
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองสียดั





แผนภูมิ

ลุมน้ําบางปะกง

และลุมน้ํายอย

คลองทาลาด



อ างฯคลองส  ีย  ัด

อ างฯล าดกระท  ิง

อ างฯคลองระบม

คลอ งส ีย  ัด

คลอ งระบม

คลอ งท  าล าด

คลอ งส  ีย  ัด

คลองท  าลาด

คลองส  ีย  ัด

ห ว ยกระพง

ห วยก รอก เค  ียน

คลองโพธ ิ 

ห
 วยลาดกระท ิง

อ างฯห  วยกรอก เก ียน

อ างฯคลองกระพ ง

อ างฯหนองกระท  ิง

คลอง
ระบม

ก ิ งอ .ท  าตะเก  ียบ

อ.สนามช  ัยเขต

อ.พนมสารคาม

อ.ราชสาส น

อ.แปลงยา ว

อ.ศร ีม หาโพธ  ิ

อ.บางคล  า

ก ิ งอ .ว ังสมบ  ูรณ  

อ.กบ  ินทร บ  ุร ี

อ.ว  ังน  ำเย  ็น

แผนที่ลุมน้ํายอยคลองทาลาด

พื้นที่รับน้ํา 2,835 ตร.กม.



เขื่อนดินเขื่อนดิน

อาคารระบายน้ําลนอาคารระบายน้ําลน

อาคารระบายน้ําอาคารระบายน้ํา
ถนนเลี่ยงอางฯถนนเลี่ยงอางฯ  ฝงขวาฝงขวา

ถนนเลี่ยงอางฯถนนเลี่ยงอางฯ  ฝงซายฝงซาย

คลองสียัด

เหนือทํานบดินทํานบดิน

ปริมาณน้าํฝนเฉลี่ยตลอดป

 
         

1,400 มิลลิเมตร
พื้นที่น้ําทวม    36,000  ไร 
พื้นที่รับน้ําฝน  976 ตร.กม.

3259

  อางเก็บน้ําคลองสียัดอางเก็บน้ําคลองสียัด

ความจุอางฯความจุอางฯ  325325  ลานลาน  ลบลบ..มม..





ความตองการใชน้ําชลประทาน

การจัดสรรน้ําของอางเก็บน้ําคลองสียัด ปริมาณน้าํใชการ  295 ลาน ลบ.ม.

พื้นที่ชลประทานตอนทาลาดปรับปรุง 224 ลาน ลบ.ม.
และตอนทาลาดขยาย
พื้นที่ชลประทานพานทองขยาย จ.ชลบุรี 10 ลาน ลบ.ม.
การประปาและอุตสาหกรรม 41 ลาน ลบ.ม.
การผลักดันน้าํเค็มในแมน้าํบางปะกง 20 ลาน ลบ.ม.



ความตองการใชน้ําชลประทาน(เพิ่มขึ้น)

ภาคอตุสาหกรรม ประมาณ 70 ลาน ลบ.ม.

East Water 50 ลาน ลบ.ม.

อมตะนคร 20 ลาน ลบ.ม.

การแกไขปญหาของเขื่อนทดน้ําบางปะกง  โดยการหรี่บานระบาย

ในชวงเดือนธันวาคม  ถึง  กุมภาพันธ ของทุกป 

ตองการน้ําเพิ่มขึน้ จาํนวน
 

130
 

ลาน ลบ.ม.

อางเก็บน้ํา ขุนดานฯ 35 ลาน ลบ.ม.

อางเก็บน้ํา คลองสียัด 95 ลาน ลบ.ม.



แนวทางการแกไขปญหาความตองการน้าํ

กรณีที่ 1 การจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม

กรณีที่ 2 การเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ํา



อ างฯคลองส  ีย  ัด

อ างฯล าดกระท  ิง

อ างฯคลองระบม

คลอ งส ีย  ัด

คลอ งระบม

คลอ งท  าล าด

คลอ งส  ีย  ัด

คลองท  าลาด

คลองส  ีย  ัด

ห ว ยกระพง

ห วยก รอก เค  ียน

คลองโพธ ิ 

ห
 วยลาดกระท ิง

อ างฯห  วยกรอก เก ียน

อ างฯคลองกระพ ง

อ างฯหนองกระท  ิง

คลอง
ระบม

ก ิ งอ .ท  าตะเก  ียบ

อ.สนามช  ัยเขต

อ.พนมสารคาม

อ.ราชสาส น

อ.แปลงยา ว

อ.ศร ีม หาโพธ  ิ

อ.บางคล  า

ก ิ งอ .ว ังสมบ  ูรณ  

อ.กบ  ินทร บ  ุร ี

อ.ว  ังน  ำเย  ็น

กรณีที่ 1  การจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม



กรณีที่ 1  การจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม

อางเก็บน้ํา
ความจุเก็บกัก

(ลาน ลบ.ม.)

