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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 26 กันยายน 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพ่ิมขึ้น ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตก สําหรับ
ภาคใต้มีฝนลดลง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย สําหรับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกในช่วงบ่ายและค่ํา ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลาง 
โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย  
 อน่ึง พายุไต้ฝุ่น “เมกี”(MEGI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้
บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ในช่วงวันที่ 26-28 กันยายน 2559 สําหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควร
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุน้ีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 26 ก.ย.2559 เวลา 01.00 น. 

 
    ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 26 ก.ย. 2559 เวลา 07.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี้) (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 62.9 
จ.ชลบุรี (พัทยา) 57.1 
จ.หนองบัวลําภู 41.8 
จ.พิจิตร (สกษ.) 38.5 
จ.นครศรีธรรมราช 33.6 
จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 26.6 
จ.นครนายก 25.2 

พายุไต้ฝุ่น “เมกี” 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 07.30 น. 

 
สถานีพิษณุโลก เวลา 07.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 25 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 42,179 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
18,652 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (37,591 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 4,587 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 379.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน
51.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 28,535 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,707 42 1,907 20 52.30 65.81 1.00 1.00 7,755 
2.สิริกิต์ิ 6,966 73 4,116 62 22.72 40.57 1.91 2.00 3,674 
3.จุฬาภรณ์ 86 53 49 39 2.26 1.18 0.00 0.00 121 
4.อุบลรัตน์ 1,254 52 673 36 33.39 42.80 1.50 1.50 1,177 
5.ลําปาว 1,040 53 940 50 7.90 7.98 3.74 3.82 1,410 
6.สิรินธร 1,323 67 492 43 15.00 19.42 3.00 3.00 643 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 706 74 703 73 39.40 41.68 15.55 11.25 254 
8.ศรีนครินทร์ 12,146 68 1,881 25 63.54 56.54 1.96 3.98 6,704 
9.วชิราลงกรณ 4,999 56 1,987 34 35.75 34.92 2.01 4.06 6,001 
10.ขุนด่านปราการชล 175 78 170 78 2.25 2.48 1.04 1.04 51 
11.รัชชประภา 4,576 81 3,224 75 30.27 21.91 7.51 2.41 2,044 
12.บางลาง 415 29 139 12 0.54 1.27 2.04 1.98 1,259 
 



๓ 

5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 22 – 26 กันยายน 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร ์
22 
ก.ย. 

23 
ก.ย. 

24 
ก.ย. 

25 
ก.ย. 

26 
ก.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.88 1.81 1.65 1.59 1.68 เพ่ิมข้ึน 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.72 0.49 0.06 -0.03 0.06 เพ่ิมข้ึน 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 5.70 5.23 4.72 4.93 4.61 ลดลง 

N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 28.30 26.44 26.53 26.60 26.63 26.64 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.17 16.07 15.97 16.13 16.42 เพ่ิมข้ึน 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 5.40 3.76 3.95 4.12 4.36 4.51 เพ่ิมข้ึน 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 5.97 6.12 6.27 6.39 6.43 เพ่ิมข้ึน 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.65 2.16 2.30 2.12 2.50 เพ่ิมข้ึน 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 4.02 4.50 4.62 4.75 4.97 เพ่ิมข้ึน 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.47 3.57 3.65 3.70 3.76 ล้นตลิ่ง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.04 8.04 8.37 8.34 8.04 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.15 29.14 29.05 29.02 28.98 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.75 18.43 18.41 18.42 18.45 เพ่ิมข้ึน 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.19 8.96 9.41 9.73 9.96 เพ่ิมข้ึน 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 25 กันยายน 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.55 9.25 เพ่ิมข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 9.28 6.72 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 7.26 4.94 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 7.65 4.85 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 7.54 4.46 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 9.30 5.20 เพ่ิมข้ึน 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 26 กนัยายน 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
บ้านโมคลา ต.น้ําร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ ์

ระดับน้ํา 3.75 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 
ระดับน้ํา 4.13 เมตร ระดับวิกฤต 5.00 เมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านเขาขาด ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 88.5 มิลลิเมตร 
*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 
 พระนครศรีอยุธยา - เจ้าหน้าที่ยกบังเกอร์พร้อมปูผ้าใบตลอดแนวด้านหน้า “วัดไชยวัฒนาราม” รวมระยะทางยาวกว่า 
165 เมตร ที่ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมโบราณสถานเสร็จเรียบร้อย ขณะที่ระดับนํ้าสูงขึ้นเหลืออีก 30 เซนติเมตร 
ก็จะล้นตลิ่งแล้ว ขณะที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ 6 อําเภอ ได้รับผลกระทบแล้วทั้งหมด 70 ตําบล 379 หมู่บ้าน 14,646 ครัวเรือน 
 
 
 



