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บทที่ 1
บทนำ
ในปั จจุบนั กรุ งเทพมหานคร เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีสาเหตุหลักอันเนื่อง
มาจากการขยายตัวของชุมชน การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงผังเมือง โดยที่ไม่มีการวางแผน
ที่เหมาะสม การก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างหรื ออาคารต่างๆล้วนเป็ นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดย
รวมของเมือง ซึ่ งเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางภูมิทศั น์และระบบอุทก
วิทยาเมือง
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จ จุ บ ัน การขยายตัว ของชุ ม ชนเมื อ งเกิ ด ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและลักษณะทางภูมิทศั น์เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะส่ งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น อาคาร เส้นทางสัญจร หรื อความหนาแน่นของชุมชน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะส่ งผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยาเมืองด้วย
กรุ งเทพมหานคร เป็ นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัวของ
ชุ มชนเมือง โดยเส้นทางสัญจรหลัก ได้มีการเปลี่ ยนแปลงจากอดี ต เป็ นอย่างมาก แต่เดิ มเป็ นการ
คมนาคมทางน้ าโดยใช้แม่น้ าลาคลองเป็ นเส้นทางหลัก ปั จจุบ นั เป็ นการคมนาคมทางบกที่ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต(ถนนลาดยาง)เป็ นหลัก โดยการทาถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต(ถนนลาดยาง)
ปกคลุ มพื้นดิ นนั้น ส่ งผลทาให้ปริ มาณน้ าที่จะไหลซึ มลงไปยังใต้ดินไหลมีอตั ราการไหลต่ากว่าที่
ควรจะเป็ น ส่ งผลให้การระบายน้ าไม่สามารถระบายได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ปัจจุบนั ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการระบายน้ า โดยมีการเปลี่ยนรู ปแบบการระบายน้ าจากระบบคูคลอง กลายเป็ น
การระบายน้ าโดยใช้ระบบท่อระบายน้ า เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองที่มีอตั ราการเพิ่มของ
จานวนประชากรสู ง ส่ งผลให้เกิดความหนาแน่นของชุมชน อีกทั้งมีการก่อสร้างอาคารต่างๆเพิ่มขึ้น
เป็ นจานวนมาก ไม่ ว่า จะเป็ นอาคารส านัก งานหรื ออาคารที่ อยู่อ าศัย ส่ ง ผลให้พ้ืน ที่ ต่า งๆใน
กรุ งเทพมหานครที่แต่เดิมเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง พื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตรกรรม หรื อพื้นที่รองรับน้ านั้น
ถู ก เติ ม เต็ ม ไปด้ ว ยชุ ม ชน อาคารที่ อ ยู่ อ าศัย และอาคารส านัก งานจ านวนมาก และด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยอ่ มส่ งผลต่อระบบอุทกวิทยาเมืองอย่างชัดเจน
1

2

น้ าเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดารงชีวติ ทุกชีวติ และให้ประโยชน์มากมาย แต่ในทางกลับกันน้ า
ก็สร้ างปั ญหาด้วยเช่ นกัน ปั ญหาที่เกิ ดจากน้ าเรี ยกว่า อุทกภัย โดยอุทกภัยเป็ นสิ่ งที่เป็ นปั ญหาแก่
พื้นที่เมืองและการพัฒนาเมืองแทบทุกเมือง
ตามแนวความคิดของ McHarg (Ian McHarg: 1971) อุ ท กวิท ยาและการระบายน้ า
จัดเป็ นองค์ประกอบทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางภูมิทศั น์ ในทางกลับกันการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์เองก็มีผลกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุทกวิทยาและการระบายน้ า ในขณะ
ที่ Marsh (William M. Marsh: 2005) กล่าวไว้วา่ อุทกวิทยาและการระบายน้ านั้นเป็ น กระบวนการ
หนึ่ งที่ ทาให้ภูมิ ทศั น์เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงด้วยเช่ นกัน ดัง นั้น การออกแบบภูมิท ศั น์เมื องอย่า ง
เหมาะสม มีส่วนช่ วยในการบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของเมือง อันที่เป็ น
ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของน้ าได้
การจัดการต่างๆ เพื่อป้ องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปั ญหาทางระบบอุทก
วิทยาเมืองมีมากมายหลายวิธี โดยวิธีหนึ่ งคือการจัดการทางภูมิทศั น์ เป็ นการจัดการภาพรวมและ
องค์ประกอบต่างๆทางภูมิสถาปั ตยกรรม เพื่อป้ องกันและบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ้น เช่น การเพิ่มพื้นที่
รองรับน้ าหรื อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่ งจะทาให้น้ าไหลซึ มลงสู่ พ้ืนดินและยังช่วยชะลอการไหลของ
น้ าสู่ พ้ืนที่สาธารณะอีกด้วย
ผูท้ ี่จะกระทาการจัดการทางภูมิทศั น์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ อันได้แก่
เรื่ องพฤติกรรมของน้ าที่ส่งผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยาเมือง หรื อทฤษฎีแนวคิดต่างๆทั้งทางด้าน
ที่เกี่ยวกับระบบอุทกวิทยาและทางด้านภูมิทศั น์ ผูท้ ี่จะกระทาการจัดการทางภูมิทศั น์น้ นั จะต้องเลือก
แนวทางต่างๆมาใช้ในการจัดการปั ญหา เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
ในปัจจุบนั
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาทางอุทกวิทยาเมือง
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการนาองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมมาใช้ เพื่อบรรเทาปั ญหา
อุทกภัย
2.3 เพื่อศึกษาการคานวณขั้นพื้นฐานในการออกแบบพื้นที่พกั น้ า เพื่อที่จะได้เข้าใจและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การออกแบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. คำถำมในกำรศึกษำ
3.1 องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม มีผลต่อระบบอุทกวิทยาเมืองอย่างไร
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3.2 องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมอะไร ที่สามารถนามาใช้เพื่อบรรเทาปั ญหา
อุทกภัยได้
4. ขอบเขตกำรศึกษำ
ขอบเขตทางด้า นเนื้ อหา เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ก ารชะลอน้ า และโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการระบายน้ า โดยมุ่งเน้นตามหัวข้อต่อไปนี้
4.1 ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอุทกวิทยาเมือง
4.2 ทฤษฎีและแนวคิดทางภูมิทศั น์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอุทกวิทยา
4.3 ศึ กษาแนวทางการแก้ปั ญหาและการจัดการพื้นที่ตามทฤษฎี และแนวคิ ดทางภูมิ
สถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ าในเมือง ว่ามีการนาองค์ประกอบใดมาใช้งานบ้าง
4.4 ศึกษาการใช้งานองค์ประกอบต่างๆทางภูมิทศั น์ ว่ามีผลกระทบอย่างไรกับระบบ
อุทกวิทยา
4.5 ศึกษาการคานวณพื้นฐานสาหรับการสร้างพื้นที่กกั เก็บและรองรับน้ า ว่าสามารถ
นามาประยุกต์กบั การออกแบบได้อย่างไร
5. ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษา แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นกาหนดปั ญหาการวิจยั
5.1.1 กาหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะศึกษาในงานวิจยั
5.2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2.1 ศึกษารายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสาร หนังสื อ ตารา บทความ แผนที่
ภาพถ่าย สื่ อทางอินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่การศึกษาทฤษฏี
และแนวคิดทางภูมิสถาปั ตยกรรม ทฤษฎีทางอุทกวิทยาที่เกี่ ยวข้องกับการระบายน้ าในเมือง ระบบ
อุทกวิทยาเมืองและระบบน้ าผิวดิน
5.2.2 ศึกษากรณี ศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่
การออกแบบ และการนาองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมมาใช้งาน เพื่อบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
ระบบอุทกวิทยาเมือง
5.2.3 กาหนดคาจากัดความนิ ยามคาศัพท์ โดยการนาคาจากัดความต่างๆมาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็ นต้น
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5.2.4 ศึกษาวิธีการคานวณขั้นพื้นฐานในเชิ งวิศวกรรม โดยการทดลองและการ
นามาปฏิบตั ิจริ ง เพื่อสามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่
5.3 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูล โดยการนาผลการศึกษาและข้อมูลที่
เก็ บ รวมรวมมาประเมิ นและวิเคราะห์ ว่า องค์ป ระกอบใดทางภูมิ ส ถาปั ตยกรรม ที่ ส่ ง ผลในการ
บรรเทาปั ญหาอุทกภัยได้อย่างเหมาะสมที่สุด
5.3.2 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมไว้
5.4 ขั้นสรุ ปผล
5.4.1 สรุ ปผลการศึกษาว่า องค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมใดบ้าง ที่มี ผลต่อ
การบรรเทาปั ญหาอุทกภัย อภิปรายผลการศึกษาและชี้ แจงข้อเสนอแนะ โดยนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
หาข้อสรุ ป ผลดีและผลเสี ย เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูอ้ ื่นที่จะทาการศึกษาต่อไป
5.4.2 เขียนรายงานการวิจยั โดยการนาข้อมูลต่างๆมาเรี ยบเรี ยงเป็ นเอกสาร
6. วิธีกำรศึกษำ
6.1 ทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
6.1.1 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ได้แก่ ข้อมูล เอกสารวิช าการ
รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสาร หนังสื อ ตารา บทความ แผนที่ ภาพถ่าย สื่ อทางอินเตอร์ เน็ตที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษา สถิ ติ เอกสารจากหน่ ว ยงานราชการ และข้อมู ล จากสถาบัน ต่ า งๆ เช่ น
ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ห้องสมุ ด คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.1.2 การศึกษากรณี ศึกษา (Case Study) ได้แก่ โครงการต่างๆที่ผา่ นมาในอดีตที่มี
การประยุกต์ภูมิทศั น์เมืองเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไข หรื อบรรเทาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบอุทก
วิทยาเมือง
6.1.3 นาองค์ความรู้ที่ได้มาเพื่อลองปฏิบตั ิ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการคานวณพื้นฐาน
เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่กกั เก็บและรองรับน้ าในพื้นที่
6.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับมา เปรี ยบเทียบและเรี ยบเรี ยงส่ วนต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการตอบปัญหาในงานวิจยั
6.3 สรุ ปข้อมูลและตอบคาถามงานวิจยั โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์
รวมกัน เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อระบบอุทกวิทยาเมือง
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7. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจำกกำรศึกษำ
7.1 เข้าใจถึ งทฤษฏีและแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับอุทกภัยและการระบายน้ า สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบรรเทาปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
7.2 เข้าใจถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆในการนาองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการภูมิทศั น์เมืองเพื่อลดผลกระทบ เมื่อเกิดปั ญหาทางอุทกวิทยา
เมืองได้
7.3 สามารถนาหลักการคานวณพื้นฐานสาหรับการคานวณพื้นที่พกั และกักเก็บน้ ามา
ใช้เพื่อสนับสนุนการออกแบบขั้นพื้นฐานได้

บทที่ 2
หลักการ และทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้ องกับอุทกวิทยาเมือง
ปั ญหาน้ าท่วมเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยรัฐบาลและเอกชนต่างก็หาทางจัดการ
เพื่อแก้ไข และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ การศึกษาและเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้ า อัน
ได้แก่ วัฏจักรการหมุนเวียนของน้ า การเข้าใจถึงปั ญหาว่าน้ าท่วมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ระบบอุทก
วิทยา เมืองส่ งผลกระทบอย่างไรต่อเมือง รวมถึงแนวทางต่างๆที่ใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ าท่วม
ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ คาดการณ์และบรรเทาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในบทนี้จึงอธิ บายถึงการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักร
ของน้ า และปั ญหาน้ าท่วม รวมถึงแนวทางต่างๆในการป้ องกันและบรรเทาปั ญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้น
โดยมีมีรายละเอียดต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐานสาคัญดังนี้
1. ทฤษฏีเกี่ยวกับวัฏจักรของนา้
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ มีน้ าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ พื้นที่71%ส่ วนใหญ่
ของโลกประกอบไปด้วยน้ า เนื่องจากน้ าเป็ นสสารที่ผสมกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิ
เช่น น้ าในดิน น้ าในอากาศหรื อน้ าในร่ างกายของมนุษย์ เนื่องจากน้ ามีระบบการหมุนเวียนตามวัฏ
จักรของน้ า ดังนั้นน้ าจะไม่มีการสู ญสลายเพียงแต่เปลี่ยนคุณสมบัติของสสารไปเท่านั้น
วัฏจักรของน้ า (Water Cycle) คือการที่น้ ามีระบบการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ปริ มาณ
น้ าส่ วนใหญ่ในโลกจะเป็ นน้ าในมหาสมุทร เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทาให้น้ า
ระเหย กลายเป็ นไอน้ าในอากาศและเกิดการควบแน่นก่อเป็ นก้อนเมฆบนชั้นบรรยากาศ ก่อนที่จะ
ตกลงมาในสภาพต่างๆ เช่น ฝน ลูกเห็บ หรื อหิมะ ซึ่งตกลงมาสู่ พ้ืนโลกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก
น้ าที่ตกลงมานี้จะไหลกลับสู่ ทะเล มีบางส่ วนจะไหลผ่านไปยังแม่น้ าลาคลองก่อนแล้วจึงไหลออกสู่
ทะเลโดยตรง บางส่ วนจะไหลซึ มลงสู่ ช้ นั ดินกลายเป็ นน้ าใต้ดินและถูกดูดซึมโดยพืชพรรณก่อนแล้ว
จะมีการคายน้ าของพืชพรรณตามธรรมชาติ และน้ าจะกลับเข้าสู่ ระบบการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
เป็ นวัฎจักร(Water Cycle)เช่นนี้ไปตลอด
การไหลของน้ าออกไปสู่ ทะเล บางครั้งอาจใช้เวลาไม่มากนัก แต่ในบางครั้งก็ใช้ระยะ
เวลานาน น้ าฝนที่ผา่ นการควบแน่นแล้วตกลงมาบนผิวโลกจะถูกกักเก็บไว้ชว่ั คราวตามธรรมชาติ
6
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ซึ่งการที่น้ าถูกกับเก็บในลักษณะนี้อาจจะทาให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่น้ นั ๆจนเกิดเป็ นแม่น้ า ลาคลอง
หรื อทะเลสาบได้ หลังจากนั้นน้ าจะก็จะเข้าสู่ ระบบหมุนเวียนเกิดการระเหยกลับสู่ ช้ นั บรรยากาศเกิด
การควบแน่นและกลับลงมาเป็ นน้ าฝนตกลงสู่ พ้ืนดินอีกครั้ง น้ าฝนในบางส่ วนจะซึมลงสู่ ช้ นั ดินและ
ชั้นหิ น ซึ่ งเป็ นที่ที่น้ าจะถูกกักเก็บไว้ชว่ั คราว เรี ยกว่า น้ าใต้ดิน
การละลายแร่ ธาตุในชั้นดินและชั้นหินจะถูกละลายโดยน้ าใต้ดินก่อนน้ าจะไหลกลับลง
สู่ ทะเลหรื อแหล่งน้ าอื่นๆพร้อมแร่ ธาตุจานวนมากมาย โดยพืชพรรณตามธรรมชาติจะคอยดูดซึมน้ า
ใต้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้ ี เพื่อไปใช้ในการสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงและน้ า
จะถูกส่ งคืนกลับสู่ธรรมชาติโดยกระบวนการคายน้ านัน่ เอง
น้ าเป็ นสสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท้ งั 3 สถานะ โดยมีรูปแบบสถานะพื้นฐาน คือ
สถานะของแข็ง สถานะของเหลวและสถานะก๊าซ ซึ่ งน้ าที่มีสถานะเป็ นของแข็งจะถูกเรี ยกว่า
“น้ าแข็ง” และน้ ามีสถานะเป็ นก๊าซจะถูกเรี ยกว่าว่า “ไอน้ า”

