(สาเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุไซโคลน “อาพัน” บริเวณอ่าวเบงกอล
ฉบับที่ 5 (118/2563)
(มีผลกระทบถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
--------------------------เมื่ อ เวลา 10.00 น. พายุ ไซโคลน “อ าพั น ” บริ เวณอ่ าวเบงกอลตอนบน มี ศู น ย์ ก ลางอยู่ ที่ ละติ จูด 15.6 องศาเหนื อ
ลองจิ จู ด 86.8 องศาตะวั น ออก มี ค วามเร็ ว สู งสุ ด ใกล้ ศู น ย์ ก ลางประมาณ 220 กม/ชม และก าลั งเคลื่ อ นตั ว ทางทิ ศ เหนื อ
ค่ อนตะวั น ออกเล็ กน้ อยด้ วยความเร็ วประมาณ 15 กม/ชม คาดว่ าพายุ นี้ จะเคลื่ อนขึ้ น ฝั่ งบริ เวณประเทศอิ น เดี ยตอนบนและ
ประเทศบังคลาเทศในช่วงวันที่ 20-21พ.ค. 63
สาหรับมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ที่ พัดปกคลุมทะเลอัน ดามัน และประเทศไทยมี กาลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ ทาให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ ตกหนักและฝนที่
ตกสะสม ที่อาจจะทาเกิดน้าป่าไหลหลากได้
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกาลังปานกลาง โดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณ
ที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าใกล้พายุ
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 พ.ค. 63
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ภาคเหนือ:
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย กาแพงเพชร พิษณุโลก
พิจิตร และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จั งหวั ดเลย หนองบั วล าภู อุ ดรธานี หนองคาย บึ งกาฬ สกลนคร นครพนม ชั ยภู มิ และ
ขอนแก่น
ภาคกลาง:
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม และนครปฐม
ภาคตะวันออก:
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก:
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก:
จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
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ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563
ภาคเหนือ:
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย กาแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม
ภาคกลาง:
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท และนครปฐม
ภาคตะวันออก:
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก:
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก:
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
จึ งขอให้ ป ระชาชนติ ด ตามประกาศจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และสามารถติ ด ตามข้ อ มู ลที่ เว็ บ ไซต์ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สาเนาถูกต้อง
(นายเมธี มหายศนันท์)
ผู้อานวยการกองพยากรณ์อากาศ
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