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19 ธ.ค. 63 เวลา 16.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อ านวยการกลาง กล่าวว่า 
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจยัเส่ียง ประกอบกบักรมอุตนิุยม
วทิยาได้มีประกาศฉบบัท่ี1(313/2563)ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายดุีเปรสชัน่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางชายฝ่ัง
ด้านตกวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ เคล่ือนตวัทางทิศตะวนัตกคาดว่าจะทวีก าลังแรงขึน้เป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปและอ่อนก าลัง  
ก่อนเคล่ือนเข้าบริเวณอ่าวไทยในช่วงวนัท่ี23-24 ธันวาคม 2563 ประกอบกบัมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  
มีก าลังแรงขึน้ท าให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ท่ี ปริมาณฝนสะสมอาจท าให้เกิดสถานการณ์อุทกภยัส าหรับคล่ืนลม
บริเวณอ่าวไทย มีก าลงัแรง คล่ืนสงูประมาณ 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสงูมากกวา่ 3 เมตร กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.)โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน 11 จงัหวดัภาคใต้  เตรียมพร้อมรับมือน า้ท่วม
ฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลากน า้ล้นตลิ่ง และคล่ืนลมแรง ในช่วงวนัท่ี 23–24 ธันวาคม 2563 ดงันี ้พืน้ท่ีเฝ้าระวงัสถานการณ์น า้ทว่มฉบัพลนัน า้ป่า
ไหลหลาก และน า้ล้นตลิ่ง 10 จงัหวดั ได้แก่ ชุมพร (อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอหลังสวนอ าเภอละแม อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอสวี และอ าเภอ 
ทุ่งตะโก) สุราษฎร์ธานี (อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอดอนสกั อ าเภอไชยาอ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอท่าฉาง อ าเภอ
บ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาเดิม อ าเภอเคียนซาอ าเภอเวียงสระ อ าเภอพระแสง อ าเภอพุนพิน อ าเภอชัยบุรี และอ าเภอวิภาวดี) 
นครศรีธรรมราช(อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอลานสกา อ าเภอฉวาง อ าเภอพิปนู อ าเภอเชียรใหญ่อ าเภอชะอวด 
อ าเภอทา่ศาลา อ าเภอทุง่สง อ าเภอนาบอน อ าเภอทุง่ใหญ่อ าเภอปากพนงั อ าเภอร่อนพิบลูย์อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม อ าเภอหวัไทร อ าเภอ
บางขนัอ าเภอถ า้พรรณรา อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอพระพรหม อ าเภอนบพิต า  อ าเภอช้างกลาง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ) พทัลุง(อ าเภอ
เมืองพัทลุง อ าเภอกงหราอ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด อ าเภอควนขนุน อ าเภอปากพะยูนอ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าบอน อ าเภอ  
บางแก้ว อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอศรีนครินทร์) สงขลา(อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอสทงิพระ อ าเภอจะนะ อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ 
อ าเภอรัตภูมิอ าเภอสะเดา อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม อ าเภอควนเนียง อ าเภอบางกล ่า อ าเภอสิงหนคร และอ าเภอคลองหอยโข่ง)
ปัตตานี (อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอโคกโพธ์ิ อ าเภอหนองจิก อ าเภอมายอ อ าเภอทุ่งยางแดงและอ าเภอแม่ลาน) ยะลา (อ าเภอเมืองยะลา 
อ าเภอบนันงัสตา อ าเภอยะหา และอ าเภอเบตง) นราธิวาส (อ าเภอตากใบ อ าเภอบาเจาะ อ าเภอระแงะ อ าเภอศรีสาคร อ าเภอแว้ง  อ าเภอ 
สไุหงโก-ลก อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอจะแนะและอ าเภอเจาะไอร้อง) กระบี่ (อ าเภอเขาพนม และอ าเภอล าทบั) ตรัง(อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอ
กนัตงั อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวงัวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอรัษฎา และอ าเภอหาดส าราญ)สตลู (อ าเภอละงู และอ าเภอมะนงั) พืน้ท่ีเฝ้าระวงั
สถานการณ์คล่ืนลมแรง 6 จงัหวดั ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถงึสัง่การศนูย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเขตในพืน้ท่ีเส่ียงภยัเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภยัในช่วงดงักล่าวโดยจดัเจ้าหน้าท่ีติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน
พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเน่ืองตลอด 24ชั่วโมงโดยเฉพาะพืน้ท่ีลุ่มต ่า พืน้ท่ีชุมชนเมือง พืน้ท่ีริมแม่ น า้ 
ล าคลอง ท่ีลาดเชิงเขาและพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล อีกทัง้จดัชดุเผชิญสถานการณ์วกิฤต (ERT) รถปฏิบตักิารและเคร่ืองจกัรกลสาธารณภยั
ให้พร้อมเผชิญเหตแุละช่วยเหลือผู้ประสบภยัทนัทีตลอดจนประสานหน่วยงานในพืน้ท่ี อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้และ
แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ภยัแนวทางการปฏิบตัิตน และการอพยพไปยงัจุดปลอดภยัผ่านทกุช่องทางรวมถึงเน้นย า้ให้ดแูละ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพในเบือ้งต้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทัง้นี ้ขอให้ประชาชนในพืน้ท่ี
เส่ียงภยัตดิตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ภยัอย่างใกล้ชิด ปฏิบตัติามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือพร้อมรับมือสถานการณ์ภยั
ท่ีอาจเกิดขึน้ส าหรับประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยัสามารถตดิตอ่ได้ทางสายด่วนนิรภยั1784 ตลอด 24 ชัว่โมง 
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ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภยัในพืน้ที่ภาคใต้ 7 จงัหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
19 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อม  
ความกดอากาศต ่าปกคลมุประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพืน้ที่ท าให้เกิด  
น า้ทว่มฉบัพลนั น า้ไหลหลาก และวาตภยั ตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน – ปัจจบุนั (19 ธนัวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพืน้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากน า้ท่วมฉบัพลนั น า้ไหลหลาก และวาตภยัรวม 11 จงัหวดั ได้แก่ ชุมพร สรุาษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง 
พทัลงุ สตลู สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 102 อ าเภอ 595 ต าบล 4,266 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 734,848 
ครัวเรือน ผู้ เสียชีวิต 30 ราย (นครศรีธรรมราช 21 ราย พัทลุง 3 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย ตรัง 2 ราย และสงขลา 2 ราย) 
ผู้ ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ปัจจุบันมีน า้ท่วมใน 7 จังหวัด 19 อ าเภอ 66 ต าบล 269 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,836 
ครัวเรือน ดงันี ้สรุาษฎร์ธานี น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านนาเดิม และอ าเภอพุนพิน รวม 4 ต าบล 9 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 275 ครัวเรือน นครศรีธรรมราช น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอ
พระพรหม อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอปากพนงั รวม 31 ต าบล 169 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 21,656 ครัวเรือน พทัลงุ น า้ท่วมในพืน้ที่อ าเภอควนขนุน รวม  1 ต าบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
30 ครัวเรือน สงขลา น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอระโนด และอ าเภอสทิงพระ รวม 10 ต าบล 30 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 257 ครัวเรือน  ทัง้นี ้ภาพรวมลา่สดุระดบัน า้ในพืน้ที่ 4 จังหวดัลดลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปภ.ได้
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งส ารวจพืน้ท่ี และประเมินความเสยีหาย เพื่อให้ความช่วยเหลอืตามระเบียบตอ่ไป อย่างไรก็ตาม 
จากภาวะฝนตกหนกัตอ่เนื่องในช่วงวนัที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผา่นมา ท าให้มีพืน้ที่น า้ท่วม 3 จงัหวดั ได้แก่ ปัตตานี น า้ท่วมขงั
ในพืน้ท่ี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุง่ยางแดง อ าเภอมายอ และอ าเภอโคกโพธ์ิ รวม 15 ต าบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
354 ครัวเรือน ยะลา น า้ท่วมขังในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองยะลา และอ าเภอบันนังสตา รวม 3 ต าบล 11 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 236 ครัวเรือน นราธิวาส น า้ท่วมขังในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแว้ง และอ าเภอสุไหงโก-ลก 
รวม 2 ต าบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 28 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี ้ปภ.ร่วมกับจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยระดมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน า้  เข้าพืน้ที่เพื่อเร่งระบายน า้ 
และให้การดแูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบือ้งต้นแล้ว รวมถึงอพยพประชาชนในพืน้ท่ีจดุเสีย่งริมแมน่ า้สไุหงโก-ลกไปยงัพืน้ที่
ปลอดภยั พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตือนประชาชนในพืน้ท่ีเสีย่งภยัให้ติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ส าหรับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภยั สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสาน 
ให้การช่วยเหลอืโดยดว่นตอ่ไป 
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 8805
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 4(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทเรียนน้ำท่วมใหญ่เมืองคอนระบบเตือนภัยที่ไร้พลัง

