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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
สำหรับงานชลประทาน กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 

APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR DETERMINING WATER 
PUMP INSTALLATION AREAS USED FOR IRRIGATION SYSTEMS:  

A CASE STUDY OF SONGKHLA PROVINCE. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการกำหนดพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับการชลประทานในเขตจังหวัดสงขลา  

โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย โดย 6 ปัจจัยถูกใช้ในการวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสม
สำหรับการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ ได้แก่ ปริมาณความเข้มของน้ำฝน ระยะห่างจากลำน้ำ  ความลาดชันระดับความสูง 
การระบายน้ำของดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ผลการศึกษาพบว่า ทำให้ทราบตำเหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 9 จุด 
ซึ่งควรทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8, 12นิ้ว บริเวณการระโนด - กระแสสินธุ์ และทำการติดตั้งเครื่องสบูน้ำขนาด 
6 นิ้ว ในพื้นที่อำเภอจะนะและเทพา 

พื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.49 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วน
พื้นที่เหมาะสมต่อการติดตัง้เครื่องสบูน้ำระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.94 ของพื้นที่ท้ังหมด ส่วนพ้ืนท่ีที่เหลือจัดอยู่ใน
พื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.59, ระดับต่ำ 10.56 ของพื้นที่ทั ้งหมด
ตามลำดับ และมีพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ท้ังหมด 
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, เครื่องสูบน้ำ, พื้นที่เหมาะสม 
 

Abstract 
This study aimed to analyse the determining water pump installation areas for irrigation 

system in Songkhla province by Analytical Hierarchy Process because  water pump helps to 
alleviate floods and 6  factors were used to analyze the area suitable for installing a water pump 
include Rainfall intensity, River Distance, Slope, Elevation, Soil permeability and Land use. The 
results revealed that, Therefore, In Songkhla Province, there should be a 9  point water pump 
installation which should install a water pump size 8 ,1 2  inches in the area of Amphoe Ranod to 
Amphoe Krasaesin and a water pump size 6 inches in the area of Amphoe Jana to Amphoe  Thepha.  

 
1 นักศึกษาหลกัสูตรภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
2 อาจารย์หลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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Most of the area is 19.49% of the total area is appropriate to install the pump at the high 
level, 35.94% of the total area is   moderate level and suitable area for installing water pumps at 
a highest and poor level is 19.49 and10.56 % of the total area, respectively and the area is not 
suitable for the installation of water pumps in the amount of 0.39 percent of the total area. 
Keyword: GIS, Water Pump, Suitability Area  
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1. บทนำ 
อุทกภัยในจังหวัดสงขลาได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งพื้นที่

ทางการเกษตรสถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรมและส่งผลให้เกดิผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ, 2560) ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาที่ประสบอุทกภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
ได้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลา โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการบรรเทาภัย โดยการวิเคราะห์หาพืน้ที่ 
เพื่อสามารถเป็นตัวช่วยระบายน้ำได้ดีที่สุดและดูค่าความสูงของน้ำว่าพื้นที่น้ันควรติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใดที่เครื่อง
สามารถรับน้ำได้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อวิเคราะหห์าพื้นทีเ่หมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
2.2 เพื่อหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มจากเดมิที่มีอยู่เพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภัย 

 

3. พื้นที่ศึกษา 
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดที่ 6 องศา 1 ลิปดาเหนือถึง 7 องศา 

56 ลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูด 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออกถึง 100 องศา 6 ลิปดาตะวันออก อาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี ้ ทิศเหนือติดตอ่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ทิศตะวันออกติดต่อ
กับอ่าวไทย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดสตูล 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสงขลาทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูงเป็นตต้นกำเนิด
ของเม่น้ำหลายสาย พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล มีลักษณะเป็น
คาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางทิศใต้เรียกว่าคาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนตอนกลางของจังหวัดสงขลาเป็น
ลักษณะที่ราบลูกคลื่นลอนลาดและเป็นปลายน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำคลองอู่ตะเภา 

 

