
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหลาย

พื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก และฝนสะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก ส าหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมท้ังติดตามข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดสงขลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง บริเวณอ าเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง สะเดา  
นาทวี และสะบ้าย้อย 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 24 18.38 06.08 
09.45
และ

21.15 

02.20
และ

15.13 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  

32 23 18.39 06.09 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  

32 23 18.39 06.10 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง บริเวณอ าเภอเมือง ป่าพะยอม ควนขนุน ศรีบรรพต 
และศรีนครินทร์ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 25 18.41 06.09 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.8 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 183.4 มม. ท่ี อ.สุขส าราญ จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.0 °ซ ท่ี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 
ลักษณะอากาศทั่วไป 

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหลาย

พื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก และฝนสะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลห ลาก ส าหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมท้ังติดตามข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้         
ตก

เวลา 

พรุ่งนี้     
ขึ้น

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที่ 

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและมีฝนหนัก
บางแห่ง บริเวณอ าเภอหนองหญ้าปล้อง เขาย้อย บ้านแหลม  
และแก่งกระจาน  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

32 25 18.50 06.01 - - 

อ าเภอหัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

32 24 18.50 06.02 19.29 10.10 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

29 26 18.49 06.04 21.25 09.39 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

29 24 18.50 06.08 22.35 09.30 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.8 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 183.4 มม. ท่ี อ.สุขส าราญ จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.0 °ซ ท่ี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

หลายพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก และฝนสะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก ส าหรับ
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง รวมท้ังติดตามข่าวจากศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีและหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า  2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 
ตก

เวลา 

พรุ่งนี้   
ขึ้น

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที่ 

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

28 24 18.48 06.11 23.31 09.58 

อ าเภอเกาะสมุย 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

31 26 18.45 06.07 23.04 08.58 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ าเภอถ้ าพรรณรา ฉวาง พิปูน นบพิต า ทุ่ง
ใหญ่ นาบอน ช้างกลาง บางขัน และทุ่งสง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

31 25 18.43 06.08 00.32 17.00 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.8 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 183.4 มม. ท่ี อ.สุขส าราญ จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.0 °ซ ท่ี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันองัคารท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใตก้ าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี

ฝนหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนสะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก 
ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งติดตามข่าว
จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแหง่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 4 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบ่ีลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 12.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ าทะเลวันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้ 
ตก

เวลา 

พรุ่งนี้      
ขึ้น

เวลา 

ขึ้น 
เต็มท่ี 

ลง 
เต็มท่ี 

จังหวัดปัตตาน ี

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอ าเภอหนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน และยะรัง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

33 24 18.36 06.07 
09.31
และ

21.09 

01.46
และ

15.42 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝน
หนักบางแห่งบริเวณอ าเภอกาบัง บันนังสตา ธารโต และเบตง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  

32 24 18.34 06.07 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝน
หนักบางแห่งบริเวณอ าเภอรือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน และแว้ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

31 24 18.32 06.05 
07.59
และ

18.35 

00.06
และ

15.39 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.8 °ซ. ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 183.4 มม. ท่ี อ.สุขส าราญ จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.0 °ซ ท่ี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชยั ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อ านวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

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

