
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานผาฮ้ี (อาขา) ตำบลโปงงาม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 12 95.0 เฝาระวัง 

บานไชยงาม ตำบลแมแวน อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 24 97.5 เฝาระวัง 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0944 บานวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ต.ค. 64 09.57 น. 85.0 มม.

บานซับขอย วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บานกม.2 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บานโนนโรงเลือย วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

2 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ต.ค. 64 22.03 น. 3.04 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ต.ค. 64 02.17 น. 3.63 ม.

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชรกําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชรกําแพงเพชร

3 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ต.ค. 64 22.21 น. 5.05 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

4 STN0556 บานซับฟาน ยางงาม หนองไผ เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 02.17 น. 82.5 มม.

5 STN0931 บานกลาง เชียงมวน เชียงมวน พะเยา 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ต.ค. 64 12.26 น. 4.10 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

6 STN1793 บานไทรหอย* นาเมืองเพชรสิเกา ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 16.25 น. 106.0 มม.

บานโคกหวาน นาโตะหมิง เมืองตรัง ตรัง

บานหวยเหรียง นาโตะหมิง เมืองตรัง ตรัง

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 



 

 

7 STN1594 บานควนโตะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 16.25 น. 103.0 มม.

บานยานซื่อ ยานซื่อ ควนโดน สตูล 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ต.ค. 64 12.26 น. 119.0 มม.

บานปนจอร ยานซื่อ ควนโดน สตูล

บานปากบาง ยานซื่อ ควนโดน สตูล

8 STN0156 บานน้ําหรา ทานุย ควนกาหลง สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 16.25 น. 101.5 มม.

บานทุงพัก ทานุย ควนกาหลง สตูล

9 STN0172 บานโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 17.49 น. 107.0 มม.

10 STN1733 บานปากพู ทานา กะปง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 19.03 น. 138.5 มม.

บานบางพาง ทานา กะปง พังงา

11 STN1083 บานบอโพธิ์ บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 21.10 น. 86.0 มม.

12 STN0913 บานกะเหรี่ยงน้ําตก คลองลานพัฒคลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ต.ค. 64 21.48 น. 2.36 ม.

บานคลองลาน คลองลานพัฒคลองลาน กําแพงเพชร

บานใหมธงชัย คลองลานพัฒคลองลาน กําแพงเพชร

บานคลองเตย คลองลานพัฒคลองลาน กําแพงเพชร

บานมอตะแบก คลองลานพัฒคลองลาน กําแพงเพชร

บานมอมะรื่น คลองลานพัฒคลองลาน กําแพงเพชร

13 STN1796 บานพระเลียบ* ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ต.ค. 64 07.50 น. 99.5 มม.

บานประดูหอม ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานไร ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานโพธิ์ ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานไมมุก ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช

14 STN1596 บานนาทอน ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ต.ค. 64 08.52 น. 100.5 มม.

บานสวนจันทร ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 31 ต.ค. 64 11.49 น. 122.5 มม.

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

15 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ต.ค. 64 19.31 น. 2.60 ม.

บานนายสี ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา (ระดับน้ํา)

16 STN1038 บานฟากทา แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 31 ต.ค. 64 20.18 น. 91.0 มม.

บานหนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานหาดสูง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานใหม หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานแมสําใต แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานแมสําเหนือ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานทาโพธิ์ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานปางิ้ว ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานวังคา ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานทาดาน ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานคลองปากราว หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานหนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

17 STN1113 บานปาฮิ้น บานโปง พราว เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 1 พ.ย. 64 04.35 น. 90.0 มม.

18 STN1106 บานไชยงาม แมแวน พราว เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 1 พ.ย. 64 04.30 น. 89.0 มม.

บานลอง แมแวน พราว เชียงใหม

19 STN0231 บานผาฮี้ (อาขา) โปงงาม แมสาย เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 พ.ย. 64 04.42 น. 93.5 มม.

บานผาฮี้ (ลาหู) โปงงาม แมสาย เชียงราย

20 STN0234 บานผาแตก ทาขาวเปลือ แมจัน เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 พ.ย. 64 04.33 น. 86.5 มม.

บานแมแพง ทาขาวเปลือ แมจัน เชียงราย

บานธรรมจาริก แมจัน แมจัน เชียงราย



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (1 พ.ย. 64) พยากรณอากาศ 24 
ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต 
สงผลทำใหมีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลม
ตะวันออกพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวยังคงมีฝนฟาคะนอง
เกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแหงในภาคใต ขอใหประชาชนบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 



 

 


