
รายงานความกาวหนา

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าทวม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ป 2564
(8 กันยายน 2564)



แนวร้ัวกําแพงดานทิศเหนือ (คลองวังแร)

แนวคันไดวดานทศิใต (คลองเกียบ)

แนวคันไดวดานทศิใต (คลองสาน)

ชุมชนสาธิต ศูนยสมารทฟารม

อุทยานพฤกษศาสตร

ศูนยกีฬา
หอพักนักศึกษา

สวนวลัยลักษณ

ศูนยการแพทย

โครงการแกมลิง กรมชลประทาน

เขตการศึกษา

แปลงทุเรียน

ที่พักบุคลากร

แนวคันไดว ดานทศิตะวันตก



3

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าทวม มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ป 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9

พ้ืนท่ีแปลงสวนยาง

แปลงขนุน-ปาไผ

(แกมลงิตลาดศุกร)

งานปรับปรุงแนวคันไดว 

แปลงสวนปาลม พรอม

ติดตั้งประตูระบายน้ํา 

พ้ืนที่กลุมอาคารที่พักบุคลากร 

วลัยนิวาส 1-10

(แกมลงิวลัยนิวาส4)

พ้ืนท่ีเขตการศึกษาชั้นใน 

(รอบถนนสี่เลน)

(ปมวังหมาก) 

พ้ืนท่ีเขตหอพักนักศึกษา

        (ปมกลาดี และ 

       ปมท่ีแกมลิงหอ1)

พ้ืนท่ีอางเก็บนํ้า 2 

(สวนวลัยลกัษณ)

ติดตั้งปมสูบน้ําเพ่ิม

พ้ืนท่ีแปลงทุเรียน 

(รับนํ้ามาจากอาง 1)

วางทอแยกโคกเหล็ก

โครงการแกมลิงชลประทาน

(หลงัศูนยการแพทย)

ปรับปรุงแนวคันไดว

(ดานทศิตะวันตก)

คลองเกียบ-คลองตูล



คลองเกียบ

ขุดแกมลงิ

ผลการดําเนินการ

• ขุดแกมลิงตลาดศกุร รับน้ําจากพื้นที่เพื่อสูบออก

• กอสรางสถานีสูบนํ้าระบายน้ําจากอุทยาน  

• ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําแบบเครื่องยนต 2 เครื่อง ขนาด 

1.0 ลบ.ม./วินาที รวมอตัราระบายน้ําออก 2.0 ลบ.

ม./วินาที โดยยายปมมาจากสถานีสวนวลัยลักษณ 

• สูบระบายนํ้าออกคลองเกยีบดานทิศใต

• ปจจุบันมีความคบืหนาประมาณ 30%

• กําหนดแลวเสร็จ ประมาณกลางเดอืนพฤศจิกายน

1.พ้ืนที่แปลงสวนยาง-แปลงขนุน-ปาไผ (แกมลิงตลาดศุกร)

แปลงสวนยาง

แปลงสวนไผ

แปลงขนนุ 3

แปลงสวนไผ

อุทยานพฤกษศาสตร

ที่พักบุคลากร



พื้นที่แปลงสวนยาง-แปลงขนุน-ปาไผ

1.พ้ืนที่แปลงสวนยาง-แปลงขนุน-ปาไผ (แกมลิงตลาดศุกร)

ความกาวหนา ณ. วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564

แปลงสวนยาง



1.พ้ืนที่แปลงสวนยาง-แปลงขนุน-ปาไผ (แกมลิงตลาดศุกร)

ความกาวหนา ณ. วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564





แปลงสวนปาลม

ผลการดําเนินการ

• ถมดินปรับระดับถนน ตามแนวเขตแดนพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

(แนวคันไดว) ระยะทางรวมประมาณ 2.00 กิโลเมตร 

ดําเนินการแลวเสร็จ

• ระดบัคันถนนแนวเขต สูงเทากับแนวถนนคันไดวเดมิ 

(+0.00) เชื่อมตอจากถนนเดมิตามแนวคลองชลประทาน 

แปลงสวนปาลม ไปจรดแนวเขตมหาวิทยาลัยดานทิศ
ตะวันตก (ชมุชนสาธิต)

• ความกวางคันทาง 3.0 เมตร ความลาดเอียงดานขาง Side 

Slope เทากับ 1:1 หางจากแนวคลองเกียบประมาณ 2–5 

เมตร

• ปจจุบนัอยูระหวางดําเนินการกอสรางคันก้ันน้ํา วางทอลอด

ระบายน้ํา และติดตัง้ประตรูะบายน้ําที่ทางออกคลอง

ชลประทาน-คลองเกยีบ เพื่อบังคับระดับการเก็บ/ระบายนํ้า 
(ความกาวหนาประมาณ 30%)





