(สาเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุระดับ 2(ดีเปรสชัน) ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ฉบับที่ 2 (143/2563)
(มีผลกระทบถึง 4 สิงหาคม 2563)
--------------------------เมื่อเวลา 04.00 น. พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 18.0 องศาเหนือ ลองจิจูด
111.0 องศาตะวันออก กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็ว
ลมสูงสุดใกล้ศูนย์ กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่ อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่ วงวั นที่ 2-3
สิงหาคม 2563 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจาก
ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนทีต่ กสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน และน้าป่าไหลหลากไว้ด้วย
สาหรับ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 1 - 4 ส.ค. 2563 โดยจะมีคลื่นสูง 2-3
เมตร บริเวณที่ มี ฝนฟ้ าคะนองคลื่นสู งมากกว่า 3 เมตร ขอให้ ชาวเรือเดิ นเรือด้ วยความระมั ดระวังและเรื อเล็ กควรงดออกจากฝั่ ง
ในช่วงเวลาดังกล่าว
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้ผลกระทบมีดังนี้
วันที่ 1 ส.ค.
ภาคเหนือ
เชียงราย ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ
ภาคตะวันออก
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้
ระนอง พังงา ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
วันที่ 2 ส.ค.
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
พิจิตร และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ
ภาคกลาง
ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี
ภาคตะวันออก.../หน้า 2
นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ
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ภาคตะวันออก
ภาคใต้
วันที่ 3 - 4 ส.ค.
ภาคเหนือ

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
พิจิตร กาแพงเพชร สุโขทัย และตาก
เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรรี ัมย์
ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ระนอง พังงา ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

จึ งขอให้ ป ระชาชนติ ด ตามประกาศจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และสามารถติ ด ตามข้ อ มู ลที่ เว็ บ ไซต์ ก รม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สาเนาถูกต้อง
(นายเมธี มหายศนันท์)
ผู้อานวยการกองพยากรณ์อากาศ

นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ
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