
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านใหม่หัวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 12 63.5 ปกติ 
บ้านสำนักเนียน ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 95.5 ปกติ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN1309 บ้ำนร้อง แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.พ. 65 01.49 น. 83.0 มม.
บ้ำนห้วยชมภู แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนโฮ่ง แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนแมเ่จดีย์ แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนแมข่ะจำน แมเ่จดีย์ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนสำ แมเ่จดีย์ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนสันกู่ แมเ่จดีย์ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนสันติสุข แมเ่จดีย์ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนใหมพั่ฒนำ แมเ่จดีย์ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนจ ำบอน แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

2 STN1237 บ้ำนหนองเฒ่ำ ลำนหอย บ้ำนด่ำนลำนหอยสุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.พ. 65 21.36 น. 83.0 มม.
บ้ำนวังโคนเปือย ลำนหอย บ้ำนด่ำนลำนหอยสุโขทัย

3 STN0337 บ้ำนผำน  ำย้อย พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.พ. 65 21.57 น. 82.5 มม.
บ้ำนดู่ พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพญำแก้ว พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนมว่ง เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพูล พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน

4 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.พ. 65 00.06 น. 85.5 มม.
บ้ำนน  ำดั น ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน  ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

5 STN0181 บ้ำนปำงยำง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.พ. 65 00.42 น. 82.5 มม.
บ้ำนขุนกูน ภูคำ ปัว น่ำน

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (21 ก.พ. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือ
ด้านตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศลาวและเวียดนามตอนบน 
ในขณะที ่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำ
ความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน คาดว่าบริเวณความกด
อากาศส ูงหร ือมวลอากาศเย ็นน ี ้  จะแผ ่ เข ้ามาปกคล ุมภาคตะว ันออก ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือ ในวันนี้(21 ก.พ. 65) ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยอุณหภูมิจะลดลงในภาคเหนือ
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ชัว่โมง

6 STN0085 บ้ำนกอก อวน ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.พ. 65 06.01 น. 87.0 มม.
บ้ำนน  ำยำว อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่ใหม่ อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่กลำง อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่ฆ้อน อวน ปัว น่ำน
บ้ำนไร่ อวน ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่เฮ้ำ อวน ปัว น่ำน



  


