
 

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING ROOM) โทร.02 298 6613 

 
 
1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานแมกระตอม ตำบลปาสกั อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 12 96.0 เฝาระวัง 

บานหินลาด ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 24 152.0 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 STN0305 บานดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 07.00 น. 101.0 มม.

บานคําหมวย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ

2 STN0100 บานบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วปา พังงา 1. เตือนภัยสีแดง 6 ก.ค. 64 07.07 น. 162.5 มม.

บานบางเนียง คึกคัก ตะกั่วปา พังงา

3 STN0794 บานบางแปน2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 08.34 น. 104.5 มม.

บานบางแปน1 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

บานหนองคลา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

บานหนองพลอง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

บานหนาเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

บานหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

บานเขาเพดาน นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

บานหวยไทร นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

4 STN0510 บานหวยตอ ไมฝาด สิเกา ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 08.49 น. 100.0 มม.

5 STN1768 บานคลองโตนด เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 09.04 น. 100.5 มม.

บานทุง เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 10.30 น. 117.5 มม.

6 STN1729 บานควนหวายแดง พรุดินนา คลองทอม กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 10.19 น. 109.5 มม.

บานบางบอนเหนือ พรุดินนา คลองทอม กระบี่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 10.37 น. 118.0 มม.

บานชองเสียด พรุดินนา คลองทอม กระบี่ 3. เตือนภัยสีแดง 6 ก.ค. 64 12.49 น. 149.0 มม.

7 STN0699 บานสวางคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 10.33 น. 99.5 มม.

บานพนมวัง โคกยาง กันตัง ตรัง

8 STN0033 บานนากึ๋น บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 10.44 น. 133.0 มม.

บานเวร บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน

บานสะไล บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน

9 STN1780 บานพรุเตย เพหลา คลองทอม กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 10.54 น. 106.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 11.20 น. 121.0 มม.

10 STN0336 บานหวยโกน หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 10.33 น. 94.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 12.55 น. 102.0 มม.

11 STN1530 บานน้ําแคะ ดงพญา บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 11.00 น. 83.0 มม.

12 STN0180 บานลาน มอนปน ฝาง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 11.25 น. 86.0 มม.

บานมวงชุม มอนปน ฝาง เชียงใหม 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 15.36 น. 97.5 มม.

บานหนองไผ มอนปน ฝาง เชียงใหม

ประจำวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
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ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

13 STN0519 บานทุงมะฝาง ปาหุง พาน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 12.53 น. 103.5 มม.

บานผาวี ปาหุง พาน เชียงราย

14 STN0694 บานนาบอ บอน้ํารอน กันตัง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 14.31 น. 106.0 มม.

บานสิเหร บอน้ํารอน กันตัง ตรัง

บานเคี่ยมงาม บอน้ํารอน กันตัง ตรัง

15 STN1299 บานน้ําเลียง ปอน ทุงชาง นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 14.20 น. 86.5 มม.

16 STN0517 บานหวยหมากเอียก ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 14.48 น. 93.5 มม.

บานโปง ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานทุงกอ ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานแมเผือ ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานหวยหมากเอียกเหนือปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

17 STN0621 บานพิทักษไทย ตับเตา เทิง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 14.31 น. 84.0 มม.

บานรมโพธิ์ไทย ตับเตา เทิง เชียงราย

บานขุนหวยไคร ตับเตา เทิง เชียงราย

บานไทยสามัคคี ตับเตา เทิง เชียงราย

บานเลาตาขาว ตับเตา เทิง เชียงราย

18 STN1017 บานหนองหวา ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 14.41 น. 93.0 มม.

บานทุงมะขามปอม ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

19 STN0017 บานแมปูนลาง เวียง เวียงปาเปา เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.05 น. 82.5 มม.

บานแมปูนหลวง เวียง เวียงปาเปา เชียงราย

20 STN0388 บานตาดควัน ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.04 น. 84.5 มม.

บานปาซาง ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานนาเจริญ ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานหวยขี้เหล็ก ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานปาซางเหนือ ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานประชารวมใจ ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานเวียงซางคํา ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานเนินไทรพัฒนา ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

21 STN1766 บานเชือกน้ํา ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.19 น. 100.5 มม.

บานบางทราย ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

บานขุมมุด ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

บานโตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

22 STN0191 บานผาเรือ ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.29 น. 95.0 มม.

บานทาขาวเปลือก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย

บานผานศึก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย

23 STN0514 บานปาลัน ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.45 น. 86.5 มม.

บานไทรทอง ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย

บานหวยไร ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย

บานปงนอย ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย

บานปาแดงผานศึก ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย

24 STN0098 บานในหนด เหมาะ กะปง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.49 น. 99.0 มม.

บานเหมาะ เหมาะ กะปง พังงา

25 STN0396 บานแมลาก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 15.48 น. 85.0 มม.

บานแมลัว ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย

บานแมหะ ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย

บานปาไร ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย

26 STN1769 บานบางใหญ บางนายสี ตะกั่วปา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 16.09 น. 86.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 17.48 น. 118.0 มม.
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2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (7 ก.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขาสู
หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใตตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย มีกำลังแรงข้ึน ทำใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากข้ึน 
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

27 STN1762 บานบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 17.45 น. 99.5 มม.

28 STN1784 บานไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 18.00 น. 105.0 มม.

บานตําหนัง บางวัน คุระบุรี พังงา

บานบางครั่ง บางวัน คุระบุรี พังงา

29 STN1758 บานหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ค. 64 18.21 น. 110.0 มม.

บานบางหละ คุระ คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ค. 64 18.34 น. 121.0 มม.

30 STN1226 บานแมฮู แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ค. 64 02.41 น. 99.5 มม.

บานหาดแค แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ค. 64 03.00 น. 100.0 มม.

บานโปงลําปาง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

31 STN1229 บานลําโชค บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ค. 64 2.54 น. 108.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ค. 64 03.14 น. 110.0 มม.

32 STN1493 บานแมกระตอม ปาสัก วังชิ้น แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ค. 64 03.19 น. 120.0 มม.

บานปางไม ปาสัก วังชิ้น แพร

บานปาสัก ปาสัก วังชิ้น แพร

บานปางไมพัฒนา ปาสัก วังชิ้น แพร
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