
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 13 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 12 32.0 ปกติ 

บานปู ตำบลทต.ลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 24 61.0 ปกติ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1164 บานนานอย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 06.26 น. 84.0 มม.

บานนาโก ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 2. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 64 07.26 น. 132.5 มม.

บานหวยเดื่อ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

บานทานตะวัน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

2 STN0971 บานหวยซอ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 07.40 น. 104.0 มม.

3 STN0970 บานวังยาวใหญ นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 07.56 น. 101.0 มม.

บานวังยาวนอย นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน 2. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 64 09.43 น. 120.5 มม.

บานนอยพัฒนา นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน

บานวังเจริญ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

4 STN1431 บานใหมพัฒนา หวยพิชัย ปากชม เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 08.08 น. 3.70 ม.

บานหวยพิชัย หวยพิชัย ปากชม เลย (ระดับน้ํา)

บานหวยหินขาว หวยพิชัย ปากชม เลย

บานโปงสําราญ หวยพิชัย ปากชม เลย

บานโนนสวาง หวยพิชัย ปากชม เลย

5 STN1418 บานหวยหินลับ วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 08.21 น. 90.0 มม.

บานวังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 2. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 64 09.21 น. 120.0 มม.

บานวังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

บานโปงนกแกว วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

6 STN1422 บานซํามวง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 08.10 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 10 ก.ย. 64 09.17 น. 128.0 มม.

7 STN0538 บานใหมพรสวรรค นาโบสถ วังเจา ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 08.11 น. 93.0 มม.

บานเพชรชมภู นาโบสถ วังเจา ตาก

บานนาโบสถ นาโบสถ วังเจา ตาก

8 STN1398 บานฟองใต วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 08.11 น. 83.0 มม.

บานไรใต วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 09.06 น. 100.0 มม.
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9 STN0969 บานนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 09.05 น. 47.12 ม.

บานศรีฐาน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 12.00 น. 5.05 ม.

บานหนองอีเลิง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย (ระดับน้ํา)

บานนาแปนใต ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

10 STN0938 บานเกาะทุงมาน ปาพลู บานโฮง ลําพูน 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 10.49 น. 4.02 ม.

บานหวยหละ ปาพลู บานโฮง ลําพูน (ระดับน้ํา)

บานหวยกาน บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานดอยกอม บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยปางคา บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยแทงใต บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยน้ําดิบ บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานโฮง บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยหา บานโฮง บานโฮง ลําพูน

11 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 13.28 น. 2.54 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร (ระดับน้ํา)

บานทาระแนะ นาบอคํา องกําแพงเพ กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา องกําแพงเพ กําแพงเพชร

12 STN1552 บานแกงหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 16.34 น. 3.84 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 พรานกระตายกําแพงเพชร

บานลานทอง วังควง พรานกระตายกําแพงเพชร

13 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 17.26 น. 5.69 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 18.35 น. 6.03 ม.

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 3. เตือนภัยสีแดง 11 ก.ย. 64 02.27 น. 7.01 ม.

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน (ระดับน้ํา)

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

14 STN1236 บานสุเมนเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 18.32 น. 94.5 มม.

บานสุเมน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

15 STN0976 บานสะพานหิน โปงนก เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 22.22 น. 88.5 มม.

16 STN1003 บานดาน บานดาน อรัญประเทศสระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 64 10.04 น. 2.51 ม.

บานโรงเรียน บานดาน อรัญประเทศสระแกว (ระดับน้ํา)

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศสระแกว

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศสระแกว

บานหนองเทา บานใหมหนองไทร อรัญประเทศสระแกว

บานใหมไทรทอง บานใหมหนองไทร อรัญประเทศสระแกว

บานนาหวยไผ บานใหมหนองไทร อรัญประเทศสระแกว



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (13 ก.ย. 64) แจงวา บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สวนภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตฝง
ตะวันตกมีฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลากไวดวย รองมรสุมกำลังแรง
พาดผานภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูพายุดีเปรสชัน“โกนเซิน”บริเวณประเทศเวียดนาม
ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีกำลังแรง 
สำหรับพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) บริเวณชายฝงของเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม มีแนวโนม
จะออนกำลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะตอไป สงผลทำใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแหง 

 

17 STN1549 บานปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการพิษณุโลก 1. เตือนภัยสีแดง 11 ก.ย. 64 11.01 น. 5.01 ม.

บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการพิษณุโลก (ระดับน้ํา)

18 STN1536 บานสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ย. 64 12.00 น. 3.06 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

19 STN1545 บานรองกลา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ย. 64 19.47 น. 88.0 มม.

20 STN0294 บานทาขาม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 64 06.04 น. 3.02 ม.

บานใหมลํากระโดน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก (ระดับน้ํา)

บานบอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานแกงจูงนาง วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานวังดินสอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานวังนกแอน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

21 STN0974 บานใหมสามัคคี หวยแย หนองบัวระเชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ย. 64 09.16 น. 9.0 มม.

บานหนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ (ระดับน้ํา)



 

 

 


