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การแก้ไขปัญหาเร่ือง ”น ้า” 
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เทอดศกัด์ิ ลกัษณะหตุ 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่
เจริญเติบโตมายาวนาน และได้รับการจดัตัง้เป็นเทศบาลนครแหง่แรกของภาคใต้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกฐานะ
เม่ือปี พ.ศ. 2537 มีประชากรประมาณ 106,322 คน แบง่เป็น ชาย 50,311 คน หญิง 56,011 คน  บนเนือ้ท่ี 22.56 ตร.กม. 
เป็นเมืองเอกของจงัหวดั และ จดัเป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดบั 12 ของประเทศไทย 

 

 
ขอบเขตและจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

1.1. ลักษณะภูมปิระเทศ 

สภาพภมูิประเทศของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ตัง้เรียงตวัตามแนวเหนือ-ใต้ ไปตามแนวสนัทรายเก่า ด้าน
ตะวนัตกมีแนวเทือกเขาบรรทดัทอดตวัตามแนวเหนือใต้ ด้านตะวนัออกเป็นท่ีราบลุม่  พืน้ท่ีอยูใ่นลุม่น า้ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออกและลุม่น า้ปากพนงั   
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1.2. การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 



หน้า 7 จาก 63 

 

 

1.3. สภาพภูมอิากาศ 

 สภาพภมูิอากาศโดยทัว่ไป  อิทธิพลท่ีท าให้เกิดฝนตกในพืน้ท่ีประกอบด้วย อิทธิพลจากมรสมุประจ าฤดู 
(Monsoon) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้รับอิทธิพลทัง้จากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ถงึเดือนมกราคม และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถงึเดือนตลุาคม ท าให้มีช่วงเวลาฤดฝูนยาวนาน  
อิทธิพลจากร่องความกดอากาศต ่า (Intertropical Convergence Zone) ในช่วงเดือน ตลุาคม – ธนัวาคม  และอิทธิพล
จากพายหุมนุเขตร้อน(Tropical Cyclone) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม  จงึแบง่ได้เป็น  2 ฤดกูาล คือ 

1) ฤดรู้อน  ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน อณุหภมูิเฉล่ียประมาณ 35 องศาเซลเซียส 

2) ฤดฝูน  สามารถแบง่ได้เป็น 2 ช่วงตามอิทธิพลจากลมมรสมุท่ีตา่งกนัคือ 

   ช่วงแรก  เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ถงึเดือนตลุาคม  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ฝนสว่น
ใหญ่จะตกในพืน้ท่ีด้านตะวนัตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช โดยเฉลี่ยฝนตกหนกัสดุในเดือนตลุาคม ปริมาณฝน
ประมาณ 200 มม. หากความแรงและทิศทางของลมตะวนัตก พดัพาความชืน้ท่ีเพียงพอข้ามเทือกเขาบรรทดัมาได้อยา่ง
เหมาะสม ก็จะท าให้เกิดฝนตกในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกและตวัเมืองนครศรีธรรมราชได้ แตมี่ปริมาณไมม่ากนกั 

   ช่วงท่ีสอง เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนมกราคม  เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ปริมาณฝนท่ีตกในช่วงนีจ้ะสงูกวา่ช่วงแรก  ปริมาณฝนรวมประมาณ 900 ม.ม. และเดือน
พฤศจิกายน มีปริมาณฝนสงูสดุ ประมาณ 500 ม.ม.  โดยฝนจะตกหนกัด้านพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออก เป็นสาเหตสุ าคญัที่ท าให้
เกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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1.4. การวเิคราะห์ปริมาณน า้ท่า 

 การวิเคราะห์ปริมาณน า้ทา่ ได้รวบรวมข้อมลูปริมาณน า้ทา่จากกรมชลประทาน ซึง่ได้รวบรวมสถิติข้อมลู
ปริมาณน า้ทา่จากสถานีตา่งๆ ในพืน้ท่ีท่ีมีผลกระทบกบัตวัเมืองนครศรีธรรมราช  เม่ือพิจารณาข้อมลูสถิติปริมาณน า้ทา่
รายเดือนของสถานีวดัน า้ตา่งๆที่เก่ียวข้อง พบวา่ปริมาณน า้ทา่ของสถานีตา่งๆในช่วงเดือนตลุาคม ถงึเดือนมกราคม อยูใ่น
เกณฑ์สงู 
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การวิเคราะห์อตัราการไหลสงูสดุ และระดบัน า้สงูสดุ 

   การวิเคราะห์ข้อมลูอตัราการไหลสงูสดุ และระดบัน า้สงูสดุในเบือ้งต้น ได้รวบรวมข้อมลูอตัราการไหลสงูสดุ
ฉบัพลนัรายปี จากรายงานการศกึษาความเหมาะสมโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช และรายงานการศกึษาความเหมาะสมโครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ของกรมชลประทาน  ผลการรวบรวมสถิติข้อมลูอตัราการไหลสงูสดุของสถานีวดัน า้ตา่งๆ รายละเอียด
ปรากฏ ดงัภาพ 
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สภาพแหลง่น า้ผิวดิน 

ล าน า้ธรรมชาติสายหลกัๆ ท่ีไหลผา่นหรือมีอิทธิพลกบัสภาพน า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดงันี ้

1) คลองทา่แพ มีต้นน า้เกิดจากเทือกเขาหลวง ไหลจากทิศตะวนัตกไปตะวนัออกเร่ิมต้นจากเขตต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี ไหลผา่นอ าเภอพรหมคีรี และไหลลงสูอ่า่วไทยในเขตต าบลปากพนู อ าเภอเมือง รวมความยาวของล าน า้
ประมาณ 40 กิโลเมตร 

2) คลองบ้านตาล  ต้นน า้เกิดจากเขาหลวง และเขาสวนอร่าม ในเขตต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี ไหลจาก
ทิศตะวนัตกไปตะวนัออกผา่นอ าเภอเมืองแล้วไหลลงคลองทา่แพท่ีต าบลทา่งิว้ อ าเภอเมือง คลองบ้านตาลเป็นคลองท่ีมีน า้
ไหลตลอดปี ความยาวของล าน า้ประมาณ 49.5 กิโลเมตร 

3) คลองทา่ดี  ต้นน า้ไหลมาจากเทือกเขาหลวง ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทือกเขานครศรีธรรมราช อยูใ่นเขตต าบลก า
โลน อ าเภอลานสกา ไหลจากทิศตะวนัตกไปตะวนัออกผา่นอ าเภอลานสกา และอ าเภอเมือง ช่วงก่อนไหลผา่นตวัเมือง
นครศรีธรรมราช จะแยกออกเป็นคลองสาขาลงคลองคพูาย คลองป่าเหล้า คลองสวนหลวง และคลองหน้าเมืองหรือคลอง
นครน้อย ระบายผ่านตวัเมืองแล้วไหลลงคลองหวัตรุด (คลองปากนคร) ท่ีบ้านคลองด่าน และอีกสว่นหนึง่ไหลไปลงคลอง
ทา่วงัซึง่เป็นคลองสายหลกั ท่ีรับน า้สว่นใหญ่ระบายผา่นตวัเมืองบริเวณต าบลท่าวงั  ไปลงคลองทา่ซกั ออกสูท่ะเล   ความ
ยาวล าน า้คลองทา่ดี ทัง้สิน้ประมาณ 49.5 กิโลเมตร 

4) คลองทา่ซกั รับน า้จากลุม่น า้ด้านตะวนัตกของเมือง และปริมาณน า้สว่นใหญ่ท่ีระบายมาจากลุม่น า้คลองทา่ดี 
ระบายออกสูท่ะเลอา่วไทยท่ีบ้านปากพญา ต าบลทา่ซกั อ าเภอเมือง  ความยาวของล าน า้ประมาณ 9.5 กิโลเมตร แตเ่ดิม 
กว้างและลกึ ในสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เคยมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาขนสง่สินค้าถงึตวัเมือง พบซากเรือ
ขนาดใหญ่ และปืนใหญ่ท่ีปากน า้ปากพญา 
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5) คลองนครน้อย หรือมีช่ือเรียกในตอนต้นล าน า้ท่ีไหลผา่นตวัเมืองวา่ “คลองหน้าเมือง” รับน า้จากลุม่น า้ด้าน
ตะวนัตกของเมือง และปริมาณน า้บางสว่นท่ีระบายมาจากลุม่น า้คลองทา่ดี ระบายลงสูค่ลองหวัตรุดท่ีต าบลปากนคร 
อ าเภอเมือง ความยาวของล าน า้ประมาณ 6.5 กิโลเมตร 

6) คลองสวนหลวง เป็นคลองท่ีรับน า้ท่ีระบายจากท่ีลุม่ในเขตต าบลมะมว่งสองต้น และบางสว่นท่ีระบายมาจาก
คลองทา่ดี ไหลลงสูค่ลองหวัตรุด ท่ีบ้านหวัตรุด ต าบลปากนคร ความยาวรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

