
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน และน้้าล้นตลิ่งไว้ด้วย 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยมกี้าลังแรง บริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลืน่สูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝัง่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว [รายละเอียด
ตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 (22/2562)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่งบรเิวณคาบสมุทรสทิงพระ  
อ้าเภอเมือง จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร 

29 24 17.59 06.16 19.40 09.16 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  29 23 18.01 06.17 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 30 22 18.01 06.17 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ้าเภอควนขนุน เมือง เขาชัยสน  
บางแก้ว และปากพะยูน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 23 18.00 06.19 - - 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน และน้้าล้นตลิ่งไว้ด้วย 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยมกี้าลังแรง บริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลืน่สูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝัง่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว [รายละเอียด
ตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 (22/2562)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

29 24 17.52 06.28 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

28 24 17.53 06.28 12.00 03.09 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 22 17.55 06.27 13.38 02.21 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ้าเภอท่าแซะ เมอืง และสว ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

29 24 18.00 06.27 14.49 01.25 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน และน้้าล้นตลิ่งไว้ด้วย 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยมกี้าลังแรง บริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลืน่สูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝัง่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว [รายละเอียด
ตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 (22/2562)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่      
ส่วนมากบรเิวณอ้าเภอเกาะสมยุ เกาะพะงัน ท่าฉาง  
พุนพิน และกาญจนดิษฐ ์
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร 

32 22 18.02 06.25 15.24 01.33 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร 

29 26 17.58 06.22 15.04 01.08 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่      
ส่วนมากบรเิวณอ้าเภอท่าศาลา เมอืง  
ทุ่งสง ชะอวด และปากพนัง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร 

29 23 18.00 06.21 18.21 10.17 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน และน้้าล้นตลิ่งไว้ด้วย 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยมกี้าลังแรง บริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลืน่สูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝัง่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว [รายละเอียด
ตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 (22/2562)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่งบรเิวณอ้าเภอหนองจิก  
เมือง ยะหริ่ง และปะนาเระ  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร 

29 23 17.58 06.13 
02.54 
และ 

18.20 

09.47 
และ 

22.30 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่งบรเิวณอ้าเภอบันนังสตา  
ธารโต และเบตง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.    

30 23 17.59 06.12 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่งบรเิวณอ้าเภอเมือง บาเจาะ และตากใบ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร 

29 23 17.56 06.10 
01.41 10.16 

ดวงจันทร์ - 13.04 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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

