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สรุปสถานการณ์นา้ และคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร
สถานการณ์ทั่วไป ประจาวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ประเทศไทยจะกลั บ มามี ฝ นเพิ่ ม ขึ้ น โดยจะมี ฝ นตกหนั ก จากอิ ท ธิ พ ลของร่ อ งมรสุ ม ในบริ เ วณภาคเหนื อ ตอนบน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทาให้เ กิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลากไว้ด้วย สาหรับทะเลอันดามันมีคลื่น
สูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออก จากฝั่ง
จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
จังหวัดยโสธร วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 25 °C อุณหภูมิสูงสุด 31 °C
สรุปพื้นที่เฝ้าระวัง เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้่าอูน มีระดับน้่าเต็มความจุเก็บกักแล้ว และยังคงมีน้่าไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น
ล่าน้่ายัง ต่าบลเดิด อ่าเภอเมือง จังหวัดยโสธร แนวโน้มระดับน้่าลดลง
ระดับน้่า
ระดับตลิ่ง %ความจุล่า
อ่าเภอ
สถานะ
(ม.รกท.)
น้่า
เมืองยโสธร
128.07
128.00
100.88
น้าล้นตลิ่ง
ป่าติ้ว
102.07
102.73
89.85
น้ามาก

ระดั บ นาในแม่ นาสาคั ญ
สถานี

ต่าบล

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

สถานการณ์

เวลา

วิกฤต
เผ้าระวังพิเศษ

9.20
9.20

คาดการณ์สภาพอากาศ
ช่วงวันที่ 6-8 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามัน ได้กลับมามีกาลังแรงขึ้นแล้ว ประกอบกับ
ร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านประเทศพม่าตอนบนและลาวตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักจาก
อิทธิพลของร่องมรสุมในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล
ช่วงวันที่ 9-12 ส.ค. 61 ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่าตอนบนและประเทศลาวตอนบนมีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีก่าลังแรง ส่งผลให้แนวปะทะของลมมรสุมใน
ด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้บางแห่ง

ผลกระทบด้านการเกษตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 5-9 ส.ค. นี้จะมีฝนเพิ่มขึน้ กับมีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของ
ภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขัง สาหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์นา้ ควรสารวจบ่อและเสริมขอบบ่อให้แข็งแรง เพื่อป้องกันน้าไหลลงบ่อ สัตว์น้าอาจปรับตัวไม่ทัน

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 : เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ น้า และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
สถานการณ์ทั่วไป (ประจาวันที่ 9 สิงหาคม 61)
ประเทศไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง ประกอบ
กับหย่อมความกดอากาศต่าที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนตัวขึ้นปกคุลมเกาะไหหลา ทาให้ร่องมรสุมยังคงพาดภาคเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมในภาคเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เฝ้าระวัง ประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่อ งสอน ตาก เลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา กระบี่ รวมทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
เฝ้าระวัง เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้้าอูน มีระดับน้้าเต็มความจุเก็บกักแล้ว และยังคงมีน้าไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น

ข้ อ มู ล ระดั บ น้้า (ม.รทก)
สถานี

ต้าบล

อ้าเภอ

จังหวัด

เมืองยโสธร
มหาชนะชัย
ป่าติ้ว

เดิด
ฟ้าหยาด
เชียงเพ็ง

เมือง
มหาชนะชัย
ป่าติ้ว

ขอนแก่น
ขอนแก่น

ระดับน้้า
(ม.รกท.)
127.31
122.1
101.63

ระดับตลิ่ง

%ความจุน้า

สถานะ

เวลา

128.00
124.36
102.73

91.37
84.63
83.11

น้ามาก
น้ามาก
น้ามาก

08.30
08.50
08.40

คาดการณ์สภาพอากาศ
 ช่วงวันที่ 9-11 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับหย่อมความกด
อากาศต่ าที่ ก่ อ ตั ว ในทะเลจี น ใต้ แ ละจะเคลื่ อ นตั ว ขึ้ น ปกคุ ล มเกาะไหหล า ท าให้ ร่ อ งมรสุ ม ยั ง คงพาดภาคเหนื อ ตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมในภาคเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุ รี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง
พังงา กระบี่ รวมทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
 ช่วงวันที่ 12-15 ส.ค. 61 หย่อมความกดอากาศต่าที่ปกคุลมเกาะไหหลาอาจทวีกาลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ ทาให้
ร่ อ งมรสุ ม เลื่ อ นขึ้ น ไปพาดผ่ า นประเทศพม่ า ตอนบนและประเทศเวี ย ดนามตอนบน ส่ ง ผลให้ ภ าคเหนื อ ตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้บางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้
แนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก
บางแห่ง

