
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้  อนึ่ง ในช่วงวันที่             
20-23 มกราคม 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลงัแรงข้ึน ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตก
หนักบางพื้นที ่

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2 เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร   

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นทีแ่ละมี
ฝนหนักบางแห่ง  ส่วนมากบรเิวณคาบสมุทรสทิงพระ อ าเภอเมือง 
จะนะ และเทพา  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2 เมตรบรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร   

30 24 06.35 18.21 11.50 
05.45
และ

18.15 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30  กม./ชม. 32 22 06.36 18.23 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 32 23 06.36 18.23 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอป่าพะยอม ควนขนุน และเมือง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลาคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร   

30 24 06.38 18.23 - - 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี ้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ  อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 19.6    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 33.1 มม. ท่ี อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

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 ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้  อนึ่ง ในช่วงวันที่             
20-23 มกราคม 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงข้ึน ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตก
หนักบางพื้นที ่

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2 เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร   

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดเพชรบุรี 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 22 06.46 18.15 - - 

อ.หัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 23 06.46 18.16 08.54 00.45 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 22 06.46 18.18 11.11 - 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 22 06.46 18.22 12.30 22.52 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี ้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ  อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 19.6    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 33.1 มม. ท่ี อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

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 ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้  อนึ่ง ในช่วงวันที่             
20-23 มกราคม 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลงัแรงข้ึน ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตก
หนักบางพื้นที ่

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2 เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร   

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ 
น้ าทะเลวัน

พรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 30 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอบ้านนาสาร เวียงสระ พระแสง  
และเกาะสมุย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร   

31 23 06.44 18.24 13.30 21.44 

อ.เกาะสมุย 

   

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร   

29 23 06.41 18.20 13.00 21.45 

นครศรีธรรมราช 

   

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นทีแ่ละมี
ฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณอ าเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ เชียรใหญ่ 
ชะอวด และหัวไทร 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2 เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร  

31 24 06.40 18.22 15.10 07.35 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี ้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ  อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 19.6    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 33.1 มม. ท่ี อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

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 ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้  อนึ่ง ในช่วงวันที่             
20-23 มกราคม 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลงัแรงข้ึน ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตก
หนักบางพื้นที ่

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2 เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร   

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ 
น้ าทะเลวัน

พรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
และมฝีนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ าเภอเมือง สายบุรี 
กะพ้อ และไม้แก่น  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง1-2เมตร บรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร  

32 23 06.33 18.20 
11.14
และ

23.41 

04.59
และ

16.20 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอธารโต และเบตง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

32 23 06.31 18.20 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ าเภอสไุหงปาดี สุ
คิริน และแว้ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตรบรเิวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร   

32 22 06.30 18.18 
09.00
และ

22.30 

05.26
และ

15.07 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี ้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่ง ๆ  อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 19.6    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 33.1 มม. ท่ี อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

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/

