
 
 
 

ประจ ำวันที่ 4 มกรำคม 2561 
 

สถำนกำรณ์ทั่วไป 
  ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้ ขอให้
ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก และเกษตรกรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร
ไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้มีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ าสุด 18-21 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 10-14 องศาเซลเซียส 
จังหวัดยโสธร วันนีมี้อำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 21 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศำเซลเซียส  
 

ปริมำณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที ่4 ม.ค. 61  เวลา 08.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก     อ าเภอมหาชนะชัย  ปริมาณฝน 0.2 มม. 
 ชุมชนตูม     อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร  ไม่มีฝน 

 

ระดับน้ ำในล ำน้ ำส ำคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 100.33 09.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 2.40 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.72 09.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.04 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.70 09.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.30 เมตร 

 

สถำนกำรณ์แม่น้ ำยัง-ช ีจังหวัดยโสธร 
 ระดับน้ ำสูงสุด บริเวณล าเซบาย ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว ประมาณ 63.35% ของความจุ ระดับตลิ่ง 102.95 

 (ม.รกท.) ระดับน้า 100.33 (ม.รกท.) สถานการณ์น้ ำปกต ิ
 ระดับน้ ำต่ ำสุด บริเวณแม่ยัง ต าบลเดิด อ าเภอเมือง ประมาณ 33.63% ของความจุ ระดับตลิ่ง 128  (ม.รกท.)  
ระดับน้ า 122.70 (ม.รกท.) สถานการณ์น้ ำปกต ิ

คำดกำรณ์ฝน  
  ในช่วงวันที่ 4-7 ม.ค. 61 มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝน
เล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว 
อุณหภูมิต่ าสุด 7-13 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 8 - 10 ม.ค. 61 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส บริเวณ
ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 3-10 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร ช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 61 อำจมีฝนร้อยละ 
10% ของพื้นที ่
 

สมดุลน้ ำนอกเขตชลประทำน (รำยเดือน) 
 

  พื้นที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คำดกำรณ์ผลกระทบด้ำนกำรเกษตร 
  เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งเกษตรกรควรดูแลสุขภาพตัวเองและป้องกันการเกิดอัคคีภัย สัตว์เลี้ยงให้
ได้รับความอบอุ่นเพียงพอ อีกทั้งช่วงนี้ปริมาณน้ าฝนมีน้อย ปริมาณน้ าระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินเพ่ือลดการระเหย
ของน้ าผิวดิน และรักษาความชื้นภายในดินตลอดทั้งรักษาอุณภูมิดิน 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกรำคม 2561  เวลำ 12.00 น. 

สรุปสถำนกำรณ์น้ ำและคำดกำรณ์สภำพอำกำศจังหวัดยโสธร 



 
 
 

ประจ ำวันที่ 8 มกรำคม 2561 
 

สถำนกำรณ์ทั่วไป 
  ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในทุกภาคของประเทศ แต่ยังคงมี
อากาศเย็นในตอนเช้าส าหรับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่
มีหมอกหนา และเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสงู 
1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝน ร้อยละ 30 
ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิ
ต่ าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 13-16  
องศาเซลเซียส ลมตะวันออก จังหวัดยโสธร วันนีมี้ฝนร้อยละ 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ ำสุด 22 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 
องศำเซลเซียส  
 

ปริมำณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที ่8 ม.ค. 61  เวลา 08.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก     อ าเภอมหาชนะชัย  ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม     อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร  ไม่มีฝน 

 

ระดับน้ ำในล ำน้ ำส ำคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 100.24 09.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 2.49 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.27 09.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.49 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.54 09.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.46 เมตร 

 

สถำนกำรณ์แม่น้ ำยัง-ชี จังหวัดยโสธร 
 ระดับน้ ำสูงสุด บริเวณล าเซบาย ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว ประมาณ 61.67% ของความจุ ระดับตลิ่ง 102.95  (ม.รกท.) 
ระดับน้า 100.24 (ม.รกท.) สถานการณ์น้ ำปกต ิ
 ระดับน้ ำต่ ำสุด บริเวณแม่ยัง ต าบลเดิด อ าเภอเมือง ประมาณ 31.75% ของความจุ ระดับตลิ่ง 128  (ม.รกท.)  
ระดับน้ า 122.54 (ม.รกท.) สถานการณ์น้ ำปกต ิ