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร

สรุปสถานการณ์นา้ และคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร
ประจำวั น ที่ 10 สิ ง หำคม 2561 ข้อมูล ณ เวลำ 11.00 น.
สภำพอำกำศทั่ ว ไป
ในช่วงวันที่ 10-12 ส.ค.นี้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับหย่อมความ
กดอากาศต่าในทะเลจีนใต้ได้เคลื่อนตัวขึ้นปกคุลมเกาะไหหลาแล้ ว ทาให้ร่องมรสุมยังคงพาดภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝน
ตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลากไว้ด้วย จังหวัดยโสธร วันนี้อาจมีฝนตกปานกลาง หรือร้อยละ 70%
ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 23 °C อุณหภูมิสูงสุด 29 °C
เฝ้าระวัง ประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อ่านาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี
ตราด ระนอง พังงา กระบี่ รวมทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
สรุปพื้นที่วิกฤต เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้่าอูน มีระดับน้่าเต็มความจุเก็บกักแล้ว และคาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นท่าให้ยังคงยังคงมี
น้่าไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น

ระดั บ นำในแม่ นำสำคั ญ
สถานี

ต่าบล

เมืองยโสธร เดิด
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด

อ่าเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย

ระดับน้่า
(ม.รกท.)
127.79
101.87
122.08

ระดับตลิ่ง
128.00
102.73
124.36

%ความจุ
ล่าน้่า
97.38
86.78
84.49

สถานการณ์
น้ามาก
น้ามาก
น้ามาก

เผ้าระวัง
เผ้าระวัง
เผ้าระวัง

เวลา
10.20
10.30
10.40

คำดกำรณ์ ส ภำพอำกำศ
ช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับหย่อมความกด
อากาศต่าในทะเลจีนใต้ได้เคลื่อนตัวขึ้นปกคุลมเกาะไหหลาแล้ว ทาให้ร่องมรสุมยังคงพาดภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อ่านาจเจริญ อุบลราชธานี
กาญจนบุ รี ราชบุ รี เพชรบุ รี นครนายก ปราจี น บุ รี สระแก้ ว จั น ทบุ รี ตราด ระนอง พั ง งา กระบี่ รวมทั้ ง ชุ ม พร สุ ราษฎร์ ธ านี และ
นครศรีธรรมราช
ช่วงวันที่ 13-16 ส.ค. 61 หย่อมความกดอากาศต่าที่ปกคุลมเกาะไหหลาอาจทวีกาลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ร่อง
มรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศพม่าตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้บางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมี กาลังแรง ส่งผลให้แนวปะทะของลมมรสุมในด้าน
ตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้หย่อมความกดอากาศต่่า
ที่ปกคลุมเกาะไหหล่า จะทวีก่าลังแรงขึ้นและอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนได้ ขอให้ติดตามการ
คาดการณ์อย่างใกล้ชิด

ผลกระทบด้ ำ นกำรเกษตร
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะนี้ ยั ง มี ฝ นตกอย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง เกษตรกรควรระวั งอั น ตรายและป้อ งกัน ความ
เสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้าให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง สาหรับเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์น้า ควรสารวจบ่อและเสริมขอบบ่อให้แข็ งแรง
เพื่อป้องกันน้าไหลลงบ่อ สัตว์น้าอาจปรับตัวไม่ทัน และจะ
เป็นโรคได้ง่าย

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.), ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โทร/โทรสาร. 04-5714-332, E-mail : nfc.yst@nfc.mail.go.th, www.yasothon-nfc.com/m2/

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร
ประจาวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2561 ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.
สภาพอากาศทั่ ว ไป
ประเทศไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับ
หย่อมความกดอากาศต่าที่ปกคุลมบริเวณเกาะไหหลาจะทวีกาลังแรงขึ้นและถูกพายุยากิเหนี่ยวนาให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ร่อง
มรสุมยังคงพาดประเทศพม่าตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพล
ของร่องมรสุมในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเท ศ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดยโสธร วันนี้มีฝนตกปานกลาง หรือร้อยละ 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24°C อุณหภูมิสูงสุด
32°C
เฝ้าระวัง ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา รวมทั้งด้านตะวันตก
ของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี
สรุปพื้นที่วิกฤต เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้่าอูน มีระดับน้่าเต็มความจุเก็บกักแล้ว และคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นท่าให้ยังคงมีน้่า
ไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกได้
ระดั บ นาในแม่ นาสาคั ญ (ม.รทก)
ระดับน้่า
%ความจุ
สถานี
ต่าบล
อ่าเภอ
ระดับตลิง่
สถานะ
สถานการณ์
เวลา
(ม.รกท.)
ล่าน้่า
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
122.03
121.98
100.41
น้าล้นตลิ่ง
วิกฤต
8.50
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง ป่าติ้ว
102.08
102.73
90.00
น้ามาก
เผ้าระวังพิเศษ
8.40
เมืองยโสธร เดิด
เมืองยโสธร
127.08
128.00
88.50
น้ามาก
เผ้าระวัง
8.30

