สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจาวันที่ 2 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยบริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สาหรับ
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2561 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเล
จี น ใต้ ในขณะที่ ป ระเทศไทยมี อ ากาศร้ อ น ท าให้ บ ริ เ วณดั ง กล่ า วมี พ ายุ ฤ ดู ร้ อ นเกิ ด ขึ้ น โดยจะเริ่ ม มี ผ ลกระทบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้ รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ด้วย จังหวัดยโสธร วันนี้มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่าสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 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
สถานะ
128.00
38.13
น้าปกติ
102.73
21.70
น้าน้อย

เวลา
09.40
09.50

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 2 -4 เม.ย.61 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกาลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทาให้
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่าน
บริเวณภาคเหนือตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5 -7 เม.ย.61 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทาให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
เกิดขึ้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้ามากกว่า > 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 : เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจาวันที่ 3 เมษายน 2561

สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยบริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สาหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง
หลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน
2561 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศ
ร้อน ทาให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆ
จะได้ รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูรอ้ นที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะ
เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดยโสธร วันนี้มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่าสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

-

ไม่มีฝน

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ตาบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อาเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้า (ม.รกท.)
122.91
97.67

ระดับตลิง %ความจุลาน้า
128.00
36.38
102.73
22.47

สถานะ
น้าปกติ

น้าน้อย

เวลา
09.10
09.20

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 3-5 เม.ย. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกใน
ระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทาให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกและมีฟ้าคะนองบาง
แห่งโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝน
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 6-9 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ทาให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังแรงพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน และ
เกิดการยกตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนรุนแรง ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณประเทศไทย
ตอนบน อีกทั้งอาจมีฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมขังโดยเฉพาะในเขตเมือง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย.
จากนั้นประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงและมีอากาศเย็นลดลง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น ส่งผล
ให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้ามากกว่า > 50%
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

ในช่วงวันที่ 5-7 เม.ย. 61 จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหาย
จากสภาวะดังกล่าว และควรหลีกหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะจะทาให้เปียกชื่นเสียหายได้ และจะพายุฤดูร้อน
และลมกระโชกแรง สาหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้มั่นคง
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 : เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 4 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณประเทศไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองลดลง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2561จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บ
ตก และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า ที่จะเกิดขึ้นโดย
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจ
ทาให้เกิดน้าท่วมขัง และน้าป่าไหลหลาก สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต ทาง
การเกษตรไว้ด้วย จังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10% ของพื้นที่อุณหภูมิต่าสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36
องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

ไม่มีฝน

-

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ต่าบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อ่าเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้่า (ม.รกท.)
122.72
97.76

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
128.00
34.00
102.73
23.84

สถานะ
น้าปกติ

น้าน้อย

เวลา
09.10
09.20

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 4-6 เม.ย. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลม
ตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ท่าให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตก
และมีฟ้าคะนองบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรง
ระลอกใหม่ จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 6 เม.ย. ท่าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือก่าลังแรงพัดลงมา
ปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน่าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตั วอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิด
พายุฤดูร้อนรุนแรง ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณประเทศไทยตอนบน อีกทั้งอาจมีฝนตกหนัก
และเกิดน้่าท่วมขังโดยเฉพาะในเขตเมือง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 7-10 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ยังคงเกิดพายุฤดู
ร้อนรุนแรง ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณประเทศไทยตอนบน อีกทั้งอาจมีฝนตกหนักและเกิด
น้่าท่วมขังโดยเฉพาะในเขตเมือง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 7 เม.ย. จากนั้นประเทศไทยตอนบนฝนจะ
ลดลงและมีอากาศเย็นลดลง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมี
ฝนตกหนักบางแห่ง
พืนที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน ในวันที่ 5-6 เมษายน 2561

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย หนองบัวลาภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร บุรรี ัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ในช่วงวันที่ 5-7 เม.ย. 61 จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความ
เสียหายจากสภาวะดังกล่าว และควรหลีกหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะจะทาให้เปียกชื่นเสียหายได้
และจะพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรง สาหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้มั่นคง
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 : เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที 9 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณประเทศไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอุณหภูมิสูงขึ้น สาหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝน
ตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าว
เดิ น เรือด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และเรือเล็ กบริเวณอ่ า วไทยควรงดออกจากฝั่ ง ต่ อไปอี กหนึ่ ง วั น จั ง หวั ด ยโสธร มีเ มฆบางส่ ว น
อุณหภูมิต่าสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

-

ไม่มีฝน

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ต่าบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อ่าเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน่า (ม.รกท.)
122.44
98.03

