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เดือนตุลาคมปนี้ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมที่พาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะตนและ
กลางเดือน โดยไดเลื่อนลงไปพาดผานภาคใตตอนบนและภาคตะวันออกในบางชวง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีกําลังแรงในชวงดังกลาว นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุน
เขตรอนที่เคลื่อนเขาใกลประเทศไทย จํานวน 2 ลูก คือ พายุโซนรอน“ไลออนร็อก (LIONROCK (2117))” ที่เคลื่อน
ขึ้นฝงประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 10 แลวออนกําลังลงตามลําดับจนเปนหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 11 และพายุโซนรอน “คมปาซุ (KOMPASU (2118))” ที่เคลื่อนเขามาสลายตัวบริเวณ
ประเทศเวียดนามในวันที่ 14 ลักษณะดังกลาว ทําใหพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนกับมีรายงาน
น้ำทวมฉับพลันหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกวาคาปกติ รอยละ 26 อนึ่งในชวงปลายเดือน
หลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน กับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตทําใหมีอากาศเย็นหลายพื้นที่สวน
มากในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้
วันที่ 1-10 ตุลาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีกําลังแรงตั้งแต
กลางชวง เนื่องจากมีรองมรสุมพาดผานภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
ตอนบนพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง โดยหยอมความกดอากศต่ำดังกลาวไดทวีกําลัง
แรงขึ้นเปนพายุดีเปรสชันในวันที่ 6 และทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน “ไลออนร็อก (LIONROCK (2117))” ใน
วันที่ 8 จากนั้นไดเคลื่อนตัวผานเกาะไหหลําเขาสูอาวตังเกี๋ยในวันที่ 9 และเคลื่อนขึ้นฝงประเทศเวียดนามตอนบน
ในชวงบายของวันที่ 10 พรอมกับออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันในชวงเย็นของวันเดียวกัน ลักษณะดังกลาวทําให
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนรอยละ 10-60 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง สวนภาคใตมีฝนรอยละ
50-90 ของพื้นที่เกือบตลอดชวงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนสูงสุด 181.8 มิลลิเมตร ที่อําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 6
วันที่ 11-20 ตุลาคม รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยพาดเขาสูหยอมความกด
อากาศต่ำซึ่งออนกําลังจากพายุโซนรอน “ไลออนร็อก (LIONROCK (2117))” ที่ปกคลุมอยูบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในวันแรกของชวง จากนั้นรองมรสุมไดเลื่อนลงมาพาดผานภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเขาสูพายุโซนรอน “คมปาซุ (KOMPASU (2118))” บริเวณทะเลจีนใตตอนบน พายุนี้
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกผานเกาะไหหลํา ประเทศจีนในชวงค่ําของวันที่ 13 กอนเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณตอนเหนือของ
เมืองวิญ ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 14 แลวออนกําลังเปนพายุดีเปรสชันและหยอมความกดอากาศต่ำกําลัง
แรงตามลําดับ โดยรองมรสุมดังกลาวไดเลื่อนลงมาพาดผานภาคตะวันออกและภาคใตตอนบนเขาสูหยอมความกด
อากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในชวงวันที่ 17-18 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยไดออนกําลังลงในระยะครึ่งหลังของชวง ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทย
ตอนบนมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ในระยะตนและกลางชวง
ปริมาณฝนสูงสุด บริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได 351.6 มิลลิเมตร ที่อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ 12
โดยมีรายงานน้ำทวมบริเวณจังหวัดเชียงใหม สุโขทัย พิษณุโลก ลําปาง เพชรบูรณ ตาก เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย
นครสวรรค ลพบุรีสระบุรี สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี สมุทรปรการ
นครปฐม จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว

-2สวนภาคใตมีฝนรอยละ 40-90 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนสูงสุด 130.0
มิลลิเมตร ที่สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 และมีรายงานน้ำทวมบริเวณจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 12 กับมีรายงานน้ำทวมฉับพลันและดินถลมบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 19
วันที่ 21-31 ตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่ง
แรกของชวง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งไดแผเสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาว ประกอบกับลม
ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยตลอดชวง นอกจากนี้มีหยอมความกดอากาศ
ต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนลาง เมื่อวันที่ 27 ไดเคลื่อนผานประเทศกัมพูชาแลวเขาปกคลุมภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ลักษณะดังกลาวทําใหภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ อยาง
ไรก็ตามประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนรอยละ 45-90 ของพื้นที่ในระยะตนและปลายชวง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนวัดได 160.0 มิลลิเมตร ที่อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณเมื่อวันที่ 29 สวนภาคใตมีฝนรอยละ
50-90 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนสูงสุด 134.9 มิลลิเมตร ที่อําเภอหวย
ยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 โดยมีรายงานน้ำทวมบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 25, 30 จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25, 26 และ 28 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 กับมีรายงานน้ำทวมฉับพลันบริเวณจังหวัด
ตรัง เมื่อวันที่ 25 และ 26
เดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติในทุกภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 36.9 องศาเซลเซียส ที่
อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 1 สําหรับอุณหภูมิต่ำ ที่สุด 17.6 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตร
จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 24 และ 25 สําหรับปริมาณฝนของประเทศไทยเดือนนี้สูงกวาค่าปกติในเกือบทุกภาค
ดังนี้ภาคเหนือ 65.8 มิลลิเมตร (53%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70.3 มิลลิเมตร (60%) ภาคกลาง 21.2
มิลลิเมตร (11%) ภาคตะวันออก 104.5 มิลลิเมตร (46%) และภาคใตฝงตะวันตก 48.2 มิลลิเมตร (13%) มีเพียง
ภาคใตฝงตะวันออกที่ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ 46.8 มิลลิเมตร (18%) ฃ
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ตารางแสดงปริมาณฝนรวม ฝนรายเดือนและต่างจากค่าปกติ ตุลาคม 2564
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รูปที่ 1 แสดงปริมาณน้ำฝนรวมทั้งประเทศ เดือน ตุลาคม 2564
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รูป 2 แสดงปริมาณน้ำฝนรวม สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือน ตุลาคม 2564
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รูปที่ 3 แสดงอุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2564

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
13 ตุลาคม 2564

