
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานลิ้นชาง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญาปลอง  
จังหวัดเพชรบุรี 

12 162.5 
เตรียมพรอม 

บานลิ้นชาง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญาปลอง  
จังหวัดเพชรบุรี 

24 163.0 เตรียมพรอม 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1641 บานหนองเกตุ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 01.33 น. 127.5 มม.

บานเขากลิ้ง แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

บานตนเกตุ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

2 STN1642 บานลําตะเคียน แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 01.33 น. 124.0 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 9 พ.ย. 64 02.32 น. 148.5 มม.

3 STN1644 บานพุไทร หวยแมเพรียแกงกระจาน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 01.41 น. 92.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 03.02 น. 98.0 มม.

4 STN1649 บานปาละอู หวยสัตวใหญหัวหิน ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 01.42 น. 83.0 มม.

บานฟาประทาน หวยสัตวใหญหัวหิน ประจวบคีรีขันธ

บานหวยผึ้ง หวยสัตวใหญหัวหิน ประจวบคีรีขันธ

5 STN1646 บานหวยรางโพธิ์ ยางน้ํากลัดใตหนองหญาปลอง เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 01.48 น. 86.5 มม.

บานปากรัตน ยางน้ํากลัดใตหนองหญาปลอง เพชรบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 02.01 น. 102.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 9 พ.ย. 64 02.15 น. 130.0 มม.

6 STN1647 บานลิ้นชาง ยางน้ํากลัดเหหนองหญาปลอง เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 02.00 น. 90.0 มม.

บานหวยแหง ยางน้ํากลัดเหหนองหญาปลอง เพชรบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 02.15 น. 106.0 มม.

7 STN0272 บานไทยประจัน ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 02.17 น. 84.0 มม.

บานทรัพยสมบูรณ ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 02.45 น. 110.0 มม.

บานทายาง ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

8 STN0692 บานพุน้ํารอน บานบึง บานคา ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 02.39 น. 88.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 02.54 น. 101.5 มม.

9 STN0142 บานโปงกระทิงลาง บานบึง บานคา ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 02.49 น. 83.5 มม.

บานพุหิน บานบึง บานคา ราชบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 03.43 น. 98.5 มม.

บานหวยสวนพลู บานบึง บานคา ราชบุรี

บานหวยมะกรูด บานบึง บานคา ราชบุรี

10 STN0479 บานหินสี ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 พ.ย. 64 03.50 น. 85.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 9 พ.ย. 64 05.48 น. 98.0 มม.

ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 



 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (9 พ.ย. 64) พยากรณอากาศ   
24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนไดแผลง
มาปกคลุมดานตะวันออกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกแลว ลักษณะเชนนี้ทำให
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-6 องศาเซลเซียส 
สวนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ยังมีฝนฟาคะนอง
เกิดขึ้นเปนบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมตะวันออกพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ทำใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง
เกิดข้ึนในระยะนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


