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 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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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ในปัจจุบนักรุงเทพมหานคร เกิดปัญหาอุทกภยัข้ึนบ่อยคร้ัง โดยมีสาเหตุหลกัอนัเน่ือง 

มาจากการขยายตวัของชุมชน การพฒันาเมืองและการเปล่ียนแปลงผงัเมือง โดยท่ีไม่มีการวางแผน
ท่ีเหมาะสม การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารต่างๆลว้นเป็นการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศโดย 
รวมของเมือง ซ่ึงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางภูมิทศัน์และระบบอุทก
วทิยาเมือง 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนเมืองเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อสภาพแวดลอ้มและลกัษณะทางภูมิทศัน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น อาคาร เส้นทางสัญจร หรือความหนาแน่นของชุมชน 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อระบบอุทกวทิยาเมืองดว้ย 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโดยการขยายตวัของ
ชุมชนเมือง โดยเส้นทางสัญจรหลกัได้มีการเปล่ียนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก แต่เดิมเป็นการ
คมนาคมทางน ้ าโดยใช้แม่น ้ าล าคลองเป็นเส้นทางหลกั ปัจจุบนัเป็นการคมนาคมทางบกท่ีใช้ถนน
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต(ถนนลาดยาง)เป็นหลกั โดยการท าถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต(ถนนลาดยาง)
ปกคลุมพื้นดินนั้น ส่งผลท าให้ปริมาณน ้ าท่ีจะไหลซึมลงไปยงัใตดิ้นไหลมีอตัราการไหลต ่ากว่าท่ี
ควรจะเป็น ส่งผลให้การระบายน ้ าไม่สามารถระบายไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากน้ีปัจจุบนัยงัมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการระบายน ้า โดยมีการเปล่ียนรูปแบบการระบายน ้ าจากระบบคูคลอง กลายเป็น
การระบายน ้ าโดยใชร้ะบบท่อระบายน ้ า  เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีอตัราการเพิ่มของ
จ านวนประชากรสูง ส่งผลใหเ้กิดความหนาแน่นของชุมชน อีกทั้งมีการก่อสร้างอาคารต่างๆเพิ่มข้ึน
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารส านักงานหรืออาคารท่ีอยู่อาศยั ส่งผลให้พื้นท่ีต่างๆใน
กรุงเทพมหานครท่ีแต่เดิมเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีเกษตรกรรม หรือพื้นท่ีรองรับน ้ านั้น 
ถูกเติมเต็มไปด้วยชุมชน อาคารท่ีอยู่อาศัยและอาคารส านักงานจ านวนมาก และด้วยการ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อระบบอุทกวทิยาเมืองอยา่งชดัเจน 
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น ้าเป็นส่ิงส าคญัต่อการด ารงชีวติทุกชีวติและใหป้ระโยชน์มากมาย แต่ในทางกลบักนัน ้ า
ก็สร้างปัญหาด้วยเช่นกนั ปัญหาท่ีเกิดจากน ้ าเรียกว่า อุทกภยั โดยอุทกภยัเป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาแก่
พื้นท่ีเมืองและการพฒันาเมืองแทบทุกเมือง  

ตามแนวความคิดของ McHarg (Ian McHarg: 1971) อุทกวิทยาและการระบายน ้ า
จดัเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ ในทางกลบักนัการ
เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์เองก็มีผลกบัการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางอุทกวทิยาและการระบายน ้ า ในขณะ
ท่ี Marsh (William M. Marsh: 2005) กล่าวไวว้า่อุทกวิทยาและการระบายน ้ านั้นเป็น กระบวนการ
หน่ึงท่ีท าให้ภูมิทศัน์เกิดการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน ดงันั้น การออกแบบภูมิทศัน์เมืองอย่าง
เหมาะสม มีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงพื้นผิวของเมือง อนัท่ีเป็น
ตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของน ้าได ้

การจดัการต่างๆ เพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาทางระบบอุทก
วิทยาเมืองมีมากมายหลายวิธี โดยวิธีหน่ึงคือการจดัการทางภูมิทศัน์ เป็นการจดัการภาพรวมและ
องคป์ระกอบต่างๆทางภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น การเพิ่มพื้นท่ี
รองรับน ้าหรือการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงจะท าให้น ้ าไหลซึมลงสู่พื้นดินและยงัช่วยชะลอการไหลของ
น ้าสู่พื้นท่ีสาธารณะอีกดว้ย 

ผูท่ี้จะกระท าการจดัการทางภูมิทศัน์ จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
เร่ืองพฤติกรรมของน ้ าท่ีส่งผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยาเมือง หรือทฤษฎีแนวคิดต่างๆทั้งทางดา้น
ท่ีเก่ียวกบัระบบอุทกวทิยาและทางดา้นภูมิทศัน์ ผูท่ี้จะกระท าการจดัการทางภูมิทศัน์นั้นจะตอ้งเลือก
แนวทางต่างๆมาใชใ้นการจดัการปัญหา เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการขยายตวัของชุมชนเมือง
ในปัจจุบนั 

 
2.  ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1  เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุและปัญหาทางอุทกวทิยาเมือง 
2.2  เพื่อศึกษาวิธีการน าองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ เพื่อบรรเทาปัญหา

อุทกภยั 
2.3  เพื่อศึกษาการค านวณขั้นพื้นฐานในการออกแบบพื้นท่ีพกัน ้ า เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจและ

สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3.   ค ำถำมในกำรศึกษำ 

3.1  องคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม มีผลต่อระบบอุทกวทิยาเมืองอยา่งไร  
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3.2  องคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมอะไร ท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อบรรเทาปัญหา
อุทกภยัได ้ 

 
4.  ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตทางด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการชะลอน ้ า และโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการระบายน ้า โดยมุ่งเนน้ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

4.1  ทฤษฎีและแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบอุทกวทิยาเมือง 
4.2  ทฤษฎีและแนวคิดทางภูมิทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอุทกวทิยา 
4.3  ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและการจดัการพื้นท่ีตามทฤษฎีและแนวคิดทางภูมิ

สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบายน ้าในเมือง วา่มีการน าองคป์ระกอบใดมาใชง้านบา้ง 
4.4  ศึกษาการใชง้านองค์ประกอบต่างๆทางภูมิทศัน์ ว่ามีผลกระทบอย่างไรกบัระบบ

อุทกวทิยา 
4.5  ศึกษาการค านวณพื้นฐานส าหรับการสร้างพื้นท่ีกกัเก็บและรองรับน ้ า วา่สามารถ

น ามาประยกุตก์บัการออกแบบไดอ้ยา่งไร 
 

5.  ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ขั้นตอนการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
5.1  ขั้นก าหนดปัญหาการวจิยั 

5.1.1  ก าหนดความมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะศึกษาในงานวจิยั 
5.2  ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.2.1  ศึกษารายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสาร หนงัสือ ต ารา บทความ แผนท่ี 
ภาพถ่าย ส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ีการศึกษาทฤษฏี
และแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม ทฤษฎีทางอุทกวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบายน ้ าในเมือง ระบบ
อุทกวทิยาเมืองและระบบน ้าผวิดิน 

5.2.2 ศึกษากรณีศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั โดยมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ี 
การออกแบบ และการน าองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมมาใชง้าน เพื่อบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ระบบอุทกวทิยาเมือง 

5.2.3 ก าหนดค าจ ากดัความนิยามค าศพัท์ โดยการน าค าจ ากดัความต่างๆมาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เป็นตน้ 
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5.2.4 ศึกษาวิธีการค านวณขั้นพื้นฐานในเชิงวิศวกรรม โดยการทดลองและการ
น ามาปฏิบติัจริง เพื่อสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.3 ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดยการน าผลการศึกษาและขอ้มูลท่ี

เก็บรวมรวมมาประเมินและวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดทางภูมิสถาปัตยกรรม ท่ีส่งผลในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

5.3.2 เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้
5.4 ขั้นสรุปผล 

5.4.1 สรุปผลการศึกษาว่า องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมใดบา้ง ท่ีมีผลต่อ
การบรรเทาปัญหาอุทกภยั อภิปรายผลการศึกษาและช้ีแจงขอ้เสนอแนะ โดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
หาขอ้สรุป ผลดีและผลเสีย เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูอ่ื้นท่ีจะท าการศึกษาต่อไป 

5.4.2 เขียนรายงานการวจิยั โดยการน าขอ้มูลต่างๆมาเรียบเรียงเป็นเอกสาร 
  

6.  วธีิกำรศึกษำ  
6.1 ท าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้  

6.1.1 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ 
รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ เอกสาร หนงัสือ ต ารา บทความ แผนท่ี ภาพถ่าย ส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษา สถิติ เอกสารจากหน่วยงานราชการ และข้อมูลจากสถาบนัต่างๆ เช่น 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หอ้งสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6.1.2 การศึกษากรณีศึกษา (Case Study) ไดแ้ก่ โครงการต่างๆท่ีผา่นมาในอดีตท่ีมี
การประยกุตภ์ูมิทศัน์เมืองเพื่อใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข หรือบรรเทาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอุทก
วทิยาเมือง 

6.1.3 น าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าเพื่อลองปฏิบติั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการค านวณพื้นฐาน
เก่ียวกบัการสร้างพื้นท่ีกกัเก็บและรองรับน ้าในพื้นท่ี 

6.2  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บมา เปรียบเทียบและเรียบเรียงส่วนต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการตอบปัญหาในงานวจิยั  

6.3 สรุปขอ้มูลและตอบค าถามงานวิจยั โดยน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์
รวมกนั เพื่อใหท้ราบถึงองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระบบอุทกวทิยาเมือง  
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7.  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ  
7.1 เขา้ใจถึงทฤษฏีและแนวคิดต่างๆเก่ียวกบัอุทกภยัและการระบายน ้ า สามารถน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์เพื่อบรรเทาปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้
7.2 เขา้ใจถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆในการน าองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม และ

สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการภูมิทศัน์เมืองเพื่อลดผลกระทบ เม่ือเกิดปัญหาทางอุทกวิทยา
เมืองได ้

7.3 สามารถน าหลกัการค านวณพื้นฐานส าหรับการค านวณพื้นท่ีพกัและกกัเก็บน ้ ามา
ใชเ้พื่อสนบัสนุนการออกแบบขั้นพื้นฐานได ้
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บทที ่2 
 

หลกัการ และทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกบัอุทกวิทยาเมือง 
 
 ปัญหาน ้าท่วมเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง โดยรัฐบาลและเอกชนต่างก็หาทางจดัการ
เพื่อแกไ้ข และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาน้ี การศึกษาและเขา้ใจถึงพฤติกรรมของน ้า อนั
ไดแ้ก่ วฏัจกัรการหมุนเวยีนของน ้า การเขา้ใจถึงปัญหาวา่น ้าท่วมนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ระบบอุทก
วทิยา เมืองส่งผลกระทบอยา่งไรต่อเมือง รวมถึงแนวทางต่างๆท่ีใชใ้นการบรรเทาปัญหาน ้าท่วม
ลว้นแลว้แต่มีส่วนช่วยในการวเิคราะห์ คาดการณ์และบรรเทาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ในบทน้ีจึงอธิบายถึงการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัร
ของน ้า และปัญหาน ้าท่วม รวมถึงแนวทางต่างๆในการป้องกนัและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึน
โดยมีมีรายละเอียดต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัดงัน้ี 
 
1.  ทฤษฏีเกี่ยวกบัวฏัจักรของน า้ 

 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ มีน ้าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั  พื้นท่ี71%ส่วนใหญ่
ของโลกประกอบไปดว้ยน ้า เน่ืองจากน ้าเป็นสสารท่ีผสมกลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ อาทิ
เช่น น ้าในดิน น ้าในอากาศหรือน ้าในร่างกายของมนุษย ์ เน่ืองจากน ้ามีระบบการหมุนเวยีนตามวฏั
จกัรของน ้า  ดงันั้นน ้าจะไม่มีการสูญสลายเพียงแต่เปล่ียนคุณสมบติัของสสารไปเท่านั้น  

 วฏัจกัรของน ้า (Water Cycle) คือการท่ีน ้ามีระบบการหมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ือง ปริมาณ
น ้าส่วนใหญ่ในโลกจะเป็นน ้ าในมหาสมุทร เม่ือไดรั้บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยจ์ะท าใหน้ ้า
ระเหย กลายเป็นไอน ้าในอากาศและเกิดการควบแน่นก่อเป็นกอ้นเมฆบนชั้นบรรยากาศ ก่อนท่ีจะ
ตกลงมาในสภาพต่างๆ เช่น ฝน ลูกเห็บ หรือหิมะ ซ่ึงตกลงมาสู่พื้นโลกโดยอาศยัแรงดึงดูดของโลก 
น ้าท่ีตกลงมาน้ีจะไหลกลบัสู่ทะเล มีบางส่วนจะไหลผา่นไปยงัแม่น ้าล าคลองก่อนแลว้จึงไหลออกสู่
ทะเลโดยตรง บางส่วนจะไหลซึมลงสู่ชั้นดินกลายเป็นน ้าใตดิ้นและถูกดูดซึมโดยพืชพรรณก่อนแลว้
จะมีการคายน ้าของพืชพรรณตามธรรมชาติ และน ้าจะกลบัเขา้สู่ระบบการหมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ือง
เป็นวฎัจกัร(Water Cycle)เช่นน้ีไปตลอด  
 การไหลของน ้าออกไปสู่ทะเล บางคร้ังอาจใชเ้วลาไม่มากนกั  แต่ในบางคร้ังก็ใชร้ะยะ
เวลานาน น ้าฝนท่ีผา่นการควบแน่นแลว้ตกลงมาบนผวิโลกจะถูกกกัเก็บไวช้ัว่คราวตามธรรมชาติ 
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ซ่ึงการท่ีน ้าถูกกบัเก็บในลกัษณะน้ีอาจจะท าให้เกิดการกดัเซาะพื้นท่ีนั้นๆจนเกิดเป็นแม่น ้า ล าคลอง
หรือทะเลสาบได ้ หลงัจากนั้นน ้าจะก็จะเขา้สู่ระบบหมุนเวยีนเกิดการระเหยกลบัสู่ชั้นบรรยากาศเกิด
การควบแน่นและกลบัลงมาเป็นน ้าฝนตกลงสู่พื้นดินอีกคร้ัง น ้าฝนในบางส่วนจะซึมลงสู่ชั้นดินและ
ชั้นหิน ซ่ึงเป็นท่ีท่ีน ้าจะถูกกกัเก็บไวช้ัว่คราว เรียกวา่ น ้าใตดิ้น  
 การละลายแร่ธาตุในชั้นดินและชั้นหินจะถูกละลายโดยน ้าใตดิ้นก่อนน ้าจะไหลกลบัลง
สู่ทะเลหรือแหล่งน ้าอ่ืนๆพร้อมแร่ธาตุจ านวนมากมาย โดยพืชพรรณตามธรรมชาติจะคอยดูดซึมน ้า
ใตดิ้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์น้ี เพื่อไปใชใ้นการสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงและน ้า
จะถูกส่งคืนกลบัสู่ธรรมชาติโดยกระบวนการคายน ้านัน่เอง 

 น ้าเป็นสสารท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดท้ั้ง 3 สถานะ โดยมีรูปแบบสถานะพื้นฐาน คือ 
สถานะของแขง็ สถานะของเหลวและสถานะก๊าซ ซ่ึงน ้าท่ีมีสถานะเป็นของแขง็จะถูกเรียกวา่ 
“น ้าแขง็” และน ้ามีสถานะเป็นก๊าซจะถูกเรียกวา่วา่ “ไอน ้า” 

 

  
ภาพท่ี 1 แสดงวฏัจกัรของน ้า  
ท่ีมา :  Water Cycle. (http://www.chem.duke.edu/~bonk/Chem8304/read1707.html) 

  
 ตามแนวความคิดและการให้ค  าจ  ากดัความของ ผศ.กีรติ ลีวจันกุล (กีรติ ลีวจันกุล 2543) 

สามารถจ าแนกระบบน ้าในวฎัจกัรของน ้าได ้ดงัต่อไปน้ี  
 1.1  น ้าในอากาศ (Precipitation) 
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  ไอน ้า คือ น ้าท่ีอยูใ่นอากาศหรือเป็นความช้ืนในอากาศ โดยไอน ้าในอากาศเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของวฏัจกัรของน ้า เม่ือไอน ้าในอากาศถูกลมพดัไปรวมกนัประกอบกบัไดรั้บ
พลงังานจากดวงอาทิตยก์็จะเปล่ียนสถานะตกลงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ฝน หิมะ น ้าคา้งหรือ
ลูกเห็บ  
  น ้าในอากาศ จะกลบัไปสู่ชั้นบรรยากาศได ้2 วธีิ คือ 

1. การระเหย (Evaporation) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนสถานะของน ้าท่ีเป็นของเหลว
และของแขง็ กลายเป็นไอโดยอาศยัพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตย  ์

2. การคายน ้าของพืช (Transpiration) คือ การควบคุมอุณหภูมิของพืช โดยพืชจะ
คายน ้าออก ทางใบเพื่อไม่ใหอุ้ณหภูมิภายในตน้พืชนั้นสูงเกินไป โดยพลงังานความร้อนจากดวง
อาทิตยจ์ะเปล่ียนน ้าในใบไมใ้หก้ลายเป็นไอออกสู่อากาศ 

 1.2  น ้าผวิดิน (Surface Water) 
        น ้าผวิดิน คือ น ้าท่ีไหลอยูบ่นผวิดินตามแหล่งน ้าต่างๆหรือทางระบายน ้าบนผวิดิน 

ซ่ึงปริมาณของน ้าประเภทน้ีจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ปริมาณน ้าฝนตลอดทั้งปี 
ความสามารถในการดูดซบัน ้ าพืชพรรณท่ีปกคลุมดิน ความชนัของพื้นท่ี ลกัษณะของทางน ้าและ
กิจกรรมของมนุษย ์

        ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในเร่ืองน ้าผวิดินมีดงัน้ี 
1. ปรากฏการณ์น ้าไหลนอง(Run off) คือ น ้าท่ีไหลบนผวิดิน(Over flow) และน ้าท่ี

ไหล ในทางน ้า(Channel flow) 
2. โครงข่ายการระบายน ้า(Drainage network) หมายถึง สาขาของทางน ้าไหลท่ีแตก

แขนงออกไปยงัลุ่มน ้าและสนัปันน ้า โดยสันเขาท่ีลอ้มรอบจะแบ่งลุ่มน ้าออกเป็นส่วนต่างๆ ซ่ึง 
ประกอบดว้ยทางน ้าและสาขาของทางน ้าท่ีไหลมารวมกนั ดงันั้นองคป์ระกอบของ โครงข่ายระบาย
น ้า ไดแ้ก่ ร่องน ้า ล าคลองหรือล าธาร แม่น ้า ลุ่มน ้า เป็นตน้ 

3. ล าดบัของล าธารและลุ่มน ้า (Stream Order and Basins)  
4. เส้นทางน ้า(River Channel) การไหลของกระแสน ้ามีความสัมพนัธ์กบัการเกิด

ปรากฏการณ์น ้าไหลนอง ซ่ึงปรากฏการณ์น ้าไหลนองยงัมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบหลายอยา่ง 
ไดแ้ก่ ความแตกต่างของปริมาณน ้าฝน การละลายของน ้ าแขง็ น ้าใตดิ้น ความช้ืนในดิน และการ
ไหลซึมลงไปในดินของน ้า ดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีจึงมีความสัมพนัธ์กบัเส้นทางน ้าดว้ย  

ส าหรับแหล่งน ้าท่ีจะไหลมาก่อใหเ้กิดเป็นทางน ้ามี 4 อยา่ง ดงัน้ี 
1. ฝน(Channel precipitation) คือ ฝนท่ีตกลงมาในเส้นทางน ้ าโดยตรง มีผลต่อการ

เพิ่มปริมาณการไหลของทางน ้าเล็กนอ้ย 
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2. น ้าระบายมาจากผวิดิน(Overland flow) ในพื้นท่ีท่ีมีป่าอุดมสมบูรณ์ปกคลุม น ้า
ท่ีไหลจากผวิดินจะมีผลต่อการไหลของทางน ้านอ้ย ส่วนในพื้นท่ีเมืองหรือพื้นท่ีเกษตรกรรม น ้าท่ี
ระบายจากผวิดินเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอยา่งมาก เพราะเป็นเส้นทางท่ีน ้าจะไหลผา่นผวิดินไปสู่แม่น ้า
ล าคลองโดยตรงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงตอ้งมีการสร้างร่องน ้า และวางท่อระบายน ้าโดยเฉพาะในเขต
เมือง 

3. น ้าท่ีซึมผา่นผวิดิน(Inner flow) คือ น ้าท่ีไหลซึมผา่นดินไปสู่แม่น ้าในบริเวณท่ี
อยู ่เหนือระดบัท่ีเป็นจุดเปล่ียนจากน ้าบนดินเป็นน ้าใตดิ้น 

4. น ้าใตดิ้น(Ground water) คือ น ้าท่ีไหลอยูใ่ตช้ั้นดิน โดยเม่ือน ้าบนผิวดินซึมลง
มา น ้าจะไหลมายงัทางน ้าในบริเวณท่ีเส้นทางน ้าไหลมาบรรจบกบัเส้นทางน ้าใตดิ้น โดยเรียกจุดท่ี
เส้นทางน ้าทั้งสองมาบรรจบกนัน้ีวา่ Base flow 

 1.3  น ้าใตดิ้น (Ground Water)  
        ส่วนหน่ึงของน ้าใตดิ้นเป็นน ้ าท่ีเกิดจากน ้าฝนท่ีตกลงมายงัพื้นโลกและไหลซึมผา่น

ชั้นดินและหินลงไปใตเ้ปลือกโลก โดยระยะท่ีน ้าจะไหลซึมลงไปจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของน ้าท่ี
ตกลงมาและความโปร่งของชั้นหินท าใหน้ ้าไหลซึมผา่นลงไปยงัท่ีรองรับน ้าใตดิ้น ซ่ึงปรากฏการณ์
เช่นน้ีจะท าให้เกิดลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลายรูปแบบทัว่โลก 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงลกัษณะความสัมพนัธ์ของน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น 
ท่ีมา : Marsh, William M., LANDSCAPE PLANNING ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, 
4th Edition, USA.: John Wiley & Sons Inc., 2005 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://irrigation.rid.go.th/rid16/sip/songkhaproject/index.php/project-activities-m/general-knowledge-submenu/221-season-in-the-world.html
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2.  สาเหตุการเกดิปัญหาน า้ท่วม 
 น ้าท่วมเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป ในบางพื้นท่ีปัญหาน้ีเกิดข้ึนเป็นประจ า บางพื้นท่ี
เกิดข้ึนไดย้ากข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา โดยสาเหตุของปัญหาน ้าท่วมตามท่ีปรากฏอยู่
ในวารสารราชบณัฑิตยสถาน ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 โดยนายอภิชาติ วงศแ์กว้ (อภิชาติ วงศแ์กว้ 2543: 
171)   สามารถแบ่งออกตามลกัษณะ และรูปแบบของการเกิดได ้3 ประเภทดงัน้ี 
 2.1  น ้าท่วมท่ีเกิดเป็นประจ า 
    หมายถึง สภาพน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณหน่ึงเป็นประจ าเกือบทุกปีตามฤดูกาล
โดยเกิดข้ึนจากปริมาณน ้าฝนท่ีตกลงจนท าใหแ้หล่งน ้าบริเวณนั้นไม่สามารถรับปริมาณน ้าท่ีไหลมา
รวมกนัไดเ้พียงพอ ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวมกัจะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มใกลแ้ม่น ้า 

 2.1.1  น ้าท่วมเน่ืองจากฝนตกหนกั 
      น ้าฝนเป็นตน้ก าเนิดของน ้าตกลงสู่ผวิโลก เม่ือฝนตกจะมีน ้าฝนบางส่วนขงั

อยูบ่นผวิดินและบางส่วนไหลซึมลงไปสะสมอยูใ่ตดิ้น และเม่ือมีฝนตกมากข้ึนน ้าฝนจะไม่สามารถ
ซึมลงไปในดินไดท้ั้งหมด น ้าจะขงัอยูบ่นผวิดินจึงก่อใหเ้กิดน ้าไหลนองไปบนผิวดิน โดยจะมี
ปริมาณน ้าท่ีมากหรือนอ้ยนั้นจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของฝนท่ีตกสู่ผวิดินเสมอ จากนั้นน ้าจะไหลลงสู่ท่ี
ลุ่มต ่าและไหลผา่นแม่น ้าล าคลองออกสู่ทะเลต่อไป 

ปริมาณฝนท่ีตกในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
จากพายหุมุนท่ีเกิดในทะเลจีนใต ้ ซ่ึงเป็นพายท่ีุพดัมาทางทิศตะวนัออกของประเทศ ไดแ้ก่ พายุ
ไตฝุ้่ นพายโุซนร้อนและพายดีุเปรสชัน่  ตลอดจนฝนท่ีน ามาโดยพายหุมุนท่ีเกิดข้ึนในอ่าวเบงกอล  

2.1.2 ลกัษณะและส่วนประกอบของพื้นท่ีลุ่มน ้า  
 จ านวนน ้าท่ีเกิดข้ึนในแม่น ้าโดยทัว่ไปจะไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากสภาพ

ของฝนท่ีตกในพื้นท่ีลุ่มน ้า ปริมาณน ้าจะนอ้ยหรือมากข้ึนอยูก่บัระยะเวลา ความแรงของฝนท่ีตกลง
มาและการแผก่ระจายของฝนท่ีตกในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน ้า  ปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัในการท าใหเ้กิด
น ้าท่วมมีดงัน้ี 

2.1.2.1 รูปร่างของพื้นท่ีลุ่มน ้า เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัในการท าให้
เกิดน ้าท่วมมากหรือ นอ้ยแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ลุ่มน ้ารูปขนนก คือ พื้นท่ีลุ่มน ้าซ่ึงมีรูปร่างคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมผนื 
ผา้ จะเกิดปัญหาน ้าท่วมหรืออุทกภยัในบริเวณท่ีลุ่มไม่มากนกั ทั้งน้ีเพราะปริมาณน ้าฝน ท่ีตกในเขต
พื้นท่ีลุ่มน ้าของแต่ละแควสาขาจะทยอยไหลลงสู่แม่น ้าสายใหญ่ในเวลาท่ีไม่พร้อมกนั 
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2. ลุ่มน ้ารูปกลม คือพื้นท่ีลุ่มน ้าซ่ึงมีรูปร่างค่อนขา้งกลมหรือเป็น
รูปพดั โดยจะมีล าน ้าสาขาไหลลงสู่ล าน ้าสายใหญ่ท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึงจากโดยรอบเป็นรัศมีของ
วงกลม พื้นท่ีลุ่มน ้าลกัษณะน้ีน ้าจากแม่น ้าสาขาต่างๆจะไหลมารวมกนัท่ีแม่น ้าสายใหญ่ในเวลา
ใกลเ้คียงกนั จึงท าใหเ้กิดน ้าท่วมใหญ่ในพื้นท่ีบริเวณแม่น ้าสาขาบรรจบกนัเสมอ 

3. ลุ่มน ้ารูปขนาน คือพื้นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีลุ่มน ้าสองส่วนรวมกนั มกัจะ
เกิดน ้าท่วมใหญ่ในบริเวณพื้นท่ีตอนล่างจากจุดบรรจบของพื้นท่ีลุ่มน ้าท่ีรวมกนัของสองส่วนนั้น 

2.1.2.2 การเกิดน ้าท่า และการเกิดน ้าท่วมตามท่ีลุ่มต่างๆลว้นมีอิทธิพล
โดยตรงเม่ือมีฝนตกหนกั โดยจะมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีลุ่มน ้า ขนาดของพื้นท่ีลุ่ม
น ้า ความยาวและความกวา้งของพื้นท่ีลุ่มน ้าโดยเฉล่ีย ระดบัความสูง ความลาดชนัของล าน ้า และ
ความลาดชนัของพื้นท่ีลุ่มน ้า รวมทั้งแนวทิศทางของพื้นท่ีลุ่มน ้าเสมอ  