7) คลองป่าเหล้า เป็นคลองท่ีรับน า้ท่ีระบายจากท่ีลุม่ในเขตต าบลมะมว่งสองต้น และบางสว่นท่ีระบายมาจาก
คลองทา่ดี ไหลลงสูค่ลองหวัตรุด ท่ีบ้านหวัตรุด ต าบลปากนคร ความยาวรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

8) คลองคพูาย เป็นคลองท่ีรับน า้จากท่ีลุม่ในเขตต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม ไหลผา่นตวัเมืองบริเวณ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และไหลลงคลองหวัตรุดท่ีบ้านหวัตรุด ต าบลปากนคร อ าเภอเมืองความยาวทัง้สิน้
ประมาณ 11.5 กิโลเมตร 

9) คลองหยวด  แบง่ออกเป็น 2 ช่วง  ช่วงต้นน า้เรียกคลองหยวดใน ช่วงท้ายน า้เรียกคลองหยวดนอก มีต้นน า้
เกิดจากเขาหลวง (คนละลกูกบัต้นน า้คลองทา่ดี และคลองเสาธง) ในเขตบ้านวงัไหล ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา ไหล
จากทิศตะวนัตกไปตะวนัออก ผ่านอ าเภอลานสกา อ าเภอพระพรหม และอ าเภอเมือง และไหลลงคลองทา่เรือ(คลองหวั
ตรุด)ท่ีบ้านทา่เรือ ต าบลทา่เรือ อ าเภอเมือง ช่วงท่ีไหลผา่นต าบลช้างซ้าย มีช่ือเรียกวา่ “คลองวงัววั” คลองหยวด จะมีน า้
ไหลเฉพาะในช่วงฤดฝูน ความยาวล าน า้ประมาณ 39 กิโลเมตร 

10) คลองเสาธง ต้นน า้เกิดจากน า้ตกกระโรม ในเทือกเขานครศรีธรรมราชในเขตอ าเภอลานสกา ล าคลองช่วงนี ้
เรียกวา่ คลองเขาแก้ว แล้วไหลเข้าเขตอ าเภอร่อนพิบลูย์ ท่ีต าบลเสาธง คลองช่วงนีเ้รียกวา่ “คลองเสาธง” แล้วไหลผา่น
บ้านโคกคราม บ้านชะเมา เรียกวา่คลองชะเมา เม่ือถงึบ้านหนองน า้มนต์ ก็แยกเป็น 2 สาย สายหนึง่ไปบรรจบกบัคลองหวั
ตรุด(คลองปากนคร) เรียกวา่ “คลองทา่เรือ” อีกสายหนึ่งไหลไปลงสูท่ะเลท่ีต าบลบางจาก ในเขตอ าเภอเมือง คลองช่วงนี ้
เรียกวา่ ”คลองบางจาก” คลองสายนีก้ว้างและลกึ มีปริมาณน า้มากตลอดปี ปัจจบุนักรมชลประทานได้ก่อสร้างประตู
ระบายน า้เพ่ือเก็บกกัน าไว้ในล าคลองและป้องกนัน า้เคม็  ในสมยัท่ีเจ้าพระยายมราช(ปัน้ สขุมุ) เป็นพระยาสขุมุนยัวินิต 
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ได้ขดุคลองเช่ือมกบัแมน่ า้ปากพนงั เพ่ือใช้เป็นเส้นทางลดัไปยงัเมืองปากพนงั 
ชาวบ้านจงึเรียกวา่ “คลองสขุมุ” 

 

 
 

 



หน้า 14 จาก 63 

 

 

 
 

 
 

 



หน้า 15 จาก 63 

 

 

 
ความสามารถในการระบายน า้ท่ีระดบัตลิ่งในคลองสายตา่งๆในปัจจบุนั 
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กราฟหนึง่หน่วยน า้ทา่ แสดงปริมาณอตัราการไหลในแตล่ะช่วงเวลา ต่อปริมาณฝนตก 1 มิลลิเมตร 
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การวิเคราะห์ระดบัน า้สงูสดุ ในแตล่ะช่วงเวลา  ณ สถานีตรวจวดัต่างๆ (ข้อมลูน า้ทว่ม เดือนพฤศจิกายน 2543) 
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1.5. ข้อมูลด้านปฐพีกลศาสตร์ 

  จากการรวบรวมข้อมลูด้านปฐพีกลศาสตร์ในพืน้ท่ีท่ีศกึษาจากรายงานความเหมาะสมโครงการบรรเทา
อทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราช ซึง่ได้เจาะส ารวจตามแนวและต าแหน่งที่ตัง้ขององค์ประกอบของมาตรการบรรเทาอทุกภยั
ในพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทัง้สิน้ 69 หลมุ ดงันี ้

  1. หลมุเจาะบริเวณต าแหน่งก่อสร้างสถานีสบูน า้ ประตรูะบายน า้ ความลกึ 11-22 เมตร จ านวน 20 หลมุ (DH-1 ถงึ 20) 
  2. หลมุเจาะตามแนวคลองและถนนจ านวน 49 หลมุ (BH-1 ถงึ 50 ยกเว้นหมายเลข BH-48) ความลกึ 8-20 เมตร 

ต าแหน่งหลมุเจาะส ารวจทัง้ 69 หลมุ ดงัแสดงในภาพ 
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สภาพชัน้ดินโดยทัว่ไปสรุปได้ดงันี ้

1) สภาพชัน้ดินท่ีพบบริเวณต าแหน่งก่อสร้างสถานีสบูน า้ และปตร. สว่นใหญ่ประกอบด้วยชัน้ดินเหนียวแข็งปาน
กลางถึงแข็ง หรือชัน้ทรายหลวมถงึแน่น จากผิวดินหนาประมาณ 1.5-3 เมตร บนชัน้ดินเหนียวออ่นสีเทาเข้ม ชัน้ดินเหนียว
ออ่นนีมี้ความหนาไมเ่ทา่กนั  โดยถกูพบหนาท่ีสดุถึงระดบัความลกึประมาณ 15 เมตร ท่ีบริเวณหลมุ DH-19 และไมพ่บชัน้
ดินเหนียวออ่นนีใ้นบริเวณหลมุ DH-8, 12, 13, 18  แตพ่บชัน้ทรายหลวมถงึแน่นและชัน้ดินเหนียวแข็งแทนชัน้ดินเหนียว
ออ่น  ถดัมาเป็นชัน้ดินเหนียวแข็งถงึดานแข็งมากหรือชัน้ทรายแน่นปานกลางถงึแน่นมากจนสิน้สดุการเจาะส ารวจ 

2) ส าหรับชัน้ดินตามแนวคลองและถนนสว่นใหญ่ ประกอบด้วย ชัน้ดินเหนียวออ่น ถงึแข็งปานกลางหรือทราย
หลวมถึงแน่นปานกลางในช่วงความลกึ 2-4 เมตรแรกบนชัน้ดินเหนียวออ่นสีเทาเข้มจนสิน้สดุการเจาะส ารวจท่ี 8 เมตร 
ความหนาของชัน้ดินเหนียวออ่นนีค้อ่นข้างแปรปรวนสงู 
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สภาพลุม่น า้และโครงการชลประทาน ท่ีมีอิทธิพลกบัเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 

1.6. โครงการชลประทาน และโครงการพัฒนาแหล่งน า้ในพืน้ที่ 
โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช 

       โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช มีพืน้ท่ีครอบคลมุอ าเภอเมือง อ าเภอลานสกา และอ าเภอพระ
พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบด้วยโครงการชลประทาน ขนาดกลาง 2 โครงการคือโครงการฝายเสาธง (พืน้ท่ี
ชลประทาน 66,000 ไร่) และโครงการฝายทา่ดี (พืน้ท่ีชลประทาน 28,000 ไร่) มีพืน้ท่ีสง่น า้เพ่ือการเกษตรกรรม หรือพืน้ท่ี
ชลประทานประมาณ 94,000 ไร่ พืน้ท่ีช่วยเหลือด้านการระบายน า้และการบรรเทาอทุกภยัประมาณ 268,000 ไร่ 
โดยเฉพาะการระบายน า้ในเขตตวัเมืองนครศรีธรรมราช  รวมพืน้ท่ีรับผิดชอบทัง้หมด 402,000 ไร่ และมีโครงการ
ชลประทานขนาดเลก็กระจายในพืน้ท่ี จ านวน 18 โครงการ 
       1) โครงการชลประทานเสาธง  เป็นโครงการชลประทานท่ีมีหวังานเป็นฝายคอนกรีต ตัง้อยูท่ี่หมูท่ี่ 3 ต าบลขนุ
ทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีระบบสง่น า้เป็นคลองดาดคอนกรีตประกอบด้วย คลองสง่น า้สายใหญ่
ยาว 12.9 กิโลเมตร และคลองซอย 7 สาย ความยาวรวม 63.9 กิโลเมตร สง่น า้ให้แก่พืน้ท่ีชลประทานในเขตต าบลขนุทะเล 
อ าเภอลานสกา ต าบลก าแพงเซา ต าบลไชยมนตรี ต าบลมะมว่งสองต้น ต าบลทา่เรือ อ าเภอเมือง ต าบลนาสาร ต าบลนา
พรุ ต าบลท้ายส าเภา ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม และต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบลูย์ รวมพืน้ท่ีประมาณ 66,000 ไร่ 
       2) โครงการชลประทานทา่ดี  เป็นโครงการชลประทานที่มีหวังานเป็นฝายคอนกรีต ตัง้อยูท่ี่หมูท่ี่ 2 ต าบลก าแพง
เซา อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีระบบสง่น า้เป็นคลองดาดคอนกรีตประกอบด้วย คลองสง่น า้สายใหญ่ยาว 
14.752  กิโลเมตร และคลองซอย 5 สาย ความยาวรวม 29.618  กิโลเมตร สง่น า้ให้แก่พืน้ท่ีชลประทานในเขตต าบล
ก าแพงเซา ต าบลไชยมนตรี ต าบลมะมว่งสองต้น ต าบลโพธ์ิเสดจ็ ต าบลนาเคียน ต าบลนาทราย ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง รวมพืน้ท่ีประมาณ 28,000 ไร่ 
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1.7. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) การคมนาคมและขนสง่ 
   สามารถเดินทางติดต่อจากสว่นอื่นๆของประเทศได้ 3 ทาง คือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และทางอากาศ ส าหรับทาง
รถยนต์ เส้นทางคมนาคมสายหลกัดแูลรับผิดชอบโดยกรมทางหลวง และสายรองสายย่อยโดยกรมทางหลวงชนบท 

