เดือนตุลาคม 2563 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากพายุหลิ่นฟา พายุนังกา พายุโซเดล และ
พายุโมลาเบ รวมถึงพายุดีเปรสชันเกือบบตลอดทั้งเดือน ส่ งผลให้
เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภั ยในพื้นที่
34 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุ รี
กาญจนบุ ร ี นครสวรรค์ ชั ย นาท สิ ง ห์ บ ุ ร ี ราชบุ ร ี นครปฐม
ปทุ ม ธานี เพชรบุ ร ี ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ ชุ ม พร นครศรี ธ รรมราช
สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล และสงขลา รวมพื้ นที่
153 อาเภอ 548 ตาบล 2,343 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ
91,644 ครัวเรือน

วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น. เกิดน้าท่วมขังในหลาย
พื้นที่อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 ต.ค. 63 เกิดน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสาย
หลัก สระแก้ว-จันทบุรี ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร

In October 2020, Thailand was directly and indirectly
influenced by tropical storms Linfa, Nangka, Saudel, and
Molave along with depression almost all month long. This
resulted in flash floods, forest runoff, landslides, and
windstorms in 34 provinces including Ubon Ratchathani,
Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Sisaket, Buriram, Surin,
Prachinburi, Sa Kaeo, Chachoengsao, Chanthaburi, Chonburi,
Rayong, Uthai Thani, Samut Songkhram, Samut Sakhon,
Suphan Buri, Kanchanaburi, Nakhon Sawan, Chainat, Singburi,
Ratchaburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Petchaburi,
Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Surat
Thani, Phang Nga, Krabi, Phuket, Trang, Satun, and Songkhla.
A total area of 153 districts, 548 sub-districts, 2,343 villages,
and 91,644 households were affected.

วันที่ 25 ต.ค. 63 น้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนใน
หลายอาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับน้าสูง 30-100 ซม.

เดื อนตุล าคมมีพ ายุ ด ้า นฝั ่ งมหาสมุท รแปซิฟ ิ กที ่ส ่ งผลกระทบต่ อ
ประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น 4 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อนหลิ่นฟา พายุโซน
ร้ อ นนั ง กา พายุ โ ซนร้ อ นโซเดล และพายุ โ ซนร้ อ นโมลาเบ โดยช่ ว ง
กลางเดือนมีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวและสลายตัวไปในบริเวณ
ดังกล่าว ได้แก่ พายุโซนร้อนหลิ่นฟาเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 และพายุโซน
ร้อนนังกาเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 ส่งผลให้ช่วงกลางเดือนตุลาคมประเทศ
ไทยมีฝนตกหนักถึ งหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อมาพายุโ ซนร้อนโซเดลได้
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามและอ่อนกาลังเป็นหย่อมความกดอากาศ
ต ่าในวันที่ 26 ต.ค. 63 และพายุโซนร้อนโมลาเบที่อ่อนก าลัง ลงเป็น
หย่อมความกดอากาศต่าเคลื่อนผ่านประเทศไทยในวันที่ 29 ต.ค. 63
ส่งผลให้ ในช่วงปลายเดือนมีฝนตกเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันตก

NANGKA

SAUDEL
MOLAVE
LINFA

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)

In October 2020, there were four tropical storms on the
Pacific Ocean side that affected Thailand: Linfa, Nangka,
Saudel, and Molave. In the middle of the month, there were
storms that moved into Laos and dissolved in the area, namely
Tropical Storm Linfa on October 12, 2020 and Tropical Storm
Nangka on October 15, 2020. As a result, in mid-October,
Thailand had heavy to very heavy rainfall, especially in the
Northeast, the Central, the East and the South. Later, Tropical
Storm Saudel moved into Vietnam and weakened into a lowpressure system on October 26, 2020, and Tropical Storm
Molave, which weakened into a low-pressure system, moved
through Thailand on October 29, 2020, which resulted in
increased rainfall and heavy rain during the end of October in
some areas in the Northeast, Central, North, and west side of
the South.

เดือนตุลาคม 2563 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ
205 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง มากกว่า ปกติ 26% โดยมีป ริ มาณฝน
มากกว่าปกติบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคใต้ ส่วนบริเวณภาคเหนือ
และภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ
ตุลาคม (ค่าปกติ)
Oct (Normal)

ตุลาคม 2563
Oct 2020

In October 2020, Thailand had an average rainfall across
the country of 205 millimeters, which was 26% more than
normal, with more rainfall than usual in the Northeast, the
Central, the East, and parts of the South. The North and
the South in the area of Chumphon, Surat Thani, Pattani,
Yala, and Narathiwat provinces had less rainfall than
normal.
ผลต่าง
Difference

เดื อ นตุ ล าคม 2563 ประเทศไทยมี ป ริ ม าณฝนเฉลี ่ ย
ทั้งประเทศ 205 มม. ซึ่งมีปริมาณฝนมากสุดเมื่อเที ยบกับ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554-2562 และมากกว่าปี 2562
ประมาณ 2 เท่ า โดยมี ป ริ ม าณฝนมากกว่ า ปี ท ี ่ แล้ ว ใน
บริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคตะวั น ออก
ภาคกลาง และภาคใต้

In October 2020, the average rainfall of the country was
205 millimeters, the highest rainfall compared to the
historical data from 2011-2019 and about twice as much
as in 2019, with more rainfall than the previous year in the
northeastern, eastern, central, and southern regions.