2.1.2.3 ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัท่ีจะท าใหก้ารไหลซึมของน ้าลงไปในดินมีปริมาณ
มากหรือนอ้ย แตกต่างกนั คือ ชนิดของดิน สภาพพืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุมพื้นท่ี ความเส่ือมโทรมของ
พื้นท่ีลุ่มน ้า ชนิด และขนาดของเมด็ดิน  ลกัษณะการเกาะรวมตวัและการทบัถมของดินตาม
ธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย และกรวดจะสามารถรับน ้าให้ซึมลงไปในดินได ้ มากกวา่ ดินเหนียว ท่ีมี
เน้ือละเอียด ซ่ึงยอมใหน้ ้าซึมผา่นผวิดินลงไปไดน้อ้ยมาก ดงันั้นเม่ือฝนตกหนกัในบริเวณพื้นท่ีลุ่ม
น ้าท่ีผวิดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว น ้าฝน เกือบทั้งหมดก็จะไหลไปบนผวิดินลงสู่ท่ีต ่า น ้าจะไหลลง
สู่ล าธารและแม่น ้าทนัที จึงเป็นเหตุท าใหเ้กิดอุทกภยัข้ึนไดโ้ดยง่าย 
           พืชท่ีปกคลุมดินและสภาพการใชท่ี้ดินในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าก็เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปัญหาน ้าท่วมตามทอ้งท่ีต่างๆไม่นอ้ย เช่น การบุกรุกถางป่าไมอ้นั
เป็นทรัพยากรหลกัในบริเวณพื้นท่ีตน้น ้าหรือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าโดยปราศจากการควบคุมดูแล ยอ่ม
ท าใหผ้วิดินส่วนใหญ่ขาดส่ิงปกคลุมในการช่วยดูดซึมน ้าหรืออาจท าให้ผวิดินนั้นแน่นข้ึน ซ่ึงจะมี
ผลใหเ้กิดน ้าไหลบ่าไปบนผวิดินอยา่งรวดเร็วจนกดัเซาะพงัทลายดินผวิหนา้ใหเ้ส่ือมคุณภาพและ
อาจเกิดปัญหาน ้าท่วมอยา่งฉบัพลนัในบริเวณพื้นท่ีลาดชนัตอนล่างได ้ 

 2.2  น ้าท่วมท่ีเกิดจากความผิดปกติทางธรรมชาติ 
  หมายถึง สภาวะน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพื้นท่ี ท่ีโดยปกติแหล่งน ้าในบริเวณนั้น

สามารถรองรับน ้าไดอ้ยา่งเพียงพอในฤดูน ้าหลาก แต่เน่ืองจากปรากฏการณ์ผดิปกติทางธรรมชาติ 
เช่น ปริมาณฝนตกท่ีเกิดหน่ึงคร้ังในรอบหลายๆปีหรือน ้าจากแหล่งน ้าอ่ืนๆ ไหลเขา้สู่แหล่งน ้านั้น
มากผดิปกติ จนกระทัง่แหล่งน ้าไม่สามารถรับปริมาณน ้ านั้นได ้ จึงเกิดสภาพน ้าไหลท่วมบริเวณ
พื้นท่ีเหล่าน้ี แต่ก็จะไม่พบสภาพเช่นน้ีบ่อยนกั 

  สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความผดิปกติทางธรรมชาติ สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
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2.2.1  น ้าท่วมจากพายตุ่างๆ แบ่งเป็น 
2.2.1.1 พายหุมุนโซนร้อน (Tropical Cyclones)  

                     หมายถึง หยอ่มความกดอากาศต ่าท่ีมีก าลงัแรง พายดีุเปรสชนัท่ีจะ
พฒันาเป็นพายุโซนร้อน พายไุตฝุ้่ นตามล าดบั ความเสียหายท่ีเกิดจากพายมุาจากสาเหตุใหญ่ 3 
ประการ คือ 

1. ลมพดัแรง (violent winds) 
2. น ้าท่วมเน่ืองจากฝนตกหนกัมาก (flood due to heavy rainfall) 
3. คล่ืนพายวุดัฝ่ัง (storm surge) 

2.2.1.2 ร่องมรสุม (intertropical convergence zone)  
มีลกัษณะเป็นแนวพาดขวางทิศตะวนัตก-ตะวนัออก ในเขตร้อน

ใกล้ๆ อิเควเตอร์ร่องมรสุมจะเล่ือนข้ึนลงและพาดผา่นประเทศไทยชา้กวา่แนวโคจรของดวงอาทิตย ์
ประมาณ 1 เดือน ความกวา้งของร่องมรสุมประมาณ 6-8 องศาละติจูด 

2.2.1.3 ลมมรสุมมีก าลงัแรง (strong monsoon)  
มรสุม คือลมประจ าฤดู ลมมรสุมเกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกต่าง

ระหวา่งอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน ้าในฤดูหนาวและฤดูร้อน ในฤดูหนาวอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นทวปีเยน็กวา่อากาศเหนือพื้นท่ีมหาสมุทรท่ีอยูใ่กลเ้คียง อากาศเหนือพื้นน ้าจึงมีอุณหภูมิสูง
กวา่และลอยตวัข้ึนสู่เบ้ืองบน อากาศเหนือทวปีซ่ึงเยน็กวา่จึงไหลไปแทนท่ี ท าใหเ้กิดลมพดัออกจาก
ทวปี พอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพื้นทวปีสูงกวา่น ้ าในมหาสมุทร เป็นเหตุใหเ้กิดลมพดัไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม ประเทศไทยจึงอยูใ่นอิทธิพลของมรสุมซ่ึงมีมรสุม 2 ฤดู คือ มรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้และมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะพดัฤดูกาลอยา่งละประมาณ 6 เดือน  

1. มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ (Southwest Monsoon) เป็นมรสุมท่ี
ก่อใหเ้กิดอุทกภยัได ้ เน่ืองมาจากเม่ือมรสุมพดัจากมหาสมุทรอินเดียปะทะเขา้ขอบฝ่ังตะวนัตกของ
ภาคใตแ้ละเม่ือผา่นอ่าวไทยแลว้จะปะทะขอบฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย มรสุมน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่กลาง 
เดือนพฤษภาคมและส้ินสุดลงตอนตน้เดือนตุลาคม ในระยะท่ีมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้รงจดัความ 
เร็วของลมอาจจะสูงถึง 30 น๊อต เป็นระยะเวลาหลายๆวนั คล่ืนทางฝ่ังตะวนัตกของภาคใตสู้งมาก
เน่ืองจากลมแรงจดัประการหน่ึง อีกประการหน่ึงอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดียมีช่วงระยะท่ีลม
เคล่ือนท่ีไกลมาก คล่ืนและลมจึงพดัพาน ้าทะเลในอ่าวเบงกอลมาสะสมทางขอบฝ่ังตะวนัตกของ
ภาคใตต้ลอดฝ่ัง ท าใหร้ะดบัน ้าในทะเลตามขอบฝ่ังสูงข้ึนมากจากระดบัน ้าทะเลปานกลางในฤดูน้ี 
และในระยะเดียวกนัถา้เกิดพายดีุเปรสชัน่ข้ึนในอ่าวเบงกอลทางฝ่ังตะวนัตกของภาคใต ้ ซ่ึงเกิดจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13 
 

ความกดอากาศต ่าในบริเวณนั้น เม่ือพายแุละผลอนัเกิดจากฝนท่ีตกหนกับนภูเขากบัชายฝ่ังรวม เขา้
ดว้ยกนัแลว้ จะท าใหเ้กิดระดบัน ้าในทะเลและแม่น ้าสูงจนเป็นน ้าท่วมและเกิดอนัตรายได ้

2. มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) เร่ิมตั้งแต่
ปลายเดือนตุลาคมถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ตั้งตน้พดัจากประเทศจีนและไซบีเรียผา่นทะเลจีนใต้
ปะทะขอบฝ่ังเวยีดนาม ส่วนท่ีหลุดจากปลายแหลมอินโดจีนจะพดัผา่นอ่าวไทยตอนใตป้ะทะขอบ
ฝ่ังตะวนัออกของภาคใตห้รือฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไทยตั้งแต่ใตส้งขลาลงไป มรสุมน้ีมีก าลงัแรงเป็น
คร้ังคราว เม่ือบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีก าลงัแรงข้ึน ลมในทะเลจีนใตจ้ะมีความเร็ว
ถึง 30-35 น๊อต (52กม.ถึง64กม.ต่อชัว่โมง) แต่เน่ืองดว้ยมรสุมน้ีปะทะขอบฝ่ังเวยีดนามเป็นส่วน
ใหญ่ จึงท าใหล้มมรสุมท่ีพดัผา่นเขา้มาในอ่าวนั้น มีช่วงระยะท่ีลมเคล่ือนท่ีไม่ไดไ้กล จึงไม่ไดรั้บ
ความกระทบกระเทือนมากเพียงแต่คล่ืนค่อนขา้งใหญ่และระดบัน ้าจะสูงกวา่ปกติแต่ก็ไม่สูงมากนกั 
ลมท่ีพดัแหลมญวนและพดัลงไปทางใตต้ั้งแต่ใตส้งขลาลงไปตลอดขอบชายฝ่ังตะวนัออกของ
ภาคใตจ้ะท าใหเ้กิดคล่ืนใหญ่มากและระดบัน ้าสูงจากปกติมากจนอาจจะเกิดเป็นน ้าท่วมได ้
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ภาพท่ี 3 แสดงต าแหน่งร่องความกดอากาศต ่า ทิศทางลมมรสุมและทางเดินพายหุมุนเขตร้อน 
ท่ีมา : โครงการชลประทานสงขลา. (http://irrigation.rid.go.th/rid16/sip/songkhaproject/ 
index.php/project-activities-m/general-knowledge-submenu/221-season-in-the-world.html) 

 
2.2.1.4 พายฟุ้าคะนอง  

พายฝุนหรือฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนติดต่อกนัเป็นเวลาหลายๆชัว่โมง ท า
ใหมี้ฝนตกหนกัต่อเน่ืองกนันานๆ มีปรากฎการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในบริเวณท่ีราบเชิงเขาใกล้
ตน้น ้าล าธารในฤดูร้อนและฤดูฝน คือเม่ือเกิดพายฝุนฟ้าคะนองและฝนตกหนกัในป่าบนภูเขา น ้าฝน
ท่ีมีปริมาณมากท่ีตกในป่าและบนภูเขาไหลอยา่งรุนแรงลงสู่ท่ีราบเชิงเขา ท าใหเ้กิดน ้าท่วมข้ึนใน
ระยะเวลาสั้นๆ น ้าป่าและน ้าจากภูเขาท่ีไหลลงสู่ท่ีต ่าอยา่งรวดเร็วจะท าให้เกิดน ้าท่วมในระยะเวลา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://irrigation.rid.go.th/rid16/sip/songkhaproject/index.php/project-activities-m/general-knowledge-submenu/221-season-in-the-world.html
http://irrigation.rid.go.th/rid16/sip/songkhaproject/index.php/project-activities-m/general-knowledge-submenu/221-season-in-the-world.html
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กะทนัหนัหลงัจากฝนตกหนกัในชัว่ระยะเวลาสั้นเช่นน้ี เรียกวา่ น ้าท่วมฉบัพลนั (flash flood) แต่
ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงหรือมากกวา่เพียงเล็กนอ้ย เม่ือน ้าไดไ้หลลงสู่แหล่งน ้าล าธารเป็น
ส่วนมากแลว้ ระดบัน ้าก็จะเร่ิมลดลงโดยรวดเร็ว ในประเทศไทยจงัหวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัเทือกเขาสูง 
เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ เคยมีปรากฎการณ์เช่นน้ีอยูเ่สมอดว้ยคล่ืนน ้าขนาดใหญ่เคล่ือนท่ีมาอยา่ง
รวดเร็วมาก โอกาสจะหลบหนีจึงมีนอ้ย นอกเสียจากจะไดว้างแผนไวล่้วงหนา้อยา่งเรียบร้อยแลว้ 

2.2.2  น ้าทะเลหนุน (high tide)  
 ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึนจากน ้าข้ึนจากปกติประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นเพราะ

โลกดวงจนัทร์และดวงอาทิตยอ์ยูใ่นแนวตรงกนัจะรวมแรงดึงดูดให้ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน น ้าทะเลจะ
หนุนให้ระดบัน ้าในแม่น ้าสูงข้ึนอีกมาก ถา้เป็นระยะเวลาท่ีประจวบระหวา่งน ้าป่าและน ้าจากภูเขา
ไหลลงสู่แม่น ้า จะท าใหอ้ตัราการไหลของน ้าในแม่น ้าลดลงมากหรืออาจจะหยดุไหล น ้าในแม่น ้าจึง
ไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได ้ ถา้ระยะท่ีน ้าทะเลหนุนน้ีเป็นระยะเวลาท่ีน ้าในแม่น ้ามีระดบัสูงอยู่
แลว้ยอ่มเกิดน ้าลน้ตล่ิงท่วมขงับริเวณบา้นเรือนริมฝ่ังแม่น ้ าได ้ แต่ไม่มีกระแสน ้าเช่ียวเกิดข้ึนดว้ย 
อนัตรายจึงมีนอ้ยมาก เวน้แต่ระยะเวลาท่ีน ้าลน้ตล่ิง (river flood) จะเน่ินนานออกไปอีกหลายวนั
ความสูญเสียก็อาจเพิ่มข้ึน 

2.2.3  แผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  
 เม่ือเกิดแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟใตน้ ้าระเบิด เปลือกของ

ผวิโลกบางส่วนของผิวโลกจะสูงข้ึนบางส่วนจะยบุลง บางส่วนจะไดรั้บความกระทบกระเทือน
ต่อเน่ืองกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือภูเขาไฟใตน้ ้าระเบิดจะท าใหเ้กิดคล่ืนใหญ่ในมหาสมุทรและเกิด
น ้าท่วมตามเกาะและเมืองชายฝ่ังทะเลได ้ ปรากฎการณ์น้ีมีบ่อยคร้ังในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น เมือง
ชายทะเลในประเทศญ่ีปุ่นและหมู่เกาะฮาวายไดรั้บภยัอนัตราย ซ่ึงประเทศไทยก็เคยประสบจาก
แผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนบริเวณเกาะสุมาตราตรงจงัหวดัอาเจะห์ สร้างความเสียหายทั้งชีวติและ
ทรัพยสิ์นจ านวนมากเม่ือปลายปี 2547 ซ่ึงคล่ืนใหญ่นั้นมีช่ือเรียกวา่ “ซึนามิ” เกิดจากแผน่ดินไหว 
แผน่ดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิดในพื้นท่ีทอ้งมหาสมุทร และเดินทางขา้มมหาสมุทรแปซิฟิกดว้ย
ความเร็วประมาณ 600-1000 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เขา้ถล่มชายฝ่ังทะเล คล่ืนชนิดน้ีเป็นภยัธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจ าในแถบเมืองต่างๆบริเวณชายฝ่ังทะเลในประเทศญ่ีปุ่น ลกัษณะการเกิดจะเหมือน
คล่ืนพายซุดัฝ่ัง 

2.3 น ้าท่วมท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
        การตดัไมท้  าลายป่า การพฒันาชุมชน การท าลายคนัป้องกนัน ้าท่วมและการสูบน ้า

บาดาลส่งผลใหพ้ื้นท่ีหลายแห่งไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัลว้นมาจากการกระท าของมนุษย ์ 
เน่ืองมาจากสภาวะแวดลอ้มของพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 
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2.3.1 แผน่ดินทรุด  
พื้นท่ีในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นนั้น มกัจะ

ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าอยูเ่ป็นประจ า  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีวธีิการแกไ้ขดว้ยการสูบน ้าจาก
แหล่งน ้าบาดาล ข้ึนมาใชอุ้ปโภคบริโภคและเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมากในแต่ละปี วธีิการ
ดงักล่าวเป็นสาเหตุท าใหแ้รงดนัของน ้าในแหล่งน ้าบาดาลท่ีระดบัลึกนั้นมีค่าลดต ่าลงมาก จากนั้น
น ้าในชั้นดินซ่ึงทบัอยูบ่นนกรวดทรายท่ีเป็นแหล่งน ้าบาดาล จะถ่ายเทไหลเขา้ไปในชั้นกรวดทราย 
ดา้นล่างตามธรรมชาติเม่ือน ้าในช่องวา่งของดินสูญหายไปมากข้ึนๆ ชั้นดินดงักล่าวจะค่อยๆยบุตวั
ลงทีละนอ้ยจนเกิดแผน่ดินทรุด ท าใหผ้วิดินเป็นแอ่งมีระดบัต ่ากวา่ปกติในบริเวณกวา้ง เช่น พื้นท่ี
หลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดน ้าท่วมขงันานหลงั 
จากเกิดฝนตกหนกั เพราะการระบายน ้าออกไปจากพื้นท่ีไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน 

2.3.2 การขยายตวัของเขตชุมชนและการท าลายระบบระบายน ้าท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติ  

พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีเคยเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนใชท้ าการเกษตรกรรมนั้น
ประกอบดว้ยพื้นท่ีลุ่มมีแอ่งน ้ า  หนอง บึง และล าคลองธรรมชาติ จะรับน ้าเขา้และระบายน ้าออกจาก
พื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวก มีความสมดุลตามสภาพธรรมชาติดีโดยไม่มีน ้าท่วมขงั คร้ันเม่ือมีการพฒันา
พื้นท่ีดงักล่าวใหเ้ป็นชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั จึงมีการถมดินปรับพื้นท่ีสร้างถนน 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆขยายตวัออกไปเป็นบริเวณกวา้งเป็นเหตุใหแ้อ่งน ้า หนอง บึง และล าคลอง
ธรรมชาติทั้งหลายตอ้งถูกท าลายหมดไป สาเหตุส าคญัก็คือภายในเขตชุมชนท่ีตั้งข้ึนใหม่หลายแห่ง
มกัไม่ไดส้ร้างระบบการระบายน ้าออกจากพื้นท่ีให้เหมาะสม ดงันั้นเม่ือถึงเวลาท่ีมีฝนตกหนกัจึงท า
ใหเ้กิดน ้าท่วมขงันานและเกิดความเสียหายตามมา ส่งผลใหว้ฏัจกัรของน ้าไม่สามารถหมุนเวยีนไป
ไดท้นั เน่ืองจากมีปริมาณน ้ามากจนเกินไป ท าใหน้ ้าเอ่อลน้ข้ึนมาหรือการท่ีน ้าไม่สามารถไหลซึมลง
ไปในดินไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงทั้งสองประการมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงส่ิงปกคลุมดินเหมือน 
กนั ไม่วา่จะเป็นการตดัไม ้ ถางหญา้ เปล่ียนวสัดุปกคลุมดิน ลว้นมีผลกระทบต่อปัญหาอุทกภยั
ทั้งส้ิน 

Anne Whiston Spirn ไดก้ล่าวถึงตน้เหตุของปัญหาน ้าท่วมไวใ้นหนงัสือ 
Granite Garden (Anne Whiston Spirn: 1984) ดงัน้ี “น ำ้ไหลลงสู่ท่ีต ำ่เสมอและนั่นหมำยถึง แม่น ำ้
ทุกสำย ไหลลงสู่ทะเล ซ่ึงทะเลไม่เคยเตม็ วฏัจักรของน ำ้เป็นระบบท่ีย่ิงใหญ่ คือ ฝนตกลงมำสู่
พืน้ดินและถกูดูดซึมลงไปในดิน ต้นไม้เติบโตด้วยน ำ้ในดินและคำยน ำ้ออกมำเป็นไอ ส่วนท่ีเหลือ
ไหลลงสู่มหำสมทุรก่อนท่ีจะระเหยเป็นไอน ำ้กลับไปสู่ช้ันบรรยำกำศอีกคร้ัง แต่เน่ืองด้วยกำร
เปล่ียนแปลงของเมืองท ำให้วัฏจักรของน ำ้ไม่สำมำรถหมุนเวียนได้อย่ำงสมบูรณ์ เน่ืองจำกเกิดกำร
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เปล่ียนแปลงของผิวดินซ่ึงส่งผลต่อกำรดูดซึมน ำ้ลงไปในดินจนเกิดส่ิงท่ีเรียกว่ำ น ำ้ไหลนอง (run-
off) จนเกิดเป็นปัญหำน ำ้ท่วมขึน้มำได้ ซ่ึงกำรแก้ปัญหำของเมืองกคื็อกำรวำงท่อระบำยน ำ้เป็นช่วง
ต่ำงๆของเมืองเพ่ือบรรเทำปัญหำท่ีเกิดขึน้ ซ่ึงในบำงพืน้ท่ีท่อระบำยน ำ้ท่ีมีอยู่กไ็ม่สำมำรถแก้ปัญหำ
น ำ้ท่วมดังกล่ำวได้ ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะสำเหตุใดกต็ำม เช่น จ ำนวนไม่เพียงพอ หรือปัญหำมลภำวะ
ทำงน ำ้ ไม่ว่ำจะเป็นน ำ้เสียท่ีปล่อยจำกโรงงำน พืชพรรณท่ีใช้ในกำรบ ำบัดน ำ้หรือขยะไปอุดตันท่อ
จนเกิดปรำกฏกำรณ์น ำ้ไหลนองไหลออกจำกท่อระบำยน ำ้ ปัญหำเหล่ำนีส้ำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำร
จัดกำรวำงผงัท่ีดี โดยกำรก ำหนดพืน้ท่ีต่ำงๆเพ่ือให้ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เช่น โรงงำนหรือกำร
บ ำบัดน ำ้เสียถกูก ำหนดพืน้ท่ีในบริเวณท่ีมีระบบกำรหมนุ เวียนน ำ้ท่ีเหมำะสมแล้วกจ็ะไม่ ก่อให้เกิด
ปัญหำน ำ้ไหลนองขึน้มำ” 

ปัจจุบนัการคมนาคมทางบกท่ีใชถ้นนลาดยางโดยการท าถนนแอสฟัลทติ์ก 
คอนกรีต(ถนนลาดยาง) ปกคลุมพื้นดินนั้น ส่งผลใหป้ริมาณน ้าท่ีจะไหลซึมลงไปยงัใตดิ้น มี 
ปริมาณนอ้ยกวา่ปริมาณน ้าทั้งหมดในพื้นท่ีนั้นๆ จากการเปล่ียนแปลงน้ียงัมีผลต่อระบบการระบาย
น ้าท่ีเป็นลกัษณะหน่ึงของอุทกวทิยา และมีการเปล่ียนรูปแบบการระบายน ้าจากระบบคูคลองกลาย 
เป็น ระบบท่อระบายน ้า ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขงั 
  
3.  สาเหตุที่ท าให้น า้ท่วมในพืน้ทีเ่มืองกรุงเทพมหานคร 
 อา้งอิงจากบทความของ อภิชาติ วงศแ์กว้ (อภิชาติ วงศแ์กว้ 2543: 170) เก่ียวกบัสาเหตุท่ี
ท าใหน้ ้าท่วมกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั สามารถสรุปไดว้า่สาเหตุท่ีท าใหน้ ้าท่วมกรุงเทพมหานคร 
เกิดจากปัจจยัหลกั 5 ประการ คือ 

 3.1  น ้าฝนท่ีตกมากผดิปกติ  
        การท่ีกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูใ่นเขตอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ ท าให้

กรุงเทพฯมีปริมาณน ้าฝน โดยเฉล่ียปีละ 1500 มิลลิลิตร(สถิติจากกรมอุตุนิยมวทิยา) ซ่ึงฝนจะตก
มากในช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม และจะตกหนกัในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
สิงหาคม โดยในช่วงน้ีฝนอาจตกหนกัมากถึง 255 มิลลิลิตร/ชัว่โมง ซ่ึงเกินความสามารถในการ
ระบายน ้า ท่ีจะระบายน ้าออกไดท้นัท่วงที โดยทุกคร้ังท่ีฝนตกหนกัเกิน 200 มิลลิลิตร ติดต่อกนัเกิน 
1ชัว่โมง น ้าจะท่วมทนัที เน่ืองจากระบบระบายน ้าของกรุงเทพจะไม่สามารถรองรับไดท้นั และ
ความสามารถของเคร่ืองสูบน ้าท่ีมีอยู ่ จ  าตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 20ชัว่โมง เพื่อจะระบายน ้าท่ีท่วมขงั
ได ้ 

  การระบายน ้าสู่แม่น ้าล าคลอง และทะเล จะตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าขนาดใหญ่จ านวน
มาก เพื่อท่ีจะระบายน ้าออกใหไ้ดห้มด แต่ตอ้งใชเ้วลานานการระบายน ้าออกหลายชัว่โมง เน่ืองจาก 
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1.  บริเวณพื้นท่ีรองรับน ้าและบึงรับน ้า มีจ  านวนนอ้ยมาก เพราะถูกถมน าพื้นท่ีมา
พฒันาใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นท่ีอยูอ่าศยั ปลูกสร้างอาคารพาณิชยต่์างๆ จึงท าใหข้าดพื้นท่ี
รองรับน ้า ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะมีการพฒันาพื้นท่ีรองรับน ้าท่ีเรียกวา่ “แกม้ลิง” แต่ดว้ยปริมาณท่ี
นอ้ยเกินไป จึงไม่เพียงพอท่ีจะรองรับน ้าจ  านวนมากได ้ อีกทั้งยงัอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมอีก 
ดว้ย 

2.  คูคลอง เป็นพื้นท่ีรองรับน ้าชัว่คราว และเป็นเส้นทางล าเลียงน ้าไปสู่แม่น ้า
เจา้พระยา เพื่อส่งน ้าออกสู่ทะเล ในปัจจุบนัมีความต้ืนเขิน เน่ืองจากไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแล และ
เตรียมพร้อมในการใชเ้ป็นพื้นท่ีรองรับน ้าชัว่คราว ความต้ืนเขินของคลอง การถมคลอง การบุกรุก
คลองโดย การกระท าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นฝีมือของมนุษย ์ หรือธรรมชาติ ท าใหป้ริมาณน ้าท่ีคลองจะ 
สามารถรองรับไดล้ดลงอยา่งมาก เป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะน ้าท่วมขงั เม่ือคลองไม่สามารถรองรับ 
น ้าฝนไดเ้พียงพอ จะท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมลน้ไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงเสมอ  

3.  น ้าท่วมขงัเป็นแอ่ง มกัเกิดข้ึนเม่ือฝนตกหนกัจนแผน่ดินทรุดตวั น ้าจะท่วมขงั
บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตวั เช่น บริเวณถนนรามค าแหง ลาดพร้าว พระโขนง เป็นตน้ การสร้างถนน
ปิดกั้นเส้นทางไหลของน ้า หรือมีช่วงเจาะท่ีเป็นสะพานท่ีไม่สมดุลกบัเส้นทางน ้าไหล ลว้น
ก่อใหเ้กิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่ในเมือง ซ่ึงการแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งแกด้ว้ยการสูบน ้าหรือการเจาะ
อุโมงค ์ เพื่อให้น ้าลอดออกสู่แม่น ้าอยา่งรวดเร็ว วธีิแกปั้ญหาดว้ยการสูบน ้าหรือเจาะอุโมงคน์ั้น 
แกปั้ญหาไดใ้นบางสถานการณ์เท่านั้น เน่ืองจากถา้เกิดภาวะน ้าทะเลหนุนก็จะเกิดปัญหาน ้าท่วม
เช่นกนั เพราะน ้าในแม่น ้าจะสูงกวา่พื้นดินริมแม่น ้า 

4.  การสร้างเข่ือน เป็นวธีิแกปั้ญหาน ้าท่วมวธีิหน่ึงท่ีซ่ึงทางกรุงเทพฯ ไดน้ ามาใช ้
แต่กลบัสร้างปัญหาโดยท าใหน้ ้าไหลไปท่วมพื้นท่ีนอกเข่ือน โดยเฉพาะพื้นท่ีเกษตรกรรม และ
ชุมชนนอกเข่ือน เช่น บริเวณลาดกระบงั และถนนร่มเกลา้ 

5.  ท่อระบายน ้าขา้งถนนไม่เพียงพอ เน่ืองจากเป็นการค านวณปริมาณน ้าฝนท่ี
ผดิพลาดทางดา้นวศิวกรรมมาตั้งแต่แรก โดยท่อระบายน ้าขา้งถนนส่วนใหญ่มีขนาดเส้นผา่ศูนย ์
กลางประมาณ  0.30, 0.60 และ 1 เมตร ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการระบายน ้าไปสู่คลองต่างๆ อีกทั้งท่อ
ระบายน ้ายงัมีปัญหาสกปรกและอุดตนั ประสิทธิภาพของการรับน ้า การไหล และความลาดเอียง ไม่
เหมาะสม บางช่วงมีปัญหาตกทอ้งชา้ง น ้าไม่ไหลไปในทิศทางท่ีตอ้งการ จึงท าใหมี้น ้า ท่วมขงัเป็น
ประจ า ตอ้งแกด้ว้ยการใชเ้คร่ืองสูบน ้าเขา้ช่วย แต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดผ้ลอยา่งเต็มท่ี เพราะใน
บางคร้ังฝนตกมาก น ้าท่วมลน้ท่อ โดยท่ีเคร่ืองสูบน ้าก็ไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19 
 