 
รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดสงขลา 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดพื้นที่ เหมาะสมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ

ตำแหน่งท่ีควรติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับงานชลประทาน กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลานั้นใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
จากการสำรวจภาคสนามและใช้กระบวนการลำดบัช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process) เพื่อวิเคราะห์
หาค่าน้ำหนักที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัยที่นำมาซ้อนทับ (Overlay) ไปหาพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดสงขลา 
วิธีดำเนินการในการศึกษามี ดังนี ้

4.1 ปัจจัยที่ใช้ในการหาพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหาพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ได้แก่ 
ปริมาณความเข้มน้ำฝนเฉลี่ย 10 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2559) ความลาดชัน ระยะห่างจากลำน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับความสูง และการระบายน้ำของดิน  

4.2 มาวิเคราะห์ให้เป็ข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยใช้พิกัด WGS 1984 UTM Zone 47 ก่อนนำมาวิเคราะห์

ให้เป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศ จากนั้นกำหนดค่าน้ำหนักตามหลักของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Hierarchy Process) ดังตารางที่ 1 ปรับจาก Kamonchat และคณะ (2018) และตรวจสอบโดยการคำนวณหาค่า
อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio; CR) ซึ่งคำนวณจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index 
- CI) และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ ่ม (Random Consistency Index; RI) โดยใช้สมการของ Saaty (2000)  
(อ้างโดย Saaty และ Vargas, 2007) ด้วยสมการ 

 

CR = CI/RI 
 

ผลคำนวณ พบว่า ค่าอัตราความสอดคล้องที่ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 8.74 (ไม่ควรมีค่าอัตราส่วนของความ
สอดคล้องเกินร้อยละ 10) (Saaty, 2000)  
 

ตารางที่ 1 ค่าน้ำหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย(Weighting)และค่าคะแนนระดบัของปัจจัย(Rating) ที่ใช้ใน
การกษาเพื่อพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจังหวัดสงขลา  

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัย ค่าคะแนนของตัวแปร 

1. ความเข้มของฝน  
(Rainfall intensity; มม./ปี) 

>1900 
1,600-1,900 
1,300-1,600 
1,000-1,300 

0-1,000 
 

4 
 

10 
8 
6 
4 
2 

2. ระยะห่างจากลำน้ำ  
(River Distance; ม.) 

<100 
100-150 
150-200 
200-250 

2.6 10 
8 
6 
4 
2 
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ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัย ค่าคะแนนของตัวแปร 

3. ความลาดชัน (Slope; ม.) >250 
0-5 
5-10 
10-15 
15-20 

1.5 10 
8 
6 
4 
2 

4. ระดับความสูง  
(Elevation; ม.) 

0-200 
200-400 
400-600 
600-800 

>800 

1.0 10 
8 
6 
4 
2 

5. ก า ร ร ะ บ า ย น ้ ำ ข อ ง ดิ น  
(Soil permeability) 

ระบายน้ำเลวมาก 
ระบายน้ำเลว 

ระบายน้ำปานกลาง 
ระบายน้ำด ี

ระบายน้ำดีมาก 

0.6 10 
8 
6 
4 
2 

6. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
(Land use) 

พื้นที่น้ำ 
เกษตรกรรม 

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

ป่าไม ้

0.4 10 
8 
6 
4 
2 

ที่มา : ปรับจาก Kamonchat, 2018 
 

4.3 การใช้ระบบสารสนเทศในการระบุพื้นท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพ้ืนท่ีศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
หาจุดติดตั้งเครื ่องสูบน้ำทั้ง 6 ปัจจัย ด้วยวิธีการ Raster Calculator โดยนำข้อมูลแต่ละปัจจัยที่มีค่าคะแนน 
(Rating : Ri) 2-10 มาคูณด้วยค่าน้ำหนัก (Weight : Wi) ที่ได้จากกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ จากนั้นทำการ
จำแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็น  5 ระดับ โดยใช้หลักสถิติหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มากำหนดค่า
พิสัย (Range) ของคะแนนในแต่ละช่วงโอกาสการพิจารณาความกว้างของช่วงแต่ละระดับตามหลักการดังนี้ 
 

