การประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลไกความรวมมือในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
16-18 พฤศจิกายน 2547
หองประชุมอาคารสหประชาชาติ, กรุงเทพ, ประเทศไทย

โครงการผันน้ําระหวางประเทศในลุมน้ําโขง และลุมน้ําสาละวิน
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547

การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ซึ่งจัด
โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ที่กระทรวงการตางประเทศ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานการประชุม นายสุวิทย คุณกิตติ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดเสนอ
แนวความคิดการพัฒนาระบบเครือขายน้ําของประเทศ (National Water Grid) เพื่อพัฒนาการ
ชลประทานใหแกพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยใหครบ 132.48 ลานไร ซึ่งประกอบไปดวย
โครงการผันน้ําระหวางประเทศ ในฐานะที่เปนแหลงน้ําตนทุนของระบบเครือขายน้ํา, การสรางเขื่อน
ภายในประเทศ และระบบสงน้ําทั้งแบบเปดและแบบปด (หรือระบบทอ) เพื่อเชื่อมโยงแหลงน้ํา
ตนทุน อางเก็บน้ําและพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดไวดว ยกัน
โครงการดังกลาวนี้มีการประเมินวา
อาจจะตองใชงบประมาณมากถึง 400,000 ลานบาท และจะเริ่มกอสรางภายใน 5 ป
โครงการผันน้ําระหวางประเทศจํานวนหนึ่งที่เคยมีการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาในฐานะที่จะเปนการจัดหาน้ําตนทุนใหกับระบบเครือขายน้ําของประเทศไทย
ไดแก
โครงการผันน้ําสาละวิน-เขื่อนภูมิพล
โครงการผันน้ํางึม-หวยหลวง
โครงการผันน้ําเซบั้งไฟมุกดาหาร โครงการผันน้ําเซบั้งเหียง-ลุมน้ําชีตอนลาง และโครงการผันน้ําสตึงนัม-ตราด อยางไรก็
ตาม ยังมีโครงการผันน้ําระหวางประเทศบางโครงการ ไมไดถูกหยิบยกเปนโครงการเรงดวนในการ
ประชุมครั้งนี้ เชน โครงการผันน้ําโขง-เขื่อนสิริกิติ
รัฐบาลไทยไดพยายามพัฒนากระบวนการเจรจาระหวางประเทศ
เพื่อใหสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมในการพัฒนาทรัพยากรน้ํารวมกัน
ซึ่งมีความหมายถึงการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟา
พลังน้ําและการผันน้ํา โดยอาศัยเงื่อนไขของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เชน
ภายใตปฎิญญาพุกาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 รัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือแบบใหเปลา
สําหรับการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมในการพัฒนาโครงการเขื่อนสตึงนัม
ประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนทั้งเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาและการผันน้ํา 1
หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม
2547
รัฐบาลไทยไดบรรลุคาํ แถลงการณรวม
(Joint
Statement) กับรัฐบาลลาว 2 ในการจัดทําบันทึกชวยจําวาดวยการรวมมือจัดการทรัพยากรน้ํา ในการ
ผันน้ําจากประเทศลาวมายังประเทศไทย คือ น้ํางึม เซบั้งเหียง และเซบั้งไฟ ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีรวมไทย-ลาว อยางไมเปนทางการระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2547 คําแถลงรวม
ดังกลาวจะสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกัน ทั้งในดานการใชน้ําเพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
การอุปโภคบริโภค การเกษตร การผันน้ํา จากทายเขื่อนน้ํางึมมายังประเทศไทย การศึกษาโครงการ
อื่นที่มีศักยภาพ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานทรัพยากรน้ํา และการ
แลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ

1
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตอนทาย
มติ ครม. 16 มีนาคม 2547

