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บทคัดยอ 

การประเมินผลกระทบจากอัตราการเปดบานประตูระบายน้ำมาจัดทำเปนรูปแบบแผนท่ีแสดงผลวิเคราะห

ระบบสารสนเทศ โดยใชขอมูลจากการเก็บลักษณะภูมิประเทศ ทะเบียนราษฎร การสำรวจ มาวิเคราะหผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึน ในรูปแบบ GIS ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงแผนท่ีและเชิงบรรยาย เพื่อใหงายตอการประเมิน 

แสดงผลวิเคราะหใหเขาใจไดงาย งายตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลตอไปในอนาคต 

 

คำสำคัญ : วิเคราะหขอมูลเชิงแผนที่ 

 

Abstract 
The assessment for the potential effects on the rate of spillway gates opening is 

representing and displaying the results in forms of analysis information system.A GIS 
(Geographic Information System) is used to manipulate and analyze data from topography, 
registration and surveying to produce reports in map, database and text format to facilitate 
understanding and future improvement. 

 
Key word : produce reports in map 
 

บทนำ 

การผลิตกระแสไฟฟาเพื่อความมั่นคงในประเทศไทยท่ีผานมาของหนวยงานการไฟฟาฝายผลิต             

แหงประเทศไทย ทำใหพบวาประเทศไทยยังใชเชื้อเพลิงการผลิตกระแสไฟฟาจากหลายแหลงผลิต เชน แหลงกาซ

ธรรมชาติ น้ำมัน ถานหิน น้ำ ลม และอื่นๆ 

 เนื่องจากประเทศไทยยังตองพึ่งพา และนำเขากระแสไฟฟาจากตางประเทศบางสวน จากกรณีท่ีเปน

ปญหาเกิดผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟาจากตางประเทศไมสามารถผลิตไดตามขอตกลง ไมวาจะเกิด

เหตุการณในประเทศนั้นๆ อยางไร การผลิตไฟฟาในประเทศไทยจะตองเสริมระบบโดยใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ              

เสริมระบบความมั่นคงของการใชไฟฟา เชน กรณีการรับซื้อกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร เพื่อเสริมกำลังผลิต

ไฟฟาในประเทศ ทำใหท่ีผานมามีเหตุการณท่ีทำใหประชาชนไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินหลายๆ 
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เหตุการณ ถาหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมวางแผนและเตรียมพรอมกับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนก็อาจจะนำมาซึ่งความ

เสียหายแก เศรษฐกิจและทรัพยสินได เชน เกิดเหตุแหลงกาซธรรมชาติในพมาไมสามารถผลิตได ทำใหไมมีกาซผลิต

ไฟฟาตามระบบ ซึ่งจำเปนตองใชระบบโรงไฟฟาพลังน้ำชวยผลิตกระแสไฟฟา ทำใหตองใชปริมาณน้ำในการผลิต

กระแสไฟฟามากข้ึนกวาปกติ 

 จากเหตุการณกรณีเข่ือนศรีนครินทร อ.ศรีสวัสด์ิ, เข่ือนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และจาก

การเปดประตูระบายน้ำของเข่ือนทาทุงนาเต็มพิกัด ต้ังแตชวงเชาวันท่ี 15 ส.ค. 2552 ทำใหระดับน้ำในแมน้ำแควใหญ

เพิ่มสูงข้ึนเกือบ 3 เมตร ไหลทะลักเขาทวมบานเรือนราษฎรท่ีอาศัยอยูตามท่ีลุมริมแมน้ำทายเข่ือน ไดรับความ

เดือดรอนจากเกิดเหตุการณน้ำทวมพื้นท่ีทายเข่ือนไดรับความเสียหายจำนวนมาก เชน เหตุการณแหลงกาซยาดานา 

สหภาพเมียนมารหยุดจายกาซธรรมชาติเพื่อซอมแซมแทนขุดเจาะ มีผลใหกำลังผลิตจากโรงไฟฟาฝงตะวันตกของ

ประเทศหายไปจากระบบ จำนวน 4,100 เมกะวัตตขณะท่ีการคาดการณความตองการไฟฟาสูงสุดในวันท่ี           

5 เมษายน 2556 จะมีจำนวน 26,300 เมกะวัตต กำลังผลิตสำรองจะเหลือราว 767 เมกะวัตต ซึ่งต่ำกวามาตรฐาน

ปกติท่ีควรมี 800 – 1,600 เมกะวัตต จึงตองมีแผนการผลิตไฟฟาเพื่อรองรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีผานมา    

อาจตองใชพลังน้ำผลิตกระแสไฟฟาเสริมระบบอีก 

 กรณีท่ีผานมาหากตองใชโรงไฟฟาพลังน้ำในการเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาเสริมระบบท่ีหายไป           

