
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานบางสาว ตำบลเขาวง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสรุาษฎรธานี 12 120.0 เฝาระวัง 
บานชโลดมพัฒนา ตำบลนาใต อำเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 24 251.0 ปกติ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0291 บานเหนือคลอง ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 07.44 น. 99.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 09.56 น. 117.0 มม.

2 STN1716 บานวังหอน วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 08.10 น. 99.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 12.16 น. 117.0 มม.

3 STN0218 บานขุนพัง หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 09.05 น. 111.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 10.03 น. 120.0 มม.

4 STN0163 บานสระบัว ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 08.49 น. 99.0 มม.

บานไรเหนือ ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 14.00 น. 132.0 มม.

บานเขานอย ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 14.09 น. 168.0 มม.

บานปลายน้ํา ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

บานคลองหาเหนืลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

บานหวยชัน ทุงเตาใหบานนาสาร สุราษฎรธานี

5 STN0747 บานทางาม ทางิ้ว เมืองนครศรนีครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 09.36 น. 99.0 มม.

บานปายาง ทางิ้ว เมืองนครศรนีครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 11.23 น. 118.5 มม.

บานสํานักหลุมพอทางิ้ว เมืองนครศรนีครศรีธรรมราช

6 STN0064 บานในทับ พรหมโล พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 10.23 น. 100.5 มม.

บานเขาปูน พรหมโล พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 11.33 น. 117.0 มม.

7 STN0083 บานน้ํารอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 10.28 น. 102.5 มม.

บานสายเงิน ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 14.23 น. 120.0 มม.

8 STN0217 บานวังลุง ทอนหงสพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 11.05 น. 103.0 มม.

บานในเขียว 1 ทอนหงสพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 11.33 น. 124.0 มม.

บานในเขียว 2 ทอนหงสพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

9 STN1796 บานพระเลียบ* ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 11.14 น. 106.5 มม.

บานประดูหอม ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 11.41 น. 134.5 มม.

บานไร ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานโพธิ์ ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานไมมุก ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 30 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

10 STN0289 บานหนาถ้ํา นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 11.17 น. 100.5 มม.

บานทาพุด นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 11.47 น. 116.0 มม.

บานวังเลา นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

บานคลองโชน นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

11 STN0844 บานดินดอน ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 11.46 น. 100.5 มม.

บานไสขิง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 15.53 น. 117.0 มม.

บานศาลาสังกะสี ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช

บานสันยูง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช

12 STN1019 บานหนาเหมน ชางกลางชางกลาง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 12.09 น. 99.0 มม.

บานมะนาวหวานชางกลางชางกลาง นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 14.58 น. 118.0 มม.

บานกุยเหนือ ชางกลางชางกลาง นครศรีธรรมราช

บานหนาเขาเหมนชางกลางชางกลาง นครศรีธรรมราช

บานทายเหมือง ชางกลางชางกลาง นครศรีธรรมราช

13 STN1575 บานชโลดมพัฒน นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 12.28 น. 103.5 มม.

บานนาใต นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 12.45 น. 118.5 มม.

บานดอนยูง บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 14.17 น. 151.0 มม.

14 STN1797 บานไมเสียบ* เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 13.00 น. 108.0 มม.

บานทุงใหญ เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช

บานทาไทร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช

15 STN0079 บานคันเบ็ด เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 13.04 น. 99.0 มม.

บานอาวอายไทร เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช

บานตรงควน ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

16 STN1018 บานเขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 13.25 น. 3.79 ม.

บานปากมูด เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 19.29 น. 4.52 ม.

บานวังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานหนาวัดควนเควนเมา รัษฎา ตรัง

17 STN1563 บานกอบแกววัฒ ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 13.43 น. 108.5 มม.

บานกอบแกบ เพิ่มพูนทบานนาสาร สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 14.16 น. 119.0 มม.

บานหมาก ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 15.25 น. 149.0 มม.

18 STN1596 บานนาทอน ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 13.44 น. 101.5 มม.

บานสวนจันทร ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 16.37 น. 117.5 มม.

