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พื นที่บนเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ ประสบปัญหาขาดแคลน

น ้าประปา เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น ้าประปาในเกาะสมุยเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว กอปรกับ
ข้อจ้ากัดด้านภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมต่อการกักเก็บน ้าดิบ   การประปาสาขาเกาะสมุยท้าการ
แก้ปัญหาเบื องต้นด้วยการก่อสร้างระบบผลิตน ้าแบบ RO ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และ
น้าเสนอแผนระยะยาวซึ่งคือการผลิตน ้าประปาบนฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดส่งน ้าประปาตาม
ท่อใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย ท่อน ้าประปาบนฝั่งเป็นท่อเหล็กเหนียวขนาด 900 มิลลิเมตร เร่ิมจากโรง
สูบน ้าแรงต่้าที่บ้านตลิ่งชันไปยังบ้านท่าจันทร์ รวมระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร สถานีสูบน ้า
เพิ่มแรงดัน (Booster Pumping Station) เพื่อยกระดับแรงดันน ้าไปยังเกาะสมุย ตั งอยู่ที่บ้านใน งาน
วางท่อส่งน ้าประปาลอดใต้ทะเลก้าหนดให้ใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ชั น 
PN10 วางจากบ้านท่าจันทร์ไปขึ นฝั่งบริเวณหาดท้องโตนด รวมระยะทางประมาณ 19.20 กิโลเมตร 
การส่งท่อลอดใต้ทะเลใช้วิธีลอยและจม (Floating and sinking Method) โดยใช้ทุ่นถ่วงน ้าหนักใน
การจมท่อ การส่งท่อโดยวิธีลอยและจมในพื นที่ก่อสร้างนี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 25,852 บาทต่อ
เมตร  
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Koh Samui, a major tourist attraction is experiencing water shortages because 

the demand for water supply has increased rapidly and the and the geological 

condition is not suitable for water storage. Provincial Waterworks Authority has 

supplied the reversed osmosis (RO) water with 200 m
3
/hour as a short-term solution. 

The long-term solution was proposed, which is the production of tap water at Surat 

Thani province and supply to Koh Samui through a subsea water supply pipeline. The 

water system in Surat Thani province is a steel pipe of 900 mm diameter, starting 

from a low pressure pump station at Ban Talingchan to Ban Tachan, with total 

distance of 90 kilometers. A booster pumping station to enhance the pressure for 

supplying the tap water to Koh Samui is located at Ban Nai. The subsea water supply 

pipeline is HDPE pipe with 900 mm diameter class PN 10. It starts from Ban Tachan 

to Tongtanod beach, which has a total distance of 19.20 kilometers. The floating and 

sinking method is adopted for subsea water supply and the concrete counter weight is 

used to sink the pipeline. The average construction cost for the floating and sinking 

method at this site is estimated to be 25,852 baht/meter. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เกาะสมุยนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ตและ
เกาะช้าง อ าเภอเกาะสมุยอยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบ ล้อมรอบภูเขา มาถึงวันนี้
การท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เฟื่องฟูมากและเป็นหัวใจของเศรษฐกิจ อันเป็นที่มาของรายได้ที่ส าคัญ 
ในขณะที่ เกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะสมุยกลับกลายเป็นรายได้รอง แต่ไม่ว่าจะเป็น
อาชีพไหน น้ าประปาก็มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนชาวอ าเภอเกาะสมุย ประชากร
บนเกาะสมุยมีทั้งสิ้น 61,318 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 29,768 คน และผู้หญิง 31,550 คน แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 ต าบล 36,660 ครัวเรือน (กรมการปกครอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2554) นอกจากนี้ ยังมีประชากรแฝงซึ่งมีประมาณ 300,000 คน นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 3,000 คน/วัน  จ านวนนักท่องเที่ยวที่สูงนี้ก่อให้เกิดการขยายธุรกิจ
ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้เอง ความต้องการน้ าประปาเพื่อใช้อุปโภค
บริโภคจึงมีปริมาณมากขึ้นตาม แต่ด้วยแหล่งน้ าดิบที่จ ากัด ปริมาณน้ าประปาจึงไม่พอเพียงต่อการ
จ่ายน้ าให้กับครัวเรือน และก่อปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
นอกจากปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาแล้ว การขยายตัวของประชากรและอุตสาหกรรมส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพน้ าดิบ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ าประปา 
 ปัจจุบัน การขาดแคลนน้ าบนเกาะสมุย เป็นปัญหาที่ส าคัญมากและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความ
เสียหายของธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงได้เร่งด าเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้มอบหมายให้ การประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) พิจารณาวางแนวทางด าเนินการไว้ล่วงหน้า ซึ่งมี 3 ทางเลือกคือ   

1.1.1 การพัฒนาอ่างเก็บน้ าบนเกาะสมุยร่วมกับการผลิตน้ าประปาจากน้ าทะเล 
1.1.2 การก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาจากน้ าทะเล เพิ่มขึ้นจากเดิมให้เพียงพอ 
1.1.3 การวางท่อส่งน้ าประปาจาก จ.สุราษฎร์ธานี (แม่น้ าตาปี) ไปยังเกาะสมุย โดยขยาย

ก าลังการผลิตน้ าประปาสุราษฎร์ธานี แล้วส่งน้ าประปาผ่านระบบท่อบนฝั่งระยะ 
ทาง 90  กิโลเมตร ระบบท่อลอดใต้ทะเล ส่งไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะทาง 19.20  กิโลเมตร 
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 ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการศึกษาแผนแม่บทและศึกษาความเป็นไปได้
โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2553) โดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์ จ ากัด  และน าข้อมูลมาท าการก าหนดแนวทางและออกแบบท่อส่ง
น้ าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่เกาะสมุย  พร้อมทั้งประมาณราคาค่าก่อสร้าง การวางท่อจะท าโดยวิธี
ลอยและจม (Floating and Sinking method) การวางท่อโดยวิธีดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างเฉพาะ ซึ่ง
บริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และความพร้อมด้านอุปกรณ์เคร่ืองจักรมีจ ากัด   ดังนั้น  การ
ประมาณราคาที่ถูกต้องและเหมาะสม   ซึ่งแปรผันอย่างมากกับเทคนิค   ขั้นตอนการท างานและ
ข้อจ ากัดทางพื้นที่ จึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้โดยเฉพาะ ผลการศึกษาใน
คร้ังนี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อน าเสนอต่อบอร์ดการประปาหรือ
ผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.2.1 เพื่อการออกแบบงานวางท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเลโดยวิธีลอยและจม กรณีงานวางท่อ

จาก อ าเภอขนอม - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.2.2 เพื่อก าหนดขั้นตอนเบื้องต้นในการติดต้ังท่อส่งน้ าใต้ทะเล 
1.2.3 เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ าใต้ทะเลโดยวิธีลอยและจม 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยได้ ดังนี ้
1.3.1 การออกแบบงานวางท่อบริเวณชายฝั่งโดยปรกติมีความลึกไม่เกิน 20 เมตร 
1.3.2 การ เ ลื อก ใช้ ท่ อพลาสติ กชนิ ดคว ามหนาแน่นสู ง   HDPE  (High  Density 

Polyethylene)  
1.3.3 การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม  
1.3.4 การเลือกรูปแบบทุ่นถ่วงน้ าหนัก และระยะห่างในการติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนัก 
1.3.5 การก าหนดขั้นตอนการท างาน 
1.3.6 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
ผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยนีจ้ะเกิดประโยชน์ดังน้ี 
1.4.1 ได้แบบก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเลโดยวิธีลอยและจม  กรณีงานวางท่อ

จาก อ าเภอขนอม - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.4.2 ทราบขั้นตอนการท างานการติดตั้งท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเลโดยวิธีลอยและจม  กรณี

งานวางท่อจาก อ าเภอขนอม - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.4.3 ได้ราคาค่าก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเลโดยวิธีลอยและจม  

 

1.5 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) หมายถึง การผลิตน้ าสะอาดจากน้ าทะเลที่ป้อนเข้า

เคร่ืองรีเวอร์ส ออสโมซิส  100  ส่วน ได้น้ าจืด 30 ส่วน และระบายน้ าทะเลที่เหลือ
จากการผลิตอีก 70 ส่วน  กลับลงสู่ทะเล  

HDPE (High Density Polyethylene) หมายถึง พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
SDR (Standard Dimension Ratio) คืออัตราส่วนขนาดมาตราฐานหรือหมายถึงอัตราส่วน

ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระบุกับความหนาของท่อระบุ 
OD (Outside Diameter) คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่จุดใดๆ 
PN (Nominal pressure) คือ ความดันระบุ 
BN (Negative Pipe Buoyancy) คือ แรงต้านแรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
BP (Theoretical Pipe Bouyancy per meter) คือ แรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
K (Underwater Environmental Factor) คือ ค่าตัวคูณลดของแรงลอยตัว 
VID (Bore Volume per meter) คือ ปริมาตรภายในท่อ, ลูกบาศก์เมตร/เมตร 
VP (Specific Weight of Medium outside pipe) คือ ปริมาตรท่อ, ลูกบาศก์เมตร/เมตร  
WLO (Specific Weight of Medium outside pipe) คือ ความหนาแน่นของน้ าภายนอกท่อ, 

กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
WLI (Specific Weight of Medium inside pipe) คือ ความหนาแน่นของน้ าภายในท่อ, 

กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
WP (Pipe Weight) คือ น้ าหนักท่อ, กิโลกรัม/เมตร 
WB (Specific Weight of Ballast Material) คือ ความหนาแน่นของทุ่นถ่วงน้ าหนัก, 

กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
WBS (Submerged Ballast Weight)  คือ น้ าหนักทุ่นถ่วงในน้ า, กิโลกรัม 
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WBD (Dry Ballast Weight per Unit ) คือ น้ าหนักทุ่นถ่วงแห้ง, กิโลกรัม 
LC.C  (c:c Distance between weights) คือ ระยะห่างทุ่นถ่วงน้ าหนัก, เมตร 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบงานวางท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเลโดยวิธีลอยและจม 

กรณีงานวางท่อจาก อ าเภอขนอม - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยออกแบบดังนี้ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ าประปาและส านักงานการประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่อพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง HDPE (High Density 
Polyethylene) 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. ลักษณะงานและการติดตั้งท่อที่คล้ายคลึงกัน 

 
2.1 ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับน  ำประปำและส ำนักงำนกำรประปำอ ำเภอเกำะสมุย  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

น้ าประปาหมายถึง น้ าที่ผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ไดน้้ าที่สะอาดปราศจากเชื้อ
โรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย  (สุกัญญา  อรุณส่ง,2549)  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
น้ าประปาสะอาดสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย  ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ าในการปฏิบัติการทุกขั้นตอนในการผลิตและการสูบจ่ายน้ า  โดยตรวจ 
สอบตั้งแต่คุณภาพน้ าในระบบน้ าดิบ  ระบบผลิต  สถานีสูบจ่ายน้ า  ระบบจ่ายน้ าและน้ าประปาจาก
สถานีใช้น้ า  วิธีการเก็บตัวอย่างน้ า  และการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก 
โดยวิเคราะห์ทั้งทางเคมี-ฟิสิกส์  สารพิษเกษตร  โลหะหนัก  สารกัมมันตภาพรังสี  สารก่อมะเร็ง 
แบคทีเรีย และไวรัส ขั้นตอนการผลิตดว้ยกัน 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2.1 

1. การสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าอ่ืนที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว้   ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของน้ าดิบอย่างสม่ าเสมอ 

2. การปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบโดยการใส่สารส้มหรือปูนขาวลงไปในน้ า   เพื่อช่วยในการ
ตก ตะกอนและปรับค่าความเป็นกรด – ด่างของน้ าดิบ 

3.  น้ าที่ผสมสารส้มหรือปูนขาวแล้วจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็ก
รวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ ่และตกลงสู่ก้นถังจนได้น้ าที่มีความใสสะอาด 

4. การกรองเพื่อก าจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมากอีกคร้ังโดยการกรองด้วย
ทราย กรองด้วยกรวด เพื่อให้ได้น้ าที่มีความใสสะอาดอย่างแท้จริง 
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5. การฆ่าเชื้อโรค  น้ าที่ผ่านกระบวนการกรองแล้ว  น ามาใส่คลอรีนในอัตราส่วนที่พอ 
เหมาะเพื่อฆ่าเชื้อโรค  แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วน าไปเก็บไว้ในถังน้ าใส
เพื่อรอการสูบจ่ายต่อไป 

6. การควบคุมคุณภาพน้ าประปา  กปภ.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้
อย่างพิถีพิถันและสม่ าเสมอเพื่อให้ได้น้ าประปาที่ใสสะอาดและ ปลอดภัย 

7. การสูบจ่ายน้ าประปาโดยการปล่อยน้ าจากหอถังสูงหรือสูบอัดน้ าเข้าไปในระบบท่อจ่าย
น้ าเพื่อเพิ่มแรงดันน้ า  ท าให้ส่งน้ าไปได้ไกลและให้บริการแก่ประปาชนได้อย่างทั่วถึง
มากขึ้นในขั้นตอนการผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น   ทุกขั้นตอนต้องมี
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการทั้งสิ้น  เร่ิมจากการสูบน้ าดิบที่ต้องใช้ทั้งกระแสไฟฟ้าหรือน้ ามัน
เชื้อเพลิง สารเคมี เช่น สารส้ม ปูนขาว และคลอรีน ก็ต้องมีการจัดซื้อมาเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ าและฆ่าเชื้อโรคในน้ าประปา   รวมถึงการจัดเก็บและสูบจ่ายมายังครัวเรือน
ของผู้ใช้น้ าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกขั้นตอนการด าเนินการที่สมบูรณ์ 

ถึงแม้จะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้น้ า แต่ก็เป็นราคาที่ถูกมาก เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพ
น้ า  รวมถึงขั้นตอนขบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ าประปามาถึงทุกครัวเรือน  นับว่าเป็นสาธารณูปโภค
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต  แต่มีราคาถูกอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับการที่จะท าการ
ผลิตน้ าประปาเอง หรือการซื้อน้ าที่มีการจ าหน่ายอยู่ทั่วไปก็ตาม 
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รูปที่  2.1  ขั้นตอนของการผลิตน้ าประปา 
 (ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2549) 

 
2.1.1 กำรประปำอ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55/6 หมู่ 2 ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2520 อยู่ในความ
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รับผิดชอบของสุขาภิบาลเกาะสมุย มีก าลังการผลิตเร่ิมแรก 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้แหล่งน้ า
ดิบจากน้ าตกหินลาดให้บริการในพื้นที่ชุมชนบ้านหน้าทอน   ต่อมาในปี  พ.ศ. 2532  ส านักงาน
ประปาอ าเภอเกาะสมุย  ได้โอนกิจการมาอยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค  และได้มีการ
ปรบัปรุงขยายก าลังผลิตและขยายพื้นที่ออกไปรอบนอก  

ปี พ.ศ. 2532 (ปรับปรุงครั้งที ่1) การประปาส่วนภูมิภาคได้ก่อสร้างโรงกรองน้ าหินลาด ที่มี
ก าลังผลิตขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าช่องเขา เพื่อขยายเขตจ่ายน้ า
ไปยังชุมชนหาดละไม ชุมชนบ้านตลาดแม่น้ า หาดเฉวง และปรับปรุงระบบน้ าดิบก่อสร้างโรงสูบ
น้ าแรงต่ า และพัฒนาพรุกระจูด ให้เป็นสระพักน้ าดิบ เพื่อเป็นแหล่งน้ าดิบเสริมแก่โรงกรองน้ าหิน
ลาด (ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2552)  

ปี พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) การประปาส่วนภูมิภาคพัฒนาพรุหน้าเมืองเพื่อใช้เป็น
แหล่งน้ าดิบและก่อสร้างระบบผลิตใหม่ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่พรุหน้าเมือง 

ปี พ.ศ. 2547 (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงสระพักน้ าดิบพรุกระจูด 
ก่อสร้างโรงสูบน้ าแรงต่ าระบบชักน้ าดิบ  และก่อสร้างระบบผลิตใหม่ ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ที่สถานีผลิตน้ าหน้าเมือง ในปี พ.ศ. 2547 

ปี พ.ศ. 2547 (ปรับปรุงคร้ังที่ 4) การประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มก าลังผลิตที่โรงกรองน้ าหิน
ลาด จากก าลังผลิต 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ปี พ.ศ. 2547 การประปาส่วนภูมิภาคก่อสร้างระบบผลิตแบบ   Mobile  (ระบบผลิตน้ า
ส ารอง) บริเวณพรุเฉวงขนาด 375 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (125 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง x 3 ชุด) 
เพื่อเป็นระบบผลิตน้ าส ารองในกรณีที่ระบบผลิตอ่ืนๆ ขาดแคลนน้ าดิบ 

ปี พ.ศ. 2548 การประปาส่วนภูมิภาคท าสัญญารับซื้อน้ าประปาจากระบบ Reverse Osmosis 
(การผลิตน้ าสะอาดจากน้ าทะเล) ของบริษัท Universal Utilities Co., Ltd (U.U.) ในปริมาณ 2,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ราคารับซื้อปีแรก 45.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

ปัจจุบันการปกครองอ าเภอเกาะสมุยมีก าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น   1,175  ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง  ใช้งานปกติ  800  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  มีเขตจ าหน่ายน้ าครอบคลุมพื้นที่เทศบาลอ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแหล่งน้ าที่ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ใช้ในการผลิตน้ าประปาเพื่อจ่ายน้ าให้กับครัวเรือนนั้น มาจากทรัพยากรแหล่งน้ าดิบธรรมชาติ ซึ่งมี
ทั้งแหล่งน้ าผิวดนิและแหล่งน้ าใต้ดินดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้  
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2.1.2 ทรัพยำกรน  ำและแหล่งน  ำดิบ 
เกาะสมุยเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญส าหรับใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค รวมทั้งเป็น

แหล่งน้ าดิบส ารองส าหรับผลิตน้ าประปา   ซึ่งมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่  แหล่งน้ าผิวดินและ
แหล่งน้ าใต้ดิน 

2.1.2.1 แหล่งน  ำผิวดิน 
แหล่งน้ าผิวดินของเกาะสมุยเป็นคลองธรรมชาติสายสั้น  ๆ ที่ไหลอยู่ตาม

ร่องเขาล าน้ าที่ยาวที่สุด ได้แก่ คลองลิปะน้อย ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร (รูปที่ 2.2) 
ล าน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง  ท าให้ความเร็วในการไหลของน้ า
ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับล าน้ าธรรมชาติทั่วๆ ไป ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ในฤดู
ฝนน้ าในล าธารธรรมชาติไหลเร็วและแรงหลังฝนตก  ส่วนในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ ามี
น้อยมากเน่ืองจากล าน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าฝนส่วนใหญ่ไว้ได้  แหล่งน้ าผิวดินบน
อ าเภอ เกาะสมุยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลองธรรมชาติ ฝาย และพรุ
ธรรมชาติ 

 
 

รูปที่ 2.2 แหล่งน้ าผิวดินในเกาะสมุย 
(ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2552) 
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2.1.2.2 คลองธรรมชำติ ประกอบด้วย 
 คลองน้ าตามธรรมชาติประกอบด้วย 

1. คลองลิปะใหญ่ เป็นคลองที่ไหลจากตอนกลางของตัวอ าเภอเกาะสมุย
ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันตกบริเวณรอยต่อของหมู่ที่  1 และหมู่ที่ 3 
ต าบลอ่างทอง ปัจจุบันมีฝายเก็บน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา 1 แห่ง สูง
ประมาณ 1.20 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร 

2. คลองหลังไผ่ อยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลอ่างทอง มีฝายขนาดเล็กส่งน้ า
ด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาวประมาณ 4.9 กิโลเมตร 
จ่ายน้ าให้ราษฎรบริเวณหมู่ที่ 3, 4และ 5 ต าบลอ่างทองและพื้นที่
การเกษตรประมาณ 300 ไร ่

3. คลองลิปะน้อย ต้นน้ าเกิดจากเขาใหญ่ไหลลงสู่ทะเลที่บ้านลิปะน้อย 
4. คลองสระเกศ ต้นน้ าเกิดจากเขาท้ายควายไหลลงสู่ที่ลุ่มบริเวณบ้าน

โจรคร่ า 
5. คลองละไม มีต้นก าเนิดจากเขาใหญ่และเขาพลู ไหลมารวมกันบริเวณ

หุบเขาบ้านละไม ต าบลมะเร็ต ใช้ประโยชน์เพื่อการท านาและสวน
ผลไม้ 

6. คลองน้ าจืด มีต้นก าเนิดจากเขาพลูไหลผ่านสวนมะพร้าว สวนผลไม้
บ้านหัวถนน หมู่ที่1 แล้วไหลออกไปทะเลบริเวณบ้านหัวถนน 

7. คลองท่าเร็ต มีต้นก าเนิดจากบริเวณเขาใหญ่ไหลผ่านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 
5 ของต าบลมะเร็ต และไหลออกสู่ทะเลบริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลมะเร็ต 

8. คลองสียา มีต้นก าเนิดจากเขาใหญ่ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลหน้า
เมืองและแยกเป็นคลองซอยผ่านทุ่งนาบริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ของ
ต าบลหน้าเมือง แล้วจึงไหลออกสู่ทะเลบริเวณหมู่ที่ 3 ของต าบลหน้า
เมือง แหล่งน้ าดังกล่าวจะขอดแห้งเป็นบางช่วงเวลา 

2.1.2.3 ฝำย ประกอบด้วย 
 ฝายมีทั้งสิ้น 8 ฝายประกอบด้วย 

1. ฝายหินลาด ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นฝายทดน้ าในล าน้ าลิปะ
ใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีระบบท่อเชื่อมโยงระหว่างฝายหินลาดและพรุ
กระจูด เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ าส ารอง 
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2. ฝายน้ าตกหน้าเมือง เป็นโครงการประเภทเหมืองฝาย กรมชลประทาน
ได้สร้างฝายที่คลองท่าเสียว ซึ่งเป็นคลองสาขาด้านต้นน้ าคลองหน้า
เมือง ส่งน้ าไปยังพื้นที่เพาะปลูกทางฝั่งซ้ายของคลองท่าเสียว 

3. ฝายคลองแม่น้ า เป็นโครงการประเภทเหมืองฝาย กรมชลประทานได้
สร้าง ฝายทดน้ าที่คลองแม่น้ า ต าบลแม่น้ า เพื่อใช้ประโยชน์ในการท า
เกษตร 

4. เขื่อนท่าสก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2523 บริเวณเขาพลูหมู่ที่ 3 ต าบล
มะเร็ต กั้นคลองละไมซึ่งมีพื้นที่รับน้ า 3.0 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 2.3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ป ี

5. ฝายบางน้ าจืด สร้างขึ้นบริเวณหมู่ที่ 1 เป็นฝายขนาดเล็กกั้นคลองบาง
น้ าจืด พื้นที่รับน้ าของฝายมีขนาดเพียง 1.2 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ า
ผ่านฝายประมาณปีละ 0.9 ล้านลูกบาศก์เมตร 

6. ฝายวังเสาธง บริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลมะเร็ต เป็นโครงการประเภทเหมือง
ฝาย กรมชลประทานได้สร้างฝายที่คลองมะเร็ต เพื่อทดน้ าและส่งน้ า
ตอนต้น เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

7. ฝายวังหินลาด เป็นโครงการชลประทานเหมืองฝาย กรมชลประทาน 
ได้สร้างฝาย ที่คลองท่าจีน (คลองตลาดแม่น้ า) 

8. ฝายพังเพ เป็นโครงการชลประทานเหมืองฝาย กรมชลประทานได้
สร้างฝายทดน้ า ที่คลองพังเพ บ้านทุ่งเขย่า เพื่อเป็นประโยชน์ของพื้นที่
นาและพื้นที่การเกษตร 

2.1.2.4 พรุธรรมชำติ  
พรุธรรมชาติ เป็นพื้นที่ลุ่มตามบริเวณเชิงเขา สามารถพัฒนาเป็นอ่างเก็บ

น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ พื้นที่ลุ่มเหล่านี้เป็นทางระบายน้ าท่าจากภูเขาผ่านลง
สู่ทะเล พื้นที่บางแห่งมีน้ าใต้ดินไหลซึมออกมาตลอดปี ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก แต่จะ
น ามาเป็นตัวอย่าง ดังนี ้

1. อ่างเก็บน้ าพรุกระจูด (พรุโจรคร่ า) หมู่ที่ 2 ต าบลลิปะน้อย มีเนื้อที่พรุ
ประมาณ 41 ไร่ ในปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค ได้ท าการพัฒนา
อ่างเก็บน้ าพรุกระจูดให้สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ  350,000 
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณความจุใช้งานได้ของพรุกระจูดประมาณ 
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245,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ อ่างเก็บน้ าพรุกระจูดเป็นแหล่งน้ า
ดิบที่เสริมปริมาณน้ าดิบที่ผันจากฝายหินลาดเพียงแหล่งเดียว 

