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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 

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

(ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน          
   - มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมี
ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ 
อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ 
   - อุณหภูมิตำ่สุด 24-27 องศาเซลเซียส 
   - อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส 
   - ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.   

 
    -  มอีากาศร้อนในตอน
กลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรงบางพื้นที ่
    - ลมตะวันตกเฉียงใต ้
ความเร็ว 10-20 กม./ชม.                                                                  

35 25 60 

ห 

เกณฑป์รมิาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติำ่สดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไมไ่ด ้ ฝนเลก็น้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศรอ้น 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 

วันนี้ที ่เขื่อนอุบลรัตน ์อำเภออุบลรัตน ์ดวงอาทิตยต์ก เวลา 18:37 น.   วันพรุ่งนี้ที ่ผาชมตะวนั อำเภอเวียงเกา่ ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:36 น. 
รายงานอากาศ ตั้งแต่เวลา 07.00  น. เม่ือวานนี้ ถึงเวลา 07.00 น. วันนี้ 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 
 และบางแห่งมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน 
วัดปริมาณฝนมากที่สดุได้ วัดได้ 110.0 มิลลิเมตร ท่ีอ.เฝ้าไร่จ.หนองคาย 
อุณหภูมสิูงที่สุดของภาค วัดได้ 36.5 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอุตุนยิมวิทยาเลย (กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.เลย 
อุณหภูมติ่ำที่สดุของภาค วัดได้ 22.8 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย (กลุ่มงานอากาศเกษตร) อ.เมือง จ.เลย 
อุณหภูมติ่ำที่สดุบนยอดภู วัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส ท่ี เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าภหูลวง อ.ภูเรือ จ. เลย  
จงัหวัดขอนแกน่  
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 50 ของพื้นที่ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน 
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วัดปริมาณฝนมากที่สดุได ้30.4 มิลลิเมตร ที่อ. พระยืน 
อุณหภูมสิูงที่สุดของจังหวัดขอนแก่น บ่ายวานน้ีวัดได้ 35.5 องศาเซลเซียส ท่ีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
อุณหภูมติ่ำที่สดุจังหวัดขอนแก่น เช้าวันน้ีวัดได้ 24.5 องศาเซลเซยีส ท่ีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ทีศู่นย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน วัดปรมิาณฝนได้  -  มลิลเิมตร   
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ผู้ตรวจ1 ผู้ตรวจ2 

/ / / / / / / ทนินธร / / / / ทนินธร - 

Maps=แผนทีต่า่งๆ, Obs=รายงานขอ้มูลตรวจผิวพืน้, Radar=ภาพเรดาร,์ Satellite=ภาพถ่ายดาวเทียม, SQ-sequence, 
Model=แบบจำลองต่างๆ, Tmd-news=ข่าวจากกรมอุตนุิยมวิทยา, Tx/Tn=อุณหภูมิสูงสุด/ตำ่สุด, R/W=ฝนและลม,  
ผู้ตรวจ1=นอต, ผู้ตรวจ2 = นอต.              
 


