ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน อาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 00.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และชุมพร ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝี นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลวันนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
วันนี้
วันนี้
ขึ้น
ลง
สูงสุด ต่าสุด
ขึ้นเวลา ตกเวลา เต็มที่ เต็มที่
จังหวัดสงขลา
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ
02.53 09.23
ควนเนียง บางกล่่า คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย
33
24 06.07 18.14
และ
และ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
16.52 22.13
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
อาเภอหาดใหญ่
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า
34
23 06.08 18.15
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
อาเภอสะเดา

จังหวัดพัทลุง

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

34

22
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18.15

-
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มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอเมือง กงหรา
เขาชัยสน และป่าบอน
33
24 06.09 18.16
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดงั นี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมติ ่าสุด วัดได้ 21.8 ่ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ฝนมากที่สดุ ภาคใต้ วัดได้ 59.8 มม. ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
อุณหภูมสิ ูงสุด วัดได้ 34.0 ่ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน อาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 00.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และชุมพร ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝี นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลวันนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
วันนี้
วันนี้
ขึ้น
ลง
สูงสุด ต่าสุด
ขึ้นเวลา ตกเวลา เต็มที่ เต็มที่
จังหวัดเพชรบุรี
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอหนองหญ้าปล้อง
และแก่งกระจาน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 32
25
06.09 18.17
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณทีม่ ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อาเภอหัวหิน
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
11.40 03.26
และมีฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้
31
23
06.09 18.17 และ และ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
19.20 15.54
บริเวณทีม่ ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอหัวหิน เมือง ทับสะแก
บางสะพาน และบางสะพานน้อย ลมตะวันตกเฉียงใต้
32
25
06.10 18.17 15.07 03.15
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณทีม่ ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
จังหวัดชุมพร
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอท่าแซะ เมือง สวี หลังสวน
และพะโต๊ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
32
24
06.12 18.20 15.30 05.20
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณทีม่ ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดงั นี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมติ ่าสุด วัดได้ 21.8 ่ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ฝนมากที่สดุ ภาคใต้ วัดได้ 59.8 มม. ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
อุณหภูมสิ ูงสุด วัดได้ 34.0 ่ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน อาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 00.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และชุมพร ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝี นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาเภอเกาะสมุย

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พนม
เคียนซา และคีรรี ัฐนิคม
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดหมาย
อุณหภูมิ
สูงสุด

ต่าสุด

ดวงอาทิตย์
วันนี้
ขึ้นเวลา

น้าทะเลวันนี้

วันนี้
ขึ้น
ตกเวลา เต็มที่

ลง
เต็มที่
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จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ ช้างกลาง
นาบอน ทุ่งสง บางขัน และชะอวด
33
24
06.10
18.17 18.53 10.26
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมติ ่าสุด วัดได้ 21.8 ่ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ฝนมากที่สดุ ภาคใต้ วัดได้ 59.8 มม. ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
อุณหภูมสิ ูงสุด วัดได้ 34.0 ่ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน อาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 00.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และชุมพร ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝี นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลวันนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้
จังหวัดปัตตานี

สูงสุด

ต่าสุด

วันนี้
วันนี้
ขึ้นเวลา ตกเวลา

ขึ้น
เต็มที่

ลง
เต็มที่

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอโคกโพธิ์
01.50 09.08
หนองจิก ทุ่งยางแดง และแม่ลาน
33
23
06.05 18.12
และ
และ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
14.24 19.55
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
จังหวัดยะลา
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอกาบัง
34
23
06.04 18.11
ยะหา ธารโต บันนังสตา และเบตง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
จังหวัดนราธิวาส
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอศรีสาคร
จะแนะ สุคริ ิน และแว้ง
32
23
06.02 18.09 00.57 17.44
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมติ ่าสุด วัดได้ 21.8 ่ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ฝนมากที่สดุ ภาคใต้ วัดได้ 59.8 มม. ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
อุณหภูมสิ ูงสุด วัดได้ 34.0 ่ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

