
โครงการวางท	อประปาลอดใต�ทะเลจากจังหวัดสุราษฎร�ธานีไปยังเกาะสมุย 
 

ความเป"นมาของโครงการ 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี เป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศได&ประสบป(ญหา    

ขาดแคลนน้ําดิบ สําหรับผลิตน้ํ าประปาในช�วงฤดูแล&ง ส�งผลกระทบต�อความเชื่อม่ันของประชาชน
ผู&ประกอบการและนักท�องเท่ียว  การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะผู&ให&บริการด&านน้ําประปาได&ทําการ
แก&ไขป(ญหาการขาดแคลนแหล�งน้ําดีในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุยมาโดยตลอด ด&วยการปรับปรุงขยายสระเก็บ     
น้ําดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บให&มากข้ึน ควบคู�กับการติดต้ังระบบผลิตน้ําแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Plant) 
และการก�อสร&างระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล (Reverse Osmosis-R.O.) สําหรับน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา 
แต�ก็ไม�เพียงพอต�อความต&องการการใช&น้ําประปาท่ีอําเภอเกาะสมุย 

ดังนั้น กปภ. จึงได&เริ่มโครงการก�อสร&างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะท่ี 1 โดยแบ�งเป�น     
3 ส�วนงานเพ่ือส�งน้ําประปาและเพ่ิมการขยายเขตการให&บริการน้ําประปา จากจังหวัดสุราษฎร�ธานี ผ�านอําเภอ  
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ลอดใต&ทะเลไปยังอําเภอเกาะสมุยดังแสดงในรูปท่ี 1 

ประโยชน�ท่ีคาดว	าจะได�รับ 
1. ทําให&ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ท่ี อ.เกาะสมุย มีน้ําประปาใช&อย�างเพียงพอ แก&ไขป(ญหาน้ําไหลอ�อน      
2. ส�งเสริมการขยายเขตการให&บริการน้ําประปากับประชาชนตลอดแนวการวางท�อน้ําประปา           
3. ส� ง เสริมการพัฒนาเศรษฐ กิจและความเป�นอยู� ให& ดี ข้ึนของ ท้ังภาครัฐ  ภาคประชาชน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท�องเท่ียว ตลอดแนวการวางท�อน้ําประปา 

รายละเอียดโครงการ 
โครงการก�อสร&างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะท่ี 1 ประกอบด&วย 3 ส�วนงาน ดังนี้ 

ส	วนงานท่ี 1  
 งานวางท�อส�งน้ําประปา ขนาด 700 มม. ระยะทางประมาณ 67 กม. จากสถานีผลิตน้ําประปา      
บ&านนาทราย (กําลังผลิต 4,000 ลบ.ม./ชม.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร�ธานี ไปยัง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร�ธานี  
ส	วนงานท่ี 2 

งานวางท�อส�งน้ําประปา ขนาด 700 มม. ระยะทางประมาณ 33 กม. ต�อจากส�วนงานท่ี 1 จาก        
อ.ดอนสัก ไปยัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และวางท�อส�งน้ําประปา ขนาด 800 มม. ระยะทางประมาณ    
20 กม. ลอดใต&ทะเลไปยัง อ.เกาะสมุย 
ส	วนงานท่ี 3 
 งานวางท�อส�งน้ําประปาต�อจากส�วนงานท่ี 2 งานวางท�อจ�ายน้ําประปา และก�อสร&างสถานีจ�ายน้ํา      
พรุหน&าเมืองโดยโรงสูบน้ําและถังน้ําใสขนาด 10,000 ลบ.ม. ท่ี อ.เกาะสมุย 

รูปท่ี 1 โครงการก�อสร&างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะท่ี 1 ประกอบด&วย 3 ส�วนงาน 

 

 

 

 



เทคนิคข้ันตอนการก	อสร�างขุดวางท	อประปาลอดใต�ทะเล 
ตามข้ันตอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมเบ้ืองต�น (IEE) 

