
การบริหารจัดการนํ้า กับ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ชูลิต วัชรสินธุ
2 ตุลาคม พ.ศ. 2560



ครอบคลมุ 4 ลุมน้ําหลัก ไดแก

ลุมน้ําปราจีนบุรี  ลุมน้ําบางปะกง 

ลุมน้ําโตนเลสาบ และลุมน้ําชายฝง

ทะเลตะวันออก 

ใน 8 จังหวัด ไดแก ปราจีนบุรี 

สระแกว นครนายก ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคตะวันออก 
(พ้ืนที่ประมาณ 23 ลานไร)

ระยอง
จันทบุรี

ตราด

นครนายก

สระแกว

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

EEC

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ประกอบดวย 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

และพ้ืนที่ใกลเคียง คือ จังหวัดจันทบุรี นครนายก และปราจีนบุรี SEZ จังหวัดสระแกวและตราด

SEZ

SEZ



ป 2549 ป 2559

การเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดิน ระหวางป พ.ศ.2549-2559

EEC EEC

ป พ.ศ . พื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน (ลานไร )

(ลานไร ) การเกษตร ปาไม ชุมชนและอุตสาหกรรม แหลงน้ํา อื่นๆ

2549 23.00 14.41 4.77 1.44 0.32 2.05

100.0% 62.7% 20.8% 6.3% 1.4% 8.9%

2559 23.00 14.10 4.77 1.90 0.33 1.90

100.0% 61.3% 20.7% 8.3% 1.4% 8.3%

SEZ

SEZ

SEZ

SEZ



ภาพรวมความตองการใชนํ้า และปริมาณตนทุนที่ใชไดในพื้นที่ภาคตะวันออก
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.) อดีตและปัจจบุนั คาดการณ์ในอนาคต

ความต้องการใช้นํ�ารวม

ปริมาณนํ�าท่าที�ใช้

ปัญหาการขาดแคลนนํ�า

ในอนาคต

ความจอุ่างเกบ็นํ�าใช้งาน 

ปัญหาการขาดแคลนนํ�าในอดีตถึงปัจจบุนั

ความจอุ่างเกบ็นํ�าใช้งาน + ปริมาณนํ�าท่าที�ใช้

หมายเหตุ : ความตองการใชน้ํารวม คํานวณจากความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน

3,860

6,266

3,338 3,338

ความจุอางเก็บน้ํา 2,136  ลาน ลบ.ม

อางเก็บน้ําในแผนงาน 577  ลาน ลบ.ม

หาเทาไรก็ไมพอ!!! ถาไมมีการบริหารจัดการความตองการและการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ



แหลงน้ําตนทุนในปจจุบัน

ความจุ

โครงการ จังหวัด ลุมน้ํา เก็บกัก

(ลาน ลบ .ม.)

1. อางเก็บน้ําพระปรง สะแกว ปราจีนบุรี 97.00 

2. อางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 295.00 

3. อางเก็บน้ําคลองสียัด ฉะเชิงเทรา บางปะกง 420.00 

4. อางเก็บน้ําคลองระบม ฉะเชิงเทรา บางปะกง 40.00 

5. เขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก บางปะกง 224.00 

6. อางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร ชลบุรี บางปะกง 98.00 

7. อางเก็บน้ําบางพระ ชลบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 117.00 

8. อางเก็บน้ําหนองคอ ชลบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 21.00 

9. อางเก็บน้ํามาบประชัน ชลบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 16.00 

10. อางเก็บน้ําชากนอก ชลบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 7.00 

11. อางเก็บน้ําหนองปลาไหล ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 163.00 

12. อางเก็บน้ําประแสร ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 295.00 

13. อางเก็บน้ําคลองใหญ ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 41.00 

14. อางเก็บน้ําดอกกราย ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 81.00 

รวม 1,915.00 

โครงขายอางพวง



พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก (EEC)

ประกอบดวย 3 จังหวัด คือ 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

และพื้นที่ใกลเคยีง ไดแก 

จันทบุรี และตราด

- ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 

- ปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม 

- ขาดแคลนน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

- ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร

ปญหาภัยแลง/ ขาดแคลนน้ํา



ระยอง

1. อางเก็บนํ้าประแสร 295 ลาน ลบ.ม.

