
ความจุอ่างรวม 137.78 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 102.86 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 74.66 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

วิกฤติน ้ามาก วิกฤติน ้าน้อย

เฝ้าระวังวิกฤติน ้ามาก เฝ้าระวังวิกฤติน ้าน้อย

สทภ.4 (29 แหล่งน ้า)

วิกฤติน ้ำมำก 10 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 5 แหล่งน ้ำ

ปกติ 11 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 3 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน 35.83 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของควำมจุเก็บกัก

วิกฤติน ้ำมำก 1 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 3 แหล่งน ้ำ

ปกติ 8 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 1 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน    19.48 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ         67.96 ของควำมจุเก็บกัก

สทภ.5 (13 แหล่งน ้า)

สทภ.3 (32 แหล่งน ้า)

วิกฤติน ้ำมำก 8 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 2 แหล่งน ้ำ

ปกติ 17 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 5 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน 33.46 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 66.90 ของควำมจุเก็บกัก

วิกฤติน ้ำมำก 1 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำมำก 2 แหล่งน ้ำ

ปกติ 3 แหล่งน ้ำ

เฝำ้ระวังวิกฤติน ้ำน้อย 0 แหล่งน ้ำ

ปริมำตรน ้ำปัจจุบัน 14.09 ล้ำน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 90.61 ของควำมจุเก็บกัก

สทภ.11 (6 แหล่งน ้า)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม mekhala@dwr.mail.go.th            mekhala.dwr.go.th         02-2716000 ต่อ 6445

รายงาน สถานการณ์ปริมาณน ้าแหล่งน ้าขนาดเล็ก
ประจ าวันท่ี 19 พ.ค. 2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่19 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

143.50 1.22

อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 33.46 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 66.90 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

ปริมาตร (าน 
ลบ.ม.)

เกณฑ์ปกติ 16 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 8 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 5 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

177.65 2.71

หนองหลวง

151.00 0.64

หนองกุดโย้

278.32 2.28

อ่างเก็บน ้าห้วยเซิม

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

สทภ. 3
แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

149.59 2.31

หนองบ่อ

191.73 0.15

หนองนาตาล

174.35 0.06

หนองน ้าบ้านทุ่งย้ัง

163.00 1.43

บึงหนองคาย

160.73 0.41

หนองแล้ง

147.33 2.44

อ่างเก็บน ้าห้วยโคน

152.53 2.04

หนองเบ็น

156.83 1.06

บึงบ้านโคกสี

142.10 0.11

สระหนองผือ

176.48 1.99

อ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน

164.90 0.45

หนองระฆัง



ปริมาณน ้าปัจจุบัน 41.24 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 78.31 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 13 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 5 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 10 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 4 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

สทภ. 4

สทภ. 5

สทภ. 11

176.46 1.77

หนองเข่ือง

200.86 1.77

หนองซีกวึก

193.57 0.98

หนองบักชู

135.00 0.38

หนองบึงกุย

182.46 2.11

หนองแก่งนรา

161.65 1.34

หนองแกงใหญ่

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่19 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

158.25 0.42

อ่างเก็บน ้าหนองเบ็ญ

134.27 0.19

หนองหมากแซว

153.96 1.88

หนองบึงปากเข่ือน

172.25 0.27

หนองบึงส าโรง

192.91 1.69

หนองนาแซง (อ.บ้านแท่น)

181.84 1.87

หนองนาแซง (อ.เมือง)

132.00 0.60

หนองห้วยกุดแคน

158.01 0.39

หนองแกด า

134.74 1.55

บึงโดน

181.70 1.56

อ่างเก็บน ้าบ้านกะฮาด

128.00 1.80

อ่างเก็บน ้าปลาคูณ

210.52 2.73

อ่างเก็บน ้าท่าลาด

152.54 1.33

หนองมะง่อง



ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 10 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 5 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 28.16 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 80.23 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม เพ่ิมขึ้น