ระดับตลิง %ความจุล่าน่า
128.00
30.50
102.73
27.98

สถานะ
น้าปกติ

น้าน้อย

เวลา
09.10
09.20

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที 9-11 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงเริมอ่อนก่าลังลงแล้วแต่ยังคงแผ่เป็นลิมลงมาจากทะเลจีนใต้ตอนบน
ท่าให้ประเทศไทยตอนบนจะกลับมาร้อนขึนตามปกติแต่ยังคงมีฝนน้อย ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนือง จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่
11 เม.ย. ส่งผลให้ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างเริมกลับมามีฝนเล็กน้อย
ช่วงวันที 12-15 เม.ย. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมาพัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาค
กลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะกลับมามีฝนอีกครัง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้
ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนเล็กน้อยต่อเนื่อง จากนันบริเวณความกดอากาศสูงก่าลังปานกลางอีกระลอกจะแผ่ลงมายังประเทศ
ไทยตอนบนอีกครังในช่วงวันที 14 เม.ย. ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนขึนอีกครัง

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนทีจังหวัดยโสธรมีปริมาณน่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น่ามากกว่า > 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

- ฝนที่ตกในระยะนี้จะช่วยบรรเทาการระบาดของศัตรูพืช จาพวกปากดูด เช่น เพลี้ย และไรต่างๆ ลงไปไดบ้าง แต่เมื่อมี
สภาพอากาศที่แห้งและเหมาะสมก็จะกลับมาระบาดไดอีกเกษตรกรจึงควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวด้วย
- แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณและการกระจายยังไม่มาก ประกอบกับปริมาณน้าระเหยมีมากเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลง
ปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น ใบไม้ฟางข้าวและหญ้าแห้งเป็นต้น เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน
________________________________________________________________________________________________________________

ทีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที 9 เมษายน 2561 : เวลา 10.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที 10 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้มีอำกำศร้อน สำหรับภำคใต้มีฝนฟ้ำคะนองบำงพื้นที่ ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่ำวไทยตอนล่ำงมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร ขอให้ชำวเรือบริเวณดังกล่ำว
เดินเรือด้วยควำมระมัดระวัง จังหวัดยโสธร มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่าสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

-

ไม่มีฝน

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่ำติ้ว

ต่าบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อ่าเภอ
เมืองยโสธร
ป่ำติ้ว

ระดับน่า (ม.รกท.)
122.46
98.02

ระดับตลิง %ความจุล่าน่า
128.00
30.75
102.73
27.83

สถานะ
น้ำปกติ

น้ำน้อย

เวลา
10.40
10.50

คาดการณ์สภาพอากาศ
 ช่ ว งวั น ที 10-12 เม.ย.



61 บริ เ วณความกดอากาศสู ง อ่ อ นก่ า ลั ง ลงแต่ ยั ง คงแผ่ เ ป็ น ลิ มลงมาจากทะเลจี น ใต้ ต อนบน
ท่าให้ประเทศไทยตอนบนจะกลับมาร้อนขึนตามปกติแต่ยังคงมีฝนน้อย ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้
ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนือง จำกนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมำพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่
12 เม.ย. ส่งผลให้ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างเริมกลับมามีฝนเล็กน้อย
ช่วงวันที 13-16 เม.ย. 61 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำควำมชืน้ เข้ำสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน
กลับมามีฝนเพิมขึนอีกครัง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภำคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมี
ฝนเล็กน้อยต่อเนื่อง จากนันบริเวณความกดอากาศสูง ก่าลังปานกลางอีกระลอกจะแผ่ลงมายังประเทศไทยตอนบนอีกครัง
ในช่วงวันที 14 เม.ย. ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขึนอีกครัง

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายสัปดาห์)

พืนทีจังหวัดยโสธรมีปริมาณน่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น่ามากกว่า > 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

- ฝนที่ตกในระยะนี้จะช่วยบรรเทำกำรระบำดของศัตรูพืช จำพวกปำกดูด เช่น เพลี้ย และไรต่ำงๆ ลงไปไดบ้ำง แต่เมื่อมี
สภำพอำกำศที่แห้งและเหมำะสมก็จะกลับมำระบำดไดอีกเกษตรกรจึงควรระวังและป้องกันกำรระบำดของศัตรูพืชดังกล่ำวด้วย
- แม้จะมีฝนตกแต่ปริมำณและกำรกระจำยยังไม่มำก ประกอบกับปริมำณน้ำระเหยมีมำกเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลง
ปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเช่น ใบไม้ฟำงข้ำวและหญ้ำแห้งเป็นต้น เพื่อรักษำควำมชื้นภำยในดิน
________________________________________________________________________________________________________________

ทีมา : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) , กรมอุตุนิยมวิทยำ
ศูนย์บริหำรจัดกำรน้ำระดับจังหวัด สภำเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที 10 เมษายน 2561 : เวลา 11.00 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 17 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณประเทศไทยตอนบน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีฟ้าผ่าและ
ลูกเห็บตกบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แ ข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความ
เสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส
ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ต่าบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อ่าเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้่า (ม.รกท.)
122.44
97.96

