
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันพุธ ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนช่วงวันท่ี  

29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 จะมีฝนเพิ่มขึ้น 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ช่วงวันที่ 27-28 เม.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้               

ส่วนช่วงวันท่ี 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงข้ึน 
ข้อควรระวัง ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

นางสาวอรณิชา พันธรัุตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันพุธ ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนช่วงวันท่ี  
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 จะมีฝนเพิ่มขึ้น 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ช่วงวันที่ 27-28 เม.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้               
ส่วนช่วงวันท่ี 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงข้ึน 
ข้อควรระวัง ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

พัทลุง 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามคีลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 

สงขลา 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

ปัตตานี 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-25 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

ช่วงวันท่ี 27-28 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นางสาวอรณิชา พันธรัุตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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

