
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 6 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน

เล็กน้อยบางแห่ง หลังจากนัน้ในช่วงวันท่ี 3-6 ม.ค. 66 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น  
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน 

ตลอดช่วง เนื่องจากในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุม
ประเทศไทย หลังจากนั้นในช่วงวันท่ี 2-6 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง 
ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 3-6 ม.ค. 66 ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตลอดช่วง 
ช่วงวันท่ี 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเรว็ 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 3 - 6 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 19-21 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตลอดช่วง 
ช่วงวันท่ี 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเรว็ 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 3 - 6 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 18-20 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันท่ี 31 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 และวันท่ี 5 ม.ค. 66 มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 19-21 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันท่ี 3-6 ม.ค. 66 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 20-22 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธาน ี

ช่วงวันท่ี 31 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 และวันท่ี 5 ม.ค. 66 มีอากาศเยน็ในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 20-22 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันท่ี 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นสว่นมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมติ่ำสดุ 21-23 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 

นครศรีธรรมราช 

ช่วงวันท่ี 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 และวันท่ี 5 ม.ค. 66 มีอากาศเยน็ในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
อุณหภูมติ่ำสดุ 20-22 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันท่ี 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นสว่นมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมติ่ำสดุ 21-23 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 6 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง หลังจาก

นั้นในช่วงวันที่ 3-6 ม.ค. 66 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น  
  ลกัษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ตลอดช่วง เนื่องจากในช่วง

วันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 2-6 ม.ค. 66 
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง 
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 3-6 ม.ค. 66 ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูม ิเมฆ ฝน ลม คลื่น 

พัทลุง 

ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 และวันที่ 5 ม.ค. 66 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

สงขลา 

ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 และวันที่ 5 ม.ค. 66 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 2-6 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

ปัตตานี 

ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 และวันที่ 5 ม.ค. 66 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 2-6 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

ยะลา 

ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 และวันที่ 5 ม.ค. 66 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ช่วงวันที่ 2-6 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  

นราธิวาส 

ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 และวันที่ 5 ม.ค. 66 มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส 
ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ช่วงวันที่ 2-6 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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

