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(ส าเนา)   
 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง พายุไซโคลน “อ าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอล 

ฉบับที ่2 (115/2563)  
(มีผลกระทบถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) 

 ---------------------------  
เมื่อเวลา 16.00 น. พายุไซโคลน “อ าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 13.9 องศาเหนือ 

ลองจิจูด 86.5 องศาตะวันออก ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 10 กม/ชม  
ความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 205 กม/ชม พายุนี้ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศบังคลาเทศ  
ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีก าลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้ 
ในช่วงวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563 บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่  โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศ  
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีก าลังค่อนข้างแรง โดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร เว้นแต่บริเวณ 
ที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าใกล้พายุ  
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้ ส ำหรับประชำชนบริเวณภำคเหนือ ภำคใต้ฝั่งตะวันตก และภำคใต้ตอนบน  
ระวงัอันตรำยจำกฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย 

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ 
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร 

พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์  
ภาคกลาง:   จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม และนครปฐม 
ภาคตะวันออก:            จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก:   จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก:            จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต 
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ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563  
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร 

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

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี 

ภาคกลาง:   จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม นครปฐม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคตะวันออก:            จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก:   จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก:            จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี ่

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และก าแพงเพชร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ  

และขอนแก่น  
ภาคกลาง:   จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานี 
ภาคตะวันออก:            จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก:   จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก:            จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี ่
 
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรม อุตุนิยมวิทยา 

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

          ประกาศ  ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. 
          กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.00 น. 

   

    (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก  สมศกัดิ์  ขาวสุวรรณ์     
                     (สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) 

     อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  
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ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 
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