คำดกำรณ์ฝน  
  ในช่วงวันที่ 8-13 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมี
ลมแรง โดยอุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส าหรับ
ภาคใต้มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 7 – 8 ม.ค. 61 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า 
โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว 
อุณหภูมิต่ าสุด 10-15 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร ช่วงวันที่ 9-14 ม.ค. 61 จะมีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิลดลง 4-6 องศำ
เซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุด 13-16 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-29 องศำเซลเซียส 
 

สมดุลน้ ำนอกเขตชลประทำน (รำยเดือน) 
 

  พื้นที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คำดกำรณ์ผลกระทบด้ำนกำรเกษตร 
  เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งเกษตรกรควรดูแลสุขภาพตัวเองและป้องกันการเกิดอัคคีภัย สัตว์เลี้ยงให้ได้รับความอบอุ่น
เพียงพอ อีกทั้งช่วงนี้ปริมาณน้ าฝนมีน้อย ปริมาณน้ าระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินเพ่ือลดการระเหยของน้ าผิวดิน และรักษา
ความชื้นภายในดินตลอดทั้งรักษาอุณหภูมิดินให้เหมาะสม 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกรำคม 2561  เวลำ 10.30 น. 

สรุปสถำนกำรณ์น้ ำและคำดกำรณ์สภำพอำกำศจังหวัดยโสธร 



 
 
 

ประจ ำวันที่ 10 มกรำคม 2561 
 

สถำนกำรณ์ทั่วไป 
  บริเวณภาคเหนือ และด้านตะวันตกของภาคกลาง จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนลดลง หลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลม
แรง อุณหภูมิจะลดลงได้ 4-6 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส าหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง  จังหวัดยโสธร วันนีมี้อำกำศหนำว อุณหภูมิต่ ำสุด 
16 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 องศำเซลเซียส  
 

ปริมำณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที ่10 ม.ค. 61  เวลา 13.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก     อ าเภอมหาชนะชัย  ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม     อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร  ไม่มีฝน 

 

ระดับน้ ำในล ำน้ ำส ำคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 100.01 14.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 2.72 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 139.92 14.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.84 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.70 14.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.30 เมตร 

 

คำดกำรณ์ฝน  
  ช่วงวันที่ 10-12  ม.ค. 61 ควำมกดอำกำศสูงก ำลังค่อนข้ำงแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว 

ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังแรงขึ้น และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน าความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผล
ให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณภำคกลำงตอนล่ำงและภำคตะวันออก จากนั้นฝนจะลดลงตั้งแต่
ช่วงวันที่ 11 ม.ค.61 ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้มีก ำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภำคใต้จะมีฝนเพิ่ม
มำกขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่งโดยเฉพำะภำคใต้ตอนล่ำง 
  ช่วงวันที่ 13-16 ม.ค. 61 ควำมกดอำกำศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จำกนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีน
ตะวันออกแล้วอ่อนก ำลังลงตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมำยังประเทศไทยตอนบน ประกอบกับเกิดกำรก่อตัวของ
หย่อมควำมกดอำกำศต่ ำบริเวณเกำะบอร์เนียว อำจเคลื่อนตัวเข้ำสู่ชำยฝั่งประเทศมำเลเซียตอนกลำงในช่วงวันที่ 14 ม.ค. 61 
แต่แนวลมพัดสอบด้ำนบนของหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำ จะปกคุลมขึ้นมำถึงพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง ท ำให้ภำคใต้ตอนล่ำงมีฝนตก
หนักถึงหนักมำกในช่วงวันที่ 14-16 ม.ค. 61 ขอให้ติดตำมกำรคำดกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด จังหวัดยโสธร ช่วงวันที่ 11-16 ม.ค. 61  
จะมีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 14-17 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศำเซลเซียส 
 

สมดุลน้ ำนอกเขตชลประทำน (รำยเดือน) 
 

  พื้นที่จังหวัดยโสธร มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คำดกำรณ์ผลกระทบด้ำนกำรเกษตร 
  ระยะนี้จะมีอากาศหนาวโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงเรือน ส่วนผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชัง ควรลดปริมาณอาหาร เพราะอากาศเย็น ปลาจะกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะท าให้น้ า
เน่าเสียได้ เกษตรกรควรดูแลรักษาสภาพน้ าให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกรำคม 2561  เวลำ 15.00 น. 