ตามขอมูลเทคนิคในระบบพลังน้ำสามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาไดทันที หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินเชนท่ีผานมา 

ถาหากใชแหลงพลังงานอื่นๆ เชน น้ำมันเตา, กาซ, ลิกไนต อาจตองใชเวลาในการเตรียมระบบไมนอยกวา 5 ชั่วโมง 

หรือจากสื่อตางๆ ท่ีนำเสนอเร่ืองเข่ือนเมืองกาญจนบุรีแตกจากเหตุแผนดินไหวเปนประจำ ทำใหขอมูล             

ท่ีแสดงใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการปลอยระบายน้ำของเข่ือนทาทุงนายังไมชัดเจนวาน้ำจะทวมแคไหน            

ถาปลอยน้ำแบบปกติ และไมปกติเปนอยางไร จากประเด็นตางๆ ไดนำมารวบรวม และใหความสำคัญของการศึกษา 

เพื่อจะไดนำใชฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) ขอบเขตพื้นท่ีน้ำทวม

ท่ีไดรับผลกระทบจากการปลอยระบายน้ำในระดับสภาวะตางๆ และความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนไปใชตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เปนการรวบรวมผลกระทบจากขอมูลสำรวจ และแบบจำลอง MIKE 11 เพื่อจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information System) พื้นท่ีน้ำทวมท่ีไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ำ ดวยโปรแกรม           

ARC GIS 9.3 จากเข่ือนทาทุงนา ถึง ตำบลชองสะเดาและตำบลวังดง โดยมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. นำเสนอพื้นท่ีท่ีเกิดผลกระทบจากการระบายน้ำจากเข่ือนทาทุงนา ถึง ตำบลชองสะเดา และถึงตำบลวังดง 

โดยมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ตามลำน้ำแควใหญไปทางจังหวัดกาญจนบุรี 

2. จัดทำแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) ดวยโปรแกรม ARC GIS 9.3 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และปองกันผลกระทบจากการเปดประตูระบายน้ำในพื้นท่ี

ทายเข่ือนทาทุงนา 

2. แผนท่ีขอบเขตพื้นท่ีน้ำทวมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบายน้ำ และฐานขอมูลแสดงผลในรูปแบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีการลำดับข้ันตอนการจัดทำแผนที่โดยใชโปรแกรม Arc Map 

 1. รวบขอมูลบานพักราษฎรท่ีอยูริมแมน้ำแควใหญท้ังสองฝงโดยการใชรถ และเรือเปนเคร่ืองมือในการ

สำรวจโดยการลงพื้นท่ีทายเข่ือนทาทุงนา Station 1+000 กม.จากตำบลชองสะเดาลงไป และสิ้นสุดท่ีตำลบวังดง 

Station 20+000 กม. โดยการสัมภาษณ อบต.ชองสะเดา และ อบต.วังดง พรอมท้ังสัมภาษณผูใหญบานแตละหมู

และชาวบาน 

 2. รวบรวมขอมูลปริมาณการจำลองการปลอยน้ำโดยใชโปรแกรม Mike 11 โดยการสนับสนุนจากหนวยงาน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายบำรุงรักษาโยธา เพื่อนำขอมูลท่ีไดจากการจำลองการปลอยน้ำตลอดลำน้ำ

แควใหญจาก Station 1+000 กม. ตำบลชองสะเดาลงไป และสิ้นสุดท่ีตำบลวังดง Station 20+000 กม. 

 3. รวบรวมขอมูล Contour จากหนวยงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เข่ือนศรีนครินทร แผนก

ตรวจสอบเข่ือน เพื่อนำมาเปรียบเทียบระดับ (รท.ก) กับเสนระดับน้ำท่ีไดรวบรวมมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย ฝายบำรุงรักษาโยธา 

 4. ลงพื้นท่ีสำรวจขอมูลปมน้ำท่ีอยูริมแมน้ำแควใหญท้ังสองฝงโดยการใชรถ และเรือเปนเคร่ืองมือในการ

สำรวจโดยการลงพื้นท่ีทายเข่ือนทาทุงนา Station 1+000 กม. จากตำบลชองสะเดาลงไป และสิ้นสุดท่ีตำลบวังดง 

Station 20+000 กม. 

