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รายงานการเสวนาวิชาการ 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ณ ห้องประชุมนนทภักดิ์ อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00 น. 
-------------------------------------------- 

1. ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 

ปัญหาการขาดแคลนน า้สะอาดในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึง่มีประชากรประมาณ 106,322 คน 

แบง่เป็น ชาย 50,311 คน หญิง 56,011 คน(ปี พ.ศ.2557)  บนเนือ้ที่ 22.56 ตร.กม. ตลอดจนพืน้ท่ีโดยรอบตามเขตผงั

เมืองในลุม่น า้ทา่ดี  นบัวา่เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัเร่งดว่นท่ีจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยทนัทีอยา่งจริงจงั ให้ยัง่ยืน และ

จะต้องแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบ โดยต้องมองเผ่ือความต้องการการใช้น า้เพื่อกิจกรรมตา่งๆ ไปในอนาคตอีกไมน้่อยกวา่ 

20 ปี  ในปัจจบุนัความต้องการในการใช้น า้ในเขตเทศบาลและชมุชนใกล้เคียงประมาณ 50,000 – 70,000 ลกูบาศก์

เมตร/วนั (ข้อมลู : ส านกัการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)  แหลง่น า้ที่ใช้ในปัจจบุนั จากคลองทา่ดี และจากแหลง่

ส ารองน า้ตา่งๆซึง่หากเกิดสถานการณ์ฝนทิง้ชว่งเกิน 1 เดือน ปริมาณน า้ต้นทนุจะไมเ่พียงพอ (ชว่งฤดแูล้งคลองทา่ดจีะมี

ปริมาณน า้เฉลีย่ประมาณ 20,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่ต้องใช้ในทกุๆกิจกรรมตลอดพืน้ท่ีที่ไหลผา่น  (หากฝนทิง้ช่วงนาน 

จะไมม่ีปริมาณน า้ไหลจากต้นน า้ลงสูพ่ืน้ท่ีตอนกลางและตอนลา่งเลย)  น า้ต้นทนุจากสระเก็บน า้/บอ่ทราย/เหมืองเกา่/บอ่

น า้ส ารองตา่งๆ ที่มี รวมประมาณ  1,250,000 ลกูบาศก์เมตร  ซึง่มีปริมาณน้อยมากไมเ่พยีงพอน ามาผลติเป็นน า้ประปา

ตลอดช่วงฤดแูล้ง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงควรจดัหาแหลง่น า้ดิบส ารองไว้อยา่งน้อยประมาณ 20 ล้านลกูบาศก์

เมตร เสริมเพิ่มเติมจากปริมาณน า้ในคลองทา่ดี เพื่อเป็นแหลง่น า้ส ารองได้อยา่งเพยีงพอตลอดชว่งฤดแูล้งอนัยาวนาน ของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  แม้ในช่วงฤดแูล้งจะมีปริมาณฝนตกมาเสริมอยูบ้่างก็ตาม แตอ่ตัราการระเหยและร่ัวซมึ ในชว่ง

เวลาดงักลา่วก็สงูมากเช่นเดียวกนั  (ในชว่งฤดแูล้ง อตัราการระเหยประมาณ 3 ม.ม./วนั อตัราการซมึลงดินประมาณ 3 ม.

ม./วนั)  จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ทกุฝ่ายที่หว่งใย จงึได้จดัการเสวนาวิชาการขึน้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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  ระบบประปาที่ด าเนินการโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึง่มีส านกัการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บริการและด าเนินการเอง ปัจจบุนัมีสถานีผลติน า้ประปา 2 แหง่ ก าลงัผลติรวม 3,400 ลบ.ม./ช.ม.คือ สถานีผลติน า้ประปา

ทวดทอง(ก าลงัผลติ 2,150 ลบ.ม./ช.ม.) และสถานีผลติน า้ประปาประตชูยั (ก าลงัผลติ 1,250 ลบ.ม./ช.ม.) ปริมาณน า้ดิบ