2. อางเก็บนํ้าคลองใหญ 41 ลาน ลบ.ม.

3. อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล 163 ลาน ลบ.ม.

4. อางเก็บนํ้าดอกกราย 81 ลาน ลบ.ม.

(580)

ชลบุรี

5. อางเก็บนํ้าบางพระ  117 ลาน ลบ.ม.

6. อางเก็บนํ้าหนองคอ 21 ลาน ลบ.ม.

7. อางเก็บนํ้ามาบประชัน 16 ลาน ลบ.ม.

8. อางเก็บนํ้าชากนอก 7 ลาน ลบ.ม.

(161)

รวม 741 ลาน ลบ.ม.

แหลงนํ้าตนทุนและการจัดการนํ้าระบบทอในปจจบัุน

ป 2549  : ผันน้ําแมน้ําบางประกง – อางเก็บน้ําบางพระ 30 ลาน ลบ.ม.  

ป 2550  : เช่ือมโยงอางคลองใหญ – หนองปลาไหล  - ดอกกราย

ป 2551  : ผันน้ําอางเก็บน้ําประแสร – อางเก็บน้ําคลองใหญ  70 ลาน ลบ.ม.

ป 2558  : ผันน้ําคลองพระองคเจาฯ - อางเก็บน้ําบางพระ  70 ลาน ลบ.ม.

: ผันน้ําคลองวังโตนด - อางเก็บน้ําประแสร 70 ลาน ลบ.ม.

รวม 240 ลาน ลบ.ม.



การพัฒนาอุตสาหกรรมใน EEC
1. สงเสริมอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 

1) อุตสาหกรรมยานยนตทันสมัยใหม

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

3) อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดี และการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ

4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

6) อุตสาหกรรมหุนยนต

7) อุตสาหกรรมการบินและโลจกิตกิส

8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชวีภาพและเคมีชีวภาพ

9) อุตสาหกรรมดิจิตัล

10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

2. ความตองการแรงงานเพิม่ขึ้นไมนอยกวา 1 แสนคน หรืออาจจะเพิ่มไดมาก  

ถึง 2 แสนคน 8



ปญหาของการใชนํ้า คือ ฤดูแลงและมีฝนตกนอย
1. น้ําตองมีอางเก็บ เพื่อเก็บน้ําไวใชในเวลาตองการ

2. ตองเชื่อมโยงอางเก็บน้ําและแหลงน้ําดวยระบบทอ เพื่อจัดสงไดทันเวลา

3. ตองมีการจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาแหลงน้ําใน 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา(กลุมน้ําบางปะกง) ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด ใหเต็มศักยภาพ และเชื่อมโยงเปนระบบ

2. ผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน เชน โครงการเขื่อนสตึงมนัม



เข่ือนสตึงมนัม ประเทศกัมพูชา 



ระยะทางถึง ปตร.วังโตนด 130 กม.

และจากปตร.วังโตนด ถึงอางเก็บนํ้า

ประแสร 60 กม.





ควรผันน้ําจากสตึงมนัมหรือ ??
1. ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปละ 300 ลาน ลบ.ม.

2. อัตราผันน้ําสูงสุด 9.51 ลบ.ม./วินาที

3. ความยาวทอ 200 กม. (โดยประมาณ)

4. ขนาดทอเสนผานศูนยกลางไมตํ่ากวา 2 เมตร

ประมาณราคาตนทุนน้ําเบื้องตน
1. ราคากอสรางทอสงน้ํา คาที่ดิน สถานที่สูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา 24,000 ลานบาท

2. ราคาน้ําตอลบ.ม. 10 บาท/ลบ.ม.