รหัสข่าว: C-201220008031(20 ธ.ค. 63/06:51) หน้า: 2/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 232.06 Ad Value: 174,045 PRValue : 522,135 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8805
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 4(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทเรียนน้ำท่วมใหญ่เมืองคอนระบบเตือนภัยที่ไร้พลัง

รหัสข่าว: C-201220008031(20 ธ.ค. 63/06:51) หน้า: 3/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 232.06 Ad Value: 174,045 PRValue : 522,135 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8805
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 4(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทเรียนน้ำท่วมใหญ่เมืองคอนระบบเตือนภัยที่ไร้พลัง

รหัสข่าว: C-201220008031(20 ธ.ค. 63/06:51) หน้า: 4/4

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 232.06 Ad Value: 174,045 PRValue : 522,135 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22979
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: คน3จว.ใต้ จมบาดาล มีดินสไลด์ ทับยาย76 ดับคาบ้าน

รหัสข่าว: C-201220009102(20 ธ.ค. 63/06:11) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 43.02 Ad Value: 47,322 PRValue : 141,966 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14481
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: ฝนกระหน่ำ-น้ำทะเลหนุน 'นราธิวาส' ท่วมต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-201220005017(20 ธ.ค. 63/07:13) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 61.33 Ad Value: 76,662.50 PRValue : 229,987.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14481
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: ฝนกระหน่ำ-น้ำทะเลหนุน 'นราธิวาส' ท่วมต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-201220005017(20 ธ.ค. 63/07:13) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 61.33 Ad Value: 76,662.50 PRValue : 229,987.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 7

หัวข้อข่าว: 'จว.เหนือ'การ์ดสูง สู้'หมอกควัน-ไฟป่า'

รหัสข่าว: C-201220020015(20 ธ.ค. 63/06:16) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 91.24 Ad Value: 141,422 PRValue : 424,266 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 7

หัวข้อข่าว: 'จว.เหนือ'การ์ดสูง สู้'หมอกควัน-ไฟป่า'

รหัสข่าว: C-201220020015(20 ธ.ค. 63/06:16) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 91.24 Ad Value: 141,422 PRValue : 424,266 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 10

หัวข้อข่าว: ช็อก-ล็อกดาวน์สมุทรสาคร14วัน โควิดโผล่548ราย

รหัสข่าว: C-201220020008(20 ธ.ค. 63/06:20) หน้า: 1/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 246.18 Ad Value: 381,579 PRValue : 1,144,737 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 10

หัวข้อข่าว: ช็อก-ล็อกดาวน์สมุทรสาคร14วัน โควิดโผล่548ราย

รหัสข่าว: C-201220020008(20 ธ.ค. 63/06:20) หน้า: 2/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 246.18 Ad Value: 381,579 PRValue : 1,144,737 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 10

หัวข้อข่าว: ช็อก-ล็อกดาวน์สมุทรสาคร14วัน โควิดโผล่548ราย

รหัสข่าว: C-201220020008(20 ธ.ค. 63/06:20) หน้า: 3/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 246.18 Ad Value: 381,579 PRValue : 1,144,737 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 10

หัวข้อข่าว: ช็อก-ล็อกดาวน์สมุทรสาคร14วัน โควิดโผล่548ราย

รหัสข่าว: C-201220020008(20 ธ.ค. 63/06:20) หน้า: 4/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 246.18 Ad Value: 381,579 PRValue : 1,144,737 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15624
วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7, 10

หัวข้อข่าว: ช็อก-ล็อกดาวน์สมุทรสาคร14วัน โควิดโผล่548ราย

รหัสข่าว: C-201220020008(20 ธ.ค. 63/06:20) หน้า: 5/5

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 246.18 Ad Value: 381,579 PRValue : 1,144,737 คลิป: สี่สี(x3)



 
ฉบับประจ ำวันท่ี..20...เดือน..ธันวำคม..พ.ศ. ..2563.. กรอบ (..)เช้ำ (..)บ่ำย หน้ำ จ ำนวน 1 แผ่น 
 

พยากรณ์อากาศ ประจ าวันท่ี 20 ธันวาคม 2563 

ลกัษณะอากาศทัว่ไป 
    พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็น
ก าลงัคอ่นข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลมุถึงประเทศไทยตอนบน
แล้ว ลกัษณะเชน่นีจ้ะท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอณุหภูมิลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส 
และมีอากาศเย็นถึงหนาวกบัมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจดั ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดแูลสขุภาพเน่ืองจากอากาศ  
ท่ีหนาวเย็นลงด้วย 
    ส าหรับมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลงัแรงขึน้ 
ท าให้ภาคใต้ตอนล่างยงัคงมีฝนตกหนกับางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดงักล่าวระวงั
อนัตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง 
โดยอา่วไทยตอนบนมีคล่ืนสงูประมาณ 2 เมตร สว่นอ่าวไทยตอนลา่งคล่ืนสงู 2-3 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสงูมากกวา่ 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดนิเรือด้วยความระมดัระวงั
และควรหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงด
ออกจากฝ่ังจนถึงวันท่ี 23 ธ.ค. 63 อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 
ก าลงัเคล่ือนตวัทางทิศตะวนัตก คาดวา่จะออ่นก าลงัลง ในชว่งวนัท่ี 23-24 ธ.ค. 63 

ฝุ่นละอองขนาดเลก็ ลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรงขึน้ ท าให้การสะสมของฝุ่ นละออง/
หมอกควนัลดลงในระยะนี ้

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(../..)www.tmd.go.th 