                       อันตรภาคชั้น =      (ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต่ำสุด) / 5 
 

เกณฑ์การแบ่งพื้นที่เหมาะสมจัดเป็นเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่ไม่เหมาะต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พื้นที่
เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่ำ พื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำปานกลาง พื้นที่เหมาะสมต่อการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาก และพื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมากที่สุด 
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4.4 วิเคราะห์หาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม โดยนำข้อมูลพื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้ง 5 ระดับ 
มาซ้อนทับ (Overlay) กับข้อมูลพื้นที่อุทกภัยซ้ำซากย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 จากสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และข้อมูลเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่เดิมของสำนักงานชลประทานที่ 16 

4.5 เมื่อได้จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม จึงทำการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์แต่ละจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มว่า
สามารถรองรับการไหลของน้ำโดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้เพียงใดโดยใช้ สมการ Q=AV โดยที่ Q คือ ความจุ
คลอง (ลบ.ม./วินาที) A คือ พื้นที่หน้าตัดทางน้ำ (ตร.ม.) และ V คือ ความเร็วกระแสน้ำ (ม./วินาที) และหากเกิด
อุทกภัยในพ้ืนท่ีเหมาะที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใด เพื่อสามารถรองรับน้ำได้ดีที่สุด 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหาพื้นท่ีเหมาะสมต่อการที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในจังหวัดสงขลา 

ปริมาณน้ำความเข้มฝนมีผลโดยตรงต่อการหาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำ ฝนที่ตกหนัก
เกินกว่าความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำที่ไหลบ่าในลำน้ำได้ ประกอบกับระยะเวลาที่ฝนตกหนักย่อมมี
โอกาสในการเกิดอุทกภัยสูงในพื้นที่ดังกล่าวโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมรายปี พ.ศ. 2558 จาก
สถานีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งพบว่าพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักมีปริมาณน้ำความเข้มฝน
เฉลี่ย มากกว่า 1,900 มิลลิเมตรส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเขตอำเภอระโนด อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอรัตภูมิ
ตามลำดับเป็นพ้ืนท่ี 812.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11 ของพ้ืนท่ีศึกษา ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2 (ซ้าย) 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยปริมาณน้ำความเข้มฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/ปี) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่เหมะสม ปริมาณน้ำความเข้มฝนเฉลี่ย
(มลิลิเมตร/ปี) 

พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มากที่สดุ >1,900 มิลลิเมตร/ปี 812.55 10.99 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มาก 1,600-1,900 มิลลิเมตร/ปี 3,179.55 43.02 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ปานกลาง 1,300-1,600 มิลลิเมตร/ปี 3,030.55 41.00 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ต่ำ 
ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

1,000-1,300 มิลลิเมตร/ปี 
<1,000 มิลลิเมตร/ปี 

331.55 
36.55 

4.49 
0.49 

รวม  7,390.77 100 
 

ระยะห่างจากลำน้ำเครื่องสูบน้ำต้องติดตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำจะทำให้มีโอกาสผันน้ำได้เร็วและประหยัด
งบประมาณในการวางท่อ สำหรับการศึกษาครั้งน้ีได้จัดลำดับความใกล้ - ไกลลำน้ำของพืน้ที่จังหวัดสงขลาซึ่งพ้ืนที่
ทีอ่ยู่ห่างจากลำน้ำน้อยกว่า 100 เมตร ย่อมมีโอกาสผันน้ำได้เร็ว โดยจังหวัดสงขลามีพื้นทีร่ะยะห่างจากลำน้ำน้อย
กว่า100 เมตร 579.61 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.84 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 2 (กลาง) 
 

ตารางที่ 3 แสดงระยะห่างจากลำน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่เหมะสม ระยะห่างจากลำน้ำ (เมตร) พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มากที่สดุ <100 เมตร 579.61 7.84 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มาก 100 - 150 เมตร 283.89 3.84 



 

 

OR
AL

  4
21

 