2) การประปา 

   การประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใช้แหลง่น า้ดิบจาก
คลองทา่ดี จากสถิติข้อมลูปี 2557 มีผู้ใช้น า้จ านวน 40,000 ครัวเรือน อตัราการผลติวนัละ 50,000 ลบ.ม./วนั  ปัจจบุนั
เทศบาลขยายโรงกรองน า้เพิ่ม จ านวน 2 โรง ได้แก่โรงกรองน า้ประตชูยั และโรงกรองน า้ทวดทอง ซึง่ท าให้สามารถผลติน า้
ได้เพิ่มขึน้ประมาณ 500 ลบ.ม./ช.ม. 
    การวางแผนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน า้ดิบในการผลิตประปาในช่วงฤดแูล้ง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วางแผน
ระยะยาว ท่ีจะด าเนินการภายใน 1 ปี โดยเทศบาลฯได้รับความร่วมมือจากบริษัทตวัแทนจากประเทศอิสราเอล และ
เยอรมนี ในการเข้ามาลงทนุในการขดุสระน า้ลกึ 20 เมตร บนเนือ้ท่ี 650 ไร่ ในเขตต าบลช้างซ้าย อ.พระพรหม ด้วยเงิน
ลงทนุ 3,200 ล้านบาทบาท ในลกัษณะเทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึง่เอกชนเป็นผู้ลงทนุเองทัง้หมด แตเ่ทศบาลและประชาชน
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยในปีบริษัทจะสง่น า้ดิบให้เทศบาลฯ จากนัน้ในปีท่ีสองเป็นต้นไป ทางบริษัทจะสง่น า้ท่ีกรอง
แล้วหรือน า้ประปา ให้กบัเทศบาลฯเพ่ือจ่ายเข้าระบบประปาตอ่ไป โครงการจดัซือ้น า้ประปาและสง่เสริมระบบการผลติ
ประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 30 ปี หลกัการส าคญัให้เอกชนเป็นผู้ผกูขาดจ าหน่ายน า้ให้เทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราชใช้ผลติน า้ประปาเป็นเวลา 30 ปี โดยมีอตัราราคาก้าวหน้า ปีท่ี 1-3 ลกูบาศก์เมตรละ 4.90 บาทจนถงึปีท่ี 
28-30 อยูท่ี่ลกูบาศก์เมตรละ 11 บาท 

   นอกจากนัน้ยงัมีการประปาสว่นภมูิภาค ตัง้อยู่ท่ีศนูย์ราชการ ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม ส านกังานประปา
นครศรีธรรมราช มีก าลงัการผลิต 100 ลบ.ม./ช.ม. โดยใช้แหลง่น า้ดิบจากฝายคลองเสาธง  ให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือการ
อปุโภคบริโภคในพืน้ท่ี ต าบลนาสาร ต าบลนาพรุ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม แตไ่มไ่ด้ให้บริการประปาในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
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ส าหรับปัญหาการขาดแคลนน า้ดิบเพ่ือการผลติน า้ประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพืน้ท่ีใกล้เคียง
ในช่วงฤดแูล้ง  องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช  อยูใ่นระหวา่งท าเร่ืองขออนญุาตใช้พืน้ท่ีป่าทุง่สงวน ต.นา
ทราย เนือ้ท่ี 700 ไร่ และป่าทุง่สงวนบ้านจงัหนู ต าบลทา่เรือ เนือ้ท่ีกวา่หม่ืนไร่ เพ่ือน ามาปรับปรุงเป็นแก้มลิงในการกกัเก็บ
น า้ไว้เป็นน า้ดิบเพ่ือการผลิตน า้ประปาไว้ใช้ในฤดแูล้ง และบรรเทาอทุกภยัในฤดฝูนอีกด้วย 

 

3) การไฟฟ้า 

   มีหน่วยงานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค รับผิดชอบและให้บริการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าครอบคลมุพืน้ท่ีในเขตเทศบาล 
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1.8. ประชากรและความต้องการใช้น า้ 

      จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความแปรปรวนสงู มีอตัราการเพิ่มขึน้และลดลง
ตลอดเวลา  ปัจจบุนั เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประชากรประมาณ 106,322 คน แบง่เป็น ชาย 50,311 คน หญิง 
56,011 คน   
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การวิเคราะห์ความต้องการใช้น า้ในพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ; พ.ศ. 2557) 

 

 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้น า้นอกพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ; พ.ศ.2557) 
 

 



หน้า 34 จาก 63 

 

 

2. สภาพปัญหาและข้อจ ากัดเร่ืองน า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

2.1 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน า้ดบิเพื่อการผลติน า้ประปา 

      ปัญหาการขาดแคลนน า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สว่นใหญ่เป็นการขาดแคลนน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค
และการขาดแคลนน า้ในการสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว เน่ืองจากในปัจจบุนัมีการขยายตวัของชมุชนเมือง และการทอ่งเท่ียว
เพิ่มมากขึน้ สว่นการขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร จะปรากฏบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบของชมุชนเมือง สรุปสภาพปัญหาการ
ขาดแคลนน า้ของพืน้ท่ีชมุชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณซีกตะวนัออกของเทือกเขานครศรีธรรมราช 
ตอ่เน่ืองไปยงัพืน้ท่ีชมุชนเมืองชายฝ่ังทะเล ได้ดงันี ้

      1. ปริมาณฝนและน า้ทา่มีมาก แตใ่นสภาพปัจจบุนัไมมี่แหลง่กกัเก็บน า้ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของน า้ทา่
โดยเฉพาะในช่วงฤดแูล้งในลุม่น า้ยอ่ยสายสัน้ๆมีปริมาณไมเ่พียงพอ และระดบัน า้ใต้ดินระดบัตืน้ไมเ่พียงพอในปีท่ีฝนน้อย
และฤดแูล้งยาวกวา่ปีปกติ โดยเฉพาะชมุชนท่ีอยูริ่มทะเล 

      2. ชมุชน ขนาดใหญ่ ระดบัเทศบาลนคร ขนาดกลาง ระดบัเทศบาลต าบลและเทศบาลเมือง มีแนวโน้มท่ีจะขาด
แคลนน า้อปุโภคบริโภคสงูมาก ในฤดแูล้ง ตลอดจนบริเวณที่จะมีการขยายแหลง่ทอ่งเท่ียว ซึง่จะต้องจดัหาแหลง่เก็บกกัน า้
รองรับอยา่งเร่งดว่น 

      3. การเติบโตของแหลง่ทอ่งเท่ียวและภาคธุรกิจตา่งๆ มีความต้องการใช้น า้ในฤดแูล้งสงูขึน้มาก จะต้องวางแผน
การจดัหาน า้ต้นทนุให้เพียงพอกบัการขยายตวั มิฉะนัน้มีผลกระทบตอ่การขยายการท่องเท่ียว และจะมีผลกระทบการ
ทอ่งเท่ียวเดิมท่ีด าเนินการอยู่ 
      4. ปัญหาด้านการบริหารจดัการระบบประปาชมุชน ไมมี่การใช้ข้อมลูเชิงลกึมาประกอบการวางแผนบริหารจดัการ 
และขยายระบบประปา ระบบประปาไมส่มบรูณ์ ท าให้เกิดปัญหาขาดน า้ หยดุจ่ายน า้ให้ระบบเป็นช่วงๆ คณุภาพน า้ต ่า
กวา่มาตรฐาน 

