
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศวันพุธ ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
    การคาดหมายลักษณะอากาศ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมาก
บางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีฯ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 
                  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซียแนวโน้มจะ
เคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 25-28 พ.ย. 63 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับอ่าวไทย
ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 (72/2563)] 
ข้อควรระวัง  ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-23 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนองรอ้ยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 21-22 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 มีเมฆเปน็ส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที ่ 
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองรอ้ยละ 20-30 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 22-23 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 มีเมฆเปน็ส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที ่และมีฝนหนักบางแห่ง  
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองรอ้ยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันท่ี 25-28 พ.ย.63 
ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ออกประกาศวันพุธ ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
    การคาดหมายลักษณะอากาศ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนัก
มากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีฯ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 
                  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซียแนวโน้มจะ
เคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับอ่าวไทย
ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 (72/2563)] 
ข้อควรระวัง  ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนท่ีตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

พัทลุง 
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันท่ี 25-28 พ.ย.63 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันท่ี 25-28 พ.ย.63 
ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

ปัตตานี 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันท่ี 25-28 พ.ย.63 
ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันท่ี 25-28 พ.ย.63 
ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันท่ี 25-28 พ.ย.63 
ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ย. 63 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
ช่วงวันท่ี 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 23-24 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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