
 

ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในวันที่ 27 พ.ค. 65 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมฝีนฟ้าคะนองบางพื้นที ่หลังจากนั้นในช่วงวันที ่28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวนัออก

จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง หลังจากนั้นในช่วงวันที่  

31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง 

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลกีเลี่ยง
เดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุร ี

มีเมฆเป็นสว่นมากกับมีฝนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 40-60 ของพืน้ที่ ตลอดชว่ง และมีฝนหนกับางแห่งในชว่งวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 
วันที ่27 พ.ค. และช่วงวนัที่ 31 พ.ค. – 2 ม.ิย. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

มีเมฆเป็นสว่นมากกับมีฝนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 40-60 ของพืน้ที่ ตลอดชว่ง และมีฝนหนกับางแห่งในชว่งวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 
วันที ่27 พ.ค. และช่วงวนัที่ 31 พ.ค. – 2 ม.ิย. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

วันที ่27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65  มีเมฆเป็นสว่นมากกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนกับางแห่ง 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
วันที ่27 พ.ค. และช่วงวนัที่ 31 พ.ค. – 2 ม.ิย. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 

สุราษฎร์ธาน ี

วันที ่27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มเีมฆเป็นสว่นมากกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนกับางแห่ง 
วันที ่27 พ.ค. และช่วงวนัที่ 31 พ.ค. – 2 ม.ิย. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

วันที ่27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มเีมฆเป็นสว่นมากกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนกับางแห่ง 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
วันที ่27 พ.ค. และช่วงวนัที่ 31 พ.ค. – 2 ม.ิย. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลืน่สูง 1-2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวนัตกเฉยีงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

นางสาวอรณชิา พันธุรัตน ์
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/


 

ศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
กรมอุตนุิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในวันที่ 27 พ.ค. 65 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นท่ี หลังจากน้ันในช่วงวันที ่28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 บริเวณภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ในช่วงวันที ่27-30 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง หลังจากน้ันในช่วง

วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง 
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ
หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูม ิเมฆ ฝน ลม คล่ืน 

พัทลุง 

วันที่ 27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่สว่นมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่และมีฝนหนักบางแห่ง 
วันที่ 27 พ.ค. และช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร  
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

วันที่ 27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่สว่นมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-46 ของพื้นที ่และมีฝนหนักบางแห่ง 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
วันที่ 27 พ.ค. และช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ปัตตาน ี

วันที่ 27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่สว่นมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่และมีฝนหนักบางแห่ง 
วันที่ 27 พ.ค. และช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

วันที่ 27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่สว่นมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่และมีฝนหนักบางแห่ง 
วันที่ 27 พ.ค. และช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

วันที่ 27 พ.ค. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่สว่นมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่และมีฝนหนักบางแห่ง 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
วันที่ 27 พ.ค. และช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

นางสาวอรณิชา พันธุรตัน ์
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 

 

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

