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ลักษณะอากาศใน  7  วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที ่19 – 25 พฤษภาคม 2566) 
 ลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง ประกอบกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในช่วงเวลาดังกล่าว จากนั้นมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย กับมีหย่อม
ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบ
ทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรก ส่วนในระยะครึ่งหลังของช่วงมีฝนหนาแน่น  ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนน้อย
กว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะกลาง
และปลายช่วง และมีรายงานลมกระโชกแรง จังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ในวันที่ 23 พ.ค. จังหวัดอุดรธาน ีในวันที่ 24 พ.ค. 
สัปดาห์ทีผ่่านมามีรายงานฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองคาย และบึงกาฬ 
ปริมาณนำ้ฝนสงูสุด วัดได้ 145.0 มิลลเิมตร ที่ ที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม วันท่ี 23 พ.ค. 
บริเวณทีม่ีอุณหภูมิสูงทีสุ่ด วัดได ้41.4 องศาเซลเซียส ท่ี ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู วันท่ี 22 พ.ค.  
บริเวณทีม่ีอุณหภูมิต่ำทีสุ่ด วัดได้ 23.0 องศาเซลเซียส ท่ี สถานีอุตนุิยมวิทยาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ วันท่ี 23 พ.ค. และที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา
นครพนม (กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.นครพนม วันท่ี 24 พ.ค.  
คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที ่ 27 พฤษภาคม – 1 มิ.ย. พ.ศ. 2566) 
การคาดหมายลักษณะอากาศ  
 ในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นเป็น
กำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมะตะบัน ลักษณะเช่นนี้ทำ
ให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง  
  คำเตือน  ระยะนี้บรเิวณประเทศไทยจะมฝีนฟา้คะนอง กบัมฝีนตกหนักถึงหนกัมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหาย
จากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรหลกีเลีย่งการอยู่ในทีโ่ล่งและไมค่วรปล่อยให้สตัวเ์ลีย้งอยูก่ลางแจ้งขณะฟา้คะนอง  
 
การคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน   
ในช่วงวันที่ 27–28 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมฝีนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 31–34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ส่วนในช่วงวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่  
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 33–36 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. 

ผลกระทบต่อการเกษตร   

ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยไม่
ควรอยู่ในที่โล่งและปล่อยให้สตัว์เลีย้งอยู่กลางแจ้งขณะฝนฟ้าคะนอง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรซอ่มแซมหลงัคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและดูแลแผง
กำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกช้ืน หนาวเย็นจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ส่วนเกษตรกรที่เตรยีมปลูกพืชในฤดูฝน 
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ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลกูเอาไว้ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรเมื่อมีฝนตกหนัก สำหรับฝนที่ตกในระยะนี้จะเป็นผลดีเนื่องจากทำให้
ลดการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดลงไปได ้

 
 เกณฑ์ปริมาณนำ้ฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 

ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 
<0.1 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1-90.0 >90.0 22.9-16.0 15.9-8.0 <8.0 35.0-39.9 >39.9 
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Maps=แผนที่ตา่งๆ ,Obs=รายงานข้อมูลตรวจผิวพืน้  ,Radar=ภาพเรดาร์ , Satellite=ภาพถ่ายดาวเทียม ,SQ-sequence 
,Model=แบบจำลองต่างๆ ,Tmd-news=ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา, Tx/Tn = อุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด,  R/W=ฝนและลม
,ผู้ตรวจ1=นอต. ,ผู้ตรวจ2 = นอต. 
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