ภาพที่ 1 แสดงวัฏจักรของน้ า
ที่มา : Water Cycle. (http://www.chem.duke.edu/~bonk/Chem8304/read1707.html)
ตามแนวความคิดและการให้คาจากัดความของ ผศ.กีรติ ลีวจั นกุล (กีรติ ลีวจั นกุล 2543)
สามารถจาแนกระบบน้ าในวัฎจักรของน้ าได้ ดังต่อไปนี้
1.1 น้ าในอากาศ (Precipitation)
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ไอน้ า คือ น้ าที่อยูใ่ นอากาศหรื อเป็ นความชื้ นในอากาศ โดยไอน้ าในอากาศเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของวัฏจักรของน้ า เมื่อไอน้ าในอากาศถูกลมพัดไปรวมกันประกอบกับได้รับ
พลังงานจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะตกลงมาในรู ปแบบต่างๆ เช่น ฝน หิมะ น้ าค้างหรื อ
ลูกเห็บ
น้ าในอากาศ จะกลับไปสู่ ช้ นั บรรยากาศได้ 2 วิธี คือ
1. การระเหย (Evaporation) ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของน้ าที่เป็ นของเหลว
และของแข็ง กลายเป็ นไอโดยอาศัยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์
2. การคายน้ าของพืช (Transpiration) คือ การควบคุมอุณหภูมิของพืช โดยพืชจะ
คายน้ าออก ทางใบเพื่อไม่ให้อุณหภูมิภายในต้นพืชนั้นสู งเกินไป โดยพลังงานความร้อนจากดวง
อาทิตย์จะเปลี่ยนน้ าในใบไม้ให้กลายเป็ นไอออกสู่ อากาศ
1.2 น้ าผิวดิน (Surface Water)
น้ าผิวดิน คือ น้ าที่ไหลอยูบ่ นผิวดินตามแหล่งน้ าต่างๆหรื อทางระบายน้ าบนผิวดิน
ซึ่งปริ มาณของน้ าประเภทนี้จะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง
ได้แก่
ปริ มาณน้ าฝนตลอดทั้งปี
ความสามารถในการดูดซับน้ าพืชพรรณที่ปกคลุมดิน ความชันของพื้นที่ ลักษณะของทางน้ าและ
กิจกรรมของมนุษย์
สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงในเรื่ องน้ าผิวดินมีดงั นี้
1. ปรากฏการณ์น้ าไหลนอง(Run off) คือ น้ าที่ไหลบนผิวดิน(Over flow) และน้ าที่
ไหล ในทางน้ า(Channel flow)
2. โครงข่ายการระบายน้ า(Drainage network) หมายถึง สาขาของทางน้ าไหลที่แตก
แขนงออกไปยังลุ่มน้ าและสันปั นน้ า โดยสันเขาที่ลอ้ มรอบจะแบ่งลุ่มน้ าออกเป็ นส่ วนต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยทางน้ าและสาขาของทางน้ าที่ไหลมารวมกัน ดังนั้นองค์ประกอบของ โครงข่ายระบาย
น้ า ได้แก่ ร่ องน้ า ลาคลองหรื อลาธาร แม่น้ า ลุ่มน้ า เป็ นต้น
3. ลาดับของลาธารและลุ่มน้ า (Stream Order and Basins)
4. เส้นทางน้ า(River Channel) การไหลของกระแสน้ ามีความสัมพันธ์กบั การเกิด
ปรากฏการณ์น้ าไหลนอง ซึ่ งปรากฏการณ์น้ าไหลนองยังมีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบหลายอย่าง
ได้แก่ ความแตกต่างของปริ มาณน้ าฝน การละลายของน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ความชื้นในดิน และการ
ไหลซึ มลงไปในดินของน้ า ดังนั้นสิ่ งเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กบั เส้นทางน้ าด้วย
สาหรับแหล่งน้ าที่จะไหลมาก่อให้เกิดเป็ นทางน้ ามี 4 อย่าง ดังนี้
1. ฝน(Channel precipitation) คือ ฝนที่ตกลงมาในเส้นทางน้ าโดยตรง มีผลต่อการ
เพิ่มปริ มาณการไหลของทางน้ าเล็กน้อย
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2. น้ าระบายมาจากผิวดิน(Overland flow) ในพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ปกคลุม น้ า
ที่ไหลจากผิวดินจะมีผลต่อการไหลของทางน้ าน้อย ส่ วนในพื้นที่เมืองหรื อพื้นที่เกษตรกรรม น้ าที่
ระบายจากผิวดินเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงอย่างมาก เพราะเป็ นเส้นทางที่น้ าจะไหลผ่านผิวดินไปสู่ แม่น้ า
ลาคลองโดยตรงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างร่ องน้ า และวางท่อระบายน้ าโดยเฉพาะในเขต
เมือง
3. น้ าที่ซึมผ่านผิวดิน(Inner flow) คือ น้ าที่ไหลซึมผ่านดินไปสู่ แม่น้ าในบริ เวณที่
อยู่ เหนื อระดับที่เป็ นจุดเปลี่ยนจากน้ าบนดินเป็ นน้ าใต้ดิน
4. น้ าใต้ดิน(Ground water) คือ น้ าที่ไหลอยูใ่ ต้ช้ นั ดิน โดยเมื่อน้ าบนผิวดินซึมลง
มา น้ าจะไหลมายังทางน้ าในบริ เวณที่เส้นทางน้ าไหลมาบรรจบกับเส้นทางน้ าใต้ดิน โดยเรี ยกจุดที่
เส้นทางน้ าทั้งสองมาบรรจบกันนี้วา่ Base flow
1.3 น้ าใต้ดิน (Ground Water)
ส่ วนหนึ่งของน้ าใต้ดินเป็ นน้ าที่เกิดจากน้ าฝนที่ตกลงมายังพื้นโลกและไหลซึมผ่าน
ชั้นดินและหิ นลงไปใต้เปลือกโลก โดยระยะที่น้ าจะไหลซึมลงไปจะขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของน้ าที่
ตกลงมาและความโปร่ งของชั้นหิ นทาให้น้ าไหลซึมผ่านลงไปยังที่รองรับน้ าใต้ดิน ซึ่ งปรากฏการณ์
เช่นนี้จะทาให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายรู ปแบบทัว่ โลก

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะความสัมพันธ์ของน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน
ที่มา : Marsh, William M., LANDSCAPE PLANNING ENVIRONMENTAL APPLICATIONS,
4th Edition, USA.: John Wiley & Sons Inc., 2005
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2. สาเหตุการเกิดปั ญหานา้ ท่ วม
น้ าท่วมเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทัว่ ไป ในบางพื้นที่ปัญหานี้เกิดขึ้นเป็ นประจา บางพื้นที่
เกิดขึ้นได้ยากขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของปั ญหา โดยสาเหตุของปั ญหาน้ าท่วมตามที่ปรากฏอยู่
ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 โดยนายอภิชาติ วงศ์แก้ว (อภิชาติ วงศ์แก้ว 2543:
171) สามารถแบ่งออกตามลักษณะ และรู ปแบบของการเกิดได้ 3 ประเภทดังนี้
2.1 น้ าท่วมที่เกิดเป็ นประจา
หมายถึง สภาพน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในบริ เวณหนึ่งเป็ นประจาเกือบทุกปี ตามฤดูกาล
โดยเกิดขึ้นจากปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงจนทาให้แหล่งน้ าบริ เวณนั้นไม่สามารถรับปริ มาณน้ าที่ไหลมา
รวมกันได้เพียงพอ ซึ่ งพื้นที่บริ เวณดังกล่าวมักจะเป็ นพื้นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ า
2.1.1 น้ าท่วมเนื่ องจากฝนตกหนัก
น้ าฝนเป็ นต้นกาเนิดของน้ าตกลงสู่ ผวิ โลก เมื่อฝนตกจะมีน้ าฝนบางส่ วนขัง
อยูบ่ นผิวดินและบางส่ วนไหลซึ มลงไปสะสมอยูใ่ ต้ดิน และเมื่อมีฝนตกมากขึ้นน้ าฝนจะไม่สามารถ
ซึ มลงไปในดินได้ท้ งั หมด น้ าจะขังอยูบ่ นผิวดินจึงก่อให้เกิดน้ าไหลนองไปบนผิวดิน โดยจะมี
ปริ มาณน้ าที่มากหรื อน้อยนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของฝนที่ตกสู่ ผวิ ดินเสมอ จากนั้นน้ าจะไหลลงสู่ ที่
ลุ่มต่าและไหลผ่านแม่น้ าลาคลองออกสู่ ทะเลต่อไป
ปริ มาณฝนที่ตกในประเทศไทยส่ วนใหญ่เกิดจากลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
จากพายุหมุนที่เกิดในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็ นพายุที่พดั มาทางทิศตะวันออกของประเทศ ได้แก่ พายุ
ไต้ฝนพายุ
ุ่
โซนร้อนและพายุดีเปรสชัน่ ตลอดจนฝนที่นามาโดยพายุหมุนที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอล
2.1.2 ลักษณะและส่ วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ า
จานวนน้ าที่เกิดขึ้นในแม่น้ าโดยทัว่ ไปจะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสภาพ
ของฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ า ปริ มาณน้ าจะน้อยหรื อมากขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลา ความแรงของฝนที่ตกลง
มาและการแผ่กระจายของฝนที่ตกในบริ เวณพื้นที่ลุ่มน้ า ปัจจัยหลักที่มีความสาคัญในการทาให้เกิด
น้ าท่วมมีดงั นี้
2.1.2.1 รู ปร่ างของพื้นที่ลุ่มน้ า เป็ นปัจจัยหลักที่มีความสาคัญในการทาให้
เกิดน้ าท่วมมากหรื อ น้อยแตกต่างกัน ดังนี้
1. ลุ่มน้ ารู ปขนนก คือ พื้นที่ลุ่มน้ าซึ่ งมีรูปร่ างคล้ายรู ปสี่ เหลี่ยมผืน
ผ้า จะเกิดปั ญหาน้ าท่วมหรื ออุทกภัยในบริ เวณที่ลุ่มไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะปริ มาณน้ าฝน ที่ตกในเขต
พื้นที่ลุ่มน้ าของแต่ละแควสาขาจะทยอยไหลลงสู่ แม่น้ าสายใหญ่ในเวลาที่ไม่พร้อมกัน
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2. ลุ่มน้ ารู ปกลม คือพื้นที่ลุ่มน้ าซึ่ งมีรูปร่ างค่อนข้างกลมหรื อเป็ น
รู ปพัด โดยจะมีลาน้ าสาขาไหลลงสู่ ลาน้ าสายใหญ่ที่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่งจากโดยรอบเป็ นรัศมีของ
วงกลม
พื้นที่ลุ่มน้ าลักษณะนี้น้ าจากแม่น้ าสาขาต่างๆจะไหลมารวมกันที่แม่น้ าสายใหญ่ในเวลา
ใกล้เคียงกัน จึงทาให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในพื้นที่บริ เวณแม่น้ าสาขาบรรจบกันเสมอ
3. ลุ่มน้ ารู ปขนาน คือพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีลุ่มน้ าสองส่ วนรวมกัน มักจะ
เกิดน้ าท่วมใหญ่ในบริ เวณพื้นที่ตอนล่างจากจุดบรรจบของพื้นที่ลุ่มน้ าที่รวมกันของสองส่ วนนั้น
2.1.2.2 การเกิดน้ าท่า
และการเกิดน้ าท่วมตามที่ลุ่มต่างๆล้วนมีอิทธิพล
โดยตรงเมื่อมีฝนตกหนัก โดยจะมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ า ขนาดของพื้นที่ลุ่ม
น้ า ความยาวและความกว้างของพื้นที่ลุ่มน้ าโดยเฉลี่ย ระดับความสู ง ความลาดชันของลาน้ า และ
ความลาดชันของพื้นที่ลุ่มน้ า รวมทั้งแนวทิศทางของพื้นที่ลุ่มน้ าเสมอ
2.1.2.3 สิ่ งที่เป็ นปัจจัยที่จะทาให้การไหลซึมของน้ าลงไปในดินมีปริ มาณ
มากหรื อน้อย แตกต่างกัน คือ ชนิดของดิน สภาพพืชพรรณที่ข้ ึนปกคลุมพื้นที่ ความเสื่ อมโทรมของ
พื้นที่ลุ่มน้ า ชนิด และขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัวและการทับถมของดินตาม
ธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย และกรวดจะสามารถรับน้ าให้ซึมลงไปในดินได้ มากกว่า ดินเหนียว ที่มี
เนื้อละเอียด ซึ่ งยอมให้น้ าซึ มผ่านผิวดินลงไปได้นอ้ ยมาก ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักในบริ เวณพื้นที่ลุ่ม
น้ าที่ผวิ ดินส่ วนใหญ่เป็ นดินเหนียว น้ าฝน เกือบทั้งหมดก็จะไหลไปบนผิวดินลงสู่ ที่ต่า น้ าจะไหลลง
สู่ ลาธารและแม่น้ าทันที จึงเป็ นเหตุทาให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้โดยง่าย
พืชที่ปกคลุมดินและสภาพการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าก็เป็ น
ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปั ญหาน้ าท่วมตามท้องที่ต่างๆไม่นอ้ ย เช่น การบุกรุ กถางป่ าไม้อนั
เป็ นทรัพยากรหลักในบริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าหรื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าโดยปราศจากการควบคุมดูแล ย่อม
ทาให้ผวิ ดินส่ วนใหญ่ขาดสิ่ งปกคลุมในการช่วยดูดซึมน้ าหรื ออาจทาให้ผวิ ดินนั้นแน่นขึ้น ซึ่งจะมี
ผลให้เกิดน้ าไหลบ่าไปบนผิวดินอย่างรวดเร็ วจนกัดเซาะพังทลายดินผิวหน้าให้เสื่ อมคุณภาพและ
อาจเกิดปั ญหาน้ าท่วมอย่างฉับพลันในบริ เวณพื้นที่ลาดชันตอนล่างได้
2.2 น้ าท่วมที่เกิดจากความผิดปกติทางธรรมชาติ
หมายถึง สภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในบริ เวณพื้นที่ ที่โดยปกติแหล่งน้ าในบริ เวณนั้น
สามารถรองรับน้ าได้อย่างเพียงพอในฤดูน้ าหลาก แต่เนื่องจากปรากฏการณ์ผดิ ปกติทางธรรมชาติ
เช่น ปริ มาณฝนตกที่เกิดหนึ่ งครั้งในรอบหลายๆปี หรื อน้ าจากแหล่งน้ าอื่นๆ ไหลเข้าสู่ แหล่งน้ านั้น
มากผิดปกติ จนกระทัง่ แหล่งน้ าไม่สามารถรับปริ มาณน้ านั้นได้ จึงเกิดสภาพน้ าไหลท่วมบริ เวณ
พื้นที่เหล่านี้ แต่ก็จะไม่พบสภาพเช่นนี้บ่อยนัก
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางธรรมชาติ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
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2.2.1 น้ าท่วมจากพายุต่างๆ แบ่งเป็ น
2.2.1.1 พายุหมุนโซนร้อน (Tropical Cyclones)
หมายถึง หย่อมความกดอากาศต่าที่มีกาลังแรง พายุดีเปรสชันที่จะ
พัฒนาเป็ นพายุโซนร้อน พายุไต้ฝนตามล
ุ่
าดับ ความเสี ยหายที่เกิดจากพายุมาจากสาเหตุใหญ่ 3
ประการ คือ
1. ลมพัดแรง (violent winds)
2. น้ าท่วมเนื่องจากฝนตกหนักมาก (flood due to heavy rainfall)
3. คลื่นพายุวดั ฝั่ง (storm surge)
2.2.1.2 ร่ องมรสุ ม (intertropical convergence zone)
มีลกั ษณะเป็ นแนวพาดขวางทิศตะวันตก-ตะวันออก ในเขตร้อน
ใกล้ๆอิเควเตอร์ ร่องมรสุ มจะเลื่อนขึ้นลงและพาดผ่านประเทศไทยช้ากว่าแนวโคจรของดวงอาทิตย์
ประมาณ 1 เดือน ความกว้างของร่ องมรสุ มประมาณ 6-8 องศาละติจูด
2.2.1.3 ลมมรสุ มมีกาลังแรง (strong monsoon)
มรสุ ม คือลมประจาฤดู ลมมรสุ มเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ าในฤดูหนาวและฤดูร้อน
ในฤดูหนาวอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นทวีปเย็นกว่าอากาศเหนือพื้นที่มหาสมุทรที่อยูใ่ กล้เคียง อากาศเหนือพื้นน้ าจึงมีอุณหภูมิสูง
กว่าและลอยตัวขึ้นสู่ เบื้องบน อากาศเหนือทวีปซึ่ งเย็นกว่าจึงไหลไปแทนที่ ทาให้เกิดลมพัดออกจาก
ทวีป พอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพื้นทวีปสู งกว่าน้ าในมหาสมุทร เป็ นเหตุให้เกิดลมพัดไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม ประเทศไทยจึงอยูใ่ นอิทธิพลของมรสุ มซึ่ งมีมรสุ ม 2 ฤดู คือ มรสุ มตะวันตกเฉียง
ใต้ และมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดฤดูกาลอย่างละประมาณ 6 เดือน
1. มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) เป็ นมรสุ มที่
ก่อให้เกิดอุทกภัยได้ เนื่ องมาจากเมื่อมรสุ มพัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะเข้าขอบฝั่งตะวันตกของ
ภาคใต้และเมื่อผ่านอ่าวไทยแล้วจะปะทะขอบฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย มรสุ มนี้เริ่ มต้นตั้งแต่กลาง
เดือนพฤษภาคมและสิ้ นสุ ดลงตอนต้นเดือนตุลาคม ในระยะที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้แรงจัดความ
เร็ วของลมอาจจะสู งถึง 30 น๊อต เป็ นระยะเวลาหลายๆวัน คลื่นทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้สูงมาก
เนื่องจากลมแรงจัดประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดียมีช่วงระยะที่ลม
เคลื่อนที่ไกลมาก คลื่นและลมจึงพัดพาน้ าทะเลในอ่าวเบงกอลมาสะสมทางขอบฝั่งตะวันตกของ
ภาคใต้ตลอดฝั่ง ทาให้ระดับน้ าในทะเลตามขอบฝั่งสู งขึ้นมากจากระดับน้ าทะเลปานกลางในฤดูน้ ี
และในระยะเดียวกันถ้าเกิดพายุดีเปรสชัน่ ขึ้นในอ่าวเบงกอลทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งเกิดจาก
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ความกดอากาศต่าในบริ เวณนั้น เมื่อพายุและผลอันเกิดจากฝนที่ตกหนักบนภูเขากับชายฝั่งรวม เข้า
ด้วยกันแล้ว จะทาให้เกิดระดับน้ าในทะเลและแม่น้ าสู งจนเป็ นน้ าท่วมและเกิดอันตรายได้
2. มรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) เริ่ มตั้งแต่
ปลายเดือนตุลาคมถึงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์
ตั้งต้นพัดจากประเทศจีนและไซบีเรี ยผ่านทะเลจีนใต้
ปะทะขอบฝั่งเวียดนาม ส่ วนที่หลุดจากปลายแหลมอินโดจีนจะพัดผ่านอ่าวไทยตอนใต้ปะทะขอบ
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้หรื อฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตั้งแต่ใต้สงขลาลงไป มรสุ มนี้มีกาลังแรงเป็ น
ครั้งคราว เมื่อบริ เวณความกดอากาศสู งในประเทศจีนมีกาลังแรงขึ้น ลมในทะเลจีนใต้จะมีความเร็ ว
ถึง 30-35 น๊อต (52กม.ถึง64กม.ต่อชัว่ โมง) แต่เนื่องด้วยมรสุ มนี้ปะทะขอบฝั่งเวียดนามเป็ นส่ วน
ใหญ่ จึงทาให้ลมมรสุ มที่พดั ผ่านเข้ามาในอ่าวนั้น มีช่วงระยะที่ลมเคลื่อนที่ไม่ได้ไกล จึงไม่ได้รับ
ความกระทบกระเทือนมากเพียงแต่คลื่นค่อนข้างใหญ่และระดับน้ าจะสู งกว่าปกติแต่ก็ไม่สูงมากนัก
ลมที่พดั แหลมญวนและพัดลงไปทางใต้ต้ งั แต่ใต้สงขลาลงไปตลอดขอบชายฝั่งตะวันออกของ
ภาคใต้จะทาให้เกิดคลื่นใหญ่มากและระดับน้ าสู งจากปกติมากจนอาจจะเกิดเป็ นน้ าท่วมได้
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ภาพที่ 3 แสดงตาแหน่งร่ องความกดอากาศต่า ทิศทางลมมรสุ มและทางเดินพายุหมุนเขตร้อน
ที่มา : 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 พายุฟ้าคะนอง
พายุฝนหรื อฟ้ าคะนองที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็ นเวลาหลายๆชัว่ โมง ทา
ให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันนานๆ มีปรากฎการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริ เวณที่ราบเชิงเขาใกล้
ต้นน้ าลาธารในฤดูร้อนและฤดูฝน คือเมื่อเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองและฝนตกหนักในป่ าบนภูเขา น้ าฝน
ที่มีปริ มาณมากที่ตกในป่ าและบนภูเขาไหลอย่างรุ นแรงลงสู่ ที่ราบเชิงเขา ทาให้เกิดน้ าท่วมขึ้นใน
ระยะเวลาสั้นๆ น้ าป่ าและน้ าจากภูเขาที่ไหลลงสู่ ที่ต่าอย่างรวดเร็ วจะทาให้เกิดน้ าท่วมในระยะเวลา

