
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านบางกุ่ม ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 12 128.0 เตรียมพร้อม 
บ้านโรงกลวง ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 24 198.5 เตรียมพร้อม 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
 

 
 
 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0172 บ้ำนโรงกลวง นบปริง เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ค. 64 17.49 น. 102.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ค. 64 18.06 น. 118.5 มม.
2 STN0283 บ้ำนหำดส้มแป้น หำดส้มแป้น เมอืงระนอง ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 02.23 น. 102.5 มม.

บ้ำนบำงสังข์ตี หำดส้มแป้น เมอืงระนอง ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 05.11 น. 116.0 มม.
บ้ำนทุง่คำ หำดส้มแป้น เมอืงระนอง ระนอง

3 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 02.17 น. 82.5 มม.
บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 03.53 น. 97.0 มม.
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน้ ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

4 STN1204 บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 02.17 น. 104.0 มม.

5 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 02.22 น. 99.5 มม.
บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน

6 STN1763 บ้ำนคลองเรือ ปำกทรง พะโต๊ะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 02.42 น. 94.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 03.01 น. 101.5 มม.

7 STN0098 บ้ำนในหนด เหมำะ กะปง พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 03.45 น. 118.0 มม.
บ้ำนเหมำะ เหมำะ กะปง พังงำ

8 STN0819 บ้ำนบำงกุ่ม กะปง กะปง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 03.50 น. 98.5 มม.
บ้ำนกะปง กะปง กะปง พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ค. 64 04.02 น. 111.0 มม.
บ้ำนล ำรู่ กะปง กะปง พังงำ

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 



 

 
 
 

 
 
 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (30 ก.ค. 64) แจ้งว่า มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้
ทำให้ฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่า       
ไหลหลากได้ 

 

 

 

 

9 STN0033 บ้ำนนำก๋ึน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 04.08 น. 82.5 มม.
บ้ำนเวร บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนสะไล บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

10 STN1532 บ้ำนกอก ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 04.00 น. 83.5 มม.
11 STN1746 บ้ำนปำกแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 04.56 น. 100.0 มม.

บ้ำนบำงญวน ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
บ้ำนบำงสังโต้ง ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
บ้ำนวังลุ่ม ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง

12 STN0076 บ้ำนสว้ำเหนือ ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 05.30 น. 83.5 มม.
บ้ำนสปัน ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนห้วยขำบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

13 STN0758 บ้ำนห้วยน้ ำใส ทต.รำชกรูด เมอืงระนอง ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 64 05.42 น. 99.0 มม.
บ้ำนล่ำง ทต.รำชกรูด เมอืงระนอง ระนอง
บ้ำนรำชกรูด ทต.รำชกรูด เมอืงระนอง ระนอง

14 STN1808 บ้ำนกลำง* บ้ำนนำ กะเปอร์ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ค. 21 06.26 น. 1.68 ม.
บ้ำนทองหลำง บ้ำนนำ กะเปอร์ ระนอง (ระดับน้ ำ)
บ้ำนนำเดิม บ้ำนนำ กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนหล่อใหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนเชนนิมติร เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง



  


