
 

ข่าวสรุปลักษณะอากาศประจ าวันเดือน มีนาคม 2562 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรมอุตุนิยมวทิยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

“บริการท่ีเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างท่ัวถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ”    วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวทิยา ESIES 
๑. Expertise on Meteorology   เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา    ๒. Standardization     มาตรฐานสากล          ๓. Integration     บูรณาการ 
๔.  Early Warning                   เตือนภัยทันเหตุการณ ์          ๕. Service Mind         พึงพอใจด้วยจติบรกิาร 

 ในช่วงวันที ่1- 5 มี.ค. 2562 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ส่งผลใหภ้าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 
 ส่วนในช่วงวันที ่6 - 7 มี.ค. 2562 หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
 ในช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดเลย นครพนม และมหาสารคาม  
ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 29.5 มิลลิเมตร ท่ี สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3 มี.ค.62 อุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้ 39.5 
องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 อุณหภูมิต่ าสุดของภาควัดได้ 16.7 องศา
เซลเซียส ท่ี สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันท่ี 6 ม.ีค.62 
 ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2562 หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนตลอดช่วงกับมี
อากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในระยะครึ่งหลังของช่วง ส าหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบาง
พื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 

 ในช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง 

 ไม่มรีายงานฝนตก อุณหภูมสิูงสุดของภาควัดได้ 40.0 องศาเซลเซียส ท่ี สอต.มหาสารคาม อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62  
อุณหภูมติ่ าที่สดุของภาควัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส ท่ี สกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 
 ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2562 หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง โดย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีคลื่นกระแส
ลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 18 และ 19 มี.ค. กับมีลมใต้และลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อน
เกือบทั่วไปในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ของจังหวัดเลยในวันสุดท้ายของช่วง 
โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันท่ี 16 และ 18 ม.ีค. และมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรง บริเวณจังหวัดเลย ในวันที่ 18 มี.ค. จังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น ในวันที่ 19 มี.ค. จังหวัดกาฬสินธุ์ และนครพนม ในวันที่ 20 มี.ค.กับมี
รายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดอุดรธานี ในวันท่ี 19 มี.ค.  
 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดเลย โดยวดัปริมาณฝนสูงสดุได้ 40.7 มิลลิเมตร ท่ี เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภู
หลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 อุณหภูมสิูงสุดของภาคฯ วัดอุณหภมูิได้ 40.0 องศาเซลเซียส ท่ี สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง 
จ.เลย เมื่อวันท่ี 21 มี.ค.62 อุณหภูมิต่ าสุดของภาคฯ วัดอุณหภูมไิด ้17.3 องศาเซลเซียส ท่ี สถานีอุตนุิยมวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อ
วันท่ี 21 มี.ค.62 ส าหรับอุณหภมูติ่ าสุดยอดภู วัดอณุหภูมิได้ 10.5 องศาเซลเซยีส ท่ี เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 15 
มี.ค.62 
 ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 ความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที ่
 ส่วนในช่วงวันที ่23- 28 มี.ค. 2562 ความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่
บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลใหภ้าคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนมีอากาศ
ร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมลีูกเหบ็ตกบางพื้นที่ 
 ในช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมฝีนเล็กน้อยถึงหนักบางพื้นที่  ปริมาณ
ฝนสูงสดุวัดได้ 62.0 มิลลเิมตร ที่ อ.พล จ.ขอนแก่น เมื่อวันท่ี 27 ม.ีค.62 อุณหภูมสิูงสุดของภาควดัได ้41.5 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยา
มหาสารคาม อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันท่ี 23 มี.ค.62 อุณหภูมิต่ าสุดของภาควดัได ้17.2 องศาเซลเซียส ท่ี สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร
เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที ่23 มี.ค.62  
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรมอุตุนิยมวทิยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

“บริการท่ีเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างท่ัวถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ”    วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวทิยา ESIES 
๑. Expertise on Meteorology   เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา    ๒. Standardization     มาตรฐานสากล          ๓. Integration     บูรณาการ 
๔.  Early Warning                   เตือนภัยทันเหตุการณ ์          ๕. Service Mind         พึงพอใจด้วยจติบรกิาร 

 
 เดือนมีนาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศร้อนเกือบท่ัวไป โดยมีฝนร้อยละ 10-80 ของพื้นที่  
ปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้ วัดได้ 62.0 มม.  ที่ สกษ. เลย อ.พล จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62        
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส  ที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  เมื่อวันที่ 23 มี.ค.62  
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่่าที่สุด วัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส ท่ี สกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย  เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62  
 
          ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ท่าอากาศยานขอนแก่น  อุณหภูมิสูงที่สดุวัดได้ 40.4 องศาเซลเซียส  เมื่อวันท่ี 
24 มีนาคม 2561 ปริมาณฝนมากท่ีสุดวัดได้ 21.0 มิลลเิมตร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ค่าอุณหภูมิสงูสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) 
ของเดือนมีนาคม เท่ากับ 35.3 องศาเซลเซียส   
                                                  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
                                                                    อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                  
                         6  เมษายน  2562   โทร (043) 468224   โทรสาร(043) 468086 

 


