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ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 6 (74/2565)
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565)
--------------------------บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบน ลาวตอนบน
และทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ (16 เม.ย. 65) ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน
ถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2565 โดยมีลักษณะของพายุ
ฝนฟ้ าคะนอง ลมกระโชกแรง และมี ลู ก เห็ บ ตกบางแห่ ง รวมถึ งอาจมี ฟ้ าผ่ าเกิ ด ขึ้ น ได้ บ างพื้ น ที่ จะเริ่ม ได้ รับ ผลกระทบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน
จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดั งกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่
ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสั ญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและ ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้
วันที่ 16 เมษายน 2565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร
อานาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
วันที่ 17 เมษายน 2565
ภาคเหนือ:
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กาแพงเพชร
และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ บุรีรมั ย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง:
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก:
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
วันที่ 18 เมษายน... /หน้า2

นางสาวเอกอนงค์ เคียนทอง
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ
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วันที่ 18 เมษายน 2565
ภาคเหนือ:

จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ตาก สุโขทัย กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิ จิตร พิษณุ โลก และ
เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ภาคกลาง:

จั งหวั ด นครสวรรค์ อุ ทั ย ธานี ชั ย นาท สุ พ รรณบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สมุ ท รสงคราม
สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก:

จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้:

จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

จึ งขอให้ ป ระชาชนติ ด ตามประกาศจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และสามารถติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ เว็ บ ไซต์ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.
(ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)
อธิบดีกรมอุตนุ ิยมวิทยา

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวชลาลัย แจ่มผล)
ผู้อานวยการกองพยากรณ์อากาศ

นางสาวเอกอนงค์ เคียนทอง
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ

สอบถามสภาพอากาศ โทร 1111 โทร 1182
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