๔ 

8. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
น้ําไหลหลาก ดินสไลด์ และน้ําเอ่อล้นตลิ่ง 14 จังหวัด 30 อําเภอ 138 ตําบล 657 หมู่บ้าน 
ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด 21 อําเภอ 123 ตําบล 618 หมู่บ้าน 
1. จ.สิงห์บุรี วันที่ 23 ก.ย. 59 นํ้าจาก จ.นครสวรรค์ และน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ อ.อินทร์บุรี 

ต.ชีนํ้าร้าย (ม.14) ต.ทองเอน (ม.15) ระดับนํ้าสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน 
พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 1,789 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้น 

2. จ.อ่างทอง วันที่ 23 ก.ย. 59 นํ้าจากคลองโผงเผงเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ 4 อําเภอ 15 ตําบล 31 หม่าบ้าน ได้แก่ 
อ.ป่าโมก ต.โผงเผง (ม.1-7) ต.บางเสด็จ (ม.6) อ.เมืองฯ ต.จําปาหล่อ (ม.1) ต.โพสะ (ม.6) ต.ตลาดกรวด (ม.1) 
อ.วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก (ม.1,2,3,7,9,10,11) ต.สี่ร้อย (ม.1,3,4,6) ต.ม่วงเต้ีย (ม.2) ต.ท่าช้าง (ม.3) อ.แสวงหา 
ต.จําลอง ต.ห้วยไผ่ ต.แสวงหา ต.ศรีพราน ต.สีบัวทอง ต.วังนํ้าเย็น ประชาชนได้รับผลกระทบ 242 ครัวเรือน ปัจจุบัน
ระดับน้ําเพิ่มขึ้น 

3. จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 ก.ย. 59 เกิดนํ้าล้นตลิ่งจากการระบายนํ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพ้ืนที่ 6 อําเภอ 70 
ตําบล 375 หมูบ้าน ได้แก่ อ.เสนา ทม.เสนา ต.หัวเวียง ต.บ้านโพธ์ิ ต.บางนมโค ต.บ้านกระทุ่ม ต.ลาดงา ต.บ้านแพน 
ต.สามกอ ต.รางจระเข้ อ.บางบาล ต.กบเจา ต.บ้านคลัง ต.วัดตะกู ต.บางหัก ต.บ้านกุ่ม ต.บางหลวงโดด ต.บางบาล 
ต.บางชะนี ต.บางหลวง ต.สะพานไทย ต.ไทรน้อย ต.วัดยม ต.ทางช้าง ต.นํ้าเต้า ต.พระขาว อ.ผักไห่ ต.บ้านใหญ่ 
ต.อมฤต ต.หน้าโคก ต.กฎี ต.ท่าดินแดง ต.ผักไห่ ต.ลาดน้ําเค็ม ต.บ้านแค อ.พระนครศรีอยุธยา ต.บ้านใหม่ ต.ภูเขาทอง 
ต.สําเภาล่ม ต.คลองตะเคียน ต.บ้านรุน ต.เกาะเรียน ต.บ้านป้อม อ.บางไทร ต.หน้าไหม้ ต.แคตก ต.บางพลี 
ต.บ้านเกาะ ต.ช่างเหล็ก ต.ช้างใหญ่ ต.บ้านม้า ต.บางไทร ต.ไม้ตรา ต.นามชัย ต.บ้านแป้ง ต.บ้านกลึง อ.บางปะอิน 
ต.บ้านแป้ง ต.บางปะแดง ต.ตลาดเกรียบ ต.วัดยม ต.บ้านพลับ ต.เกาะเกิด ต.ขนอนหลวง ต.บ้านโพ ต.บ้านเลน 
ต.บางกระสั้น ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,646 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้น 

4. จ.อุทัยธานี วันที่ 23 ก.ย. 59 ฝนตกหนัก ทําให้นํ้าในแม่นํ้าตากแดดเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ 
อ.ทัพทัน ต.โคกหม้อ ต.หนองยายดา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ (ม.2,3,4,6,8,10) 
ต.หนองหลวง (ม.1-7,9,10) ต.บ่อยาง (ม.3,5,10) ต.ไผ่เขียว (ม.1,2,5-10,12,13,15,17,18,20,22,23,25) 
อ.บ้านไร่ ต.แก่นมะกรูด ประชาชนได้รับผลกระทบ 565 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 10,081 ไร่ ถนน 9 สาย โรงสีข้าว 
1 แห่ง ฝาย 5 แห่ง คันคลอง 9 แห่ง ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

5. จ.ลพบุรี วันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 23.00 น. ฝนตกหนัก ทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ อ.เมืองฯ ต.ท่าศาลา 
ต.นิคมสร้างตนเอง (ม.3,4) ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 500 ครัวเรือน และถนนสายลพบุรี-พัฒนานิคม 
ระดับนํ้าสูงประมาณ 20-30 ซม. ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

