
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศวัน เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

                       ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง 
ข้อควรระวัง บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ที่มีฝนฟ้าคะนองมคีลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 24-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 33-34 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 25-26 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 34-35 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นท่ีตลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 24-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 32-33 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 34-35องศาเซลเซยีส 

นครศรีธรรมราช 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 24-25 องศาเซลเซยีส 
อุณหภูมสิูงสดุ 33-34 องศาเซลเซียส 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
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/
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กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศวัน เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

                       ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง 
ข้อควรระวัง บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

พัทลุง 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 24-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 34-35 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 24-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 33-34 องศาเซลเซียส 

ปัตตานี 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 24-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 34-35 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
อุณหภูมติ่ าสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 34-35 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นทีต่ลอดช่วง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ าสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 33-34 องศาเซลเซียส 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
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