
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 20 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 12 111.0 เตรียมพรอม 

บานซำบุน ตำบลศิลา อำเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 24 118.0 ปกติ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1040 บานไร น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 64 13.58 น. 2.53 ม.

บานน้ําริดใต น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ (ระดับน้ํา)

บานน้ําริดเหนือ น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

บานมอนสัมพันธ น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

บานวังสีสูบ งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

บานมอนดินแดง ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

บานไร น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

บานไผลอม-ขอนแกน น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

2 STN1548 บานหนองแหว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 64 14.08 น. 4.22 ม.

บานฝาย บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ (ระดับน้ํา)

บานใหม บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ

บานโคกทรายขาว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ

3 STN1581 บานหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 64 16.46 น. 88.5 มม.

บานหวยนา คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

4 STN1740 บานตาเงาะ สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 64 16.45 น. 108.0 มม.

บานหินกูบ สลุย ทาแซะ ชุมพร

5 STN1225 บานแมอิบ บานกิ่ว แมทะ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.ย. 64 21.38 น. 87.5 มม.

บานนาตม บานกิ่ว แมทะ ลําปาง 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.ย. 64 23.29 น. 102.0 มม.

6 STN1266 บานหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 64 02.06 น. 84.0 มม.

บานหนองเชียงคาใต ยกกระบัตร สามเงา ตาก

ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 



 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

7 STN1536 บานสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีแดง 18 ก.ย. 64 17.55 น. 4.05 ม.

บานดง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย (ระดับน้ํา)

บานใต โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานปากคลองเรือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองอีดอน โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานหรายปลากาง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานคุยพยอม โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานเหนือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานลําคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย

บานตะเขขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานสามพวง 2 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานอานมา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองแลง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานปลายนา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหัวถนน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานนาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

8 STN0754 บานหนาเขา นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 64 18.06 น. 100.0 มม.

บานวังหีบ นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานใต นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานทาเลา นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานลําหัด นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานคอกชาง นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานสําโรง นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานประดู นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

บานไสเหนือ นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

9 STN1003 บานดาน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 64 11.05 น. 96.5 มม.

บานโรงเรียน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว

บานหนองเทา บานใหมหนองอรัญประเทศ สระแกว

บานใหมไทรทอง บานใหมหนองอรัญประเทศ สระแกว

บานนาหวยไผ บานใหมหนองอรัญประเทศ สระแกว

10 STN0997 บานนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 64 11.49 น. 87.5 มม.

บานพระเพลิง พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

บานซับมูล พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

บานเขานันทา พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

บานทานา หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

บานลานไผ หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

บานโปรงเกตุ หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

11 STN1004 บานบีกริม คลองทับจันทรอรัญประเทศ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 64 13.37 น. 82.5 มม.

บานใหมไทยเจริญ คลองทับจันทรอรัญประเทศ สระแกว

บานฝงคลอง คลองทับจันทรอรัญประเทศ สระแกว



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (20 ก.ย. 64) แจงวา รองมรสุม
พาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมข้ึน โดย
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก
ในระยะนี้ไวดวย 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

12 STN0671 บานซําบุน ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 64 17.28 น. 105.0 มม.

13 STN0331 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 64 17.59 น. 4.63 ม.

บานชมภูใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 64 19.04 น. 5.11 ม.

บานเนินคลอ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานหนองหญาปลอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารังใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

14 STN0062 บานจุฬาภรณพัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 64 22.04 น. 99.0 มม.

บานหนาเขา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยหมาก เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยโก เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยตรีด เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยใหม เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

15 STN0288 บานบางหวาน กมลา กะทู ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 64 05.58 น. 68.0 มม.

บานโคกยาง กมลา กะทู ภูเก็ต 2. เตือนภัยสีแดง 20 ก.ย. 64 06.23 น. 95.0 มม.

บานเหนือ กมลา กะทู ภูเก็ต

บานหัวควน กมลา กะทู ภูเก็ต

บานนาคา กมลา กะทู ภูเก็ต

บานหาดสุรินทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

บานบางเทา เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

บานบางเทานอก เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

16 STN1782 บานสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 64 06.14 น. 106.0 มม.

บานตรอกมวง สาคู ถลาง ภูเก็ต 



  


