
ฉะเชิงเทรา 

นครนายก 
ปราจนีบุรี 

จนัทบุรี 

ชลบุรี 

ระยอง 

ตราด 

แหลง่นํา้ 
และ 

การจดัสรรนํา้  
 

ภาคตะวนัออก 

สระแก้ว 

5 กรกฎาคม 2553 



อา่งเกบ็น้ําขนาดใหญ่ 

ลุม่นํา้บางปะกง 

ลุม่นํา้ปราจนีบรุ ี

อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในภาคตะวนัออก 

ลุม่นํา้ชายฝั่งทะเลตะวนัออก 

นครนายก 

ชลบรุ ี

จนัทบรุ ี

ตราด 

สระแกว้ 

ปราจนีบรุ ี

ฉะเชงิเทรา 

ระยอง 

ลุม่นํา้โตนเลสาป 

อ่างฯประแสร์       

248 ล้านลบ.ม.  

อ่างฯคลองสียดั             

420 ล้านลบ.ม.  

อ่างฯขุนด่านปราการชล

224.0  ล้านลบ.ม.  

อ่างฯบางพระ           

117.0 ล้านลบ.ม.  

อ่างฯหนองปลาไหล   

163.75 ล้านลบ.ม.  

ความจุอ่างเกบ็นํา้ขนาดใหญ่ 5 แห่ง 

 ความจุรวม 1,173 ลา้นลบ.ม. 

สาํนกัชลประทานที ่9 



จ.สระแก◌้ว

จ.จ◌ันทบ◌ุร◌ีจ.ระยอง

จ.ชลบ◌ุร◌ี

จ.ตราด

จ.ฉะเช◌ิงเทรา

จ.ปราจ◌ีนบ◌ุร◌ี
จ.นครนายก

แม◌่น◌้◌ําบางปะกง

ชายฝ◌ั◌่งทะเลตะว◌ันออก

แม◌่น◌้◌ําปราจ◌ีนบ◌ุร◌ี

โตนเลสาป

แม◌่น◌้◌ําม◌ูล

100 0 100 Kilometers
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ล◌ุ◌่มน◌้◌ําหล◌ักสชป9

ชายฝ◌ั◌่งทะเลตะว◌ันออก
โตนเลสาป
แม◌่น◌้◌ําเจ◌้าพระยา
แม◌่น◌้◌ําบางปะกง
แม◌่น◌้◌ําปราจ◌ีนบ◌ุร◌ี

ล◌ําน◌้◌ําสายหล◌ักในสชป9
อ◌่างเก◌็บน◌้◌ําสชป9ท◌ี◌่สร◌้างเสร◌็จ(กรมชลฯด◌ูแล)
สชป9

- อ่างเกบ็นํา้ขนาดใหญ่ 5 อ่างฯ  

ความจุรวม 1,173 ล้านลบ.ม.    

- อ่างเกบ็นํา้ขนาดกลาง 49 อ่างฯ 

ความจุรวม 647 ล้านลบ.ม. 

- ความจุอ่างฯรวม 1,820 ล้านลบ.ม. 



ปริมาณนํ�าท่า ความจุเก็บกัก

ไหลลงอ่างฯ รวม

(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)

ชลบุรี 12 99.0 197.0 54.1 11.5 3.9 9.5 79.0

ระยอง 5 652.4 542.9 31.2 20.9 204.5 32.4 167.0 94.4 550.4

จันทบุรี 2 286.5 82.1 0.9 80.3 52.7 133.8

ตราด 5 355.8 74.9 13.8 86.3 5.1 105.1

สระแก้ว 14 214.5 199.3 0.1 28.9 126.8 0.2 156.1

ปราจีนบุรี 3 41.4 5.5 4.6 0.3 4.9

นครนายก 8 328.8 250.2 4.4 13.7 155.2 63.6 236.8

ฉะเชิงเทรา 5 337.8 468.1 0.9 19.0 200.3 7.0 75.0 302.2

รวม 54 2,316.1   1,819.9  104.5 87.9 865.1 43.3 176.5 291.0 1,568.3 

จังหวัด
จํานวนอ่าง

เก็บนํ�า(แห่ง)
การ

ประปา

อุปโภค-

บริโภค

การจัดสรรนํ้า (ล้าน ลบ.ม.)

เกษตร

อุตสาห

 กรรม

EAST 

WATER

ระบบ

นิเวศ

อา่งเก็บนํา้และการจดัสรรนํา้ในภาคตะวนัออก 



     สรุปการจัดสรรนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า  
   ภาคตะวันออก

อุปโภค-บริโภค,

 88.00, 6%

เกษตร, 865.20

, 54%

อุตสาห กรรม

, 168.30, 11%

ระบบนิเวศ, 

291.00, 19%

การประปา , 

156.00, 10%

การประปา
อุปโภค-บริโภค
เกษตร
อุตสาห กรรม
ระบบนิเวศ

จดัสรรนํ้ารวม 1,568.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 



อ่างเกบ็นํา้ทีสํ่าคญัในเขต จ.ชลบุรี 

อ่างเกบ็น้ําบางพระ 

 

 
 
 
 

 ทีต่ั้ง     ต.บางพระ     อ.ศรีราชา 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั           117  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด        12.06  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้           130  ตร.กม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่        1,200  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า             36  ล้าน ลบ.ม./ปี 

อ่างเกบ็น้ําหนองค้อ 
 
 
 
 
 

 ทีต่ั้ง     ต.หนองขาม     อ.ศรีราชา 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั           21.40  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด             1.00  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้                51  ตร.ม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่           2,134  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า                19  ล้าน มม./ปี 

 

อ่างเกบ็น้ําห้วยสะพาน 
 
 
 
 
 

 ทีต่ั้ง     ต.บึง     อ.ศรีราชา 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั          3.84  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด          0.30  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้             14  ตร.กม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่        1,200  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า          5.83  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 

อ่างเกบ็น้ําหนองกลางดง 
 
 
 
 
 

   ทีต่ั้ง    ต.บึง  อ.ศรีราชา 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั          7.65  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด          0.28  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้        18.50  ตร.กม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่        1,105  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า            7.7  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 

อ่างเกบ็น้ําห้วยขุนจติ 
 
 
 
 
 