      5. พืน้ท่ีการเกษตรที่ต้องการน า้มาก เช่น มีการท านาบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท าให้เกิด
ปัญหาการแยง่ชิงน า้ต้นทนุ ปัจจบุนั ยงัไมมี่การจดัท าข้อตกลง ก าหนดกฎเกณฑ์การใช้น า้ ระหวา่งผู้ใช้น า้กลุม่ตา่งๆ การ
ควบคมุการจดัสรรการใช้น า้เพ่ือภาคสว่นตา่งๆท าได้ยาก 

      6. น า้ใต้ดิน และบาดาล มีปริมาณไมส่งู ในบางพืน้ท่ีมีอตัราการให้น า้น้อย (<2ลบ.ม./ชม.) ซึง่เพียงพอเพ่ือการ
อปุโภคบริโภคในชมุชนเลก็ๆเท่านัน้ และคณุภาพน า้บาดาลในพืน้ท่ีใกล้ทะเลมีรสกร่อย เป็นสนิม ขุ่น 

       ปัจจบุนั ระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด าเนินการโดยส านกัการประปาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ผลติน า้ประปาเพ่ือการอปุโภค-บริโภคในเขตเทศบาล ขยายเขตจ าหน่ายน า้ประปาไปยงันอกเขตเทศบาล 
เพ่ือการดบัเพลิง และบริการสาธารณะตา่งๆในพืน้ท่ี มีโรงสบูน า้แรงต ่าสบูน า้ต้นทนุมาผลิตน า้ประปาจาก 4 แหลง่ใหญ่ๆ
ด้วยกนั คือ  
      1) โรงสบูน า้แรงต ่าทา่ใหญ่บริเวณพืน้ท่ีต้นน า้สะพานคลองทา่ใหญ่(คลองทา่ดี) สบูจ่ายมาผลติน า้ประปา ณ โรง
กรองน า้ทวดทอง 

2) โรงสบูน า้แรงต ่าหวัทา่(คลองป่าเหล้า)เป็นคลองสาขาคลองท่าดีบริเวณในเขตเทศบาล สบูน า้ดิบให้กบัโรงกรอง
น า้ประตชูยั 

3) เช่าพืน้ท่ีบอ่น า้เอกชน ส ารองไว้กรณีฉกุเฉิน ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ขนาดเลก็ท่ีบอ่น า้วงัก้อง และบ่อน า้สนัยงู  
4) วางระบบทอ่สง่น า้ดิบจากบอ่นาทราย – สี่แยกเบญจมฯ  เพ่ือเพิ่มปริมาณน า้ดิบให้กบัโรงกรองน า้ทวดทอง(ยงั

ไมไ่ด้ใช้งาน) 
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5) อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท าโครงการพฒันาระบบน า้ประปาโดยเอกชนเป็นผู้ลงทนุเอง เพ่ือพฒันาระบบประปา
และจ าหน่ายน า้ประปาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานน า้บริโภคของการประปาสว่นภมูิภาคเพื่อให้มีน า้ประปาที่เพียงพอกบั
ความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และมีแผนเก็บค่าน า้ประปาแบบก้าวหน้า ทัง้นีไ้ด้น าเสนอท่ีประชมุสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชแล้ว แตย่งัไมไ่ด้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุสภาเทศบาล  

ทัง้ 4 แหลง่ ท่ีคลองทา่ใหญ่ และคลองป่าเหล้า ต้นน า้มาจากคลองทา่ดี ในช่วงฤดแูล้งมีปริมาณน า้คอ่นข้างจ ากดั
และมีปริมาณไมแ่น่นอน ส าหรับบอ่น า้เอกชนซึง่เป็นขมุเหมืองและบอ่ทรายเดิมมีปริมาณน า้น้อยมากไมเ่พียงพอรองระบบ
ประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 
 

โรงสบูน า้และโรงกรองน า้ระบบประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปัจจบุนั 
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2.2  สภาพปัญหาด้านอุทกภัย 

  

สภาพความลาดชนัและระดบัพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 
 

การขยายตวัของชมุชนเมืองนครศรีธรรมราชมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ 
 

µ
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตตวัเมืองนครศรีธรรมราชมีความซบัซ้อนหลากหลาย 

 
ชมุชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตัง้อยู่บริเวณซีกตะวนัออกของเทือกเขานครศรีธรรมราช วางตวัตามแนวทิศ

เหนือ-ใต้ ยาวไปบนแนวสนัทรายเดิมขวางแนวทิศทางน า้ไหลจากทิศตะวนัตกออกสูท่ะเลทางทิศตะวนัออก เป็นแนว
เปลี่ยนความลาดชนัของพืน้ท่ี จากพืน้ท่ีมีความลาดชนัสงูประมาณ 1: 900 เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ มีความลาดชนัประมาณ 1: 

8,000  ดงันัน้ ในช่วงท่ีมีฝนตกหนกัต่อเน่ือง มกัจะเกิดน า้ไหลหลากจากพืน้ท่ีตอนบน มาปะทะแนวถนนและตวัเมืองอยา่ง
ฉบัพลนัหลากท่วมบริเวณที่ลุม่ต ่าโดยรอบของตวัเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยูเ่ป็นประจ า  

ตวัเมืองนครศรีธรรมราช มกัประสบปัญหาน า้ทว่มบอ่ยครัง้ ซึง่มีระดบัความรุนแรงคอ่นข้างสงูและมกัจะเกิดควบคู่
กบัปัญหาวาตภยั โดยลกัษณะการเกิดน า้ทว่ม มี 3 ลกัษณะ คือ 

− ลกัษณะน า้ป่าไหลหลาก  จะเกิดเม่ือฝนตกหนกัมากบริเวณภเูขา ท าให้น า้ไหลหลากและมีความรุนแรง
มาก สามารถท าให้อาคารบ้านเรือนและพืน้ท่ีเกษตรกรรมเสียหายได้ 

− ลกัษณะน า้ทว่มและกระแสน า้ไหลเช่ียวกราด  จะเกิดหลงัจากน า้ป่าไหลลงสูล่ าคลองและเกิดฝนตก
หนกัในพืน้ท่ีราบ ประกอบกบัการตืน้เขินของล าคลอง ท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การไหลของน า้ 

− ลกัษณะน า้ทว่มขงั  จะเกิดเน่ืองจากฝนตกหนกัมากในพืน้ท่ีราบทางด้านตะวนัออก ประกอบกบัการ
หนนุของน า้ทะเล ท าให้เกิดน า้ท่วมขงัในบริเวณที่ลุม่ของพืน้ท่ีต่างๆ 

สาเหตขุองปัญหาน า้ทว่มในพืน้ท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึง่เป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีความส าคญัและเหมาะสมใน
การวางแผนป้องกนัน า้ทว่ม  มีสาเหตเุน่ืองมาจากตวัเมืองซึง่เป็นเขตชมุชนหนาแน่นทัง้หมดอยู่ขวางล าน า้ธรรมชาติขนาด
ใหญ่หลายสาย  ได้แก่ คลองบ้านตาล คลองทา่ดี คลองหยวด คลองวงัววั คลองชะเมา  ในทกุปีเม่ือเกิดฝนตกหนกั น า้จะ
ไหลบา่หลากจากคลองสายต่างๆดงักลา่วลงสูท่ะเลพร้อมๆกนั การไหลบา่ของน า้ผา่นตวัเมืองไมส่ะดวก จงึเออ่และไหลบา่
ทว่มถนน และเขตชมุชนเป็นบริเวณกว้าง ท าให้พืน้ท่ีในเขตเทศบาลเกือบทัง้หมดต้องประสบปัญหาน า้ทว่ม 

ลกัษณะน า้ทว่มขงั  เกิดขึน้ในบริเวณที่ลุม่น า้ขงัหรือท่ีพรุ  ท่ีราบชายฝ่ังทะเล  รวมทัง้บริเวณตวัเมือง
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพืน้ท่ีระหวา่งถนนพฒันาการคขูวางและถนนศรีธรรมโศก  ซึง่เป็นพืน้ท่ีต ่า สภาพคลองในเมือง
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สว่นใหญ่จะเป็นคลองดินมีสภาพตืน้เขิน อีกทัง้ถกูรุกล า้จากราษฎรท่ีอาศยัริมคลอง  พืน้ท่ีตวัเมืองจะได้รับอิทธิผลจากน า้
ทะเลหนนุ เม่ือน า้ท่ีไหลมาตามล าคลองธรรมชาติและไหลหลากมาจากพืน้ท่ีตอนบนลงมาถงึพืน้ท่ีบริเวณนี ้ ประกอบกบัมี
ฝนตกหนกัในพืน้ท่ี น า้จะล้นคนัคลองออกมาท่วมในตวัเมืองท าให้เกิดภาวะน า้ทว่มขงัในบริเวณพืน้ท่ีต ่า ซึง่ปัจจบุนัเป็น
พืน้ท่ีชมุชนเมืองและพืน้ท่ีเศรษฐกิจของเมือง    สรุปได้ดงันี ้

