-1สรุปลักษณะอากาศประจาเดือน กันยายน 2561
เดือนกันยายนปนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนตากวาคาปกติในเกือบทุกภาค และปริมาณฝนเฉลียทั้งประเทศ
ตากวาคาปกติรอยละ 17 อยางไรก็ตามปริมาณฝนสะสมตั้งแต 1 มกราคมถึง 30 กันยายน เฉลียทั้งประเทศสูงกวาค
าปกติร อยละ 6 โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกตอเนืองเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของรองมรสุมทีพาด
ผานบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึงแรกของเดือนจากนั้นไดเลือนลงไปพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใต
ตอนบนและภาคตะวันออก นอกจากนี้ในระยะกลางเดือนยังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุน เขตรอนทีเคลือนเขาใกล
ประเทศไทย จานวน 2 ลูก คือ พายุโซนรอน “บารีจัต (BARIJAT, 1823)” ทีเคลือนผานประเทศเวียดนามตอนบน
เขามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว และไตฝุน “มังคุด (MANGKHUT ,1822)” ทีเคลือนเขามาสลายตัวบริเวณมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยเกือบ
ตลอดเดื อ น โดยมี ก าลั ง แรงใน ชวงเวลาดั ง กลาว สวนอุ ณ หภู มิ เ ฉลี ยเดื อ นนี้ สู ง กวาคาปกติ ใ นทุ ก ภาค ส าหรั บ
รายละเอียดตางๆ มีดังนี้
วันที 1-10 กันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยตลอดชวง โดยมี
กาลังแรงขึ้นในระยะครึงหลังของชวง ลักษณะดังกลาวทาใหบริเวณภาคใตมีฝนรอยละ 25-80 ของพื้นทีกับมีฝนหนัก
บางแหงเกือบตลอดชวง โดยเฉพาะทางตะวันตกของภาคมีฝนหนักหลายพื้นทีและหนักมากบางแหงในระยะตนและ
กลางชวง ปริมาณฝนมากทีสุดในภาคใตวัดได 110.0 มิลลิเมตร ทีอาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมือวันที 7
วันที 11-20 กันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยมีกาลังแรง
นอกจากนี้ พายุโซนรอน “บารีจัต” (BARIJAT, 1823) บริเวณทะเลจีนใตตอนบนไดเคลือนผานเกาะไหหลา ประเทศ
จีน เขาสู อาวตังเกี๋ยในชวงบายของวันที 13 แลวออนกาลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนเคลือนขึ้นฝงบริเวณประเทศ
เวียดนามตอนบน จากนั้นไดออนกาลังลงเปนหยอมความกดอากาศตาบริเวณประเทศลาวในชวงคาของวันเดียวกัน
และ ไตฝุน “มังคุด” (MANGKHUT, 1822) บริเวณทะเลจีนใตตอนบนไดเคลือนขึ้นฝงทางตอนใตของประเทศจีนที
เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ งในชวงเย็นของวันที 16 จากนั้นพายุนี้ไดเคลือนตัวลึกเขาไปในแผนดินแลวออนกาลัง
ลงเปนพายุโซนรอนและพายุดีเปรสชันตามลาดับ กอนจะออนกาลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากาลังแรงปก
คลุมบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีนในชวงเชาของวันที 18 และสลายตัวไปในเวลาตอมา ลักษณะดังกลาวทาให
บริเวณภาคใตมีฝนมากกวารอยละ 65 ของพื้นทีเกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมาก
ทีสุดในภาคใตวัดได 134.0 มิลลิเมตร ทีอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมือวันที 16 กับมีรายงานน้าทวมบริเวณ
จังหวัดสตูลในวันที 15 และจังหวัดพังงาในวันที 18
วันที 21-30 กันยายน ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง
และภาคใตในระยะตนชวง จากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใตกาลังออนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาว
ไทย นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ระยะปลายชวง ลักษณะดังกลาวทาใหบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกเกือบตลอดชวง
กับมีฝนหนักบางแหง สาหรับภาคใตมีฝนรอยละ 30-75 ของพื้นทีเกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง
สวนมากทางฝงตะวันออกของภาค ปริมาณฝนมากทีสุดในภาคใต้วัดได้ 100.0 มิลลิเมตร ทีอาเภอปาพะยอม จังหวัด
พัทลุง เมือวันที 27 ปริมาณฝนเดือนนี้ตากวาคาปกติในภาคใตฝงตะวันออก 24.9 มิลลิเมตร (รอยละ 17) และภาค
ใตฝงตะวันตก 75.0 มิลลิเมตร (รอยละ 18) มีเพียงภาคตะวันออกทีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติ 31.2 มิลลิเมตร (ร
อยละ 9)

-2บริเวณทีมีฝนตกหนักตามอาเภอต่างๆ ในภาคใต้มีดังนี้
วันที
อาเภอ/จังหวัด
3 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
4 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
สอต.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก ลก จ.นราธิวาส
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
5 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
7 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
อ.ยะหริง จ.ปัตตานี
อ.สุไหงโก ลก จ.นราธิวาส
9
10

15
16
17

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา
อ.ยีงอ จ.นราธิวาส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงปาดี จ.นราธวาส
อ.ทุ่งใหญ่ จ.ปัตตานี
อ.สะเดา จ.สงขลา
อ.ระโนด จ.สงขลา
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
อ.นาบอน จ.ระโนด
อ.เมือง จ.ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ยีงอ จ.นราธิวาส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
อ.จะแงะ จ.นราธิวาส

