
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 144.5 เตรียมพร้อม 
บ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 24 186.0 เตรียมพร้อม 

   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0468 บ้ำนสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 06.48 น. 99.5 มม.

บ้ำนตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 08.37 น. 152.5 มม.
2 STN0279 บ้ำนเขำอ่ำง มำบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 08.02 น. 119.0 มม.

บ้ำนมะกอก หมู ่5 มำบไพ ขลุง จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ต.ค. 64 00.21 น. 182.5 มม.
บ้ำนมะกอก หมู ่3 มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนเนินหวำน มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนมำบไพ มำบไพ ขลุง จันทบุรี

3 STN1680 บ้ำนตะเคียนงำม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 08.42 น. 101.5 มม.
บ้ำนบำงหิน บำงหิน กะเปอร์ ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 09.38 น. 119.5 มม.
บ้ำนวังกุ่ม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนชำคลี บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนคลองทรำย บำงหิน กะเปอร์ ระนอง

4 STN1681 บ้ำนนำพรุ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 08.42 น. 99.5 มม.
บ้ำนบำงมนั นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 09.38 น. 125.5 มม.
บ้ำนฝ่ำยท่ำ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง

5 STN1667 บ้ำนจันทิ ท่ำกุ่ม เมอืงตรำด ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 10.21 น. 105.0 มม.
บ้ำนเสมด็แดง ท่ำกุ่ม เมอืงตรำด ตรำด 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 17.07 น. 124.0 มม.
บ้ำนท่ำกุ่ม ท่ำกุ่ม เมอืงตรำด ตรำด

6 STN0172 บ้ำนโรงกลวง นบปริง เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 11.47 น. 115.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 13.42 น. 123.5 มม.

7 STN1776 บ้ำนอินทนิน ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 13.44 น. 99.5 มม.
บ้ำนสร้ำงตนเอง ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ
บ้ำนเขำกล้วย ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ
บ้ำนควนแรด ทุง่มะพร้ำว ท้ำยเหมอืง พังงำ

8 STN0684 บ้ำนหนองบำง ล่ินถ่ิน ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 17.06 น. 100.5 มม.
บ้ำนล่ินถ่ิน ล่ินถ่ิน ทองผำภูมิ กำญจนบุรี
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9 STN1584 บ้ำนท่ำมะปรำง นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 19.46 น. 141.5 มม.
บ้ำนเนินต้นโพธ์ิ นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก
บ้ำนนอก-น้อย-ซ ำเมย นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก

10 STN0783 บ้ำนว่ำนเหลือง ชำกไทย เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 19.47 น. 113.5 มม.
11 STN0553 ทีท่ ำกำรน  ำตกนำงรอง หินตั ง เมอืงนครนำยกนครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 20.37 น. 84.0 มม.

บ้ำนนำงรอง หินตั ง เมอืงนครนำยกนครนำยก
12 STN0467 บ้ำนคลองกะพง เขำบำยศรี ท่ำใหม่ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 20.42 น. 99.0 มม.

บ้ำนวังพอก เขำวัว ท่ำใหม่ จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 20.51 น. 146.0 มม.
บ้ำนเขำตำนก แสลง เมอืงจันทบุรี จันทบุรี

13 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 21.04 น. 3.53 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 23.02 น. 4.02 ม.

(ระดับน  ำ)
14 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยกนครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 21.14 น. 83.5 มม.

บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยกนครนำยก
15 STN0469 บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่6) ซึ ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 22.12 น. 97.5 มม.

บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่5) ซึ ง ขลุง จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 23.36 น. 217.5 มม.
บ้ำนแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนบ่อเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนซึ งบน (หมู ่4) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนอิมั ง (หมู ่9) ซึ ง ขลุง จันทบุรี

16 STN0947 บ้ำนหนองเอ่ียวใน ล ำพญำกลำง มวกเหล็ก สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ต.ค. 64 22.08 น. 82.5 มม.
บ้ำนหนองเอ่ียว ล ำพญำกลำง มวกเหล็ก สระบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 22.38 น. 97.5 มม.
บ้ำนซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี
บ้ำนซับตะเคียน ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

17 STN0941 บ้ำนเขำแหลม แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 22.48 น. 107.0 มม.
บ้ำนตลุกตำสำม แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์

18 STN0940 บ้ำนปำงสัก แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 23.17 น. 120.0 มม.
บ้ำนสวนป่ำ แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์

19 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ต.ค. 64 01.20 น. 110.0 มม.
บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด

20 STN1665 บ้ำนคลองใหญ่ จันทเขลม เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ต.ค. 64 03.17 น. 105.5 มม.
21 STN0055 บ้ำนวังยำยมกุ คลองพลู เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ต.ค. 64 05.15 น. 103.0 มม.
22 STN0992 บ้ำนหินกอง วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ต.ค. 64 06.18 น. 83.0 มม.

บ้ำนวังหิน วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี
บ้ำนวุ้งสำริกำ วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี
บ้ำนตรอกเสมด็ วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี

23 STN0970 บ้ำนวังยำวใหญ่ นำหนองทุม่ ชุมแพ ขอนแก่น 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ต.ค. 64 06.17 น. 82.5 มม.
บ้ำนวังยำวน้อย นำหนองทุม่ ชุมแพ ขอนแก่น 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ต.ค. 64 07.48 น. 104.5 มม.
บ้ำนน้อยพัฒนำ นำหนองทุม่ ชุมแพ ขอนแก่น
บ้ำนวังเจริญ ห้วยมว่ง ภูผำมำ่น ขอนแก่น

24 STN0466 บ้ำนตำดรินทอง ธำตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ต.ค. 64 06.28 น. 98.0 มม.
บ้ำนท่ำทำงเกวียน ท่ำมะไฟหวำนแก้งคร้อ ชัยภูมิ
บ้ำนท่ำเว่อ ท่ำมะไฟหวำนแก้งคร้อ ชัยภูมิ

25 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ต.ค. 64 07.06 น. 87.5 มม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ต.ค. 64 10.26 น. 98.0 มม.
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (14 ต.ค. 64) พยากรณ์อากาศ 
24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าสู่พายุโซนร้อน “คมปาซุ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี ้ทำให้ม ีฝนตกหนักมากบา งแห่งในภาค
ตะว ันออกเฉ ียง เหน ือตอนบน และภาคตะว ันออก และม ีฝนตกหน ักบางแห ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
บริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย 

 



  


