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(ส าเนา)   
 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”  

ฉบับที่ 10 (183/2563)  
 (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18 - 20 กันยายน 2563) 
                                                        --------------------------- 

เมื่อเวลา 04.00 น. วันน้ี (18 ก.ย. 2563) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 170 
กิ โลเมตร ทางด้ านตะวันออกของเมืองดานั ง ประเทศเวียดนาม หรือ ท่ีละติจูด 15.7 องศาเหนือ ลองจิจู ด 109.8 องศาตะวันออก  
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง บริเวณเมืองดานังในวันน้ี (18 ก.ย. 2563) จากน้ันจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ าวันเดียวกัน และเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าสู่ประเทศเมียนมา ในช่วงวันท่ี 19-20 กันยายน 2563 ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
และมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน 
หลังจากน้ันภาคเหนือและภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตก
หนักถึงหนักมากซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่
และสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่แข็งแรงไว้ด้วย 

คาดว่าพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ มีดังน้ี 

วันที่ 18 กันยายน 2563 บริเวณท่ีมีฝนตกหนักถึงหนักมาก  
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร 

และเพชรบูรณ์   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  จังหวัดเลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น 

มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี  

ภาคกลาง:  จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี 
ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

วันที่ 19 กันยายน 2563 บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย  

ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  จังหวัดเลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น 

มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี  

ภาคกลาง:  จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี  
 รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2/ภาคกลาง…. 

https://www.metalarm.tmd.go.th/service


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

 
 
 
ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้:  จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

 
วันที่ 20 กันยายน 2563 บริเวณที่มีฝนตกหนัก  
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร 
ภาคกลาง:  จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี และชัยนาท 
ภาคตะวันออก:  จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้:  จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 
 
ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามัน 

มีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 
กันยายน 2563  

 
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลท่ีเว็บไซต์  

กรมอุตนิุยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น. 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. 
 

 (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก  สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์     
        (สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) 
       อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  
 

 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง                                                
                                                                             
(นายเมธ ี มหายศนันท์)                                                  
ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 
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