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  ณฐัฐีร์ ตนัติเลิศอนนัต ์ : แนวทางการวางผงัออกแบบภูมิทศัน์เพื่อกกัเก็บและระบายน ้า
ผวิดินในพื้นท่ีชุมชนเมือง. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี.  107 
หนา้. 
 

ในการศึกษาวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการจดัการภูมิทศัน์ เพื่อใชใ้นการบรรเทาปัญหา
อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชนเมือง เพื่อศึกษาองคป์ระกอบต่างๆทางภูมิทศัน์ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ
การจดัการระบบระบายน ้าภายในชุมชนเมือง โดยการวจิยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาและรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง  ๆ เก่ียวกบัการจดัการน ้า และองคป์ระกอบต่าง เๆพื่อใชใ้นการจดัการน ้า รวมถึงการศึกษาการ
ค านวณพื้นท่ีรองรับน ้าเบ้ืองตน้ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต  

โดยผูด้  าเนินการสามารถสรุปการศึกษาคร้ังน้ีไดว้า่ ผูอ้อกแบบสามารถน าวธีิการบางอยา่งมาใชใ้ห้
เป็นประโยชน์กบัการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ส าหรับการกกัเก็บและระบายน ้าผวิดิน รวมไปถึงการใช้
บ่อหน่วงน ้า บ่อกกัเก็บน ้า และบ่อซึมน ้า หรือการผสมผสานวธีิการต่าง  ๆ ซ่ึงไดมี้การยกตวัอยา่งงานภูมิ
สถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานวธีิการในการต่าง เๆขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ท่ีThe Woodlands, 
Texas และ The Emerald Necklace, Massachusetts 
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 NUTTEE TANTILERTANANT: LANDSCAPE DESIGN FOR DETAINING AND 
DRAINING SURFACE RUN-OFF IN THE URBAN AREA. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR :  SINEENART SUKOLRATANAMETEE.  107 pp. 
 
 The objective of this research is to study the basic principles of landscape planning 
design for reducing the problem of urban hydrology and to study landscape elements that 
affecting urban drainage system. This research includes studies of theories, principles and 
methodologies of hydrology management and landscape elements using to detain and drain 
surface run-off in urban area.  

 The result of this study is that there are several methods for utilizing landscape design as 
ways to detain and drain surface run-off in urban area including using detention pond, retention 
pond, and infiltration pond and combinations among any of those three methods. Examples of 
combination methods are those at The Woodlands, Texas and The Emerald Necklace, 
Massachusetts. 
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การศึกษาและจดัท าค้นควา้อิสระฉบบัน้ี จะไม่สามารถส าเร็จสมบูรณ์ได้หากไม่ได้
ค  าแนะน า และความช่วยเหลือท่ีคอยช้ีแนะแนวทางจาก อาจารย ์ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี อาจารยท่ี์
ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร 
ประธานกรรมการ และรองศาตราจารย ์ดร. ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล ท่ีช่วยให้ค  าแนะน า เสนอความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ค าปรึกษามา
ตลอด ผูศึ้กษามีความทราบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ครอบครัว ญาติ พี่นอ้ง คุณถิรดา และเพื่อนฝงูทุกคน
ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและช่วยเหลือตลอดมา ขอบคุณน้องๆทุกคนท่ีเรียนภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดว้ยกนัมา ท่ีคอยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและให้ก าลงัใจในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ขอบคุณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย ศิลปากร ขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ  เป็นสถานท่ีให้ความรู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาในด้านต่างๆ ขอบพระคุณ
คุณอดมั คุณนนท ์และคุณบุญธรรม ท่ีใหค้  าแนะน าเชิงวศิวกรรม ขอขอบพระคุณท่านผูแ้ต่งต าราทุก
เล่มท่ีผูศึ้กษาไดน้ ามาใชป้ระกอบการคน้ควา้อิสระ   

สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีคงเป็นประโยชน์
ส าหรับผูท่ี้สนใจและน าไปใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด
ทางผูศึ้กษาขอกราบอภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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