3. คาสูบน้ําดวยไฟฟา 3 บาท/ลบ.ม.

4. คาดําเนินการและบํารุงรักษา 1 บาท/ลบ.ม.

รวมราคาน้ํา 14 บาท/ลบ.ม. (ไมรวมราคาเขื่อน)

ถารวมคาน้ําจากการสรางเขื่อนสตึงมนัม 2.06 บาท/ลบ.ม. 

ราคาตนทุนน้ําไมตํ่ากวา 16.06 บาท/ลบ.ม.

ราคาตนน้ําสูงไปหรือไม? ควรใชน้ําจากลุมน้ําภาคตะวันออกใหเต็มศักยภาพหรือไม
13



แผนพัฒนาโครงการแหลงน้ํา

ในภาคตะวันออก

โครงขายอางพวง

1

2

98

4
5 6

7

10

โครงการ จังหวัด ลุมน้ํา เก็บกัก

(ลาน ลบ .ม.)

1. อางเก็บน้ําคลองพระสะทึง สระแกว ปราจีนบุรี 65.00 

2. อางเก็บน้ําหวยสะโตน สระแกว โตนเลสาบ 25.00 

3. อางเก็บน้ําคลองโพล ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 40.00 

4. อางเก็บน้ําคลองประแกด จันทบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 60.00 

5. อางเก็บน้ําคลองพะวาใหญ จันทบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 68.00 

6. อางเก็บน้ําคลองหางแมว จันทบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 81.00 

7. อางเก็บน้ําคลองวังโตนด จันทบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 99.50 

8. อางเก็บน้ําคลองตารอง จันทบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 44.10 

9. อางเก็บน้ําคลองตาหลิว จันทบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 52.00 

10. อางเก็บน้ําคลองแอง ตราด ชายฝงทะเลตะวันออก 19.00 

11. อางเก็บน้ําหวยสะตอ ตราด ชายฝงทะเลตะวันออก 57.27 

รวม 610.87 

11

3

ความจุ

อางเก็บน้ํา จังหวัด ลุมน้ํา เก็บกัก

(ลาน ลบ .ม.)

1. เพิ่มความจุอางเก็บน้ําพระปรง สระแกว ปราจีนบุรี 10.00 

2. เพิ่มความจุอางเก็บน้ําคลองระบม ฉะเชิงเทรา บางปะกง 5.00 

3. เพิ่มความจุอางเก็บน้ําประแสร ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 47.00 

4. เพิ่มความจุอางเก็บน้ําดอกกราย ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 10.00 

5. เพิ่มความจุอางเก็บน้ําคลองใหญ ระยอง ชายฝงทะเลตะวันออก 10.00 

รวม 82.00 

1.รวมความจุอางเก็บนํ้าในจ.จันทบุรี จ.ตราด 585.87 ลาน ลบ.ม.

2.เพ่ิมความจุอางเก็บนํ้าในจ.ฉะเชิงเทราและระยอง 72 ลาน ลบ.ม.
หมายเหตุ  ไมรวมอางเก็ยน้ําคลองมะเดื่อ 80 ลาน ลบ.ม. 



EEC กับความ

ตองการใชน้ํา 

500 ลานลบ.ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ระดับสูงใชน้ํานอย ประหยัดน้ํา 

30 ลานลบ.ม.

การบําบัดน้ําเสีย นําน้ํากลับมาใชใหม 

30 ลานลบ.ม.

Demand Management
การจัดการดานความตองการ

Supply Management
การจัดหาน้ําตนทุน

ผันน้ําจากลุมน้ําบางปะกง

140 ลานลบ.ม.

ผันน้ําจากลุมน้ําวังโตนด 

140 ลานลบ.ม.

ผันน้ําจากลุมน้ําจันทบุรี

60 ลานลบ.ม.

