
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานสวนสม ตำบลเขาลาน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 12 56.0 เฝาระวัง 

บานน้ำตกสาย 1 ตำบลหวยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 24 172.0 อพยพ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1707 บานมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 06.40 น. 100.0 มม.

2 STN1792 บานสวนขนุน* เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 09.13 น. 98.5 มม.

บานเขาดิน นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 15.20 น. 3.61 ม.

ระดับน้ํา

3 STN1800 บานสองพี่นอง* ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 10.32 น. 4.66 ม.

บานทาโพธิ์ตก ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ระดับน้ํา

4 STN1018 บานเขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 11.45 น. 3.80 ม.

บานปากมูด เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานวังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช

บานหนาวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง

5 STN0482 บานยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 11.49 น. 84.5 มม.

บานไรใน แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 13.34 น. 100.5 มม.

6 STN1048 บานบางหยด อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 11.53 น. 5.39 ม.

บานโพธิ์บาย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี ระดับน้ํา

บานใหม อิปน พระแสง สุราษฎรธานี

บานบางไผ สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

บานควนมหาชัย สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

7 STN0091 บานหัวเขา หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 12.07 น. 95.5 มม.

บานจั่นเสือ หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 12.41 น. 100.5 มม.

บานเนินดินแดง หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

8 STN0090 บานน้ําตกสาย 1 หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 12.49 น. 84.5 มม.

บานทุงยาว หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 พ.ย. 64 14.34 น. 102.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 15.47 น. 123.0 มม.

ประจำวันที่ 19 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (19 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต มีกำลังออน 
ในขณะท่ีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใตตอนลาง ทำใหภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝน
ตกหนักบางแหง สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังออนยังคงปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนและทะเลจีนใต สงผลทำใหมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใตเขามาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาว
มีฝนเกิดข้ึนไดในระยะนี้ และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

9 STN0575 บานหินลูกชาง ทุงคาวัด ละแม ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 13.03 น. 102.0 มม.

บานทับใหม ทุงคาวัด ละแม ชุมพร

10 STN1030 บานโกตา กําแพง ละงู สตูล 1. เตือนภัยสีแดง 18 พ.ย. 64 13.37 น. 5.16 ม.

บานเกาะยวน ละงู ละงู สตูล ระดับน้ํา

บานคลองขุด ละงู ละงู สตูล

11 STN0081 บานสวนสม เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 13.31 น. 83.5 มม.

บานมะเดื่อทอง เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

บานประดูลาย นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

12 STN0798 บานหวยตาสิงห บานควน หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 13.50 น. 99.0 มม.

บานชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร

บานทับวัง บานควน หลังสวน ชุมพร

13 STN1731 บานควน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 17.50 น. 99.5 มม.

บานปากเลข พะโตะ พะโตะ ชุมพร

14 STN1777 บานบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 18 พ.ย. 64 20.37 น. 107.0 มม.

บานเขาเฒา บางเตย เมืองพังงา พังงา



 
 


