ขาวสรุปลักษณะอากาศประจําวันเดือน พฤษภาคม 2561
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“บริการที่เปนเลิศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวอยางทั่วถึง และเตือนภัย ถูกตอง ทันเวลา มากกวารอยละ 90 ภายในป พ.ศ. 2565”วิสัยทัศนกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหวางวันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 61 ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดสัปดาห ประกอบกับหยอมความกดอากาศ
ต่ํากําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ไดเคลื่อนผานอาวมะตะบันเขาปกคลุมประเทศเมีนมาในระยะต
ย
นสัปดาห อีกทั้งบริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนไดแผปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตในระยะกลางสัปดาห และมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเขาปก
คลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห ลักษณะดังกลาทํวาใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี
อากาศรอนหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง เวนแตในวันที่ 30 เม.ย. และ5 พ.ค. มีฝนมากกวา
รอยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี
ในวันที่ 3 พ.ค.
ชวงสัปดาห ที่ผานมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนักไดแก
ขอนแกน เลย หนองคาย อุดรธานี
หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม มหาสารคาม และชัยภูมิ โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด วัดได 98.0 มม. ที่ อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.
สําหรับอุณหภูมิสูงสุด วัดได 35.6 องศาเซลเซียส ที่ สอต.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.
ระหวางวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2561 คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-60
ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีลมกระโชกแรง
ในชวงที่ผานมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี ฝนหนักหลายพื้นที่ และมีรายงานพื้นที่ประสพวาตภัยบริเวณจังหวัดมหาสารคาม
และกาฬสินธุ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได 74.5 มิลลิเมตรที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2561 อุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได 37.7 องศา
เซลเซียส ทีส่ ถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61 อุณหภูมิต่ําสุดของภาควัดได วัดได 21.6 องศาเซลเซียส ที่ สถานี
อุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย อ.เมือง เมื่อวันที่ 13 พ.ค.61
ระหวางวันที่ 14 - 20 พฤษภาคมคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลม
ตะวันออกเฉียงใต พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอากาศรอนเกือบทั่วไปเกือบ
ตลอดสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 40-75 ของพื้นที่กับมีฝนฟาคะนองและฝนหนักถึงหนักมากบางแหง เวนแตในวันที่ 15 และ 19 พ.ค. มีฝนรอยละ
20 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสกลนครในวันที่ 16 พ.ค. จังหวัดมหาสารคามในวันที่ 17 พ.ค.
สัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากของภาคฯ บริเวณจังหวัดเลย สําหรับบริเวณจังหวัดที่มีรายงานฝนตกหนัก ไดแก อุดรธานี
สกลนคร นครพนมกาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกนและชัยภูมิ วัดปริมาณสูงสุดได 91.0 มม. ที่ อุทยานแหงชาติภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 16 พ.ค.
61 สําหรับอุณหภูมิสูงสุด วัดได 37.0 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 61
ระหวางวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561 ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใตในระยะครึ่งแรกของสัปดาห จากนั้นมีลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย
ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดสัปดาห และอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อากาศรอนเกือบทั่วไปในวันแรกของสัปดาห จากนั้นอุณหภูมิลดลงแตยังคงมีอากาศรอนบางพื้นที่ทาง
ตอนลางของภาค โดยมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง
สัปดาหที่ผานมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมหาสารคาม อุดรธานี และขอนแกน สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เลย หนองคาย
หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ และชัยภูมิ ปริมาณน้ําฝนสูงสุด วัดได 130.0 มม. ที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 พ.ค.
บริเวณที่มีอุณหภูมสิ ูงที่สุด วัดได 37.0 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 20 พ.ค.
บริเวณที่มีอุณหภูมติ ่ําที่สุด วัดได 21.9 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 22 พ.ค.
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“บริการที่เปนเลิศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวอยางทั่วถึง และเตือนภัย ถูกตอง ทันเวลา มากกวารอยละ 90 ภายในป พ.ศ. 2565”วิสัยทัศนกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหวางวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 ลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่ลม
ตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและทะเลจีนใตเกือบตลอดชวง ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่ําที่ปก
คลุมบริเวณอาวเบงกอลตอนบน ในวันที่ 28 พ.ค. ไดเคลื่อนเขาปกคลุมประเทศพมาในวันที่ 30 พ.ค. ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยมี
ฝนตกหนาแนนเกือบตลอดชวงและอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อากาศรอนบางพื้นที่ทางตอนลางของภาค โดยมีฝนรอยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง เวน
แตในวันที่ 26 และ 29 พ.ค.มีฝนมากกวารอยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง
สัปดาหที่ผานมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัด กาฬสินธุ สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร
นครพนม กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน และชัยภูมิ ปริมาณน้ําฝนสูงสุด วัดได 108.0 มม. ที่ อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.
บริเวณที่มีอุณหภูมสิ ูงที่สุด วัดได 36.2 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเมื่อวันที่ 25 พ.ค.
บริเวณที่มีอุณหภูมติ ่ําที่สุด วัดได 22.4 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 26,27 พ.ค.
ชวงที่ผานมามีฝนตกตั้งแตเล็กนอยถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วัดปริมาณไดมากสุด 195.0 มิลลิเมตร ที่ อ.
แกงครอ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 21.0 องศาเซลเซียส ที่สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ า จ.
นครพนม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 อุณหภูมิสูงสุดวัดได 36.2 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลําภู  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2560
ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาอากาศยานขอนแกน อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได 36.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม อุณหภูมิต่ําที่สุดวัดได 22.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 28.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม คาปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของเดือนกันยายน เทากับ 168.7 มิลลิเมตร
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
6 พฤษภาคม 2561 โทร (043) 468224 โทรสาร(043) 468086
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