15

กะทันหันหลังจากฝนตกหนักในชัว่ ระยะเวลาสั้นเช่นนี้ เรี ยกว่า น้ าท่วมฉับพลัน (flash flood) แต่
ภายในระยะเวลา 24 ชัว่ โมงหรื อมากกว่าเพียงเล็กน้อย เมื่อน้ าได้ไหลลงสู่ แหล่งน้ าลาธารเป็ น
ส่ วนมากแล้ว ระดับน้ าก็จะเริ่ มลดลงโดยรวดเร็ ว ในประเทศไทยจังหวัดที่อยูใ่ กล้เคียงกับเทือกเขาสู ง
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เคยมีปรากฎการณ์เช่นนี้อยูเ่ สมอด้วยคลื่นน้ าขนาดใหญ่เคลื่อนที่มาอย่าง
รวดเร็ วมาก โอกาสจะหลบหนีจึงมีนอ้ ย นอกเสี ยจากจะได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเรี ยบร้อยแล้ว
2.2.2 น้ าทะเลหนุน (high tide)
ระดับน้ าทะเลสู งขึ้นจากน้ าขึ้นจากปกติประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็ นเพราะ
โลกดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์อยูใ่ นแนวตรงกันจะรวมแรงดึงดูดให้ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น น้ าทะเลจะ
หนุนให้ระดับน้ าในแม่น้ าสู งขึ้นอีกมาก ถ้าเป็ นระยะเวลาที่ประจวบระหว่างน้ าป่ าและน้ าจากภูเขา
ไหลลงสู่ แม่น้ า จะทาให้อตั ราการไหลของน้ าในแม่น้ าลดลงมากหรื ออาจจะหยุดไหล น้ าในแม่น้ าจึง
ไม่สามารถระบายลงสู่ ทะเลได้ ถ้าระยะที่น้ าทะเลหนุนนี้เป็ นระยะเวลาที่น้ าในแม่น้ ามีระดับสู งอยู่
แล้วย่อมเกิดน้ าล้นตลิ่งท่วมขังบริ เวณบ้านเรื อนริ มฝั่งแม่น้ าได้ แต่ไม่มีกระแสน้ าเชี่ยวเกิดขึ้นด้วย
อันตรายจึงมีนอ้ ยมาก เว้นแต่ระยะเวลาที่น้ าล้นตลิ่ง (river flood) จะเนิ่นนานออกไปอีกหลายวัน
ความสู ญเสี ยก็อาจเพิม่ ขึ้น
2.2.3 แผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิด
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟใต้น้ าระเบิด เปลือกของ
ผิวโลกบางส่ วนของผิวโลกจะสู งขึ้นบางส่ วนจะยุบลง บางส่ วนจะได้รับความกระทบกระเทือน
ต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อภูเขาไฟใต้น้ าระเบิดจะทาให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรและเกิด
น้ าท่วมตามเกาะและเมืองชายฝั่งทะเลได้ ปรากฎการณ์น้ ี มีบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิ ฟิก เช่น เมือง
ชายทะเลในประเทศญี่ปุ่นและหมู่เกาะฮาวายได้รับภัยอันตราย ซึ่ งประเทศไทยก็เคยประสบจาก
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริ เวณเกาะสุ มาตราตรงจังหวัดอาเจะห์
สร้างความเสี ยหายทั้งชีวติ และ
ทรัพย์สินจานวนมากเมื่อปลายปี 2547 ซึ่ งคลื่นใหญ่น้ นั มีชื่อเรี ยกว่า “ซึนามิ” เกิดจากแผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม หรื อภูเขาไฟระเบิดในพื้นที่ทอ้ งมหาสมุทร และเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย
ความเร็ วประมาณ 600-1000 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เข้าถล่มชายฝั่งทะเล คลื่นชนิดนี้เป็ นภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเป็ นประจาในแถบเมืองต่างๆบริ เวณชายฝั่งทะเลในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะการเกิดจะเหมือน
คลื่นพายุซดั ฝั่ง
2.3 น้ าท่วมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
การตัดไม้ทาลายป่ า การพัฒนาชุมชน การทาลายคันป้ องกันน้ าท่วมและการสู บน้ า
บาดาลส่ งผลให้พ้ืนที่หลายแห่งได้รับความเสี ยหายจากอุทกภัยล้วนมาจากการกระทาของมนุษย์
เนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของพื้นที่บริ เวณนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
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2.3.1 แผ่นดินทรุ ด
พื้นที่ในเขตเมืองหรื อชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นนั้น มักจะ
ประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ าอยูเ่ ป็ นประจา
ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีวธิ ีการแก้ไขด้วยการสู บน้ าจาก
แหล่งน้ าบาดาล ขึ้นมาใช้อุปโภคบริ โภคและเพื่อการอุตสาหกรรมเป็ นปริ มาณมากในแต่ละปี วิธีการ
ดังกล่าวเป็ นสาเหตุทาให้แรงดันของน้ าในแหล่งน้ าบาดาลที่ระดับลึกนั้นมีค่าลดต่าลงมาก จากนั้น
น้ าในชั้นดินซึ่ งทับอยูบ่ นนกรวดทรายที่เป็ นแหล่งน้ าบาดาล จะถ่ายเทไหลเข้าไปในชั้นกรวดทราย
ด้านล่างตามธรรมชาติเมื่อน้ าในช่องว่างของดินสู ญหายไปมากขึ้นๆ ชั้นดินดังกล่าวจะค่อยๆยุบตัว
ลงทีละน้อยจนเกิดแผ่นดินทรุ ด ทาให้ผวิ ดินเป็ นแอ่งมีระดับต่ากว่าปกติในบริ เวณกว้าง เช่น พื้นที่
หลายแห่งในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขังนานหลัง
จากเกิดฝนตกหนัก เพราะการระบายน้ าออกไปจากพื้นที่ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน
2.3.2 การขยายตัวของเขตชุมชนและการทาลายระบบระบายน้ าที่มีอยูต่ าม
ธรรมชาติ
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เคยเป็ นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ทาการเกษตรกรรมนั้น
ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มมีแอ่งน้ า หนอง บึง และลาคลองธรรมชาติ จะรับน้ าเข้าและระบายน้ าออกจาก
พื้นที่ได้อย่างสะดวก มีความสมดุลตามสภาพธรรมชาติดีโดยไม่มีน้ าท่วมขัง ครั้นเมื่อมีการพัฒนา
พื้นที่ดงั กล่าวให้เป็ นชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย จึงมีการถมดินปรับพื้นที่สร้างถนน
สิ่ งก่อสร้างต่างๆขยายตัวออกไปเป็ นบริ เวณกว้างเป็ นเหตุให้แอ่งน้ า หนอง บึง และลาคลอง
ธรรมชาติท้ งั หลายต้องถูกทาลายหมดไป สาเหตุสาคัญก็คือภายในเขตชุมชนที่ต้ งั ขึ้นใหม่หลายแห่ง
มักไม่ได้สร้างระบบการระบายน้ าออกจากพื้นที่ให้เหมาะสม ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่มีฝนตกหนักจึงทา
ให้เกิดน้ าท่วมขังนานและเกิดความเสี ยหายตามมา ส่ งผลให้วฏั จักรของน้ าไม่สามารถหมุนเวียนไป
ได้ทนั เนื่ องจากมีปริ มาณน้ ามากจนเกินไป ทาให้น้ าเอ่อล้นขึ้นมาหรื อการที่น้ าไม่สามารถไหลซึมลง
ไปในดินได้อย่างทันท่วงที ซึ่ งทั้งสองประการมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ งปกคลุมดินเหมือน
กัน ไม่วา่ จะเป็ นการตัดไม้ ถางหญ้า เปลี่ยนวัสดุปกคลุมดิน ล้วนมีผลกระทบต่อปัญหาอุทกภัย
ทั้งสิ้ น
Anne Whiston Spirn ได้กล่าวถึงต้นเหตุของปัญหาน้ าท่วมไว้ในหนังสื อ
Granite Garden (Anne Whiston Spirn: 1984) ดังนี้ “นำ้ ไหลลงสู่ที่ตำ่ เสมอและนั่นหมำยถึง แม่ นำ้
ทุกสำย ไหลลงสู่ทะเล ซึ่ งทะเลไม่ เคยเต็ม วัฏจักรของนำ้ เป็ นระบบที่ยิ่งใหญ่ คือ ฝนตกลงมำสู่
พืน้ ดินและถูกดูดซึ มลงไปในดิน ต้ นไม้ เติบโตด้ วยนำ้ ในดินและคำยนำ้ ออกมำเป็ นไอ ส่ วนที่เหลือ
ไหลลงสู่มหำสมุทรก่ อนที่จะระเหยเป็ นไอนำ้ กลับไปสู่ชั้นบรรยำกำศอีกครั้ ง
แต่ เนื่องด้ วยกำร
เปลี่ยนแปลงของเมืองทำให้ วัฏจักรของนำ้ ไม่ สำมำรถหมุนเวียนได้ อย่ ำงสมบูรณ์ เนื่องจำกเกิดกำร
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เปลี่ยนแปลงของผิวดินซึ่ งส่ งผลต่ อกำรดูดซึ มนำ้ ลงไปในดินจนเกิ ดสิ่ งที่เรี ยกว่ ำ นำ้ ไหลนอง (runoff) จนเกิดเป็ นปั ญหำนำ้ ท่ วมขึน้ มำได้ ซึ่ งกำรแก้ ปัญหำของเมืองก็คือกำรวำงท่ อระบำยนำ้ เป็ นช่ วง
ต่ ำงๆของเมืองเพื่อบรรเทำปั ญหำที่เกิดขึน้ ซึ่ งในบำงพืน้ ที่ท่อระบำยนำ้ ที่มีอยู่กไ็ ม่ สำมำรถแก้ ปัญหำ
นำ้ ท่ วมดังกล่ ำวได้ ไม่ ว่ำจะเป็ นเพรำะสำเหตุใดก็ตำม เช่ น จำนวนไม่ เพียงพอ หรื อปั ญหำมลภำวะ
ทำงนำ้ ไม่ ว่ำจะเป็ นนำ้ เสี ยที่ปล่ อยจำกโรงงำน พืชพรรณที่ใช้ ในกำรบำบัดนำ้ หรื อขยะไปอุดตันท่ อ
จนเกิดปรำกฏกำรณ์ นำ้ ไหลนองไหลออกจำกท่ อระบำยนำ้ ปั ญหำเหล่ ำนีส้ ำมำรถแก้ ไขได้ ด้วยกำร
จัดกำรวำงผังที่ ดี โดยกำรกำหนดพืน้ ที่ ต่ำงๆเพื่อให้ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ เช่ น โรงงำนหรื อกำร
บำบัดนำ้ เสี ยถูกกำหนดพืน้ ที่ ในบริ เวณที่มีระบบกำรหมุน เวียนนำ้ ที่ เหมำะสมแล้ วก็จะไม่ ก่ อให้ เกิด
ปั ญหำนำ้ ไหลนองขึน้ มำ”
ปัจจุบนั การคมนาคมทางบกที่ใช้ถนนลาดยางโดยการทาถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต(ถนนลาดยาง) ปกคลุมพื้นดินนั้น ส่ งผลให้ปริ มาณน้ าที่จะไหลซึมลงไปยังใต้ดิน มี
ปริ มาณน้อยกว่าปริ มาณน้ าทั้งหมดในพื้นที่น้ นั ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนี้ยงั มีผลต่อระบบการระบาย
น้ าที่เป็ นลักษณะหนึ่งของอุทกวิทยา และมีการเปลี่ยนรู ปแบบการระบายน้ าจากระบบคูคลองกลาย
เป็ น ระบบท่อระบายน้ า ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปั ญหาน้ าท่วมขัง
3. สาเหตุที่ทาให้ นา้ ท่ วมในพืน้ ทีเ่ มืองกรุ งเทพมหานคร
อ้างอิงจากบทความของ อภิชาติ วงศ์แก้ว (อภิชาติ วงศ์แก้ว 2543: 170) เกี่ยวกับสาเหตุที่
ทาให้น้ าท่วมกรุ งเทพมหานครในปัจจุบนั สามารถสรุ ปได้วา่ สาเหตุที่ทาให้น้ าท่วมกรุ งเทพมหานคร
เกิดจากปั จจัยหลัก 5 ประการ คือ
3.1 น้ าฝนที่ตกมากผิดปกติ
การที่กรุ งเทพมหานคร ตั้งอยูใ่ นเขตอิทธิพลของมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้
กรุ งเทพฯมีปริ มาณน้ าฝน โดยเฉลี่ยปี ละ 1500 มิลลิลิตร(สถิติจากกรมอุตุนิยมวิทยา) ซึ่งฝนจะตก
มากในช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม และจะตกหนักในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
สิ งหาคม โดยในช่วงนี้ฝนอาจตกหนักมากถึง 255 มิลลิลิตร/ชัว่ โมง ซึ่ งเกินความสามารถในการ
ระบายน้ า ที่จะระบายน้ าออกได้ทนั ท่วงที โดยทุกครั้งที่ฝนตกหนักเกิน 200 มิลลิลิตร ติดต่อกันเกิน
1ชัว่ โมง น้ าจะท่วมทันที เนื่องจากระบบระบายน้ าของกรุ งเทพจะไม่สามารถรองรับได้ทนั และ
ความสามารถของเครื่ องสู บน้ าที่มีอยู่ จาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20ชัว่ โมง เพื่อจะระบายน้ าที่ท่วมขัง
ได้
การระบายน้ าสู่ แม่น้ าลาคลอง และทะเล จะต้องใช้เครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่จานวน
มาก เพื่อที่จะระบายน้ าออกให้ได้หมด แต่ตอ้ งใช้เวลานานการระบายน้ าออกหลายชัว่ โมง เนื่องจาก