 
ลําดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

1 งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
โครงการส�วนท่ี 2 มีการดําเนินการขุดวางท�อประปาลอดใต&ทะเล
จาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 
ซ่ึงเป�นเขตพ้ืนท่ีคุ&มครองสิ่งแวดล&อม และเขตการใช&ประโยชน�      
ในแนวปะการังตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2535 เรื่อง     
แผนแม�บทการจัดการปะการังของประเทศ กปภ. ได& ศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล&อมเบ้ืองต&น (IEE) 4 ด&าน โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 
     1. ทรัพยากรสิ่งแวดล&อมทางกายภาพ พบว�าการก�อสร&างเกิด
การฟุ]งกระจายของตะกอนและเพ่ิมปริมาณตะกอนแขวนลอยในนํ้า 
แต�การดําเนินการดังกล�าวไม�มีการใช&สารเคมี จึงมีผลกระทบน&อย
และเกิดผลกระทบในระยะเวลาสั้น 
     2. ทรัพยากรสิ่งแวดล&อมทางชีวภาพ 

ระบบนิเวศชายหาด พบว�าบริเวณจุดลงและจุดข้ึนท�อประปา
จะได&รับผลกระทบโดยตรง แต�พ้ืนท่ีท่ีได&รับผลกระทบมีจํากัดและ
ประชากรสัตว�สามารถฟ̂_นตัวได&เองตามธรรมชาติ  

สัตว�ทะเลหน�าดิน พบว�าการฟุ]งกระจายของตะกอนท่ีเกิดจาก
การก�อสร&างมีผลกระทบต�อสัตว�ทะเลหน&าดินท่ีอยู�บริเวณแนวท�อ   
แต�ประชากรกลุ�มสัตว�เหล�าน้ีสามารถฟ̂_นตัวเองได&อย�างรวดเร็ว     
เมื่อทําการฝ(งกลบดินตะกอนตามเดิม 

แนวปะการัง การวางท�อส�งนํ้าประปาลอดใต&ทะเลบริเวณ    
ท่ีตื้นตามแนวร�องท่ีเป�นช�องว�างของแนวปะการังดําเนินการด&วย
ความระมัดระวัง และจะไม�ใช&วิธีการเปaาในการฝ(งกลบท�อ เพ่ือ
ป]องกันการฟุ]งกระจายของตะกอน 

ปลาและสัตว�ทะเลหายาก พบว�าการฟุ]งกระจายของตะกอน
และความขุ�น ไม�น�ามีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อปลาและสัตว�นํ้า
อ่ืน 

     3. คุณค�าการใช&ประโยชน�ของมนุษย� 
การท�องเท่ียว แนวก�อสร&างมีการใช&ประโยชน�ด&านการ

ท�องเท่ียวไม�มากนัก และพบว�าปริมาณตะกอนท่ีเกิดจากการวางท�อ
มีน&อย และได&รับผลกระทบในช�วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม�ส� ง   
ผลกระทบต�อการท�องเท่ียวบริเวณโครงการฯ 

การประมง พบว�าการฟุ]งกระจายของตะกอนและความขุ�น
ของนํ้าไม�ทําให&ทรัพยากรประมงลดลง  

การคมนาคมทางนํ้า กปภ. แจ&งข&อมูลข�าวสารให&กับเรือ
โดยสารและชาวประมงทราบและติดตั้งทุ�นบอกตําแหน�งในช�วง
ดําเนินการฝ(งท�อส�งนํ้าประปาลอดใต&ทะเล และระยะดําเนินการ  
จ�ายนํ้าประปา 
     4. คุณค�าต�อคุณภาพชีวิต ประชาชนส�วนใหญ�เห็นด&วยกับ
โครงการฯ โดยมีความเห็นว�าหมู�บ&านท่ีท�อประปาวางผ�าน ต&องมี   
นํ้าใช&และควรตั้งสถานีพักนํ้าในจุดต�างๆ และให& กปภ. ดูแลการ
ซ�อมแซมถนนท่ีทําการขุดเจาะให&อยู�ในสภาพเดิม 

 

 
 

 
พ้ืนท่ีจุดลงและจุดข้ึนท�อประปาลอดใต&ทะเล 

 

 
 

 
สิ่งมีชีวิตในบริเวณแนวปะการังเกาะสมยุ  

จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
 

 
 

 
การรับฟ(งความคิดเห็นของประชาชน 
บริเวณจุดลงและจุดข้ึนท�อประปา 

  
 

  
  
  

  



 เทคนิคข้ันตอนการก	อสร�างขุดวางท	อประปาลอดใต�ทะเล 
ตามข้ันตอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมเบ้ืองต�น (IEE) 

 

ลําดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

2 งานวางแผน สํารวจออกแบบ 

2.1 สํารวจแนววางท�อในทะเล และจุดท�อลงทะเลบริเวณหาด   
ท&องโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และจุดท�อข้ึนบริเวณ
อ�าวพังกา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี  

2.2 ทําการเจาะสํารวจดินตามแนววางท�อ 

2.3 ออกแบบท�อ HDPEขนาด ø 800 มม.และการเช่ือมต�อท�อ    
ในทะเล 

2.4 การออกแบบทุ�นถ�วงและหล�อทุ�นถ�วงท�อ(Counter Weight) 
2.5 การทดสอบทุ�นถ�วงท�อ(Counter Weight) 
2.6 การขุดเปlดวางท�อ Trench บริเวณชายหาดและการป]องกัน 

ฝุaนตะกอนโดยใช&ม�านดักตะกอน  
2.7 การขุดเปlดวางท�อ Trench ในทะเลและการป]องกันฝุaนตะกอน

โดยใช&ม�านดักตะกอน 
2.8 ข้ันตอนในการประกอบทุ�นถ�วงท�อและการจมท�อ 
2.9 การติดตั้งทุ�นไฟเพ่ือป]องกันภัยจากการเดินเรือ 

(Lighted Buoy) 
2.10  มาตรการความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดล&อม 
2.11 ทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล&อม ก�อนเริ่มการก�อสร&างขณะ

ดําเนินการก�อสร&าง และหลังโครงการก�อสร&างแล&วเสร็จอีก
ระยะเวลา 2 ปt 

 

 

 
การสํารวจแนววางท�อลอดใต&ทะเล 

 

   
         จุดลงท�อประปา           จุดข้ึนท�อประปา 

    
         การหล�อทุ�นถ�วง         การทดสอบทุ�นถ�วง 

 
     การขุดเปlด Trench และการป]องกันฝุaนตะกอน 

3 งานเตรียมท�อ HDPE ขนาด ø 800 มม. เครื่องจักรและอุปกรณ�   
ในการวางท�อลอดใต&ทะเล (บริเวณพ้ืนท่ีจัดเตรยีมโครงการ) 

3.1 การเช่ือมท�อ HDPE ช้ันคุณภาพ PE 100 PN 10 ขนาด ø     
800 มม. ท�อนละ 15 ม. ด&วยวิธีเช่ือมชนด&วยแผ�นความร&อน
(Butt Fusion) พร&อม Stub End ท่ีหัวและท&ายของท�อ ความ
ยาวท�อรวมประมาณ 510 ม. ต�อหน่ึงช�วง 

3.2 การทดสอบแรงดันนํ้า (Hydrostatic test) ท�อ HDPE ช้ัน
คุณภาพ PE 100 PN 10ขนาด ø 800 มม. ความยาวท�อรวม
ประมาณ 510 ม. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

การเช่ือมท�อ HDPE 

    

การทดสอบแรงดันนํ้า 

 

การเช่ือมท�อ HDPEความยาวรวมประมาณ 510 ม. 



เทคนิคข้ันตอนการก	อสร�างขุดวางท	อประปาลอดใต�ทะเล 
ตามข้ันตอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมเบ้ืองต�น (IEE)  

 

ลําดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

3 
(ต�อ) 

งานเตรียมท�อ HDPE ขนาด ø 800 มม. เครื่องจักรและอุปกรณ�   
ในการวางท�อลอดใต&ทะเล (บริเวณพ้ืนท่ีจัดเตรยีมโครงการ) 
3.3 ประกอบทุ�นถ�วงท�อกับท�อ 
3.4 ติดตั้งกําแพงกันดิน (Sheet Pile) ตามแนวบรเิวณชายหาด 

3.5 ม�านดักตะกอนตามแนววางท�อในทะเล 
3.6 เครื่องจักรสําหรับการวางท�อในทะเล  
     - เรือลากจูงท�อลงทะเล 
     - เรือBarge Backhoe ใช&ขุดในบริเวณท่ีมีความลึกไม�มาก 
     - เรือ Grab Dredging ใช&ขุดในบริเวณท่ีมีความลึก 
     - เรือ Cutter Suctionใช&ขุดในบริเวณท่ีมีความลึกและ 
       เป�นดินแข็ง 
3.7 ติดตั้งทุ�นไฟและแนวธงสเีพ่ือป]องกันภัยจากการเดินเรือ 
      (Lighted Buoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
ประกอบทุ�นถ�วงท�อกับท�อ 

