
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนตอนล่างยังคงมีฝนในบางพื้นที่ 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (อนึ่ง ช่วง 14-17 ธ.ค.62 
จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง ท าให้บริเวณจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากข้ึน)   

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง รตัภมูิ จะนะ และเทพา 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

30 24 18.03 06.21 
10.55
และ

23.37 

04.39
และ

16.45 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  31 22 18.04 06.21 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 31 22 18.04 06.21 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 24 18.04 06.23 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 16.3    ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 6.2  มม. ท่ี อ.กงหรา จ.พัทลุง อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.6 ซ. ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  

และ อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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 าวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนตอนล่างยังคงมีฝนในบางพื้นที่ 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (อนึ่ง ช่วง 14-17 ธ.ค.62 
จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง ท าให้บริเวณจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากข้ึน)   

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 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 

 

มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

30 19 17.55 06.33 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

29 21 17.56 06.33 08.23 - 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

30 18 17.58 06.32 10.40 23.46 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.    
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

30 20 18.02 06.32 11.35 23.34 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 16.3    ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 6.2  มม. ท่ี อ.กงหรา จ.พัทลุง อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.6 ซ. ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  

และ อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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 าวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนตอนล่างยังคงมีฝนในบางพื้นที่ 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (อนึ่ง ช่วง 14-17 ธ.ค.62 
จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง ท าให้บริเวณจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากข้ึน)   

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 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 

 

อากาศเย็นในตอนเช้ากับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอกาญจนดิษฐ์ และบ้านนาสาร  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 21 18.05 06.30 12.42 23.27 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

29 25 18.01 06.27 12.08 22.03 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง ปากพนัง และหัวไทร 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

31 22 18.03 06.26 14.23 06.44 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 16.3    ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 6.2  มม. ท่ี อ.กงหรา จ.พัทลุง อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.6 ซ. ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  

และ อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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 าวันศุกร ์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
                     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนตอนล่างยังคงมีฝนในบางพื้นที่ 
                     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (อนึ่ง ช่วง 14-17 ธ.ค.62 
จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง ท าให้บริเวณจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากข้ึน)   

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นในตอนเช้า  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆบางส่วนกับมฝีนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอหนองจิก เมือง ยะหริ่ง และปะนาเระ  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

31 22 18.01 06.18 
10.13
และ

23.10 

04.18
และ

15.21 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง และรามัน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.    

30 22 18.02 06.16 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง บาเจาะ และตากใบ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35  กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร 

30 22 17.59 06.15 
07.43
และ

21.59 

05.00
และ

14.20 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆ อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ 16.3    ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 6.2  มม. ท่ี อ.กงหรา จ.พัทลุง อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.6 ซ. ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  

และ อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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/

