
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในระหว่างบ่ายถึงค ่าจะมี      

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ลมตะวันออกเฉยีงใต้พัดปกคลมุอ่าวไทย และภาคใต้ ฝั่งตะวันออก 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันตกก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที   
ในระหว่างบ่ายถึงค ่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอ สะเดา หาดใหญ่ 
และคลองหอยโข่ง  
ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

33 25 18.28 06.22 
08.00
และ

17.41 
12.19 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10  
ของพื้นที  ในระหว่างบ่ายถึงค ่า  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

35 22 18.29 0621 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10  
ของพื้นที  ในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
 ลมตะวันออกเฉยีงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

35 23 18.29 06.22 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 
ของพื้นที  ในระหว่างบ่ายถึงค ่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอกงหรา 
ป่าบอน และตะโหมด ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-30 
กม./ชม.  ทะเลสาบสงขลามีคลื นต ่ากว่า 1 เมตร 

35 24 18.30 06.22 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่งๆและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 21.7  ซ ที  ท่าอากาศยานภูเกต็ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 51.6 ม.ม. ที  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.9  ซ ที  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคริี
ขันธ ์

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในระหว่างบ่ายถึงค ่าจะมี      

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ลมตะวันออกเฉยีงใต้พัดปกคลมุอ่าวไทย และภาคใต้ ฝั่งตะวันออก 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดเพชรบุรี 

   

มีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวัน 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร   

35 25 18.31 06.23 - - 

อ.หัวหิน 

    

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร   

34 25 18.31 06.23 01.09 17.02 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

   

มีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวัน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร   

35 23 18.32 06.24 04.10 17.16 

จ.ชุมพร 

    

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที   
ในระหว่างบ่ายถึงค ่า บริเวณอ่าเภอสว ีและพะโต๊ะ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร   

33 24 18.34 06.26 04.30 18.12 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่งๆและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 21.7  ซ ที  ท่าอากาศยานภูเกต็ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 51.6 ม.ม. ที  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.9  ซ ที  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคริี
ขันธ ์

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน อังคาร ที่ 21มีนาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในระหว่างบ่ายถึงค ่าจะมี      

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ลมตะวันออกเฉยีงใต้พัดปกคลมุอ่าวไทย และภาคใต้ ฝั่งตะวันออก 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10  
ของพื้นที  ในระหว่างบ่ายถึงค ่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอคีรีรัฐนิคม 
เคียนซา และพระแสง  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

36 23 18.34 06.26 04.58 19.45 

อ.เกาะสมุย 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

34 25 18.31 06.23 04.46 18.55 

นครศรีธรรมราช 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10  
ของพื้นที  ในระหว่างบ่ายถึงค ่า ส่วนมากบริเวณอ่าเภอฉวาง  
ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน ทุ่งสง และจุฬาภรณ์   
ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

35 24 18.31 06.23 07.50 - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่งๆและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 21.7  ซ ที  ท่าอากาศยานภูเกต็ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 51.6 ม.ม. ที  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.9  ซ ที  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคริี
ขันธ ์

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน อังคาร ที่ 21มีนาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในระหว่างบ่ายถึงค ่าจะมี      

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ลมตะวันออกฉียงใตพ้ัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

34 24 18.26 06.19 16.58 23.27 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวัน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  35 23 18.26 06.18 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื นต า่กว่า 1 เมตร 

34 22 18.23 01.21 16.16 02.30 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่งๆและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 21.7  ซ ที  ท่าอากาศยานภูเกต็ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 51.6 ม.ม. ที  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.9  ซ ที  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคริี
ขันธ ์

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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/



