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คำนำ
ปกติแล้ว สภาพอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย จะยังคงมีฝ นตกต่อเนื่องเกือบทั่ว ไปในเดือน
พฤศจิกายน และธันวาคม จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ประเทศไทยและหย่อมความกด
อากาศต่่าหรือพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านภาคใต้ของประเทศไทย โดยปริมาณฝนจะลดลงในเดือนมกราคมและ
มีฝนส่วนมาก แต่ ปี2560 ปริมาณฝนที่ตกหนักและสะสม ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนจากอิทธิพลของหย่อมความกด
อากาศต่่าลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความ กดอากาศต่่าที่ปกคลุมทะเลอันดามันซึ่งมีก่าลังแรงขึ้น
และเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ก่อนเคลื่อนตัวทางเหนือปกคลุมทะเลอันดา
มัน และภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่าลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ซึ่งปริมาณ
ฝนสูงสุดในช่วงวันที่ 1-10 มกราคม 2560 วัดได้ ถึง 615.6 มิลลิเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช (กลุ่ม
งานอากาศเกษตร) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ส่งผลให้เกิดน้่าท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วไปในภาคใต้โดยเฉพาะ
ทางฝั่งตะวันออกของภาคหลายพื้นที่มีความรุนแรงอย่างที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งท่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ดังนั้ น การหาสาเหตุและปั จ จั ยทางอุตุนิยมวิทยาที่ก่อให้ เกิดอุทกภัยในครั้งนี้ จึงมีปะโยชน์ ต่อผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการคาดหมาย หรือพยากรณ์อากาศ และผู้ที่จัดการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกาเกิดอุทกภัย
ผู้จัดท่าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้มีประโยชน์ต่อ ผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ส่วนพยากรณ์อากาศ
1 กันยายน 2560

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 บทตรวจเอกสาร
1.5.1 อุทกภัย
1.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1
2
2
2
3
3
5

บทที่ 2 ข้อมูลและวิธีการ
2.1 ข้อมูล
2.2.วิธีการดาเนินการ

9
9

บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 วิเคระห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
3.2 ผลการวิเคราะห์/ศึกษา

10
38

บทที่ 4 บทวิจารณ์

47

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
5.2 ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

50
50
51

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 2,000 (925 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559

หน้า
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 5,000 (850 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 18,000 (500 hPa) เวลา 07.00 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8เวลา 10.00 น.(0300 UTC)
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
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การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 22.45 น.(15.45 UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559
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63. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 17.00 น.(10.00UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559
64. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 22.45 น.(15.45 UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559
65. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 21.00 น. (14.30UTC)วันที่ 30 ธันวาคม 2559
66. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา00.45 น.(17.45 UTC)วันที่ 30 ธันวาคม 2559
67. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 21.00 น. (14.30UTC)วันที่ 30 ธันวาคม 2559
68. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา00.45 น.(17.45 UTC)วันที่ 30 ธันวาคม 2559
69. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 07.00 น. (00.00UTC)วันที่ 31 ธันวาคม 2559
70. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา14.30 น.(07.30UTC)วันที่ 31 ธันวาคม 2559
71. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 07.00 น. (00.00UTC)วันที่ 31 ธันวาคม 2559
72. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา14.30 น.(07.30UTC)วันที่ 31 ธันวาคม 2559
73. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
74. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
75. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
76. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559
77. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
78. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
79. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 2มกราคม พ.ศ.2559
80. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
81. การตรวจเรดาร์กระบี่ เวลา 10.45 น. (01.00UTC)วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
82. การตรวจเรดาร์กระบี่ เวลา 20.45 น.(13.45UTC)วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
83. การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 11.30 น. (04.30UTC)วันที่ 2มกราคม พ.ศ.2559
84. การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 05.30 น.(22.30UTC)วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
85. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
86. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
87. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 3มกราคม พ.ศ.2559
88. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
89. การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 09.45 น. (02.45UTC)วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
90. การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 17.45 น.(11.45UTC)วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
91. การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น. (02.30UTC)วันที่ 3มกราคม พ.ศ.2559
92. การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 03.30 น.(23.30UTC)วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559
93. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 10.00 น. (03.00UTC)วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
94. การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 16.00 น.(09.00UTC)วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
95. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 10.00 น. (03.00UTC)วันที่ 4มกราคม พ.ศ.2559
96. การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 16.00 น.(09.00UTC)วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
97. การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 08.45 น. (01.45UTC)วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
98. การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 05.45 น.(22.45UTC)วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
99. การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 12.30 น. (05.30UTC)วันที่ 4มกราคม พ.ศ.2559
100.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 05.30 น.(22.30UTC)วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
101.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
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102.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 17.00 น.(10.00UTC)วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
103.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 5มกราคม พ.ศ.2559
104.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 17.00 น.(10.00UTC)วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
105.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 09.45 น. (02.45UTC)วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
106.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 00.45 น.(17.45UTC)วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
107.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น. (02.30UTC)วันที่ 5มกราคม พ.ศ.2559
108.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 01.30 น.(18.30UTC)วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
109.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
110.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 03.00 น.(20.00UTC)วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
111.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 6มกราคม พ.ศ.2559
112.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 24.00 น.(17.00UTC)วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
113.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 09.45 น. (02.45UTC)วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
114.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 00.45 น.(17.45UTC)วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
115.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น. (02.30UTC)วันที่ 6มกราคม พ.ศ.2559
116.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 01.30 น.(18.30UTC)วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
117.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
118.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 06.00 น.(23.00UTC)วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
119.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2559
120.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 06.00 น.(23.00UTC)วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2559
121.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 09.45 น. (02.45UTC)วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2559
122.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 06.45 น.(23.45UTC)วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2559
123.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น. (02.30UTC)วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2559
124.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 01.30 น.(17.30UTC)วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2559
125.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
126.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
127.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
128.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 20.00 น.(13.00UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
129.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 09.45 น. (02.45UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
130.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 00.45 น.(17.45UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
131.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น. (02.30UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
132.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 05.30 น.(22.30UTC)วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2559
133.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 08.00 น. (01.00UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
134.การตรวจเรดาร์นราธิวาส เวลา 12.00 น.(05.00UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
135.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 07.00 น. (00.00UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
136.การตรวจเรดาร์สทิงพระ เวลา 13.00 น.(06.00UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
137.การตรวจเรดาร์ภูเก็ต เวลา 09.45 น. (02.45UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
138.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น.(02.30UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
139การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 05.30 น. (22.30UTC)วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2559
140.การตรวจเรดาร์ชุมพร เวลา 09.30 น.(02.30UTC)วันที่ 10มกราคม พ.ศ.2559
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่1 แสดงสรุปความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ ในช่วง 1-10 มกราคม 2560
ตารางที่2 แสดงผมการตรวจวัดปริมาณฝนช่วงวันที่
29 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม 2560
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สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ข แสดงปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก ระหว่าวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง
9 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ภาคผนวก ค แสดงประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่าวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง
9 มกราคม 2560
1.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (62/2559) เรื่อง ฝนตก
หนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-1
2.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 7 (65/2559) เรื่อง ฝนตก
หนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-2
3.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 9 (67/2559) เรื่อง ฝนตก
หนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-3
4.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 12 (1/2560 ) เรื่อง ฝนตก
หนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-4
5.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 15 (4/2560 ) เรื่อง ฝนตก
หนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-5
6.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 18 (7/2560 ) เรื่อง ฝนตก
หนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-6
7.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 21 (10/2560 ) เรื่อง ฝน
ตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-7
8.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 22 (11/2560 ) เรื่อง ฝน
ตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-8
9.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 25 (14/2560 ) เรื่อง ฝน
ตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-9
10.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 30 (19/2560 ) เรื่อง ฝน
ตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-10
11.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 33 (22/2560 ) เรื่อง ฝน
ตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-11
12.ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 35 (24/2560 ) เรื่อง ฝน
ตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ค-12
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กิตติกรรมประกาศ
ในการทาเอกสารวิชาการ กรณีศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อการเกิด
อุทกภัยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 นั้น ในนาม
ผู้ จั ดทา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ งตะวันออก ผู้ อานวยการส่ ว น
พยากรณ์อากาศ ผู้อานวยการส่วนสารสนเทศ ผู้อานวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ผู้อานวยการส่วน
ติดตามสภาวะอากาศ และผู้อานวยการสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ คอยให้คาปรึกษาให้ความสะดวกในการทาจัดทา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทาง
ในการจัดทาเอกสารวิชาการ กรณีศึกษา ในครั้งนี้
ขอบคุณ คุณนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน ส่ วนสารสนเทศ เพื่อน
ร่ว มงานทุกคนที่ให้ ความช่ว ยเหลื อ ตลอดจนคาแนะนาที่เป็น ประโยชน์ในการจัดทาเอกสารวิชาการ
กรณีศึกษา
คณะผู้จัดทาเอกสารวิชาการ กรณีศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ให้ การสนับสนุน
เอื้อเฟื้อและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจนกระทั่งเอกสารวิชาการ กรณีศึกษาสาเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทา
4 กันยายน 2560

