
 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางพื้นที่ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต่ำบริเวณแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมี
ฝนหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซ่ึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหล
หลาก สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร์ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู มากกว่า 2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกวา่ 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดสงขลา 

   

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมอืง จะนะ เทพา รัตภูมิ บางกลำ่ หาดใหญ่ 
คลองหอยโข่ง และสะเดา ลมตะวันตกเฉียงใต้  
ความเร็ว 15-35  กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง มากกวา่ 2 เมตร 

32 24 18.10 06.06 
08.52
และ

21.44 

03.14
และ

14.29 

อำเภอหาดใหญ ่

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  31 23 18.11 06.06 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  31 24 18.11 06.07 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ 
กงหรา และป่าบอน ลมตะวันตกเฉยีงใต้  
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นประมาณ 1 เมตร 

32 25 18.12 06.08 - - 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.5 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานภเูก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 193.9  มม. ที่ อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.8 °ซ ที่ อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

นายโชคชยั ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางพื้นที่ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต่ำบริเวณแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมี
ฝนหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซ่ึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหล
หลาก สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร์ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู มากกว่า 2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกวา่ 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

 ตกเวลา 
พรุ่งนี้     

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนหนัก
บางแห่ง  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่ง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 2 เมตร 

33 24 18.12 06.09 - - 

อำเภอหัวหิน 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนหนัก
บางแห่ง  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่ง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 2 เมตร 

32 26 18.12 06.09 17.10 
09.09
และ

23.53 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนหนัก
บางแห่ง  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่ง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 2 เมตร 

31 24 18.13 06.10 18.55 08.05 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนหนัก
บางแห่ง  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่ง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 2 เมตร 

30 23 18.16 06.12 21.00 06.08 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.5 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานภเูก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 193.9  มม. ที่ อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.8 °ซ ที่ อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

นายโชคชยั ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางพื้นที่ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต่ำบริเวณแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมี
ฝนหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซ่ึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหล
หลาก สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร์ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู มากกว่า 2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกวา่ 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์
น้ำทะเลวัน

พรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนหนัก
บางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่ง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 2 เมตร 

32 23 18.16 06.12 22.15 06.15 

อำเภอเกาะสมยุ 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนหนัก
บางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่ง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 
มากกว่า 2 เมตร 

32 26 18.12 06.08 21.37 05.55 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง นบพิตำ       
พิปูน ฉวาง ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง และบางขัน 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง มากกวา่ 2 เมตร 

33 25 18.13 06.09 
12.10
และ

23.09 

09.12
และ

15.36 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.5 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานภเูก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 193.9  มม. ที่ อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.8 °ซ ที่ อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

นายโชคชยั ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางพื้นที่ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต่ำบริเวณแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมี
ฝนหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซ่ึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหล
หลาก สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร์ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู มากกว่า 2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกวา่ 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแตเ่วลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลวันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 

จังหวัดปัตตาน ี

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอโคกโพธิ์ หนองจิก เมือง ยะหร่ิง  
ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง มากกวา่ 2 เมตร 

32 24 18.08 06.04 
07.54
และ

20.56 

01.54
และ

14.25 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอบันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

31 23 18.08 06.03 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอบาเจาะ ย่ีงอ เมือง  
เจาะไอร้อง และตากใบ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง มากกวา่ 2 เมตร 

31 23 18.06 06.01 
06.40
และ

20.14 
13.55 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.5 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานภเูก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 193.9  มม. ที่ อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.8 °ซ ที่ อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

นายโชคชยั ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

http://www.songkhla.tmd.go.th/

