สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 2 มีนำคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
และภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออก ความเร็ว 10-35 กม./ชม. จังหวัดยโสธร ฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 20%ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 61 / เวลา 08.00 น.)

สถานี อบต.บึงแก อ่าเภอมหาชนะชัยปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร
ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถำนี

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ระดับน้ำ (ม.รกท.)

เวลำ

สถำนะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.69
98.33

09.00
09.10

น้่าปกติ ต่่ากว่าตลิ่ง 5.31 เมตร
น้่าปกติ ต่า่ กว่าตลิ่ง 4.40 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที่ 2-4 มี.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้จะพัด
ปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคกลำง ส่งผลให้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำค
กลำง จะกลับมำมีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนภาคใต้จากหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังอ่อนที่
ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว ท่าให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้มีก่าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภำคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น
 ช่วงวันที่ 5-8 มี.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 5 มี.ค.61 จำกนั้นควำมกด
อำกำศสู ง กำลังปำนกลำงระลอกใหม่จะแผ่ ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีก ครั้ง ตั้งแต่ ช่วงวั นที่ 6 มี. ค.61 ท่าให้ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเกิด การพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้ที่ พั ด น่ า
ความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้ำคะนองเพิ่มขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ส่วนลมตะวันออกที่
พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภำคใต้มีฝนเพิ่มมำกขึ้น
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมำณน้ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ระยะนี้อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่าสุดแตกต่างกันมาก หากร่างกายปรับตัวไมทันอาจท่าให้เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นเกษตรกร ควรดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นฤดูร้อน ปริมาณและการกระจาย ของฝนจะมี น้อยเกษตรกร
ควรใช้น้่าที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้่าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมีน้่า ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแลง
เนื่องจากในฤดูร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะท่าให้น้่าระเหยได้มาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช และโคนต้นพืชด้วยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้่าบริเวณ ผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้่าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนำคม 2561 เวลำ 10.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 5 มีนำคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาค
ตะวันออก ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7 -9 มีนาคม
2561 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้
ต้ น ไม้ ใ หญ่ และป้ า ยโฆษณาที่ ไ ม่ แ ข็ ง แรง ในขณะที่ เ กิ ด พายุ ฝ นฟ้ า คะนองและลมกระโชกแรง ในช่ ว งวั น และเวลาดั ง กล่ า ว
จังหวัดยโสธร มีเมฆบำงส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 61 / เวลา 08.00 น.)

สถานี อบต.บึงแก อาเภอมหาชนะชัยปริมาณฝน *0.20 มิลลิเมตร (*ฝนหรือหมอก)
ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถำนี

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

สถำนะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.91
98.41

09.00
09.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.09 เมตร
น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 4.32 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที่ 5-7 มี.ค. 61ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้
จะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่งผลให้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำค
กลำง มีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบำงแห่ง จำกนันควำมกดอำกำศสูงกำลังปำนกลำงระลอกใหม่จะเริ่มแผ่ลง
มำปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครังในช่วงวันที่ 7 มี.ค. 61
 ช่วงวันที่ 8-10 มี.ค. 61 บริเวณควำมกดอำกำศสูงกำลังปำนกลำงแผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาให้ลมตะวัน
ออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเกิดการพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศ
ไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดพำยุฤดูร้อนฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักและมีลูกเห็บตกได้บำงแห่ง ในบริเวณประเทศไทย
ตอนบนในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค.61 ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีกำลังแรงขึน ส่งผลให้ภำคใต้มีฝนเพิ่ม
มำกขึนและมีฝนตกหนักบำงแห่ง
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนที่จังหวัดยโสธรมีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

- ระยะนี้ อุณหภูมิในตอนกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อย่าให้
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะ เกิดในฤดูร้อน
ให้กับสัตว์ด้วย
- ในช่วงวันที่ 7 – 8 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวั ง ความ
เสียหายที่จะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่ แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยว และหลีกเลี่ยงการตากผลผลิต ไว
กลางแจ้งในช่วงนี้ นอกจากนี้บริเวณที่มีฝนตกหนักเกษตรกร ควรกักเก็บน้าไว้ใช้ทางด้านการเกษตร
- สาหรับอากาศร้อนและแห้งในตอนกลางวัน จะทาให้น้า ระเหยได้มาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช และ โคนต้นพืช
ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหย ของน้าบริเวณผิวดิน และรักษาความชื้นภายในดิน
____________________________________________________________________________________________________________________________

