
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังแรง  
                   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อน้้างแรงาากรระเทศาีนยังคงรกคลมมรระเทศไทยตอนบน และ
ทะเลาีนใต้ ท าให้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ลมตะวันออกที่พัดรกคลมมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยตอนล่างมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ้อให้รระชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายาากคลื่นที่ซัดเ้้าหาฝั่ง ชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกาากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 5 (3/2563)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ตั้งแต่าังหวัดสมราษฎร์ธานี้ึ้นไร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่าังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณคาบสมมทรสทิงพระ อ าเภอเมือง าะนะ และเทพา  
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

31 25 18.13 06.31 
03.03
และ

17.43 
09.31 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  33 21 18.14 06.31 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 32 22 18.15 06.31 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอควน้นมน เมือง เ้าชัยสน และรากพะยูน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสง้ลามีคลื่นสูงรระมาณ 1 เมตร 

31 25 18.14 06.33 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงรานกลางเร็นแห่ง ๆ  อมณหภูมติ่ าสมด วัดได้ 20.2 °ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน า.รระาวบคีรี้ันธ์ 
ฝนมากท่ีสมดภาคใต้ วัดได้ 13.2 มม. ท่ี อ.เาาะไอร้อง า.นราธิวาส อมณหภูมสิูงสมด วัดได้ 35.2 °ซ. ท่ี อ.เมือง า.ภูเก็ต 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
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 าวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังแรง  
                   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อน้้างแรงาากรระเทศาีนยังคงรกคลมมรระเทศไทยตอนบน และ
ทะเลาีนใต้ ท าให้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ลมตะวันออกที่พัดรกคลมมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยตอนล่างมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ้อให้รระชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายาากคลื่นที่ซัดเ้้าหาฝั่ง ชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกาากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 5 (3/2563)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ตั้งแต่าังหวัดสมราษฎร์ธานี้ึ้นไร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่าังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆบางส่วน 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 23 18.05 06.43 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 25 18.06 06.42 10.57 
02.50 
และ 

19.15 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

31 21 18.08 06.42 11.36 
00.56 
และ 

22.49 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง สวี ทมง่ตะโก หลังสวน และละแม 
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

31 23 18.13 06.42 13.23 22.57 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงรานกลางเร็นแห่ง ๆ  อมณหภูมติ่ าสมด วัดได้ 20.2 °ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน า.รระาวบคีรี้ันธ์ 
ฝนมากท่ีสมดภาคใต้ วัดได้ 13.2 มม. ท่ี อ.เาาะไอร้อง า.นราธิวาส อมณหภูมสิูงสมด วัดได้ 35.2 °ซ. ท่ี อ.เมือง า.ภูเก็ต 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
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 าวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังแรง  
                   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อน้้างแรงาากรระเทศาีนยังคงรกคลมมรระเทศไทยตอนบน และ
ทะเลาีนใต้ ท าให้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ลมตะวันออกที่พัดรกคลมมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยตอนล่างมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ้อให้รระชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายาากคลื่นที่ซัดเ้้าหาฝั่ง ชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกาากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 5 (3/2563)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ตั้งแต่าังหวัดสมราษฎร์ธานี้ึ้นไร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่าังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้    

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเกาะพงัน เกาะสมมย เมือง บ้านนาสาร  
กาญานดิษฐ์ และดอนสัก  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

33 21 18.16 06.40 14.27 22.52 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก  ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

29 25 18.11 06.37 14.02 22.54 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอสิชล ท่าศาลา เมือง รากพนัง และหัวไทร 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

32 23 18.13 06.36 17.33 01.14 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงรานกลางเร็นแห่ง ๆ  อมณหภูมติ่ าสมด วัดได้ 20.2 °ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน า.รระาวบคีรี้ันธ์ 
ฝนมากท่ีสมดภาคใต้ วัดได้ 13.2 มม. ท่ี อ.เาาะไอร้อง า.นราธิวาส อมณหภูมสิูงสมด วัดได้ 35.2 °ซ. ท่ี อ.เมือง า.ภูเก็ต 
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีก าลังแรง  
                   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อน้้างแรงาากรระเทศาีนยังคงรกคลมมรระเทศไทยตอนบน และ
ทะเลาีนใต้ ท าให้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ลมตะวันออกที่พัดรกคลมมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยตอนล่างมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ้อให้รระชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายาากคลื่นที่ซัดเ้้าหาฝั่ง ชาวเรือควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกาากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 5 (3/2563)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ตั้งแต่าังหวัดสมราษฎร์ธานี้ึ้นไร ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่าังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ้องพื้นที่  
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอยะหริ่ง ระนาเระ สายบมรี และไม้แก่น 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

32 23 18.12 06.28 
02.35
และ

17.14 
09.47 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอบันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม.    

32 23 18.12 06.26 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเร็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ้องพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอบาเาาะ เมอืง ตากใบ สมไหงราดี และแว้ง 
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

31 22 18.10 06.24 00.47 09.30 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงรานกลางเร็นแห่ง ๆ  อมณหภูมติ่ าสมด วัดได้ 20.2 °ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน า.รระาวบคีรี้ันธ์ 
ฝนมากท่ีสมดภาคใต้ วัดได้ 13.2 มม. ท่ี อ.เาาะไอร้อง า.นราธิวาส อมณหภูมสิูงสมด วัดได้ 35.2 °ซ. ท่ี อ.เมือง า.ภูเก็ต 
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