
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานน้ำคลาด ตำบลบานพราว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 12 78.0 ปกติ 

บานศรีบุญเรือง ตำบลหนองปากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 24 106.5 เตรียมพรอม 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 

 
 
 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0305 บานดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 64 11.04 น. 81.5 มม.

บานคําหมวย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ

2 STN0151 บานหวยมวง นาดินดํา เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 64 18.33 น. 83.5 มม.

3 STN0997 บานนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 64 18.25 น. 89.0 มม.

บานพระเพลิง พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

บานซับมูล พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

บานเขานันทา พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

บานทานา หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

บานลานไผ หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

บานโปรงเกตุ หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

4 STN0278 บานตาบาด บอพลอย บอไร ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 64 18.48 น. 105.5 มม.

บานปะอา บอพลอย บอไร ตราด

บานหมื่นดาน บอพลอย บอไร ตราด

5 STN0999 บานหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 64 19.15 น. 84.0 มม.

บานคลองวังจิก ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแกว

บานคลองยาง ไทรทอง คลองหาด สระแกว

บานคลองยางนอ ไทรทอง คลองหาด สระแกว

บานไทรเดี่ยว ไทรทอง คลองหาด สระแกว

บานคลองลาภใกลไทรทอง คลองหาด สระแกว

6 STN1740 บานตาเงาะ สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 64 01.27 น. 112.0 มม.

บานหินกูบ สลุย ทาแซะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ค. 64 03.29 น. 121.0 มม.
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7 STN1549 บานปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 64 19.11 น. 3.55 ม.

บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ค. 64 20.57 น. 4.05 ม.

ระดับน้ํา

8 STN1125 บานน้ําพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 64 20.18 น. 87.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ค. 64 21.07 น. 99.0 มม.

9 STN1514 บานเนินพยอม บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 64 22.23 น. 3.02 ม.

บานดง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานนาซาน บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

บานทาสวนยา บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

10 STN1092 บานหวยน้ําอุน บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 64 22.50 น. 96.0 มม.

บานหวยน้ําปลา บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

11 STN0180 บานลาน มอนปน ฝาง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 64 23.26 น. 91.5 มม.

บานมวงชุม มอนปน ฝาง เชียงใหม 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ค. 64 01.03 น. 99.0 มม.

บานหนองไผ มอนปน ฝาง เชียงใหม

12 STN0241 บานสบมาง ภูฟา บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ค. 64 04.20 น. 3.73 ม.

บานหวยลอม ภูฟา บอเกลือ นาน ระดับน้ํา

บานผาสุข ภูฟา บอเกลือ นาน

13 STN0240 บานหางทางหลว ภูฟา บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ค. 64 04.34 น. 84.5 มม.

14 STN0342 บานผาหลัก ยอด สองแคว นาน 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ค. 64 04.35 น. 100.5 มม.

บานผาสิงห ยอด สองแคว นาน

15 STN1497 บานกอกวง บอเกลือใต บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ค. 64 07.01 น. 85.0 มม.

บานหนองนาน บอเกลือใต บอเกลือ นาน 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ค. 64 10.27 น. 104.0 มม.

16 STN1145 บานศรีบุญเรือง หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ค. 64 10.08 น. 84.0 มม.

บานหวยสัก หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ค. 64 13.41 น. 102.5 มม.

บานปาซางงาม หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย

บานใหมพัฒนา หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย

บานคีรีสุวรรณ หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย

บานใหมพัฒนาใตหนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย

บานสันทรายกองบานแซว เชียงแสน เชียงราย

17 STN1442 บานวังวา ทาวังผา ทาวังผา นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ค. 64 16.02 น. 2.54 ม.

บานอาฮาม ทาวังผา ทาวังผา นาน ระดับน้ํา

บานสบยาว ทาวังผา ทาวังผา นาน

บานทาวังผา 2 ทาวังผา ทาวังผา นาน

บานทาวังผา 3 ทาวังผา ทาวังผา นาน

บานสบยาง ปาคา ทาวังผา นาน



 

 
2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (27 ก.ค. 64) แจงวา รองมรสุมพาดผาน
ประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตกำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝน
ตกหนักบางแหงในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนท่ีตก
หนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 



  


