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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสร้างข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

(DEM) และจัดท าแบบจ าลองอุทกศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่รับน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมถึงการระบายน้ า
ออกจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสาเหตุต่อการเกิดน้ าท่วมขัง โดยการจัดท าแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศจากโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแบบจ าลองความสูงของภูมิป ระเทศและแบบจ าลอง 3 มิติ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง
แบบจ าลอง ได้แก่ ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลจากการรังวัดระดับของพ้ืนที่ ผลการวิจัย พบว่า ภายในขอบเขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการต้ังกล้องส ารวจความสูง มีความแตกต่างความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 1 - 10 เมตรจาก
ระดับทะเลปานกลางที่อ้างอิงมาจากหมุดตรวจสอบของกรมที่ดิน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ 
และจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะบริเวณกึ่งกลางของมหาลัย มีพ้ืนที่ต่ าสุดบริเวณตึก 5  
และบริเวณริมก าแพงด้านสนามกีฬากลางแจ้งและพ้ืนที่สูงสุดบริเวณแปลงเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และฝั่งที่ติด
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา โดยพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารและ สิ่งก่อสร้างอย่างหนาแน่น  
ซึ่งผลการวิจัยอาจจะเป็นฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค้าส้าคัญ: ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข, แบบจ าลองอุทกศาสตร์ 
 

Abstract 
The research aimed to study the application of GIS to create a digital elevation model (DEM) , and a 

hydrological model to analyse the basin in Songkhla Rajabhat University. The research also studies about drainage 
which caused flooding by creating a terrain model.  GIS program was used to create the terrain model which 
consisted of a landscape height model and a 3D model.  High resolution satellite imagery data and area 
measurement were employed in creating the terrain model.  The findings revealed that the differences of the 
height of landscape were raged between 1 -  10 meters from mean sea level referring to check marks of the 
Department of Lands.  In general, there was a slope from south to north and from east to west.  There was a 
basin in the centre of the university.  The areas of Building 5 and the outdoor stadium’ s wall were the lowest 
area level. The areas of plantation area of Faculty of Agricultural Technology and the boundary area near Thaksin 
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University were the highest area level.  The majority of flat area was used for buildings.  The findings can be 
applied as a database and guidelines for water management within Songkhla Rajabhat University 
Keyword: Digital Elevation Model, Hydrological model analysis 
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1. บทน้า 
บรรดาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน้ัน อุทกภัยนับเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมากที่สุด ซึ่งการ

เกิดอุทกภัย น้ันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุที่ส าคัญ และเกิดขึ้นบ่อยที่สุด ได้แก่ การเกิดฝนตกหนัก ต่อเน่ืองกันเป็น
เวลานานอันเน่ืองมาจากพายุหมุนเขตร้อนที่พัดผ่านประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงช่วงฤดูมรสุมโดยเฉพาะมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่รุนแรงท าให้เกิดน้ าหลากจากพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภูเขาที่เป็นต้นน้ าล าธาร จนเกิดน้ าท่วม
ฉับพลันขึ้นในบริเวณพ้ืนราบ (สมคิด  ภูมิโคกรักษ์, 2559) ช่วงเดือนกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอัน
ดามันและภาคใต้ โดยจะมีก าลังแรงเป็นระยะ ๆ ท าให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก
รวมทั้งน้ าล้นตลิ่งในบางพ้ืนที่ เดือนตุลาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีก าลังอ่อนลงและจะเปลี่ยนเป็นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนเป็นระยะ ๆ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ (กรมชลประทาน, 2558) เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ยังคงเน้นในเรื่อง
การฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ การเตรียมการรับมือกับปัญหาดังกล่าวยังขาดข้อมูลทางวิชาการที่จะสนับสนุนในการ
ประเมินหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาท าให้เกิดอุทกภัยเป็นประจ าทุก ๆ  ปีเพราะเป็นพ้ืนที่รองรับ
น้ าที่ไหลลงมาจากเขา เป็นระยะเวลานานพอสมควรในแต่ละครั้ง แม้ว่าจะไม่มีพายุกระหน่ าแ ต่ก็เกิดปัญหาน้ีอยู่ประจ าทุกปี
เมื่อมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ ท าให้พ้ืนที่และอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบเสียหายเป็นจ านานมากเป็นมูลค่าไม่
ต่ ากว่า 1 หมื่นบาท รวมถึงต้องมีการหยุดการเรียนการสอนในภาวะอุทกภัยดังกล่าว ซึ่งส่งผลเสียแก่การเรียนของนักศึกษาทุก
ชั้นปี และในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังคงมีให้เห็นอยู่ทุกปี ผู้วิจัยจึงสนใจจะส ารวจระดับความสูงของพ้ืนที่เพ่ือจัดท าความสูง
ของภูมิประเทศเชิงเลขและประยุกต์ใช้เครื่องมือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือแสดงข้อมูลผลกระทบและความเสียหายในเชิงพ้ืนที่  
และวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองอุทกศาสตร์เพ่ือหาทิศทางการไหลของน้ า และการไหลสะสมของน้ า และพ้ืนที่รับน้ า เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการน้ าในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และประเมินผลกระทบในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ส ารวจจัดท าค่าความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)  
2.2 ท าแบบจ าลองอุกศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการสร้างแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิง
ตัวเลขจากข้อมูลความสูงของภูมิประเทศที่ได้จากการรังวัดระดับความสูงเพ่ือเป็นข้อมูล จัดท าแบบจ าลองอุ่ทกศาสตร์เพ่ือแสดง
การไหลของน้ า การไหลสะสม และพ้ืนที่รับน้ า โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและแนวคิด ดังน้ี 

