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การแก้ ไขปั ญหาเรื่ อง ”น้า”
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทอดศักดิ์ ลักษณะหุต

1. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตังอยู
้ ใ่ นเขตอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเมืองที่
เจริญเติบโตมายาวนาน และได้ รับการจัดตังเป็
้ นเทศบาลนครแห่งแรกของภาคใต้ เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ยกฐานะ
เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีประชากรประมาณ 106,322 คน แบ่งเป็ น ชาย 50,311 คน หญิง 56,011 คน บนเนื ้อที่ 22.56 ตร.กม.
เป็ นเมืองเอกของจังหวัด และ จัดเป็ นเมืองขนาดใหญ่อนั ดับ 12 ของประเทศไทย

ขอบเขตและจานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
1.1. ลักษณะภูมป
ิ ระเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตังเรี
้ ยงตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ไปตามแนวสันทรายเก่า ด้ าน
ตะวันตกมีแนวเทือกเขาบรรทัดทอดตัวตามแนวเหนือใต้ ด้ านตะวันออกเป็ นที่ราบลุม่
พื ้นที่อยูใ่ นลุม่ น ้าภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันออกและลุม่ น ้าปากพนัง
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1.2. การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดน
ิ
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การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
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1.3. สภาพภูมอ
ิ ากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไป
อิทธิพลที่ทาให้ เกิดฝนตกในพื ้นที่ประกอบด้ วย อิทธิพลจากมรสุมประจาฤดู
(Monsoon) เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ได้ รับอิทธิพลทังจากลมมรสุ
้
มตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ทาให้ มีช่วงเวลาฤดูฝนยาวนาน
อิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่า (Intertropical Convergence Zone) ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม และอิทธิพล
จากพายุหมุนเขตร้ อน(Tropical Cyclone) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม จึงแบ่งได้ เป็ น 2 ฤดูกาล คือ
1) ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส
2) ฤดูฝน สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ช่วงตามอิทธิพลจากลมมรสุมที่ตา่ งกันคือ
ช่วงแรก เริ่มตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนส่วน
ใหญ่จะตกในพื ้นที่ด้านตะวันตกของเทือกเขานครศรี ธรรมราช โดยเฉลี่ยฝนตกหนักสุดในเดือนตุลาคม ปริมาณฝน
ประมาณ 200 มม. หากความแรงและทิศทางของลมตะวันตก พัดพาความชื ้นที่เพียงพอข้ ามเทือกเขาบรรทัดมาได้ อย่าง
เหมาะสม ก็จะทาให้ เกิดฝนตกในพื ้นที่ฝั่งตะวันออกและตัวเมืองนครศรี ธรรมราชได้ แต่มีปริมาณไม่มากนัก
ช่วงที่สอง เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
เป็ นช่วงที่ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ปริมาณฝนที่ตกในช่วงนี ้จะสูงกว่าช่วงแรก ปริ มาณฝนรวมประมาณ 900 ม.ม. และเดือน
พฤศจิกายน มีปริมาณฝนสูงสุด ประมาณ 500 ม.ม. โดยฝนจะตกหนักด้ านพื ้นที่ฝั่งตะวันออก เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
เกิดอุทกภัยในพื ้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
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1.4. การวิเคราะห์ ปริ มาณนา้ ท่ า

การวิเคราะห์ปริ มาณน ้าท่า ได้ รวบรวมข้ อมูลปริมาณน ้าท่าจากกรมชลประทาน ซึง่ ได้ รวบรวมสถิติข้อมูล
ปริมาณน ้าท่าจากสถานีตา่ งๆ ในพื ้นที่ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองนครศรี ธรรมราช เมื่อพิจารณาข้ อมูลสถิติปริมาณน ้าท่า
รายเดือนของสถานีวดั น ้าต่างๆที่เกี่ยวข้ อง พบว่าปริมาณน ้าท่าของสถานีตา่ งๆในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม อยูใ่ น
เกณฑ์สงู
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การวิเคราะห์อตั ราการไหลสูงสุด และระดับน ้าสูงสุด
การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลสูงสุด และระดับน ้าสูงสุดในเบื ้องต้ น ได้ รวบรวมข้ อมูลอัตราการไหลสูงสุด
ฉับพลันรายปี
จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ น ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช และรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ของกรมชลประทาน ผลการรวบรวมสถิติข้อมูลอัตราการไหลสูงสุดของสถานีวดั น ้าต่างๆ รายละเอียด
ปรากฏ ดังภาพ
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สภาพแหล่งน ้าผิวดิน
ลาน ้าธรรมชาติสายหลักๆ ที่ไหลผ่านหรื อมีอิทธิพลกับสภาพน ้าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มีดงั นี ้
1) คลองท่าแพ มีต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาหลวง ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกเริ่ มต้ นจากเขตตาบลบ้ านเกาะ
อาเภอพรหมคีรี ไหลผ่านอาเภอพรหมคีรี และไหลลงสูอ่ า่ วไทยในเขตตาบลปากพูน อาเภอเมือง รวมความยาวของลาน ้า
ประมาณ 40 กิโลเมตร
2) คลองบ้ านตาล ต้ นน ้าเกิดจากเขาหลวง และเขาสวนอร่ าม ในเขตตาบลพรหมโลก อาเภอพรหมคีรี ไหลจาก
ทิศตะวันตกไปตะวันออกผ่านอาเภอเมืองแล้ วไหลลงคลองท่าแพที่ตาบลท่างิ ้ว อาเภอเมือง คลองบ้ านตาลเป็ นคลองที่มีน ้า
ไหลตลอดปี ความยาวของลาน ้าประมาณ 49.5 กิโลเมตร
3) คลองท่าดี ต้ นน ้าไหลมาจากเทือกเขาหลวง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของเทือกเขานครศรี ธรรมราช อยูใ่ นเขตตาบลกา
โลน อาเภอลานสกา ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกผ่านอาเภอลานสกา และอาเภอเมือง ช่วงก่อนไหลผ่านตัวเมือง
นครศรี ธรรมราช จะแยกออกเป็ นคลองสาขาลงคลองคูพาย คลองป่ าเหล้ า คลองสวนหลวง และคลองหน้ าเมืองหรื อคลอง
นครน้ อย ระบายผ่านตัวเมืองแล้ วไหลลงคลองหัวตรุด (คลองปากนคร) ที่บ้านคลองด่าน และอีกส่วนหนึง่ ไหลไปลงคลอง
ท่าวังซึง่ เป็ นคลองสายหลัก ที่รับน ้าส่วนใหญ่ระบายผ่านตัวเมืองบริเวณตาบลท่าวัง ไปลงคลองท่าซัก ออกสูท่ ะเล ความ
ยาวลาน ้าคลองท่าดี ทังสิ
้ ้นประมาณ 49.5 กิโลเมตร
4) คลองท่าซัก รับน ้าจากลุม
่ น ้าด้ านตะวันตกของเมือง และปริ มาณน ้าส่วนใหญ่ที่ระบายมาจากลุม่ น ้าคลองท่าดี
ระบายออกสูท่ ะเลอ่าวไทยที่บ้านปากพญา ตาบลท่าซัก อาเภอเมือง ความยาวของลาน ้าประมาณ 9.5 กิโลเมตร แต่เดิม
กว้ างและลึก ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เคยมีเรื อสินค้ าขนาดใหญ่เข้ ามาขนส่งสินค้ าถึงตัวเมือง พบซากเรื อ
ขนาดใหญ่ และปื นใหญ่ที่ปากน ้าปากพญา
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คลองนครน้ อย หรื อมีชื่อเรี ยกในตอนต้ นลาน ้าที่ไหลผ่านตัวเมืองว่า “คลองหน้ าเมือง” รับน ้าจากลุม่ น ้าด้ าน
ตะวันตกของเมือง และปริ มาณน ้าบางส่วนที่ระบายมาจากลุม่ น ้าคลองท่าดี ระบายลงสูค่ ลองหัวตรุดที่ตาบลปากนคร
อาเภอเมือง ความยาวของลาน ้าประมาณ 6.5 กิโลเมตร
6) คลองสวนหลวง เป็ นคลองที่รับน ้าที่ระบายจากที่ลม
ุ่ ในเขตตาบลมะม่วงสองต้ น และบางส่วนที่ระบายมาจาก
คลองท่าดี ไหลลงสูค่ ลองหัวตรุด ที่บ้านหัวตรุด ตาบลปากนคร ความยาวรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร
7) คลองป่ าเหล้ า เป็ นคลองที่รับน ้าที่ระบายจากที่ลม
ุ่ ในเขตตาบลมะม่วงสองต้ น และบางส่วนที่ระบายมาจาก
คลองท่าดี ไหลลงสูค่ ลองหัวตรุด ที่บ้านหัวตรุด ตาบลปากนคร ความยาวรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร
8) คลองคูพาย เป็ นคลองที่รับน ้าจากที่ลม
ุ่ ในเขตตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม ไหลผ่านตัวเมืองบริเวณ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช และไหลลงคลองหัวตรุดที่บ้านหัวตรุด ตาบลปากนคร อาเภอเมืองความยาวทังสิ
้ ้น
ประมาณ 11.5 กิโลเมตร
9) คลองหยวด แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงต้ นน ้าเรี ยกคลองหยวดใน ช่วงท้ ายน ้าเรี ยกคลองหยวดนอก มีต้นน ้า
เกิดจากเขาหลวง (คนละลูกกับต้ นน ้าคลองท่าดี และคลองเสาธง) ในเขตบ้ านวังไหล ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา ไหล
จากทิศตะวันตกไปตะวันออก ผ่านอาเภอลานสกา อาเภอพระพรหม และอาเภอเมือง และไหลลงคลองท่าเรื อ(คลองหัว
ตรุด)ที่บ้านท่าเรื อ ตาบลท่าเรื อ อาเภอเมือง ช่วงที่ไหลผ่านตาบลช้ างซ้ าย มีชื่อเรี ยกว่า “คลองวังวัว” คลองหยวด จะมีน ้า
ไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝน ความยาวลาน ้าประมาณ 39 กิโลเมตร
10) คลองเสาธง ต้ นน ้าเกิดจากน ้าตกกระโรม ในเทือกเขานครศรี ธรรมราชในเขตอาเภอลานสกา ลาคลองช่วงนี ้
เรี ยกว่า คลองเขาแก้ ว แล้ วไหลเข้ าเขตอาเภอร่อนพิบลู ย์ ที่ตาบลเสาธง คลองช่วงนี ้เรี ยกว่า “คลองเสาธง” แล้ วไหลผ่าน
บ้ านโคกคราม บ้ านชะเมา เรี ยกว่าคลองชะเมา เมื่อถึงบ้ านหนองน ้ามนต์ ก็แยกเป็ น 2 สาย สายหนึง่ ไปบรรจบกับคลองหัว
ตรุด(คลองปากนคร) เรี ยกว่า “คลองท่าเรื อ” อีกสายหนึ่งไหลไปลงสูท่ ะเลที่ตาบลบางจาก ในเขตอาเภอเมือง คลองช่วงนี ้
เรี ยกว่า ”คลองบางจาก” คลองสายนี ้กว้ างและลึก มีปริ มาณน ้ามากตลอดปี ปั จจุบนั กรมชลประทานได้ ก่อสร้ างประตู
ระบายน ้าเพื่อเก็บกักนาไว้ ในลาคลองและป้องกันน ้าเค็ม ในสมัยที่เจ้ าพระยายมราช(ปั น้ สุขมุ ) เป็ นพระยาสุขมุ นัยวินิต
ข้ าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรี ธรรมราช ได้ ขดุ คลองเชื่อมกับแม่น ้าปากพนัง เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางลัดไปยังเมืองปากพนัง
ชาวบ้ านจึงเรี ยกว่า “คลองสุขมุ ”
5)

