
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 12 55.0 ปกติ 

บานคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 185.0 อพยพ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1012 บานวังไคร วังไคร ทายาง เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีแดง 10 พ.ย. 64 10.50น. 5.52 ม.

บานหวยเสือ วังไคร ทายาง เพชรบุรี ระดับน้ํา

บานแมประจันต วังไคร ทายาง เพชรบุรี

บานฝงทา วังไคร ทายาง เพชรบุรี

2 STN0057 บานคีรีวง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 11.09 น. 113.5 มม.

บานคีรีทอง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 11.22 น. 125.5 มม.

บานวังไทร กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 3. เตือนภัยสีแดง 10 พ.ย. 64 12.51 น. 165.0 มม.

บานมะมวงกวาง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช

3 STN0844 บานดินดอน ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 12.40 น. 2.45 ม.

บานไสขิง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 13.22 น. 4.00 ม.

บานศาลาสังกะสี ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 3. เตือนภัยสีแดง 10 พ.ย. 64 15.01 น. 4.70 ม.

บานสันยูง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

4 STN1006 บานทาพลับ ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 13.08 น. 3.48 ม.

บานดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ระดับน้ํา

5 STN0079 บานคันเบ็ด เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 12.57 น. 100.0 มม.

บานอาวอายไทร เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 14.50 น. 118.0 มม.

บานตรงควน ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

6 STN0742 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 13.04 น. 113.0 มม.

บานเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 13.24 น. 119.5 มม.

7 STN1577 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 13.16 น. 107.5 มม.

บานวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 13.27 น. 132.5 มม.

บานทาตะโก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 10 พ.ย. 64 14.00 น. 144.5 มม.

8 STN0217 บานวังลุง ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 13.41 น. 104.5 มม.

บานในเขียว 1 ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 15.04 น. 118.0 มม.

บานในเขียว 2 ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 11 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (11 พ.ย. 64บริเวณความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะ
เชนนี้ทำใหประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง 
ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไวดวย 
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทำให
ภาคใตมีฝนตกหนักหลายพ้ืนท่ีและมีฝนตกหนักมากบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอัน
ดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยอาวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 
และทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอใหประชาชนบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักซ่ึง
อาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

9 STN0743 บานหนาเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 13.54 น. 100.5 มม.

บานคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานทานอย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานนาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

บานเขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

10 STN0083 บานน้ํารอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 14.54 น. 101.0 มม.

บานสายเงิน ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

11 STN1578 บานเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 15.04 น. 99.5 มม.

12 STN1021 บานจันดีเมืองใหม จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 10 พ.ย. 64 19.32 น. 2.46 ม.

บานปากมิน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 พ.ย. 64 21.10 น. 3.09 ม.

บานควนสูง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา



 

 