2. อ่างเก็บน้ าพรุหน้าเมือง หมู่ที่ 5 ต าบลหน้าเมือง และมีพื้นที่บางส่วน
อยู่ในหมู่ที่ 2 และ 5 ต าบลมะเร็ต กรมชลประทานได้พัฒนาพรุแห่งนี้ 
ในรูปแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ปัจจุบันพรุหน้าเมืองเก็บ
กักน้ าได้ประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร 

3. พรุบ้านหาญ เป็นพรุขนาดเล็กใกล้กับพรุหน้าเมือง มีเนื้อที่ 20 ไร่ 
กรมชลประทานได้ขุดลอกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้มีความจุ 
81,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อส่งน้ าลงพรุหน้าเมือง 

4. อ่างเก็บน้ าพรุเฉวง เป็นแหล่งน้ าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านตะวันออกของ
เกาะสมุยใกล้กับชุมชนอ่าวเฉวง พรุเฉวงที่เนื้อที่ 574 ไร่ มีพื้นที่เก็บ
กักน้ าได้มากกว่าพรุอ่ืนๆ แต่มีข้อจ ากัดในส่วนของความลึก กล่าวคือไม่
สามารถขุดให้มีความลึกได้มาก เพราะอาจมีปัญหาน้ าทะเลซึมเข้าได้ 

5. พรุบางรัก หมู่ที่ 4 และ 5 ต าบลบ่อผุด ลักษณะของพรุเป็นป่าชายเลน
มีต้นโกงกางและต้นล าพูอยู่ในพรุ และเป็นพรุที่น้ าทะเลไหลเข้าออก 
พื้นที่พรุในเขตอ าเภอเกาะสมุย สรุปตามขนาดพื้นที่ พื้นที่รองรับ
น้ าฝนและรายละเอียดอ่ืนๆ ได้ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่  2.1  ขนาดพื้นที่รองรับน้ าฝนในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่มา: ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย, 2552  
 

2.1.2.5 แหล่งน  ำใต้ดิน 
เกาะสมุยมีแหล่งน้ าใต้ดิน 3 ลักษณะคือ ชั้นหินให้น้ าแกรนิต ในพื้นที่ที่

เป็นภูเขาตอนกลางของเกาะ ชั้นหินให้น้ าตะกอนน้ าพา และชั้นหินให้น้ าหินแปร ที่

พร ุ กระจูด หน้าเมือง เฉวง บางรัก 
1. พื้นที่พรุ (ไร่ ) 41 180 574 - 
2. พื้นที่รับน้ าฝน (ตารางกิโลเมตร) 1.5 1.5 7.5 1.5 
3.ปริมาณฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 1,828.0 1,950.0 1,873.0 1,873.0 
4.ปริมาณน้ าเข้าอ่าง(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 1.6 1.7 7.4 1.8 
5.ความจุกักเก็บ(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 0.35 0.8 1.6 0.32 
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อยู่ตามแนวชายฝั่ง ส านักงาประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แหล่งน้ า
ดิบหลัก 4 แห่ง เป็นแหล่งส ารองน้ าเนื่องจากผลการวิเคราะห์สภาพสมดุลน้ าใต้ดิน
ของเกาะสมุย พบว่าแหล่งน้ าส ารองน้ าดิบ ได้แก่ น้ าตกหินลาด (คลองลิปะใหญ่) 
และพรุหน้าเมือง แหล่งน้ าส ารอง 2 แห่ง ได้แก่ สระพักน้ าดิบพรุกระจูด และ พรุเฉ
วง รวมเป็น 4 แห่งด้วยกัน ดังนี ้

1. น้ าตกหินลาด เป็นแหล่งน้ าหลักของโรงกรองน้ าหินลาด รับน้ าจาก
คลองลิปะใหญ่มีปริมาณน้ าประมาณ 7.5 ลูกบาศก์เมตร/ปี พื้นที่รับ
น้ าประมาณ 10.2 ตารางกิโลเมตร) ปัจจุบันน้ าดิบจากน้ าตกหินลาด 
ถูกส่งไปที่โรงกรองน้ าหินลาดโดยแรงโน้มถ่วง  จากฝายน้ าตกหิน
ลาด ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระดับน้ าส่งสูง 46 เมตร ผ่าน
ท่อเหล็กขนาด 300 มิลลิเมตร ช่วงเวลาที่ใช้น้ าจากน้ าตกหินลาดได้
เพียงพอประมาณ 6 เดือน (สิงหาคม - มกราคม) ซึ่งจะมีปริมาณน้ าท่า
ประมาณร้อยละ 84.2 ของน้ าทั้งปี จากนั้นปริมาณน้ าจะลดลงตาม
ปริมาณฝน ในบางปีช่วงที่ปริมาณน้ าน้อยอาจนานถึง 9 เดือน จากการ
วิเคราะห์ปริมาณน้ าท่าของน้ าตกหินลาด โดยใช้ข้อมูลน้ าฝนของ
สถานีวัดน้ าฝนของเกาะสมุย เปรียบเทียบกับปริมาณวัดน้ าฝนอ าเภอ
ใกล้เคียง ที่มีสถานีวัดน้ าท่า เมื่อเทียบกับความต้องการน้ าดิบของโรง
กรองน้ าหินลาดในปัจจุบัน ผลปรากฏว่า ช่วงเวลาที่ปริมาณน้ าท่าใน
คลองต่ ากว่าความต้องการใช้น้ าหรือมีโอกาสเกิดการขาดแคลนน้ าดิบ 
นาน 1 - 9 เดือน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกแบบความจุแหล่ง
น้ าส ารองคือ 5 เดือน 

2. สระพักน้ าพรุกระจูด เป็นแหล่งน้ าส ารองขนาดความจุประมาณ 
350,000 ลูกบาศก์เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา 
กปภ. ได้วางท่อส่งน้ าดิบจากฝายน้ าตกหินลาด เพื่อมาเก็บกักที่พรุ
กระจูด โดยใช้ท่อHDPEขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตร 2 ท่อ 
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ระดับน้ าส่งสูง 85 เมตร ส่งน้ าได้
ประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พรุกระจูด มีปัญหาคุณภาพน้ า 
มีค่า pH ต่ าในช่วงหน้าแล้ง สาเหตุเกิดจากดินบริเวณพรุเป็นดิน
เปร้ียว ถึงแม้จะท าการปูพลาสติกกันซึมแล้วก็ตาม น้ าใต้ดินยังไหล
เข้าสระได้ตามรูระบายแรงดันน้ าใต้ดิน กปภ. โดยกองพัฒนาแหล่ง
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น้ าจึงได้ออกแบบเพิ่มท่อรับน้ าใต้ดินแล้วต่อไปที่บ่อรับน้ าเพื่อแยกน้ า
ใต้ดินไม่ให้เข้าไปปนกับน้ าในสระที่รับมาจากน้ าตกหินลาด 

3. พรุหน้าเมือง เป็นแหล่งน้ าดิบของโรงกรองน้ าหน้าเมือง ซึ่งมีก าลัง
ผลิตอยู่ที่ 250ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พรุหน้าเมืองมีความจุประมาณ 
800,000 ลูกบาศก์เมตร รับน้ าจากคลองท่าสีหยา ซึ่งเป็นสาขาของ
น้ าตกหน้าเมือง โดยน้ าตกหน้าเมืองมีปริมาณน้ าประมาณ 2.09 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร/ปี นอกจากนี้พรุหน้าเมืองยังรับน้ าจากพื้นที่ข้างเคียง
เพราะที่ตั้งพรุอยู่ในที่ต่ า ช่วงที่เกิดน้ าหลาก น้ าจะไหลเข้าพรุได้ รวม
ปริมาณน้ าไหลเข้าพรุหน้าเมืองได้ประมาณ 3.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี 
แต่ปัจจุบันเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น 

4. พรุเฉวง มีความจุประมาณ 1.6 ล้าน ลูกบาศก์เมตร มีปัญหาน้ าเสียจาก
การระบายน้ าของชุมชนรอบ ๆ พรุ ได้ถูกปรับให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียก่อนระบายลงพรุ แต่ก็ท างานได้ไม่เต็มที่ท าให้คุณภาพน้ ายังไม่
เหมาะสมกับการผลิตน้ าประปาเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับระบบการ
ผลิตแบบ Mobile เนื่องจากน้ าดิบมีตะกอนมากท าให้ผลิตน้ าได้น้อย 
สิ้นเปลืองสารเคมีและกระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ พรุเฉวงจึงถูกใช้
เป็นแหล่งน้ าส ารองจากแหล่งน้ าที่กล่าวมาทั้งสิ้น เป็นแหล่งน้ าที่มี
ความส าคัญต่อส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในการผลิตเพื่อให้ได้น้ าประปาที่มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.1.3  ระบบผลิตน  ำประปำ 
ระบบการผลิตน้ าประปาของส านักงานเกาะสมุย ประกอบด้วยโรงกรองน้ า 3 แห่ง และโรง

กรองน้ าของบริษัท Universal Utilities Co., Ltd. (U.U.) 1 แห่งได้แก่  
1. โรงกรองน้ าน้ าตกหินลาด ขนาดก าลังผลิต 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อยู่ใน

บริเวณเดียวกับส านักงานประปาเกาะสมุย เนื้อที่รวมประมาณ 5 ไร่ 4 งาน 40 
ตารางวา ใช้น้ าดิบจากฝายน้ าตกหินลาด (คลองลิปะใหญ่) เป็นแหล่งน้ าหลัก 
และใช้สระพักน้ าดิบพรุกระจูดเป็นแหล่งน้ าส ารอง 

2. โรงกรองน้ าหน้าเมือง ขนาดก าลังผลิต 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อยู่ใน
บริเวณพรุหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ระบบผลิตน้ าประปาจะประกอบไป
ด้วย ระบบกวนเร็ว ระบบกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรองเร็ว ถังพักน้ าใส โรง
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สูบน้ าแรงสูง และระบบจ่ายสารเคมีและบ่อพักตะกอน ใช้น้ าดิบจากพรุหน้า
เมือง 

3. โรงกรองน้ าแบบ Mobile ขนาดก าลัง 375 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อยู่ใน
บริเวณ พร ุเฉวง เป็นระบบผลิตส ารอง ที่ใช้น้ าดิบจากพรุเฉวง 

4. โรงกรองน้ าแบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ของบริษัท Universal 
Utilities Co., Ltd. (U.U.) ขนาดก าลังผลิต 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อยู่ใน
บริเวณอ่าวปลายแหลมต าบลบ่อผุด 

2.1.3.1 ระบบผลิตน  ำประปำโดยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis)  
ระบบการผลิตน้ าประปาจะท าการสูบน้ าทะเลผ่านเข้าสู่เยื่อเมมเบรน เพื่อ

กรองน้ าทะเลให้เป็นน้ าประปาคุณภาพน้ าดื่ม โดยอาศัยเคร่ืองสูบน้ าแรงดันสูง รูป
ที่  2.2 แสดงรูปถ่ายการผลิตน้ าประปา โดยระบบรีเวอร์ส  ออสโมซิส 
ความสามารถในการกรองของเยื่อเมมเบรนเป็นดังนี้ 

1. ลดปริมาณของความเค็ม 
2. ลดปริมาณความกระด้างของน้ า 
3. ลดปริมาณของฟลูออไรด์ 
4. ลดและก าจัดสารอินทรีย์ต่าง ๆ 
5. ก าจัดโลหะหนักที่เป็นพิษ 
6. ก าจัดจุลินทรีย์ ต่าง ๆ รวมทั้งไวรัส 

 

 
 

 รูปที่ 2.3 ขั้นตอนของการผลิตน้ าประปา โดยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส 
(ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2552) 
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2.1.3.2 กระบวนกำรผลิตน  ำประปำจำกน  ำทะเล 
ลักษณะการท างานของระบบการผลิตน้ าประปาจากน้ าทะเลแบบรีเวอร์ส  

ออสโมซิส(Reverse Osmosis) จะมีกระบวนการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 
1. ระบบน้ าดิบ ระบบสูบน้ าทะเลจากบ่อ Beach Well มาเก็บไว้ที่บ่อพัก

น้ าทะเล เพื่อท าการสูบจ่ายเข้าระบบการกรองเบื้องต้นและระบบการ
กรองรีเวอร์ส ออสโมซิส 

2. ระบบบ าบัดน้ าทะเลเบื้องต้นเป็นระบบทรายกรอง  เพื่อรองรับ
คุณภาพน้ าทะเลจากบ่อพักน้ าทะเล และปรับปรุงคุณภาพน้ าทะเลให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ก่อนเข้าระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกรองของเยื่อเมมเบรน และช่วยยืดอายุเวลาการอุด
ตันของเยื่อเมมเบรน 

3. ระบบการผลิตน้ าแบบรีเวอร์ส ออสโมซิส ระบบจะท าการสูบน้ า
ทะเลเข้าสู่ระบบกรอง รีเวอร์ส ออสโมซิส โดยใช้แรงดันสูง ผ่านเข้า
เยื่อเมมเบรน เพื่อกรองน้ าทะเลเป็นน้ าจืด 

4. ระบบบ าบัดน้ าสุดท้าย  เป็นการเตรียมน้ าให้ เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ าระบบนี้จะเป็นการเติมสารคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อ
ที่อาจตกค้างในท่อส่งน้ า ท าให้น้ าที่ได้เป็นคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 
น้ าที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้นี้จะถูกส่งไปเก็บที่ถังน้ าใส 

5. ระบบสูบจ่ายน้ า ระบบจะสูบน้ าจากถังน้ าใส ไปตามแนวท่อที่ได้
เชื่อมประสานกับระบบท่อของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อส่งจ่ายน้ า
ให้กับชุมชนต่อไป 

6. บ่อปรับสภาพน้ าจืด เป็นบ่อปรับสภาพน้ าที่ระบายออกจากระบบ ให้
มีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งสู่ทะเล 

 2.1.4 ควำมต้องกำรน  ำประปำในอ ำเภอเกำะสมุย 
ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค ระบุว่าอัตราการใช้น้ าโดยเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่

ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค เท่ากับ 220 ลิตร/คน/วัน หรือเท่ากับ 4,434 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ในพ.ศ. 2549 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12,155 และ 21,196 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใน พ.ศ. 2560 - 
2570 ในขณะที่ การคาดการณ์การใช้น้ าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่ที่เกาะสมุยในระยะเวลา 3 - 
5 คืน/คน ใช้น้ าโดยเฉลี่ยหนึ่งคนเท่ากับ 350 ลิตร/วัน หรือเท่ากับ 5,106 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,709 และ 9,397 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี พ.ศ. 2560 และ 2570 ตามล าดับ 
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ดังนั้น ปริมาณน้ าคาดการณ์สูงสุดที่ประชากรในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต้องการใช้  รวมกันมีค่า
เท่ากับ 13,337 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในปี พ.ศ. 2550 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 25,822 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และ 39,771 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใน พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคควร
ต้องปรับปรุงขยายเพิ่มก าลังอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าในปี พ.ศ. 
2567 (อ้างถึงใน ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย, 2550) ความต้องการใช้น้ าประปา
บนเกาะสมุย ปี พ.ศ. 2551 - 2570 แสดงดังตารางที่ 2.3 
 

  ตารางที่  2.2  ความต้องการใช้น้ าประปาในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี พ.ศ. ประชากรใช้น้ า การท่องเที่ยวใช้น้ า รวม ก าลังผลิต 

 (ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 
2551 2,608,865 2,620,334 5,229,199 746 
2552 2,886,404 2,725,147 5,611,551 801 
2553 3,181,971 2,834,153 6,016,124 858 
2554 3,496,566 2,947,519 6,444,085 920 
2555 3,831,237 3,065,420 6,896,658 984 
2556 4,187,088 3,188,037 7,375,125 1,052 
2557 4,565,277 3,315,558 7,880,835 1,125 
2558 4,967,021 3,448,181 8,415,202 1,201 
2559 5,393,600 3,586,108 8,979,708 1,281 
2560 5,767,354 3,657,830 9,425,184 1,345 
2561 6,162,378 3,730,987 9,893,365 1,412 
2562 6,579,777 3,805,606 10,385,383 1,482 
2563 7,020,707 3,881,719 10,902,426 1,556 
2564 7,393,960 3,959,353 11,353,313 1,620 
2565 7,785,840 4,038,540 11,824,380 1,687 
2566 8,197,240 4,119,311 12,316,551 1,757 
2567 8,629,095 4,201,697 12,830,792 1,831 
2568 9,082,382 4,285,731 13,368,113 1,908 
2569 9,558,126 4,371,446 13,929,571 1,988 
2570 10,057,397 4,458,874 14,516,272 2,071 

ที่มา : ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2552 
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 แหล่งน้ าที่ประชากรบนเกาะสมุยใช้ส่วนใหญ่ จะเป็นแหล่งน้ าจากธรรมชาติ ซึ่งมีกระจาย
อยู่ทั่วเกาะ แต่การขยายตัวของการท่องเที่ยวที่รวดเร็ว ท าให้แหล่งน้ าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 
การท าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งการบุกรุกเข้าไปท าธุรกิจของเอกชนและการบุกรุก
ของชาวบ้านในท้องถิ่น ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าในเกาะสมุย แหล่งน้ าดิบธรรมชาติบนเกาะสมุย
มีเพียง 700,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ผลิตน้ าได้เพียง 2 - 3 เดือนเท่านั้น ในขณะที่ ความ
ต้องการน้ าดิบส ารองในระยะเวลา 5 เดือน มีปริมาณสูงถึง 1.2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แหล่งเก็บน้ าอ่ืนก็
มีปัญหาคุณภาพน้ าไม่เหมาะสม จากน้ าเสียที่ระบายจากชุมชนรอบพรุ ถึงแม้เทศบาลจะก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว แต่คุณภาพน้ าก็ยังมีปัญหาสาหร่ายและความขุ่นสูง จึงไม่เหมาะกับระบบ
ผลิตน้ าประปา แม้ว่า น้ าในเกาะสมุยจะมีปริมาณมากในฤดูฝน แต่ก็ไหลลงทะเล ไม่สามารถเก็บไว้
ได้ ดังนั้น สาเหตุของปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบในเกาะสมุย  จึงเกิดจากการมีน้ าดิบส ารองไม่
เพียงพอหรือขาดแคลนแหล่งเก็บน้ าส ารองในฤดูแล้ง  ความต้องการใช้น้ าดิบกับปริมาณน้ าดิบที่
น ามาใช้งานได้สามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่  2.3  ความต้องการใช้น้ าดิบกับปริมาณน้ าดิบที่น ามาใช้งานได้ 

 ปี พ.ศ. 
 ความต้องการน้ าดิบ 
(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ าดิบ  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

สถานการณ์น้ าดิบทั้งปี
(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 

(+ เพียงพอ - ขาดแคลน) 
2551 7.84 9.49 1.65 
2552 8.42 9.49 1.07 
2553 9.02 10.93 1.91 
2554 9.67 10.93 1.26 
2555 10.34 12.28 1.94 
2556 11.06 12.28 1.22 
2557 11.82 12.28 0.46 
2558 12.62 12.28 -0.34 
2559 13.47 12.28 -1.19 
2560 14.14 12.28 -1.86 
2561 14.84 12.28 -2.56 
2562 15.58 12.28 -3.3 
2563 16.35 12.28 -4.07 
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ตารางที่  2.3  (ต่อ) 

 ปี พ.ศ. 
 ความตอ้งการน้ าดิบ 
(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ าดิบ  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

สถานการณ์น้ าดิบทั้งปี
(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 

(+ เพียงพอ - ขาดแคลน) 
2564 17.03 12.28 -4.75 
2565 17.74 12.28 -5.46 
2666 18.47 12.28 -6.19 
2567 19.25 12.28 -6.97 
2568 20.05 12.28 -7.77 
2569 20.89 12.28 -8.61 
2570 21.77 12.28 -9.49 

   ที่มา : ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2552 
 

2.1.5 ควำมต้องกำรน  ำดิบ 
 ความต้องการน้ าดิบเพื่อกิจการประปาในเกาะสมุย เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้น้ าประปา

ความต้องการน้ าดิบคิดจากการใช้น้ าประปาสูงสุด  เผื่อปริมาณน้ าสูญเสียในระบบจ าหน่ายและเผื่อ
ปริมาณน้ าสูญเสียในแหล่งน้ าจากการระเหย ร่ัวซึมลงดินและการสูญเสียในระบบท่อส่งน้ าดิบรวม
ประมาณร้อยละ 20 ดังนั้น ความต้องการน้ าดิบรายปีในอ าเภอเกาะสมุยแสดงดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่  2.4  ความต้องการน้ าดิบรายปีในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปี พ.ศ.  
ควำมต้องกำรน  ำดิบ 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

ปี พ.ศ.  
ควำมต้องกำรน  ำดิบ 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

2551 7.84 2561 14.84 
2552 8.42 2562 15.58 
2553 9.02 2563 16.35 
2554 9.67 2564 17.03 
2555 10.34 2565 17.74 
2556 11.06 2566 18.47 
2557 11.82 2567 19.25 
2558 12.62 2568 20.05 
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ตารางที่  2.4  (ต่อ) 

ปี พ.ศ.  
ควำมต้องกำรน  ำดิบ 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

ปี พ.ศ.  
ควำมต้องกำรน  ำดิบ 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

2559 13.47 2569 20.89 
2560 14.14 2570 21.77 

ที่มา : ส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย. 2552  
 
จากข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งน้ า ปรมิาณความต้องการใช้น้ าประปาของประชาชนในอ าเภอ

เกาะสมุย ท าให้คาดการณ์ได้ว่าใน พ.ศ. 2558 เกาะสมุยจะเร่ิมประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
จะขาดแคลนมากขึ้นทุกปีพ.ศ. 2570 เกาะสมุยจะขาดแคลนน้ าประปาถึงวันละ2,071 ลูกบาศก์เมตร/ 
ชั่วโมง  

 
2.2 กำรเลือกท่อ HDPE ส ำหรับกำรวำงท่อใต้น  ำทะเล 
  หลังจากที่ได้เร่ิมมีการใช้ท่อ HDPE ในช่วง ค.ศ. 1960 แล้วประมาณ 2-3 ปี ท่อ HDPE ได้
ถูกน ามาใช้ในงานวางท่อทางทะเล อย่างแพร่หลายเช่น ท่อระบายน้ าที่บ าบัดแล้วลงทะเล ท่อข้าม
แม่น้ าและทะเลสาป และท่อชักน้ าจืดหรือน้ าทะเล (Intake) เป็นต้น สาเหตุส าคัญที่ท่อ HDPE ได้รับ
ความนิยม คือ การทนต่อการสึกกร่อน เนื่องจากอากาศและน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าทะเลเป็น
ตัวการท าให้เกิดการสึกกร่อนของท่อเหล็ก ข้อดีอ่ืนๆของท่อ HDPE ซึ่งเหมาะส าหรับใช้วางท่อใต้
น้ า คือ 

1 น้ าหนักเบา ท่อ HDPE ที่มีขนาดและการใช้งานแบบเดียวกันกับท่อประเภทอ่ืน จะมี
น้ าหนักแค่เพียงร้อยละ 10 ของน้ าหนักท่อคอนกรีต และร้อยละ 50 ของท่อเหล็ก การ
ยกย้ายท่อพีอีใช้เคร่ืองจักรหนักน้อยกว่า 

2 ท่อ HDPE ลอยน้ าได้ เนื่องจากความหนาแน่นของ HDPE เป็นเพียงร้อยละ 96 ของน้ า
จืด และร้อยละ 94 ของน้ าทะเล ท่อ HDPE จึงลอยน้ าได้แม้ว่าจะมีน้ าอยู่เต็มท่อ ท่อ 
HDPE สามารถเชื่อมต่อเป็นเส้นท่อยาวบริเวณชายฝั่ง ด้วยน้ าหนักที่เบา แม้ว่าจะมีการ
ติดตั้งตัวถ่วงน้ าหนัก ท่อก็ยังสามารถลอยน้ าอยู่ไดใ้นสภาวะที่มีอากาศภายในท่อ ท าให้
สามารถลากท่อไปยังบริเวณที่ต้องการติดตั้งได้ เมื่อปล่อยน้ าเข้าสู่เส้นท่อเพื่อแทนที่
อากาศภายในท่อ ท่อพร้อมตัวถ่วงน้ าหนักก็จะจมลง  
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3 รอยเชื่อมต่อปราศจากการร่ัวซึม เนื่องจากการเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน (Butt-fusion) 
สามารถเชื่อมต่อต่อเน่ืองเป็นแนวยาว โดยไม่ต้องใช้ Mechanical Coupling รอยเชื่อมมี
ความแข็งแรงเท่ากับตัวท่อ ลดความเสี่ยงเน่ืองจากการร่ัวซึม 

4 ความยืดหยุ่น ท่อ HDPE มีความยืดหยุ่นตัวที่ดี จึงสามารถโค้งงอตัวและจมลงสู่พื้นผิว
ใต้น้ าและทอดตัวตามสภาพพื้นท้องน้ าได้ดี โดยไม่ต้องขุดร่องดินหรือปรับระดับพื้น
ท้องน้ าให้เรียบ 

