-1สรุปลักษณะอากาศประจาเดือน กรกฎาคม 2560
สภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศ
ไทยตลอดเดือนโดยมีกาลังแรงในช่วงกลางเดือนและปลายเดือน ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่พายุหมุนเขตร้อนบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนบนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจานวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “ตาลัส” (TALAS, 1704) ที่
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านในช่วงบ่ายของวันที่ 17 และพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA,
708) ที่อ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 26 อีก
ทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเป็นระยะ ๆ ลักษณะดังกล่าวทาให้
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนาแน่นเป็นช่วง ๆ
วันที่ 1-10 กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
ตลอดช่วง โดยมีกาลั งแรงขึ้นในระยะครึ่งหลั งช่วง ประกอบกับมีห ย่อ มความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณ
ประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง ลักษณะดังกล่าวทาให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนและฝนฟ้า
คะนองเป็นแห่ง ๆ ถึงกระจายและมีฝนตกหนักในบางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และอ่าวไทย ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
วันที่ 11-20 กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
มีกาลังแรงในระยะกลางช่วง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่านี้ได้ทวี
กาลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อวันที่ 14 และทวีกาลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อน “ตาลัส”(TALAS) เมื่อ
วันที่ 15 พายุลูกนี้ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก่อนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทาง
ตอนใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าของวันที่ 17 จากนั้นได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวก่อน
เคลื่ อนเข้าสู่ ป ระเทศไทยบริ เวณจั งหวัดน่ านขณะมี กาลั งแรงเป็นพายุโ ซนร้อนในช่ว งบ่ายของวันเดียวกัน
จากนั้นได้อ่อนก่าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
ตอนบนและประเทศเมียนมาในวันต่อมา ลักษณะดังกล่าวทาให้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนและฝนฟ้าคะนอง
กระจายตลอดช่วง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และอ่าวไทยตลอดช่วง โดยในช่ว งวัน ที่ 11-13 ความเร็ว ลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่ ง คลื่ นสู ง ประมาณ
1 เมตร และในช่วงวันที่ 14-20 ความเร็วลม 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
วันที่ 21-30 กรกฎาคม ในระยะต้นช่วงมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และ
เวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศกาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่านี้ได้
ทวี กาลั ง แรงขึ้น เป็ น เป็ น พายุ ดีเปรสชัน เมื่อ วันที่ 22 และทวี กาลั งแรงขึ้นอีกเป็นพายุโ ซนร้อน “เซินกา”
(SONCA) เมื่อวันที่ 23 จากนั้นเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองดองฮอย ประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันที่ 25 แล้ว
อ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวในช่วงค่าของวันเดียวกัน พายุลูกนี้ได้เคลื่อนเข้า
สู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 26 จากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัด
มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ แล้วอ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเวลาต่อมาและสลายตัวไปในช่วงเย็นของวันที่ 28 ลักษณะดังกล่าวทาให้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 21-24 และ 28-31 มีฝนกับฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ส่วนในช่วง
วันที่ 25-27 มีฝนและฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออกและอ่าว
ไทยตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 21-22 ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วน
ในช่วงวัน ที่ 23-25 ความเร็ วลม 15-35 กม./ชม. ห่ างฝั่งทะเลคลื่ นสูง 1-2 เมตร ในช่ว งวันที่ 26-31
ความเร็วลม 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

-2สภาวะฝน เดือนกรกฎาคม 2560 ปริมาณฝนภาคใต้ฝั่งตะวันออก มากกว่าค่าปกติ 10.0 มิลลิเมตร ยกเว้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ปริมาณฝนต่า
กว่าค่าปกติ ในภาพรวมปริมาณฝนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเกณฑ์การกระจายตัวของฝน ดังนี้
ช่วงวันที่ 1-10 มีฝนและฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่
ช่วงวันที่ 11-15 มีฝนและฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่
ช่วงวันที่ 16-24 มีฝนและฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
ช่วงวันที่ 25-27 มีฝนและฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่
ช่วงวันที่ 28-31 มีฝนและฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
สภาวะคลื่นลม ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตลอดช่วง โดยมีความเร็วลม ดังนี้
ช่วงวันที่ 1 - 13 ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ช่วงวันที่ 14-20 ความเร็วลม 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ช่วงวันที่ 21-22 ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ช่วงวันที่ 23-25 ความเร็วลม 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร
ช่วงวันที่ 26-31 ความเร็วลม 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณที่มฝี นตกหนักถึงหนักมากตามอาเภอต่างๆ ในภาคใต้มีดังนี้
วันที่

อาเภอ/จังหวัด

1

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ม.ราชภัฏนครศรีฯ จ.นครศรีฯ
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

2
4

5
6

ปริมาณฝน
(มม.)
39.0
47.0
87.6
52.5
37.0
35.6
48.4
39.6
52.2
64.0
40.1
40.5
52.5
46.3
55.1
60.5
51.6
37.0
63.7

วันที่
6

อาเภอ/จังหวัด

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
อ.เมือง จ.ระนอง
7 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
อ.เมือง จ.ระนอง
8 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9 อ.มายอ จ.ปัตตานี
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
10 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
11 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.เมือง จ.ระนอง
12 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

ปริมาณฝน
(มม.)
43.0
53.0
40.5
60.0
61.7
63.0
159.0
38.5
59.5
42.0
44.9
80.5
40.0
35.1
35.6
37.3
52.1
38.2
63.8

-3วันที่

อาเภอ/จังหวัด

12 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.เมือง จ.ระนอง
13 อ.เทพา จ.สงขลา
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
14 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.ระนอง
15 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
16 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ชุมพร
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.ระนอง
17 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
21 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
23 อ.แว้ง จ.นราธิวาส
24 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
อ.เมือง จ.ระนอง
25 อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณฝน
(มม.)
44.0
53.0
37.0
35.3
42.0
71.9
38.9
135.0
59.2
51.5
67.0
45.5
35.2
84.4
60.4
45.0
39.0
38.3
80.3
40.0
53.3
54.7
57.7
38.5
42.2
48.0
50.1
38.0
56.5
35.5

วันที่

อาเภอ/จังหวัด

25 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
26 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.ระนอง
27 อ.เมือง จ.ชุมพร
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
อ.เมือง จ.ระนอง
29 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
30 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
31 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.นราธิวาส
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
อ.เมือง จ.สตูล
อ.ท่าแพ จ.สตูล

ส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
10 สิงหาคม 2560

ปริมาณฝน
(มม.)
44.8
66.9
100.0
63.2
48.7
43.0
65.8
60.0
66.8
76.3
52.0
80.1
53.0
66.6
75.5
53.0
40.0
56.0
41.4
49.3
41.0
73.0
55.0
52.0
41.4
70.6
62.2
125.3
36.6
57.8

