
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านผาใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 12 139.0 เฝ้าระวัง 
บ้านผาใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 24 139.0 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
1 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 06.34 น. 82.5 มม.

บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 09.35 น. 95.5 มม.
2 STN0169 บ้ำนผำเวียง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 06.38 น. 98.0 มม.
3 STN0353 บ้ำนนำฝ่ำ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 06.39 น. 3.00 ม.

บ้ำนใหม่ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนนำเผือก จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนยู้ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนยู้ใต้ จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนยู้กลำง จอมพระ ท่ำวังผำ น่ำน

4 STN1321 บ้ำนดอนแก้ว โรงช้ำง ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 06.56 น. 99.0 มม.
5 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 06.53 น. 84.5 มม.

บ้ำนน  ำดั น ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน  ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

6 STN0519 บ้ำนทุง่มะฝำง ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 08.20 น. 82.5 มม.
บ้ำนผำวี ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย

7 STN0620 บ้ำนแมปู่นหลวง เวียง เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 08.34 น. 83.0 มม.
8 STN0541 บ้ำนห้วยหลักลำย อวน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 08.23 น. 97.5 มม.

บ้ำนห้วยหำด อวน ปัว น่ำน
9 STN0858 บ้ำนห้วยข้ำวก่ ำเหนือ ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 08.35 น. 82.5 มม.

บ้ำนห้วยหลวง ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนไชยสถำน ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนร่องหำด ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนบัวสถำน ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนทุง่ใหมพั่ฒนำ ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ
บ้ำนห้วยข้ำวก่ ำใต้ ห้วยข้ำวก่ ำ จุน พะเยำ

ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 
 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
10 STN0871 บ้ำนปำงกลำง แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 09.31 น. 84.5 มม.

บ้ำนปำงต้นผึ ง แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 13.55 น. 99.5 มม.
บ้ำนปำงอำณำเขต แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนปำงอ้อย แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนปำงซำง แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย

11 STN1361 บ้ำนดง ดงสุวรรณ ดอกค ำใต้ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 09.46 น. 83.0 มม.
บ้ำนสันป่ำจี ใต้ ดงสุวรรณ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันป่ำจี เหนือ ดงสุวรรณ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนดงใหม่ ดงสุวรรณ ดอกค ำใต้ พะเยำ

12 STN0017 บ้ำนแมปู่นล่ำง เวียง เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 10.15 น. 86.0 มม.
บ้ำนแมปู่นหลวง เวียง เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

13 STN0427 บ้ำนปำงแปก แมน่ำเติง ปำย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 10.37 น. 92.5 มม.
บ้ำนแมน่ะ แมน่ำเติง ปำย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 11.37 น . 98.5 มม.

14 STN0536 บ้ำนแมหี่ด วังแก้ว วังเหนือ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 11.07 น. 90.5 มม.
15 STN0033 บ้ำนนำก๋ึน บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 11.09 น. 82.5 มม.

บ้ำนเวร บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนสะไล บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ น่ำน

16 STN0257 บ้ำนน  ำริน สบป่อง ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 11.18 น. 82.5 มม.
บ้ำนแมห่มลีูซอ สบป่อง ปำงมะผ้ำ แมฮ่่องสอน

17 STN0242 บ้ำนฮวก ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 11.40 น. 101.5 มม.
บ้ำนห้วยส้ำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ

18 STN0623 บ้ำนเวียงสำ สันกลำง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 12.04 น. 87.5 มม.
บ้ำนป่ำเหียง สันกลำง พำน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 13.00 น. 101.5 มม.
บ้ำนแมค่ำวหลวง สันกลำง พำน เชียงรำย
บ้ำนถ  ำ สันกลำง พำน เชียงรำย
บ้ำนใหมพั่ฒนำ สันกลำง พำน เชียงรำย

19 STN0936 บ้ำนหมอแปง แมน่ำเติง ปำย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 12.45 น. 84.5 มม.
บ้ำนแมน่ำเติงใน แมน่ำเติง ปำย แมฮ่่องสอน
บ้ำนมว่งสร้อย แมน่ำเติง ปำย แมฮ่่องสอน
บ้ำนน  ำฮู เวียงใต้ ปำย แมฮ่่องสอน

20 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 12.58 น. 5.09 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  ำ

21 STN1335 บ้ำนแมอ้่อใน แมอ้่อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 13.05 น. 93.0 มม.
บ้ำนแมอ้่อนอก แมอ้่อ พำน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 13.17 น. 108.0 มม.
บ้ำนปอเรียง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนดงชัย แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมอ้่อหลวง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนสันป่ำเมำ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมอ้่อสันติ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมแ่ก้ว แมอ้่อ พำน เชียงรำย



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
22 STN1334 บ้ำนจ ำผักกูด แมอ้่อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 14.28 น. 82.5 มม.