พ้ืนที่เหมะสม ระยะห่างจากลำน้ำ (เมตร) พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ปานกลาง 150 - 200 เมตร 278.71 3.77 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ต่ำ 
 

200 - 250 เมตร 
 

272.06 
 

3.68 
 ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ > 250 เมตร 5,976.50 80.84 

รวม  7,390.77 100 
 

ความลาดชัน ทำให้มีการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงและไหลลงสู่ทีร่าบลุ่มอย่างรวดเร็ว พื้นที่ท่ีมีความลาด
ชันต่ำหรือพื้นที่ราบลุ่มจะมีโอกาสเกิดอุทกภัยได้ง่ายและทำให้อุทกภัยขังเป็นเวลานาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พบว่า พื้นทีที่มีความเหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมากที่สุด เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ
กว่าร้อยละ 5 คิดเป็นพื้นที่ 4,829.70 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 65.35 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นทีที่มีความ
เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาก เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันร้อยละ 5 - 10 คิดเป็นพื้นที่ 998.65 ตาราง
กิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 13.51ของพืน้ทีท่ั้งหมด ส่วนพ้ืนทีทีม่ีความเหมาะสมต่อการติดตัง้เครื่องสูบน้ำปานกลาง 
เป็นพ้ืนทีท่ี่มีความลาดชันร้อยละ 10 - 15 คิดเป็นพื้นที ่543.24ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 7.35 และพ้ืนทีที่
มีความเหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่ำและไม่เหมาะสม เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันร้อยละ 15 - 20 และ
มากกว่า 20 คิดเป็นพื้นที่ 446.39 และ 572.81 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 6.04 และ 7.75 ตามลำดับ  
ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 2 (ขวา) 
 

ตารางที่ 4 แสดงความลาดชันในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่เหมะสม ความลาดชัน(%) พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มากที่สดุ <5   4,829.70 65.35 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มาก 5-10   998.65 13.51 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ปานกลาง 10-15   543.24 7.35 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ต่ำ 
ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

15-20  
>20   

446.39 
572.81 

6.04 
7.75 

รวม  7,390.77 100 
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รูปที่ 2 ปัจจัยปริมาณน้ำความเข้มฝนเฉลี่ย (ซ้าย) ระยะห่างจากลำน้ำ (กลาง) และความลาดชัน (ขวา) ที่ส่งผลต่อ

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดสงขลา 
 

ระดับความสูง ความสูงมีส่วนท่ีทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นได ้เนื่องจากการไหลของน้ำฝนจะไหลตามแรงโน้มถ่วง
โลก นั้นคือไหลจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ราบ และส่งผลให้เกิดอุทกภัยขังบริเวณพื้นที่ราบเป็นเวลานานจึงต้องนำเครื่อง
สูบน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัยขังบริเวณพื้นที่ราบ ซึ่งจังหวัดสงขลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ
บริเวณทางตอนกลางและเหนือของจังหวัดสงขลา มีระดับความสูง 0 - 200 เมตร เป็นพื้นที่ทั ้งหมด 7,040.94 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95.27 ของพื้นที่ ดังตารางที่ 5 และรูปที่ 3 (ซ้าย) 
 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความสูงในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่เหมะสม ระดับความสูง(เมตร) พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำมากท่ีสุด <200  เมตร 7,040.94 95.27 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาก 200-400  เมตร 64.90 0.88 

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำปานกลาง 400-600  เมตร 209.81 2.84 

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่ำ 
 

600-800  เมตร 
 

72.30 
 

0.98 
 ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ >800  เมตร 2.80 0.04 