 5. นำขอมูลรูปภาพ 48372nw, 48373ne ท่ีไดทำการตรึงแผนท่ีมาแลวเขามาไวในโปรแกรม Arc Map 

(Arc GIS 9.3) หลังจากนั้นนำขอมูลปริมาณน้ำแตละระดับท่ีไดจากโปรแกรม Mike 11 มาใสในโปรแกรม Arc Map 

(Arc GIS 9.3) แลวสรางเสน Shape File 320, Shape File 500, Shape File 720, Shape File 1000, Shape 

File 3000, ตามลำดับ เมื่อไดเสน Shape File ระดับนำ้แลวสราง Shape File ปริมาณน้ำจากโปรแกรม Arc Map 

(Arc GIS 9.3) โดยกำหนด Feature Type เปน Polygon จะไดเสนปริมาณน้ำ 

 6. นำขอมูลเสน Contour เขามาไวในโปรแกรม Arc Map(Arc GIS 9.3) เพื่อทำการสอบเทียบกับเสน

ปริมาณน้ำแตละระดับ จะไดเสนระดับน้ำ (รท.ก) 

 7. สราง Shape File ตำแหนง บานพักของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ำในแตละระดับดังนี้ 

ปริมาณ 320, ปริมาณ 500, ปริมาณ 720, ปริมาณ 1000, ปริมาณ 3000, 

 8. สราง Shape File ตำแหนง ปมน้ำของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ำในแตละระดับดังนี้ 

ปริมาณ 320, ปริมาณ 500, ปริมาณ 720, ปริมาณ 1000, ปริมาณ 3000, 

 9. สราง Shape File ตำแหนง ศูนยเตือนภัยแหงชาติ (Nation Disastre Warnig Center) ตำบลชองสะเดา 

และตำบลวังดง 

 10. หลังจากนั้นจะไดขอมูลในภาพรวมของการใชโปรแกรม Arc Map(Arc GIS 9.3) เพื่อนำมาเสนอขอมูล

ผลกระทบจากการปลอยน้ำจากทายเข่ือนทาทุงนา มีผลกระทบตอชุมชน เชน สิ่งปลูกสรางและปมน้ำตามลำน้ำแควใหญ 

ไดชัดเจน 

 11. จัดทำแผนท่ี ผลกระทบจากการปลอยน้ำจากทายเข่ือนทาทุงนา 
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รูปที่ 1 แผนที่และเสนพ้ืนที่น้ำทวมที่ไดจากโปรแกรม Arc Map GIS 9.3 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา ไดประเมินผลกระทบดวยโปรแกรม Arc GIS 9.3 แสดงบนภาพถายทางอากาศตลอดลำน้ำ

แควใหญ ความยาว 20 กิโลเมตร ไปทางจังหวัดกาญจนบุรี โดยแสดงในรูปแบบแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information System) 

ขอมูลจาก MIKE 11 และขอมูลสำรวจ 

 ขอมูลสำรวจลำน้ำจากเข่ือนทาทุงนา ถึงจุดสำรวจ ความยาว 20 กิโลเมตร ไดนำขอมูลบางสวนมาจาก 

ฝายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนขอมูลเมื่อป 2554 เพือ่ใชประกอบการศึกษา รวบรวม

ผลกระทบจากการปลอยน้ำของเข่ือนทาทุงนา 

1. ขอมูลจากการสำรวจ ดวย GPS หาตำแหนงจุดเตือนภัยหมูบาน 

ตารางที่ 1 ขอมูลจากการสำรวจ RTK & GPS 

Sta. 
จุดเตือนภัยหมูบาน 

สถานที่ 
E N 

0+500 525,803.1 1,573,109.1 ปอมยาม 1 เข่ือนทาทุงนา 

3+300 523,593.3 1,571,533.0 อบต.ชองสะเดา 

7+000 528,621.8 1,569,743.2 ศาลาหมูบานวังน้ำใส 

13+000 529,969.4 1,566,036.6 ศาลาหมูบานทามะนาว 

17+000 533,376.3 1,564,033.5 หนาบานผูใหญหมู 8 วังจาน 

21+800 536,633.6 1,562,703.8 หมูบานหนองหอย 
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2. ขอมูลจากการสำรวจ Echo sounder นำมาหารูปตัด (section) 

ตารางที่ 2 ตัวอยางขอมูลจากการสำรวจ Echo sounder 

Point ระยะ ระดับ 

1 - 63.00 

2 9.00 60.70 

3 21.00 59.70 

4 33.00 59.60 

5 45.00 60.00 

6 51.00 48.00 

7 60.00 38.80 

8 72.00 38.00 

9 102.00 37.00 

10 135.00 36.30 

11 165.00 37.00 

12 175.00 37.60 

13 185.00 38.00 

14 195.00 39.00 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลกระทบจากอัตราการเปดประตูระบายน้ำของเข่ือนทาทุงนาและประเมินความเสียหาย 

จากผลกระทบน้ำทวมโดยการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System) สามารถ

นำมาวางแผนนโยบายและการบริการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติตางๆ เพื่อใหทันตอเหตุการณ และ

ใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพื่อใชในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนใหกับชุมชนหรือทองถ่ินตลอดลำน้ำแควใหญท้ังสองฝง ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System) จะแสดงพื้นท่ีน้ำทวม ท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ปลอยน้ำในระดับสภาวะตางๆ ต้ังแตปริมาณ 320 ลบ.ม/วินาที, 500ลบ.ม./วินาที, 720 ลบ.ม./วินาที,1000 ลบ.ม./

วินาที, 3000 ลบ.ม./วินาทีเกิดความเสียหายตอชุมชน และพื้นท่ีทายเข่ือนทาทุงนา จาการศึกษาไดพบวาการเปดน้ำ

ท่ีระดับตางๆ มีผลดังนี้ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบจากอัตราการเปดประตูระบายน้ำของเข่ือนทาทุงนาและประเมินความเสียหาย 

 

เสนระดับท่ี 
ปริมาณน้ำ 

(ลบ.ม./วินาที) 

ระดับน้ำ 

(เมตร รทก.) 

น้ำทวม 

(ตารางกิโลเมตร) 

ความเสียหายตอ 

ทรัพยสิน 
บาน ปม 

1 320 +37.00 1.934 5 15 

2 500 +38.00 2.236 5 15 

3 720 +39.00 2.426 5 21 

4 1,000 +41.00 3.006 22 21 

5 3,000 +46.50 6.831 143 21 

 

 ฐานขอมูลแบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) ท่ีไดจัดทำข้ึนมานี้สามารถนำไปใช 

เพื่อการประเมินกอนการระบายน้ำทายอางเข่ือนทาทุงนา เพื่อเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจของผูบริหารตอไป 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เปนแนวทางในการนำเสนอผลกระทบหลังจากระบายน้ำในปริมาณน้ำในแตละชวง 

2. เปนแนวทางในการบริหารจดัการของ กฟผ. อบต. ในการระบายน้ำฉุกเฉิน 

3. ตองมีแผนการแจงเตือนราษฎร ท่ีพักอาศัยอยูริมแมน้ำหรืออพยพในการเฝาระวังในชวงท่ีมีการระบายน้ำ 

4. กฟผ. จะตองสรางความเชื่อมั่นในการระบายน้ำแตละคร้ังวาผลกระทบจะตองไดตามท่ีคาดการณไว 

5. กฟผ. จะมั่นใจในการระบายน้ำมากข้ึน ซึ่งสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจในสถานการณตางๆ 

6. ตองมีการพัฒนาการใชโปรแกรมใหแสดงผลไดดีย่ิงข้ึน 

7. ควรจะตองสำรวจเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยทุกๆป เชน มีการเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศเพิ่มเติมหรือไม 

8. หากผูท่ีสนใจระบบฐานขอมูลใน Project นี้ควรมีความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Arc view GIS, Arc GIS, 

Microsoft Excel เพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกตองในการเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือสรางฐานขอมูลใหมเพิ่มเติม 
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การศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนนในเขต อำเภอเมือง

อุบลราชธานี และเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

A study of suitability determining the building position for the overpass in amphur 
mung ubonratchathani and amphur varinchamrap ubon ratchathani province 
 

ผูวิจัย   รติกา  โพธ์ิศรีทอง 

   จุฬาภรณ  มวงดิษฐ 

กฤษณ  มาไพศาลทรัพย 

ประธาน  รุงทนตกิจ    

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนนในเขตอำเภอเมือง

อุบลราชธานี และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความเหมาะสมในการกำหนดจุด

กอสรางสะพานลอยสำหรับคนเดินขามบริเวณหนาโรงเรียนและสำหรับคนเดินขามท่ัวไป โดยใชเกณฑของ JICA 

1987 เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจำนวนผูใชสะพานลอย ปริมาณการจราจร ความเร็วของรถและความกวางของ      

ผิวจราจรบริเวณท่ีกอสรางสะพานลอย 

จากการสังเกตสะพานลอยท่ีกอสรางมาแลว สวนใหญจะไมคอยมีผูใชสะพานลอยคนเดินขามถนนเทาไรนัก 

จากการตรวจสอบโดยประมาณ บางแหงอยูในสภาพท่ีไมพรอมใชงาน หรือไมมีคนใชเดินขามถนนเลย หรืออาจจะ

มาจากสาเหตุการกอสรางไมตรงจุดท่ีประชาชนตองการ ภาครัฐท่ีนำงบประมาณมากอสรางแลวไมไดใชประโยชน

อยางเต็มท่ีขาดการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง บางแหงกอสรางในจุดเสี่ยงภัยตอผูใชสะพานลอยเดินขามถนนรวมท้ังสิง่

อำนวยความสะดวก สำหรับคนเดินขามผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จะนำไปเปนเกณฑในการพิจารณาการกอสราง