3.1 การรังวัดระดับโดยใช้ RTK GNSS Network เป็นนวัตกรรมด้านการส ารวจและท าแผนที่ สามารถให้ค่าพิกัดของรูป
แปลงที่ดินอย่างแม่นย าในระดับเซนติเมตร ซึ่งเป็นการด าเนินการตามโครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม 
พ.ศ. 2560 - 2571 และอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) ด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) ที่มีความละเอียดแม่นย า ถูกต้องสูง สามารถตอบสนองการท าวิจัยฉบับน้ีได้เป็นอย่างดี   
(กองเทคโนโลยีการท าแผนที่ กรมที่ดิน, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 



 

Oral 

514 

วิธีการน้ีมักถูกเรียกโดยย่อว่า RTK ซึ่งหลักการท างานของวิธีการรังวัดหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ด้วย วิธีการท างานแบบ
จลน์ในทันทีน้ัน คล้ายคลึงกับวิธีการแบบจลน์ คือ ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องที่หน่ึงถูกวางไว้บน
หมุดหลักฐานที่ทราบค่าพิกัดหรือสถานีหลัก ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองถูก น าไปวางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด 
แต่กรณีของวิธีการหาค่าพิกัดแบบจลน์ในทันทีน้ัน เครื่องรับสัญญาณมีการติดต้ังอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง  
ซึ่งอาจเป็นเครื่องรับและส่งคลื่นวิทยุหรือ การใช้โทรศัพท์มือถือ และอาศัยสัญญาณอินเทอร์เนต ท าให้สถานีรับจร สามารถ
ทราบค่าต าแหน่งที่ถูกต้อง หน้างานในทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ภายหลัง การหาค่าพิกัดของต าแหน่ง
จุดต่าง ๆ ด้วยวิธีน้ี เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีหลักและสถานีรับจรต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและ 
ช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย 5 ดวง และเครื่องรับสัญญาณที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบสองความถี่เท่าน้ัน วิธีการน้ี
สามารถให้ค่าความถูกต้องในระดับ 1 - 5 เซนติเมตร (ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร) การรังวัดแบบจลน์ในทันทีที่
ใช้ระบบเครือข่ายสถานีฐานจีพีเอส (network - based RTK) มีหลักใน การท างานคล้ายคลึงกับวิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที 
แต่แตกต่างกันที่ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องขอรหัสผู้ใช้ (user name) จากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสถานีฐานจีพีเอส (ซึ่งในประเทศ
ไทยให้บริการโดยกรมที่ดิน) โดยที่ ผู้ใช้งานใช้เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวไปวางตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดภายใน
พ้ืนที่ระบบเครือข่าย สถานีฐานฯ วิธีการน้ีสามารถให้ค่าความถูกต้องในระดับ 1 - 5 เซนติเมตร (วัลลพ  ตาเขียว , มปป.: 49) 

