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1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานผาแตก ตำบลทาขาวเปลือก อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 12 114.0 เฝาระวัง 

บานสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะชางใต อำเภอก่ิงเกาะชาง จังหวัดตราด 24 434.0 อพยพ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ระบบเตือนภัยลวงหนาน้ําหลาก-ดินถลม (EARLY WARNING SYSTEM)
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานการติดตามสถานการณปริมาณน้ําทาและน้ําฝน

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 6 ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0470 บานสลักเพชรเหนือ เกาะชางใต กิ่งเกาะชาง ตราด สทภ.6 1. เตือนภัยสีเขียว 27 พ.ค. 64 08.34 น. 101.0 มม.

บานสลักคอก เกาะชางใต กิ่งเกาะชาง ตราด สทภ.6 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 พ.ค. 64 09.01 น. 138.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 27 พ.ค. 64 10.09 น. 200.0 มม.

2 STN0787 บานคลองพราว เกาะชาง เกาะชาง ตราด สทภ.6 1. เตือนภัยสีเขียว 27 พ.ค. 64 14.13 น. 98.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 27 พ.ค. 64 15.19 น. 130.0 มม.

3 STN1676 บานเหนือ กําพวน สุขสําราญ ระนอง สทภ.10 1. เตือนภัยสีเขียว 27 พ.ค. 64 14.29 น. 100.0 มม.

บานกําพวน กําพวน สุขสําราญ ระนอง สทภ.10

บานสุขสําราญ กําพวน สุขสําราญ ระนอง สทภ.10

4 STN1659 บานธรรมสถิตย สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง สทภ.6 1. เตือนภัยสีเหลือง 27 พ.ค. 64 14.55 น. 99.5 มม.

บานเขายายชุม แกลง เมืองระยอง ระยอง สทภ.6

บานเกษตรศิริ สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง สทภ.6

5 STN1681 บานนาพรุ นาคา สุขสําราญ ระนอง สทภ.10 1. เตือนภัยสีเขียว 27 พ.ค. 64 17.48 น. 108.0 มม.

บานบางมัน นาคา สุขสําราญ ระนอง สทภ.10

บานฝายทา นาคา สุขสําราญ ระนอง สทภ.10

6 STN0864 บานปางน้ําฮาย ทากอ แมสรวย เชียงราย สทภ.1 1. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ค. 64 04.20 น. 97.5 มม.

บานปางหลวง ทากอ แมสรวย เชียงราย สทภ.1

บานแมตะละ สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย สทภ.1

บานปางมะขามปอม สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย สทภ.1

7 STN1768 บานคลองโตนด เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่ สทภ.10 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 04.36 น. 107.0 มม.

บานทุง เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่ สทภ.10

8 STN0234 บานผาแตก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย สทภ.1 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 04.10 น. 94.0 มม.

บานแมแพง ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย สทภ.1 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ค. 64 05.33 น. 103.0 มม.

บานธรรมจาริก แมจัน แมจัน เชียงราย สทภ.1

9 STN0992 บานหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ.6 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 06.00 น. 2.53 ม.

บานวังหิน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ.6 ระดับน้ํา

บานวุงสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ.6

บานตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ.6

ประจำวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (28 พ.ค. 64) แจงวา พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย 
ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต มีฝน
ฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักท่ีเกิดข้ึนในระยะนี ้
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