  ทีต่ั้ง     ต.ตะเคยีนเตีย้     อ.บางละมุง 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั          4.80  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด          0.25  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้             11  ตร.กม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่           974  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า            4.2  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 

อ่างเกบ็น้ํามาบประชัน 
 
 
 
 
 

  ทีต่ั้ง     ต.หนองปรือ     อ.บางละมุง 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั              16.6  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด              0.76  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้                 37  ตร.ม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่            1,280  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า                 14  ล้าน มม./ปี 

 

อ่างเกบ็น้ําชากนอก 
 
 
 
 
 

  ทีต่ั้ง     ต.ห้วยใหญ่     อ.บางละมุง 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั          7.03  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด          0.40  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้          17.6  ตร.กม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่           860  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า          3.65  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 

อ่างเกบ็น้ําบ้านบึง 
 
 
 
 
 

  ทีต่ั้ง     ต.คลองกิว่     อ.บ้านบึง 

   ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั        10.98  ล้าน ลบ.ม 
   ความจุทีร่ะดบัตํา่สุด          0.30  ล้าน ลบ.ม 
   พืน้ทีรั่บนํา้             53  ตร.กม. 
   ปริมาณฝนเฉลีย่        1,140  มม./ปี 
   ปริมาณนํา้ท่า             12  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 

จ.ชลบุรี 

อ.ศรีราชา 

อ.บางละมุง 

อ.พนัสนิคม 
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บางพระ หนองค้อ มาบประชัน ห้วยสะพาน ห้วยขุนจิต หนองกลางดง ชากนอก บ้านบึง

อ่างเก็บนํ้า

ปริมาณเก็บกัก(ความจ)ุ ปริมาณนํ้า 1 ก.ค. 53 ปริมาณนํ้า 1 ก.ค. 48

52.3% 

23.5% 

39.9% 

72.9% 34.1% 

55.1% 

47.9% 
92.0% 

ความจรุวม  189.299 ล้านลบ.ม. 

ปริมาณน้ําในอ่างฯปัจจบุันรวม    84.1 ล้านลบ.ม. คดิเป็น  44.4  % 

ปริมาณน้ําในอ่างฯ ปี 2548 รวม    27.3 ล้านลบ.ม. คดิเป็น  14.4  % 

Presenter
Presentation Notes
จังหวัดชลบุรี มีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 12 แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำในวัดญาณฯ 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ 8 แห่ง ที่ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี ความจุทั้ง 8 อ่างฯ รวม 189 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯปัจจุบันรวม 96 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 50.6 %ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ความจุ 117 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 45 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 39 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ความจุ 21.4 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 13.8 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 64.4 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ความจุ 16.6 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 10.3 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 61.7 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ความจุ 3.84 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.3 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 86.5 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ความจุ 4.8 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.9 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 89 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ความจุ 7.65 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.4 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 84 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำชากนอก ความจุ 7.03 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4.2 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 60 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านบึง ความจุ 10.979 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.9 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 81 % ของความจุเก็บกัก



บางพระ หนองค้อ

ห้วยสะพาน 

หนองกลางดง

 ห้วยขุนจิต

มาบ

ประชัน ชากนอก บ้านบึง

ห้วยตู1้,2 

มาบ

ฟักทอง1,2

ปริมาณนํ้าท่า 98.96 40.21 19.75 11.42 12.95 2.63 12.00

ความจุเก็บกัก 196.98 117.00 21.40 16.29 16.6 7.03 10.98 7.68

1 ประปาชลบุร/ี

ประปาอื่นๆ

133.60 54.12 25.92 0.15 13.14 9.86 1.46 3.60

2 การเกษตร 11.47 11.47 2.00 0.26 3.00 6.21

3 อุตสาหกรรม 37.40 3.94 2.56 1.39

4 EAST  WATER 9.50 9.50

5 ระบบนิเวศน์ 5.80

รวม 188.27 79.02 30.47 9.90 13.14 9.86 1.46 7.99 6.21

รับนํ้าจากแหล่งนํ้า (ล้าน ลบ.ม.)
ลํา

ดับ
รายการผู้ใช้นํ้า

ต้องการ

นํ้า (ล้าน

 ลบ.ม.)

จัดสรร

นํ้า (ล้าน

 ลบ.ม.)

แหลง่นํา้และการจดัสรรนํา้จงัหวดัชลบรุ ี

ผนัไปอ่างฯ 

บางพระ 6.0 



สัดส่วนการจัดสรรนํ้า จ.ชลบุรี

อุตสาหกรรม, 3.94

, 5%

ประปา , 63.62

, 80%

การเกษตร, 11.47

, 15%

ระบบนิเวศน์, 0 

, 0%

ประปาชลบุรี/ประปาอื่นๆ

การเกษตร

อุตสาหกรรม

ระบบนิเวศน์จดัสรรนํ้ารวม 79.02 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 



คลองพระองค ์Qm 470,000 

สัญลกัษณ์ 
 

           โรงกรองนํ้าประปา 

           อ่างเกบ็นํ้า 

อ่างฯ             อ่างฯ            อ่างฯ 

อ่างฯ ดอกกราย 

อ่างฯ ชากนอก 

อ่างฯ มาบ 

 

อ่างฯ หนองปลาไหล   

 

หว้ยสะพาน  หนองกลางดง  หว้ยขนุจิต 
อ่างฯ บางพระ   

  1 - ∅700 Qm 50,000  

อ่างฯ หนองคอ้   

 

∅900 Qm 120,000 ม.3 

∅800 Qm 100,000 ม.3 

แม่นํ้าบางปะกง ∅1,400 Qm 200,000 

ประปาบางพระ 1 ∅800 Qm 71,000 

ประปาบางพระ 2 ∅500 Qm 20,000 

ประปาบางพระ 2 ∅700 Qm 50,000 

ไทยออลย์ ∅250 Qm 8,200 

ไทยออลย์ ∅500 Qm 12,000 

ไฟฟ้าบางปะกง ∅300 Qm 5,000 

พื้นท่ีการเกษตร Q 5,500 

อ.เมือง , อ.ศรีราชา 

50 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 ∅
1,

00
0 

Q
m

 

∅
1,

20
0 

 Q
m

 