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

19 STN0057 บานคีรีวง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 13.59 น. 99.5 มม.

บานคีรีทอง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช

บานวังไทร กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช

บานมะมวงกวาง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช



 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

20 STN0062 บานจุฬาภรณพัฒเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 14.16 น. 100.0 มม.

บานหนาเขา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 17.51 น. 117.0 มม.

บานหวยหมาก เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยโก เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยตรีด เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยใหม เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

21 STN1804 บานสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 14.22 น. 102.5 มม.

บานขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 14.44 น. 119.5 มม.

บานหาดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 16.58 น. 148.5 มม.

บานไสทอน ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี

22 STN0221 บานในชอง สองแพร ชัยบุรี สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 15.35 น. 99.0 มม.

บานคลองโซง สองแพร ชัยบุรี สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 17.26 น. 118.0 มม.

23 STN1803 บานยานตะเคียนไทรโสภาพระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 15.45 น. 103.5 มม.

บานบางพา ไทรโสภาพระแสง สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 16.13 น. 119.0 มม.

บานประตูพริก ไทรโสภาพระแสง สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 18.31 น. 144.5 มม.

บานควนโชคชัย ไทรโสภาพระแสง สุราษฎรธานี

บานควนสวางวัฒไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี

24 STN1675 บานเกาะแกว เขาตอก เคียนซา สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 15.51 น. 100.5 มม.

บานเขาตอก เขาตอก เคียนซา สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 16.13 น. 127.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 17.48 น. 144.5 มม.

25 STN0214 บานใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 16.11 น. 101.0 มม.

บานหวยสะทอน เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานปลายรอน เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

26 STN1757 บานคลองทรายขคลองยา อาวลึก กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 15.51 น. 100.5 มม.

บานควนเคียนทอคลองยา อาวลึก กระบี่

บานคลองยา คลองยา อาวลึก กระบี่

27 STN0569 บานคลองกลาง ไทรโสภาพระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 17.15 น. 138.5 มม.

2. เตือนภัยสีแดง 29 พ.ย. 64 18.34 น. 145.0 มม.

28 STN1021 บานจันดีเมืองใหมจันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 17.40 น. 2.80 ม.

บานปากมิน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานควนสูง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

29 STN0137 บานธาราวงศอารเีพิ่มพูนทบานนาสาร สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 17.47 น. 99.5 มม.

บานวังหิน เพิ่มพูนทบานนาสาร สุราษฎรธานี

บานวังศิลาดิเรกสเพิ่มพูนทบานนาสาร สุราษฎรธานี

บานเหมืองทวด เพิ่มพูนทบานนาสาร สุราษฎรธานี

บานชองชาง พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี

บานน้ําทน เพิ่มพูนทบานนาสาร สุราษฎรธานี

30 STN1674 บานหนาเขา บานเสด็จเคียนซา สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 18.16 น. 101.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 29 พ.ย. 64 19.35 น. 122.5 มม.



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (30 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอาวไทยตอนลางเคลื่อนเขาสู
แนวรองมรสุมท่ีพาดผานภาคใตตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังคอนขางแรงพัด
ปกคลุมอาวไทยและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคใตตอนลางมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักถึง
หนักมากบางแหง ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ
ฝนท่ีตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากไวดวย 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

31 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 19.33 น. 100.0 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

32 STN0742 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 19.40 น. 99.0 มม.

บานเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

33 STN0570 บานใตโตน บางสวรรพระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 พ.ย. 64 20.02 น. 100.0 มม.

บานตนไทร ไทรโสภาพระแสง สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 00.58 น. 5.20 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 04.53 น. 5.63 ม.

ระดับน้ํา

34 STN0743 บานหนาเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 00.58 น. 99.5 มม.

บานคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานทานอย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานนาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

บานเขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

35 STN1567 บานจําปาทอง ตนยวน พนม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 04.09 น. 106.0 มม.

บานเขาวง คลองศก พนม สุราษฎรธานี

36 STN1678 บานบางสาว เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 04.12 น. 122.5 มม.

บานถ้ําน้ํา เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี

37 STN1576 บานเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 05.12 น. 106.5 มม.

บานบางสามัคคี พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

38 STN1560 บานเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 05.42 น. 101.0 มม.



  