หน้ า 14 จาก 63

หน้ า 15 จาก 63

ความสามารถในการระบายน ้าที่ระดับตลิ่งในคลองสายต่างๆในปั จจุบนั

หน้ า 16 จาก 63

หน้ า 17 จาก 63

หน้ า 18 จาก 63

หน้ า 19 จาก 63

กราฟหนึง่ หน่วยน ้าท่า แสดงปริ มาณอัตราการไหลในแต่ละช่วงเวลา ต่อปริ มาณฝนตก 1 มิลลิเมตร

หน้ า 20 จาก 63
การวิเคราะห์ระดับน ้าสูงสุด ในแต่ละช่วงเวลา ณ สถานีตรวจวัดต่างๆ (ข้ อมูลน ้าท่วม เดือนพฤศจิกายน 2543)

หน้ า 21 จาก 63

หน้ า 22 จาก 63

หน้ า 23 จาก 63

หน้ า 24 จาก 63

1.5. ข้ อมูลด้ านปฐพีกลศาสตร์

จากการรวบรวมข้ อมูลด้ านปฐพีกลศาสตร์ ในพื ้นที่ที่ศกึ ษาจากรายงานความเหมาะสมโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรี ธรรมราช ซึง่ ได้ เจาะสารวจตามแนวและตาแหน่งที่ตงขององค์
ั้
ประกอบของมาตรการบรรเทาอุทกภัย
ในพื ้นที่เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช รวมทังสิ
้ ้น 69 หลุม ดังนี ้
1. หลุมเจาะบริเวณตาแหน่งก่อสร้ างสถานีสบู น ้า ประตูระบายน ้า ความลึก 11-22 เมตร จานวน 20 หลุม (DH-1 ถึง 20)
2. หลุมเจาะตามแนวคลองและถนนจานวน 49 หลุม (BH-1 ถึง 50 ยกเว้ นหมายเลข BH-48) ความลึก 8-20 เมตร
ตาแหน่งหลุมเจาะสารวจทัง้ 69 หลุม ดังแสดงในภาพ

หน้ า 25 จาก 63

หน้ า 26 จาก 63

หน้ า 27 จาก 63

สภาพชันดิ
้ นโดยทัว่ ไปสรุปได้ ดงั นี ้
1) สภาพชันดิ
้ นที่พบบริเวณตาแหน่งก่อสร้ างสถานีสบู น ้า และปตร. ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยชันดิ
้ นเหนียวแข็งปาน
กลางถึงแข็ง หรื อชันทรายหลวมถึ
้
งแน่น จากผิวดินหนาประมาณ 1.5-3 เมตร บนชันดิ
้ นเหนียวอ่อนสีเทาเข้ ม ชันดิ
้ นเหนียว
อ่อนนี ้มีความหนาไม่เท่ากัน โดยถูกพบหนาที่สดุ ถึงระดับความลึกประมาณ 15 เมตร ที่บริเวณหลุม DH-19 และไม่พบชัน้
ดินเหนียวอ่อนนี ้ในบริเวณหลุม DH-8, 12, 13, 18 แต่พบชันทรายหลวมถึ
้
งแน่นและชันดิ
้ นเหนียวแข็งแทนชันดิ
้ นเหนียว
อ่อน ถัดมาเป็ นชันดิ
้ นเหนียวแข็งถึงดานแข็งมากหรื อชันทรายแน่
้
นปานกลางถึงแน่นมากจนสิ ้นสุดการเจาะสารวจ
2) สาหรับชันดิ
้ นตามแนวคลองและถนนส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ชันดิ
้ นเหนียวอ่อน ถึงแข็งปานกลางหรื อทราย
หลวมถึงแน่นปานกลางในช่วงความลึก 2-4 เมตรแรกบนชันดิ
้ นเหนียวอ่อนสีเทาเข้ มจนสิ ้นสุดการเจาะสารวจที่ 8 เมตร
ความหนาของชันดิ
้ นเหนียวอ่อนนี ้ค่อนข้ างแปรปรวนสูง

หน้ า 28 จาก 63

สภาพลุม่ น ้าและโครงการชลประทาน ที่มีอิทธิพลกับเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
1.6. โครงการชลประทาน และโครงการพัฒนาแหล่ งนา้ ในพืน
้ ที่

โครงการส่งน ้าและบารุงรักษานครศรี ธรรมราช
โครงการส่งน ้าและบารุงรักษานครศรี ธรรมราช มีพื ้นที่ครอบคลุมอาเภอเมือง อาเภอลานสกา และอาเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้ วยโครงการชลประทาน ขนาดกลาง 2 โครงการคือโครงการฝายเสาธง (พื ้นที่
ชลประทาน 66,000 ไร่) และโครงการฝายท่าดี (พื ้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่) มีพื ้นที่สง่ น ้าเพื่อการเกษตรกรรม หรื อพื ้นที่
ชลประทานประมาณ 94,000 ไร่ พื ้นที่ช่วยเหลือด้ านการระบายน ้าและการบรรเทาอุทกภัยประมาณ 268,000 ไร่
โดยเฉพาะการระบายน ้าในเขตตัวเมืองนครศรี ธรรมราช รวมพื ้นที่รับผิดชอบทังหมด
้
402,000 ไร่ และมีโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กกระจายในพื ้นที่ จานวน 18 โครงการ
1) โครงการชลประทานเสาธง เป็ นโครงการชลประทานที่มีหวั งานเป็ นฝายคอนกรี ต ตังอยู
้ ท่ ี่หมูท่ ี่ 3 ตาบลขุน
ทะเล อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีระบบส่งน ้าเป็ นคลองดาดคอนกรี ตประกอบด้ วย คลองส่งน ้าสายใหญ่
ยาว 12.9 กิโลเมตร และคลองซอย 7 สาย ความยาวรวม 63.9 กิโลเมตร ส่งน ้าให้ แก่พื ้นที่ชลประทานในเขตตาบลขุนทะเล
อาเภอลานสกา ตาบลกาแพงเซา ตาบลไชยมนตรี ตาบลมะม่วงสองต้ น ตาบลท่าเรื อ อาเภอเมือง ตาบลนาสาร ตาบลนา
พรุ ตาบลท้ ายสาเภา ตาบลช้ างซ้ าย อาเภอพระพรหม และตาบลเสาธง อาเภอร่อนพิบลู ย์ รวมพื ้นที่ประมาณ 66,000 ไร่
2) โครงการชลประทานท่าดี เป็ นโครงการชลประทานที่มีหวั งานเป็ นฝายคอนกรี ต ตังอยู
้ ท่ ี่หมูท่ ี่ 2 ตาบลกาแพง
เซา อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีระบบส่งน ้าเป็ นคลองดาดคอนกรี ตประกอบด้ วย คลองส่งน ้าสายใหญ่ยาว
14.752 กิโลเมตร และคลองซอย 5 สาย ความยาวรวม 29.618 กิโลเมตร ส่งน ้าให้ แก่พื ้นที่ชลประทานในเขตตาบล
กาแพงเซา ตาบลไชยมนตรี ตาบลมะม่วงสองต้ น ตาบลโพธิ์เสด็จ ตาบลนาเคียน ตาบลนาทราย ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง รวมพื ้นที่ประมาณ 28,000 ไร่