รวม  7,390.77 100 
 

การระบายน้ำของดินความสามารถในการระบายน้ำของดินขึน้อยู่กับคุณสมบัติของเนื้อดินซึ่งมีผลต่อ
การเกิดอุทกภัย เนื้อดินที่มีความสามารถในการระบายน้ำต่ำจะมีดินเหนียวปะปนอยู่เป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ส่วน
พื้นที่ที่มีความสามารถการระบายน้ำได้ดีจะมีดินเหนียวปะปนอยู่น้อยหรือเป็นดินร่วนซึ่งจะช่วยดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อ
เกิดฝนตกหนักหรือพื้นที่อุทกภัยทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ เกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน จึงต้องนำเครื่องสูบน้ำ
ไปติดตั้งเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรวดเร็ว ซึ่งพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาเหมาะสำหรับการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำมากที่สุดหากมีการระบายน้ำได้เลวมากคิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ท้ังหมด พื้นทีเ่หมาะสำหรับการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำมากหากมีการระบายน้ำได้เลวคิดเป็นร้อยละ 17.93 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่เหมาะสำหรับการติดตั้ง
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เครื่องสูบน้ำระดับปานกลางหากมีการระบายน้ำปานกลางคิดเป็นร้อยละ 2.85 ของพื้นที่ทั้งหมด หากพื้นที่ดินมี
ระบายน้ำค่อนข้างดีและดีมากจะมีความเหมาะสมตอ่การติดตั้งเครือ่งสูบน้ำในระดับต่ำและไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณอำเภอรัตภูมิอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ดังตารางที่ 6 และรูปที่ 3 
(กลาง) 
 

ตารางที่ 6 แสดงการระบายน้ำของดินในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่เหมะสม การระบายน้ำของดิน พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มากที่สดุ ระบายน้ำเลวมาก 813.23 11 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มาก ระบายน้ำเลว 1,285.64 17.93 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ปานกลาง ระบายน้ำปานกลาง 210.70 2.85 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ต่ำ 
 

ระบายน้ำด ี
 

2,251.16 
 

30.45 
 ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำดีมาก 2,830.04 38.28 

รวม  7,390.77 100 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสาเหตุอีกหนึ่งประการที่ทำให้เกิดอุทกภัย จึงต้องทำ
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก เมื่อพิจารณาพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าไม้สามารถรองรับน้ำ
ปริมาณน้ำฝนได้ดี เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นและมีรากดูดซึมซับน้ำไว้ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้ต่ำจึงไม่จำเป็นท่ี
จะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อเทียบกับพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เป็นต้น ซึ่ง
ทำให้การรองรับน้ำได้ต่ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มและไม่มีพืชพันธุ์ที่ช่วยดูดซับน้ำส่วนเกินซึ่งส่งผลต่อการเกิด
อุทกภัยสูงได้จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในจังหวัดสงขลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ 
4,973.12 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67.27 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม 
เป็นการใช้ที่ดินประเภทนาข้าวมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ ์ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ 
อำเภอสิงหนคร ส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ซึ่งเสี่ยงต่ออุทกภัยต่ำส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอนาทวี อำเภอ
สะบ้าย้อย คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของพื้นที่ ซึ่งสรุปได้ว่าพื้นที่เหมาะแก่การติดตั้งเครื่องสูบน้ำคือ พื้นที่บริเณใกล้
แม่น้ำ รองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดและป่าไม้ ตารางที่ 7 และรูปที่ 3 (ขวา) 
 

ตารางที ่7 แสดงปัจจัยการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่เหมะสม การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มากที่สดุ พื้นที่น้ำ 601.64 8.14 
การติดตั้งเครื่องสูบนำ้มาก เกษตรกรรม 4,973.12 67.27 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ปานกลาง ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 465.60 6.30 

การติดตั้งเครื่องสูบนำ้ต่ำ 
 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
 

354.71 
 

4.80 
 ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ป่าไม้ 995.68 13.47 

รวม  7,390.77 100 
 



 

 

OR
AL

  4
24

 

     
รูปที่ 3 ปัจจัยระดับความสูง (ซ้าย) การระบายน้ำของดิน (กลาง) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ขวา) ที่ส่งผลต่อการ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดสงขลา 
 

5.2 การหาพื้นท่ีเหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
ผลจากการศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการหาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำจังหวัดสงขลา พบว่าจังหวัดสงขลามพีื้นท่ี

