สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ภำคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ำง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมี
สภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อไปอีก 1 วัน และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่วนภาคเหนือมี
กระแสลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุม ทาให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็น และในช่วงวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์
2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก 3-5 องศาเซลเซียส ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่อ งจากบริเวณความกดอากาศสูงกาลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุ ม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้น ทาให้
ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดยโสธร มีอำกำศหนำว อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 27 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

สถานี อบต.บึงแก
ชุมชนตูม
ทุ่งนางโอก

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 61 เวลา 08.00 น.)

อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง
อาเภอเมืองยโสธร

ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร
ไม่มีฝน
ไม่มีฝน

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

ตำบล

มหาชนะชัย
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ฟ้าหยาด
เชียงเพ็ง
เดิด

อำเภอ

มหาชนะชัย
ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

140.63
98.87
122.77

10.10
10.00
09.50

สถำนะ

น้าปกติ
น้าปกติ
น้าปกติ

ต่ากว่าตลิ่ง 6.13 เมตร
ต่ากว่าตลิ่ง 3.86 เมตร
ต่ากว่าตลิ่ง 5.23 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.พ. 61 ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้อีก 3-5 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวเย็นอย่าง
ต่อเนื่องกับมีลมแรง สาหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดา
มันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตลอดช่วง จังหวัดยโสธร ช่วงวันที่ 1-7 ก.พ. 61 อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 27-29 องศำเซลเซียส
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ระยะนี้สภาพอากาศเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง และผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทากาบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง
และให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ ส่วนสัตว์น้าควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง เพื่อป้องกันอาหารเหลือ ซึ่งจะทาให้น้าเน่าเสีย
พร้อมกับเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 11.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส กับมีน้าค้างแข็งบางพืนที่ตามภูเขา
สูงในบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส้าหรับภาคใต้มีฝนบางแห่ง
ส่วนคลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีก้าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ในช่วงนี จังหวัดยโสธร มีอำกำศหนำว อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น.)

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

ตำบล

มหาชนะชัย
ป่าติว
เมืองยโสธร

ฟ้าหยาด
เชียงเพ็ง
เดิด

อำเภอ

มหาชนะชัย
ป่าติว
เมืองยโสธร

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

140.49
98.61
122.75

10.10
10.10
10.00

สถำนะ

น้าปกติ
น้าปกติ
น้าปกติ

ต่้ากว่าตลิ่ง 6.27 เมตร
ต่้ากว่าตลิ่ง 4.12 เมตร
ต่้ากว่าตลิ่ง 5.25 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 4-7 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้อีก 4-6 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
กับมีลมแรงโดยภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีก้าลังค่อนข้างแรง
อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 ม. หลังจากนันในช่วงวันที่ 8-10 ก.พ. ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึนกับมีหมอกในตอนเช้า
และมีหมอกหนาในบางพืนที่ ส้าหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก้าลังอ่อนลง
จังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่ 6-11 ก.พ. 61 มีอำกำศหนำว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31
องศำเซลเซียส
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ในช่วงนีจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนสัตว์เลียงควรท้าแผงก้าบังลมหนาวให้ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน และควรให้ความ
อบอุ่นแก่สัตว์เลียง

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 11.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
สาหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจั ด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และขอให้ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้
ด้วย สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทย
ตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น ทาให้ภาคใต้มีฝ นเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยจะมีกาลังแรงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนและทะเลจี น ใต้ จั ง หวั ด ยโสธร มี อ ำกำศหนำว อุ ณ หภู มิ ต่ ำสุ ด 15 องศำเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 30
องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น.)

