
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานหนองบาง ตำบลลิ่นถ่ิน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี 12 95.0 เฝาระวัง 

บานกลุมตาขวัญ ตำบลคลองไกเถ่ือน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 24 147.5 เฝาระวัง 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0869 บานขุนตา ตับเตา เทิง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ส.ค. 64 06.24 น. 85.0 มม.

บานทรายกาด ตับเตา เทิง เชียงราย

บานตีนเปด ตับเตา เทิง เชียงราย

บานปากคา ตับเตา เทิง เชียงราย

2 STN0481 บานหนองยายเงิน วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ส.ค. 64 16.43 น. 88.0 มม.

บานวังทอง วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ส.ค. 64 19.45 น. 99.0 มม.

บานทัพไฟไหม หนองจอก บานไร อุทัยธานี

3 STN1013 บานปาผาก ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ส.ค. 64 16.55 น. 84.0 มม.

บานเขาแหลม ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี

4 STN1075 บานไรพริก บานบึง บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ส.ค. 64 16.45 น. 97.0 มม.

บานวังตอ บานบึง บานไร อุทัยธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ส.ค. 64 21.11 น. 104.0 มม.

5 STN1587 บานกลุมตาขวัญ คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ส.ค. 64 21.18 น. 94.0 มม.

บานเขาตาง็อก คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว

บานคลองเจริญ คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว

บานคลองไกเถื่อน คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว

บานคลองใหญพัฒนา คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว

บานเขาตาง็อกสอง คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว

6 STN0684 บานหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ย. 64 04.44 น. 95.0 มม.

บานลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

7 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ก.ย. 64 04.50 น. 5.20 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (1 ก.ย. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 24 
ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยเริ่มมีกำลังแรงข้ึน ลักษณะเชนนี้
ทำให ประเทศไทยย ั งคงม ีฝนตกต อ เน ื ่ องก ับ มีฝนตกหน ักบางแห  ง ในภาคเหน ือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี ่ยงภัย
บริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปา
ไหลหลากในระยะนี้ไวดวย 

 



  