หน้ า 29 จาก 63

หน้ า 30 จาก 63
1.7. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1) การคมนาคมและขนส่ง
สามารถเดินทางติดต่อจากส่วนอื่นๆของประเทศได้ 3 ทาง คือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และทางอากาศ สาหรับทาง
รถยนต์ เส้ นทางคมนาคมสายหลักดูแลรับผิดชอบโดยกรมทางหลวง และสายรองสายย่อยโดยกรมทางหลวงชนบท
2) การประปา
การประปาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ใช้ แหล่งน ้าดิบจาก
คลองท่าดี จากสถิติข้อมูลปี 2557 มีผ้ ใู ช้ น ้าจานวน 40,000 ครัวเรื อน อัตราการผลิตวันละ 50,000 ลบ.ม./วัน ปั จจุบนั
เทศบาลขยายโรงกรองน ้าเพิ่ม จานวน 2 โรง ได้ แก่โรงกรองน ้าประตูชยั และโรงกรองน ้าทวดทอง ซึง่ ทาให้ สามารถผลิตน ้า
ได้ เพิ่มขึ ้นประมาณ 500 ลบ.ม./ช.ม.
การวางแผนแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนน ้าดิบในการผลิตประปาในช่วงฤดูแล้ ง เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช วางแผน
ระยะยาว ที่จะดาเนินการภายใน 1 ปี โดยเทศบาลฯได้ รับความร่วมมือจากบริษัทตัวแทนจากประเทศอิสราเอล และ
เยอรมนี ในการเข้ ามาลงทุนในการขุดสระน ้าลึก 20 เมตร บนเนื ้อที่ 650 ไร่ ในเขตตาบลช้ างซ้ าย อ.พระพรหม ด้ วยเงิน
ลงทุน 3,200 ล้ านบาทบาท ในลักษณะเทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึง่ เอกชนเป็ นผู้ลงทุนเองทังหมด
้
แต่เทศบาลและประชาชน
เป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ โดยในปี บริษัทจะส่งน ้าดิบให้ เทศบาลฯ จากนันในปี
้ ที่สองเป็ นต้ นไป ทางบริษัทจะส่งน ้าที่กรอง
แล้ วหรื อน ้าประปา ให้ กบั เทศบาลฯเพื่อจ่ายเข้ าระบบประปาต่อไป โครงการจัดซื ้อน ้าประปาและส่งเสริ มระบบการผลิต
ประปาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เป็ นเวลา 30 ปี หลักการสาคัญให้ เอกชนเป็ นผู้ผกู ขาดจาหน่ายน ้าให้ เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชใช้ ผลิตน ้าประปาเป็ นเวลา 30 ปี โดยมีอตั ราราคาก้ าวหน้ า ปี ที่ 1-3 ลูกบาศก์เมตรละ 4.90 บาทจนถึงปี ที่
28-30 อยูท
่ ี่ลกู บาศก์เมตรละ 11 บาท
นอกจากนันยั
้ งมีการประปาส่วนภูมิภาค ตังอยู
้ ่ที่ศนู ย์ราชการ ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม สานักงานประปา
นครศรี ธรรมราช มีกาลังการผลิต 100 ลบ.ม./ช.ม. โดยใช้ แหล่งน ้าดิบจากฝายคลองเสาธง ให้ บริการแก่ประชาชนเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในพื ้นที่ ตาบลนาสาร ตาบลนาพรุ ตาบลช้ างซ้ าย อาเภอพระพรหม แต่ไม่ได้ ให้ บริ การประปาในเขตเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช

หน้ า 31 จาก 63

สาหรับปั ญหาการขาดแคลนน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปาในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชและพื ้นที่ใกล้ เคียง
ในช่วงฤดูแล้ ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช อยูใ่ นระหว่างทาเรื่ องขออนุญาตใช้ พื ้นที่ป่าทุง่ สงวน ต.นา
ทราย เนื ้อที่ 700 ไร่ และป่ าทุง่ สงวนบ้ านจังหูน ตาบลท่าเรื อ เนื ้อที่กว่าหมื่นไร่ เพื่อนามาปรับปรุงเป็ นแก้ มลิงในการกักเก็บ
น ้าไว้ เป็ นน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปาไว้ ใช้ ในฤดูแล้ ง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนอีกด้ วย
3) การไฟฟ้า
มีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบและให้ บริการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าครอบคลุมพื ้นที่ในเขตเทศบาล

หน้ า 32 จาก 63
1.8. ประชากรและความต้ องการใช้ นา้

จานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
มีความแปรปรวนสูง
มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นและลดลง
ตลอดเวลา ปั จจุบนั เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มีประชากรประมาณ 106,322 คน แบ่งเป็ น ชาย 50,311 คน หญิง
56,011 คน

หน้ า 33 จาก 63

การวิเคราะห์ความต้ องการใช้ น ้าในพื ้นที่เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ; พ.ศ. 2557)

การวิเคราะห์ความต้ องการใช้ น ้านอกพื ้นที่เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช(ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ; พ.ศ.2557)

หน้ า 34 จาก 63
2. สภาพปั ญหาและข้ อจากัดเรื่ องนา้ ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
2.1 สภาพปั ญหาด้ านการขาดแคลนนา้ ดิบเพื่อการผลิตนา้ ประปา

