
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 144.5 เตรียมพรอม 

บานบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 24 186.0 เตรียมพรอม 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1666 บานมะมวง นนทรีย บอไร ตราด 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 06.40 น. 120.5 มม.

2 STN1276 บานหวยแหง ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 07.55 น. 95.0 มม.

บานหวยปลากอง ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 08.10 น. 100.0 มม.

3 STN0331 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 10.30 น. 4.07 ม.

บานชมภูใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานเนินคลอ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานหนองหญาปลอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารังใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

4 STN0279 บานเขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 10.51 น. 105.5 มม.

บานมะกอก หมู 5 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมะกอก หมู 3 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานเนินหวาน มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบุรี

5 STN0994 บานทุงกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 12.55 น. 103.5 มม.

บานตาพลาย สะตอ เขาสมิง ตราด 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 14.28 น. 3.60 ม.

บานปงชี ตกพรม ขลุง จันทบุรี 3. เตือนภัยสีแดง 11 ต.ค. 64 16.07 น. 4.80 ม.

บานวันทอง ตกพรม ขลุง จันทบุรี ระดับน้ํา

6 STN0278 บานตาบาด บอพลอย บอไร ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 13. 52 น. 103.0 มม.

บานปะอา บอพลอย บอไร ตราด

บานหมื่นดาน บอพลอย บอไร ตราด

7 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 14.22 น. 107.5 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 



 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (12 ต.ค. 64) พยากรณอากาศ 
24 ชั ่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางแหงใน
ภาคตะวันออก และมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ภาคกลาง และภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย 

 

8 STN1770 บานบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 20.18 น. 104.0 มม.

บานคุรอด บางวัน คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 20.24 น. 119.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 12 ต.ค. 64 01.57 น. 145.0 มม.

9 STN0538 บานใหมพรสวรรค นาโบสถ วังเจา ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 21.53 น. 85.0 มม.

บานเพชรชมภู นาโบสถ วังเจา ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 22.50 น. 101.0 มม.

บานนาโบสถ นาโบสถ วังเจา ตาก

10 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 22.32 น. 2.51 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพกําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพกําแพงเพชร

11 STN0320 บานโปงปาติ้ว กกดู เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 22.42 น. 85.5 มม.

บานทาเปป กกดู เมืองเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 23.16 น. 100.5 มม.

บานลาดคอ กกดู เมืองเลย เลย

12 STN0463 บานกําพี้ กกดู เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 22.36 น. 94.0 มม.

บานหวยเหล็ก กกดู เมืองเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ต.ค. 64 22.50 น. 105.0 มม.

บานกอไผโทน กกดู เมืองเลย เลย

13 STN0901 บานหวยคอม น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 23.21 น. 83.5 มม.

บานหวยเนียม น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 01.37 น. 105.5 มม.

บานกกหมอนแกว น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ

บานปางขามปอม น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ

14 STN0325 บานหมากแขง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ต.ค. 64 23.46 น. 87.0 มม.

บานกกบก หนองงิ้ว วังสะพุง เลย

บานหนองหญาปลอง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย

บานกกกอก หนองงิ้ว วังสะพุง เลย

15 STN1372 บานปาขาวหลาม นาโปง เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 01.29 น. 82.5 มม.

บานกกชุมแสง นาโปง เมืองเลย เลย

16 STN1234 บานสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 02.31 น. 85.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 05.19 น. 99.5 มม.



 
 