  3.2   น ้าเหนือหลาก  
   น ้าเหนือ คือ น ้าจากทิศเหนือของกรุงเทพฯไหลผา่นแม่น ้ าสายหลกัๆ คือ แม่น ้าท่า

จีน (รองรับน ้าหลากไดป้ระมาณ 850-1,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) แม่น ้าเจา้พระยา (รองรับน ้าหลาก
ไดป้ระมาณ  1,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) และคลองต่างๆท่ีไหลผา่นกรุงเทพฯ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มี
ประสิทธิภาพในการรองรับน ้ าหลากไดเ้ล็กนอ้ย เม่ือน ้าไหลมาจากทางทิศเหนือมากเกินกวา่ท่ีแม่น ้า
ล าคลองเหล่าน้ีจะรองรับได ้  ก็จะเกิดน ้าท่วมเอ่อลน้แม่น ้ า บางปีมีน ้าหลากท่ีแม่น ้าเจา้พระยา ช่วง
บริเวณสะพานพระราม6 สูงถึง 5,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที จึงท าใหเ้กิดน ้าเอ่อลน้ออกมา และท่วม
พื้นท่ีบริเวณนั้น  

   การแกปั้ญหาน ้าเหนือหลากน้ี จะตอ้งเร่ิมแกปั้ญหากนัในระดบัภูมิภาค เคยมี
การศึกษาและ เสนอแนะใหจ้ดัการขดุแม่น ้าเจา้พระยา2 ข้ึน คือ เป็นเส้นทางให้น ้าหลากไหลลงทะเล 
แต่เป็นเพียงโครงการท่ีไม่สามารถน ามาปฏิบติัจริง เน่ืองจากราคาการขุดแม่น ้านั้นสูงมาก จึงถูก
ระงบัไปดว้ยปัญหา ทางดา้นราคาและระบบการพฒันาโครงการท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากเพียง
ภาครัฐเท่านั้น  

3.3  แผน่ดินทรุด 
     แผน่ดินทรุดเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในกรุงเทพฯ ส่งผลใหพ้ื้นดินบางแห่งมี

ระดบัความสูง ต ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเล เช่น พื้นท่ีบริเวณลาดพร้าว พระโขนง รามค าแหงเป็นตน้ 
       ดินในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เกิดการทรุดตวัตลอดเวลา โดยในบางพื้นท่ีอาจจะมีการทรุด

ตวัถึง 10 เซนติเมตร/ปี เม่ือเกิดการทรุดตวัก็จะท าใหเ้กิดพื้นท่ีเป็นแอ่ง และน ้าจะไหลมารวมกนัจน
ท าใหเ้กิดน ้าขงัเม่ือเวลาฝนตก  

       การแกปั้ญหาดว้ยการขดุแอ่งน ้าใหลึ้กลงเพื่อรองรับน ้าฝนไดช้ัว่คราวนั้น
จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองสูบน ้า เพื่อเร่งระบายน ้าออกไป อีกหน่ึงวธีิแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมประเภทน้ี คือ
การแกด้ว้ยระบบผงัเมือง และการใชท่ี้ดิน คือ ใหส้ร้างบึงรับน ้า และสวนสาธารณะท่ีมีบึงน ้า โดยใช้
อตัราส่วนพื้นท่ีรับน ้า ประมาณ 5-10 ของท่ีดิน และใหมี้การใชท่ี้ดินท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย ใช้
ระบบอาคารท่ีมีใตถุ้นสูง เช่นเดียวกบับา้นทรงไทยสมยัโบราณ ส่วนการแกปั้ญหาแผน่ดินทรุดตวั
ดว้ยการถมท่ีดิน จะไดผ้ลเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น 

3.4   น ้าทะเลหนุน 
   น ้าทะเลหนุนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อปัญหาน ้าท่วมในกรุงเทพฯ ซ่ึง

ภายในหน่ึงวนั จะเกิดปรากฏการณ์น้ีข้ึน 2 คร้ัง ในฤดูแลง้น ้าทะลจะหนุนข้ึนมาสูง เพราะน ้าใน
แม่น ้าท่ีไหลลงสู่ทะเล มีนอ้ย ส่งผลใหน้ ้าเคม็จะข้ึนมาถึงจงัหวดันนทบุรี หรือทางใตข้องจงัหวดั
ปทุมธานี น ้าจากแม่น ้าท่ีจะท าหนา้ท่ีดนัน ้าเคม็กลบัสู่ทะเลมีนอ้ยมาก เน่ืองจากมีการถมท่ีดิน ถม
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คลอง ในฤดูน ้าหลาก(สิงหาคม-ตุลาคม) น ้าจะไหลมาจากทิศเหนือเป็นจ านวนมาก เม่ือน ้าทั้ง2มา
บรรจบกนั ก็จะเกิดภาวะน ้าหนุนข้ึนมา ท าใหน้ ้าในแม่น ้าลน้ตล่ิง  

   มีการแกปั้ญหาน ้าทะเลหนุนดว้ยการสร้างเข่ือนดินตามพื้นท่ีริมแม่น ้าเจา้พระยา 
การยกถนนริมแม่น ้าใหสู้งข้ึน เพื่อกั้นไม่ให้น ้าหนุนและน ้าหลากท่ีเกิดข้ึนลน้ตล่ิง เขา้ท่วมพื้นท่ีริม
แม่น ้า ซ่ึงการแกปั้ญหาน้ีสามารถบรรเทาปัญหาไดเ้พียงเล็กนอ้ย  

3.5   การพฒันาเมือง 
   การพฒันาเมืองท่ีไม่ไดว้างแผนอยา่งรอบคอบ เป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหา

น ้าท่วมในกรุงเทพฯ เป็นประจ าทุกปี ไม่วา่จะเกิดจากสาเหตุใดท่ีกล่าวถึงในขา้งตน้ก็ตาม ซ่ึงนบัวนั
ปัญหาน ้าท่วม จะยิง่ทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน ปีละหลายๆคร้ัง และแกไ้ขยาก เพราะการพฒันาเมือง
อยา่งไม่เขา้ใจระบบนิเวศ ไม่ไดม้องการพฒันาในภาพรวมและในภาพกวา้ง มองเฉพาะจุด หรือ
พฒันาทีละเร่ือง ปัญหาจึงเกิดข้ึนซ ้ าซาก และขยายวงกวา้งออกไป 

 สาเหตุของการพฒันาเมืองกรุงเทพฯ ท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วมสรุปไดด้งัน้ี 
3.5.1 ปัญหาท่ีเกิดจากการท าถนน กั้นทางน ้าไหล  

 ในช่วงแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ไดมี้การขยายและปรับปรุงคูเมืองเดิม การ
ขดุคลองรอบกรุง การขดุคลองโดยน าแบบอยา่งมาจากอยธุยา มีการขดุคลองเพื่อเช่ือมต่อคูเมืองเดิม
และคลองรอบกรุง ในสมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้การขยายคูคลองเก่า และขดุข้ึนอีก
หลายแห่ง เพื่อเช่ือมต่อคลองเหล่าน้ี ส าหรับเป็นระบบคมนาคม ต่อมาไดเ้ร่ิมตดัถนนเจริญกรุง และ
ในสมยัพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้การตดัถนนข้ึนอีกหลายแห่ง เพื่อใชใ้นการสัญจรทางบก แต่
ยงัคงรักษาการสัญจรทางน ้าไว ้ เห็นไดจ้ากการสร้างสะพานต่างๆขา้มคลอง มีทางให้เรือลอดผา่น
สะพานได ้ ในการสร้างถนนนั้นมกัจะมีคลองขนานไปกบัถนน ผลท่ีไดรั้บจากการขดุดินมาท าถนน
ก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายอยา่ง เช่น เกิดคูพกัน ้า และเส้นทางการระบายน ้าในยามท่ีเกิดภาวะน ้าท่วม  

 ต่อมาในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีจ  านวนรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่งชา้ๆ ใน
กรุงเทพฯ ท าใหมี้การตดัถนนข้ึนเป็นจ านวนมาก หลงัจากปี พ.ศ. 2500 จ านวนรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว จึงมีการตดัถนนเพิ่มข้ึน รวมถึงการขยายถนนโดยการถมคลองขา้งถนนเป็นจ านวนมาก 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงหนา้ท่ีรองรับน ้าชัว่คราวของคลองเหล่านั้น มีการฝังท่อระบายน ้าเพื่อระบายน ้า
แทน  ซ่ึงการสร้างถนน ขยายถนนลว้นส่งผลใหน้ ้าระบายไดช้า้ลง และคลองต่างๆท่ีท าหนา้ท่ี
รองรับน ้าฝนชัว่คราว ไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ เม่ือฝนตกหนกั น ้าฝนจะลน้ท่อระบาย
น ้าท่ีสร้างมาแทนท่ีคลองต่างๆน้ี  

 ในสมยัเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู (พ.ศ. 2505) มีการขยายถนนหลกั จากกรุงเทพฯไป
ยงัจงัหวดัรอบๆ ซ่ึงถนนท่ีสร้างเหล่าน้ีลว้นเป็นถนนในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
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เป็นสภาพเข่ือนกั้นน ้าท่ีไหลจากเหนือลงใตเ้พื่อท่ีจะไหลออกสู่ทะเล เส้นทางน ้าไหลไม่เพียงพอ จึง
ก่อใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ า นอกจากน้ีถนนเล็กๆยงัขวางเส้นทางไหลของน ้า ซ่ึงส่งผลให้
เกิดน ้าท่วมเป็นหยอ่มๆ ทัว่กรุงเทพฯ  

3.5.2 ปัญหาท่ีเกิดจากการถมท่ีดิน น ้าจึงไหลไปในพื้นท่ีท่ีต ่ากวา่ 
 กรุงเทพฯ มีอาคารมากมายกระจายตวัอยูท่ ัว่เมือง การจะสร้างอาคารในพื้นท่ี

ท่ีต ่า จึงตอ้งมีการ ถม ท่ีดินเพื่อใหพ้น้จากภาวะน ้าท่วม ขดุดินขา้งๆมาถมเพื่อเตรียมท่ีสร้างอาคาร ถา้
บริเวณขา้งเคียงมีพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับน ้าชัว่คราว ก็จะบรรเทาปัญหาน ้าท่วมได ้ แต่ราคาท่ีดินใน
เมืองนั้นสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงมีการน าดินจากพื้นท่ีอ่ืนๆมาถมบ่อบึงรับน ้าท่ีมีอยูเ่พื่อใชง้าน ดงันั้นเม่ือฝน
ตกลงมาปริมาณมากๆ น ้าระบายออกสู่ภายนอกไม่ทนั จึงเกิดปัญหาน ้าท่วมข้ึน 

 ปัญหาการถมดินเพื่อพฒันาท่ีดินในกรุงเทพฯ ใหพ้น้จากการท่วมของน ้า 
เป็นปัญหาท่ีใหญ่ เม่ือมีพื้นท่ีบริเวณใดเกิดพื้นดินทรุดตวัลง น ้าจะไหลไปรวมกนัอยูท่ี่บริเวณนั้น 
นอกจากน้ี การถมดินยงัเป็นการปิดกั้นเส้นทางไหลของน ้ า จึงก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขงัในบริเวณ
เหล่านั้น  

3.5.3 ปัญหาท่ีเกิดจากการถมคลอง และบุกรุกคลอง ท าใหท้างไหลของน ้าแคบ
และต้ืนเขิน 

 การถมคลองเพื่อขยายถนน การสร้างทางระบายน ้าหรือท่อระบายน ้าอยา่ง
ไม่เพียงพอ ท าใหน้ ้าท่วมจนถนนมีสภาพคลา้ยคลอง เน่ืองจากคลองท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับน ้า
ชัว่คราว ท าใหแ้กปั้ญหาน ้าท่วมจากหลายๆสาเหตุได ้ แต่การทดแทนคูคลองดว้ยท่อระบายน ้าขนาด
เล็กนั้นไม่เพียงพอ เพราะท่อระบายน ้าไม่สามารถใหน้ ้ าซึมลงไปในดิไดเ้หมือนคลอง และไม่
สามารถใหน้ ้าระเหยไดม้ากพอ นอกจากนั้นสภาพดินอ่อนจะท าใหท้่อทรุด ท่อหกั แตก และท าให้
ทิศทางไหลของน ้าไม่อยูใ่นแนวทางและระดบัท่ีตอ้งการ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมถนน  

 การบุกรุกคลองโดยการสร้างอาคารล ้าเขา้ไปในน ้า ท าใหข้นาดคลองเล็กลง 
การทิ้งขยะ การระบายน ้าเสีย ลว้นแต่ท าใหค้ลองต้ืนเขิน ซ่ึงท าใหค้ลองท่ีเหลืออยู ่ เสียประสิทธิภาพ
ของการรองรับน ้าชัว่คราวไปเป็นจ านวนมาก 

3.5.4 ปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดจากการใชท่ี้ดิน และความหนาแน่นของการใชท่ี้ดิน 
 การใชท่ี้ดินในผงัเมืองรวม ก าหนดแต่ชนิดของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แต่

ไม่ไดก้  าหนดการใชท่ี้ดินให้สอดคลอ้งกบัสภาพของน ้าฝนท่ีตกลงมา สภาพของการไหลของน ้า การ
ใชท่ี้ดินจึงขยายเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ ไม่มีช่องวา่งหรือพื้นท่ีเก็บกกั หรือรองรับน ้าใหส้มดุลกบั 
สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะปัญหาน ้าท่วม  
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 เม่ือพื้นท่ีถูกถม เพื่อสร้างอาคารอยา่งหนาแน่นภายในเมือง พื้นท่ีพกัน ้าจึง
หายไป กลายเป็นสภาพ การเป็นอยูอ่ยา่งหนาแน่นและแออดัแทนท่ี ไม่มีความสมดุลจากปัญหาของ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นพื้นท่ีรองรับน ้า  

 
4.   แนวความคิดเกีย่วกบัอุทกวทิยาเมือง 

 การศึกษากระบวนการทางอุทกวทิยาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของ
เมือง โดยไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงชนบทของเมือง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงของส่ิงปก
คลุมดินในพื้นท่ีเมือง ยอ่มมีผลกระทบต่อลกัษณะอุทกวทิยาเมืองดว้ย  

 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่ของพื้นท่ีเมืองเป็นการเปล่ียนแปลงของน ้าผวิดิน โดย
เปล่ียนแปลงเพิ่มจากโครงข่ายการระบายน ้าปกติ กลายเป็นระบบท่อระบายน ้า ท าใหเ้ส้นทาง
หมุนเวยีนของน ้าเกิดการเปล่ียนแปลงไป โดยจากเดิมท่ีน ้ าสามารถไหลไปสู่โครงข่ายระบายน ้าตาม
ธรรมชาติ ไดโ้ดยตรง กลายเป็นไหลลงสู่ท่อระบายน ้า น ้าบางส่วนจะไหลลงสู่แหล่งน ้าปกติและ
ไหลซึมลงดิน ซ่ึงท าให ้  สัดส่วนต่างๆของน ้าในวฏัจกัรเกิดการเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัส่งผล
กระทบต่อการกกัเก็บน ้าในการอุปโภคบริโภคภายในเมือง และการหน่วงน ้าเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบอีกดว้ย ซ่ึงการกกัเก็บน ้าทั้ง 2 ระบบน้ี ส่งผลต่อภูมิอากาศของเมืองดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากการ
กกัเก็บน ้าน้ี ท าใหมี้ปริมาณน ้าท่ีจะระเหย สู่บรรยากาศมากกวา่ปกติ ท าใหเ้มืองมีความช้ืนเพิ่มมาก
ข้ึนดว้ย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งหมด มีผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงพื้นผวิของเมืองนัน่เอง 

 การเปล่ียนแปลงลกัษณะของชุมชนเมือง ส่งผลต่อพื้นท่ีรับน ้าของชุมชนเมืองนั้นๆ ซ่ึง
สภาพความเป็นเมืองมีอิทธิพลอยา่งมากต่อกระบวนการทางอุทกวทิยา ท่ีเกิดจากการเพิ่มความ
หนาแน่นของอาคารในพื้นท่ีเมือง หรือการใชท่ี้ดิน ซ่ึงประเด็นการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินมี
ผลกระทบต่อระบบอุทกวทิยา โดยการเพิ่มความหนาแน่นของสภาพเมือง การเปล่ียนแปลงส่ิงปก
คลุมดิน และการระบายน ้า 

 Anne Whiston Spirn (Anne Whiston Spirn: 1984) ไดก้ล่าวอีกวา่ “กิจกรรมของเมือง 
ควำมหนำแน่นของเมือง วสัดุทึบน ำ้ท่ีถกูสร้ำงขึน้ รวมถึงรูปแบบกำรตั้งถ่ินฐำน ส่ิงต่ำงๆเหล่ำนีมี้
ควำมสัมพันธ์กับโครงข่ำยระบำยน ำ้ตำมธรรมชำติ และกำรออกแบบกำรระบำยน ำ้ กำรป้องกันน ำ้
ท่วม ท่ีเป็นผลมำจำกลักษณะของระบบของน ำ้ภำยในเมือง พืน้ท่ีไหลซึมของน ำ้ลดลง เน่ืองจำก
พืน้ผิวดินเปล่ียนแปลงไป และมีกำรสร้ำงท่อระบำยน ำ้ขึน้มำแทน ซ่ึงส่งผลกับระดับควำมรุนแรง
ของอุทกภัยท่ีเกิดขึน้” 

 สภาพเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งวสัดุปกคลุมพื้นดิน พื้นท่ีสีเขียว และโครงข่ายระบาย
น ้าท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลใหต้อ้งมีการออกแบบระบบระบายน ้าใหม่ และการป้องกนั
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ปริมาณน ้าท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการพฒันาข้ึนของเมือง โดยเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงน ้าภายใน
เมือง หรือ ระบบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การต้ืนเขินของทางน ้าไหล ไม่วา่จะเกิดตามธรรมชาติ หรือ
จากน ้ามือมนุษย ์ จะก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆข้ึน เช่น น ้าเสีย น ้าท่วม เป็นตน้  ซ่ึงจะส่งผลกบัระบบ
ต่างๆไม่วา่จะเป็น พื้นท่ีรองรับน ้าในระดบัภูมิภาค หรือแม่น ้า ล าคลองต่างๆ ดงันั้นจึงควรตระหนกั
ถึงความส าคญัของปัญหา เขา้ใจถึงท่ีมาของปัญหา และมีจิตส านึกในการอนุรักษเ์พื่อท่ีจะหา
แนวทางป้องกนั และแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลงของส่ิงปกคลุมพื้นดิน เช่น จากสนามหญา้เป็นพื้นท่ีคอนกรีต ในพื้นท่ี
เมืองเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มเมือง หรือมีการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศจากน ้ามือ
มนุษยท์  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางอุทกวทิยาตามมาดว้ย โดยเกิดข้ึนจากการเพิ่มปริมาณของ
อาคาร ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดพื้นท่ีผวิทึบน ้ามากข้ึน และทางน ้ าเก่าถูกเปล่ียนไป ซ่ึงมีผลกระทบต่ออุทก
วทิยา คือท าใหเ้กิด ปรากฏการณ์น ้าไหลนอง (Run off) เพิ่มมากข้ึน ความเร็วในการไหลของน ้าเพิ่ม
มากข้ึน รวมถึงช่วงเวลาในการไหลของน ้าไหลนองเร็วข้ึนดว้ย จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการควบคุม
ปริมาณน ้า 

 ตามแนวคิดของ William M. Marsh (William M. Marsh: 2005) สามารถสรุปไดว้า่ น ้าท่ี
ไหลไปบนผวิดินจะมีการถ่ายเทไป ใน 3 รูปแบบ ดงัน้ี  

1. น ้าส่วนหน่ึงถ่ายเทโดยการไหลซึม คือการท่ีน ้าบนผิวดินไหลซึมลงไปในดิน 
2. น ้าอีกส่วนถูกกกัเก็บไวบ้นผิวดิน โดยน ้าจะถูกขงับนผวิดินในแอ่งน ้าหรือหลุม ต่างๆ 
3. ส่วนท่ีเหลือจะเป็นน ้าท่ีไหลไปตามผวิดิน Overland flow ซ่ึงจะไหลผา่นผวิดินจนไป

เช่ือมต่อกบัแม่น ้า  
ในภูมิประเทศท่ีมีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่น จะมีอตัราในการไหลซึมของน ้าในอตัราท่ี

สูง ท าใหน้ ้าท่ีไหลบนผวิดินมีปริมาณนอ้ย ในขณะท่ีภูมิทศัน์สมยัใหม่ ท่ีพื้นท่ีการเกษตรถูกแทนท่ี
ดว้ยส่ิงปลูกสร้าง จะมีผลโดยตรงกบัปริมาณน ้าท่ีไหลตามผวิดินส่งผลให้อตัราการไหลของน ้ามี
ความรุนแรงสูง 
 
5.   แนวความคิดเกีย่วกบัการแก้ปัญหาน า้ท่วม 
 ปัญหาน ้าท่วมเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ไม่วา่จะเป็นการปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
หรือการเปล่ียนแปลงดว้ยน ้ามือมนุษย ์ การเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ ดงันั้น
การแกปั้ญหา น ้าท่วมจึงตอ้งแกต้ามสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 
 5.1  การแกปั้ญหาท่ีเกิดจากสภาพภูมิประเทศ โดยการวางแผนผงัเมืองท่ีเหมาะสม 
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 การท่ีพื้นท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมเกิดจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นพื้นท่ีต ่าหรือพื้นท่ี
ลุ่มน ้า  ดงันั้นการแกปั้ญหาจึงตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้โดยการจดัการและแกไ้ขผงัเมืองใหม่เพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีต่างๆอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงพื้นท่ีรับน ้า และขอบเขตของพื้นท่ีดงักล่าว 
การ แกปั้ญหาวธีิน้ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโดยคนในพื้นท่ีจ  าตอ้งทราบ
ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาก่อน เพื่อเขา้ใจและยอมรับถึงปัญหาท่ีประสบ อีกทั้งเพื่อการไดรั้บ
ความร่วมมือจากคนในพื้นท่ี เพื่อการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงั  

 
5.2  การแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ โดยการวางแผน

เพื่อการชะลอน ้า 
   ปัญหาน ้าท่วมเกิดจากการท่ีวฏัจกัรของน ้าไม่สามารถหมุนเวยีนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ดงันั้นวธีิการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา คือการเติมเตม็ส่วนท่ีขาดหายใหก้บัวฏัจกัรการหมุนเวยีนนั้น 
และดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่วา่การเปล่ียนแปลงโครงข่ายระบายน ้าหรือการเปล่ียนวสัดุผวิดินก็ตาม
ลว้นเป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนต่อการหมุนเวยีนของน ้าในระบบ เพราะเป็นการเพิ่มความเร็วในการ
เปล่ียนถ่ายจากขั้นตอนหน่ึงไปสู่ขั้นตอนต่อๆไป ดงันั้นการแกปั้ญหาคือการชะลอความเร็วของน ้า
ในระบบใหมี้ระยะเวลานานข้ึนก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนถ่ายขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการกกัเก็บ การ
หน่วง หรือการระบายน ้าท่ีท่วม โดยมีหลกัการต่างๆดงัน้ี 

5.2.1 การจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ า และระบบระบายน ้าธรรมชาติ (Watershed and 
Natural drainage system) 

 พื้นท่ีลุ่มน ้า หมายถึง พื้นท่ีตามธรรมชาติ ท่ีท าหนา้ท่ีรองรับน ้าท่ีตกหรือไหล
ลงมา รวมตวักนั ก่อนท่ีจะระเหย หรือไหลออกไปยงัพื้นท่ีรับน ้าอ่ืนๆตามเส้นทางต่างๆ และพื้นท่ี
ลุ่มน ้ายงัหมายถึง พื้นท่ีรองรับน ้าท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนดว้ย เช่น ลานจอดรถ ทางระบายน ้า หรือ 
พื้นท่ีบนหลงัคา การจดัการระบบระบายน ้าธรรมชาติ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางภูมิประเทศ ซ่ึงสามารถ
แบ่งระบบระบายน ้าธรรมชาติออกเป็นลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

5.2.1.1 ระบบระบายน ้าแบบ Dendritic (Dendritic drainage system) เป็น
รูปแบบของการระบายน ้าท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัตน้ไมท่ี้มีก่ิงกา้นสาขาเป็นล าธาร รวมตวักนัเป็นแม่น ้า
ท่ีใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ การระบายน ้าระบบน้ีจะใชร้ะบายน ้าไปตามแม่น ้าท่ีลาดไปตามลกัษณะภูมิประเทศ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงระบบระบายน ้ าแบบ Dendritic 
ท่ีมา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29) 
 

5.2.1.2  ระบบระบายน ้าแบบขนาน (Parallel drainage system) เป็นรูปแบบ
การระบายน ้า รูปแบบหน่ึงของแม่น ้าท่ีเกิดจากเส้นทางระบายน ้าขนานไปกบัพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั
สูง   ซ่ึงดว้ยความลาดชนัน้ี ท าใหทิ้ศทางในการไหลของแม่น ้าจะเป็นไปในทิศทาง เดียวกนัหมด 

 
ภาพท่ี 5 แสดงระบบระบายน ้ าแบบขนาน 
ท่ีมา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29) 
 

5.2.1.3 ระบบระบายน ้าแบบขวาง (Trellis drainage system) เป็นระบบ
ระบายน ้าท่ีใชต้ามสวนไวน์ทัว่ๆไป  ซ่ึงล าธารขนาดเล็กไหลลงไปจากเนินดา้นขา้งของภูเขา และไป
รวมตวักนัท่ีแม่น ้าก่อนท่ีจะไหลผา่นหุบเขา โดยล าธารขนาดเล็กจะมาบรรจบกบัแม่น ้ าสาย หลกั   
ท ามุมประมาณ 90 องศา ขวางแม่น ้าสายหลกั ระบบระบายน ้าแบบขวาง มกัพบในแอ่งท่ีวา่งระหวา่ง
เขา เช่น เทือกเขา Appalachain ในทวปีอเมริกาเหนือ 
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ภาพท่ี 6 แสดงระบบระบายน ้ าแบบขวาง 
ท่ีมา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29) 
 

5.2.1.4 ระบบระบายน ้าแบบส่ีเหล่ียม (Rectangular drainage system) เป็น
ระบบระบายน ้าท่ีเกิดข้ึนบนเนินหิน เพื่อป้องกนัการกดัเซาะ ก่อนจะแตกตวัเป็น 2 ทิศทาง บริเวณ
มุมท่ีแยกออกเป็น 2 ทางนั้น จะมีความตา้นทานต่อการกดัเซาะนอ้ย ซ่ึงส่งผลใหเ้ส้นทางน ้าไหลมี
ลกัษณะเป็นเส้นตรงท ามุมตดักบัแม่น ้าสายหลกั 

5.2.1.5 ระบบระบายน ้าแบบรัศมี (Radial drainage system) เป็นระบบ
ระบาย น ้าท่ีมีรัศมีแผอ่อกจากจุดศูนยก์ลางท่ีอยูสู่งท่ีสุด คลา้ยกบัเส้นทางการไหลของลาวาภูเขาไฟ  

5.2.1.6 ระบบระบายน ้าแบบสับสน (Deranged drainage system) เป็น
ระบบระบายท่ีไม่มีรูปแบบสอดคลอ้งกนักบัแม่น ้าและทะเลสาบ มกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีความยุง่
เหยงิทาง ธรณีวทิยา เช่น Canadian Shield  
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ภาพท่ี 7 แสดงระบบระบายน ้ ารูปแบบต่างๆ 
ท่ีมา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29) 
 

5.2.2  หลกัการเก่ียวกบัการกกัเก็บ และหน่วงน ้า  
 น ้าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าตามแรงโนม้ถ่วงของโลก และจะรวมตวักนัจนเกิด

