
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
   การคาดหมายลักษณะอากาศ  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 63 มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบาง
แห่งทางตอนบนของภาค ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่ 
       ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมี
กำลังแรงขึ้น ส่วนช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลง  
ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 63 ขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ฯ และนครศรีฯ ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง และขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่ตลอดช่วง และมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 
ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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พัทลุง 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง  
ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นตำ่กว่า 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง  
ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

ปัตตานี 
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ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ช่วงวันท่ี 12-14 ส.ค. 63 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
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