5 ความเหนียว (Ductility) เนื่องจากท่อ HDPE มีคุณสมบัติด้านการทนต่อการยืดตัวได้ดี 
มีความสามารถในการรับแรงต่างๆ จากภายนอก เช่น จากคลื่น หรือกระแสน้ า 
คุณสมบัติด้านการทนต่อการยืดตัวนี้ท าให้ท่อสามารถโค้งงอตัวไปตามแนววางท่อที่
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากกระแสน้ าเชี่ยว 

หากใช้ท่อที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ เช่นท่อเหล็ก หรือคอนกรีต ในงานส่งน้ าใต้ทะเล ท่อ
จ าพวกนี้ต้องถูกออกแบบให้เกิดการเสียรูปน้อยภายใต้น้ าหนักกระท า เพื่อป้องกันการร่ัวซึมหรือ
การสูญเสียโครงสร้างบริเวณข้อต่อ ดังนั้นท่อพวกนื้จึงต้องการน้ าหนักถ่วงค่อนข้างสูง หรือการใช้
แนวขุดวางท่อที่พื้นผิวทะเล ขั้นตอนเหล่านี้ค่อนข้างยุ่งยากและยังสิ้นเปลืองอีกด้วย  ในขณะที่ความ
ยืดหยุ่นและความเหนียวของท่อ HDPE ท าให้ท่อสามารถปรับตัวตามสภาพของท้องน้ า หรือโค้งงอ
เพื่อลดแรงที่กระท าต่อท่อ ท่อ HDPE ต้องการน้ าหนักถ่วงเพียงเล็กน้อย  เพื่อคุมให้ท่ออยู่ใน
ต าแหน่งที่ต้องการ และป้องกันมิให้ท่อลอย ดังนั้น  การประยุกต์ใช้ท่อ HDPE จึงมีความสะดวก
และประหยัดกว่าท่อคงรูป ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าในการวางท่อ HDPE ช่วยให้สามารถเลือกที่จะวางท่อ
ขนาดเล็กหลายๆเส้น แทนที่จะวางท่อขนาดใหญ่เพียงเส้นเดียว ท่อน าน้ าบ าบัดแล้วออกไปทิ้งใน
ทะเลขนาดเล็กหลาย ๆ เส้น ยังช่วยในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะท าการกระจายน้ าออกใน
หลายๆจุด ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าบริเวณริมฝั่งในการวางท่อใต้น้ า 
 การติดตั้งท่อน้ าใต้ทะเลในกรณีทั่วไปจะกระท าโดยวิธีการลอย - และ - จม (Float and 
sink) แต่หากมีเงื่อนไขที่จ ากัดในการติดต้ังเราอาจใช้วิธีจมท่อเป็นช่วง ๆ โดยก่อนจมให้ติดหน้าจาน
ส าหรับท่อ HDPE (Stub end & Backing ring) และติดตั้งหน้าจานตาบอด (Blind Flange) ที่ปลายท่อ
ทั้งสองด้าน ปล่อยให้ท่อลอย หลังจากนั้นจึงจมท่อท่อนถัดไปโดยท าการขันน็อตเพื่อต่อท่อเข้า
ด้วยกันโดยนักประดาน้ า นอกจากนื้อาจใช้วิธี Bottom - pull หรือการลากท่อ ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็
ตาม หลักการที่ใช้ก็ยังคงอิงกับวิธีลอย - และ - จม 
 วิธีการติดตั้งท่อใต้น้ าแบบอ่ืน ซึ่งท่อพีอีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมนั้น  รวมไปถึง 
การติดตั้งท่อบนผิวน้ าแบบชั่วคราวท่อที่ติดตั้งบนผิวดินที่ชื้นแฉะ  และท่อที่ใช้ในการขุดลอกท้อง
น้ า การออกแบบและการติดตั้งก็จะใช้หลักการเดียวกันกับวิธี ลอย - และ - จม 
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2.2.1 ขั นตอนในกำรออกแบบและติดตั งโดยวิธีลอย-และ-จม 
 การวางท่อ HDPE ใต้น้ าโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี ้

1. เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม 
2. เลือก SDR (อัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกกับความหนา) ของท่อให้

เหมาะกับการติดต้ังและใช้งาน โดยค านึงถึงสภาพการติดต้ังและการใช้งาน 
3. เลือกรูปแบบทุ่นถ่วงน้ าหนัก และระยะห่างในการติดทุ่นถ่วงน้ าหนัก เพื่อช่วย

ในการจมและยึดท่อให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการ 
4. เลือกจุดที่ใช้ปฏิบัติงาน จัดกองท่อ การเชื่อมท่อ และการลากท่อ 
5. เตรียมพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นดินและพื้นน้ า รวมถึงการปรับชั้นพื้น

รองท่อ (Bedding) 
6. การต่อเชื่อมและการประกอบท่อให้เป็นเส้นยาว 
7. การติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนัก ซึ่งอาจท าร่วมกับขั้นตอนที ่8 
8. การลากท่อที่เชื่อมต่อกันแล้วลงน้ า 
9. การค่อย ๆ จมท่อลงบริเวณแนวที่ต้องการ 
10. การปรับพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นดินและพื้นน้ า (Land - to - Water) 
2.2.1.1 กำรเลือกขนำดท่อท่ีเหมำะสม 

การเลือกขนาดท่อเกี่ยวข้องกับการค านวณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
ท่อที่น้อยที่สุด ที่สามารถรองรับอัตราการไหลที่ต้องการได้ การยืนยันค่าที่ได้จะ
ท าภายหลังจากที่ได้ ก าหนด SDR แล้ว ตามข้อ 2.2.2.2 ที่จะกล่าวถึงต่อไป 
เน่ืองจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อจะขึ้นกับขนาดท่อ และ SDR ดังนั้น 
การเลือกขนาดท่อจะก าหนดโดยท่อที่ถูกเลือกจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายในท่อที่มีค่าอย่างน้อยเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการไหลที่ค านวณได้
ข้างต้น 
2.2.1.2 กำรเลือก SDR ท่ีต้องกำร    

SDR (อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระบุกับความหนา) ของ
ท่อ HDPE จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตท่อ MRS (Minimum Required Strength) 
ซึ่งท่อจะต้องปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถทนต่อแรงดันภายในท่อ  ณ อุณหภูมิที่
ใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิใช้งาน แฟคเตอร์ส่วนลดแรงดันตาม  SDR 
(อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระบุกับความหนา) ในทางปฏิบัติควร
พิจารณาอุณหภูมิที่มากที่สุดทั้งภายนอกหรือภายในโดยเลือกค่าที่สูงกว่า 
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ในการออกแบบ ต้องตรวจสอบว่าแรงดันที่เลือกใช้เพียงพอและปลอดภัย
ต่อแรงดัน Surge ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ท าให้เกิดแรงดันที่สูงกว่าแรงดัน
ใช้งานตามปกติ แรงดัน Surge มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นขณะเปิดหรือปิดเคร่ืองสูบ
น้ า หรือระหว่างที่เคร่ืองสูบน้ าหยุดกะทันหันในภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ การ
หยุดเคร่ืองสูบน้ าอย่างกะทันหัน ท าให้เกิดการแยกตัวของการไหลส่งผลให้
แรงดันลดลงในบางส่วนของระบบท่อเป็นคร้ังคราว เนื่องจากท่อใต้น้ าจะถูกแรง
กระท าจากแรงดันน้ า ภายนอกในปริมาณมาก ปรากกฎการณ์การแยกตัวของน้ า
บางคร้ังอาจน าไปสู่การเกิดแรงดันด้านลบอย่างมาก  ควรตรวจสอบว่า SDR 
(อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระบุกับความหนา) ของท่อที่เลือกโดย
อ้างอิงจากแรงดันภายในที่มากที่สุดนั้น เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอต่อการทน
ต่อ Buckling หรือการยุบตัวของท่อ เนื่องจากแรงกระท าด้านลบ (Net negative 
internal pressure) ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ทุ่นถ่วงน้ าหนักที่ติดตั้งบนท่อ 
HDPE มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจมท่อและช่วยเพิ่มความแข็งของท่อ  ท าให้
เพิ่มความสามารถในการทนต่อการยุบตัวของท่อด้วย ในการออกแบบโดยทั่วไป
จะยอมรับข้อดีดังกล่าวเป็นเพียงการเพิ่ม Safety Factor เท่านั้น 
2.2.1.3 กำรเลือกน  ำหนักถ่วง กำรออกแบบทุ่นถ่วงน  ำหนัก และระยะห่ำง  

ขั้นตอนการเลือกมีดังนี ้
ขั นตอนท่ี  1  กำรเลือกน  ำหนักถ่วงซึ่งท ำให้ท่อลอย 

แรงลอยตัว หรือแรงยกตัวในแนวดิ่งที่กระท ากับท่อที่จะจมเท่ากับ
น้ าหนักของท่อและอุปกรณ์ลบกับน้ าหนักน้ าที่ถูกท่อแทนที่ความสัมพันธ์ดังกล่าว
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 
   BP   = [WP + WC] – WDW                     (2.1) 
 

เมื่อ  BP  = แรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ  
 WP  = น้ าหนักท่อ, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ 
 WC  = น้ าหนักของอุปกรณ์ประกอบท่อ, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ  
 WDW = น้ าหนักของน้ าที่ถูกแทนที่ด้วยท่อ, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ 

เน่ืองจากความหนาแน่นของ HDPE (960 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเบา
กว่าน้ าสะอาด (1,000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ท าให้ท่อ HDPE ลอยน้ า อย่างไรก็
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ตาม แรงยกตัวของท่อส่วนใหญ่เกิดจากอากาศที่อยู่ภายในท่อ ปริมาตรภายในของ
ท่อขึ้นกับความหนาท่อที่ขนาดของท่อที่ก าหนด ท่อยิ่งหนาปริมาตรภายในท่อยิ่ง
น้อย และความหนาท่อขึ้นกับ สมการที่ 2.1 สามารถเขียนได้ใหม่เป็นตามสมการที่ 
2.2 แรงลอยตัวรวมสามารถหาได้จากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก , ปริมาตร
อากาศในท่อ, ความหนาแน่นของน้ าบริเวณที่จะจมท่อ และ ความหนาแน่นของ
ท่อ และของเหลวที่จะอยู่ในเส้นท่อ 

 BP  = VP . K . WLO       (2. 2) 
 BN  = WP +(VID* WLI )      (2. 3) 
             WBS = BP - BN                  (2. 4) 
             WBD = ( L .WBS. wB ) / ( WB- K . WLO  )   (2. 5)                                                                             
 เมื่อ Bp = แรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
 VP   =  ปริมาตรท่อ ลูกบาศก์เมตร/เมตร 
 K   =  ค่าตัวคูณลดของแรงลอยตัว (K จากตาราง2.5) 
 WLO= ความหนาแน่นของน้ าภายนอกท่อ, กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 BN = แรงต้านแรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
 WP = น้ าหนักท่อ, กิโลกรัม/เมตร 
 VID = ปริมาตรภายในท่อ,ลูกบาศก์เมตร/เมตร 
 WLI = ความหนาแน่นของน้ าภายในท่อ, กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 wB = ความหนาแน่นท่อ, กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 wB  = ความหนาแน่นของทุ่นถ่วงน้ าหนัก, กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 wBS = น้ าหนักทุ่นถ่วงในน้ า, กิโลกรัม 
 WBD = น้ าหนักทุ่นถ่วงแห้ง, กิโลกรัม 
 LC.C = ระยะห่างทุ่นถ่วงน้ าหนัก, เมตร 

ค่าแรงลอยตัวจะเท่ากับผลของน้ าหนักของน้ าที่ถูกแทนที่ด้วยท่อ (WDW) 
คูณด้วยตัวคูณลดของแรงลอยตัว “K” อันเนื่องจากปริมาตรภายในท่อ ปริมาณ
อากาศในท่อ และความหนาแน่นของท่อและของของไหลภายในท่อ ค่า “K” 
แสดงดังตารางที่ 2.5 
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ตารางที่  2.5  ค่าคูณลดของแรงลอยตัว “K” ในสมการที ่ 3 

ตัวคูณลดของแรงลอยตัว “K” 
แรงลอยตัวปรกติ 1.0 

ทะเลสาป,หนองน้ า, หรือน้ าไหลช้าๆ 1.3 
กระแสน้ าไหลแรง, หรือ คลื่น 1.5 

ที่มา : Committee Report : Design and Installation of PE Pipe, Journal AWWA, Volume 
91, Issue 2, February, 1999 
 

ขั นตอนท่ี 2 เลือกน  ำหนักถ่วงที่มำกที่สุดที่ท่อพีอียังสำมำรถลอยได้ 
เมื่อมีอากาศอยู่เต็มท่อ HDPE น้ าหนักที่ใช้ในการจมท่อจะเท่ากับ WDW 

หรือน้ าหนักของน้ าที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรภายนอกของท่อคูณด้วยค่าคงที่  “K” 
ค่า “K” จะเกี่ยวข้องกับ SDR และความหนาแน่นของท่อและน้ าจากตารางที่ 2.5 
จะเห็นได้ว่าน้ าหนักถ่วงมากที่สุด เมื่อพิจารณาจาก SDR จะอยู่ระหว่าง 57% - 
75% ของท่อที่ถูกแทนที่ 
ขั นตอนท่ี 3 กำรเลือกน  ำหนักถ่วงท่ีน้อยท่ีสุด 

Janson, Lars-Eric (1996) โดยทั่วไป น้ าหนักถ่วงท่อจะมีค่าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 25-50 ของน้ าหนักท่อที่ถูกแทนที่ ซึ่งเพียงพอต่อการติดตั้งและจมท่อ
หลังจากที่เติมน้ าเข้าไปในท่อ การถ่วงน้ าหนักเบาเหมาะสมกับกรณีวางท่อข้าม
ทะเลสาบที่กระแสน้ าและคลื่นเบาบาง ในขณะที่แรงถ่วงน้ าหนักมากเหมาะ
ส าหรับการติดตั้งในกรณีที่การแสน้ าไหลแรง ในกรณีที่ติดตั้งท่อในสภาพทะเล
ปกติบริเวณฝั่ง พบว่าการถ่วงน้ าหนักในระดับร้อยละ 70 ของน้ าหนักท่อที่ถูก
แทนที่พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ การถ่วงน้ าหนักในสัดส่วนดังกล่าวก็ยังท าให้ท่อ
สามารถลอยได้ในกรณีที่มีอากาศเต็มท่อ 

Janson, Lars-Eric (1996) สรุปเกี่ยวกับการวางท่อพลาสติกแบบ Outfall 
ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ในประเทศสวีเดน ที่ความลึกมากว่า 12 เมตร ดังนี้ ท่อถูก
ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 25 ของน้ าที่ถูกแทนที่ด้วยท่อ และบริเวณ Surf Zone ซึ่งเป็น
บริเวณที่ถูกคลื่นกระแทกและมีความลึกปริมาณ 3เมตร น้ าหนักถ่วงที่ใช้เท่ากับ
ร้อยละ 60 ของน้ าที่ถูกแทนที่ บริเวณใกล้ชายฝั่งที่มีคลื่นแรง ท่อควรวางอยู่ในร่อง
ดิน ซึ่ง Janson แนะน าว่าร่องดินควรถูกกลบทับด้วยดินเม็ดละเอียด (Fine-grained 
soil) ท่อที่ถูกฝังกลบแล้วบางครั้งอาจลอยออกจากร่องดิน ด้วยแรงกระท าจากคลื่น
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ที่รุนแรง การถ่วงน้ าหนักท่อที่ ร้อยละ 40 ของน้ าที่ถูกแทนที่ช่วยป้องกันการ
ลอยตัวของท่อได้ การติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนักสามารถท าได้ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
ให้ถ่วงน้ าหนักท่อ ในปริมาณที่ท่อยังสามารถลอยไปยัง จุดที่จะจมท่อได้ หลังจาก
นั้นจึงติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนักเพิ่มเติมหลังสิ้นสุดกระบวนการจมท่อ หรืออีกวิธีหนึ่ง
คือ การเพิ่มแรงลอยตัวแบบชั่วคราวโดยการใช้ถังเปล่า หรือพลาสติกโฟมแข็ง
ขนาดก้อนใหญ่ หลังจากจมท่อเสร็จแล้วก็ปล่อยอุปกรณ์ดังกล่าวทิ้ง  อีกวิธีการ
หนึ่ง ได้แก่ การติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนักบนเรือแล้วจึงค่อยๆ เลื่อนท่อลงในน้ า โดย
ระวังมิให้ท่อโค้งงอเกินซึ่งอาจท าให้ท่อยุบ (Bucking) ดังแสดงในรูปที่ 2.3 

 

รูปที่ 2.4 การจมท่อที่ถ่วงน้ าหนักที่หนักมากลงจากเรือ 

ขั นตอนท่ี 4 กำรท ำให้แน่ใจว่ำน  ำหนักท่ีต้องท ำกำรถ่วงจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจำก
อำกำศในท่อ 

จากค่า “k” ในตารางที่ 2.5 หากท่อที่ถูกถ่วงน้ าหนักร้อยละ 25 ของท่อที่
ถูกแทนที่และมีอากาศสะสมภายในเพียงร้อยละ 10 ของปริมาตรภายใน แรง
ลอยตัวอันเนื่องมาจากอากาศภายในจะลดน้ าหนักที่ถ่วงท่อสุทธิลงเหลือเพียงร้อย
ละ 15 ค่าที่ลดลงดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของท่อที่จะทนต่อ
กระแสคลื่นและกระแสน้ า วิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการเข้ามาและการสะสม
ของอากาศในบริเวณต่าง ๆ ของท่อ Outfall ที่จมน้ า คือ การติดตั้ง Surge หรือ 
Drop chamber ในระบบ ดังรูปที่ 2.4 อีกวิธีการหนึ่ง คือการป้องกันไม่ให้มีจุดสูง
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ตลอดแนวท่อที่อาจท าให้เกิดการสะสมของอากาศหรือก๊าซขณะที่ไม่มีอัตราการ
ไหลหรืออัตราการไหลต่ าๆ 

รูปที่ 2.5 การใช้ Surge Chamber เพื่อป้องกันมิให้อากาศไหลเข้าในท่อ 
 

ในกรณีที่อาจเกิดการสะสมของอากาศหรือก๊าซ  ซึ่งอาจเกิดจากปฏิกิริยา
ทางเคมี และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือท่ออาจไม่มีน้ า จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุ่น
ถ่วงน้ าหนักให้เพียงพอต่อแรงลอยตัวที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้ท่ออยู่ในบริเวณที่
ต้องการ 
ขั นตอนที ่5 กำรเลือกระยะห่ำงระหว่ำงทุ่นถ่วงน  ำหนักที่ติดตั งบนท่อ 

วัตถุประสงค์ในการจ ากัดระยะห่างระหว่างทุ่นถ่วงน้ าหนัก  จะคล้ายคลึง
กับระยะห่างระหว่างจุดรองรับท่อในกรณีวางท่อเหนือดิน ทั้งสองกรณีท่อจะรับ 
Distributed load ที่กระท ากับท่อ ในกรณีที่ท่อจมใต้น้ าจะเกิดผลกระทบเนื่องจาก
กระแสน้ าการยกตัว และแรงกระท าจากคลื่น วัตถุประสงค์ในการออกแบบนี้เพื่อ
จ ากัดการแอ่นตัวของท่อ เพื่อที่ว่าความเค้นและความเครียดจากการงอตัวที่เกิดขึ้น
ในโครงสร้างของท่อจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย นอกจากนี ้ยังช่วยลดโอกาสในการ
สะสมตัวของก๊าซและอากาศภายในท่อ แรงลอยตัวที่เกิดจากการสะสมของ
ฟองอากาศหากมีมากพออาจเกิดผลกระทบต่อการถ่วงน้ าหนักของท่อ  ระยะห่าง
ระหว่างทุ่นถ่วงน้ าหนักจะไม่ถูกจ ากัดด้วยการยุบตัวของท่อที่ยอมรับได้  หากยอม
ให้มีการยุบตัวมากกว่านั้นภายใต้ความเค้นและความเครียดจากการงอตัวที่มาก
ที่สุด ระยะห่างของทุ่นถ่วงน้ าหนักโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่  2.6 เพื่อลดการ
สะสมตัวของอากาศภายในท่อ ระยะห่างระหว่างทุ่นถ่วงน้ าหนักควรสั้นกว่าที่
ก าหนด ข้อดีอีกประการหนึ่งของการลดระยะห่างระหว่างทุ่นถ่วงน้ าหนัก  ได้แก่ 
การช่วยกระจายน้ าโหลดให้กับพื้นทะเล ซึ่งจะรองรับแบร่ิงได้ปานกลาง ยิ่งไปกว่า
นั้นระยะห่างที่ลดลงจะช่วยลดโอกาสในการยกตัวของท่อ ช่วยให้กระบวนการจม
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ท่อเป็นไปอย่างราบร่ืนท าให้สามารถจัดการกับขนาดและน้ าหนักของทุ่นถ่วง
น้ าหนักได้ง่ายขึ้น 

 
ตารางที่  2.6  ระยะห่างโดยทั่วไปของทุ่นคอนกรีตวางท่อ 

ขนำดท่อ (มม.) 
OD 

ระยะห่ำง (ม.) 
L 

≥ 315 1.5 – 3 m. 
355 – 630 2.25 – 4.5 m. 

