
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานกลาง หวยคต อำเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 12 53.5 ปกติ 

บานแหลมหิน ตำบลหลอยูง อำเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 24 54.0 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1701 บานละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 17.24 น. 117.0 มม.

บานตาเปาะ ละแอ ยะหา ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 64 17.35 น. 121.0 มม.

บานกียา ละแอ ยะหา ยะลา

บานกูแบรายอ ละแอ ยะหา ยะลา

บานซะเมาะ ละแอ ยะหา ยะลา

2 STN0578 บานหวยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 17.04 น. 101.0 มม.

บานไสประดู เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 64 17.35 น. 117.5 มม.

บานทุงยูง เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง

3 STN1617 บานวังสมบูรณ เขาปูน หวยยอด ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 17.34 น. 99.5 มม.

4 STN1759 บานกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 17.33 น. 102.5 มม.

บานยวนสาว เขาดิน เขาพนม กระบี่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 64 17.54 น. 125.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 6 พ.ย. 64 18.27 น. 144.5 มม.

5 STN1761 บานบางเหรียงใต บางเหรียง ทับปุด พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 17.38 น. 100.5 มม.

บานบางเหรียงเหนือ บางเหรียง ทับปุด พังงา

บานปากดาน บางเหรียง ทับปุด พังงา

บานลานเจริญ โคกเจริญ ทับปุด พังงา

บานหัวสะพาน โคกเจริญ ทับปุด พังงา

บานสวนพลู โคกเจริญ ทับปุด พังงา

6 STN1714 บานคลองไขมุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 17.59 น. 116.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 64 18.10 น. 120.0 มม.

7 STN1608 บานทางิ้ว ทางิ้ว หวยยอด ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 18.03 น. 101.0 มม.

8 STN1595 บานควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 18.07 น. 101.0 มม.

บานทุงหลุมนก ปริก สะเดา สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 64 18.58 น. 118.0 มม.

ประจำวันที่ 6-8 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (8 พ.ย. 64) พยากรณอากาศ   
24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหมจากประเทศจีน
ไดแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแลว คาดวาจะแผเขาปกคลุมภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันพรุงนี้ (9 พ.ย. 64) ลักษณะ
เชนนี้ทำใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา
เซลเซียส สวนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก อาวไทย
และภาคใต มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟา
คะนองเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 STN1795 บานหนักไทร* ชอง นาโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 19.34 น. 2.11 ม.

(ระดับน้ํา)

10 STN0765 บานเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 19.59 น. 105.0 มม.

บานบางจํา ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

11 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 20.18 น. 2.08 ม.

บานนายสี ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา (ระดับน้ํา)

12 STN1785 บานคลองพระยา ปลายพระยาปลายพระยา กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 พ.ย. 64 20.34 น. 102.5 มม.

บานโคกเจียก ปลายพระยาปลายพระยา กระบี่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 พ.ย. 64 22.22 น. 118.0 มม.

13 STN0570 บานใตโตน บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 พ.ย. 64 19.45 น. 5.00 ม.

บานตนไทร ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี ระดับน้ํา



  



  