ปั ญหาการขาดแคลนน ้าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ส่วนใหญ่เป็ นการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการขาดแคลนน ้าในการสนับสนุนการท่องเที่ยว เนื่องจากในปั จจุบนั มีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ ้น ส่วนการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร จะปรากฏบริ เวณพื ้นที่โดยรอบของชุมชนเมือง สรุปสภาพปั ญหาการ
ขาดแคลนน ้าของพื ้นที่ชมุ ชนเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริเวณซีกตะวันออกของเทือกเขานครศรี ธรรมราช
ต่อเนื่องไปยังพื ้นที่ชมุ ชนเมืองชายฝั่ งทะเล ได้ ดงั นี ้
1. ปริ มาณฝนและน ้าท่ามีมาก แต่ในสภาพปั จจุบน
ั ไม่มีแหล่งกักเก็บน ้าขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของน ้าท่า
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ งในลุม่ น ้าย่อยสายสันๆมี
้ ปริมาณไม่เพียงพอ และระดับน ้าใต้ ดินระดับตื ้นไม่เพียงพอในปี ที่ฝนน้ อย
และฤดูแล้ งยาวกว่าปี ปกติ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูร่ ิมทะเล
2. ชุมชน ขนาดใหญ่ ระดับเทศบาลนคร ขนาดกลาง ระดับเทศบาลตาบลและเทศบาลเมือง มีแนวโน้ มที่จะขาด
แคลนน ้าอุปโภคบริโภคสูงมาก ในฤดูแล้ ง ตลอดจนบริเวณที่จะมีการขยายแหล่งท่องเที่ยว ซึง่ จะต้ องจัดหาแหล่งเก็บกักน ้า
รองรับอย่างเร่งด่วน
3. การเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวและภาคธุรกิจต่างๆ มีความต้ องการใช้ น ้าในฤดูแล้ งสูงขึ ้นมาก จะต้ องวางแผน
การจัดหาน ้าต้ นทุนให้ เพียงพอกับการขยายตัว มิฉะนันมี
้ ผลกระทบต่อการขยายการท่องเที่ยว และจะมีผลกระทบการ
ท่องเที่ยวเดิมที่ดาเนินการอยู่
4. ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการระบบประปาชุมชน ไม่มีการใช้ ข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการวางแผนบริ หารจัดการ
และขยายระบบประปา ระบบประปาไม่สมบูรณ์ ทาให้ เกิดปั ญหาขาดน ้า หยุดจ่ายน ้าให้ ระบบเป็ นช่วงๆ คุณภาพน ้าต่า
กว่ามาตรฐาน
5. พื ้นที่การเกษตรที่ต้องการน ้ามาก เช่น มีการทานาบริ เวณพื ้นที่โดยรอบเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ทาให้ เกิด
ปั ญหาการแย่งชิงน ้าต้ นทุน ปั จจุบนั ยังไม่มีการจัดทาข้ อตกลง กาหนดกฎเกณฑ์การใช้ น ้า ระหว่างผู้ใช้ น ้ากลุม่ ต่างๆ การ
ควบคุมการจัดสรรการใช้ น ้าเพื่อภาคส่วนต่างๆทาได้ ยาก
6. น ้าใต้ ดิน และบาดาล มีปริ มาณไม่สงู ในบางพื ้นที่มีอต
ั ราการให้ น ้าน้ อย (<2ลบ.ม./ชม.) ซึง่ เพียงพอเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในชุมชนเล็กๆเท่านัน้ และคุณภาพน ้าบาดาลในพื ้นที่ใกล้ ทะเลมีรสกร่อย เป็ นสนิม ขุ่น
ปั จจุบนั
ระบบประปาของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ดาเนินการโดยสานักการประปาเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ผลิตน ้าประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขตเทศบาล ขยายเขตจาหน่ายน ้าประปาไปยังนอกเขตเทศบาล
เพื่อการดับเพลิง และบริการสาธารณะต่างๆในพื ้นที่ มีโรงสูบน ้าแรงต่าสูบน ้าต้ นทุนมาผลิตน ้าประปาจาก 4 แหล่งใหญ่ๆ
ด้ วยกัน คือ
1) โรงสูบน ้าแรงต่าท่าใหญ่บริเวณพื ้นที่ต้นน ้าสะพานคลองท่าใหญ่(คลองท่าดี) สูบจ่ายมาผลิตน ้าประปา ณ โรง
กรองน ้าทวดทอง
2) โรงสูบน ้าแรงต่าหัวท่า(คลองป่ าเหล้ า)เป็ นคลองสาขาคลองท่าดีบริเวณในเขตเทศบาล สูบน ้าดิบให้ กบั โรงกรอง
น ้าประตูชยั
3) เช่าพื ้นที่บอ่ น ้าเอกชน สารองไว้ กรณีฉกุ เฉิน ติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้าขนาดเล็กที่บอ่ น ้าวังก้ อง และบ่อน ้าสันยูง
4) วางระบบท่อส่งน ้าดิบจากบ่อนาทราย – สี่แยกเบญจมฯ เพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าดิบให้ กบ
ั โรงกรองน ้าทวดทอง(ยัง
ไม่ได้ ใช้ งาน)
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อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาระบบน ้าประปาโดยเอกชนเป็ นผู้ลงทุนเอง เพื่อพัฒนาระบบประปา
และจาหน่ายน ้าประปาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน ้าบริโภคของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้ มีน ้าประปาที่เพียงพอกับ
ความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และมีแผนเก็บค่าน ้าประปาแบบก้ าวหน้ า ทังนี
้ ้ได้ นาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ทัง้ 4 แหล่ง ที่คลองท่าใหญ่ และคลองป่ าเหล้ า ต้ นน ้ามาจากคลองท่าดี ในช่วงฤดูแล้ งมีปริมาณน ้าค่อนข้ างจากัด
และมีปริมาณไม่แน่นอน สาหรับบ่อน ้าเอกชนซึง่ เป็ นขุมเหมืองและบ่อทรายเดิมมีปริมาณน ้าน้ อยมากไม่เพียงพอรองระบบ
ประปาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
5)

โรงสูบน ้าและโรงกรองน ้าระบบประปาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชในปั จจุบนั
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2.2 สภาพปั ญหาด้ านอุทกภัย

µ

สภาพความลาดชันและระดับพื ้นที่บริเวณโดยรอบเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช

การขยายตัวของชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราชมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
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การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตตัวเมืองนครศรี ธรรมราชมีความซับซ้ อนหลากหลาย
ชุมชนเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตังอยู
้ ่บริเวณซีกตะวันออกของเทือกเขานครศรี ธรรมราช วางตัวตามแนวทิศ
เหนือ-ใต้ ยาวไปบนแนวสันทรายเดิมขวางแนวทิศทางน ้าไหลจากทิศตะวันตกออกสูท่ ะเลทางทิศตะวันออก เป็ นแนว
เปลี่ยนความลาดชันของพื ้นที่ จากพื ้นที่มีความลาดชันสูงประมาณ 1: 900 เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ มีความลาดชันประมาณ 1:
8,000 ดังนัน้ ในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง มักจะเกิดน ้าไหลหลากจากพื ้นที่ตอนบน มาปะทะแนวถนนและตัวเมืองอย่าง
ฉับพลันหลากท่วมบริเวณที่ลมุ่ ต่าโดยรอบของตัวเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชอยูเ่ ป็ นประจา
ตัวเมืองนครศรี ธรรมราช มักประสบปั ญหาน ้าท่วมบ่อยครัง้ ซึง่ มีระดับความรุนแรงค่อนข้ างสูงและมักจะเกิดควบคู่
กับปั ญหาวาตภัย โดยลักษณะการเกิดน ้าท่วม มี 3 ลักษณะ คือ
− ลักษณะน ้าป่ าไหลหลาก จะเกิดเมื่อฝนตกหนักมากบริ เวณภูเขา ทาให้ น ้าไหลหลากและมีความรุ นแรง
มาก สามารถทาให้ อาคารบ้ านเรื อนและพื ้นที่เกษตรกรรมเสียหายได้
− ลักษณะน ้าท่วมและกระแสน ้าไหลเชี่ยวกราด
จะเกิดหลังจากน ้าป่ าไหลลงสูล่ าคลองและเกิดฝนตก
หนักในพื ้นที่ราบ ประกอบกับการตื ้นเขินของลาคลอง ทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อการไหลของน ้า
− ลักษณะน ้าท่วมขัง จะเกิดเนื่องจากฝนตกหนักมากในพื ้นที่ราบทางด้ านตะวันออก ประกอบกับการ
หนุนของน ้าทะเล ทาให้ เกิดน ้าท่วมขังในบริเวณที่ลมุ่ ของพื ้นที่ต่างๆ
สาเหตุของปั ญหาน ้าท่วมในพื ้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ซึง่ เป็ นพื ้นที่ชมุ ชนที่มีความสาคัญและเหมาะสมใน
การวางแผนป้องกันน ้าท่วม มีสาเหตุเนื่องมาจากตัวเมืองซึง่ เป็ นเขตชุมชนหนาแน่นทังหมดอยู
้
่ขวางลาน ้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่หลายสาย ได้ แก่ คลองบ้ านตาล คลองท่าดี คลองหยวด คลองวังวัว คลองชะเมา ในทุกปี เมื่อเกิดฝนตกหนัก น ้าจะ
ไหลบ่าหลากจากคลองสายต่างๆดังกล่าวลงสูท่ ะเลพร้ อมๆกัน การไหลบ่าของน ้าผ่านตัวเมืองไม่สะดวก จึงเอ่อและไหลบ่า
ท่วมถนน และเขตชุมชนเป็ นบริเวณกว้ าง ทาให้ พื ้นที่ในเขตเทศบาลเกือบทังหมดต้
้
องประสบปั ญหาน ้าท่วม
ลักษณะน ้าท่วมขัง
เกิดขึ ้นในบริเวณที่ลมุ่ น ้าขังหรื อที่พรุ
ที่ราบชายฝั่ งทะเล
รวมทังบริ
้ เวณตัวเมือง
นครศรี ธรรมราช โดยเฉพาะพื ้นที่ระหว่างถนนพัฒนาการคูขวางและถนนศรี ธรรมโศก ซึง่ เป็ นพื ้นที่ต่า สภาพคลองในเมือง
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ส่วนใหญ่จะเป็ นคลองดินมีสภาพตื ้นเขิน อีกทังถู
้ กรุกล ้าจากราษฎรที่อาศัยริมคลอง พื ้นที่ตวั เมืองจะได้ รับอิทธิผลจากน ้า
ทะเลหนุน เมื่อน ้าที่ไหลมาตามลาคลองธรรมชาติและไหลหลากมาจากพื ้นที่ตอนบนลงมาถึงพื ้นที่บริเวณนี ้ ประกอบกับมี
ฝนตกหนักในพื ้นที่ น ้าจะล้ นคันคลองออกมาท่วมในตัวเมืองทาให้ เกิดภาวะน ้าท่วมขังในบริเวณพื ้นที่ต่า ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
พื ้นที่ชมุ ชนเมืองและพื ้นที่เศรษฐกิจของเมือง สรุปได้ ดงั นี ้
1. ระยะเวลาที่น ้าหลากจากเทือกเขาต้ นน ้า ถึงเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชถนน 4 เลนส์สายเบญจมฯ-นพวงศ์
ใช้ เวลาประมาณ 12 ชัว่ โมง และใช้ เวลาสะสมจนยกระดับสูงสุดที่คลองหน้ าเมือง ใช้ เวลาประมาณ 8-10 ชัว่ โมง
2. เมื่อปริมาณน ้าหลากถึงแนวถนนขวางทางน ้าเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช น ้าจะเอ่อท่วมพื ้นที่เป็ นขันบั
้ นได
ความลึกของน ้าสูงกว่าระดับถนนที่ขวางทางน ้าอยูป่ ระมาณ 50 เซนติเมตร ไล่เป็ นลูกระนาดไปจนสุดเขตตัวเมืองและไหล
ลงทะเลทางทิศตะวันออก ใช้ เวลาในการระบายน ้า 2-4 วัน
3.สภาพตัวเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มีการขยายตัวเป็ นอย่างมาก มีการถมที่ลมุ่ ทางน ้าหลากเดิม
เพื่อก่อสร้ างอาคารพาณิช และหมูบ่ ้ านเป็ นจานวนมาก ทาให้ สภาพการไหลหลากและเอ่อท่วมของน ้าในพื ้นที่ชมุ ชนเมือง
ซับซ้ อนขึ ้น การระบายน ้าออกจากพื ้นที่มีความยุ่งยากลาบากเป็ นอย่างมาก
4.ความเสียหายจากการเกิดน ้าท่วมในพื ้นที่ชมุ ชนเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีมลู ค่าสูงมาก เนื่องจากเป็ นแหล่ง
ธุรกิจ โกดังสินค้ า และชุมชนเมืองหนาแน่น