สะพานลอยคนเดินขามถนนในคร้ังตอไป 
 

คำสำคัญ : ความเหมาะสม,กอสรางสะพานลอย 
 

Abstract 
The object of this research is to study the suitability in determining the building 

position for the overpass in amphur mung ubonratchathani and amphur varinchamrap, ubon 
ratchathani province, especially in front of the school and other overpasses for people in 
general, by using the basic of JICA 1987 to study data concerning the quantity of overpass 
user and the traffic, the car speed and the width of the road and the building position of the 
over pass It has been noted That most of the overpasses have been rarely used by people By 
approximately inspecting, in revealed That some overpasses are not good condition for the 
usage or have never been used, as a result of building position inconsistent with people 
need. The government budge has been spent for the construction that is not fully beneficial 
and discontinuously maintained. Some construction located on the risky point for the users, 
including other facilities. The results from this study will by used as the basis of consideration 
for the next Overpass construction 

 
Key word : Suitability, construction of overpasses 
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บทนำ 

ปจจุบันมีปริมาณรถยนตท่ีว่ิงบนถนนเพิ่มมากข้ึนทุกป สงผลใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจราจร เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ไดดำเนินการกอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนน เพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชนท่ีตองเดินขามถนน  

จากการสังเกตสะพานลอยคนเดินขามถนนท่ีท้ังสองหนวยงานกอสรางมาแลว สวนใหญจะไมคอยมีผูมาใช

สะพานลอยขามถนนมากนัก จากการตรวจสอบโดยปริมาณบางแหงมีสภาพไมพรอมใชงานไมมีคนใชเดินขามถนนเลย 

ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุข้ึนได หรืออาจจะมาจากสาเหตุการกอสรางไมตรงจุดท่ีประชาชนตองการ 

งบประมาณนำมากอสรางยังใชประโยชนไมเต็มท่ีขาดการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง บางแหงกอสรางในจุดเสี่ยงภัยตอ

ผูใชสะพานลอยเดินขามถนนรวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินขาม เชน มีหลังคากันแดดและกันฝน

ไฟฟาสองสวางในเวลากลางคืน 

 ดังนั้นคณะผูศึกษาวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุของการใชหรือไมใชสะพานลอยคนเดินขามถนน 

มีปจจัยอะไรบางเพื่อจะนำมาใชเปนเกณฑในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยท่ีเหมาะสมในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อการศึกษาความเหมาะเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอย สำหรับ          

คนเดินขามบริเวณหนาโรงเรียนและสำหรับคนเดินขามถนนท่ัวไป โดยใชเกณฑของ JICA 1987 

2. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจำนวนผูใชสะพานลอย ปริมาณการจราจรความเร็วของรถและความกวาง         

ผิวจราจรบริเวณท่ีกอสรางสะพานลอย 

ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาวิจัยจำนวนสะพานลอยท่ีกอสรางเสร็จแลวในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ เขตอำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี จากการสำรวจพบวามีจำนวน 5 แหง ดังตอไปนี้ 

1. หนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

2. หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี 

3. หนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

4. หนาโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี 

5. หนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงลักษณะพื้นท่ีจุดกอสรางสะพานลอยท่ีมีคนใชมากท่ีสุด 

2. ทราบถึงองคประกอบในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนน 

3. เพื่อนำไปใชเปนหลักเกณฑในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขาม 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 

สำรวจจำนวนสะพานลอยในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

กำหนดวัตถุประสงค 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 

ศึกษาขอมูลของ JICA และอื่นๆ 

 

เก็บขอมูลโครงการวิจัยท้ังหมด 

 

ประมวลผลการวิจัยโครงการ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

เสนอผลการศึกษาวิจัย 

 

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนนในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี

และเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนท้ังหมด 5 แหง มีข้ันตอนการวิเคราะหผลดังตอไปนี้ 

1. การพิจารณาคัดเลือกสถานที่ดำเนินการวิจัยใน ลำดับที่ 1 ถึง 5 

การพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีดำเนินการวิจัยในลำดับท่ี 1 ถึง 5 จากท้ังหมด 5 แหง ใชเกณฑการพิจารณา 2 เกณฑ ดังนี้ 

 1. เกณฑการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางจำนวนประชากรในตำบลท่ีสะพานลอยต้ังอยูโดยรวมจำนวน

พนักงานท่ีทำงานในหนวยงานตางๆ และจำนวนครู นักเรียน ในโรงเรียนท่ีอยูใกลสะพานลอยตอจำนวนผูใช

สะพานลอยเดินขามถนน โดยคัดเลือกในลำดับท่ี 1 ถึง 5  

 2. เกณฑการเปรียบเทียบรอยละของจำนวนผูท่ีเดินขามถนนโดยใชสะพานลอย โดยคัดเลือกในลำดับท่ี 1 ถึง 5 