ทีม่ ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนำคม 2561 เวลำ 10.30 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 14 มีนำคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะนี้ สาหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง
บางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีคลื่น สูงประมาณ 1 เมตร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมี
ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม
มุดาหาร อานาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. จังหวัดยโสธร ฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 20% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
35 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 61 / เวลา 08.00 น.)

สถานี อบต.บึงแก อาเภอมหาชนะชัยปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร
ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถำนี

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ระดับน้ำ (ม.รกท.)

เวลำ

สถำนะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.81
98.04

09.00
09.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.19 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 4.69 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 13-15 มี.ค.61 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง
บางแห่งบริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงและคลื่นลมมีกาลังอ่อนลง
ในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่ 15-16 มี.ค. จะมีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่ และในช่วงวันที่ 18 และ 20 มี.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมำณน้ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

- สาหรับผลผลิตทางการเกษตร ที่เก็บเกี่ยวมาแลว หากเปียกฝน ในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรลดความชื้นก่อนนาเขาโรง
เก็บ เพื่อป้องกันผลผลิตเน่าเสียหาย
- แม้ ระยะนี้จะมีฝนแต่ปริมาณมี น้อยไมเพี ยงพอต่ อความต้ องการของพืช เกษตรกรจึงควรดู แลให้น้าแก่พืช ตามความ
เหมาะสม และควรคานึงถึงการใช้น้าอย่างประหยัด โดยให้น้า พืชครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดอัตราการสูญเสีย น้าโดย การ
ระเหย
- สาหรับอากาศร้อนและแห้งในตอนกลางวัน จะทาให้น้าระเหยไดมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช และ โคน
ต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหย ของน้าบริเวณผิวดิน และรักษาความชื้นภายในดิน

____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนำคม 2561 เวลำ 10.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 15 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้มีอำกำศร้อนโดยทั่วไป และมีฝนฟ้ำคะนองเกิดขึ้น ส่วนมำกบริเวณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้ สำหรับภำคใต้มีฝนฟ้ำคะนองบำงแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบำงส่วน กับมีฝนฟ้ำคะนอง
ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัด อำนำจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศำ
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศำเซลเซียส ลมตะวันออก ควำมเร็ว 10-25 กม./ชม. จังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20%
ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

แม่น้ำชี อ.มหำชนะชัย (E.20A)
สถำนีชุมชนตูม
สถำนี อบต.บึงแก

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนำคม 61 / เวลำ 06.00 น.)

อำเภอมหำชนะชัย
อำเภอค้อวัง
อำเภอมหำชนะชัย

ปริมำณฝน 61.00 มิลลิเมตร
ปริมำณฝน 1.80 มิลลิเมตร
ปริมำณฝน 0.20 มิลลิเมตร

ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

จังหวัด

ระดับน้่า (ม.รกท.)

เวลา

สถานะ

เมืองยโสธร
ป่ำติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่ำติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.80
98.06

08.00
08.10

น้ำปกติ ต่ำกว่ำตลิ่ง 5.20 เมตร
น้ำน้อย ต่ำกว่ำตลิ่ง 4.67 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 15-17 มี.ค. 61 หย่อมควำมกดอำกำศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดนำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และ
อาจมี ฝ นตกหนั ก ได้ บ างแห่ ง บริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ส่ ว นลมตะวั น ออกยั ง คงพั ด ปกคลุ ม อ่ ำ วไทยและภำคใต้
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนยังคงมีเล็กน้อยถึงปานกลาง
ช่วงวันที่ 18-21 มี.ค. 61 หย่อมควำมกดอำกำศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดนำควำมชื้นเข้ำสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิด กำรปะทะกับกระแสลมตะวันตกที่พักคลุมบริเวณภำคเหนือ
ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝน
ยังคงตกต่อเนื่อง
จังหวัดยโสธร
16 มี.ค. 61
34 °C
24 °C
ฝนฟ้ำคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

