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สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

สัปดาห์ที่ 1 (1-4 ส.ค.62)  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทย ตลอดสัปดาห์ ซึ่งท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ 40 -60 ของพ้ืนที่และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

สัปดาห์ที่ 2 (5-11 ส.ค.62) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยและมี
ก าลังแรงขึ้น ในระยะปลายสัปดาห์ ซึ่งท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่และมีฝนหนักบาง
แห่ง บริเวณทะเลอันดามัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝน
ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณอ่าวไทย ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-
2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

สัปดาห์ที่ 3 (12-18 ส.ค.62) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทย และอ่อนก าลังลงในระปลายสัปดาห์ ซึ่งท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่และมีฝน
หนักบางแห่ง บริเวณทะเลอันดามัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลคลื่นสูง1-2 เมตร บริเวณ
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณอ่าวไทย ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 
ประมาณ 1 เมตร  

 สัปดาห์ที่ 4 (19-25 ส.ค.62) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอด
สัปดาห์ ซึ่งท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ 20-30 ของพ้ืนที่และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณทะเลอันดามัน 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร บริเวณอ่าวไทย ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีอากาศร้อนบริเวณจังหวัดประจวบฯ และนครศรีธรรมราช  

วันที่ 26-31 ส.ค.62  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้น
สัปดาห์  จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุ
ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน  ท าให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมี
ก าลังแรงตลอดช่วง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่และมีฝนหนักบางแห่ง  บริเวณ
ทะเลอันดามัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณอ่าวไทย ลมตะวันตก
เฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า  

 2 เมตร 
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บริเวณท่ีมีฝนตกหนักตามอ าเภอต่างๆ ในภาคใต้มีดังนี้ 
วันที่ อ าเภอ/จังหวัด ปริมาณฝน (มม.) 
2 อ.เมือง  จ.ระนอง 104.6 
 อ.เมือง  จ.ชุมพร 36.6 
 อ.สวี  จ.ชุมพร 55.4 

9 อ.เมือง จ.ชุมพร 37.9 
 อ.เมือง จ.ระนอง 76.6 
 อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 114.6 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 40.4 
 ท่าอากาศยานตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง 35.0 

10 อ.สะเดา  จ.สงขลา 35.4 
 อ.เมือง  จ.สตูล 54.8 

11 อ.เมือง จ.ระนอง 92.8 
13 อ.เมือง จ.ยะลา 60.9 
14 อ.เมือง จ.ระนอง 43.2 
15 อ.เมือง จ.ระนอง 46.4 

 อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ 59.0 
 ท่าอากาศยานตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง 48.4 

16 อ.เมือง จ.ระนอง 125.5 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 44.3 
 ท่าอากาศยานตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง 59.6 

17 อ.เมือง จ.ระนอง 75.5 
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 37.4 

20 อ.เมือง  จ.นราธิวาส 68.4 
21 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 35.2 

 อ.เมือง จ.ระนอง 37.3 
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 54.0 
 อ.เมือง  จ.สตูล 40.0 

22 อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ 42.0 
23 อ.เมือง  จ.ระนอง 45.4 

 ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 39.6 
24 อ.เมือง จ.ระนอง 59.2 
25 ท่าอากาศยานตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง 47.5 
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 อ.เมือง  จ.สตูล 68.8 

26 อ.เมือง จ.ระนอง 60.0 
28 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 40.2 
29 อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี 37.0 

 อ.เมือง  จ.ระนอง 72.7 
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 65.4 

30 อ.เมือง  จ.ชมพร 48.6 
 อ.สวี  จ.ชุมพร 39.6 
 อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร 77.0 
 อ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร 68.0 
 อ.เมือง  จ.ระนอง 65.9 
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 44.0 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 60.2 
 ท่าอากาศยานตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง 42.2 

31 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 52.8 
 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต 50.6 
 อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ 45.0 
 อ.เมือง  จ.สตูล 36.5 

สภาวะคลื่นลม    

ช่วงวันที่ 18-25 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ช่วงวันที่ 1-4 และ 8-11 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ช่วงวันที่ 26-31 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
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อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดของภาคใต้ ในแต่ละวัน มีดังนี้ 

วันที่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
1 35.1    ซ ที่ ท่าอากาศยานนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 21.5    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2 35.1    ซ ที่ อ.เมือง จ.สงขลา 22.1    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
3 35.3    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 23.0    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
4 36.0    ซ ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 22.8    ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
5 36.0    ซ ที่ อ.เมือง จ.สงขลา 22.9    ซ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา 
6 36.3    ซ ที่ อ.เมือง จ.สงขลา 23.0    ซ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา 
7 35.3    ซ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา 23.0    ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
8 35.5    ซ ที่ ท่าอากาศยานนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.9    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
9 34.7    ซ ที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี 22.8    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 

10 35.5    ซ ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 21.2    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
11 34.4    ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา 22.0    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
12 36.2    ซ ที่ ท่าอากาศยานนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.4    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
13 36.9    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 23.3    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
14 36.9    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.9    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
15 35.5    ซ ที่ อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 22.1    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
16 35.1    ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา 22.2    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
17 34.4    ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา 22.5    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
18 36.5    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 21.6    ซ ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
19 37.8    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.2    ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
20 38.0    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.0    ซ ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
21 36.9    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.7    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
22 35.2    ซ ที่ อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 22.0    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
23 38.0    ซ ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ 21.0    ซ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
24 36.2    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 23.1    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
25 36.2    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.0    ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
26 35.4    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.2    ซ ที่ อ.เมือง  จ.ยะลา 
27 33.9    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.4    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
28 34.8    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.0    ซ ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
29 33.0    ซ ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 22.6    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
30 34.0    ซ ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 21.0    ซ ที่ อ.สะเดา  จ.สงขลา 
31 35.6    ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.1    ซ ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
16 กันยายน 2562 


