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กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสงัคม”    วิสัยทัศน์กรมอตุุนิยมวิทยา 

นายทนินธร ถอืขุนทด              ส่วนพยากรณ์อากาศ                                       นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 
นกัอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ             โทรศัพท์ 043-468224     ผู้อำนวยการศนูย์อุตุนยิมวทิยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เวรพยากรณ์อากาศ                      โทรสาร  043-468086                     

 

***ค่านิยมกรมอุตุนยิมวิทยา SO SMART 
S : Self development  พัฒนาตนเอง        O : On Target  มุ่งผลสัมฤทธิ์             S : Service mind  มีจติบริการ         M : Moral  มีคุณธรรม จริยธรรม 
A : Active  กระตือรอืร้น มุ่งมั่นในการทำงาน  R : Responsibility  มีความรับผิดชอบ  T : Team work  ทำงานเป็นทีม                  UNE-FM-09-06 R03 

พยากรณ์อากาศประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี กับมีฝนตกหนักและมี
ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์  
  ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
ได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก แต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนระวัง
อันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
  อนึ่ง ในช่วงวนัที่ 27 – 30 พ.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรง
ขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมะตะบัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้
ประเทศไทยมีฝนเพิม่ขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 

จังหวัด พยากรณ์อากาศต้ังแต่เวลา 24.00 น. วันนี้ - 24.00 น. วันพรุ่งนี้ 
คาดหมายอุณหภูมิ (0ซ) พยากรณ์ฝน 

(ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด 

ขอนแกน่ 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  35 25 60 

เลย 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  35 24 40 

อุดรธานี 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  35 26 70 

หนองคาย  
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  35 25 60 

บึงกาฬ 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 25 40 

กาฬสนิธุ ์
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 26 60 

สกลนคร 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 25 40 

นครพนม 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉยีงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 24 40 

ชัยภูม ิ
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 27 40 

หนองบัวลำภ ู
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 25 60 

มหาสารคาม 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  35 25 60 
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สอต.ขอนแก่น 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  35 26 60 

สกษ.เลย 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  36 24 40 

สกษ.สกลนคร 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  34 25 40 

สกษ.นครพนม 
มีฝนหรือฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมฝีนตกหนักบางแห่ง 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  33 25 40 

 

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑอุ์ณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑอุ์ณหภูมิสงูสุด (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 

  


