(สาเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้
ฉบับที่ 4 (114/2565)
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565)
--------------------------มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศตา
กาลังแรงในบริเวณอ่าวมะตะบันจะเคลือนผ่านประเทศเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาให้
ในช่วงวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นทีใน
บริเวณภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออก กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล รวมทั้งภาคใต้ ตอนบน
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนทีตกสะสมซึงอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก และเพิมความ
ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนอง สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายทีจะเกิดต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
จังหวัดทีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ภาคเหนือ:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
กาแพงเพชร และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และนครพนม
ภาคกลาง:

จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และ
นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก:

จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้:

จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา

ในช่วงวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565
ภาคเหนือ:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี
2 / ภาคกลาง...

นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ
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ภาคตะวันออก:

-2จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และราชบุรี
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้:

จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต

ภาคกลาง:

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ภาคเหนือ:

จังหวัดเชียงราย ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
กาแพงเพชร และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร
อานาจเจริญ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง:

ภาคตะวันออก:

จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และราชบุรี
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้:

จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี

สาหรับคลืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกาลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามั นตอนบนมีคลืนสูง 2-3 เมตร
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองคลืนสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบนมีคลืนสูง 1-2 เมตร บริเวณ
ทีมีฝนฟ้าคะนองคลืนสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลียงการเดินเรือบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนอง
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลทีเว็บไซต์กรมอุตนุ ิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th หรือที 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชัวโมง
ประกาศ ณ วันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
(ลงชือ)

ชมภารี ชมภูรัตน์
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวชลาลัย แจ่มผล)
ผู้อานวยการกองพยากรณ์อากาศ
นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ

สอบถามสภาพอากาศ โทร 1111 โทร 1182
โทรสาร 0-2399-4012-14, https://www.tmd.go.th
https://www.metalarm.tmd.go.th/service

