
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก และฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ 
และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีพายุไซโคลนกำลัง

แรง “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อ ย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย

ตอนกลางในช่วงวันท่ี 10-11 พ.ค. 65 พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี้ 

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดสงขลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ  
อำเภอเมือง จะนะ เทพา สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 26 18.27 06.01 
06.19 
และ

16.54 

12.28 
และ

22.53 

อำเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 33 25 18.27 06.02 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 34 24 18.27 06.03 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอำเภอศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด และป่าบอน 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 25 18.29 06.03 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.7 °ซ. ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 55.3 มม. ท่ี อ.สิงหนคร จ.สงขลา อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.5 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.สตูล 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก  ส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดนิเรือ 
และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีพายุไซโคลนกำลังแรง 
“อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง
ในช่วงวันท่ี 10-11 พ.ค. 65 พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี้         
ตก

เวลา 

พรุ่งนี้     
ขึ้น

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที่ 

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมือง ท่ายาง และชะอำ  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

30 25 18.36 05.56 - - 

อำเภอหัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

26 23 18.36 05.57 00.13 16.31 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมือง ทับสะแก บางสะพาน  
และบางสะพานน้อย  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

28 25 18.36 05.58 02.40 15.59 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมือง ปะทิว สวี ทุ่งตะโก และหลังสวน 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

30 25 18.37 06.03 03.37 15.36 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.7 °ซ. ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 55.3 มม. ท่ี อ.สิงหนคร จ.สงขลา อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.5 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.สตูล 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก และฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ 
และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีพายุไซโคลนกำลัง
แรง “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอิ นเดีย
ตอนกลางในช่วงวันท่ี 10-11 พ.ค. 65 พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลวันพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี้ 
ตก

เวลา 

พรุ่งนี้   
ขึ้น

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที่ 

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณอำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน ท่าชนะ ไชยา 
ดอนสัก และกาญจนดิษฐ์ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 24 18.35 06.05 04.28 15.50 

อำเภอเกาะสมุย 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

28 26 18.32 06.01 04.14 15.09 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณอำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา และเมือง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

31 24 18.31 06.02 07.36 22.53 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.7 °ซ. ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 55.3 มม. ท่ี อ.สิงหนคร จ.สงขลา อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.5 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.สตูล 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนัก และฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ 
และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีพายุไซโคลนกำลัง
แรง “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง กำลัง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย
ตอนกลางในช่วงวันท่ี 10-11 พ.ค. 65 พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลวันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี้  
ตก

เวลา 

พรุ่งนี้      
ขึ้น

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที ่

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอโคกโพธิ์ แม่ลาน ปะนาเระ สายบรุี  
และไม้แก่น 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 25 18.24 06.00 
08.00 
และ 

16.40 

12.44 
และ 

23.25 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอธารโต และเบตง 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

33 24 18.22 06.00 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอเมือง ตากใบ จะแนะ สุคริิน และแว้ง   
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

34 25 18.21 05.57 15.07 01.41 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.7 °ซ. ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 55.3 มม. ท่ี อ.สิงหนคร จ.สงขลา อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.5 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.สตูล 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

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