เป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึงแม่น ้าสายต่างๆ หรือน ้าท่ีไหลซึมลงไปในดินแลว้จะถูกกกั
เก็บโดยอตัโนมติั  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นวฏัจกัรของระบบการหมุนเวยีนของน ้าดว้ย แต่ในกรณีของปัญหา
อุทกวทิยานั้น เน่ืองจากปัญหาอุทกภยัเกิดจากการท่ีน ้าไหลมารวมตวักนัเป็นจ านวนมากอยา่ง
รวดเร็ว เพราะมีการเปล่ียนแปลงพฒันาพื้นท่ีเมือง โดยเฉพาะส่ิงปกคลุมพื้นดิน จนเกิดปรากฏการณ์ 
Run off คือ น ้าฝนท่ีตกลงมาไม่สามารถไหลซึมผา่นแอสฟัลทติ์กคอนกรีตลงไปได ้ และพื้นผวิของ
แอสฟัลทติ์กคอนกรีตก็ไม่สามารถหน่วงหรือชะลอการไหลของน ้าไดเ้ช่นกนั ท าใหน้ ้าไม่ไดรั้บการ
ระบายอยา่งทนัท่วงที และเร่ิมไหลไปรวมกนัในพื้นท่ีท่ีต ่ากวา่ จนเกิดเป็นปัญหาอุทกภยั ดงันั้นการ
สร้างพื้นท่ีหน่วงน ้า หรือกกัเก็บน ้า คือการสร้างพื้นท่ีท่ีสามารถหน่วงน ้าไวก่้อนท่ีจะระบายไปยงั
พื้นท่ีอ่ืนๆ จึงมีความส าคญัต่อการแกปั้ญหาอุทกภยัอยา่งมาก ซ่ึงสามารถจ าแนกลกัษณะของพื้นท่ี
กกัเก็บน ้าไดด้งัน้ี 

5.2.2.1 Depression storage คือการกกัเก็บน ้าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ท่ีบริเวณ
ผวิดิน โดยไม่สามารถระบายออกไดต้อ้งปล่อยใหม้นัไหลซึมลงไปในดิน หรือระเหยไปเองตาม
ธรรมชาติ 

5.2.2.2 Channel storage คือการกกัเก็บน ้าไวใ้นพื้นท่ีท่ีเป็นแม่น ้าเดิมอยูแ่ลว้ 
ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีริมตล่ิงของแม่น ้าดงักล่าวดว้ย 
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5.2.2.3 Detention และ Retention storage คือการสร้างพื้นท่ีกกัเก็บและ
หน่วงน ้าในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อชะลอการไหลของน ้าก่อนท่ีจะไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ  

5.2.2.4 Ground water storage คือ พื้นท่ีกกัเก็บและหน่วงน ้าผวิดิน  
5.2.2.5 Vegetation storage คือ การใชพ้ืชพรรณในการชะลอการไหลและ

กกัเก็บน ้า 
 

 พื้นท่ีกกัเก็บน ้า เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถประยกุตเ์ขา้กบัพื้นท่ีวา่งในเมืองใน
ปัจจุบนัได ้ไม่วา่จะเป็นหลงัคา ลานอเนกประสงค ์ลานจอดรถ หรือสวนสาธารณะ ซ่ึงทั้งหมดลว้น
ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถกกัเก็บน ้าตามธรรมชาติได ้ และยงัช่วยในการลดปริมาณน ้าไหลนอง 
(Run off) ไดอี้กดว้ย ซ่ึงส่ิงส าคญัส าหรับการป้องกนัปัญหาน ้าท่วมคือการลดทอนสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหา และชะลอ หรือรองรับน ้าไว ้ก่อนท่ีจะปล่อยใหไ้หลเขา้สู่พื้นท่ีเมืองต่อไป 

 การสร้างพื้นท่ีกกัเก็บน ้าส าหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เราสามารถน าพื้นท่ี
นนัทนาการในเมือง เช่น สวนสาธารณะ มาประยกุตใ์หเ้ป็นพื้นท่ีรองรับน ้าได ้ เน่ืองจาก
สวนสาธารณะ เป็นเสมือนพื้นท่ีรองรับน ้าธรรมชาติท่ีคอยดกัน ้าท่ีไหลเอ่อลน้ตามบริบทของเมือง 
และยงัถูกประยกุตเ์พื่อใช ้ ในการบ าบดัน ้าอีกดว้ย แนวคิดดงักล่าวถูกประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยสวนสาธารณะมกัจะถูกสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมต่อกบั
โครงข่ายของแม่น ้า สายหลกัๆตามธรรมชาติ และพื้นท่ีประเภททะเลสาบ ซ่ึงเหมาะแก่การใชง้านใน
การรองรับน ้าของเมือง 

 มีภูมิสถาปนิกจ านวนมากท่ีน าแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ เช่น 
ท่ีสวนสาธารณะของเมืองบอสตนั Emerald Necklace เป็นตน้ ซ่ึงงานออกแบบคร้ังนั้นไม่ไดถู้ก
ออกแบบมาเพื่อนนัทนาการเพียงอยา่งเดียว แต่ถูกออกแบบเพื่อใชใ้นการควบคุมและแกไ้ขปัญหา
น ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในเมืองบอสตนัดว้ย โดยใชโ้ครงข่ายการระบายน ้า ท่ีเรียกวา่ River way และ
ความสามารถในการรองรับน ้าของสวนสาธารณะเป็นตวัถ่ายเทน ้า ไปยงัทะเลท่ีบริเวณอ่าว Boston 
Harbor ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค  
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ตารางท่ี 1 แสดงพื้นท่ีกกัเก็บน ้าและวฏัจกัรของน ้า 
ท่ีมา : Black, Peter E., Watershed Hydrology. Second Edition, New York, USA: Lewis 
Publishers., 1996. 
 

 โดยหลกัการแลว้ค าวา่พื้นท่ีกกัเก็บน ้าน้ี หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีอยูแ่ละพร้อมใช้
งาน ดงันั้นถา้พื้นท่ีดงักล่าวมีการใชง้านอะไรบางอยา่ง นอกเหนือจากหนา้ท่ีการกกัเก็บก็จะไม่
สามารถนบัเป็นพื้นท่ีพร้อมใชง้านได ้ 

 การกกัเก็บน ้า คือ การหน่วงน ้าในระบบการหมุนเวยีนของวฏัจกัรของน ้า
โดยความสัมพนัธ์ของน ้าในพื้นท่ีกกัเก็บและน ้าท่ีหมุนเวียนในช่วงเวลาท่ีน ้าเขา้และออกจากพื้นท่ี
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
Output = (Se - Sb) + Input 

 โดยท่ี Se คือปริมาณน ้าท่ีถูกกกัเก็บหลงัจากผา่นช่วงเวลาท่ีน ้าออกจากพื้นท่ี
กกัเก็บไปแลว้ และ  Sb คือปริมาณน ้าท่ีอยูใ่นพื้นท่ีกกัเก็บเดิมก่อนจะเร่ิมกระบวนการหน่วงน ้า ซ่ึง
ถา้ปริมาณน ้าทั้งสองมีค่าเท่ากนั นัน่หมายความวา่ ปริมาณน ้าเขา้และออกมีค่าเท่ากนัดว้ย  
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5.2.3 หลกัการเก่ียวกบัการระบายน ้า 

   William M. Marsh ไดก้ล่าวในหนงัสือ Landscape Planning Environmental 
Applications (William M. Marsh: 2005) โดยสรุปไดว้า่ “ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันานั้นไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งชดัเจน จากโครงข่ายการระบายน ้าและลุ่มน ้า การตดัไมท้  าลายป่า การเกษตรกรรม 
ท าใหเ้กิดการพงัทลายของดิน และ การเปล่ียนแปลงของเส้นทางไหลของน ้า การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไดข้ยายไปถึงระบบโครงข่ายการระบายน ้า เน่ืองจากมีการเพิ่มของล าน ้า และมีการเพิ่ม
ความหนาแน่นของการระบายน ้ามากข้ึน ผลดงักล่าวท าใหท้างน ้าหลกัมีระยะเวลาในการน าพาน ้าท่ี
สั้นลง เน่ืองจากระยะทางของน ้าท่ีไหลบนพื้นดินไดล้ดจ านวนลง ปริมาณท่ีไหลออกจึงเพิ่มมากข้ึน 
การไหลของน ้า  ความถ่ีของการไหล รวมถึงการพงัทลายของพื้นดินเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งคุณภาพน ้าก็
ลดลงสภาพ เมืองน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปร่างและความหนาแน่นของโครงข่ายระบายน ้า ส่ิงหน่ึง
ของการเปล่ียนแปลงคือ การวางพื้นท่ีโดยตดัเส้นทางไหลของน ้าตามธรรมชาติ หรือการยา้ย 
เส้นทางไหลตามโครงข่ายไปเป็นท่อระบายน ้า ผลกระทบทางโครงข่ายของเมือง คือการเพิ่ม 
ปริมาณของทางน ้าและความหนาแน่นของการระบายน ้าทั้งระบบ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการ
ไหลซึมของน ้าท่ีลดลงในพื้นท่ีเมือง ท าใหเ้กิดปริมาณน ้าผิวดินและการน าพาน ้าในเวลาท่ีลดลงดว้ย”  

   จากภาพท่ี 7 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งพื้นท่ีท่ีมีสภาพเดิมตามธรรมชาติ 
กบัพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเป็นอยูเ่ดิมจนกลายเป็นพื้นท่ีเมือง ซ่ึงลกัษณะทางอุทกวทิยาท่ี
เกิดข้ึนในธรรมชาติ พื้นท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยพืชพรรณจะมีการไหลของน ้าบนพื้นท่ีอยา่งชา้ๆ มีการ
กกัขงับน พื้นผวิซ่ึงช่วยในการไหลซึมไดอ้ยา่งดี มีผลใหเ้กิดปรากฏการณ์น ้าไหลนองต ่า อีกทั้ง 
ช่องทางน ้าตามธรรมชาติยงัเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถรองรับน ้าไดเ้ป็น ปริมาณ 
มากอีกดว้ย ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ การเปล่ียนแปลงของพื้นผวิเมืองท าใหน้ ้าท่ีไหล
บนพื้นผวิมีอตัราการไหลอยา่งรวดเร็ว และยงัไม่สามารถไหลซึมลงไปในดินได ้ ซ่ึงมีผลใหเ้กิด
ปรากฏการณ์น ้าไหลนองไดโ้ดยง่าย และท่อระบายน ้าท่ีถูกน ามาแทนท่ีพื้นท่ีกกัเก็บน ้าตาม
ธรรมชาติ ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของปริมาณน ้าท่ีรองรับไวไ้ดอี้กดว้ยเช่นกนั 
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ภาพท่ี 8 แสดงการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้าไหลนอง ก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลง 
ของชุมชนเมือง 
ท่ีมา : City run-off. (http://www.cityofmenasha-wi.gov) 

 
5.2.4 หลกัการเก่ียวกบัการระบายน ้ าระบบ Bio-swale 

   บริบทของเมืองในปัจจุบนั พื้นผวิของพื้นทางสัญจรถูกปกคลุมดว้ยแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ Run-off จึงมีการใชธ้รรมชาติเขา้มาช่วยในการระบายน ้า
เช่นการออกแบบสร้างจุดกกัเก็บและระบายน ้าขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีการ
สร้างพื้นท่ีรับน ้าท่ีปกคลุมดว้ยพืชพรรณ ท่ีสามารถทนต่อน ้าท่วมขงัและมีปริมาณการดูดซึมน ้าสูง 
(ตารางท่ี 2) แต่ทฤษฏีน้ีเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาในพื้นท่ีท่ีจ  ากดัและมีขนาดเล็ก ขนาดของ
พื้นท่ีท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คือ พื้นท่ีประมาณ 20,234 ตารางเมตร (5 เอเคอร์)  

 
ภาพท่ี 9 แสดงภาพตดัของ Bio-swale 
ท่ีมา : Surface Water Design Manual. (http://www.kingcounty.gov/environment/ 

waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx
http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx
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ตารางท่ี 2 แสดงชนิดของพืชและพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกใน Bio-swale 
ท่ีมา : Surface Water Design Manual. (http://www.kingcounty.gov/environment/ 

waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx) 
 
  พื้นท่ีท่ีสร้าง Bio-swale จะตอ้งมีการขดุแนวร่องทางน ้าไว ้ เพื่อเป็นจุดพกัน ้ า 
เม่ือน ้าไหลไปรวมกนัท่ีพื้นท่ีท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยพืชพรรณ น ้าจะสามารถไหลซึม
กลบัลงไปในดินได ้  อีกทั้งยงัสามารถสร้างความร่มร่ืนใหก้บัทางสัญจร และยงัส่งผลดีต่อระบบ
นิเวศขนาดเล็กอีกดว้ย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx
http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx
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ภาพท่ี 10 แสดงภาพตวัอยา่ง Bio-swale 
ท่ีมา : Bio-swale. (http://www.portlandonline.com/shared/cfm/image.cfm?id=96962) 

 
5.2.5  หลกัการเก่ียวกบัระบบระบายน ้าอุโมงคย์กัษ ์

  เป็นการระบายน ้าดว้ยการใชท้่อส่งน ้าขนาดใหญ่ใตพ้ื้นดิน ท่ีสามารถระบาย
น ้าในพื้นท่ีท่วมขงัไดม้ากกวา่อุโมงคร์ะบายน ้าทัว่ไป ท่ีระบายน ้าไดเ้พียง 90 ลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) 
/วนิาที เป็น 240 ลบ.ม./วินาที โดยจะระบายน ้าท่ีท่วมขงัไปยงัแม่น ้าหรือพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้ าหรับ
รองรับน ้า ก่อนจะระบายออกไปยงัอ่าวหรือะเล ซ่ึงทางกรุงเทพมหานครไดมี้การหยบิเอาทฤษฏีน้ีมา
ใชเ้ป็นแผนพฒันาเพื่อบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในปัจจุบนั โดยแบ่งเป็น 4 อุโมงค ์ ในพื้นท่ีต่างๆท่ี
ประสบปัญหาบ่อยคร้ัง ดงัน้ี 
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1. อุโมงคพ์ระราม 9 – รามค าแหง เร่ิมตน้ตั้งแต่คลองลาดพร้าว เช่ือมคลอง
แสนแสบ และไหลลงสู่เจา้พระยา 

2. อุโมงครั์ชดาภิเษก – สุทธิสาร เร่ิมตน้ตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษก ตดั ถนนสุทธิ
สาร ส้ินสุดท่ีแม่น ้าเจา้พระยา 

3. อุโมงคด์อนเมือง ครอบคลุมพื้นท่ี จตุจกัร หลกัส่ี บางเขน ดอนเมือง และ
บางส่วนของเขตสายไหม 

4. อุโมงคส์วนหลวง ร.9 หรือ อุโมงคบึ์งหนองบอน – เจา้พระยา เป็นอุโมงค์
ท่ีปรับขยายพื้นท่ีโครงการบึงหนองบอน – คลองประเวศบุรีรมยเ์ดิม ใหร้ะบายน ้าลงสู่แม่น ้า
เจา้พระยาเลย โดยครอบคลุมพื้นท่ี ประเวศ พระโขนง บางนา และสวนหลวง โดยสถานีอุโมงคจ์ะ
ส้ินสุดท่ีแม่น ้าเจา้พระยา บริเวณโรงบ าบดัน ้าเสียคลองเตย 
 
6.  สรุปเนือ้หาส าคัญ 
 สาเหตุในการเกิดปัญหาทางอุทกวทิยาภายในเมือง มีหลากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ
ส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาน ้ าท่วม สามารถสรุปสาเหตุออกมาไดเ้ป็น 2 สาเหตุหลกัๆ คือ ปัญหาท่ี
เกิดจากธรรมชาติ และ ปัญหาท่ีเกิดจากมนุษย ์ 

 ปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดจากธรรมชาติ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ เกิดข้ึนเป็น
ประจ า เช่น ตามฤดูกาล และเกิดข้ึนจากความผิดปกติทางธรรมชาติ ในขณะท่ีปัญหาท่ีเกิดจากฝีมือ
ของมนุษย ์ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะมีการวางแผนและจดัการอยา่งไม่เหมาะสม เช่น การ
ปรับเปล่ียนพื้นผวิ การขาดพื้นท่ีส าหรับรองรับน ้า หรือการวางผงัพื้นท่ีของเมืองอยา่งไม่เหมาะสม 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่ท าใหเ้มืองประสบปัญหาน ้าท่วมอยูเ่ป็นประจ า  

 แนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมจะสามารถจ าแนกไดต้ามสาเหตุท่ีเกิดปัญหา โดยปัญหาท่ี
เกิดจากธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ควรใชก้ารวางแผนในการจดัการผงัเมืองอยา่งเหมาะสม และ
ในกรณีท่ีเป็นปัญหาน ้าท่วมในเมืองเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์ ควรจดัการดว้ยวธีิการวางแผน
เพื่อท าการชะลอน ้า โดยการจดัการดว้ยวธีิดงักล่าว เป็นการเพิ่มระยะเวลาและชะลอความเร็วของน ้า
ในระบบใหมี้ระยะเวลานานข้ึนก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนถ่ายขั้นตอนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงวธีิการ
จดัการน้ีจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนเพื่อน าองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ต่างๆ มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การชะลอน ้าในระบบ 
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บทที ่3 
 

ภูมิสถาปัตยกรรม ภายในเมือง 
 
 การจดัการทางภูมิทศัน์เป็นหน่ึงในวธีิการท่ีใชใ้นการป้องกนั และบรรเทาปัญหาน ้าท่วม 
เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทางภูมิทศัน์ ผูศึ้กษาจะตอ้งท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในเมืองควบคู่ไปดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับใชใ้นการตดัสินใจเลือกแนวทางต่างๆ ท่ีจะ
ใชใ้นการลดผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โดยค าวา่ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง “ศิลปะของการออกแบบ การวางแผน และการ
จัดการแผ่นดิน ท้ังในพืน้ท่ีธรรมชาติและพืน้ท่ีในเมือง โดยใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมและทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ือสนองต่อประโยชน์
การใช้สอย และความร่ืนรมย์” ท่ีมาจาก http://www.land.arch.chula.ac.th 
 ในบทน้ีจะเป็นการรวบรวมหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้
ท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัระบบอุทกวทิยาเมือง ดงัน้ี  
 
1.  ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม 
 John L. Motloch ไดก้ล่าวถึงความหมายของภูมิทศัน์ และภูมิสถาปัตยกรรมไวใ้น
หนงัสือ Introduction to landscape design โดยสามารถสรุปออกมาไดว้า่ “ภูมิทศัน์ เป็นส่ิงท่ี
ประกอบข้ึนจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่ท่ีเราสามารถรับรู้ไดท้างสายตาเท่านั้น แต่รวม
ทุกอยา่งท่ีเราสามารถสัมผสัและรับรู้ได ้ โดยมุมมองของภูมิทศัน์นั้น แตกต่างกนัตามมุมมองของผู ้
รับรู้ ในขณะท่ีภูมิสถาปัตยกรรม คือศาสตร์ของการผสมผสานระหวา่งศิลปะและวทิยาศาสตร์
ส าหรับการจดัการการวางแผนและการออกแบบทั้งภูมิสถาปัตยกรรมทางกายภาพ ทางวฒันธรรม 
วงจรชีวิตทางธรรมชาติ ป่าไม ้ การเจริญเติบโตของเมือง รวมไปถึง ระบบนิเวศ คุณภาพชีวติ และ
ความย ัง่ยนืดว้ย”  
 
2 .  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัพืน้ทีสี่เขียว 
 พื้นท่ีสีเขียวในท่ีน้ี หมายถึงพื้นท่ีสีเขียวในเมืองท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งนอกเหนือจากพื้นท่ีปลูก
สร้างอาคาร รวมถึงพื้นท่ีวา่งท่ีมีตน้ไมแ้ละพืชพรรณต่างๆเจริญเติบโตอยูเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั 
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พื้นท่ีเกษตรกรรม สวนสาธารณะ และพื้นท่ีวา่งท่ีมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียว
และสามารถไดรั้บการบ ารุงรักษาใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

2.1  พื้นท่ีสีเขียว ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม 
   พื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัประชาชนเป็นอยา่งมาก พื้นท่ี
เกษตรกรรมเป็นพื้นท่ีรอยต่อระหวา่งเมืองและชนบท เป็นพื้นท่ีท่ีเมืองมีโอกาสท่ีจะขยายตวัรุกล ้า
เขา้ไปในพื้นท่ีดงักล่าวสูง ไม่วา่จะเป็นเพราะการขยายตวัของเมือง การปรับปรุงระบบการคมนาคม
ขนส่ง การเพิ่มข้ึนของประชากร การลงทุนและขยายตวัของอุตสาหกรรม เป็นตน้  

   พื้นท่ีเกษตรกรรมในพื้นท่ีเขตชานเมืองเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภูมิทศัน์เมือง 
เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถจะพฒันาและเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีสีเขียวภายในเมือง เพื่อป้องกนัไม่ใหถู้กท าลาย
จากการพฒันาเมือง อีกทั้งยงัเป็นการรักษาและอนุรักษธ์รรมชาติ รวมถึงเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นเฉพาะตวั และส่งเสริมความร่มร่ืนความน่าอยูข่องเมืองอีกทางหน่ึงดว้ย  

  ซ่ึงกรุงเทพมหานครยงัคงมี พื้นท่ีเกษตรกรรมอยู ่ “โดยพืน้ท่ีเกษตรกรรมภายใน
กรุงเทพมหานครมีปริมาณลดลงมาเป็นล าดับ ผลส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2538 ระบุ
ว่า กรุงเทพมหานครมีพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตร 367,763 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 พืน้ท่ีเกษตรได้ลดลงเหลือ 
304,198 ไร่ และในปี พ.ศ. 2545 ได้ลดลงเหลือ 231,148.125 ไร่ โดยอัตราการลดลงประมาณ 3-4% 
ต่อปี ซ่ึงพืน้ท่ีเกษตรท้ังฝ่ังตะวนัออก - ตะวนัตก จะมีอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีใกล้เคียงกัน 

  การท าเกษตรกรรมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครนั้น จะแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ี โดย
ทางตะวนัออก ได้แก่ พืน้ท่ีในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตสายไหม และเขต
สะพานสูง จะเป็นพืน้ท่ีท านา ท าไร่ ส่วนพืน้ท่ีทางด้านตะวนัตก ได้แก่ พืน้ท่ีเขตทวีวัฒนา เขตตล่ิง
ชัน เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ เป็นพืน้ท่ีแปลงผกั ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนผลไม้ และพืน้ท่ีเพาะเลีย้ง
สัตว์น า้ โดยเป็นพืน้ท่ีบ่อปลา นากุ้ง ในเขตบางขุนเทียน 

  การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม จะเป็นไปตาม
แนวโน้มการพัฒนาเมืองท่ีเกิดขึน้ และพืน้ท่ีถือครองการเกษตรจะมีความสัมพันธ์ท่ีแปรผกผนักับ
สภาพทางเศรษฐกิจและมลูค่าของท่ีดินในแต่ละบริเวณ”  

  ท่ีมาจากศูนยข์อ้มูลกรุงเทพ (http://203.155.220.118/info/NowBMA/frame.asp) 
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ภาพท่ี 11 แสดงพื้นท่ีการเกษตรในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : กรมข่าวทหารอากาศ. (http://www.intell.rtaf.mi.th/newsdetail.asp?id=49544)  
 

 2.2  พื้นท่ีสีเขียว ประเภทพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
        สวนสาธารณะ หมายถึง บริเวณสาธารณะท่ีเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีการจดัการภูมิทศัน์ 

ใหเ้กิดความร่มร่ืนและสวยงาม จดัข้ึนเพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจคลายความเครียด เป็น
พื้นท่ีส าหรับออกก าลงักาย เล่นกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวยัตามชุมชน
และเมืองต่างๆ  

       พื้นท่ีสีเขียวประเภทสวนสาธารณะน้ีมีความส าคญักบัชุมชนและเมืองเป็นอยา่งมาก 
นอกจากเป็นสถานท่ีส าหรับใชใ้นการพกัผอ่นหยอ่นใจแลว้ ยงัช่วยในการรักษาสภาพแวดลอ้มของ
เมือง ส่งเสริมให้เกิดความน่าอยู ่สุนทรียภาพและภูมิทศัน์ของเมืองอีกดว้ย 

2.3  พื้นท่ีสีเขียว ประเภทพื้นท่ีวา่งอ่ืนๆ  
    พื้นท่ีวา่ง หมายถึง บริเวณท่ีวา่งท่ีลอ้มรอบวตัถุ ซ่ึงอาจมีขอบเขตหรือไม่มีขอบเขต

ก็ได ้ นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีการปลูกสร้างบนพื้นท่ีนั้นๆ โดยเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ี
มีตน้ไมแ้ละพืชพรรณต่างๆเป็นส่วนประกอบส าคญั เช่น ป่า สนามหญา้ รวมถึงพื้นท่ีวา่งท่ีมีวสัดุปู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.intell.rtaf.mi.th/newsdetail.asp?id=49544


38 
 

พื้นปิดทบั เช่น ลานอเนกประสงค ์ ลานจอดรถ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีวา่งออกเป็นประเภท
ต่างๆได ้ดงัน้ี 

2.3.1  พื้นท่ีแหล่งวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ป่าไม ้ทุ่งหญา้ เหมืองแร่ ทะเลสาบ แม่น ้า 
2.3.2  พื้นท่ีควบคุมน ้าท่วมและการระบายน ้า ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบลุ่มท่ีเป็นพื้นท่ีรับน ้า

เพื่อป้องกนัปัญหาน ้าท่วม ทางระบายน ้า คูคลอง รวมถึง บริเวณท่ีมีการควบคุมการพงัทลายของดิน 
2.3.3  พื้นท่ีส าหรับสาธารณูปโภคของเมือง ไดแ้ก่ คลองประปา เข่ือน อ่างเก็บน ้า 

รวมถึงพื้นท่ีบริเวณโรงก าจดัขยะและน ้าเสีย 
2.3.4  พื้นท่ีสงวนและอนุรักษ ์ ไดแ้ก่ พื้นท่ีบริเวณท่ีมีกฏหมายคุม้ครองสัตวป่์า 

พื้นท่ีท่ีสงวนไวส้ าหรับเมือง พื้นท่ีบริเวณโบราณสถาน  
2.3.5  พื้นท่ีสีเขียว ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าทั้งหมด พื้นท่ีธรรมชาติ วนอุทยาน รวมถึงพื้นท่ี

สวนสาธารณะในเมืองระดบัต่างๆ พื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ พื้นท่ีวา่งท่ีเกิดจากการพฒันาเมือง 
2.3.6  พื้นท่ีโล่งวา่ง ไดแ้ก่ เขตทางของถนน คลอง แม่น ้า ทางรถไฟ สนามบิน ลาน

จอดรถ และบริเวณท่ีจดัท าไว ้เพื่อเป็นท่ีวา่งส าหรับรักษาสภาพแวดลอ้มไว ้
  ดงันั้นพื้นท่ีวา่งประเภทต่างๆ ลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัของชุมชนเมือง ไม่วา่จะ
เป็นพื้นท่ีวา่ง หรือเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีพืชพรรณ เช่น หญา้หรือตน้ไมป้กคลุมอยู ่ และส่วนประกอบ
อ่ืนนอกจากพืชพรรณ เช่น บึงน ้า อนุสาวรีย ์ลานดาดแขง็ ซ่ึงพื้นท่ีวา่งต่างๆน้ี สามารถพฒันาและใช้
เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นพื้นท่ีกิจกรรมนนัทนาการของเมือง นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์เมืองไดท้ั้งส้ิน 

 
3.  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียว (Green Infrastructure) 

 โครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียว เป็นแนวความคิดของการพฒันาเมืองในยคุปัจจุบนั ซ่ึง
มีองคป์ระกอบหลายส่วน ตั้งแต่พื้นท่ีสวนสาธารณะ รวมไปถึงพื้นท่ีโล่งและพื้นท่ีธรรมชาติ เช่น 
แม่น ้า  คูคลอง ถนน ทางเทา้ อนุสาวรีย ์ เป็นตน้ โดยส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะมีตน้ไมเ้ป็นองคป์ระกอบ
หลกั โครงสร้างสาธารณูปโภคของเมือง ไม่ไดเ้ป็นเพียงรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีแสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีสี
เขียวในเมือง แต่รวมถึงการท าใหเ้มืองเกิดกระบวนการธรรมชาติ เพื่อส่ิงแวดลอ้มของความเป็นอยูท่ี่
ดีในสังคมเมือง โดยคุณค่าของโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียวของเมือง จะสร้างความร่มร่ืนและ
สวยงามใหแ้ก่เมือง สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีโล่ง คุณภาพชีวติ และการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจของเมือง อีกทั้งยงัช่วยลดมลพิษ ช่วยในการประหยดัพลงังาน ช่วยลดความร้อนภายใน
เมือง รวมไปถึงการลดการพงัทลายของดินอีกดว้ย ซ่ึงสามารถแบ่งโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียว
ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
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3.1  พื้นท่ีเช่ือมต่อ (Linkage)  
  หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวตามแนวทางสัญจร ถนนทัว่ไป หรือภูมิทศัน์ตามเส้นทางท่ี