คาดการณ์ ส ภาพอากาศ

 ช่วงวันที่ 11-13 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับหย่อมความกด
อากาศต่าที่ปกคุลมบริเวณเกาะไหหลาจะทวีกาลังแรงขึ้นและถูกพายุยากิเหนี่ยวนาให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ร่องมรสุมยังคง
พาดประเทศพม่าตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่อง
มรสุมในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝั่งตะวัน ตก โดยเฉพาะบริ เวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร
อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา รวมทั้งด้านตะวันตกของ
จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี
 ช่วงวันที่ 14-15 ส.ค. 61 หย่อมความกดอากาศต่าที่ปกคุลมประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่าตอนบนและ
ประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้บางแห่ง ส่วนลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้แนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทัง้ นีห้ ย่อมความกดอากาศต่่าทีป่ กคลุมประเทศจีนตอนใต้ อาจเคลื่อนตัวเข้า
สู่ประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนได้ ขอให้ติดตามการคาดการณ์อย่างใกล้ชิด

ผลกระทบด้ า นการเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะนี้จะมีฝนอย่าง
ต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความ
เสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้าให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง สาหรับเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์น้า ควรสารวจบ่อและเสริมขอบบ่อให้แข็ งแรง
เพื่อป้องกันน้าไหลลงบ่อ สัตว์น้าอาจปรับตัวไม่ทัน และ
เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยสัตว์อยู่ในที่ชื้น เพราะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากลีบ

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.), ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โทร/โทรสาร. 04-5714-332, E-mail : nfc.yst@nfc.mail.go.th, www.yasothon-nfc.com/m2/

สรุปสถานการณ์นา้ และคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร
ประจำวั น ที่ 20 สิ ง หำคม 2561 ข้อมูล ณ เวลำ 09.20 น.
สภำพอำกำศทั่ ว ไป
ในช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลัง อ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝน
ลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกาลังแรงขึ้นโดยจะเริ่มพัดปะทะ
กับบริเวณภาใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจักลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 22 ส.ค. ขอให้
ประชาชนระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่ทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลากไว้ด้วย
จังหวัดยโสธร วันนี้อาจมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่าสุด 25°C อุณหภูมิสูงสุด 33°C
เฝ้าระวัง ยังคงมีฝนต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งระดับน้่าแม่น้่าโขงเพิ่มสูงขึ้น และดันเข้าสู่ท่อระบายน้่า
อาจท่าให้น้่าจากปริมาณฝนระบายลงสู่แม่น้่าโขงไม่สะดวก
สรุปพื้นที่วิกฤต เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้่าอูน มีระดับน้่าเต็ม ความจุเก็บกักแล้ว และคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นท่าให้
ยังคงมีน้่าไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกได้

ระดั บ นำในแม่ นำสำคั ญ
สถานี

ต่าบล

มหาชนะชัย ฟ้าหยาด
เมืองยโสธร เดิด
ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง

อ่าเภอ
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้่า
(ม.รกท.)
121.35
126.24
101.49

ระดับตลิ่ง
124.36
128.00
102.73

%ความจุ
ล่าน้่า
94.88
78.96
78.00

น้ามาก
น้ามาก
น้ามาก

สถานการณ์

เวลา

อีก 0.64 ม. น้าล้นตลิ่ง
อีก 1.24 ม. น้าล้นตลิ่ง
อีก 1.76 ม. น้าล้นตลิ่ง

8.50
8.40
8.30

คำดกำรณ์ ส ภำพอำกำศ
ช่วงวันที่ 20-22 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีฝนลดลง แต่ยังตงมีฝนตกต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกาลัง แรงขึ้นโดยจะเริ่มพัด
ปะทะกับบริเวณภาใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจักลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 22 ส.ค.
ช่วงวันที่ 23-26 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกาลังแรงขึ้นและพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุม
จะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวรับลมมรสุมด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออก

ผลกระทบด้ ำ นกำรเกษตร
ระยะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจาก
สภาวะดังกล่าว สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทาให้สัตว์อ่อนแอเป็นโรคได้
ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากลีบ เช่น โค กระบือ และเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และ
จัดทาแผลกาบังสาด เพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วย
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.), ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โทร/โทรสาร. 04-5714-332, E-mail : nfc.yst@nfc.mail.go.th, www.yasothon-nfc.com/m2/

สรุปสถานการณ์นา้ และคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร

ประจำวั น ที่ 14 สิ ง หำคม 2561 ข้อมูล ณ เวลำ 09.50 น.
พายุ
พายุดีเปรสชั่น “TWENTY” ได้ทวีก่าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA) แล้ว โดยยังคงปกคลุมด้านตะวันออกของ
เกาะไหหลาและเกือบไม่เคลื่อนที่เนื่องจากยังคงถูกหย่อ มความกดอากาศต่าจากพายุยากิเหนี่ยวนาเอาไว้ จากนั้นเมื่อหย่อมความกด
อากาศต่าจากพายุยากิอ่อนกาลังลง พายุเบบินคาจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลาเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วอ่อนกาลังลง และจะ
เคลื่อนตัวลาวตอนบนแล้วอ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าต่อไป

ล่าน้่าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้่าปานกลางถึงน้่าน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่มีระดับน้่าปานกลางถึงน้่ามากและยังคงมีน้่าล้น
ตลิ่งบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ยังคงมีปริมาณฝนน้อยต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่น้่ามูลตอนบนมีระดับน้่าน้อย ส่าหรับภาคกลางมีระดับ
ปานกลางถึงน้่ามาก และภาคใต้มีระดับปานกลางถึงน้่า และมีน้่าล้นตลิ่งดังนี้
น้่าล้นตลิ่งต่่าตามธรรมชาติ แม่น้่าสงคราม ต่าบลโพนงาม อ่าเภออากาศอ่านวย จังหวัดสกลนคร แนวโน้มระดับน้่าตรงตัว
น้่าล้นตลิ่งต่่าตามธรรมชาติ แม่น้่าชี ต่าบลเขื่องใน อ่าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แนวโน้มระดับน้่าทรงตัว
น้่าล้นตลิ่งคลองอิปัน ต่าบลไทรขึง อ่าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้่าลดลง
น้่าล้นตลิ่งแม่น้่าตาปี ต่าบลทุ่งหลวง อ่าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้่าลดลง
ส่าหรับแม่น้่าเพชรบุรี ปริมาณน้่าที่ล้นออกทางระบายน้่าล้น ท่าให้แม่น้่าเพชรบุรียังคงมีระดับน้่าสูง และยังคงมีน้่าล้นตลิ่งต่่าบริเวณหน้าเขื่อนเพชร
- แม่น้่าเพชรบุรี ต่าบลกลัดหลวง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระดับน้่าล้นตลิ่ง แนวโน้มระดับน้่าลดลง
- แม่น้่าเพชรบุรี ต่าบลต้นมะม่วง อ่าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระดับน้่าต่่ากว่าตลิ่ง 0.88 เมตร แนวโน้มระดับน้่าลดลง
วันที่ 14 ส.ค. 61 ปริมาณน้ากักเก็บรวมทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 71
น้่าไหลลงเขื่อนมากกว่าค่าเฉลี่ย และอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.), ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โทร/โทรสาร. 04-5714-332, E-mail : nfc.yst@nfc.mail.go.th, www.yasothon-nfc.com/m2/