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร)

คากอสราง

(ลานบาท)

อางฯ หนองกระทงิ 15 10,000 440.70

อางฯ หวยกรอกเคียน 19 11,000 747.89

อางฯ คลองกะพง 27.50 35,000 783.62

รวม 61.5 56,000 1,972.21



กรณีที่ 2
 

 โครงการเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักอางเก็บน้ําคลองสียัด
 โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ําน้ําลน (

 
Spillway )



แนวศูนยกลางเขื่อน

อาคารระบายน้ําลนอาคารระบายน้ําลน  ((SPILLSPILL  WAYWAY))

แปลน

159.M 51 M.
276 M. 128 M.



ขอมูลอาคารระบายน้ําลน  (SPILLWAY)

ชนิดของอาคาร
 

Overflow
 

Weir
 ลักษณะของอาคาร

 
Horse Shoe Shape

ระดับสันอาคารระบายน้ําลน
 

+
 

63.100
 

ม. (รทก.)
 ระดับน้ําสูงสุด

 
+

 
65.450

 
ม. (รทก.)

 ความยาวอาคารระบายน้ําลน
 

159.00
 

ม.
 ปริมาณระบายน้ําไดสูงสุด

 
1,060

 
ม.3/วินาที



สัดสวนราคาคาลงทุนกอสรางโครงการตอความจุที่เพิ่มขึ้น

กรณีที่1

 
การจัดหาแหลงน้าํเพิ่มเติม

รายการ หนวย
อางเก็บน้ํา

 คลองกะพง

อางเก็บน้ําหนอง

 กระทิง

อางเก็บน้ําหวย

 กรอกเคียน

1. ราคาคาลงทุนกอสรางโครงการ ลานบาท 783.62 440.70 747.89

2. ความจุเก็บกักน้ํา ลาน ลบ.ม. 27.50 15.00 19.00

3. สัดสวนคาลงทุนตอความจุเก็บกักน้ํา บาท / ลบ.ม. 28.50 29.38 39.36



สัดสวนราคาคาลงทุนฝายยางตอความจุที่เพิ่มขึ้นที่ระดับตางๆ

กรณีที่2

 
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําลน ( Spillway )

ขนาดฝาย , เมตร 1.00 1.50 2.00

ราคาคากอสรางฝายยาง , ลานบาท 91.46 109.70 120.53

ปริมาณน้ําที่สามารถนําไปใชไดเพิ่มขึ้น , ลาน ลบ.ม. 35.00 50.00 59.00

ราคาน้ําที่เพิ่มขน , บาท/ลบ.ม. 2.61 2.19 2.04



เปรียบเทียบสัดสวน กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2

รายการ

สัดสวนราคาคาลงทุนกอสราง

 อางเก็บน้ําตอปริมาตรความจ

 
ุ

เก็บกัก

( บาท / ลบ.ม. )

สัดสวนคาลงทนุติดตั้งฝายยาง

 ตอปริมาณน้ําที่นําไปใชได 

มากขึ้น

( บาท / ลบ.ม. )

1. อางเก็บน้ําคลองกะพง 28.50 -

2. อางเก็บน้ําหนองกระทิง 29.38 -

3. อางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน 39.36 -

4. อางเก็บน้ําคลองสียัด (เสริมฝายยาง) - 2.04



สรุปลักษณะทั่วไปของงานปรับปรุงอาคารระบายน้ําลน

งานปรับปรุงอาคารระบายน้ําลน

ประเภท ฝายยางที่ทําดวยยางธรรมชาติแบบสบูน้ําอัด 
โดยยึดติดกับฐานคอนกรีต

ความสูงเหนือระดับฐานฝายยาง 2.00 เมตร

อายุการใชงาน ไมนอยกวา  25 ป

ระดับสนัฝายยาง +65.100 เมตร (รทก.)

ระดับน้ําเก็บกักสงูสุด +65.450 เมตร (รทก.)

ปริมาณน้ําเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 95.0 ลาน ลบ.ม.

ปริมาตรความจุสงูสุด 420.0 ลาน ลบ.ม.



สรุปลักษณะทั่วไปของงานปรับปรุงอาคารระบายน้ําลน

งานปรับปรุงอาคารระบายน้ําลน

อุปกรณติดตั้งฝายยาง ไมสามารถถอดเปลี่ยนไดงาย ใช Stainless Steel

การควบคุมการสูบน้ํา ระบบอัตโนมัติ(Automatic)และระบบธรรมดา

(Manual) โดยใชไฟฟาโดยระบบ Automatic 

จะทํางานคูกับ Water Level Sensor

การสูบน้ําเขา-ออกฝายยาง โดยปมสูบน้ําไฟฟา 380 โวลต 3 เฟส

เวลาในการพองตัวโดยอัตโนมัติ ไมเกิน  120  นาที
เวลาในการยุบตัวเมื่อระดับน้ําหนาฝาย

สงูกวาสันฝายยาง 0.35 เมตร
 

ไมเกิน  120

 
 นาที

ระบบควบคุมธรรมดา(Manual) สามารถควบคุมฝายยางยุบไดทุกระดับในกรณีไฟฟาขัดของ

อาคารควบคุมฝายยาง แบบ Deep Pit อยูบริเวณ Abutment ฝงซายของ Spillway



องคประกอบหลักของงานกอสราง

1.
 

