำ พะเยำ
บ้ำนแฮะ แมล่ำว เชียงค ำ พะเยำ

39 STN0342 บ้ำนผำหลัก ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.11 น. 86.5 มม.
บ้ำนผำสิงห์ ยอด สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 04.53 น. 110.0 มม.
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40 STN0847 บ้ำนดอนสถำน1 สถำน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.29 น. 83.0 มม.

บ้ำนป่ำหัดa ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำลำนa ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนขอนa ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนส้ำนเหล่ำ สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยล้ำ สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนนำฝำง สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำเหียง สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนใหมช่ัยเจริญ สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนพรสวรรค์ สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนต้นผ้ึง สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนนำป่ำนa สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนดอนสถำน สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนส้ำน สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนส้ำน1 สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนนำง้ิว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนต้นแหลงa ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนท่ำควำย ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนร้องa ปัว ปัว น่ำน

41 STN0338 บ้ำนปอน ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.33 น. 88.5 มม.
บ้ำนใหม่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 04.49 น. 104.5 มม.
บ้ำนป่ำเปือย ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหลำยทุง่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหนองค ำ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน

42 STN0866 บ้ำนดอนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.40 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมเ่ลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนแมบ่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนโชคชัย โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนสันต้นมว่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนใหมด่อนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย

43 STN1542 บ้ำนสลี ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.56 น. 86.0 มม.
บ้ำนทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 05.41 น. 99.0 มม.
บ้ำนทุง่ผ้ึง ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนแพะกลำง ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนดอนชัย และ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนสันกลำง และ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนมอญ และ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนเฟือยลุง และ ทุง่ช้ำง น่ำน

44 STN1250 บ้ำนแหน 2 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 03.57 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 05.06 น. 99.0 มม.

45 STN1456 บ้ำนไคร้ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.17 น. 83.5 มม.
บ้ำนเหล่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนตับเต่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนต้นเขือง ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
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46 STN0072 บ้ำนน้ ำสอด และ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.15 น. 82.5 มม.

บ้ำนน้ ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
47 STN0020 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.23 น. 87.5 มม.

บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 05.05 น. 98.5 มม.
48 STN0088 บ้ำนน้ ำปำน ชนแดน สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.26 น. 85.5 มม.

บ้ำนน้ ำหลุ ชนแดน สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 05.55 น. 99.5 มม.
บ้ำนปำงกอม ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนวังเสำ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนสบพำง ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนห้วยมอย ชนแดน สองแคว น่ำน

49 STN0898 บ้ำนปำงสำ ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.18 น. 88.0 มม.
บ้ำนวังผำง ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 05.44 น. 99.5 มม.
บ้ำนน้ ำโมง ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน

50 STN1159 บ้ำนผำงำม ผำงำม เวียงชัย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.33 น. 82.5 มม.
บ้ำนร่องห้ำ ผำงำม เวียงชัย เชียงรำย
บ้ำนสันง้อนไถ ผำงำม เวียงชัย เชียงรำย
บ้ำนป่ำบง ผำงำม เวียงชัย เชียงรำย
บ้ำนร่องคือ ผำงำม เวียงชัย เชียงรำย
บ้ำนหนองบัว ผำงำม เวียงชัย เชียงรำย

51 STN1504 บ้ำนขุนน้ ำพริก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.27 น. 83.5 มม.
52 STN1522 บ้ำนหนองบัวค ำ เมง็รำย พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.37 น. 83.0 มม.

บ้ำนป่ำซำง เมง็รำย พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนเวียงหวำย เมง็รำย พญำเมง็รำย เชียงรำย

53 STN1035 บ้ำนส้อ เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 04.34 น. 83.0 มม.
บ้ำนหนองแดง เปือ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนหนองผุก เปือ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนซำววำ พระพุทธบำท เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนดอนสบเปือ เปือ เชียงกลำง น่ำน

54 STN0714 บ้ำนน้ ำพัน นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.08 น. 85.5 มม.
55 STN1077 บ้ำนเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.15 น. 90.0 มม.

บ้ำนเวียงค ำ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นนคร ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่น ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นเจริญ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย

56 STN1387 บ้ำนเจดีย์ ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.13 น. 86.5 มม.
บ้ำนป่ำตำลเวียงแก้ว ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนป่ำตำลดอย ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนป่ำตำลเหนือ ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนป่ำตำลกลำง ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนป่ำตำลใต้ ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนห้วยห้อม ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนป่ำข่ำ ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนเจดีย์ใหม่ ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนป่ำตำลประชำสันติ ป่ำตำล ขุนตำล เชียงรำย
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2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (14 มิ.ย. 64) แจ้งว่า พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
กำลังแรงบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางมีฝน
ตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
57 STN0238 บ้ำนผำต้ัง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.17 น. 83.0 มม.

บ้ำนร่มฟ้ำผำหมน่ ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนศิลำแดง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

58 STN1312 บ้ำนผำสิงห์ ผำสิงห์ เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.43 น. 82.5 มม.
บ้ำนห้วยย่ืน บ่อ เมอืงน่ำน น่ำน

59 STN1346 บ้ำนสันหลวง แมเ่ปำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.33 น. 85.0 มม.
60 STN0846 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 05.52 น. 85.5 มม.

บ้ำนปำงปุก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนหำงทุง่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนใหม่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงไฮ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนสบเป็ด ผำตอ สองแคว น่ำน

61 STN0388 บ้ำนตำดควัน ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 14 ม.ิย. 64 06.05 น. 121.5 มม.
บ้ำนป่ำซำง ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนนำเจริญ ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนห้วยข้ีเหล็ก ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนป่ำซำงเหนือ ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนประชำร่วมใจ ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนเวียงซำงค ำ ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย
บ้ำนเนินไทรพัฒนำ ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย

62 STN1457 บ้ำนผำลำด หงำว เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 06.21 น. 87.5 มม.
บ้ำนท่ำข้ำม หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนสันต้นเปำ หงำว เทิง เชียงรำย

63 STN1381 บ้ำนห้วยไคร้ลำนทอง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 06.16 น. 90.5 มม.
บ้ำนห้วยไคร้ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ใหม่ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้เก่ำ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้สันติสุข เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้เหนือ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ใต้ เวียง เทิง เชียงรำย

64 STN1388 บ้ำนทุง่โห้ง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ม.ิย. 64 06.17 น. 85.0 มม.
บ้ำนห้วยผ้ึง เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนทุง่เฉลิมพระเกียรติ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนทุง่โห้งเหนือ เวียง เทิง เชียงรำย



 

ห้องปฏิบัต ิการ เฝ้า ระวังและ เตือนภัยน้ำหลาก -ดินถล่ม  (EARLY WARN ING ROOM )  โทร . 02 298  66 13   