เฉลีย่ที่ใช้ส าหรับการผลติน า้ประปาในปัจจบุนั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556-2558 มีปริมาณทัง้สิน้  19.72 ล้านลบ.ม./ปี(ประมาณ 

1.643 ล้านลบ.ม./เดือน) จ านวนผู้ใช้น า้ในพืน้ท่ีบริการ 37,983 ราย (ม.ค. 2559) มีปริมาณน า้ประปาจ าหนา่ยโดยเฉลีย่

ประมาณ 13,661,908 ล้านลบ.ม./ปี (เฉลีย่ประมาณ 37,430 ลบ.ม./วนั) ประสทิธิภาพของระบบประมาณ 68.6%  

ศกัยภาพการผลติน า้ประปาวนัละประมาณ 54,765 ลบ.ม./วนั บริการน า้ประปาใน 26 เขตบริการ ( ส านกัการประปา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2559) 
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2. สภาพปัญหา 

  หลายปีที่ผา่นมาในชว่งฤดแูล้ง โดยเฉพาะในปีฝนแล้ง เกิดปัญหาไมม่ีน า้ดิบจา่ยให้ระบบประปาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชอยา่งเพยีงพอ ท าให้ต้องหยดุจ่ายน า้ประปาให้ภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคธุรกิจในตวัเมือง บาง

เขต หรือจา่ยน า้ประปาวนัเว้นวนั เกือบตลอดช่วงฤดแูล้ง ท าให้ทกุภาคสว่นเกิดปัญหาความเดือดร้อน ได้รับความเสยีหาย

ทางธุรกิจ และการบริการเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สถาบนัการศกึษา และภาคธุรกิจตา่งๆที่ต้องใช้

น า้เป็นปัจจยัหลกัในการประกอบการ  เนื่องจากขาดแหลง่น า้ดบิ ขาดระบบบริหารจดัการท่ีเหมาะสม  ไมม่ีแผนจดัการ

ความเสีย่งที่ดี ไมม่ีฐานข้อมลูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจ ตรวจตดิตาม แก้ไขปัญหา และแจ้ง

เตือนภยั ที่มีประสทิธิภาพ ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
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-  จากการวิเคราะห์ความต้องการน า้ในตวัเมืองนครศรีธรรมราช (ปัจจบุนั) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วนัละ = 60,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั (อตัราการเพิม่ 2.5 % /ปี) 

-  แหลง่น า้ต้นทนุ (ปัจจบุนั) 
คลองทา่ดี  (ช่วงฤดแูล้ง) มีน า้ดิบเฉลีย่ ประมาณ = 20,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั (0.25  ลบ.ม./วินาท)ี 
บอ่เก็บน า้ส ารองอื่นๆ 1,250,000 ลกูบาศก์เมตร/ปี (ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ประมาณ 1 เดือน) 

-  น า้ต้นทนุ มีน้อยกวา่ ความต้องการเฉลีย่ประมาณ= 30,000(ปีฝนปกติ) – 50,000(ปีฝนแล้ง) ลบ.ม./วนั 

-  จะต้องจดัหาแหลง่น า้ส ารองในช่วงฤดแูล้ง 5 เดือน/ปี เพิ่มเตมิอีก 

    = 40,000(เฉลีย่) x 30(วนั) x 5(เดือน) x 1.5(loss) x 1.5(f.s.)  = 13,500,000 ลกูบาศก์เมตร (ในปี 2560) 
-  จะต้องจดัหาแหลง่น า้ส ารองในช่วงฤดแูล้งเพิ่มเติมจากปัจจบุนั รองรับอีก 20 ปีข้างหน้า(ปี 2580) = 21.581 ล้านลบ.ม. 
  

