
ปีที่: 41 ฉบับที่: 2141
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม - พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการสรรพกำลังพร้อมรับมืออุทกภัยในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้น

รหัสข่าว: C-210827031109(27 ส.ค. 64/04:36) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 116.69 Ad Value: 56,011.20 PRValue : 168,033.60 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2141
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม - พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการสรรพกำลังพร้อมรับมืออุทกภัยในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้น

รหัสข่าว: C-210827031109(27 ส.ค. 64/04:36) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 116.69 Ad Value: 56,011.20 PRValue : 168,033.60 คลิป: สี่สี(x3)



 

ฉบับประจ ำวันที่…27…..เดือน..สิงหำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

ปภ .งอ่รำ น 5 จันหวัด สี่ง ว่นระบบตดิต่ม -งัว่ระวัน-งตรีเมอร ัมรับ มยีภัเ  
วังยี่ 26 สินห่คม 2564 - 17:21 ง. 

 

  ีรมปว นีังและบรรงย่ส่ธ่รณภัเ ีระยรวนมห่ดไยเ  จัดโครนี่รงอ่รำ นี่รติดต่ม งัว่ระวัน และงตรีเม
คว่มอรั มรับ มยีภัเ ใง 5 จันหวัดภ่คตะวัง  ีงฉีเนงหงื  งอื่ ว่นระบบี่รติดต่มและงัว่ระวันระดับง อ่ยี่มี
ประสิยธิภ่อ งหม่ะสมีับคว่มงสี่เนและปัญห่ใงอื งยี่ งอื่ ใหัส่ม่รถแจันงตื งใงอื งยี่ไดั เำ่นยังยำวนยี รวมถึนบริห่ร
จัดี่รงครื่ นมื งครื่ นจัีรีลยี่จอ่งป็งไปเันอื งยี่งสี่เนภัเไดั เำ่นมีประสิยธิภ่อ 
 
  ง่เชัเณรนค์ ว่สงะสมสิยธิ์ ร น ธิบดีีรมปว นีังและบรรงย่ส่ธ่รณภัเ ใงฐ่งะโฆษี ปภ. เปิดเผยว่ำ 
อุทกภัยเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย โดยเฉพำะอิทธิพลจำกพำยุที่ท ำให้มีปริมำณฝนตกมำกจนน้ ำเอ่อล้นล ำน้ ำ
สำยหลักและสำยรองเข้ำท่วมพ้ืนที่เกษตรและที่อยู่อำศัย ดังเช่นผลกระทบจำกพำยุโพดุลและคำจิกิท่ีเกิดขึ้น เมื่อปี 2562 ท ำให้
เกิดน้ ำท่วมเป็นบริเวณกว้ำงในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย 
จึงได้จัดโครงกำรน ำร่องกำรติดตำม เฝ้ำระวัง และเตรียมควำมพร้อมรับอุทกภัย ใน 5 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
อุบลรำชธำนี ยโสธร อ ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด เพ่ือวำงระบบกำรติดตำมและเฝ้ำระวังระดับน้ ำในพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมกับสภำพควำมเสี่ยงและปัญหำในพ้ืนที่ โดย ปภ. ร่วมกับจังหวัดวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์อุทกภัยที่
เคยเกิดขึ้นในอดีต รวมถึงสำเหตุของอุทกภัย ล ำน้ ำสำยหลัก ล ำน้ ำสำยรองท่ีเป็นแหล่งก ำเนิดของอุทกภัย และจุดเปรำะบำงใน
แต่ละพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังและเตรียมควำมพร้อมรับมืออุทกภัยที่เหมำะสม เพื่อวำง
แนวทำงปฏิบัติให้ชัดเจนและก ำหนดผู้รับผิดชอบให้สำมำรถประสำน      แจ้งเตือนควำมเสี่ยงในเรื่องน้ ำท่วมได้อย่ำงทันท่วงที 
“กำรศึกษำเพ่ือให้ทรำบและติดตำมต้นเหตุของกำรเกิดอุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่มีควำมส ำคัญมำก เรำจะได้ข้อมูลที่จ ำเป็นมำ
คำดกำรณ์อุทกภัยที่อำจเกิดขึ้นในพื้นท่ี ประกอบกับเฝ้ำระวังระดับน้ ำในล ำน้ ำสำยหลักสำยรองท่ีมีผลกระทบต่อกำรเกิด
อุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจที่มีควำมเปรำะบำงต่อกำรเกิดอุทกภัย จะท ำให้สำมำรถแจ้งเตือนอุทกภัยให้กับ
ประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง นอกจำกนี้ ยังท ำให้กำรเคลื่อนย้ำยเครื่องมือเครื่องจักรกล ที่จ ำเป็นไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

ี นงผเแอรำและประช่สัมอังธ์   ั่่เประช่สัมอังธ์ 
(../..)https://www.matichon.co.th/publicize/news_2907147 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/01-194.jpg


