(สำเนำ)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ฉบับที่ 15 (325/2560)
--------------------------เมื่ อ เวลำ 22.00 น. (วั น ที่ 16 ก.ค. 60) พำยุ โซนร้ อ น “ตำลั ส ” (Talas) บริ เวณชำยฝั่ งประเทศเวี ย ดนำมตอนบน
มีศูนย์กลำงอยู่ห่ำงประมำณ 250 กิโลเมตรทำงตะวันออกของเมืองฮำนอย ประเทศเวียดนำม หรือละติจูด 18.5 องศำเหนื อ
ลองจิจูด 107.0 องศำตะวันออก มีควำมเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงประมำณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทำงทิศตะวันตก
ค่อนทำงเหนือด้วยควำมเร็ว 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คำดว่ำพำยุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนำมตอนบนในคืนนี้ (16 ก.ค.60)
และจะอ่ อนกำลั งลงตำมล ำดับ โดยจะเคลื่ อนผ่ำนทำงตอนบนของประเทศไทยและจะสลำยตั วบริเวณประเทศลำวตอนบน
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภำคของ

ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนำแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื้นที่ โดยมีผลกระทบตำมภำคต่ำงๆดังนี้
ในช่วงวันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง เชียงรำย พะเยำ น่ำน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์
พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคำย อุดรธำนี ขอนแก่น บึงกำฬ สกลนคร นครพนม
กำฬสินธุ์ มุกดำหำร มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี อ่ำงทอง สิงห์บุรี และสระบุรี รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด
ภาคใต้:
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ในช่วงวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบำงพื้นที่ตำมภำคต่ำงๆดังนี้
ภาคเหนือ:
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง ตำก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคำย บึงกำฬ อุดรธำนี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ
และนครรำชสีมำ
ภาคกลาง:
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี กำญจนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนำท อ่ำงทอง สิงห์บุรี นครปฐม ลพบุรี
และสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด
ภาคใต้:
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงำ ภูเก็ต และกระบี่

ขอให้ประชำชนบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกฝนตกหนัก ถึงหนักมำกและฝนที่ตกสะสม ที่อำจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่ำไหลหลำกไว้ด้วย
สำหรับทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง และเรือเล็กใน
ทะเลอันดำมันควรงดออกจำกฝั่ง
ประกำศ ณ วันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 23.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยำจะออกประกำศฉบับต่อไป ในวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 05.00 น.
(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นำยวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ

สำเนำถูกต้อง
(นำยบุญธรรม ตั้งล้ำเลิศ)
นักอุตุนิยมวิทยำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักพยำกรณ์อำกำศ โทร 0 2398-9830
โทรสำร 0 2399-4012-3 e-mail: weatherman@metnet.tmd.go.th

ตารางแสดงการคาดหมายพื้นที่ที่มีผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลืน่ ลมแรง
ในช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2560
(ออกประกาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.)
วันที่

ภาคเหนือ

16 ก.ค.

17 ก.ค.

เชียงรำย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง พะเยำ น่ำน แพร่
สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

18 ก.ค.

19 ก.ค.

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง ตำก
กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และ
เพชรบูรณ์

เลย หนองบัวลำภู หนองคำย บึงกำฬ อุดรธำนี
ภาค
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม กำฬสินธุ์ มุกดำหำร
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนำจเจริญ และ
อุบลรำชธำนี

เลย หนองบัวลำภู หนองคำย บึงกำฬ อุดรธำนี
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และ
นครรำชสีมำ

นครสวรรค์ อุทัยธำนี กำญจนบุรี รำชบุรี ชัยนำท
อ่ำงทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี

นครสวรรค์ อุทัยธำนี กำญจนบุรี รำชบุรี
สุพรรณบุรี ชัยนำท อ่ำงทอง สิงห์บุรี นครปฐม
ลพบุรี และสระบุรี

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ภาคตะวันออก
- ความสูงคลื่น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- ความสูงคลื่น
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- ความสูงคลื่น

สมุทรสงครำม สมุทรสำคร กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี และปทุมธำนี
นนทบุรี และปทุมธำนี
นครนำยก ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด
ตรำด
ประมำณ 2 เมตร
1 -2 เมตร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
และสุรำษฎร์ธำนี
1-2 เมตร
ระนอง พังงำ ภูเก็ต
ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
และกระบี่
2-3 เมตร
ประมำณ 2 เมตร

หมายเหตุ รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมประกำศฉบับที่ 325/2560

สำนักพยำกรณ์อำกำศ
กรมอุตุนิยมวิทยำ