บา้นหุบบอน ∅1,350 Qm 220,000 

นิคมบ่อวิน ∅700 Qm 60,000 ม.3 

 ∅
50

0 
Q

m
  5

0,
00

0 
 

ประปาหนองกลางดง ∅600 Qm 48,000  

ประปาบางละมุง ∅600 Qm 36,000  

ประปามาบประชนั ∅600 Qm 27,000  

ประปาชากนอก ∅600 Qm 14,000  

หาดนาจอมเทียน ∅600 Qm 12,000  

ประปาแหลมฉบงั ∅700 Qm 45,000  

ภาคอุตสาหกรรม Qm 85,000  

เมืองพทัยา  อ.บางละมุง 

50 ลา้น ลบ.ม./ปี 

ประปาสัตหีบ ∅900 Qm 12,000  

บางพระ 1-2 ∅500 Qm 20,000 (ยงัไม่มีการใชง้าน) 

อ.ศรีราชา , นิคมแหลมฉบงั 

66 ลา้น ลบ.ม./ปี 

อ.สัตหีบ 

4.00 ลา้น ลบ.ม./ปี 

ประปาศรีราชา ∅800 Qm 50,000  

3 อ่างฯ ∅600 Qm 36,000 
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อ่างฯ หว้ยไข่เน่า  

 

อ่างฯ มาบหวายโสม 

 

 

 

ประชนั 



ปริมาณนํ้าเก็บกัก - ล้าน ม.
3

อ่างเก็บนํ้า ความจุ การเกษตร

จ.ชลบุรี หน่วยงาน ลบ.ม. หน่วยงาน ลบ.ม. (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./เดือน) (ลบ.ม./ป)ี

อ่างเก็บนํ้าบางพระ* 117.00 5,500.00 ประปาชลบุร(ี1) 71,000.00 บ.ไฟฟ้าบางปะกง 5,000.00 83,500.00 2,505,000.00     30,477,500.00     

ประปาชลบุร(ี2) 0.00 บ.ไทยออยล์ 2,000.00

อ่างเก็บนํ้าหนองค้อ 21.40 0.00 บ.EAST WATER 26,000.00 27,100.00 813,000.00        9,891,500.00       

บ.ศรีราชาฟาร์ม 700.00

อบต.หนองขาม 400.00

อ่างเก็บนํ้าห้วยสะพาน 3.84 0.00 8,000.00

อ่างเก็บนํ้าหนองกลางดง 7.65 0.00 ประปาพัทยา 16,000.00 36,000.00 1,080,000.00     13,140,000.00     

อ่างเก็บนํ้าห้วยขุนจิต 4.80 0.00 (โรงกรองหนองกลางดง) 12,000.00

อ่างเก็บนํ้ามาบประชัน 16.60 0.00 โรงกรองมาบประชัน 27,000.00 27,000.00 810,000.00        9,855,000.00       

อ่างเก็บนํ้าชากนอก 7.03 0.00 โรงกรองชากนอก 4,000.00 4,000.00 120,000.00        1,460,000.00       

อ่างเก็บนํ้าบ้านบึง 10.80 8,220.00 9,863.00 บ.โรงนํ้าตาลชลบุรี 2,300.00 21,883.00 656,490.00        7,987,295.00       

บ.ฟู๊ดแอนด์ดริ�งส์ 1,500.00

รวม ปริมาณนํ้าจากอ่างฯ 189.12 13,720 148,263 37,500 199,483 5,984,490 72,811,295

บริษัท EAST WATER ประปาชลบุรี 45,000.00 บ.ไทยออยด์ 6,200.00 195,200.00 5,856,000.00     71,248,000.00     

โรงกรองบางละมุง 24,000.00 นิคมฯแหลมฉบัง 101,000.00

โรงกรองชากนอก 10,000.00

โรงกรองนํ้ามาบประชัน 9,000.00

โรงกรองนํ้าหนองกลางดง 12,000.00

โรงกรองนํ้าศรีราชา 50,000.00

โรงกรองนํ้าสัตหีบ 24,000.00

รวม จ.ชลบุรี 189.12 13,720 322,263 144,700 368,683 11,060,490 134,569,295

 แผนการจัดสรรนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า

จ.ชลบุรี   ปี 2553

อุปโภค-บริโภค อื่นๆ รวม

แผนการจัดสรรนํ้า - ล้าน ม.
3



การคาดการณ์นํ้าในอ่างฯจ .ชลบุรี ปี 2553 
(รวม 7อ่างฯ ยกเว้นอ่างฯบ้านบึง)
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จงัหวดัระยอง 

ลุ่มนํ้าระยองตะวนัออก 

ลุ่มนํ้าระยองตะวนัตก 

ลุ่มนํ้าพงัราด 

ลุ่มนํ้าคลองใหญ่ 

1 กรกฎาคม 2553 

ลุ่มนํา้คลองใหญ่ เฉลีย่ 65% 

ลุ่มนํา้ประแสร์   เฉลีย่ 64% 

ลุ่มนํ้าประแสร์ 

 อา่งเก็บนํา้ประแสร ์ อา่งเก็บนํา้คลองใหญ ่
อา่งเก็บนํา้หนองปลาไหล อา่งเก็บนํา้ดอกกราย อา่งเก็บนํา้หระโอก 

ดอกกราย 

71.40 

45.3 

63% 

หนองปลาไหล 

163.75 

109.5 

63% 

คลองใหญ่ 

40.10 

23.7 

59% 

ประแสร์ 

248.00 

157.8 

64% 

ระโอก 

19.65 

17.1 

87% 
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ดอกกราย หนองปลาไหล ระโอก คลองใหญ่ ประแสร์

อ่างเก็บนํ้า

ปริมาณเก็บกัก(ความจ)ุ ปริมาณนํ้า 1 ก.ค.53 ปริมาณนํ้า 1 ก.ค.48

59.1% 

66.9% 

63.4% 

87.0% 

63.6% 

ความจรุวม  542.9 ล้านลบ.ม. 