จากการเปรียบเทียบข้อมู ลฝนเดือนตุลาคม 2563 กั บ
ข้ อมู ลย้ อนหลั งตั ้ง แต่ ปี 2558-2562 พบว่า ปี 2563 มี
ปริมาณฝนมากทที่สุด แต่ถ้าเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเดือน
ตุ ล าคมมีป ริ มาณฝนน้ อยกว่า อยู ่ 35 มิล ลิเ มตร ทั ้ งนี้
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคมมีอยู่ 1,267
มิลลิเมตร

Comparing the October 2020 rain data with the historical
monthly data from 2015-2019, it was found that October
2020 had the highest rainfall. But if compared to the
previous month, the amount of rain in October was 35
millimeters less. The cumulative rainfall from January to
October was 1,267 millimeters.

เดื อ นตุ ล าคม 2563 ประเทศไทยมี ส ภาพความแห้ ง แล้ ง
รุนแรงลดลงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และพื้ นที ่ส่ วนใหญ่ ของภาคใต้ เนื่อ งจาก
เดือนนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุที่เคลื่อนเข้าใกล้
ประเทศไทยถึง 4 ลูก ทาให้มีฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าว
ส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่างมีความแห้งแล้ง
รุนแรงเพิ่มขึ้น
เดือนกันยายน 2563
Sep 2020

In October 2020, Thailand experienced less severe drought
conditions in the Northeast, the Central, the East, and most
areas of the South. This was due to the influence of four
storms approaching Thailand this month which caused heavy
rains in the areas. On the other hand, the upper North and
the lower South experienced more severe drought.
เดือนตุลาคม 2563
Oct 2020

สิ้นเดือนตุลาคม 2563 ประเทศไทยมีปริมาณน้ากักเก็บในอ่ างขนาด
ใหญ่อยู่ 57,743 ล้าน ลบ.ม. หากเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 11 ปี
พบว่าปี 2563 มีปริมาณน ้ากักเก็บมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี
2554 และปี 2562 และมีป ริม าณน ้าไหลลงอ่างสะสมตั้งแต่ต ้น ปี
44,983 ล้าน ลบ.ม. ถือเป็นปริมาณน้าไหลลงอ่างมากเป็นอันดั บ 3
รองจากปี 2554 และ 2562 เช่น กัน ส่วนปริม าณน ้าระบายสะสม
ตั้งแต่ต้นปีคือ 41,655 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 รองจากปี
2554 และปี 2555

At the end of October 2020, Thailand had 57,743 million
cubic meters of water stored in large reservoirs. Compared
with the 11-year historical data, the amount of water
retained in the reservoirs in 2020 was the third largest after
2011 and 2019. The amount of water flowing into the basin
accumulated from the beginning of the year was 44,983
million cubic meters, also the third largest cumulative
volume after the year 2011 and 2019. The cumulative
volume of water released since the beginning of the year
was 41,655 million cubic meters, which was the third largest
cumulative volume after 2011 and 2012.

ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณน้า
กักเก็บ 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้าเจ้าพระยามีอยู่ 12,459 ล้าน
ลบ.ม. ซึ่งน้อยกว่าปี 2553 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในลุ่มน ้า
เจ้าพระยาถึง 5,539 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังมากกว่าปี 2558 ที่
เกิดภัยแล้งรุนแรง 1,526 ล้าน ลบ.ม. โดยเป็นปริมาณน้าใช้
การได้เพียง 5,763 ล้าน ลบ.ม.

The rainy season in Thailand ended in October. The
amount of water stored in the 4 main reservoirs of the
Chao Phraya Basin was 12,459 million cubic meters. It
was 5,539 million cubic meters less than in the year 2010
when the severe drought occurred in the Chao Phraya
Basin, but was still 1,526 million cubic meters more than in
2015, which was the year of the severe drought, with only
5,763 million cubic meters of usable water.

