
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานหวยน้ำใส ตำบลทต.ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 12 219.5 อพยพ 

บานหวยน้ำใส ตำบลทต.ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 24 224.5 อพยพ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0758 บานหวยน้ําใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 64 02.16 น. 110.5 มม.

บานลาง ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ค. 64 02.33 น. 119.0 มม.

บานราชกรูด ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 3. เตือนภัยสีแดง 21 ก.ค. 64 03.08 น. 139.0 มม.

2 STN1731 บานควน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 64 02.38 น. 112.0 มม.

บานปากเลข พะโตะ พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ค. 64 03.05 น. 120.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 21 ก.ค. 64 04.43 น. 145.5 มม.

3 STN0811 บานทับขอน ปากทรง พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 64 03.04 น. 99.0 มม.

บานปากทรง ปากทรง พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ค. 64 04.11 น. 117.0 มม.

บานสะพาน 2 ปากทรง พะโตะ ชุมพร

4 STN1808 บานกลาง* บานนา กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 64 05.10 น. 1.76 ม.

บานทองหลาง บานนา กะเปอร ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ค. 64 05.22 น. 2.01 ม.

บานนาเดิม บานนา กะเปอร ระนอง (ระดับน้ํา)

บานเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานหลอใหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานเชนนิมิตร เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

5 STN0160 บานเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 64 05.45 น. 99.0 มม.

6 STN1677 บานยานยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 64 06.11 น. 102.5 มม.

บานนาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานขุนรอง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานน้ําแดง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 



 

 
 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (21 ก.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมพาดผานประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนาม
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมี
กำลังแรง ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตกมี
ฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสม 
ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลากได สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน
ตั้งแตจังหวัดพังงาข้ึนมามีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูง
มากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝงในระยะนี ้

 



 

 