เช่ือมต่อระหวา่งเมือง ชุมชน หมู่บา้นต่างๆ โดยท าหนา้ท่ีเป็นแนวเส้นทางสีเขียวของเมือง ใหร่้มเงา 
ลดมลพิษ ลดความดงัของเสียง ชะลอการไหลของน ้า และท าใหอุ้ณหภูมิภายในเมืองลดลง 

ภาพท่ี 12 แสดงพื้นท่ีเช่ือมต่อ (Linkage) ในโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียวของเมือง 
ท่ีมา : พื้นท่ีเช่ือมต่อในโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียวของเมืองhttp://www.bloggang.com/ 
viewblog.php?id=jae-hom47&group=9) 

 
3.2 พื้นท่ีสาธารณะ (Public Space)  

 หมายถึง พื้นท่ีสาธารณะต่างๆท่ีอยูภ่ายในเมือง ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีนนัทนาการ ลาน
อเนกประสงค ์ หรือสวนสาธารณะ เป็นพื้นท่ีท่ีใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และใชใ้นการจดักิจกรรมต่างๆ รวมถึงใชเ้ป็นจุดเช่ือมโยงกบัระบบขนส่งสาธารณะอีกดว้ย พื้นท่ี
สาธารณะเหล่าน้ี มกัเป็นพื้นท่ีท่ีมีปริมาณการใชง้านสูง  เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งท าการดูแลรักษา
อยูต่ลอด เพื่อท่ีจะท าใหพ้ื้นท่ีเหล่าน้ี สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยาวนาน 
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ภาพท่ี 13 แสดงพื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) ในโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียวของเมือง 
ท่ีมา :  พื้นท่ีสาธารณะ. (http://ca5305600145.blogspot.com/2010_08_01_archive.html) 

 
3.3 พื้นท่ีธรรมชาติ (Natural Area)  

หมายถึงพื้นท่ีป่า หรือ พื้นท่ีชุ่มน ้า ซ่ึงเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียวท่ีมีขนาด
ใหญ่ของเมืองทัว่ไป เป็นพื้นท่ีท่ีทุกคนสามารถเขา้ไปใชง้านได ้ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 
หรือเป็นพื้นท่ีตามธรรมชาติท่ีไม่สามารถเขา้ไปใชง้านไดแ้ละมีการอนุรักษไ์วด้ว้ย เช่น ป่าสงวน 
เป็นตน้ พื้นท่ีธรรมชาติเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาใหค้งสภาพของธรรมชาติเดิมไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด โดยตอ้งมีการป้องกนัการบุกรุกหรือเปล่ียนแปลงพื้นท่ีธรรมชาติใหเ้ป็นส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆเพื่อท่ีจะรักษาแหล่งผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ส าหรับเมืองและยงัท าใหโ้ครงสร้าง
สาธารณูปโภคสีเขียวของเมืองมีความสมบูรณ์อีกดว้ย 
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ภาพท่ี 14 แสดงพื้นท่ีธรรมชาติ (Natural Area) ในโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียวของเมือง 
ท่ีมา : พื้นท่ีธรรมชาติ. (http://www.thailand2booking.com/chiangmai/travel_09.htm) 
 
4.   ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัภูมิทศัน์ถนน (Streetscape)  
 จากท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้เห็นไดว้า่ภูมิทศัน์ท่ีเกิดข้ึนในเมืองนั้น ไดก้ล่าวถึงพื้นท่ีเช่ือมต่อ 
(Linkage) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสีเขียวตามแนวถนนของเมือง โดยพื้นท่ีเช่ือมต่อเหล่าน้ีเรียกไดว้า่เป็น แนว
ภูมิทศัน์ของถนน คือพื้นท่ีสีเขียวท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยโ์ดยมีการออกแบบและจดัการภูมิทศัน์เพื่อใช้
เป็นพื้นท่ีสีเขียวตามแนวการเช่ือมต่อของเมือง  

 ดงันั้นภูมิทศัน์ถนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆสามารถมองเห็นและรับรู้ได้
บริเวณเส้นทางสัญจร รวมไปถึงพื้นท่ีวา่งสาธารณะบริเวณหนา้อาคารบา้นเรือน หรือพื้นท่ีวา่งตาม
ทางสัญจรท่ีอยูร่ะหวา่งอาคาร พื้นผวิถนน ทางเดินเทา้ ตน้ไมต้ามทางสัญจร อุปกรณ์ประดบัถนน 
(Street Furniture) และส่ิงต่างๆท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นแนวถนน  

 การออกแบบและจดัการภูมิทศัน์ถนนท่ีดีนั้น จะช่วยใหท่ี้ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน เป็นการ
เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัใหก้บัเมือง
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อีกดว้ย โดยลกัษณะของภูมิทศัน์ถนนท่ีดี จะตอ้งมีเอกลกัษณ์ท่ีน่าจดจ า มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรม
ของพื้นท่ี และจะตอ้งเอ้ือประโยชน์ต่อผูส้ัญจรในทุกประเภท ทั้งทางถนนและทางเดินเทา้ โดย
จะตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีสบายและปลอดภยั 

 การออกแบบภูมิทศัน์ถนน เป็นการออกแบบภูมิทศัน์เมืองประเภทหน่ึง ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์
กบัวถีิชีวติ และการใชง้านของท่ีดินท่ีเกิดข้ึนตลอดแนวถนน ตลอดจนประเภทของถนนในแต่ละ
พื้นท่ี ดงันั้นการวางแผนการพฒันาเมืองใหญ่ มกัมีการแบ่งประเภทถนนออกตามเกณฑต่์างๆ ตาม
รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวริมถนนสายหลกัตามกฏกระทรวงผงัเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร(2549) ไดด้งัน้ี 

 4.1  ถนนหลกั (Main Street) 
 เป็นถนนท่ีอยูใ่นบริเวณศูนยก์ลางของเมือง ยา่น หรือชุมชน และเป็นตวัแทนของ

ภาพลกัษณ์ของชุมชน หรือยา่น เพื่อการรองรับกิจกรรมทางสังคม วฒันธรรม ประเพณี และอาจมี
สถานท่ีส าคญัของเมืองหรือชุมชนอยูด่ว้ย ถนนมกัมีพื้นผวิการจราจรท่ีเพียงพอต่อการสัญจร มี
กิจกรรมในการใชง้านของสองขา้งทางมาก และมีอุปกรณ์ประดบัถนนครบครัน เช่น ศาลาคอยรถ
ประจ าทาง เสาไฟฟ้าส่องสวา่ง เป็นตน้ 

4.2  ถนนท่ีพกัอาศยั (Residential Street)  
       เป็นถนนขนาดเล็กท่ีรองรับการสัญจรในหมู่บา้น หรือชุมชน อาจจะเป็นถนนใน

หมู่บา้น หรือตรอก ซอยต่างๆ ส าหรับการสัญจรของถนนประเภทน้ี มกัใหค้วามส าคญักบัทางเดิน
เทา้ ทางจกัรยาน ร่มเงาจากตน้ไม ้ถนน และความปลอดภยัเป็นหลกั 

4.3  ถนนพาณิชยกรรม (Commercial Street)  
      เป็นถนนท่ีมีกิจกรรมทางการคา้ และธุรกิจเป็นหลกัในแนวถนน โดยแบ่งเป็น

ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ไปจนถึงอาคารคา้ปลีกขนาดใหญ่ หรือหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลกัษณะรูปแบบภูมิ
ทศัน์ถนนข้ึนอยูก่บัขนาดของธุรกิจ หากเป็นการคา้ขนาดเล็ก อาจเนน้การสัญจรทางเทา้ระหวา่ง
ร้านคา้ แต่ถา้เป็นการคา้ขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิชยกรรม หรือหา้งสรรพสินคา้ อาจเนน้การ
รองรับคนและยานพาหนะท่ีใชส้ัญจร จ านวนมาก ท่ีใชใ้นการเดินทางจากยา่นต่างๆ ตามขนาดรัศมี
ของการใชบ้ริการของยา่นการคา้นั้นๆ 

4.4  ถนนท่ีมีการใชง้านหลากหลาย (Mixed-use Street)  
  เป็นถนนท่ีมีการใชง้านของสองขา้งทางท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นบา้นพกัอาศยั 

อาคารพาณิชยกรรม อาคารส านกังาน ปะปนกนัอยู ่ ภูมิทศัน์ตอ้งตอบสนองความตอ้งการท่ี
หลากหลายในการใชง้านของแนวถนนนั้นๆ เช่น ความตอ้งการท่ีจอดรถ สถานีจอดรถขนส่ง
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มวลชน ในบริเวณท่ีเป็นแหล่งพาณิชยกรรม หรือส านกังาน และความสงบและเป็นส่วนตวัใน
บริเวณท่ีเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยั 

4.5  ถนนอุตสาหกรรม (Industrial Street)  
 เป็นถนนท่ีผา่นยา่นอุตสาหกรรม อาจมีท่ีพกัอาศยัปะปนอยูบ่า้ง มกัรองรับการใช้

งานค่อนขา้งหนกั มีผวิการจราจรกวา้งเพื่อรองรับการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่เนน้การ
สัญจรประเภททางเดินเทา้เท่ากบัถนนประเภทอ่ืนๆ 

4.6  ถนนชานเมือง (Suburban Street)  
 เป็นถนนแถบชานเมือง หรือยา่นท่ีมีพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีรองรับการใชง้านท่ีเบาบาง 

ส่วนใหญ่การใชท่ี้ดินตลอดสองขา้งทางมกัเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย เป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง 
หรือเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา ถนนประเภทน้ีมีการใชง้านโดยการเดินเทา้นอ้ย 
ยกเวน้บริเวณท่ีใกลก้บัยา่นชุมชนหรือยา่นพาณิชยกรรม” 

การออกแบบภูมิทศัน์ถนน ยงัรวมไปถึงการออกแบบพื้นผวิของถนน พื้นท่ีทางเทา้ วสัดุ
พืชพรรณท่ีมีความเหมาะสมในการจดัภูมิทศัน์ถนน รูปลกัษณ์ของอาคารท่ีอยูบ่ริเวณถนน และการ
ปลูกพืชพรรณริมทางเทา้ เพื่อใหเ้กิดความร่ืนรมย ์ น่าสัญจรไปมา และสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ใหก้บัเมืองหรือยา่นนั้นๆ นอกจากน้ีรูปแบบของอุปกรณ์ประดบัถนน ตอ้งมีรูปแบบการใชง้านท่ี
เหมาะสม มีความทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษาอีกดว้ย 
 
5.  ความรู้เกีย่วกบัองค์ประกอบของภูมิทัศน์เมือง 
 John Ormsbee Simonds ไดก้ล่าวถึงภูมิทศัน์ไวใ้น A Manual of Site Planning and 
Design (John Ormsbee Simonds: 1983) โดยสามารถสรุปไดว้า่ “ลกัษณะทางภูมิทศัน์ หมายถึง 
ความกลมกลืน หรือความเป็นเอกภาพ ระหวา่งองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ โดยในแต่ละภูมิทศัน์ยอ่ม
มีลกัษณะทางภูมิทศัน์เฉพาะเป็นของตนเอง และหากองคป์ระกอบในภูมิทศัน์มีความกลมกลืนและ
มีเอกภาพสูง ก็จะก่อใหเ้กิดลกัษณะทางภูมิทศัน์ท่ีชดัเจน โดยลกัษณะทางภูมิทศัน์ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะภูมิทศัน์แบบธรรมชาติ และลกัษณะภูมิทศัน์แบบท่ีเกิดข้ึนจาก
มนุษย ์ ส าหรับการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์เมือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่” 
 สามารถจ าแนกองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ ออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 

5.1  พืชพรรณ (Vegetation) 
    พืชพรรณต่างๆ เป็นองคป์ระกอบหลกัของภูมิทศัน์ท่ีเห็นไดท้ัว่ไป โดยจ าแนก
ออกเป็น 4 ชนิดหลกัๆ ดงัน้ี 
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5.1.1 ไมต้น้ (Tree) เป็นไมย้นืตน้ท่ีมีล าตน้ (trunk) แขง็แรงเป็นพวกท่ีมีเน้ือไม ้
แตกก่ิงกา้นสาขาในระดบัท่ีสูงจากพื้นดินค่อนขา้งมาก จะมีล าตน้เดียว เวน้แต่มีจากการเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอ้มในการเจริญเติบโต 

5.1.2 ไมพุ้ม่(Shrub) เป็นไมท่ี้มีล าตน้แขง็แรง มกัจะมีล าตน้ขนาดเล็กหลาย ๆ ล า
แตกก่ิงกา้นสาขาในระดบัท่ีใกลผ้วิดิน ไม่สูงเหมือนไมต้น้ส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีมีเน้ือไม ้

5.1.3 ไมค้ลุมดิน (Ground cover) เป็นพืชท่ีมีล าตน้เต้ียใกลดิ้น หรือท่ีเรียกวา่ low 
growing plant ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตท่ีแผ ่ ไป
ทางดา้นขา้งมากกวา่การเจริญเติบโตในทางสูง 

5.1.4 ไมเ้ล้ือย (Climbers) เป็นพืชท่ีมีล าตน้อ่อนไม่อาจตั้งตรงไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้ง
อาศยัการพาดพิงกบัตน้ไมอ่ื้นๆหรือเกาะเก่ียวกบัหลกั ไมเ้ล้ือยมี 2 แบบคือพวกท่ีไม่มีเน้ือไม ้ และ
พวกท่ีมีเน้ือไม ้
 5.2  อุปกรณ์ประดบัถนน (Street Furniture)  
        ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุหรือช้ินส่วนของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนถนนและ
ทางเทา้ เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆกนัโดยส่ิงส าคญัในการออกแบบอุปกรณ์ประดบัถนน คือความ
ปลอดภยัของเส้นทางสัญจรเป็นหลกัเช่น ทางเทา้ ฟุตบาท มา้นัง่ ตูไ้ปรษณีย ์ ตูโ้ทรศพัท ์ เสาไฟฟ้า 
เสาไฟส่องสวา่ง ป้ายต่างๆ ป้ายรถเมล ์ถงัขยะสาธาราณะ น ้าพุ และอนุสาวรียต่์างๆ เป็นตน้  
 5.3  ส่ิงก่อสร้างประเภทอาคาร (Building) 
        หมายถึง ส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ในรูปของโรงเรือน ร้าน หรือรูปแบบอยา่ง
อ่ืนส าหรับใชส้อย ซ่ึงในกฏหมายควบคุมอาคารไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวด้งัน้ี  

  “พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายแม่บท ท่ีเก่ียวข้องแก่งาน
อาคารในประเทศไทย ได้ให้ค านิยาม และวิเคราะห์ศัพท์ ค าว่า อาคาร เพ่ิมเติมจาก ตึก บ้าน เรือน 
โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และส่ิงท่ีสร้างขึน้อย่างอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ 
โดยให้รวมถึงส่ิงก่อสร้างต่อไปนีใ้ห้จัดรวมอยู่ในความหมายของอาคารด้วย 

1.  อัฒจันทร์ 
2. เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน า้ อู่เรือ คานเรือ ท่าน า้ ร้ัว ท่าจอดเรือ 

ก าแพง หรือประตู 
3. ป้าย หรือส่ิงท่ีสร้างขึน้ส าหรับติด หรือตั้งป้าย 
4.  พืน้ท่ี หรือส่ิงท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออก ของรถ 

ส าหรับอาคาร 
5.  และส่ิงท่ีสร้างขึน้อย่างอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
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5.4 วสัดุปกคลุม (Land cover) 
   ส่ิงปกคลุมดินในพื้นท่ีเมือง หมายถึง วสัดุและวธีิการก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง

ลกัษณะและคุณสมบติัเดิมของดินให้เปล่ียนแปลงไป หรือบดบงัผวิดินเดิมท าใหดิ้นไม่สามารถท า
หนา้ท่ีเดิมตามธรรมชาติได ้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

5.4.1  วสัดุประเภทพื้นผวิทึบน ้า  
 หมายถึง วสัดุปกคลุมผวิดินเช่น พื้นกระเบ้ือง พื้นท่ีส่วนท่ีสร้างอาคาร พื้น

ดาดแขง็ หรือพื้นปูนซีเมนต ์เป็นตน้ ท่ีมีผลท าใหน้ ้าไม่สามารถไหลซึมผา่นตวัวสัดุลงไปได ้ 
5.4.2  วสัดุประเภทพื้นผวิท่ีน ้ าซึมผา่นได ้ 

 หมายถึง วสัดุปกคลุมดินท่ีน ้ าสามารถไหลซึมผา่นลงไปสู่ดินได ้ เช่น สนาม
หญา้ พื้นท่ีท่ีปูดว้ยบล็อคปลูกหญา้(Turf block) เป็นตน้  

 
6.  สรุปเนือ้หาส าคัญ 
 งานภูมิสถาปัตยกรรม คือการวางแผนและออกแบบภูมิทศัน์ ทั้งทางกายภาพ สังคม 
วฒันธรรม วถีิชีวติ สภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม จะตอ้งเขา้ใจถึงพื้นฐานและจุดประสงคข์องงานช้ินนั้นๆดว้ย  
 การจดัการภูมิทศัน์ ครอบคลุมไปถึงการจดัการพื้นท่ีสีเขียวต่างๆภายในเมืองดว้ย ไม่วา่
จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีวา่งระหวา่งอาคาร พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีริมทางเทา้ หรือพื้นท่ี
วา่งท่ีมีพืชพรรณปกคลุม 
 องคป์ระกอบของพื้นท่ีสีเขียวต่างๆลว้นมีศกัยภาพในการน ามาประยกุตโ์ดยจ าเป็นตอ้ง
เขา้ใจถึงพื้นฐานและหลกัการขององคป์ระกอบเหล่านั้นก่อน จึงน ามาใชใ้นการชะลอน ้าตามแนวคิด
และหลกัการ ท่ีกล่าวมาในบทก่อนหนา้  
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บทที ่4 
 

ภูมิสถาปัตยกรรมทีช่่วยในการชะลอน า้ 
 
1.  นิเวศวิทยาเมืองกบัการระบายน า้ 
 ในอดีตการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเมืองกบัธรรมชาติไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัระบบ
นิเวศวิทยา เท่า ท่ีควร แต่ในปัจจุบนัเป็นแนวทางการศึกษาท่ีไดรั้บความสนใจจากทุกสาขาวชิา 
เน่ืองจากในอดีตมุ่งแต่ความเจริญกา้วหนา้ของเมือง ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่มีการจดัการท่ี
เหมาะสม รวมไปถึงมีการเติบโตของเมืองอยา่งรวดเร็ว ทั้งหมดน้ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดมลภาวะจ านวน
มากในเมือง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมากเกินกวา่ท่ีกระบวนการทางธรรมชาติจะรองรับความกา้วหนา้ได ้
ดงันั้นจึงกลายเป็นปัญหาส าคญัของเมืองทั้งหลาย และลุกลามจนกลายเป็นปัญหาหลกัของโลกอีก
ดว้ย 
 นิเวศวทิยาเมือง คือการศึกษาเมืองดว้ยหลกัการทางนิเวศวทิยา เพื่อศึกษารูปแบบจาก
ปฏิสัมพนัธ์ต่างๆในระบบเมือง ใหท้ราบถึงสาเหตุและรูปแบบของระบบนิเวศท่ีสูญเสียไป เพื่อเป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งเป็นการป้องกนัยบัย ั้งปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหเ้บาบาง
ลงอีกดว้ย  
 เมืองเป็นผลผลิตท่ีมีความซบัซอ้นทางความคิดของมนุษย ์ ถนนและเส้นทางต่างๆท่ี
ซบัซอ้นนั้นก็เป็นผลจากการออกแบบของมนุษย ์ และยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางจิตใจ
ของผูอ้าศยัในเมืองนั้นๆดว้ย เมืองเป็นส่ิงท่ีใชป้ระโยชน์จากอาหาร เช้ือเพลิง วตัถุดิบจ านวน
มหาศาล จึงท าใหเ้มืองเป็นเหมือนส่ิงมีชีวติขนาดใหญ่ โดยการขยายตวัของเมืองตามยคุต่างๆ 
ขยายตวัตามเส้นทางสัญจรเป็นหลกั การสร้างสาธารณูปโภคเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้อยู่
อาศยัในเมืองนั้นมีส่วนท าให้ระบบการระบายน ้าของเมืองเปล่ียนไป เส้นทางคมนาคมท่ีซบัซอ้นข้ึน
เป็นโครงข่ายท าใหร้ะบบระบายน ้ามีความหนาแน่นตามไปดว้ย เพราะการพฒันาเส้นทางคมนาคม
จะตอ้งมีการวางท่อระบายน ้าเพื่อรองรับน ้าจากถนน 
 น ้าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง และถูกน ามาใชอ้ยา่งผดิวธีิมากท่ีสุดดว้ย ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีผดิพลาดระหวา่งเมืองและระบบทางธรรมชาติ เมืองหลายแห่งน าน ้า
มาจากแหล่งน ้าท่ีไกลออกไปจากตวัเมือง เพื่อทดแทนน ้าจากแหล่งท่ีสูบมาใชม้ากจนเกินไป หรือมี
การปนเป้ือนของมลภาวะจนท าใหไ้ม่สามารถน ามาใชใ้นการบริโภคได ้
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2.  แนวความคิดเกีย่วกบันิเวศภูมิทัศน์ กบัการระบายน า้ในเมือง 
 การเกิดและการพฒันาเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ และการ
กระท าของมนุษย ์ เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยัต่างๆในภูมิทศัน์ โดยกระบวนการทาง
ธรรมชาตินั้นมีระบบอุทกวทิยาเป็นตวัแปรส าคญัตวัแปรหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการยอ่ยอีก 3 ชนิด คือ  

1. กระบวนการทางธรณีสัณฐานวทิยา เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะเวลายาวนาน  
2. แบบแผนการรวมกลุ่มกนัของปัจจยัทางภูมิทศัน์ 
3. การถูกรบกวนของระบบนิเวศในภูมิทศัน์ในเวลาอนัสั้น โดยมีน ้าเป็นตวัการหน่ึงท่ี 

รบกวนระบบนิเวศ การระบายน ้าท่ีมีการไหลของกระแสน ้าท่ีรุนแรง ก่อใหเ้กิดการพงัทลายของ
หนา้ดิน เกิดน ้าท่วมและน ้าป่าไหลหลากได ้ ซ่ึงส่งผลใหร้ะบบนิเวศบริเวณนั้นเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมและจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ในเวลาต่อมา 

 
ภาพท่ี 15 แสดง Layer cake model ท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง ลกัษณะทางกายภาพ อุทกวทิยา 
ท่ีมา : McHarg, Ian L. Design with Nature. Philadephia, USA: the Falcon Press, 1971. 
 

การระบายน ้าเป็นส่วนหน่ึงตามธรรมชาติของระบบนิเวศภูมิทศัน์ โดยท่ีการระบายน ้า
เป็นปัจจยัทางธรรมชาติของนิเวศภูมิทศัน์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระบบระบายน ้าไดถู้กรบกวนจาก
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ปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยน ้ามือมนุษย ์ จนท าใหพ้ฤติกรรมของน ้าเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทั้งเป็นการ
ระบายน ้าตามธรรมชาติ มาเป็นการระบายน ้าในเมือง 
 
3.   การประยุกต์ภูมิทศัน์เพือ่ชะลอน า้ 
 ตามแนวคิดและหลกัการต่างๆท่ีกล่าวถึงในบทก่อนหนา้ แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางใน
การประยกุตใ์ชภู้มิสถาปัตยกรรม เพื่อบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองดว้ยปัญหาต่างๆเกิดข้ึนจากการ
ขบวนการหมุนเวยีนของน ้าตามวฎัจกัรไม่สามารถท าไดต้ามปกติ ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของ
วสัดุท่ีปิดผวิดิน ท าใหน้ ้าไม่สามารถไหลซึมลงไปได ้ หรือปริมาณท่อระบายน ้าท่ีไม่สามารถรองรับ
กบัปริมาณน ้าท่ีลน้ไดอ้ยา่งเพียงพอ  จึงท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมข้ึน ดงันั้นการชะลอน ้ าในระบบจึง
เป็นทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เช่น การน าพื้นท่ีสวนสาธารณะมาเป็นพื้นท่ีรองรับน ้า หรือการน าไหล่
ทางมาเป็นพื้นท่ีกกัเก็บและไหลซึมของน ้า เป็นตน้ วิธีการต่างๆลว้นถูกประยกุตใ์ชโ้ดยผา่นการ
ออกแบบและวางแผนโดยการกลบัไปพึ่งพาธรรมชาติอีกคร้ัง เป็นการประยกุตภ์ูมิทศัน์ต่างๆมาตอบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3.1  การวางแผนการจดัการเพื่อควบคุมปัญหาน ้าท่วม  
   การจดัการน ้าภายในท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งครอบคลุมปัจจยัต่างๆท่ีส่งผล
กระทบต่อเมือง ไม่วา่จะเป็นระบบระบายน ้า การควบคุมปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในเมือง ปริมาณน ้า
ส าหรับอุปโภคบริโภค การส ารองน ้า และการบ าบดัน ้า  
   ลกัษณะการหมุนเวยีนน ้ามีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละเมือง โดยเป็นไปตาม 
ลกัษณะทางภูมิประเทศ ลกัษณะทางสภาพอากาศ ลกัษณะทางธรณีวทิยา มลภาวะ และลกัษณะของ
เมือง ดงันั้นแต่ละเมืองจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบ เพื่อจดัการวางแผนเพื่อ
รองรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและมีการควบคุมปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งรัดกุม  
  โดยแผนการจดัการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาน ้าท่วม และกกัเก็บน ้าภายในเมือง มีดงัน้ี 

3.1.1 สร้างพื้นท่ีสีเขียว สร้างสวนสาธารณะ หรือภูมิทศัน์อ่ืนๆเพื่อเป็นพื้นท่ี
รองรับน ้าในกรณีท่ีเกิดปัญหาน ้าท่วม 

3.1.2 ก าหนดต าแหน่งพื้นท่ีเส่ียงต่อปัญหาน ้าท่วม พื้นท่ีประสบปัญหามลภาวะ 
ใหเ้มืองได ้รับรู้เพื่อการลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนภายในเมือง 

3.1.3 ก าหนดพื้นท่ีให้โรงงานต่างๆท่ีเส่ียงต่อการปนเป้ือนมลพิษต่างๆใหอ้ยูน่อก
พื้นท่ีท่ีอาจเกิดน ้าท่วม  เพื่อใหเ้ม่ือเกิดน ้าท่วมสารพิษท่ีปนเป้ือนออกมาจะไดไ้ม่ส่งผลกระทบต่อคน 
และตอ้งมีการก าหนดพื้นท่ีส าคญัส าหรับทรัพยากรน ้า 

3.1.4 ก าหนดและวางแผนการปรับปรุงเมืองหากเกิดปัญหาน ้าท่วมใหญ่ข้ึน 
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3.1.5 สร้างและก าหนดขอบเขตส าหรับอาคารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอาคารส านกังาน 
หรือท่ีอยูอ่าศยั ในพื้นท่ีท่ีปลอดภยัจากปัญหาน ้าท่วม  

3.1.6 ดูแลจดัการพื้นท่ีส าคญัส าหรับทรัพยากรน ้าท่ีใชส้ าหรับการอุปโภคบริโภค
ภายในเมือง 

3.2  การใชป้ระโยชน์จากระบบระบายน ้าธรรมชาติ 
 วฏัจกัรของน ้าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี การระเหย กลายสภาพเป็นไอน ้าในอากาศ เกิดการควบแน่น 
รวมตวัเป็นกอ้นเมฆบนชั้นบรรยากาศ ก่อนท่ีจะกลายเป็นฝนตกลงมาสู่พื้นโลกโดยอาศยัจากแรง
ดึงดูดของโลก น ้าท่ีตกลงมาน้ีจะไหลกลบัสู่ทะเลโดยตรง โดยบางส่วนจะไหลไปยงัแม่น ้า ล าคลอง 
แลว้จึงไหลออกสู่ทะเลเช่นกนั และบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ดินจนกลายเป็นน ้าใตดิ้น หรือถูกดูดซึม
โดยพืชพรรณก่อนท่ีจะกลบัเขา้สู่ระบบ โดยการคายน ้าของพืชพรรณตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวฏัจกัร
หมุนเวยีนแบบน้ีไปเร่ือยๆ  

