
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 12 151.5 เฝ้าระวัง 

บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 24 185.5 ปกติ 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 
 
 
 
 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0868 บ้ำนศรีดอนชัย ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ส.ค. 64 06.49 น. 98.0 มม.

บ้ำนป่ำเส้ำ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนสันเจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนใหมเ่จริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย

2 STN0088 บ้ำนน  ำปำน ชนแดน สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 09.10 น. 88.0 มม.
บ้ำนน  ำหลุ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงกอม ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนวังเสำ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนสบพำง ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนห้วยมอย ชนแดน สองแคว น่ำน

3 STN0173 บ้ำนแหลมหิน หล่อยูง ตะก่ัวทุง่ พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ส.ค. 64 17.51 น. 121.5 มม.
บ้ำนบำกัน หล่อยูง ตะก่ัวทุง่ พังงำ 2. เตือนภัยสีแดง 24 ส.ค. 64 18.49 น. 154.5 มม.
บ้ำนติเต๊ะ คลองเคียน ตะก่ัวทุง่ พังงำ
บ้ำนทองหลำง หล่อยูง ตะก่ัวทุง่ พังงำ
บ้ำนคลองใส คลองเคียน ตะก่ัวทุง่ พังงำ

4 STN1766 บ้ำนเชือกน  ำ ถ  ำ ตะก่ัวทุง่ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 18.00 น. 100.0 มม.
บ้ำนบำงทรำย ถ  ำ ตะก่ัวทุง่ พังงำ
บ้ำนขุมมดุ ถ  ำ ตะก่ัวทุง่ พังงำ
บ้ำนโตนดินใน ถ  ำ ตะก่ัวทุง่ พังงำ

5 STN0577 บ้ำนพรุสมภำร เทพกระษัตรี ถลำง ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 18.19 น. 101.0 มม.
บ้ำนเหรียง เทพกระษัตรี ถลำง ภูเก็ต
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6 STN0288 บ้ำนบำงหวำน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 18.32 น. 79.0 มม.
บ้ำนโคกยำง กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ส.ค. 64 20.29 น. 93.0 มม.
บ้ำนเหนือ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหัวควน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนนำคำ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหำดสุรินทร์ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำนอก เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต

7 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 20.51 น. 3.01 ม.
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนทุง่ขำม ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน

8 STN0146 บ้ำนขุนตำน ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 20.43 น. 82.5 มม.
9 STN0151 บ้ำนห้วยมว่ง นำดินด ำ เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 21.02 น. 93.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ส.ค. 64 21.15 น. 103.5 มม.
10 STN0553 ทีท่ ำกำรน  ำตกนำงรอง หินตั ง เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 21.33 น. 98.0 มม.

บ้ำนนำงรอง หินตั ง เมอืงนครนำยก นครนำยก
11 STN1681 บ้ำนนำพรุ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 22.06 น. 105.0 มม.

บ้ำนบำงมนั นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ส.ค. 64 23.01 น. 128.5 มม.
บ้ำนฝ่ำยท่ำ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง

12 STN1582 บ้ำนหัวบุ่ง เนินหอม เมอืงปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 22.09 น. 95.0 มม.
บ้ำนบ่อแร่ เนินหอม เมอืงปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี
บ้ำนธำรเลำ เนินหอม เมอืงปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี

13 STN1584 บ้ำนท่ำมะปรำง นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 22.11 น. 88.5 มม.
บ้ำนเนินต้นโพธ์ิ นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก
บ้ำนนอก-น้อย-ซ ำเมย นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก

14 STN1784 บ้ำนไทรทอง บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 22.30 น. 102.0 มม.
บ้ำนต ำหนัง บำงวัน คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ส.ค. 64 23.07 น. 123.5 มม.
บ้ำนบำงคร่ัง บำงวัน คุระบุรี พังงำ

15 STN1119 บ้ำนทำป่ำเปำ ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 22.27 น. 83.5 มม.
บ้ำนทำทุง่ยำว ทำสบเส้ำ แมท่ำ ล ำพูน

16 STN0032 บ้ำนหัวตะกร้ำ บ้ำนปิน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 22.38 น. 83.5 มม.
บ้ำนนำสำร บ้ำนปิน ลอง แพร่
บ้ำนบ่อ บ้ำนปิน ลอง แพร่
บ้ำนเหล่ำป่ำมว่ง บ้ำนปิน ลอง แพร่
บ้ำนก้องฝำย บ้ำนปิน ลอง แพร่

17 STN1758 บ้ำนหินลำด คุระ คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ส.ค. 64 23.06 น. 100.0 มม.
บ้ำนบำงหละ คุระ คุระบุรี พังงำ

18 STN1358 บ้ำนปลำบ่ำ ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 00.12 น. 91.0 มม.
บ้ำนตำดสำน ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย

19 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 00.52 น. 105.5 มม.
20 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 01.47 น. 108.5 มม.



 

 

 
 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (25 ส.ค. 64) แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศ
ต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น กับมีฝนตก
หนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก อนึ่ง 
ในช่วงว ันที ่ 25 - 29 ส.ค. 64 จะมีร ่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย 

 

 

21 STN1517 บ้ำนปำงเกลือ น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 02.46 น. 84.5 มม.
บ้ำนห้วยแมง น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงกรุง น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์

22 STN0469 บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่6) ซึ ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 03.07 น. 103.0 มม.
บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่5) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนบ่อเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนซึ งบน (หมู ่4) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนอิมั ง (หมู ่9) ซึ ง ขลุง จันทบุรี

23 STN1489 บ้ำนห้วยโป่ง ห้วยมุน่ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 03.32 น. 83.0 มม.
24 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 03.53 น. 101.0 มม.

บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด
25 STN1038 บ้ำนฟำกท่ำ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 03.53 น. 97.0 มม.

บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ส.ค. 64 04.10 น. 102.5 มม.
บ้ำนหำดสูง หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนใหม่ หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแมส่ ำใต้ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแมส่ ำเหนือ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำโพธ์ิ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนป่ำงิ ว ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนวังค่ำ ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำด่ำน ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนคลองปำกร้ำว หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

26 STN1201 บ้ำนทุง่พล้อ ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 05.27 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมร่ำก ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย



  


