
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานเขาหลัก ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 12 199.0 อพยพ 
บานเขาหลัก ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 24 199.0 อพยพ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0747 บานทางาม ทางิ้ว เมืองนครศรีธรรนครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 05.49 น. 121.0 มม.

บานปายาง ทางิ้ว เมืองนครศรีธรรนครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 06.31 น. 147.5 มม.

บานสํานักหลุมพอ ทางิ้ว เมืองนครศรีธรรนครศรีธรรมราช

2 STN0079 บานคันเบ็ด เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 06.27 น. 99.0 มม.

บานอาวอายไทร เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 07.29 น. 144.0 มม.

บานตรงควน ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

3 STN0213 บานเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 06.08 น. 103.5 มม.

บานเขาทราย เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช

บานวังสาน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช

4 STN0057 บานคีรีวง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 06.35 น. 95.0 มม.

บานคีรีทอง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 07.16 น. 117.0 มม.

บานวังไทร กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 08.22 น. 153.0 มม.

บานมะมวงกวาง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช

5 STN0574 บานหวยแกว นาสัก สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 07.04 น. 103.5 มม.

บานปากลวย นาสัก สวี ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 07.32 น. 119.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 08.52 น. 151.0 มม.

6 STN0843 บานยางคอม ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 07.24 น. 2.50 ม.

บานทาแซะ ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานในใส ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

บานทุงนาใหม ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

7 STN1739 บานดอนเมา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 07.34 น. 181.0 มม.

บานทาทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานทา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานคลองเพรา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานเนินทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

บานคลองลาด ตะโก ทุงตะโก ชุมพร

8 STN0726 บานหวยใหญ ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 07.51 น. 114.0 มม.

บานวังปลา ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 08.12 น. 125.0 มม.

บานทอนอม ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 08.33 น. 148.5 มม.

ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 



 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

9 STN0844 บานดินดอน ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 07.27 น. 102.5 มม.

บานไสขิง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 08.03 น. 4.50 มม.

บานศาลาสังกะสี ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานสันยูง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช

10 STN0850 บานทาตีน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 07.56 น. 7.00 ม.

บานเขาตะเภาทอง พะโตะ พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 13.40 น. 7.75 ม.

บานหวยกุงทอง พะโตะ พะโตะ ชุมพร ระดับน้ํา

บานตรัง พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานปะติมะ พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานประสานมิตร พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานพระรักษ พระรักษ พะโตะ ชุมพร

11 STN0067 บานน้ํารอน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 08.20 น. 99.0 มม.

บานเขาใหญ เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

บานเขาพับผา สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

บานยอดน้ํา เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

12 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 08.31 น. 197.0 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช .

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

13 STN0740 บานนบ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 10.52 น. 107.0 มม.

บานหวยพาน กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 13.21 น. 161.5 มม.

บานสองแพรก กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

บานหวายชอ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

14 STN0504 บานเขาเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 11.45 น. 149.0 มม.

บานเขาโพธิ์ นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

15 STN0060 บานพิตํา กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 13.01 น. 104.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 15.15 น. 122.0 มม.

16 STN1056 บานเพียน กรุงชิง นพพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 12.52 น. 103.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 15.05 น. 120.5 มม.

17 STN1596 บานนาทอน ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 13.10 น. 129.0 มม.

บานสวนจันทร ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

18 STN0061 บานปากลง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 13.06 น. 138.0 มม

19 STN1800 บานสองพี่นอง* ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 13.48 น. 3.49 ม.

บานทาโพธิ์ตก ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ระดับน้ํา

20 STN0582 บานหวยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 14.13 น. 99.5 มม.

บานกะทูนเหนือ กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยทรายขาว กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานเหนือคลอง หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช

21 STN1021 บานจันดีเมืองใหม จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 14.40 น. 3.30 ม.

บานปากมิน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานควนสูง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

22 STN1598 บานหวยตง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 15.03 น. 99.5 มม.



 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (3 ธ.ค. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังคอนขางแรงยังคงพัดปกคลุม
ประเทศไทยและอาวไทย ในขณะที่รองมรสุมพาดผานประเทศมาเลเซีย ลักษณะเชนนี้ทำใหภาคใต
ตอนลางยังคงมีฝนตกหนักบางแหง ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยภาคใตตอนลางระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมซ่ึงทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากได 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

23 STN1807 บานเขาวง* บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 15.26 น. 5.51 ม.

บานนางแกว บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 20.48 น. 6.02 ม.

บานยานยาว บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี ระดับน้ํา

บานหินดาน ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

บานนาชะอม ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

บานหาดพอ ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

บานนาใหม ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

24 STN0160 บานเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 15.35 น. 100.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 16.05 น. 134.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 16.56 น. 150.0 มม.

25 STN0161 บานเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 17.01 น. 108.5 มม.

บานหลอมปุด ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ธ.ค. 64 18.16 น. 125.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ธ.ค. 64 18.59 น. 144.0 มม.

26 STN0765 บานเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 17.32 น. 90.0 มม.

บานบางจํา ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

27 STN1741 บานหนาซึง ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 18.03 น. 110.0 มม.

28 STN1707 บานมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 19.16 น. 102.5 มม.

29 STN1806 บานหวายหนิม* น้ําหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ธ.ค. 64 21.31 น. 7.02 ม.

บานวัดน้ําหัก น้ําหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ธ.ค. 64 00.11 น. 7.72 ม.

บานน้ําหัก น้ําหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 3 ธ.ค. 64 02.03 น. 8.07 ม.

บานมาศปก น้ําหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี ระดับน้ํา

บานปากหาร บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

บานปากคู บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

บานเชี่ยวหมวง บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

บานปากลาง ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรธานี

30 STN1798 บานทาเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ธ.ค. 64 05.44 น. 8.01 ม.

ระดับน้ํา



  


