
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานดอนเมา ตำบลตะโก อำเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 12 340.0 อพยพ 
บานดอนเมา ตำบลตะโก อำเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 24 524.0 อพยพ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0729 บานนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 07.48 น. 109.0 มม.

บานดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 2. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 09.37 น. 152.0 มม.

บานสวนสมบูรณ สวนแตง ละแม ชุมพร

2 STN0224 บานแมทะบน ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 09.37 น. 115.0 มม.

บานแมทะลาง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 09.59 น. 117.0 มม.

บานคลองสริง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานยวนผึ้ง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนาลคลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานทาไทบน คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

3 STN0760 บานชองยูงทอง คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 11.20 น. 104.5 มม.

4 STN1747 บานดอนกระจายวังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 11.27 น. 106.5 มม.

บานปากป วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 11.51 น. 125.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 13.18 น. 157.0 มม.

5 STN0723 บานโตนดหาตน นาพญา หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 11.28 น. 107.5 มม.

บานทุงใน นาพญา หลังสวน ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 11.57 น. 120.5 มม.

บานเขาดิน นาพญา หลังสวน ชุมพร

บานน้ําตก 2 บางมะพรหลังสวน ชุมพร

6 STN1739 บานดอนเมา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 11.50 น. 104.5 มม.

บานทาทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 12.19 น. 121.5 มม.

บานทา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 13.16 น. 159.0 มม.

บานคลองเพรา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานเนินทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานคลองลาด ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

7 STN0493 บานเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 12.12 น. 115.0 มม.

บานสะพานสูง นาขา หลังสวน ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 12.40 น. 122.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 13.35 น. 149.0 มม.

ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 



 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

8 STN1736 บานคลองราง พระรักษ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 13.16 น. 108.5 มม.

บานหวยขอน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 13.26 น. 121.0 มม.

บานคลองชาง พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานคลองเหนกซ  พระรักษ พะโตะ ชุมพร

9 STN0574 บานหวยแกว นาสัก สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 13.23 น. 107.5 มม.

บานปากลวย นาสัก สวี ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 13.49 น. 123.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 18.22 น. 161.0 มม.

10 STN0726 บานหวยใหญ ชองไมแกทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 13.33 น. 106.5 มม.

บานวังปลา ชองไมแกทุงตะโก ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 14..46 น. 117.5 มม.

บานทอนอม ชองไมแกทุงตะโก ชุมพร 3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 18.17 น. 145.5 มม.

11 STN0724 บานหัวเขาทากอ บางมะพ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 13.58 น. 185.0 มม.

บานบางมะพราว บางมะพ หลังสวน ชุมพร

บานหวยหลอด บางมะพ หลังสวน ชุมพร

บานบางมะพราว บางมะพ หลังสวน ชุมพร

บานบางมะยัง บางมะพ หลังสวน ชุมพร

12 STN1042 บานหวยใหญ นาสัก สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 15.00 น. 116.0 มม.

บานแกงกระทั่ง นาสัก สวี ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 พ.ย. 64 15.20 น. 119.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 17.49 น. 145.0 มม.

13 STN0494 บานฉานเรน ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีแดง 30 พ.ย. 64 18.30 น. 150.0 มม.

บานทับชาง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

14 STN0728 บานวังประดิษฐ เขาคาย สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 พ.ย. 64 18.30 น. 101.0 มม.

บานคลองหินดํา เขาคาย สวี ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 04.45 น. 117.5 มม.

บานเขาหลัก เขาคาย สวี ชุมพร

บานขุนไกร เขาคาย สวี ชุมพร

บานหนาศาลชางเขาคาย สวี ชุมพร

15 STN0810 บานคลองนูน ปงหวาน พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 05.13 น. 111.5 มม.

บานคลองเหนก ปงหวาน พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 05.29 น. 119.5 มม.

บานทาแพ ปงหวาน พะโตะ ชุมพร

บานคลองอารักษปงหวาน พะโตะ ชุมพร

16 STN1736 บานคลองราง พระรักษ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีแดง 1 ธ.ค. 64 06.06 น. 147.0 มม.

บานหวยขอน พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานคลองชาง พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานคลองเหนกซ  พระรักษ พะโตะ ชุมพร



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (1 ธ.ค. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใตตอนกลาง และจะเคลื่อน
ลงสูทะเลอันดามันในวันนี้ (1 ธ.ค. 2564) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังคอนขางแรง
พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคใตตอนกลางถึงตอนลางมีฝนตกหนักบางแหง 
ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมซ่ึงอาจ
ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากไวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