1. ระยะเวลาท่ีน า้หลากจากเทือกเขาต้นน า้ ถงึเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชถนน 4 เลนส์สายเบญจมฯ-นพวงศ์ 
ใช้เวลาประมาณ 12 ชัว่โมง และใช้เวลาสะสมจนยกระดบัสงูสดุท่ีคลองหน้าเมือง ใช้เวลาประมาณ 8-10 ชัว่โมง 

2. เม่ือปริมาณน า้หลากถึงแนวถนนขวางทางน า้เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช น า้จะเออ่ทว่มพืน้ท่ีเป็นขัน้บนัได
ความลกึของน า้สงูกวา่ระดบัถนนท่ีขวางทางน า้อยูป่ระมาณ 50 เซนติเมตร ไลเ่ป็นลกูระนาดไปจนสดุเขตตวัเมืองและไหล
ลงทะเลทางทิศตะวนัออก ใช้เวลาในการระบายน า้ 2-4 วนั 

3.สภาพตวัเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการขยายตวัเป็นอยา่งมาก มีการถมท่ีลุม่ทางน า้หลากเดิม
เพ่ือก่อสร้างอาคารพาณิช และหมูบ้่านเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพการไหลหลากและเออ่ทว่มของน า้ในพืน้ท่ีชมุชนเมือง
ซบัซ้อนขึน้ การระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีมีความยุ่งยากล าบากเป็นอยา่งมาก 

4.ความเสียหายจากการเกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ีชมุชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีมลูค่าสงูมาก เน่ืองจากเป็นแหลง่
ธุรกิจ โกดงัสินค้า และชมุชนเมืองหนาแน่น 

 

 
 

แนวทางน า้หลากในคลองทา่ดี ของลุม่น า้ยอ่ยท่าดีมีอิทธิพลท าให้เกิดน า้ทว่มตวัเมือง 
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หากเกิดฝนตกหนกั น า้หลากจากลุม่น า้ทา่ดีบนเทือกเขาหลวง จะหลากเข้าสูต่วัเมืองทัง้ลุม่น า้ อยา่งรวดเร็วและรุนแรง 
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หากเกิดฝนตกหนกับริเวณต้นน า้ มวลน า้จากชมุชนคีรีวง จ านวนประมาณ 750 ลบ.ม./วินาที  คลองทา่ดีตอนบน
ซึง่มีความสามารถรองรับปริมาณการไหลได้ประมาณ 650 ลบ.ม./วินาทีเน่ืองจากมีความชนัสงู จงึท าให้น า้เออ่ล้น ทว่ม
บริเวณริมฝ่ังคลองทา่ดีตอนลา่งซึง่มีความลาดชนัน้อย ตลอดแนว สองฝ่ังคลอง โดยมีถนนทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 
4103 ตอน เบญจม-นาพรุ ท าให้เป็นอปุสรรคกีดขวางทางน า้ในช่วงแรก จากนัน้ น า้จะแยกออกไปสูค่ลองเลียบรางรถไฟ 
สามารถรองรับปริมาณการไหลของน า้ ประมาณ 650 ลบ.ม. ผา่นสะพานราเมศวร์ ไปสูค่ลองทา่ซกัสามารถรองรับปริมาณ
การไหลของน า้ได้แค ่ประมาณ 102 ลบ.ม. ซึง่ท าให้ปริมาณน า้ท่ีเหลือเออ่เข้าท่วมชมุชนริมคลองราเมศวร์ ทกุครัง้  ท าให้
เหลือมวลน า้ท่ีเหลือจากคลองท่าดี อีกประมาณ 100 ลบ.ม./วินาที โดยแบง่การไหลเข้าสูค่ลอง 4 สาย โดยแบง่มวลน า้โดย
ใช้คลองทุง่ปรังเป็นเส้นคลองแบ่งน า้ออกดงันี ้

1. คลองคพูาย 29 ลบ.ม./วินาที 

2. คลองสวนหลวง 53 ลบ.ม./วินาที 

3. คลองป่าเหล้า 24 ลบ.ม./วินาที 

4. คลองนครน้อย 54 ลบ.ม./วินาที 

รวมปริมาณน า้ 160 ลบ.ม. ไหลระบายรวมกนัท่ีคลองหวัตรุด สามารถรองรับปริมาณการไหลของน า้ได้ 250 ลบ.
ม./วินาที เข้าสูค่ลอง ปากนคร สามารถรองรับปริมาณการไหลของน า้ได้ 300ลบ.ม./วินาที จากผงัการระบายน า้ดงักลา่ว 
ถ้าสามารถผนัน า้ให้คลองสี่สายสามารถรองรับปริมาณการไหล ให้เพิ่มขึน้จากเดิม 160 ลบม./วินาที่ ให้ได้อีกเทา่ตวั ก็จะ
สามารถแก้ปัญหาน า้ทว่มท่ีชมุชนริมคลองราเมศวร์ ได้มาก 

หมายเหต ุ: ตวัเลขระดบัน า้และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามลกัษณะการกระจายของฝนโดยเฉพาะ 

                              อยา่งยิ่งฝนท่ีตกหนกัในพืน้ท่ีเมืองนครศรีฯเป็นต้น 

 
 

ระดบัน า้ทว่มท่ีคลองนครน้อย และคลองทา่วงั เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2555 
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ตวัอยา่งการท านายระดบัน า้ท่ีคลองนครน้อยลว่งหน้า 1 วนั 

 
 

ตวัอยา่ง ปริมาณฝนตก/ปริมาณความสามารถในการระบายน า้ และปริมาณน า้สะสม ในช่วงท่ีเกิดน า้ทว่มตวัเมืองนคร 
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ความลกึน า้ทว่มพืน้ท่ีเฉล่ีย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (คาบการเกิด 2 ปี) 
 

 

ระบบระบายน า้ 

ระบบระบายน า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปัจจบุนัเป็นระบบระบายน า้แบบรวม ประกอบด้วย ทอ่ระบาย
น า้รวม ซึง่รับทัง้น า้ฝนและน า้เสีย เน่ืองจากสภาพของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเนินสนัทรายตอนกลางทอดยาว
ขวางทางการไหลของล าน า้ธรรมชาติ  ระบบระบายน า้ในเขตเทศบาลจะไหลในแนวเหนือใต้ โดยระบายลงคลองทา่วงั 
คลองนครน้อย คลองคพูาย คลองสวนหลวง คลองหวัหวอ่ง คลองทุง่ปรัง ระบบระบายน า้วางคูข่นานไปกบัถนนสายต่างๆ
โดยมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต ่0.30 เมตร จนถงึเส้นผ่าศนูย์กลาง 1.50 เมตร 

ปัจจบุนัยงัมีปัญหาเร่ืองการระบายน า้ฝน เม่ือฝนตกหนกั   เน่ืองจากระบบระบายน า้ในเขตเทศบาลยงัไม่
ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ี และบางสว่นมีขนาดไมเ่หมาะสมกบัปริมาณน า้  นอกจากนัน้ยงัพบขยะ ตะกอน และพลาสติก 
ตลอดจนมีการบกุรุกล าน า้ของราษฎร ท าให้เกิดการอดุตนัในเส้นทอ่ และกีดขวางการไหลของน า้ในล าน า้ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้มีแผนการขยายระบบทอ่ระบายและล้างทอ่ระบายน า้ทกุปี ต่มีข้อจ ากดัหลายด้านจงึด าเนินการได้เพียง
บางสว่นในแตล่ะปี 

ปัจจบุนั เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้แก้ปัญหาบรรเทาน า้หลากทว่มและทว่มขงัในพืน้ท่ีเบือ้งต้น โดยด าเนินการ
และประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดงันี ้
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1) ขดุลอกคคูลองท่ีไหลผา่นเขตเทศบาล และลอกท่อระบายน า้ในเขตเทศบาล เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ 

(ด าเนินการโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกรมชลประทาน) 
2) ก่อสร้างก าแพงป้องกนัน า้ทว่มในคลองทา่วงัช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาล (ด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผงั

เมือง) 
3) ก่อสร้างประตรูะบายน า้คลองคพูาย และประตรูะบายน า้คลองนครน้อย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้

(ด าเนินการโดยกรมชลประทาน) 
4) การเฝ้าระวงัและการแจ้งเตือนภยั ยงัเป็นลกัษณะของการรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัอยู่ ยงัไม่มี

ระบบวิเคราะห์ข้อมลู และท านายสถานการณ์ลว่งหน้า และระบบรายงานผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับรู้รับทราบเตรียมรับ
สถานการณ์ได้อยา่งเป็นระบบ 

