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สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

        สภาวะอากาศเดือนตุลาคมปน้ี รองมรสุมพาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน โดยไดเลื่อนลงมาพาดผานภาค
ใตตอนกลางในชวงปลายเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังปานกลาง
ถึงกําลังแรง นอกจากน้ียังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนท่ีเคล่ือนเขามาใกลประเทศไทยจํานวน 5 ลูก คือ พายุดีเปรสชันบริเวณ
ทะลจีนใตตอนกลางที่เคล่ือนผานประเทศเวียดนามและกัมพูชาเขามาสลายตัวบริเวณอาวไทยตอนบนในชวงตนเดือน สวนในชวง
กลางเดือนมีพายุโซนรอน “หล่ินฟา (LINFA (2015))” และพายุโซนรอน “นังกา (NANGKA (2016))” ที่เคล่ือนเขามาสลายตัว
บริเวณประเทศลาว กับมีพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคล่ือนเขามาสลายตัวบริเวณประเทศกัมพูชา จากน้ันในชวงปลาย
เดือนพายุไตฝุน “โซเดล (SAUDEL(2017))” ในทะเลจีนใตตอนกลางไดเคล่ือนเขามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว อีกท้ังมีพายุหมุน
เขตรอนที่เคล่ือนเขาสูประเทศไทยอีกจํานวน 1 ลูก ไดแก พายุไตฝุน “โมลาเบ (MOLAVE (2018))” ที่เคล่ือนเขาจังหวัดอุบลราชธานี 
เม่ือวันท่ี 29 ในขณะมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันกอนออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงและสลายตัวในวันตอมา 
ลักษณะดังกลาวทําใหพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนกับมีรายงานนํ้าทวมฉับพลันหลายพื้นท่ีโดยปริมาณฝนรวมใน
เดือนน้ีสูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค และบางพื้นที่มีปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกวาสถิติเดิมที่เคย
ตรวจวัดได  อน่ึง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต้ังแตปลายเดือน อีกท้ังมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนไดเปล่ียนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหประเทศไทยตอนบนมีฝนและ
อุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปน้ีประเทศไทยตอนบนไดส้ินสุดฤดูฝนและเขาสูฤดูหนาวเม่ือ
วันที่ 22 ตุลาคม  

      สําหรับเดือนน้ีประเทศไทยมีอุณภูมิเฉล่ียตํ่ากวาคาปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกที่มี
อุณหภูมิเฉล่ียตํ่ากวาคาปกติทั่วทุกพื้นที่  รายละเอียดตางๆ มีดังน้ี 

       วันที่ 1-10 ตุลาคม รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในระยะคร่ึงแรก
ของชวง จากน้ันไดเลื่อนลงมาพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออก โดยพาดเขาสูหยอมความกดอากาศตํ่า
บริเวณทะเลจีนใตตอนกลางเกือบตลอดชวง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอาวไทยมีกําลังแรงขึ้นในระยะคร่ึงหลังของชวงจากอิทธิพลของหยอมความกดอากาศตํ่าในทะเลจีนใตตอนกลางที่ทวีกําลังแรง
ขึ้นเปนพายุดีเปรสชันเม่ือเวลา 19.00 น. ของวันท่ี 6 กอนเคล่ือนข้ึนฝงบริเวณเมืองนาตรัง ประเทศเวียดนาม เม่ือเวลา 16.00 น. 
ของวันท่ี 7 แลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงจากน้ันเคล่ือนตัวผานประเทศกัมพูชา และเคลื่อนเขาปกคลุมอาว
ไทยตอนบนในวันตอมา ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทย มีฝนตกหนาแนน โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตที่มีฝน
มากกวารอยละ 80 ของพื้นท่ีเกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมากท่ีสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได
244.4 มิลลิเมตร ที่อําเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรีเม่ือวันที่ 9    สําหรับภาคใตปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 282.2 มิลลิเมตร ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรีเม่ือวันท่ี 9 และมีรายงานนํ้าทวมฉับพลันบริเวณจังหวัดเพชบุรีและประจวบคีรีขันธในวันที่ 10 

