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                    ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
                     กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

       โทรศัพท์ 053-203801 โทรสาร 053-277815, 053-203801 

 

 
พยากรณ์อากาศเส้นทางบิน ภาคเหนือตอนบน 

ประจำวัน พุธ  ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
ออกประกาศเวลา 08.30 น.  

สภาพลักษณะอากาศทั่วไป 
 

มรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมหีย่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย๋ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมฝีนฟ้าคะนอง กับมีลม
กระโชกแรงเกดิขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนอื 

การคาดหมายสภาวะอากาศ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่กับมีฝนตกหนักและมลีมกระโชกแรงบางแห่ง 

โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  
ทัศนวิสัย (แนวราบ) ทัศนวิสัยประมาณ 7-10 กม.  

บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองจะทำใหทั้ศนวิสัยลดลง 3-5 กม. 
ลมผิวพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ลมชัน้บนระดับความสูง 
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) 

ระดบัความสูง 
(ฟุต) 

ทิศ/ความเร็ว 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ทิศ/ความเร็ว 
เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 

หน่วย 

2,000 26005 26005 นอต 
5,000 32008  24007 นอต 
7,000  33005 24007 นอต 
10,000 25005 27009 นอต 

ลักษณะของเมฆ 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

1-3/8  Cu+Sc         เมฆช้ันต่ำ                     ฐาน           2,500 – 3,500           ฟุต 

ลักษณะของเมฆ 
เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 

1-3/8  CB+TCU       เมฆช้ันต่ำ                     ฐาน          2,000 – 3,000           ฟุต 
1-3/8  Cu+Sc         เมฆช้ันต่ำ                     ฐาน           2,500 – 3,500           ฟุต 

  
วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 

 
พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 

อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิตำ่สุด 
เช้าวันพรุ่งนี้ 

(องศาเซลเซียส) 
จ.แม่ฮ่องสอน 18.59 น. 05.50 น. 37 25 
จ.เชียงใหม่ 18.54 น. 05.47 น. 37 26 
จ.เชียงราย 18.53 น. 05.42 น. 37 25 
จ.พะเยา 18.51 น. 05.43 น. 37 25 
จ.ลำปาง 18.51 น. 05.46 น. 38 25 
จ.ลำพูน 18.54 น. 05.47 น. 38 25 
จ.แพร ่ 18.48 น. 05.44 น. 36 25 
จ.น่าน 18.47 น. 05.40 น. 37 25 

 

ธนาวัฒน์  บุญซาว 
นกัอุตุนิยมวทิยาปฏิบัติการ 

ผู้พยากรณ์ 
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                       ส่วนพยากรณ์อากาศการบนิ ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคเหนือ 

                    กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

      โทรศัพท ์053-203801 โทรสาร 053-277815, 053-203801 

 

 
พยากรณ์อากาศเส้นทางบิน ภาคเหนือตอนล่าง 

ประจำวัน พุธ  ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
ออกประกาศเวลา 08.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 

มรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมหีย่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย๋ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมฝีนฟ้าคะนอง กับมีลม
กระโชกแรงเกดิขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนอื 

การคาดหมายสภาวะอากาศ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่กับมีฝนตกหนักและมลีมกระโชกแรงบางแห่ง 

โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  
ทัศนวิสัย (แนวราบ) ทัศนวิสยัประมาณ 7-10 กม.  

บริเวณทีม่ีฝนฟ้าคะนองจะทำใหทั้ศนวิสัยลดลง 3-5 กม. 
ลมผวิพ้ืน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
ลมชัน้บนระดับความสูง 
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) 

ระดับความสูง 
(ฟุต) 

ทิศ/ความเร็ว 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ทิศ/ความเร็ว 
เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 

หน่วย 

2,000  25007 25010 นอต 
5,000 29006 25008 นอต 
7,000 28005 27007 นอต 
10,000 33005 26006 นอต 

ลักษณะของเมฆ 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

1-3/8  Cu+Sc         เมฆช้ันตำ่                     ฐาน            2,500 – 3,500            ฟุต 

ลักษณะของเมฆ 
เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 

1-3/8  CB+TCU       เมฆช้ันต่ำ                     ฐาน          2,000 – 3,000           ฟุต 
1-3/8  Cu+Sc         เมฆช้ันต่ำ                     ฐาน           2,500 – 3,500           ฟุต 

  
วันนี้ดวงอาทิตยต์กเวลา 

 
พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 

อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิต่ำสุด 
เช้าวันพรุ่งนี้ 

(องศาเซลเซียส) 
จ.อตุรดติถ์ 18.48 น. 05.45 น. 37 27 
จ.พิษณุโลก 18.46 น. 05.46 น. 37 26 
จ.สโุขทยั 18.48 น. 05.47 น. 38 26 
จ.ตาก 18.50 น. 05.50 น. 37 28 
จ.กำแพงเพชร 18.48 น. 05.49 น. 38 26 
จ.พจิิตร 18.45 น. 05.46 น. 37 25 
จ.เพชรบูรณ ์ 18.42 น. 05.43 น. 36 25 

 

ธนาวฒัน์  บุญซาว 
นกัอุตุนิยมวทิยาปฏิบัติการ 

 

ผู้พยากรณ์ 

 


