
 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวนัศุกร์ ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่           

1-5 พ.ค. 65 จะมีฝนเพิ่มขึ้น 
 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที ่สำคัญ ช่วงวันที ่ 29-30 เม.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคุลมทะเลอันดามัน และภาคใต้              

ส่วนช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคุลมทะเลอันดามัน และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น 
ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 1 -5 พ.ค. 65 ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คล่ืน 

เพชรบุร ี

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นายชานุพงษ ์พจนไกร 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิร ิ
นักอุตนุิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวนัศุกร์ ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่           
1-5 พ.ค. 65 จะมีฝนเพิ่มขึ้น 

 ลักษณะทางอุต ุน ิยมวิทยาที ่สำคัญ ช่วงวันที ่ 29-30 เม.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคุลมทะเลอันดามัน และภาคใต้                        
ส่วนช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคุลมทะเลอันดามัน และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น 
ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 1 -5 พ.ค. 65 ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คล่ืน 

พัทลุง 

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นต่ำกวา่ 1 เมตร 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
อณุหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ปัตตาน ี

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
อณุหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 65 มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 1-5 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นายชานุพงษ ์พจนไกร 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายสมภพ วิสุทธิศิร ิ
นักอุตนุิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

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

