-1สรุปลักษณะอากาศประจาเดือน ตุลาคม 2563
สภาวะอากาศเดือนตุลาคมปนี้ รองมรสุมพาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน โดยไดเลื่อนลงมาพาดผานภาค
ใตตอนกลางในชวงปลายเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังปานกลาง
ถึงกําลังแรง นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขามาใกลประเทศไทยจํานวน 5 ลูก คือ พายุดีเปรสชันบริเวณ
ทะลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนผานประเทศเวียดนามและกัมพูชาเขามาสลายตัวบริเวณอาวไทยตอนบนในชวงตนเดือน สวนในชวง
กลางเดื อนมีพายุโซนรอน “หลิ่นฟา (LINFA (2015))” และพายุโซนรอน “นังกา (NANGKA (2016))” ที่เคลื่อนเขามาสลายตั ว
บริเวณประเทศลาว กับมีพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนเขามาสลายตัวบริเวณประเทศกัมพูชา จากนั้นในชวงปลาย
เดือนพายุไตฝุน “โซเดล (SAUDEL(2017))” ในทะเลจีนใตตอนกลางไดเคลื่อนเขามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว อีกทั้งมีพายุหมุน
เขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยอีกจํานวน 1 ลูก ไดแก พายุไตฝุน “โมลาเบ (MOLAVE (2018))” ที่เคลื่อนเขาจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 29 ในขณะมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันกอนออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํา กําลังแรงและสลายตัวในวันตอมา
ลักษณะดังกลาวทําใหพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนกับมีรายงานน้ํา ทวมฉับพลันหลายพื้นที่โดยปริมาณฝนรวมใน
เดือนนี้สูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค และบางพื้นที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกวาสถิติเดิมที่เคย
ตรวจวัดได อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแตปลายเดือน อีกทั้งมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนไดเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหประเทศไทยตอนบนมีฝนและ
อุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปนี้ประเทศไทยตอนบนไดสิ้นสุดฤดูฝนและเขาสูฤดูหนาวเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม
สําหรับเดือนนี้ประเทศไทยมีอุณภูมิเฉลี่ยํากวาคาปกติ
ต่
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวั นออกที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวาคาปกติทั่วทุกพื้นที่ รายละเอียดตางๆ มีดังนี้
วันที่ 1-10 ตุลาคม รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในระยะครึ่งแรก
ของชวง จากนั้นไดเลื่อนลงมาพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออก โดยพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต่ํา
บริเวณทะเลจีนใตตอนกลางเกือบตลอดชวง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอาวไทยมีกําลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของชวงจากอิทธิพลของหยอมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใตตอนกลางที่ทวีกําลังแรง
ขึ้นเปนพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 6 กอนเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณเมืองนาตรัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 7 แลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงจากนั้นเคลื่อนตัวผานประเทศกัมพูชา และเคลื่อนเขาปกคลุมอาว
ไทยตอนบนในวันตอมา ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทย มีฝนตกหนาแนน โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตที่มีฝน
มากกวารอยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได
244.4 มิลลิเมตร ที่อําเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 9 สําหรับภาคใตปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 282.2 มิลลิเมตร ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 9 และมีรายงานน้ําทวมฉับพลันบริเวณจังหวัดเพชบุรีและประจวบคีรีขันธในวันที่ 10
วันที่ 11-20 ตุลาคม รองมรสุมพาดผานบริเวณภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออกตลอดชวง โดยพาดเขาสู
หยอมความกดอากาศต่ํา บริเวณประเทศลาว ชายฝงประเทศเวียดนามตอนลาง และประเทศกัมพูชาตามลําดับ ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยเกือบตลอดชวง นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจาพายุโซน
รอน “หลิ่นฟา (LINFA (2015))” ในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนขึ้นฝงบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 10.00 น.