 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ดิบเพื่อผลิตน า้ประปา ในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มเติมน า้ดิบจากคลองท่าด ี 

 เนื่องจากปัจจบุนั ไมส่ามารถหาที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างเป็นแหลง่กกัเก็บน า้ดิบขนาดใหญ่ได้โดยงา่ย  นอกเหนือจาก
การเพิม่ประสทิธิภาพของระบบสบู-สง่น า้ดิบและน า้ประปา เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ
แล้ว ยงัจะต้อง Integrate แนวทางการจดัหาน า้จากแหลง่ตา่งๆ ตามล าดบัความยากง่าย คา่ลงทนุ และความนา่จะเป็น 
ตามล าดบัเข้าด้วยกนั ดงันี ้

3.1. ก่อสร้างระบบสูบน า้บาดาลขนาดใหญ่ อตัรา 50-100 ม.3/ชั่วโมง/บ่อ จ านวน 20 แห่ง 

สามารถด าเนินการได้ทนัที การลงทนุคอ่นข้างต ่า ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางบอ่ 22” ลกึประมาณ 150 เมตร 

ระยะระหวา่งบอ่ 500 เมตร ป๊ัมสบูน า้แบบเทอร์บายขนาด 8” 50 แรงม้า คา่ลงทนุประมาณ 3.5 ล้านบาท/แหง่ คณุภาพ

น า้ดี ใช้ในช่วงวกิฤติได้วนัละประมาณ 25,000 – 30,000 ม.3/วนั  ทัง้นี ้ จะต้องไมส่บูขึน้มาเกินขีดจ ากดั (แอง่

นครศรีธรรมราช พฒันาได้ไมเ่กิน 175,000 ม.3/วนั  โดยไมก่่อให้เกิดผลกระทบ) และจะต้องตดิตามคณุภาพ และอตัรา

การ Re-Charge  
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3.2 ก่อสร้างแหล่งเก็บน า้ขนาดเล็กในพืน้ที่สาธารณะเดิม ขนาด 300 ไร่ และ 700 ไร่  

ปัจจบุนั กรมชลประทานได้ด าเนินการขดุลอกแก้มลงิบริเวณด้านทิศเหนือของสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ทราฯ 

ขนาดพืน้ท่ี 300 ไร่เพื่อการเกษตรกรรม ใกล้แล้วเสร็จ หากต้องใช้เป็นแหลง่น า้ดิบเพื่อการประปา จะต้องปพูืน้ด้วยวสัดทุบึ

น า้เพื่อรักษาคณุภาพน า้ สามารถเก็บน า้ได้ 3 ล้าน ลบ.ม. ส าหรับพืน้ท่ีศกัยภาพแก้มลงิบ้านตาล ที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงกนั 

พืน้ท่ี 700 ไร่ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องด าเนินการเร่ืองการขอใช้ที่ดินให้เรียบร้อยก่อน กรมชลประทานจึงจะสามารถเข้า

ด าเนินการได้(ออกแบบไว้พร้อมแล้ว) ใช้งบกรมชลประทานประมาณ  97 ล้านบาท จะสามารถเก็บน า้ได้ 7 ล้าน ลบ.ม. 

โดยแก้มลงิทัง้ 2 แหง่ สามารถสง่น า้จากระบบชลประทานฝายทา่ดีมาเติมได้ 
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 3.3 ปรับปรุงการใช้น า้จากโครงข่ายบ่อทรายเดิมของเอกชน 

 พืน้ท่ีบริเวณต าบลนาทราย มีบอ่ทรายเกา่ของเอกชน  มีความลกึมากกวา่ 20 เมตร หลายแหง่ ปัจจบุนัเทศบาล

นครนครศรีธรรมราชได้เช่าเหมาจ่าย เพื่อสบูน า้ดิบบางสว่นในชว่งฤดแูล้ง แตม่กัมีปัญหาบอ่น า้ตืน้ของชมุชนโดยรอบ แห้ง

เนื่องจาก น า้ที่ไหลรวมในบอ่ทราย เป็นน า้ใต้ดิน (Water Table) คณุภาพน า้ดี หากจะพฒันาเป็นแหลง่น า้ดิบ จ าเป็นต้อง

ด าเนินการศกึษาอตัราการให้น า้ ผิวกรวยน า้ลด อตัราการ Re-Charge แนวทางการเช่ือมโยงโครงขา่ยบอ่ทราย  และ

ผลกระทบอื่นๆ ร่วมกบัเอกชนเจ้าของบอ่ และชมุชนบริเวณใกล้เคียงก่อนจงึจะใช้เป็นแหลง่น า้ดิบส ารองได้อยา่งยั่งยืน 

ทัง้นีจ้ะต้อง วางทอ่มาถงึโรงกรองน า้ทวดทอง ระยะทางประมาณ 12 ก.ม. 