6. จ.นครสวรรค์ วันที่ 23 ก.ย. 59 ฝนตกหนัก ทําให้นํ้าไหลหลากในพ้ืนที่ 5 อําเภอ 2 เทศบาลตําบล 25 ตําบล 
172 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ลาดยาว เขตเทศบาลลาดยาว อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี ต.นาขอม ต.วังนํ้าลัด ต.โคกเด่ือ 
ต.สําโรงชัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน อ.ท่าตะโก ต.สายลําโพง (ม.6) อ.ชุมแสง ต.บางเคียน อ.โกรกพระ 
(ม.18) ต.บางประมุง ต.นากลาง พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย รวม 420 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

7. จ.ชัยนาท ฝนตกหนักทําให้นํ้าเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่การเกษตร อ.สรรพยา ต.สรรพยา ปัจจุบันระดับนํ้าทรงตัว 

ภาคเหนือ รวม 6 จังหวัด 8 อําเภอ 9 ตําบล 19 หมู่บ้าน 
1. จ.เชียงราย วันที่ 25 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทํานํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.แม่จัน ต.แม่ไร่ (ม.1,5,6,7,8,9) ราษฎร

ได้รับผลกระทบ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 
2. จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 25 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทําให้นํ้าจากลําห้วยแม่พร่อง และลําห้วยแม่พลู ไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วม

ในพ้ืนที่ อ.ลับแล ต.แม่พลู ต.ฝายหลวง (ม.4) ทต.ศรีพนมมาศ (ชุมชนหัวร้อง ฟากท่า) ระดับนํ้าสูงประมาณ 0.20-
0.30 ม. ราษฎรได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง 

3. จ.พิจิตร วันที่ 25 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทํานํ้าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.ทับคล้อ ต.เขาทราย (ม.1,4,5,10,11) 
ราษฎรได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้น 

4. จ.พิษณุโลก ฝนตกหนักทําให้นํ้าเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่การเกษตร อ.บางระกํา ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 



๕ 

5. จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทําให้นํ้าในแม่นํ้าป่าสักเอ่อเข้าพ้ืนที่ 3 อําเภอ 3ตําบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 
อ.เมืองฯ ต.สะเดียง อ.หนองไผ่ ต.กองทูล (ม.4,6) อ.วิเชียรบุรี ต.บึงกระจับ นํ้าท่วมถนนสายบ้านวังทอง-บ้านบึง
กระจับ นาข้าวและไร่อ้อยเสียหาย 130 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง 

6. จ.สุโขทัย วันที่ 15-19 ก.ย. 59 นํ้าจากแม่นํ้ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ 5 อําเภอ 21 ตําบล 141 หมู่บ้าน 14 
ชุมชน ได้แก่ (อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีสําโรง อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย) ประชาชนได้รับผลกระทบ 
4,618 ครัวเรือน ถนน 25 สาย ตลิ่ง 4 แห่ง พ้ืนที่การเกษตร 40,703 ไร่ ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํา
การเกษตร อ.กงไกรลาศ ระดับน้ําเพิ่มขึ้น 

ภาคใต้ รวม 1 จังหวัด 1 อําเภอ 6 ตําบล 20 หมู่บ้าน 
1. จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23-25 ก.ย. 59 ฝนตกหนักทําให้นํ้าจากคลองอิปันล้นตลิ่งในพ้ืนที่ อ.พระแสง ต.บางสวรรค์ 

(ม.4,6,14) ต.ไทรโสภา (ม.1,3,4,5,7) ต.ไทรขึง (ม.1,2,3,4,6,10) ต.สาคู (ม.2,4) ต.สินปุน (ม.3) และต.อิปัน 
(ม.2,8,10) ระดับนํ้าสูงประมาณ 0.20-0.30 ม. ราษฎรได้รับผลกระทบ 259 ครัวเรือน 1,155 คน ปัจจุบัน
ระดับน้ําทรงตัว 

จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่ 18 พ.ค. - 24 ก.ย.59  
ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 
36 จังหวัด 132 อําเภอ 509 ตําบล 3,084 หมู่บ้าน จังหวัดที่ปิดสถานการณ์แล้ว 27 จังหวัด 102 อําเภอ 355 
ตําบล 2,122 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) จํานวน 9 จังหวัด 30 อําเภอ 154 ตําบล 962 หมู่บ้าน (จ.พังงา พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท กําแพงเพชร 
พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และ จ.นครสวรรค์) 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 26 และ 30 ก.ย. – 1 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพ่ิม
ขึ้นกับมีฝนหนักบางแห่ง 
 ในช่วงวันที่ 27-29 ก.ย. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีปริมาณฝนลดลง สําหรับคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกําลังปานกลาง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง 
      
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณช์ัยกลุ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