1

ตอมาในวันที่
1
พฤศจิกายน
2547
รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิตติ) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจความ
รวมมือไทย–พมาวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา
รวมกับรัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและ
ชลประทานแหงสหภาพพมา (H.E Maj. General Htay Oo) โดยไดเห็นชอบในหลักการรวมกันที่จะ
ใหมีความรวมมือพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อประโยชนในดานการดํารงชีวิตและการเกษตร
ของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะมีความรวมมือในดานการพัฒนาแหลงน้ําและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สําหรับประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับนั้น คือผลประโยชนจากการผันน้ําลงสูแมน้ําปง รวมถึงใน
พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําและการควบคุมปริมาณน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา ดังกลาวเพื่อแกไข
ปญหาสภาวะความแหงแลงและภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้น 3
ในกรณีการลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือระหวางไทย กับประเทศในภูมิภาควา
ดวยการจัดการทรัพยากรน้ํานั้น จึงเปนเสมือนการรวบรวมโครงการผันน้ําที่มีการศึกษาไวกอนหนานี้
แลว และใชโอกาสนี้ในการผลักดันโครงการผันน้ําใหเปนรูปธรรมตอไป
ทรัพยากรน้ํา เปนทรัพยากรพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน กระบวนการใช
ทรัพยากรน้ําของรัฐบาลไทยโดยผานขอตกลงตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบาน
และการนําไปสูการ
พัฒนาโครงการผันน้ําระหวางประเทศทั้งหมดขางตน มีขอสังเกตเบื้องตน ไดแก
1. ประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนเจาของทรัพยากรน้ําจะถูกจํากัดการพัฒนาในอนาคตไปโดยปริยาย
โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําที่ถูกดึงน้ําออกไป ถึงแมจะไดรับรายไดจากการขายน้ําใหแกประเทศ
ไทย แตจะเปนรายไดที่เกิดจากการขายทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่สําคัญ ดวยราคาถูกมาก
2. ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศผูรับประโยชนจากการใชน้ําที่ผันเขามา ก็จะประสบกับปญหาความ
มั่นคงหรือความยั่งยืนของการพัฒนาภายใน
เพราะตองพึ่งพิงทรัพยากรน้ําจากนอกประเทศ
และไดสรางความตองการเทียมในการใชน้ํา ซึ่งเกินขีดความสามารถของทรัพยากรน้ําที่มีอยูใน
ประเทศ
และปญหานี้อาจจะสงผลกระทบกระทั่งเปนปญหาความขัดแยงหรือปญหาการเมือง
ระหวางประเทศไดในที่สุด
3. คาใชจายในการลงทุน ซึ่งสูงมากอาจจะมากกวา 400,000 ลานบาท ดังนั้นเกษตรกรจริง ๆ จะมี
ขีดความสามารถที่ต่ํามาก ในการตองจัดหาคาใชจา ยเพื่อสมทบคาลงทุนและคาใชจายในการ
ดูแลรักษาระบบ ซึ่งนั่นหมายความวา เกษตรกรอาจจะตองปรับระบบการเกษตรครั้งใหญ ให
ระบบเกษตรเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและสามารถสรางรายไดที่คุมคาใชจายของระบบได
อันจะนําไปสูการทําลายฐานการผลิตแบบพึ่งตนเองของเกษตรกรลงทั้งหมด
4. ตัวอยางความลมเหลวของโครงการชลประทานนํารองระบบ 10 โครงการของรัฐบาลไทยในป
2546-2547 ยังไมสามารถหาหนวยงานใดรับผิดชอบได ไมวาจะเปน นักการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทกอสรางหรือขายทอ ความลมเหลวดังกลาวไมไดสะทอน
ปญหาในเชิงเทคนิคของการสํารวจออกแบบเทานั้น
หากแตสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางที่
สําคัญคือ กระบวนการทํางานในเชิงบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่โครงการ
ชลประทานนํารอง
ไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง
เนื่องจากโครงสรางของระบบราชการที่ยังคง
ทํางานเฉพาะดานเปนหลัก, กลไกการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโครงการ
กอนการกอสราง ยังไมเกิดขึ้นจริงทั้งในสวนที่เปนกลไกของรัฐ และกลไกการตรวจสอบจาก
ประชาชนในพื้นที่โครงการ สงผลใหการเสนอโครงการชลประทานนํารอง ขาดการประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปได การตัดสินใจกอสรางโครงการจึงเปนแรงผลักดันเฉพาะหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเทานั้น
5. ความไมชัดเจนตอเปาหมายที่แทจริงของการพัฒนาระบบนี้
เพื่อตอบสนองการใชน้ําของภาค
การผลิตใดเปนหลัก และตองหาน้ําเทาไหรจึงจะเพียงพอ ยังคงเปนคําถามใหญรวมกัน เชน
การผันน้ําจากเขื่อนสตึงน้ํามาสูจังหวัดตราด ซึ่งไดชื่อวาเปนจังหวัด “ฝนแปด แดดสี่” น้ําที่ผัน
มาจะถูกใชเพื่อการชลประทานใหแกเกษตรกร
หรือภาคอุตสาหกรรมและการบริการในภาค
3
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ตะวันออก โดยเชื่อมเขากับระบบทอสงน้ําดิบของบริษัทอีส วอเตอร ซึ่งไดรับสัมปทานการวาง
ทอสงน้ําดิบในภาคตะวันออกของประเทศไทย
โครงการผันน้ําสาละวินและลําน้ําสาขาที่เคยมีการศึกษาไว
ชื่อโครงการ