ปริมาณฝน (มม.)
45.5
50.5
40.5
58.8
35.8
72.0
39.0
43.2
42.0
48.8
36.0
37.5
72.0
41.7
36.2
130.0
39.5
130.0
134.0
36.6
42.5
35.4
71.2
63.0
39.4
44.0
40.0
37.0
40.4
38.9
61.0
48.0
47.0
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18

19

20
22
23

24

25

อ.สุไหงโก–ลก จ.นราธิวาส
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
อ.รามัน จ.ยะลา
อ.เบตง จ.ยะลา
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ม.ราชฎัฏนครศรีธรรมราช
สกษ.นครศรีธรรมราช
อ.หัวไทร
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
อ.สุไหงโก–ลก จ.นราธิวาส
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ม.ราชฎัฏนครศรีธรรมราช
อ.นาทวี จ.สงขลา
อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
อ.เมือง จ.ยะลา
อ.ระโนด จ.สงขลา
อ.จะนะ จ.สงขลา
อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
อ.ระโนด จ.สงขลา
อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.พนม
อ.ชัยบุรี
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงปาดี
อ.รามัน จ.ยะลา

99.7
67.0
40.5
62.5
35.5
39.0
37.0
46.2
39.6
38.0
40.2
49.0
50.5
46.8
41.3
80.0
68.0
42.0
68.0
57.9
37.4
38.2
63.0
57.7
50.6
40.6
42.5
38.5
40.0
38.2
53.2
65.0
72.2
42.4
70.5
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27

28

29
30

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
อ.นาทวี จ.สงขลา
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
อ.ควนขนุน
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
อ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช
สอท.ฉวาง
สกษ.นครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งใหญ่
อ.นาบอน
อ.ทุ่งสง
อ.ชะอวด
สอท.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ยีงอ จ.นราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก
อ.แว้ง
อ.เมือง จ.ยะลา
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
อ.ตะโหมด
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

36.2
40.0
100.0
60.0
43.5
40.0
39.0
36.0
39.0
47.2
46.8
55.6
75.5
99.6
46.8
97.7
45.0
59.8
38.2
62.0
62.5
35.5

สภาวะคลืนลม
ช่วงวันที 1-3, 6-12,21-30 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูงประมาณ 1
เมตร
ช่วงวันที 4-5, 17-20 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูง 1-2 เมตร
ช่วงวันที 13-16 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 20-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร

-5อุณหภูมิสูงสุดและตาสุดของภาคใต้ ในแต่ละวัน มีดังนี้
วันที
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

อุณหภูมิสูงสุด
36.8 ซ ที เกษตรนครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
36.0 ซ ที เกษตรนครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
35.8 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
34.0 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
34.9 ซ ที เกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
36.4 ซ ที ท่าอากาศยานนครฯ จ.นครศรีธรรมราช
37.4 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
35.2 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
36.1 ซ ที ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
35.5 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
35.8 ซ ที อ.เมือง จ.พัทลุง
35.9 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
36.0 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
35.5 ซ ที ท่าอากาศยานนครฯ จ.นครศรีธรรมราช
34.7 ซ ที เกษตรสุราษฎร์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
33.5 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
34.0 ซ ที อ.เมือง จ.พัทลุง
32.4 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
34.3 ซ ที อ.สะเดา จ.สงขลา
35.3 ซ ที อ.เมือง จ.ตรัง
35.5 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
33.8 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
34.5 ซ ที อ.สะเดา จ.สงขลา
33.8 ซ ที อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
34.8 ซ ที อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์
34.9 ซ ที ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
35.5 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
35.8 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
35.8 ซ ที อ.เมือง จ.เพชรบุรี
36.0 ซ ที ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

22.1
21.8
22.4
22.0
22.3
21.7
22.8
22.5
22.3
22.6
22.0
22.8
22.2
21.7
22.5
22.8
22.2
21.5
22.4
20.5
22.5
22.0
22.1
22.4
21.7
22.6
22.7
23.0
23.0
23.0

อุณหภูมิตาสุด
ซ ที ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที ท่าอากาศยานกระบี อ.เหนือคลอง จ.กระบี
ซ ที ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที ท่าอากาศยานกระบี อ.เหนือคลอง จ.กระบี
ซ ที อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ซ ที ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที อ.เมือง จ.นราธิวาส
ซ ที ท่าอากาศยานกระบี อ.เหนือคลอง จ.กระบี
ซ ที ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
ซ ที ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที อ.เมือง จ.นราธิวาส
ซ ที ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ซ ที ท่าอากาศยานกระบี อ.เหนือคลอง จ.กระบี
ซ ที ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ซ ที ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ซ ที ท่าอากาศยานกระบี อ.เหนือคลอง จ.กระบี
ซ ที อ.เมือง จ.นราธิวาส
ซ ที เกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที อ.เมือง จ.ระนอง
ซ ที ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ซ ที อ.สวี จ.ชุมพร
ซ ที อ.เมือง จ.สตูล
ซ ที อ.เมือง จ.สตูล
ซ ที อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ซ ที ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
ซ ที เกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที เกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ซ ที ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซ ที อ.สะเดา จ.สงขลา

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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