งานโครงสรางเพิ่มเติมอาคารระบายน้ําลน

2.
 

งานฝายยาง ( Rubber Dam )

3.
 

งานอาคารควบคุม ( Control Room )

4.
 

งานระบบไฟฟา

งานขยายเขตระบบไฟฟาแรงสูง 380 Volts 3 Phase

งานระบบไฟฟาของอาคารควบคุมฝายยาง

5.
 

งานปองกันการลอยตัวของโครงสรางอาคารเดิม

6.
 

งานตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อน



Span 1

Span 6

Span 2

Span 3

Span 4

Span 5

Control Room

Span 1,6 ยาวชวงละ 47.25 เมตร

Span 2,3,4,5 ยาวชวงละ 11.00 เมตร

Drawing Structure



BFCV-5BFV-5

P1

P2

EL + 63.100 m.
EL + 61.000 m.

EL + 58.000 m.

EL + 65.100 m.EL + 65.450 m.

EL + 66.500 m.

EL + 62.500 m.

OUTLET
INLET

FOR  IRRIGATION

BFCV-2 BFV-2 BFCV-3

BFV-3

BFCV-1 BFV-1
BFCV-4BFV-4

CONTROL  SYSTEMS



Automatic Deflation Level

Internal Pressure Control Level

OUTLET

Valve 2

Pump

INLET

Valve 3

Automatic Valve Valve 1
Inflation

Deflation
Protection



การทํางานของฝายยางในระบบอัตโนมัติ

ฝายยางที่มีการทํางานโดยระบบอัตโนมัติจะรับทราบขอมูลและสั่ง
 

การทํางานจากอุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งไวในหองควบคุม  การควบคุมการ
 

ทํางานของฝายยางจะขึ้นอยูกับระดับน้ําในแหลงน้ําโดยตรง ระบบ
 

อัตโนมัติจะมีวงจรในการปรับเปลี่ยนระดับความสูงของฝายยางตาม
 

ระดับน้ําในเขื่อนคือ

วงจรการทํางานของระบบอัตโนมัติ

สภาวะที่ 1 สภาวะที่ 4สภาวะที่ 3สภาวะที่ 2

1 2 3 4



วงจรการทํางานของระบบอัตโนมัติ

สภาวะที่ 1
 

เมื่อระดับน้ําต่ํากวาระดับ +
 

63.100 เมตร ฝายยางจะอย
 

ู

ในสภาพยุบตัว

สภาวะที่ 2
 

เมื่อระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงกวาระดับ +
 

63.100 เมตร  ฝาย
 ยางเริ่มพองตัวเพื่อเก็บกักน้ํา

สภาวะที่ 3
 

เมื่อระดับน้ําสูงกวาระดับ +
 

65.450 เมตร ฝายยางจะ
 ยุบตัวเพื่อปองกันแรงดันน้ําที่สูงเกินไป

สภาวะที่ 4
 

เมื่อระดับน้ําลดลงถึงระดับ +
 

65.100 เมตร ฝายยางเริ่ม
 พองตัวอีกครั้งเพื่อเก็บกกัน้ํา

สภาวะที่ 1
 

เมื่อระดับน้ําต่ํากวาระดับ +
 

63.100 เมตร ฝายยางจะ
 อยูในสภาพยุบตัว



ต่ํากวา +63.100 ม.รทก.
+63.100 ม.รทก.

+65.100 ม.รทก. +65.100 ม.รทก.

+63.100 ม.รทก.

+65.450 ม.รทก.



การบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ําคลองสียัด

กรณ ีเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําดวยฝายยาง



ปริมาณน้ํารายเดอืนของอางเกบ็น้ําคลองสียัด (2543
 

–
 

2549)
 

ชวงที่ปริมาณเก็บกักเตม็

ปพ.ศ.
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.)

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2543 145 181 270 341 325

2546 130 175 330 318 292

2549 222 330 349 343 339
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รูปที่ 1 การกระจายรายเดือนของปริมาณน้ําทาเฉลี่ยที่ไหลลงอางเก็บน้ําคลองสยีัด



RULE CURVE อางเก็บน้ําคลองสียัด
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ต่ํากวา +63.100 ม.รทก.
+63.100 ม.รทก.

+65.100 ม.รทก. +65.100 ม.รทก.

+63.100 ม.รทก.

+65.450 ม.รทก.
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