
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                               พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
                               ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอรตัภูมิ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

33 27 18.27 06.00 
07.38 
และ 

16.56 

12.41 
และ 

23.46 

อำเภอหาดใหญ่ 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

36 24 18.28 06.01 - - 

อำเภอสะเดา 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

36 24 18.28 06.02 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด และป่าบอน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 

34 26 18.30 06.02 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ อุณหภูมติ่ำสดุ วัดได้ 22.9 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานภูเกต็ จ.ภูเกต็ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 51.1 มม. ท่ี นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 37.7 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                               พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนกับมฝีนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
                               ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
สูงสุด ต่ำสุด 

จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวัน 
ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร 

37 27 18.38 05.54 - - 

อำเภอหัวหิน 

    

มีเมฆบางส่วน 
ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร 

34 27 18.38 05.55 01.12 16.49 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

   

มีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวัน 
ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร 

37 25 18.37 05.57 02.40 15.48 

จังหวัดชุมพร 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอหลังสวน และละแม 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร 
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

35 25 18.38 06.01 03.42 15.14 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ อุณหภูมติ่ำสดุ วัดได้ 22.9 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานภูเกต็ จ.ภูเกต็ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 51.1 มม. ท่ี นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 37.7 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                               พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนกับมฝีนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
                               ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้    

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอพนม เคียนซา พระแสง และชัยบุร ี
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

36 25 18.36 06.03 04.37 15.17 

อำเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

32 28 18.33 05.59 04.29 14.03 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอถ้ำพรรณรา ทุ่งใหญ ่บางขัน ทุ่งสง  
ชะอวด และหัวไทร 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

35 25 18.32 06.01 07.48 18.17 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ อุณหภูมติ่ำสดุ วัดได้ 22.9 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานภูเกต็ จ.ภูเกต็ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 51.1 มม. ท่ี นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 37.7 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                               พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนกับมฝีนฟ้าคะนองในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
                               ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดปัตตานี 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอยะหริ่ง และปะนาเระ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

35 25 18.25 05.59 16.38 12.20 

จังหวัดยะลา 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอบันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

36 25 18.23 05.59 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอศรสีาคร จะแนะ และสุคริิน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นตำ่กว่า 1 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสงู 1-2 เมตร 

34 24 18.22 05.57 15.27 00.20 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ อุณหภูมติ่ำสดุ วัดได้ 22.9 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานภูเกต็ จ.ภูเกต็ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 51.1 มม. ท่ี นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 37.7 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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

