
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านขามป้อม ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 12 78.5 ปกติ 
บ้านขามป้อม ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 24 81.5 ปกติ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN1596 บ้ำนนำท้อน ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.พ. 65 07.09 น. 142.5 มม.
บ้ำนสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนหน้ำเขำวัด ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

2 STN1796 บ้ำนพระเลียบ* ท่ำข้ึน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.พ. 65 07.11 น. 144.0 มม.
บ้ำนประดู่หอม ท่ำข้ึน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไร่ ท่ำข้ึน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนโพธ์ิ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไมม้กุ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

3 STN0289 บ้ำนหน้ำถ้ ำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.พ. 65 06.51 น. 110.5 มม.
บ้ำนท่ำพุด นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังเลำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองโชน นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

4 STN1566 บ้ำนหนองปลิง คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 17 ก.พ. 65 07.15 น. 189.0 มม.
บ้ำนหลังเขำ สมอทอง ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี

5 STN0217 บ้ำนวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.พ. 65 06.07 น. 178.5 มม.
บ้ำนในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมรำช
บ้ำนในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมรำช

6 STN0739 บ้ำนทอนผักกูด นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.พ. 65 07.07 น. 161.0 มม.
บ้ำนพังหรัน นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

7 STN0743 บ้ำนหน้ำเหมอืง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเหลือง 17 ก.พ. 65 07.18 น. 175.5 มม.
บ้ำนคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนท่ำน้อย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนนำคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18 ก.พ. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมา และ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนที ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ในขณะที ่ลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะ
เช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 
สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝน
ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชัว่โมง

8 STN0574 บ้ำนห้วยแก้ว นำสัก สวี ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.พ. 65 06.39 น. 111.5 มม.
บ้ำนป่ำกล้วย นำสัก สวี ชุมพร

9 STN1578 บ้ำนเขำวง ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ก.พ. 65 07.28 น. 101.0 มม.



  


