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ประเดน็ในการประชุมหารือ 

1)เร่ืองการแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการผลิตน า้ประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 เน่ืองจากในปัจจบุนัความต้องการในการใช้น า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชมุชน
ใกล้เคียงประมาณ 50,000 – 70,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั (ข้อมลู : ส านกัการประปาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช)  ระบบประปาท่ีด าเนินการโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึง่มีส านกัการประปา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการและด าเนินการเอง ปัจจบุนัมีสถานีผลิตน า้ประปา 2 แหง่ ก าลงัผลิต
รวม 3,400 ลบ.ม./ช.ม.คือ สถานีผลิตน า้ประปาทวดทอง(ก าลงัผลิต 2,150 ลบ.ม./ช.ม.) และสถานีผลิต
น า้ประปาประตชูยั (ก าลงัผลิต 1,250 ลบ.ม./ช.ม.)  
  ปริมาณน า้ดบิเฉล่ียท่ีใช้ส าหรับการผลิตน า้ประปาในปัจจบุนั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556-2558 มีปริมาณ
ทัง้สิน้  19.72 ล้านลบ.ม./ปี(ประมาณ 1.643 ล้านลบ.ม./เดือน) จ านวนผู้ใช้น า้ในพืน้ท่ีบริการ 37,983 ราย 
(ม.ค. 2559) มีปริมาณน า้ประปาจ าหน่ายโดยเฉล่ียประมาณ 13,661,908 ล้านลบ.ม./ปี (เฉล่ียประมาณ 
37,430 ลบ.ม./วนั) ประสิทธิภาพของระบบประมาณ 68.6%  ศกัยภาพการผลิตน า้ประปาวนัละประมาณ 
54,765 ลบ.ม./วนั บริการน า้ประปาใน 26 เขตบริการ(ส านกัการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 
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  ในชว่งฤดฝูน สามารถใช้
แหลง่น า้ดิบจากคลองทา่ดี มาใช้ใน
การผลิตน า้ประปาให้กบัพืน้ท่ีในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
ชมุชนใกล้เคียง ได้อยา่งเพียงพอ ไม่
มีปัญหาการขาดแคลนน า้ดิบ  แต่
ในชว่งฤดแูล้ง หากฝนทิง้ชว่งเกิน 1 
เดือน จะเร่ิมเกิดความขาดแคลนน า้
เพิ่มมากขึน้โดยล าดบั ตามความ
ยาวนานของสภาพฝนทิง้ชว่ง โดย 
มากสดุ จะขาดแคลนน า้ดบิเพ่ือการ
ผลิตประปา หลงัจากท่ีดงึน า้จากทกุ
แหลง่ท่ีมีมาใช้แล้ว ประมาณ 
30,000–40,000ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

 
 

 

 
ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และมีมตจัิดล าดับความส าคัญในการเตรียมแหล่งน า้ เพื่อ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี ้

 
 



หน้า 6 จาก 16 

 

 

1. ระยะสัน้ 
1.1 พจิารณาบริหารจัดการระบบน า้บาดาล เสริมเพิ่มเตมิจากน า้ผิวดนิท่ีขาดอยู่ 

1.1.1 ท่ีประชมุเสนอให้มีการบริหารจดัการน า้บาดาลของภาคเอกชนท่ีมีการขดุเจาะเอาไว้
ใช้ในภาคธุรกิจ แตมี่น า้ส่วนเกินท่ีสามารถน ามาใช้ได้ โดยกรมทรัพยากรน า้บาดาล ส ารวจก าลงั
การ ผลิต เพ่ือท าบญัชีและแผนท่ีบอ่บาดาล และน าข้อมลูมาบริหารจดัการเป็นโซนๆไป โดยการขอ
ความร่วมมือกบัผู้ประกอบการ ขายน า้บาดาลให้กบัเทศบาล ผา่นระบบบริหารจดัการร่วมกบั
ส านกัการประปา จะสามารถกระจายน า้เฉล่ียได้ประมาณ 300-500 ลกูบาศก์เมตร/บอ่/วนั และ 

