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1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานวังร ีตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 12 210.5 อพยพ 

บานวังร ีตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 24 298.5 อพยพ 
   

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 STN1299 บานน้ําเลียง ปอน ทุงชาง นาน 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 64 09.16 น. 99.5 มม.

2 STN0336 บานหวยโกน หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 08.52 น. 86.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 64 13.15 น. 101.0 มม.

3 STN0085 บานกอก อวน ปว นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 09.50 น. 88.5 มม.

บานน้ํายาว อวน ปว นาน 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 64 1.23 น. 105.5 มม.

บานทุงใหม อวน ปว นาน

บานทุงกลาง อวน ปว นาน

บานทุงฆอน อวน ปว นาน

บานไร อวน ปว นาน

บานทุงเฮา อวน ปว นาน

4 STN0338 บานปอน ปอน ทุงชาง นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 13.56 น. 2.19 ม.

บานใหม ปอน ทุงชาง นาน (ระดับน้ํา)

บานปาเปอย ปอน ทุงชาง นาน

บานหลายทุง ปอน ทุงชาง นาน

บานหนองคํา ปอน ทุงชาง นาน

5 STN0469 บานกงษีไร (หมู 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 14.26 น. 100.5 มม.

บานกงษีไร (หมู 5) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

บานแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

บานบอเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

บานซึ้งบน (หมู 4) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

บานอิมั้ง (หมู 9) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

6 STN0458 บานน้ํามี น้ําทูน ทาลี่ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 14.40 น. 88.0 มม.

บานวังขาม ทาลี่ ทาลี่ เลย

บานหวยเดื่อ น้ําทูน ทาลี่ เลย

ประจำวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 
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7 STN0468 บานสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 14.39 น. 104.5 มม.

บานตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

8 STN1074 บานหนาฝาย บานบึง บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 64 14.39 น. 110.0 มม.

บานบึง บานบึง บานไร อุทัยธานี

บานพูลสุข บานบึง บานไร อุทัยธานี

บานนาตาโพ บานบึง บานไร อุทัยธานี

บานบอนอย บานไร บานไร อุทัยธานี

9 STN1593 บานวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 20.44 น. 124.5 มม.

บานเนินมะคา เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 64 21.44 น. 256.0 มม.

บานเขาลําดวน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 3. เตือนภัยสีแดง 8 ก.ค. 64 21.55 น. 256.0 มม.

บานวังทิพย เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

10 STN1580 บานเขาหัวนา เขาเพิ่ม บานนา นครนายก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 21.23 น. 90.5 มม.

บานกระเหรี่ยง เขาเพิ่ม บานนา นครนายก

บานเขาสองกลอง เขาเพิ่ม บานนา นครนายก

11 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 64 23.03 น. 105.5 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

12 STN1350 บานหวยหมอ บานตุน เมืองพะเยา พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 64 00.25 น. 86.0 มม.

บานบัว บานตุน เมืองพะเยา พะเยา

บานเหลา บานตุน เมืองพะเยา พะเยา

บานสางใต บานสาง เมืองพะเยา พะเยา

บานสางเหนือ บานสาง เมืองพะเยา พะเยา

บานมอนแกว บานสาง เมืองพะเยา พะเยา

13 STN1582 บานหัวบุง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 64 00.31 น. 84.0 มม.

บานบอแร เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

บานธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

14 STN1492 บานแมสิน นาพูน วังชิ้น แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 64 01.17 น. 85.5 มม.

บานไรหลวง นาพูน วังชิ้น แพร

บานดอนเพชร แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

15 STN0905 บานขุนหวย แมพุง วังชิ้น แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 64 01.12 น. 82.5 มม.

บานคางคําปน แมพุง วังชิ้น แพร

บานคางปนใจ แมพุง วังชิ้น แพร

บานปาไผ แมพุง วังชิ้น แพร

บานสลก แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร

บานวังกวางเหนือ แมพุง วังชิ้น แพร

บานวังขอน แมพุง วังชิ้น แพร

บานแมพุง แมพุง วังชิ้น แพร

16 STN1099 บานปางปาคา แมแรม แมริม เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 64 02.48 น. 85.5 มม.

บานปางแหว แมแรม แมริม เชียงใหม

บานแมแอน หวยทราย แมริม เชียงใหม

17 STN1670 บานดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ค. 64 03.05 น. 122.0 มม.

บานดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

บานภูพิงค สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

18 STN1116 บานแพะแมแฝกใหม เจดียแมครัว สันทราย เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 64 05.07 น. 82.5 มม.

บานแมแฝก เจดียแมครัว สันทราย เชียงใหม
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2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (9 ก.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากข้ึน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก ขอให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซ่ึงอาจทำให
เกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได เนื่องจากมีรองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยมีฝนฟาคะนองหลายพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวม
ฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได เนื่องจากมีรองมรสุมพาดผานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอาวไทย มีกำลังคอนขางแรง    
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