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

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

เชียงเพ็ง
เดิด

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ยโสธร
ยโสธร

98.48
122.73

10.10
10.00

สถำนะ

น้าปกติ
น้าปกติ

ต่ากว่าตลิ่ง 4.30 เมตร
ต่ากว่าตลิ่ง 5.27 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 8-11 ก.พ. 61 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมี
หมอกหนาในบางพื้นที่ รวมถึงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาหรับคลื่น
ลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกาลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 12-13 ก.พ. 61 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี
อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สาหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอัน
ดามันจะมีกาลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร จังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่ 8-14 ก.พ. 61 มีอำกำศหนำวเย็น
อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศำเซลเซียส
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ในช่วงนี้จะมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนสัตว์เลี้ยงควรทาแผงกาบังลมหนาวให้ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน และควรให้ความ
อบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้าควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง เพื่อป้องกันอาหารเหลือและจะทาให้น้าเน่าเสีย
สาหรับสภาพอากาศแห้งและมีลมแรงทาให้น้าระเหยมาก เกษตรกรควรรักษาสภาพผิวดินบริเวณแปลงปลูกพืช เพื่อ
ลดการระเหยของน้าบริเวณผิวดิน รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเผาตอซังข้าว
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 11.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคอื่นๆ
ของประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่าน
บริเวณที่มีหมอก และรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย จังหวัดยโสธร มีอำกำศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด
16 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น.)

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

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

เชียงเพ็ง
เดิด

ป่าติ้ว
เมืองยโสธร

ยโสธร
ยโสธร

98.20
122.79

10.10
10.00

สถำนะ

น้าปกติ
น้าปกติ

ต่ากว่าตลิ่ง 4.53 เมตร
ต่ากว่าตลิ่ง 5.21 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวัน ที่ 12-15 ก.พ.61 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา
เซลเซียส โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สาหรับภาคใต้จะมี
ฝนเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 16-17 ก.พ.บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว จังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่ 12-18
ก.พ. 61 มีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศำเซลเซียส
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง
ปรับตัวไม่ทัน และเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรงทาให้น้าระเหยมาก เกษตรกรควรรักษาสภาพผิวดินบริเวณแปลง
ปลูกพืช เพื่อลดการระเหยของน้าบริเวณผิวดิน รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเผาตอซังข้าว

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 11.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมี ฝนตกหนักบาง
แห่ ง อาจมี ลู ก เห็ บ ตกบางพื้ น ที่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยจะมี ผ ลกระทบดั ง นี้ ในช่ ว งวั น ที่ 22-23 ก.พ. 61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ
ขอนแก่น และนครราชสีมา จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่
แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สาหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่ จะ
เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามและประเทศลาวแล้ว คาดว่าจะ
แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (22 ก.พ. 61) ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะ
เช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ จังหวัดยโสธร มีอำกำศเย็น อุณหภูมิ
ต่ำสุด 16 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

สถานี อบต.บึงแก
ทุ่งนางโอก

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น.)

อาเภอมหาชนะชัยปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร
อาเภอเมืองยโสธร ปริมาณฝน 83.8 มิลลิเมตร

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

ตำบล

มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ฟ้าหยาด
เดิด
เชียงเพ็ง

อำเภอ

มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

สถำนะ

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

116.10
122.79
98.20

09.10
10.00
10.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 8.26 เมตร
น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.21 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 4.93 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ.61 บริเวณประเทศไทยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงโดยมี
ลูกเห็บตกบางพื้นที่ จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21-22 ก.พ.61 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะ
ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 22-23 ก.พ. 61 สาหรับภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่ง และภาคใต้จะ
ได้รับผลกระทบในวันที่ 23-24 ก.พ. 61 ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้น
ในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ.61 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอุณหภูมิสูงขึ้นทาให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พื้นที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ในช่วงวันที่ 21-24 ก.พ. 61 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังความ
เสียหายที่จะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยว และหลีกเลี่ยงการจากผลผลิตไว้
กลางแจ้งในช่วงนี้ นอกจากนี้บริเวณที่มีฝนตกหนักเกษตรกรควรกักเก็บน้าไว้ใช้ทางด้านการเกษตร
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 10.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมี
ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สาหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าว
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในระยะนี้ไว้ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่าสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34
องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. จังหวัดยโสธร มีเมฆบำงส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

สถานี อบต.บึงแก

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 08.00 น.)

