
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานแมน้ำ ตำบลแมน้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ี 12 81.0 เฝาระวัง 

บานหนาเขา ตำบลนาไมไผ อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 142.0 เตรียมพรอม 
    

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 

 

 
 
 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0966 บานปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 06.01 น. 7.11 ม.

บานปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย ระดับน้ํา

บานธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย

บานโปง นาแขม เมืองเลย เลย

2 STN0981 บานอุดมทรัพยพัฒน อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 08.55 น. 4.05 ม.

บานบะดาน อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา ระดับน้ํา

บานโนนเหลื่อม อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานโนนสงา อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานโนนศรีทอง อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

3 STN0553 ที่ทําการน้ําตกนางรอหินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 15.04 น. 107.5 มม.

บานนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก

4 STN1742 บานเขาวง บานนา เมืองชุมพร ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 15.29 น. 116.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 64 15.36 น. 119.5 มม.

5 STN0235 บานกิ่วกาญจน ริมโขง เชียงของ เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 17.11 น. 82.5 มม.

บานมวงกาญจน ริมโขง เชียงของ เชียงราย

บานหวยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงราย

บานเมืองกาญจน ริมโขง เชียงของ เชียงราย

6 STN0994 บานทุงกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 64 18.25 น. 4.70 ม.

บานตาพลาย สะตอ เขาสมิง ตราด ระดับน้ํา

บานปงชี ตกพรม ขลุง จันทบุรี

บานวันทอง ตกพรม ขลุง จันทบุรี

7 STN0454 บานทาบม (หมู 8) เขาแกว เชียงคาน เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 22.55 น. 90.5 มม.

บานทาบม (หมู 9) เขาแกว เชียงคาน เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 02.18 น. 97.5 มม.

บานทาบม (หมู 13) เขาแกว เชียงคาน เลย
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8 STN0151 บานหวยมวง นาดินดํา เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 64 22.48 น. 115 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 21 ต.ค. 64 23.01 น. 121 มม.

9 STN0972 บานวังกกแกว วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 22.38 น. 86.5 มม.

บานวังสวาบ วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ต.ค. 64 23.40 น. 99.0 มม.

บานวังใหม วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน

บานวังผาดํา วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน

บานฝายตาสวน วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน

10 STN1352 บานดงสะคราน วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 22.51 น. 89.5 มม.

11 STN1422 บานซํามวง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 23.38 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 01.05 น. 98.5 มม.

12 STN0320 บานโปงปาติ้ว กกดู เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ต.ค. 64 22.51 น. 83.0 มม.

บานทาเปป กกดู เมืองเลย เลย

บานลาดคอ กกดู เมืองเลย เลย

13 STN1164 บานนานอย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 00.47 น. 117.5 มม.

บานนาโก ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

บานหวยเดื่อ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

บานทานตะวัน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

14 STN0942 บานอีเลิศใหม นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 01.54 น. 82.5 มม.

บานอีเลิศ นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ

บานกุดแข หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ

15 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 03.09 น. 5.32 มม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 04.23 น. 6.14 มม.

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

16 STN0333 บานปางเคาะ ไทรยอย เดนชัย แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 03.20 น. 82.5 มม.

บานปากปาน ไทรยอย เดนชัย แพร

บานไทรยอย ไทรยอย เดนชัย แพร

17 STN0333 บานปางเคาะ ไทรยอย เดนชัย แพร 1. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 06.55 น. 109.5 มม.

บานปากปาน ไทรยอย เดนชัย แพร

บานไทรยอย ไทรยอย เดนชัย แพร

18 STN1321 บานดอนแกว โรงชาง ปาแดด เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 06.50 น. 83.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 07.30 น. 98.0 มม.

19 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีแดง 22 ต.ค. 64 07.19 น. 7.23 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ (ระดับน้ํา)

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ



 

 
 
 

 

20 STN1537 บานแสนขัน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 07.32 น. 82.5 มม.

บานเนินชัย บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ

21 STN1534 บานทาฟาเหนือ สระ เชียงมวน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 08.02 น. 5.09 ม.

บานทาฟาใต สระ เชียงมวน พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 10.53 น. 6.22 ม.

(ระดับน้ํา)

22 STN1455 บานหวยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 08.00 น. 84.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 11.26 น. 100.0 มม.

