
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านหนองบัวคำ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 12 55.0 ปกติ 
บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 24 64.5 ปกติ 

   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0249 บ้ำนโป่งไฮ แมส่ำว แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 07.03 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 09.34 น. 97.5 มม.
2 STN0180 บ้ำนลำน มอ่นป่ิน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 07.19 น. 97.5 มม.

บ้ำนมว่งชุม มอ่นป่ิน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนหนองไผ่ มอ่นป่ิน ฝำง เชียงใหม่

3 STN0195 บ้ำนสันติคีรี แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 07.32 น. 96.0 มม.
บ้ำนเจียงจำใส แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 08.03 น. 104.5 มม.
บ้ำนใหมสั่นติ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 3. เตือนภัยสีแดง 11 ส.ค. 64 08.49 น. 120.5 มม.
บ้ำนแมจั่นหลวง แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนธำตุ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำคำสุขใจ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนพนำสวรรค์ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนตงจำใส แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

4 STN0236 บ้ำนธำรทอง แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 07.37 น. 83.0 มม.
บ้ำนไร่ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 08.00 น. 103.5 มม.
บ้ำนแมค่ ำเหนือ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย 3. เตือนภัยสีแดง 11 ส.ค. 64 10.48 น. 121.0 มม.

5 STN0235 บ้ำนก่ิวกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 07.32 น. 99.5 มม.
บ้ำนมว่งกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีแดง 11 ส.ค. 64 08.43 น. 120.0 มม.
บ้ำนห้วยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเมอืงกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย

6 STN0391 บ้ำนจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 07.49 น. 96.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 08.04 น. 98.5 มม.

7 STN0191 บ้ำนผำเรือ ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 08.02 น. 82.5 มม.
บ้ำนท่ำข้ำวเปลือก ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 10.27 น. 98.0 มม.
บ้ำนผ่ำนศึก ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย

8 STN1096 บ้ำนทุง่ บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 08.21 น. 88.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 10.02 น. 97.5 มม.
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9 STN0231 บ้ำนผำฮ้ี (อำข่ำ) โป่งงำม แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีแดง 11 ส.ค. 64 08.38 น. 119.5 มม.
บ้ำนผำฮ้ี (ลำหู่) โป่งงำม แมส่ำย เชียงรำย

10 STN0389 บ้ำนสันต้นเปำ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 08.41 น. 92.5 มม.
บ้ำนสบยำบ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 09.38 น. 99.0 มม.
บ้ำนป่ำคำใต้ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย

11 STN0866 บ้ำนดอนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 08.32 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมเ่ลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนแมบ่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนโชคชัย โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนสันต้นมว่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนใหมด่อนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย

12 STN0396 บ้ำนแมล่ำก ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 09.03 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมลั่ว ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนแมห่ะ ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนป่ำไร่ ท่ำข้ำวเปลือก แมจั่น เชียงรำย

13 STN1145 บ้ำนศรีบุญเรือง หนองป่ำก่อ ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 08.45 น. 119.0 มม.
บ้ำนห้วยสัก หนองป่ำก่อ ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำซำงงำม หนองป่ำก่อ ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนใหมพั่ฒนำ หนองป่ำก่อ ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนคีรีสุวรรณ หนองป่ำก่อ ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนใหมพั่ฒนำใต้ หนองป่ำก่อ ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนสันทรำยกองงำม บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย

14 STN0010 บ้ำนมเูซอป่ำกล้วย แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีแดง 11 ส.ค. 64 09.09 น. 144.5 มม.
บ้ำนส่ีหลัง แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำคำ แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนปำงพระรำชทำน แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสวนป่ำ แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไร่สำมคัคี แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนลิเช แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

15 STN0514 บ้ำนป่ำลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 09.22 น. 85.5 มม.
บ้ำนไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนปงน้อย ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำแดงผ่ำนศึก ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย

16 STN0047 บ้ำนแมแ่อบ บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 09.38 น. 87.0 มม.
บ้ำนห้วยน้ ำเย็น บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย
บ้ำนขุนแมบ่ง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย

17 STN1776 บ้ำนอินทนิน ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 09.53 น. 103.0 มม.
บ้ำนทุง่มะพร้ำว ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ
บ้ำนเขำกล้วย ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ
บ้ำนควนแรด ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ

18 STN0238 บ้ำนผำต้ัง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 10.48 น. 83.5 มม.
บ้ำนร่มฟ้ำผำหมน่ ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนศิลำแดง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

19 STN0860 บ้ำนทุง่ทรำย เวียง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 11.17 น. 84.0 มม.
บ้ำนทุง่ดุก เวียง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนห้วยเมง็ เวียง เชียงของ เชียงรำย



 

 

 
 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (13 ก.ค. 64) แจ้งว่า พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่ง
ประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก
หนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย 

 

 

20 STN0916 บ้ำนผำแล ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 13.21 น. 84.0 มม.
บ้ำนทรำยทอง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนปำงหัด ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

21 STN1785 บ้ำนคลองพระยำ ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 14.50 น. 100.5 มม.
บ้ำนโคกเจียก ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ กระบ่ี

22 STN0098 บ้ำนในหนด เหมำะ กะปง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 15.35 น. 101.5 มม.
บ้ำนเหมำะ เหมำะ กะปง พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 21.15 น. 119.5 มม.

23 STN0836 บ้ำนสำมคัคีใหม่ แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 15.36 น. 2.53 ม.
(ระดับน้ ำ)

24 STN0757 บ้ำนช้ำงเชื่อ เหล กะปง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 15.37 น. 100.0 มม.
บ้ำนนกฮูก เหล กะปง พังงำ

25 STN0467 บ้ำนคลองกะพง เขำบำยศรี ท่ำใหม่ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 16.12 น. 107.0 มม.
บ้ำนวังพอก เขำวัว ท่ำใหม่ จันทบุรี
บ้ำนเขำตำนก แสลง เมอืงจันทบุรี จันทบุรี

26 STN0837 บ้ำนป่ำบงบ้ำนถ้ ำ ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 15.44 น. 3.23 ม.
บ้ำนแมจั่นตลำด แมจั่น แมจั่น เชียงรำย (ระดับน้ ำ)
บ้ำนสันมงคล แมจั่น แมจั่น เชียงรำย

27 STN1147 บ้ำนมง้เก้ำหลัง เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 16.24 น. 84.5 มม.
บ้ำนปำงมะหัน เทอดไทย แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

28 STN1139 บ้ำนห้วยข่อยหล่อย บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 64 17.05 น. 101.5 มม.
บ้ำนห้วยเด่ือ บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 21.15 น. 119.5 มม.

29 STN1758 บ้ำนหินลำด คุระ คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 64 17.35 น. 118.0 มม.
บ้ำนบำงหละ คุระ คุระบุรี พังงำ

30 STN0570 บ้ำนใต้โตน บำงสวรรค์ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 64 21.31 น. 4.12 ม.
บ้ำนต้นไทร ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน้ ำ

31 STN0916 บ้ำนผำแล ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ส.ค. 64 05.15 น. 84.0 มม.
บ้ำนทรำยทอง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนปำงหัด ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

32 STN0869 บ้ำนขุนต้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ส.ค. 64 05.22 น. 88.5 มม.
บ้ำนทรำยกำด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนตีนเป็ด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนปำกค่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย



  


