สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ สาหรับบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้า
คะนองมากกว่าบริเวณอื่นๆ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนีอ้ ากาศร้อน กับมีฝน
ฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอานาจเจริญ
อุณหภูมิต่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10%
ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ตาบล
เมืองยโสธร
เดิด
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง

อาเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

- ไม่มีฝน

ระดับน้า (ม.รกท.)
123.05
97.62

ระดับตลิง %ความจุลาน้า
128.00
51.56
102.73
32.00

สถานะ
น้าปกติ
น้าปกติ

เวลา
10.40
10.30

คาดการณ์สภาพอากาศ
 ช่วงวันที่ 8-10 พ.ค. 61 กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น
และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง จากนั้นจะมีความกดอากาศสูงอีกระลอก
แผ่ ล งมาจากประเทศจี น ตอนบนในช่วงวัน ที่ 9 พ.ค. ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยตอนบนจะกลั บ มามี ฝนเพิ่ ม ขึ้ น และตกหนัก บางแห่ง
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือ
 ช่วงวันที่ 11-14 พ.ค. 61 กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มปกคลุมทะเลอันดามัน จะมีกาลังแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 พ.ค. ทาให้
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั่วทั้งทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนัก
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ประกอบกับความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาจาก
ทะเลจีนตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และภาคเหนือ

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมาณน้าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้ามากกว่า > 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 : เวลา 10.50 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้
ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด
เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี
อุ ณ หภู มิ ต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิ สู ง สุด 32-36 องศาเซลเซียส จั ง หวั ด ยโสธร วั นนี้ ฝ นฟ้า คะนองร้อยละ 20%
ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

- ไม่มีฝน

ระดับน้่า (ม.รกท.)
99.66
121.56

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
102.73
52.94
128.00
19.50

สถานะ
น้าปกติ
น้าน้อย

เวลา
10.30
10.40

คาดการณ์สภาพอากาศ
 ช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. 61 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและพัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยมี กาลังอ่อนลง ประกอบกับ
กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ยังคงมีกาลังอ่อน ส่วนกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนยังคงพัด
ปกคลุมภาคเหนือ ท่าให้ความชื้นถูกเหนี่ยวน่าให้ยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง
และยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 ช่วงวันที่ 18-21 พ.ค. 61 กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น และพัดเข้ามาปกคลุม
อ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้น

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 : เวลา 10.50 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยในช่วงวันที่ 21-25 พ.ค. 61 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้า
คะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวั งอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
สาหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดิน เรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร วันนีฝ้ นฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 33 องศาเซลเซียส
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ระดับน้่า (ม.รกท.)
99.36
121.78

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
102.73
48.35
128.00
22.25

สถานะ
น้าปกติ
น้าน้อย

เวลา
10.10
10.10

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 21-23 พ.ค. 61 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและพัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับ
กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้กาลังอ่อน ส่วนกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนยังคงพัด
ปกคลุมภาคเหนือ ทาให้ความชื้นถูกเหนี่ยวนาให้ยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและอาจมีฝน
ตกหนักได้บางแห่ง จากนั้นในช่วงวันที่ 22 พ.ค. อาจเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณอ่าวเบงกอล ทาให้กระแส
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับความกดอากาศสูงกาลังอ่อนแผ่ลง
มาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ทาให้เกิดการพัดสอบกันของลมตะวันตกเฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้บริเวณ
ตอนบนของประเทศกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ช่วงวันที่ 24-27 พ.ค. 61 กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 : เวลา 10.50 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้า
คะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้ นที่
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร วันนีฝ้ นฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 34 องศาเซลเซียส
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ระดับน้่า (ม.รกท.)
99.27
121.7

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
102.73
46.97
128.00
21.25

สถานะ
น้าปกติ
น้าน้อย

เวลา
08.40
08.40

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 23-25 พ.ค. 61 ลมตะวันออกเฉียงใต้มีก่าลังแรงขึ้นรวมทั้งจะเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่่า
บริเวณอ่าวเบงกอล ท่าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก่าลังแรงขึ้น ประกอบ
ความกดอากาศสูงกาลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทาให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันออกเฉียง
ใต้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้บริเวณของประเทศไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น และอาจมีฝนตก
หนักโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบาง
แห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ช่วงวันที่ 26-29 พ.ค. 61 กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศ ส่วนภาคใต้มีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
\

________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 : เวลา 09.20 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้า
คะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ
40% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

