การบริหารจัดการน้าและแนวทางการพัฒนาเพือ่
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

การพัฒนาแหล่งเก็บน้า
ในปัจจุบันของ
ภาคตะวันออก

(224)
อ่างฯ ห้วยโสมง (295)
(97)

(60)

น้าท่า 26,081 ล้าน ลบ.ม.
(40)

เขื่อนทดน้าบางปะกง

เก็บกัก 2,337 ล้าน ลบ.ม
(ร้อยละ 9 ของน้าท่า)

(325) อ่างฯ คลองพระสะทึง (65)

(98)

อยู่ใน 3 จังหวัด EEC
1,331 ล้าน ลบ.ม.

(117)
อ่างฯ หนองค้อ (21)

(41)
(81)

(295)

อ่างฯ คลองประแกด

(70)
(163)
อ่างฯ บ้านพลวง

(80)

ขนาด

จ้านวน
(แห่ง)

ใหญ่
กลาง
เล็ก
รวม

9
109
959
1,077

ความจุเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

1,176.00
1,069.53
91.84
2,337.37

พืนที่ชลประทาน
(ไร่)

1,696,040
727,637
168,380
2,592,057

พืนที่เกษตร 13,642,000 ไร่
พืนที่ชลประทาน 2,592,000 ไร่
(ร้อยละ 19 ของพืนที่เพาะปลูก)

อ่างฯ ห้วยแร้ง
อ่างฯ เขาระก้า (23)

(36)

ของน้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ที่สมดุลกับภาคเกษตรกรรม
อ.พนัสนิคม อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในรอบการเกิด 15 ปี

6 แห่ง ได้ความจุเเพิ่ม 75 ล้าน ลบ.ม.

4 แห่ง ความจุ 308.5 ล้าน ลบ.ม.

เมืองระยอง และ

พนัสนิคม/พานทอง จ.ชลบุรี

3 แห่ง ได้น้า 120 ล้านลบ.ม./ปี

2 แห่ง ได้น้า 55 ล้าน ลบ.ม./ปี

6. หาแหล่งน้าส้ารอง บริหารจัดการความต้องการน้า
ลดการใช้น้า แหล่งน้าเอกชน ผลิตน้าจืดจากนา้ ทะเล

(แผน East Water บ่อดินเอกชน + สระทับมา 77 ล้าน ลบ.ม.)

แผนพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
อ่างคลองระบม 40

ปรับปรุงคลองพานทอง 20

เพิ่มความจุอ่างคลองสียัด 420/35

จ.ฉะเชิงเทรา

อ่างคลองพะวาใหญ่ 68.1

ผันน้าเขื่อนประแสร์ – บางพระ
อ่างคลองประแกด 60

ชลบุรี
อ่างคลองหลวง 110
เพิ่มความจุอ่างบ้านบึง 10.9 / 2.4

จ.ชลบุรี

อ่างคลองวังโตนด 99.5

แหลมฉบัง

อ่างคลองหางแมว 80.7
อ่างประแสร์ 295

เพิ่มความจุอ่างหนองค้อ 21.4/2.6

P

เพิ่มศักยภาพผันน้าวังโตนด-ประแสร์ 100

พัทยา

จ.จันทบุรี

อ่างดอกกราย 82

ทางเลือก ผันน้าเขื่อนสะตึงนัม 300

จ.ระยอง
สัตหีบ

มาบตาพุด

สูบน้าคลองสะพาน 50
เพิ่มความจุอ่างคลองใหญ่ 40.1 / 10.05
เพิ่มความจุอ่างหนองปลาไหล 163.7 / 23.9

ระบบโครงข่ายน้าปัจจุบนั
ท่อกรมชลประทาน
ท่อ EAST WATER
ท่อ กปภ.

ประเทศกัมพูชา

เพิ่มความจุอ่างมาบประชัน 16.0 / 0.9

จ.ตราด

แผนพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ระยะ 10 ปี
โครงกำร

พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

1. ปรับปรุงแหล่งนำ้ เดิม
1.1 เพิม่ ความจุอา่ งเก็บน้าหนองปลาไหล
1.2 เพิม่ ความจุอา่ งเก็บน้าคลองใหญ่
1.3 เพิม่ ความจุอา่ งเก็บน้าคลองสียัด