ลําน้ํา

ปริมาณน้ําผัน
ตอป
(ลาน ลบ.ม.)
10,000
(สูบ/แรงโนม
ถวง)

มูลคาโครง
การ
(ลานบาท)
-

1. โครงการผันน้ําสาละวิน
(ในเขตพมา เหนืออําเภอ
เวียงแหง) – น้ําแมแตง –
น้ําปง(ผานอําเภอเมือง
เชียงใหม) – เขื่อนภูมิพล

สาละวิน

2. โครงการผันน้ําสาละวิน
(สูบ) – เขื่อนน้ํายวมตอน
บน – เขื่อนภูมิพล
3. โครงการผันน้ําปายตอน
บน (หวยแมสา) – น้ําแม
แตง(ผานอําเภอเมือง
เชียงใหม) – น้ําปง – เขื่อน
ภูมิพล
4. โครงการผันน้ําเขื่อนน้า
ํ
ปายตอนลาง – น้ําแมแจม
– น้ําปง – เขื่อนภูมิพล
5. โครงการผันน้ําเขื่อนแม
ลามาหลวง – เขื่อนภูมิพล

สาละวิน

3,729.28 (สูบ)

-

น้ําปาย

416 (สูบ)

-

น้ําปาย

886.62 (สูบ)

-

6. โครงการผันน้ําเมย –
เขื่อนหวยแขนงขี้เทอ– น้ํา
แมตื่น – เขื่อนภูมิพล

น้ํายวมตอน
ลาง

หวยแขนง

2,002.59 (สูบ) 37,115.40
(คาดูแลรักษา
ปละ 415.59
และคาไฟฟา
สูบน้ําปละ
1,824.93 ลาน
บาท)
1,765.64 (สูบ) 14,611.61
(คาดูแลรักษา
ปละ 197.60
และคาไฟฟา
สูบน้ําปละ
1,621.45 ลาน
บาท)

