
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรงข้ึน ท าใหภ้าคใต้มฝีน
เพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันท่ี 14-16 พ.ย. 2562 ขอให้ประชาชนระมดัระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 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 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณคาบสมุทรสทิงพระ อ าเภอเมือง หาดใหญ่ จะนะ 
เทพา และสะบ้าย้อย  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 25 17.56 06.08 
11.05
และ

23.45 

04.56 
และ 

17.11 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่     
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.   34 24 17.57 06.09 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่    
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.   
 

33 23 17.57 06.09 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอควนขนุน เมือง เขาชัยสน บางแก้ว  
และปากพะยูน 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูง 1-2 เมตร   

33 24 17.57 06.10 - - 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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 าวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรงข้ึน ท าใหภ้าคใต้มฝีน
เพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันท่ี 14-16 พ.ย. 2562 ขอให้ประชาชนระมดัระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอบ้านแหลม เมือง ท่ายาง และชะอ า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

33 24 17.50 06.18 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 23 17.51 06.18 07.59 - 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง ทับสะแก บางสะพาน  
และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

33 22 17.53 06.18 10.40 - 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอปะทิว เมือง สวี และทุ่งตะโก  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 22 17.57 06.18 11.52 23.01 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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 าวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรงข้ึน ท าใหภ้าคใต้มฝีน
เพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันท่ี 14-16 พ.ย. 2562 ขอให้ประชาชนระมดัระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 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 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอท่าชนะ ไชยา เมือง เกาะพะงัน เกาะสมยุ  
ดอนสัก และบ้านนาสาร 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

34 22 17.59 06.17 
01.31
และ

13.00 

04.27
และ

21.16 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

33 22 17.55 06.13 
00.33 
และ 

12.23 

04.07
และ

21.02 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง ปากพนัง  
และหัวไทร  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

33 23 17.57 06.13 
02.17 
และ 

14.40 
07.11 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 06.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรงข้ึน ท าใหภ้าคใต้มฝีน
เพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันท่ี 14-16 พ.ย. 2562 ขอให้ประชาชนระมดัระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 24 17.54 06.05 
10.29
และ

23.12 

04.36
และ

15.48 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง รามัน บันนังสตา และเบตง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    

33 24 17.55 06.04 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอบาเจาะ เมอืง ตากใบ สุไหงโกลก  
และแว้ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 23 17.52 06.02 08.44
และ

22.07 

04.19
และ

14.48 

ดวงจันทร์ 07.18 20.18 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
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