
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 12 142.5 อพยพ 

บานใหมหัวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 24 188.0 ปกติ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี บาน
ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0777 บานคลองทราย วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ต.ค. 64 11.05 น. 87.0 มม.

บานคลองทุเรียน วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานไทรทอง วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานคลองบง วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา

2 STN1706 บานราษฎรผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ต.ค. 64 21.50 น. 104.5 มม.

3 STN1360 บานระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 01.12 น. 84.5 มม.

บานศาลา กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

4 STN0927 บานลานสาง แมทอ เมืองตาก ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 08.59 น. 87.0 มม.

บานหนองแขมใหม แมทอ เมืองตาก ตาก

บานทาเล หนองบัวใต เมืองตาก ตาก

5 STN0969 บานนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 11.46 น. 4.32 ม.

บานศรีฐาน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ต.ค. 64 14.19 น. 5.06 ม.

บานหนองอีเลิง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย ระดับน้ํา

บานนาแปนใต ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

6 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีแดง 16 ต.ค. 64 12.42 น. 7.08 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

7 STN1549 บานปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 16 ต.ค. 64 15.40 น. 4.03 ม.

บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก ระดับน้ํา

8 STN0052 บานนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 15.47 น. 84.0 มม.

บานนาพูนพัฒนา นาพูน วังชิ้น แพร

บานนาปลากั้ง นาพูน วังชิ้น แพร

ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 



 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี บาน
ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

9 STN0981 บานอุดมทรัพยพัฒนา อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 16.09 น. 4.04 ม.

บานบะดาน อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา ระดับน้ํา

บานโนนเหลื่อม อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานโนนสงา อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานโนนศรีทอง อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

10 STN0252 บานขุนกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 18.20 น. 83.5 มม.

บานผาหมอน บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

บานอางกานอย บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

บานหนองหลม บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

บานแมกลางหลวง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

11 STN0672 บานโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 19.21 น. 83.0 มม.

บานวังโคง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บานหวยตูม ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บานตะเบาะ ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บานปาบง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บานไรยาน ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

12 STN1468 บานโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 20.13 น. 85.0 มม.

บานนายางกลัก นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ต.ค. 64 20.45 น. 100.0 มม.

บานคลองไทร นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 3. เตือนภัยสีแดง 16 ต.ค. 64 21.33 น. 125.0 มม.

13 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 21.15 น. 2.65 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ต.ค. 64 22.39 น. 3.79 ม.

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชรกําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชรกําแพงเพชร

14 STN1471 บานเทพพนา บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 21.54 น. 88.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ต.ค. 64 23.44 น. 98.0 มม.

15 STN1537 บานแสนขัน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 23.06 น. 5.05 ม.

บานเนินชัย บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ ระดับน้ํา

16 STN1094 บานอีพุงใหญ เจาวัด บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ต.ค. 64 23.52 น. 91.0 มม.

บานทุงนอย คอกควาย บานไร อุทัยธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 00.04 น. 111.0 มม.

17 STN0549 บานเขายายเที่ยง คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 02.11 น. 87.5 มม.

บานเขายายเที่ยงใต คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา

18 STN0171 บานบุง เจาวัด บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 02.56 น. 84.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 04.09 น. 101.0 มม.

19 STN0974 บานใหมสามัคคี หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 03.05 น. 9.11 ม.

บานหนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 20.37 น. 10.0 ม.

ระดับน้ํา

20 STN0478 บานประจําไม หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 03.17 น. 88.0 มม.

บานหวยเขยง หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

21 STN1074 บานหนาฝาย บานบึง บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 04.51 น. 84.5 มม.

บานบึง บานบึง บานไร อุทัยธานี

บานพูลสุข บานบึง บานไร อุทัยธานี

บานนาตาโพ บานบึง บานไร อุทัยธานี

บานบอนอย บานไร บานไร อุทัยธานี



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18 ต.ค. 64) พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน เขาสูหยอมความกดอากาศ
ต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต 
และอาวไทย ในขณะท่ีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
และทะเลจีนใตตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แตยังคงมีฝนฟาคะนอง
เกิดขึ้นไดบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี บาน
ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

22 STN1633 บานหนองใหญ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 06.15 น. 103.5 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 17 ต.ค. 64 09.43 น. 138.0 มม.

23 STN1634 บานเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 06.32 น. 102.5 มม.

บานหวยใหญ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

24 STN0269 บานเขาธง องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 06.31 น. 86.0 มม.

บานทุงมะกอก องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 08.32 น. 100.0 มม.

บานหนองมะเขือขื่น องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี

25 STN1635 บานหนองผือ ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 07.32 น. 84.0 มม.

บานหวยผาก หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

26 STN0264 บานหินดาดทอง หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 07.30 น. 83.0 มม.

บานลําอีซู หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 08.54 น. 98.5 มม.

27 STN1008 บานโปงชาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 07.30 น. 83.0 มม.

บานกระพรอยสองขาม หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 10.57 น. 99.0 มม.

บานวังยาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

28 STN1750 บานดีดะ ถ้ําทะลุ บันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 13.47 น. 129.5 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 17 ต.ค. 64 14.14 น. 146.5 มม.

29 STN0038 บานใหมหัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขัน1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 14.40 น. 84.0 มม.

บานหนองแก หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขัน2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ต.ค. 64 15.20 น. 105.0 มม.

30 STN1003 บานดาน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ต.ค. 64 18.22 น. 3.01 ม.

บานโรงเรียน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว ระดับน้ํา

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว

บานหนองเทา บานใหมหนออรัญประเทศ สระแกว

บานใหมไทรทอง บานใหมหนออรัญประเทศ สระแกว

บานนาหวยไผ บานใหมหนออรัญประเทศ สระแกว



  


