
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ออกประกาศวันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
        การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันที่ 26-27 ม.ค. 64 มีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค ส่วนช่วงวันที่      
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเพิ่มขึ้นทางตอนล่างของภาค 

     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 26-27 ม.ค. 64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่            
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้  สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง
ขึ้น ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
ข้อควรระวัง  ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงข้ึน ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

ช่วงวันท่ี 26-27 ม.ค. 64 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมฝีนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 21-23 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 31-33 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

ช่วงวันท่ี 26-27 ม.ค. 64 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมฝีนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 21-23 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 32-34 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันท่ี 26-27 ม.ค. 64 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมฝีนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 21-23 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 31-33 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 26-28 ม.ค. 64 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 32-34 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 26-28 ม.ค. 64 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 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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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ออกประกาศวันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
        การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันที่ 26-27 ม.ค. 64 มีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค ส่วนช่วงวันที่      
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเพิ่มขึ้นทางตอนล่างของภาค 

  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันท่ี 26-27 ม.ค. 64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงวันท่ี 28 ม.ค. - 
1 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้  สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง
ขึ้น ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
ข้อควรระวัง  ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงข้ึน ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

พัทลุง 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 30-32 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 26-28 ม.ค. 64 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-25 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 31-33 องศาเซลเซียส 

ปัตตานี 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 26-28 ม.ค. 64 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 31-33 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 26-28 ม.ค. 64 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 31-33 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 26-28 ม.ค. 64 ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-24 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมสิูงสดุ 31-33 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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