
สรุปสถานการณ์น้้า
จังหวัดนครสวรรค์



สถานการณ์น้้าจังหวัดนครสวรรค์
2 มีนาคม 2560

     จังหวัดนครสวรรค์ มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ 
1 แห่ง คือ บึงบอระเพ็ดครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 132,737 ไร,่ อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง 
จ้านวน 3 แห่ง และอ่างเก็บน้้าขนาดเลก็ 
จ้านวน 18 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
     บึงบอระเพ็ด มีปริมาณน้้าเก็บกกั 180.30 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปรมิาณน้้า 75.00  
ล้านลูกบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จ้านวน 3 แห่ง 
ปริมาตรเก็บกกั 83.09 ลา้นลกูบาศก์เมตร 
ปัจจุบันเก็บกกัน้้าได้ 80.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 96.67 %

อ่างเก็บน้้าขนาดเลก็ จ้านวน 18 แห่ง 
ปริมาตรเก็บกกั 7.93 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปัจจุบันมีปรมิาณน้้า 5.23 ล้านลกูบาศก์เมตร 
คิดเป็น 65.91 %

สรุปในภาพรวมจังหวัดนครสวรรค์ 
มีปริมาตรเกบ็กกั 91.02 ลา้นลกูบาศก์เมตร 
ปัจจุบันมีปรมิาณน้้า 85.56 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 94 % (ไมร่วมน้้าในบึงบอระเพ็ด)

เพียงพอส้าหรับน้้าอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560
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อ่างเกบ็น า้คลองโพธิ์

อ่างเกบ็น า้ห้วยน า้ลาด

อ่างเกบ็น า้ห้วยน า้ใหญ่

ฝายห้วยหอม



เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาน้้าอุปโภคบริโภค จังหวัดศรีสะเกษ
   1. เพิ่มปริมาณน้้าเก็บกัก ั่วคราวในอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง โดยการ
เสริมกระสอบทรายสูง 50 เ นติเมตร บริเวณทางระบายน้้าล้น 
(Spillway) ตั้งแต่ ่วงปลายฤดูฝนป  2559 จ้านวน 8 แห่ง ได้
ปริมาณน้้าเพิ่ม จ้านวน 10.07 ล้านลูกบาศก์เมตร
   2. เสริมความสงูสันฝายของโครงการ ลประทานขนาดเล็กในล้าน้้า 
จ้านวน 33 แห่ง  สามารถเก็บกักน้้าได้ 8.29 ล้านลูกบาศก์เมตร
   3. เตรียมเครื่องสูบน้้า จ้านวน 77 เครื่อง และรถน้้า จ้านวน 4 คัน
   4. ส่งเสริมการปลูกพื ใ ้น้้าน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่
 ลประทาน จ้านวน 8,825 ไร่ และลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง
อีกจ้านวน 1,831.25 ไร่
   5. ตรวจสอบอาคาร ลประทานให้มีความพร้อมส้าหรับการบรหิาร
จัดการน้้า
   6. พิจารณาขอฝนหลวงกรณีเกิดภาวะฝนทิ้ง ่วง

อ่างเกบ็น ้าคลองโพธ์ิ

อ่างเกบ็น ้าห้วยน ้าลาด

อ่างเกบ็น ้าห้วยน ้าใหญ่

ฝายห้วยหอม

บ งบอร เพ็ด

การเตรียมความพร้อมและการ ่วยเหลือ ่วงฤดูแล้ง
ภายใต้ 6 มาตรการ 29 + 1 โครงการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านเกษตร ป  2559/60 จังหวัดนครสวรรค์

การเตรียมความพร้อมและการ ่วยเหลือ 
 ่วงฤดูแล้งป  2559/60

1. ขอความร่วมมือเกษตรกรงดท้านาปรัง
ครั้งที่ 2 และสนับสนุนการปลูกพื ใ ้น้้า
น้อย (ข้าวโพด, พื ตระกูลถั่ว)
2. เพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนโดยการขุดลอก
แก้มลิง 3 แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณน้้า
ได้ 2.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.สนับสนุนการจ้างแรงงานภาคการเกษตร
4.ประ าสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านศูนย์
เรียนรู้ฯ (ศพก.)
   - เรื่ องการใ ้น้้ าอย่างรู้ คุณค่าและ
ประหยัด
   - ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใ น้้้า
5. เตรียมพร้อมโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้้า 
จ้านวน 11 เครื่อง และรถบรรทุกน้้า 
จ้านวน 2 คัน ไว้ ่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