สรุปสถำนกำรณ์น้ ำและคำดกำรณ์สภำพอำกำศจังหวัดยโสธร 



 
 
 

ประจ ำวันที่ 11 มกรำคม 2561 
 

สถานการณ์ทั่วไป 
  บริเวณภาคเหนือ จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคเหนือ มีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงได้ 4-6 องศาเซลเซียส 
ส าหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ
เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส าหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็ก
บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 61 นี้   จังหวัดยโสธร วันนี้มีอำกำศหนำว อุณหภูมิต่ ำสุด 16 องศำเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 24 องศำเซลเซียส  
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร        (ข้อมูล ณ วันที ่11 ม.ค. 61  เวลา 09.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก     อ าเภอมหาชนะชัย  ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม     อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร  ไม่มีฝน 

 

ระดับน ้าในลา้น า้ส้าคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 99.97 10.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 2.76 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 139.85 10.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.91 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.89 10.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.11 เมตร 

 

คาดการณ์ฝน  
 ช่วงวันที่  11-13 ม.ค. 61 ความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง 

 ช่วงวันที่ 14-17 ม.ค. 61 ความกดอากาศสูงจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตะวันออกแล้วอ่อนก าลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมายัง
ประเทศไทยตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณเกาะบอร์เนียว อาจเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศมาเลเซียตอนกลาง
ตอนกลางและเคลื่อนที่ผ่านมายังประเทศมาเลเซียตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 14 ม.ค. แต่แนวลมพัดสอบด้านบนของ
หย่อมความกดอากาศต่ าจะปกคุลมขึ้นมาถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ท าให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 15-16 
ม.ค. ขอให้ติดตามการคาดการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนจังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่ 12-17 ม.ค. 61 จะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุด 
14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-31 องศาเซลเซียส 

 

สมดุลน ้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน) 
 

  พื้นที่จังหวัดยโสธร มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ระยะนี้จะมีอากาศหนาวโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงเรือน ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเกินไป เพราะจะท าให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชัง ควรลดปริมาณอาหาร 
เพราะอากาศเย็น ปลาจะกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะท าให้น้ าเน่าเสียได้ เกษตรกรควรดูแลรักษาสภาพน้ าให้เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เกษตรกรควรดูแลสุขภาพตัวเองด้วย 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกรำคม 2561  เวลำ 10.30 น. 

สรุปสถานการณ์น ้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร  



 
 
 

ประจ ำวันที่ 16 มกรำคม 2561 
 

สถานการณ์ทั่วไป 
  ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบาง
พื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้มีฝนลดน้อยลง ส่วนคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า 
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  จังหวัดยโสธร  
วันนีมี้อำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 19 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 องศำเซลเซียส  
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร        (ข้อมูล ณ วันที ่16 ม.ค. 61  เวลา 09.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก     อ าเภอมหาชนะชัย  ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม     อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร  ไม่มีฝน 

 

ระดับน ้าในลา้น า้ส้าคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 99.74 10.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 2.99 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.19 10.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.57 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.82 10.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.18 เมตร 

 

คาดการณ์ฝน  
 
 ช่วงวันที่ 15-18 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนา
ในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
  ในช่วงวันที่ 19-21 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็น
โดยทั่วไป บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนจังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่  
16-18 ม.ค. 61 จะมีอำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 19-20 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศำเซลเซียส และช่วงวันที่ 19-20 
ม.ค. 61 อำจจะเกิดฝนร้อยละ 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ ำสุด 20-22 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศำเซลเซียส 
 

สมดุลน ้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน) 
 

  พื้นที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สัตว์เลี้ยง
ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคง่าย ส าหรับ
สภาพอากาศแห้งในตอนกลางวัน ท าให้น้ าระเหยออกจากบริเวณผิวดิน เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูก เพื่อลดการระเหยของ
น้ าและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน และควรวางแผนการใช้น้ าที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่ อจะได้มีน้ าใช้ทางด้านการเกษตร
ตลอดช่วงแล้ง 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกรำคม 2561  เวลำ 10.30 น. 