18

1. บริ เวณพื้นที่รองรับน้ าและบึงรับน้ า มีจานวนน้อยมาก เพราะถูกถมนาพื้นที่มา
พัฒนาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็ นที่อยูอ่ าศัย ปลูกสร้างอาคารพาณิ ชย์ต่างๆ จึงทาให้ขาดพื้นที่
รองรับน้ า ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีการพัฒนาพื้นที่รองรับน้ าที่เรี ยกว่า “แก้มลิง” แต่ดว้ ยปริ มาณที่
น้อยเกินไป จึงไม่เพียงพอที่จะรองรับน้ าจานวนมากได้ อีกทั้งยังอยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมอีก
ด้วย
2. คูคลอง เป็ นพื้นที่รองรับน้ าชัว่ คราว และเป็ นเส้นทางลาเลียงน้ าไปสู่ แม่น้ า
เจ้าพระยา เพื่อส่ งน้ าออกสู่ ทะเล ในปัจจุบนั มีความตื้นเขิน เนื่องจากไม่ได้รับการเอาใจใส่ ดูแล และ
เตรี ยมพร้อมในการใช้เป็ นพื้นที่รองรับน้ าชัว่ คราว ความตื้นเขินของคลอง การถมคลอง การบุกรุ ก
คลองโดย การกระทาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นฝี มือของมนุษย์ หรื อธรรมชาติ ทาให้ปริ มาณน้ าที่คลองจะ
สามารถรองรับได้ลดลงอย่างมาก เป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ าท่วมขัง เมื่อคลองไม่สามารถรองรับ
น้ าฝนได้เพียงพอ จะทาให้เกิดปั ญหาน้ าท่วมล้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเสมอ
3. น้ าท่วมขังเป็ นแอ่ง มักเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักจนแผ่นดินทรุ ดตัว น้ าจะท่วมขัง
บริ เวณพื้นที่ที่มีการทรุ ดตัว เช่น บริ เวณถนนรามคาแหง ลาดพร้าว พระโขนง เป็ นต้น การสร้างถนน
ปิ ดกั้นเส้นทางไหลของน้ า หรื อมีช่วงเจาะที่เป็ นสะพานที่ไม่สมดุลกับเส้นทางน้ าไหล ล้วน
ก่อให้เกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ในเมือง ซึ่ งการแก้ปัญหาจาเป็ นต้องแก้ดว้ ยการสู บน้ าหรื อการเจาะ
อุโมงค์ เพื่อให้น้ าลอดออกสู่ แม่น้ าอย่างรวดเร็ ว วิธีแก้ปัญหาด้วยการสู บน้ าหรื อเจาะอุโมงค์น้ นั
แก้ปัญหาได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น เนื่องจากถ้าเกิดภาวะน้ าทะเลหนุนก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วม
เช่นกัน เพราะน้ าในแม่น้ าจะสู งกว่าพื้นดินริ มแม่น้ า
4. การสร้างเขื่อน เป็ นวิธีแก้ปัญหาน้ าท่วมวิธีหนึ่งที่ซ่ ึ งทางกรุ งเทพฯ ได้นามาใช้
แต่กลับสร้างปั ญหาโดยทาให้น้ าไหลไปท่วมพื้นที่นอกเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม และ
ชุมชนนอกเขื่อน เช่น บริ เวณลาดกระบัง และถนนร่ มเกล้า
5. ท่อระบายน้ าข้างถนนไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็ นการคานวณปริ มาณน้ าฝนที่
ผิดพลาดทางด้านวิศวกรรมมาตั้งแต่แรก โดยท่อระบายน้ าข้างถนนส่ วนใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางประมาณ 0.30, 0.60 และ 1 เมตร ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการระบายน้ าไปสู่ คลองต่างๆ อีกทั้งท่อ
ระบายน้ ายังมีปัญหาสกปรกและอุดตัน ประสิ ทธิภาพของการรับน้ า การไหล และความลาดเอียง ไม่
เหมาะสม บางช่วงมีปัญหาตกท้องช้าง น้ าไม่ไหลไปในทิศทางที่ตอ้ งการ จึงทาให้มีน้ า ท่วมขังเป็ น
ประจา ต้องแก้ดว้ ยการใช้เครื่ องสู บน้ าเข้าช่วย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผลอย่างเต็มที่ เพราะใน
บางครั้งฝนตกมาก น้ าท่วมล้นท่อ โดยที่เครื่ องสู บน้ าก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้
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3.2 น้ าเหนื อหลาก
น้ าเหนื อ คือ น้ าจากทิศเหนือของกรุ งเทพฯไหลผ่านแม่น้ าสายหลักๆ คือ แม่น้ าท่า
จีน (รองรับน้ าหลากได้ประมาณ 850-1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) แม่น้ าเจ้าพระยา (รองรับน้ าหลาก
ได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) และคลองต่างๆที่ไหลผ่านกรุ งเทพฯ ซึ่ งล้วนแล้วแต่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการรองรับน้ าหลากได้เล็กน้อย เมื่อน้ าไหลมาจากทางทิศเหนือมากเกินกว่าที่แม่น้ า
ลาคลองเหล่านี้จะรองรับได้ ก็จะเกิดน้ าท่วมเอ่อล้นแม่น้ า บางปี มีน้ าหลากที่แม่น้ าเจ้าพระยา ช่วง
บริ เวณสะพานพระราม6 สู งถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงทาให้เกิดน้ าเอ่อล้นออกมา และท่วม
พื้นที่บริ เวณนั้น
การแก้ปัญหาน้ าเหนือหลากนี้ จะต้องเริ่ มแก้ปัญหากันในระดับภูมิภาค เคยมี
การศึกษาและ เสนอแนะให้จดั การขุดแม่น้ าเจ้าพระยา2 ขึ้น คือ เป็ นเส้นทางให้น้ าหลากไหลลงทะเล
แต่เป็ นเพียงโครงการที่ไม่สามารถนามาปฏิบตั ิจริ ง เนื่องจากราคาการขุดแม่น้ านั้นสู งมาก จึงถูก
ระงับไปด้วยปัญหา
ทางด้านราคาและระบบการพัฒนาโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเพียง
ภาครัฐเท่านั้น
3.3 แผ่นดินทรุ ด
แผ่นดินทรุ ดเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในกรุ งเทพฯ ส่ งผลให้พ้ืนดินบางแห่งมี
ระดับความสู ง ต่ากว่าระดับน้ าทะเล เช่น พื้นที่บริ เวณลาดพร้าว พระโขนง รามคาแหงเป็ นต้น
ดินในพื้นที่กรุ งเทพฯ เกิดการทรุ ดตัวตลอดเวลา โดยในบางพื้นที่อาจจะมีการทรุ ด
ตัวถึง 10 เซนติเมตร/ปี เมื่อเกิดการทรุ ดตัวก็จะทาให้เกิดพื้นที่เป็ นแอ่ง และน้ าจะไหลมารวมกันจน
ทาให้เกิดน้ าขังเมื่อเวลาฝนตก
การแก้ปัญหาด้วยการขุดแอ่งน้ าให้ลึกลงเพื่อรองรับน้ าฝนได้ชวั่ คราวนั้น
จาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องสู บน้ า เพื่อเร่ งระบายน้ าออกไป อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาน้ าท่วมประเภทนี้ คือ
การแก้ดว้ ยระบบผังเมือง และการใช้ที่ดิน คือ ให้สร้างบึงรับน้ า และสวนสาธารณะที่มีบึงน้ า โดยใช้
อัตราส่ วนพื้นที่รับน้ า ประมาณ 5-10 ของที่ดิน และให้มีการใช้ที่ดินที่มีความหนาแน่นน้อย ใช้
ระบบอาคารที่มีใต้ถุนสู ง เช่นเดียวกับบ้านทรงไทยสมัยโบราณ ส่ วนการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุ ดตัว
ด้วยการถมที่ดิน จะได้ผลเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น
3.4 น้ าทะเลหนุน
น้ าทะเลหนุนเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อปั ญหาน้ าท่วมในกรุ งเทพฯ ซึ่ ง
ภายในหนึ่งวัน จะเกิดปรากฏการณ์น้ ีข้ ึน 2 ครั้ง ในฤดูแล้งน้ าทะลจะหนุนขึ้นมาสู ง เพราะน้ าใน
แม่น้ าที่ไหลลงสู่ ทะเล มีนอ้ ย ส่ งผลให้น้ าเค็มจะขึ้นมาถึงจังหวัดนนทบุรี หรื อทางใต้ของจังหวัด
ปทุมธานี น้ าจากแม่น้ าที่จะทาหน้าที่ดนั น้ าเค็มกลับสู่ ทะเลมีนอ้ ยมาก เนื่องจากมีการถมที่ดิน ถม
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คลอง ในฤดูน้ าหลาก(สิ งหาคม-ตุลาคม) น้ าจะไหลมาจากทิศเหนือเป็ นจานวนมาก เมื่อน้ าทั้ง2มา
บรรจบกัน ก็จะเกิดภาวะน้ าหนุนขึ้นมา ทาให้น้ าในแม่น้ าล้นตลิ่ง
มีการแก้ปัญหาน้ าทะเลหนุนด้วยการสร้างเขื่อนดินตามพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา
การยกถนนริ มแม่น้ าให้สูงขึ้น เพื่อกั้นไม่ให้น้ าหนุนและน้ าหลากที่เกิดขึ้นล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ริม
แม่น้ า ซึ่ งการแก้ปัญหานี้สามารถบรรเทาปัญหาได้เพียงเล็กน้อย
3.5 การพัฒนาเมือง
การพัฒนาเมืองที่ไม่ได้วางแผนอย่างรอบคอบ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
น้ าท่วมในกรุ งเทพฯ เป็ นประจาทุกปี ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใดที่กล่าวถึงในข้างต้นก็ตาม ซึ่ งนับวัน
ปั ญหาน้ าท่วม จะยิง่ ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น ปี ละหลายๆครั้ง และแก้ไขยาก เพราะการพัฒนาเมือง
อย่างไม่เข้าใจระบบนิเวศ ไม่ได้มองการพัฒนาในภาพรวมและในภาพกว้าง มองเฉพาะจุด หรื อ
พัฒนาทีละเรื่ อง ปั ญหาจึงเกิดขึ้นซ้ าซาก และขยายวงกว้างออกไป
สาเหตุของการพัฒนาเมืองกรุ งเทพฯ ที่ทาให้เกิดน้ าท่วมสรุ ปได้ดงั นี้
3.5.1 ปั ญหาที่เกิดจากการทาถนน กั้นทางน้ าไหล
ในช่วงแรกของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการขยายและปรับปรุ งคูเมืองเดิม การ
ขุดคลองรอบกรุ ง การขุดคลองโดยนาแบบอย่างมาจากอยุธยา มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อคูเมืองเดิม
และคลองรอบกรุ ง ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีการขยายคูคลองเก่า และขุดขึ้นอีก
หลายแห่ง เพื่อเชื่ อมต่อคลองเหล่านี้ สาหรับเป็ นระบบคมนาคม ต่อมาได้เริ่ มตัดถนนเจริ ญกรุ ง และ
ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีการตัดถนนขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อใช้ในการสัญจรทางบก แต่
ยังคงรักษาการสัญจรทางน้ าไว้ เห็นได้จากการสร้างสะพานต่างๆข้ามคลอง มีทางให้เรื อลอดผ่าน
สะพานได้ ในการสร้างถนนนั้นมักจะมีคลองขนานไปกับถนน ผลที่ได้รับจากการขุดดินมาทาถนน
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง เช่น เกิดคูพกั น้ า และเส้นทางการระบายน้ าในยามที่เกิดภาวะน้ าท่วม
ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 มีจานวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ใน
กรุ งเทพฯ ทาให้มีการตัดถนนขึ้นเป็ นจานวนมาก หลังจากปี พ.ศ. 2500 จานวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จึงมีการตัดถนนเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายถนนโดยการถมคลองข้างถนนเป็ นจานวนมาก
โดยไม่ได้คานึงถึงหน้าที่รองรับน้ าชัว่ คราวของคลองเหล่านั้น มีการฝังท่อระบายน้ าเพื่อระบายน้ า
แทน ซึ่งการสร้างถนน ขยายถนนล้วนส่ งผลให้น้ าระบายได้ชา้ ลง และคลองต่างๆที่ทาหน้าที่
รองรับน้ าฝนชัว่ คราว ไม่สามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ เมื่อฝนตกหนัก น้ าฝนจะล้นท่อระบาย
น้ าที่สร้างมาแทนที่คลองต่างๆนี้
ในสมัยเศรษฐกิจเฟื่ องฟู (พ.ศ. 2505) มีการขยายถนนหลัก จากกรุ งเทพฯไป
ยังจังหวัดรอบๆ ซึ่ งถนนที่สร้างเหล่านี้ลว้ นเป็ นถนนในแนวตะวันตก-ตะวันออก ซึ่ งส่ งผลให้เกิด
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เป็ นสภาพเขื่อนกั้นน้ าที่ไหลจากเหนือลงใต้เพื่อที่จะไหลออกสู่ ทะเล เส้นทางน้ าไหลไม่เพียงพอ จึง
ก่อให้เกิดปั ญหาน้ าท่วมเป็ นประจา นอกจากนี้ถนนเล็กๆยังขวางเส้นทางไหลของน้ า ซึ่ งส่ งผลให้
เกิดน้ าท่วมเป็ นหย่อมๆ ทัว่ กรุ งเทพฯ
3.5.2 ปั ญหาที่เกิดจากการถมที่ดิน น้ าจึงไหลไปในพื้นที่ที่ต่ากว่า
กรุ งเทพฯ มีอาคารมากมายกระจายตัวอยูท่ ว่ั เมือง การจะสร้างอาคารในพื้นที่
ที่ต่า จึงต้องมีการ ถม ที่ดินเพื่อให้พน้ จากภาวะน้ าท่วม ขุดดินข้างๆมาถมเพื่อเตรี ยมที่สร้างอาคาร ถ้า
บริ เวณข้างเคียงมีพ้นื ที่ที่เป็ นพื้นที่รองรับน้ าชัว่ คราว ก็จะบรรเทาปัญหาน้ าท่วมได้ แต่ราคาที่ดินใน
เมืองนั้นสู งขึ้นเรื่ อยๆ จึงมีการนาดินจากพื้นที่อื่นๆมาถมบ่อบึงรับน้ าที่มีอยูเ่ พื่อใช้งาน ดังนั้นเมื่อฝน
ตกลงมาปริ มาณมากๆ น้ าระบายออกสู่ ภายนอกไม่ทนั จึงเกิดปัญหาน้ าท่วมขึ้น
ปั ญหาการถมดินเพื่อพัฒนาที่ดินในกรุ งเทพฯ ให้พน้ จากการท่วมของน้ า
เป็ นปั ญหาที่ใหญ่ เมื่อมีพ้นื ที่บริ เวณใดเกิดพื้นดินทรุ ดตัวลง น้ าจะไหลไปรวมกันอยูท่ ี่บริ เวณนั้น
นอกจากนี้ การถมดินยังเป็ นการปิ ดกั้นเส้นทางไหลของน้ า จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในบริ เวณ
เหล่านั้น
3.5.3 ปั ญหาที่เกิดจากการถมคลอง และบุกรุ กคลอง ทาให้ทางไหลของน้ าแคบ
และตื้นเขิน
การถมคลองเพื่อขยายถนน การสร้างทางระบายน้ าหรื อท่อระบายน้ าอย่าง
ไม่เพียงพอ ทาให้น้ าท่วมจนถนนมีสภาพคล้ายคลอง เนื่องจากคลองทาหน้าที่เป็ นพื้นที่รองรับน้ า
ชัว่ คราว ทาให้แก้ปัญหาน้ าท่วมจากหลายๆสาเหตุได้ แต่การทดแทนคูคลองด้วยท่อระบายน้ าขนาด
เล็กนั้นไม่เพียงพอ เพราะท่อระบายน้ าไม่สามารถให้น้ าซึมลงไปในดิได้เหมือนคลอง และไม่
สามารถให้น้ าระเหยได้มากพอ นอกจากนั้นสภาพดินอ่อนจะทาให้ท่อทรุ ด ท่อหัก แตก และทาให้
ทิศทางไหลของน้ าไม่อยูใ่ นแนวทางและระดับที่ตอ้ งการ เป็ นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ าท่วมถนน
การบุกรุ กคลองโดยการสร้างอาคารล้ าเข้าไปในน้ า ทาให้ขนาดคลองเล็กลง
การทิ้งขยะ การระบายน้ าเสี ย ล้วนแต่ทาให้คลองตื้นเขิน ซึ่ งทาให้คลองที่เหลืออยู่ เสี ยประสิ ทธิภาพ
ของการรองรับน้ าชัว่ คราวไปเป็ นจานวนมาก
3.5.4 ปั ญหาน้ าท่วมที่เกิดจากการใช้ที่ดิน และความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินในผังเมืองรวม กาหนดแต่ชนิดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่
ไม่ได้กาหนดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพของน้ าฝนที่ตกลงมา สภาพของการไหลของน้ า การ
ใช้ที่ดินจึงขยายเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่มีช่องว่างหรื อพื้นที่เก็บกัก หรื อรองรับน้ าให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะปั ญหาน้ าท่วม

22

เมื่อพื้นที่ถูกถม เพื่อสร้างอาคารอย่างหนาแน่นภายในเมือง พื้นที่พกั น้ าจึง
หายไป กลายเป็ นสภาพ การเป็ นอยูอ่ ย่างหนาแน่นและแออัดแทนที่ ไม่มีความสมดุลจากปัญหาของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นพื้นที่รองรับน้ า
4. แนวความคิดเกีย่ วกับอุทกวิทยาเมือง
การศึกษากระบวนการทางอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
เมือง โดยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงชนบทของเมือง ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งปก
คลุมดินในพื้นที่เมือง ย่อมมีผลกระทบต่อลักษณะอุทกวิทยาเมืองด้วย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนใหญ่ของพื้นที่เมืองเป็ นการเปลี่ยนแปลงของน้ าผิวดิน
โดย
เปลี่ยนแปลงเพิ่มจากโครงข่ายการระบายน้ าปกติ กลายเป็ นระบบท่อระบายน้ า ทาให้เส้นทาง
หมุนเวียนของน้ าเกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยจากเดิมที่น้ าสามารถไหลไปสู่ โครงข่ายระบายน้ าตาม
ธรรมชาติ ได้โดยตรง กลายเป็ นไหลลงสู่ ท่อระบายน้ า น้ าบางส่ วนจะไหลลงสู่ แหล่งน้ าปกติและ
ไหลซึ มลงดิน ซึ่ งทาให้ สัดส่ วนต่างๆของน้ าในวัฏจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยงั ส่ งผล
กระทบต่อการกักเก็บน้ าในการอุปโภคบริ โภคภายในเมือง และการหน่วงน้ าเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบอีกด้วย ซึ่ งการกักเก็บน้ าทั้ง 2 ระบบนี้ ส่ งผลต่อภูมิอากาศของเมืองด้วยเช่นกัน เนื่องจากการ
กักเก็บน้ านี้ ทาให้มีปริ มาณน้ าที่จะระเหย สู่ บรรยากาศมากกว่าปกติ ทาให้เมืองมีความชื้นเพิม่ มาก
ขึ้นด้วย ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด มีผลสื บเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของเมืองนัน่ เอง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชนเมือง ส่ งผลต่อพื้นที่รับน้ าของชุมชนเมืองนั้นๆ ซึ่ง
สภาพความเป็ นเมืองมีอิทธิ พลอย่างมากต่อกระบวนการทางอุทกวิทยา
ที่เกิดจากการเพิ่มความ
หนาแน่นของอาคารในพื้นที่เมือง หรื อการใช้ที่ดิน ซึ่งประเด็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมี
ผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยา โดยการเพิม่ ความหนาแน่นของสภาพเมือง การเปลี่ยนแปลงสิ่ งปก
คลุมดิน และการระบายน้ า
Anne Whiston Spirn (Anne Whiston Spirn: 1984) ได้กล่าวอีกว่า “กิจกรรมของเมือง
ควำมหนำแน่ นของเมือง วัสดุทึบนำ้ ที่ถกู สร้ ำงขึน้ รวมถึงรู ปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน สิ่ งต่ ำงๆเหล่ ำนีม้ ี
ควำมสัมพันธ์ กับโครงข่ ำยระบำยนำ้ ตำมธรรมชำติ และกำรออกแบบกำรระบำยนำ้ กำรป้ องกันนำ้
ท่ วม ที่เป็ นผลมำจำกลักษณะของระบบของนำ้ ภำยในเมือง พืน้ ที่ไหลซึ มของนำ้ ลดลง เนื่องจำก
พืน้ ผิวดินเปลี่ยนแปลงไป และมีกำรสร้ ำงท่ อระบำยนำ้ ขึน้ มำแทน ซึ่ งส่ งผลกับระดับควำมรุ นแรง
ของอุทกภัยที่เกิดขึน้ ”
สภาพเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุปกคลุมพื้นดิน พื้นที่สีเขียว และโครงข่ายระบาย
น้ าที่ไม่ได้เป็ นไปตามธรรมชาติ ส่ งผลให้ตอ้ งมีการออกแบบระบบระบายน้ าใหม่ และการป้ องกัน
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ปริ มาณน้ าที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพัฒนาขึ้นของเมือง โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ าภายใน
เมือง หรื อ ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การตื้นเขินของทางน้ าไหล ไม่วา่ จะเกิดตามธรรมชาติ หรื อ
จากน้ ามือมนุษย์ จะก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆขึ้น เช่น น้ าเสี ย น้ าท่วม เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลกับระบบ
ต่างๆไม่วา่ จะเป็ น พื้นที่รองรับน้ าในระดับภูมิภาค หรื อแม่น้ า ลาคลองต่างๆ ดังนั้นจึงควรตระหนัก
ถึงความสาคัญของปัญหา เข้าใจถึงที่มาของปั ญหา และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์เพื่อที่จะหา
แนวทางป้ องกัน และแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งปกคลุมพื้นดิน เช่น จากสนามหญ้าเป็ นพื้นที่คอนกรี ต ในพื้นที่
เมืองเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเมือง หรื อมีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจากน้ ามือ
มนุษย์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาตามมาด้วย
โดยเกิดขึ้นจากการเพิม่ ปริ มาณของ
อาคาร ซึ่ งส่ งผลให้เกิดพื้นที่ผวิ ทึบน้ ามากขึ้น และทางน้ าเก่าถูกเปลี่ยนไป ซึ่ งมีผลกระทบต่ออุทก
วิทยา คือทาให้เกิด ปรากฏการณ์น้ าไหลนอง (Run off) เพิ่มมากขึ้น ความเร็ วในการไหลของน้ าเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงช่วงเวลาในการไหลของน้ าไหลนองเร็ วขึ้นด้วย จึงส่ งผลให้เกิดปัญหาในการควบคุม
ปริ มาณน้ า
ตามแนวคิดของ William M. Marsh (William M. Marsh: 2005) สามารถสรุ ปได้วา่ น้ าที่
ไหลไปบนผิวดินจะมีการถ่ายเทไป ใน 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. น้ าส่ วนหนึ่งถ่ายเทโดยการไหลซึม คือการที่น้ าบนผิวดินไหลซึมลงไปในดิน
2. น้ าอีกส่ วนถูกกักเก็บไว้บนผิวดิน โดยน้ าจะถูกขังบนผิวดินในแอ่งน้ าหรื อหลุม ต่างๆ
3. ส่ วนที่เหลือจะเป็ นน้ าที่ไหลไปตามผิวดิน Overland flow ซึ่ งจะไหลผ่านผิวดินจนไป
เชื่อมต่อกับแม่น้ า
ในภูมิประเทศที่มีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่น จะมีอตั ราในการไหลซึมของน้ าในอัตราที่
สู ง ทาให้น้ าที่ไหลบนผิวดินมีปริ มาณน้อย ในขณะที่ภูมิทศั น์สมัยใหม่ ที่พ้นื ที่การเกษตรถูกแทนที่
ด้วยสิ่ งปลูกสร้าง จะมีผลโดยตรงกับปริ มาณน้ าที่ไหลตามผิวดินส่ งผลให้อตั ราการไหลของน้ ามี
ความรุ นแรงสู ง
5. แนวความคิดเกีย่ วกับการแก้ปัญหานา้ ท่วม
ปั ญหาน้ าท่วมเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ไม่วา่ จะเป็ นการปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
หรื อการเปลี่ยนแปลงด้วยน้ ามือมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ ดังนั้น
การแก้ปัญหา น้ าท่วมจึงต้องแก้ตามสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
5.1 การแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศ โดยการวางแผนผังเมืองที่เหมาะสม
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การที่พ้ืนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็ นพื้นที่ต่าหรื อพื้นที่
ลุ่มน้ า ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยการจัดการและแก้ไขผังเมืองใหม่เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงพื้นที่รับน้ า และขอบเขตของพื้นที่ดงั กล่าว
การ แก้ปัญหาวิธีน้ ี จาเป็ นต้องใช้เวลาในการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงโดยคนในพื้นที่จาต้องทราบ
ถึงปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาก่อน เพื่อเข้าใจและยอมรับถึงปัญหาที่ประสบ อีกทั้งเพื่อการได้รับ
ความร่ วมมือจากคนในพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริ งจัง
5.2 การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยการวางแผน
เพื่อการชะลอน้ า
ปั ญหาน้ าท่วมเกิดจากการที่วฏั จักรของน้ าไม่สามารถหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้นวิธีการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา คือการเติมเต็มส่ วนที่ขาดหายให้กบั วัฏจักรการหมุนเวียนนั้น
และดังที่กล่าวมาข้างต้น ไม่วา่ การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายระบายน้ าหรื อการเปลี่ยนวัสดุผวิ ดินก็ตาม
ล้วนเป็ นอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการหมุนเวียนของน้ าในระบบ
เพราะเป็ นการเพิ่มความเร็ วในการ
เปลี่ยนถ่ายจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่ ข้ นั ตอนต่อๆไป ดังนั้นการแก้ปัญหาคือการชะลอความเร็ วของน้ า
ในระบบให้มีระยะเวลานานขึ้นก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนถ่ายขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการกักเก็บ การ
หน่วง หรื อการระบายน้ าที่ท่วม โดยมีหลักการต่างๆดังนี้
5.2.1 การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า และระบบระบายน้ าธรรมชาติ (Watershed and
Natural drainage system)
พื้นที่ลุ่มน้ า หมายถึง พื้นที่ตามธรรมชาติ ที่ทาหน้าที่รองรับน้ าที่ตกหรื อไหล
ลงมา รวมตัวกัน ก่อนที่จะระเหย หรื อไหลออกไปยังพื้นที่รับน้ าอื่นๆตามเส้นทางต่างๆ และพื้นที่
ลุ่มน้ ายังหมายถึง พื้นที่รองรับน้ าที่มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างขึ้นด้วย เช่น ลานจอดรถ ทางระบายน้ า หรื อ
พื้นที่บนหลังคา การจัดการระบบระบายน้ าธรรมชาติ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทางภูมิประเทศ ซึ่ งสามารถ
แบ่งระบบระบายน้ าธรรมชาติออกเป็ นลักษณะต่างๆ ดังนี้
5.2.1.1 ระบบระบายน้ าแบบ Dendritic (Dendritic drainage system) เป็ น
รู ปแบบของการระบายน้ าที่มีลกั ษณะคล้ายกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาเป็ นลาธาร รวมตัวกันเป็ นแม่น้ า
ที่ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ การระบายน้ าระบบนี้จะใช้ระบายน้ าไปตามแม่น้ าที่ลาดไปตามลักษณะภูมิประเทศ
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ภาพที่ 4 แสดงระบบระบายน้ าแบบ Dendritic
ที่มา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29)
5.2.1.2 ระบบระบายน้ าแบบขนาน (Parallel drainage system) เป็ นรู ปแบบ
การระบายน้ า รู ปแบบหนึ่งของแม่น้ าที่เกิดจากเส้นทางระบายน้ าขนานไปกับพื้นที่ที่มีความลาดชัน
สู ง ซึ่ งด้วยความลาดชันนี้ ทาให้ทิศทางในการไหลของแม่น้ าจะเป็ นไปในทิศทาง เดียวกันหมด

ภาพที่ 5 แสดงระบบระบายน้ าแบบขนาน
ที่มา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29)
5.2.1.3 ระบบระบายน้ าแบบขวาง (Trellis drainage system) เป็ นระบบ
ระบายน้ าที่ใช้ตามสวนไวน์ทว่ั ๆไป ซึ่ งลาธารขนาดเล็กไหลลงไปจากเนินด้านข้างของภูเขา และไป
รวมตัวกันที่แม่น้ าก่อนที่จะไหลผ่านหุบเขา โดยลาธารขนาดเล็กจะมาบรรจบกับแม่น้ าสาย หลัก
ทามุมประมาณ 90 องศา ขวางแม่น้ าสายหลัก ระบบระบายน้ าแบบขวาง มักพบในแอ่งที่วา่ งระหว่าง
เขา เช่น เทือกเขา Appalachain ในทวีปอเมริ กาเหนือ
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ภาพที่ 6 แสดงระบบระบายน้ าแบบขวาง
ที่มา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29)
5.2.1.4 ระบบระบายน้ าแบบสี่ เหลี่ยม (Rectangular drainage system) เป็ น
ระบบระบายน้ าที่เกิดขึ้นบนเนินหิ น เพื่อป้ องกันการกัดเซาะ ก่อนจะแตกตัวเป็ น 2 ทิศทาง บริ เวณ
มุมที่แยกออกเป็ น 2 ทางนั้น จะมีความต้านทานต่อการกัดเซาะน้อย ซึ่ งส่ งผลให้เส้นทางน้ าไหลมี
ลักษณะเป็ นเส้นตรงทามุมตัดกับแม่น้ าสายหลัก
5.2.1.5 ระบบระบายน้ าแบบรัศมี (Radial drainage system) เป็ นระบบ
ระบาย น้ าที่มีรัศมีแผ่ออกจากจุดศูนย์กลางที่อยูส่ ู งที่สุด คล้ายกับเส้นทางการไหลของลาวาภูเขาไฟ
5.2.1.6 ระบบระบายน้ าแบบสับสน (Deranged drainage system) เป็ น
ระบบระบายที่ไม่มีรูปแบบสอดคล้องกันกับแม่น้ าและทะเลสาบ มักเกิดขึ้นในบริ เวณที่มีความยุง่
เหยิงทาง ธรณี วทิ ยา เช่น Canadian Shield

27

ภาพที่ 7 แสดงระบบระบายน้ ารู ปแบบต่างๆ
ที่มา : Wikipedia. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_%28geomorphology%29)
5.2.2 หลักการเกี่ยวกับการกักเก็บ และหน่วงน้ า
น้ าไหลจากที่สูงลงสู่ ที่ต่าตามแรงโน้มถ่วงของโลก และจะรวมตัวกันจนเกิด
เป็ นพื้นที่กกั เก็บน้ าพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงแม่น้ าสายต่างๆ หรื อน้ าที่ไหลซึมลงไปในดินแล้วจะถูกกัก
เก็บโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าอยูใ่ นวัฏจักรของระบบการหมุนเวียนของน้ าด้วย แต่ในกรณี ของปั ญหา
อุทกวิทยานั้น
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเกิดจากการที่น้ าไหลมารวมตัวกันเป็ นจานวนมากอย่าง
รวดเร็ ว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพื้นที่เมือง โดยเฉพาะสิ่ งปกคลุมพื้นดิน จนเกิดปรากฏการณ์
Run off คือ น้ าฝนที่ตกลงมาไม่สามารถไหลซึมผ่านแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตลงไปได้ และพื้นผิวของ
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ตก็ไม่สามารถหน่วงหรื อชะลอการไหลของน้ าได้เช่นกัน ทาให้น้ าไม่ได้รับการ
ระบายอย่างทันท่วงที และเริ่ มไหลไปรวมกันในพื้นที่ที่ต่ากว่า จนเกิดเป็ นปัญหาอุทกภัย ดังนั้นการ
สร้างพื้นที่หน่วงน้ า หรื อกักเก็บน้ า คือการสร้างพื้นที่ที่สามารถหน่วงน้ าไว้ก่อนที่จะระบายไปยัง
พื้นที่อื่นๆ จึงมีความสาคัญต่อการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมาก ซึ่ งสามารถจาแนกลักษณะของพื้นที่
กักเก็บน้ าได้ดงั นี้
5.2.2.1 Depression storage คือการกักเก็บน้ าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่บริ เวณ
ผิวดิน โดยไม่สามารถระบายออกได้ตอ้ งปล่อยให้มนั ไหลซึมลงไปในดิน หรื อระเหยไปเองตาม
ธรรมชาติ
5.2.2.2 Channel storage คือการกักเก็บน้ าไว้ในพื้นที่ที่เป็ นแม่น้ าเดิมอยูแ่ ล้ว
ซึ่งรวมถึงพื้นที่ริมตลิ่งของแม่น้ าดังกล่าวด้วย
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5.2.2.3 Detention และ Retention storage คือการสร้างพื้นที่กกั เก็บและ
หน่วงน้ าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อชะลอการไหลของน้ าก่อนที่จะไปยังพื้นที่อื่นๆ
5.2.2.4 Ground water storage คือ พื้นที่กกั เก็บและหน่วงน้ าผิวดิน
5.2.2.5 Vegetation storage คือ การใช้พืชพรรณในการชะลอการไหลและ
กักเก็บน้ า
พื้นที่กกั เก็บน้ า
เป็ นพื้นที่ที่สามารถประยุกต์เข้ากับพื้นที่วา่ งในเมืองใน
ปั จจุบนั ได้ ไม่วา่ จะเป็ นหลังคา ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ หรื อสวนสาธารณะ ซึ่ งทั้งหมดล้วน
ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถกักเก็บน้ าตามธรรมชาติได้ และยังช่วยในการลดปริ มาณน้ าไหลนอง
(Run off) ได้อีกด้วย ซึ่งสิ่ งสาคัญสาหรับการป้ องกันปั ญหาน้ าท่วมคือการลดทอนสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหา และชะลอ หรื อรองรับน้ าไว้ ก่อนที่จะปล่อยให้ไหลเข้าสู่ พ้ืนที่เมืองต่อไป
การสร้างพื้นที่กกั เก็บน้ าสาหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เราสามารถนาพื้นที่
นันทนาการในเมือง เช่น สวนสาธารณะ มาประยุกต์ให้เป็ นพื้นที่รองรับน้ าได้ เนื่องจาก
สวนสาธารณะ เป็ นเสมือนพื้นที่รองรับน้ าธรรมชาติที่คอยดักน้ าที่ไหลเอ่อล้นตามบริ บทของเมือง
และยังถูกประยุกต์เพื่อใช้ ในการบาบัดน้ าอีกด้วย แนวคิดดังกล่าวถูกประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย
ในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 โดยสวนสาธารณะมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายของแม่น้ า สายหลักๆตามธรรมชาติ และพื้นที่ประเภททะเลสาบ ซึ่ งเหมาะแก่การใช้งานใน
การรองรับน้ าของเมือง
มีภูมิสถาปนิกจานวนมากที่นาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ เช่น
ที่สวนสาธารณะของเมืองบอสตัน Emerald Necklace เป็ นต้น ซึ่ งงานออกแบบครั้งนั้นไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อนันทนาการเพียงอย่างเดียว แต่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมที่เกิดขึ้นในเมืองบอสตันด้วย โดยใช้โครงข่ายการระบายน้ า ที่เรี ยกว่า River way และ
ความสามารถในการรองรับน้ าของสวนสาธารณะเป็ นตัวถ่ายเทน้ า ไปยังทะเลที่บริ เวณอ่าว Boston
Harbor ซึ่งเป็ นการแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
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ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่กกั เก็บน้ าและวัฏจักรของน้ า
ที่มา : Black, Peter E., Watershed Hydrology. Second Edition, New York, USA: Lewis
Publishers., 1996.
โดยหลักการแล้วคาว่าพื้นที่กกั เก็บน้ านี้ หมายถึง พื้นที่ที่มีอยูแ่ ละพร้อมใช้
งาน ดังนั้นถ้าพื้นที่ดงั กล่าวมีการใช้งานอะไรบางอย่าง นอกเหนือจากหน้าที่การกักเก็บก็จะไม่
สามารถนับเป็ นพื้นที่พร้อมใช้งานได้
การกักเก็บน้ า คือ การหน่วงน้ าในระบบการหมุนเวียนของวัฏจักรของน้ า
โดยความสัมพันธ์ของน้ าในพื้นที่กกั เก็บและน้ าที่หมุนเวียนในช่วงเวลาที่น้ าเข้าและออกจากพื้นที่
จะต้องมีความสัมพันธ์ ดังนี้
Output = (Se - Sb) + Input
โดยที่ Se คือปริ มาณน้ าที่ถูกกักเก็บหลังจากผ่านช่วงเวลาที่น้ าออกจากพื้นที่
กักเก็บไปแล้ว และ Sb คือปริ มาณน้ าที่อยูใ่ นพื้นที่กกั เก็บเดิมก่อนจะเริ่ มกระบวนการหน่วงน้ า ซึ่ง
ถ้าปริ มาณน้ าทั้งสองมีค่าเท่ากัน นัน่ หมายความว่า ปริ มาณน้ าเข้าและออกมีค่าเท่ากันด้วย
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5.2.3 หลักการเกี่ยวกับการระบายน้ า
William M. Marsh ได้กล่าวในหนังสื อ Landscape Planning Environmental
Applications (William M. Marsh: 2005) โดยสรุ ปได้วา่ “ในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนานั้นได้รับ
ผลกระทบอย่างชัดเจน จากโครงข่ายการระบายน้ าและลุ่มน้ า การตัดไม้ทาลายป่ า การเกษตรกรรม
ทาให้เกิดการพังทลายของดิน และ การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางไหลของน้ า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้ขยายไปถึงระบบโครงข่ายการระบายน้ า เนื่องจากมีการเพิ่มของลาน้ า และมีการเพิ่ม
ความหนาแน่นของการระบายน้ ามากขึ้น ผลดังกล่าวทาให้ทางน้ าหลักมีระยะเวลาในการนาพาน้ าที่
สั้นลง เนื่องจากระยะทางของน้ าที่ไหลบนพื้นดินได้ลดจานวนลง ปริ มาณที่ไหลออกจึงเพิม่ มากขึ้น
การไหลของน้ า ความถี่ของการไหล รวมถึงการพังทลายของพื้นดินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งคุณภาพน้ าก็
ลดลงสภาพ เมืองนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและความหนาแน่นของโครงข่ายระบายน้ า สิ่ งหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงคือ การวางพื้นที่โดยตัดเส้นทางไหลของน้ าตามธรรมชาติ หรื อการย้าย
เส้นทางไหลตามโครงข่ายไปเป็ นท่อระบายน้ า ผลกระทบทางโครงข่ายของเมือง คือการเพิ่ม
ปริ มาณของทางน้ าและความหนาแน่นของการระบายน้ าทั้งระบบ สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการ
ไหลซึ มของน้ าที่ลดลงในพื้นที่เมือง ทาให้เกิดปริ มาณน้ าผิวดินและการนาพาน้ าในเวลาที่ลดลงด้วย”
จากภาพที่ 7 เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มีสภาพเดิมตามธรรมชาติ
กับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็ นอยูเ่ ดิมจนกลายเป็ นพื้นที่เมือง ซึ่ งลักษณะทางอุทกวิทยาที่
เกิดขึ้นในธรรมชาติ พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณจะมีการไหลของน้ าบนพื้นที่อย่างช้าๆ มีการ
กักขังบน พื้นผิวซึ่ งช่วยในการไหลซึมได้อย่างดี มีผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ าไหลนองต่า อีกทั้ง
ช่องทางน้ าตามธรรมชาติยงั เป็ นพื้นที่กกั เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับน้ าได้เป็ น ปริ มาณ
มากอีกด้วย ในขณะที่พ้นื ที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวเมืองทาให้น้ าที่ไหล
บนพื้นผิวมีอตั ราการไหลอย่างรวดเร็ ว และยังไม่สามารถไหลซึมลงไปในดินได้ ซึ่ งมีผลให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ าไหลนองได้โดยง่าย
และท่อระบายน้ าที่ถูกนามาแทนที่พ้นื ที่กกั เก็บน้ าตาม
ธรรมชาติ ยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของปริ มาณน้ าที่รองรับไว้ได้อีกด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ าไหลนอง ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนเมือง
ที่มา : City run-off. (http://www.cityofmenasha-wi.gov)
5.2.4 หลักการเกี่ยวกับการระบายน้ าระบบ Bio-swale
บริ บทของเมืองในปั จจุบนั
พื้นผิวของพื้นทางสัญจรถูกปกคลุมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต ทาให้เกิดปรากฏการณ์ Run-off จึงมีการใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยในการระบายน้ า
เช่นการออกแบบสร้างจุดกักเก็บและระบายน้ าขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการ
สร้างพื้นที่รับน้ าที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ ที่สามารถทนต่อน้ าท่วมขังและมีปริ มาณการดูดซึมน้ าสู ง
(ตารางที่ 2) แต่ทฤษฏีน้ ีเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาในพื้นที่ที่จากัดและมีขนาดเล็ก ขนาดของ
พื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คือ พื้นที่ประมาณ 20,234 ตารางเมตร (5 เอเคอร์ )