อาเภอมหาชนะชัย

ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร

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

ตำบล

มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

ฟ้าหยาด
เดิด
เชียงเพ็ง

อำเภอ

มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
ป่าติ้ว

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

สถำนะ

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

116.94
122.89
97.73

03.50
09.00
09.10

น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 7.42 เมตร
น้าปกติ ต่ากว่าตลิ่ง 5.11 เมตร
น้าน้อย ต่ากว่าตลิ่ง 5.00 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 25 ก.พ. – 3 มี.ค.61 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
กาลังอ่อนลง ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให้มีฝน
เกิดขึ้นได้บางแห่ง สาหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกในตอนเช้า
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 61 จะมีฝนลดลงกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยว
มาแล้ว หากเปียกฝนในระยะที่ฝนมา เกษตรกรควรลดความชื้นก่อนนาเข้าโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลผลิต
เน่าเสียภายในโรงเรือน ตลอดจนระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุ ขภาพ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นฤดู
ร้อนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรใช้น้าที่กักเก็บไว้อย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้าให้ มี
ประสิทธิภาพ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 10.00 น.

สรุปสถานการณ์น้าและคาดการณ์สภาพอากาศจั ง หวั ด ยโสธร
ประจำวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
สถานการณ์ทั่วไป

บริ เ ว ณประเทศไทยต อนบน มี ฝ นลดลงกั บ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ส ำหรั บ บริ เ ว ณภ ำคใต้ ยั ง มี ฝ น น้ อ ย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบำงส่วน กับมีฝนฟ้ำคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมำกบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ และ
นครรำชสีมำ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศำเซลเซียส ลมตะวันออก ควำมเร็ว 15-35
กม./ชม. จังหวัดยโสธร มีเมฆบำงส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศำเซลเซียส
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร

สถำนี อบต.บึงแก

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 61 เวลำ 09.00 น.)

อำเภอมหำชนะชัย

ปริมำณฝน 0.20 มิลลิเมตร

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

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ระดับนำ (ม.รกท.)

เวลำ

สถำนะ

เมืองยโสธร
ป่ำติ้ว

เดิด
เชียงเพ็ง

เมืองยโสธร
ป่ำติ้ว

ยโสธร
ยโสธร

122.88
97.98

10.00
09.10

น้ำปกติ ต่ำกว่ำตลิ่ง 5.12 เมตร
น้ำน้อย ต่ำกว่ำตลิ่ง 4.75 เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 61 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้ำคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บำงพื้นที่ ในบริเวณ
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สำหรับ
บริเวณภำคใต้มีฝนบำงพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 1– 4 มี.ค.61 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอำกำศร้อน
ในตอนกลำงวัน โดยในช่วงวันที่ 3-5 มี.ค.61 บริเวณภำคตะวันเฉียงเหนือและภำคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนฟ้ำ
คะนองเพิ่มขึ้นข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 61 ขอให้ประชำชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และในช่วงวันที่ 3-5
มี.ค. 61 ขอให้ประชำชนบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออก ระวังอันตรำยจำกฝนฟ้ำคะนองและลม
กระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย และชำวเกษตรกรในบริเวณดังกล่ำวขอให้ระวังควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน)

พืนที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่มีปริมำณนำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้นำมำกกว่ำ 50%
คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร

ระยะนี้สภำพอำกำศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษำสุขภำพ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภำยในโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์อย่ำให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน เนื่องจำกระยะต่อไปจะเป็นฤดูร้อนปริมำณและกำร
กระจำยของฝนจะลดลง เกษตรกรควรใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่ำงประหยัด และวำงแผนกำรใช้น้ำให้มีประสิทธิภำพ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มำ : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) , กรมอุตุนิยมวิทยำ
ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรและกำรบริหำรจัดกำรน้ำสภำเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 12.00 น.