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
128.00
30.50
102.73
26.91

สถานะ
น้าปกติ

น้าน้อย

เวลา
10.40
10.50

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่ วงวั น ที่ 17-19 เม.ย. 61 บริเ วณความกดอากาศสู งก่า ลั งปานกลางยัง คงปกคลุ มประเทศไทยตอนบน ทาให้ล ม
ตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค
กลางบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ ล่าปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ระยอง ชลบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ลพบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น
ส่งผลให้ภาคใต้มีเพิ่มขึ้น
ช่วงวันที่ 20-23 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุ มประเทศไทยตอนบนอ่อนก่าลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลง
มาจากทะเลจีนใต้ ทาให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอ่อนกาลังลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของ
ประเทศจะมีฝนลดลง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่อง

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายสัปดาห์)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ในช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจาก
สภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่กลางแจ้ง และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขนาดฝนฟ้าคะนอง และไม่ควรตากผลผลิต
ทางการเกษตรในระยะนี้
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 : เวลา 11.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 18 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพายุฤดู ร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้า
คะนอง และลมกระโชกแรง กับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่
จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส
-

ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

สถานี

สถานี ชุมชนท่าตุม
สถานีแม่น้่าชี
สถานี อบต.บึงแก

ต่าบล

อ่าเภอ

กุดน้าใส
ฟ้าหยาด
บึงแก

ค้อวัง
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย

ปริมาณฝน
1.20

เวลา

07.00
07:00
08:00

1.00

0.20

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ต่าบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อ่าเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้่า (ม.รกท.)
122.45
97.97

ระดับตลิง %ความจุล่าน้่า
128.00
30.62
102.73
27.06

สถานะ
น้าปกติ

น้าน้อย

เวลา
08.40
08.50

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 17-18 เม.ย.61 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้
ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนบางพื้นที่
ทาให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง กับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบาง
พื้นที่
ช่วงวันที่ 19-23 เม.ย.61 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยมีกาลังอ่อนลง ทาให้บริ เวณ
ดั ง กล่ า วมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น และมี อ ากาศร้ อ น โดยมี ฝ นฟ้ า คะนองลดลง ลมตะวั น ออกที่ พั ด ปกคลุ ม ภาคใต้ จ ะมี ก่ า ลั ง แรงขึ้ น
ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ในช่ ว งวั น ที่ 17-18 เม.ย. มี ฝ นฟ้ า คะนองร้อยละ 40-60 ของพื้ น ที่ กับ มี ล มกระโชกแรงบางพื้ นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายสัปดาห์)

พื้นที่จังหวัดยโสธรมีปริมาณน้่าต้นทุนน้อยกว่าความต้องการใช้น้่ามากกว่า > 50%
________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 : เวลา 09.30 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจาวันที่ 25 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย
และมีพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบน สาหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝ นเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
จะมี ก าลั งปานกลางทะเลมี ค ลื่น สูงมากกว่ า 2 เมตร อนึ่ ง บริ เ วณความกดอากาศสูงจากประเทศจี น ได้ แ ผ่ลงมาปกคลุม ถึ งบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ขยายเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ในขณะที่ความกดอากาศ
ต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะมีผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จังหวัดเลย หนองบัวลาภู
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ด้วย จังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

-

ไม่มีฝน

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)

สถานี
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ตาบล
เดิด
เชียงเพ็ง

อาเภอ
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้า (ม.รกท.)
122.40
98.02

ระดับตลิง %ความจุลาน้า
128.00
30.00
102.73
2783

สถานะ
น้าปกติ

น้าน้อย

เวลา
09.20
09.30

คาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงวันที่ 25-27 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางอีกระลอกได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว
ทาให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปะทะกับ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอีกครั้ง และอาจเกิดลูกเห็บตกได้บางแห่ง เริ่มจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยอาจมีพายุฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์
ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริญ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึน้
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกาลังลงในช่วงวันที่ 29 เม.ย. แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเล
จีนใต้ ทาให้การยกตัวขึ้นของความชื้นมีน้อยลง แต่จะยังคงส่งผลให้เกิดจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในประเทศไทย
ตอนบนได้ต่อเนื่อง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่อง

________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 : เวลา 09.40 น.

สรุ ป สถานการณ์ นา้ และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 26 เมษายน 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก
พายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สาหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้น และ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร จังหวัดยโสธร พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

สถานี
สถานีแม่น้่าชี
สถานี อบต.บึงแก

ต่าบล

อ่าเภอ

ปริมาณฝน

เวลา

ฟ้าหยาด
บึงแก

มหาชนะชัย
มหาชนะชัย

15.00
0.20

07:00
08:00

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ระดับน้่า
(ม.รกท.)
122.35
98.07