แนวทางน ้าหลากในคลองท่าดี ของลุม่ น ้าย่อยท่าดีมีอิทธิพลทาให้ เกิดน ้าท่วมตัวเมือง
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หากเกิดฝนตกหนัก น ้าหลากจากลุม่ น ้าท่าดีบนเทือกเขาหลวง จะหลากเข้ าสูต่ วั เมืองทังลุ
้ ม่ น ้า อย่างรวดเร็วและรุนแรง
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หากเกิดฝนตกหนักบริเวณต้ นน ้า มวลน ้าจากชุมชนคีรีวง จานวนประมาณ 750 ลบ.ม./วินาที คลองท่าดีตอนบน
ซึง่ มีความสามารถรองรับปริ มาณการไหลได้ ประมาณ 650 ลบ.ม./วินาทีเนื่องจากมีความชันสูง จึงทาให้ น ้าเอ่อล้ น ท่วม
บริเวณริมฝั่ งคลองท่าดีตอนล่างซึง่ มีความลาดชันน้ อย ตลอดแนว สองฝั่ งคลอง โดยมีถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข
4103 ตอน เบญจม-นาพรุ ทาให้ เป็ นอุปสรรคกีดขวางทางน ้าในช่วงแรก จากนัน้ น ้าจะแยกออกไปสูค
่ ลองเลียบรางรถไฟ
สามารถรองรับปริมาณการไหลของน ้า ประมาณ 650 ลบ.ม. ผ่านสะพานราเมศวร์ ไปสูค่ ลองท่าซักสามารถรองรับปริมาณ
การไหลของน ้าได้ แค่ ประมาณ 102 ลบ.ม. ซึง่ ทาให้ ปริมาณน ้าที่เหลือเอ่อเข้ าท่วมชุมชนริมคลองราเมศวร์ ทุกครัง้ ทาให้
เหลือมวลน ้าที่เหลือจากคลองท่าดี อีกประมาณ 100 ลบ.ม./วินาที โดยแบ่งการไหลเข้ าสูค่ ลอง 4 สาย โดยแบ่งมวลน ้าโดย
ใช้ คลองทุง่ ปรังเป็ นเส้ นคลองแบ่งน ้าออกดังนี ้
1. คลองคูพาย 29 ลบ.ม./วินาที
2. คลองสวนหลวง 53 ลบ.ม./วินาที
3. คลองป่ าเหล้ า 24 ลบ.ม./วินาที
4. คลองนครน้ อย 54 ลบ.ม./วินาที
รวมปริมาณน ้า 160 ลบ.ม. ไหลระบายรวมกันที่คลองหัวตรุด สามารถรองรับปริ มาณการไหลของน ้าได้ 250 ลบ.
ม./วินาที เข้ าสูค่ ลอง ปากนคร สามารถรองรับปริ มาณการไหลของน ้าได้ 300ลบ.ม./วินาที จากผังการระบายน ้าดังกล่าว
ถ้ าสามารถผันน ้าให้ คลองสี่สายสามารถรองรับปริมาณการไหล ให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม 160 ลบม./วินาที่ ให้ ได้ อีกเท่าตัว ก็จะ
สามารถแก้ ปัญหาน ้าท่วมที่ชมุ ชนริมคลองราเมศวร์ ได้ มาก
หมายเหตุ : ตัวเลขระดับน ้าและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการกระจายของฝนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฝนที่ตกหนักในพื ้นที่เมืองนครศรี ฯเป็ นต้ น

ระดับน ้าท่วมที่คลองนครน้ อย และคลองท่าวัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
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ตัวอย่างการทานายระดับน ้าที่คลองนครน้ อยล่วงหน้ า 1 วัน

ตัวอย่าง ปริ มาณฝนตก/ปริมาณความสามารถในการระบายน ้า และปริมาณน ้าสะสม ในช่วงที่เกิดน ้าท่วมตัวเมืองนคร
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ความลึกน ้าท่วมพื ้นที่เฉลี่ย ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (คาบการเกิด 2 ปี )
ระบบระบายน ้า
ระบบระบายน ้าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ปั จจุบนั เป็ นระบบระบายน ้าแบบรวม ประกอบด้ วย ท่อระบาย
น ้ารวม ซึง่ รับทังน
้ ้าฝนและน ้าเสีย เนื่องจากสภาพของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเป็ นเนินสันทรายตอนกลางทอดยาว
ขวางทางการไหลของลาน ้าธรรมชาติ ระบบระบายน ้าในเขตเทศบาลจะไหลในแนวเหนือใต้ โดยระบายลงคลองท่าวัง
คลองนครน้ อย คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองหัวหว่อง คลองทุง่ ปรัง ระบบระบายน ้าวางคูข่ นานไปกับถนนสายต่างๆ
โดยมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 0.30 เมตร จนถึงเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร
ปั จจุบนั ยังมีปัญหาเรื่ องการระบายน ้าฝน เมื่อฝนตกหนัก
เนื่องจากระบบระบายน ้าในเขตเทศบาลยังไม่
ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่ และบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมกับปริ มาณน ้า นอกจากนันยั
้ งพบขยะ ตะกอน และพลาสติก
ตลอดจนมีการบุกรุกลาน ้าของราษฎร ทาให้ เกิดการอุดตันในเส้ นท่อ และกีดขวางการไหลของน ้าในลาน ้า เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชได้ มีแผนการขยายระบบท่อระบายและล้ างท่อระบายน ้าทุกปี ต่มีข้อจากัดหลายด้ านจึงดาเนินการได้ เพียง
บางส่วนในแต่ละปี
ปั จจุบนั เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้ แก้ ปัญหาบรรเทาน ้าหลากท่วมและท่วมขังในพื ้นที่เบื ้องต้ น โดยดาเนินการ
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการ ดังนี ้
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1) ขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านเขตเทศบาล และลอกท่อระบายน ้าในเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า
(ดาเนินการโดยเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช และกรมชลประทาน)
2) ก่อสร้ างกาแพงป้องกันน ้าท่วมในคลองท่าวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาล (ดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง)
3) ก่อสร้ างประตูระบายน ้าคลองคูพาย และประตูระบายน ้าคลองนครน้ อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า
(ดาเนินการโดยกรมชลประทาน)
4) การเฝ้าระวังและการแจ้ งเตือนภัย ยังเป็ นลักษณะของการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั อยู่ ยังไม่มี
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และทานายสถานการณ์ลว่ งหน้ า และระบบรายงานผลให้ ประชาชนในพื ้นที่ได้ รับรู้รับทราบเตรี ยมรับ
สถานการณ์ได้ อย่างเป็ นระบบ
การดาเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถป้องกันน ้าหลากท่วมตัวเมืองนครศรี ธรรมราชได้ อย่างเป็ นระบบ ในช่วงฤดู
ฝนที่มีปริ มาณฝนตกต่อเนื่องมากกว่า 2 วัน ก็ยงั คงมีความเสี่ยง ที่จะเกิดน ้าหลากท่วมพื ้นที่เศรษฐกิจในตัวเมือง
นครศรี ธรรมราชอยู่
2.3 สภาพปั ญหานา้ เสียจากชุมชนเมือง

เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ทาให้ มีบ้านเรื อน ร้ านค้ า และอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่างๆ เพิ่มขึ ้นอย่างมากและรวดเร็ว หมู่บ้าน ชุมชน
ตลาด และสถานประกอบการต่างๆ ไม่มีระบบบาบัดน ้าเสียเฉพาะจุดก่อนทิ ้งลงคลอง ทาให้ น ้าที่ระบายทิ ้งออกสูเ่ ครื อข่าย
คลองมีความสกปรกสูง ทาให้ น ้าในคลองที่ไหลผ่านเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเน่าเสีย ค่าการนาไฟฟ้า ความเค็ม ความ
ขุ่น ของแข็งแขวนลอย ปริ มาณออกซิเจนละลาย บีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสเฟตฟอสฟอรัส ตลอดจน
ปริมาณโลหะหนัก เช่น แคดเมียม โครเมียม ทองแดง สังกะสี และตะกัว่ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานน ้าทิ ้ง ก่อให้ เกิดมลพิษ
ต่อเนื่อง ลงสูพ่ ื ้นที่ชมุ ชนตอนล่าง ตลอดไปสูผ่ ลกระทบของระบบนิเวศในอ่าวปากพนัง ปั ญหาด้ านคุณภาพน ้า ดังนี ้
1. น ้าในคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองนครนครศรี ธรรมราชเสื่อมโทรมเน่าเสียเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรคและพาหะของโรค
2. เกิดปั ญหาร้ องเรี ยนจากพื ้นที่ตา่ งๆทางตอนล่าง ถึงผลกระทบที่ได้ รับจากน ้าเน่าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช
3. สถานการณ์ แหล่งน ้าเสื่อมโทรมเน่าเสีย ทวีความรุ นแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็ วเกิดผลกระทบรุ นแรงกับนิเวศ
แหล่งน ้าในเขตชุมชนเมืองเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชและพื ้นที่ใกล้ เคียง
4. หน่วยงานที่มีหน้ าที่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้ เร่งแก้ ไขปรับปรุงให้ น ้าทิ ้ง มีคณ
ุ ภาพน ้าเป็ นไปตามกฎหมาย
5. ไม่มีระบบการติดตามตรวจสอบและฐานข้ อมูลคุณภาพน ้าในเขตเทศบาลที่ได้ มาตรฐาน และขาดระบบการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ชมุ ชนในเขตเทศบาลได้ รับรู้รับทราบและช่วยกันรักษาคุณภาพน ้าทิ ้งอย่างจริ งจัง
ปั จจุบนั เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้ แก้ บรรเทาปั ญหาน ้าเน่าเสียและมลพิษทางน ้า โดยได้ ดาเนินการก่อสร้ าง
ระบบบาบัดน ้าเสียรวมบนพื ้นที่ 380 ไร่ ที่ตาบลนาทราย และตาบลนาเคียน อาเภอเมือง ระบบรวบรวมน ้าเสียเป็ นชนิด
ระบบท่อรวม (Combined System) มีความยาวทังหมดประมาณ
้
12,751 เมตร โดยก่อสร้ างแบบ open cut จานวน 3
คลอง ได้ แก่ คลองป่ าเหล้ า 1,391 เมตร คลองหน้ าเมือง 1,271 เมตร และคลองท่าวัง 1,684 เมตร แบบ pipe jacking
จานวน 2 คลอง ได้ แก่คลองแดง-ถนนกระโรม 768 เมตร และคลองทุง่ ปรัง คลองเตย-ถนนศรี ธรรมราช 7,637 เมตร มีบอ่
ดักน ้าเสีย 51 แห่ง สถานีสบู น ้าเสีย 1 สถานี ระบบบาบัดน ้าเสียที่ใช้ เป็ นระบบบาบัดน ้าเสียแบบบ่อผึง่ (Stabilization
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Pond : SP) รองรับน ้าเสียได้

33,700 ลบ.ม.ต่อวัน ประกอบด้ วย บ่อผึง่ 1/1 ขนาดกว้ าง 158 เมตร ยาว 833 เมตร ลึก 2.2
เมตร ความจุ 290,866 ลบ.ม. จานวน 1 บ่อ บ่อผึง่ 2/1 ขนาดกว้ าง 158 เมตร ยาว 833 เมตร ลึก 2 เมตร ความจุ 263,228
ลบ.ม. จานวน 1 บ่อ และบ่อผักตบชวา ขนาดกว้ าง 100 เมตร ยาว 833 เมตร ลึก 1.76 เมตร ความจุ 146,608 ลบ.ม.
จานวน 1 บ่อ สถานีสบู น ้าเสีย 1 แห่ง บ่อแบ่งน ้า 1 บ่อ หม้ อแปลงไฟฟ้า 1 แห่ง อาคารควบคุม/เก็บจ่ายสารเคมี 1 แห่ง
สถานีสบู น ้าหมุนเวียน 1 แห่ง และลานตากผักตบชวา 1 แห่ง ปั จจุบนั แล้ วเสร็จประมาณครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่เขตเทศบาล
(Phase I จากคลองป่ าเหล้ าถึงคลองท่าวัง ยังเดินเครื่ องได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพการบาบัดน ้าเสีย) เป็ นระบบที่รวบรวมน ้า
เสียจากคลองป่ าเหล้ า คลองหน้ าเมือง คลองท่าวัง ทางท่อลาเลียงน ้าเสียสูบ่ อ่ บาบัดน ้าเสียโดยให้ ไหลผ่านแปลงผักตบชวา
และบ่อผึง่ ธรรมชาติ ก่อนปล่อยทิ ้งลงสูท่ างน ้าธรรมชาติทางคลองทุง่ ปรังลงสูค่ ลองท่าแพ ซึง่ ระบบบาบัดน ้าเสียใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีความเหมาะสมกับสภาพน ้าเสียที่เกิด การใช้ ประโยชน์ยงั ไม่เต็มประสิทธิภาพ(ประสิทธิภาพใช้ ประมาณ
ครึ่งหนึง่ ของที่ออกแบบไว้ ) จาเป็ นต้ องปรับปรุงระบบบาบัดน ้าเสีย ให้ เหมาะสมและเพียงพอรองรับปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ ้น
ทังระบบ
้
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3. ข้ อเสนอการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องนา้ เชิงบูรณาการร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3.1 การแก้ ไขปั ญหาด้ านการขาดแคลนนา้ ดิบเพื่อการผลิตนา้ ประปา

ปั ญหาการขาดแคลนน ้าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช นับว่าเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญเร่งด่วนที่จาเป็ นต้ องเร่ง
ดาเนินการโดยทันทีอย่างจริงจังและแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
โดยต้ องมองเผื่อความต้ องการการใช้ น ้าเพื่ อกิจกรรม
ต่างๆ ไปในอนาคตอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี ในปั จจุบนั ความต้ องการในการใช้ น ้าในเขตเทศบาลและชุมชนใกล้ เคียงประมาณ
50,000 – 70,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน ้าที่ใช้ ในปั จจุบนั จากคลองท่าดี และจากแหล่งสารองน ้าต่างๆซึง่ หากเกิด
สถานการณ์ฝนทิ ้งช่วงเกิน 1 เดือน ปริมาณน ้าต้ นทุนจะไม่เพียงพอ (ช่วงฤดูแล้ งคลองท่าดีจะมีปริมาณน ้าประมาณ 40,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึง่ ต้ องใช้ ในทุกๆกิจกรรมตลอดพื ้นที่ที่ไหลผ่าน จากสระเก็บน ้าสารองต่างๆที่มีประมาณ 1,250,000
ลูกบาศก์เมตร จากบ่อทรายและเหมืองร้ างรวมประมาณ 1,000,000ลูกบาศก์เมตร) เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จึงควร
จัดหาแหล่งน ้าดิบสารองไว้ อย่างน้ อยประมาณ 20 ล้ านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็ นแหล่งน ้าสารองได้ อย่างเพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ งอันยาวนานของจังหวัดนครศรี ธรรมราช แม้ ในช่วงฤดูแล้ งจะมีปริมาณฝนตกมาเสริมอยูบ่ ้ างก็ตาม แต่อตั ราการ
ระเหยในช่วงเวลาดังกล่าวก็สงู มากเช่นเดียวกัน จึงขอเสนอแนวทางดาเนินการตามลาดับความเร่งด่วน ดังนี ้
1. ระบบสูบน ้าบาดาลขนาดใหญ่ อัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง/บ่อ จานวน 20 แห่ง ซึง่ สามารถทาได้ ทนั ที
บริเวณพื ้นที่ทางตอนบนและตอนล่างของตัวเมืองซึง่ มีอตั ราการให้ น ้าไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง ลึก 100-200
เมตร ใช้ ในช่วงวิกฤติ การลงทุนไม่มากนัก ทังนี
้ ้จะต้ องติดตาม ตรวจสอบ ปริ มาณ และคุณภาพน ้า อย่างต่อเนื่อง และ
จะต้ องไม่สบู มาใช้ มากกว่าอัตราการRecharge