23 STN1316 บานแมวังชาง พระธาตุขิงแ จุน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 08.32 น. 82.5 มม.

24 STN1353 บานหัวดอย ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 10.37 น. 86.5 มม.

บานหนองยาว ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย

บานหวยฮอม ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย

25 STN0391 บานจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 11.19 น. 84.0 มม.

26 STN1793 บานไทรหอย* นาเมืองเพชรสิเกา ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 13.33 น. 104.0 มม.

บานโคกหวาน นาโตะหมิง เมืองตรัง ตรัง

บานหวยเหรียง นาโตะหมิง เมืองตรัง ตรัง

27 STN0852 บานขุนกําลัง ขุนควร ปง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 17.36 น. 81.5 มม.

บานผาตั้ง ขุนควร ปง พะเยา

บานแสงไทร ขุนควร ปง พะเยา

บานน้ําริน ขุนควร ปง พะเยา

บานใหมสารภี ขุนควร ปง พะเยา

28 STN0478 บานประจําไม หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 19.42 น. 86.5 มม.

บานหวยเขยง หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ต.ค. 64 23.14 น. 98.0 มม.

29 STN0142 บานโปงกระทิงลาง บานบึง บานคา ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 21.56น. 85.0 มม.

บานพุหิน บานบึง บานคา ราชบุรี

บานหวยสวนพลู บานบึง บานคา ราชบุรี

บานหวยมะกรูด บานบึง บานคา ราชบุรี

30 STN0853 บานปางผักหม งิม ปง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ต.ค. 64 23.25 น. 91.0 มม.

บานใหมน้ําเงิน งิม ปง พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 02.09 น. 103.5 มม.

31 STN0180 บานลาน มอนปน ฝาง เชียงใหม 1 เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 01.13 น. 100.5 มม.

บานมวงชุม มอนปน ฝาง เชียงใหม

บานหนองไผ มอนปน ฝาง เชียงใหม

32 STN0906 บานผาคอ บานปน ลอง แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 01.08 น. 88.5 มม.

บานผาคัน บานปน ลอง แพร

33 STN0931 บานกลาง เชียงมวน เชียงมวน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 00.54 น. 3.43 ม.

บานหลวง เชียงมวน เชียงมวน พะเยา (ระดับน้ํา)

บานปน เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

บานทามาน เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

บานสบทราย เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

บานปาซางคํา เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

บานมาง บานมาง เชียงมวน พะเยา

บานแพทย บานมาง เชียงมวน พะเยา

บานหนองกลาง บานมาง เชียงมวน พะเยา



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 STN1305 บานแมทาย ออย ปง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 01.56 น. 85.0 มม.

บานดอนเงิน ออย ปง พะเยา

บานดอนแกว ออย ปง พะเยา

บานหลวง ออย ปง พะเยา

35 STN0228 บานกลวย ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 01.44 น. 2.09 ม.

บานหนองตนไทร ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี (ระดับน้ํา)

บานดานทับตะโกใน ดานทับตะโกสวนผึ้ง ราชบุรี

บานดานทับตะโก ดานทับตะโกสวนผึ้ง ราชบุรี

บานโกรกสิงขร ดานทับตะโกสวนผึ้ง ราชบุรี

บานทุงแหลม ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

36 STN0249 บานโปงไฮ แมสาว แมอาย เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 06.40 น. 84.0 มม.

37 STN0837 บานปาบงบานถ้ํา ปาตึง แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 06.19 น. 2.70 ม.

บานแมจันตลาด แมจัน แมจัน เชียงราย (ระดับน้ํา)

บานสันมงคล แมจัน แมจัน เชียงราย

38 STN0051 บานยาง แมงอน ฝาง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 06.42 น. 96.5 มม.

บานใหมหลวง แมงอน ฝาง เชียงใหม

บานปางควาย แมงอน ฝาง เชียงใหม

บานสันมะกอกหวานแมงอน ฝาง เชียงใหม

บานหวยขาน แมงอน ฝาง เชียงใหม

บานหวยลึก แมงอน ฝาง เชียงใหม

บานปาจี้ แมงอน ฝาง เชียงใหม

บานทุงขลุก แมงอน ฝาง เชียงใหม

39 STN0906 บานผาคอ บานปน ลอง แพร 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 06.50 น. 102.5 มม.

บานผาคัน บานปน ลอง แพร

40 STN1237 บานหนองเฒา ลานหอย บานดานลานหอยสุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 11.53 น. 92.0 มม.

บานวังโคนเปอย ลานหอย บานดานลานหอยสุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 12.31 น. 111.0 มม.