 
 

3.4 แหล่งน า้จากคลองระบายน า้โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรีธรรมราช 

 ปัจจบุนักรมชลประทานก าลงัด าเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราช ซึง่จะเป็น

โครงการขดุขยายคลองเพื่อเบีย่งน า้ออกนอกตวัเมืองออกสูท่ะเล ขนาดกว้าง 165 ม. ลกึ 6 ม. และอาคารประกอบ 

งบประมาณ 3,500 ล้านบาท ช่วงอ้อมเมืองถึง ปตร.คลองหวัตรุด ยาวรวมประมาณ 22 ก.ม. ช่วงปลายฤดฝูน สามารถเก็บ

น า้ได้ประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม. ปัจจบุนัได้ท ากระบวนการชมุชนมีสว่นร่วมและท าประชาคมแล้ว ขัน้ตอ่ไปจะเป็น

กระบวนการจดัซือ้ที่ดิน และด าเนินการก่อสร้าง ซึง่จะต้องใช้ระยะเวลาอกี 3- 5 ปี จึงจะสามารถเร่ิมเก็บกกัน า้ได้ 
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3.5 พัฒนาแหล่งกกัเกบ็น า้ในพืน้ที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมชายฝ่ังทะเล  

เนื่องจากปัญหาหลกัที่ส าคญัในการก่อสร้างแหลง่น า้ คือเร่ืองการขอใช้ที่ดิน  การพฒันาแหลง่กกัเก็บน า้บริเวณ

พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล จงึเป็นเร่ืองที่ต้องด าเนินการ โดยขอใช้พืน้ที่พืน้ท่ีป่าชายเลนเสือ่มโทรม ที่ดแูลรับผิดชอบโดยกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง บริเวณต าบลทา่ซกั ต าบลปากนคร และต าบลทา่ไร่ ขดุลกึประมาณ 3 เมตรและปวูสัดทุบึ

น า้ จะสามารถเก็บน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 3 ล้านลกูบาศก์เมตร/ตร.กม. 
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3.6 ผันน า้จากอ่างเก็บน า้คลองกระทูน และอ่างเก็บน า้คลองดินแดง 

อา่งคลองกระทนูความจ ุ 70.5 ล้าน ลบ.ม. และอา่งคลองดินแดง ความจ ุ 60 ล้าน ลบ.ม. ตัง้อยูท่ี่อ าเภอพิปนู 

ตะวนัตกของเทือกเขาหลวง ในชว่งฤดแูล้งสดุที่มคีวามต้องการน า้ดิบสงูสดุของตวัเมืองนครศรีธรรมราชซึง่ตัง้อยูซ่กี

ตะวนัออกของเทือกเขาหลวง จะเป็นช่วงฤดฝูนของซกีตะวนัตก ซึง่อา่งเก็บน า้ทัง้สองจ าเป็นต้องพร่องน า้เพื่อรองรับน า้ฝน

ตามฤดกูาลพอดี จาก  Rule Curve การบริหารจดัการน า้ในอา่งเก็บน า้ และจากโค้งความจ ุ แตล่ะอา่งเก็บน า้ ยงัมี

ปริมาณน า้ในอา่งสงูกวา่ระดบั Lower Limit อยู ่ มาก ปริมาณน า้มากกวา่ 10 ล้าน ลบ.ม./แหง่ หากสามารถผา่น

กระบวนการขอใช้น า้จากอา่งเก็บน า้ทัง้ 2 อา่งฯได้ จะต้องวางทอ่แรงดนัสงูระยะ 60 ก.ม. ปรับแรงดนัและ Jump กบัระบบ