17 มี.ค. 61
35 °C
25 °C
ฝนฟ้ำคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

18 มี.ค. 61
35 °C
25 °C
ฝนฟ้ำคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

19 มี.ค. 61
34 °C
24 °C
ฝนฟ้ำคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

20 มี.ค. 61
33 °C
23 °C
ฝนฟ้ำคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

21 มี.ค. 61
33 °C
23 °C
ฝนฟ้ำคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

- สำหรับผลผลิตทำงกำรเกษตร ที่เก็บเกี่ยวมำแลว หำกเปียกฝน ในระยะที่ผ่ำนมำ เกษตรกรควรลดควำมชื้นก่อนนำเขำโรง
เก็บ เพื่อป้องกันผลผลิตเน่ำเสียหำย
- สำหรับอำกำศร้อนและแห้งในตอนกลำงวัน จะทำให้น้ำระเหยไดมำก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช และ โคน
ต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เพื่อลดกำรระเหย ของน้ำบริเวณผิวดิน และรักษำควำมชื้นภำยในดิน
____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) , กรมอุตุนิยมวิทยำ
ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรและกำรบริหำรจัดกำรน้ำสภำเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 19 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทาให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของ
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะได้รับ
ผลกระทบในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป
(21 มีนาคม 2561) จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย
ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

สถานีชุมชนตูม
สถานี อบต.บึงแก

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 61 / เวลา 09.00 น.)

อาเภอค้อวัง
อาเภอมหาชนะชัย

ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร
ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร

ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

จังหวัด

ระดับน้่า (ม.รกท.)

เวลา

สถานะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.92
97.93

10.00
08.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.08 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 4.80 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที่ 19-21 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มี.ค.
ทาให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปะทะกับกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมาเกิดพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนองและลมกะโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้บางแห่ง
 ช่ ว งวั น ที่ 22-25 มี . ค. 61 บริ เ วณความกดอากาศสู ง ยั ง คงแผ่ ล งมาปกคลุ ม บริ เ วณประเทศไทยตอนบน ท าให้ ล ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัด ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และมีกาลังแรงขึ้น
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 22-23 มี.ค. 61
จังหวัดยโสธร
20 มี.ค. 61
31 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 60% ของพื้นที่

21 มี.ค. 61
30 °C
20 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 40% ของพื้นที่

22 มี.ค. 61
31 °C
20 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

23 มี.ค. 61
32 °C
21 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

24 มี.ค. 61
33 °C
23 °C
มีเมฆบางส่วน

25 มี.ค. 61
34 °C
24 °C
มีเมฆบางส่วน

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

- เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในตอลกลางวัน เกษตรกรควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยดูแลโรงเรือนให้โปร่ง
อากาศถ่ายเท่ได้สะดวก ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้าควรดูแลสภาพน้าให้เหมาะสม
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 21 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยตอนบนมี อ ากาศร้ อ นโดยทั่ ว ไป และมี พ ายุ ฤ ดู ร้ อ นเกิ ด ขึ้ น บริ เ วณภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง และ
ลูกเห็บตกบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตรายจากพายุฤดูร้อนรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่
ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดยโสธร พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 21 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 61 / เวลา 07.00 น.)

สถานีแม่น้าชี อ.มหาชนะชัย (E.20A) อาเภอมหาชนะชัย
สถานีชุมชนตูม
อาเภอค้อวัง

ปริมาณฝน 6.00 มิลลิเมตร
ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร

ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

จังหวัด

ระดับน้่า (ม.รกท.)