- ไม่มีฝน
ระดับน้่า (ม.รกท.)
99.32
121.79

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
102.73
47.73
128.00
22.38

สถานะ
น้าปกติ
น้าน้อย

เวลา
09.30
09.30

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที่ 24-26 พ.ค. 61 ลมตะวันออกเฉียงใต้มีก่าลังแรงขึ้น รวมทั้งจะเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณ
อ่าวเบงกอล ท่าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก่าลังแรงขึ้น ประกอบความกด
อากาศสูงกาลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทาให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้บริเวณของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตก
หนักโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบาง
แห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 61 กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศ ส่วนภาคใต้มีฝน
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 : เวลา 10.00 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณทางตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง ขอให้ประชาชน
ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ
40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี และ
ศรีสะเกษ อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของ
พื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

- ไม่มีฝน
ระดับน้่า (ม.รกท.)
101.35
121.79

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
102.73
78.82
128.00
22.50

สถานะ
น้ามาก
น้าน้อย

เวลา
09.20
09.20

คาดการณ์สภาพอากาศ
ช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรงขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่าเข้าปกคลุมชายบริเวณฝั่งของ
ประเทศพม่าและจะเคลื่อนตัวขึ้นปกคลุมประเทศพม่าแล้วอ่อนกาลังลง ประกอบกับยังคงมีบริเวณความกดอากาศสูงกาลังอ่อนแผ่ ปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทย และจะเกิดลมพัด
สอบระหว่างลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภาคเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุม
ประเทศจีนตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่่า และอาจมีฝน
ตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)
พื้นที่อ่าเภอเลิงนกทา กุดชุม ไทยเจริญ ทรายมูล เมือง ป่าติ้ว(บางส่วน) มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า
> 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 : เวลา 10.00 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณทางตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกาลังปาน
กลาง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมี
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
จังหวัดยโสธร วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

- ไม่มีฝน
ระดับน้่า (ม.รกท.)
101.34
122.15

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
102.73
78.67
128.00
26.88

สถานะ
น้ามาก
น้าน้อย

เวลา
09.00
09.00

คาดการณ์สภาพอากาศ
 ช่วงวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 61 หย่อมความกดอากาศต่่า ได้เคลื่อนตัวขึ้นปกคลุมประเทศพม่าแล้วอ่อนก่าลังลง แต่ยังคงส่งผลให้
ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือมีฝนตกหนัก ได้ช่วงวันที่ 30 พ.ค. จากนั้นฝนจะลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรงจะเกิดลมพัดสอบระหว่างลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผล
ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ช่วงวันที่ 2-5 มิ.ย. 61 จะเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่าในอ่าวเบงกอลบริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง ทาให้ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนบน
รวมทั้งจะเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นทิศเหนือตัวเข้าสู่ประเทศจีน
ตอนใต้ เหนี่ ย วน่ า ให้ ก ระแสลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด ผ่ า นประเทศไทยมี ก่ า ลั ง แรงและเกิ ด ลมพั ด สอบบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคเหนือ ยังคงมีฝนต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักบาง
แห่ง รวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้น

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)
พื้นที่อ่าเภอเลิงนกทา กุดชุม ไทยเจริญ ทรายมูล เมือง ป่าติ้ว(บางส่วน) มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า
> 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 : เวลา 09.10 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกาลังปาน
กลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่าสุด 24 -26
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี
ต่าบล
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
เมืองยโสธร
เดิด

อ่าเภอ
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

- ไม่มีฝน
ระดับน้่า (ม.รกท.)
101.28
122.14

ระดับตลิง
102.73
128.00

%ความจุล่าน้่า
77.75
26.75

สถานะ
น้ามาก
น้าน้อย

เวลา
09.30
09.30

คาดการณ์สภาพอากาศ
ช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรงและลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมทะเลจีนใต้และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกาลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
จากนั้นในช่วงวันที่ 1 มิ.ย. จะเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศ
สู ง ก่ า ลั ง อ่ อ นยั งคงแผ่ ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ตอนบน ท่ า ให้ เกิ ด ร่ อ งมรสุ มพาดผ่ า นภาคเหนือตอนบนและด้า นตะวันออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงวันที่ 3-6 มิ.ย. 61 เกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่าในอ่าวเบงกอลบริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดีย ทาให้ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีก่าลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้น
ทิศเหนือตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ เหนี่ยวน่าให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยมีก่าลัง แรง ท่าให้ร่องมรสุมยังคง
พาดผ่ า นภาคเหนื อ ตอนบนและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนและจะมี ก่ า ลั ง แรงขึ้ น ส่ ง ผลให้ ภ าคเหนื อ ตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้น

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)
พื้นที่อ่าเภอเลิงนกทา กุดชุม ไทยเจริญ ทรายมูล ป่าติ้ว มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
ในส่วนของอ่าเภอเมือง ค่าเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง มีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่า < 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 : เวลา 10.10 น.

