
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานเหนือคลอง ตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 70.0 ปกติ 

บานน้ำรอน ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 138.5 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0574 บานหวยแกว นาสัก สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 07.17 น. 99.0 มม.

บานปากลวย นาสัก สวี ชุมพร

2 STN0090 บานน้ําตกสาย 1 หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 08.14 น. 93.0 มม.

บานทุงยาว หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ย. 64 08.35 น. 101.5 มม.

3 STN0091 บานหัวเขา หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 09.16 น. 89.0 มม.

บานจั่นเสือ หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ย. 64 09.48 น. 97.5 มม.

บานเนินดินแดง หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

4 STN1802 บานสามไกร* หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 09.31 น. 100.0 มม.

บานยายไท หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร

บานแกงเพกา ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร

บานนาทุง หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร

5 STN0495 บานวังทอง ทะเลทรัพย ปะทิว ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 09.38 น. 100.5 มม.

บานชองมุด ชุมโค ปะทิว ชุมพร

บานถ้ําเขาพลู ชุมโค ปะทิว ชุมพร

6 STN1792 บานสวนขนุน* เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 12.36 น. 84.0 มม.

บานเขาดิน นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ย. 64 13.09 น. 104.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 15 พ.ย. 64 17.25 น. 3.17 ม.

ระดับน้ํา

7 STN0067 บานน้ํารอน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 19.27 น. 115.5 มม.

บานเขาใหญ เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ย. 64 19.38 น. 121.5 มม.

บานเขาพับผา สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

บานยอดน้ํา เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

8 STN0500 บานหนาเขา นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 19.26 น. 103.0 มม.

บานไสสาน เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช

9 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 19.31 น. 99.5 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ย. 64 23.34 น. 117.5 มม.

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 16 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (16 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย และภาคใต มี
กำลังออนลง แตยังคงทำใหภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยใน
บริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนท่ีตกสะสมไวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

10 STN0224 บานแมทะบน ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 20.08 น. 99.0 มม.

บานแมทะลาง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานคลองสริง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานยวนผึ้ง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนาลาง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานทาไทบน คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

11 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 20.51 น. 2.02 ม.

บานนายสี ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา

12 STN1736 บานคลองราง พระรักษ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 15 พ.ย. 64 21.42 น. 100.0 มม.

บานหวยขอน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 พ.ย. 64 22.16 น. 118.0 มม.

บานคลองชาง พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานคลองเหนกซอย พระรักษ พะโตะ ชุมพร



  