ทอ่สง่น า้ที่คลองทา่ใหญ่ หรือทิง้น า้ลงคลองทา่ดี สบูน า้ผา่นเนนิเขาสงู 260 ม.ด้วยเคร่ืองสบูน า้ Inline Vertical 

Multistage ใช้งบด าเนินการประมาณ 800 ล้านบาท 

 
 

3.7 ก่อสร้างอ่างเก็บน า้โคกยางตามแนวพระราชด าริ(ลุ่มน า้ปากพนัง) 

พิจารณาก่อสร้างอา่งเก็บน า้โคกยาง ซึง่กรมชลประทานได้เคยวางโครงการไว้ตามโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่

น า้ปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ความจ ุ55.7 ล้านลกูบาศก์เมตร  และวางทอ่สง่น า้ระยะ 35 ก.ม. ปัจจบุนัมีชมุชน

เข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีคอ่นข้างมาก หากจะด าเนินการ จะต้องใช้เวลาใน การด าเนินการกระบวนการตา่งๆอีกนานหลายปี  
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4. บทสรุป 

  เนื่องจากปัจจบุนั ไมส่ามารถหาที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างเป็นแหลง่กกัเก็บน า้ดิบขนาดใหญ่ได้โดยงา่ย  นอกเหนือจาก

การเพิม่ประสทิธิภาพของระบบสบู-สง่น า้ดิบและน า้ประปา เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ

แล้ว ยงัจะต้อง Integrate แนวทางการจดัหาน า้จากแหลง่ตา่งๆ ตามล าดบัความยากง่าย คา่ลงทนุ และความนา่จะเป็น 

ตามล าดบัเข้าด้วยกนั ดงันี ้
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5. ผู้เข้าร่วมเสวนาวชิาการ 

1) ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต์  ผู้ ร่วมเสวนา 

2) ดร.สริุนทร์  ไหมศรีกรด  ผู้ ร่วมเสวนา 

3) พ.อ.ก่อเกียรติ  เขม็แดง  ผู้ ร่วมเสวนา 

4) ดร.รอยพิมพ์ใจ  เพชรกลุ   ผู้ ร่วมเสวนา 

5) นายสวสัดิ์  กฤชรัชตะนนัท์  ผู้ ร่วมเสวนา 

6) นายสมจินต์  รักฉิม  ผู้ ร่วมเสวนา 

7) น.พ.อิสระ  บดินทร์   ผู้ ร่วมเสวนา 

8) นายสมพร  รุจิวณิชย์กลุ  ผู้ ร่วมเสวนา 

9) นายทกัษิณ  บญุสขุ  ผู้ ร่วมเสวนา 

10) นายวสสิฐ์พล  สรัุติรางคกลุ   ผู้ ร่วมเสวนา 

11) นายศภุชยั  นาคสวุรรณ์  ผู้ ร่วมเสวนา 

12) วา่ที่ ร.ต.สรุชยั  เดชรัตนวิไชย ผู้ ร่วมเสวนา 

13) นายเดโช  ก าลงัเกือ้   ผู้ ร่วมเสวนา 

14) ดร.มงคล  ธีระนานนท์  ผู้ ร่วมเสวนา 

15) นส.ภาระกิต  เจริญทองช ู  ผู้ ร่วมเสวนา 

16) วา่ ร.ต.หญิงนงลกัษณ์  สวุรรณพนัธ์ ผู้ ร่วมเสวนา 

17) นายสทิธิโชค  กลุสขุ  ผู้ ร่วมเสวนา 

18) นายศภุชยั  อกัษรวงศ์  ผู้ ร่วมเสวนา 

19) นายสมมาตร  เกราะแก้ว  ผู้ด าเนินรายการ 
20) นายเทอดศกัดิ์  ลกัษณะหตุ  วิทยากร 
21) นายอลงกรณ์  วเิชียรรัตน์  ผู้จดัเสวนา 

 

จดัเสวนาโดย  คณะศิษย์เกา่เบญจม ฯ  ป่าสาค ู1517 
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