ผลการพิจารณาคัดเลือก 

 จากตารางท่ี 1 เปนผลรวมประชากรในตำบลท่ีสะพานลอยต้ังอยูรวมจำนวนพนักงานท่ีทำงานในหนวยงานตางๆ 

และจำนวนครู นักเรียน ในโรงเรียนท่ีอยูใกลสะพานลอย โดยสรุปเปนจำนวนประชากรท้ังหมด 
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 1. ผลการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางจำนวนประชากร ตอจำนวนผูใชสะพานลอยเดินขามถนน จากตารางท่ี 2 

และ จากรูปท่ี 2 ถึง 3 พบวา ลำดับท่ี 1 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดอุบลราชธานี สัดสวน 22 : 1,000 คน ลำดับท่ี 2 

หนาหนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สัดสวน 9: 1,000 คน ลำดับท่ี 3 หนาโรงเรียนนารีนุกูล

อุบลราชธานี สัดสวน 8 : 1,000 คน ลำดับท่ี 4 หนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สัดสวน 6 : 1,000 คน ลำดับท่ี 5 

หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สัดสวน 1: 1,000 คน  

 2. ผลการเปรียบเทียบรอยละของจำนวนผูท่ีเดินขามถนน โดยใชสะพานลอย จากตารางท่ี 3 และจากรูปท่ี 4 

พบวา จำนวนรอยละของผูท่ีเดินขามถนนโดยใชสะพานลอย ลำดับท่ี 1 หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี           

รอยละ 100.00 ลำดับท่ี 2 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 98.78 ลำดับท่ี 3 หนาโรงเรียนนารีนุกูล 

อุบลราชธานี รอยละ 97.46 ลำดับท่ี 4 หนามหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 96.44 และ ลำดับท่ี 5 

หนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีรอยละ 92.20 

 3. ผลการเปรียบเทียบท้ังสองเกณฑไดผลในลำดับท่ี 2,3,4,5 เหมือนกัน แตในลำดับท่ี 1ไดผลตางกัน             

คือ หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนรอยละมากกวา แตจำนวนคนขามนอยกวาอันดับ 2-5 คือ          

หนาโรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดอุบลราชธานี หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี หนามหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดอุบลราชธานี 

หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี 

ตารางที่ 1 ขอมูลจำนวนประชากรในตำบลที่สะพานลอยต้ังอยูรวมจำนวนพนักงานที่ทำงานในหนวยงานตางๆ 

และจำนวนครูนักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลสะพานลอย 

ลำดับ สถานทีต้ั่งสะพานลอย ตำบล 

จำนวน 

ประชากร 

(คน) 

จำนวนพนักงาน 

/ครู/นักเรียน  

(คน) 

รวมเปน 

ประชากร 

ทั้งหมด(คน) 

1 หนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในเมือง 81,405 21,541 102,946 

2 หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี ในเมือง 81,405 4,462 85,867 

3 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขามใหญ 32,428 1,963 34,391 

4 หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ในเมือง 81,405 1,467 82,872 

5 หนาโรงเรียนลอืคำหาญวารินชำราบ แสนสุข 24,009 3,087 27,096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 แผนภูมจำนวนประชากรในตำบลท่ีต้ังอยูรวมจำนวนพนักงานในหนวยงานตาง ๆและจำนวนครูนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลสะพานลอย 
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ตารางที่ 2 สัดสวนจำนวนประชากรในตำบลที่สะพานลอยต้ังอยูตอจำนวนผูใชสะพานลอย 

ลำดับ สถานที่ต้ังสะพานลอย 
จำนวนประชากร 

(คน) 

จำนวนผูใชสะพานลอย 

จำนวน 

(คน) 

คิดเปนสัดสวน 

ตอ 1,000 คน 

1 หนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 81,405 460 6 

2 หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี 81,405 645 8 

3 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 32,428 725 22 

4 หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 81,405 113 1 

5 หนาโรงเรียนลอืคำหาญวารินชำราบ 24,009 211 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิสัดสวนจำนวนประชากรในตำบลที่สะพานลอยต้ังอยูตอจำนวนผูใชสะพานลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิจำนวนผูใชสะพานลอยขามถนนสถานที่คัดเสือกดำเนินการวิจัย 
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ตารางที่ 3 รอยละของจำนวนผูใชสะพานลอยและไมใชสะพานลอย 

ลำดับ สถานที่ต้ังสะพานลอย 

จำนวนผู

เดินขาม

ถนนเฉลี่ย

(คน/ชม.) 