ภาพที่ 9 แสดงภาพตัดของ Bio-swale
ที่มา : Surface Water Design Manual. (http://www.kingcounty.gov/environment/
waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx)
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ตารางที่ 2 แสดงชนิดของพืชและพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกใน Bio-swale
ที่มา : Surface Water Design Manual. (http://www.kingcounty.gov/environment/
waterandland/stormwater/documents/surface-water-design-manual.aspx)
พื้นที่ที่สร้าง Bio-swale จะต้องมีการขุดแนวร่ องทางน้ าไว้ เพื่อเป็ นจุดพักน้ า
เมื่อน้ าไหลไปรวมกันที่พ้นื ที่ที่เตรี ยมไว้ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ น้ าจะสามารถไหลซึม
กลับลงไปในดินได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความร่ มรื่ นให้กบั ทางสัญจร และยังส่ งผลดีต่อระบบ
นิเวศขนาดเล็กอีกด้วย
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ภาพที่ 10 แสดงภาพตัวอย่าง Bio-swale
ที่มา : Bio-swale. (http://www.portlandonline.com/shared/cfm/image.cfm?id=96962)
5.2.5 หลักการเกี่ยวกับระบบระบายน้ าอุโมงค์ยกั ษ์
เป็ นการระบายน้ าด้วยการใช้ท่อส่ งน้ าขนาดใหญ่ใต้พ้นื ดิน ที่สามารถระบาย
น้ าในพื้นที่ท่วมขังได้มากกว่าอุโมงค์ระบายน้ าทัว่ ไป ที่ระบายน้ าได้เพียง 90 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
/วินาที เป็ น 240 ลบ.ม./วินาที โดยจะระบายน้ าที่ท่วมขังไปยังแม่น้ าหรื อพื้นที่ที่เตรี ยมไว้สาหรับ
รองรับน้ า ก่อนจะระบายออกไปยังอ่าวหรื อะเล ซึ่ งทางกรุ งเทพมหานครได้มีการหยิบเอาทฤษฏีน้ ีมา
ใช้เป็ นแผนพัฒนาเพื่อบรรเทาปั ญหาน้ าท่วมในปัจจุบนั โดยแบ่งเป็ น 4 อุโมงค์ ในพื้นที่ต่างๆที่
ประสบปั ญหาบ่อยครั้ง ดังนี้
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1. อุโมงค์พระราม 9 – รามคาแหง เริ่ มต้นตั้งแต่คลองลาดพร้าว เชื่อมคลอง
แสนแสบ และไหลลงสู่ เจ้าพระยา
2. อุโมงค์รัชดาภิเษก – สุ ทธิสาร เริ่ มต้นตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษก ตัด ถนนสุ ทธิ
สาร สิ้ นสุ ดที่แม่น้ าเจ้าพระยา
3. อุโมงค์ดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ จตุจกั ร หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง และ
บางส่ วนของเขตสายไหม
4. อุโมงค์สวนหลวง ร.9 หรื อ อุโมงค์บึงหนองบอน – เจ้าพระยา เป็ นอุโมงค์
ที่ปรับขยายพื้นที่โครงการบึงหนองบอน – คลองประเวศบุรีรมย์เดิม ให้ระบายน้ าลงสู่ แม่น้ า
เจ้าพระยาเลย โดยครอบคลุมพื้นที่ ประเวศ พระโขนง บางนา และสวนหลวง โดยสถานีอุโมงค์จะ
สิ้ นสุ ดที่แม่น้ าเจ้าพระยา บริ เวณโรงบาบัดน้ าเสี ยคลองเตย
6. สรุ ปเนือ้ หาสาคัญ
สาเหตุในการเกิดปั ญหาทางอุทกวิทยาภายในเมือง มีหลากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ
สาคัญที่ส่งผลให้เกิดปั ญหาน้ าท่วม สามารถสรุ ปสาเหตุออกมาได้เป็ น 2 สาเหตุหลักๆ คือ ปั ญหาที่
เกิดจากธรรมชาติ และ ปั ญหาที่เกิดจากมนุษย์
ปั ญหาน้ าท่วมที่เกิดจากธรรมชาติ สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ เกิดขึ้นเป็ น
ประจา เช่น ตามฤดูกาล และเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางธรรมชาติ ในขณะที่ปัญหาที่เกิดจากฝี มือ
ของมนุษย์ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีการวางแผนและจัดการอย่างไม่เหมาะสม เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพื้นผิว การขาดพื้นที่สาหรับรองรับน้ า หรื อการวางผังพื้นที่ของเมืองอย่างไม่เหมาะสม
ซึ่งล้วนแล้วแต่ทาให้เมืองประสบปั ญหาน้ าท่วมอยูเ่ ป็ นประจา
แนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมจะสามารถจาแนกได้ตามสาเหตุที่เกิดปัญหา โดยปั ญหาที่
เกิดจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็ นประจา ควรใช้การวางแผนในการจัดการผังเมืองอย่างเหมาะสม และ
ในกรณี ที่เป็ นปั ญหาน้ าท่วมในเมืองเนื่ องจากการกระทาของมนุษย์ ควรจัดการด้วยวิธีการวางแผน
เพื่อทาการชะลอน้ า โดยการจัดการด้วยวิธีดงั กล่าว เป็ นการเพิ่มระยะเวลาและชะลอความเร็ วของน้ า
ในระบบให้มีระยะเวลานานขึ้นก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนถ่ายขั้นตอนตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งวิธีการ
จัดการนี้ จาเป็ นต้องมีการวางแผนเพื่อนาองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ต่างๆ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
การชะลอน้ าในระบบ

บทที่ 3
ภูมิสถาปัตยกรรม ภายในเมือง
การจัดการทางภูมิทศั น์เป็ นหนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการป้ องกัน และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางภูมิทศั น์ ผูศ้ ึกษาจะต้องทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในเมืองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางต่างๆ ที่จะ
ใช้ในการลดผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยคาว่าภูมิสถาปั ตยกรรม หมายถึง “ศิลปะของการออกแบบ การวางแผน และการ
จัดการแผ่ นดิน ทั้งในพืน้ ที่ธรรมชาติ และพืน้ ที่ในเมือง โดยใช้ ความรู้ ทางวัฒนธรรมและทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อคานึงถึงการอนุรักษ์ ทรั พยากร ดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อม เพื่อสนองต่ อประโยชน์
การใช้ สอย และความรื่ นรมย์ ” ที่มาจาก http://www.land.arch.chula.ac.th
ในบทนี้จะเป็ นการรวบรวมหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับระบบอุทกวิทยาเมือง ดังนี้
1. ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม
John L. Motloch ได้กล่าวถึงความหมายของภูมิทศั น์ และภูมิสถาปัตยกรรมไว้ใน
หนังสื อ Introduction to landscape design โดยสามารถสรุ ปออกมาได้วา่ “ภูมิทศั น์ เป็ นสิ่ งที่
ประกอบขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่ที่เราสามารถรับรู้ได้ทางสายตาเท่านั้น แต่รวม
ทุกอย่างที่เราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ โดยมุมมองของภูมิทศั น์น้ นั แตกต่างกันตามมุมมองของผู้
รับรู้ ในขณะที่ภูมิสถาปัตยกรรม คือศาสตร์ของการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์
สาหรับการจัดการการวางแผนและการออกแบบทั้งภูมิสถาปัตยกรรมทางกายภาพ ทางวัฒนธรรม
วงจรชีวิตทางธรรมชาติ ป่ าไม้ การเจริ ญเติบโตของเมือง รวมไปถึง ระบบนิเวศ คุณภาพชีวติ และ
ความยัง่ ยืนด้วย”
2 . ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับพืน้ ทีส่ ี เขียว
พื้นที่สีเขียวในที่น้ ี หมายถึงพื้นที่สีเขียวในเมืองที่เป็ นพื้นที่วา่ งนอกเหนือจากพื้นที่ปลูก
สร้างอาคาร รวมถึงพื้นที่วา่ งที่มีตน้ ไม้และพืชพรรณต่างๆเจริ ญเติบโตอยูเ่ ป็ นองค์ประกอบหลัก
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พื้นที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ และพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพเพียงพอในการพัฒนาเป็ นพื้นที่สีเขียว
และสามารถได้รับการบารุ งรักษาให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 พื้นที่สีเขียว ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม เป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญประชาชนเป็ นอย่างมาก พื้นที่
เกษตรกรรมเป็ นพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองและชนบท เป็ นพื้นที่ที่เมืองมีโอกาสที่จะขยายตัวรุ กล้ า
เข้าไปในพื้นที่ดงั กล่าวสู ง ไม่วา่ จะเป็ นเพราะการขยายตัวของเมือง การปรับปรุ งระบบการคมนาคม
ขนส่ ง การเพิ่มขึ้นของประชากร การลงทุนและขยายตัวของอุตสาหกรรม เป็ นต้น
พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เขตชานเมืองเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของภูมิทศั น์เมือง
เป็ นพื้นที่ที่สามารถจะพัฒนาและเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวภายในเมือง เพื่อป้ องกันไม่ให้ถูกทาลาย
จากการพัฒนาเมือง อีกทั้งยังเป็ นการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงเป็ นการสร้างเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นเฉพาะตัว และส่ งเสริ มความร่ มรื่ นความน่าอยูข่ องเมืองอีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งกรุ งเทพมหานครยังคงมี พื้นที่เกษตรกรรมอยู่ “โดยพืน้ ที่เกษตรกรรมภายใน
กรุ งเทพมหานครมีปริ มาณลดลงมาเป็ นลาดับ ผลสารวจการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 ระบุ
ว่ า กรุ งเทพมหานครมีพืน้ ที่เพื่อการเกษตร 367,763 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 พืน้ ที่เกษตรได้ ลดลงเหลือ
304,198 ไร่ และในปี พ.ศ. 2545 ได้ ลดลงเหลือ 231,148.125 ไร่ โดยอัตราการลดลงประมาณ 3-4%
ต่ อปี ซึ่ งพืน้ ที่เกษตรทั้งฝั่ งตะวันออก - ตะวันตก จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ เคี ยงกัน
การทาเกษตรกรรมในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครนั้น จะแตกต่ างกันในแต่ ละพืน้ ที่ โดย
ทางตะวันออก ได้ แก่ พืน้ ที่ในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตสายไหม และเขต
สะพานสูง จะเป็ นพืน้ ที่ทานา ทาไร่ ส่ วนพืน้ ที่ทางด้ านตะวันตก ได้ แก่ พืน้ ที่เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่ง
ชัน เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ เป็ นพืน้ ที่แปลงผัก ไม้ ดอก ไม้ ประดับ สวนผลไม้ และพืน้ ที่เพาะเลีย้ ง
สัตว์ นา้ โดยเป็ นพืน้ ที่บ่อปลา นากุ้ง ในเขตบางขุนเทียน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
จะเป็ นไปตาม
แนวโน้ มการพัฒนาเมืองที่เกิดขึน้ และพืน้ ที่ถือครองการเกษตรจะมีความสัมพันธ์ ที่แปรผกผันกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและมูลค่ าของที่ดินในแต่ ละบริ เวณ”
ที่มาจากศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพ (http://203.155.220.118/info/NowBMA/frame.asp)
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ภาพที่ 11 แสดงพื้นที่การเกษตรในกรุ งเทพมหานคร
ที่มา : กรมข่าวทหารอากาศ. (http://www.intell.rtaf.mi.th/newsdetail.asp?id=49544)
2.2 พื้นที่สีเขียว ประเภทพื้นที่สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ หมายถึง บริ เวณสาธารณะที่เป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีการจัดการภูมิทศั น์
ให้เกิดความร่ มรื่ นและสวยงาม จัดขึ้นเพื่อเป็ นพื้นที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครี ยด เป็ น
พื้นที่สาหรับออกกาลังกาย เล่นกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สาหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยตามชุมชน
และเมืองต่างๆ
พื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะนี้มีความสาคัญกับชุมชนและเมืองเป็ นอย่างมาก
นอกจากเป็ นสถานที่สาหรับใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมของ
เมือง ส่ งเสริ มให้เกิดความน่าอยู่ สุ นทรี ยภาพและภูมิทศั น์ของเมืองอีกด้วย
2.3 พื้นที่สีเขียว ประเภทพื้นที่วา่ งอื่นๆ
พื้นที่วา่ ง หมายถึง บริ เวณที่วา่ งที่ลอ้ มรอบวัตถุ ซึ่ งอาจมีขอบเขตหรื อไม่มีขอบเขต
ก็ได้ นอกจากนี้ยงั เป็ นพื้นที่ที่ไม่มีการปลูกสร้างบนพื้นที่น้ นั ๆ โดยเป็ นพื้นที่วา่ งที่เป็ นพื้นที่สีเขียวที่
มีตน้ ไม้และพืชพรรณต่างๆเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ เช่น ป่ า สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่วา่ งที่มีวสั ดุปู
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พื้นปิ ดทับ เช่น ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งพื้นที่วา่ งออกเป็ นประเภท
ต่างๆได้ ดังนี้
2.3.1 พื้นที่แหล่งวัตถุดิบ ได้แก่ ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า เหมืองแร่ ทะเลสาบ แม่น้ า
2.3.2 พื้นที่ควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มที่เป็ นพื้นที่รับน้ า
เพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม ทางระบายน้ า คูคลอง รวมถึง บริ เวณที่มีการควบคุมการพังทลายของดิน
2.3.3 พื้นที่สาหรับสาธารณูปโภคของเมือง ได้แก่ คลองประปา เขื่อน อ่างเก็บน้ า
รวมถึงพื้นที่บริ เวณโรงกาจัดขยะและน้ าเสี ย
2.3.4 พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ ได้แก่ พื้นที่บริ เวณที่มีกฏหมายคุม้ ครองสัตว์ป่า
พื้นที่ที่สงวนไว้สาหรับเมือง พื้นที่บริ เวณโบราณสถาน
2.3.5 พื้นที่สีเขียว ได้แก่ พื้นที่ป่าทั้งหมด พื้นที่ธรรมชาติ วนอุทยาน รวมถึงพื้นที่
สวนสาธารณะในเมืองระดับต่างๆ พื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ พื้นที่วา่ งที่เกิดจากการพัฒนาเมือง
2.3.6 พื้นที่โล่งว่าง ได้แก่ เขตทางของถนน คลอง แม่น้ า ทางรถไฟ สนามบิน ลาน
จอดรถ และบริ เวณที่จดั ทาไว้ เพื่อเป็ นที่วา่ งสาหรับรักษาสภาพแวดล้อมไว้
ดังนั้นพื้นที่วา่ งประเภทต่างๆ ล้วนเป็ นองค์ประกอบสาคัญของชุมชนเมือง ไม่วา่ จะ
เป็ นพื้นที่วา่ ง หรื อเป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีพืชพรรณ เช่น หญ้าหรื อต้นไม้ปกคลุมอยู่ และส่ วนประกอบ
อื่นนอกจากพืชพรรณ เช่น บึงน้ า อนุสาวรี ย ์ ลานดาดแข็ง ซึ่ งพื้นที่วา่ งต่างๆนี้ สามารถพัฒนาและใช้
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และเป็ นพื้นที่กิจกรรมนันทนาการของเมือง นอกจากนี้ยงั ช่วยส่ งเสริ ม
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์เมืองได้ท้ งั สิ้ น
3. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างสาธารณูปโภคสี เขียว (Green Infrastructure)
โครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียว เป็ นแนวความคิดของการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบนั ซึ่ง
มีองค์ประกอบหลายส่ วน ตั้งแต่พ้ืนที่สวนสาธารณะ รวมไปถึงพื้นที่โล่งและพื้นที่ธรรมชาติ เช่น
แม่น้ า คูคลอง ถนน ทางเท้า อนุสาวรี ย ์ เป็ นต้น โดยสิ่ งต่างๆเหล่านี้จะมีตน้ ไม้เป็ นองค์ประกอบ
หลัก โครงสร้างสาธารณูปโภคของเมือง ไม่ได้เป็ นเพียงรู ปลักษณ์ภายนอกที่แสดงให้เห็นพื้นที่สี
เขียวในเมือง แต่รวมถึงการทาให้เมืองเกิดกระบวนการธรรมชาติ เพื่อสิ่ งแวดล้อมของความเป็ นอยูท่ ี่
ดีในสังคมเมือง โดยคุณค่าของโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียวของเมือง จะสร้างความร่ มรื่ นและ
สวยงามให้แก่เมือง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่โล่ง คุณภาพชีวติ และการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของเมือง อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ ช่วยในการประหยัดพลังงาน ช่วยลดความร้อนภายใน
เมือง รวมไปถึงการลดการพังทลายของดินอีกด้วย ซึ่งสามารถแบ่งโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียว
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
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3.1 พื้นที่เชื่อมต่อ (Linkage)
หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามแนวทางสัญจร ถนนทัว่ ไป หรื อภูมิทศั น์ตามเส้นทางที่
เชื่อมต่อระหว่างเมือง ชุมชน หมู่บา้ นต่างๆ โดยทาหน้าที่เป็ นแนวเส้นทางสี เขียวของเมือง ให้ร่มเงา
ลดมลพิษ ลดความดังของเสี ยง ชะลอการไหลของน้ า และทาให้อุณหภูมิภายในเมืองลดลง