เหมาะสมมากท่ีสุดสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำคิดเป็นพื้นที่ 1,440.89 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19.49 ของ
พื้นที่ท้ังหมด พื้นทีเ่หมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาก เป็นพื้นที่ 2,657.04 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
35.94 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำปานกลาง เป็นพื้นที่ 2,483.30 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.59 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำระดับต่ำและไม่เหมาะสม 
เป็นพื้นที่ 780.70 และ 28.83 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 และ 0.39 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 - 7  

พื้นที่เหมาะสมมากและมากที่สุดอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มขนาบด้วยทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบของพื้นที่
ศึกษา เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนที่มากเกินกว่าความสามารถท่ีจะรับได้ ของพื้นดินทำให้เกิดการไหลบ่าลงสู่ที่ราบและ
ไหลลงสู่แม่น้ำ บริเวณที่มีความลาดชันต่ำก็จะมีโอกาสรับน้ำ อีกทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลา
เป็นการทำเกษตรกรรมประเภทนาข้าวที่มีลักษณะดินเหนียวท่ีมีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ต่ำ ระบายน้ำได้เลว
จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรวดเร็ว  ส่วนพื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำในระดับปานกลาง พื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระดับต่ำ และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนั้นเนื่องจากเป็น พื้นที่ป่าไม้ เมื่อฝนตกพื้นดินจะมีรากต้นไม้ที่คอยดูดซับน้ำทำให้น้ำไม่เอ่อล้น แต่
หากมีปริมาณน้ำฝนที่มากเกินกว่าที่พ้ืนท่ีบริเวณนั้นจะรับน้ำได้ ก็อาจเกิดน้ำไหลบ่าไปตามผิวดินลงสู่ที่ราบซึ่งเกิดขึ้น
ในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากเป็นที่ลาดชัน หากเกิดอุทกภัยก็ต้องนำเครื่องสูบน้ำลงไปติดตั้งเช่นกันเมื่อมีอุทกภัยซ้ำซาก
ติดต่อกันหลายปีเพราะอาจจะใช้พื้นที่อุทกภัยซ้ำซากมาเป็นปัจจยัเสริมในการหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
 

ตารางที่ 8 พ้ืนที่เหมาะสมในการหาจุดติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำ จังหวัดสงขลา 

ระดับความเสี่ยง  พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

พื้นที่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมากท่ีสุด  1,440.89 19.49 
พื้นที่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาก  2,657.04 35.94 
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พื้นที่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำปานกลาง  2,483.30 33.59 

พื้นที่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่ำ 
 

 780.70 
 

10.56 
 พื้นที่ไม่เหมะสมต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  28.83 0.39 

รวม  7,390.77 100 
 

5.3 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อแก้ไขปญัหาอทุกภัย 
ในการศึกษาตำแหน่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม นำผลจากการวิเคราะห์พื้นที่เหมาพสมที่ผ่านการให้ค่า

น้ำหนักตามหลักวิเคราะห์ลำดับขั้นมาซ้อนทับ พบว่าสอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงจากข้อมูลอุทกภัยซ้ำซากจาก GISTDA 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 โดยพบว่าพื้นที่เสี่ยงสูงจะอยู่บริเวณอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ 
และอำเภอสิงหนคร แต่เครื่องสูบน้ำท่ีมีอยู่จำนวนท้ังสิ้น 30 จุด ยังมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ท่ีเกิดอุทกภัย จึงได้วิเคราะห์หา
พื้นที่เหมาะสมในการวางเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม โดยนำปัจจัยเสริม ได้แก่ เส้นลำน้ำ ปริมาณน้ำในลำน้ำ เข้ามา
วิเคราะห์ร่วมทำให้ได้จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่สามารถบรรเทาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้ดียิ่งขึ้น โดยพบว่าควรมีการเพิ่ม
จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มจำนวน 9 จุด ได้แก่จุดที่ 1 คลองตะเครียะ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จุดที่ 2 คลอง
มาบกำ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จุดที่ 3 คลองเจดีย์งาม อำเภอระโนด จุดที่ 4 คลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก 
จุดที่ 5 คลองจะทิ้งหม้อ บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จุดที่ 6 คลองควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จุดที่ 7 
บ้านท่าประบ่าตำลห้วยลึก อำเภอควนเนียง โดยเหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว เพราะสภาพพื้นท่ี
เป็นที่ลาดสามารถระบายต่ำ ส่วนจุดที่ 8 อำเภอจะนะ และจุดที่ 9 คลองขุด ตำบลปากบาง อำเภอเทพา เหมาะ
สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว เพราะสภาพพื้นที่เป็นท่ีลาดสามารถระบายน้ำไดอ้ย่างรวดเร็ว ดังแสดงในภาพ
ที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 พื้นที่เหมาะสมในการหาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซ้าย) และจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม (สีเหลือง) จากที่มีอยู่

