
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันพฤหัสบดีท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ีทางตอนบนของภาค 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงข้ึน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
เพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลงัแรงข้ึน โดยอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้ า
คะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอสะเดา นาทวี และสะบา้ย้อย 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

31 25 18.29 06.34 
06.53 
และ 

20.07 

00.16 
และ 

11.55 

อำเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 32 21 18.30 06.35 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 33 21 18.30 06.35 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอกงหรา ตะโหมด และป่าบอน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 25 18.30 06.37 - - 

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ีทางตอนบนของภาค 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีน
ใต้ ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง  2-3 เมตร ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝน
ฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี้ 

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง บ้านแหลม ท่ายาง และชะอำ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 23 18.26 06.42 - - 

อำเภอหัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

31 21 18.27 06.42 07.01 19.58 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี  
และสามร้อยยอด  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

33 24 18.28 06.42 07.15 19.55 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง ท่าแซะ ปะทิว สวี และทุ่งตะโก 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

32 23 18.31 06.43 07.30 20.15 

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันพฤหัสบดีท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ีทางตอนบนของภาค 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงข้ึน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
เพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงข้ึน โดยอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้ า
คะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะพะงัน  
และเกาะสมุย 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

34 21 18.33 06.42 08.03 21.18 

อำเภอเกาะสมุย 

 

มีเมฆเป็นสว่นมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 25 18.29 06.39 08.03 20.18 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอเมือง ขนอม สิชล และท่าศาลา 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

33 22 18.30 06.38 10.35 01.26 

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันพฤหัสบดีท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ีทางตอนบนของภาค 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงข้ึน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
เพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงข้ึน โดยอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้ า
คะนอง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดปัตตานี 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

32 23 18.27 06.32 
06.51 
และ 

19.30 

00.48 
และ 

12.20 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอธารโต และเบตง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

32 22 18.27 06.31 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอจะแนะ และสุคิริน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

31 23 18.25 06.29 
18.28 08.30 

ดวงจันทร์ 14.21 03.22 

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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