 
--2- 

 
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือประชำชนได้ทันต่อสถำนกำรณ์ ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรแล้วที่จังหวัดยโสธร ในพ้ืนที่ล ำเซบำยซึ่งเป็นล ำน้ ำ
สำขำของแม่น้ ำมูลและจะเร่งด ำเนินกำรใน 4 จังหวัดที่เหลือให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยนนี้ ทั้งนี้ เพื่อควำมปลอดภัยของ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย” นำยชัยณรงค์ โฆษก ปภ. กล่ำว 
  ส ำหรับโครงกำรน ำร่องกำรติดตำม เฝ้ำระวัง และเตรียมควำมพร้อมรับอุทกภัย ก ำหนดด ำเนินโครงกำร ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต 13 อุบลรำชธำนี รวม 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลรำชธำนี ยโสธร 
อ ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นประจ ำ สร้ำงควำมเดือดร้อนและควำมสูญเสียในชีวิต
ทรัพย์สินของประชำชนทุกปี กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเพ่ือให้ทรำบข้อมูลระดับน้ ำที่เพ่ิมสูงขึ้นและพ้ืนที่เสี่ยงที่อำจเกิด
อุทกภัย สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ แจ้งเตือนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และประชำชนที่อำจได้รับผลกระทบได้อย่ำงทั่วถึง ศูนย์
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือจัดเตรียมทรัพยำกรทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกล และก ำลังพลไปยังพ้ืนที่เสี่ยงหรือจุดที่
เหมำะสมได้อย่ำงเพียงพอและทันท่วงที รวมถึงน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเฝ้ำระวังและติดตำมอุทกภัยมำวิเครำะห์เพื่อก ำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในกำรแก้ไขปัญหำอุทกภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต 
 

  



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2141
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม - พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ปภ.นำร่อง 5 จังหวัดอีสาน เตรียมพร้อมรับอุทกภัย

รหัสข่าว: C-210827031034(27 ส.ค. 64/04:41) หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 11.19 Ad Value: 4,140.30 PRValue : 12,420.90 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ฉบับประจ ำวันที่…27…..เดือน..สิงหำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

 

  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://twitter.com/DDPMNews/status/1430762196170993668?ref_src=
twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 



 

ฉบับประจ ำวันที่…27…..เดือน..สิงหำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

 

  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://twitter.com/DDPMNews/status/1430808995585925123?ref_src=
twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 



 

ฉบับประจ ำวันที่…27…..เดือน..สิงหำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

 

  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://twitter.com/DDPMNews/status/1430847169838215173?ref_src=
twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 



 

ฉบับประจ ำวันที่…27…..เดือน..สิงหำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

วิกฤตฝนท้ิงช่วง ปภ.เขต 8 ก้ำแพงเพชร ส่งเครื่องสูบน้้ำช่วยนำข้ำวเมืองชำละวัน 
สยำมรัฐอัพเดต 1 วันที่แล้ว 

  นำยไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 ก ำแพงเพชร 
ลงพื้นที่ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรช่วยเหลือเกษตกรที่ท ำนำในเขต
พ้ืนที่ต ำบลวังโมกข์และต ำบลบึงบัว อ.วชิรบำรมี ที่ร้องทุกข์ขอ
ควำมช่วยเหลือขอเครื่องสูบน้ ำเนื่องจำกฝนทิ้งช่วงท ำให้นำข้ำวกว่ำ 
5 พันไร่ ส่อเค้ำวิกฤต จึงได้เดินทำงเพ่ือดูกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
โดยมี นำยไพทูล ปันขื่น ผอ.ส่วนสนับสนุนศูนย์ฯ ปภ. เขต 8 
ก ำแพงเพชร , นำยวิรุต สำยรัตน์ ปลัดอ ำเภอวชิรบำรมี , นำยกฤต
ชัย สุวรรณจินดำ ปลัดอ ำเภอวชิรบำรมี รวมถึง นำงรติฬส พ่วง

พร้อม หัวหน้ำ สนง.ปภ. พิจิตร มอบหมำยให้ นำยจิรวุฑฒิ ผะอบเหล็ก นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน สนง.ปภ. พิจิตร ร่วมภำรกิจ
ในครั้งนี้ อีกท้ังมีแกนน ำชำวบ้ำนและชำวนำกว่ำ 30 คน ที่รอให้กำรต้อนรับและช่วยกันติดตั้ง เครื่องสูบน้ ำระยะไกลก ำลังอัตรำ
กำรสูบน้ ำ 5 หมื่นลิตร/นำที ขนำด 180-200 แรงม้ำ เพ่ือท ำกำรสูบน้ ำจำกในคลองห้วยน้อย ึึ่งเปนนคลองที่เชื่อมต่อมำจำก

