
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านเขาวงพระจันทร์ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 12 107.0 เตรียมพร้อม 

บ้านดอกแดง ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 24 147.0 ปกติ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1758 บ้ำนหินลำด คุระ คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 64 07.45 น. 127.5 มม.

บ้ำนบำงหละ คุระ คุระบุรี พังงำ
2 STN1629 บ้ำนพุน้อย บ้ำนเก่ำ เมอืงกำญจนบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 08.36 น. 87.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 64 09.32 น. 100.0 มม.
3 STN0442 บ้ำนโป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 64 11.44 น. 3.56 ม.

บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมน่ำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

4 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 15.57 น. 3.09 ม.
บ้ำนใหมล่ ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

5 STN0560 บ้ำนตล่ิงสูง แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 64 17.57 น. 3.50 ม.
บ้ำนใหมแ่มเ่รวำ แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์ ระดับน  ำ
บ้ำนหินดำด แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์

6 STN0101 บ้ำนล ำภี ล ำภี ท้ำยเหมอืง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 20.20 น. 103.0 มม.
บ้ำนช้ำงนอน ล ำภี ท้ำยเหมอืง พังงำ
บ้ำนนำใน ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ

7 STN0100 บ้ำนบำงหลำโอน คึกคัก ตะก่ัวป่ำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 20.43 น. 100.0 มม.
บ้ำนบำงเนียง คึกคัก ตะก่ัวป่ำ พังงำ

8 STN0053 บ้ำนหินแด้น หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 64 22.34 น. 2.40 ม.
บ้ำนหนองไผ่ หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำพยอม หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี
บ้ำนส่ีแยก หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (22 ก.ย. 64) แจ้งว่า บริเวณ
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ฝ ั ่งตะว ันตก ส ่วนภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ และภาคใต้ฝ ั ่งตะว ันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
ในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

9 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 00.05 น. 5.00 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

10 STN0228 บ้ำนกล้วย ป่ำหวำย สวนผึ ง รำชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 02.06 น. 2.29 ม.
บ้ำนหนองต้นไทร ป่ำหวำย สวนผึ ง รำชบุรี ระดับน  ำ
บ้ำนด่ำนทับตะโกใน ด่ำนทับตะโก สวนผึ ง รำชบุรี
บ้ำนด่ำนทับตะโก ด่ำนทับตะโก สวนผึ ง รำชบุรี
บ้ำนโกรกสิงขร ด่ำนทับตะโก สวนผึ ง รำชบุรี
บ้ำนทุง่แหลม ป่ำหวำย สวนผึ ง รำชบุรี

11 STN0721 บ้ำนตล่ิงชัน ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 02.04 น. 84.0 มม.
บ้ำนหนองบัวด ำ ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย
บ้ำนตล่ิงชันใต้ ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย

12 STN1229 บ้ำนล ำโชค บ้ำนแก่ง ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 05.17 น. 90.0 มม.
13 STN0682 บ้ำนเขำวงพระจันทร์ หนองฝ้ำย เลำขวัญ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 05.31 น. 92.5 มม.

บ้ำนชุมนุมพระ หนองฝ้ำย เลำขวัญ กำญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 64 06.08 น. 99.0 มม.
บ้ำนปำกชัดหนองบัว หนองฝ้ำย เลำขวัญ กำญจนบุรี

14 STN1502 บ้ำนปำกคะยำง บ้ำนแก่ง ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 06.00 น. 85.5 มม.
บ้ำนศรีสวรรค์ บ้ำนแก่ง ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

15 STN0020 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 06.20 น. 85.0 มม.
บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน



  


