
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานหางทางหลวง ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 12 97.0 เฝาระวัง 

บานตีนตก ตำบลศิลาแลง อำเภอปว จังหวัดนาน 24 110.0 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 

 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1499 บานตีนตก ศิลาแลง ปว นาน 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 64 22.34 น. 103.5 มม.

บานแกมราษฎรพัฒวรนคร ปว นาน

บานแกม วรนคร ปว นาน

บานสวนดอก วรนคร ปว นาน

บานรองแง วรนคร ปว นาน

บานปรางค ปว ปว นาน

บานปรางคพัฒนา1ปว ปว นาน

บานปรางคพัฒนา2ปว ปว นาน

บานเฮี้ย ศิลาแลง ปว นาน

บานดอนไชย ศิลาแลง ปว นาน

บานหัวน้ํา ศิลาแลง ปว นาน

บานหัวดอย ศิลาแลง ปว นาน

บานฝาย ศิลาแลง ปว นาน

บานตึ๊ด วรนคร ปว นาน

บานเก็ต วรนคร ปว นาน

บานมอญ วรนคร ปว นาน

2 STN0240 บานหางทางหลวง ภูฟา บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 64 22.34 น. 83.0 มม.

3 STN0241 บานสบมาง ภูฟา บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 64 22.35 น. 3.76 ม.

บานหวยลอม ภูฟา บอเกลือ นาน ระดับน้ํา

บานผาสุข ภูฟา บอเกลือ นาน

4 STN1204 บานน้ําดั้น ภูคา ปว นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 64 22.36 น. 87.5 มม.

5 STN0243 บานตนผึ้ง รมเย็น เชียงคํา พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 64 22.54 น. 84.5 มม.

บานผาแดง รมเย็น เชียงคํา พะเยา

ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 



 

 
 

 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังคอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ประกอบกับ
รองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน เขาสูหยอม
ความกดอากาศต่ ำกำลั งแรงบริ เวณชายฝ งประเทศจีนตอนใต  ลักษณะเชนนี้ ทำให ภาคเหนื อ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก มีฝนตกหนักบางแหง ขอให
ประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน 
และน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 

6 STN0008 บานรวมมิตร แมยาว เมืองเชียงราเชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 64 23.00 น. 82.5 มม.

บานผาเสริฐพัฒนา ดอยฮาง เมืองเชียงราเชียงราย

บานโปงน้ํารอน ดอยฮาง เมืองเชียงราเชียงราย

บานยางคํานุ ดอยฮาง เมืองเชียงราเชียงราย

บานโปงนาคํา ดอยฮาง เมืองเชียงราเชียงราย

7 STN0352 บานนาหนุน 3 ผาตอ ทาวังผา นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 64 05.15 น. 3.57 ม.

บานนาหนุน 2 ผาตอ ทาวังผา นาน ระดับน้ํา

บานนาหนุน 1 แสนทอง ทาวังผา นาน

บานนาทราย แสนทอง ทาวังผา นาน

บานปูคา ริม ทาวังผา นาน

บานเชียงแล 1 ริม ทาวังผา นาน

บานเชียงแล 2 ริม ทาวังผา นาน



  


