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สรุปลักษณะอากาศประจำเดือน กันยายน 2564 

        สภาวะอากาศเดือนกันยายนปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน ส่งผลให้มีปรมิาณฝน รวมตลอดเดือน
สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาคและปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 27 โดยเดือนนี ้ประเทศไทยไดร้ับอิทธิพลจาก
ร่องมรสมุที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลมุทะเลอันดามัน ภาคใต้ 
และอ่าวไทย นอกจากนีย้ังไดร้ับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนจำนวน 2 ลูกคือ พายุโซนร้อน“โกนเซนิ (CONSON (2113))” ที่เคลื่อน
ตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใตต้อนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมือง กวางงาย ประเทศเวยีดนามขณะเป็นพายุดเีปรสชันและปกคลมุอยู่บรเิวณ
ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันท่ี 12-13 ก.ย. และพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่ (DIANMU (2115))” ซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรก
ของปีนี้ท่ีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศ ไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ำของวันท่ี 24 ก.ย. ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน พายลุูกนี้ได้
เคลื่อนผา่น บริเวณจังหวัดร้อยเอด็และมหาสารคามและอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น แล้ว
เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. นอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำทีป่กคลุมบริเวณประเทศกัมพูชา
ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางตอนล่างก่อนเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมะตะบันในช่วงวันท่ี 20-22 ก.ย. ทำให้เดือนนี้บรเิวณประเทศไทยมฝีน
ตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนและมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำทว่มต่อเนื่องในหลายพื้นท่ี  สำหรับรายละเอียดต่างๆ มดีังนี้  
        วันท่ี 1-10 กันยายน ร่องมรสมุพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง โดยพาดผ่านภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือในระยะต้นช่วงและปลายช่วง ส่วนในตอนกลางช่วง ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผา่นภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระยะหนึ่งก่อนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประกอบกับมรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดช่วงและมีกำลังแรงข้ึนในระยะ
ปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำใหบ้ริเวณประเทศไทย ตอนบนมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นทีเ่กือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักและฝน
หนักมากหลายพื้นท่ี และเกดิน้ำทว่ม ฉับพลันในหลายพื้นท่ี ปรมิาณฝนสูงสดุบรเิวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 200.1 มิลลิเมตร ท่ี
นิคมสรา้งตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันท่ี 4   ส่วนภาคใต้มีฝนส่วนมาก ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี
ฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนกั มากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันท่ี 3-6 มฝีนเล็กน้อยบางพื้นที่ 
ส่วนภาคใตฝ้ั่งตะวันออกมฝีนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมี ฝนหนกับางแห่ง เว้นแต่ในวันท่ี 3-5 มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ปริมาณฝนสูงสุด 155.5 มิลลิเมตร ท่ีอำเภอ สุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 โดยมรีายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดพังงา 
เมื่อวันท่ี 6 โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวนัท่ี 2 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 และจังหวัดกระบี่และตรัง เมื่อ
วันท่ี 9  
        วันท่ี 11-20 กันยายน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเกือบ ตลอดช่วง โดย
พาดเข้าสู่พายดุีเปรสชันท่ีอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน“โกนเซิน (CONSON (2113))” ในช่วงวันท่ี 12 – 13 โดยพายุนี้เคลื่อนข้ึน
ฝั่งที่เมืองกวางงาย ประเทศเวียดนามในช่วงเช้ามืดของวันท่ี 12 ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุ ดีเปรสชันและเคลื่อนตัวอยู่บริเวณชายฝั่ง
เมืองกวางงาย ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลงัแรง ในช่วงเช้าของวันต่อมา อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปก
คลุมบริเวณประเทศกัมพูชาในวันสุดท้ายชองช่วง โดยมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
ได้อ่อนกำลังลงในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนชุกหนาแน่นเกือบตลอดช่วงและมีรายงานน้ำ 
ท่วมในหลายพื้นที่ ปริมาณ ฝนสูงสุดบรเิวณประเทศไทยตอนบนวดัได้ 234.4 มลิลเิมตร ท่ีอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 
13 โดยมี รายงานนำ้ท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพษิณุโลก พิจติร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครราชสมีา เลย 
สมุทรปราการ และปราจีนบุรี   สว่นภาคใต้มฝีนหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค ปริมาณฝนสูงสุด 
110.0 มิลลิเมตร ท่ีอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 20 และมรีายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
วันท่ี 20 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี 19  