  

กําแพงกันดินและเครื่องจักรในการวางท�อในทะเล 

 

    

         เรือลากจูงท�อลง           Barge Backhoe 
 

    

        Grab Dredging           Cutter Suction 
 

 
ม�านดักตะกอนและแนวธงส ี

 

 

ม�านดักตะกอนและทุ�นไฟป]องกันภัย  
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ลําดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

4 
 

ข้ันตอนการขุดวางท�อลอดใต&ทะเล 
4.1 ตรวจสอบค�าพิกัดกําหนดแนววางท�อให&ถูกต&องตามแบบ Shop 

Drawing 
4.2 การขุดเปlดวางท�อบริเวณชายหาดตามแนวกําแพงกันดิน 

- การขุดร�องฝ(|งท�อความลึกต&องไม�น&อยกว�า 2 เมตร หรือความลึก
หลังท�อต&องไม�น&อยกว�า 1.2 เมตร 

- ทําการเก็บดินท่ีขุดไว&ในท่ีพักดิน เพ่ือใช&ในการกลบกลับ 
- ใช&ม� านดักตะกอนป]องกันฝุa นตะกอนเ พ่ือลดผลกระทบ

สิ่งแวดล&อม 
4.3 การขุดเปlดวางท�อในทะเลตามแนวม�านดักตะกอน 

- การขุดร�องฝ(|งท�อความลึกต&องไม�น&อยกว�า 2 เมตร หรือความลึก
หลังท�อต&องไม�น&อยกว�า 1.2 เมตร 

- ทําการเก็บดินท่ีขุดไว&ในม�านดักตะกอน เพ่ือใช&ในการกลบกลับ 
- ใช&ม� านดักตะกอนป]องกันฝุa นตะกอนเ พ่ือลดผลกระทบ

สิ่งแวดล&อม 
4.4 การจมท�อและกลบกลับ 

- ตรวจสอบระดับความลึกหลังท�อ 
- นําท�อท่ีติดทุ�นถ�วงไปยึดติดกับ Gide Line เพ่ือจมท�อให&ตรงตาม

ตําแหน�งพิกัดการวางท�อตามแบบ Shop Drawing 
- เติมนํ้าเข&าเส&นท�อเพ่ือจมท�อ ตรวจสอบระดับหลังท�อในร�องขุด

แล&วทําการกลบกลับหลังท�อ 
 

หมายเหตุ สําหรับการต�อท�อระหว�างช�วงให&ต�อด&วย Stub End บริเวณ 
            ปลายท�อ แต�ถ&าความลึกของนํ้าทะเลลึกมากกว�า 1,500 ม. 
            จะต&องทําการต�อท�อใต&นํ้าทะเล โดยใช&ทุ�นลอยนํ้าในการ 
            ช�วยพยุงท�อ 
 
ติดต	อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี 

1. นายนาวิน วิริยะโยธิน 
   ผู&อํานวยการกองควบคุมการก�อสร&าง 2  
   ฝaายควบคุมการก�อสร&าง 
   ตําแหน�งผู&จักการโครงการ 
   โทร. 0 2551 8939  
2. นายณัฐกานต�  ช�วงชิง 
   ฝaายควบคุมการก�อสร&าง 
   โทร. 0 2551 8033 
3. นางสาวภัทรนิษฐ�  พักสาหาร 
   ฝaายแผนงานโครงการ 
   โทร. 0 2551 8336  
4. นายภูชิต  โพนทัน 
   ฝaายวิศวกรรม 
   โทร. 0 2551 8353 

 

   

การขุดเปlดวางท�อบริเวณชายหาด 
ตามแนวกําแพงกันดิน 

 

 
 

การขุดเปlดวางท�อในทะเลตามแนวม�านดักตะกอน 
 

 
นําท�อท่ีติดทุ�นถ�วงไปยึดตดิกับ Gide Line 

เพ่ือจมท�อให&ตรงตามตําแหน�งพิกัด 
 

 

      ข้ันตอนการวางท�อใต&ทะเลและการเช่ือมต�อท�อ 
 

 
 

 การเช่ือมประกอบท�อใต&ทะเล กรณีนํ้าลึกเกิน 15 ม. 