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายและที่เห็นได้ชัดเจนคือภูมิประเทศของ
ไทยมีลักษณะภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบลุ่ม และพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเล ประกอบกับประเทศไทยอยู่
ภายใต้อิทธิพลของมรสุมสองชนิดคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นเหตุให้
ภาคใต้ของประเทศไทยต้องพบกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆเช่นน้้า ท่วม ดินโคลนถล่มภัยแล้งและ
แผ่นดินไหวเป็นต้น
อุทกภัยหรือน้้าท่วม (Flood) ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ประเทศไทยเนื่องจากอิทธิพลจากพายุหมุนเขต
ร้อนและมรสุมที่มีก้าลังแรงท้าให้ภาคใต้ของประเทศไทยเกิดอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
มากที่สุด และปัจจัยเสริมที่ท้าให้เกิดอุทกภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น คือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เช่น
ความลาดชัน ภูมิประเทศการใช้ประโยชน์ของที่ดินความหนาแน่นของทางน้้า เป็นต้นและเกิดจากการ
กระท้าของมนุษย์คือการตัดไม้ท้า ลายป่าเพื่อท้าเป็นพื้นที่เพาะปลูกจึงท้าให้มีการท้าลายหน้าดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเช่นสะพานถนนและท่อระบายน้้าขนาดเล็กเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ท้าให้น้าไหลไม่สะดวก
เนื่องจากมีเศษไม้เศษขยะมาติดหรืออุดตันท้าให้น้าเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนซึ่งเป็นเหตุท้าให้ความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ้านวนมาก
ในระหว่ า งวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 ภาคใต้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีก้าลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่้าที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนล่างและเคลื่อนตัวทางเหนือค่อนไปทางตะวันตกท้าให้เกิดแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือ
กับลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภาคใต้ ท้าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่มีผล
ให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้างหลายพื้นที่ และจากผลการตรวจปริมาณน้้าฝนรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 3
มกราคม 2560 อ้าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณฝนได้ 255.0 มิลลิเมตร อ้าเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณฝนได้ 250.0 มิลลิเมตร และอ้าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงวัดปริมาณฝนได้
235.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ วันที่ 5 มกราคม 2560 สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครศรี ธรรมราช จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช วั ด ปริ ม าณฝนได้ 615.6 มิ ล ลิ เมตร สถานีอุ ตุ นิ ยมวิ ทยานครศรี ธ รรมราช จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 399.8 มิลลิเมตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 365.3 มิลลิเมตรตามล้าดับ วันที่ 9 มกราคม 2560 สถานีอุตุนิยมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณฝนได้ 244.7 มิลลิเมตร สถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัด
ปริมาณฝนได้ 181.5 มิลลิเมตร และสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัด
ปริมาณฝนได้ 160.3 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการวิเคราะห์หาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 นั้นจะท้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจสามารถน้าผล
การศึกษาและวิเคราะห์ไปปรับใช้เมื่อเกิดสภาวะอากาศที่เหมือนหรือคล้ายกัน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาสาเหตุและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
1.2.2 ศึกษารูปแบบการเกิดอุทกภัยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่างวันที่วันที่ 29
ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
ศึกษาบริเวณพื้นทีภ่ าคใต้ฝั่งตะวันออก ซึง่ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด คือประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
1.3.2 ขอบเขตเชิงข้อมูล
1) แผนที่อากาศผิวพื้น (Top Charts) เวลา 07.00 น. ระหว่างวันที่ 29
ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
2) แผนที่ลมชั้นบน (Upper Winds) เวลา 07.00 น.
- ระดับ 2,000 ฟิต (925 hPa)
- ระดับ 5,000 ฟิต (850hPa)
- ระดับ 18,000 ฟิต (500hPa)
3) ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม Himawari ระหว่ า งวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 - 9
มกราคม 2560
4) ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนจากสถานีนราธิวาส สงขลา กระบี่ ภูเก็ต และชุมพร
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
5) ข้อ มู ล ปริ มาณฝนรายวั นบริ เวณพื้ นที่ ศึ กษา(สถานี ต รวจอากาศ และฝน
อ้าเภอ) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
6) ประกาศค้ าเตือ นศูน ย์อุ ตุ นิย มวิ ท ยาภาคใต้ ฝั่ งตะวั น ออก จั งหวัด สงขลา
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
1.4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เพื่อเป็นแนวทางให้นักอุตุนิยมวิทยาหรือผู้ที่สนใจสามารถน้าผลการศึกษาไปปรับ
ใช้ในการเตือนภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5.2 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน้ า ผลการศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ใช้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.5 บทตรวจเอกสาร
1.5.1 อุทกภัย
นิยามและสาเหตุการเกิดอุทกภัย
อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะ
ที่น้าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้า ล้าธาร หรือทางน้้า เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้า หรือเกิด
จากการสะสมน้้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันท้าให้พ้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้้า โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมัก
เกิดจากน้้าท่วม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ
1) น้้ าท่ว มขัง/น้้าล้ นตลิ่ ง เป็นสภาวะน้้าท่ ว มที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้้าไม่มี
ประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้้าล้นตลิ่ง น้้าท่วม
ขังส่ว นใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้้า และมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน
ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับความเสียหายอื่นๆ
มีไม่มากนักเพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
2) น้้าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจากฝนตกหนัก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้้าน้อย เช่น บริเวณต้นน้้าซึ่ง
มีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าถูกท้าลายไปท้าให้การกักเก็บหรือการต้านน้้าลดน้อยลง บริเวณพื้นที่
ถนนและสนามบิน เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าพังทลาย น้้าท่วมฉับพลัน
มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่
มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้้าที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้้าท่วม
ฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมากโอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้น
ความเสียหายจากน้้าท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังนี้
·
1) ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน้้าล้าธารได้ทันจึงท่วมพื้นที่ที่อยู่ในที่ต่้า มักเกิด
ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน
·
2) ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้ประจ้าอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลานาน
หรือแทบไม่เคลื่อนที่ จะท้าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก เช่น
มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ท้าให้ที่นั้นเกิดพายุลมแรง ฝนตก
หนักเป็ นบริเวณกว้างและมีน้ าท่วมขัง นอกจากนี้ถ้าความถี่ของพายุที่เคลื่อนที่ เข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้น
ต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ท้าให้น้าท่วมเสมอ
·
3) ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท้าให้ปริมาณน้้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้้ามาก มีการไหล
และเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้้าท่วมฉับพลัน เกิดขึ้น
หลังจากที่มีฝ นตกหนักในช่ว งระยะเวลาสั้นๆ หรือเกิดก่อนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล้าธารเล็กๆ
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โดยเฉพาะตอนที่อยู่ใกล้ต้นน้้าของบริเวณลุ่มน้้า ระดับน้้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับ
เทือกสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
·
4) ผลจากน้้ า ทะเลหนุ น ในระยะที่ ด วงอาทิ ต ย์ แ ละดวงจั น ทร์ อ ยู่ ใ นแนวที่ ท้ า ให้
ระดับน้้าทะเลขึ้นสูงสุด น้้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้้าในแม่น้าสูงขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่
น้้าป่าและจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้า ท้าให้น้าในแม่น้าไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท้าให้เกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่งและ
ท่วมเป็นบริเวณกว้างยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหายจากน้้าท่วมชนิดนี้จะมี
มาก
·
5) ผลจากลมมรสุมมีก้าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีก้าลังแรงเป็นระยะเวลาหลาย
วัน ท้าให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักท้าให้เกิดน้้าท่วม
ได้ ยิ่ ง ถ้ า มี พ ายุ เ กิ ด ขึ้ น ในทะเลจี น ใต้ ก็ จ ะยิ่ ง เสริ ม ให้ ม รสุ ม ดั ง กล่ า วมี ก้ า ลั ง แรงขึ้ น อี ก ส่ ว นมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ไทย ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีก้าลังแรง
เป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีก้าลังแรงขึ้นจะท้าให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ใน
อ่าวไทย และระดับน้้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งท้าให้มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปท้า
ให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง
·
6) ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบนบกและ
ภูเขาไฟใต้น้าระเบิด เปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน บางส่วนของ
ผิวโลกจะสูงขึ้นบางส่วนจะยุบลง ท้าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง เกิดน้้าท่วมตามหมู่เกาะและ
เมืองตามชายฝั่งทะเลได้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระท้าของมนุษย์ มีดังนี้
·
1) การตัดไม้ท้าลายป่า ในพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะท้าให้อัตราการไหลสูงสุด
เพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้้าในการท้าลายและยังเป็นสาเหตุของดินถล่ม
ด้วย นอกจากนี้ยังท้าให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้องน้้า ท้าให้ท้องน้้าตื้นเขินไม่
สามารถระบายน้้าได้ทันที รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้้า
·
2) การขยายเขตเมืองลุกล้้าเข้าไปในพื้น ที่ลุ่มต่้า (Flood plain) ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้้า
ธรรมชาติท้าให้ไม่มีที่รับน้้า ดังนั้นเมื่อน้้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่้าซึ่งเป็นเขตเมืองที่
ขยายใหม่ก่อน
·
3) การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้้าธรรมชาติท้าให้มีผลกระทบต่อการระบายน้้าและ
ก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วม
·
- การออกแบบทางระบายน้้าของถนนไม่เพียงพอ ท้าให้น้าล้นเอ่อในเขตเมือง ท้าความ
เสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายได้ช้ามาก
·
- การบริหารจัดการน้้าที่ ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมโดยเฉพาะบริเวณด้าน
ท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้า
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1.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพบว่าระหว่าง พ.ศ. 2548-2552 อุทกภัยเป็นภัยที่ต้อง
ใช้งบประมาณ (เงินทดรองราชการ) ในการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงมากที่สุดถึง ร้อยละ 56.92
สาเหตุหนึ่งที่ท้าให้อุทกภัยมีความรุนแรงมากกว่าภัยธรรมชาติอื่นๆคือ อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยกว่าภัยพิบัติอื่นๆ ก่อให้เกิดหายนะในวงกว้างทั้งความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและชีวิตของผู้คน การ
ขยายตัวของชุมชนเมืองการบุกรุกพื้นที่ริมแม่น้าการเปลี่ยนแปลงไปทางกายภาพของพื้นที่ที่น้าเคยซึมผ่าน
ได้เมื่อเกิดอุทกภัย จึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก อีกทั้งการบริหารจัดการยังยากขึ้นด้วย (ธวัชชัย
และคณะ, 2546)
อุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นเหตุการณ์เกิดน้้าท่วมและดินถล่ม
ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งด้าเนินมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ในบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึง 120 เซนติเมตร เหตุการณ์ดังกล่าวท้าให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม 53 คน สร้าง
ความเสียหายมากกว่า 500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สาเหตุเนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศต่้าในอ่าวไทย
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2560 เคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ ท้าให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี จ นถึ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง (https://th.wikipedia.org/wiki/flood2554 สื บ ค้ น 23 สิ ง หาคม
2560)
สถานการณ์น้าท่วมของประเทศไทยในปี 2554 มีความรุนแรงมากกว่าปกติอิทธิพลของพายุโซน
ร้อนนกเตนที่พาดผ่านประเทศไทยท้าให้ในหลายพื้นที่ของประเทศประสบปัญหาน้้าท่วมสถานการณ์น้า
ท่วมตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 กลายเป็นมหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและรุนแรงหลาย
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินหรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านการค้า และด้านการคมนาคมขนส่ง (ดร.ขนิษฐาปาลโมกข์และคณะ, 2557)
ธนวรรธน์ พลวิ ชั ย (2554) ผู้ อ้ า นวยการศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้ า ไทย ได้ ก ล่ า วว่ า เศรษฐกิ จ ไทยได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาอุ ท กภั ย มู ล ค่ า ความเสี ย หาย
รวม 3.5 แสนล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น ภาคอุ ต สาหกรรม 2 แสนล้ า นบาท ภาคเกษตร 8.5 หมื่ น ล้ า นบาท
การค้า 2.9 หมื่นล้านบาท การท่องเที่ยว 2.5 หมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจหรือ GDP ปี2554 ลดลงเหลือร้อยละ 3.1-3.4 คาดว่าจะท้าให้อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทยปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5-2.0
โชติไกรไชยวิจารณ์ (2549) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของที่ตั้ งและปริมาณฝนตกในประเทศไทย
สรุปได้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมท้าให้มี ทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนึอสลับกันพัดผ่านเกือบตลอดปี อิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองได้ก่อให้เกิดผลต่างกันดังนี้ คืออิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียหรืออ่าวเบงกอลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมไป
จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมจะก่อให้เกิดฝนตกหนักกระจายเกือบทั่ วไปทุกภาคของประเทศไทย
ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่อาจมีฝนตกน้อยกว่าเพราะมีเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้นอิทธิพลมรสุมเอาไว้
ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเรียกวาฤดูฝนของประเทศไทย ่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาจากแถบ
ไซบีเรียและประเทศจีน ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แม้จะก่อให้เกิดฤดู
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หนาวขึ้นในส่วนตอนบนของประเทศ แต่ก็ก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้้าท่ วมในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงนราธิวาสเกือบทุกปีเช่นเดียวกั น นอกจากฝนที่เกิดจากลมมรสุมทั้งสองดังที่กล่าว
แล้วยังมีอิทธิพลอื่นๆที่ส้าคัญได้แก่อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่้า อิทธิพลของพายุหมุนหรือหย่อม
ความกดอากาศต้่า ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงฤดู ฝนเมื่อผสมรวมกันจึงท้าให้ฝนตกต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณ
๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี และหากบางปีมีปรากฏการณ์ลานิญาเข้ามาด้วยก็จะเป็นสาเหตุให้ฝนตกหนักมาก
ขึ้น อันเป็นที่มาของการเกิดน้้าหลากน้้าท่วมอย่ างรุนแรง อย่างไรก็ตามความรุนแรงและรูปแบบของน้้า
ท่วมยังมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา (2554) ได้แบ่งประเภทของน้้าท่วมในประเทศไทยออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1) น้้าป่าไหลหลากหรือน้้าท่วมฉับพลันมักจะเกิดขึ้นในที่ราบต้่าหรื อที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้น
น้้าเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานท้าให้จ้านวนน้้าสะสมมีปริมาณมากจน
พื้นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหว ไหลบ่าลงสู่ที่ราบต้่าเบื้องล่างอยางรวดเร็ว ความรุนแรงของน้้าอาจท้าให้
บ้านเรือนพังทลายเสียหายและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
2) น้้าท่วมหรือน้้าท่วมขังเป็นลักษณะของน้้าท่วมที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้้าสะสมจ้านวนมากที่ไหล
บ่าในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต้่า เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหายหรือเป็น
สภาพน้้าท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน
3) น้้าล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากปริมาณน้้าจากฝนหนักต่อเนื่องไหลลงสู่ล้าน้้าหรือแม่น้ามีปริมาณมากจน
ระบายลงสู่ลุ่มน้้าด้านล่างหรือออกสู่ปากน้้าไม่ทันท้าให้เกิดสภาวะน้้าล้นตลิ่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อปริมาณฝนทั้งในแง่ที่ท้าให้ปริมาณฝนมากขึ้น
และปริมาณฝนน้อยลง ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชี้ ให้เห็นวาพื้นที่ใน
เขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะการตกของฝนที่พบว่าปริมาณฝนเฉลี่ยอาจเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงก็ได้แต่ความถี่ของฝน
ตกหนักจะเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความเสี่ยงจากน้้าท่วมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การศึกษาปัญหาน้้าท่วมและการ
เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศโดยInstitute for Environmental Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้าไปสู่ความเสี่ยงน้้าท่วมของเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของความถี่และ
ความรุนแรง โดยเฉพาะความเสี่ยงน้้าท่วมบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าสายส้าคัญได้แก่แม่น้าไรน์ และแม่น้า
มิ ว ส์ ที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชากรหนาแน่ น และใช้ ป ระโยชน์ จ ากแม่ น้ า ทั้ ง ในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และการขนส่ง การขยายตัวของชุมชนเมืองทั้งในด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคมยิ่ งท้าให้
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้้าท่วมเพิ่มมากขึ้น น้้าท่วมรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงปี 2543 ทั้ง
ในประเทศแอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย จีน บังคลาเทศ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม และประเทศอังกฤษ ปัญหา
น้้าท่วมรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนับจากนั้นโดยเกิดขึ้นในรัฐนิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2548
ประเทศอังกฤษในปี 2550 ประเทศบังคลาเทศในปี 2551 ประเทศตุรกีและตอนใต้ของจีนในปี 2552
และ 2553 ตามล้าดับนอก จากความถี่ของน้้าท่วมที่เพิ่มขึ้นแล้วมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้้าท่วม
ในเขตชุมชนเมืองยังเพิ่มขึ้นตามไปอีกด้วยโดยเฉพาะในทศวรรษหน้า (วนารัตน์ และคณะ, 2556)
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ปัจจุบันน้้าท่วมนับเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายประมาณ 1 ใน 3 ของความ
เสียหายจากภัยพิบัติทั้งหมดสถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความส้าคัญของการจัดการน้้าท่วมเพื่อลด
ความเสี่ยง ส้าหรับประเทศไทยนับว่ามีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้้าท่วมในระดับสูงเนื่องจาก
เมืองส้าคัญส่วนใหญ่มีท้าเลที่ตั้งบริเวณริมฝั่งแม่น้า และชายฝั่งทะเลที่ท้าให้มีโอกาสน้้าท่วมทั้งจากน้้าฝน
และระดับน้้าทะเลที่สูงขึ้น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทยในช่วง
4-5 ปีที่ผ่านมาโดยศูนย์เครือช่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยใน
อนาคตมี แนวโน้ มการเพิ่ มขึ้ น ของปริ มาณฝนในเกือ บทุก ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยั งมีค วาม
แปรปรวนหรือความแตกต่างระหว่างฤดูต่อฤดูหรือระหว่างปีต่อปีเพิ่มสูงขึ้น
รายงานจาก "ธนาคารแห่งประเทศไทย" เปิดเผยน้้าท่วมภาคใต้ในครั้งนี้กินพื้นที่สวนยางเสียหาย
75% คาดในระยะสั้นฉุดปริมาณยางเดือนมกราคมลดลง 20% ส่วนการท่องเที่ยวโดนผลกระทบเล็กน้อย
โดยสถานการณ์น้าท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ส่งผลเสียหายกระทบเป็นวงกว้าง ท้าให้หลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต่างเร่งออกมาตรการช่วยเหลื อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้้า ท่วม ล่าสุดธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้สรุปและประเมินผลกระทบต่อทรัพย์สินและครัวเรือนจากสถานการณ์น้าท่วมภาคใต้
ส่วนภาคการค้ากระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) ในอ้าเภอทุ่งสงและอ้าเภอ
ชะอวดจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เนื่ อ งจากพื้ น ที่ น้ า ท่ ว มหนั ก อยู่ ใ นเขตเศรษฐกิ จ ที่ ส้ า คั ญ (ที่ ม า
http://www.bangkokbiznews.com สืบค้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560)
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จังหวัด
พัทลุง