 ขั้นตอนการดูดซึมและหมุนเวยีนของน ้า ถือเป็นระบบของการระบายน ้าตาม
ธรรมชาติ ดงันั้นการน าระบบการระบายน้ีมาใชป้ระโยชน์ คือการน าธรรมชาติมาช่วยบรรเทาปัญหา
ของเมืองท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นการใชพ้ื้นท่ีสีเขียวเพื่อกกัเก็บน ้า และดูดซึมน ้า การใชแ้ม่น ้าล าคลอง
ในการช่วยล าเลียงน ้าท่ีเอ่อลน้ออกไปยงัทะเล หรือการใชพ้ืชพรรณมาชะลอการไหลของน ้า เป็นตน้ 
   การใชพ้ื้นท่ีสีเขียว ไม่วา่จะเป็นสวนสาธารณะ หรือกระบะตน้ไม ้ หรือแมก้ระทัง่
บนหลงัคาซ่ึงใชไ้ดท้ั้งขนาดใหญ่และเล็ก ก็สามารถใชใ้นการระบายน ้าทางธรรมชาติได ้ การสร้าง
พื้นท่ีสีเขียวใหก้บัเมือง มีจุดประสงคเ์พื่อใชใ้นการใหค้วามร่มร่ืนและยงัสามารถช่วยในการชะลอ
น ้าไม่ใหไ้หลออกไปสู่พื้นท่ีสาธารณะของเมืองไดเ้ร็วจนเกินไปอีกดว้ย ดงันั้นเม่ือสามารถกกัเก็บน ้า
ในระบบใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีสีเขียวเพียงช่วงเวลาหน่ึงๆ น ้าในพื้นท่ีนั้นๆก็จะเกิดการไหลซึมลงไปในดิน 
และถูกดูดซึมโดยพืชพรรณต่างๆ ตามกระบวนการตามธรรมชาติต่อไป 
   การล าเลียงน ้า โดยใชแ้ม่น ้ าล าคลองเป็นการใชเ้ส้นทางทางธรรมชาติท่ีจะขนถ่าย
น ้าในพื้นท่ีสาธารณะไปยงัพื้นท่ีรองรับน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดคือทะเล เพื่อใหก้ระบวนการทางธรรมชาติ 
ท างานต่อไป ดงันั้น การน าเส้นทางล าเลียงน ้าเหล่าน้ีมาใช ้จะตอ้งค านึงถึงการเช่ือมต่อของโครงข่าย
ระบายน ้าของเมืองดว้ย ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการจดัการโดยใชก้ารออกแบบและวางแผนเพื่อใชง้าน
ระบบการล าเลียงน้ีใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมและไมส่่งผลกระทบในทางลบอีกดว้ย 

   การน าระบบระบายน ้าในธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์นั้น จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถ
ในการจดัการการออกแบบและวางแผน เพื่อใหไ้ดรั้บผลท่ีคุม้ค่าทั้งในเร่ืองผลลพัธ์ท่ีตามมา และ
สุนทรียภาพจากพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีการใชป้ระโยชน์จากระบบระบายน ้าธตามรรมชาติ ถูกน ามา
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ประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลาย เช่น ท่ี Boston ในงานออกแบบ Emerald Necklace ของ Fredrick 
Law Olmsted ท่ีน าระบบของสวนสาธารณะท่ีเป็นโครงข่ายเช่ือมต่อกนั โดยเร่ิมจากพื้นท่ีในตวัเมือง
เช่ือมไปยงัพื้นท่ีชานเมือง โดยวธีิการคือน าสวนสาธารณะมาเช่ือมต่อกบัสวนตามเส้นทางสาธารณะ 
Park way และการล าเลียงน ้าของเส้นทางน ้า River way มาใชบ้รรเทาปัญหาน ้าท่วมภายในเมือง ซ่ึง
ผลงานน้ีถูกยกเป็นตวัอยา่งของระบบระบายน ้าท่ีโดดเด่นของโลกอีกดว้ย  

 

ภาพท่ี 16 ผงัรวม The Emerald Necklace 
ท่ีมา : Wikipedia. (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Olmsted_historic_map_ 
Boston.png) 
 

   เมือง Woodland, Texas เป็นเมืองท่ีมีการออกแบบและมีการจดัการระบบระบายน ้า
โดยใชก้ารระบายน ้าตามธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเป็นตวัช่วยควบคุมปริมาณน ้าไหลนอง (Run off) 
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ในโครงการใชก้ารหน่วงน ้าแบบผสมผสานกนัระหวา่งการกกัเก็บน ้ าโดยใชบ้่อน ้ า 
การกกัเก็บโดยใชต้น้ไม ้ การเพิ่มการไหลซึมทางผวิดินโดยเฉพาะบริเวณท่ีดินมีคุณสมบติัในการดูด
ซึมท่ีดี และการใชป้ระโยชน์ของทางน ้า ท่ีมีตามธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 17 ผงัแสดงการระบายน ้าในพื้นท่ีของ Woodland, Texas โดยการใชก้ารหน่วงน ้าแบบ
ผสมผสาน 
ท่ีมา : McHarg, Ian L. Design with Nature. Philadephia, USA: the Falcon Press, 1971. 

 
4.  การน าองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้เพือ่การชะลอน า้ 
 องคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมีหลากหลายองคป์ระกอบดงัท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ใน
บทก่อนหนา้ ดงันั้นวธีิการเลือกใชอ้งคป์ระกอบต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาและชะลอน ้า จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจ
ถึงศกัยภาพขององคป์ระกอบต่างๆ เพื่อน ามาเลือกใชแ้ละเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของเมือง โดยวถีิชีวิต
และเศรษฐกิจของเมืองยงัคงสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่เสียหาย 
 หลกัการการน าองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใชเ้พื่อการชะลอน ้า มีดงัน้ี 
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4.1  การศึกษาภาพรวมของเมือง 
   ผูอ้อกแบบจะตอ้งท าการศึกษาภาพรวมทั้งหมดของเมือง เพื่อก าหนดการใชท่ี้ดิน

ในผงัเมืองรวม และก าหนดการใชท่ี้ดินใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพของน ้าฝนและปริมาณท่ีตกลง
มา สภาพของการไหลของน ้าเพื่อท่ีจะให้เมืองมีพื้นท่ีเก็บกกัน ้า เพื่อท่ีจะสามารถรองรับน ้าใหเ้กิด
ความสมดุลกบัสภาพแวดลอ้ม ส าหรับรองรับปัญหาน ้าท่วมท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  

4.2  การเลือกพื้นท่ี และศึกษาพื้นท่ี  
  การเลือกพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาและการท าการศึกษาจะท าใหเ้ขา้ใจถึงปัญหา เน่ืองจาก
ปัญหาทางอุทกวทิยาในแต่ละพื้นท่ีนั้นเกิดจากหลายปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ผูอ้อกแบบจะตอ้งเขา้ใจถึง
พื้นท่ีและปัญหาดงักล่าวก่อนจึงจะเลือกวธีิการ 

4.3  การเลือกวธีิการเพื่อใชใ้นการบรรเทาปัญหา 
  เม่ือผูอ้อกแบบเขา้ใจถึงพื้นท่ีและปัญหาของพื้นท่ี จะตอ้งตดัสินใจเลือกวธีิการให้
เหมาะสมกบัปัญหาดงักล่าว การเลือกวธีิการจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูค้น สังคม และ
เศรษฐกิจ รวมไปถึงสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและลกัษณะของพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุดดว้ย เช่น พื้นท่ี
เศรษฐกิจของเมือง มีอาคารสูงเรียงตวักนัอยา่งหนาแน่น มีอตัราค่าท่ีดินสูง ถา้เปล่ียนแปลงโดยการ
สร้างสวนสาธารณะไปไวก้ลางพื้นท่ี จะท าใหเ้ศรษฐกิจของเมืองสูญเสียไป และจะสร้างปัญหาอ่ืนๆ
ใหเ้มืองแทน ดงันั้นควรใชพ้ื้นท่ีเช่ือมต่อสีเขียว (Linkage) ภายในพื้นท่ีกบัพื้นท่ีรองรับน ้าใกลเ้คียง 
เช่น สวนสาธารณะ หรือริมแม่น ้า ใหเ้ป็นประโยชน์ ดว้ยระบบ Bio-swale เพื่อชะลอการไหลของน ้ า 
และถ่ายเทไปยงัพื้นท่ีรองรับน ้าเดิมของเมือง  

4.4  การเลือกองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อใชใ้นการบรรเทาปัญหา 
   การเลือกองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม จ าเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบั
วธีิการและภาพรวมของพื้นท่ี ซ่ึงหากท าในลกัษณะเดียวกนัทั้งเมืองจะเป็นการสร้างเอกลกัษณ์
ใหก้บัเมืองอีกทางหน่ึงดว้ย  

 การเลือกองคป์ระกอบต่างๆ จะตอ้งค านึงดงัน้ี 
4.4.1 พืชพรรณ (Vegetation) 

 พืชพรรณต่างๆ เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีความส าคญัของภูมิทศัน์ท่ีถูก
น ามาใชง้าน การเลือกจะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะทางนิเวศวทิยา ซ่ึงลว้นมีศกัยภาพของพืชพรรณ
แต่ละชนิด ไม่วา่จะเป็นอตัราการดูดซึมน ้า ความทนทานต่อสภาพอากาศ ความทนทานต่อสภาพน ้า
ขงั และลกัษณะทางกายภาพของพืชพรรณนั้นๆ เช่น หากเป็นไมต้น้ บางชนิดมีพพูอนและรากท่ี
แขง็แรง อาจจะส่งผลกระทบต่อกายภาพ หรือโครงข่ายระบายน ้าของเมืองได ้ ในขณะท่ีไมพุ้ม่หรือ
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พืชคลุมดิน หากมีสภาพท่ีไม่สามารถทนทานต่อสภาพน ้ าขงั การน ามาใชเ้พื่อช่วยดูดซึมน ้าในพื้นท่ี
รองรับน ้าอาจจะท าใหเ้กิดการตายของพืชพรรณนั้นๆเกิดข้ึนได ้

4.4.2   อุปกรณ์ประดบัถนน (Street Furniture)  
 การสร้างอุปกรณ์ประดบัถนน ครอบคลุมถึงการออกแบบทางเทา้และ

ฟุตบาท รวมถึงการออกแบบท่อระบายน ้า ซ่ึงการน ามาใชจ้  าเป็นตอ้งค านวณความตอ้งการของพื้นท่ี 
ใหเ้หมาะสม เช่น พื้นท่ีมีความกวา้งของฟุตบาทเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อสี
เขียวหรือไม่ หรือพื้นท่ีมีความตอ้งการท่อระบายน ้ามากนอ้ยแค่ไหน  

4.4.3  ส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคาร (Building) 
 อาคารต่างๆลว้นเป็นองคป์ระกอบหลกัของเมืองซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบ

อุทกวทิยาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถรองรับน ้า ชะลอการไหลของน ้า และ ปล่อย 
ใหน้ ้าไหลซึมกลบัลงไปในดินได ้ ดงันั้น การออกแบบและก่อสร้างควรค านึงถึง พื้นท่ีรองรับน ้า 
ก่อนจะปล่อยน ้าในพื้นท่ีไหลออกมายงัพื้นท่ีสาธารณะ เช่น พื้นท่ีหลงัคา  หรือลานจอดรถ เป็นพื้นท่ี
ท่ีสามารถรองรับน ้าภายในพื้นท่ีไดก่้อนท่ีจะระบายออกสู่พื้นท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 

4.4.4  วสัดุปกคลุม (Land cover) 
 การเลือกวสัดุปกคลุมดิน ควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

ไม่ควรใชว้สัดุท่ีปิดกั้นการไหลซึมของน ้า แต่ควรปล่อยใหพ้ื้นท่ีบางส่วนหลงเหลือ ส าหรับการไหล
ซึมของน ้าไดบ้า้ง วสัดุท่ีปล่อยใหน้ ้าไหลซึมจ าเป็นตอ้งถูกจดัวางอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการ
กีดขวางการเดินทางในกรณีท่ีฝนตก เน่ืองจากดินอาจจะท าใหก้ารสัญจรล าบาก ดงันั้นการจดั
สัดส่วนของพื้นท่ีเส้นทางสัญจร กบัพื้นท่ีส าหรับระบายน ้าควรแบ่งแยกออกใหช้ดัเจน  

 
5.  การวางแผนและจัดการทรัพยากรน า้ในเมือง 
 แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนและจดัการทรัพยากรน ้าในเมือง มีแนวทางท่ีหลากหลาย ทั้ง
แนวทางท่ีเนน้การนนัทนาการเป็นหลกั หรือแนวทางท่ีเนน้การจดัการเชิงวศิวกรรม Fletcher (Tim 
Fletcher: 2005) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดท่ีวา่ดว้ย Water Sensitive Urban Design โดยสรุปไดว้า่ 
แนวความคิดน้ีเกิดมาจากงานวจิยัทางดา้นการวางแผนภูมิทศัน์จากประเทศออสเตรเลีย และไดรั้บ
การน ามาใชป้ฏิบติังานจริงท่ีเมืองซิดนีย ์ เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการวางแผน วางผงัและออกแบบ
รายละเอียดองคป์ระกอบต่างๆในภูมิทศัน์เมืองเพื่อช่วยจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยการใชว้สัดุและ
องคป์ระกอบทางธรรมชาติเขา้มาช่วย เช่น การวางผงัให้สอดคลอ้ง และ ตอบรับกบัระบบทางอุทก
วทิยา และเป็นแนวคิดท่ีใชป้ระโยชน์จากเส้นทางในหลายๆบทบาท เช่น ความสามารถของถนนท่ี
สามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพกัผอ่น โดยแนวคิด Water Sensitive Urban Design น้ี ไดเ้สนอ
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ทางเลือกท่ีจะใชร้ะบบต่างๆในองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ใหมี้บทบาทเพื่อการบรรเทาผลกระทบจาก
ทางอุทกวทิยาได ้โดยมีเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติเดิมท่ีมีอยูใ่หมี้ความสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาเมือง 

2. ผนวกบทบาทเพื่อการบรรเทาอุทกภยัเขา้กบัระบบต่างๆในภูมิทศัน์ รวมถึงมุมมอง
ต่างๆของเมืองและการนนัทนาการ ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเมือง 

3. คงคุณภาพน ้าใหมี้ความสมดุลจากการพฒันาเมือง 
4. ลดปริมาณน ้าไหลนอง (Run-off) และอตัราการไหลของแม่น ้า (Peak flow) 
5. ประหยดัค่าใชจ่้ายการพฒันาเมืองจากการลดการสร้างระบบระบายน ้า  

 
 แนวความคิดเส้นทางสีเขียว (Greenway) เป็นการผนวกพื้นท่ีสีเขียวเขา้กบัระบบ

เส้นทางการสัญจรภายในเมือง เพื่อใชร้องรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากมลพิษและการพฒันาเมือง 
ดงันั้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเขา้ไปนั้นจะสร้างใหเ้กิดมุมมองท่ีดีและสวยงาม ร่มร่ืน ทั้งยงัใชป้ระโยชน์
ในการสัญจรไปไดใ้นตวั จึงท าใหเ้กิดโครงข่ายสีเขียวภายในเมือง แนวความคิดดงักล่าวไดส่้งผลให้
เกิดแนวทางการบรรเทาปัญหาอุทกวทิยาเมืองดว้ย เส้นทางน ้า (Blue way) โดยเร่ิมมองบทบาท
ของพื่นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มเติมข้ึนมา เพื่อใชล้ดผลกระทบทางอุทกวทิยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวความคิด 
Water Sensitive Urban Design หากแต่แนวคิด Blue way นั้น จะใหค้วามส าคญัในเชิงของ
นนัทนาการและการสัญจรท่ีร่ืนรมยม์ากกวา่ อีกทั้งยงัถูกใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์ของเมืองวา่มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี แต่แนวความคิดน้ียงัไม่มีการศึกษาในเชิงวทิยาศาสตร์วา่สามารถลดผลกระทบ
ไดจ้ริงหรือไม่ จึงเป็นเพียงการศึกษาโครงข่ายการสัญจรและองคป์ระกอบในรูปแบบต่างๆในภูมิ
ทศัน์ท่ีจะมีศกัยภาพท่ีสามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัเมืองไดเ้ท่านั้น 
 
6.   การจัดการพืน้ที่รองรับน ้าด้วยพืน้ทีสี่เขียว  

 การจดัการเชิงปฏิบติัในพื้นท่ีรับน ้า เพื่อรองรับการไหลนองของน ้าท่ีจะเกิดข้ึน ตาม 
แนวความคิด ของ Marsh (William M. Marsh: 2005) ไดแ้บ่งการจดัพื้นท่ีรับน ้าออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. Contributing zone คือ พื้นท่ีส่วนแจกจ่ายน ้าท่ีมาจากฝนโดยตรง ไปสู่ขั้นตอนต่างๆ 
ทั้งการไหลซึมลงในดิน หรือไหลบนผวิดินไปสู่แม่น ้าล าคลองต่างๆไปจนถึงพื้นท่ีรองรับน ้าท่ีใหญ่
ท่ีสุดคือ ทะเล 

2. Collective zone คือพื้นท่ีส่วนสะสมน ้าผวิดิน เพื่อรวบรวมจากการไหลตามความชนั
ของภูมิทศัน์ไปยงัพื้นท่ีส่วนท่ี 3 
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3. Conveyance zone คือพื้นท่ีส่วนรองรับ ซ่ึงประกอบไปดว้ยเส้นทางน ้าในภูมิทศัน์ 
ท่ีเป็นเส้นทางรองรับและล าเลียงน ้าผวิดินท่ีรองรับน ้านั้น 

 
ภาพท่ี 18 ภาพแสดงการจ าแนกประเภทการจดัพื้นท่ีรับน ้ า ทั้ง 3 ส่วน 
ท่ีมา : Marsh, William M. Landscape Planning: Environmental Application. Forth Edition, New 
Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2005. 
 การรองรับน ้าตามกระบวนการทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์ในแต่ละพื้นท่ีน้ี การท่ี 
ค  านึงถึงการเก็บรักษาองคป์ระกอบต่างๆใหใ้กลเ้คียงกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ จะท าให้
ระบบ กระบวนการ และระบบนิเวศ ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ และแสดงออกมาทางองคป์ระกอบ
ต่างๆในภูมิทศัน์ ซ่ึงตามแนวความคิดของ Marsh (William M. Marsh: 2005) เรียกวา่ Best 
Management Practices หรือ BMPs โดย BMPs น้ีไดน้ าเสนอถึงการศึกษาโครงสร้างของพื้นท่ีต่างๆ
เหล่าน้ี เป็นพื้นท่ีรองรับผลกระทบทางอุทกวทิยา หรือใชเ้ป็นพื้นท่ีเพื่อการล าเลียงน ้ าออกจากตวั
เมืองได ้ อีกทั้งยงัสามารถใชพ้ื้นท่ีเหล่าน้ีเพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการนนัทนาการได ้ ซ่ึง
สามารถสรุปถึงบทบาทส าคญัในเชิงโครงสร้างของกระบวนการทางอุทกวทิยา ไดด้งัน้ี 
 6.1  บ่อหน่วงน ้า (Detention pond)  
  เป็นส่วนท่ีมีความสามารถกกัขงัน ้าไวไ้ดช่้วงเวลาหน่ึง ดงันั้นจึงสามารถใชเ้ป็น
พื้นท่ีเพื่อการนนัทนาการไดใ้นช่วงเวลาท่ีไม่มีการรองรับน ้า โดยมากจะมีการประยกุตพ์ื้นท่ีใหเ้ป็น
สวนสาธารณะ ซ่ึงใชเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และมกัจะอยูต่ามขอบของเขตพื้นท่ีชุมชน 
เน่ืองจากสามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นจุดเช่ือมโยงกบัระบบขนส่งสาธารณะไดอี้กดว้ย 
  บ่อหน่วงน ้า มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีรับน ้าท่ีช่วยในการชะลอน ้าก่อนเขา้สู่พื้นท่ีเขต
ชุมชนแบ่งพื้นท่ีรับน ้าออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงท่ีเป็นพื้นท่ีแรกรับ กบัพื้นท่ีรองรับน ้า โดยพื้นท่ีแรก
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รับจะท าหนา้ท่ีหน่วงน ้าท่ีไหลเขา้มาในพื้นท่ีเป็นระยะเวลาหน่ึง ก่อนจะเร่ิมระบายออกไปยงัพื้นท่ี
รับน ้าท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ซ่ึงพื้นท่ีแรกรับน้ี ในภาวะปกติสามารถใชง้านเป็นพื้นท่ีเพื่อการ
นนัทนาการได ้ เช่น สวนสาธารณะ ส่วนในพื้นท่ีรองรับน ้าจะมีขนาดกวา้งและลึกกวา่พื้นท่ีแรกรับ 
เพื่อรองรับน ้าท่ีจะไหลเขา้สู่พื้นท่ีเขตชุมชน  เพื่อลดปัญหาน ้าท่วมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ภาพท่ี 19)   
 

 
ภาพท่ี 19 ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างบ่อหน่วงน ้า (Detention basin) ตามแนวคิด BMPs 
ท่ีมา : Clar, Micheal L., Billy J. Barfield and Thomas P. O’Connor. Stormwater Best Management 
Practice Design Guide. Ohio, USA: National risk management research laboratory. Office of 
Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, 2004. 
 
 6.2  บ่อกกัเก็บน ้า (Retention pond)  
  เป็นพื้นท่ีเพื่อการกกัเก็บ และกระจายการรองรับน ้าท่ี เขา้มาในพื้นท่ีสู่ชุมชน และ
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีน ้าขงัตลอด จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการจดัการน ้าท่ีเหมาะสม เพื่อรักษา
คุณภาพน ้าใหมี้คุณภาพท่ีดี ซ่ึงโดยปกติบ่อกกัเก็บน ้าจะอยูใ่นรูปแบบของบึงน ้าขนาดกลางท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน โดยมีพื้นท่ีสีเขียวอยูล่อ้มรอบบึงน ้า เพื่อรองรับน ้าในกรณีท่ีมีน ้ามากกวา่ปกติ 
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  บ่อกกัเก็บน ้าเป็นพื้นท่ีท่ีมีน ้าขงัทั้งช่วงเวลาปกติ และช่วงท่ีมีปัญหาน ้าท่วมดงันั้น
การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของน ้าจึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับพื้นท่ีส าหรับการรองรับน ้าประเภท
น้ีพื้นท่ีจะแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ พื้นท่ีแรกรับ กบัพื้นท่ีรับน ้าท่ีมีน ้าขงัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นบ่อน ้าท่ีมี
ลกัษณะเป็นบ่อน ้ารูปทรงไม่ตายตวั เช่ือมต่อกนัโดยท่อท่ีมีการบ าบดัน ้าก่อนจากพื้นท่ีแรกรับไปสู่
พื้นท่ีรับน ้า  

 
ภาพท่ี 20 ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างบ่อเก็บกกัน ้า (Retention basin) ตามแนวคิดBMPs 
ท่ีมา : Clar, Micheal L., Billy J. Barfield and Thomas P. O’Connor. Stormwater Best Management 
Practice Design Guide. Ohio, USA: National risk management research laboratory. Office of 
Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, 2004. 
 

6.3  บ่อซึมน ้า (Infiltration pond)  
  มีลกัษณะเป็นบ่อพกัน ้าขนาดใหญ่ ส าหรับพกัน ้า รองรับน ้า และน ้าสามารถซึม

ผา่นลงไปในดินไดด้ว้ยการใชว้สัดุธรรมชาติและอาจมีการจดัท าระบบระบายน ้าใตดิ้น ผสมผสาน
กบัการใชพ้ืชพนัธ์ุเพื่อการบ าบดัคุณภาพของน ้าก่อนท่ีจะปล่อยน ้าสู่เส้นทางน ้าสาธารณะต่อไป พืช
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พนัธ์ุท่ีปลูกในพื้นท่ีรับน ้าประเภทน้ีจะตอ้งมีความทนทานต่อสภาพน ้าขงัไดสู้งและมีอตัราการดูด
ซึมน ้าไดดี้ 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างบ่อซึมน ้า (Infiltration basin) ตามแนวคิดBMPs 
ท่ีมา : Clar, Micheal L., Billy J. Barfield and Thomas P. O’Connor. Stormwater Best Management 
Practice Design Guide. Ohio, USA: National risk management research laboratory. Office of 
Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, 2004. 
 
 Tim Fletcher (Tim Fletcher: 2005) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการออกแบบพื้นท่ีรองรับน ้าท่ี
เหมาะสม ไวใ้น Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: Strom water โดยสรุปได้
วา่ “การออกแบบรายละเอียด มีแนวคิดท่ีแจกแจงรายละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือการออกแบบท่ี
เหมาะสม คือ การใช้แนวคิดเร่ือง Water Sensitive Urban Design ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีถกูพัฒนามาเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรน า้ในเมือง โดยหน่วยงานด้านการวางแผนจากประเทศออสเตรเลีย ได้แสดง
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การออกแบบเมืองตามแนวความคิดดังกล่าว เพ่ือให้การออกแบบเมืองสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ทางภูมิทัศน์ คือ การแบ่งพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือการรองรับน า้ตามประเภทการใช้ท่ีดิน” โดยแบ่งประเภท
การออกแบบตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. รายละเอียดการออกแบบในเขตท่ีพกัอาศยั ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีท่ีใชท่ี้ดินเพื่อการอยูอ่าศยั
เป็นหลกั โดยรายละเอียดการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัมีดงัน้ี 

1.1 สร้างโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะใหเ้กิดข้ึน เพื่อเช่ือมระหวา่งพื้นท่ีสีเขียว
อ่ืนๆ เพื่อสร้างให้เกิดกิจกรรมนนัทนาการและการพกัผอ่นแบบโครงข่าย ใหส้ามารถสร้างเส้นทาง
รองรับน ้าจากฝนตกหนกัได ้ ซ่ึงการน าภูมิทศัน์ถนนมาเช่ือมต่อกนัเป็นโครงข่าย จะท าใหช่้วยชะลอ
และระบายน ้าในระบบบางส่วนได(้ภาพท่ี 23) 

1.2 วางผงัท่ีอยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัระบบโครงข่ายธรรมชาติ วางตวัอาคารใหมี้
พื้นท่ีรับน ้าจากกลุ่มอาคารหรือตวัอาคารเอง และสร้างเส้นทางรวบรวมปริมาณน ้าเหล่าน้ีสู่ เส้นทาง
น ้าธรรมชาติ (ภาพท่ี 24) 

1.3 วางผงัเส้นทางถนน ใหส้อดคลอ้งกบัเส้นชั้นความสูงของพื้นท่ี และเปิดโอกาส
ใหมี้พื้นท่ีท่ีน ้าสามารถซึมผา่นได ้ เพื่อใชร้ะบบถนนเป็นพื้นท่ีรองรับน ้าและล าเลียงน ้าไปในตวั 
(ภาพท่ี 25 - 26) 

1.4 วางผงัและออกแบบภูมิทศัน์ถนนและทางเทา้ใหส้ามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีหน่วงน ้า
ไดต้ามเส้นทาง และใชว้สัดุปูพื้นท่ีน ้าไม่สามารถซึมผา่นไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น (ภาพท่ี 27 - 28) 
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ภาพท่ี 22 ภาพแสดงการวางผงัท่ีพกัอาศยัเพื่อการบรรเทาผลกระทบทางอุทกวทิยา เปรียบเทียบกบั
การวางผงัท่ีพกัอาศยัในเมืองทัว่ไป 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 23 ภาพแสดงการจดัพื้นท่ีเส้นทางน ้าธรรมชาติเพื่อการรองรับน ้าและสร้างกิจกรรม
นนัทนาการ ในเขตพื้นท่ีพกัอาศยั 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 24 ภาพแสดงการออกแบบถนนใหส้อดคลอ้งกบัเส้นความสูงและใชว้สัดุท่ีน ้าซึมผา่นได ้
เปรียบเทียบกบัการออกแบบถนนในเมืองทัว่ไป 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 25 รูปตดัแสดงรายละเอียดการออกแบบถนนเพื่อสร้างความชนัใหล้ าเลียงน ้าสู่พื้นท่ีรับน ้าท่ี
จดัเตรียมไว ้
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงการออกแบบถนนในกรณีถนนแบบวงเวยีน 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 27 ภาพแสดงการวางผงัและออกแบบภูมิทศัน์ถนนและทางเทา้ ใหใ้ชเ้ป็นพื้นท่ีหน่วงน ้าได ้
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 28 ภาพแสดงการก าหนดขอบเขตการรับน ้าและใชถ้นนเป็นเส้นทางในการสะสมและล าเลียง
น ้า 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 

 
2. รายละเอียดการออกแบบในเขตคา้ขายชุมชนคา้ขายและอุตสาหกรรม เน่ืองจากพื้นท่ี

ในเขตคา้ขาย ท่ีดินส่วนมากมีมูลค่าท่ีสูง เพราะฉะนั้นพื้นท่ีส่วนใหญ่จะถูกจดัไวเ้พื่อการใชส้อยใน
กิจการส่วนตวัมากกวา่ท่ีจะเป็นพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีจึงถูกจดัใหเ้ป็นพื้นท่ีสาธารณะเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น การออกแบบเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภยั จึงจ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีเหล่าน้ีใหเ้กิด
ประโยชน์มากท่ีสุด ดงัน้ี 

2.1  ใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีจอดรถเพื่อเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าชัว่คราว เพราะเป็นพื้นท่ี
สาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ในเขตคา้ขาย การออกแบบเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์หาจุดเหมาะสมต่อการใช้
งานและสามารถเป็นจุดรองรับน ้าของทั้งเขตได ้ และสามารถก าหนดใชว้สัดุท่ีเปิดโอกาสใหน้ ้าไหล
ซึมลงดินได ้
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2.2 จดัเตรียมพื้นท่ีหน่วงน ้าในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ีท่ีใชเ้ป็นการกกัเก็บ
น ้าชัว่คราวเพื่อการล าเลียงออกสู่นอกพื้นท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ภาพแสดงการใชช่้องวา่งระหวา่งรถในพื้นท่ีจอดรถเป็นพื้นท่ีหน่วงน ้า 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
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ภาพท่ี 30  ภาพแสดงการวางผงัพื้นท่ีรับน ้าแบบธรรมชาติในโครงการขนาดใหญ่ 
ท่ีมา :  Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: 
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005. 
 
