
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านตีนตก ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 12 293.0 อพยพ 
บ้านตีนตก ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 24 294.0 อพยพ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
1 STN0714 บ้ำนน  ำพัน นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 06.48 น. 84.5 มม.
2 STN0072 บ้ำนน  ำสอด และ ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 07.04 น. 84.5 มม.

บ้ำนน  ำพิ ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน
3 STN1322 บ้ำนแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 07.04 น. 85.0 มม.

บ้ำนแม่แก้วใต้ แม่อ้อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแม่แก้วกลำง แม่อ้อ พำน เชียงรำย
แม่แก้วรุ่งเรือง แม่อ้อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแม่แก้วพัฒนำ แม่อ้อ พำน เชียงรำย

4 STN0632 บ้ำนทุ่งมะส้ำน ห้วยผำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 มิ.ย. 65 07.15 น. 109.0 มม.
บ้ำนห้วยผำ ห้วยผำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

5 STN0868 บ้ำนศรีดอนชัย ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 07.22 น. 86.0 มม.
บ้ำนป่ำเส้ำ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 มิ.ย. 65 09.45 น. 102.5 มม.
บ้ำนสันเจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนใหม่เจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย

6 STN1134 บ้ำนเก๋ียงห้วยน่ำน แม่ลอย เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 07.33 น. 85.0 มม.
บ้ำนเก๋ียงดอย แม่ลอย เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 มิ.ย. 65 09.33 น. 100.0 มม.
บ้ำนเก๋ียงลุ่ม แม่ลอย เทิง เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงสันเจริญ แม่ลอย เทิง เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงดอยสูงเนิน แม่ลอย เทิง เชียงรำย

7 STN0620 บ้ำนแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 08.03 น. 83.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 30 มิ.ย. 65 12.06 น. 97.5 มม.

8 STN0619 บ้ำนขุนเมืองงำม ทต.ป่ำงิ ว เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 มิ.ย. 65 12.10 น. 108.0 มม.
บ้ำนฮ่ำงต่ ำ ทต.ป่ำงิ ว เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

9 STN1680 บ้ำนตะเคียนงำม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 20.23 น. 100.0 มม.
บ้ำนบำงหิน บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนวังกุ่ม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนชำคลี บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนคลองทรำย บำงหิน กะเปอร์ ระนอง

ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
10 STN0128 บ้ำนไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 มิ.ย. 65 23.56 น. 88.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 00.56 น. 117.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 1 ก.ค. 65 04.12 น. 133.5 มม.

11 STN0069 บ้ำนน  ำไคร้ ยม ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 00.03 น. 88.0 มม.
บ้ำนดอนแก้ว วรนคร ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 01.18 น. 111.5 มม.
บ้ำนสลี จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนสบบ่ัว ยม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเสี ยว ยม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนพร้ำว ยม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนดอนมูล ศิลำเพชร ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำตองพัฒนำ ศิลำเพชร ปัว น่ำน

12 STN1499 บ้ำนตีนตก ศิลำแลง ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 00.32 น. 87.0 มม.
บ้ำนแก้มรำษฎร์พัฒนำวรนคร ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 01.23 น. 126.5 มม.
บ้ำนแก้ม วรนคร ปัว น่ำน 3. เตือนภัยสีแดง 1 ก.ค. 65 03.57 น. 256.0 มม.
บ้ำนสวนดอก วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนร้องแง วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนปรำงค์ ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนปรำงค์พัฒนำ1 ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนปรำงค์พัฒนำ2 ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนเฮี ย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนดอนไชย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวน  ำ ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวดอย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนฝำย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนต๊ึด วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนเก็ต วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนมอญ วรนคร ปัว น่ำน

13 STN0181 บ้ำนปำงยำง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 01.40 น. 103.0 มม.
บ้ำนขุนกูน ภูคำ ปัว น่ำน

14 STN0541 บ้ำนห้วยหลักลำย อวน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 01.57 น. 83.0 มม.
บ้ำนห้วยหำด อวน ปัว น่ำน