 
1.1.2 ขดุเจาะบอ่บาดาลขนาดเล็ก เพิ่มตามพืน้ท่ีและปริมาณน า้ท่ียงัขาด หรือ 

1.1.3 ขดุเจาะบอ่บาดาลขนาดใหญ่  เพ่ือจา่ยน า้เข้าระบบประปาของเทศบาล จะสามารถ
สบูจา่ยน า้ได้ประมาณ 1,500-2,000 ลกูบาศก์เมตร/แหง่/วนั คา่ลงทนุประมาณ 3.5 ล้านบาท/แหง่ 
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1.2 สร้างท านบกึ่งถาวรขนาดใหญ่กัน้คลองท่าดีบริเวณบ้านท่าใหญ่  
สนบัสนนุการสร้างท านบชัว่คราวชะลอน า้กัน้คลองทา่ดี บริเวณโรงสบูน า้บ้านท่าใหญ่ 

ขนาด กว้าง 30 เมตร สงู 1 เมตร เป็นท านบแกเบีย้นกล่องกระชหุิน ซึง่กรมชลประทานได้รับอนมุตัิ
งบประมาณแล้ววงเงินงบประมาณ 8 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน ด าเนินการโดย 
โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช ส านกังานชลประทานท่ี 15 จะสามารถอดัน า้เพ่ือ
โรงสบูน า้บ้านท่าใหญ่ต ่าสดุได้ประมาณ 5,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั 

 
 
 

1.3 พจิารณาใช้น า้ดบิจากสระเก็บน า้ทุ่งท่าลาด 

ปัจจบุนักรมชลประทานได้ด าเนินการขดุสระเก็บน า้ขนาดใหญ่ กว้าง 600 เมตร ยาว 700 
เมตร ลกึ 4.50 เมตร ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของทุง่ทา่ลาดใกล้แล้วเสร็จ กกัเก็บน า้ท่ีระดบัเก็บกกัได้ 
1,800,000 ลกูบาศก์เมตร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการเกษตรกรรม โดยสามารถปรับปรุงให้
รับน า้ท่ีตอ่มาจากปลายคลองสง่น า้สายใหญ่ฝ่ังซ้ายของระบบสง่น า้ฝายคลองทา่ดี แตห่ากจะเก็บ
น า้ไว้เพ่ือการประปา อาจต้องพิจารณาด าเนินการปรับปรุงฝังวสัดปุพืูน้ HDPE ตามแนวดิง่ลกึ
ประมาณ 10-15 เมตร ป้องกนัน า้เสียไหลลอดซมึเข้าสระน า้ใช้งบประมาณประมาณ 5 ล้านบาท 
หรือปเูตม็ลาดพืน้ท้องสระเพื่อรักษาคณุภาพน า้ด้วยวสัด ุ HDPE หนา 1.25 มม. ราคาประมาณ 
105  บาท/ตารางเมตร  ซึง่ต้องใช้เงินงบประมาณอีกประมาณ 45 ล้าน 
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1.4 พจิารณาเช่ือมโยงระบบสูบน า้บ่อทรายเดมิที่มีประมาณ 8 ถงึ 10 บ่อ (สภาพเป็นน า้ใต้
ดนิ Water table คณุภาพน า้ดี) ท่ีบอ่ทรายบ้านนาทรายเข้าด้วยกนัเป็นเครือขา่ย และสลบัสบูสง่ไป
ยงัโรงกรองน า้ประปาทวดทองของเทศบาล พืน้ท่ีผิวน า้รวมประมาณ 300,000 ตารางเมตร 
สามารถสบูน า้ได้ประมาณ 30,000-50,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั โดยไมมี่ผลกระทบกบัระดบัน า้ใต้
ดนิมากนกั และต้องบริหารจดัการโดยให้ประชาชนโดยรอบได้ใช้น า้ตามข้อตกลงเดมิของเทศบาล  
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1.5 เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมท่อส่งน า้ดบิจากโรงกรองทวดทองมายังโรงกรองประตูชัย 
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  ให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เตม็ศกัยภาพ  
 

