
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานโปงน้ำรอน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 12 100.5 เตรียมพรอม 

บานน้ำแคะ ตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 24 149.5 เตรียมพรอม 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 
 

1 STN0360 บานหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ส.ค. 64 02.36 น. 84.5 มม.

บานหลวงใหมพัฒนา ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ส.ค. 64 03.42 น. 98.0 มม.

บานสาน ครึ่ง เชียงของ เชียงราย

บานครึ่งเหนือ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย

บานครึ่งใต ครึ่ง เชียงของ เชียงราย

2 STN0611 บานรองหัวฝาย หวยซอ เชียงของ เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ส.ค. 64 02.34 น. 89.0 มม.

บานหวยซอเหนือ หวยซอ เชียงของ เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ส.ค. 64 04.34 น. 105.5 มม.

บานหวยซอใต หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานพัฒนารุงเรือง หวยซอ เชียงของ เชียงราย

3 STN0388 บานตาดควัน ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ส.ค. 64 02.38 น. 94.0 มม.

บานปาซาง ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ส.ค. 64 04.04 น. 105.0 มม.

บานนาเจริญ ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานหวยขี้เหล็ก ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานปาซางเหนือ ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานประชารวมใจ ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานเวียงซางคํา ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

บานเนินไทรพัฒนา ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย

4 STN1077 บานเนินสมบูรณ หวยซอ เชียงของ เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ส.ค. 64 04.40 น. 85.5 มม.

บานเวียงคํา หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานแกนเหนือ หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานเกี๋ยงเหนือ หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานแกนใต หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานเกี๋ยงใต หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานแกนนคร หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานแกน หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานเกี๋ยง หวยซอ เชียงของ เชียงราย

บานแกนเจริญ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
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5 STN0863 บานดอน ปอ เวียงแกน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ส.ค. 64 06.05 น. 82.5 มม.

บานปอกลาง ปอ เวียงแกน เชียงราย

บานทาขาม ทาขาม เวียงแกน เชียงราย

บานหวยแลง ทาขาม เวียงแกน เชียงราย

บานโละ ทาขาม เวียงแกน เชียงราย

6 STN1368 บานขวากใต ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ส.ค. 64 09.16 น. 82.5 มม.

บานขวากเหนือ ทาขาม เวียงแกน เชียงราย

บานไทยสามัคคี มวงยาย เวียงแกน เชียงราย

7 STN0562 บานโปงสอ น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 03.22 น. 98.5 มม.

บานนาแฝก น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

8 STN0262 บานโคนปาหิน แมปาน ลอง แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 04.29 น. 82.5 มม.

บานแมปานใน แมปาน ลอง แพร

บานแมปานนอก แมปาน ลอง แพร

9 STN1245 บานหวยเลา ชนแดน สองแคว นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 07.35 น. 82.5 มม.

บานหวยแกลบ ชนแดน สองแคว นาน 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ส.ค. 64 08.44 น. 100.0 มม.

บานใหมชายแดน ชนแดน สองแคว นาน

10 STN0902 บานน้ําพรา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 08.38 น. 84.0 มม.

บานตนแดง นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ส.ค. 64 13.09 น. 99.5 มม.

บานหวยพญา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ

บานนาปาคา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ

11 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 09.14 น. 92.5 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

12 STN1246 บานหวยสะแตง งอบ ทุงชาง นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 09.32 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ส.ค. 64 10.32 น. 99.5 มม.

13 STN0562 บานโปงสอ น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 17.09 น. 113.5 มม.

บานนาแฝก น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

14 STN1530 บานน้ําแคะ ดงพญา บอเกลือ นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 10.55 น. 88.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ส.ค. 64 11.17 น. 104.5 มม.

15 STN0056 บานสบปน หวยโกน เฉลิมพระเกียนาน 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 13.12 น. 82.5 มม.

บานหวยดง หวยโกน เฉลิมพระเกียนาน

บานปน หวยโกน เฉลิมพระเกียนาน

16 STN0872 บานโปงน้ํารอน ดอยฮาง เมืองเชียงรายเชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 18.55 น. 96.5 มม.

บานหวยปูพัฒนา ดอยฮาง เมืองเชียงรายเชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ส.ค. 64 19.10 น. 103.0 มม.

17 STN1525 บานนอกดาน แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 20.48 น. 92.5 มม.

บานแสนสิทธิ แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 64 02.29 น. 113.0 มม.

บานไร แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานแมพูล แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานผักราก แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานตนงั่ว แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานหวยโปง แมพูล ลับแล อุตรดิตถ



 

 

 
 

18 STN0030 บานหวยตม บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 64 21.27 น. 83.5 มม.

บานดงยาปา บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 64 03.23 น. 97.5 มม.

19 STN0401 บานผาเดื่อ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 00.09 น. 83.0 มม.

บานปาเมี้ยง ปาซาง แมจัน เชียงราย

บานปางปูเลย ปาซาง แมจัน เชียงราย

20 STN1507 บานจําวาย ไผโทน รองกวาง แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 00.35 น. 86.5 มม.

บานวังปง ไผโทน รองกวาง แพร

บานทุงคั๊วะ ไผโทน รองกวาง แพร

21 STN0032 บานหัวตะกรา บานปน ลอง แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 00.46 น. 85.0 มม.

บานนาสาร บานปน ลอง แพร

บานบอ บานปน ลอง แพร

บานเหลาปามวง บานปน ลอง แพร

บานกองฝาย บานปน ลอง แพร

22 STN0167 บานดานหวยใต หัวดง ลับแล อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 03.49 น. 88.0 มม.

บานน้ําทวม ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

บานทุงเอี้ยง ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

บานทองลับแล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

บานวัดปา ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

23 STN0260 บานหวยเกียงพา บานดานนาขเมืองอุตรดิตถอุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 03.50 น. 88.0 มม.

บานปางตนผึ้ง บานดานนาขเมืองอุตรดิตถอุตรดิตถ

24 STN0341 บานขุนสถาน สันทะ นานอย นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 04.55 น. 84.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 64 05.50 น. 102.0 มม.

25 STN0837 บานปาบงบานถ้ํา ปาตึง แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีแดง 16 ส.ค. 64 05.38 น. 3.99 ม.

บานแมจันตลาด แมจัน แมจัน เชียงราย ระดับน้ํา

บานสันมงคล แมจัน แมจัน เชียงราย

26 STN0867 บานหวยตาง ปาตึง แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 05.44 น. 84.5 มม.

27 STN0398 บานหวยสาน แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 05.57 น. 89.5 มม.

บานแสนใจพัฒนา แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย

บานแสนใจ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย

บานแสนสุข ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

บานเวียงสา ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

บานแมสลองนอก ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

28 STN0233 บานหวยยาโน ปาตึง แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 05.57 น. 93.0 มม.

บานโปงน้ํารอน ปาตึง แมจัน เชียงราย

บานปากุม ปาตึง แมจัน เชียงราย

บานปาตึง ปาตึง แมจัน เชียงราย

บานใหมเจริญ ปาตึง แมจัน เชียงราย

บานทุงตาง ปาตึง แมจัน เชียงราย

บานเยาเลาสิบ แมสลองนอกแมฟาหลวง เชียงราย

29 STN1548 บานหนองแหว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 64 05.58 น. 4.33 ม.

บานฝาย บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ ระดับน้ํา

บานใหม บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ

บานโคกทรายขาว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ



 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (16 ส.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา  ลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทย ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ในขณะท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ประกอบ
กับมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยมีฝนฟา
คะนอง และมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือ และภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหล
หลากได 

 

 



  


