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ประเด็นในการประชุมหารือ
1)เรื่องการแก้ ปัญหาการขาดแคลนนา้ เพื่อการผลิตนา้ ประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เนื่องจากในปั จจุบนั ความต้ องการในการใช้ น ้าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
และชุมชน
ใกล้ เคียงประมาณ 50,000 – 70,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้ อมูล : สานักการประปาเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช)
ระบบประปาที่ดาเนินการโดยเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ซึง่ มีสานักการประปา
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชบริการและดาเนินการเอง ปั จจุบนั มีสถานีผลิตน ้าประปา 2 แห่ง กาลังผลิต
รวม 3,400 ลบ.ม./ช.ม.คือ สถานีผลิตน ้าประปาทวดทอง(กาลังผลิต 2,150 ลบ.ม./ช.ม.) และสถานีผลิต
น ้าประปาประตูชยั (กาลังผลิต 1,250 ลบ.ม./ช.ม.)
ปริมาณน ้าดิบเฉลี่ยที่ใช้ สาหรับการผลิตน ้าประปาในปั จจุบนั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2556-2558 มีปริมาณ
ทังสิ
้ ้น 19.72 ล้ านลบ.ม./ปี (ประมาณ 1.643 ล้ านลบ.ม./เดือน) จานวนผู้ใช้ น ้าในพื ้นที่บริการ 37 ,983 ราย
(ม.ค. 2559) มีปริมาณน ้าประปาจาหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 13,661,908 ล้ านลบ.ม./ปี (เฉลี่ยประมาณ
37,430 ลบ.ม./วัน) ประสิทธิภาพของระบบประมาณ 68.6% ศักยภาพการผลิตน ้าประปาวันละประมาณ
54,765 ลบ.ม./วัน บริการน ้าประปาใน 26 เขตบริ การ(สานักการประปาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช,
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2559)

หน้ า 5 จาก 16

ในช่วงฤดูฝน สามารถใช้
แหล่งน ้าดิบจากคลองท่าดี มาใช้ ใน
การผลิตน ้าประปาให้ กบั พื ้นที่ในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช และ
ชุมชนใกล้ เคียง ได้ อย่างเพียงพอ ไม่
มีปัญหาการขาดแคลนน ้าดิบ แต่
ในช่วงฤดูแล้ ง หากฝนทิ ้งช่วงเกิน 1
เดือน จะเริ่มเกิดความขาดแคลนน ้า
เพิ่มมากขึ ้นโดยลาดับ ตามความ
ยาวนานของสภาพฝนทิ ้งช่วง โดย
มากสุด จะขาดแคลนน ้าดิบเพื่อการ
ผลิตประปา หลังจากที่ดงึ น ้าจากทุก
แหล่งที่มีมาใช้ แล้ ว
ประมาณ
30,000–40,000ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และมีมติจัดลาดับความสาคัญในการเตรียมแหล่ งนา้ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนนา้ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี ้
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1. ระยะสัน้
1.1 พิจารณาบริหารจัดการระบบนา้ บาดาล เสริมเพิ่มเติมจากนา้ ผิวดินที่ขาดอยู่
1.1.1 ที่ประชุมเสนอให้ มีการบริหารจัดการน ้าบาดาลของภาคเอกชนที่มีการขุดเจาะเอาไว้
ใช้ ในภาคธุรกิจ แต่มีน ้าส่วนเกินที่สามารถนามาใช้ ได้ โดยกรมทรัพยากรน ้าบาดาล สารวจกาลัง
การ ผลิต เพื่อทาบัญชีและแผนที่บอ่ บาดาล และนาข้ อมูลมาบริหารจัดการเป็ นโซนๆไป โดยการขอ
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ขายน ้าบาดาลให้ กบั เทศบาล ผ่านระบบบริหารจัดการร่วมกับ
สานักการประปา จะสามารถกระจายน ้าเฉลี่ยได้ ประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ/วัน และ

1.1.2 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็ก เพิ่มตามพื ้นที่และปริ มาณน ้าที่ยงั ขาด หรื อ