        วันท่ี 21-30 กันยายน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นและกลางช่วง ส่วนในตอนปลายช่วง
พื้นที่ส่วนใหญ่มีปรมิาณและการกระจายของฝนลดลง โดยฝนท่ีตกบริเวณประเทศไทยเกดิจากอิทธิพลของ ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะต้นช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อม ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณ
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ประเทศกัมพูชาซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศนีไ้ด้เคลื่อนเข้าปกคลมุบริเวณภาคกลางตอนล่างก่อนเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมะตะบัน จากน้ัน
ร่องความกดอากาศตำ่ไดเ้ลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนลา่ง ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวมถึงอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยน
หมู่ (DIANMU, 2115)” ซึ่งเป็นพายุลูกแรกของปีนี้ท่ีเคลื่อนเข้า สูป่ระเทศไทย โดยพายุลูกนีไ้ด้พัฒนาตัวมาจากหย่อมความกดอากาศ
ต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใตต้อนกลางซึ่งทวีกำลังแรงข้ึน เป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อวันท่ี 23 และทวีกำลังแรงข้ึนอีกเป็นพายุโซนร้อน 
“เตี้ยนหมู่ (DIANMU, 2115)” ในช่วงเย็นของวัน เดียวกัน พายุลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบรเิวณเมืองกวางนาม ประเทศเวียดนาม เมื่อ
เวลา 04.00 น. ของวันท่ี 24 และเคลื่อนผ่าน ประเทศลาวพร้อมทัง้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันกอ่นเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
บริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ำของ วันท่ี 24 จากนั้นได้เคลื่อนตวัผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคามและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความ
กดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณจังหวัดขอนแก่นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 ก่อนเคลื่อนเข้าปกคลมุบรเิวณภาคกลางในช่วงวันท่ี 25 และ 
26 แล้ว เคลื่อนเข้าปกคลมุประเทศเมียนมาตามลำดับ ทำให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมฝีนตกหนาแน่นในระยะต้นและ 
กลางช่วง โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะในวันท่ี 24 และ 25 มีรายงาน ฝนหนัก
ถึงหนักมากในหลายพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่วนในระยะปลายช่วงลมที่พัดปกคลุม ประเทศไทยตอนบนเป็น
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉยีงเหนือ ทำให้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีฝนลดลง ปรมิาณฝนสูงสุดบริเวณ ประเทศไทยตอนบนวัดได้ 362.0 
มิลลเิมตร ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี 25 โดยมรีายงานน้ำท่วม ต่อเนื่องจากสัปดาหท์ี่ผ่านมาบรเิวณจังหวัดตาก 
สุโขทัย พิจิตร นครราชสีมา ชัยภมูิ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี กับมีรายงาน น้ำท่วมบรเิวณจังหวัดพิษณุโลกและราชบุรเีมื่อวันท่ี 
23   สำหรับภาคใต้มีมรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามนั ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของภาค
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมี ฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนทางฝั่งตะวันออกปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนอยูใ่น เกณฑ์ร้อยละ 40-85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง่ ปริมาณฝนสูงสดุ 129.8 
มิลลเิมตร ที่สถานีทดลองยาง พังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจงัหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันท่ี 
21  
          เดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติบรเิวณภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคอื่นๆ มีอุณหภูมิ ใกล้เคียงถึงต่ำ 
กว่าค่าปกติ อุณหภูมิสูงทีสุ่ด 37.0 องศาเซลเซียส ท่ีอำเภอเมือง จงัหวัดอุตรดติถ์ และที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันท่ี 30  
สำหรับอุณหภมูิต่ำทีสุ่ด 19.0 องศาเซลเซียส ท่ีอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อ วันท่ี 14, 18, 28 และ 30 ส่วนปริมาณฝนของ
ประเทศไทยเดือนนีสู้งกว่าค่าปกตใินเกือบทุกภาคดังนี้ภาคเหนือ 77.0 มลิลิเมตร (35%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 99.8 มลิลเิมตร 
(41%) ภาคกลาง 51.4 มลิลเิมตร (20%) ภาคตะวันออก 153.1 มิลลเิมตร (46%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 18.7 มิลลิเมตร (4%) 
มีเพียงภาคใตฝ้ั่งตะวันออกที่ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ 31.8 มลิลเิมตร (21%) 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ำฝน อุณหถูมิเฉลี่ย และค่าท่ีต่างจากปกติ รายเดือน รวมทั้งปริมาณฝนรวมรายปี 
                     เดือนกันยายน 2564 ของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ 
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รูปที่ 1แสดงปริมาณน้ำฝนรวมทั้งประเทศ กันยายน 2564
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รูป2 แสดงปริมาณน้ำฝนรวมสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือน กันยายน 2564 
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รูปที่ 3แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน กันยายน 2564 
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รูปที่ 4 แสดงอุณภูมิเฉลี่ย สูง -ต่ำกว่าค่าปกติ เดือน กันยายน 2564 
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