
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานคลองกะพง ตำบลเขาบายศรี อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี 12 187.5 เตรียมพรอม 

บานคลองกะพง ตำบลเขาบายศรี อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี 24 210.5 เตรียมพรอม 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 
 
 
 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1579 บานใหมไทยถาวร ทัพราช ตาพระยาสระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 13.13 น. 97.0 มม.

2 STN0171 บานบุง เจาวัด บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ส.ค. 64 18.17 น. 126.5 มม.

3 STN0987 บานโคกสงา หนองสาหราปากชอง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ส.ค. 64 18.54 น. 85.5 มม.

บานหนองสาหราย หนองสาหราปากชอง นครราชสีมา

บานทามะนาว หนองสาหราปากชอง นครราชสีมา

บานคลองทราย หนองสาหราปากชอง นครราชสีมา

บานเฉลิมราษฎร หนองสาหราปากชอง นครราชสีมา

บานเขาเสด็จ หนองสาหราปากชอง นครราชสีมา

4 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 01.24 น. 99.0 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทจันทบุรี

5 STN0469 บานกงษีไร (หมู 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 02.31 น. 119.5 มม.

บานกงษีไร (หมู 5) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 64 03.52 น. 130.0 มม.

บานแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

บานบอเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

บานซึ้งบน (หมู 4) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

บานอิมั้ง (หมู 9) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

6 STN1582 บานหัวบุง เนินหอม เมืองปราจปีราจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 03.49 น. 105.5 มม.

บานบอแร เนินหอม เมืองปราจปีราจีนบุรี

บานธารเลา เนินหอม เมืองปราจปีราจีนบุรี

ประจำวันที่ 27 สงิหาคม 2564 



 

 

 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (27 ส.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ช ั ่วโมงขางหนา ร องมรส ุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะว ันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเชนนี้ทำให
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ขอใหประชาชนที่อาศัยในพื้นท่ี 
เสี่ยงภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย 

 

 

7 STN0279 บานเขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 03.50 น. 99.0 มม.

บานมะกอก หมู 5 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมะกอก หมู 3 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานเนินหวาน มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบุรี

8 STN0783 บานวานเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกจูันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 05.52 น. 111.5 มม.

9 STN0468 บานสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 06.08 น. 106.5 มม.

บานตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

10 STN0992 บานหินกอง วังโตนด นายายอาจันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 06.16 น. 105.0 มม.

บานวังหิน วังโตนด นายายอาจันทบุรี

บานวุงสาริกา วังโตนด นายายอาจันทบุรี

บานตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาจันทบุรี



  