ภาพที่ 12 แสดงพื้นที่เชื่ อมต่อ (Linkage) ในโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียวของเมือง
ที่มา : พื้นที่เชื่อมต่อในโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียวของเมืองhttp://www.bloggang.com/
viewblog.php?id=jae-hom47&group=9)
3.2 พื้นที่สาธารณะ (Public Space)
หมายถึง พื้นที่สาธารณะต่างๆที่อยูภ่ ายในเมือง ไม่วา่ จะเป็ นพื้นที่นนั ทนาการ ลาน
อเนกประสงค์ หรื อสวนสาธารณะ เป็ นพื้นที่ที่ใช้เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
และใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้เป็ นจุดเชื่อมโยงกับระบบขนส่ งสาธารณะอีกด้วย พื้นที่
สาธารณะเหล่านี้ มักเป็ นพื้นที่ที่มีปริ มาณการใช้งานสู ง เพราะฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องทาการดูแลรักษา
อยูต่ ลอด เพื่อที่จะทาให้พ้ืนที่เหล่านี้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยาวนาน
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ภาพที่ 13 แสดงพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ในโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียวของเมือง
ที่มา : พื้นที่สาธารณะ. (http://ca5305600145.blogspot.com/2010_08_01_archive.html)
3.3 พื้นที่ธรรมชาติ (Natural Area)
หมายถึงพื้นที่ป่า หรื อ พื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่ งเป็ นโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียวที่มีขนาด
ใหญ่ของเมืองทัว่ ไป เป็ นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
หรื อเป็ นพื้นที่ตามธรรมชาติที่ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้และมีการอนุรักษ์ไว้ดว้ ย เช่น ป่ าสงวน
เป็ นต้น พื้นที่ธรรมชาติเหล่านี้จาเป็ นต้องได้รับการบารุ งรักษาให้คงสภาพของธรรมชาติเดิมไว้ให้
ได้มากที่สุด โดยต้องมีการป้ องกันการบุกรุ กหรื อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติให้เป็ นสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆเพื่อที่จะรักษาแหล่งผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่สาหรับเมืองและยังทาให้โครงสร้าง
สาธารณูปโภคสี เขียวของเมืองมีความสมบูรณ์อีกด้วย
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ภาพที่ 14 แสดงพื้นที่ธรรมชาติ (Natural Area) ในโครงสร้างสาธารณูปโภคสี เขียวของเมือง
ที่มา : พื้นที่ธรรมชาติ. (http://www.thailand2booking.com/chiangmai/travel_09.htm)
4. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภูมิทศั น์ ถนน (Streetscape)
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นเห็นได้วา่ ภูมิทศั น์ที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น ได้กล่าวถึงพื้นที่เชื่อมต่อ
(Linkage) ซึ่งเป็ นพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนของเมือง โดยพื้นที่เชื่อมต่อเหล่านี้เรี ยกได้วา่ เป็ น แนว
ภูมิทศั น์ของถนน คือพื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นจากมนุษย์โดยมีการออกแบบและจัดการภูมิทศั น์เพื่อใช้
เป็ นพื้นที่สีเขียวตามแนวการเชื่อมต่อของเมือง
ดังนั้นภูมิทศั น์ถนน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบๆสามารถมองเห็นและรับรู ้ได้
บริ เวณเส้นทางสัญจร รวมไปถึงพื้นที่วา่ งสาธารณะบริ เวณหน้าอาคารบ้านเรื อน หรื อพื้นที่วา่ งตาม
ทางสัญจรที่อยูร่ ะหว่างอาคาร พื้นผิวถนน ทางเดินเท้า ต้นไม้ตามทางสัญจร อุปกรณ์ประดับถนน
(Street Furniture) และสิ่ งต่างๆที่สามารถมองเห็นได้ในแนวถนน
การออกแบบและจัดการภูมิทศั น์ถนนที่ดีน้ นั จะช่วยให้ที่ดินมีมูลค่าเพิม่ สู งขึ้น เป็ นการ
เพิ่มพื้นที่สาธารณะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กบั เมือง
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อีกด้วย โดยลักษณะของภูมิทศั น์ถนนที่ดี จะต้องมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจา มีความสัมพันธ์กบั กิจกรรม
ของพื้นที่ และจะต้องเอื้อประโยชน์ต่อผูส้ ัญจรในทุกประเภท ทั้งทางถนนและทางเดินเท้า โดย
จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่สบายและปลอดภัย
การออกแบบภูมิทศั น์ถนน เป็ นการออกแบบภูมิทศั น์เมืองประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องสัมพันธ์
กับวิถีชีวติ และการใช้งานของที่ดินที่เกิดขึ้นตลอดแนวถนน ตลอดจนประเภทของถนนในแต่ละ
พื้นที่ ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาเมืองใหญ่ มักมีการแบ่งประเภทถนนออกตามเกณฑ์ต่างๆ ตาม
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวริ มถนนสายหลักตามกฏกระทรวงผังเมืองรวม
กรุ งเทพมหานคร(2549) ได้ดงั นี้
4.1 ถนนหลัก (Main Street)
เป็ นถนนที่อยูใ่ นบริ เวณศูนย์กลางของเมือง ย่าน หรื อชุมชน และเป็ นตัวแทนของ
ภาพลักษณ์ของชุมชน หรื อย่าน เพื่อการรองรับกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และอาจมี
สถานที่สาคัญของเมืองหรื อชุมชนอยูด่ ว้ ย ถนนมักมีพ้ืนผิวการจราจรที่เพียงพอต่อการสัญจร มี
กิจกรรมในการใช้งานของสองข้างทางมาก และมีอุปกรณ์ประดับถนนครบครัน เช่น ศาลาคอยรถ
ประจาทาง เสาไฟฟ้ าส่ องสว่าง เป็ นต้น
4.2 ถนนที่พกั อาศัย (Residential Street)
เป็ นถนนขนาดเล็กที่รองรับการสัญจรในหมู่บา้ น หรื อชุมชน อาจจะเป็ นถนนใน
หมู่บา้ น หรื อตรอก ซอยต่างๆ สาหรับการสัญจรของถนนประเภทนี้ มักให้ความสาคัญกับทางเดิน
เท้า ทางจักรยาน ร่ มเงาจากต้นไม้ ถนน และความปลอดภัยเป็ นหลัก
4.3 ถนนพาณิ ชยกรรม (Commercial Street)
เป็ นถนนที่มีกิจกรรมทางการค้า และธุรกิจเป็ นหลักในแนวถนน โดยแบ่งเป็ น
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ไปจนถึงอาคารค้าปลีกขนาดใหญ่ หรื อห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งลักษณะรู ปแบบภูมิ
ทัศน์ถนนขึ้นอยูก่ บั ขนาดของธุ รกิจ หากเป็ นการค้าขนาดเล็ก อาจเน้นการสัญจรทางเท้าระหว่าง
ร้านค้า แต่ถา้ เป็ นการค้าขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิ ชยกรรม หรื อห้างสรรพสิ นค้า อาจเน้นการ
รองรับคนและยานพาหนะที่ใช้สัญจร จานวนมาก ที่ใช้ในการเดินทางจากย่านต่างๆ ตามขนาดรัศมี
ของการใช้บริ การของย่านการค้านั้นๆ
4.4 ถนนที่มีการใช้งานหลากหลาย (Mixed-use Street)
เป็ นถนนที่มีการใช้งานของสองข้างทางที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นบ้านพักอาศัย
อาคารพาณิ ชยกรรม อาคารสานักงาน ปะปนกันอยู่ ภูมิทศั น์ตอ้ งตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายในการใช้งานของแนวถนนนั้นๆ เช่น ความต้องการที่จอดรถ สถานีจอดรถขนส่ ง
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มวลชน ในบริ เวณที่เป็ นแหล่งพาณิ ชยกรรม หรื อสานักงาน และความสงบและเป็ นส่ วนตัวใน
บริ เวณที่เป็ นแหล่งที่พกั อาศัย
4.5 ถนนอุตสาหกรรม (Industrial Street)
เป็ นถนนที่ผา่ นย่านอุตสาหกรรม อาจมีที่พกั อาศัยปะปนอยูบ่ า้ ง มักรองรับการใช้
งานค่อนข้างหนัก มีผวิ การจราจรกว้างเพื่อรองรับการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่เน้นการ
สัญจรประเภททางเดินเท้าเท่ากับถนนประเภทอื่นๆ
4.6 ถนนชานเมือง (Suburban Street)
เป็ นถนนแถบชานเมือง หรื อย่านที่มีพ้นื ที่เกษตรกรรมที่รองรับการใช้งานที่เบาบาง
ส่ วนใหญ่การใช้ที่ดินตลอดสองข้างทางมักเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่มีความหนาแน่นน้อย เป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง
หรื อเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยงั ไม่ได้รับการพัฒนา ถนนประเภทนี้มีการใช้งานโดยการเดินเท้าน้อย
ยกเว้นบริ เวณที่ใกล้กบั ย่านชุมชนหรื อย่านพาณิ ชยกรรม”
การออกแบบภูมิทศั น์ถนน ยังรวมไปถึงการออกแบบพื้นผิวของถนน พื้นที่ทางเท้า วัสดุ
พืชพรรณที่มีความเหมาะสมในการจัดภูมิทศั น์ถนน รู ปลักษณ์ของอาคารที่อยูบ่ ริ เวณถนน และการ
ปลูกพืชพรรณริ มทางเท้า เพื่อให้เกิดความรื่ นรมย์ น่าสัญจรไปมา และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ให้กบั เมืองหรื อย่านนั้นๆ นอกจากนี้รูปแบบของอุปกรณ์ประดับถนน ต้องมีรูปแบบการใช้งานที่
เหมาะสม มีความทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษาอีกด้วย
5. ความรู้เกีย่ วกับองค์ ประกอบของภูมิทัศน์ เมือง
John Ormsbee Simonds ได้กล่าวถึงภูมิทศั น์ไว้ใน A Manual of Site Planning and
Design (John Ormsbee Simonds: 1983) โดยสามารถสรุ ปได้วา่ “ลักษณะทางภูมิทศั น์ หมายถึง
ความกลมกลืน หรื อความเป็ นเอกภาพ ระหว่างองค์ประกอบของภูมิทศั น์ โดยในแต่ละภูมิทศั น์ยอ่ ม
มีลกั ษณะทางภูมิทศั น์เฉพาะเป็ นของตนเอง และหากองค์ประกอบในภูมิทศั น์มีความกลมกลืนและ
มีเอกภาพสู ง ก็จะก่อให้เกิดลักษณะทางภูมิทศั น์ที่ชดั เจน โดยลักษณะทางภูมิทศั น์ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะภูมิทศั น์แบบธรรมชาติ และลักษณะภูมิทศั น์แบบที่เกิดขึ้นจาก
มนุษย์ สาหรับการศึกษานี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางภูมิทศั น์เมือง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ลักษณะภูมิทศั น์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็ นส่ วนใหญ่”
สามารถจาแนกองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ ออกเป็ น 4 ชนิด ดังนี้
5.1 พืชพรรณ (Vegetation)
พืชพรรณต่างๆ เป็ นองค์ประกอบหลักของภูมิทศั น์ที่เห็นได้ทว่ั ไป โดยจาแนก
ออกเป็ น 4 ชนิดหลักๆ ดังนี้
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5.1.1 ไม้ตน้ (Tree) เป็ นไม้ยนื ต้นที่มีลาต้น (trunk) แข็งแรงเป็ นพวกที่มีเนื้อไม้
แตกกิ่งก้านสาขาในระดับที่สูงจากพื้นดินค่อนข้างมาก จะมีลาต้นเดียว เว้นแต่มีจากการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมในการเจริ ญเติบโต
5.1.2 ไม้พุม่ (Shrub) เป็ นไม้ที่มีลาต้นแข็งแรง มักจะมีลาต้นขนาดเล็กหลาย ๆ ลา
แตกกิ่งก้านสาขาในระดับที่ใกล้ผวิ ดิน ไม่สูงเหมือนไม้ตน้ ส่ วนใหญ่เป็ นพวกที่มีเนื้ อไม้
5.1.3 ไม้คลุมดิน (Ground cover) เป็ นพืชที่มีลาต้นเตี้ยใกล้ดิน หรื อที่เรี ยกว่า low
growing plant ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะมีความสู งไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีการเจริ ญเติบโตที่แผ่ ไป
ทางด้านข้างมากกว่าการเจริ ญเติบโตในทางสู ง
5.1.4 ไม้เลื้อย (Climbers) เป็ นพืชที่มีลาต้นอ่อนไม่อาจตั้งตรงได้ดว้ ยตัวเอง ต้อง
อาศัยการพาดพิงกับต้นไม้อื่นๆหรื อเกาะเกี่ยวกับหลัก ไม้เลื้อยมี 2 แบบคือพวกที่ไม่มีเนื้อไม้ และ
พวกที่มีเนื้อไม้
5.2 อุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture)
สิ่ งก่อสร้างต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรื อชิ้นส่ วนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนถนนและ
ทางเท้า เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกันโดยสิ่ งสาคัญในการออกแบบอุปกรณ์ประดับถนน คือความ
ปลอดภัยของเส้นทางสัญจรเป็ นหลักเช่น ทางเท้า ฟุตบาท ม้านัง่ ตูไ้ ปรษณี ย ์ ตูโ้ ทรศัพท์ เสาไฟฟ้ า
เสาไฟส่ องสว่าง ป้ ายต่างๆ ป้ ายรถเมล์ ถังขยะสาธาราณะ น้ าพุ และอนุสาวรี ยต์ ่างๆ เป็ นต้น
5.3 สิ่ งก่อสร้างประเภทอาคาร (Building)
หมายถึง สิ่ งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ในรู ปของโรงเรื อน ร้าน หรื อรู ปแบบอย่าง
อื่นสาหรับใช้สอย ซึ่ งในกฏหมายควบคุมอาคารได้ให้คาจากัดความไว้ดงั นี้
“พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็ นกฎหมายแม่ บท ที่เกี่ยวข้ องแก่ งาน
อาคารในประเทศไทย ได้ ให้ คานิยาม และวิเคราะห์ ศัพท์ คาว่ า อาคาร เพิ่มเติมจาก ตึก บ้ าน เรื อน
โรง ร้ าน แพ คลังสิ นค้ า สานักงาน และสิ่ งที่สร้ างขึน้ อย่ างอื่น ซึ่ งบุคคลอาจเข้ าอยู่ หรื อเข้ าใช้ สอยได้
โดยให้ รวมถึงสิ่ งก่ อสร้ างต่ อไปนีใ้ ห้ จัดรวมอยู่ในความหมายของอาคารด้ วย
1. อัฒจันทร์
2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรื อท่ อระบายนา้ อู่เรื อ คานเรื อ ท่ านา้ รั้ ว ท่ าจอดเรื อ
กาแพง หรื อประตู
3. ป้ าย หรื อสิ่ งที่สร้ างขึน้ สาหรั บติด หรื อตั้งป้ าย
4. พืน้ ที่ หรื อสิ่ งที่สร้ างขึน้ เพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออก ของรถ
สาหรั บอาคาร
5. และสิ่ งที่สร้ างขึน้ อย่ างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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5.4 วัสดุปกคลุม (Land cover)
สิ่ งปกคลุมดินในพื้นที่เมือง หมายถึง วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง
ลักษณะและคุณสมบัติเดิมของดินให้เปลี่ยนแปลงไป หรื อบดบังผิวดินเดิมทาให้ดินไม่สามารถทา
หน้าที่เดิมตามธรรมชาติได้ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
5.4.1 วัสดุประเภทพื้นผิวทึบน้ า
หมายถึง วัสดุปกคลุมผิวดินเช่น พื้นกระเบื้อง พื้นที่ส่วนที่สร้างอาคาร พื้น
ดาดแข็ง หรื อพื้นปูนซี เมนต์ เป็ นต้น ที่มีผลทาให้น้ าไม่สามารถไหลซึมผ่านตัววัสดุลงไปได้
5.4.2 วัสดุประเภทพื้นผิวที่น้ าซึมผ่านได้
หมายถึง วัสดุปกคลุมดินที่น้ าสามารถไหลซึมผ่านลงไปสู่ ดินได้ เช่น สนาม
หญ้า พื้นที่ที่ปูดว้ ยบล็อคปลูกหญ้า(Turf block) เป็ นต้น
6. สรุ ปเนือ้ หาสาคัญ
งานภูมิสถาปั ตยกรรม คือการวางแผนและออกแบบภูมิทศั น์ ทั้งทางกายภาพ สังคม
วัฒนธรรม วิถีชีวติ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม จะต้องเข้าใจถึงพื้นฐานและจุดประสงค์ของงานชิ้นนั้นๆด้วย
การจัดการภูมิทศั น์ ครอบคลุมไปถึงการจัดการพื้นที่สีเขียวต่างๆภายในเมืองด้วย ไม่วา่
จะเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วา่ งระหว่างอาคาร พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ริมทางเท้า หรื อพื้นที่
ว่างที่มีพืชพรรณปกคลุม
องค์ประกอบของพื้นที่สีเขียวต่างๆล้วนมีศกั ยภาพในการนามาประยุกต์โดยจาเป็ นต้อง
เข้าใจถึงพื้นฐานและหลักการขององค์ประกอบเหล่านั้นก่อน จึงนามาใช้ในการชะลอน้ าตามแนวคิด
และหลักการ ที่กล่าวมาในบทก่อนหน้า

