สรุปลักษณะอากาศประจำเดือนตุลาคม 2565
เดือนตุลาคมปีนี้ ร่องมรสุม พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในระยะต้นเดือน จากนั้น ได้เลื่อนลงไปพาดผ่าน
ภาคใต้ โดยพาดเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงกลางเดือน ซึ่งต่อมาพายุดีเปรสชันดังกล่าวได้ทวี
กาลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เซินกา (SONCA, 2219)” เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกว๋างหงาย ประเทศเวียดนามในวันที่ 15
ก่อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว และพายุโซนร้อน “เนสาท (NESAT, 2220)” ที่เคลื่อนผ่านตอนใต้ของ
เกาะไหหลา ประเทศจีนเข้ามาสลายตัวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 20 ประกอบกับลมตะวันตกเฉียง
ใต้กาลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ในระยะต้นและกลางเดือน กับมีหย่อมความ
อากาศต่ากาลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลางในช่วงกลางเดือน ลักษณะดังกล่าวทาให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน
ตกหนาแน่นเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีรายงานน้าท่วมหลายพื้นที่ สาหรับภาคใต้
มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน โดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 17 อนึ่ง บริเวณความ
กดอากาศสูง จากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนตั้ง แต่กลางเดื อน อี กทั้งลมที่พัด ปกคลุ ม
ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในระยะปลายเดือน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมี
ฝนและอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สาหรับรายละเอียด
ต่างๆ มีดังนี้
วันที่ 1-10 ตุลาคม ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง โดยได้เลื่อนลงไปพาดผ่าน
ภาคใต้ตอนกลางในวันสุดท้ายของช่วง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้
ในระยะต้นช่วง จากนั้นลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเป็นตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุม
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ตั้งแต่กลางช่วง ลักษณะดังกล่าวทาให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนวัดได้ 165.8 มิลลิเมตร ที่สานักงานเกษตรอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 โดยมีรายงานน้าท่วม
บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา สุโขทัย ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร
ศรีส ะเกษ ชั ย ภูมิ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด ยโสธร บุ รี รัม ย์ หนองบั ว ล าภู นครราชสี ม า นครสวรรค์
กาญจนบุรี ลพบุรี อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้วในระยะ
ครึ่งแรกของช่วง กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 สาหรับภาคใต้มี
ฝนมากกว่า ร้อยละ 70 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วง กับมี ฝนหนักถึง หนักมากบางแห่ ง ปริมาณฝนสูง สุดวัด ได้ 136.6
มิลลิเมตร ที่อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 7 โดยมีรายงานน้าท่วมบริเวณจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5, 6 และ 9
และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10
วันที่ 11-20 ตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลง
มาปกคลุมบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางตลอดช่วง โดยพาดเข้าสู่พายุดี เปรสชันบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะกลางช่วง ซึ่งต่อมาพายุดีเปรสชันดังกล่าวได้ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เซินกา
(SONCA, 2219)” เมื่อวันที่ 14 ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกว๋างหงาย ประเทศเวี ยดนาม เมื่อวันที่ 15 แล้วอ่อนกาลังลง
ตามลาดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมประเทศลาวในเวลาต่อมา ส่วนในระยะปลายช่วงหย่อมความ
กดอากาศต่ากาลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลาง กับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มี
กาลังแรงขึ้น นอกจากนี้ พายุ โซนร้อน “เนสาท (NESAT, 2220)” ที่อ่อนกาลั งลงจากพายุ ไต้ฝุ่น บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบนเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 จากนั้นได้เคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลา ประเทศจีน แล้วอ่อนกาลังเป็นพายุ
ดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะ
ดังกล่าวทาให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นบริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรับฝนในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีรายงานฝนตกโดยเฉพาะในระยะกลางช่วงมีฝนร้อยละ 35-90 ของพื้นที่
ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 45.4 มิลลิเมตร ที่สถานพักฟื้นสวางค์นิวาส จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 โดยมีรายงานน้า

