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1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานหวยหมี ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 12 52.5 ปกติ 

บานหวยหมี ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 24 107.0 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 

 
 
 
 
 
 

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

รายงานการติดตามสถานการณปริมาณน้ําทาและน้ําฝน

ลําดั

บ

สถา

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝน

ยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0283 บานหาดสมแปน หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 10.10 น. 104.5 มม.

บานบางสังขตี หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 12.00 น. 121.0 มม.

บานทุงคา หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง 3. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ค. 64 13.51 น. 148.0 มม.

2 STN1734 บานปลายคลองวันปากจั่น กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 11.10 น. 99.0 มม.

บานหนองผักบุง ปากจั่น กระบุรี ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 17.48 น. 118.0 มม.

บานหนองจิก ปากจั่น กระบุรี ระนอง

บานปากจั่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง

3 STN0572 บานบางฝนตก รับรอ ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 11.17 น. 104.5 มม.

4 STN0571 บานพันวาล 4 รับรอ ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 11.16 น. 104.5 มม.

บานบางไมแกวพัฒรับรอ ทาแซะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 14.04 น. 117.5 มม.

5 STN1758 บานหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 12.05 น. 100.0 มม.

บานบางหละ คุระ คุระบุรี พังงา

6 STN1745 บานหินใหญ น้ําจืด กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 12.16 น. 99.5 มม.

บานปลายคลอง น้ําจืด กระบุรี ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 14.42 น. 117.0 มม.

บานน้ําจืด น้ําจืด กระบุรี ระนอง 3. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ค. 64 19.21 น. 147.5 มม.

บานบกกราย น้ําจืด กระบุรี ระนอง

7 STN0215 บานธรรมเจริญ หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 15.05 น. 95.0 มม.

บานสันตินิมิตร รับรอ ทาแซะ ชุมพร

บานสันกําแพง รับรอ ทาแซะ ชุมพร

8 STN0172 บานโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 15.23 น. 100.5 มม.

ประจำวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
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9 STN1744 บานทุงตาพล บางแกว ละอุน ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 16.34 น. 103.5 มม.

บานบางแกวใหญ บางแกว ละอุน ระนอง

บานบางแกวนอย บางแกว ละอุน ระนอง

10 STN1746 บานปากแพรก ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 16.49 น. 100.0 มม.

บานบางญวน ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง

บานบางสังโตง ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง

บานวังลุม ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง

11 STN1730 บานหวยไทรงาม ลําเลียง กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 17.01 น. 102.0 มม.

บานสองแพรก ลําเลียง กระบุรี ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 18.16 น. 120.0 มม.

บานลําเลียงใน ลําเลียง กระบุรี ระนอง 3. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ค. 64 20.09 น. 145.0 มม.

12 STN0835 บานรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 17.37 น. 99.5 มม.

บานน้ําขาว จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง

13 STN1721 บานหาดตุน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 17.56 น. 100.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 18.49 น. 117.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ค. 64 20.56 น. 145.0 มม.

14 STN0487 บานบางพรวด ลําเลียง กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 18.45 น. 108.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 20.36 น. 118.0 มม.

15 STN1636 บานหวยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 18.52 น. 90.0 มม.

บานนาขุนแสน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 64 19.02 น. 99.5 มม.

16 STN1209 บานบึงหลม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 19.46 น. 82.5 มม.

บานหนองกะหนากหนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี

บานหนองโกเอน หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี

บานเดนคนงาม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี

17 STN1808 บานกลาง* บานนา กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 64 21.11 น. 1.68 ม.

บานทองหลาง บานนา กะเปอร ระนอง (ระดับน้ํา)

บานนาเดิม บานนา กะเปอร ระนอง

บานเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานหลอใหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานเชนนิมิตร เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

18 STN0270 บานโปงสามสิบ ระบํา ลานสัก อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 64 00.48 น. 93.0 มม.

บานคีรีวงค ระบํา ลานสัก อุทัยธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ค. 64 01.52 น. 108.5 มม.

บานเขาหินเทิน ระบํา ลานสัก อุทัยธานี

บานหวยรัง ระบํา ลานสัก อุทัยธานี

บานทรัพยสมบูรณระบํา ลานสัก อุทัยธานี

19 STN1415 บานกกเชียง หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 64 02.33 น. 84.0 มม.

20 STN1434 บานทาเดื่อ นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 64 04.54 น. 86.5 มม.

21 STN0279 บานเขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 64 07.45 น. 100.0 มม.

บานมะกอก หมู 5มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมะกอก หมู 3มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานเนินหวาน มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบุรี

22 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 64 20.10 น. 2.63 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร (ระดับน้ํา)

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเ กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเ กําแพงเพชร

23 STN1284 บานผาลาด แมกุ แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 64 20.20 น. 83.5 มม.
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2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (12 ก.ค. 64) แจงวา พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังคอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอาวไทย ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
บริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและ
น้ำปาไหลหลากได 
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