การด าเนินการดงักลา่ว ยงัไม่สามารถป้องกนัน า้หลากทว่มตวัเมืองนครศรีธรรมราชได้อยา่งเป็นระบบ ในช่วงฤดู
ฝนท่ีมีปริมาณฝนตกต่อเน่ืองมากกวา่ 2 วนั ก็ยงัคงมีความเสี่ยง ท่ีจะเกิดน า้หลากทว่มพืน้ท่ีเศรษฐกิจในตวัเมือง
นครศรีธรรมราชอยู่ 
 

2.3  สภาพปัญหาน า้เสียจากชุมชนเมือง 

 

เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร  และการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองของชมุชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ท าให้มีบ้านเรือน  ร้านค้า  และอตุสาหกรรมขนาดเลก็ตา่งๆ เพิ่มขึน้อยา่งมากและรวดเร็ว หมู่บ้าน ชมุชน 
ตลาด และสถานประกอบการต่างๆ ไมมี่ระบบบ าบดัน า้เสียเฉพาะจดุก่อนทิง้ลงคลอง ท าให้น า้ท่ีระบายทิง้ออกสูเ่ครือข่าย
คลองมีความสกปรกสงู ท าให้น า้ในคลองท่ีไหลผ่านเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเน่าเสีย คา่การน าไฟฟ้า ความเคม็  ความ
ขุ่น ของแข็งแขวนลอย  ปริมาณออกซิเจนละลาย   บีโอดี  แอมโมเนียไนโตรเจน  และฟอสเฟตฟอสฟอรัส ตลอดจน
ปริมาณโลหะหนกั เช่น  แคดเมียม  โครเมียม ทองแดง สงักะสี และตะกัว่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน า้ทิง้ ก่อให้เกิดมลพิษ
ตอ่เน่ือง ลงสูพื่น้ท่ีชมุชนตอนลา่ง ตลอดไปสูผ่ลกระทบของระบบนิเวศในอา่วปากพนงั ปัญหาด้านคณุภาพน า้ ดงันี ้

1. น า้ในคลองท่ีไหลผา่นตวัเมืองนครนครศรีธรรมราชเสื่อมโทรมเน่าเสียเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรคและพาหะของโรค 
2. เกิดปัญหาร้องเรียนจากพืน้ท่ีตา่งๆทางตอนลา่ง ถงึผลกระทบท่ีได้รับจากน า้เน่าเสียจากชมุชนในเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช 

3. สถานการณ์แหลง่น า้เสื่อมโทรมเน่าเสีย ทวีความรุนแรงและขยายตวัอยา่งรวดเร็วเกิดผลกระทบรุนแรงกบันิเวศ
แหลง่น า้ในเขตชมุชนเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

4. หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ ให้เร่งแก้ไขปรับปรุงให้น า้ทิง้ มีคณุภาพน า้เป็นไปตามกฎหมาย 

5. ไมมี่ระบบการติดตามตรวจสอบและฐานข้อมลูคณุภาพน า้ในเขตเทศบาลท่ีได้มาตรฐาน และขาดระบบการ
สื่อสารประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ให้ชมุชนในเขตเทศบาลได้รับรู้รับทราบและช่วยกนัรักษาคณุภาพน า้ทิง้อยา่งจริงจงั 

ปัจจบุนั เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้แก้บรรเทาปัญหาน า้เน่าเสียและมลพิษทางน า้ โดยได้ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบบ าบดัน า้เสียรวมบนพืน้ท่ี 380 ไร่ ท่ีต าบลนาทราย และต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง ระบบรวบรวมน า้เสียเป็นชนิด
ระบบทอ่รวม (Combined System) มีความยาวทัง้หมดประมาณ 12,751 เมตร โดยก่อสร้างแบบ open cut จ านวน 3 
คลอง ได้แก่ คลองป่าเหล้า 1,391 เมตร คลองหน้าเมือง 1,271 เมตร และคลองทา่วงั 1,684 เมตร แบบ pipe jacking 

จ านวน 2 คลอง ได้แก่คลองแดง-ถนนกระโรม 768 เมตร และคลองทุง่ปรัง คลองเตย-ถนนศรีธรรมราช 7,637 เมตร มีบอ่
ดกัน า้เสีย 51 แหง่ สถานีสบูน า้เสีย 1 สถานี   ระบบบ าบดัน า้เสียท่ีใช้เป็นระบบบ าบดัน า้เสียแบบบอ่ผึง่(Stabilization 
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Pond : SP) รองรับน า้เสียได้ 33,700 ลบ.ม.ต่อวนั ประกอบด้วย บอ่ผึง่ 1/1 ขนาดกว้าง 158 เมตร ยาว 833 เมตร ลกึ 2.2 
เมตร ความจ ุ290,866 ลบ.ม. จ านวน 1 บอ่ บอ่ผึง่ 2/1 ขนาดกว้าง 158 เมตร ยาว 833 เมตร ลกึ 2 เมตร ความจ ุ263,228 
ลบ.ม. จ านวน 1 บอ่ และบอ่ผกัตบชวา ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 833 เมตร ลกึ 1.76 เมตร ความจ ุ146,608 ลบ.ม. 
จ านวน 1 บอ่ สถานีสบูน า้เสีย 1 แหง่ บอ่แบง่น า้ 1 บอ่ หม้อแปลงไฟฟ้า 1 แหง่ อาคารควบคมุ/เก็บจ่ายสารเคมี 1 แหง่ 
สถานีสบูน า้หมนุเวียน 1 แหง่ และลานตากผกัตบชวา 1 แหง่  ปัจจบุนัแล้วเสร็จประมาณคร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีเขตเทศบาล 
(Phase I จากคลองป่าเหล้าถึงคลองทา่วงั ยงัเดินเคร่ืองได้ไมเ่ตม็ประสทิธิภาพการบ าบดัน า้เสีย) เป็นระบบท่ีรวบรวมน า้
เสียจากคลองป่าเหล้า คลองหน้าเมือง คลองทา่วงั ทางทอ่ล าเลียงน า้เสียสูบ่อ่บ าบดัน า้เสียโดยให้ไหลผา่นแปลงผกัตบชวา
และบอ่ผึง่ธรรมชาติ ก่อนปลอ่ยทิง้ลงสูท่างน า้ธรรมชาติทางคลองทุง่ปรังลงสูค่ลองทา่แพ   ซึง่ระบบบ าบดัน า้เสียใน
ปัจจบุนั ยงัไม่มีความเหมาะสมกบัสภาพน า้เสียท่ีเกิด การใช้ประโยชน์ยงัไมเ่ต็มประสทิธิภาพ(ประสทิธิภาพใช้ประมาณ
คร่ึงหนึง่ของท่ีออกแบบไว้) จ าเป็นต้องปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสีย ให้เหมาะสมและเพียงพอรองรับปริมาณน า้เสียท่ีเกิดขึน้ 
ทัง้ระบบ   
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3. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ เชงิบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
3.1  การแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน า้ดบิเพื่อการผลติน า้ประปา 

      ปัญหาการขาดแคลนน า้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นบัวา่เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการโดยทนัทีอยา่งจริงจงัและแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบ โดยต้องมองเผ่ือความต้องการการใช้น า้เพ่ือกิจกรรม
ตา่งๆ ไปในอนาคตอีกไมน้่อยกว่า 20 ปี  ในปัจจบุนัความต้องการในการใช้น า้ในเขตเทศบาลและชมุชนใกล้เคียงประมาณ 
50,000 – 70,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั แหลง่น า้ท่ีใช้ในปัจจบุนั จากคลองทา่ดี และจากแหลง่ส ารองน า้ตา่งๆซึง่หากเกิด
สถานการณ์ฝนทิง้ช่วงเกิน 1 เดือน ปริมาณน า้ต้นทนุจะไมเ่พียงพอ (ช่วงฤดแูล้งคลองทา่ดีจะมีปริมาณน า้ประมาณ 40,000 

ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่ต้องใช้ในทกุๆกิจกรรมตลอดพืน้ท่ีท่ีไหลผ่าน  จากสระเก็บน า้ส ารองตา่งๆที่มีประมาณ 1,250,000 
ลกูบาศก์เมตร จากบอ่ทรายและเหมืองร้างรวมประมาณ 1,000,000ลกูบาศก์เมตร) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จงึควร
จดัหาแหลง่น า้ดิบส ารองไว้อยา่งน้อยประมาณ 20 ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือเป็นแหลง่น า้ส ารองได้อยา่งเพียงพอตลอดช่วง
ฤดแูล้งอนัยาวนานของจงัหวดันครศรีธรรมราช แม้ในช่วงฤดแูล้งจะมีปริมาณฝนตกมาเสริมอยูบ้่างก็ตาม แตอ่ตัราการ
ระเหยในช่วงเวลาดงักลา่วก็สงูมากเช่นเดียวกนั  จึงขอเสนอแนวทางด าเนินการตามล าดบัความเร่งดว่น ดงันี ้