สรุปสถานการณ์น ้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร  



 
 
 

ประจ ำวันที่ 22 มกรำคม 2561 
 

สถานการณ์ทั่วไป  
  บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอก ใน
ตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังใน
การสัญจรผ่านบริ เวณที่มีหมอกหนา ไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้มีฝนเ พ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะนี้   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ าสุด 17-21 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 7-14 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. จังหวัดยโสธร วันนี้มีอำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 23 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32 องศำเซลเซียส  
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร     (ข้อมลู ณ วันที่ 22  ม.ค. 61  เวลา 08.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก    อ าเภอมหาชนะชัย ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม    อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร ไม่มีฝน 

 

ระดับน ้าในลา้น า้ส้าคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 99.37 09.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 3.36 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.16 09.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.60 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.87 08.50 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.13 เมตร 

 

คาดการณ์ฝน  
 ในช่วงวันที่ 21-22 ม.ค. 61 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ าสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมี
อากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 7-14 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ม.ค. 61 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมี
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ าสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 10-15 องศาเซลเซียส  
 

สมดุลน ้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน) 
 

  พ้ืนที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร 

  ระยะนี้กลางคืนจะมีอากาศเย็น ส่วนกลางวันมีอากาศร้อนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 
 ส าหรับฝนที่ตกในระยะนี้มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ าตามความเหมาะสม 
อีกท้ังควรรักษาความชื้นในดิน และวางแผนการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2561  เวลำ 10.30 น. 

สรุปสถานการณ์น ้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร  



 
 
 

ประจ ำวันที่ 22 มกรำคม 2561 
 

สถานการณ์ทั่วไป  
  ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น และบริเวณยอด
ดอย มีน้้าค้างแข็งบางพ้ืนที่  ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มี
หมอกหนาไว้ด้วย เกษตรกรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ระมัดระวัง
ความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตเนื่องจากฝนตกไว้ด้วย ส้าหรับภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในระยะนี้   
จังหวัดยโสธร วันนี้มีอำกำศเย็นในช่วงเช้ำ อุณหภูมิต่ ำสุด 21 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศำเซลเซียส  
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร     (ข้อมลู ณ วันที่ 24  ม.ค. 61  เวลา 08.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก    อ้าเภอมหาชนะชัย ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม    อ้าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ้าเภอเมืองยโสธร ไม่มีฝน 

 

ระดับน ้าในลา้น า้ส้าคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 99.22 09.00 น้้าปกต ิ ต่้ากว่าตลิ่ง 3.51 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.52 09.10 น้้าปกต ิ ต่้ากว่าตลิ่ง 6.24 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.75 08.50 น้้าปกต ิ ต่้ากว่าตลิ่ง 5.25 เมตร 

 

คาดการณ์สภาพอากาศ   
 ในช่วงวันที่ 23-29 ม.ค. 61 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาค
ตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส้าหรับภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วง กับมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23-29 ม.ค. 61 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่้าสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 
องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร ช่วงวันที่ 25-30 ม.ค. 61 อำจจะมีฝนร้อยละ 10-20% ของพ้ืนที ่
 

สมดุลน ้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน) 
 

  พ้ืนที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร 

  เนื่องจากระยะนี้มีน้้าระเหยมาก เกษตรกรควรควบคลุมดินบริเวณแปลงปลูก และโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เพ่ือลดการระเหยของน้้าบริเวณผิวดิน และในช่วงวันที่ 24-28 ม.ค. 61 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20% ของ
พ้ืนที ่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้า้สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกรำคม 2561  เวลำ 10.30 น. 

สรุปสถานการณ์น ้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร  



 
 
 

ประจ ำวันที่ 29 มกรำคม 2561 
 

สถานการณ์ทั่วไป  
  ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวเย็น
ลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มในวันที่ 29-30 ม.ค. 61 ส่วน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันที่ 30 -31 ม.ค. 61 
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีลมแรง 
อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย 
อุดรธานี บึงกาฬ และสกลนคร อุณหภูมิต่่าสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธร 
ฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 20% ของพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ ำสุด 20 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศำเซลเซียส  
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร     (ข้อมลู ณ วันที่ 29  ม.ค. 61  เวลา 10.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก    อ่าเภอมหาชนะชัย ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม    อ่าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ่าเภอเมืองยโสธร ไม่มีฝน 

 

ระดับน ้า ในล้าน ้าส้าคัญ  ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 98.97 11.00 น้่าปกต ิ ต่่ากว่าตลิ่ง 3.76 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.42 11.10 น้่าปกต ิ ต่่ากว่าตลิ่ง 6.34 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.75 10.50 น้่าปกต ิ ต่่ากว่าตลิ่ง 5.25 เมตร 

