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“บริการที่เปนเลิศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวอยางทั่วถึง และเตือนภัย ถูกตอง ทันเวลา ตรงตามความตองการ” วิสัยทัศนกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหวางวันที่ 1–8 ก.ค. 61 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังออนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ในชวงตนสัปดาหและ
เริ่มมีกําลังปานกลางในวันที่ 3 ก.ค. 61 ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟาคะนอง รอยละ 10-60 ของพื้นที่
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง เวนแตในวันที่ 2 และ 8 ก.ค. มีฝนรอยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง
ชวงสัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ วัดปริมาณฝน
สูงสุดได 105.0 มม. ที่ อ.บานแพง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 อุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได 36.6 องศาเซลเซียส ที่ สถานี อากาศเกษตรเลย
อ.เมือง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 อุณหภูมิต่ําสุดของภาควัดได วัดได 22.7 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรเลย อ.เมือง เมื่อวันที่ 1 ก.ค.61
ระหวางวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2561 รองมรสุมพาดผานตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ทําใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี
ฝนฟาคะนองรอยละ 50-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมกบางพื้นที่
ในชวงที่ผานมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหนักทุกจังหวัด และมีฝนหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และ
กาฬสินธุ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได 169..3 มิลลิเมตรที่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2561 อุณหภูมิสูงสุด
ของภาควัดได 36.0 องศาเซลเซียส ที่ สถานี อากาศเกษตรเลย อ.เมือง เมื่อวันที่ 14 ก.ค.61 อุณหภูมิต่ําสุดของภาควัดได วัดได 23.1 องศา
เซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 ก.ค.61
ระหวางวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม พายุโซนรอน “เซินติญ”(SON-TINH,1809) บริเวณทะเลจีนใตตอนบนไดเคลื่อนตัวผานเกาะไหหลํา
ลงสูอาวตังเกี๋ยในวันที่ 18 ก.ค. กอนเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนามเมื่อเวลา 01.00 น.ของวันที่ 19 ก.ค. แลวออนกําลังลงเปน
พายุดีเปรสชัน จากนั้นพายุนี้ไดเคลื่อนตัวเขาสูประเทศลาวแลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศลาว
ตอนบนในวันตอมา จากนั้นหยอมความกดอากาศต่ําดังกลาวไดเคลื่อนตัวกลับมายังประเทศเวียดนามกอนจะเคลื่อนตัวลงสูอาวตังเกี๋ยและทวี
กําลังแรงขึ้นเปนพายุดีเปรสชั่นอีกครั้งในชวงเชาวันสุดทายของสัปดาหแลวเคลื่อนเขาเกาะไหหลําในชวงค่ําของวันเดียวกัน ประกอบกับรองมรสุม
พาดผานประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวเขาสูหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณอาวตังเกี๋ยในระยะตนสัปดาห และ
ในชวงปลายสัปดาหรองมรสุมไดพาดผานประเทศเมียนมา ประเทศลาวเขาสูหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ออนกําลังลงจากพายุโซนรอน
“เซินติญ”บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยตลอด
สัปดาห ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะครึ่ง
แรกของสัปดาห จากนั้นมีฝนรอยละ 55-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ําทวมฉับพลันบริเวณจังหวัด
นครพนมในวันที่ 16 และ 17 ก.ค.
สัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากของภาคฯ บริเวณจังหวัดขอนแกน เลย และนครพนม วัดปริมาณสูงสุดได 190.2 มม. ที่ อ.ทา
อุเทน จ.นครพนม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61 สําหรับบริเวณจังหวัดที่มีรายงานฝนตกหนัก ไดแก หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร กาฬสินธุ
มหาสารคาม และชัยภูมิ
ระหวางวันที่ 23–31 ก.ค. 61 พายุดีเปรสชั่นที่ปกคลุมเกาะไหหลําในวันแรกของสัปดาหไดเคลื่อนลงสูทะเลจีนใตตอนบนกอนจะขึ้นฝง
บริเวณประเทศจีนตอนใตในวันที่ 24 ก.ค. แลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอน
ใตในชวงค่ําของวันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมี หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณอาวตังเกี๋ยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห ลักษณะ
ดังกลาวทําใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหรือฝนฟาคะนอง รอยละ 20-70 ของพื้นที่ กับมีฝน ตกหนักถึงหนักมากบางแหง ใน
ระยะตนสัปดาห จากนั้นมีฝนมากกวา รอยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝน ตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแหง โดยมีรายงานน้ําทวมฉับพลัน
บริเวณจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 28 ก.ค.61
ชวงสัปดาห ที่ผานมามีรายงานฝนตก หนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัด หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ อุดรธานี
มหาสารคาม ขอนแกน และชัยภูมิ วัดปริมาณฝนสูงสุดได 165.0 มม. ที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61
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ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาอากาศยานขอนแกน อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได 3 5.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 3
ก.ค. 61 อุณหภูมิต่ําที่สุดวัดได 2 3.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 61 ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 39.6 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61
ปริมาณฝนรวม เทากับ 213.3 มิลลิเมตร( คาปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของเดือนกรกฎาคม เทากับ 173.3 มิลลิเมตร

5 สิงหาคม

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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