15 STN0859 บ้ำนน  ำปุก ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 02.18 น. 91.5 มม.
บ้ำนน  ำแป้ง ขุนควร ปง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 02.47 น. 103.5 มม.
บ้ำนสันกลำง ขุนควร ปง พะเยำ

16 STN0932 บ้ำนสบขำม ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 03.13 น. 83.0 มม.
บ้ำนสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนนำอ้อม ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนห้วยขุ่น ควร ปง พะเยำ
บ้ำนวังบง ควร ปง พะเยำ

17 STN1306 บ้ำนแสะ ควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 03.15 น. 85.5 มม.
บ้ำนใหม่ดอนมูล ควร ปง พะเยำ
บ้ำนป่ำคำ ควร ปง พะเยำ
บ้ำนสีพรม ควร ปง พะเยำ
บ้ำนป่ำคำใหม่ ควร ปง พะเยำ
บ้ำนเหล่ำ ควร ปง พะเยำ



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
18 STN0847 บ้ำนดอนสถำน1 สถำน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 03.15 น. 103.5 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
บ้ำนใหม่ชัยเจริญ สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนพรสวรรค์ สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนต้นผึ ง สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนนำป่ำนa สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนดอนสถำน สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนส้ำน สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนส้ำน1 สถำน ปัว น่ำน
บ้ำนนำงิ ว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนต้นแหลงa ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนท่ำควำย ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนร้องa ปัว ปัว น่ำน

19 STN1455 บ้ำนห้วยคอกหมู นำปรัง ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 03.18 น. 85.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 05.06 น. 98.0 มม.

20 STN0169 บ้ำนผำเวียง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 04.01 น. 86.0 มม.
21 STN0855 บ้ำนนำหนุน ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 04.03 น. 86.5 มม.

บ้ำนทุ่งติ ว ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 04.45 น. 106.0 มม.
บ้ำนทุ่งกระเทียม ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนห้วยไฟวัฒนำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ

22 STN1410 บ้ำนห้วยท่ำง ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 04.04 น. 92.5 มม.
บ้ำนหนำด ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 04.23 น. 100.0 มม.
บ้ำนเสี ยว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยสำวแลว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนสันติสุข สถำน ปัว น่ำน

23 STN1328 บ้ำนสันทรำย หงส์หิน จุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 04.26 น. 95.5 มม.
บ้ำนพวงพยอมพัฒนำ หงส์หิน จุน พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 04.42 น. 110.5 มม.

24 STN0869 บ้ำนขุนต้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 05.02 น. 94.5 มม.
บ้ำนทรำยกำด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 05.16 น. 102.5 มม.
บ้ำนตีนเป็ด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนปำกค่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย

25 STN1327 บ้ำนสักพัฒนำ หงส์หิน จุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 04.46 น. 96.0 มม.
บ้ำนสักลอ หงส์หิน จุน พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 05.08 น. 107.5 มม.
บ้ำนสักทุ่ง หงส์หิน จุน พะเยำ
บ้ำนสักสัน หงส์หิน จุน พะเยำ
บ้ำนสักลอใหม่ หงส์หิน จุน พะเยำ

26 STN1546 บ้ำนห้วยปูด ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 04.55 น. 83.5 มม.



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (1 ก.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความ
กดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดา
มัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง
บางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง 
ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
ไว้ด้วย อนึ ่ง พายุโซนร้อน “ชบา” (Chaba) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง
ประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2–3 ก.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
27 STN0242 บ้ำนฮวก ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 05.20 น. 82.5 มม.

บ้ำนห้วยส้ำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ
28 STN0868 บ้ำนศรีดอนชัย ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 05.20 น. 103.0 มม.

บ้ำนป่ำเส้ำ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนสันเจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนใหม่เจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย

29 STN0011 บ้ำนทุ่งยำว แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 05.23 น. 83.0 มม.
บ้ำนงำแมง แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนปำงเติม แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนแม่ตุงติง แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนงิ วเฒ่ำ แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่

30 STN1321 บ้ำนดอนแก้ว โรงช้ำง ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 07.04 น. 95.5 มม.



 

 

 

 

 

 

 

 


