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ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณภาคเหนือตอนบน
ฉบับที่ 12 (153/2563)
--------------------------พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศตากาลังแรง) ได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตาแล้ว เมือเวลา 13.00 น. วันนี้
และได้เคลือนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตก
อนึ่ ง ร่ องมรสุ ม พาดผ่ านภาคเหนื อ เข้ าสู่ ห ย่ อ มความกดอากาศต าบริ เวณประเทศเวี ยดนามตอนบน ประกอบกั บ
มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น ประเทศไทย และอ่ าวไทยมี ก าลั งแรง ลั ก ษณะเช่ น นี้ ท าให้ ป ระเทศไทย
มีฝนตกหนักบางพื้นทีบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระวังผลกระทบจากฝนตกหนัก ซึงอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน และน้าป่าไหลหลากไว้ด้วย
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้ผลกระทบมีดังนี้
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ:
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย
พิษณุโลก พิจิตร กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ
นครราชสีมา และบุรีรมั ย์
ภาคกลาง:
นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก:
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้:
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ:
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง สุโขทัย กาแพงเพชร และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรรี ัมย์
ภาคกลาง:
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก:
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้:
ระนอง พังงา ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
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ส่ว นคลืนลมบริเวณทะเลอั น ดามั น และอ่ าวไทยตอนบนมี ก าลั งแรง โดยบริเวณทะเลอัน ดามั น มี ค ลืนสูง 2-4 เมตร
ส่ ว นบริ เวณอ่ า วไทยมี ค ลื นสู ง 2-3 เมตร และบริ เ วณที มี ฝ นฟ้ า คะนองคลื นสู ง มากกว่ า 4 เมตร ขอให้ ช าวเรื อ เดิ น เรื อ
ด้วยความระมัดระวัง และควรงดออกจากฝั่ง โดยหลีกเลียงบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนอง จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
สาหรับพายุระดับ 4 (โซนร้อนกาลังแรง ฮากูปิต) ได้ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 5 (พายุไต้ฝุ่น ) แล้ว บริเวณด้าน
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ของเกาะไต้ห วัน คาดว่าจะเคลือนขึ้ นฝั่ งบริเวณมณฑลเจ้อ เจีย ง ประเทศจี น ในช่ วงวัน ที่ 3-4 ส.ค. 63
ซึงพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
จึงขอให้ ป ระชาชนติ ด ตามประกาศจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และสามารถติ ด ตามข้ อ มู ล ที เว็ บ ไซต์ ก รม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชัวโมง
ประกาศ ณ วันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
ประกาศฉบับนีเ้ ป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้
(ลงชือ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สาเนาถูกต้อง
(นายเมธี มหายศนันท์)
ผู้อานวยการกองพยากรณ์อากาศ
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