อ่าเภอ
5 อ่าเภอ

รายงานความเสียหาย
เสียชีวิต

ครัวเรือน

คน

5

27,274

64,018

สงขลา

16 อ่าเภอ

3

8,880

26,715

ตรัง

10 อ่าเภอ

2

5,242

18,369

สุราษฎร์ธานี

19 อ่าเภอ

7

8,405

24,905

นครศรีธรรมราช

23 อ่าเภอ

11

145,294

460,270

ประจวบคีรีขันธ์

8 อ่าเภอ

4

30,810

66,486

ชุมพร

8 อ่าเภอ

3

23,060

74,631

กระบี่

5 อ่าเภอ

3

97

-

นราธิวาส

13 อ่าเภอ

3

33,420

131,182

ปัตตานี
ระนอง
ยะลา

9 อ่าเภอ
5 อ่าเภอ
4 อ่าเภอ

-

9,191
39
5,016

22,012
16,804

ทรัพย์สิน
-ถนน 352 จุด -สะพาน 12 แห่ง
ท่านบ1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง -วัด 10
แห่งโรงเรียน 10 แห่ง สถานที่
ราชการ 4แห่ง ท่อระบายน้้า31
แห่ง
บ้าน 33 หลัง ถนน 33 สาย
สถานที่ราชการ 7 แห่ง โรงเรียน 1
แห่งสะพาน 29 แหง ผาย 13 แห่ง
วัด 3
แห่ง พื้นที่การเกษตร 13,679 ไร่
ถนน 582 จุด ท่อระบายน้่า 98
แห่งสะพาน/คอสะพาน 70 แห่ง
พื้นที่การเกษตร 6,058 ไร่
ถนน 57 แห่ง สะพาน 25 แห่ง
ฝาย
15 แห่ง
บ้าน 315 หลัง สถานที่ราชการ 7
แห่ง วัด 3 แห่ง โรงงาน 2 แห่ง บ่อ
ปลา 39 บ่อ พื้นที่การเกษตร
9,450
ไร่
สะพาน 23 แห่ง โรงเรียน 10 แห่ง
บ่อปลา 76 บ่อ พื้นที่การเกษตร
14,417 ไร่
-

ตารางที่ 1 แสดงสรุปความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ ในช่วง 1-10 มกราคม 2560
(ที่มา http://www.disaster.go.th/mobile/th/inner-cms-detail.php?cid=
8530&mykey=mission_managers&mytab=cms01&page=3
สืบค้นวันที่ 25 เมษายน2560 )
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บทที่ 2 ข้อมูลและวิธีการ
2.1 ข้อมูล
2.1.1 แผนที่อากาศผิวพื้น (Top Charts) เวลา 07.00 น. ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม
2559 – 9 มกราคม 2560 ( ที่มา www.tmd.go.th)
2.1.2 แผนที่ลมชั้นบน (Upper Winds) เวลา 07.00 น.
- 1,000 ฟิต (925 hPa)
- 2,000 ฟิต (850 hPa)
- 18,000 ฟิต (500 hPa) (ที่มาwww.tmd.go.th)
2.1.3 ภาพถ่ายดาวเทียม Himawari ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม
2560 (ที่มาwww.tmd.go.th)
2.1.4 ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนจากสถานีนราธิวาส สงขลา กระบี่ ภูเก็ต และชุมพร (ที่มา
www.tmd.go.th)
2.1.5 ข้อมูลฝนรายวันบริเวณพื้นที่ศึกษาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม
2560 (ที่มา http://119.46.126.63:9000/FlightFolder/index.jsp)
2.2.วิธีการดาเนินการ
2.2.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดน้้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทย
2.2.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการอุทกภัยบริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29
ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
2.2.3 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยน้ า ข้อ มู ล ข้ อ 2.2.1 และ 2.2.1 มาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั น เพื่ อ
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดการคงอยู่และการสลายตัวของอุทกภัยในพื้นที่ศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
2.2.4 วิเคราะห์ปัจจัยหลักและสังเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณภาคใต้
ของประเทศไทยระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
2.2.5 เสนอที่ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและเขียนรายงาน
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
3.1.1 แผนที่อากาศผิวพื้นเวลา 07.00 น.

ภาพที่ 1 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 2 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 3 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 4 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 5 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 6 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 7 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 8 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 9 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 10 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 11 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 12 แสดง แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00 น.
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
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3.1.2 แผนที่ลมชั้นบน
1)ระดับ 2,000 ฟิต (925hPa)เวลา 07.00 น.

ภาพที่13 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่14 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่15 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่16 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 1มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที1่ 7 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 2มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่18 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 3มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่19 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 4มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่20 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 5มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที2่ 1 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 6มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่22 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันทิ่ 7มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที2่ 3 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 8มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่24 แสดงแผนที่ลมชั้นบน
วันที่ 9มกราคม พ.ศ.2560

2) ระดับ 5,000 ฟิต(850 hPa)

ภาพที่25 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่26 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่27 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 28 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 29 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 30 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 31 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 32 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 33 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 34 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 35 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 36 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

3)ลมชั้นบน ระดับ 18,000 ฟิต( 500 hPa )

ภาพที่ 37 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 38 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 39 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 40 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 1มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 41 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 42 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 43 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 44 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 45 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 46 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 47 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 48 แสดง แผนที่ลมชั้นบน เวลา 07.00 น.
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

3.1.3 ภาพดาวเทียม Infrared Himawari8 เวลา 10.00 น. (0300 UTC)

ภาพที่ 49 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 50 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 51 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 52 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 53 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 54 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 55 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 56 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 57 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 58 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 59 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 60 แสดงภาพถ่ายดาวเทียว infrared Himawari 8
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

3.1.4 ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 61 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 17.00น. (10.00UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 62 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 22.45 น.(15.45 UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 63 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 17.00น. (10.00UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 64 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 22.45 น.(15.45 UTC)วันที่ 29 ธันวาคม 2559
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วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 65 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 21.30น. (14.30UTC)วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 66 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 00.45 น. (17.45 UTC)วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 67 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 21.30 น. (14.30UTC) วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 68 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 00.45 น. (17.45 UTC) วันที่ 30 ธันวาคม 2559

21

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สภาพที่ 69 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาสส
เวลา 07.00 น. (00.00 UTC)วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 71 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 07.00 น. (00.00 UTC) วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 70 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาพที่ 72 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 14.30 น. (07.30 UTC) วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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วันที่ 1 มกราคม 2560

ภาพที่ 73 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC)วันที่ 1 มกราคม 2560

ภาพที่ 74 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC)วันที่ 1 มกราคม 2560

ภาพที่ 75 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC)วันที่ 1 มกราคม 2560

ภาพที่ 76 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC)วันที่ 1 มกราคม 2560
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วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 77 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 79 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 78 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC) วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 80 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC) วันที่ 2 มกราคม 2560
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ภาพที่ 81 แสดงผลการตรวจเรดาร์กระบี่
เวลา 10.45 น. (01.00 UTC) วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 82 แสดงผลการตรวจเรดาร์กระบี่
เวลา 20.45 น. (13.45 UTC) วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 83 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)วันที่ 2 มกราคม 2560

ภาพที่ 84 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 05.30 น. (22.30 UTC)วันที่ 2 มกราคม 2560
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วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 85 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 87 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC ) วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 86 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 88 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560
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ภาพที่ 89 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 09.45 น. (02.45 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 91 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 09.30 น. (02.30 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 90 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 17.45 น. (11.45 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560

ภาพที่ 92 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 03.30 น. (23.30 UTC) วันที่ 3 มกราคม 2560
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วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 93 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 10.00 น. (03.00 UTC)วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 95 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 10.00 น. (03.00 UTC)วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 97 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 08.45 น. (01.45 UTC)วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 94 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 16.00 น. (09.00 UTC)วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 96 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 16.00 น. (09.00 UTC)วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 98 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 05.45 น. (22.45 UTC)วันที่ 4 มกราคม 2560
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ภาพที่ 99 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 12.30 น. (05.30 UTC) วันที่ 4 มกราคม 2560

