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(ส าเนา)   

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย  

และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน 
ฉบับท่ี 2 (185/2565) 

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565) 
------------------------ 

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณ

ประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น 

ท าให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มใว้ด้วย 

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565    
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 

และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 

อ านาจเจริญ และอุบุลราชธานี 
ภาคกลาง:  จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565    
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย 

พิจิตร พิษณุโลก ตาก ก าแพงเพชร และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ภาคกลาง:  จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ พระนครศรีอยธุยา นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคตะวันออก:  จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี ่
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                                                                  -2- 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565    
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย 

พิจิตร พิษณุโลก ตาก ก าแพงเพชร และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
ภาคกลาง:  จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุร ีราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคตะวันออก:  จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดระนอง และพังงา 
 

ส าหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร บริเวณที่

มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างฝ่ังมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูง

มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

ส าหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝ่ังในช่วงวันท่ี 7-9 ส.ค. 65 นี้ไว้ด้วย  

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิ ยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 

http://www.tmd.go.th หรือท่ี 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  ประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. 

    กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.  

 

 (ลงช่ือ)    ชมภารี ชมภูรัตน์             

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ส าเนาถูกต้อง    
 
(นางสาวชลาลัย แจ่มผล) 
ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 


