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1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานผาฮ้ี (อาขา) ตำบลโปงงาม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 12 49.0 ปกติ 

บานแมทะบน ตำบลประสงค อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 24 98.5 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 
 
 
 
 

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

รายงานการติดตามสถานการณปริมาณน้ําทาและน้ําฝน

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0615 บานนางแลใน (บานลิไข) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 08.25 น. 87.5 มม.

2. เตือนสีเหลือง 28 พ.ค. 64 08.50 น. 99.0 มม.

2 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 09.39 น. 5.00 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

3 STN1514 บานเนินพยอม บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 14.40 น. 86.0 มม.

บานดง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

บานนาซาน บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

บานทาสวนยา บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

4 STN1670 บานดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 18.05 น. 84.5 มม.

บานดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

บานภูพิงค สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

5 STN0367 บานดูลาเปอร หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ค. 64 22.56 น. 104.0 มม.

บานแมสะแมง แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน

บานหวยหา หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน

บานละอางเหนือ หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน

บานหวยหอม หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน

บานแมสะบึ๋งเหนือ แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน

บานแมสะบึ๋งใต แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน

ประจำวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (31 พ.ค. 64) แจงวา พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันตดเฉียงใตกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต และอาวไทยทำใหบริเวณประเทศไทยมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนในระยะนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 STN1767 บานทางดาน แมนางขาว คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ค. 64 13.01 น. 100.0 มม.

บานทุงนา คุระ คุระบุรี พังงา

บานทับชาง แมนางขาว คุระบุรี พังงา

7 STN0365 บานชองแคบ ชองแคบ พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ค. 64 16.52 น. 89.0 มม.

บานเงาไผ ชองแคบ พบพระ ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ค. 64 17.12 น. 100.5 มม.

บานขุนหวยชองแคบ ชองแคบ พบพระ ตาก

บานหวยแลง ชองแคบ พบพระ ตาก

8 STN0366 บานหวยน้ํานัก พบพระ พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ค. 64 17.20 น. 83.0 มม.
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