ภาพที่ 100 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 05.30 น. (22.30 UTC) วันที่ 4 มกราคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 101 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC)วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 102 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 17.00 น. (10.00 UTC)วันที่ 5 มกราคม 2560
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ภาพที่ 103 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 104 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 17.00 น. (10.00 UTC) วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 105 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภเู ก็ต
เวลา 09.45 น. (02.45 UTC) วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 106 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 00.45น. (17.45UTC) วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 107 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 09.30 น. (02.30 UTC) วันที่ 5 มกราคม 2560

ภาพที่ 108 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 01.30 น. (18.30 UTC) วันที่ 5 มกราคม 2560
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วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที่ 109 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที่ 110 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 03.00 น. (20.00 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที่ 111 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที่ 112 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 24.00 น. (17.00 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560
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ภาพที่ 113 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภเู ก็ต
เวลา 09.45 น. (02.45 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที่ 114 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 00.45 น. (17.45 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที่115 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 09.30 น. (02.30 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

ภาพที1่ 16 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 01.30 น. (18.30 UTC) วันที่ 6 มกราคม 2560

วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 117 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 118 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 06.00 น. (23.00 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560
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ภาพที่ 119 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 120 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา06.00 น. (23.00 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 121 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภเู ก็ต
เวลา 09.45 น. (02.45 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 122 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภเู ก็ต
เวลา 06.45น. (23.45 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 123 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 09.30 น. (02.30 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560

ภาพที่ 124 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 01.30 น. (18.30 UTC) วันที่ 7 มกราคม 2560
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วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 125 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 126 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 127 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 128 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 20.00 น. (13.00 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 129 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภเู ก็ต
เวลา 09.45 น. (02.45 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 130 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภูเก็ต
เวลา 00.45 น. (17.45 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560
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ภาพที่ 131 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 09.30 น. (02.30 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

ภาพที่ 132 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา 05.30 น. (22.30 UTC) วันที่ 8 มกราคม 2560

วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 133 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 08.00 น. (01.00 UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 134 แสดงผลการตรวจเรดาร์นราธิวาส
เวลา 12.00 น. (05.00 UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 135 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 07.00 น. (00.00 UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 136 แสดงผลการตรวจเรดาร์สทิงพระ
เวลา 13.00 น. (06.00 UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560
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ภาพที่ 137 แสดงผลการตรวจเรดาร์ภเู ก็ต
เวลา 09.45 น. (02.45 UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 139 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 05.30 น. (22.30 UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 138 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชุมพร
เวลา09.30น. (02.30UTC) วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพที่ 140 แสดงผลการตรวจเรดาร์ชมุ พร
เวลา 09.30 น. (02.30 UTC) วันที่ 10 มกราคม 2560

3.1.4 ข้อมูลปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก จากสถานีตรวจอากาศและฝนอาเภอต่างๆ
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝน (หนักถึงหนักมาก) ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
วันที่

นราธิวาส

ยะลา

30 ธ.ค.2559
31 ธ.ค.2559

1 ม.ค. 2560
2 ม.ค. 2560

3 ม.ค. 2560

ปัตตานี
36.6 (อ.สายบุรี)
46.0 (อ.แม่ลาน)

29 ธ.ค.2559
123.5(อ.เจาะไอร้อง)
102.5 (อ.ระแงะ)
101.0(อ.สุไหงโก-ลก)
161.4 (อ.ยี่งอ)
157.8 (อ.สุไหงโก-ลก)
143.6 (อ.เมือง)
138.7 (อ.สุไหงปาดี)
130.0 (อ.ตากใบ)
122.3 (อ.เจาะไอร้อง)
117.4 (อ.รือเสาะ)
110.6 (อ.สุคิรนิ )
102.3 (อ.สุคิรนิ )
85.0 (อ.จะแนะ)
248.2 (อ.แว้ง)
242.2 (อ.สุคิรนิ )
228.5 (อ.จะแนะ)
182.6 (อ.รือเสาะ)
162.0 (อ.ระแงะ)
113.3 (อ.ยี่งอ)
110.8 (อ.สุไหงโก-ลก)
102.4 (อ.สุไหงปาดี)
155.8 (อ.เมือง)
145.6(อ.ตากใบ)
139.4 (อ.สุไหงปาดี)
136.6(อ.บาเจาะ)

สงขลา

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

36.5 (อ.นาหม่อม)

46.0 (อ.แม่ลาน)
126.4 (อ.เมือง)
120.0 (อ.รามัน)
58.8 (อ.ยะหา)

140.2 (อ.ทุ่งยางแดง)
113.5 (อ.กะพ้อ)

177.0 (อ.จะนะ)
120.0 (อ.รัตภูมิ)
87.1 (อ.สะบ้าย้อย)

84.6 (ม.วลัยลักษณ์)
69.9 (ราชภัฎฯ)

94.0 (อ.บันนังสตา)
64.5 (อ.ยะหา)
149.5 (อ.รามัน)
109.4 (อ.เมือง)
83.5 (อ.ยะหา)

61.1 (อ.กะพ้อ)

115.0 (อ.คลองหอยโข่ง)
84.2. (ท่าอากาศยานฯ)
125.6 (อ.กระแสสินธุ์)
106.3 (อ.รัตภูมิ)
98.9 (อ.บางกล่า)

47.8 (ม.วลัยลักษณ์)

70.0 (อ.คีรีรัฐนิคม)

170.0 (อ.ป่าพะยอม)
157.5 (อ.ศรีนครินทร์)
92.0(อ.ศรีบรรพต)

76.3 (ม.ราชภัฎฯ)
75.5 (อ.ชะอวด)

80.5 (อ.ท่าชนะ)

83.2 (อ.ละแม)

69.8 (อ.รามัน)

126.2(อ.สายบุรี)
118.1 (อ.กะพ้อ)
110.5(อ.ไม้แก่น)
110.0(อ.ปานาเระ)
98.3(อ.มายอ)

255.0 (อ.ศรีนครินทร์)
250.0 (อ.ป่าพะยอม)
235.0 (อ.ศรีบรรพต)
220.0 (อ.ควนขนุน)
210.0(อ.เมือง)
175.0(อ.เขาชัยสน)
174.3(อ.กงหรา)
153.0(อ.บางแก้ว)
152.1 (อ.เมือง)

179.4 (อ.เมือง)
170.0 (อ.พรหมคีรี)
164.5 (อ.ชะอวด)
151.8 (ม.ราชภัฎฯ)
145.0 (อ.นบพิตา)
140.0 (อ.ท่าศาลา)
124.7 (อ.พิปนู )
116.1 (อ.สิชล)
90.5 (อ.พระหรหม)
90.1 (อ.ลานสกา)

74.2 (อ.เกาะพงัน)
65.0 (อ.ดอนสัก)

115.0 (อ.ทุ่งตะโก)
67.2 (อ.พะโต๊ะ)

78.5 (อ.แม่ลาน)
74.8 (อ.เมือง)
64.5 (อ.กะพ้อ)

121.5 (อ.กระแสสินธุ์)

ประจวบคีรีขันธ์
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝน (หนักถึงหนักมาก) ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 (ต่อ)
วันที่

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สงขลา

194.6 (อ.ไม้แก่น)

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

250.0 (อ.ป่าพะยอม)
233.0 (อ.ศรีบรรพต)
220.0 (อ.ควนขนุน)
158.4 (อ.เมือง)
130.0 (อ.ศรีนครินทร์)

170.5(อ.ร่อนพิบูลย์)
150.5(อ.ลานสดา)
150.5(อ.จุฬาภรณ์))
150.0 (อ.ชะอวด)
130.0 (อ.พิปนู )
110.7 (อ.นบพิตา)

200.0 (อ.กระแสสินธุ์)
135.7 (อ.ระโนด)

230.0 (อ.เมือง)
195.4 (อ.เมือง)
190.0 (อ.ศรีนครินทร์)
180.2(อ.กงหรา)
120.0 (อ.ควนขนุน)

135.3 (อ.ไม้แก่น)

185.0 (อ.ระโนด)
80.2 (อ.เมือง)
70.6 (อ.สิงหนคร)

130.0 (อ.ควนขนุน)
116.5(อ.ศรีนครินทร์)
107.0 (อ.บางแก้ว)
100.0 (อ.เมือง)

185.7 (อ.ไม้แก่น)
115.0 (สายบุรี)

85.0 (อ.กระแสสินธุ์)

110.0 (อ.ควนขนุน)
85.0 (อ.เมือง)

8 ม.ค. 2560

615.6 (ต.บางจาก)
399.8 (อ.เมือง)
365.3 (ม.ราชภัฎฯ)
320.5.0 (อ.ท่าศาลา)
295.0 (อ.ขนอม)
220.0 (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
215.0 (อ.เชียรใหญ่)
193.0 (อ.พรหมคีรี)
180.5 (แ.ปากพนัง)
178.7 (อ.สิชล)
166.2 (อสานสกา)
160.0 (อ.นบพิตา)
160.5 (อ.ร่อนพิบูลย์)
159.2 (ต.บางจาก)
194.0 (อ.หัวไทร)
190.0 (อ.ปากพนัง)
175.0 (อ.เชียรใหญ่)
161.6 (อ.เมือง)
133.3 (อ.ขนอม)
107.3 (ม.วลัยลักษณ์)
151.8 (ม.วลัยลักษณ์)
125.0 (อ.หัวไทร)
84.6 (อสานสกา)
95.0 (ม.ราชภัฎฯ)
60.8 (อ.สิชล)

9 ม.ค. 2560

42.5 (อ.สิชล)

4 ม.ค. 2560

5 ม.ค. 2560

6 ม.ค. 2560

120.2 (อ.เมือง)

7 ม.ค. 2560

218.0 (อ.บาเจาะ)

82.0 (อ.รามัน)

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

200.0 (อ.ท่าชนะ)
190.0(อ.ท่าฉาง)
171.4 (อ.ไชยา)
166.2 (อ.เมือง)
155.3 (อ.พุนพิน)
125.0 (อ.ดอนสัก)
105.0 (อ.บ้านนาสาร)
257.7 (อ.เกาะพงัน)
135.6 (อ.เกาะสมุย)
130.0 (อ.ท่าชนะ)
95.3 (อ.กาญจนดิษฐ์)

227.0 (อ.ละแม)
150.0 (อ.ทุ่งตะโก)
113.0 (อ.พะโต๊ะ)

135.6 (อ.เกาะพงัน)

70.5 (อ.ทุ่งตะโก)

100.0 (อ.ชับบุรี)

125.5 (อ.พะโต๊ะ)
111.2 (อ.สวี)
110.0 (อ.ท่าแซะ)

40.3 (อ.บ้านนาสาร)

ประจวบคีรีขันธ์

190.0 (อ.สวี)
183.5 (อ.ละแม)
160.5 (อ.ทุ่งตะโก)
136.0 (อ.เมือง)

124.5 (อ.เมือง)
224.7 (อ.เมือง)
181.5 (อ.หัวหิน)
160.3 (ต.หนองพลับ)

