
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานดอนเมา ตำบลตะโก อำเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 12 224.0 อพยพ 

บานเหลา ตำบลทต.เขารูปชาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 24 249.0 เตรียมพรอม 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 13.19 น. 2.02 ม.

บานนายสี ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 พ.ย. 64 04.41 น. 2.78 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 12 พ.ย. 64 06.16 น. 3.01 ม.

ระดับน้ํา

2 STN0153 บานหวยไมแกน รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 17.05 น. 101.5 มม.

บานเถลิง รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 พ.ย. 64 20.52 น. 117.0 มม.

3 STN0707 บานเหลา ทต.เขารูปชาเมืองสงขลา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 19.00 น. 103.0 มม.

บานทุงใหญ ทต.เขารูปชาเมืองสงขลา สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 พ.ย. 64 19.49 น. 126.0 มม.

บานสะพานยาว ทต.เขารูปชาเมืองสงขลา สงขลา 3. เตือนภัยสีแดง 11 พ.ย. 64 20.50 น. 153.0 มม.

บานสวนตูล ทต.เขารูปชาเมืองสงขลา สงขลา

บานชายทะเล ทต.เขารูปชาเมืองสงขลา สงขลา

4 STN0710 บานทาจีน ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 19.10 น. 100.5 มม.

บานน้ํานอยนอก ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 พ.ย. 64 21.05 น. 136.0 มม.

บานน้ํานอย ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

บานน้ํานอยใน ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

บานกลางนา ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

บานโคกหาร ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

5 STN1797 บานไมเสียบ* เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 19.37 น. 2.25 ม.

บานทุงใหญ เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานทาไทร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช

6 STN1018 บานเขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 20.28 น. 3.81 ม.

บานปากมูด เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 05.55 น. 4.50 ม.

บานวังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานหนาวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง

7 STN0211 บานไร ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 11 พ.ย. 64 22.49 น. 99.0 มม.

บานไทรครอบ ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 พ.ย. 64 23.32 น. 119.0 มม.

ประจำวันที่ 12 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (12 พ.ย. 64) พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดา
มันมีกำลังแรง ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใตตอนลาง ทำใหภาคใตมีฝนตก
ตอเนื่อง กับมีฝนตกหนักหลายพ้ืนท่ีและมีฝนตกหนักมากบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณภาคใตระวัง
อันตรายจากฝนท่ีตกหนักซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

8 STN1739 บานดอนเมา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 00.10 น. 102.5 มม.

บานทาทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 00.41 น. 119.5 มม.

บานทา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 3. เตือนภัยสีแดง 12 พ.ย. 64 05.13 น. 204.0 มม.

บานคลองเพรา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานเนินทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานคลองลาด ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

9 STN0574 บานหวยแกว นาสัก สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 03.00 น. 127.5 มม.

บานปากลวย นาสัก สวี ชุมพร 2. เตือนภัยสีแดง 12 พ.ย. 64 05.26 น. 176.5 มม.

10 STN0728 บานวังประดิษฐ เขาคาย สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 04.57 น. 117.5 มม.

บานคลองหินดํา เขาคาย สวี ชุมพร

บานเขาหลัก เขาคาย สวี ชุมพร

บานขุนไกร เขาคาย สวี ชุมพร

บานหนาศาลชางเลนเขาคาย สวี ชุมพร

11 STN0724 บานหัวเขาทากอ บางมะพราว หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 04.52 น. 99.5 มม.

บานบางมะพราว 1 บางมะพราว หลังสวน ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 05.18 น. 118.0 มม.

บานหวยหลอด บางมะพราว หลังสวน ชุมพร

บานบางมะพราว 3 บางมะพราว หลังสวน ชุมพร

บานบางมะยัง บางมะพราว หลังสวน ชุมพร

12 STN1747 บานดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 05.03 น. 111.0 มม.

บานปากป วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 05.16 น. 118.5 มม.

13 STN1730 บานหวยไทรงาม ลําเลียง กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 05.16 น. 102.0 มม.

บานสองแพรก ลําเลียง กระบุรี ระนอง

บานลําเลียงใน ลําเลียง กระบุรี ระนอง

14 STN0726 บานหวยใหญ ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 05.20 น. 116.0 มม.

บานวังปลา ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 05.22 น. 119.0 มม.

บานทอนอม ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร

15 STN0487 บานบางพรวด ลําเลียง กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 05.25 น. 101.0 มม.

16 STN0493 บานเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 พ.ย. 64 05.22 น. 135.5 มม.

บานสะพานสูง นาขา หลังสวน ชุมพร 2. เตือนภัยสีแดง 12 พ.ย. 64 06.16 น. 143.5 มม.

17 STN1746 บานปากแพรก ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 12 พ.ย. 64 06.01 น. 100.5 มม.

บานบางญวน ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง

บานบางสังโตง ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง

บานวังลุม ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง



 
 


