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ลักษณะอากาศใน 7 วันที่ผานมา

ระหวางวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ 2561 ระหวางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ 2561 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตในระยะตนและกลางชวง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยตอนบนตามลําดับ ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในระยะกลางชวง
และมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 20 ก.พ. ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นหลาย
พื้นที่ในตอนเชา กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือ สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนกับมีฟาหลัว ในระยะปลายของชวงบริเวณความกดอากาศสูง
กําลังปานกลางไดแผลงมาปกคลุม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณดังกลาวมีพายุฝนฟาคะนองและลม
กระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเชาในระยะตนชวง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแตยังคงมีอากาศเย็นหลายพื้นที่
ทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนเกือบทั่วไป กับมีฟาหลัว เวนแตในวันสุดทาย
ของชวงมีอากาศรอนบางพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 10-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของชวง กับมีฝนฟาคะนองและฝนหนักถึงหนักมากบางแหง
และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในระหวางวันที่ 20-22 ก.พ.
ชวงที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมาก ที่ อ.กุฉินารายน จ.กาฬสินธุ วัดได 145.0 มม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561
สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม ขอนแกน และชัยภูมิ
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได 37.8 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุด วัดได 17.2 องศาเซลเซียส ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําสุดยอดภู วัดได 9.5 องศาเซลเซียส ที่ อุทยานแหงชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ. เลย เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2561)
ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในชวงวันที่ 23-24 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟาคะนองเกิดขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแหงและมี
ลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังจากนั้นในชวงวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังออนลง ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน และมีหมอกในตอนเชา

การคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในชวงวันที่ 23-24 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหงและลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ําสุด 19-23 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
สวนในชวงวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเชา โดยมีอากาศรอนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 2 0-25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
คําเตือน ในชวงวันที่ 23-24 ก.พ. ขอใหเกษตรกรหลีกเลี่ยงการอยูในที่โลงแจง ใตตนไมใหญ และปายโฆษณาที่ไมแข็งแรง ในขณะเกิดฝนฟา
คะนอง ลมกระโชกแรง และควรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอผลผลิตทางการเกษตรไวดวย
ผลกระทบทางการเกษตร
- ในชวงวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. จะมีฝนลดลงกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแลว หากเปยกฝนในระยะที่
ผานมา เกษตรกรควรลดความชื้นกอนนําเขาโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร เพื่อปองกันผลผลิตเนาเสียหายภายในโรงเก็บ
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ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท 043-468224 โทรสาร 043-468086
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- ระยะนี้จะมีสภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตวอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรคไดงาย
- เนื่องจากระยะตอไปจะเปนฤดูรอนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรใชน้ําที่เก็บกักไวอยางประหยัด และวางแผนการใช
น้ําใหมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมีน้ําใชในชวงแลง
เกณฑปริมาณน้ําฝน (มม.)

ฝนวัดไมได
<0.1

ฝนเล็กนอย
0.1-10.0

ฝนปานกลาง
10.1-35.0

ฝนหนัก
35.1-90.0

ฝนหนักมาก
>90.0

ฝนบางพื้นที่

ฝนเปนแหงๆ

ฝนกระจาย

ฝนเกือบทั่วไป

ฝนทั่วไป

<20%

เกณฑการกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก)
20-40%

40-60%

60-80%

สําเนาถูกตอง
(นายศุภกฤต โคตรเวียง)
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ/เวรพยากรณ

>80%

อากาศเย็น
23.0-16.0

เกณฑอุณหภูมิต่ําสุด (ºซ)
อากาศหนาว
15.9-8.0

อากาศหนาวจัด
<8.0

เกณฑอุณหภูมิสูงสุด (ºซ)
อากาศรอน
35.0-39.9

อากาศรอนจัด
>39.9

เกณฑพายุหมุนเขตรอน (ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง)

พายุดีเปรสชั่น
<63 กม./ชม.

พายุโซนรอน

63-117 กม./ชม.

พายุไตฝุน

118 กม./ชม. ขึ้นไป

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. (043) 468224
23 กุมภาพันธ 2561
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