แล้ว (สีเขียว) จังหวัดสงขลา (ขวา) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
พื้นที่เหมาะสมต่อการหาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่ราบลุ่มขนาบระหว่าง

ทะเลอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุทกภัย ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดต่อการเกิดอุทกภัยที่ให้
ค่าน้ำหนักมากที่สุด คือ ปริมาณน้ำฝน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าเกินความสามารถที่จะรับได้ของพื้นดินทำ
ให้เกิดการไหลบ่า จึงจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อระบายน้ำให้เร็วที่สุด และบริเวณที่ราบลุ่มจะมี
โอกาสรับน้ำได้มาก จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีก ารกำหนดค่าถ่วง
น้ำหนักขึ้นโดยค่าน้อยคือค่าที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการหาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้อย และค่ามากคือคา่ที่มี
ความสำคัญ โดยค่าที่ได้มานั้นเป็นค่าที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการตรวจสอบอัตราความสอดคล้อง 

รองลงมาเป็นปัจจัยลักษณะภูมิประเทศจังหวัดสงขลา คือระยะห่างจากลำน้ำ ความลาดชัน ระดับความสูง 
การระบายน้ำของดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามลำดับ การตั้งเครื่องสูบน้ำควรจะอยู่ใกล้ลำน้ำเพราะลดค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณในการติดตั้งท่อยาว และส่วนใหญ่พื ้นที่บริเวณทางเหนือจังหวัดสงขลาในบริเวณการระโนด - 
กระแสสินธุ์ ซึ่งเหมาะแก่การติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 - 12นิ้ว เนื่องจากมีความลาดชันต่ำ มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบ และการระบายน้ำของดินในระดับเลวถึงเลวมา เนื่องจากมีชนิดดินเป็นดินเหนียวทำให้ระบายน้ำได้ยากจงึ
ต้องนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยในการระบายน้ำ อีกท้ังการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดสงขลาเป็นการทำเกษตรกรรม
ที่มีความหลากหลาย เช่น ที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน หญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน พืชน้ำ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรผสมผสานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากเกิดอุทกภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ได้
มากกว่าพื้นที่อำเภอจะนะและเทพาเหมาะสำหรับการติดตั้งเครือ่งสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว เพราะพื้นที่ท่ีสามารถระบายนำ้
ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นที่ราบและที่ราบชายฝั่ง 

ส่วนพ้ืนท่ีบริเวณตอนใต้ของจังหวัดสงขลา ในบริเวณอำเภอสะเดาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำเพิ่มเนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นลักษณะภูเขาและที่ราบสงูที่มีความช้ันมากกว่าร้อยละ 15 และในอำเภอหาดใหญ่
ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเดิมได้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงไม่ควรติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาท่วมในจังหวัดสงขลาเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้

ได้เสนอให้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 6, 8 และ 12 นิ้วที่มีอยู่ในสำนักชลประทานที่ 16 เท่านั้น ดังนั้นอาจเลือกใช้เครื่อง
สูบน้ำขนาดอื่นตามความเหมาะสม และข้อมูลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินควรมีการปรับปรุง
ข้อมูลทุก 5 ปี เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย และควรเลือกศึกษาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยในเชิงลึก
ต่อไป 
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