2. ระยะยาว 

2.1 พจิารณาจัดหาที่ดินและขุดแก้มลิงบ้านตาลบริเวณคลองคอน  
 พืน้ท่ีศกัยภาพแก้มลิงบ้านตาล อยูบ่ริเวณคลองคอน ทางด้านทิศเหนือของสระเก็บน า้ทุง่
ทา่ลาดท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกนั พืน้ท่ี 534 ไร่ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องด าเนินการเร่ืองการขอ
ใช้ท่ีดนิจดัหาท่ีดนิให้เรียบร้อยเสียก่อน กรมชลประทานจงึจะสามารถเข้าด าเนินการได้(ออกแบบ
ไว้พร้อมแล้ว) โดยขดุลกึประมาณ 6 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ใช้งบประมาณ  279 ล้านบาท จะ
สามารถเก็บน า้ได้ประมาณ 4.3 ล้าน ลบ.ม. 
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2.2 แหล่งน า้จากคลองระบายน า้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 

 ปัจจบุนักรมชลประทาน โดยส านกังานก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ี 11 มีแผนงานด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราช เขตพืน้ท่ี  ต าบลไชยมนตรี ต าบลทา่เรือ 
และ ต าบลบางจาก   อ าเภอเมือง  และเขตพืน้ท่ี  ต าบลนาสาร และ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระ
พรหม ซึง่จะเป็นโครงการขดุขยายคลองเพื่อเบี่ยงน า้ออกนอกตวัเมืองออกสู่ทะเล ขนาดกว้าง 60-
80 ม. ลกึ 6 ม. (ดาดคอนกรีตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเน่ืองจากมีปัญหาท่ีดนิต้องบีบขนาด
ลง) และอาคารประกอบ ชว่งอ้อมเมืองถึง ปตร.คลองหวัตรุด ยาวรวมประมาณ 22 ก.ม. ชว่งปลาย
ฤดฝูน สามารถเก็บน า้ได้ประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม. ปัจจบุนัได้ด าเนินการมีส่วนร่วม 20 ครัง้ ในพืน้ท่ี
ราษฎรสว่นใหญ่เห็นด้วยแตย่งัมีบางสว่นบริเวณต าบลไชยมนตรียงัคดัค้าน ทัง้นีจ้ะต้องมีมาตรการ
ชว่ยเหลือแก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบอยา่งเหมาะสม ขัน้ตอ่ไปจะเป็นกระบวนการจดัซือ้ท่ีดนิ และ
ด าเนินการก่อสร้าง ซึง่จะต้องใช้ระยะเวลาอีก 3-5 ปี จงึจะสามารถเร่ิมเก็บกกัน า้ได้ 

 ปัญหาอปุสรรคการด าเนินการ งานส ารวจธรณี และปฐพีวิทยา บริเวณ ปตร. คลองทา่ดี 
ปตร.ปากคลองสาย 1 ซึง่อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีหมูท่ี่ 1 ต าบลไชยมนตรี ไมส่ามารถท าการเข้าส ารวจได้ 
เน่ืองจากราษฎรเจ้าของท่ีดนิไมย่ินยอมให้เข้าท าการส ารวจ 
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2.3 พจิารณาขอใช้ที่ดินและพัฒนาแหล่งกักเก็บน า้ในพืน้ท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมชายฝ่ังทะเล  
  เน่ืองจากปัญหาหลกัท่ีส าคญัในการก่อสร้างแหลง่น า้ คือเร่ืองการขอใช้ท่ีดนิ  การพฒันาแหลง่กกั
เก็บน า้บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล จงึเป็นเร่ืองท่ีต้องด าเนินการ โดยขอใช้พืน้ท่ีพืน้ท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรม ท่ี
ดแูลรับผิดชอบโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง บริเวณต าบลทา่ซกั ต าบลปากนคร และต าบลทา่ไร่ 
ขดุลกึประมาณ 3 เมตร และปวูสัดทุบึน า้ จะสามารถเก็บน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 3 ล้านลกูบาศก์เมตร/ตร.กม. คา่
ก่อสร้างประมาณ 250 ล้านบาท/ตารางกิโลเมตร 
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2.4 พจิารณาผันน า้จากอ่างเก็บน า้คลองกระทูน และอ่างเก็บน า้คลองดินแดง 

