
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันจนัทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังอ่อนลง  
                  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเล
จีนใต้ ท าให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอหาดใหญ่ คลองหอยโข่ง สะเดา และนาทวี 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

31 24 18.15 06.32 
07.33 
และ 

19.58 

01.41 
และ 

12.45 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  33 21 18.16 06.32 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 32 22 18.16 06.32 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอกงหรา ตะโหมด และป่าบอน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นต่ ากว่า 1 เมตร 

32 24 18.16 06.34 - - 

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 าวันจนัทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังอ่อนลง  
                  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเล
จีนใต้ ท าให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 23 18.07 06.44 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 24 18.08 06.44 12.36 20.38 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 22 18.10 06.43 09.11 20.48 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอท่าแซะ ปะทิว เมือง และสว ี
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 23 18.15 06.43 09.16 21.05 

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 าวันจนัทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังอ่อนลง  
                  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเล
จีนใต้ ท าให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเกาะพะงัน เกาะสมยุ กาญจนดิษฐ์  
และดอนสัก  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

34 23 18.17 06.41 09.27 23.11 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

29 25 18.13 06.38 09.15 23.02 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอพรหมคีรี เมือง ลานสกา และปากพนัง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

33 23 18.15 06.37 10.45 02.15 

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 าวันจนัทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังอ่อนลง  
                  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเล
จีนใต้ ท าให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอยะหริ่ง มายอ และทุ่งยางแดง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

33 23 18.13 06.29 
06.38 
และ 

19.15 

00.29 
และ 

12.06 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอธารโต และเบตง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.    

32 23 18.14 06.27 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอรือเสาะ ระแงะ สุไหงปาดี และแว้ง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

31 22 18.11 06.26 
18.45 10.36 

ดวงจันทร์ 02.09 15.06 
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/

