
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานสามพวง 1 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 12 165.5 เตรียมพรอม 

บานสามพวง 1 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 24 165.5 เตรียมพรอม 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1782 บานสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ย. 64 07.20 น. 117 มม.

บานตรอกมวง สาคู ถลาง ภูเก็ต 

2 STN0577 บานพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ย. 64 07.41 น. 119.5 มม.

บานเหรียง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

3 STN0996 บานใหมสามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ย. 64 13.32 น. 110 มม.

บานหนองบอน นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

บานซากผักกูด นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

4 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 64 19.20 น. 121.5 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

5 STN0094 บานทุงเจดีย สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 02.00 น. 83.0 มม.

บานทุงแฝก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

6 STN1536 บานสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 02.01 น. 90.5 มม.

บานดง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 64 04.45 น. 117 มม.

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

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 



 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (21 ก.ย. 64) แจงวา บริเวณ
ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มขึ ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื ้นที ่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคใตมีฝนตก
หนักบางแหง ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ี
ตกสะสม ซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย ทั้งนี้เนื่องจากหยอม
ความกดอากาศต่ำเคลื่อนเขาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ตามแนวรองมรสุมที ่พาดผานภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีกำลังคอนขาง
แรง 

 

7 STN1635 บานหนองผือ ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 04.46 น. 84 มม.

บานหวยผาก หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

8 STN1630 บานเขานอย วังดง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 04.51 น. 86 มม.

9 STN0913 บานกะเหรี่ยงน้ําตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 04.42 น. 2.41 ม.

บานคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร (ระดับน้ํา)

บานใหมธงชัย คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

บานคลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

บานมอตะแบก คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

บานมอมะรื่น คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

10 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 05.00 น. 2.46 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร (ระดับน้ํา)

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

11 STN1758 บานหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 06.08 น. 109.0 มม.

บานบางหละ คุระ คุระบุรี พังงา



 

 


