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ลักษณะอากาศใน  7  วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที ่19 - 25 เมษายน 2566) 
 ควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดำห์ ท ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทุกภำคของประเทศไทย 
โดยเฉพำะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอำกำศร้อนจัดในหลำยพื้นที่ ส ำหรับฝนในสัปดำห์นี้ประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจำกลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในระยะต้นสัปดำห์ จำกน้ันมีลมฝ่ำยตะวันตกและลมใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่ำว โดยในวันสุดท้ำยของสัปดำห์มีลม
ใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท ำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะครึ่งหลังของสัปดำห์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอำกำศร้อนจัดเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดำห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที ่ในวันที่ 23 เม.ย. มีฝนร้อย
ละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลำยแห่ง และมีรำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุดรธำนี สกลนคร หนองบัวล ำภู บึงกำฬ นครพนม และเลย ในวันที่ 
20 เม.ย. จังหวัดหนองคำยในวันที่ 20 และ 23 เม.ย. ขอนแก่น  
สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล าภู นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ 
ปริมาณน  าฝนสงูสุด วัดได้ 90.0 มิลลเิมตร ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 23 เม.ย.  
บริเวณทีม่ีอุณหภูมิสูงทีสุ่ด วัดได ้42.4 องศำเซลเซียส ท่ี สถำนีอุตนุิยมวิทยำอุดรธำน ีอ.เมือง จ.อุดรธำน ีวันท่ี 22 เม.ย.  
บริเวณทีม่ีอุณหภูมิต่ าทีสุ่ด วัดได้ 21.0 องศำเซลเซียส ท่ี สถำนีอุตนุิยมวิทยำเลย อ.เมือง จ.เลย วันท่ี 22 เม.ย. 
อุณหภูมิต่ าที่สุดบนยอดภู วัดได้ 16.0 องศำเซลเซียส ที่ ศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเกษตรทีสู่งเลย อ.ภูเรือ จ.เลย 
คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที ่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
การคาดหมายลักษณะอากาศ  
ในช่วงวันที่ 27-28 เม.ย. และ 2 พ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอำกำศร้อนกับมีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนมีก ำลังอ่อนลง ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงบำงพื้นที่ 
ส่วนในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. บริเวณควำมกดอำกำศสูงหรือมวลอำกำศเย็นก ำลังปำนกลำงจำกประเทศจีนแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน ำควำมช้ืนจำกทะเลจีนใต้และอ่ำวไทยเข้ำมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก ำลังแรงขึ้น ในขณะที่
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอำกำศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ท ำให้ประเทศไทยตอนบนมีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพำยุฝนฟ้ำคะนอง ลม
กระโชกแรง และลูกเห็บตกบำงแห่ง รวมถึงอำจมีฟ้ำผ่ำเกิดขึ้นได้บำงพื้นที่ 
 
การคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน   
ในช่วงวันที่ 26 – 28 เม.ย. มีอำกำศร้อนในตอนกลำงวัน มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง 
อุณหภูมิต่ าสุด 25-27 องศำเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 36–39 องศำเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม. 
ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. อำกำศร้อนในตอนกลำงวัน มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นท่ี กับมีลมกระโชกแรง 
อุณหภูมิต่ าสุด 24-25 องศำเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 35–36 องศำเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม. 
ส่วนในช่วงวันที่ 2 พ.ค. อำกำศร้อนในตอนกลำงวัน มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพืน้ท่ี กับมีลมกระโชกแรง 
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อุณหภูมิต่ าสุด 26-27 องศำเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 36–38 องศำเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม. 
 
ความชื นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

ค าเตือน  ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีอำกำศร้อนถึงร้อนจดั เกษตรกรควรระวังอนัตรำยจำกอำกำศร้อนถึงรอ้นจัด ส ำหรบัในช่วงวนัที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 
บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพำยฤุดูร้อน เกษตรกรควรระวังอันตรำยและป้องกันควำมเสียหำยจำกสภำวะฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเหบ็ตก และ
ฟ้ำผ่ำ 
ผลกระทบต่อการเกษตร   

ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. จะมีพำยุฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้ำผ่ำ เกษตรกรไม่ควรปลอ่ยใหส้ัตว์เลีย้งอยู่ในที่โลง่แจ้งขณะ
เกิดฝนฟ้ำคะนอง เพรำะอำจไดร้ับอันตรำยจำกฟ้ำผำ่ รวมทั้งควรซ่อมแซมหลงัคำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่ำให้มรีอยรั่วซึมและท ำแผงก ำบังฝนสำดให้แก่สัตว์เลี้ยง 
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนำวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ำย นอกจำกนี้ควรวำงแผนกำรใช้น้ ำทำงด้ำนกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพเนื่องจำกอยู่ในช่วงแล้ง
และเก็บกักน้ ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย 

 เกณฑ์ปริมำณน้ ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ าสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปำนกลำง ฝนหนัก ฝนหนักมำก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<0.1 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1-90.0 >90.0 22.9-16.0 15.9-8.0 <8.0 35.0-39.9 >39.9 
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ศูนย์อุตนิุยมวิทยำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรมอตุุนิยมวิทยำ  กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
โทร. (043) 468224 
26  เมษำยน 2566 
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Maps=แผนที่ตา่งๆ ,Obs=รายงานข้อมูลตรวจผิวพื น  ,Radar=ภาพเรดาร์ , Satellite=ภาพถ่ายดาวเทียม ,SQ-sequence 
,Model=แบบจ าลองต่างๆ ,Tmd-news=ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา, Tx/Tn = อุณหภูมิสูงสุด/ต่ าสุด,  R/W=ฝนและลม
,ผู้ตรวจ1=นอต. ,ผู้ตรวจ2 = นอต. 

 