191.67 5.20

อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง

161.32 1.49

หนองโสน

119.67 1.10

หนองเลิงบ่อกวน

166.30 3.00

บึงปรือแวง

121.60 2.08

หนองหาญ

114.91 1.40

หนองจรเข้

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหลง่น า้ขนาดเลก็ ประจ าวันที ่19 พ.ค. 2565 

ศูนย์ป้องกนัวิกฤตนิ ้า กรมทรัพยากรน ้า

สทภ. 5

สทภ. 11

127.80 0.19

หนองทัพค่าย



แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 17 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 8 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 5 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 33.46 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 66.90 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม  คงที่

143.50 1.22

อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ

177.65 2.71

หนองหลวง

151.00 0.64

หนองกุดโย้

287.32 2.28

อ่างเก็บน ้าห้วยเซิม

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่19 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

149.59 2.31

หนองบ่อ

191.73 0.15

หนองนาตาล

174.35 0.06

หนองน ้าบ้านทุ่งย้ัง

163.00 1.43
บึงหนองคาย

160.73 0.41

หนองแล้ง

147.33 2.44

อ่างเก็บน ้าห้วยโคน

152.53 2.04

หนองเบ็น

156.83 1.06

บึงบ้านโคกสี

142.10 0.11

สระหนองผือ

176.48 1.99

อ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน

164.90 0.45

หนองระฆัง



แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง

แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

เกณฑ์ปกติ 11 แหล่งน ้า

ระวังน ้ามาก 5 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 10 แหล่งน ้า

ระวังน ้าน้อย 3 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 35.83 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

193.57 0.98

หนองบักชู

200.86 1.77

หนองซีกวึก

176.46 1.77

หนองเข่ือง

135.00 0.38

หนองบึงกุย

182.46 2.11

หนองแก่งนรา
161.65 1.34

หนองแกงใหญ่

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหล่งน า้ขนาดเล็ก ประจ าวนัที ่19 พ.ค. 2565

ศูนยป้์องกันวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

158.25 0.42
อ่างเก็บน ้าหนองเบ็ญ

134.27 0.19

หนองหมากแซว

153.96 1.88

หนองบึงปากเข่ือน

192.91 1.69

หนองนาแซง (อ.บ้านแท่น)

182.84 1.87

หนองนาแซง (อ.เมือง)

132.00 0.60
หนองห้วยกุดแคน158.01 0.39

หนองแกด า

134.74 1.55

บึงโดน

181.70 1.56

อ่างเก็บน ้าบ้านกะฮาด
128.00 1.80

อ่างเก็บน ้าปลาคูณ

210.52 2.73

อ่างเก็บน ้าท่าลาด

152.54 1.33

หนองมะง่อง



เกณฑ์ปกติ 8 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 3 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 1 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 1 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 19.48 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 67.96 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม เพ่ิมขึ้น

161.32 1.49

หนองโสน

166.30 3.00

บึงปรือแวง

114.91 1.40

หนองจรเข้

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหลง่น า้ขนาดเลก็ ประจ าวันที ่19 พ.ค. 2565

ศูนย์ป้องกนัวิกฤตนิ ้า กรมทรัพยากรน ้า

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

127.80 0.19

หนองทัพค่าย

172.25 2.27

บึงส าโรง



เกณฑ์ปกติ 3 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้ามาก 2 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้ามาก 1 แหล่งน ้า

เฝ้าระวังน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

วิกฤติน ้าน้อย 0 แหล่งน ้า

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 14.09 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 90.61 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม เพ่ิมขึ้น

191.67 5.20

อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง

แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

119.67 1.10

หนองเลิงบ่อกวน

121.60 2.08

หนองหาญ

รายงานสถานการณป์รมิาณน า้แหลง่น า้ขนาดเลก็ ประจ าวันที ่18 พ.ค. 2565 

ศูนย์ป้องกนัวิกฤตนิ ้า กรมทรัพยากรน ้า

ระดับ 
(ม.รทก)

ปริมาตร 
(ล้าน ลบ.ม.)


