
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านหน้าเหมือง  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 189.0 เตรียมพร้อม 
บ้านหน้าเหมือง  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 203.0 เตรียมพร้อม 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0914 บ้ำนไพรสวรรค์ ปำงตำไวปำงศิลำทองก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.พ. 65 08.39 น. 168.0 มม.

บ้ำนคลองลึก ปำงตำไวปำงศิลำทองก ำแพงเพชร
บ้ำนเพชรมงคล ปำงตำไวปำงศิลำทองก ำแพงเพชร

2 STN0913 บ้ำนกะเหร่ียงน  ำตกคลองลำนพัฒนำคลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.พ. 65 08.35 น. 107.5 มม.
บ้ำนคลองลำน คลองลำนพัฒนำคลองลำน ก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมธ่งชัย คลองลำนพัฒนำคลองลำน ก ำแพงเพชร
บ้ำนคลองเตย คลองลำนพัฒนำคลองลำน ก ำแพงเพชร
บ้ำนมอตะแบก คลองลำนพัฒนำคลองลำน ก ำแพงเพชร
บ้ำนมอมะร่ืน คลองลำนพัฒนำคลองลำน ก ำแพงเพชร

3 STN1089 บ้ำนนำทุง่เชือก ห้วยแห้ง บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.พ. 65 09.27 น. 124.0 มม.
4 STN1126 บ้ำนไร่ใหม ่(น  ำพุ)คอกควำยบ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.พ. 65 09.25 น. 131.5 มม.

บ้ำนดง คอกควำยบ้ำนไร่ อุทัยธำนี
บ้ำนใหม่ คอกควำยบ้ำนไร่ อุทัยธำนี
บ้ำนน  ำพุ คอกควำยบ้ำนไร่ อุทัยธำนี

5 STN1094 บ้ำนอีพุ่งใหญ่ เจ้ำวัด บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.พ. 65 09.18 น. 98.0 มม.
บ้ำนทุง่น้อย คอกควำยบ้ำนไร่ อุทัยธำนี

6 STN0951 บ้ำนกลำง (หนองพรมหน่อ)ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.พ. 65 09.24 น. 86.5 มม.
บ้ำนหนองพรมหน่อห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี
บ้ำนกลำง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี
บ้ำนล่องบง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี
บ้ำนชุมทหำร ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี
บ้ำนป่ำผำก ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี
บ้ำนบำงกุ้ง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี
บ้ำนหลังเขำ ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธำนี

ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (17 ก.พ. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณใกล้กับหัวเกาะสุมาตรา ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก
สะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชัว่โมง
7 STN0096 บ้ำนด่ำนสิงขร คลองวำฬ เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.พ. 65 12.54 น. 84.5 มม.

บ้ำนทำงหวำย คลองวำฬ เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.พ. 65 16.14 น. 117.5 มม.
บ้ำนมะขำมโพรง เกำะหลัก เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

8 STN0095 บ้ำนหนองไมแ้ก่นเกำะหลัก เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.พ. 65 16.20 น. 93.0 มม.
บ้ำนทุง่เคล็ด เกำะหลัก เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

9 STN0162 บ้ำนเหนือคลอง บ้ำนส้อง เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.พ. 65 16.54 น. 100.0 มม.
บ้ำนสวนกล้วย บ้ำนส้อง เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนห้วยทรำยขำวบ้ำนส้อง เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนส้องเหนือ บ้ำนส้อง เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี



  


