ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 053-203801 โทรสาร 053-277815
พยากรณ์อากาศสาหรับเส้นทางบินเชียงใหม่- แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
ประจาวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สาหรับกองทัพภาคที่ 3 ออกประกาศเวลา 06.00 น.
สภาพลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังแรง ทาให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับ
มีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA) ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลา ประเทศจีน พายุนี้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะ
เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ในช่วงวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ลักษณะ
เช่นนี้ทาให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีฝนตกต่ อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง
การคาดหมายสภาวะอากาศ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ทัศนวิสัย (แนวราบ)
ลมผิวพื้น
ลมชั้นบนระดับความสูง
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต)

ประมาณ 8-10 กม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 3-5 กม.
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
2,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
5,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
7,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
10,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
3-5/8
CU SC
เมฆชั้นต่า
ฐาน

ลักษณะของเมฆ
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลักษณะของเมฆ
1/8
เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 3-5/8

CB
CU SC

เมฆก่อตัวในทางตั้ง
เมฆชั้นต่า

วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา

เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน

18.52 น.
18.56 น.
นางพรนภา ทองด้วง
นักอุตุนิยมวิทยา ชานาญการ

ฐาน
ฐาน

22005
23010
24010
24015
2,500 –4,000

ฟุต

2,000-2,500
2,500 –4,000

ฟุต
ฟุต

พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา

คาดว่าอุณหภูมิสุงสุด
บ่ายวันนี้ประมาณ
(องศาเซลเซียส)

06.06 น.
06.09 น.

35
31

นอต
นอต
นอต
นอต

คาดว่าอุณหภูมิ
ต่าสุดเช้าวันพรุ่งนี้
ประมาณ
(องศาเซลเซียส)
25
24
ผู้พยากรณ์

FF-FVTCC-08-02-01-R01

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 053-203801 โทรสาร 053-277815
พยากรณ์อากาศสาหรับเส้นทางบินเชียงใหม่-พิษณุโลก
ประจาวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สาหรับกองทัพภาคที่ 3 ออกประกาศเวลา 06.00 น.
สภาพลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังแรง ทาให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับ
มีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA) ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลา ประเทศจีน พายุนี้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะ
เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ในช่วงวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ลักษณะ
เช่นนี้ทาให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีฝนตกต่ อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง
การคาดหมายสภาวะอากาศ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ทัศนวิสัย (แนวราบ)
ลมผิวพื้น
ลมชั้นบนระดับความสูง
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต)

ประมาณ 8-10 กม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 3-5 กม.
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
2,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
5,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
7,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
10,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
3-5/8
CU SC
เมฆชั้นต่า
ฐาน

ลักษณะของเมฆ
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลักษณะของเมฆ
1/8
เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 3-5/8

CB
CU SC

เมฆก่อตัวในทางตั้ง
เมฆชั้นต่า

วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา

เชียงใหม่
พิษณุโลก

18.52 น.
18.56 น.
นางพรนภา ทองด้วง
นักอุตุนิยมวิทยา ชานาญการ

ฐาน
ฐาน

22005
23010
24010
24015
2,500 –4,000

ฟุต

2,000-2,500
2,500 –4,000

ฟุต
ฟุต

พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา

คาดว่าอุณหภูมิสุงสุด
บ่ายวันนี้ประมาณ
(องศาเซลเซียส)

06.06 น.
05.54 น.

35
31

นอต
นอต
นอต
นอต

คาดว่าอุณหภูมิ
ต่าสุดเช้าวันพรุ่งนี้
ประมาณ
(องศาเซลเซียส)
25
26
ผู้พยากรณ์

FF-FVTCC-08-02-01-R01