710 – 1600 3 – 6 m. 
 ที่มา : Committee Report : Design and Installation of PE Pipe, Journal AWWA, Volume 
 91,1999น้ าหนักของทุ่นถ่วงน้ าหนักที่ต้องการสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

L

W
B S

W        (2.6) 

 
 เมื่อ BW =   น้ าหนักของทุ่นถ่วงน้ าหนักในน้ า, กิโลกรัม 
  WS =   น้ าหนักถ่วงที่ต้องการจากทุ่นถ่วงน้ าหนัก, กิโลกรัม/เมตร 
  L =   ระยะห่างระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของทุ่นถ่วงน้ าหนัก, เมตร 

น้ าหนักของทุ่นถ่วงน้ าหนักในอากาศ จะขึ้นกับความหนาแน่นของทุ่น
ถ่วงน้ าหนักเมื่อเปรียบเทียบกับน้ าหนักที่จะถ่วงด้วยทุ่นถ่วงน้ าหนัก 

 

)( WB

B
AB






          (2.7) 

 
 เมื่อ BA =   น้ าหนักของของทุ่นถ่วงน้ าหนักในอากาศ, กิโลกรัม 

B =   ความหนาแน่นของทุ่นถ่วงน้ าหนัก (กรณีคอนกรีตธรรมดา 2304 กก./
 ลบ.ม., คอนกรีตเสริมเหล็ก 2400 กก./ลบ.ม. ) 

  W =   ความหนาแน่น (น้ าจืด 1,000 กก./ลบ.ม. , น้ าทะเล 1,025 กก./ลบ.ม.) 
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เนื่องจากน้ าหนักของทุ่นถ่วงน้ าหนักอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้  หรือ
ปรับได้ในทางปฏิบัติ จึงสามารถปรับระยะห่างของทุ่นถ่วงน้ าหนักที่ทราบน้ าหนัก
ที่แน่นอนแล้ว เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์การถ่วงท่อที่ต้องการ ดังสมการที่ 2.8 

 

)( WB

B

a

S

B

W
L








      
(2.8) 

 
ขั นตอนท่ี 6 กำรออกแบบและก่อสร้ำงทุ่นถ่วงน  ำหนัก 

เพื่อป้องกันการเสียหายของทุ่นถ่วงน้ าหนักขณะยกวาง การประกอบและ
การเคลื่อนตัวของท่อ HDPE ทุ่นถ่วงน้ าหนักโดยทั่วไปจะผลิตจากคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทุ่นถ่วงน้ าหนักสามารถท าได้หลายรูปแบบ รูปแบบที่เป็นที่นิยมได้แก่ แบบ
กลม แบบเหลี่ยม และหกเหลี่ยม เพื่อป้องกันการบิดตัวขณะจมท่อ ทุ่นถ่วง
คอนกรีตแบบที่มีพื้นราบเรียบเหมาะส าหรับการจมท่อที่อาจได้รับผลกระทบจาก
กระแสคลื่น กระแสน้ า หรือแรงคลื่น เนื่องจากช่วยป้องกันการบิดตัวของท่อเมื่อ
สภาพดังกล่าวอาจเกิดขึ้น ทุ่นถ่วงน้ าหนักควรจะวางสูงจากพื้นทะเลหรือพื้นน้ า
ประมาณหนึ่งในสี่ของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ แรงยกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของ
น้ าอย่างรวดเร็วจะกระท าในมุมตั้งฉากกับท่อที่วางบนพื้นทะเลหรือพื้นน้ า  
มากกว่าท่อที่ถูกวางสูงกว่าพื้นในระยะห่างที่มากขึ้นไป แสดงว่าการออกแบบทุ่น
ถ่วงน้ าหนักท าให้เกิดช่องว่างระหว่างท่อและพื้นท้องน้ า ซึ่งจะท าให้เกิดแรงยกตัว
น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น การค านวณที่พัฒนาโดย Janson, Lars - Eric (2003) แรง
ยกตัวที่เกิดขึ้นในท่อ HDPE ขนาด 315 มม.ที่วางบนพื้นทะเลและถูกกระแสน้ าที่
รุนแรงกระท าในทิศทาง 60๐ ที่ไหลด้วยความเร็ว 3.3 เมตร/วินาที มีค่าประมาณ 66 
กิโลกรัม/เมตร ในขณะที่ท่อถูกวางเหนือพื้นทะเล  ที่ความสูงหนึ่งในสี่ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกท่อ แรงยกตัวจะลดลงเหลือเพียง 16.6 กิโลกรัม/เมตร 

ทุ่นถ่วงคอนกรีตควรประกอบด้วยชิ้นบนและชิ้นล่างประกบกันโดยมี
ช่องว่างตรงกลางระหว่างครึ่งบนและคร่ึงล่าง ซึ่งจะท าให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายในที่ใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายในที่ใหญ่กว่านี้เมื่อวางวัสดุที่อ่อนนุ่มไว้ภายในเพื่อป้องกันความเสียหายบน
ท่อจากทุ่นถ่วงน้ าหนักที่แข็งและยังช่วยป้องกันทุ่นถ่วงน้ าหนักมิให้ไหลรูดลงตาม
ท่อขณะติดตั้ง เนื่องจากผิวท่อพีอีมีความเรียบลื่น ดังนั้นจึงห้ามใช้ฟิล์ม HDPE 
หรือแผ่น HDPE รองด้านใน วัสดุที่แนะน าให้ใช้ระหว่างกลางโดยหุ้มพันหลาย
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รอบ ได้แก่ แผ่นยางหนา 30 มิลลิเมตร หรือ Neoprene sponge sheet หนาประมาณ 
6 มิลลิเมตร 

วัตถุประสงค์ที่ต้องมีช่องว่างระหว่างทุ่นคอนกรีตทั้งสองส่วนเพื่อช่วยให้
คอนกรีตทั้งสองส่วนประกบบนท่อและถูกขันให้แน่น ท าให้เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
ลดลงเล็กน้อยและช่วยเพิ่มการยึดเกาะของทุ่นถ่วงน้ าหนักบนท่อ 

จากประสบการณ์ของ Janson, Lars-Eric แสดงให้เห็นว่าในการวางท่อใน
ทะเลขณะคลื่นและกระแสน้ าเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้ท่อกลิ้งหรือบิดตัวได้ 
ผลกระทบดังกล่าวเมื่อรวมกันกับน้ าหนักของทุ่นคอนกรีตแต่ละชิ้น อาจท าให้
เกิดผลกระทบเนื่องจากการบิดตัวของท่อ การติดตั้งลักษณะนี้แนะน าให้ใช้ทุ่น
ถ่วงน้ าหนักที่ไม่สมมาตร (Asymmetric Ballast) ซึ่งมีครึ่งล่างที่หนักกว่าคร่ึงบน  

ควรมีหูหิ้วด้านบนและด้านล่างของทุ่นถ่วงน้ าหนัก หูหิ้วและอุปกรณ์ควร
เป็นชนิดที่ทนต่อการกัดกร่อน แนะน าให้ใช้สายรัดสแตนเลส หรืออุปกรณ์
ขันน็อตที่ทนต่อการกัดกร่อน ระบบการขันน็อตมีความจ าเป็นส าหรับท่อขนาด
ใหญ่กว่า 200 มม. เพื่อสะดวกต่อการขันให้แน่นอีกคร้ังหนึ่งก่อนที่จะจมท่อ เนื่อง
จากน็อตอาจคลายตัวเนื่องจากการคลายความเค้น(Stress relaxation) ของวัสดุท่อ 
ตัวอย่างของการออกแบบทุ่นถ่วงน้ าหนักที่ประสบความส าเร็จในการใช้งาน  

 

 

รูปที่ 2.6 ทุ่นคอนกรีตขณะอยู่ที่หน้างานสามารถท าได้หลายรูปแบบ 
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2.2.1.4 กำรเลือกสถำนท่ีในกำรเก็บท่อกำรต่อท่อ และกำรปล่อยท่อ 
สถานที่ในการเก็บท่อ การต่อท่อ และการปล่อยท่อควรจะอยู่บนฝั่งใกล้

กับพื้นน้ าบริเวณที่จะติดตั้งท่อและใกล้กับจุดที่ท่อจะลงสู่น้ า รวมถึงสถานที่
ดังกล่าวควรง่ายต่อการขนส่ง และการเข้าถึง หากไม่สามารถหาสถานที่ดังกล่าวได้ 
ท่อควรจะถูกเก็บเชื่อมและถ่วงน้ าหนักที่จุดที่สามารถเข้าถึงได้ แล้วจึงลอยท่อ
ออกไปยังสถานที่ที่จะท าการติดตั้ง ท่อขนาดใหญ่และมีความยาวมากเคยถูกลาก
จูงไปเป็นระยะทางไกลก่อนการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังขณะลากจูงไป
ควรติดตั้งไฟน าทางในทะเล ควรพิจารณากระแสคลื่น และสภาพอากาศขณะลาก
จูงด้วย 

สถานที่ที่จะติดต้ังบริเวณใกล้น้ าควรจะเป็นพื้นราบเพื่อช่วยให้การตั้งแนว
ท่อและการเชื่อมท่อท าได้ง่าย และควรมีพื้นที่เพียงพอต่อการติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนัก 
สถานที่ที่ติดต้ังควรจะมีพื้นที่มากเพียงพอที่จะกองท่อใกล้กับเคร่ืองเชื่อมท่อ 

พื้นดินหรือบริเวณอ่ืนที่ท่อจะถูกเคลื่อนลงน้ าควรจะเรียบ และปราศจาก
หิน ขยะหรือวัสดุอื่นที่อาจท าความเสียหายกับท่อหรือขัดขวางการลากจูงท่อ ขณะ
ลากจูงท่อโดยมีทุ่นถ่วงน้ าหนักติดตั้งอยู่ ควรมีการจัดเตรียมทางลง หรือทางราบ
เพื่อให้ทุ่นถ่วงน้ าหนักเคลื่อนที่โดยง่ายลงสู่น้ าโดยไม่แขวงตัวเหนือดิน เพื่อช่วย
ให้ท่อลอยได้อย่างอิสระ ควรปิดปลายท่อเพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเข้ามาในท่อก่อนที่
จะปล่อยท่อออกสู่น้ า  
2.2.1.5 กำรเตรียมพื นท่ีรอยต่อระหว่ำงผิวดิน และผิวน  ำ และแนวร่องท่อใต้น  ำ 

ก่อนที่จะเร่ิมจมท่อควรจะมีการเตรียมแนวที่จะวางท่อระหว่างจุดที่ท่อ
ออกจากฝั่ง และจุดแรกที่ท่อจะถูกจมโดยไม่ต้องมีอะไรปกคลุม แนววางท่อต้องมี
ความลึกและยาวมากพอที่จะป้องกันท่อจากกระแสคลื่น และการจราจรทางน้ า ถ้า
หากไม่มีการถ่วงน้ าหนักท่อเข้าไปอย่างน้อยร้อยละ 40 ท่อที่วางอยู่ในช่วงเชื่อมต่อ
ของผิวดินและผิวน้ าที่ถูกกลบด้วยทรายอาจลอยขึ้นมาได้ถ้าเกิดคลื่นแรง   วิธีหนึ่ง
ที่ใช้ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือ การออกแบบทุ่นถ่วงน้ าหนักแบบ
เพิ่มพูน หรือจะใช้วัสดุฝังกลบตามที่ก าหนดใน ASTM D2774 ข้อก าหนดนี้ให้
วัสดุรองท่อและวัสดุฝังกลบที่มีขนาดอยู่ในช่วง 0.5 - 1.5 นิ้ว ขึ้นกับขนาดเส้นท่อ 
อย่างไรก็ตาม อาจจ าเป็นต้องใช้วัสดุฝังกลบที่มีขนาด 1.5 - 4 นิ้ว ทับอีกทีเพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนของชั้นหินที่ฝังกลบ การป้องกันและรักษาเสถียรภาพในการ
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วางท่อนั้นอาจเพิ่มมากขึ้นได้โดยการใช้ชั้นหินหนา 1 - 2 ฟุต ทับแนววางท่อ
หลังจากเสร็จสิ้นการติดต้ัง 

ในการเตรียมแนวรองท่อใต้น้ านั้น โดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องมีการขุดลอก 
เนื่องจากทุ่นถ่วงน้ าหนักท าหน้าที่ถ่วงให้ท่ออยู่ที่พื้นน้ า โดยหลักการแล้วท่อ
จะต้องไม่สัมผัสหรือวางบนหินขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องท าการย้ายหินขนาดใหญ่
ออกจากแนวที่จะสัมผัสกับท่อ และในบริเวณรอบ ๆ ท่อทั้ง 2 ข้าง เป็นระยะ 3 เท่า
ของขนาดท่อด้วย 
2.2.1.6 กำรต่อเชื่อมและกำรประกอบท่อให้เป็นเส้นยำว 

การเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน (Butt fusion) ต้องท าโดยบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและใช้เคร่ืองมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม 
เช่น อุณหภูมิ แรงดัน เวลาที่ใช้ ควรเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตท่อ หลังจาก
เสร็จสิ้นการเชื่อมท่อในแต่ละช่วง ปลายท่ออีกด้านก็จะถูกเคลื่อนลงสู่ทะเล ท่อ
ควรถูกเคลื่อนลงน้ าโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมโดยจะต้องไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อท่อ หรือปลายท่อ 

ทุ่นถ่วงน้ าหนักควรติดก่อนที่ท่อจะลงน้ า หรืออาจถูกติดขณะที่ลอยอยู่บน
ผิวน้ าโดยที่ติดบนเรือ ดังรูปที่ 2.7 
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รูปที่  2.7  การติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนัก บนเรือ Barge หรือ Raft 

2.2.1.7 กำรติดตั งทุ่นถ่วงน  ำหนัก 
เน่ืองจากขั้นตอนการเชื่อมท่อใช้เวลาน้อยกว่าการติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนักจึง

สามารถลดระยะ เวลาในขั้นตอนหลังได้โดยเพิ่มจุดท าการติดตั้ง และอาจท าการ
จัดเตรียมจ านวนทุ่นให้เพียงพอในแต่ละจุด โดยจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยยกทุ่น
น้ าหนักจากจุดเตรียมทุ่นไปยังท่อ และยกท่อเพื่อให้ทุ่นน้ าหนักอยู่ใต้ท่อ อุปกรณ์นี้
ควรสามารถยกและลากท่อลงน้ าได้ด้วย เพื่อให้ท่อที่ถูกถ่วงน้ าหนักเคลื่อนลงน้ า



34 
 

โดยมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด ควรจะมี Ramp หรือ Skid way ที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งทุ่นถ่วงน้ าหนักบนท่อที่ลอยบนน้ าจ าเป็นจะต้องมีเรือ  Barge หรือ Raft 
ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะบรรทุกอุปกรณ์ยก และทุ่นน้ าหนัก วิธีนี้หรือ Barge จะอยู่
คู่กับท่อที่คอยอยู่ ท่อจะถูกยกขึ้นเพื่อท าการติดทุ่นน้ าหนัก หลังจากติดทุ่นเสร็จ 
ท่อก็จะถูกยกลงน้ า และท าการยกท่อส่วนต่อไปขึ้นบนเรือ หรือให้เรือเคลื่อนที่ไป
ตามแนวท่อ ทั้งนี้บริเวณที่ท างานควรจะอยู่ใกล้ระดับผิวน้ าให้มากที่สุด เพื่อลด
การยกของท่อที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว ขั้นตอนในการติดทุ่นถ่วงน้ าหนักมีดังนี้ 

1. การจัดวางวัสดุลดแรงเสียดทาน/ป้องกันรอบๆ ท่อ ท าได้โดยวางแผ่น
รองบนทุ่นถ่วงน้ าหนักคร่ึงล่าง และวางแผ่นรองบนท่อก่อนที่จะน า
ทุ่นน้ าหนักครึ่งบนมาติด 

2. ยกท่อและจัดวางทุ่นน้ าหนักครึ่งล่างใต้ท่อ 
3. วางท่อบนทุ่นน้ าหนัก 
4. วางทุ่นน้ าหนักครึ่งบนลงบนท่อ 
5. ติดสายรัด หรือขันน็อตให้ทุ่นน้ าหนักติดอยู่กับท่อ 

2.2.1.8 กำรปล่อยท่อลงสู่น  ำ 
ท่อที่จะท าการปล่อยลงสู่น้ าจะต้องท าการปิดปลายทั้ง 2 ก่อน หรือ outlet 

จะต้องอยู่เหนือระดับน้ า เพื่อป้องกันมิให้น้ าไหลเข้าเส้นท่อ เมื่อมีการปล่อยท่อ
เป็นช่วงๆ แล้ว ท าการต่อภายหลัง ท่อทุกช่วงต้องท าการปิดปลายท่อให้เรียบร้อย 

น้ าทิ้งที่ลงสู่ทะเลจะถูกปล่อยผ่าน Diffuser โดย Diffuser จะถูกออกแบบ
เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ตัววาย หรือตัวที หรือท่อที่เจาะรูบนท่อในช่วง 10-2 นาฬิกา 
หรือท่อที่ติด riser ซึ่งเป็นท่อในแนวดิ่งขนาดเล็กหลายๆ ท่อ โดยปกติ diffuser ถูก
ออกแบบให้ติดต้ังกับท่อโดยใช้หน้าจาน การติดตั้งสามารถท าก่อนปล่อยท่อลงน้ า 
หรือติดโดยนักประดาน้ าเมื่อท่อถูกจมเรียบร้อย เมื่อ diffuser ถูกติดก่อนปล่อยท่อ
จ าเป็นจะต้องท าให้ diffuser ลอยเหนือน้ าโดยท าการเพิ่มทุ่นลอย เพื่อป้องกันมิให้
น้ าเข้าไปยังช่องต่างๆ ของ diffuser หลังจากที่ท่อจมแล้วก็ท าการปลดทุ่นลอยออก 

ต้องมีการระมัดระวังอย่างมากเมื่อท าการจมท่อที่มี Diffuser ติดอยู่ด้วย 
ขั้นตอนการจมท่อจะท าให้เกิดความเค้น (stress) บนข้อต่อ เช่น หน้าจาน สามทาง 
ฯลฯ วิธีที่นิยมใช้เมื่อต้องมีการติดตั้ง Diffuser คือ ท าการจมท่อซึ่งติดหน้าจาน
ก่อนและจม Diffuser แยกภายหลัง 
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ปลายท่อส่วนที่ไม่ต้องต่อกับ Diffuser ควรจะมีการปิดปลายท่อโดยใช้
หน้าจานตาบอด ซึ่งประกอบด้วย พีอีสตับเอ็น ซึ่งเชื่อมติดกับปลายท่อ และมีหน้า
จานรองรับ อาจมีการเจาะช่องส าหรับท่อขนาดเล็กที่หน้าจานตาบอดเพื่อส าหรับ
ติดตั้งวาล์ว หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อช่วยในการจมท่อ 
2.2.1.9 กำรลำกท่อท่ีเชื่อมต่อกันแล้วลงน  ำ 

ท่อที่ติดทุ่นถ่วงน้ าหนักแล้ว ควรถูกน าลงใช้โดยใช้ ramp หรือ skid way 
โดย ramp จะต้องยื่นลงน้ าลึกพอที่จะให้ท่อลอยออกจาก ramp น้ าหนักของทุ่นจะ
ถูกรองรับโดยแรงลอยตัวของท่อ ท่อที่ไม่ได้ติดทุ่นถ่วงน้ าหนักนั้นสามารถน าลง
น้ าบนพื้นธรรมดาได้ โดยที่พื้นต้องปราศจากหิน หากไม่สามารถท าได้ให้ใช้ไม้
รอง หรือ ลูกกลิ้งไม้รองระหว่างท่อและพื้น 

ท่อควรถูกเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ท่ออาจถูกยกและดึงโดย
ใช้อุปกรณ์ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์อีกชุดท าหน้าที่คอยดันท่อจากบนฝั่ง ท่อควรถูกยก
โดยใช้เชือกไนลอน หรือ สลิง (Sling) แบบต่าง ๆ ที่ป้องกันมิให้เกิดแรงกดเป็นจุด
บนท่อ ไม่ควรดึงหรือลากท่อ ณ จุดที่มีการเชื่อมต่อโดยใช้หน้าจาน(ดังแสดงในรูป
ที่ 2.8) 

ก่อนที่จะมีการปล่อยท่อลงสู่น้ าควรมีการวางแผนงาน เพื่อควบคุมการ
เคลื่อนที่ของท่อขณะที่ลอยอยู่ และหลบเลี่ยงการจราจรทางน้ าจนกว่าท่อจะพร้อม
ที่จะถูกจม ในการนี้อุปกรณ์ทางน้ าต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น เรือที่มีขนาดแรงลากจูง
เพียงพอควรอยู่ในบริเวณพื้นที่ท างาน อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้ Block anchor วางไว้ที่
ข้างๆของแนวจมท่อ ในกรณีวางท่อข้ามแม่น้ าก็จะใช้ Cable ยึดที่ด้านตรงข้ามเพื่อ
คุมต าแหน่งของท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่น้ าไหลเชี่ยว 
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รูปที่  2.8  ท่อที่ยังไม่ได้ถ่วงทุ่นน้ าหนัก ก าลังถูกปล่อยไปยังเรือ Barge  
เพื่อท าการติดทุ่นถ่วงน้ าหนัก 
 

 ในการวางท่อข้ามแม่น้ า เมื่อมีการเดินเรือจะท าให้ไม่สามารถใช้วิธี ลอย
และจมท่อได้ วิธีลาก - จูง ดังรูปที่ 2.9 จึงถูกน ามาใช้ เมื่อใช้วิธีนี้ จึงต้องการทุ่น
ถ่วงน้ าหนักจ านวนน้อยที่เพียงพอให้ท่อเคลื่อนไปตามท้องน้ า ขณะที่ท่อถูกลาก
จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการลากแล้วจึงท าการติดทุ่นน้ าหนัก
เพิ่มหรืออาจมีการกลบท่อได้ถ้าต้องการ 

 
รูปที่  2.9  วิธีการวางท่อแบบลาก - จูง 
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2.2.1.10 กำรจมท่อโดยวิธี ลอย และ จม 
ในการเตรียมท่อที่จะจม ขั้นแรกต้องจัดท่อให้อยู่ในแนวที่ต้องการ 

ขั้นตอนในการจมจะประกอบด้วยการควบคุมปริมาณน้ าที่เติมจากปลายท่อที่อยู่
บนบกและการระบายอากาศที่ค้างอยู่ในเส้นท่อจากปลายอีกด้าน การจมเร่ิมจากริม
ฝั่งโดย ท่อค่อยๆจมลงในน้ าโดยการยกท่อที่ลอยอยู่เพื่อท าให้เกิดโพรงอากาศ 
ในขณะที่น้ าเร่ิมเข้ามาในท่อจากด้านริมฝั่งเพื่อเพิ่มน้ าหนักของส้นท่อท าให้โพรง
อากาศเคลื่อนออกไป และท าให้ท่อที่อยู่ระหว่างฝั่งและโพรงอากาศนั้นจมลง เมื่อ
ปริมาณน้ ามีมากขึ้นเร่ือยๆ โพรงอากาศจะเคลื่อนออกไปมากขึ้น ท่อจมลงเร่ือยๆ 
วิธีนี้สามารถควบคุมอัตราการจมของท่อ รวมทั้งลดการงอตัวของท่อและท าให้ท่อ
ปรับตัวตามท้องน้ า จนได้รับการรองท่อตลอดความยาว (ดังแสดงในรูปที่ 2.10) 

ความเสี่ยงในการจมท่อเกิดเมื่อมีการจมท่อเร็วเกินไป ท าให้ท่อเกิดการงอ 
หรือหัก หรือยุบตัว เมื่อท่อโค้งตัวพื้นที่หน้าตัดของท่อจะกลายเป็นรูปวงรี ท าให้ 
Moment of Inertia ลดลง รวมถึง Bending force ด้วย 

 

 

รูปที่  2.10  การยกท่อเพื่อเพิ่มน้ าเข้าในเส้นท่อ 
 

การเกิดรอยย่นบนท่อจะชะลอการจมท่อ และอาจท าให้ความสามารถไหล
ในเส้นท่อ และการทนต่อการยุบตัวเนื่องจากแรงจากภายนอกลดลง ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องจ ากัดการโค้งตัวของท่อในขณะที่ท าการจมท่อเพื่อป้องกันการเกิดรอย
ย่น รัศมีความโค้งของท่อที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขณะโค้งตัวหาได้จาก 

 

     
12.1

1


SDR
DR ob

    (2.9) 
 

  เมื่อ Rb         =  Buckling radius การโค้งตัวของท่อ, เมตร 
   Do      =  เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกท่อ, เมตร 
   SDR     =  อัตราส่วนมิติของท่อ  
             =  เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ยหารด้วยความหนาท่อต่ าสุด 
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 ความสัมพันธ์ของ Janson ส าหรับการหาค่า Minimum Buckling Radius 
(สมการที่ 2.9) ได้จากหลักเกณฑ์ของการยุบตัว ที่น้อยที่สุดของท่อ อันเนื่องจาก
การโค้งตัวของท่อร้อยละ 71 และค่าความเครียดที่มากที่สุดที่ผนังท่อร้อยละ 5 ใน
ความเป็นจริงแล้วค่าความเครียดระยะสั้นจะได้ถึงค่าประมาณร้อยละ 7-10 เป็นที่รู้
กันว่าวัสดุที่ใช้ผลิตท่อสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานที่การเกิดการยืดหยุ่น
เป็นวงรี (Ovalization) ในระดับหนึ่งจากการติดตั้งแบบฝังกลบ ค่าในตารางที่ 2.7
เป็นแค่ค่าที่ใช้ในเบื้องต้นส าหรับรัศมีการงอตัวของท่อพีอีในระยะเวลาสั้นขณะที่
จมท่อ ผู้ออกแบบสามารถใช้รัศมีการงอตัวที่มากขึ้นเพื่อชดเชยปัจจัยอ่ืน เช่น คลื่น
ลมแรง ความถี่ของการติดตุ้มถ่วงน้ าหนัก และตัวแปรอ่ืนๆ จากการติดต้ัง 

 
ตารางที่  2.7  ตัวคูณของขนาดท่อเพื่อหาค่ารัศมีของการยุบตัว (Buckling Radius) 

Pipe Multiplier* 
11 8.9 

13.5 11.2 
17 14.3 
21 17.8 
26 22.3 

32.5 28.1 

 
เป็นเร่ืองจ าเป็นที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ าเข้าในท่อ เพื่อป้องกันให้การ

จมท่อไม่ท าให้ท่อเกิดการยุบตัว และท าให้แนวท่อวางตัวลงบนท้องน้ าอย่าง
เรียบร้อย ซึ่งจะไม่ท าให้เกิดการยกตัวของท่อเมื่อมีคลื่นแรง จากประสบการณ์ของ 
Janson, Lars-Eric ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการจมท่อที่อัตรา15 ถึง 45 เมตรต่อชั่วโมง
นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรระวังไม่ให้ท่องอเนื่องจากการหยุดขั้นตอนการ
จมท่อเป็นเวลานาน ควรปรึกษาผู้ผลิตท่อและวิศวกรผู้ออกแบบเกี่ยวกับการจมท่อ
เป็นกรณีไป 

2.2.2 กำรลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด Buckling โดยใช้แรงดึงท่อท่ีเหมำะสมในกำรจมท่อ  
ในขณะที่น้ าถูกเติมเข้าทางปลายท่อด้านชายฝั่ง อากาศจะต้องสามารถออกจากเส้นท่อใน

ด้านตรงข้ามได้ ในกรณีที่ปลายท่อเป็น Diffuser อากาศจะถูกปล่อยออกทางรูระบายของ Diffuser 
หากมีการเชื่อมท่อ Diffuser ไว้ก่อนก็จะจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มแรงลอยตัวเพื่อป้องกันมิให้น้ าเข้าท่อ
และจมเร็วเกินไป ควรระวังในการติดทุ่นคอนกรีตและจมท่อบริเวณส่วนที่เป็น Diffuser เนื่องจาก
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การจมท่อสามารถท าให้เกิดความเค้นบนข้อต่อต่างๆที่ประกอบรวมกันเป็น Diffuser วิธีที่นิยมใช้
คือ จมส่วนที่เป็นท่อ และ Diffuser แยกกัน แล้วต่อกันด้วยการใช้หน้าจานโดยนักประดาน้ า 

 

 