สรุปสถานการณ์นา้ และคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร
o เขื่ อ นแก่ ง กระจาน มี ป ริ ม าณน้ ากั ก เก็ บ ร้ อ ยละ 102 เป็ น น้ าใช้ ก ารได้ จ ริ ง 658 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร สถานการณ์ น้่ า มี น้่ า เกิ น ความจุ เ ก็ บ กั ก
เมื่อวานนี้มีน้่าไหลลงอ่างฯ 12.82 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้่า 12.87 ล้านลูกบาศก์เมตร
o เขื่ อ นวชิ ร าลงกรณ มี ป ริ ม าณน้ ากั ก เก็ บ ร้ อ ยละ 86 เป็ น น้ าใช้ ก ารได้ จ ริ ง 4,600 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร สถานการณ์ น้่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ น้่ า มาก
เมื่อวานนี้มีน้าไหลลงอ่างฯ 71.93 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้า 42.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้่าได้อีก 1,248 ล้าน ลบ.ม.
o เขื่ อ นน้่ า อู น มี ป ริ ม าณน้ ากั ก เก็ บ ร้ อ ยละ 103 เป็ น น้ าใช้ ก ารได้ จ ริ ง 489 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร สถานการณ์ น้่ า มี น้่ า เกิ น ความจุ เ ก็ บ กั ก
เมื่อวานนี้มีน้่าไหลลงอ่างฯ 4.43 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้า5.21 ล้านลูกบาศก์เมตร
o เขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ มี ป ริ ม าณน้ ากั ก เก็ บ ร้ อ ยละ 88 เป็ น น้ าใช้ ก ารได้ จ ริ ง 5,270 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร สถานการณ์ น้่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ น้่ า มาก
เมื่อวานนี้มีน้าไหลลงอ่างฯ 33.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้า 24.85 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้่าได้อีก 2,210 ล้าน ลบ.ม.

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.), ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โทร/โทรสาร. 04-5714-332, E-mail : nfc.yst@nfc.mail.go.th, www.yasothon-nfc.com/m2/

สรุปสถานการณ์นา้ และคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร
ประจำวั น ที่ 24 สิ ง หำคม 2561 ข้อมูล ณ เวลำ 10.10 น.
สภำพอำกำศทั่ ว ไป
ประเทศไทยกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านภาคเหนือ
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งภาคใต้
ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
- เฝ้าระวัง ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันอออก และบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝน
ตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา หนองคาย นครพนม สกลนคร ตาก แม่ฮ่องสอน เลย บึงกาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ์
มุกดาหาร อุบลราชธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา
- เฝ้าระวัง ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับ แม่น้าโขงระดับน้้าเพิ่มสูงขึ้นและดันเข้าสู่ท่อระบายน้้า ในเขต
ชุมชนเมือง จึงอาจท้าให้ไม่สามารถระบายน้้าลงสู่แม่น้าโขงได้

ระดั บ นำในแม่ นำสำคั ญ
สถานี

ต้าบล

ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด
เมืองยโสธร เดิด

อ้าเภอ
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร

ระดับน้้า
(ม.รกท.)
102.62
120.77
126.48

ระดับตลิ่ง
102.73
121.98
128.00

%ความจุ
ล้าน้้า
98.27
90.17
81.00

น้ามาก
น้ามาก
น้ามาก

สถานการณ์

เวลา

อีก 0.11 ม. น้าล้นตลิ่ง
อีก 1.20 ม. น้าล้นตลิ่ง
อีก 1.53 ม. น้าล้นตลิ่ง

9.20
9.30
9.10

คำดกำรณ์ ส ภำพอำกำศ
ช่วงวันที่ 24-26 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกาลัง แรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุม กลับมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันอออก และบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่าน พะเยา หนองคาย นครพนม สกลนคร ตาก แม่ฮ่องสอน เลย บึง
กาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อุบลราชธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา
ช่วงวันที่ 27-30 ส.ค. 61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกาลังแรง ประกอบกับร่องมรสุม ยังคงพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวรับลมมรสุมด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออก จากนั้นฝนจะลดลง
ในช่วงวันที่ 29 ส.ค. 61

25 ส.ค. 61

สมดุลน้้านอกเขตชลประทานจังหวัดยโสธร
- อ.เลิงนกทา อ.ทรายมูล อ.ไทยเจริญ อ.กุด
ชุม มีปริมาณน้้าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการ
ใช้น้า >50%
- อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง มีปริมาณน้้าต้นทุน
น้อยกว่าต่อความต้องการใช้น้า <50%
- อ.ป่าติ้ว ค้าเขื่อนแก้ว มีปริมาณน้้าต้นทุน
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้า

ผลกระทบด้ ำ นกำรเกษตร
ระยะนี้ยังมีฝ นตกบางแห่งเกษตรกรควรระวัง
อันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะ
น้ าท่ ว มฉั บ พลั น และน้ าป่ า ไหลหลาก ส าหรั บ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยง
อยู่ ใ นที่ ชื้น แฉะเป็ น เวลานาน เพราะจะทาให้
สัตว์อ่อนแอเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปาก
และเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากลีบ เช่น โค กระบือ และเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และจัดทาแผลกาบังสาด เพื่อป้องกันสัตว์
อ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.), ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โทร/โทรสาร. 04-5714-332, E-mail : nfc.yst@nfc.mail.go.th, www.yasothon-nfc.com/m2/

>50%
<50%

