
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกมฝีนเพิ่มมากข้ึนและมฝีนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธิวาส  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมดัระวัง ในช่วง 14-16 พ.ย.61 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาทีส่ าคญั หย่อมความกดอากาศต่่าบรเิวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ก่าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
เหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนเขา้มาในอ่าวไทยตอนล่างในวันน้ี (14 พ.ย.61) ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของภาคใต้และอ่าวไทย     ในช่วงวันท่ี     
14-16 พ.ย.61 ท่าให้ภาคใต้ตอนลา่งมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีก่าลังแรงข้ึน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมี
ฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อ่าเภอรัตภูมิ  
บางกล่่า หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 
2 เมตร 

30 24 17.56 06.08 
01.46
และ

14.26 
08.12 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  31 23 17.57 06.09 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  31 24 17.57 06.09 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมี
ฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ่าเภอป่าพะยอม ศรีบรรพต กง
หรา ตะโหมด และป่าบอน 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

31 24 17.57 06.10 - - 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกมฝีนเพิ่มมากข้ึนและมฝีนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธิวาส  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมดัระวัง ในช่วง 14-16 พ.ย.61 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาทีส่ าคญั หย่อมความกดอากาศต่่าบรเิวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ก่าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
เหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนเขา้มาในอ่าวไทยตอนล่างในวันน้ี (14 พ.ย.61) ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของภาคใต้และอ่าวไทย     ในช่วงวันท่ี     
14-16 พ.ย.61 ท่าให้ภาคใต้ตอนลา่งมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีก่าลังแรงข้ึน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอท่ายาง และชะอ่า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

33 24 17.50 06.18 - - 

อ.หัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

32 25 17.51 06.18 11.13 02.32 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

32 25 17.53 06.18 13.35 02.01 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอทุ่งตะโก หลังสวน และละแม  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

32 23 17.57 06.18 14.35 01.20 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกมฝีนเพิ่มมากข้ึนและมฝีนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธิวาส  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมดัระวัง ในช่วง 14-16 พ.ย.61 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาทีส่ าคญั หย่อมความกดอากาศต่่าบรเิวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ก่าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
เหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนเขา้มาในอ่าวไทยตอนล่างในวันน้ี (14 พ.ย.61) ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของภาคใต้และอ่าวไทย     ในช่วงวันท่ี     
14-16 พ.ย.61 ท่าให้ภาคใต้ตอนลา่งมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีก่าลังแรงข้ึน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอดอนสัก เกาะสมยุ และกาญจนดิษฐ์  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 24 17.59 06.17 15.09 04.45 

อ.เกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

30 24 17.55 06.13 14.57 01.14 

นครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมี
ฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ่าเภอเมือง ขนอม ท่าศาลา  
ปากพนัง และหัวไทร 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

31 24 17.57 06.13 17.54 09.43 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกมฝีนเพิ่มมากข้ึนและมฝีนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธิวาส  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมดัระวัง ในช่วง 14-16 พ.ย.61 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาทีส่ าคญั หย่อมความกดอากาศต่่าบรเิวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ก่าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
เหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนเขา้มาในอ่าวไทยตอนล่างในวันน้ี (14 พ.ย.61) ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของภาคใต้และอ่าวไทย     ในช่วงวันท่ี     
14-16 พ.ย.61 ท่าให้ภาคใต้ตอนลา่งมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีก่าลังแรงข้ึน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นทีแ่ละมีฝน
หนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

30 23 17.54 06.06 
01.51
และ

15.45 

08.41
และ

20.52 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นทีแ่ละมีฝน
หนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

31 24 17.55 06.04 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นทีแ่ละมีฝน
หนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

30 23 17.52 06.02 
00.42 13.07 

ดวงจันทร์ 23.29 12.09 
นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 

http://www.songkhla.tmd.go.th/