รูปที่  2.11  การลากท่อระหว่างขั้นตอนการจมท่อ โดยหลีกเลี่ยงมิให้ท่องอมากเกินไป 

เมื่อปลายของท่อที่จะถูกจมมีการต่อด้วยหน้าจาน การไล่อากาศออกจากท่อสามารถท าได้
โดยติดวาล์วที่หน้าจานตาบอด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้น้ าไหลเข้าไปในท่อนี้ได้ เราสามารถท าการ
ต่อสายหรือท่อที่ช่องระบาย และท าให้ระดับของท่ออยู่เหนือผิวน้ า เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจึงให้นัก
ประดาน้ าปลดท่อออก 

หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการจมท่อ ตัววาล์วจะช่วยย้อนขั้นตอนต่าง  ๆ ได้ สามารถอัด
อากาศเข้าไปในท่อเพื่อแทนที่น้ าท าให้ท่อลอย แต่ในการอัดอากาศนี้ก็จ ากัดให้ความดันของอากาศ
ไม่เกินครึ่งหน่ึงของความดันที่ก าหนดของท่อ 

2.2.3 ทำงเลือกอื่น ๆ ในกำรถ่วงน  ำหนักท่อ 
ในการจมท่อแบบต่างๆ ตุ้มถ่วงน้ าหนักเพื่อป้องกันการลอยตัวของท่อ สามารถใช้เป็นแบบ

ชั่วคราวได้ เช่น โครงเหล็กที่ยึดด้านนอกของท่อ ซึ่งสามารถเอาออกได้หลังจากที่ได้ท าการถ่วง
น้ าหนักแบบถาวรแล้ว ซึ่งการถ่วงน้ าหนักแบบถาวรประกอบด้วยการกลบท่อที่อยู่ในแนวขุด หรือ 
สายรัดที่มีการยึดไว้ หรือวิธีอื่น ๆ 

อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้ว่าท่อที่วางบนท้องน้ าจะถูกกระท าโดยแรงยกจากคลื่น หรือ
กระแสน้ ามากกว่าที่ท่อมีการวางอยู่เหนือระดับดังกล่าว 

2.2.4 กำรเสร็จสิ นกำรลำกท่อจำกแผ่นดินสู่น  ำ 
หลังจากท่อได้มีการจมแล้ว ท่อที่วางอยู่ในแนวขุดจะต้องถูกฝังกลบโดยใช้วัสดุและความ

ลึกที่ก าหนด 
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2.2.5  กำรส ำรวจหลังกำรติดตั ง 
  หลังจากเสร็จสิ้นการจมท่อแล้ว ควรที่จะมีการส ารวจแนววางท่อโดยนักประดาน้ า  

1. เพื่อให้มั่นใจว่าแนวท่ออยู่ภายในแนวที่ก าหนด 
2. ตุ้มถ่วงน้ าหนักตั้งอยู่บนท้องน้ า และไม่ให้เสี่ยงต่อการยกตัว 
3. ท่อไม่วางอยู่บนแนวหินหรือสิ่งอื่นๆที่อาจสร้างความเสียหายให้กับท่อ 
4. อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งได้ถูกเคลื่อนย้ายไปหมดแล้ว 
5. การกลบท่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืนๆในการติดตั้งโดยผู้ออกแบบอย่างครบถ้วน 

2.2.6  กำรติดตั งท่อในแบบอื่นๆ 
เนื่องจากความยืดหยุ่น, น้ าหนักเบา, และความแข็งแรงทนทานของท่อพีอี จึงท าให้ท่อพีอี

เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการใช้งานทางน้ าประเภทอ่ืนๆ หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการออกแบบและ
ติดตั้งของวิธี ลอยและจมท่อก็สามารถน ามาใช้กับวิธีอื่นๆ 

2.2.6.1 กำรติดตั งในขณะท่ีอำกำศเย็น  
ท่ออาจจะต้องถูกจมบนพื้นน้ าที่แข็งตัว หลังจากท าการเชื่อมท่อแล้วก็จะ

ลากท่อไปยังแนววางท่อ หลังจากนั้นจึงติดตุ้มถ่วงน้ าหนัก แล้วจึงท าการตัดน้ าแข็ง
ที่แนววางท่อเพื่อจมท่อ ขั้นตอนการจมท่อก็จะเป็นไปตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 
2.2.6.2 กำรติดตั งในบริเวณท่ีเฉอะแฉะ 

การวางท่อบริเวณที่แฉะเป็นการติดตั้งที่ยากแบบหนึ่ง โดยทั่วไปดินที่
แฉะจะไม่เป็นฐานรองรับที่มั่นคงซึ่งท่อส่วนใหญ่ต้องการเนื่องจากความยืดหยุ่น 
และการต่อแบบเชื่อมท าให้ท่อพีอี สามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวรองท่อที่ไม่เสมอ
กัน โดยไม่ข้อต่อเสียหาย ในขณะที่สภาพของดินมีได้หลายแบบ ท่อพีอีก็สามารถ
ปรับตัวเข้ากับดินที่อยู่รอบๆได้ แต่ก็ควรค านึงถึงสิ่งอ่ืนๆ เช่น External hydrostatic 
ของท่ออันเนื่องมาจากการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราสามารถน าจุดเด่นต่างๆของท่อ
พีอีมาออกแบบระบบท่อที่มีราคาเหมาะสมและใช้งานได้ ซึ่งจะได้มีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน ในบางกรณีระดับน้ าใต้ดินจะท าให้เกิดแรงลอยตัวของท่อ ซึ่งอาจ
ต้องมีการถ่วงน้ าหนักเพื่อชดเชยแรงดังกล่าว 
2.2.6.3 ระบบน  ำอัดอำกำศ 

ท่อพีอีที่ติดตั้งใต้น้ าขนาดเล็กซึ่งถูกเจาะรูบริเวณด้านบนของท่อ จะถูกใช้
ส าหรับละลายน้ าแข็งบริเวณที่จอดเรือ ฟองอากาศที่ออกจากท่อที่จะท าให้น้ าที่อุ่น
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กว่าลอยขึ้นสู่ผิวน้ า และละลายน้ าแข็งที่อยู่บนผิว เมื่อมีการใช้งานควรจะมีการถ่วง
น้ าหนักท่อ เน่ืองจากท่อจะเต็มไปด้วยอากาศ 
2.2.6.4 กำรขุดลอกท้องน  ำ 

ท่อพีอีเป็นตัวเลือกที่นิยมในการขุดลอกท้องน้ า เพราะความยืดหยุ่น 
น้ าหนักเบา การลอยตัว และความทนทานของท่อ ท าให้มีการใช้ท่อพีอีในการลอก
ท้องน้ ามาเป็นเวลานานแล้ว ในการใช้งานประเภทนี้จ าเป็นที่จะต้องเชื่อมเป็น
ความยาวพอประมาณ เพื่อให้ท่อสามารถเคลื่อนตัวไปมา ณ จุดที่ท างานได้ การ
เชื่อมต่อท่อน้ีอาจท าได้โดยใช้หน้าจาน หรือข้อต่อแบบง่ายๆ เพื่อให้ได้ความยาวที่
ต้องการ ในขณะด าเนินการขุดลอกท้องน้ าก็อาจเพื่อหรือลดความยาวท่อได้ตาม
ความเหมาะสม การท างานก็จะขึ้นกับชนิดของตะกอนที่มี ขนาดของการท างาน 
และการออกแบบในแต่ละกรณี ทั้งนี้เราใช้การค านวณเพื่อให้ท่อลอยบนผิวน้ า 
และสามารถใช้เรือลากได้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ชนิดของตะกอน และการ
ออกแบบทุ่นเพื่อช่วยพยุงท่อ 
2.2.6.5 ท่อลอยน  ำแบบชั่วครำว 

ท่อพีอีถูกน ามาใช้เป็นท่อที่ติดตั้งข้ามแม่น้ าแบบชั่วคราว โดยแรงลอยตัว
ของท่อพีอีท าให้ท่อลอยอยู่ที่บริเวณผิวน้ า หลักการออกแบบและติดตั้ง คือ ต้อง
ควบคุมให้ท่ออยู่ในที่ที่ก าหนดเมื่อเจอกระแสน้ าหรือคลื่นลม โดยส่วนใหญ่จะใช้
เคเบิ้ลยึด โดยจะยึดรอบท่อซึ่งสายเคเบิ้ลจะต้องไม่ไหลเลื่อนไปตามแนวท่อ ซึ่งจะ
ท าความเสียหายให้กับท่อ 

2.2.7 บทสรุป 
ท่อ HDPE เป็นท่อที่นิยมน ามาใช้ในการติดตั้งทางน้ า ความแข็งแรงทนทานของท่อรวมถึง

วิธีการที่ติดตั้งที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง ซึ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ เป็นระบบระบายน้ า ระบบสูบน้ า 
ท่อส่งน้ าดื่ม หรือท่อระบายน้ าเสียที่ต้องข้ามน้ า 

การเชื่อมท่อแบบเชื่อมชนที่ไว้วางใจได้ รวมถึงข้อต่อท่อหลากหลายชนิดท าให้ผู้ออกแบบ
มีวิธีการออกแบบได้หลายทาง ซึ่งจะได้ท่อที่ปราศจากการร่ัวซึม ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งทางน้ านี้ 
วิธีการต่อแบบนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีการติดตั้งแบบลอยและแบบจมท่อเป็นระยะทาง
ยาวๆ หรือแบบ directional drilling การน าข้อดีต่างๆของท่อพีอีมาใช้ในการออกแบบจะท าให้
ผู้ออกแบบสามารถเลือกวิธีการติดตั้งที่เหมาะสม ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้เรือ หรืออุปกรณ์พิเศษ
อ่ืนๆ และยังช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรทางน้ าด้วย 
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บทความนี้แสดงถึงภาพรวมในการออกแบบส าหรับการใช้งานท่อพีอีทางน้ า โดยทั่วไป
โดยให้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผู้ออกแบบถึงการใช้งานท่อพีอี การออกแบบที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้ 
อาจต้องขึ้นกับแต่ละกรณีไปจากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าท่อ HDPE เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมใน
การติดตั้งทางน้ า 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
การด าเนินงานกรณีศึกษาเฉพาะเร่ืองคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวาง

ท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเล จากอ าเภอขนอม - เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเสนอแนว
ทางการออกแบบที่เหมาะสม การวางท่อจะท าโดยวิธีลอยและจม (Floating and Sinking method) 
การวางท่อโดยวิธีดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างเฉพาะ ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และความ
พร้อมด้านอุปกรณ์เคร่ืองจักรมีจ ากัด ดังนั้น การประมาณราคาที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งแปรผัน
อย่างมากกับเทคนิคและขั้นตอนการท างาน จึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้
โดยเฉพาะ ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการเลือก
โครงการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในพื้นที่เกาะสมุย  เพื่อ
น าเสนอต่อบอร์ดการประปาหรือผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบต่อไป 

 
3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และจากเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคเกาะสมุย 

 
3.2 ก ำหนดแนวทำงกำรออกแบบ 

โครงการวางท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเล จากอ าเภอขนอม-เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง
เสนอแนวทางการออกแบบที่เหมาะสม การวางท่อจะท าโดยวิธีลอยและจม 

3.2.1 หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิจัย 
3.2.2  ศึกษาวิธีการท าโครงงานวิจัย 
3.2.3  จัดท าเค้าโครงงานวิจัย 
3.2.4  ท าการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการศึกษา  
3.2.5 ด าเนินการออกแบบ 
3.2.6 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
3.2.7  จัดท ารายงานและน าเสนอ 

 
3.3 แผนกำรวิจัย (Research Plan) 
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ตารางที่  3.1  แผนการวิจัย (Research Plan) 

 

ขั นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

              ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัย 

พ.ย.2555 ธ.ค.2555 ม.ค.2556 ก.พ.2556 มี.ค.2556 

สัปดำห ์ สัปดำห ์ สัปดำห ์ สัปดำห์ สัปดำห ์

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  1.หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิจัย                                     
2.ศึกษาวิธีการท าโครงงานวิจัย                                     
3.จัดท าเค้าโครงงานวิจัย                                     
4.รวบรวมข้อมูลและสรุปผล                                     
5. ด าเนินการออกแบบ                                     
6. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                     
7.จัดท ารายงานและน าเสนอ                                     
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำแผนแม่บทและศึกษำควำมเป็นไปได้

โครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (2553) โดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด และน ำข้อมูลมำท ำกำรก ำหนดแนวทำงและออกแบบท่อส่งน้ ำ
จำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีสู่เกำะสมุย พร้อมทั้งประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง 

 
4.1 รวบรวมข้อมูลจากแผนแม่บท 

4.1.1 ความต้องการก้าลังการผลิตน ้าประปา 
กำรประปำภูมิภำคสำขำเกำะสมุยมีควำมต้องกำรก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในปริมำณ 1,763 

ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2557 ปริมำณ 3,020 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2567 และ 
ปริมำณ 4,653 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2567 ในขณะที่ ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพียง 904 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งได้จำก 

 สถำนีผลิตน้ ำส ำนักงำน กำรประปำสำขำเกำะสมุย 450 ลูกบำศก์ เมตร /
 ชั่วโมง 
 สถำนีผลิตน้ ำ พรุหน้ำเมือง 250 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 
 สถำนีผลิตน้ ำ RO บริเวณบ่อผุด 104 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 
 สถำนีผลิตน้ ำ RO พรุกระจูด 100 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

สถำนีผลิตน้ ำพรุเฉวงอำจต้องหยุดกำรผลิตเนื่องจำกแหล่งน้ ำดิบไม่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้
ผลิตน้ ำประปำ ท ำให้พื้นที่เกำะสมุยอำจประสบกับปัญหำขำดแคลนน้ ำถึงประมำณ 2,116 ลูกบำศก์
เมตร/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2567 แต่จำกแผนป้องกันระยะสั้นของกำรประปำภูมิภำคสำขำเกำะสมุยได้
เพิ่มก ำลังกำรผลิตน้ ำแบบ RO ปริมำณ 200 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อบรรเทำกำรขำดแคลนน้ ำ ท ำ
ให้ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำที่ต้องกำรเพิ่มจำกปี พ.ศ. 2552 เท่ำกับ 2,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ดัง
แสดงในตำรำงที่ 4.1 และรูปที่ 4.1 
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ตำรำงที่  4.1  ก ำลังกำรผลิตที่ต้องกำรและก ำลังกำรผลิตที่ต้องกำรเพิ่มในปี พ.ศ. 2557 2567 และ 
2577 ของ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเกำะสมุย 

พื้นที่ 

ก ำลังกำรผลิตที่ต้องกำร
(ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง) ก ำลังผลิตปี 2552  

(ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง) 

ก ำลังกำรผลิตท่ีต้องกำรเพิ่ม
(ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง) 

ปี 2557 ปี 2567 ปี 2577 ปี 2557 ปี 2567 ปี 2577 

แม่ข่ำยเกำะสมุย 1,763 3,020 4,653 904 859 2,116 3,749 

 

 
 

รูปที่  4.1 ก ำลังกำรผลิตที่ต้องกำรและก ำลังกำรผลิตตำมแผนงำนปรับปรุง ขยำยระบบ
ประปำ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเกำะสมุย  

 
4.1.2 แนวคิดทางเลือกของการพัฒนาระบบประปา 
 ระบบกำรผลิตน้ ำของเกำะสมุยใช้น้ ำดิบแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ซึ่งจะประสบกับปัญหำขำด

แคลนน้ ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มี
ปริมำณน้ ำที่เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน  กำรประปำภูมิภำคจึงได้ซื้อน้ ำจำกบริษัท 
เอกชนซึ่งผลิตน้ ำจำกกระบวนกำร Reversed Osmosis (RO) ต้นทุนกำรผลิตน้ ำต่อหน่วยอยู่ในเกณฑ์
สูงเมื่อเทียบกับระบบผลิตน้ ำผิวดิน 

 สภำพภูมิประเทศที่เป็นเกำะท ำให้กำรจัดหำแหล่งน้ ำดิบ เพื่อผลิตน้ ำประปำมีควำมยุ่งยำก
ถึงแม้ว่ำระบบผลิตน้ ำผิวดินจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่ ำ แต่กำรจัดหำพื้นที่มีควำมยุ่งยำกและ
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มีค่ำด ำเนินกำรสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรจัดหำที่ดินในพื้นที่รำบเพื่อขุดสระพักน้ ำดิบและส ำรองน้ ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ดังนั้นจึงเกิดโครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรส่งน้ ำจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มำยังเกำะสมุย  

 กำรส่งน้ ำผ่ำนท่อทำงทะเลเป็นไปได้ในสองทำงเลือก คือกำรส่งน้ ำประปำที่บ ำบัดแล้วจำก
ฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและส่งไปยังเกำะสมุย  และกำรส่งน้ ำดิบจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเพื่อมำ
ผลิตบนเกำะ ควำมแตกต่ำงในกำรท ำงำนระหว่ำง 2 ทำงเลือก คือกำรก ำหนดที่ตั้งของระบบผลิต 
สถำนที่ตั้งของระบบผลิตและแหล่งน้ ำดิบเป็นตัวแปรที่ส ำคัญต่อกำรลงทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับและเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรก ำหนดทำงเลือกจึงท ำกำรก ำหนดแผนผังทำงเลือก กำร
พัฒนำระบบประปำ ตำมขั้นตอน (Flow Chart) รูปที่ 4.2 
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รูปที่  4.2  แผนผังทำงเลือก กำรพัฒนำระบบประปำ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเกำะสมุย 
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แผนผังทำงเลือกดังกล่ำว น ำไปใช้เป็นแนวทำงส ำหรับก ำหนดทำงเลือกต่ำง  ๆ ซึ่งจะได้รับ
กำรประเมินเพื่อเปรียบเทียบกำรลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเลือกเพียงทำงเลือกเดียวที่
ใช้กำรลงทุนที่น้อยที่สุดและให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 

4.1.3 ทางเลือกของการวางท่อส่งน ้าไปเกาะสมุย 
 แหล่งน้ ำดิบในพื้นที่ศึกษำประกอบด้วย 2 แหล่ง คือคลองพุมดวง และแม่น้ ำตำปี แม่น้ ำตำ
ปีมีข้อด้อยกว่ำคลองพุมดวง เนื่องจำกแม่น้ ำตำปีมีต้นน้ ำมำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ ซึ่งไหลผ่ำน
ชุมชนและมีปริมำณสำรแขวนลอยสูง ท ำให้น้ ำมีควำมขุ่นมำกกว่ำคลองพุมดวง ในขณะที่คลองพุ
มดวงรับน้ ำที่ปล่อยออกมำจำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของเขื่อนรัชชประภำในปริมำณที่เพียงพอและ
ต่อเนื่อง ซึ่งน้ ำจำกเขื่อนได้ผ่ำนกำรตกตะกอนจำกกำรกักเก็บมำแล้วชั่วระยะเวลำหนึ่ง ดังนั้น หำก
น ำมำใช้เป็นแหล่งน้ ำดิบจะท ำให้สำมำรถประหยัดสำรเคมีได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 เพื่อให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้นส ำหรับกำรเปรียบเทียบกำรวำงท่อส่งน้ ำซึ่งมีทั้งผลดีและ
ผลเสียระหว่ำงกำรส่งน้ ำทั้งสองระบบ(น้ ำประปำและน้ ำดิบ)ในเบื้องต้นท ำกำรพิจำรณำเลือก
ต ำแหน่งกำรก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำและระบบผลิตให้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนีสูบน้ ำตลิ่งชัน 
เน่ืองจำกเป็นจุดสูบน้ ำที่ใกล้กับถนนหลักและใช้แหล่งน้ ำดิบจำกคลองพุมดวง 

กำรเปรียบเทียบกำรลงทุนระหว่ำงกำรวำงท่อส่งน้ ำประปำและท่อส่งน้ ำดิบ   เป็นกำร
เปรียบเทียบควำมเหมำะสมระหว่ำงทั้งสองทำงเลือกของโครงกำรรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่น้อยกว่ำซึ่ง
น ำไปสู่กำรเปรียบเทียบกำรลงทุนระหว่ำงกำรวำงท่อส่งน้ ำจำกพื้นแผ่นดินใหญ่ฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนีและกำรใช้ระบบ RO เป็นระบบผลิตน้ ำบนเกำะสมุย 

กำรวำงท่อระบบส่งน้ ำประปำและท่อส่งน้ ำดิบไปยังเกำะสมุย ส ำหรับผู้ใช้น้ ำช่วงแรกของ
โครงกำรในระยะเวลำ 10 ปี มีข้อพิจำรณำเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ตำมตำรำงที่ 4.2 

 
ตำรำงที่  4.2  เปรียบเทียบของทำงเลือก กำรวำงท่อส่งน้ ำไปยังเกำะสมุย 

ข้อพิจารณา 
ทางเลือกท่ี 1 

การวางท่อส่งน ้าดิบ 
ทางเลือกท่ี 2 

การวางท่อส่งน ้าประปา 

1. กำรจ่ำยน้ ำ - สำมำรถจ่ำยน้ ำให้ระบบผลิตที่ขำด
แคลนน้ ำดิบระหว่ำงทำงได้ทั้งระบบ
ผลิตบนเกำะและแผ่นดินใหญ ่

- ถ้ำมีกำรปิดท่อซ่อมแซม สำมำรถใช้ 
น้ ำดิบในอ่ำงเก็บน้ ำผลิดน้ ำประปำได้ 

- สำมำรถจ่ำยเป็นน้ ำสะอำดเข้ำเส้น
ท่อจ่ำยน้ ำได้โดยตรงส ำหรับชุมชน
ระหว่ำงทำงหรือส ำหรับกำรประปำ
ที่มีปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในบำง
ฤดูกำรหรือกรณีฉุกเฉิน 
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ตำรำงที่  4.2  (ต่อ) 

ข้อพิจารณา 
ทางเลือกท่ี 1 

การวางท่อส่งน ้าดิบ 
ทางเลือกท่ี 2 

การวางท่อส่งน ้าประปา 

2. กำรกักเก็บน้ ำ สำมำรถน ำไปเติมใส่ในอ่ำงเก็บน้ ำที่มี
อยู่แล้วบนเกำะสมุยได้โดยตรงเช่นที่พรุ
กระจูดโดยอำจไม่จ ำเป็น ต้องสร้ำงอ่ำง
เก็บน้ ำเพิ่มเติม 

สำมำรถน ำไปเก็บไว้ในถังน้ ำใสของ
ระบบผลิตและจ่ำยเข้ำสู่ระบบท่อจ่ำย
น้ ำโดยใช้ระบบสูบจ่ำยน้ ำที่มีอยู่เดิม 

3 .กำรสูญ เสี ย
(Loss) 

กำรรั่วไหลในท่อน้ ำมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำกว่ำ
กำรรั่วไหลของน้ ำประปำ 

- 

4. ที่ดิน ที่ดินบนเกำะมีรำคำสูงโดยเฉพำะพื้นที่
รำบผืนเดียวกันเพื่อก่อสร้ำงสระเก็บน้ ำ
และระบบผลิต 

สำมำรถจัดหำที่ดินได้ง่ำยและรำคำไม่
สูง เพื่อสร้ำงระบบผลิตใหม่ บน
แผ่นดินใหญ ่

5 .  ระบบผลิด
น้ ำประปำ 

ในกรณีที่ระบบผลิตน้ ำของเดิมบน
เกำะสมุยขำดแคลนน้ ำดิบ สำมำรถ
ชดเชยระบบเดิมที่ขำดไปได้ 

ไม่จ ำเป็นต้องก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำ
ใหม่บนเกำะสมุย ตัดปัญหำเรื่องที่ดิน
หำยำกและมีรำคำแพง 

6. บุคลำกรและ
กำรด ำเนิน 
งำน 

ต้องมีบุคลำกร ส ำหรับดูแลระบบผลิต
น้ ำประปำขนำดใหญ่ บนเกำะสมุย ต้อง
มีกำรขนส่งสำรเคมีจำกฝั่งสุรำษฎร์ธำนี
ไปยังเกำะสมุย 

เน่ืองจำกระบบผลิตน้ ำอยู่ในพื้นที่
ส ำ ข ำ สุ ร ำษฎร์ ธ ำ นี ส ำ ม ำ ร ถ ใช้
บุคลำกรร่วมกันได้ ลดควำมยุ่งยำกใน
เชิงกำรบริหำรและประหยัดค่ำขนส่ง
สำรเคม ี

 
 ทางเลือกที่ 1  กำรจัดส่งน้ ำดิบไปยังเกำะสมุยโดยกำรวำงท่อส่งน้ ำทำงทะเล 

กรณีนี้จะเป็นกำรวำงท่อส่งน้ ำดิบและระบบกำรสูบส่งไปยังเกำะสมุยโดยตรง น้ ำดิบที่
ส่งไปจะจ่ำยให้กับระบบผลิตน้ ำที่มีอยู่เดิมบนเกำะสมุย ซึ่งประสบกับสภำวะกำรขำดแคลนในช่วง
ฤดูแล้ง รวมทั้งให้กับระบบประปำใหม่ที่จะท ำกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติม เพื่อให้มีอัตรำกำรผลิตอย่ำง
พอเพียงส ำหรับควำมต้องกำรใช้น้ ำในระยะเวลำ 10 ป ี(จนถึงปี พ.ศ.2567) 