1. ระบบสบูน า้บาดาลขนาดใหญ่ อตัรา 100 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง/บอ่  จ านวน 20 แหง่ ซึง่สามารถท าได้ทนัที
บริเวณพืน้ท่ีทางตอนบนและตอนลา่งของตวัเมืองซึง่มีอตัราการให้น า้ไมน้่อยกวา่ 100 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง ลกึ 100-200 
เมตร ใช้ในช่วงวิกฤติ การลงทนุไมม่ากนกั ทัง้นีจ้ะต้องติดตาม ตรวจสอบ ปริมาณ และคณุภาพน า้ อยา่งตอ่เน่ือง และ
จะต้องไมส่บูมาใช้มากกวา่อตัราการRecharge

 
 

แหลง่น า้บาดาลและอตัราการให้น า้ในหินร่วนบริเวณเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (Qcp1 > 100 ม3/ชัว่โมง) 
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ปริมาณน า้ท่ีกกัเก็บอยูใ่นแอง่น า้บาดาลและปริมาณน า้ท่ีสามารถพฒันาได้โดยไมเ่กิดผลกระทบ 

 

     แอง่น า้บาดาลนครศรีธรรมราช มีพืน้ท่ีประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร มีตะกอน กรวด ทรายและดินเหนียว มี
ความหนาเฉลี่ย 200 – 400 เมตร ความหนามากท่ีสดุ 500 เมตร  ปัจจบุนัมีการพฒันาน า้บาดาลท่ีความลกึ ไมเ่กิน 300 
เมตร เป็นระดบัความลกึท่ีมีชัน้กรวดทรายท่ีเป็นชัน้น า้บาดาล จ านวน 3 ชัน้ ชัน้แรกอยูท่ี่ระดบัความลกึ 80 – 100 เมตร มี
ความหนาของชัน้กรวดทรายเฉลี่ย 10 – 20 เมตร ปริมาณน า้ท่ีสบูขึน้มาใช้ได้อยูใ่นเกณฑ์ 20 – 50 ลกูบาศก์เมตรต่อ
ชัว่โมง คณุภาพน า้ดี  ส าหรับชัน้ท่ีสองอยูท่ี่ความลกึประมาณ 130 – 150 เมตร มีความหนาของชัน้กรวดทรายเฉลี่ย 15 – 

20เมตร ปริมาณน า้ท่ีสามารถสบูขึน้มาใช้ได้อยูใ่นเกณฑ์ 10 – 30 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง คณุภาพน า้ดี   สว่นชัน้ท่ีสาม
อยูท่ี่ความลกึประมาณ 170 – 200 เมตร มีความหนาของชัน้กรวดทรายเฉลี่ย 10 – 15 เมตร ปริมาณน า้ท่ีสามารถสบู
ขึน้มาใช้ได้อยูใ่นเกณฑ์ 15 – 50 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง คณุภาพน า้ดี  
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จ านวนบอ่ท่ีขออนญุาตเจาะบอ่บาดาลของ เอกชน /ราชการ ในพืน้ท่ีโดยรอบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
ภาพตดัขวางความสามารถในการให้น า้ของชัน้ดิน 
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ศกัยภาพความเหมาะสมในการให้น า้ของพืน้ท่ีท่ีสามารถเจาะน า้บาดาล 
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ตวัอยา่งการสบูน า้บาดาลเพ่ือการเกษตรของโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาสโุขทยั 

 

2. จดัเตรียมแหลง่เก็บน า้ขนาดเลก็และพืน้ท่ีศกัยภาพเก็บน า้โดยรอบตวัเมืองนครศรีธรรมราช ซึง่เป็นพืน้ท่ีลุม่ต ่าน า้
ทว่มขงัตามธรรมชาติเป็นประจ าในช่วงฤดฝูน สามารถด าเนินการได้ทนัที โดยจดัท าข้อตกลงการใช้น า้กบัเจ้าของพืน้ท่ี ใช้
พืน้ท่ีรวมประมาณ 5-10 ตารางกิโลเมตรท่ีระดบัน า้ทว่มขงัปกติ จะสามารถส ารองน า้ได้ประมาณ 10 ล้านลกูบาศก์เมตร 
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โครงการแก้มลิงบ้านตาล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช พืน้ท่ี 300 ไร่ ลกึ 6.5 เมตร(รนส.) 

 

3. พฒันาแหลง่กกัเก็บน า้บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล โดยขอใช้พืน้ท่ีพืน้ท่ีป่าชายเลนเสื่อมโทรมบริเวณต าบลทา่ซกั ต าบล
ปากนคร และต าบลทา่ไร่ จะสามารถเก็บน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 20 ล้านลกูบาศก์เมตร   
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4. แหลง่น า้จากคลองระบายน า้ป้องกนัน า้ทว่มตวัเมืองนครศรีธรรมราช ซึง่ปัจจบุนักรมชลประทานก าลงัด าเนินการ
ก่อสร้างคลองระบายน า้เลี่ยงตวัเมืองนครศรีธรรมราช(ใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ 5 ปี) ความจปุระมาณ 8 ล้านลกูบาศก์
เมตรในช่วงผ่านตวัเมืองนครศรีธรรมราช  

 

 

5. ผนัน า้จากอา่งเก็บน า้คลองดินแดง และ อา่งเก็บน า้คลองกระทนู อ าเภอพิปนู ซึง่มีความจ ุ60-70 ล้านลกูบาศก์
เมตรตามล าดบั และยงัไมมี่ภาระพืน้ท่ีสง่น า้มากนกั  ระยะทางการวางทอ่มาตามแนวถนนยาวประมาณ 90 กิโลเมตร ผ่าน
ความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ประมาณ 257 เมตร (หากวางแนวทอ่ผา่นเทือกเขาความสงูจากระดบัน า้ทะเลปาน
กลาง ประมาณ 400 เมตร ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยจะต้องจดัท าข้อตกลงการใช้น า้ร่วมกบัเจ้าของพืน้ท่ี 

 

6. พิจารณาก่อสร้างอา่งเก็บน า้โคกยาง ซึง่กรมชลประทานได้เคยวางโครงการไว้ตามโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้
ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความจ ุ55.7 ล้านลกูบาศก์เมตร  ปัจจบุนัมีชมุชนเข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีคอ่นข้างมาก หาก
จะด าเนินการ จะต้องใช้เวลาใน การด าเนินการกระบวนการตา่งๆอีกนานหลายปี  
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การวางทอ่ผนัน า้จากอา่งเก็บน า้คลองกระทนู หรืออา่งเก็บน า้คลองดินแดง และการพิจารณาก่อสร้างอา่งเก็บน า้โคกยาง 
 

3.2 การแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย 

 

      เน่ืองจากตวัเมืองนครศรีธรรมราช มีลกัษณะทางภมูิศาสตร์คือ ตัง้อยูบ่นแนวสนัทรายขวางทางน า้ท่ีหลากจาก
เทือกเขาระบายลงสูท่ะเล และเป็นพืน้ท่ีในช่วงเปลี่ยนความลาดชนั จากพืน้ท่ีเชิงเขาความลาดชนัสงู เป็นพืน้ท่ีราบลุม่
ชายฝ่ัง ล าน า้สายหลกัท่ีก่อให้เกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีโครงการ ประกอบด้วย คลองทา่ดี คลองหยวด  คลองเสาธง และคลอง
บ้านตาล  ซึง่ท าความเสียหายต่อพืน้ท่ีเกษตร ชมุชนท่ีอยูอ่าศยั ถนน และคลองชลประทานตา่งๆ โดยคลองทา่ดีจะมี
ผลกระทบกบัการเกิดอทุกภยัในตวัเมืองมากท่ีสดุเน่ืองจากปริมาณน า้หลากไหลเข้าเมืองโดยตรง ปริมาณน า้หลากท่ีท าให้
ตวัเมืองนครศรีธรรมราชเร่ิมเกิดสภาวะน า้ทว่ม มกัจะมีน า้ปริมาณน า้หลาก เน่ืองจากฝนตกหนกับริเวณพืน้ท่ีต้นน า้  
มากกวา่ 100 มิลลเิมตร/วนั ติดตอ่กนั 2 – 3 วนั หรือคิดเป็นปริมาณน า้หลากประมาณ 30-50 ล้านลกูบาศก์เมตร/วนั จงึ
ขอเสนอแนวทางด าเนินการตามล าดบัความเร่งดว่น เพ่ือช่วยระบายน า้ได้เพิ่มขึน้จากเดิมประมาณ 25 ล้านลกูบาศก์
เมตร/วนั (ปัจจบุนัศกัยภาพในการระบายน า้ประมาณ 15 ล้านลกูบาศก์เมตร/วนั ท่ีระดบัน า้ทะเลปานกลาง)  ดงันี ้