หนวยงานที่เสนอหรือ
ศึกษา/ สถานะ
1. การศึกษาเบื้องตนของ
กฟผ. 2537 เสนอโดย
บริษัท เวิลด อิมเพ็กซ /
การศึกษาเบื้องตน
2. สรุปโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา เพื่อการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
ของประเทศไทยในระยะ
ยาว, กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน มีนาคม
2537 / การศึกษาเบื้องตน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 2546
/ การศึกษาความเหมาะสม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 2546
/ การศึกษาความเหมาะสม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 2546
/ การศึกษาความเหมาะสม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 2546
/ การศึกษาความเหมาะสม
และผลกระทบสิ่งแวดลอม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 2546
/ การศึกษาความเหมาะสม
และผลกระทบสิ่งแวดลอม
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โครงการผันน้ําจากประเทศลาว
โครงการผันน้ําเซบังเหียง – ลุมน้ําชีตอนลาง
โครงการนี้มีการศึกษาเบื้องตนโดยบริษัทซัลยู ประเทศญี่ปุน แลวเสร็จในป 2541 การศึกษาไดให
เหตุผลของการพัฒนาโครงการผันน้ําที่สําคัญดังนี้
1. เพื่อการแกไขปญหาน้ําทวมของแมน้ําเซบังเหียงตอนลาง ในแขวงสหวันเขตและแขวง
สาละวัน ซึ่งมีปริมาณน้ําทามากถึง 15,400 ลาน ลบ.ม.ตอป สรางปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่เกษตรกรรมของทั้ง 2 แขวง จึงมีแนวทางที่จะผันน้ําเซบั้งเหียงใหไหลลงแมน้ํา
โขงโดยตรง และพัฒนาการชลประทานในพื้นที่ประมาณ 500,000ไร ในเขตลุมน้ําเซบั้ง
เหียงตอนลาง
2. เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในเขตลุมน้ําชีตอนลางของประเทศไทย
ในเขต
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโยธรและอุบลราชธานี
โดยพัฒนาระบบชลประทาน
ครอบคลุมพื้นที่ 1,875,000 ไร ในเขตลุมน้ําชีตอนลาง
ดังนั้นการศึกษาของบริษัท
จึงเปนการหาแนวทางแกไขปญหาที่ไดประโยชนรวมกันของ
ทั้งสองประเทศ องคประกอบสําคัญของโครงการผันน้ําไดแก
1. การสรางเขื่อนควบคุมน้ําในแมน้ําเซบั้งเหียง (ไมรวมการคาใชจายในการติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟา)
2. ระบบทอสงน้ําเซบั้งเหียง(ลาว) ลอดแมน้ําโขงมายังประเทศไทย ขนาดทอสงความจุ
250 ลบ.ม.ตอวินาที และผันน้ําไดประมาณ 3,270 ลาน ลบ.ม.ตอป
3. สถานีสูบน้ําในประเทศไทย ขนาด 71,000 กิโลวัตต
4. ระบบชลประทานในประเทศลาว มีความยาวคลองสงน้ําสายหลัก 100 กิโลเมตร
5. ระบบชลประทานในประเทศไทย มีความยาวคลองสงน้ําสายหลัก 200 กิโลเมตร และ
คลองสงน้ําสายรอง 600 กิโลเมตร
มูลคาโครงการที่มีการศึกษาเบื้องตนเทากับ 908 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 36,320 ลานบาท
(1 เหรียญ เทากับ 40 บาท) และมีการศึกษาตนทุนน้ําเปรียบเทียบดังนี้
1. ตนทุนคาน้ําในเขตประเทศลาว เทากับ 0.011 เหรียญตอลบ.ม. หรือ 44 สตางคตอ
ลบ.ม.
2. ตนทุนคาน้ําในเขตประเทศไทย เทากับ 0.026 เหรียญตอลบ.ม. หรือ 1 บาทตอ ลบ.ม.
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โครงการผันน้ําจากประเทศกัมพูชา
โครงการผันน้ําสตึงนัม – จังหวัดตราด
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"สตึงนัม" เปนแมน้ําสายสําคัญซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของประเทศกัมพูชา และติดกับชายแดนไทยกัมพูชา มีตนกําเนิดบริเวณเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมกาวาน เปนเขตติดตอกับจังหวัดพระ
ตะบอง-จังหวัดโพธิสัตว ในประเทศกัมพูชา และดานจังหวัดตราด ประเทศไทย และไหลผานจังหวัด
พระตะบอง จังหวัดโพธิสัตว และจังหวัดเกาะกง ซึ่งมารวมกับแมน้ําเกาะปอ แลวเรียกวา "แมน้ํา
ครางครืน" แลวไหลออกทะเลที่จังหวัดเกาะกง ในบริเวณอาวไทย ใกลหมูบาน Krang, Khemork,
Phoumin มีความยาวประมาณ 90-100 กิโลเมตร
แมน้ําสายนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเปนอยางมาก
เนื่องจากเปนแหลง
ทรัพยากรที่สําคัญ ทั้งปาไม สัตวปา มีแกงหิน น้ําตกที่สวยงาม รวมทั้งสัตวน้ํานานาชนิดจํานวนมาก
แมน้ําสตึงนัมมีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร ทําใหบริเวณปกคลุมไปดวยปาทึบ และ
ยังไมมีการสํารวจปาไมในบริเวณนี้มากอน ซึ่งพื้นที่ลุมน้ํานี้มีอัตราฝนตกกวา 4,000 มิลลิเมตรตอป
รวมทั้งบริเวณนี้ยังไมมีประชาชนอาศัยอยู
โครงการผันน้ํานี้ มีลักษณะเปนโครงการอเนกประสงค คือ เปนทั้งโครงการเพื่อการผลิต
ไฟฟา และการผันน้ําจากกัมพูชามายังประเทศไทย
โดยมีการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําสตึงนัมบริเวณ
ชายแดนกัมพูชา–ไทย(จังหวัดตราด) จํานวน 3 เขื่อน และมีตอทอสงน้ําและติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟาในเขตประเทศไทยที่จังหวัดตราด
ทั้งโครงการสามารถติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาไดรวมกัน
438.7 เมกะวัตต มีมูลคาโครงการรวมประมาณ 23,900 ลานบาท
ยอนกลับไปในชวง 2536-2537 องคการความชวยเหลือทางวิชาการของญี่ปุน (JICA) ได
ใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทยในการศึกษาความเหมาะสม
ซึ่งไดระบุการสรางเขื่อนสตึงนัมไว
ทั้งหมด 3 เขื่อน (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 14 พฤษภาคม 2546) ตอมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2539 คณะรัฐมนตรีของไทยมีมติรับรองบันทึกความเขาใจ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
พลังงาน
ไดลงนามรวมกับรัฐบาลกัมพูชา
ในการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําของแมน้ําสตึงนัมและแมน้ํามีโตะ (Stung Nam/ Me Toek River) แตยังไมมีความ
รวมมือในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน
จนถึงปจจุบันโครงการผันน้ํามีความชัดเจนมากขึ้น