3.2 ผลการวิเคราะห์/ศึกษา
3.2.1การวิเคราะห์อากาศ ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม2559
1) วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 29-31 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.(00.00
UTC) บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และทะเลจีนใต้
และวิ เคราะห์ ได้ เป็ น หย่ อมความกดอากาศต่้า บริเวณทะเลจีใต้ ตอนล่ าง แสดงดังภาพที่1 , 2 และ3
ตามล้าดับ
2) วิเคราะห์ แผนที่ ล มชั้นบน ระดับ 2,000 ฟิต (925 hPa) วันที่ 29-31 ธันวาคม
2559 เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้
และทะเลอันดามัน ไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดังแสดตามภาพที่ 13, 14 และ 15
ตามล้าดับ
3) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 5,000 ฟิต (850 hPa) วันที่ 29-31 ธันวาคม 2559
เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้และ
ทะเลอันดามัน ไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดัง แสดงตามภาพที่ 25, 26 และ 27
ตามล้าดับ
4) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 18,000 ฟิต (500 hPa) วันที่ 29-31 ธันวาคม 2559
เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้และ
ทะเลอันดามัน ไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่ 37, 38 และ 39
ตามล้าดับ
5) วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจกลุ่มเมฆ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00
น.(03.00 UTC) กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างแผ่เข้ามาถึงอ่าวไทย ดังแสดงตามภาพที่
49, 50 และ 51
6) วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีนราธิวาส เวลา
17.00 น.(10.00 UTC) และเวลา 22.45 น.(15.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพ
ที่ 61 และ 62 วิเคราะห์ ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 17.00 น.(10.00
UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะ
เป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 63 และ 64
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีนราธิวาส
เวลา 21.30 น.(14.30 UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพ
ที่ 65 และ 66 ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 21.30 น.
(14.30 UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัดนราธิวาส และ
อ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 67 และ 68
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีนราธิวาส
เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) และ เวลา 14.30 น.(07.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาสตอนล่าง และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่ 69 และ 70 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 07.00 น.
(00.00UTC) และเวลา 14.30 น.(07.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด สงขลา นราธิวาส
และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 71 และ
72
7) วิเคราะห์ผลการตรวจวัดปริมาณฝน ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559 วันที่ 29
ธันวาคม 2559 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้เป็นฝนหนัก บริเวณจังหวัดปัตตานี อ้าเภอแม่ลาน และอ้าเภอสาย
บุรี วัดปริมาณฝนได้ 46.0 และ 36.6 มิลลิเมตร ตามล้าดับ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปริมาณฝนที่ตรวจวัด
ได้เป็นฝนหนัก บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอเจาะไอร้อง, อ้าเภอระแงะ และอ้าเภอสุไหงโก-ลก วัด
ปริมาณฝนได้ 161.4, 157.8และ 143.6มิลลิเมตร ตามล้าดับ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริเวณจังหวัด
นราธิวาส อ้าเภอยี่งอ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอเมือง วัดปริมาณฝนได้ 161.4, 157.8 และ 143.6
มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดยะลา อ้าเภอเมือง อ้าเภอรามัน และอ้าเภอยะหา วัดปริมาณฝนได้ 126.4,
120.0 และ 58.8 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดปัตตานี อ้าเภอทุ่งยางแดง และอ้าเภอกะพ้อ วัดปริมาณฝน
ได้ 140.2 และ 113.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดสงขลา อ้าเภอจะนะ อ้าเภอรัตภูมิ และอ้าเภอสะบ้า
ย้ อ ย วั ด ปริ ม าณฝนได้ 177.0, 120.0 และ 87.0 มิ ล ลิ เ มตรตามล้ า ดั บ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 84.6 และ 69.9
มิลลิเมตรตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
3.2.2 วิเคราะห์อากาศ ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2560
1) วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2560เวลา 07.00
น.(00.00 UTC) บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และ
ทะเลจีนใต้ และวิเคราะห์ได้เป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงปกคลุม บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดัง
แสดงตามภาพที่ 4, 5 และ 6 ตามล้าดับ
2) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 2,000 ฟิต (925 hPa) ระหว่างวันที่ 1-3
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) วิเคราะห์ได้เป็น ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย
ภาคใต้และทะเลอันดามัน ตอนบน และไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและทะเลอันดา
มัน ดังแสดงตามภาพที่ 16, 17 และ 18 ตามล้าดับ
3) วิเคราะห์แผนที่ ลมชั้นบน ระดับ 5,000 ฟิต (850 hPa) ระหว่างวันที่ 1-3
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย
ภาคใต้และทะเลอันดามัน และไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและทะเลอันดามัน ดัง
แสดงตามภาพที่ 28, 29 และ 30 ตามล้าดับ
4) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 18,000 ฟิต (500 hPa)ระหว่างวันที่ 1-3
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(00.00 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย
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ภาคใต้และทะเลอันดามัน และไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่ 40,
41 และ 42 ตามล้าดับ
5) วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจกลุ่มเมฆ ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น.(00.00 UTC) กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ดังแสดง
ตามภาพที่ 52, 53 และ 54 ตามล้าดับ
6) วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน
วันที่ 1 มกราคม 2560 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีนราธิวาส เวลา
08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 13.00 น.(06.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่ 73 และ 74 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 น.
(01.00 UTC) และเวลา 13.45 น.(06.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา
ปัตตานี นครศรีธรรมราช และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดัง
แสดงตามภาพที่ 75 และ 76 ตามล้าดับ
วันที่ 2 มกราคม 2560 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีนราธิวาส เวลา
08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 13.00 น.(0600 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่77 และ78 ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา
21.30 น.(14.30 UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง
ก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที7่ 9 และ80 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีกระบี่ เวลา
08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 13.45 น.(06.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด พัทลุง
สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปาน
กลาง ดังแสดงตามภาพที่ 81 และ82 ตามล้ าดับ วิเคราะห์ ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา
11.30 น.(04.30 UTC) และเวลา 22.30 น.(15.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด สุราษฎร์
ธานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 83และ 84
ตามล้าดับ
วันที่ 3 มกราคม 2560 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีนราธิวาส เวลา
08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 13.00 น.(0600 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่85 และ86 ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา
08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 13.00 น.(0600 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และอ่าวไทยโดย มีลักษณะ
เป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่87 และ88ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์
ตรวจกลุ่มฝนสถานีภูเก็ตเวลา 09.45 น.(02.45 UTC) และเวลา 17.45 น.(10.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่

41

ปกคลุมบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีตรัง กระบี่ และอ่าวไทย โดยมีลักษณะ
เป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่89 และ90ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์
ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา 09.30 น.(02.30 UTC) และเวลา 03.30 น.(20.30 UTC) กลุ่มฝนส่วน
ใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัดชุมพร และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดัง
แสดงตามภาพที่ 91 และ 92 ตามล้าดับ
7) ผลการตรวจวัดปริมาณฝน ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2560 คือ วันที่ 1
มกราคม 2560 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอสุคิริน และอ้าเภอจะแนะ วัดปริมาณฝนได้ 102.3 และ
85.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดยะลา อ้าเภอบันนังสตา และอ้าเภอยะหา วัดปริมาณฝนได้ 94.0 และ
64.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดปัตตานี อ้าเภอกะพ้อวัดปริมาณฝนได้ 61.1มิลลิเมตร วันที่ 2 มกราคม
2560 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอแว้ง อ้าเภอสุคิริน และอ้าเภอจะแนะ วัดปริมาณฝนได้ 248.2,
242.2 และ 228.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดยะลา อ้าเภอรามัน อ้าเภอเมือง และอ้าเภอยะหา วัด
ปริมาณฝนได้ 149.5, 109.4 และ 83.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดปัตตานี อ้าเภอแม่ลาน อ้าเภอเมือง
และอ้าเภอกะพ้อ วัดปริมาณฝนได้ 78.5, 74.8 และ 64.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสงขลาอ้าเภอ
กระแสสินธุ์ อ้าเภอรัตภูมิ และอ้าเภอบางกล่้า วัดปริมาณฝนได้ 125.6, 106.3 และ 98.9 มิลลิเมตร
ตามล้าดับ จังหวัดพัทลุงอ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอศรีนครินทร์ และศรีบรรพต วัดปริมาณฝนได้ 170.0,
157.5 และ 92.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
และอ้าเภอชะอวดวัดปริมาณฝนได้ 76.3 และ 75.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้าเภอท่า
ชนะ วัดปริมาณฝนได้ 80.5 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร อ้าเภอละแม วัดปริมาณฝนได้ 83.2 มิลลิเมตร
วันที่ 3 มกราคม 2560 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอเมือง อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอสุไหงปาดี วัด
ปริมาณฝนได้ 155.8, 145.6 และ 139.4 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดยะลา อ้าเภอรามัน วัดปริมาณฝน
ได้ 69.8 มิลลิ เมตร จังหวัดปั ตตานี อ้าเภอสายบุรี อ้าเภอกะพ้อ และอ้าเภอไม้แก่น วัดปริมาณฝนได้
126.2, 118.1 และ 110.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสงขลาอ้าเภอกระแสสินธุ์ วัดปริมาณฝนได้ 121.5
มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง อ้าเภอศรีนครินทร์ อ้าเภอป่าพะยอม และศรีบรรพต วัดปริมาณฝนได้ 255.5,
250.0 และ 235.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอเมือง อ้าเภอพรหมคีรี และ
อ้าเภอชะอวด วัดปริมาณฝนได้ 179.4, 170.0 และ 164.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ้าเภอเกาะพงัน และอ้าเภอดอนสัก วัดปริมาณฝนได้ 74.2 และ 65.0 มิลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดชุมพร
อ้าเภอทุ่งตะโก และอ้าเภอพะโต๊ะ วัดปริมาณฝนได้ 115.0 และ 67.2 มิลิเมตรตามล้าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
3.2.3 วิเคราะห์อากาศ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560
1) วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 เวลา 07.00
น.(0000 UTC) บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และ
ทะเลจีนใต้ และวิเคราะห์ได้เป็นหย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ดังแสดงตามภาพที่ 4, 5 และ 6 ตามล้าดับ

