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กรมอุตุนิยมวิทยา                                                                         ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562  พายุดเีปรสชันในทะเลจนีใต้ตอนลา่งได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็น 
พายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK(1901))” ในช่วงบ่ายของวนัที่ 1 ม.ค. จากนั้นพายนุี้เคลื่อนตัวคอ่นไปทางทิศตะวันตกเข้าสูบ่ริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่เวลา 12.45 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 
ขณะมีก าลังแรงเปน็พายโุซนร้อน จากนัน้พายุนีไ้ด้เคลื่อนผา่นอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบี่ ก่อนอ่อนก าลังเปน็พายุดีเปรสชนัปกคลุมบริเวณอ าเภอทับปุด จังหวัดพังงาในช่วงเช้าของวันที่ 5 ม.ค. จากนัน้ได้
เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันพรอ้มทั้งอ่อนก าลังลงเปน็หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงในช่วงค่ าของวันเดียวกันแล้วปกคลุม 
อยู่บริเวณทะเลอันดามนัตอนบนในวันสุดทา้ยของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีก าลังแรงในระยะต้นช่วง สง่ผลใหภ้าคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสปัดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากใน 
ระยะคร่ึงหลังของสัปดาห์ และมีรายงานน้ าท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงหลายพืน้ที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห์ อนึ่ง บริเวณ
ความกดอากาศสูงก าลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนอืใน
ระยะคร่ึงแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวทางตอนบนของ 
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝน 
หนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เวน้แต่ในวันที่ 1, 2 และ 6 ม.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง และมี
รายงานน้ าท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช ยะลา และปัตตานี เม่ือวนัที่ 3 ม.ค. และลมกระโชกแรง
บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 ม.ค. และบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลงุ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพืน้ที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมฝีนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่  
31 ธ.ค., 4 และ 5 ม.ค. มีฝนร้อยละ 75-100 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานน้ าท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนอง 
กระบี่ และตรัง เมื่อวันที่ 5 ม.ค 
          ช่วงสปัดาห์ทีผ่่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตาน ี
ยะลา นราธิวาส และระนอง ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ พทัลุง พังงา ภูเก็ต และกระบี ่

ส าหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 309.3 มม. ที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศระรรมราช  
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 
ส าหรับบริเวณที่มีอุณภูมิต่ าที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 18.7 ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62 

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า 

การคาดหมาย  ในช่วงวันที่ 7-9 ม.ค. บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักเกิดขึ้นใน
ระยะแรก หลังจากนั้นในช่วงวันที่  10-11 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักในช่วง
วันที่ 7-9 ม.ค. 
ลักษณะส าคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 7-9 ม.ค. จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ท าให้
บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 10-11 ม.ค. 
อุณหภูมิ    จะลดลง และมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงก าลังอ่อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้บริเวณ
ดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็น ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วง 
ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 7-9 ม.ค. บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก  
และฝนตกหนัก บางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส าหรับในช่วงวันที่ 7-13 ม.ค. 
บริเวณทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
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ผลกระทบต่อการเกษตร 

        - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 7-9 ม.ค. จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เกษตรกรควร
ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว  นอกจากนี้ควรระวังอันตรายและป้องกันของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืช
สวนและพืชไร่ โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวนและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา 
        - บริเวณพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมขัง เกษตรกรควรรีบระบายน้ าออกจากแปลงปลูก ไม่ควรปล่อยให้น้ าขังบริเวณ  โคนต้นพืช
นาน เพราะจะท าให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ รวมทั้งควรรีบพื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ าให้ใช้ได้ดีดังเดิม นอกจากนี้เกษตรกรควรระวัง
และป้องกันโรคที่มากับน้ า เช่น โรคน้ ากัดเท้า โรคตาแดง และโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 
          -  ในช่วงวันที่ 7-13 ม.ค. บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง 