เดือนตุ ลาคม 2563 ระดั บน ้าในแม่น ้ าสายหลั กบริ เวณ
ภาคเหนื อ มี ร ะดั บ น ้ า น้ อ ยถึ ง น ้ า ปานกลาง ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีระดับน ้า
ปานกลางถึ ง น ้ า มาก และอาจมี น ้ า ล้ น ตลิ ่ ง บริ เ วณ
ปากแม่น้าในช่วงน้าทะเลหนุน ส่วนภาคใต้มีระดั บน้าน้อย
ถึงน้าปานกลางกับมีน้าล้นตลิ่งดังนี้

ภาคเหนือ
แม่นา้
แม่น้าป่าสัก

ตาบล
อาเภอ
ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แม่นา้
ตาบล
แม่น้ามูล
ต.หนองยาง
ต.นิคม
ต.ทุ่งกุลา
แม่น้าชี
ต.ตระแสง
หัวยทับทัน
ต.ห้วยทับทัน
ต.ห้วยทับทัน
ต.อีสานเขต
คลองปลายมาศ ต.ท่าลาด
แม่น้าพรม
ต.บ้านหัน
แม่น้าป่าสัก
นาเฉลียง

จังหวัด
จ.เพชรบูรณ์

อาเภอ
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.สตึก
อ.ท่าตูม
อ.เมืองสุรินทร์
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ห้วยทับทัน
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ชุมพวง
อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.หนองไผ่

จังหวัด
จ.นครราชสีมา
จ.บุรีรัมย์
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
จ.ศรีสะเกษ
จ.บุรีรัมย์
จ.นครราชสีมา
จ.ชัยภูมิ
จ.เพชรบูรณ์

In October 2020, the water levels in the main rivers in the North
were low to medium levels. The central, northeastern, and
eastern regions had moderate to high water levels with water
overflowing the banks in the estuary during high tide. The
southern region had low to moderate water levels with water
overflowing the banks in some areas as follows:

ภาคตะวันออก
แม่นา้
คลองพระปรง
แม่น้าบางประกง
คลองพระสะทึง
คลองพรมโหด
แม่น้าปราจีนบุรี

ภาคใต้
แม่นา้
คลองชี
คลองนาน้อย
คลองละงู
คลองฉลุง
คลองอิปัน
แม่น้าตาปี

ตาบล
ต.ศาลาลาดวน
ต.บางเตย
ต.สระขวัญ
ต.บ้านใหม่หนองไทร
ต.กบินทร์
ตาบล
ต.เขาวิเศษ
ต.นาโยงใต้
ต.ละงู
ต.ฉลุง
ต.ไทรขึง
ต.ทุ่งหลวง

อาเภอ
อ.เมืองสระแก้ว
อ.บ้านสร้าง
อ.เมืองสระแก้ว
อ.อรัญประเทศ
อ.กบินทร์บุรี
อาเภอ
อ.วังวิเศษ
อ.เมืองตรัง
อ.ละงู
อ.เมืองตสตูล
อ.พระแสง
อ.เวียงสระ

จังหวัด
จ.สระแก้ว
จ.ปราจีนบุรี
จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว
จ.ปราจีนบุร
จังหวัด
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้าเจ้าพระยา ณ สถานี
สาแล พบว่าค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตลอดทั้ งเดือน
ตุลาคม โดยมีค่าความความเค็มสูงสุดเพียง 0.20 กรัม/
ลิตร ในวันที่ 1 ต.ค. 63 13.40 น. และค่าความเค็มค่อยๆ
ลดลงเล็กน้อยจนถึงวันที่ 7 ต.ค. 63 หลังจากนั้นในช่วงวันที่
8-31 ต.ค. 63 มีค่าความเค็มใกล้เคียงกันที่ 0.12 กรัม/ลิตร

From the measurements of salinity in the Chao Phraya
River at Samlae Station, it was found that the salinity was
normal throughout October. The highest salinity value was
0.20 grams/liter on October 1, 2020, at 13.40 hrs. The
salinity gradually slightly decreased until October 7, 2020.
During October 8-31, 2020, the salinity was about the
same at 0.12 grams/liter.

เดือนพฤศจิกายน 2563 คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณ
ฝนมากกว่าปกติมากบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ
แล ะ พ ิ ้ น ท ี ่ ส ่ วน ใ ห ญ ่ ข อ ง ภ า ค ใ ต้ ส ่ ว น ภ า ค ก ล า ง
ภาคตะวั น ออก ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้
ตอนบนจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ

พฤศจิกายน (ค่าปกติ)
November (Normal)

คาดการณ์ 2563
Forecast

In November 2020, Thailand is expected to have much
more rainfall than usual on the east side of the North and
most of the South. The Central, the East, the Northeast,
and the upper South will have less rainfall than usual.

ผลต่าง
Difference

ปรากฏการณ์ ENSO มีสภาวะเป็นลานีญาและคาดว่าจะเป็ น
ลานีญาช่วงเดือน พ.ย. 63 - เม.ย. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยจะ
มีปริมาณฝนมากกว่าปกติ หลังจากนั้นจะกลับเข้าสู่ สภาวะ
ปกติในช่วงเดือนพ.ค-ก.ค. 64

The ENSO phenomenon is La Niña condition and is
expected to be La Niña from November 2020 until April
2021, which will result in Thailand having more rainfall than
normal. After that, it will return to normal during May - July
2021.

Elnino

> 0.5 แนวโน้มฝนน้อย

Neutral

-0.5 ถึง 0.5 แนวโน้มฝนปกติ

(light Rain tendency)
(normal rain)

< -0.5 แนวโน้มฝนมาก

Lanina

Aug Sep

(heavy rain tendency)
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Source: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table

