ข่าวสรุปลักษณะอากาศประจาวันเดือน กันยายน 2561
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงวันที่ 1-2 ก.ย.61 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทพี่ ัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นทีก่ ับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ในช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหนักบริเวณจังหวัดนครพนม หนองคาย และบึงกาฬ กับมีฝนหนักมากบริเวณ
จังหวัดนครพนม และบึงกาฬ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 120.0 มิลลิเมตรที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2561 อุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้
34.8 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย และสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61 อุณหภูมิ
ต่าสุดของภาควัดได้ วัดได้ 23.1 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ อ.เมือง เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61
ในช่วงวันที่ 3-4 ก.ย.61 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่า ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 80 ของพื้นทีก่ ับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ในช่วงวันที่ 5-6 ก.ย.61 หย่อมความกดอากาศต่าทีป่ กคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนได้สลายตัวไป ส่วนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ทพี่ ัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและ
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ในช่วงวันที่ 7-9 ก.ย.61 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ทาให้ร่อง
มรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของ
พื้นทีก่ ับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ในช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหนักบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร และบึงกาฬ กับมีฝนหนัก
มากบริเวณจังหวัดสกลนคร และบึงกาฬ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 113.9 มิลลิเมตรที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสกลนคร เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2561
อุณหภูมสิ ูงสุดของภาควัดได้ 35.8 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนยิ มวิทยาอุดรธานี อ.เมือง เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 อุณหภูมติ ่าสุดของภาควัดได้ วัดได้
21.8 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอตุ ุนยิ มวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61
ในช่วงวันที่ 10 -16 กันยายน ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกาลังแรงในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อ น
จานวน 2ลูกที่เคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามายังบริเวณใกล้เคียงกับประเทศไทย ได้แก่พายุโซนร้อน “บารีจัต(BARIJAT,1823) ที่เคลื่อน
ผ่านเกาะไหหลา ประเทศจีน เข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงบ่ายของวันที่ 13 ก.ย. แล้วอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเ วณประเทศ
เวียดนามตอนบน จากนั้นได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศลาวในช่วงค่าของวันเดียวกัน จากนั้นในวันที่ 15 ก.ย.
ไต้ฝุ่น “มังคุด (MANGKHUT, 1822)” ได้เคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจี น
ตอนใต้ในช่วงบ่ายของวันต่อมาและได้อ่อนกาลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงค่าวันเดียวกันลักษณะเช่นนี้จะทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 10, 15 และ 16 ก.ย. มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมี
ฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากของภาคฯ บริเวณจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหารและมหาสารคาม วัดปริมาณ
สูงสุดได้ 150.0 มม. ที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61 ส่วนจังหวัดที่มฝี นตกหนัก ได้แก่ เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู กาฬสินธุ์
ขอนแก่นและชัยภูมิ
ในช่วงวันที่ 17-19 ก.ย.61 พายุไต้ฝุ่น “มังคุด” (MANGKHUT) ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ได้อ่อนกาลังลงเป็นพายุโซนร้อน
และหย่อมความกดอากาศต่าในวันที่ 18 ก.ย. 61 ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกาลัง
แรง ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
พื้นที่
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ข่าวสรุปลักษณะอากาศประจาวันเดือน กันยายน 2561
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงวันที่ 20-23 ก.ย.61 ร่องมรสุมกาลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนและ
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ในช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์
ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 152.0 มิลลิเมตรที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 อุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้ 35.2
องศาเซลเซียส ที่สถานีอตุ ุนิยมวิทยาหนองบัวลาภู อ.เมือง เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 อุณหภูมิต่าสุดของภาควัดได้ วัดได้ 21.8 องศาเซลเซียส ที่ สถานี
อุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม อ.เมือง เมื่อวันที่ 17 และ 21 ก.ย.61
ในช่วงวันที่ 24-30 ก.ย. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กาลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย กับมีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมประเทศลาวและประเทศ
เวียดนามในวันที่ 27 ก.ย. ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 28 ก.ย. ได้เลื่อนลงไปพาด
ผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศเวียดนาม และลาวตอนบนในระยะกลางสัปดาห์ จากนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะดังกล่าวทา
ให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากในวันแรกและปลายสัปดาห์
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักบริเวณจั งหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย และบึง
กาฬ วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 75.0 มิลลิเมตร ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย เมื่อวันที่ 29 ก.ย.61
ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่าอากาศยานขอนแก่น อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 49.1 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
ของเดือนกันยายน เท่ากับ 257.2 องศาเซลเซียส

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 ตุลาคม 2561 โทร (043) 468224 โทรสาร(043) 468086
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