
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานปาลอบาเตะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 12 121.5 อพยพ 

บานใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธาน ี 24 172.0 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0091 บานหัวเขา หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 11.29 น. 97.5 มม.

บานจั่นเสือ หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

บานเนินดินแดง หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

2 STN0090 บานน้ําตกสาย 1 หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 11.53 น. 87.5 มม.

บานทุงยาว หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 12.22 น. 107.5 มม.

3 STN1752 บานเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 17.49 น. 101.5 มม.

บานนันนังกุแว บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 19.32 น. 119.5 มม.

4 STN0742 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 19.05 น. 99.0 มม.

บานเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

5 STN1030 บานโกตา กําแพง ละงู สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 19.11 น. 103.0 มม.

บานเกาะยวน ละงู ละงู สตูล 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 19.48 น. 120.0 มม.

บานคลองขุด ละงู ละงู สตูล

6 STN0743 บานหนาเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 19.14 น. 103.5 มม.

บานคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานทานอย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานนาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

บานเขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

7 STN1801 บานตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 19.27 น. 143.0 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ย. 64 20.03 น. 154.0 มม.

8 STN1712 บานพรุตู เกาะสะบา เทพา สงขลา 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 19.29 น. 122.0 มม.

9 STN1577 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 19.58 น. 100.0 มม.

บานวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี

บานทาตะโก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี

10 STN1616 บานลางา ลางา   มายอ ปตตานี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 20.26 น. 103.5 มม.

11 STN1699 บานปาลอบาเตะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 21.03 น. 114.0 มม.

บานบือแนะกาเซ็ง ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 22.13 น. 173.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 17 พ.ย. 64 23.50 น. 202.0 มม.

ประจำวันที่ 18 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

12 STN1621 บานทุงปรือ พะตง หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 21.06 น. 103.0 มม.

บานควนขี้แรด พะตง หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 00.54 น. 124.5 มม.

13 STN1795 บานหนักไทร* ชอง นาโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 21.31 น. 2.22 ม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 22.02 น. 2.65 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 02.00 น. 3.30 ม.

ระดับน้ํา

14 STN1594 บานควนโตะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 22.22 น. 107.0 มม.

บานยานซื่อ ยานซื่อ ควนโดน สตูล

บานปนจอร ยานซื่อ ควนโดน สตูล

บานปากบาง ยานซื่อ ควนโดน สตูล

15 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 พ.ย. 64 22.48 น. 2.79 ม.

บานนายสี ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 00.21 น. 3.05 ม.

ระดับน้ํา

16 STN1756 บานกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 23.07 น. 100.0 มม.

บานคีรีลาด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

บานตลาดนิคม ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

17 STN1800 บานสองพี่นอง* ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 23.08 น. 114.0 มม.

บานทาโพธิ์ตก ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 04.47 น. 4.17 ม.

ระดับน้ํา

18 STN1710 บานบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 23.23 น. 104.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 00.29 น. 122.5 มม.

19 STN0156 บานน้ําหรา ทานุย ควนกาหลง สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 23.51 น. 99.0 มม.

บานทุงพัก ทานุย ควนกาหลง สตูล

20 STN1610 บานทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปตตานี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 พ.ย. 64 23.57 น. 101.0 มม.

21 STN1798 บานทาเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 00.02 น. 86.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 04.52 น. 108.5 มม.

22 STN1029 บานบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 00.07 น. 3.25 ม.

บานสะพานเคียน ควนโดน ควนโดน สตูล 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 02.23 น. 3.64 ม.

บานดูสน ควนโดน ควนโดน สตูล ระดับน้ํา

บานนาปริก ควนโดน ควนโดน สตูล

23 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 00.48 น. 101.0 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

24 STN1751 บานไอรกลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 02.29 น. 103.5 มม.

25 STN1708 บานปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 02.31 น. 103.0 มม.

บานกําปงบูเกะ โกตาบารู รามัน ยะลา

26 STN1755 บานปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 02.35 น. 106.0 มม.

27 STN0111 บานกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 04.47 น. 150.0 มม.

บานกะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

บานคอกชาง กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

บานบางลา กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย และภาคใต มีกำลังออน 
ในขณะท่ีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใตตอนลาง ทำใหภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝน
ตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนที่ตกตก
หนักและฝนท่ีสะสมไวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

28 STN0288 บานบางหวาน กมลา กะทู ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 04.59 น. 86.0 มม.

บานโคกยาง กมลา กะทู ภูเก็ต

บานเหนือ กมลา กะทู ภูเก็ต

บานหัวควน กมลา กะทู ภูเก็ต

บานนาคา กมลา กะทู ภูเก็ต

บานหาดสุรินทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

บานบางเทา เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

บานบางเทานอก เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต



  


