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วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ก้าวล้าทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี พ.ศ. 2561”

พยากรณ์อากาศประจาวัน พฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
สภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้
ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อย
ละ 10 ของพื้นที่
ลัก ษณะส าคั ญ ทางอุตุนิ ย มวิท ยา ความกดอากาศต่่ าเนื่อ งจากความร้อนปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ลั กษณะเช่ นนี้ จ ะท่ าให้ บ ริเวณภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งมี อ ากาศร้ อ น ในขณะที่ ล มตะวั น ออกเฉี ย งใต้ พั ด น่ า ความชื้ น จากทะเลจี น ใต้ แ ละอ่ า วไทยเข้ า ปกคลุ ม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจะท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนหรือฝนฟ้ าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน 2561 บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ จะท่าให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น
แผนที่อากาศเวลา 07.00 น.
ลมระดับ 600 เมตร เวลา 07.00 น.
ภาพถ่ายดาวเทียม เวลา 13.00 น.

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มีอากาศร้อน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้น ที่ ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
จังหวัดอุบลราชธานี
มี อ ากาศร้ อ น และมี ฝ นหรื อ ฝนฟ้ า คะนอง ร้ อ ยละ 10 ของพื้ น ที่ ลม
ตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
คาดว่า อุณหภูมิสงู สุดบ่ายวันนี้ ประมาณ 36 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่าสุดเช้าพรุ่งนี้ ประมาณ 24 องศาเซลเซียส

ผลการตรวจอากาศในช่วง 24 ชม. ที่ผ่านมา
จังหวัด
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อ่านาจเจริญ

อุณหภูมิ
สูงสุด
33.3

อุณหภูมิ
ต่าสุด
22.5

ปริมาณฝน
(มม.)
0.0

32.6
32.5
34.2
33.0
34.4
34.6
34.8
31.8

22.8
22.8
24.1
23.0
23.0
23.2
22.9
20.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

วันนี้ ที่ หาดคูเดื่อ อาเภอเมือง ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.15 น. วันพรุ่งนี้ ที่ ผาชะนะไดอาเภอโขงเจียม ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05.44 น.
ปริมาณฝนในคาบปกติ
30 ปี (2514-43)
(ม.ค. - ธ.ค.)

ปริมาณฝนในคาบปกติ
30 ปี (2524-53)
(ม.ค.- เม.ย.)

ปริมาณฝนสะสมปี
2560
(1 ม.ค.- 18 เม.ย.)

ปริมาณฝนสะสมปี
2561
(1 ม.ค.- 18 เม.ย.)

ผลการเปรียบเทียบค่าปกติ
กับฝนสะสมปี 61
(1 ม.ค.- 18 เม.ย.)

ปริมาณฝนในคาบ
ปกติ 30 ปี
ของเดือน เม.ย.

ปริมาณฝนสะสมเดือน
เม.ย. ปี 61
(วันที่ 1-18)

ปริมาณฝนสะสม
เดือน เม.ย. ปี 60

1581.4 มม.

134.7 มม.

46.3 มม.

191.9 มม.

+57.2 มม.

86.8 มม.

51.9 มม.

109.8 มม.

ฝนวัดไม่ได้
<0.1
ฝนบางพื้นที่
<20%

เกณฑ์ปริมาณน้าฝน (มม.)
ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
0.1-10.0
10.1-35.0
35.1-90.0
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก)
ฝนเป็นแห่งๆ
ฝนกระจาย
ฝนเกือบทั่วไป
20-40%
40-60%
60-80%

ฝนหนักมาก
>90.0

นางวาสนา จันดียืน /นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
เวรพยากรณ์อากาศ

ฝนทั่วไป
>80%

เกณฑ์อุณหภูมิต่าสุด (ºซ)
เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุด (ºซ)
อากาศหนาว
อากาศหนาวจัด
อากาศร้อน
อากาศร้อนจัด
8.0-15.9
<8.0
35.0-39.9
>39.9
เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง)
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
<63 กม./ชม.
63-117 กม./ชม.
118 กม./ชม. ขึ้นไป

อากาศเย็น
16.0-23.0

นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผู้อานวยการศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