42

2) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 2,000 ฟิต (925 hPa) ระหว่างวันที่ 4-6
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(0000 UTC) วิเคราะห์ได้เป็น ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย
ภาคใต้แ ละทะเลอัน ดามัน เข้าสู่ ห ย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่ า ง และไซโครนิ ก
(Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่ 19, 20 และ 21 ตามล้าดับ
3) วิเคราะห์แผนที่ ลมชั้นบน ระดับ 5,000 ฟิต (850 hPa) ระหว่างวันที่ 4-6
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(0000 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อ่าวไทย
ภาคใต้ และทะเลอันดามัน และไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและทะเลอันดามัน ดัง
แสดงตามภาพที3่ 1, 32 และ33 ตามล้าดับ
4) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 18,000 ฟิต (500 hPa) ระหว่างวันที่ 4-6
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(0000 UTC) วิเคราะห์ได้เป็น ไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่43, 44 และ45 ตามล้าดับ
5) วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจกลุ่มเมฆ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น.(0000 UTC) กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ดังแสดง
ตามภาพที่ 55, 56 และ 57 ตามล้าดับ
6) วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน
วั น ที่ 4 มกราคม 2560 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี
นราธิวาส เวลา 10.00 น.(03.00 UTC) และเวลา 16.00 น.(09.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุม
บริเวณจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อน
ถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 93 และ 94 ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ
จังหวัดสงขลา เวลา 10.00 น.(03.00 UTC) และเวลา 16.00 น.(09.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุม
บริเวณจังหวัดนราธิวาสปัตตานี สงขลานครศรีธรรมราช และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้า
คะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่95 และ96 ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่ม
ฝนสถานีภูเก็ต เวลา 08.45 น.(05.30 UTC) และเวลา 05.30 น.(22.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุม
บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง
ก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่97 และ98ตามล้าดับ วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานี
ชุมพร เวลา 12.30 น.(01.45 UTC) และเวลา 05.30 น.(22.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณ
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่ 99 และ 100 ตามล้าดับ
วั น ที่ 5 มกราคม 2560 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี
นราธิวาส เวลา 08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 17.00 น.(1000 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่
101 และ 102 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 น.(01.00
UTC) และเวลา 17.00 น.(11.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดัง
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แสดงตามภาพที่ 103 และ 104 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี ภู เ ก็ ต เวลา 09.45 น.
(02.45UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด พัทลุง สงขลา
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึง
ปานกลางดังแสดงตามภาพที่ 105 และ 106 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา 09.30
น.(02.30 UTC) และเวลา 01.30 น.(18.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึง
ปานกลางดังแสดงตามภาพที่ 107 และ 108
วั น ที่ 6มกราคม 2560 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี
นราธิวาส เวลา 08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 03.00 น.(2000 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดัง
แสดงตามภาพที่ 109 และ 110 วิเคราะห์ ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา
08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 24.00 น.(1700 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ ทะเลอันดามัน และ
อ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็ น ฝนฟ้าคะนองก้าลั งอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 111 และ 112
วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีภูเก็ตเวลา 09.45 น.(02.45 UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45
UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีตรัง สตูล
ทะเลอันดมมัน และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่
113 และ 114 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา 09.30 น.(02.30 UTC) และเวลา
01.30 น.(17.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี และ
อ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 115 และ 116
7) ผลการตรวจวัดปริมาณฝน ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560
วันที่ 4 มกราคม 2560 จังหวัดปัตตานี อ้าเภอไม้แก่น วัดปริมาณฝน
ได้ 194.6 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง อ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอศรีบรรพต และอ้าเภอควนขนุน วัดปริมาณ
ฝนได้ 250.0, 233.0 และ 220.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอร่อนพิบูล อ้าเภอ
ลานสกา และอ้าเภอจุฬาภรณ์ วัดปริมาณฝนได้ 170.5, 150.5 และ 150.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อ้าเภอท่าชนะ อ้าเภอท่าฉาง และอ้าเภอไชยา วัดปริมาณฝนได้ 200.0, 190.0 และ 171.4
มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดชุมพร อ้าเภอละแม อ้าเภอทุ่งตะโก และอ้าเภอพะโต๊ะ วัดปริมาณฝนได้
227.0, 150.0 และ 113.0 มิลลิเมตรตาม ล้าดับดังแสดงในตารางที่ 2
วันที่ 6 มกราคม 2560 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้เป็นฝนหนัก ถึงหนัก
มาก บริเวณจังหวัดสงขลา อ้าเภอกระแสสินธ์ และอ้าเภอระโนด วัดปริมาณฝนได้ 200.0 และ 135.7
มิล ลิ เมตร จั งหวัดพัทลุ ง อ้าเภอเมือง อ้าเภอศรีนครินทร์ และอ้าเภอกงหรา วัดปริมาณฝนได้ 230.0,
190.0 และ 180.2 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 615.6, 399.8 และ 365.3 มิลลิเมตร ตามล้าดับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้าเภอเกาะพงัน อ้าเภอเกาสมุย และอ้าเภอท่าชนะ วัดปริมาณฝนได้ 257.7, 135.6
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และ 130.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ จังหวัดชุมพร อ้าเภอสวี อ้าเภอละแม และอ้าเภอทุ่งตะโก วัดปริมาณ
ฝนได้ 190.0, 183.5 และ 160.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 2
วันที่ 6 มกราคม 2560 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้เป็นฝนหนักถึงหนักมากบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส อ้าเภอเมือง วัดปริมาณฝนได้ 120.2 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี อ้าเภอไม้แก่น วัด
ปริมาณฝนได้ 135.3 มิลลิเมตร จังหวัดสงขลา อ้าเภอระโนด อ้าเภอเมือง และอ้าเภอสิงหนคร วั ดปริมาณ
ฝนได้ 185.0, 80.2 และ 70.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดพัทลุง อ้าเภอควนขนุน อ้าเภอศรีนครินทร์
และอ้ า เภอบางแก้ ว วั ด ปริ ม าณฝนได้ 130.0, 116.5 และ 107.0 มิ ล ลิ เ มตร ตามล้ า ดั บ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชอ้าเภอหัวไทร อ้าเภอปากพนัง และอ้าเภอเชียรใหญ่ วัดปริมาณฝนได้ 194.0, 190.0 และ
175.0 มิลลิ เมตรตามล้ าดับ จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี อ้าเภอเกาะพงัน วัด ปริมาณฝนได้ 135.6 มิ ลลิ เมตร
จังหวัดชุมพร อ้าเภอทุ่งตะโก วัดปริมาณฝนได้ 70.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
3.2.4 วิเคราะห์อากาศ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560
1) วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 เวลา 07.00
น.(0000 UTC) บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และ
ทะเลจีนใต้ และวิเคราะห์ได้เป็นหย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเลอันดามัน ดังแสดงตามภาพที่ 7, 8
และ 9 ตามล้าดับ
2) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 2,000 ฟิต (925 hPa) ระหว่างวันที่ 7-9
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(0000 UTC) วิเคราะห์ได้เป็น ลมตะวันออกพัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้
และทะเลอั น ดามัน เข้ าสู่ ห ย่ อ มความกดอากาศต่้า บริ เวณทะเลอั นดามัน และไซโครนิก (Cyclonic)
บริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่ 22, 23 และ 24 ตามล้าดับ
3) วิเคราะห์แผนที่ ลมชั้นบน ระดับ 5,000 ฟิต (850 hPa)ระหว่างวันที่ 7-9
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(0000 UTC) วิเคราะห์ได้เป็นไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลอันดามัน
และทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่ 34, 35 และ 36 ตามล้าดับ
4) วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 18,000 ฟิต (500 hPa)ระหว่างวันที่ 7-9
มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.(0000 UTC) วิเคราะห์ได้เป็น ไซโครนิก (Cyclonic) บริเวณทะเลอันดามัน
และทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดังแสดงตามภาพที่ 46, 47 และ 48 ตามล้าดับ
5) วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจกลุ่มเมฆ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น.(0000 UTC) กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ภาคใต้ ตอนกลาง และทะเลอันดามัน
ดังแสดงตามภาพที่ 58, 59 และ 60 ตามล้าดับ
6) วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน
วั น ที่ 7 มกราคม 2560 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี
นราธิวาส เวลา 08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 06.00 น.(23.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุม
บริเวณจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา และอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อน
ถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 117 และ 118 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัด
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สงขลา เวลา 08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 06.00 น.(23.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตูล ทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 119 และ 120
วิเคราะห์ ภ าพเรดาร์ ตรวจกลุ่ มฝนสถานีภูเก็ต เวลา 09.45 น.(02.30 UTC) และเวลา 23.45 น.
(16.45UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล
ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่
121 และ 122 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา 09.30 น.(02.45 UTC) และเวลา
01.30 น.(17.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย โดยมี
ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 123 และ 124
วั น ที่ 8 มกราคม 2560 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี
นราธิวาส เวลา 08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 13.00 น.(0600 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส สงขลา และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่ 125 และ 126 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 น.
(01.00 UTC) และเวลา 20.00 น.(13.00 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัดนราธิวาสปัตตานี
ยะลา สงขลา พัทลุงนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตูล ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยมี
ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลางดังแสดงตามภาพที่ 127 และ 128 วิเคราะห์ภาพเรดาร์
ตรวจกลุ่มฝนสถานีภูเก็ต เวลา 09.45 น.(02.45 UTC) และเวลา 00.45 น.(17.45 UTC) กลุ่มฝนส่วน
ใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ และทะเลอั นดามัน
โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 129 และ 130 วิเคราะห์ภาพ
เรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา 09.30 น.(02.30 UTC) และเวลา 05.30 น.(22.30 UTC) กลุ่มฝน
ส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝน
ฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดงตามภาพที่ 131 และ 132
วั น ที่ 9 มกราคม 2560 วิ เ คราะห์ ภ าพเรดาร์ ต รวจกลุ่ ม ฝนสถานี
นราธิวาส เวลา 08.00 น.(01.00 UTC) และเวลา 12.00 น.(0500 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดังแสดง
ตามภาพที่ 133 และ 134 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 07.00 น.
(00.00 UTC) และเวลา 13.00 น.(0600 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลางดังแสดงตามภาพที่ 135
และ 136 วิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีภูเก็ตเวลา 09.45 น.(02.45 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปก
คลุมบริเวณจังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามัน โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลาง ดัง
แสดงตามภาพที่ 137 และ 138 วิเคราะห์ ภาพเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนสถานีชุมพร เวลา 09.30 น.(02.30
UTC) และเวลา 05.30 น.(22.30 UTC) กลุ่มฝนส่วนใหญ่ปกคลุมบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองก้าลังอ่อนถึงปานกลางดังแสดงตามภาพที่ 139 และ 140
7) ผลการตรวจวัดปริมาณฝน ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560
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วันที่ 7 มกราคม 2560 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้เป็นฝนหนัก บริเวณ
จังหวัดนราธิวาส อ้าเภอบาเจาะ วัดปริมาณฝนได้ 218.0 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา อ้าเภอรามัน วัดปริมาณ
ฝนได้ 82.0 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี อ้าเภอไม้แก่น และอ้าเภอสายบุรี วัดปริมาณฝนได้ 185.7 และ
115.0 มิล ลิ เมตร จั งหวัด สงขลา อ้าเภอกระแสสิ นธุ์ วัดปริมาณฝนได้ 85.0 มิล ลิเมตร จังหวัด พัทลุ ง
อ้าเภอควนขนุ น และอ้าเภอเมือง วัดปริมาณฝนได้ 110.0 และ 85.0 มิล ลิ เมตร ตามล้ าดับ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ้าเภอหัวไทร และอ้าเภอลานสกา วัดปริมาณฝน
ได้ 151.8, 125.0 และ 84.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
วันที่ 8 มกราคม 2560 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้เป็นฝนหนัก ถึงหนัก
มากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอสิชล วัดปริมาณฝนได้ 60.8 มิลลิเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ้าเภอชัยบุรี วัดปริมาณฝนได้ 100.0 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพรอ้าเภอพะโต๊ะ อ้าเภอสวี และอ้าเภอท่าแซะ