แผนท่ีแสดงพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ้้า ากจังหวัดนครสวรรค์
(15 อ้าเภอ  125 ต้าบล)



การพัฒนาพืน้ที่ต้นน้้าของบงึบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

บึงบอระเพ็ด มีพื้นที่ขอบเขตประมาณ 132,737 ไร่  ึ่งอยู่ในพื้นที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอท่าตะโก และอ้าเภอ ุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
ระดับเก็บกักน้้าสูงสุดที่ +24.00 ม.รทก. ปริมาตรเก็บกักน้้า 180.30 ล้านลูกบาศก์เมตร และระดับเก็บกักน้้าต่้าสุดที่ +23.00 ม.รทก. ปริมาตรเก็บกักน้้า 
78.76 ล้านลูกบาศก์เมตร มีฝายควบคุม ปริมาณน้้าอยู่ด้านท้ายบึง ปัจจุบันวันที่ 2 มีนาคม 2560 ระดับ +22.92 ม.รทก. ปริมาณน้้า 75 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปลกูข้าว จ้านวน 114,212 ไร่ อายุประมาณ 100 วัน อยู่ระหว่างเกบ็เกี่ยว คาดวา่จะเก็บเกี่ยวเสร็จภายในกลางเดือนมีนาคม 2560
                  กรม ลประทาน วางแผนโครงการบริหารจัดการน้้าอย่างเปน็ระบบโครงการพฒันาพืน้ที่ตน้น้้าของบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยดา้เนินการ พ.ศ. 2561–63 จ้านวน 15 โครงการ งบประมาณ 770 ล้านบาท
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แผนพัฒนาพื้นที่ต้นน้้าของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

(3)

1 พัฒนาคลองบอน 61 - 63 120 40 40 40
2 ระบบระบายน้้าคลองน้้าสาด ช่วงเหนือถนนเขาทราย 61 - 63 60 20 20 20
3 ระบบระบายน้้าคลองน้้าสาด ธารทหาร 61 - 63 90 30 30 30
4 ระบบระบายน้้าคลองตะโกลาด ระยะที ่2 61 25 25
5 ระบบระบายน้้าคลองหว้ยใหญ่ วังน้้าลดั 61 - 63 200 70 70 60
6 แก้มลงิบา้นตะกุดภิบาล 62 60 60
7 พัฒนาคลองวังมหาการ 62 50 50
8 พัฒนาคลองพนมรอก - ลา้เจ็ดดง 62 20 20
9 พัฒนาคลองแยกวัดเนินสา้ราญ - ประตวูังรอ 62 20 20
10 พัฒนาคลองปากง่าม - ประตวูังรอ 62 20 20
11 พัฒนาคลองวังแรง 62 20 20
12 พัฒนาคลองเตาขนมจีน 62 20 20
13 ฝายบา้นทา่ลอบ 62 30 30
14 แก้มลงิบา้นหนองโพธิศ์รี 62 20 20
15 แก้มลงิหว้ยถ่ัวเหนือ 62 15 15

770 185 435 150

2561 2562 2563

รวม

ปงีบประมาณดา้เนินการงบประมาณ
 (ลา้นบาท)ป ีพ.ศ.ลา้ดบั โครงการ



การพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

งานขุดลอกบึงบอระเพ็ด 2.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ดา้เนินการป  2559 งบประมาณ 114.037 ล้านบาท
 - กรม ลประทาน งบประมาณ 29.823 ล้านบาท
 - ทหาร ่าง กองทัพบก งบประมาณ 42.107 ล้านบาท
 - ทหารพัฒนา กองทัพไทย งบประมาณ 42.107 ล้านบาท




