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แบบเสนอขอ้มลูสำหรบัการคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัสหกจิศกึษาดเีดน่  
ระดบัมหาวทิยาลยัทักษิณ  ปกีารศึกษา  2564 

 
โครงงานดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และการจดัการ 
1. อธิบายการจัดทำโครงงาน การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของ การกัดเซาะ 

(Erosional Coast) และการสะสมตัว (Accumulate Coast) โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ 

ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ และสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ความรุนแรงของคลื่น ลม กระแสน้ำ และ

ตัวโครงสร้างชายฝั่ง (อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ,  2551) ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณปาก

ทะเลสาบในเขตจังหวัดสงขลา เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา และ

ประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลง ของพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง โดยทำการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 และ

นำผลที่ได้มาคาดการณ์มูลค่าความเสียหายของพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และประเมินมูลค่าความเสียหายของพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลา

ในอนาคตได้ 

1.2 ระบบการทำงาน ลักษณะงาน และระบบพี่เลี้ยง  

 นิสิตและสำนักงานได้ร่วมกันปรึกษาในการจัดทำโครงงาน โดยโครงงานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยส่วนงานที่นิสิตได้ไปฝึกปฏิบัติสหกิจ คือส่วน
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับชายฝั่ง ซึ่งนิสิตและพี่เลี้ยงได้ตกลงร่วมกันว่าจะศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และมูลค่าการเปลี่ยนแปลง พ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 
ซึ่งลักษณะงานจะแสดงในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และตาราง โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 4 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในการศึกษาครั้งนี้จะมีพี่เลี ้ยงช่วย
ควบคุมดูแล ในส่วนของการแนะนำวิธีการทำในส่วนที่นิสิตเกิดข้อสงสัย และช่วยตรวจเช็คงาน เพื่อความ
ถูกต้องเหมาะสม และนำไปใช้ประโยชน์ 
 
 



 
 
 
2. อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชาความรู้/
ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
2.1 บทคดัยอ่ 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาเนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง และตะกอนสะสม

ชายฝั่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในปี พ.ศ. 2545 2558 

และ 2563 ด้วยภาพดาวเทียม Landsat 5TM, Landsat 8OLI, ThaiChote, Sentinel 2 และภาพถ่ายทาง

อากาศปี 2545  รวมถึงการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย

อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่  อำเภอ

บางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ผลการศึกษาพบว่า ช่วงปีที่ 1 พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558 มีการกัดเซาะ

ชายฝั่งมากที่สุดในอำเภอควนเนียง และพื้นที่ตะกอนสะสมมากที่สุดในอำเภอสทิงพระ ช่วงปีที่ 2 พ.ศ. 2558 

และปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีการกัดเซาะชายฝั่งมากที่สุดในอำเภอสทิงพระ และพื้นที่ตะกอนสะสมมากที่สุดใน

อำเภอควนเนียง ช่วงปีที่ 3 พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ.2563 พบว่า มีการกัดเซาะชายฝั่ งมากที่สุดในอำเภอควน

เนียง และพบพื้นที ่ตะกอนสะสมมากที่สุดในอำเภอควน สาเหตุมาจากปัจจัยทางธรรมชาติ แนวชายฝั่ง

ทะเลสาบสงขลามีลักษณะเป็นตะกอนดินทำให้อ่อนไหวต่อการถูกกัดเซาะ คลื่นลม มรสุม และปัจจัยจาก

กิจกรรมของมนุษย์  

2.2 ขอบเขตดา้นพื้นที ่ 

 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา  

2.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 การศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) โปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ArcGIS 10.7.1 3) โปรแกรม Google Earth Pro 

2.4 การเตรียมข้อมูล 

 ทำการดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม จำนวน 3 ปี ได้แก่ปีพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 

โดยใช ้ภาพถ่ายดาวเทียม  ดาวเทียม Landsat 8 OLI ป ี พ.ศ. 2558 ภาพถ่ายดาวเทียม ThaiChote 

ปี พ.ศ. 2558 และ 2563 ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2 ปี พ.ศ. 2563 ภาพถ่ายทางอากาศ DOL ปี พ.ศ. 