เวลา

สถานะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.79
97.85

09.00
09.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.21 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 4.88 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทาให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดลงมาปะทะกับกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน
ยังคงเกิดพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนองและลมกะโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้บางแห่งในช่วงวันที่ 21-22 มี.ค.61 ส่วนลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และมีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่
22-23 มี.ค. 61
 ช่วงวันที่ 24-27 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและจะเริ่มอ่อนก่าลังลงในช่วง
วันที่ ๒๗ มี.ค. ทาให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
จังหวัดยโสธร
22 มี.ค. 61
31 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

23 มี.ค. 61
32 °C
21 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

24 มี.ค. 61
33 °C
23 °C
มีเมฆบางส่วน

25 มี.ค. 61
34 °C
24 °C
มีเมฆบางส่วน

26 มี.ค. 61
35 °C
25 °C
มีเมฆบางส่วน

27 มี.ค. 61
36 °C
25 °C
มีเมฆบางส่วน

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ฝนที่ตกจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้ แต่ปริมาณยังไม่มาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช และโคนต้นพืชเพื่อ
ลดการระเหยของน้า และเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจาพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งจะ
กัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทาให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติมโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที 27 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นทีใ่ นบริเวณภาคเหนือส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ทางด้านตะวันตก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายฝั่งของภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ส่วนมากทาง
ตอนบนของภาค จังหวัดยโสธร มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่าสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

สถานี อบต.บึงแก

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 61 / เวลา 12.00 น.)

อาเภอมหาชนะชัย

ปริมาณฝน 0.2 มิลลิเมตร

ระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

จังหวัด

ระดับน่า (ม.รกท.)

เวลา

สถานะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.90
97.59

13.00
13.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.10 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 5.14 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที ๒๗-๒๙ มี.ค. ๖๑ บริเวณความกดอากาศสูงทีปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนก่าลังลง ประกอบกับลมใต้
และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิมขึนและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะอ่อนกาลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง
 ช่วงวันที ๓๐ มี.ค.-๒ เม.ย. ๖๑ บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังอ่อนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุม บริเวณประเทศไทย
ตอนบนและปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนตกต่อเนืองและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิมขึน
จังหวัดยโสธร
28 มี.ค. 61
31 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

29 มี.ค. 61
30 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 30% ของพื้นที่

30 มี.ค. 61
30 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

31 มี.ค. 61
31 °C
21 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

1 เม.ย. 61
32 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

2 เม.ย. 61
33 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนทีจังหวัดยโสธรมีปริมาณน่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น่ามากกว่า 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ระยะนี้แม้จะเกิดฝนแต่มีปริมาณน้อย ซึ่งไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรจัดหาน้าให้แก่พืชที่ปลูกเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ส่วนผู้ที่ต้องการจะปลูกพืชรอบใหม่ ควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย และควรมีน้าสารองแก่พืชในระยะเจริญเติมโต
อย่างเพียงพอ สาหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้าในบ่อควรดูแลสภาพน้าให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ทีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที 28 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นทีใ่ นบริเวณภาคเหนือส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ทางด้านตะวันตก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายฝั่งของภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ส่วนมากทาง
ตอนบนของภาค จังหวัดยโสธร มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่าสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 61 / เวลา 08.00 น.)

-ไม่มีฝนระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

จังหวัด

ระดับน่า (ม.รกท.)

เวลา

สถานะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.84
97.59

09.00
09.10

น้้าปกติ ต่้ากว่าตลิ่ง 5.16 เมตร
น้้าน้อย ต่า้ กว่าตลิ่ง 5.18 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที 28-30 มี.ค. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน้าความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลบริเวณ
ตอนบนของประเทศมีฝนตกเพิมขึนและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง จากนันบริเวณความกดอากาศสูงก่าลังอ่อนระลอก
ใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที 30 มี.ค.61 ท้าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับ
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้จะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรกอีกครัง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนือง
 ช่ ว งวั น ที 31 มี . ค.-3 เม.ย. 61 บริ เ วณความกดอากาศสู ง ยั ง คงปกคลุ ม บริ เ วณประเทศไทยตอนบน ท้ า ให้ ล ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางใน
บางแห่ง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนือง
จังหวัดยโสธร
29 มี.ค. 61
30 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 30% ของพื้นที่

