
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานไมเสียบ ตำบลเกาะขันธ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 96.0 เตรียมพรอม 
บานทาจีน ตำบลน้ำนอย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 24 204.5 ปกติ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสาหาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 11.36 น. 2.02 ม.

บานนายสี ทุงตําเสาหาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 17.11 น. 2.99 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 28 พ.ย. 64 22.29 น. 3.08 ม.

2 STN0710 บานทาจีน ทต.น้ํานอหาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 13.46 น. 100.5 มม.

บานน้ํานอยนอก ทต.น้ํานอหาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 15.17 น. 127.0 มม.

บานน้ํานอย ทต.น้ํานอหาดใหญ สงขลา 3. เตือนภัยสีแดง 28 พ.ย. 64 16.14 น. 142.5 มม.

บานน้ํานอยใน ทต.น้ํานอหาดใหญ สงขลา

บานกลางนา ทต.น้ํานอหาดใหญ สงขลา

บานโคกหาร ทต.น้ํานอหาดใหญ สงขลา

3 STN1621 บานทุงปรือ พะตง หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 14.15 น. 102.5 มม.

บานควนขี้แรด พะตง หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 15.49 น. 129.5 มม.

4 STN0580 บานพรุเตาะนอกทุงใหญ   หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 12.33 น. 99.0 มม.

บานพรุเตาะใน ทุงใหญ   หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 14.30 น. 117.0 มม.

5 STN0707 บานเหลา ทต.เขารูปเมืองสงขลาสงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 15.32 น. 100.0 มม.

บานทุงใหญ ทต.เขารูปเมืองสงขลาสงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 16.50 น. 122.5 มม.

บานสะพานยาว ทต.เขารูปเมืองสงขลาสงขลา 3. เตือนภัยสีแดง 28 พ.ย. 64 23.07 น. 151.0 มม.

บานสวนตูล ทต.เขารูปเมืองสงขลาสงขลา

บานชายทะเล ทต.เขารูปเมืองสงขลาสงขลา

6 STN0211 บานไร ทุงหวัง เมืองสงขลาสงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 16.01 น. 100.0 มม.

บานไทรครอบ ทุงหวัง เมืองสงขลาสงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 18.36 น. 120.0 มม.

7 STN0134 บานโคกทัง พิจิตร นาหมอม สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 17.03 น. 99.0 มม.

บานคลองมวงตกพิจิตร นาหมอม สงขลา

8 STN1799 บานควนเนียง* พะตง หาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 19.08 น. 3.37 ม.

บานทุงลุง พะตง หาดใหญ สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 พ.ย. 64 21.23 น. 3.76 ม.

บานคลองตง พะตง หาดใหญ สงขลา

บานปลักเด พะตง หาดใหญ สงขลา

ประจำวันที่ 29 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (29 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคใตตอนลางและประเทศมาเลเซียเขาสูหยอมความ
กดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตตอนลาง ในขณะท่ีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังคอนขางแรงพัดปก
คลุมอาวไทยและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนัก
บางแหง ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก
สะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

9 STN1025 บานหูแร ทุงตําเสาหาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีแดง 28 พ.ย. 64 19.30 น. 5.96 ม.

บานเกาะมวง ทุงตําเสาหาดใหญ สงขลา

10 STN1800 บานสองพี่นอง* ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 28 พ.ย. 64 23.33 น. 3.50 ม.

บานทาโพธิ์ตก ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 05.31 น. 4.26 ม.

11 STN1797 บานไมเสียบ* เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 01.30 น. 101.0 มม.

บานทุงใหญ เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 05.58 น. 140.0 มม.

บานทาไทร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช



  


