
 

ข่าวสรุปลักษณะอากาศประจำวันเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรมอุตุนิยมวทิยา  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม”    วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
***ค่านยิมกรมอุตุนิยมวิทยา SO SMART 
S : Self development  พัฒนาตนเอง    O : On Target  มุ่งผลสัมฤทธิ์   S : Service mind  มีจิตบริการ   M : Moral  มีคุณธรรม จรยิธรรม 
A : Active  กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน   R : Responsibility  มีความรับผิดชอบ    T : Team work  ทำงานเป็นทมี  

 

 ระหว่างวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้น 
มีกำลังอ่อนลง นอกจากนี้มีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันสุดท้าย
ของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์         
มีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ ๕-๓๐ ของ
พื้นที ่กับมีฝนหนักบางแห่ง 

สัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดเลย และขอนแก่น โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด      
ได้ ๗๗.๔ มิลลิเมตร ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. อุณหภูมิสูงสุดของภาคฯ วัดได้ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส        
ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดของภาคฯ วัดได้ ๑๐.๕ องศาเซลเซียส               
ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดยอดภู วัดได้ ๗.๐ องศาเซลเซียส ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร     
ที่สูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันท่ี ๑ ก.พ. 

  ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในวันแรกของสัปดาห์ โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีลมใต้ 
และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป       
ในตอนเช้าในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาคฯ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่   
เกือบตลอดสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนัก  
บางแห่ง ในวันท่ี ๙ ก.พ.  
 สัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดหนองคาย โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด ได้ ๔๐.๐ 
มิลลิเมตร ท่ี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. อุณหภูมิสูงสุดของภาคฯ วัดได้ ๓๗.๗ องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย อ.เมือง 
จ.เลย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดของภาคฯ วัดได้ ๑๕.๖ องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. 
อุณหภูมิต่ำสุดยอดภู วัดได้ ๑๒.๐ องศาเซลเซียส ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. และที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเลย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันท่ี ๑๔ ก.พ.               

          ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนในระยะต้นช่วง ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นมีบริเวณ
ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                 
มีอากาศเย็นโดยทั่วไปในตอนเช้าตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นท่ีทางตอนบนของภาคฯในบางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นท่ี ในช่วงวันท่ี 
๑๕-๑๘ ก.พ. สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว  
 สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกเล็กน้อยบางพื้นท่ี โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด ได้ ๘.๐ มิลลิเมตร ท่ี อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 
๑๕ ก.พ. อุณหภูมิสูงสุดของภาคฯ วัดได้ ๓๔.๐ องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. 
อุณหภูมิต่ำสุดของภาคฯ วัดได้ ๑๓.๕ องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 
๑๖ ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดยอดภู วัดได้ ๑๐.๐ องศาเซลเซียส ท่ี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันท่ี ๑๗ และ ๒๐ ก.พ.  

 และระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เกือบตลอดช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้             
ในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่     
ส่วนมากทางตอนบนของภาคฯ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 



 

ข่าวสรุปลักษณะอากาศประจำวันเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรมอุตุนิยมวทิยา  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม”    วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
***ค่านยิมกรมอุตุนิยมวิทยา SO SMART 
S : Self development  พัฒนาตนเอง    O : On Target  มุ่งผลสัมฤทธิ์   S : Service mind  มีจิตบริการ   M : Moral  มีคุณธรรม จรยิธรรม 
A : Active  กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน   R : Responsibility  มีความรับผิดชอบ    T : Team work  ทำงานเป็นทมี  

 

 สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิสูงสุดของภาคฯ วัดได้ ๓๕.๓ องศาเซลเซียส ท่ี 
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดของภาคฯ วัดได้ ๘.๗ องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
(กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดยอดภู วัดได้ ๕.๐ องศาเซลเซียส ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ      
อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันท่ี ๒๗ ก.พ. 

 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่าอากาศยานขอนแก่น อุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้ ๓๗.๐ องศาเซลเซียส     
เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๔ ก.พ. โดยค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย คาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓) ของเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ ๓๒.๙ องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ำที่สุด วัดได้ ๑๕.๐ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. โดยค่าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย คาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓) ของเดือน
กุมภาพันธ์ เท่ากับ ๒๐.๐ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ ๐.๘ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. โดยค่าฝนเฉลี่ย คาบ ๓๐ ปี          
(พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓) ของเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ ๑๙.๒ มิลลิเมตร 
 
                                                   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
                                                                    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                  
  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๖   โทร (๐๔๓) ๔๖๘๒๒๔   โทรสาร(๐๔๓) ๔๖๘๐๘๖ 

 