ทางเลือกที่ 2  กำรวำงท่อส่งน้ ำประปำไปเกำะสมุย 
กรณีนี้เป็นกำรวำงท่อส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไปยังเกำะสมุยโดยตรงใน

ปริมำณที่พอเพียงในระยะเวลำ 10 ปี ซึ่งต้องกำรน้ ำประปำในปริมำณ 2,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 
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แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำจำกคลองพุมดวง ที่ตั้งของระบบผลิตน้ ำประปำจะเป็นตัว
แปรที่ควบคุมต้นทุน กำรศึกษำนี้ก ำหนดต ำแหน่งที่ตั้งของระบบผลิตในสองพื้นที่  คือบริเวณ
หมู่บ้ำนตลิ่งชัน และบริเวณระหว่ำงกำรวำงท่อส่งน้ ำ  

ก้าหนดท่ีตั งของระบบผลิต อยู่ในบริเวณหมู่บ้านตลิ่งชัน 
ในกรณีนี้ ที่ตั้งของระบบผลิตน้ ำและโรงสูบน้ ำแรงต่ ำจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันและใช้น้ ำดิบ

จำกคลองพุมดวง หำกทำงเลือกนี้มีควำมเป็นไปได้ จะต้องท ำกำรจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณโรงสูบ
ดิบตลิ่งชันและท ำกำรก่อสร้ำงระบบผลิตขนำด 2,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง หำกรวมปริมำณ
น้ ำประปำที่ผลิตได้จำกระบบผลิตน้ ำที่จะสร้ำงขึ้นใหม่นี้กับกำรประปำสุรำษฎร์ธำนี  ซึ่งสำมำรถ
ผลิตน้ ำประปำได้ในปริมำณ 4,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ก ำลังกำรผลิตรวมจะมีปริมำณมำกถึง 
6,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง และมีผลต่อกำรลงทุนในแง่ขนำดก ำลังกำรผลิต (Economy of Scale)
นอกจำกนี้ กำรที่ระบบผลิตทั้งสองอยู่ใกล้กันจะช่วยลดบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งจัดเป็น
ผลประโยชน์ทำงอ้อม อย่ำงไรก็ตำม เพื่อควำมชัดเจนในกำรเปรียบเทียบกำรลงทุน ผู้วิจัยจะคิด
เฉพำะค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์จำกระบบผลิตน้ ำประปำในปริมำณ 2,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ก้าหนดท่ีตั งของระบบผลิตอยู่บริเวณระหว่างการวางท่อส่งน ้า 
กรณีนี้เป็นกำรก ำหนดที่ตั้งของระบบผลิตน้ ำให้อยู่ระหว่ำงโรงสูบน้ ำแรงต่ ำบ้ำนท่ำตลิ่งชัน 

ไปตำมถนนหมำยเลข 417 และทำงหลวงหมำยเลข 401 คำดว่ำกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำในระหว่ำง 
เส้นทำงดังกล่ำวและวำงท่อน้ ำดิบมำจำกโรงสูบน้ ำบ้ำนตลิ่งชันจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อที่ดินที่ถูก 
กว่ำ เมื่อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำรวำงท่อส่งน้ ำในขนำดที่เท่ำกัน (น้ ำดิบหรือน้ ำประปำ) 

จำกกำรพิจำรณำเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกำรวำงท่อส่งน้ ำทั้งสองระบบ จำกเอกสำร
กำรจัดท ำแผนแม่บทและศึกษำควำมเป็นไปได้  โครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำ ในพื้นที่
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (2553) กำรก่อสร้ำงวำงท่อส่งน้ ำประปำไปเกำะสมุยเป็นทำงเลือกที่เหมำะสม
ที่สุด เน่ืองจำก 

(1) สำมำรถหำที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำประปำบนฝั่งสุรำษฎร์ธำนีได้ง่ำยและ
รำคำถูกกว่ำบนเกำะสมุย 

(2)  กำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบผลิตน้ ำประปำบนฝั่งสุรำษฎร์ธำนีจะสะดวกมำกกว่ำ
บนเกำะสมุย ทั้งในด้ำนกำรบิหำรและกำรขนส่งสำรเคมี 

(3)  สำมำรถจ่ำยเป็นน้ ำสะอำดเข้ำเส้นท่อจ่ำยน้ ำได้โดยตรงส ำหรับชุมชนระหว่ำงทำงที่
ขำดแคลนน้ ำประปำ 

ในกรณีที่ต้องปิดซ่อมท่อส่งน้ ำประปำและจ ำเป็นต้องหยุดกำรจ่ำยน้ ำจำกฝั่ง จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนีไปยังเกำะสมุย ผู้ใช้น้ ำจะต้องอำศัยน้ ำจำกระบบผลิตน้ ำที่มีอยู่บนเกำะเป็นหลัก กำร
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ด ำเนินงำนระบบประปำในช่วงฤดูแล้งควรใช้น้ ำประปำจำกระบบส่งน้ ำเป็นหลัก  เพื่อรักษำปริมำณ
น้ ำดิบในอ่ำงเก็บบนเกำะสมุยไว้ให้มำกที่สุด กำรวำงท่อส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุยจะช่วยให้กำร
ส่งน้ ำประปำมีควำมมั่นคงเพิ่มขึ้น 

4.1.4 การเปรียบเทียบการลงทุนระหว่างระบบผลิตน ้าแบบ RO และการวางท่อส่งน ้าทาง
ทะเล 

เพื่อให้กำรก ำหนดแนวทำงเลือกระหว่ำงกำรใช้ระบบกำรผลิตน้ ำแบบ  RO ติดตั้งบนเกำะ
และกำรน ำน้ ำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีผ่ำนท่อส่งน้ ำทำงทะเล มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น แผนแม่บท
และศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (2553) 
ได้ท ำกำรวิเครำะห์ในเบื้องต้นเพื่อหำค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนก่อสร้ำงระบบผลิตและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (Operation) ของแต่ละแนวทำงเลือกมำเป็นตัวเปรียบเทียบ 

ปัจจัยที่มีผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนและกำรด ำเนินงำนส ำหรับแนวทำงเลือกในกำรวำง
ท่อส่งน้ ำทำงทะเล มีประเด็นที่ควรน ำมำพิจำรณำ ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่ตั้งของระบบผลิตและที่ตั้งของระบบสูบน้ ำแรงต่ ำ 
2. ควำมยำวและขนำดของท่อส่งน้ ำบนฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
3. ควำมยำวและขนำดของท่อส่งทำงทะเล 
4. ขนำดของระบบกำรผลิต (Economy of Scale) 
5. ที่ตั้งและคุณภำพของแหล่งน้ ำ 
6. ต ำแหน่งที่ตั้งของอำคำรรับน้ ำที่มีอยู่ เดิม เช่นถังน้ ำใส และสถำนีจ่ำยน้ ำ      

เป็นต้น 
7. ขนำดและที่ตั้งของสถำนีสูบน้ ำเพิ่มแรงดันระหว่ำงทำง (Booster Pumps) 

ปริมำณน้ ำประปำที่น ำไปวิเครำะห์ต้นทุนค่ำน้ ำต่อหน่วย จะใช้ปริมำณน้ ำดิบเฉลี่ยรำยปี 
(ลูกบำศก์เมตร/ปี) ที่หักปริมำณผลิตเฉลี่ยที่มีอยู่ เดิมบนเกำะสมุย จำกกำรค ำนวณดังแสดงในแผน
แม่บทและศึกษำควำมเป็นไปได้โครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(2553) ปริมำณน้ ำผลิตเฉลี่ยรำยปีที่ต้องกำรเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบันในปี 2567 เท่ำกับ 11.99 ล้ำน 
ลูกบำศก์เมตร/ปี ดังแสดงในตำรำงที่ 4.3 
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ตำรำงที่  4.3  ปริมำณน้ ำผลิตเฉลี่ยรำยปีที่ต้องกำรเพิ่มของระบบประปำ กำรประปำส่วนภูมิภำค
 สำขำเกำะสมุย 

ปริมำณน้ ำ หน่วย พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2577 
1. ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำยเฉลี่ย ลูกบำศก์เมตร/วัน 38,827 59,826 
2. ปริมำณน้ ำผลิตจ ำหน่ำย (รวมน้ ำสูญเสีย) ลูกบำศก์เมตร/วัน 51,769 79,768 
3. ปริมำณน้ ำผลิตบนเกำะเฉลี่ย ลูกบำศก์เมตร/วัน 15,497 15,497 
4. ปริมำณน้ ำผลิตที่ต้องกำรผลิตเพิ่มเฉลี่ย ลูกบำศก์เมตร/วัน 36,272 64,271 
5. ปริมำณน้ ำผลิตที่ต้องกำรผลิตเพิ่มเฉลี่ย ลูกบำศก์เมตร/ป ี 13.24 23.46 
ที่มำ: ส ำนักงำนประปำอ ำเภอเกำะสมุย, 2554 
 

4.1.4.1 การวางระบบท่อส่งน ้าไปยังเกาะสมุย  
บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด ได้ก ำหนด

รูปแบบ (Model) ของระบบท่อส่งน้ ำไปยังเกำะสมุยให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ใช้น้ ำส ำหรับวำงแผนในปี พ.ศ. 2567 และวิเครำะห์ระบบท่อส่งน้ ำโดยใช้
โปรแกรมEPANET V.2 โดยก ำหนดให้มีองค์ประกอบหลักส่วนต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกระบวนกำรสูบส่งน้ ำให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง
และน ำมำจัดท ำประมำณกำรเพื่อหำค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 

กำรส่งน้ ำประปำผ่ำนระบบท่อส่งน้ ำทำงทะเลมีองค์ประกอบเบื้องต้น
ส ำหรับประเมินกำรลงทุนเพื่อกำรเปรียบเทียบดังนี้ 

1) องค์ประกอบของระบบท่อส่งน ้าไปยังเกาะสมุย 
ระบบท่อส่งน้ ำในส่วนบนพื้นดินฝั่งจังหวัดสุรำษฎรธำนีไปยังเกำะสมุย 

แสดงดังรูปที่ 4.3 และ 4.4 เร่ิมจำกระบบสูบน้ ำแรงสูงของระบบผลิตไปสิ้นสุดที่
บริเวณบ้ำนท่ำจันทร์ ก่อนวำงท่อส่งน้ ำใต้ทะเลไปยังฝั่งเกำะสมุย และก ำหนดให้
โรงสูบน้ ำแรงต่ ำอยู่ในบริเวณบ้ำนท่ำตลิ่งชันและมีจุดปลำยทำงของท่อส่งน้ ำลง
บนถังน้ ำใสและสถำนีสูบน้ ำบริเวณบ้ำนหน้ำเมืองของเกำะสมุยรำยละเอียดของ
แนวท่อส่งน้ ำและองค์ประกอบของอำคำรส่วนต่ำงๆ ตำมแนวท่อแต่ละส่วนมีดังนี้ 

2) แนวท่อส่งน ้าบนฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กำรวำงแนวท่อส่งน้ ำประปำจำกระบบผลิตบริเวณบ้ำนตลิ่งชันไปยังบ้ำน

ท่ำจันทร์ ใช้แนววำงท่อไปตำมถนนสำยหลัก โดยจะเลือกเส้นทำงที่มีระยะทำงสั้น
และมีอุปสรรคในกำรวำงท่อน้อยที่สุด อย่ำงไรก็ตำม ไหล่ทำงของถนนบำงช่วงที่
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คับแคบและแนวท่อที่มีอยู่เดิมในบำงช่วงของถนนเป็นอุปสรรคต่อกำรก่อสร้ำง 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด ได้เสนอเส้นทำงที่
เหมำะสม โดยก ำหนดที่ตั้งของระบบผลิตน้ ำให้อยู่ระหว่ำงโรงสูบน้ ำแรงต่ ำบ้ำน
ตลิ่งชัน ไปตำมถนนหมำยเลข 417 และทำงหลวงหมำยเลข 401 ไปจนถึงอ ำเภอ
กำญจนดิษฐ์ และอ ำเภอบ้ำนใน ก่อนวกซ้ำยเข้ำสู่ถนนหมำยเลข 4142 แล้วเลี้ยว
ขวำเข้ำสู่ถนน รพช. หมำยเลข 3193 ผ่ำนบริเวณผลิตน้ ำประปำบ้ำนน้ ำฉำไปสุด
ปลำยทำงที่บ้ำนท่ำจันทร์ เป็นระยะทำงประมำณ 90 กิโลเมตร 

ด้วยแรงดันเร่ิมต้นที่ค่อนข้ำงสูง กำรส่งน้ ำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จึง
ต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวขนำด 900 มิลลิเมตร เพื่อส่งน้ ำในอัตรำ 2,000 ลูกบำศก์
เมตร/ชั่วโมง ด้วยควำมเร็วของน้ ำในเส้นท่อโดยเฉลี่ยประมำณ 1 เมตรต่อวินำที 



55 
 

 

รูป
ที่ 
 4.
3  
แน

วท
่อส

่งน
้ ำแ
ละ

รูป
ตัด

ตำ
มย

ำว
 กำ

รป
ระ
ปำ
ส่ว

นภ
ูมิภ

ำค
 ส
ำข
ำเก

ำะ
สม

ุย 
 



56 
 

 

รูป
ที่ 
 4.
4  
แน

วท
่อส

่งน
้ ำป
ระ
ปำ
ไป

เกำ
ะส

มุย
 ตำ

มแ
นว

ทำ
งเล

ือก
ที่ค

ำด
ว่ำ
เห
มำ
ะส

มท
ี่สุด

  ท
ี่มำ

: 
 

แผ
นแ

ม่บ
ทโ

คร
งก
ำร
ปร

ับป
รงุ
ขย
ำย
ระ
บบ

ปร
ะป

ำใ
นพ

ื้นท
ี่จัง
หว

ัดส
ุรำ
ษฎ

ร์ธ
ำน
ี,25

53
 

 



57 
 

3) ระบบผลิตน ้าส้าหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 
ในปี พ.ศ. 2567 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเกำะสมุยจะต้องท ำกำร

ก่อสร้ำงระบบผลิตขึ้นอีก 2,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง โดยคำดว่ำจะท ำกำร
ก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำแบบดั้งเดิม ตำมแบบมำตรฐำนของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
ซึ่งจะมีองค์ประกอบของระบบผลิตโดยสังเขปดังนี ้

 ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ ำ 
 ขนำดก ำลังกำรผลิต 2,000 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 1 ชุด 
 ถังน้ ำใสขนำด 5,000 ลูกบำศก์เมตร   1 ชุด 
 โรงสูบน้ ำแรงสูงขนำด 7 x 20 เมตร   1 หลัง 
 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำขนำด 7 x 20 เมตร   1 หลัง 
 อำคำรชักน้ ำและองค์ประกอบ   1 ชุด 
 โรงเก็บจ่ำยสำรเคมีขนำด 14.5 x 36 เมตร  1 หลัง 
 บ้ำนพักขนำด 4 ครอบครัว    1 หลัง 
 เคร่ืองจ่ำยสำรเคมีพร้อมชุดถังกวน   1 ชุด 
 เคร่ืองจ่ำยแก๊สคลอรีนพร้อมอุปกรณ์   1 ชุด 
 ประสำนท่อภำยในของระบบประปำ   1 ชุด 
 เคร่ืองสูบน้ ำแรงต่ ำขนำด 750 ลูกบำศก์เมตร/ชัว่โมง ส่งน้ ำสูง  

25 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ 100 HP    4 ชุด 
(ส ำรอง 1 ชุด) 

 เคร่ืองสูบน้ ำแรงสูงขนำด 750 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ส่งน้ ำสูง  
85 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ 355 HP    4 ชุด  

ส ำรอง 1 ชุด) 
4) ระบบสูบน ้าเพิ่มแรงดันฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ระบบท่อส่งน้ ำไปยังเกำะสมุยบนฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เร่ิมจำกระบบ

สูบน้ ำแรงสูงของระบบผลิตที่จะก่อสร้ำงบริเวณบ้ำนท่ำตลิ่งชัน ไปสิ้นสุดที่บ้ำน
ท่ำจันทร์ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรวำงท่อส่งน้ ำทำงทะเล ดังแสดงในรูปที่ 4.3 
อำคำรสูบน้ ำระหว่ำงทำงประกอบด้วยถังน้ ำใสและสถำนีสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pumping Station) บริเวณบ้ำนใน เพื่อยกระดับแรงดันของกำรสูบส่งน้ ำ
ไปฝั่งเกำะสมุย องค์ประกอบของสถำนีสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน มีดังนี้ 
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 จัดหำที่ดินประมำณ     10 ไร ่
 ถังน้ ำใสขนำด 5,000 ลูกบำศก์เมตร     1  ชุด 
 โรงสูบน้ ำแรงสูงขนำด 7 x 20 เมตร   1 หลัง 
 เคร่ืองสูบน้ ำแรงสูงขนำด 750 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ส่งน้ ำสูง  

85 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ 355 HP    4 ชุด  
(ส ำรอง 1 ชุด) 

 ประสำนท่อภำยในของระบบประปำ   1 ชุด 
 บ้ำนพักขนำด 2 ครอบครัว    1 หลัง 
5) ท่อส่งน ้าทางทะเล ไปยังเกาะสมุย 
กำรวำงท่อส่งน้ ำทำงทะเลจะเร่ิมจำกบ้ำนท่ำจันทร์ไปขึ้นฝั่งบริเวณหำด

ท้องโตนด ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนทิศใต้ของเกำะสมุย แนวกำรวำงท่อดังกล่ำวเป็นแนว
วำงท่อส่งน้ ำทำงทะเล ซึ่งเลือกใช้ท่อ HDPE ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 900 มิลลิเมตร 
ชั้น PN10 ไปยังเกำะสมุยที่ใช้ระยะทำงที่สั้นที่สุด (ประมำณ 17.40 กิโลเมตร) โดย
มีจุดเร่ิมต้นของแนวท่อห่ำงจำกจุดเร่ิมวำงท่อสำยไฟแรงสูงของกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคไปทำงทิศเหนือประมำณ 6 กิโลเมตร แนวขึ้นท่อบนเกำะสมุยเป็นแนว
เดียวกับกำรวำงสำยเคเบิ้ลใต้น้ ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  (รูปที่ 4.4) ซึ่งได้
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยได้พิจำรณำทำงเลือกแนวที่ 2 เผื่อไว้เป็นทำงส ำรอง
หำกในกรณีที่ แนวกำรวำงท่อในทะ เลมี อุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อม โดยเส้นทำงนี้มีจุดเร่ิมของกำรวำงท่อส่งน้ ำทำงทะเลเร่ิมจำกบ้ำน
ท่ำจันทร์เช่นเดียวกับเส้นทำงที่ 1 โดยวำงขนำนไปกับแนววำงท่อสำยไฟแรงสูง
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ห่ำงจำกแนวสำยไฟฟ้ำแรงสูงประมำณ 1กิโลเมตร ท ำ
ให้ไม่ต้องวำงท่อส่งน้ ำคล่อมทับกับแนวสำยไฟแรงสูง  ไปขึ้นฝั่งบริเวณหำดพังกำ
ของเกำะสมุย แต่เส้นทำงดังกล่ำวจะมีระยะทำงกำรวำงท่อในทะเลยำวกว่ำ
แนวทำงที่ 1 ประมำณ 1. 8 กิโลเมตร  

6) แนวท่อและองค์ประกอบของระบบท่อส่งน ้าบนฝั่งเกาะสมุย 
ระบบท่อส่งน้ ำบนฝั่งเกำะสมุยประกอบด้วยแนวท่อขึ้นฝั่งบริเวณหำดท้อง

โตนดไปตำมถนน รพช. หมำยเลข สฎ 4051 ทำงหลวงหมำยเลข 4170 ไปจนถึง
จุดตัดกับทำงหลวงหมำยเลข 4173 บริเวณบ้ำนหน้ำเมือง  ดังแสดงในรูปที่ 4.4 
บริเวณดังกล่ำวจะเป็นที่ตั้งของสถำนีสูบแรงสูง เพื่อส่งน้ ำไปยังถังน้ ำใสบริเวณ
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ช่องเขำและจ่ำยน้ ำขึ้นพื้นที่จ่ำยน้ ำ ต ำบลอ่ำงทอง ต ำบลลิปะน้อย และต ำบลตลิ่ง
งำม ส ำหรับระบบสูบแรงสูงชุดที่ 2 และจ่ำยน้ ำไปยังพื้นที่จ่ำยน้ ำบริเวณต ำบล
มะเร็ต ต ำบลหน้ำเมือง ต ำบลบ่อผุด และต ำบลแม่น้ ำ เนื่องจำกถังน้ ำใสบริเวณเขำ
ศิลำงูตั้งอยู่บนพื้นที่สูง กำรส่งน้ ำจ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองสูบน้ ำและวำงท่อส่งน้ ำขนำด 
280 มิลลิเมตร แยกต่ำงหำกเพื่อส่งน้ ำไปเก็บส ำรองไว้จ่ำยเสริมในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน 

กำรวำงแผนโครงกำรเพื่อก่อสร้ำงระบบกำรส่งน้ ำในปี พ.ศ.  2567 ควร
จัดเตรียมเร่ืองที่ดินและกำรออกแบบอำคำรเผื่อไว้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงขยำยโครงกำรในปี พ.ศ. 2577 องค์ประกอบหลักของระบบท่อส่งน้ ำฝั่ง
เกำะสมุย ได้แก่ ถังน้ ำใสและระบบสูบน้ ำบริเวณทำงแยกบ้ำนหน้ำเมือง ระยะเวลำ
ในกำรกักเก็บน้ ำในถังน้ ำใสก ำหนดไว้ประมำณ 10 ชั่วโมง เพื่อควำมมั่นคงและ
ส ำรองน้ ำไว้ใช้ยำมฉุกเฉินหรือกรณีซ่อมท่อที่อำจช ำรุดในทะเล 

ท่อส่งน้ ำและองค์ประกอบของสถำนีสูบน้ ำมีรำยกำรดังนี้ 
 ท่อ HDPE ขนำด 900 มิลลิเมตร PN 10 ยำวประมำณ  11 กิโลเมตร 
 จัดหำที่ดินประมำณ      12 ไร่ 
 ถังน้ ำใสขนำด 10,000 ลูกบำศก์เมตร     2  ชุด 
 โรงสูบน้ ำแรงสูงขนำด 7 x 24 เมตร   1 ชุด 
 เคร่ืองสูบน้ ำแรงสูงขนำด 650 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ส่งน้ ำสูง 75 

เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 270 HP ส่งน้ ำไปยังถังน้ ำใสบนช่องเขำ 
        จ ำนวน 3 ชุด (ส ำรอง 1 ชุด) 

 เคร่ืองสูบน้ ำแรงสูงขนำด 800 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ส่งน้ ำสูง 45 
เมตร. ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 175 HP ส่งน้ ำจำกถังน้ ำใสไปเขตจ่ำย 
น้ ำหน้ำเมือง    จ ำนวน 3 ชุด (ส ำรอง 1 ชุด) 

 เคร่ืองสูบน้ ำแรงสูงขนำด170ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมงส่งน้ ำได้สูง 80 
เมตรขับด้วยมอเตอร์ขนำด 75 HP ส่งน้ ำจำกถังน้ ำใสไปถังน้ ำใสบน
เขำศิลำงู     จ ำนวน 1 ชุด (ส ำรอง 1 ชุด) 

 เคร่ืองจ่ำยแก๊สคลอรีนขนำด 10 กิโลกรัม/ชัว่โมง  
     จ ำนวน 2 ชุด (ส ำรอง 1 ชุด) 
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7) ระบบควบคุมการส่งน ้าจากฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะ สมุย 
กำรส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุยเร่ิมจำกระบบสูบน้ ำบริเวณตลิ่งชัน เป็น

ระยะทำงประมำณ130 กม. ตำมควำมยำวของท่อส่งน้ ำที่วำงผ่ำน (Profile) ซึ่งจะ
ผ่ำนพื้นที่ๆ มีควำมแตกต่ำงของระดับกำรวำงท่อในทะเลและกำรสูบส่งน้ ำเป็น
ระยะทำงไกลๆ เช่นนี้จ ำเป็นต้องใช้แรงดัน (Head) ในกำรสูบส่งน้ ำต้นทำงที่สูง
มำก กำรตัดตอนกำรสูบส่งโดยกำรใช้สถำนีเพิ่มแรงดันระหว่ำงทำงจะท ำให้กำร
สูบส่งน้ ำขำดควำมต่อเนื่อง และจ ำเป็นต้องมีกำรพักน้ ำลงในถังน้ ำใส เพื่อให้
สำมำรถสูบส่งต่อเป็นระยะๆ หำกอัตรำกำรสูบน้ ำจำกถังน้ ำใสไปยังสถำนีถัดไป
น้อยกว่ำหรือมำกกว่ำอัตรำกำรส่งน้ ำจำกต้นทำง ก็จะท ำให้เกิดสภำวะน้ ำล้นหรือ
น้ ำแห้งถังน้ ำใสในสถำนีต่ำงๆ ได้ กรณีดังกล่ำวแก้ไขได้โดยกำรควบคุมกำรปิด-
เปิดเคร่ืองสูบน้ ำหรือปรับควำมเร็วรอบ เพื่อให้อัตรำกำรไหลของน้ ำในระบบส่ง
น้ ำอยู่ในสภำวะสมดุล 

