
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 151.1 เตรียมพรอม 
บานทอนผักกูด ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 186.0 เฝาระวัง 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0504 บานเขาเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ธ.ค. 64 04.42 น. 143.0 มม.

บานเขาโพธิ์ นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

2 STN0213 บานเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 04.44 น. 110.5 มม.

บานเขาทราย เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช

บานวังสาน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช

3 STN0740 บานนบ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 04.45 น. 109.0 มม.

บานหวยพาน กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ธ.ค. 64 05.07 น. 122.0 มม.

บานสองแพรก กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

บานหวายชอ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

4 STN0061 บานปากลง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 04.56 น. 102.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ธ.ค. 64 06.05 น. 119.0 มม.

5 STN0066 บานสํานักเนียน เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 05.02 น. 102.0 มม.

6 STN0739 บานทอนผักกูด นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 05.03 น. 104.5 มม.

บานพังหรัน นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

7 STN1596 บานนาทอน ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 05.15 น. 101.5 มม.

บานสวนจันทร ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

8 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 05.50 น. 100.5 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ธ.ค. 64 06.09 น. 119.0 มม.

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

9 STN1056 บานเพียน กรุงชิง นพพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ธ.ค. 64 06.04 น. 100.5 มม.

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (30 ธ.ค. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังแรงข้ึน 
ทำใหภาคใตมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหงทางตอนลางของภาคสวนคลื่นลมบริเวณอาวไทย
และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อาวไทยตอนลางคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนทะเลอันดามันคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอใหประชาชนบริเวณภาคใตตอนลางระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก สวนชาวเรือใน
บริเวณดังกลาวควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง 

 

 

 

 

 

 

 



  