3.2 แบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข หรือ แบบจ าลองความสูงเชิงเลข หรือเรียกย่อว่า DEM (digital elevation model)  
เป็นแบบจ าลองข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนผิวและชั้นความสูงในลักษณะของดิจิทัล การเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาสร้างเด็ม
น้ันจะถูกเก็บจากการรับรู้จากระยะไกลเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจากข้อมลูของการการท ารงัวัด และการส ารวจเด็ม
ถูกใช้งานมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ relief map 

3.3 การวิเคราะห์แบบจ้าลองทางอุทกศาสตร์ (Hydrological model analysis) จะด าเนินการโดยใช้ชุดเครื่องมือใน
ค าสั่งเสริม Spatial Analyst Extension ในชุดเครื่องน้ีใช้สร้างแบบจ าลองการไหลของนาบนพ้ืนผิว ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ท าให้ทราบว่าทิศทางการไหลของน า และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การวางแผน
การจัดการนา การเกษตรกรรม และป่าไม้ 

3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สุพิชฌาย์  ธนารุณ และคณะ (2553) การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยบรเิวณพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 

1.1 ศึกษาพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2551 โดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ ร่วมกับข้อมูลเอกสารรายงานของส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย สาเหตุการเกิด 
ระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย และความเสียหายจากอุทกภัย 1.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย โดยแบ่งเป็น ปัจจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยา โดยท าการศึกษาจากข้อมูลปริมาณน้ าฝนสูงสุดรวม 1 วัน ช่วงปี พ.ศ. 2532 - 2551 (คาบ 20 ปี) ปัจจัยด้านกายภาพ
ของพ้ืนที่ เป็นการศึกษาความลาดชันของพ้ืนที่ ความสูง จากระดับน้ าทะเล ความหนาแน่นของทางน้ า ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อย 
สิ่งกีดขวางทางน้ า (เส้นทาง คมนาคม) ความสามารถในการระบายน้ าของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สิ่งปกคลุมดิน) 

ปณุยนุช  รุธิรโก และคณะ (2557) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์จัดท าประมวลภาพจ าลอง 3 มิติ
และภาพจ าลองการเกิดอุทกภัยในแต่ระดับในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทิศทางการเกิดอุทกภัยใน
อ าเภอสะเดา เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยร วมทั้งน าผลการศึกษาที่ไ ด้ไป
ประกอบการด าเนินงานการวางแผนและจัดท าผังชุมชนของเทศบาลเมืองสะเดา 

สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ (2559) ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม โดยการสร้างแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิง ตัวเลขจากข้อมูลความสูงของภูมิประเทศที่
ปรากฏ ในแผนที่ภูมิประเทศ L7017 ร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก การรังวัดระดับความสูง - ต่ าของภูมิประเทศในบางพ้ืนที่ 
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3.5 กรอบแนวคิด 
 

 
 

4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
การศึกษาลักษณะความสูงของภูมิประเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยการสร้างแบบจ าลอง3มิติและแบบจ าลองอุทกศาสตร์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการน้ า 
มีมีวิธีการด าเนินงานดังน้ี 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1.1 ส ารวจรังวัดระดับความสูง - ต่ าของพ้ืนที่ ใช้ GNSS ROVER ในการวัดระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่ภายใน

ขอบเขตรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยอ้างอิงจากหมุดตรวจสอบของกรมที่ดิน ด้วยการน าค่าที่วัดได้จุดละ 2 ครั้งมา
เฉลี่ยแล้วตรวจสอบกับหมุดตรวจสอบที่ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 

4.1.2 น าภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth Pro บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาท าการสร้าง 
Shapfile โดยท าการดิจิไตซ์ ดังน้ี 

1) ขอบเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.1) เส้นถนนภายในมหาวิทยาลัย 
1.2) เส้นคูระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัย 
1.3) ขอบเขตอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

4.1.3 น าข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour) ของส านักงานพัฒนาที่ ดิน เขต12 ที่ จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2557  
มาเทียบเคียงกับข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour) ที่จัดท าขึ้นจากระดับความสูงที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือความถูกต้องของ
ข้อมูล ซึ่งเส้นชั้นความสูงในวิจัยน้ีจะใช้เส้นชั้นความสูงในระดับ 2 เมตร 

4.1.4 ใช้เครื่องมือ GPS จับพิกัดของอาคารเรียน โดยจับพิกัดทั้ง 4 มุมของอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงขอบเขต
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขอบเขตที่ได้จากการดิจิไตซ์ 

 
 

ข้อมูลพื้นที่  
พิกัดอาคาร,พิกัดขอบเขต 

 