1.1.3 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อจ่ายน ้าเข้ าระบบประปาของเทศบาล จะสามารถ
สูบจ่ายน ้าได้ ประมาณ 1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตร/แห่ง/วัน ค่าลงทุนประมาณ 3.5 ล้ านบาท/แห่ง
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1.2 สร้ างทานบกึ่งถาวรขนาดใหญ่ กัน้ คลองท่ าดีบริเวณบ้ านท่ าใหญ่
สนับสนุนการสร้ างทานบชัว่ คราวชะลอน ้ากันคลองท่
้
าดี บริเวณโรงสูบน ้าบ้ านท่าใหญ่
ขนาด กว้ าง 30 เมตร สูง 1 เมตร เป็ นทานบแกเบี ้ยนกล่องกระชุหิน ซึง่ กรมชลประทานได้ รับอนุมตั ิ
งบประมาณแล้ ววงเงินงบประมาณ 8 ล้ านบาท ใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 3 เดือน ดาเนินการโดย
โครงการส่งน ้าและบารุงรักษานครศรี ธรรมราช สานักงานชลประทานที่ 15 จะสามารถอัดน ้าเพื่อ
โรงสูบน ้าบ้ านท่าใหญ่ต่าสุดได้ ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

1.3 พิจารณาใช้ นา้ ดิบจากสระเก็บนา้ ทุ่งท่ าลาด
ปั จจุบนั กรมชลประทานได้ ดาเนินการขุดสระเก็บน ้าขนาดใหญ่ กว้ าง 600 เมตร ยาว 700
เมตร ลึก 4.50 เมตร ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของทุง่ ท่าลาดใกล้ แล้ วเสร็จ กักเก็บน ้าที่ระดับเก็บกักได้
1,800,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการเกษตรกรรม โดยสามารถปรับปรุงให้
รับน ้าที่ตอ่ มาจากปลายคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้ ายของระบบส่งน ้าฝายคลองท่าดี แต่หากจะเก็บ
น ้าไว้ เพื่อการประปา อาจต้ องพิจารณาดาเนินการปรับปรุงฝั งวัสดุปพู ื ้น HDPE ตามแนวดิง่ ลึก
ประมาณ 10-15 เมตร ป้องกันน ้าเสียไหลลอดซึมเข้ าสระน ้าใช้ งบประมาณประมาณ 5 ล้ านบาท
หรื อปูเต็มลาดพื ้นท้ องสระเพื่อรักษาคุณภาพน ้าด้ วยวัสดุ HDPE หนา 1.25 มม. ราคาประมาณ
105 บาท/ตารางเมตร ซึง่ ต้ องใช้ เงินงบประมาณอีกประมาณ 45 ล้ าน
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1.4 พิจารณาเชื่อมโยงระบบสูบนา้ บ่ อทรายเดิมที่มีประมาณ 8 ถึง 10 บ่ อ (สภาพเป็ นน ้าใต้
ดิน Water table คุณภาพน ้าดี) ที่บอ่ ทรายบ้ านนาทรายเข้ าด้ วยกันเป็ นเครื อข่าย และสลับสูบส่งไป
ยังโรงกรองน ้าประปาทวดทองของเทศบาล พื ้นที่ผิวน ้ารวมประมาณ 300,000 ตารางเมตร
สามารถสูบน ้าได้ ประมาณ 30,000-50,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยไม่มีผลกระทบกับระดับน ้าใต้
ดินมากนัก และต้ องบริหารจัดการโดยให้ ประชาชนโดยรอบได้ ใช้ น ้าตามข้ อตกลงเดิมของเทศบาล

หน้ า 9 จาก 16

1.5 เร่ งตรวจสอบและซ่ อมแซมท่ อส่ งนา้ ดิบจากโรงกรองทวดทองมายังโรงกรองประตูชัย
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ
2. ระยะยาว
2.1 พิจารณาจัดหาที่ดินและขุดแก้ มลิงบ้ านตาลบริเวณคลองคอน
พื ้นที่ศกั ยภาพแก้ มลิงบ้ านตาล อยูบ่ ริเวณคลองคอน ทางด้ านทิศเหนือของสระเก็บน ้าทุง่
ท่าลาดที่อยู่บริเวณใกล้ เคียงกัน พื ้นที่ 534 ไร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องดาเนินการเรื่ องการขอ
ใช้ ที่ดนิ จัดหาที่ดนิ ให้ เรี ยบร้ อยเสียก่อน กรมชลประทานจึงจะสามารถเข้ าดาเนินการได้ (ออกแบบ
ไว้ พร้ อมแล้ ว) โดยขุดลึกประมาณ 6 เมตร พร้ อมอาคารประกอบ ใช้ งบประมาณ 279 ล้ านบาท จะ
สามารถเก็บน ้าได้ ประมาณ 4.3 ล้ าน ลบ.ม.