ศึกษา

1.4 เพิม่ ความจุอา่ งเก็บน้าหนองค้อ

ออกแบบ

1.5 เพิม่ ความจุอา่ งเก็บน้าบ้านบึง
1.6 เพิม่ ความจุอา่ งเก็บน้ามาบประชัน

เตรียมก่อสร้าง

2. พัฒนำอ่ำงเก็บนำ้

พิจารณา EIA

2.1 อ่างเก็บน้าคลองพะวาใหญ่
2.2 อ่างเก็บน้าคลองหางแมว
2.3 อ่างเก็บน้าคลองวังโตนด
3. เชื่อมโยงแหล่งนำ้ และระบบผันนำ้
3.1 เพิม่ ศักยภาพระบบท่อผันน้าคลองวังโตนด-อ่างประแสร์
3.2 ท่อผันน้า อ่างประแสร์ - อ่างหนองค้อ - อ่างบางพระ
3.3 ปรับปรุงคลองพานทอง เพือ่ ผันน้าไปอ่างฯ บางพระ
4. สูบนำ้ กลับท้ำยอ่ำง
4.1 ระบบสูบผันน้าคลองสะพาน-อ่างประแสร์
4.2 ปรับปรุงระบบสูบน้ากลับอ่างหนองปลาไหล
5. กำรป้องกันนำ้ ท่วม
5.1 ป้องกันน้าท่วมพืนที่อตุ สาหกรรม พนัสนิคม
5.2 บรรเทาอุทกภัยคลองทับมา (ป้องกันน้าท่วมเมืองระยอง)

ก่อสร้าง

แนวทางการด้าเนินงานเพื่อรองรับความต้องการน้าระยะ 20 ปี

1. การพัฒนาแหล่งน้าในประเทศที่มีศักยภาพเพิ่มเติม
โดยบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาคการเกษตร กับ EEC
(ก้าลังศึกษา)

2. การจัดหาแหล่งน้าส้ารองของภาคอุตสาหกรรม เอกชน /
เทคโนโลยีผลิตน้าจืดจากน้าทะเล /
บริหารจัดการความต้องการ (3R)
3. การผันน้าจากเขื่อนสตึงนัม 300 ล้าน ลบ.ม./ปี

1

จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานปรับปรุงแหล่งน้าเดิม

อ่างฯคลองสียัด
420/35
ชลบุรี

 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้า 6 แห่ง

จ.ชลบุรี

อ่างฯบางพระ

 เพิ่มความจุได้อีก 75 ล้าน ลบ.ม.
จากความจุ 673.1 ล้าน ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง
พ.ศ. 2560 – 2563

แหลมฉบัง

2560
2561
2561
2562
2562
2563

อ่างฯหนองค้อ

21.4/2.6
อ่างฯคลองใหญ่

40.1/10.05

อ่างฯหนองปลาไหล
พัทยา

อ่างฯคลองใหญ่
อ่างฯหนองค้อ
อ่างฯหนองปลาไหล
อ่างฯบ้านบึง
อ่างฯมาบประชัน
อ่างฯคลองสียัด

อ่างฯคลองหลวง

10.9/2.4
อ่างฯ บ้านบึง

อ่างฯมาบประชัน
16.0/0.9

อ่างฯประแสร์

อ่างฯดอกกราย163.7/23.9

จ.ระยอง

สัตหีบ
มาบตาพุด

ความจุเดิม / ความจุที่เพิ่ม

2

แผนงานพัฒนาอ่างเก็บน้า

จ.ฉะเชิงเทรา
อ่างฯคลองสียัด

 พัฒนาอ่างเก็บน้า 4 แห่ง ใน
ลุ่มน้าคลองวังโตนด

อ่างฯคลองหลวง

(ก้าลังก่อสร้าง 1 แห่ง)

 ความจุรวม 308.5 ล้าน ลบ.ม.
- ส่งน้าเพื่อการเกษตร 170 ล้าน ลบ.ม.
- ผันน้าเพื่ออุปโภค+อุตสาหกรรม 100
ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองวังโตนด / 99.5

จ.ชลบุรี

อ่างคลองประแกด / 60

อ่างคลองพะวาใหญ่ / 68.1
อ่างคลองหางแมว /80.7

อ่างฯคลองใหญ่
อ่างฯประแสร์

 ระยะเวลาก่อสร้าง
พ.ศ. 2561 – 2565
- อ่างคลองประแกด ก้าลังก่อสร้าง ก้าวหน้า 90%
- อ่างคลองพะวาใหญ่ และอ่างคลองหางแมว ปี 60
เตรียมการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง ปี 61
- อ่างคลองวังโตนด เสนอ คชก. พิจารณา EIA เริ่ม
ก่อสร้าง ปี 62

อ่างฯหนองปลาไหล

จ.ระยอง

อ่างฯดอกกราย

มาบตาพุด

อ่างเก็บน้า / ความจุ

จ.จันทบุรี

3

แผนงานเชื่อมโยง
แหล่งน้า/ผันน้า

ระบบโครงข่ายน้าปัจจุบนั

ปรับปรุงคลองพานทอง เพื่อผันไปอ่างบางพระ

ท่อกรมชลประทาน
ท่อ EAST WATER
ท่อ กปภ.