จุดความสูง 

-ใช้ GPS จับพิกดั 
-ดิจิไตส์ Google Earth 

จัดท าความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
-ขอบเขตมหาลัย     -ถนน      
 -คูระบายน้ า 
-อาคารเรียน,สิ่งก่อสร้าง 
 

ใช้ GNSS ROVER ส ารวจความสูง

ของพืน้ที่ โดยอ้างอิงจาก

แบบจ าลองอุทกศาสตร ์
(Hydrological Model) 

แนวทางการปอ้งกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

รวบรวมข้อมูล 
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4.2 การจัดท้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 การจัดท าฐานข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) ส ารวจรังวัดระดับความสูง โดยการใช้เครื่องมือ GNSS 

ROVER ในการส ารวจ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจคือค่าความสูงและพิกัดของจุดความสูง เมื่อได้ค่าพิกัดและค่าความสูงแล้ว น า
ค่าที่ได้มาจัดท าข้อมูลในตารางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หลังจากน้ันน าเข้าข้อมูลที่ได้ในโปรแกรม Arc Map 10.2 เพ่ือ
แสดงจุดความสูงภายในขอบเขตมหาวิทยาลัย แล้วก็ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจุดความสูงโดยการ Interpulation เลือกค าสั่ง IDW 
เมื่อได้ผลลัพท์ที่ผ่านการวิเคราะห์ IDW หลังจากน้ันน าข้อมูลมาสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour) โดยเปรียบเทียบกับข้อมลูทติุย
ภูมิที่ได้จากส านักงานพัฒนาที่ดินสงขลา เขต12 เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล เมื่อได้เส้นชั้นความสูงที่ผ่านการเปรียบเทียบแลว้ก็
น าข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่ได้มาท าการสร้างความสูงภูมิประเทศเชิงเลข โดยใช้ค าสั่ง Topo To Raster 

4.2.2 จัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินขอบเขตมหาลัย,เส้นถนน,เส้นคูระบายน้ า,และอาคาร,สิ่งก่อสร้าง โดยการ 
ดิจิไตซ์จากภาพถ่ายดาวเทียม และจากการเก็บพิกัดโดยใช้ GPS 

4.2.3 สร้างแบบจ าลอง 3 มิติ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความสูงของพ้ืนที่ โดยน าความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
มาซ้อนทับกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโปรแกรม Arc Scene โดยเลือกค าสั่ง Base 
Height เพ่ือสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสูงภูมิประเทศ และสิ่งกีดขวางทางน้ า 

4.2.4 การวิเคราะห์แบบจ าลองอุทกศาสตร์ (Hydrological Model) น าความสูงภูมิประเทศเชิงเลข มาท าการ
วิเคราะห์แบบจ าลองอุทกศาสตร์(Hydrological Model) โดยเลือกค าสั่ง Hydrology เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่รับน้ า (Water 
Shad),ทิศทางการไหลของน้ า (Flow direction),การไหลสะสมของน้ า(Floe accumulation),ล าดับล าน้ า(Stream order) 
และมาวิเคราะห์ร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือดูสิ่งกีดขวางการระบายน้ าออกจากมหาวิทยาลัย และเพ่ือหาแนวการป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในมหาลัยราชภัฏสงขลา  

4.2.5 การวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิเคราะห์โดยการน า
พ้ืนที่รับน้ าที่ได้จากแบบจ าลองอุทกศาสตร์มาพิจารณาร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาลัย ลักษณะภูมิประเทศ รวมถึง
คูระบายน้ าและประตูระบายน้ าออกจากมหาลัยว่ามีการระบายน้ าดีหรือไม่ ประตูระบายออกจากมหาลัยเพียงพอหรือไม่ และ
มีสิ่งก่อสร้างขีดขวางทางน้ าหรือไม่ โดยอ้างอิงจากแนวคิดในหนังสือหลักการชลประทานเบื้องต้น 
 

5. ผลการวิจัย 
จากศึกษาวิจัยเพ่ือประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสร้างข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข แบบจ าลอง  