Before After



แปลงขนุน 2 

กลุมบานพกัวลยันิวาส 1-2-3-4-5
กลุมบานพกัวลยันิวาส 7-8-9-10

อาคารสโมสร

3. พ้ืนที่กลุมอาคารที่พักบุคลากร วลัยนิวาส 1-10

ผลการดําเนินการ

• กอสรางสถานีสูบนํ้า พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา

ไฟฟา 2 เครื่อง ขนาด 1.0 ลบ.ม./วินาท/ี

เครื่อง (รวม 2.0 ลบ.ม./วินาที) สูบระบายน้ํา
ออกคลองเกยีบดานทิศตะวันออก

• กอสรางครูะบายน้ําคอนกรีตเพ่ิมเตมิเชื่อมตอ

กับครูะบายน้ําคอนกรีตเดิม ในบริเวณกลุม  

ที่พักบุคลากรวลัยนิวาส 1-3 เพื่อระบายน้ํา
ลงแกมลิง

• ขุดแตงคูระบายน้ําโดยรอบของกลุมวลัย

นิวาส 7-10 และพื้นที่ของแปลงปลูกขนุน

• ขุดวางทอระบายน้ําเช่ือมตอคูระบายน้ําจาก

กลุมวลัยนวิาส 7-10 และแปลงปลูกขนุน 

มายังแกมลิงหอพักวลัยนิวาส 4 

ตําแหนงแกมลงิ “วลัยนิวาส 4”



พื้นที่รับนํ้า เฉพาะกลุมบานพกั

บุคลากร ประมาณ 225 ไร

กลุมบานพักวลยันิวาส 1-2-3-4-5

กลุมบานพกัวลยันิวาส 7-8-9-10

3. พ้ืนที่กลุมอาคารที่พักบุคลากร วลัยนิวาส 1-10
ความกาวหนา ณ. วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564

แกมลิง “วลัยนิวาส 4”



Before After



After



ความกาวหนา ณ. วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564

แกมลิง “วลัยนิวาส 4”

กลุมบานพกัวลยันิวาส 8

ขุดแตงทางระบายนํ้า ไปยังแกมลิง



Before AfterAfter



สถานีสูบระบายนํ้าทวม แกมลิงกลาดี

ปมไฟฟา 2 เคร่ือง ปมเคร่ืองยนต 1 เครื่อง 

อัตราสบูออก 5.0 ลบ.ม./วินาท/ี3 เคร่ือง

สถานสีูบระบายนํ้าทวม วิชาการ 9 (วังหมาก)

- ปจจุบัน มีปมเคร่ืองยนต 1 เคร่ือง 

- ระหวางดําเนินการติดต้ังปมไฟฟาเพ่ิม 2 เคร่ือง

- อัตราสูบออก 5.0 ลบ.ม./วินาที/3 เคร่ือง

เขตการศึกษา



สถานีปมสูบนํ้าอาคารวิชาการ 9 



สถานีระบายนํ้ากลาดี



สถานีสูบระบายนํ้าทวมแกมลิงหอ 1 

- ปมเครื่องยนต จํานวน 2 เครื่อง 

- ขนาด 1.0 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง

5. พ้ืนที่กลุมหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา



6. พ้ืนที่อางเก็บนํ้า 2 (สวนวลัยลักษณ)



ผลการดําเนินการ ณ.ปจจุบัน

• กอสรางสถานีติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําไฟฟา เพิ่มเติม 

2 เครื่อง ขนาด 2.0 ลบ.ม./วินาท/ีเครื่อง 

(Submersible Pump)

• รอดําเนินการยายปมเคร่ืองยนตเดิมออก 2 

เคร่ือง เพื่อนําไปติดต้ังใชงานที่แกมลิงตลาด

ศุกร (แปลงสวนยาง-ปาไผ)

6. พ้ืนที่อางเก็บนํ้า 2 (สวนวลัยลักษณ)



6. พ้ืนที่อางเก็บนํ้า 2 (สวนวลัยลักษณ)

ความกาวหนา ณ. วันศุกร ที่ 3 กันยายน 2564



6. พ้ืนที่อางเก็บนํ้า 2 (สวนวลัยลักษณ)