41 STN1800 บานสองพี่นอง* ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 12.06 น. 3.65 ม.

บานทาโพธิ์ตก ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 15.14 น. 3.90 ม.

42 STN0053 บานหินแดน หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 13.36 น. 2.03 ม.

บานหนองไผ หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 17.16 น. 2.59 ม.

บานทาพยอม หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี (ระดับน้ํา)

บานสี่แยก หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

43 STN1756 บานกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 16.08 น. 111.0 มม.

บานคีรีลาด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 17.11 น. 191.5 มม.

บานตลาดนิคม ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

44 STN1605 บานหัวควน สํานักแตว สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 18.17 น. 110.0 มม.

45 STN1714 บานคลองไขมุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 18.18 น. 109.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ต.ค. 64 18.30 น. 122.5 มม.

46 STN1048 บานบางหยด อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 21.17 น. 5.43 ม.

บานโพธิ์บาย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี (ระดับน้ํา)

บานใหม อิปน พระแสง สุราษฎรธานี

บานบางไผ สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

บานควนมหาชัย สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

47 STN0160 บานเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 23.32 น. 110.0 มม.

48 STN1740 บานตาเงาะ สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 01.18 น. 112.5 มม.

บานหินกูบ สลุย ทาแซะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ต.ค. 64 02.35 น. 119.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 24 ต.ค. 64 05.21 น. 152.5 มม.

49 STN1006 บานทาพลับ ดานมะขามเ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ต.ค. 64 04.59 น. 3.04 ม.

บานดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี (ระดับน้ํา)

50 STN1539 บานศรีดอนไชย ทุงแลง ลอง แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 11.30 น. 9.61 ม.

บานศรีดอนชัย ทุงแลง ลอง แพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ต.ค. 64 15.01 น. 11.15 ม.

บานทุงแลง ทุงแลง ลอง แพร (ระดับน้ํา)

บานปากจอกตะวันอทุงแลง ลอง แพร

บานปากจอกตะวันตทุงแลง ลอง แพร

บานใหมปากจอก ทุงแลง ลอง แพร

บานปากจอก ทุงแลง ลอง แพร

51 STN1048 บานบางหยด อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 13.40 น. 5.06 ม.

บานโพธิ์บาย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี (ระดับน้ํา)

บานใหม อิปน พระแสง สุราษฎรธานี

บานบางไผ สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

บานควนมหาชัย สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

52 STN0500 บานหนาเขา นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 16.18 น. 110.0 มม.

บานไสสาน เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ต.ค. 64 16.48 น. 119.5 มม.

53 STN0114 บานหนาวัด ในเตา หวยยอด ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 17.50 น. 105.0 มม.

บานนอก ในเตา หวยยอด ตรัง

บานไรเหนือ ในเตา หวยยอด ตรัง

บานเขาหลอม ในเตา หวยยอด ตรัง

54 STN1680 บานตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 18.03 น. 99.5 มม.

บานบางหิน บางหิน กะเปอร ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ต.ค. 64 22.58 น. 118.0 มม.

บานวังกุม บางหิน กะเปอร ระนอง

บานชาคลี บางหิน กะเปอร ระนอง

บานคลองทราย บางหิน กะเปอร ระนอง



 

 
 
 
 

 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (25 ต.ค. 64) พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
เริ่มมีกำลังออนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ภาคใต และอาวไทย ทำใหประเทศไทยตอนบนมีฝน สวนภาคใตมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้น และ
มีฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใตระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก
และฝนท่ีตกสะสมในระยะนี้ไวดวย 

 

55 STN1569 บานบางบอน คลองศก พนม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 18.17 น. 102.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ต.ค. 64 19.05 น. 123.5 มม.

56 STN1795 บานหนักไทร* ชอง นาโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ต.ค. 64 19.15 น. 2.00 ม.

ระดับน้ํา

57 STN1788 บานแมน้ํา แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ต.ค. 64 01.07 น. 104.0 มม.

บานดอนทราย แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี

58 STN1018 บานเขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ต.ค. 64 02.59 น. 3.94 ม.

บานปากมูด เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานวังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช

บานหนาวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง



  



  



  



  



  