ระดับตลิง

%ความจุล่าน้่า

สถานะ

เวลา

128.00
102.73

29.37
28.59

น้่าน้อย
น้่าน้อย

09.00
09.10

คาดการณ์สภาพอากาศ
ช่ วงวัน ที่ 26-28 เม.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสู งกาลั งปานกลางอี กระลอกได้ แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนแล้ ว
ท่าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปะทะกับ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น
ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยตอนบนจะเกิ ดพายุฤ ดู ร้อ น ฝนฟ้ า คะนองลมกระโชกแรงอี ก ครั้ง และอาจเกิ ด ลูก เห็ บตกได้บ างแห่ง เริ่ ม จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยอาจมีพายุฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน อุตรดิตถ์ ลาพูน ลาปาง ตาก พิษณุโลก กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกา สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร กา สินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริญ ศรีษะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ และอุทัยธานี ส่วนลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 29 เม.ย.-2 พ.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกาลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ท่าให้การยกตัวขึ้น
ของความชื้นมีน้อยลง แต่จะยังคงส่งผลให้เกิดจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในประเทศไทยตอนบนได้ต่อเนื่อง ส่วนลม
ตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่อง

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.40 น.

สรุ ป สถานการณ์ น้า และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 27 เมษายน 2561

สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่
ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลม
กระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จังหวัดยโสธร พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

สถานี
สถานีแม่น้่าชี
สถานี อบต.บึงแก

ต่าบล

อ่าเภอ

ปริมาณฝน

เวลา

ฟ้าหยาด
บึงแก

มหาชนะชัย
มหาชนะชัย

10.00
0.20

06.00
07.00

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

เชียงเพ็ง
เดิด

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ระดับน้่า
(ม.รกท.)
98.10
122.28

ระดับตลิง

%ความจุล่าน้่า

สถานะ

เวลา

102.73
128.00

29.05
28.50

น้่าน้อย
น้่าน้อย

08.40
08.30

คาดการณ์สภาพอากาศ
ช่ ว งวั น ที่ 27-29 เม.ย. 61 บริ เ วณความกดอากาศสู ง ก่ า ลั ง ปานกลางปกคลุ ม บริ เ วณประเทศไทยตอนบน ท่ า ให้ ล ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปะทะกับ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอีกครั้ง และอาจเกิดลูกเห็บตกได้บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ล่าพูน ล่าปาง ตาก พิษณุโลก ก่าแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์ นครนายก ปราจีนบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง บริเวณกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก่าลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ท่าให้การยกตัว
ขึ้นของความชื้นมีน้อยลง แต่ยังคงท่าให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในประเทศไทยตอนบนได้ต่อเนื่อง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่อง

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.20 น.

สรุ ป สถานการณ์ น้า และคาดการณ์ ส ภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจ่าวันที่ 30 เมษายน 2561

สถานการณ์ทั่วไป

บริ เ วณประเทศไทยยั ง คงมี ฝ นฟ้ า คะนองหลายพื้ น ที่ กั บ มี ฝ นตกหนั ก บางแห่ ง บริ เ วณภาคตะวั น ออก ภาคกลาง รวมทั้ ง
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ขอให้ ป ระชาชนในบริเ วณดังกล่าวระวั งอัน ตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ ตกสะสมไว้ด้วย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ่านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่าสุด 23-24
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส
ข้อมูลฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

สถานี
สถานีชุมชนตูม
สถานี อบต.บึงแก

ต่าบล

อ่าเภอ

ปริมาณฝน

เวลา

กุดน้่าใส
บึงแก

ค้อวัง
มหาชนะชัย

0.20
0.20

08.00
08.00

ข้ อ มู ล ระดั บ น้า (ม.รทก)
สถานี

ต่าบล

อ่าเภอ

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

เชียงเพ็ง
เดิด

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ระดับน้่า
(ม.รกท.)
98.38
122.20

ระดับตลิง

%ความจุล่าน้่า

สถานะ

เวลา

102.73
128.00

33.34
27.50

น้่าปกติ
น้่าน้อย

09.20
09.10

คาดการณ์สภาพอากาศ
 ช่วงวันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูง อ่อนก่าลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมใต้และลม
ตะวันออกเฉียงใต้มีก่าลังแรงขึ้นและพัดน่าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณ
ทะเลอันดามัน ท่าให้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน่าความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามา รวมทั้งมีกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัด
ปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนล่างของภาคกลาง ส่าหรับภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน่าความชื้นจากทะเลอันดามันพัด
สอบลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
 ช่วงวันที่ 3-6 พ.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังอ่อนอีกระลอก จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อม
ความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลอันดามัน เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวมะตะมะ ท่าให้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน่าความชื้นจากทะเลอันดา
มันเข้ามา รวมทั้งเสริมให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ มีก่าลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงเกิดพายุฤดูร้อน
ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่อง

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริหารจัดการน้า่ ระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.40 น.