1. ขดุขยายคลองระบายน า้จากบริเวณบ้านหวัถนน ลงคลองทา่เรือหรือคลองหวัตรุด ระยะทางประมาณ 3 
กิโลเมตร เพ่ือรองรับการระบายน า้ท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้ไหลเข้าตวัเมือง ซึง่ปกติน า้จะหลากเข้าทางคลองหน้าเมือง ล้นตลิ่ง
บริเวณวดัมมุป้อม แผท่่วมแหลง่ชมุชนและแหลง่ธุรกิจหนาแน่นในตวัเมืองเป็นพืน้ท่ีแรก โดยสามารถด าเนินการได้ทนัที 
หากไมส่ามารถขอใช้ท่ีดินได้ ควรประสานขอใช้ท่ีดินเขตแนวคลองสง่น า้ 1ซ้าย-สายใหญ่ฝ่ังซ้าย ของระบบสง่น า้ฝายเสาธง 
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โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช กว้างประมาณ 30 เมตร และขอใช้ท่ีดินปลายคลองซึง่เป็นพืน้ท่ีระบายน า้
ในปัจจบุนั เพิ่มอีกยาวประมาณ 700 เมตร ขดุขยายเป็นคลองระบายน า้ลงสูค่ลองหวัตรุด เน่ืองจากคลองสง่น า้สาย
ดงักลา่วช่วงปลายสายมีพืน้ท่ีสง่น า้น้อยมาก จากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นชมุชนเมือง แนวทางดงักลา่ว
สามารถออกแบบเพิ่มการระบายน า้ได้อีกอยา่งน้อย 100 ลกูบาศก์เมตร/วินาที และท านบอดัน า้ผนัน า้จากคลองทา่ดี มา
ระบายออกทางทิศใต้ของตวัเมือง บริเวณบ้านหวัถนน และควรเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ของคลองป่าเหล้า และ
คลองสวนหลวง ให้ระบายน า้ได้เตม็ศกัยภาพ รวมถงึผนัน า้จากคลองสวนหลวง ผนัมาลงคลองคพูายและคลองศาลามีชยั 
ก็จะช่วยบรรเทาภาระการระบายน า้ในคลองหน้าเมือง(คลองนครน้อย) และคลองทา่วงั(คลองทา่ซกั) ลงไปได้มาก  

 

 
แสดงการขดุขยายระบายน า้จากบ้านหวัถนนออกทางคลองศาลามีชยั(แนวสีเหลือง) หรือปรับปรุงคลองสง่น า้ 

ชลประทาน(แนวสีแดง)เป็นคลองระบายน า้ ให้ระบายน า้ออกจากตวัเมืองเพิ่มได้ประมาณ 100 ลกูบาศก์เมตร./วินาที 
2. ยกระดบัถนนเทวบรีุ (ถนนผ่านองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช) ขึน้จากระดบัปัจจบุนัประมาณ 0.5 -

1.00 เมตร และประตคูวบคมุการระบายน า้ เพ่ือควบคมุปริมาณน า้หลากเข้าเมืองทางคลองทุง่ปรัง ป้องกนัและชะลอไมใ่ห้
น า้หลากเข้าทว่มตวัเมืองโดยตรงอยา่งรวดเร็ว 

3. ขดุขยายเสริมคนัคลองระบายลา่งตวัเมืองทัง้ 5 สายได้แก่ คลองคพูาย คลองสวนหลวง คลองป่าเหล้า คลอง
หน้าเมือง คลองทา่ซกั เพ่ือเร่งการระบายน า้ (ปัจจบุนัด าเนินการแล้วเสร็จบางสว่น) 

4. ขดุขยายคลองมะมว่งตลอด ยาว 5.6 กิโลเมตร กว้างประมาณ 180 เมตร (อยูใ่นระหวา่งกรมชลประทาน
ด าเนินการเร่ืองท่ีดิน) 

5. โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครฯ ขดุขยายคลองวงัววั ยาว 6 กิโลเมตร คลองหวัตรุด ยาว 11 กิโลเมตร  และ
คลองบางพทุรา ยาว 12.5 กิโลเมตร กว้างประมาณ 180 เมตร ผนัและเพิ่มการระบายน า้จากคลองทา่ดี และคลองหยวด
ได้รวมประมาณ 750 ลกูบาศก์เมตร/วินาที ซึง่จะสามารถแก้ไขปัญหาน า้ทว่มตวัเมืองนครศรีธรรมราชได้อยา่งยัง่ยืน (อยู่
ในระหวา่งกรมชลประทานด าเนินการเร่ืองที่ดิน) 

6. ขดุขยายเสริมคลองบ้านตาล 

7. ตัง้ศนูย์บริหารจดัการน า้ ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น า้ เพ่ือคาดการณ์สถานการณ์น า้จดัท ารายงาน และ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับรู้รับทราบ และเข้าใจสถานการณ์ได้ในทนัที เพ่ือทกุภาคสว่นสามารถ
เตรียมการณ์รับสถานการณ์ได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 
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ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา ป้องกนั และบรรเทาอทุกภยั ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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3.3 การแก้ไขปัญหาน า้เสีย 

      จากในปัจจบุนั เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสียรวมแล้วเสร็จประมาณคร่ึงหนึง่ของ
พืน้ท่ีเขตเทศบาล (Phase I จากคลองป่าเหล้าถงึคลองทา่วงั) เป็นระบบที่รวบรวมน า้เสียจากคลองป่าเหล้า คลองหน้า
เมือง คลองทา่วงั ทางทอ่ล าเลียงน า้เสียสูบ่อ่บ าบดัน า้เสียโดยให้ไหลผา่นแปลงผกัตบชวาและบอ่ผึง่ธรรมชาติ รองรับน า้
เสียได้ 33,700 ลบ.ม.ต่อวนั  ก่อนปลอ่ยทิง้ลงสูท่างน า้ธรรมชาติทางคลองทุง่ปรังลงสูค่ลองทา่แพ   
      ระบบบ าบดัน า้เสียในปัจจบุนั ยงัไมมี่ความเหมาะสมกบัสภาพน า้เสียท่ีเกิด การใช้ประโยชน์ยงัไมเ่ตม็ประสทิธิภาพ
(ประสทิธิภาพใช้ประมาณคร่ึงหนึง่ของท่ีออกแบบไว้) จ าเป็นต้องปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสีย ดงันี ้

1. บอ่บ าบดัน า้เสียจ าเป็นต้องปรับปรุงโดยเลือกระบบให้สามารถคดักรองโลหะหนกัได้ด้วย ซึง่จะต้องมีระบบคดั
แยกน า้เสียจากแหลง่ท่ีมีโลหะหนกัจากโรงงานอตุสาหกรรม ออกจากน า้เสียทัว่ไปจากแหลง่ชมุชนหรือจากการเกษตร และ
หาทางป้องกนัไมใ่ห้น า้เสียจากกองขยะระบายลงทางน า้ผิวดินและแหลง่น า้ใต้ดิน 

2. ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของการรวบรวมล าเลียงน า้เสียตลอดแนวอีกทัง้ต้องวางระบบเผ่ือการขยาย 
ตวัของชมุชนเมืองในทกุทิศทางอีกด้วย 

3. เร่งด าเนินการออกแบบและด าเนินการวางระบบรวบรวมล าเลียงน า้เสียให้ครอบคลมุพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครนคร 
ศรีธรรมราชและพืน้ท่ีตอ่เน่ือง(Phase II จากคลองป่าเหล้า ไปจนสดุเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ และขยายเขตไปจนสดุเขต
เทศบาลทางด้านทิศตะวนัตก) 

4. น ากากตะกอนจากการบ าบดัน า้เสียไปใช้ประโยชน์ รวมถึงแผนการน าน า้กลบัมาใช้ใหม ่อยา่งเป็นรูปธรรม 
5. มีระบบโทรมาตรติดตาม ตรวจสอบ และฐานข้อมลูรายงานสารสนเทศ ปริมาณน า้และคณุภาพน า้ครอบคลมุใน

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแบบ Real-Time เพ่ือประสทิธิภาพในการป้องกนั บรรเทา และสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ขจดัข่าวลือ ให้แก่บคุคลทัว่ไปโดยเฉพาะประชาชนในเขตชมุชนเมือง และภาคธุรกิจตา่งๆ 

 

ตารางเปรียบเทียบคณุสมบตัิของระบบบ าบดัน า้เสีย 

ระบบบ าบัดน า้เสีย ค่าก่อสร้าง ค่าเดนิระบบ การใช้พืน้ที่ แหล่งน า้เสีย 

1. ระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ต ่า ต ่า ปานกลาง, มาก ชมุชน, โรงงาน, เกษตรกรรม 

2. ระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อเตมิอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ชมุชน, โรงงาน, เกษตรกรรม 

3. ระบบบ าบัดน า้เสียแบบบงึประดษิฐ์ (Constructed Wetland) ต ่า ต ่า ปานกลาง ชมุชน, เกษตรกรรม 

4. ระบบบ าบัดน า้เสียแบบแอกทเิวเตด็สลัดจ์ (Activated Sludge 
Process) 

สงู สงู น้อย, ปานกลาง ชมุชน, โรงงาน 

5. ระบบบ าบัดน า้เสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ชมุชน, เกษตรกรรม 

6. ระบบบ าบัดน า้เสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 
Contactor ; RBC) 

สงู สงู น้อย ชมุชน, โรงงาน, เกษตรกรรม 

 
 

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