 อา่งคลองกระทนูความจ ุ70.5 ล้าน ลบ.ม. และอ่างคลองดนิแดง ความจ ุ60 ล้าน ลบ.ม. ตัง้อยูท่ี่
อ าเภอพิปนู ตะวนัตกของเทือกเขาหลวง ในชว่งฤดแูล้งสดุท่ีมีความต้องการน า้ดิบสงูสดุของตวัเมือง
นครศรีธรรมราชซึง่ตัง้อยู่ซีกตะวนัออกของเทือกเขาหลวง จะเป็นชว่งฤดฝูนของซีกตะวนัตก ซึง่อา่งเก็บน า้
ทัง้สองจ าเป็นต้องพร่องน า้เพ่ือรองรับน า้ฝนตามฤดกูาลพอดี จาก  Rule Curve การบริหารจดัการน า้ในอ่าง
เก็บน า้ และจากโค้งความจ ุแตล่ะอา่งเก็บน า้ ยงัมีปริมาณน า้ในอ่างสงูกวา่ระดบั Lower Limit อยู ่มาก 
ปริมาณน า้มากกว่า 10 ล้าน ลบ.ม./แหง่ หากสามารถผ่านกระบวนการขอใช้น า้จากอ่างเก็บน า้ทัง้ 2 อา่งฯ
ได้ จะต้องวางทอ่แรงดนัสงูระยะ 60 ก.ม. ปรับแรงดนัและ Jump กบัระบบทอ่สง่น า้ท่ีคลองทา่ใหญ่ หรือทิง้
น า้ลงคลองท่าดี สบูน า้ผ่านเนินเขาสงู 260 ม.ด้วยเคร่ืองสบูน า้ Inline Vertical Multistage ใช้งบด าเนินการ
ประมาณ 800 ล้านบาท 
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2.5 พจิารณาก่อสร้างอ่างเก็บน า้โคกยางตามแนวพระราชด าริ (ลุ่มน า้ปากพนัง) 
  พิจารณาก่อสร้างอา่งเก็บน า้โคกยาง ซึง่กรมชลประทานได้เคยวางโครงการไว้ตามโครงการพฒันา
พืน้ท่ีลุม่น า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความจ ุ55.7 ล้านลกูบาศก์เมตร  และวางทอ่สง่น า้ระยะ 
35 ก.ม. ปัจจบุนัมีชมุชนเข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีคอ่นข้างมาก หากจะด าเนินการ จะต้องใช้เวลาใน การด าเนินการ
กระบวนการตา่งๆอีกนานหลายปี 
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3. สรุป 

  เน่ืองจากปัจจบุนั ไมส่ามารถหาท่ีดนิเพ่ือใช้ก่อสร้างเป็นแหลง่กกัเก็บน า้ดิบขนาดใหญ่ได้โดยง่าย  
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสบู-สง่น า้ดบิและน า้ประปา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัจะต้อง Integrate แนวทางการจดัหาน า้จากแหล่งตา่งๆ ตามล าดบั
ความยากง่าย คา่ลงทนุ และความนา่จะเป็น ตามล าดบัเข้าด้วยกนั ดงันี  ้

 


