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 ณฐัวดี  เตมียกลุ:  ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มที�มีตอ่ความผกูพนักบัที�อยู่
อาศยัและกิจกรรมการใช้งานพื �นที�ริมนํ �า กรณีศกึษาเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดั
สิงห์บรีุ  อาจารย์ที�ปรึกษาค้นคว้าอิสระ  อ.ดร.สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี. 124 หน้า  

การวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาผลกระทบของการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมที�มีต่อ
กิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �าและเพื�อศึกษาผลกระทบของการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมที�มีต่อความ
ผกูพนักบัที�อยูอ่าศยัของคนในชมุชนที�มีการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม 

ในการวิจัยเพื�อหาผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมนั �นใช้การเปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 2 แห่งที�ต่างกนัคือ พื �นที�ที�มีเขื�อนป้องกนันํ �าท่วมและพื �นที�ที�ไม่มีเขื�อนป้องกันนํ �าท่วม 
ขณะที�การวิจยัเพื�อหาผลกระทบจากการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าทว่มที�มีตอ่กิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �า
นั �นจะเปรียบเทียบระหว่างพื �นที�ที�มีการสร้างเขื�อนกับพื �นที�ที�มีการสร้างเขื�อน และเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลงัการสร้างเขื�อน  โดยใช้แบบสอบถามในการสอบถามด้านข้อมูลทั�วไป ความ
ผูกพันที�คนมีต่อชุมชนที�อยู่อาศยั กิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �าเขื�อน และผลกระทบจากการสร้าง
เขื�อนป้องกนันํ �าทว่ม  รวมถึงการสงัเกตการณ์ลกัษณะกิจกรรมที�เกิดขึ �น  

ผลการวิจยัพบว่า การสร้างเขื�อนป้องกันนํ �าท่วมมีส่วนทําให้ความผูกพนัของคนที�มีต่อที�
อยูอ่าศยัลดลง โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงออกตอ่ชมุชน และความรู้สึกหยั�งราก
ฝั� งลึกกับชุมชน ขณะที�ในด้านกิจกรรมการใช้พื �นที�ริมนํ �า เขื�อนป้องกันนํ �าท่วมส่งผลให้มีการ
เปลี�ยนแปลงลักษณะกิจกรรมที�เกิดขึ �นริมนํ �า คือ มีการเปลี�ยนสถานที�ประกอบกิจกรรมบริเวณ
ชายหาดมาเป็นการประกอบกิจกรรมบริเวณแนวเขื�อน โดยมีการใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและเป็น
พื �นที�ออกกําลงักายมากขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบักิจกรรมในช่วงก่อนการสร้างเขื�อนป้องกนันํ �าท่วม 
แตใ่ช้เป็นพื �นที�สําหรับพกัผอ่นและทําการเกษตรน้อยลง  
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54060201:     MAJOR LANDSCAPE ARCHITECTURE 
KEY WORD : IMPACTS OF FLOOD PREVENTION BARRAGE/INBURI FLOOD   

PREVENTION BARRAGE/PLACE ATTACHMENT 
          NATTHAWADEE  TEMEEYAKUL: IMPACTS OF FLOOD PREVENTION 
BARRAGE ON PLACE ATTACHMENT OF  COMMUNITY  AND WATERFRONT 
ACTIVITIES: A CASE STUDY OF INBURI FLOOD PREVENTION BARRAGE, SINGBURI 
PROVIC, INDEPENDENT SYUDY ADVISOR : SINEENART SUKOLRATANAMETHEE, 
Ph.D..  124 pp 
 The  purposes of this study are study the impacts of flood prevention 
barrage on place attachments and study the impacts of flood prevention barrage on  
activity in the waterfront areas  

 The research was to find out the impacts from constructing flood prevention 

barrage. There were complied by comparing two different case studies area. In following.  The 

area that had flood prevention barrage and another without flood prevention barrage. In 

addition,  Studying to find the impact from constructing the flood prevention barrage to the 

various activities of waterfront community. Then, the findings are related to compare change 

before and after constructing the flood prevention barrage. Studying with questionnaires to 

collect general data, place attachment, waterfront activities, and impact from  flood prevention 

barrage , including with observation of waterfront activities. 

Results of the independent study presented that the flood prevention barrage reduce 

people’s place attachment of community especially interaction and also penetrate deeply to the 

community. While flood prevention barrage affects changing activities of the waterfront . There 

are changing social activities from the river shore to barrage area. The route in community and 

workout area are increasing compare to the changes before constructing flood prevention 

barrage. However, Relaxing and agricultural area for community are gradually reducing. 
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 รายงานการค้นคว้าอิสระนี �สามารถสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี ด้วยความกรุณาชว่ยเหลือจาก 
อาจารย์ ดร.สินีนาถ  ศกุลรัตนเมธี  ที�ได้ให้คําแนะนําปรึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ
ในการค้นคว้าอิสระนี �ด้วยความเอาใจใส่อยา่งยิ�ง  รวมทั �ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.ดร.รุจิโรจน์ อนาม
บตุร  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท กรรมการผู้ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ที�ได้ให้
คําแนะนําในการปรับปรุงและพฒันารายงานค้นคว้าอิสระนี �   ตลอดจนคณะอาจารย์สาขาวิชาภมูิ
สถาปัตยกรรม ทกุท่านที�ได้ให้ความอนเุคราะห์ชว่ยเหลือในการค้นคว้านี �เสมอมา 
 ขอขอบพระคณุชาวชมุชนวดัประศกุและชมุชนวดัมว่ง อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุทกุ
ทา่น ที�ได้ให้ความอนเุคราะห์ด้านข้อมลูและการตอบแบบสอบถาม 
 สดุท้ายนี �ขอขอบคณุครอบครัว และพี�ๆร่วมชั �นเรียนทกุท่าน  ที�คอยให้กําลงัใจและความ
ชว่ยเหลือตา่งๆในการค้นคว้าอิสระนี � 
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