ปริมาณน้ําในอ่างฯปัจจบุันรวม    353.4 ล้านลบ.ม.คดิเป็น  65.1  % 

ปริมาณน้ําในอ่างฯ ปี 2548รวม    38.3 ล้านลบ.ม.คดิเป็น  7.1  % 

Presenter
Presentation Notes
จังหวัดระยอง มีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 5 แห่ง ที่ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ในจังหวัดระยอง ความจุทั้ง 4 อ่างฯ รวม 543 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯปัจจุบันรวม 402 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 74 %ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ความจุ 71.4 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 68 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 95.2 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ความจุ 163.75 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 132 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 81 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำระโอก ความจุ 19.6 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 70 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ ความจุ 40.1 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 32 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 79 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำประแสร์ ความจุ 248 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 156 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 63 % ของความจุเก็บกัก



ประแสร์ หนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ ระโอก ฝายบ้านค่าย

ปริมาณนํ้าท่า 667.82 275.83 129.17 171.26 50.41 15.47 25.68

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 542.90 248.00 163.75 71.40 40.10 19.65

1 ประปาระยอง และ

ประปาอื�นๆ

31.22 31.22 10.950 7.00 3.00 2.40 0.88 7.00

2 อุปโภค - บริโภค 20.90 20.90 20.000 0.90

3 การเกษตร 204.45 204.45 136.900 12.35 2.48 31.36 15.68 5.68

4 อุตสาหกรรม 32.40 32.40 13.80 3.60 5.00 10.00

5 EAST  WATER 167.00 167.00 70.80 96.20

6 ระบบนิเวศน์ 94.40 94.40 80.00 3.00 3.00 3.00 2.40 3.00

รวม 550.37 550.37 247.850 106.94 108.28 41.76 19.86 25.68

ลํา

ดับ
รายการผู้ใช้นํ้า

รับนํ้าจากแหล่งนํ้า(ล้าน ลบ.ม.)ต้องการ

นํ้า
จัดสรรนํ้า

(รวมจ.ชลบุร4ี3)

แหลง่นํา้และการจดัสรรนํา้จงัหวดัระยอง 



สัดส่วนการจัดสรรนํ้า จ.ระยอง

การเกษตร, 204.45

, 37%

อุตสาหกรรม , 157.40

, 29%

ระบบนิเวศน์, 94.40

, 17%

อุปโภค - บริโภค, 20.90

, 4%

ประปา, 73.22

, 13%

ประปาระยอง และประปาอื�นๆ
อุปโภค - บริโภค
การเกษตร
อุตสาหกรรม
ระบบนิเวศน์

จดัสรรนํ้ารวม 550.4 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 



หนองปลาไหล-มาบตาพดุ 

หนองปลาไหล - หนองคอ้ 

ดอกกราย - มาบตาพดุ - สตัหีบ 
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ภาค ปริมาณนํ้าเก็    

อ่างเก็บนํ้า ความจุ การเกษตร

จ.ระยอง ลบ.ม. หน่วยงาน ลบ.ม. หน่วยงาน ลบ.ม./วัน (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./เดือน) (ลบ.ม./ป)ี

อ่างเก็บนํ้าดอกกราย 71.40 ประปาแม่นํ้าคู้ 8,219.18 บ.EAST WATER 263,561.64

บ.ไทยแทฟฟิต้า 9,863.01 296,657.53 8,899,726.03      108,280,000.00        

ศูนย์พัฒนาปลวกแดง 6,794.52

รักษาระบบนิเวศน์ 8,219.18

อ่างเก็บนํ้า 163.75 ประปาระยอง 19,167.12 บ.EAST WATER(ร.1)

หนองปลาไหล* บ.EAST WATER(ร.2) 193,972.60 292,994.52 8,789,835.62      106,943,000.00        

IRPC 24,657.53

โรจนะ 13,150.68

Outletส่งให้ฝายบ้านค่าย 33,827.40

รักษาระบบนิเวศน์ 8,219.18

อ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ 40.10 ประปาระยอง 6,575.34 Outletส่งให้ฝายบ้านค่าย 85,912.33

IRPC 13,698.63 114,405.48 3432164.384 41,758,000.00          

รักษาระบบนิเวศน์ 8,219.18

ฝายบ้านค่าย 15,575.34 ประปาระยอง 19,178.08 IRPC 10,958.90

(รับนํ้าจากอ่างฯหนองปลาไหล) 33,827.40 โรจนะ 16,438.36 70,369.86 2,111,095.89      25,685,000.00          

(รับนํ้าจากอ่างฯคลองใหญ่) 85,912.33 รักษาระบบนิเวศน์ 8,219.18

อ่างเก็บนํ้าคลองระโอก 17.50 15.68 ล้าน/ปี ประปาปากนํ้าประแสร์ 4,876.71 รักษาระบบนิเวศน์ 6,575.34 54,410.96 1632328.767 19,587,945.21          

รวม จ.ระยอง 292.75 135,315 (ไม่รวมอ่างฯประแสร)์ 58,016 (ไม่รวมอ่างฯประแสร)์ 585,973 828,838.36   24,865,150.68    302,253,945.21        

อ่างเก็บนํ้าประแสร*์ 248.00 136.9 ล้านม.
3
/ปี อุปโภค-บริโภค 31 ล้านม.

3
/ปี นิเวศน์+พร่องนํ้า+ผันนํ้า 80 ล้านม.

3
/ปี 247,850,000.00        

รวม จ.ระยอง 540.75 186,290,000 ล้านม.
3
/ปี 52,126,000 ล้านม.

3
/ปี 293,880,000 ล้านม.

3
/ปี 550,103,945.21        

รวม

แผนการจัดสรรนํ้า - ล้าน ม.
3

 แผนการจัดสรรนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า จ.ระยอง ปี 2553

อุปโภค-บริโภค อื่นๆ



การคาดการณ์นํ้าในอ่างฯลุ่มนํ้าคลองใหญ่ จ .ระยอง ปี 2553 

(อ่างฯดอกกราย  อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯคลองใหญ่ )
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จ.ฉะเชิงเทรา 
ลาดกระทิง 
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33% 
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คลองสียัด ระบม ลาดกระทิง ลุ่มนํ้าโจน2 ลุ่มนํ้าโจน 16

อ่างเก็บนํ้า

ปริมาณเก็บกัก(ความจ)ุ ปริมาณนํ้า 1 ก.ค.53 ปริมาณนํ้า 1 ก.ค.48

51.0% 

45.8% 18.2% 

33.3% 

86.3% 

ความจรุวม  468.1 ล้านลบ.ม. 

