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ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา 

          ระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2561  ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีก าลังแรงในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของ  
พายุหมุนเขตร้อน จ านวน 2ลูกที่เคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามายังบริเวณใกล้เคียงกับประเทศไทย ได้แก่พายุโซนร้อน “บารีจัต
(BARIJAT,1823) ที่เคลื่อนผ่านเกาะไหหล า ประเทศจีน เข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงบ่ายของวันที่ 13 ก.ย. แล้วอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน 
ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน จากนั้นได้อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณประเทศลาวในช่วงค่ าของ  
วันเดียวกัน จากนั้นในวันที่ 15 ก.ย. ไต้ฝุ่น “มังคุด (MANGKHUT, 1822)” ได้เคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้
ตอนบน แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงบ่ายของวันต่อมาและได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงค่ าวันเดียวกัน 
ลักษณะดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 
40-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมาก 
บางแห่ง  ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานน้ าท่วมบริเวณ
จังหวัดสตูลในระยะปลายสัปดาห์ 

 สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจั งหวัด สงขลา และสตูล ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่  ประจวบคีรีขันธ์   
สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 

ส าหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้  134.0 มม. ที ่อ.ระโนด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 61 

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า 

           การคาดหมาย  ในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 61 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแหง่บริเวณภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามนัและอ่าวไทยตอนบนจะมีก าลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และบริเวณ
ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-22 ก.ย. 61 ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก าลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร   
           ลักษณะส าคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 61 ร่องมรสุมพาดผ่านบรเิวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังคงมีก าลังแรง ในขณะที่ พายุโซนร้อน “มังคุด”  ปกคลุม
บริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีแนวโน้มอ่อนก าลังเป็นพายุดีเปรสช่ัน และหย่อมความกดอากาศต่ า  ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น 
กับมีฝนตกหนักบางพื้นที ่   ส าหรับคลืน่ลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก าลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 ก.ย. 61 ร่องมรสุมจะเลื่อนลง
มาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยอ่อนก าลังลงเป็นก าลังปานกลาง ส่งผลท าให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนัก 
บางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก าลังปานกลาง  

ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 17-23 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตก
หนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ส าหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 
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ผลกระทบต่อการเกษตร 
          - ในช่วงที่มีฝนตกหนักตดิต่อกัน ซึ่งอาจท าให้ เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลันน้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งได้ เกษตรกรควรระวัง
อันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว 
          - ส าหรับบรเิวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออก ฝนที่ตกและหยดุสลับกนัในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช
จ าพวกหนอน ในพืชไร่ พืชสวน และพืชผักต่างๆ ซึ่งจะท าให้ ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคณุภาพได้ 
           - ส่วนทางฝั่งตะวันตกฝนที่ตกติดต่อกันท าให้ดินและอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเช้ือรา ในพืชสวน
และพืชผัก เช่นโรคราสนิมในกาแฟ โรคราสีชมพู และโรคหน้ากรีดยาง ในยางพารา เป็นต้น 
           -  ในช่วงวันที่ 17-23 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรอืและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 
          - ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องท าให้ดินและอากาศมีความ ช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  
เช่น โรคราสนิมในกาแฟ โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคหน้ากรดียาง และโรครา สีชมพูในยางพารา เปน็ต้น โดยดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้โปร่ง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม 
           - ส าหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกร ไม่ควรปล่อยให้ผลเน่าเสีย และร่วงหล่น ตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ใน
บริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืช ท่ีเกิดจากเชื้อรา ซึ่งอาจลุกลามมาสู่ต้นพืชได ้
            - ระยะนี้บรเิวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมดัระวัง 
และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง 
 

 