ผูใชสะพานลอย 

เดินขามถนน 

ผูไมใชสะพานลอย

เดินขามถนน 

จำนวน

เฉลี่ย 

(คน/ชม) 

คิดเปน

รอยละ 

จำนวน

เฉลี่ย 

(คน/ชม) 

คิด

เปน

รอยละ 

1 หนามหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี (เย็น) 169 163 96.44 6 3.56 

2 หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี (เย็น) 237 231 97.46 6 2.54 

3 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (เย็น) 247 244 98.78 3 2.22 

4 หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (เย็น) 39 39 100 0 0.00 

5 หนาโรงเรียนลอืคําหาญวารินชําราบ (เย็น) 77 71 92.20 6 2.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แผนภูมิรอยละของจำนวนผูใชสะพานลอยและไมใชสะพานลอย 

 

2. การวิเคราะหปริมาณการจราจรสถานที่คัดเลือกดำเนินการวิจัย 

 เนื่องจากเกณฑการวิเคราะหความเหมาะสม ในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยสำหรับคนเดินขามท่ัวไป 

และคนเดินขามบริเวณหนาโรงเรียน ของ JICA 1987 ไดสำรวจขอมูลกอนการกอสรางสะพานลอย ใชขอมูลการ

วิเคราะหคือ จำนวนผูเดินขามถนน ปริมาณการจราจรหรือปริมาณรถ และความกวางผิวจราจรไมรวมเกาะกลางถนน 

แตคณะผูวิจัยไดสำรวจขอมูลภายหลังท่ีไดกอสรางสะพานลอยเสร็จแลว ดังนั้นขอมูลท่ีไดสำรวจเพิ่มเติมจากเกณฑ

ของ JICA 1987 คือ จำนวนผูท่ีใชสะพานลอยเดินขามถนน และความเร็วรถบริเวณท่ีสะพานลอยต้ังอยู โดยขอมูล  

ท่ีวิเคราะหดังตอไปนี้จะใชเปนเกณฑสรุปผลเพิ่มเติมรวมกับเกณฑของ JICA 1987 จากตารางท่ี 4 และจากรูปท่ี 5 

เมื่อเปรียบเทียบความเร็วรถ ตามเกณฑของ AASHTO ไดผลดังนี้ 
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1. หนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริมาณการจราจรอยูในเกณฑ ต่ำ มีจำนวนรถเฉลี่ย 2,710 คัน/ชม. 

2. หนาโรงเรียนนารีนุกูล ปริมาณการจราจรอยูในเกณฑ หนาแนน มีจำนวนรถเฉลี่ย 2,964 คัน/ชม. 

3. หนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ปริมาณการจราจรอยูในเกณฑ ต่ำ มีปริมาณรถเฉลี่ย 2,391คัน/ชม. 

4. หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณการจราจรอยูในเกณฑ ต่ำ มีปริมาณรถเฉลี่ย 2,521 คัน/ชม. 

5. หนาโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ปริมาณการจราจรอยูในเกณฑ ปานกลาง มีจำนวนรถเฉลี่ย 

1,272 คัน/ชม. 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปริมาณการจราจรและความเร็วของรถ 

ลำดับ สถานที่ต้ังสะพานลอย 

ปริมาณ 

การจราจรเฉลี่ย 

(คัน/ชม.) 

ความเร็วรถเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 

เกณฑปริมาณ 

การจราจรของ 

AATSHTO 

1 หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี 2,964 45.42 หนาแนน 

2 หนาโรงเรียนลอืคําหาญวารินชําราบ 1,272 64.00 ปานกลาง 

3 หนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2,521 64.68 ปานกลาง 

4 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 2,391 65.34 ปานกลาง 

5 หนามหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 2,710 67.92 ต่ำ 
 

ตารางที่ 5 ขอมูลที่นำมาวิเคราะหความเหมาะสมตามเกณฑของ JICA 1987 แตละตำแหนงของสะพานลอย 

สถานที่คัดเลือกดำเนินการวิจัย 

ลำดับ สถานที่ต้ังสะพานลอย 

จำนวนผูเดิน

ขามเฉลี่ย 

(คน/ชม.) 

ปริมาณรถ

(PCU/ชม.) 

