
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุม

ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนกลาง ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายจากฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งจนถึงวันนี้ (3 ธ.ค. 64 ) ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร             
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้ าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันท่ี 3-5 ธ.ค. 64 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแตจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง  
จะนะ เทพา สะบ้าย้อย ควนเนียง และบางกล่ำ  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

29 24 17.59 06.16 
09.17
และ

22.03 

03.12 
และ 

15.14 

อำเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 31 23 18.00 06.16 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 30 22 18.01 06.16 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอเขาชัยสน บางแก้ว ป่าบอน 
และปากพะยูน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

30 24 18.00 06.19 - - 

นายชานุพงษ ์พจนไกร 
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 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุม

ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนกลาง ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายจากฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งจนถึงวันนี้ (3 ธ.ค. 64 ) ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร             
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้ าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันท่ี 3-5 ธ.ค. 64 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแตจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  

28 22 17.52 06.28 - - 

อำเภอหัวหิน 

 

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  

28 21 17.53 06.28 
06.08 
และ 

13.54 

11.13 
และ 

22.36 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

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

30 24 17.55 06.27 09.19 22.20 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอหลังสวน และละแม 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

29 24 17.59 06.27 10.18 22.16 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุม

ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนกลาง ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายจากฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งจนถึงวันนี้ (3 ธ.ค. 64 ) ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร             
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้ าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง   
และเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันท่ี 3-5 ธ.ค. 64 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแตจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอเกาะสมยุ เกาะพะงัน พนม บ้านนาสาร  
เวียงสระ พระแสง เคยีนซา และชัยบุร ี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

30 23 18.02 06.25 11.10 01.31 

อำเภอเกาะสมุย 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่        
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

29 25 17.58 06.22 10.33 
01.37 
และ 

19.58 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอำเภอท่าศาลา เมอืง ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ 
และชะอวด 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

29 24 18.00 06.21 
00.06 
และ 

12.39 
04.44 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 05.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุม

ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนกลาง ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายจากฝนที่
ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งจนถึงวันนี้ (3 ธ.ค. 64 ) ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร             
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้ าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันท่ี 3-5 ธ.ค. 64 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแตจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดปัตตานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอเมือง หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี 
และไม้แก่น 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 23 17.58 06.13 
08.45 
และ 

21.35 

03.08 
และ 

14.15 

จังหวัดยะลา 

 

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

30 22 17.58 06.11 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอำเภอเมือง ตากใบ สุไหงโก-ลก แว้ง สุคริิน  
และศรสีาคร 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

29 23 17.56 06.10 06.50 
และ 

20.23 

02.22 
และ 

12.55 
ดวงจันทร์ 16.59 05.50 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 
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