วัดปริมาณฝนได้ 125.5, 111.2 และ 110.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ้าเภอ
เมือง วัดปริมาณฝนได้ 124.5 มิลลิเมตรดังแสดงในตารางที่ 2
วันที่ 9 มกราคม 2560 ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้เป็นฝนหนัก ถึงหนัก
มาก บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอสิชล วัดปริมาณฝนได้ 42.5 มิลลิเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ้าเภอบ้านนาสาร วัดปริมาณฝนได้ 40.3 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหัว
หิน และอ้าเภอหนองพลับ วัดปริมาณฝนได้ 224.7, 181.5 และ 160.3 มิลลิเมตร ตามล้าดับดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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บทที่ 4
บทวิจารณ์
จากผลการวิเคราะห์ สภาพอากาศระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 สามารถ
อธิบายและวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเกิดอุทกภัยบริเวณภาคใต้ได้ดังนี้
ช่วงวันที่ 29-31 ธันวาคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปก
คลุมทะเลจีนใต้ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ท้าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้
และอ่าวไทยก้าลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมทางทะเลจีนใต้ตอนล่าง (ตะวันออก
ของประเทศมาเลเซีย) และมีลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้
ภาคใต้ตอนล่างมีเมฆปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดปัตตานีอ้าเภอแม่
ลาน และอ้าเภอสายบุรี วัดปริมาณฝนได้ 46.0 และ 36.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
บริเวณจังหวัดนราธิวาสอ้าเภอเจาะไอร้อง, อ้าเภอระแงะ และอ้าเภอสุไหงโก-ลก วัดปริมาณฝนได้ 161.4,
157.8 และ 143.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอยี่งอ
อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอเมือง วัดปริมาณฝนได้ 161.4, 157.8 และ 143.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ
จังหวัดยะลา อ้าเภอเมือง อ้าเภอรามัน และอ้าเภอยะหา วัดปริมาณฝนได้ 126.4, 120.0 และ 58.8
มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดปัตตานีอ้าเภอทุ่งยางแดง และอ้าเภอกะพ้อวัดปริมาณฝนได้ 140.2 และ
113.5 มิล ลิเมตร จั งหวัดสงขลา อ้าเภอจะนะ อ้าเภอรัตภูมิ และอ้าเภอสะบ้าย้อย วัดปริมาณฝนได้
177.0, 120.0 และ 87.0 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 84.6 และ 69.9 มิลลิเมตรตามล้าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และศู น ย์ อุ ตุนิ ย มวิ ท ยาภาคใต้ ฝั่ งตะวัน ออกได้อ อกประกาศศู นย์ อุ ตุนิ ยมวิ ทยาภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันออก ฉบับที่ 4 (62/2559) ฉบับที่ 7 (65/2559)และ ฉบับที่ 9 (67/2559) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนัก
มาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ดังแสดงในภาคผนวก ค
ช่วงวันที่ 1-3 มกราคม 2560บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ทะเลจีนใต้ประเทศเวียดนามและประเทศไทยท้าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และ
อ่าวไทยก้าลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมทางทะเลจีนใต้ตอนล่าง (ตะวันออกของ
ประเทศมาเลเซีย) และมีลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ภาคใต้
ตอนล่ า งมีเ มฆปกคลุ ม เป็ น บริ เ วณกว้า งและมีฝ นหนัก ถึ งหนั กมาก วั นที่ 1 มกราคม 2560 จัง หวั ด
นราธิวาส อ้าเภอสุคิริน และอ้าเภอจะแนะ วัดปริมาณฝนได้ 102.3 และ 85.0 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา
อ้าเภอบันนังสตา และอ้าเภอยะหา วัดปริมาณฝนได้ 94.0 และ 64.5 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี อ้าเภอ
กะพ้อ วัดปริมาณฝนได้ 61.1 มิลลิเมตร วันที่ 2 มกราคม 2560 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอแว้ง
อ้าเภอสุคิริน และอ้าเภอจะแนะ วัดปริมาณฝนได้ 248.2, 242.2 และ 228.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ
จังหวัดยะลา อ้าเภอรามัน อ้าเภอเมือง และอ้าเภอยะหา วัดปริมาณฝนได้ 149.5, 109.4 และ 83.5
มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดปัตตานี อ้าเภอแม่ลาน อ้าเภอเมือง และอ้าเภอกะพ้อ วัดปริมาณฝนได้ 78.5,
74.8 และ 64.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสงขลา อ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอรัตภูมิ และอ้าเภอบางกล่้า
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วัดปริมาณฝนได้ 125.6, 106.3 และ 98.9 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดพัทลุง อ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอศรี
นคริน ทร์ และศรีบรรพตวัด ปริมาณฝนได้ 170.0, 157.5 และ 92.0 มิลลิ เมตรตามล้าดับ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และอ้าเภอชะอวด วัดปริมาณฝนได้ 76.3 และ
75.5 มิลลิเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้าเภอท่าชนะ วัดปริมาณฝนได้ 80.5 มิลลิเมตรและจังหวัดชุมพร
อ้าเภอละแม วัดปริมาณฝนได้ 83.2 มิลลิเมตร วันที่ 3 มกราคม 2560 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอ
เมือง อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอสุไหงปาดี วัดปริมาณฝนได้ 155.8, 145.6 และ 139.4 มิลลิเมตร
ตามล้าดับ จังหวัดยะลา อ้าเภอรามัน วัดปริมาณฝนได้ 69.8 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดปัตตานี อ้าเภอ
สายบุรี อ้าเภอกะพ้อ และอ้าเภอไม้แก่น วัดปริมาณฝนได้ 126.2, 118.1 และ110.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ
จังหวัดสงขลา อ้าเภอกระแสสินธุ์ วัดปริมาณฝนได้ 121.5 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง อ้าเภอศรีนครินทร์
อ้าเภอป่าพะยอม และศรีบรรพต วัดปริมาณฝนได้ 255.5, 250.0 และ 235.0 มิลลิเมตรตามล้าดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอเมือง อ้าเภอพรหมคีรี และอ้าเภอชะอวด วัดปริมาณฝนได้ 179.4 170.0
และ 164.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้าเภอเกาะพงัน และอ้าเภอดอนสัก วัดปริมาณฝน
ได้ 74.2 และ 65.0 มิลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดชุมพร อ้าเภอทุ่งตะโก และอ้าเภอพะโต๊ะ วัดปริมาณฝนได้
115.0 และ 67.2 มิลิเมตรตาม ดังแสดงในตารางที่ 2 และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออก
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 12 (1/2560 ) ฉบับที่ 15 (4/2560) และ ฉบับที่
18 (7/2560) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ดังแสดงในภาคผนวก ค
วันที่ 4-6 มกราคม 2560 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ทะเลจีนใต้ประเทศเวียดนามและประเทศไทยท้าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และ
อ่าวไทยก้าลังแรงประกอบกับ หย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและอันดามัน
ตอนล่าง และมีลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีเมฆปก
คลุมเป็นบริเวณกว้างและมีฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 4 มกราคม 2560 บริเวณจังหวัดปัตตานี อ้าเภอไม้
แก่น วัดปริมาณฝนได้ 194.6 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง อ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอศรีบรรพต และอ้าเภอ
ควนขนุ น วัดปริ มาณฝนได้ 250.0 233.0 และ 220.0 มิล ลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ้าเภอร่อนพิบูล อ้าเภอลานสกา และอ้าเภอจุฬาภรณ์ วัดปริมาณฝนได้ 170.5, 150.5 และ150.5
มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้าเภอท่าชนะ อ้าเภอท่าฉาง และอ้าเภอไชยา วัดปริมาณฝนได้
200.0, 190.0 และ 171.4 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดชุมพร อ้าเภอละแม อ้าเภอทุ่งตะโก และอ้าเภอพะ
โต๊ะ วัดปริมาณฝนได้ 227.0, 150.0 และ113.0 มิลลิเมตรตามล้าดับ วันที่ 5 มกราคม 2560 บริเวณ
จังหวัดสงขลา อ้าเภอกระแสสินธ์ และอ้าเภอระโนด วัดปริมาณฝนได้ 200.0 และ 135.7 มิลลิเมตร
จังหวัดพัทลุง อ้าเภอเมือง อ้าเภอศรีนครินทร์ และอ้าเภอกงหรา วัดปริมาณฝนได้ 230.0, 190.0 และ
180.2 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 615.6, 399.8 และ 365.3 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ้าเภอเกาะพงัน อ้าเภอเกาสมุย และอ้าเภอท่าชนะ วัดปริมาณฝนได้ 257.7, 135.6 และ 130.0
มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดชุมพร อ้าเภอสวี อ้าเภอละแม และอ้าเภอทุ่งตะโก วัดปริมาณฝนได้ 190.0,
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183.5 และ 160.5 มิลลิเมตรตามล้าดับ วันที่ 6 มกราคม 2560 บริเวณจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอเมือง วัด
ปริมาณฝนได้ 120.2 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี อ้าเภอไม้แก่น วัดปริมาณฝนได้ 135.3 มิลลิเมตร จังหวัด
สงขลา อ้าเภอระโนด อ้าเภอเมือง และอ้าเภอสิ งหนคร วัดปริมาณฝนได้ 185.0, 80.2 และ 70.6
มิลลิเมตรตามล้าดับจังหวัดพัทลุง อ้าเภอควนขนุน อ้าเภอศรีนครินทร์ และอ้าเภอบางแก้ว วัดปริมาณฝน
ได้ 130.0, 116.5 และ 107.0 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอหัวไทร อ้าเภอปาก
พนัง และอ้าเภอเชียรใหญ่ วัดปริมาณฝนได้ 194.0, 190.0 และ 175.0 มิลลิเมตรตามล้าดับ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี อ้าเภอเกาะพงัน วัดปริมาณฝนได้ 135.6 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร อ้าเภอทุ่งตะโก วัดปริมาณ
ฝนได้ 70.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 2 และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศ
ศูน ย์ อุตุนิ ย มวิท ยาภาคใต้ฝั่ งตะวัน ออกฉบับที่ 21 (10/2560) ฉบับที่ 22(11/2560) และฉบับที่ 25
(14/2560) เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยดัง
แสดงในภาคผนวก ค
วันที่ 7-9 มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก้าลังแรงประกอบ
กับหย่อมความกดอากาศต่้าคลุมทะเลอันดามันเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆ และมีลมพัดสอบของลม
ตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีเมฆปกคลุมเป็นบริเวณ
กว้ า งและมี ฝ นหนั ก ถึ ง หนั ก มาก บริ เ วณจั ง หวั ด นราธิ ว าส อ้ า เภอบาเจาะ วั ด ปริ ม าณฝนได้ 218.0
มิลลิเมตรจังหวัดยะลา อ้าเภอรามัน วัดปริมาณฝนได้ 82.0 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี อ้าเภอไม้แก่น และ
อ้าเภอสายบุ รี วัด ปริ มาณฝนได้ 185.7 และ 115.0 มิล ลิเมตร จังหวัดสงขลา อ้าเภอกระแสสินธุ์ วัด
ปริมาณฝนได้ 85.0 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง อ้าเภอควนขนุน และอ้าเภอเมือง วัดปริมาณฝนได้ 110.0
และ 85.0มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ้าเภอหัวไทร และ
อ้าเภอลานสกา วัดปริมาณฝนได้ 151.8, 125.0 และ 84.6 มิลลิเมตรตามล้าดับ วันที่ 8 มกราคม 2560
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอสิชล วัดปริมาณฝนได้ 60.8 มิลลิเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้าเภอ
ชัยบุรี วัดปริมาณฝนได้ 100.0 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร อ้าเภอพะโต๊ะ อ้าเภอสวี และอ้าเภอท่าแซะ วัด
ปริมาณฝนได้ 25.5, 111.2 และ 110.0 มิลลิเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ้าเภอเมือง วัดปริมาณฝนได้
124.5มิลลิเมตร วันที่ 9 มกราคม 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอสิชลร วัดปริมาณฝนได้ 42.5
มิ ล ลิ เ มตรจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อ้ า เภอบ้ า นนาสาร วั ด ปริ ม าณฝนได้ 40.3 มิ ล ลิ เ มตร จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหัวหิน และอ้าเภอหนองพลับ วัดปริมาณฝนได้ 224.7, 181.5 และ
160.3 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้อ อก
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 30 (19/2560) ฉบับที่ 33 (22/2560) และฉบับที่
35 (24/2560) เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยดัง
แสดงในภาคผนวก ค
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาพบว่า สาเหตุที่ท้าให้เกิดฝนตกหนัก
ถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 ดังนี้
วันที่ 29-31 ธันวาคม 2559 สาเหตุเกิดจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก้า ลังแรงพัดปกคลุม
ภาคใต้และอ่าวไทย แนวพัดลอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้เกิดการยกตัว
ของมวลอากาศอย่างรุนแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 1-3 มกราคม 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก้า ลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย
ประกอบ แนวพัดลอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้ กับมีหย่อมความกดอากาศต่้า
ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างท้าให้เกิดการยกตัวของมวลอากาศอย่างรุนแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 4-6 มกราคม 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก้า ลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย
ประกอบ แนวพัดลอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้ กับมีหย่อมความกดอากาศต่้า
ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่าง ท้าให้เกิดการยกตัวของมวลอากาศอย่าง
รุนแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 7-9 มกราคม 2560 หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง
เคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆ เข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางและบริเวณจังหวัดกระบี่
พังงา และสุราษฏร์ธานี ท้าให้เกิดฝนหนักและหนักมากบริเวณภาคใต้
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากเหตุการณ์เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
- 9 มกราคม 2560 ส่งผลให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วไปในภาคใต้โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก
ของภาคหลายพื้นที่มีความรุนแรงอย่างที่ไ ม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งท้าความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนั้นผู้จัดท้ามีข้อเสนอแนะจากการศึกษา/วิเคราะห์ ดังนี้
1) เตรียมคนให้มีความรู้และความตระหนักต่อภัยพิบัติ
2) เผยแพร่ความรู้ข่าวสารในชุมชนด้วยช่องทางที่หลากหลาย
3) อบรมประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
4) การจัดท้าแหล่ง/ฐานข้อมูลชุมชน
5) มีแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ
6) มีการแจ้งเตือน โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย
7) มีการพยากรณ์แนวโน้มต่างๆ จากข่าวสารที่เชื่อถือได้ การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ประสบภัย
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ภาคผนวก ข
แสดงปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก ระหว่าวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง
9 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคผนวก ข
1.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 29 ธันวาคม 2559 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