เพื่อให้กำรควบคุมและบริหำรกำรส่งน้ ำไปยังจุดหมำยเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง จ ำเป็นต้องน ำระบบ SCADA มำใช้ในกำรควบคุมกำรสูบส่งน้ ำระหว่ำง
สถำนีต่ำงๆ โดยกำรควบคุมระยะไกลผ่ำนระบบคลื่นวิทยุย่ำนควำมถี่ UHF ของ
กำรประปำส่วนภูมิภำค เบื้องต้นก ำหนดให้มีศูนย์กำรควบคุมอยู่ที่สถำนีสูบน้ ำตลิ่ง
ชัน และมีสถำนีลูกข่ำย 

 ศูนย์ควบคุมกำรส่งน้ ำ (Control Center -Master Station) บริเวณโรง
ผลิตน้ ำตลิ่งชัน 

 สถำนีลูกข่ำย (Slave Station) ควบคุมกำรผลิตและสูบส่งบริเวณบ้ำน
ท่ำตลิ่งชัน 

 สถำนีลูกข่ำยระบบส่งน้ ำ ระยะไกล ประกอบด้วย 
 สถำนีสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pumps) บริเวณบ้ำนใน 
 สถำนีพักน้ ำและสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pumps) ขึ้นถังน้ ำใสช่อง

เขำ บริเวณแยกบ้ำนหน้ำเมือง 
 สถำนีวัดอัตรำกำรไหลของน้ ำบริเวณจุดส่งน้ ำบ้ำนท่ำจันทร์และจุด

ขึ้นฝั่งเกำะสมุย บริเวณหำดท้องโตนด 
8) การวิเคราะห์การลงทุนของระบบท่อส่งน ้าไปยังเกาะสมุย  
จำกข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำแผนแม่บทและศึกษำควำมเป็นไปได้

โครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  กำรวิเครำะห์
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ด้ำนกำรเงิน ค่ำลงทุนของระบบท่อส่งน้ ำไปยังเกำะสมุย ประกอบด้วยต้นทุนค่ำ
ก่อสร้ำง 30.62 บำทต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำด ำเนินกำรและค่ำบ ำรุงรักษำ 9.18 บำทต่อ
ลูกบำศก์เมตรอัตรำค่ำคืนทุนรวมค่ำก่อสร้ำงและค่ำด ำเนินกำร เท่ำกับ 39.80 บำท
ต่อลูกบำศก์เมตร 

เมื่อน ำต้นทุนค่ำน้ ำมำค ำนวณปรับเป็นรำยปี พบว่ำอัตรำค่ำน้ ำคืนทุนรวม
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำด ำเนินกำร เท่ำกับ 29.10 บำทต่อลูกบำศก์เมตร ในปี 2558 และ
จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีตำมอัตรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 ต่อปี 
4.1.4.2 การใช้ระบบผลิตน ้าแบบ RO บนเกาะสมุย 

กำรน ำเอำระบบผลิตน้ ำแบบ RO มำใช้เป็นระบบผลิตน้ ำบนเกำะสมุย 
เป็นแนวทำงแก้ปัญหำที่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกไม่มีข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนแหล่งน้ ำและสำมำรถลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มอัตรำกำรผลิตตำมขนำดและ
ต ำแหน่งต่ำงๆได้ตำมต้องกำร อย่ำงไรก็ตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อติดตั้งระบบ 
RO และกำรปฏิบัติงำน โดยรวมแล้วจะมีค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วย น้ ำที่ผลิตสูงกว่ำระบบ
ผลิตน้ ำผิวดิน ซึ่งจะต้องน ำมำเปรียบเทียบกับแนวทำงเลือกในกำรน ำน้ ำที่ผลิตจำก
ผืนแผ่นดินใหญ่โดยท่อส่งทำงทะเล ซึ่งเป็นแนวทำงเลือกที่มีค่ำลงทุนสูงส ำหรับ
ระบบท่อส่งน้ ำเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นเพื่อเป็นกำรก ำหนดข้อเปรียบเทียบกำรเลือกใช้แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำทำงใดทำงหนึ่งระหว่ำงกำรใช้ระบบ RO เป็นระบบผลิตน้ ำบนเกำะและ
ระหว่ำงกำรวำงท่อส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จึงต้องน ำค่ำใช้จ่ำยใน
กำรลงทุนต่อหน่วยน้ ำผลิต(บำทต่อลูกบำศก์เมตร)มำเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่ำง
ทั้งสองทำงเลือกและใช้แนวทำงเลือกที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนน้อยที่สุด 

1) องค์ประกอบการของระบบผลิต RO 
กำรประเมินกำรลงทุนเพื่อกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำ RO ส ำหรับใช้เป็น

แนวทำงกำรเปรียบเทียบมีปัจจัยที่ควรพิจำรณำได้แก่กำรเลือกต ำแหน่งที่จะท ำกำร
ก่อสร้ำงระบบผลิตและต ำแหน่ งของระบบสูบน้ ำ เพื่ อน ำน้ ำทะ เล เข้ ำสู่
ขบวนกำรผลิต ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจำรณำได้แก่ คุณภำพของน้ ำทะเลที่ปรำศจำก
กำรปนเปื้อนจำกสภำพแวดล้อมและขั้นตอนกำรน ำน้ ำทะเลเข้ำสู่ขบวนกำรผลิต
โดยใช้วีธีกำรเจำะบ่อริมชำยหำด(Beach Well)หรือจำกกำรสูบน้ ำทะเลที่อยู่ห่ำง
จำกฝั่ง ซึ่งแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะและสภำพพื้นที่และมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลงทุนที่ต่ำงกัน 
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องค์ประกอบหลักๆของระบบผลิตน้ ำประปำแบบ RO บนเกำะสมุย มี
ดังนี ้

 ถังเก็บน้ ำทะเล (Seawater Storage Tank) 
 ถังกรองทรำยเพื่อกรองสำรแขวนลอยและสิ่งสกปรกเบี้องต้นที่ติดมำ

กับน้ ำ 
 ระบบกรองแบบละเอียดประกอบด้วยเคร่ืองกรองแบบไส้กรอง
 (Cartridge Filter) ขนำด 5 ไมครอน เพื่อลดกำรอุดตันของเยื่อเมม 
 เบรน 
 เคร่ืองสูบน้ ำแรงสูงควำมดันไม่น้อยกว่ำ 57 บำร์ เพื่อส่งน้ ำทะเลเข้ำสู่

เยื่อเมมเบรนเพื่อแยกโมเลกุลของเกลือแร่ออกจำกน้ ำทะเล 
 ระบบกำรกรองแบบผันกลับ(Reversed Osmosis) ประกอบด้วยชุด

ของเยื่อเมมเบรนและอุปกรณ์ควบคุมและระบบตรวจวัดส ำหรับ
ควบคุมกำรผลิต 

 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมดัน (Pressure Exchanger) เพื่อน ำควำมดันที่
เหลือในระบบกลับมำใช้ในระบบเพื่อกำรประหยัดพลังงำน 

 ถังน้ ำใสเพื่อเก็บน้ ำที่ผ่ำนขบวนกำร RO ก่อนสูบจ่ำยไปยังผู้ใช้
 ต่อไป 
 ระบบสูบน้ ำแรงสูง (Water Distribution Pumps) 
กำรปฏิบัติงำนส ำหรับระบบ RO นอกจำกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับทำงด้ำน

กระแสไฟฟ้ำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักแล้ว ยังต้องมีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเปลี่ยนเยื่อ
เมมเบรนซึ่งจะมีอำยุกำรใช้งำนเฉลี่ยประมำณ 5 ปี นอกจำกนี้ยังมีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
กำรใช้สำรเคมีในขบวนกำรผลิต เพื่อล้ำงเยื่อเมมเบรนและปรับสภำพน้ ำตำม
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในระบบ โดยสำรเคมีที่ใช้ในระบบได้แก่ 

 กำรเติมคลอรีน (Pre Chlorination) เพื่อป้องกันและก ำจัดเพลี้ยทะเล
และสำรอินทรีย์ (Organic Matter) ท ำให้ยืดอำยุกำรใช้งำนของเยื่อ
เมมเบรน 

 สำรช่วยเพิ่มขนำดของเม็ดตะกอน (PAC) ก่อนเข้ำสู่ระบบกำรกรอง 
เพื่อให้สำรแขวนลอยรวมตัวเป็นกำรเพิ่มประสิทธภำพกำรกรองกำร
กรองให้ดีขึ้น 
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 กำรเติมสำรเคมีเพื่อป้องกันกำรอุดตันอันเกิดจำกตะกรันในเยื่อเมม
เบรน 

 กำรเติมด่ำงเพื่อปรับสภำพควำมเป็นกรด ด่ำง (pH) ของน้ ำให้เป็น
กลำง (น้ ำที่ผ่ำนระบบ RO จะมีค่ำ pH ประมำณ 5 - 6 ) 

 กำรเติมคลอรีน (Post Chlorination) เพื่อให้มีคลอรีนคงเหลือก่อนจ่ำย
ให้ผู้ใช้น้ ำต่อไป 

2) แนวทางการก่อสร้างและติดตั งใช้งานของระบบผลิตน ้าแบบ RO 
ข้อดีของกำรใช้ระบบผลิต RO เป็นระบบผลิตส ำหรับเกำะสมุย คือเป็น

ระบบที่สำมำรถน ำมำติดตั้งได้ทุกสถำนที่ที่มีน้ ำทะเลเป็นแหล่งน้ ำเพื่อกำรผลิต
และหำกเลือกต ำแหน่งให้อยู่ใกล้พื้นที่จ่ำยน้ ำ ก็จะท ำให้สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรวำงท่อส่งน้ ำได้ส่วนหนึ่ง  อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำงำนของระบบ  RO ควร
จะต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง หำกระบบผลิตหยุดท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนจะต้อง
ใช้สำรเคมีแช่ล้ำง เพื่อป้องกันกำรเสื่อมสภำพของเยื่อเมมเบรน ดังนั้นจึงควรวำง
แผนกำรติดต้ังระบบ RO ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร กำรใช้น้ ำ (Demand) จำก
ชุมชนและควรท ำกำรติดตั้งในช่วงระยะเวลำที่มีกำรใช้น้ ำใกล้ถึงก ำลังกำรผลิต
ของระบบที่มีอยู่ (Supply)           ก         จะต้องวำงแผนกำรเดินระบบ
ผลิตอย่ำงต่อเนื่องและพิจำรณำกำรเดินระบบผลิตแบบน้ ำผิวดินเป็นระบบเสริม
เนื่องจำกสำมำรถหยุดขบวนกำรผลิตได้เมื่อมีน้ ำที่ผลิตเกินควำมต้องกำร  (Over 
Supply) ในช่วงระยะเวลำต่ำงๆกัน 
การก้าหนดขนาดของระบบผลิต RO เพื่อเปรียบเทียบการลงทุน 

ส ำหรับกำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรลงทุนเพื่อติดตั้งระบบผลิตน้ ำแบบ 
RO จะก ำหนดให้ท ำกำรก่อสร้ำง แบ่งเป็นชุด ๆ ละ 500 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบผลิตน้ ำแบบ RO ส ำหรับติดต้ังบนเกำะสมุยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ระบบผลิตน้ ำแบบ RO ขนำดก ำลังกำรผลิต 500 ลูกบำศก์เมตร/

ชั่วโมง พร้อมองค์ประกอบ ภำยในอำคำร จ ำนวน  1 ชุด 
 ถังน้ ำใสขนำด  3,000 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน   1 ชุด 
 หอถังสูงขนำด 500 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน   1 ชุด 
 โรงสูบน้ ำแรงสูง      1 หลัง 
 ระบบสูบน้ ำดิบจำกน้ ำทะเลรวมระบบกรองและถังเก็บน้ ำ 1 ระบบ 
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3) การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการเปรียบเทียบของระบบผลิตน ้า   RO 
บนเกาะสมุย 

จำกข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำแผนแม่บทและศึกษำควำมเป็นไปได้
โครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  กำรวิเครำะห์
ด้ำนกำรเงิน   สรุปต้นทุนค่ำน้ ำส ำหรับระบบผลิตน้ ำแบบ  RO  บนเกำะสมุย 
ประกอบด้วยต้นทุนค่ำก่อสร้ำง 20.29 บำทต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำด ำเนินกำรและค่ำ
บ ำรุงรักษำ  34.09  บำทต่อลูกบำศก์เมตรอัตรำค่ำคืนทุนรวมค่ำก่อสร้ำงและค่ำ
ด ำเนินกำร เท่ำกับ 54.38 บำทต่อลูกบำศก์เมตร 

เมื่อน ำต้นทุนค่ำน้ ำมำค ำนวณปรับเป็นรำยปี พบว่ำอัตรำค่ำน้ ำคืนทุนรวม
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำด ำเนินกำร เท่ำกับ 39.10 บำทต่อลูกบำศก์เมตร ในปี 2558 และ
จะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ตำมอัตรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 ต่อปี 
4.1.4.3 การพิจารณาเลือกการลงทุนระหว่างการวางท่อส่งน ้าและระบบผลิตน ้า 

RO  
จำกกำรพิจำรณำต้นทุนส ำหรับทำงเลือกระหว่ำงกำรใช้  RO เป็นระบบ

ผลิตน้ ำประปำบนเกำะสมุยและค่ำลงทุนส ำหรับทำงเลือกในกำรวำงท่อส่ง
น้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมำยังเกำะสมุย เพื่อให้สำมำรถผลิตน้ ำได้ใน
แต่ละช่วงระยะเวลำในปริมำณที่เท่ำกัน โดยใช้ผลรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรคิด
ต้นทุนติดตั้งระบบ (Investment Cost) และค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน (Operating 
Cost) มำเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยของน้ ำประปำส ำหรับทั้ง 2 
แนวทำงเลือก มีข้อเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 

 กำรวำงท่อส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมำยังเกำะสมุย มี
ต้นทุนค่ำน้ ำเร่ิมต้น 29 บำทต่อลูกบำศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2558 และ
ปรบัขึ้นตำมอัตรำเงินเฟ้อ 

 กำรผลิตน้ ำประปำโดยใช้ระบบ RO บนเกำะสมุย มีต้นทุนค่ำน้ ำ
เร่ิมต้น 40 บำทต่อลูกบำศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2558 และปรับขึ้นตำม
อัตรำเงินเฟ้อ 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์บ่งชี้ว่ำ แนวทำงกำรวำงท่อส่งน้ ำประปำจำก
บนฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมำยังเกำะสมุยเป็นแนวทำงที่ลงทุนน้อยกว่ำกำรติดตั้ง
ระบบ RO ดังนั้น แผนกำรก่อสร้ำงระบบผลิตในปี พ.ศ. 2567 ในกำรเพิ่มก ำลังกำร
ผลิตน้ ำประปำของเกำะสมุย เพื่อให้มีน้ ำประปำเพียงพอกับควำมต้องกำร กำร
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ประปำเกำะสมุย ควรเลือกใช้แนวทำงกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำบนฝั่งจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนีและวำงท่อส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุย 

 
4.2 สรุปผลการศึกษา 

จำกแผนแม่บทโครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  สรุปได้
ดังนี ้

4.2.1 ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำที่ต้องกำรเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เท่ำกับ 2,000 ลูกบำศก์
เมตร/ชั่วโมง  

4.2.2 กำรวำงท่อส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมำยังเกำะสมุย เป็นแนวทำงที่ใช้
กำรลงทุนน้อยกว่ำกำรติดตั้งระบบ RO  เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรผลิตน้ ำในปริมำณที่
เท่ำกัน  ดังนั้น  กำรประปำเกำะสมุยควรเลือกใช้แนวทำงกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำ
บนฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและวำงท่อส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุย 

4.2.3 ท่อล ำเลียงน้ ำประปำบนบกใช้ท่อเหล็กเหนียวขนำด 900 มิลลิเมตร เร่ิมจำกโรงสูบ
น้ ำแรงต่ ำบ้ำนตลิ่งชันไปตำมถนนหมำยเลข 417 และทำงหลวงหมำยเลข 401 ไป
จนถึงอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ และอ ำเภอบ้ำนใน ก่อนวกซ้ำยเข้ำสู่ถนนหมำยเลข 4142 
แล้วเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนน รพช.หมำยเลข 3193 ผ่ำนบริเวณผลิตน้ ำประปำบ้ำนน้ ำฉำ
ไปสุดปลำยทำงที่บ้ำนท่ำจันทร์ เป็นระยะทำงประมำณ 90 กิโลเมตรโดยมีสถำนีสูบ
น้ ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pumping Station) บริเวณบ้ำนใน เพื่อยกระดับแรงดันของ
กำรสูบส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุย 

4.2.4 งำนวำงท่อส่งน้ ำทำงทะเลเร่ิมจำกบ้ำนท่ำจันทร์ไปขึ้นฝั่งบริเวณหำดท้องโตนดหรือ
หำดบ้ำนพังกำ ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนทิศใต้ของเกำะสมุย โดยใช้ท่อ HDPE ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 900 มิลลิเมตร ชั้น PN10  

4.2.5 ข้อก ำหนดของกำรประปำส่วนภูมิภำคและกรมเจ้ำท่ำ ต้องท ำกำรขุดฝังท่อส่งน้ ำ
ทำงทะเลโดยหลังท่ออยู่ลึกกว่ำระดับท้องทะเลไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยง
กำรเกี่ยวลำกของสมอเรือขนำดเล็ก 

 
4.3 การค้านวณการออกแบบทุ่นถ่วงน ้าหนัก 

เน่ืองจำกท่อ HDPE มีควำมหนำแน่น 960 กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร ซึ่งเบำกว่ำน้ ำสะอำดที่มี
ควำมหนำแน่น 1,000 กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร ท ำให้ท่อ HDPE ลอยน้ ำได้ แม้ว่ำจะมีน้ ำอยู่เต็มท่อ 
ท่อ HDPE สำมำรถเชื่อมต่อเป็นเส้นท่อยำวบริเวณชำยฝั่ง ด้วยน้ ำหนักที่เบำ แม้ว่ำจะมีกำรติดตั้งตัว
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ถ่วงน้ ำหนัก ท่อก็ยังสำมำรถลอยน้ ำอยู่ได้ในสภำวะที่มีอำกำศภำยในท่อ ท ำให้สำมำรถใช้เรือลำก
ท่อไปยังบริเวณที่ต้องกำรติดตั้งได้ เมื่อปล่อยน้ ำเข้ำสู่เส้นท่อเพื่อแทนที่อำกำศภำยในท่อ ท่อพร้อม
ตัวถ่วงน้ ำหนักก็จะจมลง  

Janson, Lars-Eric (2003) กล่ำวว่ำน้ ำหนักถ่วงท่อในช่วงกลำงทะเล ซึ่งมีควำมเร็วกระแสน้ ำ
ต่ ำถึงปำนกลำง ควรมีค่ำอยู่ระหว่ำงร้อยละ 25-50 ของน้ ำหนักท่อที่ถูกแทนที่ ซึ่งเพียงพอต่อกำร
ติดตั้งและจมท่อหลังจำกที่เติมน้ ำเข้ำไปในท่อ กำรถ่วงน้ ำหนักเบำเหมำะสมกับกรณีวำงท่อข้ำม
ทะเลสำบที่กระแสน้ ำและคลื่นเบำบำง ในขณะที่ กำรถ่วงน้ ำหนักมำกเหมำะส ำหรับกำรติดตั้งใน
กรณีที่กำรแสน้ ำไหลแรง ในกรณีที่ติดตั้งท่อในสภำพทะเลปกติบริเวณฝั่ง กำรถ่วงน้ ำหนักในระดับ
ร้อยละ 70 ของน้ ำหนักท่อที่ถูกแทนที่ ได้รับกำรยอมรับว่ำเหมำะสม กำรถ่วงน้ ำหนักในสัดส่วน
ดังกล่ำวยังท ำให้ท่อสำมำรถลอยได้ในกรณีที่มีอำกำศเต็มท่อ 

การเลือกน ้าหนักถ่วง การออกแบบทุ่นถ่วงน ้าหนัก และระยะห่าง  
ขั้นตอนกำรเลือกน้ ำหนักถ่วงซึ่งท ำให้ท่อลอย 

 BP = [WP + WC] – WDW                                              
 เมื่อ BP   = แรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ  
 WP = น้ ำหนักท่อ, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ 
 WC  = น้ ำหนักของอุปกรณ์ประกอบท่อ, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ  
 WDW = น้ ำหนักของน้ ำที่ถูกแทนที่ด้วยท่อ, กิโลกรัม/เมตร ของท่อ 
 BP     =  VP . K . WLO                                            
 BN    =  WP +(VID . WLI )                                  
             WBS = BP - BN             
             WBD = ( L .WBS. WB ) / ( WB- K . WLO )      

ข้อก้าหนดการออกแบบทุ่นถ่วงน ้าหนัก 
OD    เส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกท่อ = 900 มิลลิเมตร 
e        ควำมหนำของท่อ   = 53.4 มิลลิเมตร 
SDR อัตรำส่วนของเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอกกับควำมหนำท่อ = 17 
 K      ค่ำตัวคูณลดของแรงลอยตัว  = 1.5 
 WLO  ควำมหนำแน่นของน้ ำทะเลภำยนอกท่อ = 1025 กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
 WLI   ควำมหนำแน่นของน้ ำภำยในท่อ  = 1000 กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
 WB  ควำมหนำแน่นของทุ่นถ่วงน้ ำหนัก = 2400 กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
 WP  น้ ำหนักท่อ, กิโลกรัม/เมตร  = 142.38 กิโลกรัม/เมตร 
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 ID = (OD-2*e)  = เส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในท่อ ,มิลลิเมตร 
VP  =  PI/4 * OD2  =      ปริมำตรภำยนอกท่อ,ลูกบำศก์เมตร/เมตร 
 VID = PI/4 * (ID)2 =   ปริมำตรภำยในท่อ,ลูกบำศก์เมตร/เมตร 
BN   แรงต้ำนแรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
% ปริมำณอำกำศภำยในท่อเมื่อเทียบกับค่ำแรงลอยตัว 
 LC.C (c:c Distance between weights) = ระยะห่ำงทุ่นถ่วงน้ ำหนัก, เมตร 
Bp   = แรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
K  = ค่ำตัวคูณลดของแรงลอยตัว (K จำกตำรำง2.5) 
BN = แรงต้ำนแรงลอยตัว, กิโลกรัม/เมตร  
VID = ปริมำตรภำยในท่อ,ลูกบำศก์เมตร/เมตร 
WLI  = ควำมหนำแน่นของน้ ำภำยในท่อ, กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
WLO = ควำมหนำแน่นของน้ ำภำยนอกท่อ, กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
WBL = ควำมหนำแน่นท่อ, กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
WB  = ควำมหนำแน่นของทุ่นถ่วงน้ ำหนัก, กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
WBS = น้ ำหนักทุ่นถ่วงในน้ ำ, กิโลกรัม 
WBD = น้ ำหนักทุ่นถ่วงแห้ง, กิโลกรัม 

 การออกแบบทุ่นถ่วงน ้าหนักจะแบ่งเป็น 2 ช่วง 
1)  ช่วงกลำงทะเล ระดับควำมลึกมำกกว่ำ 3 เมตร น้ ำหนักถ่วงท่อจะมีค่ำอยู่ระหว่ำงร้อยละ 

25-50 ของน้ ำหนักท่อที่ถูกแทนที่ 
2)  บริเวณชำยฝั่ง (Surf Zone) ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งที่มีคลื่นกระแทกแรง มีควำม

