
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานคลองพราว ตำบลเกาะชาง อำเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 12 156.0 เตรียมพรอม 

บานคลองพราว ตำบลเกาะชาง อำเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 24 175.5 เตรียมพรอม 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0722 บานแมทุเลาใน กลางดง ทุงเสลี่ยมสุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ส.ค. 64 06.35 น. 110.5 มม.

2 STN0468 บานสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 14.37 น. 113.0 มม.

บานตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

3 STN1584 บานทามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 21.24 น. 84.5 มม.

บานเนินตนโพธิ์ นาหินลาด ปากพลี นครนายก

บานนอก-นอย-ซําเ นาหินลาด ปากพลี นครนายก

4 STN1770 บานบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 21.46 น. 102.0 มม.

บานคุรอด บางวัน คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ส.ค. 64 23.39 น. 121.0 มม.

5 STN0786 บานคลองกระทอน บางบุตร บานคาย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 22.12 น. 91.5 มม.

บานชากเล็ก บางบุตร บานคาย ระยอง

บานมาบสองสลึง บางบุตร บานคาย ระยอง

6 STN0139 บานคลองปาหวาย หนองไร ปลวกแดงระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ส.ค. 64 23.24 น. 82.5 มม.

บานคลองน้ําแดง หนองไร ปลวกแดงระยอง

7 STN1657 บานมาบตอง หนองละลอ บานคาย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 00.04 น. 83.0 มม.

บานกระเฉท มาบขา นิคมพัฒนระยอง

8 STN1789 บานหนองน้ําเย็น* ทุงควายกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 00.58 น. 83.0 มม.

บานเนินเขาดิน ทุงควายกิน แกลง ระยอง

บานทุงควายกิน ทุงควายกิน แกลง ระยอง

บานในไร ทุงควายกิน แกลง ระยอง

9 STN0783 บานวานเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกจูันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 01.00 น. 99.0 มม.

10 STN0470 บานสลักเพชรเหนือเกาะชางใต กิ่งเกาะชาตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 01.17 น. 113.0 มม.

บานสลักคอก เกาะชางใต กิ่งเกาะชาตราด 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 64 03.24 น. 156.5 มม.

ประจำวันที่ 26 สงิหาคม 2564 



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (26 ส.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเชนนี้ทำให
บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

11 STN0758 บานหวยน้ําใส ทต.ราชกรูด เมืองระน ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 01.06 น. 106.0 มม.

บานลาง ทต.ราชกรูด เมืองระน ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 64 01.42 น. 117.5 มม.

บานราชกรูด ทต.ราชกรูด เมืองระน ระนอง

12 STN0960 บานน้ําทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 01.29 น. 88.0 มม.

บานกกซอ ทรายขาว วังสะพุง เลย

13 STN1680 บานตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 01.54 น. 101.0 มม.

บานบางหิน บางหิน กะเปอร ระนอง

บานวังกุม บางหิน กะเปอร ระนอง

บานชาคลี บางหิน กะเปอร ระนอง

บานคลองทราย บางหิน กะเปอร ระนอง

14 STN1808 บานกลาง* บานนา กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 02.00 น. 1.5 ม.

บานทองหลาง บานนา กะเปอร ระนอง ระดับน้ํา

บานนาเดิม บานนา กะเปอร ระนอง

บานเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานหลอใหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานเชนนิมิตร เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

15 STN1677 บานยานยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 02.12 น. 106.5 มม.

บานนาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานขุนรอง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานน้ําแดง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

16 STN1668 บานคลองสน เกาะชาง เกาะชาง ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 02.15 น. 109.5 มม.

17 STN0787 บานคลองพราว เกาะชาง เกาะชาง ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 02.49 น. 142.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 64 03.26 น. 156.5 มม.

18 STN0172 บานโรงกลวง นบปริง เมืองพังงาพังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 06.07 น. 99.0มม.



  


