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

ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2560 บริเวณความกดอากาศสูงกาลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นและ
กลางสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทะเลจีนใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ สาหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ
15-50 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานฝนหนักบางพื้นที่
มีรายงานฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย วัดปริมาณน้าฝนสูงสุดได้ 50.0 มม. ที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่าที่สุด วัดได้ 18.2 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรนครพนม อ.เมือง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2561
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้ 37.5 องศาเซลเซียส ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่าสุดยอดภู วัดได้ 11.5 องศาเซลเซียส ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561
ระหว่ า งวั น ที่ 10-16 ธั น วาคม 2561 บริ เ วณความกดอากาศสู ง ก าลั ง แรงจากประเทศจี น ที่ แ ผ่ ป กคลุ ม ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลัง ของสัปดาห์ ประกอบ
กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สาหรับบริเวณเทือกเขา
และยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในวันที่ 11 และ 12 ธ.ค.
สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และชัยภูมิ วัดได้สูงสุด 11.8 มม. ที่ อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้ 37.5 องศาเซลเซียส ที่ ศูนย์อุตุนยิ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่าที่สุด วัดได้ 14.1 องศาเซลเซียส ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง และ กกษ.สกลนคร อ.เมือง เมื่อวันที่ 15 และ 14 ธ.ค.
ตามลาดับ
อุณหภูมิต่าสุดยอดภู วัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส ที่ เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธ.ค.
ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561 บริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ในระยะครึ่ ง แรกของสั ป ดาห์ จากนั้ น อ่ อ นก าลั ง ลง นอกจากนี้ มี ล มตะวั น ตกในระดั บ บนเคลื่ อ นเข้ า ปกคลุ ม ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะต้น
สัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สาหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบริเวณ
จังหวัดเลย
สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยมีฝนเล็กน้อยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 0.2 มิลลิเมตร ที่ อ.ภูเรือ จ.เลย วันที่ 21 ธ.ค.61
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่าที่สุด วัดได้ 13.0 องศาเซลเซียส ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่าสุดยอดภู วัดได้ 9.0 องศาเซลเซียส ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61
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ข่าวสรุปลักษณะอากาศประจาวันเดือน ธันวาคม 2561
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 24- 31 ธันวาคม 2561 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ โดยบริเวณความกด
อากาศสูงกาลังแรงระลอกใหม่ใด้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนบนในระยะกลางสัปดาห์ จากนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห์ สาหรับ
เทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยมีฝนเล็กน้อยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 5.0 มิลลิเมตร ที่ ที่ อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ เมื่อวันที่
28 ธ.ค. 2561 และ 29 ธ.ค. 2561 ที่ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย
อุณหภูมิสูงสุดของภาค วัดได้ 34.4 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.
อุณหภูมิต่าสุดของภาค วัดได้ 12.9 องศาเซลเซียส ที่ สกษ. สกลนคร อ.เมือง เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อุณหภูมิต่าสุดยอดภู วัดได้ 8.0 องศาเซลเซียส ที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 26-28 ธ.ค.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 มกราคม 2562 โทร (043) 468224 โทรสาร (043) 468086
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