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รายงานสถานการณ์นํา้ลุ่มนํา้โขง ชี มูล 

วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 
 

1) สภาพภูมิอากาศ 

ลกัษณะอากาศทัว่ไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา) 

 พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงขา้งหนา้ ประเทศไทยตอนบนยงัคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะน้ี ส่วนภาคใต้

ฝ่ังตะวนัตกมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนกับางแห่ง สาํหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอนัดามนัมีมีคล่ืนสูงประมาณ 

2 เมตร ขอใหช้าวเรือบริเวณดงักล่าวเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั 

 สภาพอากาศภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี ส่วนมากบริเวณจงัหวดั

เลย หนองบวัลาํภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชยัภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย ์ศรีสะเกษ

และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตก

เฉียงใต ้ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

 
 

  แผนทีอ่ากาศ วนัที ่ 15 พ.ค. 2560  เวลา 07.00 น.  ภาพถ่ายจากดาวเทยีม วนัที่  15 พ.ค. 2560 
 

2) สถานการณ์ฝน 
 

 จากขอ้มูลสถานการณ์ฝนในพื้นท่ีลุ่มโขง ชี มูลของวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 จากกรมทรัพยากรนํ้ากรม

อุตุนิยมวทิยากรมชลประทาน และสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) พบวา่

มีฝนตกเลก็นอ้ย 
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สถานีสกลนคร เวลา 13.30  น. 

 
สถานีขอนแก่น เวลา 13.30 น. 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ  ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 (ท่ีมา :กรมอุตุนิยมวทิยา) 
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สถานการณ์นํา้ฝน 
 

  
แผนท่ีการคาดการณ์นํ้าฝนวนัท่ี 15 พ.ค.60 แผนท่ีการคาดการณ์นํ้าฝนวนัท่ี 16 พ.ค.60 

 
 

แผนท่ีการคาดการณ์นํ้าฝนวนัท่ี 17 พ.ค.60 แผนท่ีการคาดการณ์นํ้าฝนวนัท่ี 18 พ.ค.60 

  

แผนท่ีการคาดการณ์นํ้าฝนวนัท่ี  19 พ.ค.60 แผนท่ีการคาดการณ์นํ้าฝนวนัท่ี 20 พ.ค.60 

ท่ีมา : www.thaiwater.net 

 ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  

 

 

http://www.thaiwater.net/�
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3) ข้อมูลปริมาณนํา้ในลาํนํา้ 

 ลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ปัจจุบนัสถานการณ์นํ้ าในลาํนํ้ า โดยทัว่ไปยงัคงอยูใ่นภาวะปกติ ระดบันํ้ าในลาํนํ้ าส่วนใหญ่มี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

สถานการณ์นํา้ท่า (11 - 15 พ.ค.  2560 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่นํา้ อาํเภอ จงัหวดั 

ระดบัตลิ่ง พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จนัทร์ 

ปริมาณนํา้

(ลบ.ม./ว.ิ) 
11 

พ.ค. 

12 

พ.ค. 

13 

พ.ค. 

14 

พ.ค. 

15 

พ.ค. 

Kh.97 โขง-บน เชียง

คาน 

เลย 19.00 6.30 6.30 6.30 6.39 6.45 

- - - - - - 

Kh.1 โขง-บน เมือง หนองคาย 
13.00 2.64 3.24 3.50 3.52 3.58 

- - - - - - 

Kh.100 โขง-ล่าง เมือง บึงกาฬ 
14.00 2.95 3.25 3.85 4.20 4.27 

- - - - - - 

Kh.16B โขง-ล่าง เมือง นครพนม 
13.00 2.15 2.20 2.32 2.49 2.65 

- - - - - - 

Kh.104 โขง-ล่าง เมือง มุกดาหาร 
13.00 2.85 2.70 2.58 2.58 2.90 

- - - - - - 

E.23 ชี เมือง ชยัภูมิ 
11.50 3.09 3.42 3.48 3.42 3.45 

500 - - - - - 

E.16A ชี เมือง ขอนแก่น 
9.30 4.18 4.20 4.20 4.20 4.15 

600 - - - - - 

E.8A ชี เมือง มหาสารคาม 
10.60 3.63 3.63 3.61 3.56 3.66 

990 - - - - - 

E.18 ชี 
ทุ่งเขา

หลวง 
ร้อยเอด็ 

9.50 1.68 1.91 2.22 2.18 2.14 

1,003 16.4 23.3 34.8 33.2 31.6 

E.20A ชี 
มหาชยั

ชนะ 
ยโสธร 

10.0 3.55 4.08 4.13 3.76 3.42 

1,154 15.0 65.4 79.0 28.4 16.6 

M.2A มูล 
เฉลิมพระ

เกียรติ 
นครราชสีมา 

6.20 2.00 - 2.08 2.05 2.00 

157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.6A มูล สตึก บุรีรีมย ์
6.00 0.51 - 0.66 0.79 0.85 

440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.4 มูล ท่าตูม สุรินทร์ 
6.30 - - 0.60 0.78 * 

494 - - - - - 

M.5 มูล ราษีไศล ศรีสะเกษ 
8.10 1.99 - 1.85 1.80 1.46 

903 - - - - - 

M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 
7.00 1.90 - 1.75 1.80 1.80 

2,300 72.00 - 60.50 64.00 64.00 
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สถานหีวยหลวง ต.หมูมน อ.เมือง 
จ.อุดรธานี(ลุมน้ําโขง) 

 

สถานีบานตาลปากน้ํา ต.ไชยบุรี อ.ทาอเุทน 
จ.นครพนม (ลุมน้ําโขง) 

 

 

 

สถานีบานเหลานกชุมต.ดอนหัน อ.เมือง 
จ.ขอนแกน(ลุมน้ําชี) 

 

สถานสีตกึต.สตกึอ.สตกึ 
จ.บุรีรัมย (ลุมน้ํามูล) 

 

 