ปริมาณน้ําในอ่างฯปัจจบุันรวม    99.7 ล้านลบ.ม.คดิเป็น  21.3  % 

ปริมาณน้ําในอ่างฯ ปี 2548รวม    38.7 ล้านลบ.ม.คดิเป็น  7.1  % 

Presenter
Presentation Notes
จังหวัดระยอง มีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 5 แห่ง ที่ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ในจังหวัดระยอง ความจุทั้ง 4 อ่างฯ รวม 543 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯปัจจุบันรวม 402 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 74 %ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ความจุ 71.4 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 68 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 95.2 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ความจุ 163.75 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 132 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 81 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำระโอก ความจุ 19.6 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 70 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ ความจุ 40.1 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 32 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 79 % ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำประแสร์ ความจุ 248 ล้านลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 156 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 63 % ของความจุเก็บกัก



รวม

(ล้าน ลบ.ม.) คลองสียัด คลองระบม ลาดกระทิง ลุ่มนํ�าโจน16 ลุ่มนํ�าโจน2

ปริมาณนํ้าเก็บกัก 468.1 420.0 40.0 4.2 2.0 2.0

ปริมาณนํ้าท่า 337.8 286.0 51.8

ปริมาณนํ้าในอ่างฯคงเหลือ 137.9 111.1 22.8 1.3 1.5 1.2

1 ประปา 0.91 0.27 0.64

2 อุปโภค - บริโภค 18.95 15.35 1.80 1.80

3 การเกษตร 200.31 169.35 26.96 4.00

4 อุตสาหกรรม 7.00 6.00 1.00

5 ระบบนิเวศน์ 75.00 75.00

รวม 302.17 265.97 28.60 4.00 1.80 1.80

ลําดับ รายการผู้ใช้นํ้า
รับนํ้าจากแหล่งนํ้า(ล้าน ลบ.ม.)

อา่งเก็บนํา้และการจดัสรรนํา้จงัหวดัฉะเชงิเทรา 



ROS การใช้นํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา ปี 52/53
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ปริมาตรนํ�าตามแผน ความจุที�ระดับเก็บกัก URC
LRC ความจุตํ�าสุด ปริมาตรนํ�าจริง
ปริมาณนํ�าเฉลี�ย ปริมาณนํ�าคาดการณ์

ปรับแผนคร้ังท่ี 1 

ตํ่าสุด 31ก.ค.53 

42.9 ลา้นลบ.ม. 

ปรับแผนคร้ังท่ี 2 



สรปุแผนพฒันา
แหลง่นํา้ 

จงัหวดัชลบรุ ี 
และระยอง 

ทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ  
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ศักยภาพแหล่งน้ําต้นทุนจากการพฒันาตามแผนดาํเนินการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลน 

แนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ําจากผลการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. กรณสีภาพปี พ.ศ. 2548 

2. ก่อสร้างระบบผันน้ําจากบางปะกงไปอ่างฯบางพระ 

3. ก่อสร้างระบบผันน้ําอ่างฯคลองใหญ่-อ่างฯหนอง

ปลาไหล 

4. ก่อสร้างระบบผันน้ําอ่างฯประแสร์-อ่างฯคลองใหญ่ 

1 

3 

2 

4 

ศักยภาพแหล่งนําต้นทุนและแนวโนม้ความตอ้งการใชนํ้า้เพือการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จ.ชลบุรี และ ระยอง 

(ที่มา: การศึกษาเพ่ือผนันํา้จากอ่างฯประแสร ์- อ่างฯคลองใหญ่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปี 2549) 

 

5 

5. ก่อสร้างระบบผันน้ําอ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนอง

ปลาไหลและเพิม่ระดบัเกบ็กกัน้ําของอ่างฯดอกกราย 

(10.68) 

  6. ก่อสร้างระบบผันน้ําคลองวังโตนด-อ่างฯประ

แสร์ (70) 

6 

7 

7. ก่อสร้างระบบผันน้ําจากคลองพระองค์ไชยานุชิต

ไปลงอ่างฯบางพระ (70) 

8 

8. ก่อสร้างอ่างฯมาบหวายโสมและอ่างฯห้วยไข่เน่า 

   พร้อมระบบผันน้ําเช่ือมโยง (14.32) 

Presenter
Presentation Notes
ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและแนวโน้มความต้องการใช้น้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรีรวม จ.ระยอง เส้นประสีดำแสดงความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ปี 2548 ความต้องการน้ำ 337 ล้าน ปริมาณน้ำต้นทุน 330 ล้านลบ.ม. เมื่อก่อสร้างระบบท่อผันน้ำบางปะกง-อ่างฯ บางพระ ระบบท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯประแสร์-อ่างฯคลองใหญ่ ปริมาณน้ำต้นทุนในปี 2552 เพิ่มเป็น 450 ล้านลบ.ม. กำลังจะเริ่มก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนองปลาไหลและเพิ่มระดับเก็บกักน้ำของอ่างฯดอกกราย ระบบท่อผันน้ำคลององค์ไชยานุชิต-อ่างฯ บางพระ ระบบผันน้ำคลองวังโตนด-อ่างฯประแสร์และ และก่อสร้างอ่างฯ มาบหวายโสม , อ่างฯ ห้วยไข่เน่าและระบบผันน้ำ จะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2555 ปริมาณน้ำต้นทุนจะเพิ่มเป็น 613 ล้านลบ.ม. สามารถรองรับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตในทั้ง 2 จังหวัดได้มากกว่า 15 ปี



โครงการที่อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 



     แผนงาน/โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการกรมชลประทาน 

โครงการ แผนการ

ดาํเนิน 

งาน 

วงเงินทัง้

โครงการ 

(ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ สถานภาพ 

โครงการอ่างเกบ็น้ําระบบผนัน้ํา

อ่างเกบ็น้ําประแสร ์– อ่างเกบ็น้ํา

คลองใหญ่ 

4 ปี 

พ.ศ.2548-

2552 

- เพ่ือผนัน้ําส่วนเกินของ

อ่างฯประแสรไ์ปยงัอ่าง

เกบ็น้ําคลองใหญ่ เฉล่ียปี

ละ 70 ล้าน ลบ.ม. 

-ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ โดย

บริษัท EAST 

WATER 
-กรมชลประทานซ้ือ

โครงการ ส่งมอบแล้ว 

-อยู่ระหว่าง

ทดสอบระบบ 



แนวทอเชื่อมโยงอางเกบ็น้าํประแสร - คลองใหญ 

สรปุความกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง  
 - จดัหาทอ่สง่นํา้แลว้เสร็จ 100% 
 - วางทอ่สง่นํา้แลว้เสร็จ 100%   
 - การกอ่สรา้งสถานสีบูนํา้แลว้เสร็จ  100%  
- งานจดัหาและตดิต ัง้เครือ่งสบูนํา้พรอ้มระบบไฟฟ้าแลว้เสร็จ100% 

ความกา้วหนา้รวม 100 %  

แนววางทอ 

สถานีสูบน้ํา 

อางฯประแสร 
อางฯคลองใหญ 

อางฯหนองปลาไหล 

 บริษัท EAST WATER ไดดําเนินการกอสรางตั้งแตเดือนตุลาคม 2548  
 ปจจุบัน งานกอสรางมีความกาวหนารวม 100% 



     แผนงาน/โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการกรมชลประทาน 

โครงการ แผนการ

ดาํเนิน 

งาน 

วงเงินทัง้

โครงการ 

(ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ สถานภาพ 

โครงการผนัน้ําจากคลอง

พระองคเ์จ้าไชยานุชิต-อ่างเกบ็

น้ําบางพระ 

4 ปี 

พ.ศ.2553-

2556 

4,936 เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําให้

อ่างเกบ็น้ําบางพระ  

จงัหวดัชลบรีุ เฉล่ียปีละ 

70 ล้าน ลบ.ม. 

-ครม.
อนุมัตใิหลัก

การให้กร

ชลประทาน

ดาํเนินการ

เม่ือวันที่   7 

เม.ย.52 

-ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่

ระหว่างรออนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการผนัน้ําจากคลองวงั

โ   ็

 

 

 

  

 

 

 
 

้ ใ ้ ้ ่

   
  

-ครม.

    

 

 

 



รายละเอยีดโครงการ 
    วางทอ่สง่นํา้ดบิจากคลองพระองคเ์จา้ไชยานชุติ
ไปยงัอา่งเก็บนํา้บางพระ จ.ชลบรุ ี     
    - ทอ่สง่นํา้ดบิขนาด 1.80 ม.   
      ยาวประมาณ 58.5 กม. 
    - สถานสีบูนํา้จํานวน 1 แหง่ แรงดนั 160 ม. 
 
 ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
     เพือ่รองรบัความตอ้งการใชนํ้า้ในพืน้ทีช่ายฝั่งทะเล
ภาคตะวนัออกโดยการผนันํา้จากคลองพระองคเ์จา้   
ไชยานชุติ ในชว่งฤดฝูน (ม.ิย.-ต.ค.)ประมาณ 5 
เดอืน ปรมิาณนํา้ทีส่บูได ้70 ลา้น ลบ.ม./ปี 
 
คา่ลงทนุโครงการ 
     วงเงนิ 4,936 ลา้นบาท (ระยะเวลา 4 ปี) ปี 2553 - 
2556 
สถานะโครงการ 
     - สํารวจ/ออกแบบแลวเสรจ็ 
       -  ครม. อนุมัติเมือ่วนัที ่7 เม.ย. 52 ให
ดําเนินการกอสราง 
      - ไดผูรบัจางแลว 
      -  ขณะนี้อยูระหวางรออนมุตังิบประมาณ 

อา่งเก็บนํา้บางพระ 

P 

จ.ชลบรุ ี

จ.ฉะเชงิเทรา 

โครงการวางทอ่สง่นํา้ดบิ 
คลองพระองคเ์จา้ไชยานชุติ  

- อา่งเก็บนํา้บางพระ 

Presenter
Presentation Notes
รายละเอียดโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ 



รายละเอยีดโครงการ 
   วางทอ่สง่นํา้ดบิจากคลองวงัโตนด
ไปยงัอา่งเก็บนํา้ประแสร ์จ.ระยอง      
   - ทอ่สง่นํา้ดบิขนาด 1.80 ม.   
     ยาวประมาณ 45.7 กม. 
   - สถานสีบูนํา้จํานวน 1 แหง่   
     แรงดนันํา้ 120 ม. 
 
ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
     เพือ่รองรบัความตอ้งการใชนํ้า้ใน
พืน้ทีช่ายฝั่งทะเลภาคตะวนัออกโดย
การผนันํา้จากคลองวงัโตนดในชว่ง
ฤดฝูนประมาณ 5 เดอืน ปรมิาณนํา้ที่
สบูได ้50-70 ลา้น ลบ.ม./ปี 
 
คา่ลงทนุโครงการ 
     วงเงนิ 3,993 ลา้นบาท 

(ระยะเวลา 4 ปี) ปี 2553 - 
2556 
 สถานะโครงการ 
 - สํารวจ/ออกแบบแล้วเสร็จ 

 -  ครม. อนุมัติเม่ือวนัที ่7 เม.ย. 

52 ให้ดาํเนินการก่อสร้าง 
- ได้ผ้รับจ้างแล้ว 

   

P 

โครงการวางทอ่สง่นํา้ดบิคลองวงัโตนด - อา่งเก็บนํา้ประแสร ์

Presenter
Presentation Notes
รายละเอียดโครงการวางท่อส่งน้ำดิบคลองวังโตนด - อ่างเก็บน้ำประแสร์



    แผนงาน/โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการกรมชลประทาน 

โครงการ แผนการ

ดาํเนิน 

งาน 

วงเงินทัง้

โครงการ 

(ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ สถานภาพ 

โครงการอ่างเกบ็น้ํามาบหวาย

โสม อ่างเกบ็น้ําห้วยไข่เน่า และ

ระบบผนัน้ําเชือ่มโยง 

4 ปี 

พ.ศ.2554-

2557 

828 อ่างเกบ็น้ํา 2 แห่ง 

ปริมาณน้ําเกบ็กกั 8 ล้าน 

ลบ.ม.และผนัน้ํามาเติม

อ่างฯชากนอกและอ่างฯ

มาบประชนั ปีละ 6 ล้าน

ลบ.ม. เพ่ืออปุโภคบริโภค

ในเขตพทัยา 

-กรมฯจดัเข้า

แผนงานก่อสร้างปี

2554 

 

โครงการอ่างเกบ็น้ําระบบผนัน้ํา

อ่างเกบ็น้ําดอกกราย – อ่างเกบ็

น้ําหนองปลาไหล และเพิม่ระดบั

เกบ็กกัของอ่างเกบ็น้ําดอกกราย 

2 ปี 

พ.ศ.2552-

2553 

278.15 ผนัน้ําท่ีเหลือจากอ่าง

เกบ็น้ําดอกกรายไปลง 

อ่างเกบ็น้ําหนองปลา

ไหล และเพ่ิมปริมาณเกบ็

กกัของอ่างเกบ็น้ําดอก

กราย 10.68 ล้านลบ.ม. 

-อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างโดย

โครงการ

ชลประทาน

ระยอง ปี 2551-

 
  

 



 

อา่งฯมาบประชนั 
อา่งฯหว้ยไข่เน่า 

ความจุ 1.50 ลา้น ลบ.ม. 

อา่งฯมาบหวายโสม 

ความจุ 8.00 ลา้น ลบ.ม. 

อา่งฯชากนอก 

สระฯเขามะตูม 

โครงการอ่างเกบ็นํา้มาบหวายโสม และอา่งเกบ็น้ําหว้ย

ไข่เน่าเพือ่การเกษตรและช่วยเหลอืการประปา เมืองพทัยา 

แนวท่อสง่น้ํา 

กอ่สรา้งอา่งฯมาบหวายโสมและอา่งฯหว้ยไข่เน่า 

ความจุรวมกนั 9.50 ลา้น ลบ.ม.และสามารถผนัน้ํา 

ช่วยเหลอือา่งฯมาบประชนัและอา่งฯชากนอกได ้

ปีละ 6.00 ลา้น ลบ.ม. 

พท.รบัประโยชน์ 2,000 ไร่ 

พท.รบัประโยชน์ 1,000 ไร่ 



     แผนงาน/โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการกรมชลประทาน 

โครงการ แผนการ

ดาํเนิน 

งาน 

วงเงินทัง้

โครงการ 

(ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ สถานภาพ 

โครงการอ่างเกบ็น้ําคลองหลวง 

จงัหวดัชลบรีุ 

7 ปี 

พ.ศ.2553-

2559 

6,700 อ่างเกบ็น้ํา ปริมาณน้ํา

เกบ็กกั 98 ล้าน ลบ.ม.

และพืน้ท่ีชลประทาน 

44,000 ไร่ 

-ครม.อนุมัตใิน

หลัก การให้

กรมชลประ 
ทานดาํเนินการ

เม่ือวันที่   7 

เม.ย.52 

-ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

-ขณะนีอ้ยู่

ระหว่างรออนุมตัิ

งบประมาณ 



ท่ีตัง้  บ.คลอง ต.ทา่บุญมี  

อ. เกาะจนัทร ์ จ.ชลบุร ี 

ผลประโยชนโ์ครงการ  

เป็นแหลง่นํ้าเพื่อสง่นํ้าใหพ้ื้ นท่ี

เพาะปลกูได ้ 44,000  ไร ่และสง่

นํ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภค การ

อุตสาหกรรม และบรรเทา

อุทกภยั 

โครงการอ่างเกบ็นํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบุรี 

สถานะโครงการ 

     - สํารวจ/ออกแบบแล้วเสร็จ 

     -  ครม. อนุมตัเิม่ือวนัที ่7 เม.ย. 

52 ให้ดาํเนินการก่อสร้าง 

    - ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

    - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรออนุมตัิ

งบประมาณ 



โครงการพานทอง-พานทอง

ขยาย 

( อ◌่างฯคลองระบม

อ◌่างฯบ◌้านบ◌ึง

อ◌่างฯคลองส◌ีย◌ัด

อ◌่างฯบางพระ

อ◌่างฯหนองค◌้อ

อ◌่างฯห◌้วยสะพาน
อ◌่างฯหนองกลางดง
อ◌่างฯห◌้วยข◌ุนจ◌ิต

อ◌่างฯมาบประช◌ัน
อ◌่างฯห◌้วยชากนอก อ◌่างฯดอกกราย

อ◌่างฯคลองบางไผ◌่

อ◌่างฯหนองปลาไหล

อ◌่างฯระโอก

อ◌่างฯคลองศา

เข◌ื◌่อนทดน◌้◌ําบางปะกง

จ.จ

จ.ชลบ◌ุร◌ี

จ.ระยอง

จ.ฉะเช◌ิงเทรา
จ.กร◌ุงเทพมหานคร
สม◌ุทรปราการคร

นิคมฯ 

แหลมฉบัง 

เมืองพทัยา 

อ่างฯหนองคอ้ 

อ่างฯหนองปลาไหล 

 

อ่างฯบางพระ 

นิคมฯ  
มาบตาพุด 

ประปาสตัหบี 

อ่างฯดอกกราย 

อ่างฯคลองใหญ่ 

อ่างฯประแสร ์

ประปาชลบุรี 

เข่ือนทดนํา้บางปะกง 

 

 

อ่างฯคลองหลวง 
P 

P 
โรงสูบนํา้คลองนครเน่ืองเขต โครงขา่ยการเชือ่มโยงแหลง่นํา้ภาคตะวนัออก 

และแผนการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ใน จงัหวดัชลบรุแีละระยอง 

คลองวงัโตนด 

1 

1 

2 

4 

1 

2 

2 

อ่างฯหว้ยไข่เน่า 

อ่างฯมาบหวายโสม 

3 

สร้างเสร็จ 
อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
ตามแผน 

Presenter
Presentation Notes
รูปแสดงระบบผันน้ำเชื่อมโยงจังหวัดชลบุรีและระยองและแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเส้นสีน้ำเงินแสดงระบบผันน้ำเชื่อมโยงในจังหวัดชลบุรี และระยอง ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เส้นสีส้มแสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือโครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และเพิ่มระดับเก็บกักน้ำของอ่างฯดอกกราย โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่และเส้นสีแดง แสดงระบบเชื่อมโยง ตามแผนที่จะดำเนินการก่อสร้าง อีก 5 โครงการระบบท่อผันน้ำคลององค์ไชยานุชิต-อ่างฯ บางพระระบบผันน้ำคลองวังโตนด-อ่างฯประแสร์ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงก่อสร้างอ่างฯ มาบหวายโสม , อ่างฯ ห้วยไข่เน่าและระบบผันน้ำ



ประปาพทัยา 
108,000 ลบ.ม./วนั 

ความตอ้งการใชนํ้า้รวม 170+54=224 ลา้น ลบ.ม./ปี 

50 ลา้น ลบ.ม./ปี 

การเกษตร 
5,500 ลบ.ม./วนั 

อา่งฯ บางพระ 
Q=32 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 

Qm=117 ลา้น ลบ.ม. อา่งฯ หนองคอ้ 
 

Q=18 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 
Qm=21.4 ลา้น ลบ.ม. 