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2.2 แหล่ งนา้ จากคลองระบายนา้ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
ปั จจุบนั กรมชลประทาน โดยสานักงานก่อสร้ างขนาดใหญ่ที่ 11 มีแผนงานดาเนินการ
ก่อสร้ างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรี ธรรมราช เขตพื ้นที่ ตาบลไชยมนตรี ตาบลท่าเรื อ
และ ตาบลบางจาก อาเภอเมือง และเขตพื ้นที่ ตาบลนาสาร และ ตาบลช้ างซ้ าย อาเภอพระ
พรหม ซึง่ จะเป็ นโครงการขุดขยายคลองเพื่อเบี่ยงน ้าออกนอกตัวเมืองออกสู่ทะเล ขนาดกว้ าง 6080 ม. ลึก 6 ม. (ดาดคอนกรี ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเนื่องจากมีปัญหาที่ดนิ ต้ องบีบขนาด
ลง) และอาคารประกอบ ช่วงอ้ อมเมืองถึง ปตร.คลองหัวตรุด ยาวรวมประมาณ 22 ก.ม. ช่วงปลาย
ฤดูฝน สามารถเก็บน ้าได้ ประมาณ 8 ล้ าน ลบ.ม. ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการมีส่วนร่วม 20 ครัง้ ในพื ้นที่
ราษฎรส่วนใหญ่เห็นด้ วยแต่ยงั มีบางส่วนบริเวณตาบลไชยมนตรี ยงั คัดค้ าน ทังนี
้ ้จะต้ องมีมาตรการ
ช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบอย่างเหมาะสม ขันต่
้ อไปจะเป็ นกระบวนการจัดซื ้อที่ดนิ และ
ดาเนินการก่อสร้ าง ซึง่ จะต้ องใช้ ระยะเวลาอีก 3-5 ปี จึงจะสามารถเริ่มเก็บกักน ้าได้
ปั ญหาอุปสรรคการดาเนินการ งานสารวจธรณี และปฐพีวิทยา บริเวณ ปตร. คลองท่าดี
ปตร.ปากคลองสาย 1 ซึง่ อยูบ่ ริเวณพื ้นที่หมูท่ ี่ 1 ตาบลไชยมนตรี ไม่สามารถทาการเข้ าสารวจได้
เนื่องจากราษฎรเจ้ าของที่ดนิ ไม่ยินยอมให้ เข้ าทาการสารวจ
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2.3 พิจารณาขอใช้ ท่ ดี ินและพัฒนาแหล่ งกักเก็บนา้ ในพืน้ ที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมชายฝั่ งทะเล
เนื่องจากปั ญหาหลักที่สาคัญในการก่อสร้ างแหล่งน ้า คือเรื่ องการขอใช้ ที่ดนิ การพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน ้าบริเวณพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล จึงเป็ นเรื่ องที่ต้องดาเนินการ โดยขอใช้ พื ้นที่พื ้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ที่
ดูแลรับผิดชอบโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง บริเวณตาบลท่าซัก ตาบลปากนคร และตาบลท่าไร่