30 มี.ค. 61
30 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

31 มี.ค. 61
31 °C
21 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

1 เม.ย. 61
32 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

2 เม.ย. 61
33 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

3 เม.ย. 61
34 °C
24 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนทีจังหวัดยโสธรมีปริมาณน่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น่ามากกว่า 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ระยะนี้แม้จะเกิดฝนแต่มีปริมาณน้อย ซึ่งไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรจัดหาน้้าให้แก่พืชที่ปลูกเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ส่วนผู้ที่ต้องการจะปลูกพืชรอบใหม่ ควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย และควรมีน้าส้ารองแก่พืชในระยะเจริญเติมโต
อย่างเพียงพอ ส้าหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้าในบ่อควรดูแลสภาพน้้าให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ทีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้า้ สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที 29 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีอุณหภูมิสูงขึ้นทาให้มีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือส่วนมาก
ทางด้านตอนล่างของภาค ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และภาคใต้ จังหวัดยโสธร มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่าสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 61 / เวลา 08.00 น.)

-ไม่มีฝนระดั บ น้า ในล้า น้า ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ยโสธร
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

จังหวัด

ระดับน่า (ม.รกท.)

เวลา

สถานะ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.69
97.53

09.00
09.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.31 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 5.20 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

 ช่วงวันที 29-31 มี.ค. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลบริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิมขึนและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง จากนันบริเวณความกด
อากาศสู ง ก่ า ลั ง อ่ อ นระลอกใหม่ จ ะแผ่ ล งมาปกคลุ ม บริ เ วณประเทศไทยตอนบนในช่ ว งวั น ที 30-31 มี . ค. ท าให้ ล ม
ตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้า
คะนองลมกระโชกแรกอีกครัง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนือง
 ช่วงวันที 1-4 เม.ย. 61 ประเทศไทยตอนบนยังคงเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรกในช่วงวันที 1 เม.ย. จากนัน
ฝนจะลดลง เนืองจากความกดอากาศสูงอ่อนก่าลังลง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางแห่ง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังมีฝนเล็กน้อยต่อเนือง
จังหวัดยโสธร
30 มี.ค. 61
33 °C
24 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

31 มี.ค. 61
32 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 20% ของพื้นที่

1 เม.ย. 61
33 °C
21 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

2 เม.ย. 61
34 °C
22 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

3 เม.ย. 61
34 °C
23 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

4 เม.ย. 61
35 °C
24 °C
ฝนฟ้าคะนอง
ฝน 10% ของพื้นที่

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนทีจังหวัดยโสธรมีปริมาณน่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น่ามากกว่า 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ระยะนี้แม้จะเกิดฝนแต่มีปริมาณน้อย ซึ่งไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรจัดหาน้าให้แก่พืชที่ปลูกเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ส่วนผู้ที่ต้องการจะปลูกพืชรอบใหม่ ควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย และควรมีน้าสารองแก่พืชในระยะเจริญเติมโต
อย่างเพียงพอ สาหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้าในบ่อควรดูแลสภาพน้าให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์

_________________________________________________________________________________________________________________

ทีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 30 มีนาคม 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรในบริเวณที่มีฝน
ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย จังหวัดยโสธร พายุฝนฟ้าคะนองมีฝนร้อยละ 30% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

สถานี
สถานีแม่น้่าชี
สถานี อบต.บึงแก
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ต่าบล

อ่าเภอ

ปริมาณฝน

เวลา

ฟ้าหยาด
บึงแก

มหาชนะชัย
มหาชนะชัย

27.00
0.20

07:00
08:00

ระดับน้่า
(ม.รกท.)
122.69
97.53

ระดับ
ตลิง
128.00
102.73

%ความจุ
ล่าน้่า
33.37
22.01

สถานะ
น้้าปกติ
น้้าน้อย

ต่้ากว่าตลิ่ง 5.31 เมตร
ต่้ากว่าตลิ่ง 5.20 เมตร

เวลา
09.00
09.10

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังอ่อนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ในช่วงวันที่ 30-31 มี.ค. ท้าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทย
ตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอีกครั้ง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้
ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
ช่วงวันที่ 2-5 เม.ย. 61 ความกดอากาศสูงอ่อนก่าลังลง ท้าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก้าลังลง แต่ลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกและมีฟ้าคะนองบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังมีฝน
เล็กน้อยต่อเนื่อง

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้า้ สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.

