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รายงานสถานการณน์้้าและคาดการณน์้า้ในพืน้ที่ 
ลุ่มน้้าโขง-ช-ีมูล วนัที่ 27 กมุภาพันธ์ 2561 

1. พยากรณอ์ากาศ 
ตารางที ่1 พยากรณ์อากาศ วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2561 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้า

คะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่้าสุด 21-24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 
กม./ชม.  

ส่วนในช่วงวันที่ 3– 4 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมาก
ตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่้าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ทีม่า : https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php 

 

 
รปูที ่1 พยากรณอ์ากาศ วนัที ่27 ก.พ. 2561 
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2. สรปุระดบัน้า้รายวนั  
 

 
 

2.1 ระดบัน้้าในลา้น้า้ 
 

 
สถานี สตึก แม่น้า้มูลที่ บ้านสตึก อ.สตึก จ.บุรรีัมย ์

 
สถานี อุบลราชธานี แม่น้้ามูลที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

 
สถานี เสลภมูิ แม่น้้าชีที่ วัดบ้านท่าสะแบง 

รปูที ่2 กราฟระดบัน้า้ในลา้น้า้ 

ตารางที่  2 สรุปสถานการณ์น้้าของพื้นที่ ลุ่มน้้าโขง ชี  มูล ประจ้าวันที่  หมายเหตุ: แนวโนม้พิจารณาจากระดับน้า้วันนีแ้ละระดับน้า้คาดการณ์ล่วงหนา้ 3 วัน
ระดับน้้าเตือนภัย (ม .รทก . )

ค่า Hi ค่า HiHi 21-ก .พ . -61 22-ก .พ . -61 23-ก .พ . -61 24-ก .พ . -61 25-ก .พ . -61 26-ก .พ . -61 27-ก .พ . -61 28-ก .พ . -61 1-มี .ค . -61 2-มี .ค . -61

1 น้า้ชี บา้นม่วงลาด อ.เมือง จ.
มหาสารคาม ใกล้สถาน ีE.66A

137.65 138.40 130.74 131.07 130.87 130.93 130.93 131.38 131.26 131.14 131.02 130.90 ลดลง

2 น้า้ชี กปภ.มหาชนะชยั ใกล้สถาน ีE.20A 121.25 122.00 116.20 116.09 116.08 116.24 116.37 116.37 116.32 116.27 116.22 116.17 ลดลง

3 น้า้ชี วัดบา้นทา่สะแบง ใกล้สถาน ีE.18 130.99 131.74 125.04 124.84 125.09 125.24 125.22 125.30 125.43 125.56 125.69 125.82 เพิ่มขึน้

4 น้า้ชี อ.โกสุมพิสัย ใกล้สถาน ีE.91 148.95 149.70 140.90 140.76 140.76 140.76 141.25 141.13 140.88 140.63 140.38 140.13 ลดลง

5 น้า้มูล บา้นสตึก อ.สตึก จ.บรีุรัมย ์ใกล้
สถาน ีM.6A

128.25 129.00 123.28 123.28 123.29 123.29 123.29 123.29 123.29 123.29 123.29 123.29 คงที่

6 น้า้มูล อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ีใกล้สถาน ี
M.7

111.25 112.00 106.76 106.78 106.75 106.72 106.71 106.73 106.82 106.91 107.00 107.09 เพิ่มขึน้

หมาย เหตุ  :- HI ระดัยน้้าสูงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวงั

- HIHI ระดับน้้าสูงอยู่ในเกณฑ์วกิฤติ

แนวโน้ม

27-ก .พ .-61

ล้าดับที่ ล้าน้้า ที่ ต้ั ง
ระดับน้้าคาดการณ์ (ม .รทก . )ระดับน้้าตรวจวัด  (ม .รทก . )
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สถานี มหาชนะชัย แม่น่้าชีที่ อ.มหาชนชัย จ.ยโสธร 

 
ถานีมหาสารคาม แม่น้้าชีที่ บ้านม่วงลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 
สถานีโกสมุพิสัย แม่น้้าชีที่ อ.โกสมุพิสัย 

 
รปูที ่2 กราฟระดบัน้า้ในลา้น้า้ (ตอ่) 
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3.    ผลการวิเคราะหส์ถานการณน์้้า 
 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่3 กราฟระดบัน้า้ยอ้นหลงั 30 วนั และคา่พยากรณ ์
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4.    สรปุสถานการณ ์      
 ระดับน้า้อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ


