
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านสุเม่นเหนือ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 12 116.0 อพยพ 

บ้านแม่เทินเหนือ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 24 122.0 เตรียมพร้อม 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0263 บ้ำนหนองใหญ่ หนองปลิง เลำขวัญ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 07.30 น. 82.5 มม.

บ้ำนประดู่เหล่ียม หนองปลิง เลำขวัญ กำญจนบุรี
2 STN1261 บ้ำนโป่งคอม ด่ำนช้ำง ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 07.51 น. 85.5 มม.
3 STN0721 บ้ำนตล่ิงชัน ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 64 07.56 น. 99.0 มม.

บ้ำนหนองบัวด ำ ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย
บ้ำนตล่ิงชันใต้ ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย

4 STN0650 บ้ำนดงหนองจอก ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 08.13 น. 83.5 มม.
บ้ำนสบแมท่ ำ ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนนำจะลำ ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนนำไผ่ ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง

5 STN0171 บ้ำนบุ่ง เจ้ำวัด บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 11.52 น. 84.5 มม.
6 STN0720 บ้ำนวังหำด ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 12.21 น. 87.0 มม.

บ้ำนไทรย้อย ทต.ตล่ิงชัน บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย
7 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 64 15.21 น. 6.05 ม.

บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

8 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 18.31 น. 6.11 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์

9 STN1514 บ้ำนเนินพยอม บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 18.45 น. 3.05 ม.
บ้ำนดง บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 64 19.51 น. 3.54 ม.
บ้ำนนำซำน บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำสวนยำ บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก

ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (23 ก.ย. 64) แจ้งว่า ร่องมรสุม
พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ที่อ่าวมะตะบันตอนบนประเทศเมียนมา ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตก
หนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม 
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

10 STN0151 บ้ำนห้วยมว่ง นำดินด ำ เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 19.46 น. 90.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 64 21.19 น. 99.5 มม.

11 STN0841 บ้ำนแมห่ำด ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 23.05 น. 2.55 ม.
บ้ำนแมอี่ไฮ ทต.ศรีวิชัย ลี ล ำพูน ระดับน  ำ

12 STN1557 บ้ำนใหมป่ำงเติม บ้ำนกำด แมว่ำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 64 23.05 น. 2.30 ม.
บ้ำนหนองเย็น ทุง่ป้ี แมว่ำง เชียงใหม่ ระดับน  ำ
บ้ำนพันตน ทุง่ป้ี แมว่ำง เชียงใหม่
บ้ำนริมวำง ทุง่ป้ี แมว่ำง เชียงใหม่
บ้ำนหัวฝำย บ้ำนกำด แมว่ำง เชียงใหม่
บ้ำนก่ิวแลป่ำเป้ำ บ้ำนกำด แมว่ำง เชียงใหม่

13 STN1494 บ้ำนป่ำคำ แมพุ่ง วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 03.10 น. 82.5 มม.
บ้ำนสองแคว ป่ำสัก วังชิ น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 05.56 น. 99.0 มม.
บ้ำนปำงไฮ แมพุ่ง วังชิ น แพร่
บ้ำนป่ำมว่ง แมพุ่ง วังชิ น แพร่
บ้ำนปำงมะโอ แมพุ่ง วังชิ น แพร่

14 STN0099 บ้ำนเชิงผำ กลำงดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 04.18 น. 88.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 06.08 น. 98.0 มม.

15 STN1236 บ้ำนสุเมน่เหนือ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 05.29 น. 82.5 มม.
บ้ำนสุเมน่ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 05.59 น. 98.0 มม.

16 STN0904 บ้ำนแมเ่ทินเหนือ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 05.46 น. 115.0 มม.
บ้ำนแมเ่ทินใต้ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนห้วยเด่ือ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

17 STN1226 บ้ำนแมฮู้่ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 05.53 น. 89.5 มม.
บ้ำนหำดแค แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 06.18 น. 99.5 มม.
บ้ำนโป่งล ำปำง แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

18 STN1495 บ้ำนหำดร่ัว วังชิ น วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 05.56 น. 88.5 มม.



  