ท่ ว มต่ อ เนื่ องจากช่ ว งที่ ผ่ า นมาบริ เวณจั ง หวั ด ตาก พิ จิ ต ร ขอนแก่น หนองบั ว ล าภู มหาสารคาม ร้อ ยเอ็ ด ยโสธร
นครราชสี ม า บุ รี รัม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ อุ บ ลราชธานี นครสวรรค์ อุ ทั ย ธานี ชั ย นาท ลพบุ รี สิ ง ห์ บุ รี อ่ า งทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และปราจีนบุรี กับมีรายงานน้าท่วมบริเวณจังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 11
และ 14 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และระยอง เมื่อ
วันที่ 11-12 ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 50-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะทางฝั่ง ตะวันตกของภาคมีฝนหนัก
หลายพื้นที่กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 165.8 มิลลิเมตร ที่อาเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 18 และมีรายงานน้าท่วมบริเวณจังหวัดสงขลา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ในช่วงวันที่ 18-20
วันที่ 21-31 ตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดช่วง โดยใน
ระยะปลายช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะต้น
และกลางช่วง ลักษณะดังกล่าวทาให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค และมีรายงานฝนตกเป็นบางช่วง โดยเฉพาะในภาค
กลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 21-23 และ 26-27 ปริมาณฝนสูงสุด
วัดได้ 86.0 มิลลิเมตร ที่ทาการแปลงขยายพันธุ์อ้อย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 และมีรายงานน้า
ท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม
นนทบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก สาหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางในระยะต้นและ
กลางช่วง จากนั้นเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง กับมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ใน
ระยะปลายช่วง ทาให้มีฝนตกหนาแน่นร้อยละ 70-95 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 159.2 มิลลิเมตร
ที่อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 และมีรายงานน้าท่วมบริเวณจังหวัดภูเก็ต นราธิวาส และสตูล เมื่อวันที่ 21
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28
เดือนนี้ทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่าค่าปกติ อุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนนี้วัดได้ 36.0 องศา
เซลเซียส ที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 ส าหรับอุณหภูมิต่ าที่สุด 14.2 องศาเซลเซียส ที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาเกษตรเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20
ส าหรั บ ปริ ม าณฝนของประเทศไทยเดื อ นนี้ ต่ ากว่ า ค่ า ปกติ ใ นภาคเหนื อ 10.6 มิ ล ลิ เ มตร (9%) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 มิลลิเมตร (2%) และภาคตะวันออก 26.2 มิลลิเมตร (12%) ส่วนภาคอื่นๆ มีปริมาณฝนสูง
กว่าค่าปกติ ดังนี้ ภาคกลาง 23.7 มิลลิเมตร (13%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 87.7 มิลลิเมตร (35%)และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
221.9 มิลลิเมตร (60%)

อ้างอิงจาก:
https://www.tmd.go.th/media/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%
A1-2565.pdf

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 13 พฤศจิกายน 2565

เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อสภาวะอากาศของประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2565
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติเป็นรายงานเบื้องต้น
2. “เซินกา” (SONCA, 2219) ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ ตั้งโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. “เนสาท” (NESAT, 2220) หมายถึง การประมง ตั้งโดยราชอาณาจักรกัมพูชา
Monthly Current Report
Rainfall and Accumulative Rainfall
October 2022
Southern Thailand, east coast
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

27.8
27.6
27.1
26.6
26.5
26.9
26.9
27.1
26.3
27.0
27.1
27.0

Above
or below
normal
-0.1
0.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.5
0.1
-0.3
-0.3
0.0
0.1
-0.1

Rainfall (mm)
Actual
339.0
322.7
394.5
526.5
242.8
394.1
220.5
369.2
237.6
413.5
299.8
341.8

Above
or below
normal
55.4
72.3
161.7
279.3
40.5
99.2
-65.2
89.4
13.3
191.7
27.1
87.7
35%

Accumulative rainfall (mm)
Since 1 January
Above
or below
Actual
normal
1064.1
163.1
1090.6
239.4
1533.6
571.7
2206.3
700.1
1533.4
356.5
1996.6
710.0
2517.0
958.0
1500.3
307.6
1506.6
349.9
1763.3
604.6
2300.7
764.5
1728.4
520.4
43%

รูปที่ 1 แสดงปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 2 แสดงปริมาณฝนรวม สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 3 แสดงปริมาณฝนสะสม เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 4 แสดงปริมาณฝนสะสม สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 6 แสดงอุณภูมเฉลี่ย สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 7 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 8 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 9 แสดงอุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2565

รูปที่ 10 แสดงอุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือนตุลาคม 2565

