
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 3 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานคลองกะพง ตำบลเขาบายศรี อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี 12 98.5 เฝาระวัง 

บานวัฒนานคร ตำบลวฒันานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 24 103.0 ปกติ 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0576 บานดอกแดง บางไทร ตะกั่วปา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ย. 64 08.38 น. 107.0 มม.

บานบางมรวน บางมวง ตะกั่วปา พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ก.ย. 64 09.27 น. 118.0 มม.

2 STN1770 บานบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีแดง 2 ก.ย. 64 08.25 น. 152.0 มม.

บานคุรอด บางวัน คุระบุรี พังงา

3 STN1784 บานไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ย. 64 08.34 น. 101.5 มม.

บานตําหนัง บางวัน คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ก.ย. 64 10.38 น. 119.0 มม.

บานบางครั่ง บางวัน คุระบุรี พังงา

4 STN1758 บานหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ย. 64 08.59 น. 102.0 มม.

บานบางหละ คุระ คุระบุรี พังงา

5 STN1769 บานบางใหญ บางนายสี ตะกั่วปา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ก.ย. 64 10.31 น. 101.5 มม.

6 STN1552 บานแกงหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ก.ย. 64 16.31 น. 3.59 ม.

บานวังประจบ วังประจบ เมืองตาก ตาก (ระดับน้ํา)

บานสะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก ตาก

บานลานสอ วังประจบ เมืองตาก ตาก

บานหนองรม วังประจบ เมืองตาก ตาก

บานลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก ตาก

บานลานยาง วังประจบ เมืองตาก ตาก

บานลานกระทิง วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร

บานลานทอง วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร

7 STN0633 บานนาปาแปก หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ย. 64 02.54 น. 82.5 มม.

บานหวยขาน หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

บานหวยมะเขือสม หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

8 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ย. 64 05.07 น. 99.0มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 



 

 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (3 ก.ย. 64) แจงวา รองมรสุมพาดผาน
ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณ
อาวตังเก๋ีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย มีกำลัง
ปานกลาง ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแหง ในภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยในบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน
และน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ 

 

 



 

 