ผันน้ําจากลุมน้ําตราด

100 ลานลบ.ม.
15



ทําอยางไรกับการจัดการดานความตองการน้ํา???

1. การมองภาพรวมและวางแผนการใชน้ําทัง้ระบบในสถานการณน้าํตางๆ 

ปน้ํานอย น้ําปานกลาง ปน้ํามาก

2. การจัดสรรน้ําจากอางเก็บน้ําเพือ่การใชน้าํในกิจกรรมตางๆ ที่ชัดเจนทั้ง

การเกษตร  อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว รวมทั้งการ

รักษาระบบนิเวศ

3. การสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดที่ใชน้ํานอย

4. การสงเสริมสนบัสนุนและสทิธิพเิศษกับอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการปรับ

คุณภาพน้ํา นํากลับมาใชใหม

5. วางแผนการจัดการน้ําในอางเก็บน้ําทั้งระบบอยางมีประสทิธิภาพ การ

กําหนดระดับควบคุม (Rule Curve) และการจัดสรรน้าํใน สถานการณ

ตางๆ 16



ระบบโครงขายน้ําในพื้นที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 17



น้ําตนทุนและความตองการใชน้ํา น้ําตนทุน
1.ความจุอางเก็บนํ้าใน ชลบุรี ระยอง ของระบบ

ประปา East water                   741 ลาน ลบ.ม. 

- บางอางมีนํ้าเขานอย เชน อางเก็บนํ้าบางพระ 

ความจุ 117 ลาน ลบ.ม. มีนํ้าทาเฉลี่ย 30 ลาน 

ลบ.ม.

2. ผันนํ้าจากบางปะกงและพระองคเจาไชยานุชิต –

อางเก็บนํ้าบางพระ  100 ลาน ลบ.ม.

3. ผันนํ้าจากอางเก็บนํ้าประแสร- อางเก็บนํ้าคลอง

ใหญ 70 ลาน ลบ.ม.

4. ผันนํ้าจากคลองวังโตนด – อางเก็บนํ้าประแสร

70 ลาน ลบ.ม.

รวมผันนํ้า  240 ลาน ลบ.ม.

รวมท้ังหมด  941 ลาน ลบ.ม.

ความตองการใชน้ํา
1. ความตองการใชน้ําในปจจุบัน        739 ลาน ลบ.ม.

2. อนาคตพัฒนาพ้ืนที่ EEC            1,210  ลาน ลบ.ม.
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1.ความจุอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 1,037 ลานลบ.ม.

2.ปญหาดานสิ่งแวดลอม ในการกอสราง

2.1 อางเก็บนํ้าพระสทึง 65 ลานลบ.ม.

2.2 อางเก็บนํ้าคลองมะเดื่อ 80 ลานลบ.ม.

เพราะปญหานํ้าทวมพ้ืนท่ีบางสวนของปาเขาใหญ 

(มรดกโลก)

3.การไมสามารถปดบานระบายนํ้าเข่ือนทดนํ้าบาง

ปะกงเพราะปญหาการพังทลายของริมฝงแมนํ้าบาง

ปะกงดานทายนํ้า

ผันนํ้าจากแมนํ้าบางปะกง 140 ลานลบ.ม. ตอป

1. ควรศึกษาและแกไขปองกันการพังทลายของสอง

ฝงแมนํ้าบางปะกงดานทายนํ้า 

2. ปดบานระบายนํ้าบางปะกง เพ่ือเก็บกักนํ้าสําหรับ

สูบนํ้าในฤดูแลง โดยไมมีปญหานํ้าเค็มรุกล้ํา



พ้ืนท่ีรับนํ้า 2,121 ตร.กม.

ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยปละ 1,469 ลานลบ.ม.

ผันนํ้าจากลุมนํ้าคลองโตนด 140 ลานลบ.ม. ตอป

อางเก็บนํ้า 4 แหง มีความจุอางเก็บนํ้า 308 ลานลบ.ม.

