-1สรุปลักษณะอากาศประจำเดือนสิงหาคม 2565
เดือนสิงหาคม มีรองมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน โดย
ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นช่วง ๆ ประกอบกบมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเกือบ
ตลอดเดือน อีกทั้งยังได้รบั อิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุ
โซนร้อน “มู่หลาน (MULAN, 2207)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองก๋วงนินห์ ประเทศเวียดนามในวันที่ 11
พร้อมทั้งอ่อน กำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ ำกำลังแรงปกคลุ มตอนบนของภาคเหนื อและ
ประเทศเมียนมาในวัน ต่อมา และพายุโซนร้อน “หมาอ๊อน (MA ON, 2209)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมือง
เหมาหมิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในวันที่ 26 นอกจากนี้มี ลม
ตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงปลายเดื อน ลักษณะดังกล่าวทำให้
ประเทศไทยตอนบนมฝนตกหนาแน่ นกับน้ำท่วมหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่ น ส่วนมากทางฝั่ ง
ตะวันตกของภาค โดยปริ มาณฝนรวมในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ ในเกือบทุกภาค โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ ยทั่ว
ประเทศเดือนนี้ 275.1 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติรอ้ ยละ 12 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย ของประเทศไทยในเดือนนี้สูง
กว่าค่าปกติเล็กน้อย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
วั น ที่ 1-10 สิ งหาคม: ร่ องมรสุ มพาดผ่ านประเทศเมี ยนมา ภาคเหนื อตอนบนและประเทศลาว
ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ทวี
กำลังแรงขึน้ ตามลำดับเป็นพายุโซนร้อน “มู่หลาน (MULAN, 2207)” ในวันที่ 9 ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้กำลังปานกลาง ที่พดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายช่วง
ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศ ไทยตอนบนมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบาง
พื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดประเทศไทยตอนบน 230.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด เมือ่ วันที่ 7 โดยมีรายงานน้ำ ท่วมบริเวณจังหวัดตาก สุโขทัย ลำปาง พิษณุโลก เชียงราย
พิจติ ร แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา มุกดาหาร เลย ชลบุรี
จันทบุรี นครนายก ตราด และปราจี นบุรี และมีรายงานดิน ถล่มบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ใน
วันที่ 2 จังหวัดเชียงรายและลำปาง ในวันที่ 8 ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 1-3
และ 6 มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นทีก่ ับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค
ปริมาณมากทีส่ ุดวัดได้ 176.8 มิลลิเมตร ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมือ่ วันที่ 1 และ มีรายงานน้ำท่วมบริเวณ
จั งหวั ดกระบี่ และพั งงาในวั น ที่ 1 จั งหวั ดภู เก็ตในวั นที่ 1-2 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริ เวณ จั งหวั ด
นราธิวาสในวันที่ 5-6 จังหวัดปัตตานีและยะลาในวันที่ 6 และจงัหวัดสงขลาในวันที่ 8
วันที่ 11-20 สิงหาคม: พายุโซนร้อน “มู่หลาน (MULAN, 2207)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้
เคลื่ อนขึ้น ฝั่ งบริ เวณเมื องก๋ ว งนิ น ห์ ประเทศเวี ยดนามในวั นแรกของช่ ว ง พร้ อมทั้งอ่ อนกำลั งลงเป็ น พายุ
ดีเปรสชั่นเมื่อ เวลา 07.00 น. ของวันเดียวกัน จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและประเทศเมียนมาในวันที่ 12 และสลายตัวในเวลาต่อมา ประกอบกับร่อง
มรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนื อตอนบน และประเทศลาวตอนบน และได้ เลื่อนลงมาพาดผ่ าน
ประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 20 โดยพาดเข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่ ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวี ยดนาม ประเทศลาวตอนบนและอ่ าวตังเกี๋ยตั้งแต่กลางช่วง
นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่ าวไทยตลอดช่ วง ลักษณะ
ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนร้อยละ 60-95 ของพื้นที่เกือบ ตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมาก

-2บางพื้นที่ ปริมาณฝนมากทีส่ ุดประเทศไทยตอนบน 217.3 มิลลิเมตร ทีอ่ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมือ่ วันที่
11 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง พิจิตร ตาก
ลำพูน เลย มหาสารคาม ชั ยภูม ศรีสะเกษ ของแก่ น อุบลราชธานี นครสวรรค์ อ่างทอง ปราจี นบุรี และ
สระแก้ว สำหรับภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนร้อยละ 560 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16-17 มีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนทางตะวันตกของภาคมีฝนเล็กน้อยบาง
แห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึง
หนักมากบางพืน้ ที่ ปริมาณ ฝนมากที่สุดวัดได้ 102.2 มิลลิเมตร ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 16
วันที่ 21-31 สิงหาคม: ร่องมรสุมทพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนได้เลื่อนลงมา
พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน (MA ON, 2209)” ใน
วันที่ 25 โดยพายุ ดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเหมาหมิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในช่วงเช้าของ
วันที่ 25 ส.ค. และได้เคลื่อนตัว ผ่านตอนบนของประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและ
หย่อมความกดอากาศต่ ำกำลังแรงตามลำดั บ ปกคลุ มประเทศลาวตอนบนในวั นที่ 26 ประกอบกับมีรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของช่วง
โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงดังกล่าว ลักษณะดังกล่าวทำให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะกลางช่วง โดยภาคเหนือมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นทีก่ ับมีฝนหนัก
ถึงหนักมากบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 23 และ 28-31 มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางน้ อยกว่าร้อยละ 55 ของ
พืน้ ที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 22-23 และ 27-30 มี
ฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ และภาคกลางมีฝนร้อยละ 5-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 25, 26 และ 29 มี
ฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลาย
พื้นที่และหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 21-23 และ 30 มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ ปริมาณ
ฝนมากทีส่ ุดประเทศไทยตอนบน 287.5 มิลลิเมตร ทีอ่ ำเภอแจ้หม่ จังหวัดลำปาง เมือ่ วันที่ 25 โดยมีรายงาน
น้ำท่วมบริเวณจังหวัดลำปาง เพชรบูรณ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม
บุรีรัมย์ อุดรธานี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และระยองในช่วง
วันที่ 22-28 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี
มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์ ปราจี น บุ ร ี และตราด ในวั นที่ 25 จั งหวั ดแม่ ฮ่องสอน และอ่ างทอง ในวั นที่ 26
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบ
ตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนทางตะวันออกของภาคมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ในช่วง
วันที่ 25-27 และ 29 ส่วนวันอืน่ ๆ มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่ ปริมาณมากทีส่ ุดวัดได้ 140.0 มิลลิเมตร
ที่อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 21 กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพังงาและภูเก็ตในวันที่ 22
จังหวัดเพชรบุรี ภูเก็ต และกระบี่ ในวันที่ 26
อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค โดยอุณหภูมิสูงที่สุดของเดือน
สิงหาคมปีนี้วัดได้ 37.4 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมือ่ วันที่ 31 สำหรับอุณหภูมติ ่ำทีส่ ุด 20.2
องศาเซลเซียส ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมือ่ วันที่ 31
ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 30.5 มิลลิเมตร (ร้อยละ 13) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 7) ภาคกลาง 39.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 21) ภาคตะวันออก
100.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 35) มีเพียงภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ
11.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 9) และ 9.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 2) ตามลำดับ
ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

-3ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้ำฝน อุณหถูมิเฉลี่ย และค่าที่ต่างจากปกติ รายเดือน รวมทั้งปริมาณฝนรวมรายปี
เดือนสิงหาคม 2565 ของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้
Temperature (oc)
Station
Mean
Phetchaburi
Hua Hin
Prachuap Khiri Khan
Chumphon
Surat Thani Ko
Samui
Nakhon Si Thammarat
Songkhla
Hat Yai Airport
Pattani Airport
Narathiwat
Over the area

28.8
28.7
28.0
28.1
27.7
28.7
28.4
28.5
27.5
28.1
27.9
28.2

Above
or below
normal
0.0
0.1
0.1
0.8
0.4
0.3
0.5
0.2
0.1
0.4
0.3
0.3

Rainfall (mm)
Actual
108.0
75.1
151.9
57.0
39.0
91.0
137.1
42.9
153.6
198.0
232.1
116.9

Above
or below
normal
17.3
8.0
52.5
-142.2
-88.3
-11.2
2.1
-94.9
29.8
51.0
50.6
-11.4
-9%

Accumulative rainfall (mm)
Since 1 January
Above
or below
Actual
normal
625.3
159.5
722.8
251.8
1106.9
481.9
1476.2
396.1
1118.2
315.5
1447.2
573.0
2074.3
956.7
1005.7
216.1
1143.0
357.4
1233.7
437.6
1817.9
749.0
1251.9
444.8
55%

อ้างอิงจาก:
https://www.tmd.go.th/programs/uploads/monthlySummary/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E
0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202565.pdf
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รูปที่ 1 แสดงปริมาณน้ำฝนรวมทั้งประเทศ เดือนสิงหาคม 2565

-5-

รูป 2 แสดงปริมาณน้ำฝนรวมสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนสิงหาคม 2565

-6-

รูปที่ 3 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2565

-7-

รูปที่ 4 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย สูง -ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนสิงหาคม 2565