จ.ฉะเชิงเทรา
ผันน้าอ่างประแสร์ – อ่างหนองค้อ – อ่างบางพระ
ชลบุรี

 พัฒนาระบบผันน้า
3 โครงการ
 มีน้าใช้การเพิ่มขึน
- อุปโภค+อุตสาหกรรม
120 ล้าน ลบ.ม./ปี

จ.ชลบุรี

อ่างคลองหลวง 110

เพิ่มศักยภาพผันน้า คลองวังโตนด - อ่างประแสร์

แหลมฉบัง

อ่างประแสร์ 295

พัทยา

จ.จันทบุรี

อ่างดอกกราย 82

 ระยะเวลาก่อสร้าง
พ.ศ. 2561 – 2564

ทางเลือก ผันน้าเขื่อนสะตึงนัม - อ่างประแสร์

จ.ระยอง
สัตหีบ

มาบตาพุด

โครงการ
1. ปรับปรุงคลองพานทองเพือ่ ผันน้าไปอ่างฯบางพระ ให้เต็มศักยภาพ 50 ล้าน ลบ.ม. (ปัจจุบันผันได้ 30 ล้าน ลบ.ม.) ก่อสร้างปี 61
2. เพิ่มศักยภาพผันน้าวังโตนด-ประแสร์ ก่อสร้าง ปี 64 ภายใต้เงื่อนไขพัฒนา 4 อ่าง เพื่อผันน้าส่วนเกิน 100 ล้าน ลบ.ม
3. ผันน้า ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ ก่อสร้างปี 64 รองรับการผันน้าจากลุม่ วังโตนด

ทางเลือก ผันน้าเขื่อนสตึงนัม-ประแสร์ แผนทางเลือก ระยะยาว 10 ปี ได้น้าอุโภค+อุตสาหกรรม 300 ล้าน ลบ.ม./ปี

จ.ตราด

4

แผนงานสูบน้ากลับท้ายอ่าง

จ.ฉะเชิงเทรา
อ่างฯคลองสียัด
(325)

 สูบน้ากลับท้ายอ่าง 2 แห่ง

ชลบุรี

อ่างฯคลองหลวง

(98)

อ่างฯ บ้านบึง

 ได้น้าใช้การเพิ่ม 55 ล้าน ลบ.ม.

จ.ชลบุรี

อ่างฯบางพระ
(117)
แหลมฉบัง

 ระยะเวลาก่อสร้าง
พ.ศ. 2560 – 2563

อ่างฯหนองค้อ
(21)

อ่างฯหนองปลาไหล

อ่างฯคลองใหญ่
(41)

(163)

พัทยา

หมายเหตุ
1. สูบกลับคลองสะพาน – อ่างประแสร์
ได้น้า 50 ล้าน ลบ.ม. เตรียมการก่อสร้าง ปี 60
ก่อสร้าง ปี 61

อ่างฯมาบประชัน

จ.ระยอง

อ่างฯดอกกราย (81)

สัตหีบ
มาบตาพุด

2. ปรับปรุงระบบสูบกลับอ่างหนองปลาไหล
ได้น้า 5 ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างปี 60

อ่างฯประแสร์

(295)

5

ป้องกันน้าท่วมพืนที่อุตสาหกรรม พนัสนิคม

แผนงานป้องกันน้าท่วม

จ.ฉะเชิงเทรา

อ่างฯคลองสียัด
(325)

 ป้องกันน้าท่วมพืนที่ส้าคัญ
2 แห่ง
 ระยะเวลาก่อสร้าง
พ.ศ. 2561 – 2563

ชลบุรี

อ่างฯคลองหลวง

จ.ชลบุรี

อ่างฯบางพระ
(117)
แหลมฉบัง

อ่างฯหนองค้อ
(21)

อ่างฯหนองปลาไหล
(163)

หมายเหตุ
1. ป้องกันน้าท่วมเมืองระยอง ก่อสร้างสถานีสูบน้า
และท่อผันน้าหลาก จากคลองทับมา เลี่ยงเมืองระยอง
2. ป้องกันน้าท่วมพืนที่อุตสาหกรรม พนัสนิคม ปรับปรุง
ระบบระบายน้า ก่อสร้าง ปตร.

(98)

อ่างฯ บ้านบึง

พัทยา

อ่างฯมาบประชัน

อ่างฯคลองใหญ่
(41)

จ.ระยอง

อ่างฯดอกกราย (81)

สัตหีบ

ป้องกันน้าท่วมเมืองระยอง

อ่างฯประแสร์

(295)