ของวันที่ 11 แลวออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันในเวลาตอมา จากนั้นไดออนกําลังลงอีกเปนหยอมความกดอากาศต่ํา กําลังแรงปก
คลุมเมืองอัตตะปอ ประเทศลาวในวันที่ 12 ตอจากนั้นไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอน “นังกา (NANGKA (2016))” บริเวณทะเลจีน
ใตตอนบนไดเคลื่อนตัวผานเกาะไหหลําลงสูอาวตังเกี๋ยและเคลื่อนขึ้นฝงที่จังหวัดนิญบิญ ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 14 กอนออนกําลังลงตามลําดับ โดยเปนพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองทัญฮวา ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 19.00 น. และเปน
หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณแขวงหัวพัน ประเทศลาวในวันที่ 15 อีกทั้งมีพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใตตอนกลางได
เคลื่อนขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 17 แลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํา
กําลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาในวันที่ 18 ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดชวง โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในชวงวันที่ 15-19 มีฝนมากกวา รอยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝน
หนักหลายพื้นที่กับหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได 176.3 มิลลิเมตร ที่อําเภอวัฒนานคร

-2จังหวัดสระแกว เมื่อวันที่ 17 สวนภาคใตมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่เกือบตลอดชวงและมีฝนหนักหลายพื้นที่กับหนักมากบาง
พื้นที่ สวนมากทางฝงตะวันตกของภาค ปริมาณฝนมากที่สุด 202.0 มิลลิเมตรที่อําเภอกะเปอรจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 13 และมี
รายงานน้ําทวมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎรธานี พังงา ตรัง สตูล กระบี่ในระยะครึ่งแรกของชวง กับมี
รายงานดินถลมบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 12 และ 13
วันที่ 21-31 ตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะตนและกลางชวง
จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งไดแผเสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหประเทศ
ไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม ในชวงนี้ประเทศไทยได
รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนจํานวน 2 ลูก คือ ไตฝุน “โซเดล (SAUDEL (2017))” ในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนขึ้นฝงประเทศ
เวียดนามในชวงเชาของวันที่ 26 ต.ค. ขณะมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันและเคลื่อนตัวเขาสูประเทศลาวกอนจะสลายตัวไปในชวง
บายของวันเดียวกัน และไตฝุน “โมลาเบ (MOLAVE (2018))” ในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนขึ้นฝงบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศ
เวียดนาม เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 ต.ค. และออนกําลังลงเปนพายุโซนรอนบริเวณเมืองกวางนามแลวเคลื่อนตัวผานประเทศ
ลาว พรอมทั้งออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา
02.00น. ของวันที่ 29 จากนั้นออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงและสลายตัวของชวงเชาในวันที่ 30 ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดาอัน ประเทศไทยและอาวไทยไดเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต
และอาวไทยในระยะปลายชวง ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของชวง
จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู ในเกณฑรอยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมาบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทย
ตอนบนวัดได 108.5 มิลลิเมตร ที่อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 สวนภาคใตมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่
เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณภาคใตวัดได 97.0มิลลิเมตร ที่อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานีเมื่อวันที่ 24 และมีรายงานน้ํา ทวมตอเนื่องจากชวงที่ผ านมาบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี กับมีรายงานลมกระโชกแรง
บริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 28 เดือนนี้พื้นที่ส วนใหญของประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํา กวาคาปกติโดยเฉพาะในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกที่มีอุณหภูมิต่ํา กวาคาปกติทั่วทั้งภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 36.8 องศาเซลเซียส ที่
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว เมื่อวันที่ 16 สําหรับอุณหภูมิต่ําที่สุด 14.5 องศาเซลเซียส ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 24
สําหรับเดือนนี้บริเวณที่มีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 81.4 มิลลิเมตร (70%)
ภาคกลาง 68.3 มิลลิเมตร (37%) ภาคตะวันออก 122.1 มิลลิเมตร (54%) ภาคใตฝงตะวันออก 19.7 มิลลิเมตร (8%) และภาคใต
ฝงตะวันตก 209.3 มิลลิเมตร (57%) เวนแตภาคเหนือมีปริมาณฝนต่ํากวาคาปกติ 27.2 มิลลิเมตร (22%)
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รูปที่ 1 แสดงปริมาณน้ําฝนรวมทั้งประเทศ เดือน ตุลาคม 2563
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รูป 2 แสดงปริมาณน้ําฝนรวม สูง-ต่ํากว่าค่าปกติ เดือน ตุลาคม 2563
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รูปที่ 3 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2563
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รูปที่ 4 แสดงอุณภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2563

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
17 ตุลาคม 2563