ความกวาง

ของผิวจราจร

ไมรวมเกาะ

กลางถนน

(เมตร) 

ประเภท 

1 หนาโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี 169 2,964 20 หนาโรงเรียนทั่วไป 

2 หนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 237 1,272 18 หนาโรงเรียนทั่วไป 

3 หนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 247 2,521 20 หนาโรงเรียนทั่วไป 

4 หนาโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี 39 2,391 20 หนาโรงเรียนทั่วไป 

5 หนาโรงเรียนลอืคําหาญวารินชําราบ 77 2,710 18 หนาโรงเรียนทั่วไป 
 

บทสรุป 

1. ความเหมาะสมในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขามตามเกณฑของ JICA 1987 ตองผานเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

  1.1 สะพานลอยสำหรับคนเดินขามถนนบริเวณหนาโรงเรียน ตองมีความกวางผิวจราจรไมรวมเกาะ

กลางถนนไมต่ำกวา 9.00 เมตร โดยปริมาณการจราจร และ จำนวนคนเดินขามถนน ตามขอมลูในตารางดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 1 สรุปคนเดินขามสะพานลอยบริเวณหนาโรงเรียน 

ปริมาณรถเฉลี่ย 

ที่นอยที่สุด (PCU/ชม.) 

จำนวนคนเดินขามถนนเฉลี่ย 

(คน/ชม.) 

1,100 100-300 

750 301-600 

425 601-900 

275 901 ข้ึนไป 

  1.2 สะพานลอยสำหรับคนเดินขามถนนท่ัวไป ตองมีความกวางผิวจราจรไมรวมเกาะกลางถนน 

ไมต่ำกวา 11.00 เมตร โดยมีปริมาณการจราจร และ จำนวนคนเดินขามถนนตามขอมูลในตารางดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 สรุปคนเดินขามสะพานลอยทั่วไป 

ปริมาณรถเฉลี่ย 

ที่นอยที่สุด (PCU/ชม.) 

จำนวนคนเดินขามถนนเฉลี่ย 

(คน/ชม.) 

2,100 100-300 

1,600 301-600 

1,000 601-900 

750 901 ข้ึนไป 

1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของ JICA 1987 ไมผานเกณฑ จำนวน 5 แหง คือบริเวณหนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีบริเวณหนาโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัด

อุบลราชธานี บริเวณหนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และ บริเวณหนาโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ีซึ่งบริเวณท่ีไมผานเกณฑจำนวนท้ัง 5 แหงนี้ มีจำนวนคนเดินขามสะพานลอย ต่ำกวาเกณฑ ท่ีกำหนด 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจำนวนผูใชสะพานลอย ปริมาณการจราจร ความเร็วรถและความกวาง

ของผิวจราจรบริเวณท่ีกอสรางสะพานลอย พบวา จุดท่ีมีคนเดินขามถนนโดยใชสะพานลอยมากนั้น มีปริมาณ

การจราจรอยูในชวง ปานกลาง ถึง หนาแนน และเปนแหลงชุมชน 

 ดังนั้น บริเวณท่ีมีความเหมาะสมในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยสำหรับคนเดินขามถนนบริเวณหนา

โรงเรียน และสำหรับคนเดินขามถนนท่ัวไปนั้น นอกจากผานเกณฑท่ีกำหนดของ JICA 1987 แลว ควรพิจารณา

ความเร็วรถเพื่อวิเคราะหหาความหนาแนนของปริมาณการจราจรดวยเพราะถามีปริมาณการจราจรอยูในชวง ปานกลาง 

ถึง หนาแนน จะเปนตัวบังคับไมใหคนเดินขามถนนโดยไมใชสะพานลอย เนื่องจากเห็นวามีจำนวนรถเลนผานไปมา

ไมขาดสาย และถาไมใชสะพานลอยเดินขามถนนอาจเกิดอุบัติเหตุได 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การกอสรางสะพานลอยสำหรับคนเดินขามบริเวณหนาโรงเรียน และสำหรับคนเดินขามท่ัวไป นอกจาก

ตองทำการสำรวจปริมาณการจราจร จำนวนคนท่ีเดินขามถนน ความกวางผิวจราจร ความเร็วรถ ใหไดตามเกณฑ            

ท่ีกำหนดแลว ควรสำรวจสภาพท่ีต้ังของพื้นท่ีเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในกรณีท่ีคนเดินขาม

ถนนดวย ถึงแมวาบริเวณนั้นจะไมผานเกณฑความเหมาะสมในการกอสรางสะพานลอยก็ตาม และ เพิ่มเวลาหรือ

เปลี่ยนชวงเวลาในการสำรวจขอมูล เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองมากย่ิงข้ึน 
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ซอยตระกลุสขุ ถนนอโศก – ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ, 10320 โดยนายประพันธ จิระมงคล, พ.ศ.2538 

[3] วิศวกรรมการทางและวิเคราะหการจราจร ผูชวยศาสตราจารย วิศิษฏ ประทุมสุวรรณ 

[4] เอกสารเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณจราจร, สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทางของ ตร.สุรเมศวร 

วิชาการพิริยะวัฒน, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

[5] ขอมูลทะเบียนราชจากกระทรวงมหาดไทย 

[6] แผนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจากโปรแกรม Google Earth 
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