 ซ่ึงทั้ง 2 ประเภทจ าเป็นตอ้งมีการจดัการ การวางแผน และออกแบบอยา่งเหมาะสม 
เพื่อใหเ้กิดความสมดุล นอกจากน้ีพื้นท่ีและองคป์ระกอบต่างๆทางภูมิสถาปัตยกรรม ท่ีน ามา
ประยกุตใ์ช ้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยชะลอน ้าในระบบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
โดยการจดัการผงั และเลือกองคป์ระกอบแต่ละชนิดจะตอ้งใชค้วามเขา้ใจถึงศกัยภาพพื้นท่ี และ
ความเหมาะสมดว้ย ไม่วา่จะเป็นโครงข่ายท่ีเป็นภูมิทศัน์ถนน หรือพื้นท่ีนนัทนาการอยา่ง
สวนสาธารณะวา่มีประสิทธิภาพพอในการประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นท่ีรองรับน ้า หรือระบายน ้าหรือไม่  
 
7.  ข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมของพืน้ทีสี่เขียว  
 นอกเหนือจากการวางผงัโดยวธีิของ WSUD และการค านึงถึงจุดรองรับกระบวนการ
ต่างๆตามวธีิของ BMPs แลว้ ยงัมีเร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดในการออกแบบและการวาง
ผงัพื้นท่ีในเขตชุมชนเมือง ท่ีจะตอ้งค านึงถึงกระบวนการทางอุทกวทิยาดว้ย โดยการเก็บรักษาและ
สร้างสมดุลของหนา้ท่ีท่ีปรากฏอยูเ่ดิมใหค้งอยูใ่นภูมิทศัน์ เพื่อเป็นการรักษากระบวนการและ
หลีกเล่ียงผลกระทบท่ีส่งผลต่อเมือง ดงันั้นขอ้เสนอแนะและรายละเอียดส าหรับการออกแบบจึง
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จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมของพื้นท่ีสีเขียวโดยสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและคุณสมบติัท่ีได้
จากการสังเคราะห์ ดงัน้ี 

7.1 เส้นทางสีเขียวท่ีผนวกกบัองคป์ระกอบทางธรรมชาติ 
7.1.1 เส้นทางน ้าธรรมชาติ 

 เส้นทางสีเขียวเป็นเส้นทางน ้ าตามธรรมชาติท่ีถูกออกแบบใหมี้ระดบัต ่ากวา่ 
พื้นท่ีปกติ เพื่อเป็นขยายขอบเขตของเส้นทางน ้าธรรมชาติ ในกรณีท่ีเกิดน ้าท่วมลน้ตล่ิง และสามารถ
ใชง้านเป็นเส้นทางสีเขียวไดโ้ดยไม่เกิดผลกระทบในช่วงเวลาปกติ 

 
ภาพท่ี 31 ผงัและรูปตดัแสดงองคป์ระกอบของเส้นทางสีเขียวท่ีผนวกกบัเส้นทางน ้าธรรมชาติ 
ท่ีมา : Clar, Micheal L., Billy J. Barfield and Thomas P. O’Connor. Stormwater Best Management 
Practice Design Guide. Ohio, USA: National risk management research laboratory. Office of 
Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, 2004. 
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7.1.2  เส้นทางการไหลของน ้ า 
การประยกุตพ์ื้นท่ีสีเขียวเขา้กบัเส้นทางการไหลของน ้าตามธรรมชาติจะตอ้ง

เลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยใชว้สัดุธรรมชาติหรือใชว้สัดุท่ีน ้าสามารถไหลซึมผา่น
ลงไปไดอ้ยา่งสะดวก 

 
 
ภาพท่ี 32 ผงัแสดงองคป์ระกอบของเส้นทางสีเขียวตามเส้นทางการไหลของน ้าในภูมิทศัน์ 
ท่ีมา : Clar, Micheal L., Billy J. Barfield and Thomas P. O’Connor. Stormwater Best Management 
Practice Design Guide. Ohio, USA: National risk management research laboratory. Office of 
Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, 2004. 
 

7.1 เส้นทางสีเขียวท่ีผนวกเขา้กบัองคป์ระกอบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
7.2.1  ถนนและทางระบายน ้าขนาบถนน 

เส้นทางสีเขียวท่ีผนวกเขา้กบัถนน จะมีลกัษณะลาดเอียงเทไปยงัต าแหน่ง
ของท่อระบายน ้า 
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ภาพท่ี 33 ผงัแสดงองคป์ระกอบของเส้นทางสีเขียวท่ีผนวกกบัถนนและทางระบายน ้าขนาบถนน 
ท่ีมา : Clar, Micheal L., Billy J. Barfield and Thomas P. O’Connor. Stormwater Best Management 
Practice Design Guide. Ohio, USA: National risk management research laboratory. Office of 
Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, 2004. 

 
8.  สรุปเนือ้หาส าคัญ 

 องคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีถูกน ามาประยกุตใ์ชไ้ม่วา่จะเป็นการออกแบบ
ภูมิทศัน์ ถนน การออกแบบพื้นท่ีสีเขียวต่างๆ ลว้นมีประโยชน์ต่อการน ามาประยกุตเ์พื่อบรรเทา
ปัญหาน ้าท่วม ผูอ้อกแบบตอ้งเขา้ใจถึงศกัยภาพของพื้นท่ีท่ีจะถูกน ามาออกแบบ และองคป์ระกอบท่ี
จะน ามาใชง้าน ยกตวัอยา่งเช่น การน าภูมิทศัน์ถนนและการสร้างบ่อระบายน ้าขนาดเล็ก (Bio-swale) 
มาประยกุตใ์ชเ้ป็นโครงข่ายสีเขียวเพื่อถ่ายเทน ้าไปตามเส้นทาง อีกทั้งยงัช่วยชะลอและดูดซึมน ้า ใน
พื้นท่ีสาธารณะก่อนจะระบายไปยงัพื้นท่ีพกัน ้าขนาดใหญ่ เช่น สวนสาธารณะท่ีเป็นพื้นท่ีสีเขียวของ
ชุมชน โดยพื้นท่ีซ่ึงจะท าหนา้ท่ีรองรับและกกัเก็บน ้าฝนท่ีตกลงมาก่อนจะไหลเขา้สู่พื้นท่ีชุมชน  
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บทที ่5 
 

การค านวณพืน้ทีห่น่วงน า้ 
 
 การออกแบบและประยกุตใ์ชพ้ื้นท่ีทางภูมิสถาปัตยกรรม ผูอ้อกแบบจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึง
การวางแผนในการใชพ้ื้นท่ีต่างๆ ในบทน้ีจึงเป็นการน าความรู้เชิงวศิวกรรมมาประกอบเพื่อให้
ผูอ้อกแบบสามารถเขา้ใจถึงหลกัการและการค านวณหาปริมาณพื้นท่ีคร่าวๆ รวมถึงสามารถ
คาดคะเนระยะเวลาของการหน่วงน ้าของพื้นท่ีดงักล่าวได ้ โดยอา้งอิงมาจาก คู่มือการออกแบบ
ระบบระบายน ้าเสียและน ้าฝน (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ : 2549) เพื่อผูอ้อกแบบสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กบังานออกแบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
1.  การค านวณปริมาณน า้ฝนทีต้่องการระบายในพืน้ที่ 
 ปริมาณน ้าฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง จะไหลซึมลงไปในดินบางส่วน และ
บางส่วนจะไหลไปยงัพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ถนนสาธารณะ ท่อระบายน ้าสาธารณะ ถา้มีการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ี เช่น การก่อสร้างอาคาร หรือการเปล่ียนวสัดุปกคลุมผวิดิน จะท าใหน้ ้าไม่
สามารถไหลซึมลงดินไดต้ามปกติ อีกทั้งยงัท าใหร้ะยะเวลาในการไหลไปยงัพื้นท่ีสาธารณะเร็ว
ยิง่ข้ึน ดงันั้นการหาปริมาณน ้าฝนท่ีตอ้งการระบายในพื้นท่ี จึงเป็นการค านวณหาปริมาตรของฝนท่ี
ตกในโครงการนั้นๆ ทั้งก่อนและหลงัการพฒันาพื้นท่ี โดยการสร้างพื้นท่ีรองรับน ้านั้นมีจุดประสงค์
คือการหน่วงน ้าก่อนท่ีจะไหลออกสู่พื้นท่ีสาธารณะใหไ้ดร้ะยะเวลาตามท่ีก าหนด ซ่ึงจะตอ้งสามารถ
ค านวณความแตกต่างของปริมาณน ้าท่ีพื้นท่ีใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง ท่ีสามารถรองรับน ้าไดก่้อนท่ี
จะระบายออกสู่พื้นท่ีอ่ืนต่อไป โดยมีปริมาณน ้าฝนท่ีตอ้งระบายออกสู่พื้นท่ีสาธารณะ นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบัปริมาณน ้าฝนท่ีตอ้งระบายเดิม หลกัการน้ีเรียกวา่ หลกัการ Zero Discharge (ธงชยั พรรณ
สวสัด์ิ : 2549)  โดยสูตรการค านวณเป็นดงัน้ี 

Q = CiA 
โดยท่ี Q คือ ปริมาณน ้าฝนท่ีตอ้งการระบาย มีหน่วยเป็น m3/s 

C คือ สัมประสิทธ์ิการไหลนอง (Run-off Co-efficient) ดูตารางท่ี 1 
i  คือ ความเขม้เฉล่ียของฝน มีหน่วยเป็น mm/hr  
A คือ พื้นท่ีรับน ้าฝน มีหน่วยเป็น m2 
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 ซ่ึงตามสูตรค านวณน้ี ถือวา่เป็นสูตรค านวณเบ้ืองตน้ เพื่อหาปริมาณน ้า โดยค่า C ซ่ึงเป็น
ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนอง เป็นค่าตวัแปรท่ีตายตวั ซ่ึงสามารถสรุปค่าตวัแปรต่างๆได ้ดงัน้ี 
  

ส่วนปพ้ืูน

ยางมะตอยหรือคอนกรีต 0.70 - 0.95

อิฐหรืออิฐตวัหนอน 0.70 - 0.85

หลงัคา 0.75 - 0.95

สนาม,ดินทราย

เรียบ - ลาด 2% 0.05 -0.10

ลาด 2 - 7% 0.10 -0.15

ชัน,ลาด  7% ข้ึนไป 0.15 -0.20

สนาม,ดินแน่น

เรียบ - ลาด 2% 0.16

ลาด 2 - 7% 0.18 -0.22

ชัน,ลาด  7% ข้ึนไป 0.25 -0.35

ลกัษณะพ้ืนท่ีผิว สมัประสิทธ์ิการไหลนอง

 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนอง (Run-off Co-efficient) 
ท่ีมา : ธงชยั พรรณสวสัด์ิ. คู่มือการออกแบบระบบระบายน ้าเสีย และน ้าฝน. พิมพค์ร้ังท่ี 5 
กรุงเทพมหานคร: วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549. 
 ในขณะท่ีค่า i สามารถหาค่าไดจ้ากกราฟแสดงความเขม้เฉล่ียของฝนในแต่ละพื้นท่ี 
(ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 34) ซ่ึงการเลือกปีท่ีตอ้งการจะน ามาค านวณ จะตอ้งข้ึนอยูก่บัระยะเวลาใน
การลงทุนกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีโครงการนั้นๆตอ้งการ เช่น หากตอ้งการลงทุนกบัระบบ
สาธารณูปโภคเป็นระยะ 25 ปี จะสามารถใชค้่าเฉล่ีย ของค่าเฉล่ียความเขม้ฝน 25ปี เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงตารางปริมาณน ้าฝนและความเขม้เฉล่ียฝน 
ท่ีมา : พิสิษฐ บ าเพญ็กิจ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ฝน-ช่วงเวลา-ความถ่ีฝนของภาคต่างๆใน
ประเทศไทย. กรุงทพมหานคร: ส านกัอุทกวทิยาและบริหารน ้า กรมชลประทาน, 2542. 
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ภาพท่ี 34 แสดงกราฟความเขม้เฉล่ียฝน Rainfall Intensity 
ท่ีมา : พิสิษฐ บ าเพญ็กิจ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ฝน-ช่วงเวลา-ความถ่ีฝนของภาคต่างๆใน
ประเทศไทย. กรุงทพมหานคร: ส านกัอุทกวทิยาและบริหารน ้า กรมชลประทาน, 2542. 
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ตวัอยา่งท่ี 1 พื้นท่ี A มีขนาด 3,000 ตารางเมตร โดยพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นดินแน่น ความลาด
ประมาณ 1% และมีอตัราความเขม้เฉล่ียของน ้าฝนอยูท่ี่ 90 mm/hr เม่ือท าการพฒันาพื้นท่ีเป็นลาน
อเนกประสงค ์โดยมีอตัราส่วนของพื้นผิวคือ พื้นคอนกรีต 1,500 ตารางเมตร ดินแน่น 1,500 ตาราง
เมตร ความแตกต่างของปริมาณน ้าฝนท่ีตอ้งระบายก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงคือ 
ก่อนการเปล่ียนแปลง   Q = CiA 
    Q = 0.278 CiA x 10-6  
(0.278 เป็นตวัเลขท่ีมาจากการแปลงหน่วยจาก mm/hr x m2 ใหเ้ป็น m3/s) 
    Q = 0.16 x 0.278 x 90 mm/hr x 3000 m2 
    Q = 0.16 x 2.25 x10-5 m/s x 3000 m2 
    Q = 1080 x 10-5 m3/s หรือเท่ากบั 10,800,000 mm3/s 
เพราะฉะนั้น อตัราการระบายน ้าฝนก่อนการเปล่ียนแปลง คือ 10,800,000 ลูกบาศกเ์มตร ต่อวนิาที 
หลงัการเปล่ียนแปลง   Q = CiA 
A พื้นท่ีดินแน่น   Q = (0.16 x 0.278 x 90 mm/hr x 1,500 m2)  
    Q = 0.16 x 2.25 x10-5 m/s x 1,500 m2 
    Q = 540 x 10-5 m3/s 
B พื้นท่ีพื้นคอนกรีต  Q = (0.7 x 0.278 x 90 mm/hr x 1,500 m2) 
    Q = 0.7 x 2.25 x10-5 m/s x 1,500 m2 
    Q = 2,362.5 x 10-5 m3/s 
ดงันั้น A+B           Qรวม = (540 + 2,362.5) x 10-5 m3/s 
            Qรวม = 2902.5 x 10-5 m3/s หรือเท่ากบั 29,025,000 mm3/s 
เพราะฉะนั้น อตัราการระบายน ้าฝนก่อนการเปล่ียนแปลง คือ 29,025,000 ลูกบาศกเ์มตร ต่อวนิาที 
 จากการค านวณแสดงใหเ้ห็นวา่ พื้นท่ีA หลงัจากท าการเปล่ียนแปลงแลว้ จะมีการระบาย
น ้าออกในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ก่อนการเปล่ียนแปลง ประมาณ 18,175,000 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร ต่อ
วนิาที ดงันั้นจึงจะตอ้งมีการออกแบบพื้นท่ีหน่วงน ้าและท่อระบายน ้าเพื่อหน่วงน ้าฝนท่ีตกลงมาให้
อยูใ่นพื้นท่ีA ตามหลกัการ Zero Discharge 
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ภาพท่ี 35 กราฟหาค่าสัมประสิทธ์ิ Monograph  
ท่ีมา : ธงชยั พรรณสวสัด์ิ. คู่มือการออกแบบระบบระบายน ้าเสีย และน ้าฝน. พิมพค์ร้ังท่ี 5 
กรุงเทพมหานคร: วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549. 
 
 นอกจากน้ี ยงัสามารถหาค่า C ไดจ้าก Monograph (ภาพท่ี 35) ซ่ึงตอ้งท าการลากเส้น
เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิ ซ่ึงถือวา่เป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด โดยมีการค านวณ
ถึงระยะเวลาในการไหลของน ้าจากจุดท่ีห่างท่ีสุด (ในท่ีน้ีหมายถึง จุดท่ีใชร้ะยะเวลาในการไหลนาน
ท่ีสุด) จากบ่อพกัถึงบ่อพกัน ้า วา่มีระยะทางเท่าไหร่ และใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่ ซ่ึงในตาราง 
Monograph มีการใชห้น่วยเป็นฟุต ซ่ึงเราจะตอ้งแปลงหน่วยก่อนจึงจะสามารถน ามาใชไ้ด ้ และใช้
ระยะเวลาไหลเท่าไหร่ดว้ย โดยเรียกเป็นค่า tc แทน โดยน าไปแทนท่ีค่าสัมประสิทธ์ิเดิม(C)โดยตรง 
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และจะตอ้งหาความเขม้เฉล่ียของฝน โดยเป็นตวัแปรซ่ึงบอกถึงปริมาณน ้าฝนท่ีตกจากจุดท่ีห่างท่ีสุด
จากบ่อพกั ถึงบ่อพกัน ้า วา่มีปริมาณเท่าไหร่ โดยสามารถหาค่า i ไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

i = [7600/(tc+40)]-34 
โดยท่ี  tc คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนอง (Run-off Co-efficient) ท่ีไดจ้าก Monograph มีหน่วย
เป็นminutes 

i  คือ ความเขม้เฉล่ียของฝน มีหน่วยเป็น mm/hr หาไดจ้ากการแทนค่าตามสูตร 
 

 
 
ภาพท่ี 36 กราฟหาค่าสัมประสิทธ์ิ Monograph ท่ีใชใ้นตวัอยา่งท่ี 2 
ท่ีมา : ประยกุตจ์ากธงชยั พรรณสวสัด์ิ. คู่มือการออกแบบระบบระบายน ้าเสีย และน ้าฝน. พิมพค์ร้ัง
ท่ี 5 กรุงเทพมหานคร: วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549. 
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ตวัอยา่งท่ี 2 ระยะทางเดิมท่ีระบายน ้าออกนอกพื้นท่ีท่ียาวท่ีสุดประมาณ 305 เมตร ค่า Slope ดินเดิม 
2% พื้นเดิมเป็นลกัษณะเป็นพื้นท่ีวา่งเปล่าปกคลุมดว้ยหญา้เก่า ซ่ึงกราฟ Monograph ใชห้น่วยฟุต 
ในการค านวณ เพราะฉะนั้นจะตอ้งแปลงหน่วยระยะทางใหเ้ป็นฟุต ตามอตัราส่วน 1 เมตร มีค่า
เท่ากบั 3.28 ฟุต จะไดร้ะยะทาง 1,000 ฟุต หลงัจากนั้นน าไปหาค่า tc  
ดงันั้นจาก Monograph จะไดค้่า tc เท่ากบั 25 นาที (ภาพท่ี 44) จะไดค้่าความเขม้ฝนเป็นดงัน้ี 
จากสูตร    i = [7,600/(tc+40)]-34 
    i = [7,600/(25+40)]-34 
    i = 82.92 mm/hr 
เพราะฉะนั้นความเขม้เฉล่ียน ้ าฝน มีค่าเท่ากบั 82.92 มิลลิเมตร ต่อชัว่โมง 
 
2. การค านวณพืน้ทีร่องรับน ้า 
 การสร้างพื้นท่ีรองรับน ้า สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ การสร้างท่อ
ระบายน ้า โดยหน่วงน ้าไวภ้ายในท่อ กบัการสร้างพื้นท่ีเปิดโล่ง เช่น ลานจอดรถ สวน หรือบ่อพกัน ้า 
เพื่อรองรับน ้าและปล่อยใหน้ ้ าบางส่วนไหลซึมลงไปในดิน โดยการเลือกใชพ้ื้นท่ีรองรับน ้าทั้ง 2 
ประเภท ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายๆอยา่ง เช่น สภาพพื้นท่ี มีมากพอต่อการสร้างพื้นท่ีเปิดโล่ง
หรือไม่ มีเงินลงทุนต่อการสร้างหรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งค านวณดว้ยวา่ จะตอ้งการหน่วงน ้ าเป็นระยะเวลา
เท่าไหร่ ก่อนท่ีจะระบายน ้าออกไปภายนอก ซ่ึงจะตอ้งดูจากบริบทภายนอกวา่มีความอ่อนไหวต่อ
ปัญหาทางอุทกภยัมากนอ้ยเพียงใด  โดยการสร้างพื้นท่ีรองรับน ้าประเภทต่างๆ จะตอ้งค านวณดงัน้ี 
 2.1  การค านวณขนาดท่อระบายน ้าแบบไหลไม่เตม็ท่อ 
 ท่อระบายน ้า มีหนา้ท่ีเพื่อใชใ้นการระบายน ้า และหน่วงน ้าท่ีอยูใ่นท่อไปใน
ขณะเดียวกนั โดยสูตรค านวณน้ี เรียกวา่ Manning's formula (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ : 2549) สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
  V = 1/n x R2/3 x S1/2 
  Q = V x A 
  R = A/P  
  D = (3.12Qn/S0.5)0.375 
โดยท่ี Q คือ ปริมาณน ้าฝนท่ีระบายผา่นท่อ โดยไหลไม่เตม็ท่อ มีหน่วยเป็น m3/s 

n คือ สัมประสิทธ์ิพื้นผวิของ Manning ส าหรับท่อน ้ามีค่าเท่ากบั 0.013 
S คือ ค่าความลาดชนัของท่อระบายน ้า 
V คือ ความเร็วเฉล่ียท่ีน ้าไหลในท่อ มีหน่วยเป็น m/s โดยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.6 m/s 
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A คือ พื้นท่ีหนา้ตดัของท่อระบายน ้า มีหน่วยเป็น m2 
r คือ รัศมีภายในของท่อระบายน ้า มีหน่วยเป็น m 
D คือ เส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อระบายน ้า มีหน่วยเป็น m 
P คือ เส้นขอบเปียก คือเส้นขอบท่อท่ีสัมผสัน ้า มีหน่วยเป็น m 
R คือ Hydraulic radius หมายถึง รัศมีของเส้นขอบเปียก มีหน่วยเป็น m 

 ซ่ึงตามสูตรค านวณน้ี ถือวา่เป็นสูตรค านวณเบ้ืองตน้ เพื่อหาขนาดของท่อระบายน ้า 
ปริมาณน ้าฝนท่ีไหลผา่นท่อ และหาความเร็วของน ้าท่ีไหลในท่อ  
 
ตวัอยา่งท่ี 3 พื้นท่ีรับน ้าฝนขนาด 1,001 m2 ความยาวเส้นท่อ คือ 100 m ความลาดเอียงของท่อ 1:750 
ขนาดท่อ 0.6 เมตร 
สามารถหาปริมาณน ้าฝนไดด้งัน้ี 
    Q = CiA 
    Q = 0.278 CiA x 10-6  
    Q = 0.01753 m3/s 
สามารถหาเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อไดด้งัน้ี 
    D = (3.12Qn/S0.5)0.375 
    D = 0.231 m 
สามารถหาความเร็วเฉล่ียท่ีน ้ าไหลในท่อไดด้งัน้ี คิดในกรณีน ้าเตม็ท่อ R = D 
    V = 1/n x R2/3 x S1/2 
    V = 0.397/0.013 x (0.231) 2/3 x 0.00133 ½ 
    V = 0.792 m/s 
สามารถหาพื้นท่ีหนา้ตดัของท่อระบายน ้า คิดในกรณีน ้าเตม็ท่อ 
    A = π d2/4 
    A = 22/7 x 0.62 /4 
    A = 0.283 m2 
สามารถหาอตัราการไหลเตม็ท่อ (Qfull) ไดด้งัน้ี 
    Q = V x A 
    Q = 0.792 x 0.283 
    Q = 0.22393 m3/s 
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ดงันั้น สามารถหาปริมาณน ้าท่ีสามารถหน่วงในท่อไดด้งัน้ี 
    Qรวม = 0.22393 x 100  
    Qรวม = 22.393 m3 
 
 2.2  การค านวณหาพื้นท่ีบ่อพกัน ้า 
  2.2.1 บ่อพกัน ้าปกติ คือพื้นท่ีส าหรับหน่วงน ้าฝนท่ีตกลงมา เพื่อชะลอการไหลขอ
น ้าออกจากพื้นท่ีโครงการไปสู่พื้นท่ีสาธารณะรอบขา้ง ซ่ึงสามารถค านวณหาไดจ้าก การน าปริมาณ
น ้าท่ีตอ้งการระบายออกจากพื้นท่ีหลงัการปรับปรุง หกัลบดว้ยปริมาณน ้าท่ีตอ้งการระบายออกจาก
พื้นท่ีก่อนการปรับปรุง และปริมาณน ้าท่ีท่อระบายน ้าสามารถกกัเก็บไวไ้ด ้ จะไดป้ริมาณน ้าท่ีบ่อพกั
น ้าจ  าเป็นจะตอ้งรองรับได ้
 เม่ือไดป้ริมาณน ้าท่ียงัเหลืออยู ่ หมายถึงปริมาณน ้าขั้นต ่าท่ีสุดท่ีบ่อพกัน ้าควรจะรองรับ
ได ้  เม่ือผูอ้อกแบบทราบถึงปริมาณแลว้ก็จะสามารถค านวณพื้นท่ีบ่อพกัไดต้ามสูตรหาปริมาตร
ทัว่ไป เช่น Width x Length x Depth = ปริมาตรความจุบ่อทรงเหล่ียม โดยมีหน่วยเป็น m3 
  2.2.2 บ่อพกัน ้าประเภท Free board คือ บ่อพกัน ้าท่ีมีน ้ าขงัอยูต่ลอดเวลา การหา
ปริมาตรน ้าในบ่อ Free board คือการหาปริมาตรน ้าท่ีบ่อสามารถจุไดท้ั้งหมด หกัออกดว้ยปริมาณน ้า
ท่ีเป็นระดบัเดิมท่ีบ่อมีอยู ่จะเป็นปริมาณน ้าท่ีบ่อสามารถรับน ้าไดเ้พิ่มส าหรับบ่อ Free board 
 