3 มิติแสดงความสูงและคูระบายน้ า และจัดท าแบบจ าลองอุทกศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่รับน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา รวมถึงการระบายน้ าออกจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสาเหตุต่อการเกิดน้ าท่วมขัง โดยการจัดท าแบบจ าลองลักษณะภูมิ
ประเทศจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแบบจ าลองความสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง
แบบจ าลอง ได้แก่ ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลจากการวัดระดับของพ้ืนที่ ผลวิจัยพบว่าภายในขอบเขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลาโดยการต้ังกล้องส ารวจความสูง มีความแตกต่างความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 1 - 10 เมตร
จากระดับทะเลปานกลางที่อ้างอิงมาจากหมุดตรวจสอบของกรมที่ดิน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศใต้ลงสู่ทิศ
เหนือ และจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะบริเวณกึ่งกลางของมหาลัย มีพ้ืนที่ต่ าสุดบริเวณตึก5 
และบริเวณริมก าแพงด้านสนามกีฬากลางแจ้งและพ้ืนที่สูงสุดบริเวณแปลงเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และฝั่งที่ติด
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา โดยพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างอย่างหนาแน่นและมี
พ้ืนที่รับน้ าส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณริมก าแพงต้ังแต่ประตูที่ 3 ไปจนถึงริมก าแพงที่ติดกับอาคาร 5 
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รูปที่ 1 แผนที่เส้นชั้นความสูง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

 
รูปที่ 2 แผนที่พ้ืนที่รับน้ า จุดระบายน้ า และสิ่งกีดขวางทางน้ า 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
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พ้ืนที่รับน้ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่บริเวณตอนกลางของมาหาวิทยาลัย ซึ่งบริเวณน้ันมีอาคารเรียนและตึก
หนาแน่นร่วมถึงมีจุระบายน้ าออก 1 จุด ซึ่งระบายน้ าออกไปยังท่อระบายสาธารณะริมถนนกาญจนวณิชที่จะระบายน้ าไปยัง
คลองส าโรงแต่ท่อระบายน้ ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับขนาดของคูระบายน้ าที่มีขนาด
มากกว่า 2 เมตร จึงท าให้ระบายน้ าออกไมท่ันและเกิดน้ าเอ่อล้นจากคูระบายน้ าเข้าท่วมขังบริเวณอาคาร 5 และเน่ืองด้วยบรเิวณ
ริมก าแพงติดกับตึก 3 ไม่มีคูระบายน้ าขนาดใหญ่เพราะคูระบายน้ าขนาดกว้างกว่า 2 เมตร สุดแค่ท่อระบายน้ าออกบรเิวณอาคาร 
5 มีเพียงคูระบายน้ าขนาดเล็กและยังมีเศษใบไม้อยู่ในคูระบายน้ า ท าให้การไหลของน้ าเป็นไปได้ไม่ดีนัก จึงควรมีการรณรงค์ 
ให้นิสิตนักศึกษาใส่ใจในการช่วยกันเก็บเศษขยะ ใบไม้เพ่ือไม่ไห้ไปอุดตันในท่อระบายน้ า และควรเพ่ิมคูระบายน้ าขนาดใหญ่  
จุระบายน้ าออก เพ่ือให้เป็นที่รับน้ าเพ่ือรอระบายน้ าออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยแยกแนวทางเป็นจุด ดังน้ี 

1) บริเวณตึก 5 คูระบายน้ าที่ไหลมาจากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติจะมาหยุดรอระบายออกอยู่ที่จุดระบาย
น้ าซึ่งเมื่อมีมวลน้ าปริมาณมากท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นจากคูระบายน้ าเข้าท่วมขังบริเวณตึก  5 และตึก 3  
จึงควรเชื่อมคูระบายน้ ากับฝั่งลานจอดรถประตู 1 เพ่ือขยายพ้ืนที่รับน้ าระยะทางประมาณ 150 เมตร 

2) จุดระบายน้ าออกจากมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 4 จุด ซึ่งแต่ละจุดจะใช้การสูบน้ าออกไปยังคูน้ าสาธารณะ
ริมถนนที่ต่อกับคลองส าโรง แต่ท่อสูบน้ าออกในแต่ละจุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร  
ซึ่งเป็นท่อขนาดเล็ก จึงควรเปลี่ยนท่อสูบน้ าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

3) เน่ืองจากพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีลักษณะภูมิประเทศสูง ๆ ต่ า ๆ จึงท าให้การระบายน้ าโดย
การไหลตามธรรมชาติเป็นไปได้ยาก จึงควรขยายคูระบายน้ าระหว่างอาคารเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
รับน้ าและระบายน้ าไปยังคูประธานได้ดียิ่งขึ้น 