อางเก็บนํ้า 1

บานพักรับรอง

ผลการดําเนินการ

• วางทอระบายน้ําขนาด 1.20 ม. จํานวน 1 

แถว เพื่อระบายนํ้าจากอางเก็บน้ํา 1 แยก

จากทางระบายนํ้าเดิมของแปลงทเุรยีน

• วางทอระบายน้ําขนาด 1.20 ม. จํานวน 2 

แถว บริเวณแยกโคกเหล็ก เพื่อแยกการ
ระบายน้ําจากแปลงทเุรยีน

• ขุดเชื่อมตอแนวคูระบายนํ้า เพื่อปรับทิศ

ทางการระบายน้ําในพ้ืนที่แปลงสวน

ทุเรียน และปดทอลอดระบายน้ําถนนเขา
สวนทุเรียน

แปลงทุเรียน





ความกาวหนา ณ. วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564



ความกาวหนา ณ. วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564



8. แนวเขตคันไดว (ดานทิศใตฝงตะวันออก) และ โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย)

ผลการดําเนินการ ณ.ปจจุบัน

• ถมดินปรับระดับถนน ตามแนวเขตแดนพ้ืนที่

มหาวิทยาลัย (แนวคันไดว) ดานทิศใต ตลอด

แนวคลองเกียบ-คลองสาน ระยะทางรวม
ประมาณ 2.6 กม.

• ระดับคันถนนแนวเขต สูงเทากับแนวถนนคัน

ไดวเดิม (+0.00) โดยเชื่อมตอจากทางแยก

ถนนวดัคลองดิน ไปจรดแนวเขต

มหาวิทยาลัยดานทิศตะวันออก ที่จุดกอสราง
โครงการแกมลิง ของชลประทาน

• ความกวางคันทาง 3.0 เมตร ความลาดเอียง

ดานขาง Side Slope เทากับ 1:1 หางจาก

แนวคลองเกียบ-คลองสาน ประมาณ 2–5 ม.

 



  โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย)

  แนวเขตคันไดว (ดานทิศใต ฝงตะวันออก)...   



8. แนวเขตคันไดว (ดานทิศใตฝงตะวันออก) และ โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย)



8. โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย) และ แนวเขตคันไดว (ดานทิศใตฝงตะวันออก)



8. โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย) และ แนวเขตคันไดว (ดานทิศใตฝงตะวันออก)

แผนการดําเนินงานของกรมชลประทาน

ขุดแกมลิง โครงการอางเก็บน้ํากรมชลประทาน หลัง

ศูนยการแพทย ขนาดความจุ 2,000,000 ลบ.ม. เพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขงัในพื้นที่ชมุชนหลัง
ศูนยการแพทย และพื้นที่วัดแสงแรง ตลอดจนใชเปน

อางกักเก็บน้ํา เพื่อการอุปโภคและบริโภค ของ

มหาวิทยาลัย และ ชมุชนรายรอบมหาวิทยาลัย



8. โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย) และ แนวเขตคันไดว (ดานทิศใตฝงตะวันออก)



8. โครงการแกมลิงชลประทาน (หลังศูนยการแพทย) และ แนวเขตคันไดว (ดานทิศใตฝงตะวันออก)



9. ปรับปรุงแนวคันไดว  (ดานทิศตะวันตก)

แผนการดําเนินการ

  ปรับแตงแนวคันไดวทางดานทิศตะวันตก เชื่อมตอจากแนวคันไดว   

  ที่คลองเกียบ มายังคลองตูล เพ่ือปองกันนํ้าทวมแนวเขตศูนยสมารท 

  ฟารม ดานทิศตะวันตก (แนวชุมชนสาธิต) 

  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (กําลังดําเนินการจัดจาง)

ศูนยสมารทฟารม

อุทยานพฤกษศาสตร

ศูนยกฬีา

แปลงทุเรียน

หอพักนักศึกษา

เขตการศึกษา
แนวคันไดว ดานทศิตะวันตก



การกอสรางรั้วกําแพงแนวเขตมหาวิทยาลยั (ดานทิศเหนือ ฝงตะวันตก)

รายละเอียดโครงการ

  กอสรางรั้วกําแพงคอนกรีตแนวเขตมหาวิทยาลัย (สมารฟารม) 

  ทางดานทิศเหนือ ฝงตะวันตก เชื่อมตอจากแนวถนนทางหลวง

  ชนบท (เสนทางชุมชนสาธิต) ท่ีคลองวังแร (แปลงมะพราวนํ้าหอม)

  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (ดําเนินการแลวเสร็จ)



การกอสรางรั้วกําแพงแนวเขตมหาวิทยาลยั (ดานทิศเหนือ ฝงตะวันตก)



การกอสรางรั้วกําแพงแนวเขตมหาวิทยาลยั (ดานทิศเหนือ ฝงตะวันตก)



การกอสรางรั้วกําแพงแนวเขตมหาวิทยาลยั (ดานทิศเหนือ ฝงตะวันตก)