3. สรุปเนือ้หาส าคัญ 
 การออกแบบพื้นท่ีรองรับน ้า และการค านวณ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆองคป์ระกอบ 
ผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษาก่อนวา่ การเปล่ียนแปลง ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภูมิภาคหรือไม่
อยา่งไร เน่ืองจากปัจจยัของบริบทรอบขา้ง เป็นส่ิงส าคญัต่อการตดัสินใจไดว้า่ ปริมาณของน ้าท่ีเรา
ตอ้งการจะหน่วงหรือระบายออกมีมากหรือนอ้ยเพียงใด ใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่ อีกทั้งยงัช่วยในการ
ออกแบบเบ้ืองตน้ไดว้า่ ควรจะจดัการพื้นท่ีอยา่งไร ก่อนท่ีจะไปประยกุตก์ารออกแบบเขา้กบัการ
ค านวณเชิงวศิวกรรม (การค านวณท่อระบายน ้า) ซ่ึงจะท าใหข้นาดของท่อระบายน ้ามีขนาดเล็กลง 
ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อทศันียภาพของภูมิทศัน์ดว้ย 
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บทที ่6 
 

กรณีศึกษา 
 
 ในการศึกษาวจิยัน้ี เป็นการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการน าองคป์ระกอบ
ทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใช ้เพื่อการบรรเทาปัญหาทางอุทกวทิยาเมือง  
 การเลือกกรณีศึกษา จึงตอ้งเป็นการเลือกกรณีศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการบรรเทา
ปัญหาอุทกวทิยาเมืองโดยการใชอ้งคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางและการ
สนบัสนุนแนวความคิดท่ีตอ้งการ โดยมีขอ้ก าหนดในการเลือกกรณีศึกษา ดงัน้ี 

1. จะตอ้งเป็นโครงการท่ีมีการก่อสร้างจริง และการก่อสร้างส าเร็จลุล่วงไปแลว้ 
2. จะตอ้งเป็นโครงการท่ีใชอ้งคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อบรรเทาปัญหาทาง

อุทกวทิยาเมือง 
 
1. กรณีศึกษาที ่1  

1.1  ขอ้มูลพื้นฐาน 
 ช่ือโครงการ: The Emerald Necklace 
 สถานท่ีตั้ง: เมืองบอสตนั, บรู๊คลิน และ แมซซาชูเซ็ท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ขนาด: 1,100 เอเคอร์ (ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร) 
 ออกแบบโดย: Frederick Law Olmsted 
 ปีท่ีเร่ิมก่อสร้าง: คริสตศกัราช 1878 
 ปีท่ีโครงการเสร็จ: คริสตศกัราช 1989 
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ภาพท่ี 37 แสดงแผนผงัของ The Emerald Necklace 
ท่ีมา : The Emerald Necklace (http://www.emeraldnecklace.org/) 
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ประวติัความเป็นมา:  
โครงการน้ีเร่ิมตน้จากความตอ้งการของภาครัฐ ท่ีจะบรรเทาปัญหาทางอุทกวทิยา

เมือง ในพื้นท่ี Back Bay และFens ดว้ยสาเหตุท่ีพื้นท่ีของเมืองเกิดจากการถมท่ี จึงท าใหพ้ื้นท่ีเมืองท่ี
ถมข้ึน ประสบปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ัง 

ในปีค.ศ. 1880 Frederick Law Olmsted ไดเ้สนอใหน้ า Muddy River ท่ีไหล
เช่ือมต่อจาก Jamaica Pond ท่ีไหลผา่นFens เขา้ไปรวมอยูใ่นโครงการดว้ย เพื่อใชเ้ป็นแนวเส้นทาง
การระบายน ้าไปสู่ Charles River ซ่ึงแนวความคิดของOlmsted คือการเช่ือมต่อสวนของเมืองดว้ย
แนว Parkway และ River way เช่ือมกบัพื้นท่ีพกัน ้าขนาดเล็กจ านวนมาก  

จากภาพท่ี 37 แสดงใหเ้ห็นวา่ผงัของ The Emerald Necklace เร่ิมตน้ท่ี Downtown 
Crossing ใกลเ้มืองบอสตนั เช่ือมตามเส้นทางตามแนวเขตระหวา่งบอสตนัและบรู๊คลิน ก่อนจะเล้ียว
เขา้สู่ Back Bay และ The Fens แลว้เช่ือมต่อกบั River way ผา่น Olmsted Park และ Jamaica Pond 
ก่อนจะเช่ิอมเขา้กบัพื้นท่ีของ Arnold Arboretum ตามแนวการเช่ือมต่อของ Muddy River แลว้เล้ียว
หกัลงมาท่ี Franklin Park และไปจบท่ี Boston Harbor 

 
ภาพท่ี 38 แสดง Boston Public Garden พื้นท่ีส่วนท่ี 2 ใน The Emerald Necklace 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace) 
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ภาพท่ี 39 แสดง Back Bay Fens พื้นท่ีส่วนท่ี 3 ใน The Emerald Necklace 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace) 
 

 
ภาพท่ี 40 แสดง Olmsted Park พื้นท่ีส่วนท่ี 4 ใน The Emerald Necklace 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace) 
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ภาพท่ี 41 แสดง Ward Pond ภายใน Olmsted Park พื้นท่ีรองรับน ้า 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace) 
 

 
ภาพท่ี 42 แสดงแนวทางเดินขนานคู่กบั River way 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace) 
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1.2 แนวความคิดและองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมท่ีน ามาใช้ 
1.2.1 พื้นท่ีสวนสาธารณะ และสวนรุกขชาติ การสร้างพื้นท่ีกกัเก็บน ้าส าหรับ

ชุมชนเมืองขนาดดใหญ่ เราสามารถน าพื้นท่ีนนัทนาการในเมือง เช่น สวนสาธารณะ มาประยกุตใ์ห้
เป็นพื้นท่ีรองรับน ้าได ้ เน่ืองจากสวนสาธารณะเป็นเสมือนพื้นท่ีรองรับน ้าธรรมชาติท่ีคอยดกัน ้าท่ี 
ไหลเอ่อลน้ตามบริบทของเมือง และยงัถูกประยกุตเ์พื่อใชใ้นการบ าบดัน ้าอีกดว้ย เน่ืองจาก
สวนสาธารณะมกัจะถูกสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของแม่น ้าสายหลกัๆตาม ธรรมชาติ และ
พื้นท่ีประเภททะเลสาบ จึงเหมาะแก่การใชง้านในการรองรับน ้าของเมือง 

1.2.2 Parkway และ River way เป็นการน าองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม มา
เป็นแนวการเช่ือมต่อสวนสาธารณะต่างๆของเมือง ซ่ึงสามารถท าใหช่้วยเพิ่มพื้นท่ีในการชะลอการ
ไหลของน ้า และยงัส่งผลต่อระบบนิเวศอีกดว้ย เน่ืองจากแนวเส้นทางสีเขียว (Green Corridor) จะท า
หนา้ท่ีเปรียบเสมือนแนวทางเดิน หรือเส้นทางอพยพของสัตวข์นาดเล็กต่างๆ  

1.2.3 พื้นท่ีรองรับน ้าและโครงข่ายระบายน ้า ตามแนวความคิดของ Frederick 
Law Olmsted ในการเช่ือมต่อพื้นท่ีรองรับน ้าขนาดใหญ่ต่างๆเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นสวนสาธารณะ 
สวนรุกขชาติ หรือบึงน ้าขนาดเล็ก อยา่ง Jamaica Pond ดว้ยแนว Parkway และ River way ส่งผลให้
โครงข่ายระบายน ้าของเมือง สามารถเช่ือมต่อกนักบัพื้นท่ีรองรับน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
ปลายทางท่ีอ่าวของเมืองบอสตนั ดงันั้นโครงข่ายการระบายน ้าและการเช่ือมต่อของพื้นท่ีรองรับน ้า
น้ี จะช่วยรองรับปัญหาน ้าท่วมภายในเมือง ก่อนท่ีจะไหลออกไปสู่ทะเลในทา้ยท่ีสุด 
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2.  กรณีศึกษาที ่2  
2.1  ขอ้มูลพื้นฐาน 

  ช่ือโครงการ: The Woodlands 
  สถานท่ีตั้ง: เทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ขนาด: 15,000 เอเคอร์ (ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร) 
  ออกแบบโดย: WMRT (David A. Wallace, Ian L. McHarg, William H. Robert 

and Thomas A. Todd) 
  ปีท่ีเร่ิมวางแผนก่อสร้าง: คริสตศกัราช 1960 
  ปีท่ีโครงการเสร็จ: คริสตศกัราช 1974 
  ประวติัความเป็นมา:  
  โครงการน้ีเร่ิมตน้จาก George Mitchell นกัธุรกิจน ้ามนัของเทก็ซสั เร่ิมสนใจใน

การพฒันาเมือง และเร่ิมค านึงถึงสังคมและสภาพแวดลอ้ม จึงเร่ิมท าโครงการ New Communities 
Program, Title VII of the Housing and Urban Development Act of 1970 ข้ึน เพื่อศึกษาผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี และไดต้ดัสินใจจา้งบริษทั WMRT ซ่ึงมี Ian L. McHarg เขา้มาท าการ
ออกแบบโครงการน้ี และไดพ้บวา่การพฒันาเมืองจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบการระบายน ้า
ภายในเมือง เน่ืองจากพื้นท่ีส าหรับใหน้ ้าซึมลงดินนอ้ยลง และจะส่งผลกระทบต่อเมือง Houstonทาง
ตอนใต ้ 

  Ian McHarg มองวา่ระบบอุทกวทิยาเป็นกุญแจส าคญัของระบบนิเวศ และจาก
การศึกษายงัพบอีกวา่ ระบบระบายน ้าและการกกัเก็บน ้ าใตดิ้นของพื้นท่ีในวูด๊แลนด์ เป็นระบบ
ธรรมชาติท่ีมีความส าคญั ดงันั้นการออกแบบโครงการจึงท าเพื่อตอบสนองต่อระบบดงักล่าวและ
เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพน ้าของพื้นท่ีอีกดว้ย โดย McHarg เช่ือวา่ระบบอุทกวิทยาเมืองของ 
Woodlands นั้นเหมาะสมอยูแ่ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีภายในเมืองจะตอ้งท าในปริมาณท่ี
นอ้ยท่ีสุด และท าการวเิคราะห์ สภาพพื้นท่ีและศกัยภาพของพื้นท่ี ท าใหพ้บวา่ พื้นท่ีในแต่ละส่วน มี
ศกัยภาพในการพฒันา สูงหรือต ่าเพียงใด แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้หส้ัมพนัธ์กบั facility ของ
เมือง ยกตวัอยา่งเช่น โรงพยาบาล หรือท่ีพกัอาศยัหนาแน่น จะท าการลดปริมาณพื้นท่ีดาดแขง็ให้
นอ้ยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 43 แสดงแผนผงัของ The Woodlands, Texas 
ท่ีมา : The Woodlands, Texas (http://www.thewoodlandscvb.com/map.asp) 
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ภาพท่ี 44 แสดง Riverwayใน The Woodlands, Texas 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas) 
 

 
ภาพท่ี 45 แสดง Residential Areaใน The Woodlands, Texas 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas) 
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ภาพท่ี 46 แสดงทางสัญจรภายใน The Woodlands, Texas 
ท่ีมา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas) 
 

2.2 แนวความคิดและองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมท่ีน ามาใช้:  
2.2.1 การน าการศึกษา การวิเคราะห์พื้นท่ี เพื่อให้ผูอ้อกแบบเขา้ใจถึงศกัยภาพของ

พื้นท่ี ลกัษณะ และความเป็นไปไดใ้นการปรับเปล่ียนพื้นท่ี รวมถึงสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

2.2.2 มีการวางแผนพฒันาเมืองและภูมิภาคอยา่งมีประสิทธิภาพ ทางผูอ้อกแบบ
ไดศึ้กษาถึงภาพรวมของพื้นท่ี วา่การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี Woodlands จะส่งผลกระทบอะไรต่อภูมิภาค 
และมีการวางแผนจดัสรรพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัศกัยภาพของพื้นท่ีดงักล่าว 

2.2.3 การปรับเปล่ียนพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีการปรับเปล่ียนเท่าท่ีจ  าเป็น ท าใหเ้มือง
สามารถรักษาสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คียงท่ีสุดกบัธรรมชาติ โดยสามารถรองรับและระบายน ้าไดดี้
อยูแ่ลว้ 
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บทที ่7 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ในบทน้ีเป็นการสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูล ขั้นตอนในการศึกษา การวิเคราะห์รวม
ไปถึงแนวความคิดต่างๆท่ีใช ้ ซ่ึงไดอ้ธิบายรายละเอียดไวต้ ั้งแต่บทท่ี1 ถึง 6 การวจิยัคร้ังน้ีจึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ และเสนอแนวความคิดเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ 
ดงันั้นในการน าวจิยัน้ีไปใชใ้นการศึกษาต่อ หรือเป็นขอ้มูลในการจดัท าโครงการต่างๆในอนาคต 
ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

การออกแบบและวางผงั เพื่อการชะลอน ้าจ  าเป็นตอ้งมีการวางแผน และการด าเนินงานท่ี 
เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ โดยการวางแผนและการด าเนินงานท่ีดีจะช่วยให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ และขบัเคล่ือนไปสู่ความอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไม่เพียงแต่สามารถช่วยใหบ้รรเทาปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้ ยงัสามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทศัน์ของเมืองใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมากข้ึน
อีกดว้ย 
 
1.  ผลทีไ่ด้รับจากการศึกษา  

1.1  จากการศึกษาท าใหเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
ท่ีมีผลต่อระบบอุทกวทิยาเมือง ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อระบบอุทกวทิยาเมือง สามารถแยก
เป็นองคป์ระกอบระดบัภูมิภาค และองคป์ระกอบทางกายภาค ซ่ึงองคป์ระกอบระดบัภูมิภาค ถือเป็น
การจดัการออกแบบและวางผงัเมือง การจดัการต่อระบบผงัเมือง สามารถก าหนดและใชป้ระโยชน์
พื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจดัสรรและก าหนดประโยชน์และหนา้ท่ีใชส้อยของผงั
เมืองรวม เพื่อตอบสนองต่อระบบทางอุทกวทิยาเมืองไดอ้ยา่งเหมาะสม ตวัอยา่งเช่น The 
Woodlands, Texas ซ่ึงมีการวิเคราะห์ในระดบัภูมิภาค เพื่อจะไดส้ามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อการเปล่ียนแปลง และเพื่อสามารถน าศกัยภาพท่ีมีของพื้นท่ีมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดี ท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในระบบการหมุนเวยีนของน ้า พบวา่การเติบโตข้ึนของ
เมืองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อระบบอุทกวทิยา 
เน่ืองจากการขยายตวัของเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมท่ีมากข้ึนของเมืองโดยไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
และเส้นทางต่างๆท่ีมีอยูเ่ดิมตามธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาในการระบายน ้าข้ึน 
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1.2  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของภูมิทศัน์เมืองและระบบทางอุทกวทิยา ท าใหท้ราบ
สาเหตุของปัญหาระหวา่งน ้าและเมือง วา่มีความสัมพนัธ์ในเชิงพื้นท่ี คือ เส้นทางน ้าจะไหลจากท่ีสูง
ลงท่ีต ่า  เม่ือเส้นทางน ้าไหลผา่นเมือง จะท าใหก้ารดูดซึมนอ้ยลง และน ้าจะมีการไหลท่ีเร็วข้ึน  จึง
ควรมีการก าหนด คุณลกัษณะของพื้นท่ีสีเขียว ใหมี้หนา้ท่ีในการรองรับปรากฏการณ์ทางอุทกวทิยา
ท่ีต่างกนัไป เช่น การใชพ้ื้นท่ีสีเขียวเป็นพื้นท่ีชะลอน ้าก่อนท่ีจะไหลเขา้สู่ตวัเมือง หรือใชใ้นการเป็น
พื้นท่ีรวบรวมน ้าและใหน้ ้าไหลซึมลงสู่พื้นดินได ้

1.3  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท าใหพ้บวา่ กระบวนการธรรมชาติกบัการ
ออกแบบภูมิทศัน์มีความส าคญัและมีผลกระทบถึงกนัเสมอ กระบวนการและวธีิการเพื่อการวาง
แผนภูมิทศัน์ อีกทั้งการพฒันาและการอนุรักษ ์ เป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาภูมิทศัน์ใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยเป้าหมายของการศึกษาน้ี คือการสร้างความสอดคลอ้งน้ีให้เกิดข้ึน 

1.4  จากการศึกษาทฤษฎีการค านวณพื้นท่ีพกัน ้า ท าใหเ้ขา้ใจถึงพื้นฐานการค านวณ
เบ้ืองตน้ท่ีสามารถน ามาประยกุตเ์พื่อใชใ้นการออกแบบ โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอ่ืนๆท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ได ้โดยจะตอ้งค านึงถึงบริบทรอบขา้งเป็นส าคญั เพื่อท่ีจะบรรเทาปัญหาทางอุทกวยิาเมืองได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  
 
2.  ข้อเสนอแนะ  

การศึกษาเพื่อหาหลกัการในการวางผงัออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อกกัเก็บและระบายน ้าผวิดิน
น้ี เป็นการวางแผนภูมิทศัน์ในการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีปรากฏในภูมิทศัน์ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัในการวเิคราะห์ต่างๆ เพื่อสร้างเหตุผลในการตดัสินใจ ส าหรับการวางแผน
และพฒันาสู่การออกแบบต่อไป  

จากการศึกษาตามขั้นตอนและวธีิการวจิยัน้ี จึงสามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้น
การศึกษาต่อยอดไดด้งัน้ี 

2.1  สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ในการด าเนินการต่างๆ เช่น 
การหาความเหมาะสมต่อการสร้างโครงการ หรือการวางผงัเมืองในอนาคต โดยการน าการศึกษา
คร้ังน้ีมาสร้างเหตุผลในการตดัสินใจร่วม 

2.2  ในการศึกษาองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ ประกอบไปดว้ยกระบวนการทางธรรมชาติ 
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีกล่าวถึงกระบวนการทางอุทกวทิยา และท่ีนอกเหนือจากน้ียงัมี ธรณีวทิยา 
บรรยากาศ รวมไปถึงระบบนิเวศดว้ย จากปัจจยัท่ีหลากหลายของแต่ละกระบวนการท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ จึงควรมีการศึกษาอ่ืนๆนอกเหนือจากกระบวนการทางอุทกวิทยา ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบภูมิทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ  จะท าใหก้ารออกแบบเป็นไป
ในแนวทางท่ีถูกตอ้งและน าไปสู่ความย ัง่ยนืแก่ภูมิทศัน์สืบต่อไป 

2.3  สามารถน าหลกัการค านวณพื้นฐานเชิงวศิวกรรมเบ้ืองตน้น้ี ไปสนบัสนุนการสอน
เพื่อใหผู้ท่ี้ท  าการศึกษาต่อสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานออกแบบ และเพื่อพฒันางานออกแบบ
ใหส้ามารถแสดงศกัยภาพของงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การออกแบบภูมิทศัน์ถนนจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการออกแบบ ตามท่ีปรากฏใน The 
American Planning Association (APA) ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  พืน้ทีแ่ละขนาดทางเท้า (Sidewalk zones and Dimension) 
  พื้นท่ีทางเทา้ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆท่ีเป็นหลกั 3 ส่วน คือ ส่วนพื้นท่ีหนา้อาคาร
(Building zone) ส่วนพื้นท่ีทางเดินเทา้ (Pedestrian zone) และส่วนพื้นท่ีขอบถนน (Curb zone) 
ดงันั้นการออกแบบทางเทา้ท่ีดีจ  าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางสัญจรหรือพื้นท่ีทางเดินเทา้ท่ีอยูต่รงกลาง
และไม่มีส่ิงกีดขวางบนเส้นทางเดินเทา้ นอกจากน้ีควรมีการจดัองคป์ระกอบภูมิทศัน์ถนนต่างๆ เช่น 
อุปกรณ์ประดบัถนน (Street Furniture) หรือพืชพรรณส าหรับภูมิทศัน์ถนน (Street Plants) ท่ีจดัวาง
อยา่งเป็นสัดส่วนบนพื้นท่ีทางเทา้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูท่ี้สัญจร 

 
ภาพท่ี 47 แสดงส่วนประกอบของพื้นท่ีทางเทา้ 
ท่ีมา : American Planning Association. The American Planning Association (APA). 
USA: American Planning Association. 2006. 
 
2.  หลกัเกณฑ์มาตราฐานความกว้างของช่องทางเดิน 
 APA ไดก้ าหนดมาตราฐานความกวา้งของช่องทางเดินเฉล่ียส าหรับ 1 คนยนื ประมาณ 
0.45-0.60 เมตร และความกวา้งส าหรับช่องทางเดินอยา่งนอ้ย 0.90-1.20 เมตร ส าหรับคนสัญจร 1 
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คน และช่องทางเดินท่ีเหมาะสมส าหรับการสัญจร 2 คน อยูท่ี่ 1.50-1.80 เมตร โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง
ช่องทางเดิน  
 การออกแบบทางเทา้ท่ีดี จะตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภยัในการ
สัญจร ในยา่นพาณิชยกรรมต่างๆพื้นท่ีทางเทา้ควรออกแบบใหมี้แนวท่ีกั้นระหวา่งทางเทา้กบัตวั
ถนน โดยใชอุ้ปกรณ์ประดบัถนน หรือพืชพรรณต่างๆ เป็นแนวส าหรับกั้น ซ่ึงบริเวณส าหรับจดัวาง
อุปกรณ์ประดบัถนนต่างๆ APA ไดก้  าหนดความกวา้งของพื้นท่ีน้ี อยา่งนอ้ย 1.20 เมตร ส่วนพื้นท่ีท่ี
เป็นยา่นท่ีพกัอาศยั ควรมีพื้นท่ีส าหรับปลูกตน้ไมห้รือจดัภูมิทศัน์ในระยะถอยร่น ซ่ึงพืชพรรณท่ีใช้
ควรมีทรงพุม่ท่ีสามารถใหร่้มเงาส าหรับทั้งพื้นท่ีถนนและทางเดินเท่าความกวา้งของทางเดินเทา้ท่ีใช้
ส าหรับปลูกพืชพรรณต่างๆ APA ไดก้  าหนดความกวา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 1.80 เมตร เพื่อการเจริญเติบโต
ของตน้ไมใ้นอนาคต 

 
ภาพท่ี 48 แสดงช่องทางเดินส าหรับ 1 และ2 คนสัญจร 
ท่ีมา : American Planning Association. The American Planning Association (APA). 
USA: American Planning Association. 2006. 
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ภาพท่ี 49 แสดงความกวา้งของพื้นท่ีส าหรับวางอุปกรณ์ประดบัถนน 
ท่ีมา : American Planning Association. The American Planning Association (APA). 
USA: American Planning Association. 2006. 
 

 
ภาพท่ี 50 แสดงความกวา้งของพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชพรรณต่างๆบนทางเทา้ 
ท่ีมา : American Planning Association. The American Planning Association (APA). 
USA: American Planning Association. 2006. 
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3.  พืน้ทีแ่ละทางจักรยาน (Bikeway) 
  The American Association of stage Highway and transportation Officials (AASHTO) 
ไดร้ะบุเก่ียวกบัการใชจ้กัรยานเป็นพาหนะไวใ้น Time-server Standards for Landscape 
Architecture) ไวว้า่ "การใช้จักรยานเป็นพาหนะในการสัญจร มีรูปแบบของการใช้งาน 2 แบบ คือ  

1.  การใช้งานจักรยานเพ่ือการนันทนาการและการออกก าลังกาย  
2.  การใช้งานจักรยานเพ่ือเป็นทางเลือกในการสัญจรเพ่ือเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ” 

 ในการออกแบบทางสัญจรส าหรับผูข้บัข่ีจกัรยานท่ีดี ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบั
รูปแบบการใชง้าน รวมถึงขอ้จ ากดัในการท าทางส าหรับจกัรยานดว้ย ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ท าทางจกัรยาน คือจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูข้บัข่ีเป็นหลกัส าคญั โดยปัจจยัท่ีก าหนด
ความกวา้งของทางจกัรยานท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบประกอบไปดว้ย 

1.  ขนาดและสัดส่วนเฉพาะของจกัรยาน และผูข้บัข่ีจกัรยาน 
2.  การใชท้างจกัรยานท่ีมีการใชง้านหลากหลาย เช่น เป็นพื้นท่ีทางเดินเทา้หรือลู่วิง่

ส าหรับออกก าลงักายรวมอยูด่ว้ย 
3.  ช่องวา่งระหวา่งการสัญจรสวนทาง และระยะห่างระหวา่งอุปสรรคขา้งทาง เช่น 

แนวพุม่ไมห้รือป้ายต่างๆ 
4. การวางแผนปริมาณในการใชจ้กัรยานในพื้นท่ีท่ีท าการออกแบบ เพื่อสามารถท าทาง

จกัรยานใหส้ามารถรองรับไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ภาพท่ี 51 แสดงขนาดและสัดส่วนของผูข้บัข่ีจกัรยานและทางจกัรยาน 
ท่ีมา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape 
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995. 
 

The American Association of stage Highway and transportation Officials (ASHTO) 
ยงัไดก้  าหนดรูปแบบของทางจกัรยานไวเ้ป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

1. ทางส าหรับจกัรยาน (Bike path) 
เป็นการก าหนดรูปแบบทางส าหรับจกัรยานโดยเฉพาะและแยกออกเป็นสัดส่วน โดย

จะเป็นทางโล่งท่ีไม่มีตน้ไมป้กคลุมหรือเป็นทางท่ีมีตน้ไมป้กคลุม ซ่ึงจะรวมอยูใ่นพื้นท่ีเขตทางหรือ
นอกเขตทางก็ได ้มีความกวา้งของทางจกัรยานอยา่งนอ้ย 2.40-3.40 เมตร 
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ภาพท่ี 52 แสดงช่องทางจกัรยาน (Bike path) 
ท่ีมา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape 
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995. 
 

2. ช่องทางส าหรับจกัรยานบนถนน (Bike lane) 
ช่องทางส าหรับจกัรยานบนถนนเป็นทางส าหรับจกัรยานโดยเฉพาะ เป็นช่องทาง

ส าหรับจกัรยานท่ีต่อเน่ืองกบัถนน มีการแสดงแนวขอบทางหรือวสัดุปูพื้นแสดงแนวเขตช่องทาง
จกัรยานอยา่งชดัเจนเพื่อความปลอดภยัของผูส้ัญจร ความกวา้งของช่องทางอยา่งนอ้ย 1.50-1.80 
เมตร 
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ภาพท่ี 53 แสดงช่องทางส าหรับจกัรยานบนถนน (Bike lane) 
ท่ีมา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape 
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995. 
 

3. ช่องทางจกัรยานริมไหล่ทาง (Wide Outside lane) 
เป็นการท าช่องทางจกัรยานบริเวณริมไหล่ทางโดยการขยายพน้ท่ีไหล่ทางออกไป

เพื่อการสัญจรอยา่งสะดวกและปลอดภยั ซ่ึงนอกจากเป็นช่องทางจกัรยานแลว้ยงัเป็นช่องทาง
ส าหรับจกัรยานยนตร์วมอยูด่ว้ย โดยไม่มีส่ิงแสดงถึงแนวเขตช่องทางจกัรยานแต่จะเป็นพื้นท่ีท่ีขยาย
ออกไปจากถนนสัญจรหลกั โดยมีความกวา้งมาตราฐานจากแนวเขตถนนอยา่งนอ้ย 4.20 เมตร 

4. ทางจกัรยานร่วมกบัพื้นท่ีถนน (Shared Roadway) 
เป็นการท าทางจกัรยานจากการแบ่งพื้นท่ีถนน เพื่อเป็นช่องทางส าหรับจกัรยาน โดย

มีสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงทางจกัรยานหรือวสัดุปูพื้นบ่งบอกถึงเส้นทาง ซ่ึงช่องทางจกัรยานน้ียงัเป็น
ช่องทางส าหรับจกัรยานยนตห์รือทางเดินเทา้อีกดว้ย ความกวา้งของช่องทางโดยปกติจะใชร่้วมกบั
พื้นท่ีถนน แต่ถา้มีปริมาณการใชจ้กัรยานสูง อาจแบ่งพื้นท่ีถนนใหเ้ป็นช่องทางจกัรยานอยา่งนอ้ย 
1.50-1.80เมตร 
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ภาพท่ี 54 แสดงช่องทางส าหรับจกัรยานริมไหล่ทาง (Wide Outside lane) และช่องทางจกัรยาน
ร่วมกบัพื้นท่ีถนน (Shared Roadway) 
ท่ีมา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape 
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995. 
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