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(ส าเนา)   
 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง พายรุะดับ 2(ดีเปรสชัน) ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 

ฉบับที ่1 (142/2563)  
(มีผลกระทบถึง 4 สิงหาคม 2563) 

 ---------------------------  
เมื่อเวลา 07.00 น. หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 2 

(ดีเปรสชัน)แล้ว และเมื่อเวลา 10.00 น. พายุนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.0 องศาตะวันออก ก าลังเคล่ือน
ตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง คาดว่าจะเคล่ือนตัวผ่านเกาะไหหล า ประเทศจีน และจะขึ้นฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 2-3 สิงหาคม 
2563 โดยพายุนี้ไม่เคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทยจะมีก าลังแรง ในช่วงเวลาดั งกล่าว ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ ง โดย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะเริ่มในวันที ่31 ก.ค. - 1 ส.ค. ก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป 
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนทีต่กสะสมซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่า
ไหลหลากไว้ด้วย 

ส าหรับ คล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก าลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 1 - 4 ส.ค. 2563 โดยจะมีคล่ืนสูง 2-3 
เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง 
ในช่วงเวลาดังกล่าว  

พ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้ผลกระทบมีดังนี้ 
วนัที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค.  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี  
ภาคตะวันออก  จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้    ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา 
วันที่ 2 ส.ค.  
ภาคเหนือ   เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร  

มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และศรสีะเกษ  
ภาคกลาง   ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค ์ลพบุรี และสระบุร ี
ภาคตะวันออก  นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้    ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา 

 
           วันที่ 3-4.../หน้า 2 
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วันที่ 3 - 4 ส.ค.  
ภาคเหนือ   แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน อตุรดติถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์  

ตาก และก าแพงเพชร  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร  

ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสมีา และบุรีรมัย์  
ภาคกลาง   ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค ์ลพบุรี และสระบุร ี
ภาคตะวันออก  นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้    ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส 

 
 
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรม อุตุนิยมวิทยา 

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

          ประกาศ  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 05.00 น. 

 
    (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก  สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์     

                     (สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) 

     อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง                                                
                                                                             
(นายเมธ ี มหายศนันท์)                                                  
ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 
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