
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานมะมวง ตำบลนนทรีย อำเภอบอไร จังหวัดตราด 12 127.5 เตรียมพรอม 

บานมะมวง ตำบลนนทรีย อำเภอบอไร จังหวัดตราด 24 128.0 เตรียมพรอม 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0228 บานกลวย ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 64 18.01 น. 2.02 ม.

บานหนองตนไทร ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี ระดับน้ํา

บานดานทับตะโกใน ดานทับตะโก สวนผึ้ง ราชบุรี

บานดานทับตะโก ดานทับตะโก สวนผึ้ง ราชบุรี

บานโกรกสิงขร ดานทับตะโก สวนผึ้ง ราชบุรี

บานทุงแหลม ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

2 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ต.ค. 64 10.07 น. 169.5 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

3 STN0783 บานวานเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ต.ค. 64 09.53 น. 104.0 มม.

4 STN1808 บานกลาง* บานนา กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ต.ค. 64 11.30 น. 1.84 ม.

บานทองหลาง บานนา กะเปอร ระนอง ระดับน้ํา

บานนาเดิม บานนา กะเปอร ระนอง

บานเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานหลอใหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

บานเชนนิมิตร เชี่ยวเหลียง กะเปอร ระนอง

5 STN0279 บานเขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ต.ค. 64 13.45 น. 103.5 มม.

บานมะกอก หมู 5 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมะกอก หมู 3 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานเนินหวาน มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบุรี

ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 



 

 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (11 ต.ค. 64) พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย 
ในขณะที่พายุดีเปรสชัน “ไลออนร็อก” ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน คาดวาจะออนกำลังลง
เปนหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะตอไป ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากข้ึน 
และมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก มีฝนตก
หนักบางแหง ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ี
ตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย 

 

6 STN0278 บานตาบาด บอพลอย บอไร ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ต.ค. 64 14.16 น. 103.5 มม.

บานปะอา บอพลอย บอไร ตราด

บานหมื่นดาน บอพลอย บอไร ตราด

7 STN0966 บานปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ต.ค. 64 12.06 น. 7.51 ม.

บานปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย (ระดับน้ํา)

บานธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย

บานโปง นาแขม เมืองเลย เลย

8 STN0402 บานกอดยาว แมขาวตม เมืองเชียงรายเชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 03.15 น. 89.0 มม.

บานเวียงกลาง แมขาวตม เมืองเชียงรายเชียงราย

บานหวยอมใหม แมขาวตม เมืองเชียงรายเชียงราย



 

 