 

คาดการณ์สภาพอากาศ   
ช่วงวันที่ 29-31 ม.ค. 61 บริเวณควำมกดอำกำศสูงก ำลังก ำลังค่อนข้ำงแรงจะเริ่มกลับมำปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ท่าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกลับมามีก่าลังแรงและเกิดการปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน่าความชื้นเข้าสู่
ประเทศไทยตอนบน ท่าให้ประเทศไทยตอนบนเกิดฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพำะภำคกลำงและภำคตะวันออกรวมทั้ง
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภำคใต้จะมีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้บำงแห่ง  
ช่วงวันที่ 1-4 ก.พ. 61 ควำมกดอำกำศสูงมีก ำลังแรงขึ้นและจะแผ่ลึกลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศ
ไทยตอนบนมีฝนลดลงและกลับมามีอากาศหนาวเย็น ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะ
ทวีก่าลังแรง แต่แนวฝนส่วนใหญ่จะลงไปสู่ประเทศมำเลเซียตอนล่ำง ส่งผลใหภ้ำคใต้จะมีฝนลดลงแต่จะมีฝนตกต่อเนื่อง
ได้บำงแห่ง 
 

สมดุลน ้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน) 
 

  พ้ืนที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร 

  ระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส กับมีลงแรง ผู้ที่
เลี้ยงสัตว์ควรให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ ส่วนสัตว์น้่าควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง เพ่ือป้องกันอาหารเหลือ ซึ่งจะท่าให้
น้่าเน่าเสีย พร้อมกับเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง   
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้า่สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561  เวลำ 11.30 น. 

สรุปสถานการณ์น ้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร  



 
 
 

ประจ ำวันที่ 16 มกรำคม 2561 
 

สถานการณ์ทั่วไป 
  ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบาง
พื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้มีฝนลดน้อยลง ส่วนคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า 
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  จังหวัดยโสธร  
วันนีมี้อำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 19 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 องศำเซลเซียส  
 

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร        (ข้อมูล ณ วันที ่16 ม.ค. 61  เวลา 09.00  น.)  
 สถานี อบต.บึงแก     อ าเภอมหาชนะชัย  ปริมาณฝน 0.20 มิลลิเมตร 
 ชุมชนตูม     อ าเภอค้อวัง  ไม่มีฝน 
 ทุ่งนางโอก    อ าเภอเมืองยโสธร  ไม่มีฝน 

 

ระดับน ้าในลา้น า้ส้าคัญ ของจังหวัดยโสธร 
สถำนี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับน้ ำ (ม.รกท.)  เวลำ สถำนะ 

ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 99.74 10.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 2.99 เมตร 
มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 140.19 10.10 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 6.57 เมตร 
เมืองยโสธร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 122.82 10.00 น้ าปกต ิ ต่ ากว่าตลิ่ง 5.18 เมตร 

 

คาดการณ์ฝน  
 ช่วงวันที่ 15-18 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนา
ในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
  ในช่วงวันที่ 19-21 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็น
โดยทั่วไป บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนจังหวัดยโสธร ในช่วงวันที่  
16-18 ม.ค. 61 จะมีอำกำศเย็น อุณหภูมิต่ ำสุด 19-20 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศำเซลเซียส และช่วงวันที่ 19-20 
ม.ค. 61 อำจจะเกิดฝนร้อยละ 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ ำสุด 20-22 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศำเซลเซียส 
 

สมดุลน ้านอกเขตชลประทาน (รายเดือน) 
 

  พื้นที่จังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่มีปริมำณน้ ำต้นทุนน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำมำกกว่ำ 50%  
 

คาดการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สัตว์เลี้ยง
ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคง่าย ส าหรับ
สภาพอากาศแห้งในตอนกลางวัน ท าให้น้ าระเหยออกจากบริเวณผิวดิน เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูก เพื่อลดการระเหยของ
น้ าและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน และควรวางแผนการใช้น้ าที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่ อจะได้มีน้ าใช้ทางด้านการเกษตร
ตลอดช่วงแล้ง 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่มำ  :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกรำคม 2561  เวลำ 10.30 น. 

สรุปสถานการณ์น ้าและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดยโสธร  