2545 และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM ปี พ.ศ. 2545 เพื ่อเป็นฐานข้อมูลในการแปลเส้นชายฝั่ง

ทะเลสาบ  



 

2.5 การแปลเสน้แนวชายฝัง่จากภาพถา่ยทางอากาศ และภาพถา่ยดาวเทยีม 

 วิเคราะห์สถานภาพชายฝั่งทะเล อาศัยการอ่าน การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทาง

อากาศ โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลานั้น  วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

2.6 การเปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งระหว่างปี 

 การเปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งระหว่างปี พ.ศ. 2545 กับปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2545 กับปี พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2558 กับปี พ.ศ. 2563 เพื่อทำการแปลงเส้นชายฝั่งที่ตัดกัน มาเป็นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้

เครื่องมือ Feature to polygon 

2.7 การแยกพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง และพื้นที่ตะกอนสะสม 

 เลือกเส้นชายฝั่ง เพื่อทำ Buffer แยกไปด้านซ้ายและขวาของเส้นชายฝั่ง โดยระยะของ Buffer ต้อง

ครอบคลุม polygon และใช้เครื่องมือ Intersect ในการแยกพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่ง และพ้ืนที่ตะกอนสะสม  

2.8 การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 

 นำ polygon ของพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ตะกอนสะสม และเส้นชายฝั่งปีเก่า มาเป็นฐานข้อมูลใน
การ Tabulate Intersection เพื่อความยาวเส้นชายฝั่งปีเก่า ของพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง และตะกอนสะสม 
จากนั้นทำการ Join ใน Attribute Table ของ polygon และทำการคำนวณโดยใช้สูตร (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2560) 

 ระยะทางที่ตั้งฉากกับชายฝั่ง (เมตร) =
พื้นท่ีที่ถูกกัดเซาะ (ตร.ม.)

ระยะทางตามแนวชายฝั่งของพื้นท่ีปีเก่า (เมตร)
                               

 

          อัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (เมตร และ ปี) =
ระยะทางท่ีตั้งฉากกับชายฝั่ง(เมตร)

ระยะเวลาท่ีเปรียบเทียบ(ปี)
                                     

2.9 การประเมนิมลูคา่การเปลีย่นแปลงชายฝั่งทะเลสาบ 

 ทำการแยก Polygon รายอำเภอ Export Attribute Table พื ้นที ่ที ่ทำการการคำนวณอัตราการ

เปลี ่ยนแปลงชายฝั ่ง เพื ่อนำเข้า Excel จากนั ้นรวมข้อมูลขนาดพื ้นที ่ของ Polygon รายอำเภอ และ

เปรียบเทียบประเมิน ข้อมูลสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 พื้นที่ดิน

ติดทะเลสาบสงขลา โดยใช้สูตร: มูลค่าทีด่ิน = พ้ืนที่ตารางวา x ราคาที่ดินติดทะเลสาบสงขลา 

 



 
 
3. อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำที่
สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  

3.1 หน่วยงานสามารถนำข้อมูลการประเมินมูลค่าการเปลี ่ยนแปลงชายฝั ่งทะเลสาบสงขลา  
รายอำเภอที่ติดกับทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอ  
สิงหนคร อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ไปใช้ประโยชน์ และเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือวางแผนจัดการและรองผลจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งได้  

ตัวอย่างผลงาน 

 

 
 
 



 
3.2 หน่วยงานสามารถนำเสนอผลงานของนิสิตไปใช้ในการจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนออัตราการ

เปลี่ยนแปลงชายฝั่งในรูปแบบของแผนที่แสดงพื้นที่กัดเซาะและสะสมตัวของชายฝั่งทะเลสาบสงขลา โดย
แบ่งเป็นรายอำเภอ และรายจังหวัดของช่วงปีพ.ศ. 2545 กับป ีพ.ศ. 2558 ปีพ.ศ.2558 กับปี พ.ศ. 2563 และ
ปีพ.ศ. 2548 กับป ีพ.ศ. 2563 

ตัวอย่างผลงาน 

 



 
3.3 โครงงานที่นิสิตทำเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5 จังหวัดสงขลา ใน

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งสำนักงานสามารถนำวิธีการศึกษาของนิสิตไปเป็นคู่มือ และนำไปต่ อยอดศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งของพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ 

ตัวอย่างผลงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