1.อางเก็บนํ้าคลองปะแกด 60.26 ลาน ลบ.ม. กอสราง

แลวเก็บกักนํ้าในป พ.ศ.2561

2.ดําเนินการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองพวาใหญ 68.10 

ลาน ลบ.ม. แลวเสร็จปพ.ศ.2563

3. ดําเนินการกอสรางอางเก็บนํ้าคลองหางแมว 80.70 

ลาน ลบ.ม. แลวเสร็จปพ.ศ.2565

4.อางเก็บนํ้าคลองวัดโตนด ปญหาดานสิ้นแวดลอมควร

จะเรงรัดกอสรางโดยเร็ว
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พ้ืนท่ีรับนํ้า 2,507 ตร.กม.

ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยปละ  3,227 ลานลบ.ม.

ลุ มน้ํ า จั นทบุ รี ฝนมากน้ํ า มาก  มีที่

กอสรางอางเก็บน้ําไดนอยผันน้ําจาก

แมน้ําจันทบุรี 60 ลานลบ.ม.ตอป

1.อางเก็บนํ้าบานพลวง 80 ลานลบ.ม.

2.อางเก็บนํ้าคลองตารอง 44 ลานลบ.ม. 

***ยังไมกอสรางเพราะมีปญหาดานส่ิงแวดลอม

3.อางเก็บนํ้าคลองตาหลิว 52 ลานลบ.ม. 

***ยังไมกอสรางเพราะมีปญหาดานส่ิงแวดลอม

เรงรัดกอสรางอางเก็บนํ้าท้ัง 2 โครงการ มีอางเก็บนํ้ารวม 

96 ลานลบ.ม.
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พ้ืนท่ีรับนํ้า 2,871 ตร.กม.

ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยปละ  5,865 ลานลบ.ม.

1.ความจุอางเก็บนํ้าในปจจุบัน 200.16 ลานลบ.ม.

2.ปญหาการไมสามารถพัฒนาโครงการไดตามแผน 

เน่ืองจากปญหาสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ คือ

-อางเก็บนํ้าหวยสะตอ 57 ลานลบ.ม. 

-อางเก็บนํ้าคลองแอง 19 ลานลบ.ม.

ลุมน้ําตราดฝนมากน้ํามาก มีที่กอสรางอาง

เก็บน้ําไดนอย

แนวทางผันนํ้าปละ 100 ลานลบ.ม. ควรดําเนินการ

1.เข่ือนคีรีธารความจุอางรวม    75.8  ลาน ลบ.ม.

ความจุใชงาน     51    ลาน ลบ.ม.  

เปนเข่ือนไฟฟาพลังนํ้ากําลังผลิต 12 เมกะวัตต     ผลิต

พลังงานไฟฟาเฉลี่ย 27 ลานหนวยตอป ควรหยุดผลิตไฟฟา

เพ่ือปรับเปลี่ยนเปนอางเก็บนํ้าเพ่ือใชในพ้ืนท่ี EEC

2.เรงสรางอางเก็บนํ้าหวยสะตอ คลองแอง และผันนํ้าจาก

แมนํ้าตราด ปละ 50 ลานลบ.ม. 22



1. ความชัดเจนของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่ EEC และ SEZ

2. กําหนดภาพรวมในการวางแผนเชือ่มโยงโครงขายน้ําและการจัดการน้ํา

ภาคตะวันออกอยางเปนระบบและมีประสทิธิภาพ

3. การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรมและทั่วถึงในทุกภาคสวน

4. เรงรัดการกอสรางอางเก็บน้าํ ในลุมน้ําบางปะกง วังโตนด จันทบุรี และ

ตราด 

5. เชื่อมโยงโครงขายน้ําในภาคตะวันออกอยางเปนระบบ

นโยบายรัฐบาลกับ

การจัดการนํ้าเพื่อ EEC อยางย่ังยืน
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