
 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันท่ี 5-11 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวนัพฤหัสบดี ท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2566 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีฝนหลายพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนล่าง

ของภาค สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 
มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 
   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ช่วงวันที่ 6-8 มกราคม 2566 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับ
หย่อมความกดอากาศต่ำใกล้เกาะบอร์เนียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมญวณ ส่วนช่วงวันที่ 9-11            
ม.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลุมอ่าวไทย และภาคใตจ้ะมีกำลังอ่อนลง 
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 ขอใหป้ระชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซ่ึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันท่ี 6-8 มกราคม 2566 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คล่ืน 

เพชรบุร ี

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตลอดช่วง 
ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 3 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตลอดช่วง 
ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 3 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที ่
ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 3 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ตลอดชว่ง 
ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 3 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

นายชานุพงษ ์พจนไกร 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันท่ี 5-11 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวนัพฤหัสบดี ท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2566 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

 การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีฝนหลายพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งทาง
ตอนล่างของภาค สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ ้น ทะเลมีคลื ่นสูง 2 -4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร            
ส่วนช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ช่วงวันที่ 6-8 มกราคม 2566 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ 
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำใกล้เกาะบอร์เนียวบริเวณทะเลจีนใต้ ตอนล่างมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมญวณ           
ส่วนช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พดัปกคลุมอ่าวไทย และภาคใตจ้ะมีกำลังอ่อนลง 
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันท่ี 6-8 มกราคม 2566 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คล่ืน 

พัทลุง 

ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามคีลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

ปัตตาน ี

ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 
ช่วงวันที่ 9-11 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

นายชานุพงษ ์พจนไกร 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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