ขุดลึกประมาณ 3 เมตร และปูวสั ดุทบึ น ้า จะสามารถเก็บน ้าได้ ไม่น้อยกว่า 3 ล้ านลูกบาศก์เมตร/ตร.กม. ค่า
ก่อสร้ างประมาณ 250 ล้ านบาท/ตารางกิโลเมตร
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2.4 พิจารณาผันนา้ จากอ่ างเก็บนา้ คลองกระทูน และอ่ างเก็บนา้ คลองดินแดง
อ่างคลองกระทูนความจุ 70.5 ล้ าน ลบ.ม. และอ่างคลองดินแดง ความจุ 60 ล้ าน ลบ.ม. ตังอยู
้ ท่ ี่
อาเภอพิปนู ตะวันตกของเทือกเขาหลวง ในช่วงฤดูแล้ งสุดที่มีความต้ องการน ้าดิบสูงสุดของตัวเมือง
นครศรี ธรรมราชซึง่ ตังอยู
้ ่ซีกตะวันออกของเทือกเขาหลวง จะเป็ นช่วงฤดูฝนของซีกตะวันตก ซึง่ อ่างเก็บน ้า
ทังสองจ
้
าเป็ นต้ องพร่องน ้าเพื่อรองรับน ้าฝนตามฤดูกาลพอดี จาก Rule Curve การบริหารจัดการน ้าในอ่าง
เก็บน ้า และจากโค้ งความจุ แต่ละอ่างเก็บน ้า ยังมีปริมาณน ้าในอ่างสูงกว่าระดับ Lower Limit อยู่ มาก
ปริมาณน ้ามากกว่า 10 ล้ าน ลบ.ม./แห่ง หากสามารถผ่านกระบวนการขอใช้ น ้าจากอ่างเก็บน ้าทัง้ 2 อ่างฯ
ได้ จะต้ องวางท่อแรงดันสูงระยะ 60 ก.ม. ปรับแรงดันและ Jump กับระบบท่อส่งน ้าที่คลองท่าใหญ่ หรื อทิ ้ง
น ้าลงคลองท่าดี สูบน ้าผ่านเนินเขาสูง 260 ม.ด้ วยเครื่ องสูบน ้า Inline Vertical Multistage ใช้ งบดาเนินการ
ประมาณ 800 ล้ านบาท
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2.5 พิจารณาก่ อสร้ างอ่ างเก็บนา้ โคกยางตามแนวพระราชดาริ (ลุ่มนา้ ปากพนัง)
พิจารณาก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าโคกยาง ซึง่ กรมชลประทานได้ เคยวางโครงการไว้ ตามโครงการพัฒนา
พื ้นที่ลมุ่ น ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความจุ 55.7 ล้ านลูกบาศก์เมตร และวางท่อส่งน ้าระยะ
35 ก.ม. ปั จจุบน
ั มีชมุ ชนเข้ าไปอยูใ่ นพื ้นที่คอ่ นข้ างมาก หากจะดาเนินการ จะต้ องใช้ เวลาใน การดาเนินการ
กระบวนการต่างๆอีกนานหลายปี
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3. สรุป
เนื่องจากปั จจุบนั ไม่สามารถหาที่ดนิ เพื่อใช้ ก่อสร้ างเป็ นแหล่งกักเก็บน ้าดิบขนาดใหญ่ได้ โดยง่าย
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสูบ-ส่งน ้าดิบและน ้าประปา เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ ว ยังจะต้ อง Integrate แนวทางการจัดหาน ้าจากแหล่งต่างๆ ตามลาดับ
ความยากง่าย ค่าลงทุน และความน่าจะเป็ น ตามลาดับเข้ าด้ วยกัน ดังนี ้