บ้ำนโป่งทลำย แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนใหมเ่จริญ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนทรำยทอง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนสักชัยทอง แมอ้่อ พำน เชียงรำย

23 STN0917 บ้ำนแมส่รวย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 14.52 น. 3.48 ม.
บ้ำนสันปูเลย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนจอมแจ้ง แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนตีนดอย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย

24 STN1158 บ้ำนดงขนุน ธำรทอง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 14.55 น. 82.5 มม.
25 STN0617 บ้ำนห้วยน  ำมำ ทต.เวียงสรวยแมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 16.33 น. 82.5 มม.

บ้ำนทุง่พร้ำว วำวี แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนแสนเจริญ วำวี แมส่รวย เชียงรำย

26 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 18.02 น. 4.07 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 22.37 น. 7.57 ม.
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

27 STN1322 บ้ำนแมแ่ก้วเหนือ แมอ้่อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 18.15 น. 118.5 มม.
บ้ำนแมแ่ก้วใต้ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมแ่ก้วกลำง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
แมแ่ก้วรุ่งเรือง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมแ่ก้วพัฒนำ แมอ้่อ พำน เชียงรำย

28 STN0195 บ้ำนสันติคีรี แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 22.59 น. 89.5 มม.
บ้ำนเจียงจำใส แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ก.ค. 65 23.00 น. 97.5 มม.
บ้ำนใหมสั่นติ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนแมจั่นหลวง แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนธำตุ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำคำสุขใจ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนพนำสวรรค์ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนตงจำใส แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

29 STN0183 บ้ำนแมแ่สลป แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ค. 65 23.02 น. 83.5 มม.
บ้ำนอำแม แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนอำแหล่ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนจะค ำน้อย-ต้นมว่งแมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนจะค ำน้อย แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

30 STN1132 บ้ำนมอล่อง แมส่ลองใน แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ค. 65 00.30 น. 87.5 มม.
31 STN0713 บ้ำนน  ำรีพัฒนำ ขุนน่ำน เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ค. 65 13.20 น. 89.5 มม.

บ้ำนน  ำช้ำงพัฒนำ ขุนน่ำน เฉลิมพระเกียรติ น่ำน
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สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
32 STN1551 บ้ำนริมอิง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ค. 65 14.17 น. 4.52 ม.

บ้ำนร่องแช่ เวียง เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 00.00 น. 5.03 ม.
บ้ำนห้วยหลวง เวียง เทิง เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนมว่งไพรวัลย์ เวียง เทิง เชียงรำย

33 STN0631 บ้ำนแมสุ่ยะ ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 00.03 น. 85.5 มม.
บ้ำนน  ำกัด ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 00.31 น. 98.5 มม.

34 STN0068 บ้ำนสันติสุข แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 00.54 น. 83.0 มม.
บ้ำนดอยติ ว ศรีภูมิ ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 01.46 น. 98.0 มม.
บ้ำนห้วยมว่ง แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน

35 STN0243 บ้ำนต้นผึ ง ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 00.54 น. 82.5 มม.
บ้ำนผำแดง ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 01.00 น. 102.5 มม.

36 STN1453 บ้ำนคะแนง แมล่ำว เชียงค ำ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 00.54 น. 88.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 01.06 น. 101.5 มม.

37 STN1296 บ้ำนปำงส้ำน ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 01.48 น. 97.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 02.13 น. 101.5 มม.

38 STN0089 บ้ำนวังไผ่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 04.34 น. 90.0 มม.
39 STN1203 บ้ำนนำเปร่ือง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 04.40 น. 82.5 มม.

บ้ำนผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน
40 STN0846 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 05.43 น. 2.57 ม.

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

41 STN0856 บ้ำนหนองเลำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 06.32 น. 83.5 มม.
บ้ำนสถำน 2 ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนสถำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนทุง่แขม ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนธำตุภูซำง ภูซำง ภูซำง พะเยำ

42 STN0034 บ้ำนผำใต้ ท่ำตอน แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 22.36 น. 100.5 มม.
บ้ำนจะคือ ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

43 STN0313 บ้ำนหัวฝำย บ้ำนดู่ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ค. 65 23.04 น. 90.5 มม.
บ้ำนโป่งพระบำท บ้ำนดู่ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ก.ค. 65 23.18 น. 102.5 มม.

44 STN1157 บ้ำนมว่งค ำ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ก.ค. 65 00.08 น. 90.5 มม.
บ้ำนป่ำห้ำ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 4 ก.ค. 65 00.24 น. 103.0 มม.
บ้ำนนำงแล นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนนำงแลเหนือ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนเด่น นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำอ้อ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำรวก นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องปลำค้ำว นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (4 ก.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง
ค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดย
มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