 

อา่งฯ มาบประชนั+ 
4 อา่งเล็ก 

 
Q=30 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 
Qm=40 ลา้น ลบ.ม. 

ประปาชลบรุ ี
ไทยออยส ์

โรงไฟฟ้าบางปะกง 
130,000 ลบ.ม./วนั 

65 ลา้น ลบ.ม./ปี 40 ลา้น ลบ.ม./ปี 

ประปา-อตุสาหกรรม 
(แหลมฉบงัรวมบอ่วนิ) 

 

178,000 ลบ.ม./วนั 

นํา้ตน้ทนุรวม 80+100+7 ลา้น ลบ.ม./ปี 

แผนการจดัการนํา้ในจงัหวดัชลบรุ ี(ปี 2553-56) 

ม.บางปะกง 
 จ.ฉะเชงิเทรา 

สง่นํา้ 30+70 
ลา้น ลบ.ม./ปี 

อา่งฯ มาบหวายโสม(2556) 
 

Q=13 ลา้น ลบ.ม./ปี 
 

Qm=9.5 ลา้น ลบ.ม. 

สง่นํา้  
7 ลา้น ลบ.ม./ปี 

การเกษตร 
4 ลา้น ลบ.ม. /ปี 

ระบบนเิวศ 2 ลา้น ลบ.ม. /ปี 

สง่นํา้ 60 ลา้น ลบ.ม./ปี 

จ.ระยอง 

=187 ลา้น ลบ.ม./ปี 

(2556) 

(2556) 

(2552) 

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

อา่งฯหนองปลาไหล 



การเกษตร  
50 ลา้นลบ.ม./ปี  

ความตอ้งการใชนํ้า้รวม  483 ลา้น ลบ.ม./ปี 

ประปา,TPI, 
โรจนะ 47 

ลา้น ลบ.ม./ปี  

ม.ระยอง 

มาบตาพดุ-สตัหบี 
120 ลา้น ลบ.ม./ปี  

การบรหิารจดัการนํา้ในจงัหวดัระยอง (2553-56) 

นํา้ตน้ทนุรวม 547 ลา้น ลบ.ม./ปี 

อา่งฯ ดอกกราย 
 

Q=171 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 
Qm=83 ลา้น ลบ.ม. 

อา่งฯ หนองปลาไหล 
 
Q=137 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 
Qm=164 ลา้น ลบ.ม. 

TF+ปลวก
แดง 6 ลา้น 
ลบ.ม./ปี  

ระบบนเิวศ 12 ลา้น ลบ.ม./ปี  

16 ลา้น ลบ.ม./ปี  

อา่งฯคลองใหญ ่
 
Q=50 ลา้น ลบ.ม./ปี 
 
Qm= 40 ลา้น ลบ.ม. 
 

    อา่งฯประแสร ์
 

Q=294 ลา้น ลบ.ม./ปี 

 
Qm=248 ลา้น ลบ.ม. 
 

การเกษตร 
25 ลา้น ลบ.ม./ปี 

การเกษตร 
170 ลา้นลบ.ม./ปี  

ประปา 41 
ลา้น ลบ.ม./ปี 

(2549) 

70 ลา้น ลบ.ม./ปี 
(2549) 

(2548) 

(2548) 

เพิม่ความจ ุ(2549) 

มนํีา้สํารอง 64 ลา้นลบ.ม./ปี  
(2552-54) ทีอ่ตัราการเพิม่
ของภาคอตุสาหกรรมและ

ประปา รอ้ยละ 10 
 

70 ลา้น ลบ.ม./ปี 
(2556) 

คลองวงัโตนด 



อ.บางนํ้าเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา

กิ่งอ.คลองเขื่อน

อ.บางปะกง

อ.พานทอง

อ.แปลงยาว

อ.พนัส

อ.พนมสารคาม

อ.สนามชัยเขต

กิ่งอ.เกาะจันทร์

อ.บ่อทอง

อ.ราชสาส์น

อ.ศรีมโหสถ

อ.ศรีมหาโพธิ

อ.ท่าตะเกียบ

อ.เขาฉกรรจ์

อ.กบินทร์บุรี

พ.ท.ชป.บางพลวง

พ.ท.ชป.พระองค์ไชยานุชิต

เขื่อนบางปะกง

พ.ท.ชป.ฝั่งซ้ายแม่นํ้าบางปะกง

พ.ท.ชป.ท่าลาด

พ.ท.ชป.พานทอง-พานทองขยาย

พ.ท.ชป.อ่างฯคลองหลวง

พ.ท.ชป.อ่างฯสียัด

พ.ท.ชป.ห้วยไคร้

อ่างฯคลองระบม

อ่างฯห้วยกระพง

อ่างฯหนองกระทิง

อ่างฯห้วยกรอกเคียน
อ่างฯลาดกระทิง

อ่างฯคลองสียัด

อ่างฯคลองพระสทึง

อ่างฯห้วยดักเป็ด

อ่างฯห้วยปอ 1
อ่างฯห้วยปอ 2

อ่างฯคลองปืนแตก

อ่างฯคลองชลูด
อ่างฯคลองบางไทร

อ่างฯเขา

อ่างฯบ้านทับร้าง

อ่างฯคลองกระแส

 
โครงการทีจ่ะดาํเนนิการ 3 โครงการ   

 
ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ข ึน้  61 ลา้น ลบ.ม.  

สรปุแผนพฒันาแหลง่นํา้  
จ.ฉะเชงิเทรา           

โครงการทีด่าํเนนิการกอ่สรา้งแลว้  
จาํนวน            5   โครงการ  
ความจรุวม  468 ลา้น ลบ.ม. 

จ.ฉะเชงิเทรา 

51 55->> 
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สิน้สุดการนําเสนอ      
ขอขอบคุณ 

                                   Royal Irrigation Department 

    สาํนักชลประทานที่ 9    
กรมชลประทาน 

อ่างเกบ็นํ้าประแสร์ จ.ระยอง 
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