       วันที่ 11-20 ตุลาคม รองมรสุมพาดผานบริเวณภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออกตลอดชวง โดยพาดเขาสู
หยอมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศลาว ชายฝงประเทศเวียดนามตอนลาง และประเทศกัมพูชาตามลําดับ ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยเกือบตลอดชวง นอกจากน้ียังไดรับอิทธิพลจาพายุโซน 
รอน “หล่ินฟา (LINFA (2015))” ในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนขึ้นฝงบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม เม่ือเวลา 10.00 น. 
ของวันท่ี 11 แลวออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันในเวลาตอมา จากน้ันไดออนกําลังลงอีกเปนหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงปก
คลุมเมืองอัตตะปอ ประเทศลาวในวันท่ี 12 ตอจากน้ันไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอน “นังกา (NANGKA (2016))” บริเวณทะเลจีน
ใตตอนบนไดเคลื่อนตัวผานเกาะไหหลําลงสูอาวตังเก๋ียและเคล่ือนข้ึนฝงที่จังหวัดนิญบิญ ประเทศเวียดนาม เม่ือเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 14 กอนออนกําลังลงตามลําดับ โดยเปนพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองทัญฮวา ประเทศเวียดนาม เม่ือเวลา 19.00 น. และเปน 
หยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงปกคลุมบริเวณแขวงหัวพัน ประเทศลาวในวันที่ 15 อีกทั้งมีพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใตตอนกลางได
เคล่ือนขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง เม่ือเวลา 01.00 น. ของวันที่ 17 แลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่า
กําลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาในวันท่ี 18    ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดชวง โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในชวงวันที่ 15-19 มีฝนมากกวา รอยละ 80 ของพื้นท่ี และมีฝน
หนักหลายพื้นที่กับหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได  176.3 มิลลิเมตร ที่อําเภอวัฒนานคร 
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จังหวัดสระแกว เม่ือวันท่ี 17   สวนภาคใตมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นท่ีเกือบตลอดชวงและมีฝนหนักหลายพื้นที่กับหนักมากบาง
พื้นท่ี  สวนมากทางฝงตะวันตกของภาค ปริมาณฝนมากที่สุด 202.0 มิลลิเมตรที่อําเภอกะเปอรจังหวัดระนอง เม่ือวันท่ี 13 และมี
รายงานนํ้าทวมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎรธานี พังงา ตรัง สตูล กระบี่ในระยะคร่ึงแรกของชวง กับมี
รายงานดินถลมบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 12 และ 13 

         วันที่ 21-31 ตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะตนและกลางชวง 
จากน้ันบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหน่ึงไดแผเสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหประเทศ
ไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม ในชวงน้ีประเทศไทยได
รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนจํานวน 2 ลูก คือ ไตฝุน “โซเดล (SAUDEL (2017))” ในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคล่ือนขึ้นฝงประเทศ
เวียดนามในชวงเชาของวันที่ 26 ต.ค. ขณะมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชันและเคล่ือนตัวเขาสูประเทศลาวกอนจะสลายตัวไปในชวง 
บายของวันเดียวกัน และไตฝุน “โมลาเบ (MOLAVE (2018))” ในทะเลจีนใตตอนกลางที่เคลื่อนข้ึนฝงบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศ
เวียดนาม เม่ือเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 ต.ค. และออนกําลังลงเปนพายุโซนรอนบริเวณเมืองกวางนามแลวเคลื่อนตัวผานประเทศ
ลาว พรอมทั้งออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนเคล่ือนเขาสูประเทศไทยบริเวณอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือเวลา 
02.00น. ของวันท่ี 29 จากน้ันออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงและสลายตัวของชวงเชาในวันท่ี 30 ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดาอัน ประเทศไทยและอาวไทยไดเปล่ียนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต
และอาวไทยในระยะปลายชวง ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของชวง 
จากน้ันมีฝนเพิ่มขึ้นอยูในเกณฑรอยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมาบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทย
ตอนบนวัดได 108.5 มิลลิเมตร ที่อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 28 สวนภาคใตมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่
เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณภาคใตวัดได 97.0มิลลิเมตร ที่อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานีเม่ือวันที่ 24 และมีรายงานนํ้าทวมตอเน่ืองจากชวงที่ผานมาบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี กับมีรายงานลมกระโชกแรง
บริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 28    เดือนน้ีพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียตํ่ากวาคาปกติโดยเฉพาะในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกที่มีอุณหภูมิตํ่ากวาคาปกติทั่วทั้งภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 36.8 องศาเซลเซียส ที่
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว เม่ือวันท่ี 16 สําหรับอุณหภูมิตํ่าที่สุด 14.5 องศาเซลเซียส ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม เม่ือวันท่ี 24        
          สําหรับเดือนน้ีบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค ดังน้ี 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%)  เวนแตภาคเหนือมีปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติ 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 


