
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานเขาเหล็ก ตำบลทุงปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 219.0 อพยพ 
บานเขาเหล็ก ตำบลทุงปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 312.0 อพยพ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0575 บานหินลูกชาง ทุงคาวัด ละแม ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 10.18 น. 100.5 มม.

บานทับใหม ทุงคาวัด ละแม ชุมพร

2 STN0573 บานหนองปลา ทาหิน สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 14.15 น. 105.0 มม.

บานเขาเขียว ทาหิน สวี ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 15.13 น. 120.0 มม.

บานหาดทรายรี ทาหิน สวี ชุมพร

บานถ้ําใน ดานสวี สวี ชุมพร

บานทองตมใหญ ดานสวี สวี ชุมพร

บานเล็บกระรอก ดานสวี สวี ชุมพร

3 STN0103 บานนาวง บานนา ศรีนครินทร พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 16.17 น. 99.0 มม.

บานลําใน บานนา ศรีนครินทร พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 0.1.15 น. 121.5 มม.

บานหนองเหรียง บานนา ศรีนครินทร พัทลุง 3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 02.16 น. 146.5 มม.

4 STN1714 บานคลองไขมุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 17.58 น. 101.5 มม.

5 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 19.59 น. 100.0 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 21.13 น. 120.0 มม.

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

6 STN0512 บานเขาจันทร หนองธง ปาบอน พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 20.15 น. 99.0 มม.

บานโหละหาร ทุงนารี ปาบอน พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 21.46 น. 117.0 มม.

บานเหมืองตะกั่ว หนองธง ปาบอน พัทลุง 3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 05.03 น. 154.0 มม.

7 STN1577 บานใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 21.12 น. 109.0 มม.

บานวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 22.11 น. 122.0 มม.

บานทาตะโก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี

8 STN1697 บานวังไทร แมหวาด ธารโต ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 21.15 น. 106.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 22.17 น. 118.0 มม.

9 STN1753 บานบูโละสะนีแย บานแหร ธารโต ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 21.16 น. 104.5 มม.

บานวังศิลา บานแหร ธารโต ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ธ.ค. 64 21.51 น. 120.5 มม.

10 STN1559 บานหัวเตย ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 21.32 น. 107.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 00.20 น. 126.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 05.09 น. 159.5 มม.
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11 STN0511 บานโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 21.30 น. 101.5 มม.

บานน้ําตกไพรวัลย คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 01.03 น. 117.0 มม.

บานคลองหวะหลัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 02.30 น. 149.0 มม.

บานหนาวัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง

12 STN0704 บานโละจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ธ.ค. 64 22.00 น. 112.5 มม.

บานพูด คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 02.38 น. 123.0 มม.

บานคลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง

13 STN1710 บานบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 00.15 น. 103.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 03.01 น. 118.0 มม.

14 STN1750 บานดีดะ ถ้ําทะลุ บันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 00.18 น. 102.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 02.39 น. 119.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 05.12 น. 146.5 มม.

15 STN1699 บานปาลอบาเตะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 00.18 น. 124.0 มม.

บานบือแนะกาเซ็ง ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 2. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 00.59 น. 153.5 มม.

16 STN1798 บานทาเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 00.24 น. 83.5 มม.

17 STN0578 บานหวยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 00.23 น. 108.5 มม.

บานไสประดู เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 00.34 น. 117.5 มม.

บานทุงยูง เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง

18 STN1609 บานหวยไทร ชุมพล ศรีนครินทร พัทลุง 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 00.42 น. 117.5 มม.

19 STN1796 บานพระเลียบ* ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 00.53 น. 100.5 มม.

บานประดูหอม ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานไร ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานโพธิ์ ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานไมมุก ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช

20 STN1600 บานบือจะ พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 01.07 น. 99.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 05.43 น. 141.0 มม.

21 STN1049 บานไรยาว ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 01.52 น. 99.5 มม.

บานคลองรอก ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

22 STN0082 บานนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 02.05 น. 108.0 มม.

บานทุงใหญ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 03.29 น. 121.0 มม.

23 STN1795 บานหนักไทร* ชอง นาโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 02.27 น. 2.25 ม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 02.51 น. 2.56 ม.

ระดับน้ํา

24 STN1706 บานราษฎรผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 02.57 น. 107.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 05.41 น. 118.0 มม.

25 STN1707 บานมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 02.58 น. 108.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 03.14 น. 119.0 มม.

26 STN1755 บานปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 03.02 น. 101.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 05.17 น. 118.0 มม.

27 STN1754 บานไอรเจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 03.08 น. 100.5 มม.

28 STN1751 บานไอรกลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 03.49 น. 107.0 มม.

29 STN1023 บานชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 04.05 น. 93.5 มม.

บานตนประดู ชะรัด กงหรา พัทลุง

บานวังปริง ชะรัด กงหรา พัทลุง

บานหัวหรั่ง ชะรัด กงหรา พัทลุง

บานทายาง ชะรัด กงหรา พัทลุง

บานหูเล ชะรัด กงหรา พัทลุง

บานสะพานแตว ชะรัด กงหรา พัทลุง



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (2 ธ.ค. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคอนขางแรงอีกระลอก
จากประเทศจีนแผปกคลุมประเทศไทยตอนบนแลว ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมี
ลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียเหนือ สวนภาค
กลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส 
ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว
ดวย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังคอนขางแรงยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทย 
ในขณะที่รองมรสุมไดเลื่อนลงไปพาดผานประเทศมาเลเซีย ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคใตยังคงมีฝนตก
หนักบางแหง ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ี
ตกสะสม ซ่ึงทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 

30 STN1763 บานคลองเรือ ปากทรง พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 04.03 น. 99.5 มม.

31 STN0744 บานน้ําฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 04.53 น. 103.0 มม.

บานตนเนียง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานสระยูง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานสวนหัวแหวน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานคลองคุด เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช

32 STN0506 บานคลองกรอย ทาชะมวง    รัตภูมิ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.30 น. 102.0 มม.

บานทุงคมบาง เขาพระ      รัตภูมิ สงขลา

33 STN0742 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.24 น. 101.5 มม.

บานเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

34 STN1694 บานแปน แปน สายบุรี ปตตานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.38 น. 100.5 มม.

บานเจาะโบ แปน สายบุรี ปตตานี

35 STN1739 บานดอนเมา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.40 น. 101.5 มม.

บานทาทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 06.02 น. 127.0 มม.

บานทา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานคลองเพรา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานเนินทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานคลองลาด ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

36 STN1696 บานเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปตตานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.46 น. 100.5 มม.

บานชะเมาสามตน เตราะบอน    สายบุรี ปตตานี

37 STN1747 บานดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.33 น. 106.5 มม.

บานปากป วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

38 STN1616 บานลางา ลางา   มายอ ปตตานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 05.56 น. 100.5 มม.



 

 