คลองท่อทองแดงึึ่งเปนนคลองที่รับน้ ำจำกแม่น้ ำปิง จ.
ก ำแพงเพชร ส่งต่อมำยัง อ.วชิรบำรมี 
โดยภำรกิจดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรในเขต ต.วังโมกข์ มำ 5 วนั
แล้ว และในวันนี้ได้ย้ำยเครื่องสูบน้ ำมำติดต้ังในพ้ืนท่ีต ำบลบึง
บัวเพ่ือด ำเนินกำรสูบน้ ำเข้ำยังคลองึอยส่งไปยังนำข้ำวของ
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่หลำยพันไร่ให้ได้น้ ำ เพื่อให้ต้นข้ำวได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิต ึึ่งถือเปนนกำรบรรเทำสำธำรณภัยและ
ช่วยเหลือเกษตรในครั้งนี้อีกด้วย 
 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
(../..)https://today.line.me/th/v2/article/vWDLqK?utm_source=lineshare 

https://today.line.me/th/v2/publisher/101064


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24623
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: อบต.สามร้อยยอดเปิดฟังความเห็น ตัดต้นสนยักษ์ปรับภูมิทัศน์ริมหาด

รหัสข่าว: C-210827021053(27 ส.ค. 64/04:04) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 15.91 Ad Value: 13,523.50 PRValue : 40,570.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11933
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'กอนช.'เตรียมรับมือฝนชี้ก.ย.ฝนตกชุก60-80%

รหัสข่าว: C-210827011023(27 ส.ค. 64/03:56) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 28.09 Ad Value: 39,326 PRValue : 117,978 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26251
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 20 ปี

รหัสข่าว: C-210827004097(27 ส.ค. 64/03:36) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 57.76 Ad Value: 121,296 PRValue : 363,888 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24623
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ' สั่งดูแล-เร่งฉีดวัคซีน ให้พระ-ผู้เกี่ยวข้องทำพิธีศาสนา

รหัสข่าว: C-210827021004(27 ส.ค. 64/04:46) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 33.85 Ad Value: 28,772.50 PRValue : 86,317.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15874
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ศบค.'ถกวันนี้-4ทุ่มถึงตี4 ลุ้นขยับเคอร์ฟิว

รหัสข่าว: C-210827020030(27 ส.ค. 64/04:53) หน้า: 1/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 251.15 Ad Value: 276,265 PRValue : 828,795 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15874
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ศบค.'ถกวันนี้-4ทุ่มถึงตี4 ลุ้นขยับเคอร์ฟิว

รหัสข่าว: C-210827020030(27 ส.ค. 64/04:53) หน้า: 2/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 251.15 Ad Value: 276,265 PRValue : 828,795 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15874
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ศบค.'ถกวันนี้-4ทุ่มถึงตี4 ลุ้นขยับเคอร์ฟิว

รหัสข่าว: C-210827020030(27 ส.ค. 64/04:53) หน้า: 3/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 251.15 Ad Value: 276,265 PRValue : 828,795 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15874
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ศบค.'ถกวันนี้-4ทุ่มถึงตี4 ลุ้นขยับเคอร์ฟิว

รหัสข่าว: C-210827020030(27 ส.ค. 64/04:53) หน้า: 4/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 251.15 Ad Value: 276,265 PRValue : 828,795 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15874
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ศบค.'ถกวันนี้-4ทุ่มถึงตี4 ลุ้นขยับเคอร์ฟิว

รหัสข่าว: C-210827020030(27 ส.ค. 64/04:53) หน้า: 5/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 251.15 Ad Value: 276,265 PRValue : 828,795 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14730
วันที่: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน56จังหวัดร่องมรสุมพาดผ่านฝนถล่มท่วมฉับพลัน ระยองจมบาดาลแล้ว

รหัสข่าว: C-210827005013(27 ส.ค. 64/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 46.12 Ad Value: 41,508 PRValue : 124,524 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 06:01
หัวข้อข่าว: อย่าลืมพกร่ม!! อุตุฯเตือนวันนี้ฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 80

รหัสข่าว: I-I210827000339 หน้า: 1/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661621
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 06:01
หัวข้อข่าว: อย่าลืมพกร่ม!! อุตุฯเตือนวันนี้ฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 80

รหัสข่าว: I-I210827000339 หน้า: 2/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661621
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 06:01
หัวข้อข่าว: อย่าลืมพกร่ม!! อุตุฯเตือนวันนี้ฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 80

รหัสข่าว: I-I210827000339 หน้า: 3/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661621
https://www.posttoday.com


 

ฉบับประจ ำวันที่…27…..เดือน..สิงหำคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (./.)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 

พยากรณ์อากาศประจ าวัน 

 
 

ประจ ำวันท่ี 27 สิงหำคม 2564 

ลักษณะอากาศ
ทั่วไป 

พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ ร่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง 
ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เข้ำสู่หย่อมควำมกดอำกำศต่ ำ
บริเวณประเทศกัมพูชำ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน 
ประเทศไทย และอ่ำวไทยมีก ำลังปำนกลำง ลักษณะเช่นนี้ท ำให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ขอให้ประชำชนท่ีอำศัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัย
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ฝั่งตะวันตกระวัง
อันตรำยจำกฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสม ซึ่งอำจท ำให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันและน้ ำป่ำ
ไหลหลำกในระยะนี้ไว้ด้วย 
 
ส ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันตอนบนและอ่ำวไทยตอนบนมีก ำลังปำนกลำง โดย
มีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 เมตร ขอให้
ชำวเรือบริเวณดังกล่ำวเพิ่มควำมระมัดระวังในบริเวณท่ีมีฝนฟ้ำคะนองไว้ด้วย 
 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนกำรสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย 
 

 

  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php 


