
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 12 202.0 อพยพ 
บ้านน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 24 254.0 อพยพ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0072 บ้ำนน  ำสอด และ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 06.45 น. 100.5 มม.

บ้ำนน  ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 10.32 น. 151.5 มม.
2 STN0846 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 06.46 น. 84.5 มม.

บ้ำนปำงปุก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 07.30 น. 100.5 มม.
บ้ำนหำงทุง่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 3. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 10.02 น. 131.0 มม.
บ้ำนใหม่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงไฮ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนสบเป็ด ผำตอ สองแคว น่ำน

3 STN1504 บ้ำนขุนน  ำพริก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 07.00 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 07.37 น. 100.5 มม.

4 STN0185 บ้ำนน  ำมดี เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 07.19 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 07.52 น. 115.5 มม.

5 STN1527 บ้ำนห้วยขวำก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 07.39 น. 85.0 มม.
6 STN1298 บ้ำนภูค ำ งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 07.57 น. 87.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 09.07 น. 98.5 มม.
7 STN1204 บ้ำนน  ำดั น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 08.18 น. 83.5 มม.
8 STN0338 บ้ำนปอน ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 08.11 น. 91.0 มม.

บ้ำนใหม่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 09.31 น. 97.5 มม.
บ้ำนป่ำเปือย ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 3. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 13.13 น. 3.21 ม.
บ้ำนหลำยทุง่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนหนองค ำ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน

9 STN0342 บ้ำนผำหลัก ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 08.21 น. 134.5 มม.
บ้ำนผำสิงห์ ยอด สองแคว น่ำน

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (16 มิ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ 
ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฟ้าคะนองและมีฝน
ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
10 STN1035 บ้ำนส้อ เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 08.21 น. 88.0 มม.

บ้ำนหนองแดง เปือ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนหนองผุก เปือ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนซำววำ พระพุทธบำท เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนดอนสบเปือ เปือ เชียงกลำง น่ำน

11 STN0076 บ้ำนสว้ำนเหนือ ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 08.53 น. 91.0 มม.
บ้ำนสปัน ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 10.03 น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยขำบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

12 STN0715 บ้ำนถ  ำเวียงแก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 10.33 น. 286.0 มม.
บ้ำนผำหมี นำไร่หลวง สองแคว น่ำน

13 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 10.44 น. 211.0 มม.
บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน

14 STN0714 บ้ำนน  ำพัน นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 10.24 น. 174.0 มม.
15 STN1296 บ้ำนปำงส้ำน ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 15 ม.ิย. 65 10.28 น. 235.5 มม.
16 STN0340 บ้ำนน  ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 11.29 น. 88.0 มม.

บ้ำนน  ำเพำะ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนห้วยพ่ำน เปือ ทุง่ช้ำง น่ำน

17 STN0352 บ้ำนนำหนุน 3 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 11.37 น. 3.00 ม.
บ้ำนนำหนุน 2 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ม.ิย. 65 12.20 น. 3.80 ม.
บ้ำนนำหนุน 1 แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนนำทรำย แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนปูคำ ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 1 ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 2 ริม ท่ำวังผำ น่ำน

18 STN1079 บ้ำนท่ำแพ เมอืง เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 17.38 น. 82.5 มม.
บ้ำนหนองผักก้ำม เมอืง เมอืงเลย เลย

19 STN1235 บ้ำนสวนป่ำ ห้วยโรง ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 21.22 น. 83.5 มม.
20 STN1507 บ้ำนจ ำวำย ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ม.ิย. 65 21.25 น. 82.5 มม.

บ้ำนวังป้ึง ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่
บ้ำนทุง่ค๊ัวะ ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่



 

 

 

 

 

 