แหล่งน ้าบาดาลและอัตราการให้ น ้าในหินร่วนบริเวณเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (Qcp1 > 100 ม3/ชัว่ โมง)
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ปริมาณน ้าที่กกั เก็บอยูใ่ นแอ่งน ้าบาดาลและปริมาณน ้าที่สามารถพัฒนาได้ โดยไม่เกิดผลกระทบ
แอ่งน ้าบาดาลนครศรี ธรรมราช มีพื ้นที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร มีตะกอน กรวด ทรายและดินเหนียว มี
ความหนาเฉลี่ย 200 – 400 เมตร ความหนามากที่สดุ 500 เมตร ปั จจุบนั มีการพัฒนาน ้าบาดาลที่ความลึก ไม่เกิน 300
เมตร เป็ นระดับความลึกที่มีชนกรวดทรายที
ั้
่เป็ นชันน
้ ้าบาดาล จานวน 3 ชัน้ ชันแรกอยู
้
ท่ ี่ระดับความลึก 80 – 100 เมตร มี
ความหนาของชันกรวดทรายเฉลี
้
่ย 10 – 20 เมตร ปริ มาณน ้าที่สบู ขึ ้นมาใช้ ได้ อยูใ่ นเกณฑ์ 20 – 50 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัว่ โมง คุณภาพน ้าดี สาหรับชันที
้ ่สองอยูท่ ี่ความลึกประมาณ 130 – 150 เมตร มีความหนาของชันกรวดทรายเฉลี
้
่ย 15 –
20เมตร ปริ มาณน ้าที่สามารถสูบขึ ้นมาใช้ ได้ อยูใ่ นเกณฑ์ 10 – 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง คุณภาพน ้าดี ส่วนชันที
้ ่สาม
อยูท่ ี่ความลึกประมาณ 170 – 200 เมตร มีความหนาของชันกรวดทรายเฉลี
้
่ย 10 – 15 เมตร ปริมาณน ้าที่สามารถสูบ
ขึ ้นมาใช้ ได้ อยูใ่ นเกณฑ์ 15 – 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง คุณภาพน ้าดี
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จานวนบ่อที่ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลของ เอกชน /ราชการ ในพื ้นที่โดยรอบเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช

ภาพตัดขวางความสามารถในการให้ น ้าของชันดิ
้ น
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ศักยภาพความเหมาะสมในการให้ น ้าของพื ้นที่ที่สามารถเจาะน ้าบาดาล
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ตัวอย่างการสูบน ้าบาดาลเพื่อการเกษตรของโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาสุโขทัย
2. จัดเตรี ยมแหล่งเก็บน ้าขนาดเล็กและพื ้นที่ศกั ยภาพเก็บน ้าโดยรอบตัวเมืองนครศรี ธรรมราช ซึง่ เป็ นพื ้นที่ลมุ่ ต่าน ้า
ท่วมขังตามธรรมชาติเป็ นประจาในช่วงฤดูฝน สามารถดาเนินการได้ ทนั ที โดยจัดทาข้ อตกลงการใช้ น ้ากับเจ้ าของพื ้นที่ ใช้
พื ้นที่รวมประมาณ 5-10 ตารางกิโลเมตรที่ระดับน ้าท่วมขังปกติ จะสามารถสารองน ้าได้ ประมาณ 10 ล้ านลูกบาศก์เมตร
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โครงการแก้ มลิงบ้ านตาล ตาบลนาเคียน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พื ้นที่ 300 ไร่ ลึก 6.5 เมตร(รนส.)
3. พัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าบริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล โดยขอใช้ พื ้นที่พื ้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมบริเวณตาบลท่าซัก ตาบล
ปากนคร และตาบลท่าไร่ จะสามารถเก็บน ้าได้ ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านลูกบาศก์เมตร
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4. แหล่งน ้าจากคลองระบายน ้าป้องกันน ้าท่วมตัวเมืองนครศรี ธรรมราช ซึง่ ปั จจุบนั กรมชลประทานกาลังดาเนินการ
ก่อสร้ างคลองระบายน ้าเลี่ยงตัวเมืองนครศรี ธรรมราช(ใช้ เวลาก่อสร้ างอีกประมาณ 5 ปี ) ความจุประมาณ 8 ล้ านลูกบาศก์
เมตรในช่วงผ่านตัวเมืองนครศรี ธรรมราช

5. ผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองดินแดง และ อ่างเก็บน ้าคลองกระทูน อาเภอพิปนู ซึง่ มีความจุ 60-70 ล้ านลูกบาศก์
เมตรตามลาดับ และยังไม่มีภาระพื ้นที่สง่ น ้ามากนัก ระยะทางการวางท่อมาตามแนวถนนยาวประมาณ 90 กิโลเมตร ผ่าน
ความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 257 เมตร (หากวางแนวท่อผ่านเทือกเขาความสูงจากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง ประมาณ 400 เมตร ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยจะต้ องจัดทาข้ อตกลงการใช้ น ้าร่วมกับเจ้ าของพื ้นที่
6. พิจารณาก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าโคกยาง ซึง่ กรมชลประทานได้ เคยวางโครงการไว้ ตามโครงการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ น ้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความจุ 55.7 ล้ านลูกบาศก์เมตร ปั จจุบนั มีชมุ ชนเข้ าไปอยูใ่ นพื ้นที่คอ่ นข้ างมาก หาก
จะดาเนินการ จะต้ องใช้ เวลาใน การดาเนินการกระบวนการต่างๆอีกนานหลายปี
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การวางท่อผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองกระทูน หรื ออ่างเก็บน ้าคลองดินแดง และการพิจารณาก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าโคกยาง
3.2 การแก้ ไขปั ญหาด้ านอุทกภัย

เนื่องจากตัวเมืองนครศรี ธรรมราช มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ คือ ตังอยู
้ บ่ นแนวสันทรายขวางทางน ้าที่หลากจาก
เทือกเขาระบายลงสูท่ ะเล และเป็ นพื ้นที่ในช่วงเปลี่ยนความลาดชัน จากพื ้นที่เชิงเขาความลาดชันสูง เป็ นพื ้นที่ราบลุม่
ชายฝั่ ง ลาน ้าสายหลักที่ก่อให้ เกิดอุทกภัยในพื ้นที่โครงการ ประกอบด้ วย คลองท่าดี คลองหยวด คลองเสาธง และคลอง
บ้ านตาล ซึง่ ทาความเสียหายต่อพื ้นที่เกษตร ชุมชนที่อยูอ่ าศัย ถนน และคลองชลประทานต่างๆ โดยคลองท่าดีจะมี
ผลกระทบกับการเกิดอุทกภัยในตัวเมืองมากที่สดุ เนื่องจากปริมาณน ้าหลากไหลเข้ าเมืองโดยตรง ปริมาณน ้าหลากที่ทาให้
ตัวเมืองนครศรี ธรรมราชเริ่ มเกิดสภาวะน ้าท่วม มักจะมีน ้าปริมาณน ้าหลาก เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณพื ้นที่ต้นน ้า
มากกว่า 100 มิลลิเมตร/วัน ติดต่อกัน 2 – 3 วัน หรื อคิดเป็ นปริ มาณน ้าหลากประมาณ 30-50 ล้ านลูกบาศก์เมตร/วัน จึง
ขอเสนอแนวทางดาเนินการตามลาดับความเร่งด่วน เพื่อช่วยระบายน ้าได้ เพิ่มขึ ้นจากเดิมประมาณ 25 ล้ านลูกบาศก์
เมตร/วัน (ปั จจุบนั ศักยภาพในการระบายน ้าประมาณ 15 ล้ านลูกบาศก์เมตร/วัน ที่ระดับน ้าทะเลปานกลาง) ดังนี ้
1. ขุดขยายคลองระบายน ้าจากบริ เวณบ้ านหัวถนน ลงคลองท่าเรื อหรื อคลองหัวตรุ ด ระยะทางประมาณ 3
กิโลเมตร เพื่อรองรับการระบายน ้าที่จะป้องกันไม่ให้ ไหลเข้ าตัวเมือง ซึง่ ปกติน ้าจะหลากเข้ าทางคลองหน้ าเมือง ล้ นตลิ่ง
บริเวณวัดมุมป้อม แผ่ท่วมแหล่งชุมชนและแหล่งธุรกิจหนาแน่นในตัวเมืองเป็ นพื ้นที่แรก โดยสามารถดาเนินการได้ ทนั ที
หากไม่สามารถขอใช้ ที่ดินได้ ควรประสานขอใช้ ที่ดินเขตแนวคลองส่งน ้า 1ซ้ าย-สายใหญ่ฝั่งซ้ าย ของระบบส่งน ้าฝายเสาธง
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โครงการส่งน ้าและบารุงรักษานครศรี ธรรมราช กว้ างประมาณ 30 เมตร และขอใช้ ที่ดินปลายคลองซึง่ เป็ นพื ้นที่ระบายน ้า
ในปั จจุบนั เพิ่มอีกยาวประมาณ 700 เมตร ขุดขยายเป็ นคลองระบายน ้าลงสูค่ ลองหัวตรุด เนื่องจากคลองส่งน ้าสาย
ดังกล่าวช่วงปลายสายมีพื ้นที่สง่ น ้าน้ อยมาก จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน เป็ นชุมชนเมือง แนวทางดังกล่าว
สามารถออกแบบเพิ่มการระบายน ้าได้ อีกอย่างน้ อย 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และทานบอัดน ้าผันน ้าจากคลองท่าดี มา
ระบายออกทางทิศใต้ ของตัวเมือง บริเวณบ้ านหัวถนน และควรเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าของคลองป่ าเหล้ า และ
คลองสวนหลวง ให้ ระบายน ้าได้ เต็มศักยภาพ รวมถึงผันน ้าจากคลองสวนหลวง ผันมาลงคลองคูพายและคลองศาลามีชยั
ก็จะช่วยบรรเทาภาระการระบายน ้าในคลองหน้ าเมือง(คลองนครน้ อย) และคลองท่าวัง(คลองท่าซัก) ลงไปได้ มาก