ภายใตกรอบความรวมมือปฎิญญา

พุกาม
ผลการศึกษาในเบื้องตน ตั้งแตป 2536-2537 เสนอใหการสรางเขื่อน 3 แหงไดแก
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เขื่อนที่ 1 ติดกับ ตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
มีพื้นที่รับน้ํา 128.3 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ระดับกักเก็บน้ําสูงสุด 495 ม.รทก. และระดับ กักเก็บ
น้ําต่ําสุด 460 ม. รทก. พื้นที่อางที่ระดับเก็บกัก 8.5 ตร.กม. ปริมาณเก็บกักใชการ 334 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 10.49 ลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.)/วินาที ตัวเขื่อนสูง 120 เมตร (ม.) ความยาวสัน
เขื่อน 670 ม. ผลิตกําลังไฟฟาได 176 เมกะวัตต และพลังงานไฟฟาได 350 ลานหนวย ติดตั้ง
โรงไฟฟาตอนบนของหวยประณีต
น้ําที่ออกจากโรงไฟฟาสามารถสงใหกับพื้นที่ชลประทาน
ประมาณ 33,300 ไร คากอสรางโครงการ 7,942 ลานบาท
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5
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2537
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เขื่อนที่ 2 ติดกับ ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด
มีพื้นที่รับน้ํา 426.9 ตร.กม. ระดับกักเก็บน้ําสูงสุด 180 ม.รทก. และระดับกักเก็บน้ําต่ําสุด 146 ม.
รทก. พื้นที่อางที่ระดับเก็บกัก 34 ตร.กม. ปริมาณเก็บกักใชการ 1,155 ลานลบ.ม. ปริมาณน้ําทา
เฉลี่ย 37.85 ลบ.ม./วินาที ตัวเขื่อนสูง 91 ม. ความยาวสันเขื่อน 600 ม. ผลิตกําลังไฟฟาได 210.6
เมกะวัตต และพลังงาน ไฟฟาได 384 ลานหนวย ติดตั้งโรงไฟฟาที่บานหนองลม ตําบลเนินทราย
อ.เมือง จ.ตราด น้ําที่ออกจากโรงไฟฟาสามารถสงใหกับพื้นที่ชลประทานประมาณ 79,600 ไร คา
กอสรางโครงการ 6,960 ลานบาท
เขื่อนที่ 3 ติดกับบานทาเสน ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
มีพื้นที่รบ
ั น้ํา 245.9 ตร.กม. ระดับกักเก็บน้ําสูงสุด 90 ม.รทก. และระดับกักเก็บน้ําต่ําสุด 54 ม.รทก.
พื้นที่อางที่ระดับเก็บกัก 16.7 ตร.กม. ปริมาณเก็บกักใชการ 485 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
20.11 ลบ.ม./วินาที ตัวเขื่อนสูง 85 ม. ความยาวสันเขื่อน 730 ม. ผลิตกําลังไฟฟาได 52.7 เมกะ
วัตต และพลังงานไฟฟาได 105 ลานหนวย ติดตั้งโรงไฟฟาที่บานคลองหิน อ.คลองใหญ คา
กอสรางโครงการ 6,960 ลานบาท
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