ลึกน้อยกว่ำ 3 เมตร (ระยะทำงประมำณ 300 เมตร จำกฝั่ง) น้ ำหนักถ่วงท่อจะมีค่ำอยู่
ระหว่ำงร้อยละ 65 - 70 ของน้ ำหนักท่อที่ถูกแทนที่ 
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ตำรำงที่  4.4  กำรค ำนวณกำรออกแบบทุ่นถ่วงน้ ำหนัก ช่วงกลำงทะเล 
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ตำรำงที่  4.5  กำรค ำนวณกำรออกแบบทุ่นถ่วงน้ ำหนัก บริเวณ Surf zone   
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 ทุ่นถ่วงคอนกรีตหนัก 947 กิโลกรัม ที่ระยะห่ำง 3 เมตร คิดเป็นปริมำณอำกำศภำยในท่อ
เทียบกับค่ำแรงลอยตัวของท่อ เท่ำกับร้อยละ 34.42 (ดูตำรำงที่ 4.5) เป็นน้ ำหนักที่เพียงพอต่อกำร
ติดตั้งกับท่อ HDPE 900 มิลลิเมตร ชั้น PN10 ช่วงกลำงทะเล (ท่อที่ติดตั้งทุ่นถ่วงหนัก 947 กิโลกรัม 
จะลอยอยู่เหนือผิวน้ ำเป็นเส้นยำว) ในช่วงบริเวณ Surf Zone ก ำหนดให้ใช้ทุ่นถ่วงคอนกรีตหนัก 
947 กิโลกรัม เช่นกัน แต่ใช้ระยะห่ำงเท่ำกับ 1.50 เมตร คิดเป็นปริมำณอำกำศภำยในท่อเทียบกับ
ค่ำแรงลอยตัวของท่อ เท่ำกับร้อยละ 68.84 (ตำรำงที่ 4.6) ควำมยำวท่อแต่ละช่วงจะขึ้นอยู่กับควำม
แรงของกระแสน้ ำ ถ้ำกระแสน้ ำค่อนข้ำงแรงและเร็ว ร่องดินที่ขุดไว้ส ำหรับวำงท่อจะถูกกลบ
กลับคืนค่อนข้ำงเร็ว ท่อจึงควรสั้น ส ำหรับกรณีกระแสน้ ำไหลเบำและช้ำ แนวร่องดินที่ขุดจะมี
ควำมมั่นคงและไม่พังลงง่ำยๆ ท่อที่ใช้จึงอำจมีควำมยำวได้มำก รูปที่ 4.5 แสดงตัวอย่ำงรูปแบบทุ่น
ถ่วงน้ ำหนักคอนกรีต ที่ใช้ในกำรวำงท่อใต้ทะเล 

 
 

รูปที่  4.5  ตัวอย่ำงรูปแบบทุ่นถ่วงน้ ำหนักคอนกรีต (Concrete Counter Weight) 
  
ขนำดและรูปแบบที่เหมำะสมของทุ่นถ่วงขึ้นอยู่กับสภำพหน้ำงำน  ในกำรศึกษำวิจัยนี้ ทุ่น

ถ่วงที่เป็นทรงกลมตำมกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง เป็นแบบที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน โดยงำนก่อสร้ำง
ช่วงกลำงทะเล และช่วงบริเวณชำยฝั่ง (Surf Zone) จะใช้คอนกรีตขนำดและน้ ำหนักเท่ำกัน เพรำะ
สำมำรถที่ผลิตได้ง่ำย ประหยัดค่ำแบบก่อสร้ำง งำนวำงท่อส่งน้ ำประปำในทะเล ต้องปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดของกำรประปำส่วนภูมิภำคและข้อก ำหนดของกรมเจ้ำท่ำ ซึ่งก ำหนดว่ำต้องท ำกำรขุดฝัง
ให้หลังท่ออยู่ลึกกว่ำระดับท้องทะเลไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกี่ยวลำกของสมอเรือ
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ขนำดเล็ก ดังนั้น กำรออกแบบจึงไม่พิจำรณำแรงยกตัวที่เกิดจำกกระแสน้ ำ ซึ่งอำจท ำให้ท่อกลิ้งหรือ
ไหลไปตำมกระแสน้ ำได้ 

 

 
 

รูป
ที่ 

 4.
6  
ขน

ำด
แล

ะม
ิติ ข

อง
ทุ่น

ถ่ว
งน

้ ำห
นัก

คอ
นก

รีต
 (C

on
cre

te 
Co

un
ter

 W
eig

ht)
 

 



72 
 

 

 
 

รูป
ที่ 

 4.
7  
กำ
รเส

ริม
เห
ล็ก

 ท
ุ่นถ

่วง
น้ ำ
หน

ักค
อน

กร
ีต (

Co
nc

ret
e C

ou
nte

r W
eig

ht)
 

 



73 
 

4.4 วิธีการและขั นตอน การวางท่อน้ าประปาในทะเล 
ขั นตอนท่ี 1 ก้าหนดแนววางท่อและจุดขึ นและลงในทะเล (รูปที่ 4.8 และ 4.9) 

 ก ำหนดแนววำงท่อ 
 ก ำหนดจุดขึ้นและลง ของท่อในทะเล 

ขั นตอนท่ี 2 สถานท่ีแนววางท่อบริเวณบนฝ่ังและในทะเล  

 ก ำหนดท่อทิศทำงกำรเชื่อมต่อท่อลงทะเล 
 กำรเตรียมพื้นที่ กองเก็บและวำงท่อ HDPE บนฝั่ง ส ำหรับเชื่อมต่อท่อ (รูปที่ 4.10) 

ขั นตอนท่ี 3 ส้ารวจและติดตั งเครื่องหมายวางท่อในทะเล  (รูปที่ 4.11) 
 จัดทีมส ำรวจเพื่อหำพิกัดต ำแหน่งวำงท่อในทะเลและต ำแหน่งริมฝั่งทั้ง  2  ฝั่ง 
 ส ำรวจแนววำงท่อ และติดตั้งเคร่ืองหมำยแสดงแนวบนขอบ Trench ทั้งด้ำนขวำ

และด้ำนซ้ำยทุกระยะ50 เมตร ทั้งบนบกและในทะเล 
 ส ำรวจระดับพื้นดินท้องทะเล เพื่อหำระดับที่ต้องกำรวำงท่อ 

ขั นตอนท่ี 4 วิธีการเปิด Trench (รูปที่ 4.12) 
 ท ำกำรเปิดTrench ตลอดควำมยำวแนวท่อจำกริมฝั่งถึงปลำยอีกฝั่งหนึ่งโดยใช้

โป๊ะแบ็คโฮขุดและติดตั้ง Silt Screen รอบบริเวณที่จะท ำกำรขุดเพื่อป้องกันฝุ่น
ตะกอนฟุ้งกระจำย    

 วิธีกำรเปิด Trench บริเวณชำยฝั่ง จะท ำกำรติดตั้ง Sheet Pile อุปกรณ์ป้องกันดิน
พังเพื่อป้องกันตลิ่งเสียหำย  

 ระหว่ำงท ำกำรเปิด Trench อยู่ จะด ำเนินกำรตรวจสอบระดับควำมลึก Trench 
ควบคู่กันไป 

 กำรตรวจสอบระดับดินโดยใช้เคร่ืองมือหยั่งระดับน้ ำ ให้ได้ระดับตำมที่ระบุไว้ใน
แบบ 

ขั นตอนท่ี 5 การเชื่อมต่อท่อ HDPE และการล้าเลียงท่อลงในทะเล (รูปที่ 4.13) 
 ท ำกำรสร้ำง Platform Concrete ส ำหรับเชื่อมท่อ  HDPE  บนชำยฝั่ง 
 ท ำกำรติดต้ัง Support  Roller ส ำหรับดันท่อที่เชื่อมต่อแล้วลงทะเล 
 ท ำกำรติดต้ัง Blind flange And System Valve Water and Valve Air ที่ปลำยท่อ 

1. ระบบ Valve Water “Butterfly Valve” Dia. 8” เพื่อให้น้ ำไหลเข้ำท่อ ขณะจะ
น ำท่อไปวำงตำมแบบที่ระบุไว้ 

2. ระบบ Valve Airไวส้ ำหรับควบคุมควำมเร็วในกำรจมท่อ หำกมีปัญหำกำรวำงท่อ 
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 ท ำกำรติดต้ังอุปกรณ์ยึดที่  Blind  Flange  ส ำหรับลำกท่อ 
 เมื่อเชื่อมท่อ  HDPE  ได้เป็นระยะควำมยำวแล้ว  จะท ำกำรดึงท่อลงทะเล  (รูปที่ 

4.12) 
1. ท ำกำรติดต้ังอุปกรณ์ยึดท่อ โดยใช้เชือกและสมอยึด ทั้งด้ำนขวำและด้ำนซ้ำย 
2. ติดต้ังสัญญำณป้องกันกำรเดินเรือโดยใช้ทุ่นไฟและสัญญำณธง ที่ปลำยท่อ 
3. ท ำกำรติดต้ัง ทุ่นถ่วงน้ ำหนักคอนกรีต ระยะห่ำงเท่ำ ๆ กันทุก ๆ  3.00 เมตร 
4. ช่วงเวลำที่เชื่อมต่อควำมยำวท่อ ต้องท ำกำรยึดแนวท่อไว้กับสมอเรือทั้งซ้ำย

ขวำ 
ขั นตอนท่ี 6 การจมท่อHDPE ลงในร่องดิน (Trench) (รูปที่ 4.13)  

1. ใช้เรือ Floating  crane and  Mobile Crane ท ำกำรติดตั้ง Blind Flange Fitting 
Relief  Valve and Refill Air Valve ที่ปลำยท่อ เพื่อไว้ปล่อยอำกำศออกจำกท่อ  
กำรควบคุมจะอยู่ที่ปลำยท่อ (ในขณะที่นักประดำน้ ำท ำกำรเปิด Valve Water) 

2. ท ำกำรเคลื่อนท่อเข้ำแนว เพื่อจมท่อ HDPE ลงใน Trench โดยเรือคอยพยุงท่อ
เข้ำแนววำงท่อจ ำนวน  4  ล ำ 

3. ท ำกำรปักเสำเหล็ก เพื่อไม่ให้ต ำแหน่งลื่น ในกำรจมท่อ  ทุกระยะ 50 เมตร จะ
ท ำทุกคร้ังไปในขณะมีกำรจมท่อ 

4. กำรจมท่อ  โดยใช้นักประดำน้ ำควบคุมกำรเปิด-ปิด Valve  Water เพื่อให้น้ ำ
ไหลเข้ำสู่ท่อในขณะเดียวกันที่ปลำยท่อที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ ำ จะมีผู้ควบคุมกำร
เปิด-ปิด Air  Relief  Valve  เพื่อควบคุมอำกำศไปตำมกรรมวิธีกำรจมท่อ 

5. กำรควบคุมกำรจมท่อ โดยกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ควบคุมงำนทั้งบนฝั่งและใน
ทะเล โดย Master  Controller ที่อยู่บนเรือ  จะใช้วิทยุประสำนงำนกันตลอด 
เวลำ 

6. เมื่อ Valve ทั้งสองเปิด ท่อก็จะค่อยๆ จมน้ ำโดย Master Controller จะเป็นผู้
ควบคุมควำมเร็วของกำรจมท่อ ในกรณีที่ต้องกำรเร่งกำรจม จะเปิด Air Relief 
Valve มำก เมื่อต้องกำรหยุดกำรจมท่อ จะปิด Air  Relief  Valve 100% อัตรำ
กำรจมท่อที่เหมำะสม  ต้องอยู่ในประมำณ  4 - 6  เมตร  ต่อ  1  นำที 

7. วิธีกำรจมท่อต้องจมจำกด้ำนปลำยท่อด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อ
หักเนื่องจำกกำรงอตัว 

8. เมื่อจมท่อลงใน Trench แล้ว จะท ำกำรตรวจสอบระดับและต ำแหน่งที่ระบุไว้ 
หลังจำกวำงท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถมด้วยทรำยหยำบ 
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9. หลังจำกผู้ควบคุมงำน ของผู้ว่ำจ้ำง ได้ตรวจสอบต ำแหน่ง,ระดับ และกำร
ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ถูกต้องแล้ว  จะท ำกำรกลบดินหลังท่อใน Trench ให้อยู่
ในสภำพเดิม  และระดับน้ ำทะเลควำมลึกเท่ำเดิมแต่ละต ำแหน่งโดยใช้
โป๊ะแบ็คโฮ น ำดินเก่ำที่ขุดจำก  Trench  มำกลบหลังท่อ  ให้ได้ระดับดินเดิม 

ขั นตอนท่ี  7 การดูดทราย กลบหลังท่อ  
1. หลังกำรวำงท่อเสร็จสิ้นแล้ว จะอยู่ในลักษณะตำมรูปที่ 4.14 
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รูปที่  4.8  แนวระดับท้องทะเลบริเวณช่องสมุย 
  ที่มำ : แผนที่เดินเรือ กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ (2536) 
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รูปที่  4.9  แนววำงท่อส่งน้ ำ ที่เลือกโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด

(แนวเส้นสีน้ ำเงิน) และแนววำงท่อที่ผู้วิจัยเลือก (แนวเส้นสีแดง) 
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4.5 การประมาณราคาคา่ลงทุนระบบส่งน ้าประปาจากฝั่งสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุย 
ตำรำงที่ 4.5 แสดงกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งท่อล ำเลียงน้ ำจำกจังหวัดสุรำษฎร์

ธำนีไปยังเกำะสมุย  ซึ่งเป็นกำรประมำณรำคำรอย่ำงคร่ำวๆ (ปรำศจำกข้อมูลกำรออกแบบใน
รำยละเอียด) โดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด ในกำรประมำณรำคำ  
บริษัทฯ ก ำหนดให้ใช้ท่อส่งน้ ำทำงทะเลเป็นท่อ HDPE OD 900 มิลลิเมตร ชั้น PN10 รำคำประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังมีมูลค่ำ 34,000 บำทต่อเมตร ผู้วิจัยได้น ำผลกำรค ำนวณออกแบบ  รวมทั้ง
แบบก่อสร้ำง ดังแสดงในหัวข้อที่ 4.4 มำท ำกำรประมำณรำคำค่ำติดตั้งท่อล ำเลียงน้ ำ (ค ำนวณอย่ำง
ละเอียด) ซึ่งกำรติดต้ังท่อล ำเลียงน้ ำท ำโดยวิธีลอยและจม  ตำรำงที่ 4.6 แสดงผลกำรประมำณกำรค่ำ
ก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำประปำจำกฝั่งสุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุย  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งมี
มูลค่ำ 25,852 บำทต่อเมตร ซึ่งต่ ำกว่ำรำคำที่ประมำณกำรโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร่ิง
แอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำรำคำค่ำก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุยอยู่ในกรอบวงเงินที่ต้ังไว้  
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ตำรำงที่  4.6  ประมำณกำรค่ำลงทุนระบบส่งน้ ำประปำจำกฝั่งสุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุย โดย บริษัท
ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด  

ล ำดับ รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
รำคำ  

(บำท/หน่วย) 
รวมรำคำ 
 (บำท) 

1 ระดับน  ำดิบและระบบผลิตน  ำประปำ            224,316,000  

1.01 อาคารชักน ้าดิบและโรงสูบน ้าแรงต ้าบ่อแห้ง 7x22.5 ม.ที ตลิ งชัน ชุด 1          10,000,000         10,000,000  
1.02 เครื องสูบน ้าแรงต ้า 750 ลบ.ม./ชม. H=25 ม. 100 HP. ชุด 4           1,007,000           4,028,000  
1.03 ถังกรองและถังตกตะกอน ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. ชุด 1        125,976,000       125,976,000  
1.04 ถงัน ้าใสขนาด 5,000 ลบ.ม. ชุด 1          20,104,000         20,104,000  
1.05 โรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 14.5 x 36 เมตร หลัง 1           4,538,000           4,538,000  
1.06 เครื องจ่ายแก๊สคลอรีน พร้อมระบบก้าจัดคลอรีน ชุด 1           4,349,000           4,349,000  
1.07 อาคารสูบน ้าแรงสูงขนาด 7x20 ม. ชุด 1           1,437,000           1,437,000  
1.08 เครื องสูบน ้า 750 ลบ.ม./ชม. H=85 ม. 355 HP. ชุด 4           2,971,000         11,884,000  
1.09 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง L.S. 1          12,000,000         12,000,000  
1.10 ถนน ระบายน ้า ปรับพื นที  ประตู รั ว บ้านพัก ฯลฯ L.S. 1          30,000,000         30,000,000  

2 ระบบท่อส่งน  ำประปำไปเกำะสมุย         1,928,430,000  

2.01 ท่อเหล็ก 900 มม.ส่งน ้าจากตลิ งชันมายังบ้านท่าจันทร์ เมตร 100,500                12,810    1,287,405,000  
2.02 ท่อส่งน ้าทางทะเล ท่อ HDPE OD 900 mm PN10 เมตร 17,400                34,000       591,600,000  

  ระบบสูบน ้าเพิ มแรงดันบริเวณบ้านใน (Booster pump)                           -    
2.03 ถังน ้าใสขนาด 5,000 ลบ.ม. ชุด 1          20,104,000         20,104,000  
2.04 อาคารสูบน ้าแรงสูงบริเวณสถานีเพิ มแรงดันขนาด 7x20 ม. หลัง 1           1,437,000           1,437,000  
2.05 เครื องสูบน ้า 750 ลบ.ม./ชม. H=85 ม. 355 HP. ชุด 4           2,971,000         11,884,000  
2.06 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง L.S. 1           6,000,000           6,000,000  
2.07 ถนน ระบายน ้า ปรับพื นที  ประตู รั ว บ้านพัก ฯลฯ L.S. 1          10,000,000         10,000,000  

3 ระบบท่อส่งน  ำประปำและสถำนีสูบน  ำบนเกำะสมุย            356,864,000  

3.01 ท่อHDPE OD 900 mm PN8 ไปยังถังน ้าใสบริเวณบ้านหน้าเมือง เมตร 11,000                22,000       242,000,000  
3.02 ถังน ้าใสขนาด 10,000 ลบ.ม. ชุด 2          37,207,000         74,414,000  
3.03 โรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 14.5 x 36 เมตร หลัง 1           4,538,000           4,538,000  
3.04 เครื องจ่ายแก๊สคลอรีน พร้อมระบบก้าจัดคลอรีน ชุด 1           4,349,000           4,349,000  
3.05 อาคารสูบน ้าแรงสูงขนาด 7x24 ม. หลัง 1           1,779,000           1,779,000  
3.06 เครื องสูบน ้า 650 ลบ.ม./ชม. H=75 ม. 270 HP.ส่งน ้าไปช่องเขา ชุด 3           2,428,000           7,284,000  
3.07 เครื องสูบน ้า 800 ลบ.ม./ชม. H=45 ม. 175 HP.จ่ายน ้าไน้าเมือง ชุด 3           1,634,000           4,902,000  
3.08 เครื องสูบน ้า 170 ลบ.ม./ชม. H=45 ม. 75 HP.ส่งน ้าไปเขาศิลางู ชุด 2              799,000           1,598,000  
3.09 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง L.S. 1           6,000,000           6,000,000  
3.1 ถนน ระบายน ้า ปรับพื นที  ประตู รั ว บ้านพัก ฯลฯ L.S. 1          10,000,000         10,000,000  

4 ระบบควบคุม SCADA L.S. 1          10,000,000         10,000,000  

  รวมทั งสิ น         2,519,610,000  

 
ที่มำ: แผนแม่บทโครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี,2553 
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ตำรำงที่  4.7  ประมำณกำรค่ำลงทุนระบบส่งน้ ำประปำจำกฝั่งสุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุย โดยผู้วิจัย 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลกำรศึกษำแผนแม่บทโครงกำรปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สรุปว่ำ พื้นที่เกำะสมุยจะขำดแคลนน้ ำประปำประมำณ 2,116 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2567 
กำรประปำภูมิภำคสำขำเกำะสมุยได้เสนอแผนระยะสั้นและแผนระยะยำวเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว 
แผนระยะสั้นคือกำรผลิตน้ ำแบบ RO ปริมำณ 200 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งได้ด ำเนินกำรแล้วในปี 
พ.ศ. 2553 แผนระยะยำวคือกำรก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุย 
โดยใช้ท่อเหล็กเหนียวขนำด 900 มิลลิเมตร เร่ิมจำกโรงสูบน้ ำแรงต่ ำบ้ำนตลิ่งชันไปตำมถนน
หมำยเลข 417 และทำงหลวงหมำยเลข 401 ไปจนถึงอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ และอ ำเภอบ้ำนใน ก่อนวก
ซ้ำยเข้ำสู่ถนนหมำยเลข 4142 แล้วเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนน รพช. หมำยเลข 3193 ผ่ำนบริเวณผลิต
น้ ำประปำบ้ำนน้ ำฉำไปสุดปลำยทำงที่บ้ำนท่ำจันทร์ เป็นระยะทำงประมำณ 90 กิโลเมตรและตั้ง
สถำนีสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pumping Station) บริเวณบ้ำนใน เพื่อยกระดับแรงดันของกำรสูบ
ส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุย งำนวำงท่อส่งน้ ำประปำลอดใต้ทะเล ใช้ท่อ HDPE ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 900 มิลลิเมตรชั้น PN10 โดยมีเส้นทำงวำงท่อจำกบ้ำนท่ำจันทร์ไปขึ้นฝั่งบริเวณหำดท้อง
โตนด ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนทิศใต้ของเกำะสมุย กำรวำงท่อต้องท ำกำรขุดฝังให้หลังท่ออยู่ลึกกว่ำระดับ
ท้องทะเลไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกี่ยวลำกของสมอเรือขนำดเล็ก 

เมื่อเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยจำกกำรวำงท่อส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไปยัง
เกำะสมุยกับกำรติดตั้งระบบ RO (ค่ำติดตั้งระบบและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร)พบว่ำกำรวำงท่อ
ส่งน้ ำมีต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ที่ต่ ำกว่ำระบบ RO เมื่อพิจำรณำอัตรำผลิตน้ ำที่เท่ำกัน 

 กำรวิเครำะห์ต้นทุนของทำงเลือกระหว่ำงกำรใช้ RO เป็นระบบผลิตน้ ำประปำบนเกำะส
มุยและค่ำลงทุนส ำหรับทำงเลือกในกำรวำงท่อส่งส่งน้ ำประปำจำกฝั่งสุรำษฎร์ธำนีไปยังเกำะสมุย 
เพื่อให้ได้น้ ำผลิตแต่ละช่วงระยะเวลำในปริมำณที่เท่ำกัน โดยจะใช้ผลรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลงทุนติดตั้งระบบ (Investment Cost) และค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน (Operating Cost) มำเป็นตัว
เปรียบเทียบ ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยของน้ ำประปำ ผลลัพท์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์บ่งชี้ว่ำ 
หำกเลือกแนวทำงวำงท่อส่งน้ ำประปำจำกฝั่งจังหวัด สุรำษฎร์ธำนีไปยังเกำะสมุย จะป็นแนวทำงที่
ใช้ในกำรลงทุนน้อยกว่ำกำรติดตั้งใช้งำนระบบ RO ในช่วงระยะเวลำที่ประเมิน ทั้งนี้โดยคิดกำร
ลงทุนก่อสร้ำงระบบผลิตเพื่อให้ได้ปริมำณน้ ำผลิตในอัตรำที่เท่ำกัน ดังนั้นแผนกำรก่อสร้ำงระบบ
ผลิตในปี พ.ศ.2567 ในกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำของเกำะสมุยเพื่อให้มีน้ ำประปำเพียงพอกับ
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ควำมต้องกำรจะเลือกใช้แนวทำงกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำประปำบนฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและ
วำงท่อส่งน้ ำประปำไปยังเกำะสมุย 

งำนวิจัยนี้น ำเสนอกำรวำงท่อใต้ทะเลด้วยวิธีลอยและจม (Floating and Sinking Method) 
ช่วงกลำงทะเลผู้วิจัยเลือกทุ่นถ่วงน้ ำหนักทรงกลมที่มีน้ ำหนัก 947 กิโลกรัม และวำงห่ำงกัน 3 เมตร 
คิดเป็นปริมำณอำกำศภำยในท่อเทียบกับค่ำแรงลอยตัวของท่อ เท่ำกับร้อยละ 34.42 ส่วนช่วงบริเวณ
ใกล้ฝั่ง (Surf Zone) เลือกใช้ทุ่นถ่วงคอนกรีตที่มีรูปร่ำงและน้ ำหนักเท่ำกัน แต่มีระยะห่ำงระหว่ำง
ทุ่นเท่ำกับ 1.50 เมตร คิดเป็นปริมำณอำกำศภำยในท่อเทียบกับค่ำแรงลอยตัวของท่อ  เท่ำกับร้อยละ 
68.84  
 บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์  จ ำกัด ได้ท ำกำรศึกษำและได้
ออกแบบคร่ำวๆ โดยก ำหนดท่อส่งน้ ำทำงทะเลเป็นท่อ HDPE OD 900 มิลลิเมตร ชั้น PN10 และ
ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงไว้ในรำคำ 34,000 บำท ต่อเมตร แต่จำกแบบก่อสร้ำงและผลกำรค ำนวณ
ออกแบบโดยผู้วิจัย (ติดตั้งท่อด้วยวิธีลอยและจม) ผลกำรประมำณรำคำค่ำใช้จ่ำยอยู่ในวงเงินกำร 
25,852 บำท ต่อเมตร ซึ่งเป็นวงเงินค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำกว่ำวงเงินที่ประมำณโดยที่บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท์ จ ำกัด หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำรำคำค่ำก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำประปำ
จำกฝั่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุยอยู่ในกรอบวงเงินที่ต้ังไว้  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

งำนวิจัยในอนำคตที่ควรศึกษำต่อจำกงำนวิจัยคือศึกษำกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงที่
เหมำะสมในกำรป้องกันกำรฝุ้งกระจำยของตะกอนที่เกิดจำดกำรขุดวำงท่อ เพื่อป้องกันผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับประกำรังและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
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