
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานลำภ ีตำบลลำภี อำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 12 141.5 อพยพ 

บานบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 24 216.5 อพยพ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1006 บานทาพลับ ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 08.27 น. 82.5 มม.

บานดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ต.ค. 64 09.18 น. 98.5 มม.

2 STN1629 บานพุนอย บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 08.32 น. 85.5 มม.

3 STN1758 บานหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 08.29 น. 99.5 มม.

บานบางหละ คุระ คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ต.ค. 64 12.51 น. 116.0 มม.

4 STN0475 บานพุพรหม หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 ต.ค. 64 08.34 น. 103.5 มม.

บานสลอบ หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี

5 STN1630 บานเขานอย วังดง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 09.32 น. 85.0 มม.

6 STN0101 บานลําภี ลําภี ทายเหมือง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 11.12 น. 94.5 มม.

บานชางนอน ลําภี ทายเหมือง พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ต.ค. 64 11.30 น. 118.5 มม.

บานนาใน ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา 3. เตือนภัยสีแดง 6 ต.ค. 64 13.04 น. 146.0 มม.

7 STN1770 บานบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 16.08 น. 105.0 มม.

บานคุรอด บางวัน คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ต.ค. 64 19.04 น. 120.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 6 ต.ค. 64 22.00 น. 145.5 มม.

8 STN0228 บานกลวย ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 15.54 น. 2.07 ม.

บานหนองตนไทร ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี (ระดับน้ํา)

บานดานทับตะโกใน ดานทับตะโก สวนผึ้ง ราชบุรี

บานดานทับตะโก ดานทับตะโก สวนผึ้ง ราชบุรี

บานโกรกสิงขร ดานทับตะโก สวนผึ้ง ราชบุรี

บานทุงแหลม ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

9 STN0053 บานหินแดน หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 16.55 น. 2.08 ม.

บานหนองไผ หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 64 04.19 น. 2.54 ม.

บานทาพยอม หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี (ระดับน้ํา)

บานสี่แยก หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 



 

 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 06.00 น. วันนี้ (7 ต.ค. 64) พยากรณอากาศ 24 
ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย มีกำลัง
คอนขางแรง ประกอบกับพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทย
มีฝนตกหนักบางแหงในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต โดย
มีฝนตกหนักมากบางแหงในภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดังกลาวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี ้

 

10 STN1006 บานทาพลับ ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 17.12 น. 3.33 ม.

บานดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี (ระดับน้ํา)

11 STN0811 บานทับขอน ปากทรง พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 18.00 น. 113.0 มม.

บานปากทรง ปากทรง พะโตะ ชุมพร

บานสะพาน 2 ปากทรง พะโตะ ชุมพร

12 STN1043 บานในแจะ ปากทรง พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 18.48 น. 110.0 มม.

13 STN1784 บานไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 20.07 น. 99.5 มม.

บานตําหนัง บางวัน คุระบุรี พังงา

บานบางครั่ง บางวัน คุระบุรี พังงา

14 STN0287 บานหญาปลอง คลองศก พนม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 20.55 น. 102.0 มม.

บานบางปรุ คลองศก พนม สุราษฎรธานี

15 STN1089 บานนาทุงเชือก หวยแหง บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 22.33 น. 82.5 มม.

16 STN1677 บานยานยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ต.ค. 64 23.46 น. 105.0 มม.

บานนาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานขุนรอง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานน้ําแดง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง



 

 