แสดงการขุดขยายระบายน ้าจากบ้ านหัวถนนออกทางคลองศาลามีชยั (แนวสีเหลือง) หรื อปรับปรุงคลองส่งน ้า
ชลประทาน(แนวสีแดง)เป็ นคลองระบายน ้า ให้ ระบายน ้าออกจากตัวเมืองเพิ่มได้ ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร./วินาที
2. ยกระดับถนนเทวบุรี (ถนนผ่านองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช) ขึ ้นจากระดับปั จจุบน
ั ประมาณ 0.5 1.00 เมตร และประตูควบคุมการระบายน ้า เพื่อควบคุมปริมาณน ้าหลากเข้ าเมืองทางคลองทุง่ ปรัง ป้องกันและชะลอไม่ให้
น ้าหลากเข้ าท่วมตัวเมืองโดยตรงอย่างรวดเร็ว
3. ขุดขยายเสริ มคันคลองระบายล่างตัวเมืองทัง้ 5 สายได้ แก่ คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองป่ าเหล้ า คลอง
หน้ าเมือง คลองท่าซัก เพื่อเร่งการระบายน ้า (ปั จจุบนั ดาเนินการแล้ วเสร็จบางส่วน)
4. ขุดขยายคลองมะม่วงตลอด ยาว 5.6 กิโลเมตร กว้ างประมาณ 180 เมตร (อยูใ่ นระหว่างกรมชลประทาน
ดาเนินการเรื่ องที่ดิน)
5. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครฯ ขุดขยายคลองวังวัว ยาว 6 กิโลเมตร คลองหัวตรุ ด ยาว 11 กิโลเมตร และ
คลองบางพุทรา ยาว 12.5 กิโลเมตร กว้ างประมาณ 180 เมตร ผันและเพิ่มการระบายน ้าจากคลองท่าดี และคลองหยวด
ได้ รวมประมาณ 750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึง่ จะสามารถแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมตัวเมืองนครศรี ธรรมราชได้ อย่างยัง่ ยืน (อยู่
ในระหว่างกรมชลประทานดาเนินการเรื่ องที่ดิน)
6. ขุดขยายเสริ มคลองบ้ านตาล
7. ตังศู
้ นย์บริหารจัดการน ้า ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า เพื่อคาดการณ์สถานการณ์น ้าจัดทารายงาน และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนในพื ้นที่ได้ รับรู้รับทราบ และเข้ าใจสถานการณ์ได้ ในทันที เพื่อทุกภาคส่วนสามารถ
เตรี ยมการณ์รับสถานการณ์ได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว
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ข้ อเสนอการแก้ ไขปั ญหา ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช

หน้ า 61 จาก 63
3.3 การแก้ ไขปั ญหานา้ เสีย

จากในปั จจุบนั เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ได้ ก่อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสียรวมแล้ วเสร็จประมาณครึ่งหนึง่ ของ
พื ้นที่เขตเทศบาล (Phase I จากคลองป่ าเหล้ าถึงคลองท่าวัง) เป็ นระบบที่รวบรวมน ้าเสียจากคลองป่ าเหล้ า คลองหน้ า
เมือง คลองท่าวัง ทางท่อลาเลียงน ้าเสียสูบ่ อ่ บาบัดน ้าเสียโดยให้ ไหลผ่านแปลงผักตบชวาและบ่อผึง่ ธรรมชาติ รองรับน ้า
เสียได้ 33,700 ลบ.ม.ต่อวัน ก่อนปล่อยทิ ้งลงสูท่ างน ้าธรรมชาติทางคลองทุง่ ปรังลงสูค่ ลองท่าแพ
ระบบบาบัดน ้าเสียในปั จจุบนั ยังไม่มีความเหมาะสมกับสภาพน ้าเสียที่เกิด การใช้ ประโยชน์ยงั ไม่เต็มประสิทธิภาพ
(ประสิทธิภาพใช้ ประมาณครึ่งหนึง่ ของที่ออกแบบไว้ ) จาเป็ นต้ องปรับปรุงระบบบาบัดน ้าเสีย ดังนี ้
1. บ่อบาบัดน ้าเสียจาเป็ นต้ องปรับปรุงโดยเลือกระบบให้ สามารถคัดกรองโลหะหนักได้ ด้วย ซึง่ จะต้ องมีระบบคัด
แยกน ้าเสียจากแหล่งที่มีโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรม ออกจากน ้าเสียทัว่ ไปจากแหล่งชุมชนหรื อจากการเกษตร และ
หาทางป้องกันไม่ให้ น ้าเสียจากกองขยะระบายลงทางน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้ ดิน
2. ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของการรวบรวมลาเลียงน ้าเสียตลอดแนวอีกทังต้
้ องวางระบบเผื่อการขยาย
ตัวของชุมชนเมืองในทุกทิศทางอีกด้ วย
3. เร่งดาเนินการออกแบบและดาเนินการวางระบบรวบรวมลาเลียงน ้าเสียให้ ครอบคลุมพื ้นที่เขตเทศบาลนครนคร
ศรี ธรรมราชและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง(Phase II จากคลองป่ าเหล้ า ไปจนสุดเขตเทศบาลทางด้ านทิศใต้ และขยายเขตไปจนสุดเขต
เทศบาลทางด้ านทิศตะวันตก)
4. นากากตะกอนจากการบาบัดน ้าเสียไปใช้ ประโยชน์ รวมถึงแผนการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่ อย่างเป็ นรูปธรรม
5. มีระบบโทรมาตรติดตาม ตรวจสอบ และฐานข้ อมูลรายงานสารสนเทศ ปริมาณน ้าและคุณภาพน ้าครอบคลุมใน
เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชแบบ Real-Time เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทา และสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ขจัดข่าวลือ ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปโดยเฉพาะประชาชนในเขตชุมชนเมือง และภาคธุรกิจต่างๆ
ตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของระบบบาบัดน ้าเสีย
ระบบบาบัดนา้ เสีย

ค่ าก่ อสร้ าง

ค่ าเดินระบบ

การใช้ พนื ้ ที่

แหล่ งนา้ เสีย

1. ระบบบาบัดนา้ เสียแบบบ่ อปรั บเสถียร (Stabilization Pond)

ต่า

ต่า

ปานกลาง, มาก

ชุมชน, โรงงาน, เกษตรกรรม

2. ระบบบาบัดนา้ เสียแบบบ่ อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรื อ AL)

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

ชุมชน, โรงงาน, เกษตรกรรม

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ชุมชน, เกษตรกรรม

สูง

สูง

น้ อย, ปานกลาง

ชุมชน, โรงงาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ชุมชน, เกษตรกรรม

สูง

สูง

น้ อย

ชุมชน, โรงงาน, เกษตรกรรม

3. ระบบบาบัดนา้ เสียแบบบึงประดิษฐ์

(Constructed Wetland)

4. ระบบบาบัดนา้ เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์

(Activated Sludge

Process)
5. ระบบบาบัดนา้ เสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
6. ระบบบาบัดนา้ เสียแบบแผ่ นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological

Contactor ; RBC)

---------------------------------------
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