4) เน่ืองจากในบริเวณพ้ืนที่รับน้ าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียน ซึ่งบริเวณอาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย และบริเวณหอสมุด ไม่มีคูระบายน้ าขนาดใหญ่ผ่าน จึงควรขยายคูระบายขนาดมากกว่า 
1 เมตรผ่านโดยเชื่อมระหว่างคูระบายน้ าบริเวณทางเดินกับคูระบายน้ าใต้หอประชุม 

5) เน่ืองจากคูระบายในมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับคูระบายน้ าของมหาวิทยาลัยทักษิณ และด้วยภูมิประเทศที่
ต่ ากว่าจึงท าให้น้ าไหลมาจาก ม.ทักษิณ อีกด้วย จึงควรเพ่ิมท่อสูบน้ าออกจากมหาวิทยาลัยในบริเวณจุด
ระบายน้ าหลังอัฐจรรย์ 

6) จัดกิจกรรมท าความสะอาดคูระบายน้ า เน่ืองจากคูระบายน้ าส่วนใหญ่มีหญ้าขึ้นและมีเศษขยะมูลฝอยท า
ให้การระบายน้ าไม่สะดวก 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ และจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก มีลักษณะเป็น

แอ่งกระทะบริเวณกึ่งกลางของมหาลัย มีพ้ืนที่ต่ าสุดบริเวณตึก 5 และบริเวณริมก าแพงด้านสนามกีฬากลางแจ้งและพ้ืนที่สูงสุด
บริเวณแปลงเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และฝั่งที่ติดกับมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา โดยพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างอย่างหนาแน่นและมีพ้ืนที่รับน้ าส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณริมก าแพงต้ังแต่ประตูที่  3  
ไปจนถึงริมก าแพงที่ติดกับอาคาร 5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วน้ันจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่รับน้ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่
บริเวณตอนกลางของมาหาวิทยาลัย ซึ่งบริเวณน้ันมีอาคารเรียนและตึกหนาแน่นร่วมถึงมีจุระบายน้ าออก 1 จุด ซึ่งระบายน้ า
ออกไปยังท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนกาญจนวณิชที่จะระบายน้ าไปยังคลองส าโรงแต่ท่อระบายน้ าที่จะสูบเพ่ือระบายน้ า
ออกจากมหาวิทยาลัยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับขนาดของคูระบายน้ าที่มีขนาดมากกว่า  
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2 เมตร จึงท าให้ระบายน้ าออกไม่ทันและเกิดน้ าเอ่อล้นจากคูระบายน้ าเข้าท่วมขังบริเวณอาคาร 5 และเน่ืองด้วยบริเวณริม
ก าแพงติดกับตึก 3 ไม่มีคูระบายน้ าขนาดใหญ่เพราะคูระบายน้ าขนาดกว้างกว่า 2 เมตร สุดแค่ท่อระบายน้ าออกบริเวณ 
อาคาร 5 มีเพียงคูระบายน้ าขนาดเล็กและยังมีเศษใบไม้อยู่ในคูระบายน้ า ท าให้การไหลของน้ าเป็นไปได้ไม่ดีนัก จึงควรมีการ
รณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาใส่ใจในการช่วยกันเก็บเศษขยะ ใบไม้เพ่ือไม่ไห้ไปอุดตันในท่อระบายน้ าและควรเพ่ิมคูระบายน้ าขนาด
ใหญ่จากจุดระบายน้ าออกบริเวณตึก 5 ไปจนถึงคูระบายน้ าฝั่งป้อมยามมีระยะทางประมาณ 150 เมตร เพ่ือให้น้ าไหลได้
สะดวกและเป็นที่รับน้ าเพ่ือรอระบายน้ าออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

ในการส ารวจค่าความสูงของพ้ืนที่โดยการใช้ GNSS ROVER มีขีดจ ากัดในด้านการวางกล้องโดยต้องว่ากล้องในที่โล่ง 
หากใช้กล้องระดับในการส ารวจอาจจะท าให้มีความละเอียดของจุดความสูงมากขึ้น แต่ควรระวังในการค านวณซึ่งอาจจะเกิด
ความผิดพลาดได้ และจากการศึกษาแนวทางที่เสนอไปข้างต้นอาจจะน าไปปรับปรุงหรือหาแนวทางการบริหารจัดการน้ า
เพ่ิมเติม โดยการน าผลการวิจัยฉบับน้ีไปเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา 
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