2.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 30 ธันวาคม 2559 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

3.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

4.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 1 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

5.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 2 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

6.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 3 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

7.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 4 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

8.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 5 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

9.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 6 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

10.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 7 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

11.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 8 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

12.ปริมาณฝนหนักถึงหนักมาก วันที่ 9 มกราคม 2560 จากระบบ Metnet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ค-1

(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 4 (62/๒๕๕๙)
เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนแล้ว และจะแผ่ลงมาส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศของอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะทาให้ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมาก
ขึ้นและมีฝนหนักหลายพื้นที่ ในช่วง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงด
ออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง

(นายโชคชัย ชุมนุ้ย)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th

ค-2

(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 7 (65/๒๕๕๙)
เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีน ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน และแผ่ลงมาส่งผลให้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศ
มาเลเซีย ทาให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนหนักหลายพื้นที่ ในช่วง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 –
1 มกราคม 2560 และขอให้ระมัดระวังอันตรายที้เกิดจากฝนตกหนัก
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่ งระมัดระวังอัน ตรายที่เกิดจากคลื่ นซัดเข้าหาฝั่ง และระมัดระวังอันตรายที้ เกิดจากฝนตกหนัก และ
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม
2560
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง

(นายโชคชัย ชุมนุ้ย)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th

ค-3

(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 9 (67/๒๕๕๙)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาส่งผลให้ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่า
กาลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งจะทาให้ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝน
หนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็ก
ควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง

(นายโชคชัย ชุมนุ้ย)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 12 (1/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับ
มีหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุ มประเทศ
มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะทาให้ในช่วงวันที่ 1 – 3 มกราคม 2560 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
หลายพื้นที่ ขอให้ป ระชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภัย ของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก
น้าท่วมฉับพลัน และน้าป่าไหลหลากในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 1 – 3 มกราคม 2560
ประกำศ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 06.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง
(นายโชคชัย ชุมนุ้ย)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th

ค-5
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ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 15 (4/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับหย่อมความ
กดอากาศต่าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทาให้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
หลายพื้นที่ ขอให้ป ระชาชนในพื้นที่ เสี่ ยงภัย ของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก
น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2560
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 2–3 มกราคม 2560
ประกำศ ณ วันที่ ๒ มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 06.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง
(นายวีระ สม่าหลี)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 18 (7/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ ประกอบกับหย่อม
ควำมกดอำกำศตำปกคลุมประเทศมำเลเซียและภำคใต้ตอนล่ำง ซึงกำลังเคลือนตัวทำงตะวันตกค่อนทำงเหนือ
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัด ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ
ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส มีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื้นที ขอให้ประชำชนในพื้นทีเสียงภัย ของจังหวัด
ดังกล่ำว ระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกฝนตกหนัก น้ำท่วมฉั บพลัน น้ำป่ำไหลหลำก และน้ำล้นตลิง ต่อไปอีก
1-2 วัน
สำหรับคลืนลมในอ่ำวไทยมีกำลังแรง ทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร บริเวณทีมีฝนฟ้ำคะนอง
คลืนสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ขอให้ประชำชนทีอำศัย บริเวณชำยฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกลมแรง
และคลืนซัดเข้ำหำฝั่ง ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่ง จนถึงวันที 5 มกรำคม
2560 ไว้ด้วย
ประกำศ ณ วันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 06.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกำศฉบับต่อไป
ในวันที 3 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 น.
(ลงชือ) พะเยำว์ เมืองงำม
(นำงสำวพะเยำว์ เมืองงำม)
ผู้อำนวยกำรศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

สำเนำถูกต้อง
(ว่ำทีร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ)
นักอุตุนิยมวิทยำปฏิบัติกำร
ส่วนพยำกรณ์อำกำศ โทร 074-311-760
โทรสำร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 21 (10/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ ประกอบกับหย่อม
ควำมกดอำกำศตำทีปกคลุมประเทศมำเลเซียและภำคใต้ตอนล่ำง ได้เคลือนตัวลงสู่ทะเลอันดำมันบริเวณช่อง
แคบมะละกำแล้ ว ลั ก ษณะเช่ น นี้ ยั ง คงท ำให้ ภ ำคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออกบริ เ วณจั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมำกได้บำงพื้นที ขอให้
ประชำชนในพื้นทีเสียงภัยของจังหวัดดังกล่ำว ระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกฝนตกหนัก ปริมำณฝนทีตกสะสม
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่ำไหลหลำก และน้ำล้นตลิง ทีเกิดขึ้นได้และติดตำมข่ำวจำกศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกอย่ำงใกล้ชิด
สำหรับคลืนลมในอ่ำวไทยมีกำลังแรง ทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร บริเวณทีมีฝนฟ้ำคะนอง
คลืนสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ขอให้ประชำชนทีอำศัยบริเวณชำยฝั่งทะเล ระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกลมแรง
และคลืนซัดเข้ำหำฝั่ง ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจำกฝั่ง
จนถึงวันที 5 มกรำคม 2560
ประกำศ ณ วันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 06.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกำศฉบับต่อไป
ในวันที 4 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 น.
(ลงชือ) พะเยำว์ เมืองงำม
(นำงสำวพะเยำว์ เมืองงำม)
ผู้อำนวยกำรศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

สำเนำถูกต้อง
(นำยโชคชัย ชุมนุ้ย)
นักอุตุนิยมวิทยำปฏิบัติกำร
ส่วนพยำกรณ์อำกำศ โทร 074-311-760
โทรสำร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 23 (12/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ ประกอบกับหย่อม
ควำมกดอำกำศตำทีปกคลุมบริเวณทะเลอันดำมันตอนล่ำง และกำลังเคลือนตัวทำงเหนือค่อนไปทำงตะวันตก
ทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภำคใต้ตอนบน ลักษณะ
เช่นนี้ทำให้ภำคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช มีฝน
ตกหนักถึงหนักมำกได้บำงพื้นที ขอให้ประชำชนในพื้นทีเสียงภัย ของจังหวัดดังกล่ำว ระมัดระวังอันตรำยทีเกิด
จำกฝนตกหนั ก ปริ ม ำณฝนที ตกสะสม น้ ำท่ ว มฉั บ พลั น น้ ำป่ ำ ไหลหลำก และน้ ำล้ น ตลิ ง ในระหว่ ำ ง
วันที 5- 7 มกรำคม 2560
สำหรับคลืนลมในอ่ำวไทยมีกำลังแรง ทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร บริเวณทีมีฝนฟ้ำคะนอง
คลืนสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ขอให้ประชำชนทีอำศัยบริเวณชำยฝั่งทะเล ระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกลมแรง
และคลื นซัดเข้ำหำฝั่ ง ชำวเรื อเดินเรื อด้ว ยควำมระมัดระวัง เรือเล็ กควรงดออกจำกฝั่ ง ในวันนี้ (วันที 5
มกรำคม 2560) อีก 1 วัน
ประกำศ ณ วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 06.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกำศฉบับต่อไป
ในวันที 5 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 น.
(ลงชือ) พะเยำว์ เมืองงำม
(นำงสำวพะเยำว์ เมืองงำม)
ผู้อำนวยกำรศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

สำเนำถูกต้อง
(นำยวีระ สม่ำหลี)
นักอุตุนิยมวิทยำชำนำญกำร
ส่วนพยำกรณ์อำกำศ โทร 074-311-760
โทรสำร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 25 (14/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ ประกอบกับหย่อม
ควำมกดอำกำศตำทีปกคลุมบริเวณทะเลอันดำมันตอนล่ำง และกำลังเคลือนตัวทำงเหนือค่อนไปทำงตะวันตก
อย่ำงช้ำ ๆ ทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภำคใต้ตอนบน
ลักษณะดังกล่ำวทำให้ภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื้นทีต่อเนืองไปอีกโดย
วันที 6-8 มกรำคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื้นที บริเวณจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
วัน ที 6-7 มกรำคม 2560 จะมีฝ นตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื้นที บริเวณจังหวัด บริเวณ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และพัทลุง
ขอให้ประชำชนในพื้นทีเสียงภัย ของจังหวัดข้ำงต้นระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกฝนตกหนัก
ปริมำณฝนทีตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่ำไหลหลำก และน้ำล้นตลิงในระหว่ำงวันที 6-8 มกรำคม 2560
สำหรับคลืนลมในอ่ำวไทยยังคงมีกำลังแรง ทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร บริเวณทีมีฝนฟ้ำคะนอง
คลืนสูงมำกกว่ำ 3 เมตร ขอให้ประชำชนทีอำศัยบริเวณชำยฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกลมแรง
และคลืนซัดเข้ำหำฝั่ง ชำวเรือเดินเรือด้วยควำมระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจำกฝั่งต่อเนืองไปอีก 1-2 วัน
ประกำศ ณ วันที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 06.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกำศฉบับต่อไป
ในวันที 6 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 น.
(ลงชือ) พะเยำว์ เมืองงำม
(นำงสำวพะเยำว์ เมืองงำม)
ผู้อำนวยกำรศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวชวนพิศ เงินฉลำด)
นักอุตุนิยมวิทยำชำนำญกำร
ส่วนพยำกรณ์อำกำศ โทร 074-311-760
โทรสำร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 30 (19/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกาลังปานกลาง ประกอบกับมี
หย่ อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุ มบริเวณทะเลอันดามัน เคลื่อนตัวทางเหนือ อย่างช้า ๆ ทาให้เกิด
แนวพัดสอบของลมตะวัน ตกฉียงใต้กับลมตะวันออกบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ลักษณะดังกล่าวทาให้ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปอีกโดย
วัน ที่ 7-8 มกราคม 2560 จะมีฝ นตกหนักถึงหนักมากบางแห่ ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ส่ว นวัน ที่ 9-10 มกราคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ บริเวณจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวข้างต้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตก
หนัก ปริมาณฝนที่ตกสะสม น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่งในระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม
2560
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ประกำศ ณ วันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 19.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 06.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 33 (22/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกาลังปานกลาง ประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่ตะวันตก(บริเวณจังหวัดกระบี่) กาลัง
เคลื่อนตัวทางเหนือค่อนตะวันตกอย่างช้า ๆ ลักษณะดังกล่าวทาให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึง
หนักมากหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปอีกโดย
วั น ที่ 8 มกราคม 2560 จะมี ฝ นตกหนั ก ถึ ง หนั ก มากบางแห่ ง บริ เ วณจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ส่ว นวัน ที่ 9-10 มกราคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ บริเวณจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวข้างต้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตก
หนัก ปริมาณฝนที่ตกสะสม น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่งในระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม
2560
สาหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกาลังปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ประกำศ ณ วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 16.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป
ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 06.00 น.
(ลงชื่อ) พะเยาว์ เมืองงาม
(นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม)
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สาเนาถูกต้อง
(นายวีระ สม่าหลี)
นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th
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(สำเนำ)

ประกำศศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 35 (24/๒๕60)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมำกบริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่ำวไทย
------------------------------------------มรสุ มตะวัน ออกเฉีย งเหนือ กำลังปำนกลำงพัดปกคลุ มอ่ำวไทยและภำคใต้ ประกอบกับ มี
หย่อมควำมกดอำกำศตำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดำมันตอนบน และชำยฝั่งประเทศเมียนมำ เคลือนตัวทำง
เหนือค่อนตะวันตกคำดว่ำจะเคลือนตัวเข้ำอ่ำวมะตะบันและประเทศเมียนมำในวันที 10 มกรำคม 2560
ลั กษณะดังกล่ ำวทำให้ ในระหว่ำงวัน ที 9-10 มกรำคม 2560 ภำคใต้ฝั่ งตะวันออกยังคงมีฝ นตกหนักถึง
หนักมำกบำงพื้นทีบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพรตอนบน ขอให้ประชำชนในพื้นทีเสียงภัย
ของจังหวัดดังกล่ำวข้ำงต้นระมัดระวังอันตรำยทีเกิดจำกฝนตกหนัก ปริมำณฝนที ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่ำไหลหลำก และน้ำล้นตลิงในระหว่ำงวันที 9-10 มกรำคม 2560
สำหรับคลืนลมในอ่ำวไทยตอนบนมีกำลังแรง ทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณทีมีฝนฟ้ำ
คะนองคลื นสู งมำกกว่ำ 3 เมตร ขอให้ ชำวเรือเดินเรือด้ว ยควำมระมัดระวัง เรือเล็ กควรงดออกจำกฝั่ งใน
1-2 วันนี้
ประกำศ ณ วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 น.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกำศฉบับต่อไป
ในวันที 9 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 18.00 น.
(ลงชือ) พะเยำว์ เมืองงำม
(นำงสำวพะเยำว์ เมืองงำม)
ผู้อำนวยกำรศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวชวนพิศ เงินฉลำด)
นักอุตุนิยมวิทยำชำนำญกำร
ส่วนพยำกรณ์อำกำศ โทร 074-311-760
โทรสำร 074-311-065 e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th