บทที่ 4
ภูมิสถาปัตยกรรมทีช่ ่ วยในการชะลอนา้
1. นิเวศวิทยาเมืองกับการระบายนา้
ในอดีตการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับธรรมชาติไม่ได้ให้ความสาคัญกับระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาเท่ า ที่ ค วร แต่ในปั จจุบนั เป็ นแนวทางการศึกษาที่ได้รับความสนใจจากทุกสาขาวิชา
เนื่องจากในอดีตมุ่งแต่ความเจริ ญก้าวหน้าของเมือง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีการจัดการที่
เหมาะสม รวมไปถึงมีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ ว ทั้งหมดนี้เป็ นสาเหตุให้เกิดมลภาวะจานวน
มากในเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มากเกินกว่าที่กระบวนการทางธรรมชาติจะรองรับความก้าวหน้าได้
ดังนั้นจึงกลายเป็ นปั ญหาสาคัญของเมืองทั้งหลาย และลุกลามจนกลายเป็ นปัญหาหลักของโลกอีก
ด้วย
นิเวศวิทยาเมือง คือการศึกษาเมืองด้วยหลักการทางนิเวศวิทยา เพื่อศึกษารู ปแบบจาก
ปฏิสัมพันธ์ต่างๆในระบบเมือง ให้ทราบถึงสาเหตุและรู ปแบบของระบบนิเวศที่สูญเสี ยไป เพื่อเป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็ นการป้ องกันยับยั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เบาบาง
ลงอีกด้วย
เมืองเป็ นผลผลิตที่มีความซับซ้อนทางความคิดของมนุษย์
ถนนและเส้นทางต่างๆที่
ซับซ้อนนั้นก็เป็ นผลจากการออกแบบของมนุษย์ และยังเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางจิตใจ
ของผูอ้ าศัยในเมืองนั้นๆด้วย เมืองเป็ นสิ่ งที่ใช้ประโยชน์จากอาหาร เชื้ อเพลิง วัตถุดิบจานวน
มหาศาล จึงทาให้เมืองเป็ นเหมือนสิ่ งมีชีวติ ขนาดใหญ่ โดยการขยายตัวของเมืองตามยุคต่างๆ
ขยายตัวตามเส้นทางสัญจรเป็ นหลัก การสร้างสาธารณูปโภคเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่อยู่
อาศัยในเมืองนั้นมีส่วนทาให้ระบบการระบายน้ าของเมืองเปลี่ยนไป เส้นทางคมนาคมที่ซบั ซ้อนขึ้น
เป็ นโครงข่ายทาให้ระบบระบายน้ ามีความหนาแน่นตามไปด้วย เพราะการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
จะต้องมีการวางท่อระบายน้ าเพื่อรองรับน้ าจากถนน
น้ าเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของเมือง และถูกนามาใช้อย่างผิดวิธีมากที่สุดด้วย ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ผดิ พลาดระหว่างเมืองและระบบทางธรรมชาติ เมืองหลายแห่งนาน้ า
มาจากแหล่งน้ าที่ไกลออกไปจากตัวเมือง เพื่อทดแทนน้ าจากแหล่งที่สูบมาใช้มากจนเกินไป หรื อมี
การปนเปื้ อนของมลภาวะจนทาให้ไม่สามารถนามาใช้ในการบริ โภคได้
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2. แนวความคิดเกีย่ วกับนิเวศภูมิทัศน์ กับการระบายนา้ ในเมือง
การเกิดและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์เป็ นกระบวนการทางธรรมชาติ และการ
กระทาของมนุษย์ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างปัจจัยต่างๆในภูมิทศั น์ โดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติน้ นั มีระบบอุทกวิทยาเป็ นตัวแปรสาคัญตัวแปรหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระบวนการย่อยอีก 3 ชนิด คือ
1. กระบวนการทางธรณี สัณฐานวิทยา เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็ นระยะเวลายาวนาน
2. แบบแผนการรวมกลุ่มกันของปัจจัยทางภูมิทศั น์
3. การถูกรบกวนของระบบนิเวศในภูมิทศั น์ในเวลาอันสั้น โดยมีน้ าเป็ นตัวการหนึ่งที่
รบกวนระบบนิเวศ การระบายน้ าที่มีการไหลของกระแสน้ าที่รุนแรง ก่อให้เกิดการพังทลายของ
หน้าดิน เกิดน้ าท่วมและน้ าป่ าไหลหลากได้ ซึ่งส่ งผลให้ระบบนิเวศบริ เวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมและจะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ใหม่ในเวลาต่อมา

ภาพที่ 15 แสดง Layer cake model ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางกายภาพ อุทกวิทยา
ที่มา : McHarg, Ian L. Design with Nature. Philadephia, USA: the Falcon Press, 1971.
การระบายน้ าเป็ นส่ วนหนึ่งตามธรรมชาติของระบบนิเวศภูมิทศั น์ โดยที่การระบายน้ า
เป็ นปั จจัยทางธรรมชาติของนิเวศภูมิทศั น์ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของระบบระบายน้ าได้ถูกรบกวนจาก
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ปั จจัยต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยน้ ามือมนุษย์ จนทาให้พฤติกรรมของน้ าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งเป็ นการ
ระบายน้ าตามธรรมชาติ มาเป็ นการระบายน้ าในเมือง
3. การประยุกต์ ภูมิทศั น์ เพือ่ ชะลอนา้
ตามแนวคิดและหลักการต่างๆที่กล่าวถึงในบทก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ภูมิสถาปั ตยกรรม เพื่อบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากการ
ขบวนการหมุนเวียนของน้ าตามวัฎจักรไม่สามารถทาได้ตามปกติ ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุที่ปิดผิวดิน ทาให้น้ าไม่สามารถไหลซึมลงไปได้ หรื อปริ มาณท่อระบายน้ าที่ไม่สามารถรองรับ
กับปริ มาณน้ าที่ลน้ ได้อย่างเพียงพอ จึงทาให้เกิดปั ญหาน้ าท่วมขึ้น ดังนั้นการชะลอน้ าในระบบจึง
เป็ นทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว เช่น การนาพื้นที่สวนสาธารณะมาเป็ นพื้นที่รองรับน้ า หรื อการนาไหล่
ทางมาเป็ นพื้นที่กกั เก็บและไหลซึ มของน้ า เป็ นต้น วิธีการต่างๆล้วนถูกประยุกต์ใช้โดยผ่านการ
ออกแบบและวางแผนโดยการกลับไปพึ่งพาธรรมชาติอีกครั้ง เป็ นการประยุกต์ภูมิทศั น์ต่างๆมาตอบ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
3.1 การวางแผนการจัดการเพื่อควบคุมปัญหาน้ าท่วม
การจัดการน้ าภายในที่มีประสิ ทธิภาพจาเป็ นต้องครอบคลุมปัจจัยต่างๆที่ส่งผล
กระทบต่อเมือง ไม่วา่ จะเป็ นระบบระบายน้ า การควบคุมปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในเมือง ปริ มาณน้ า
สาหรับอุปโภคบริ โภค การสารองน้ า และการบาบัดน้ า
ลักษณะการหมุนเวียนน้ ามีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเมือง โดยเป็ นไปตาม
ลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะทางสภาพอากาศ ลักษณะทางธรณี วทิ ยา มลภาวะ และลักษณะของ
เมือง ดังนั้นแต่ละเมืองจาเป็ นจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบ เพื่อจัดการวางแผนเพื่อ
รองรับปั ญหาที่จะเกิดขึ้นและมีการควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างรัดกุม
โดยแผนการจัดการที่ใช้ในการแก้ปัญหาน้ าท่วม และกักเก็บน้ าภายในเมือง มีดงั นี้
3.1.1 สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างสวนสาธารณะ หรื อภูมิทศั น์อื่นๆเพื่อเป็ นพื้นที่
รองรับน้ าในกรณี ที่เกิดปั ญหาน้ าท่วม
3.1.2 กาหนดตาแหน่งพื้นที่เสี่ ยงต่อปัญหาน้ าท่วม พื้นที่ประสบปัญหามลภาวะ
ให้เมืองได้ รับรู ้เพื่อการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในเมือง
3.1.3 กาหนดพื้นที่ให้โรงงานต่างๆที่เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนมลพิษต่างๆให้อยูน่ อก
พื้นที่ที่อาจเกิดน้ าท่วม เพื่อให้เมื่อเกิดน้ าท่วมสารพิษที่ปนเปื้ อนออกมาจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคน
และต้องมีการกาหนดพื้นที่สาคัญสาหรับทรัพยากรน้ า
3.1.4 กาหนดและวางแผนการปรับปรุ งเมืองหากเกิดปั ญหาน้ าท่วมใหญ่ข้ ึน
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3.1.5 สร้างและกาหนดขอบเขตสาหรับอาคารต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอาคารสานักงาน
หรื อที่อยูอ่ าศัย ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากปั ญหาน้ าท่วม
3.1.6 ดูแลจัดการพื้นที่สาคัญสาหรับทรัพยากรน้ าที่ใช้สาหรับการอุปโภคบริ โภค
ภายในเมือง
3.2 การใช้ประโยชน์จากระบบระบายน้ าธรรมชาติ
วัฏจักรของน้ าเป็ นกระบวนการทางธรรมชาติที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การระเหย กลายสภาพเป็ นไอน้ าในอากาศ เกิดการควบแน่น
รวมตัวเป็ นก้อนเมฆบนชั้นบรรยากาศ ก่อนที่จะกลายเป็ นฝนตกลงมาสู่ พ้ืนโลกโดยอาศัยจากแรง
ดึงดูดของโลก น้ าที่ตกลงมานี้จะไหลกลับสู่ ทะเลโดยตรง โดยบางส่ วนจะไหลไปยังแม่น้ า ลาคลอง
แล้วจึงไหลออกสู่ ทะเลเช่นกัน และบางส่ วนจะไหลซึมลงสู่ ดินจนกลายเป็ นน้ าใต้ดิน หรื อถูกดูดซึม
โดยพืชพรรณก่อนที่จะกลับเข้าสู่ ระบบ โดยการคายน้ าของพืชพรรณตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นวัฏจักร
หมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่ อยๆ
ขั้นตอนการดูดซึ มและหมุนเวียนของน้ า
ถือเป็ นระบบของการระบายน้ าตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นการนาระบบการระบายนี้มาใช้ประโยชน์ คือการนาธรรมชาติมาช่วยบรรเทาปัญหา
ของเมืองที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการใช้พ้ืนที่สีเขียวเพื่อกักเก็บน้ า และดูดซึมน้ า การใช้แม่น้ าลาคลอง
ในการช่วยลาเลียงน้ าที่เอ่อล้นออกไปยังทะเล หรื อการใช้พืชพรรณมาชะลอการไหลของน้ า เป็ นต้น
การใช้พ้ืนที่สีเขียว ไม่วา่ จะเป็ นสวนสาธารณะ หรื อกระบะต้นไม้ หรื อแม้กระทัง่
บนหลังคาซึ่งใช้ได้ท้ งั ขนาดใหญ่และเล็ก ก็สามารถใช้ในการระบายน้ าทางธรรมชาติได้ การสร้าง
พื้นที่สีเขียวให้กบั เมือง มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการให้ความร่ มรื่ นและยังสามารถช่วยในการชะลอ
น้ าไม่ให้ไหลออกไปสู่ พ้ืนที่สาธารณะของเมืองได้เร็ วจนเกินไปอีกด้วย ดังนั้นเมื่อสามารถกักเก็บน้ า
ในระบบให้อยูใ่ นพื้นที่สีเขียวเพียงช่วงเวลาหนึ่งๆ น้ าในพื้นที่น้ นั ๆก็จะเกิดการไหลซึมลงไปในดิน
และถูกดูดซึ มโดยพืชพรรณต่างๆ ตามกระบวนการตามธรรมชาติต่อไป
การลาเลียงน้ า โดยใช้แม่น้ าลาคลองเป็ นการใช้เส้นทางทางธรรมชาติที่จะขนถ่าย
น้ าในพื้นที่สาธารณะไปยังพื้นที่รองรับน้ าที่ใหญ่ที่สุดคือทะเล เพื่อให้กระบวนการทางธรรมชาติ
ทางานต่อไป ดังนั้น การนาเส้นทางลาเลียงน้ าเหล่านี้มาใช้ จะต้องคานึงถึงการเชื่อมต่อของโครงข่าย
ระบายน้ าของเมืองด้วย ดังนั้นจาเป็ นต้องมีการจัดการโดยใช้การออกแบบและวางแผนเพื่อใช้งาน
ระบบการลาเลียงนี้ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบในทางลบอีกด้วย
การนาระบบระบายน้ าในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์น้ นั จาเป็ นต้องใช้ความสามารถ
ในการจัดการการออกแบบและวางแผน เพื่อให้ได้รับผลที่คุม้ ค่าทั้งในเรื่ องผลลัพธ์ที่ตามมา และ
สุ นทรี ยภาพจากพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากระบบระบายน้ าธตามรรมชาติ ถูกนามา
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ประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น ที่ Boston ในงานออกแบบ Emerald Necklace ของ Fredrick
Law Olmsted ที่นาระบบของสวนสาธารณะที่เป็ นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน โดยเริ่ มจากพื้นที่ในตัวเมือง
เชื่อมไปยังพื้นที่ชานเมือง โดยวิธีการคือนาสวนสาธารณะมาเชื่อมต่อกับสวนตามเส้นทางสาธารณะ
Park way และการลาเลียงน้ าของเส้นทางน้ า River way มาใช้บรรเทาปั ญหาน้ าท่วมภายในเมือง ซึ่ง
ผลงานนี้ถูกยกเป็ นตัวอย่างของระบบระบายน้ าที่โดดเด่นของโลกอีกด้วย

ภาพที่ 16 ผังรวม The Emerald Necklace
ที่มา : Wikipedia. (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Olmsted_historic_map_
Boston.png)
เมือง Woodland, Texas เป็ นเมืองที่มีการออกแบบและมีการจัดการระบบระบายน้ า
โดยใช้การระบายน้ าตามธรรมชาติที่มีอยูใ่ นพื้นที่เป็ นตัวช่วยควบคุมปริ มาณน้ าไหลนอง (Run off)
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในโครงการใช้การหน่วงน้ าแบบผสมผสานกันระหว่างการกักเก็บน้ าโดยใช้บ่อน้ า
การกักเก็บโดยใช้ตน้ ไม้ การเพิ่มการไหลซึมทางผิวดินโดยเฉพาะบริ เวณที่ดินมีคุณสมบัติในการดูด
ซึ มที่ดี และการใช้ประโยชน์ของทางน้ า ที่มีตามธรรมชาติ
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ภาพที่ 17 ผังแสดงการระบายน้ าในพื้นที่ของ Woodland, Texas โดยการใช้การหน่วงน้ าแบบ
ผสมผสาน
ที่มา : McHarg, Ian L. Design with Nature. Philadephia, USA: the Falcon Press, 1971.
4. การนาองค์ ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ เพือ่ การชะลอนา้
องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมีหลากหลายองค์ประกอบดังที่ได้อธิบายไปแล้วใน
บทก่อนหน้า ดังนั้นวิธีการเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาและชะลอน้ า จาเป็ นต้องเข้าใจ
ถึงศักยภาพขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อนามาเลือกใช้และเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของเมือง โดยวิถีชีวิต
และเศรษฐกิจของเมืองยังคงสามารถดาเนินไปได้อย่างไม่เสี ยหาย
หลักการการนาองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้เพื่อการชะลอน้ า มีดงั นี้
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4.1 การศึกษาภาพรวมของเมือง
ผูอ้ อกแบบจะต้องทาการศึกษาภาพรวมทั้งหมดของเมือง เพื่อกาหนดการใช้ที่ดิน
ในผังเมืองรวม และกาหนดการใช้ที่ดินให้มีความสอดคล้องกับสภาพของน้ าฝนและปริ มาณที่ตกลง
มา สภาพของการไหลของน้ าเพื่อที่จะให้เมืองมีพ้นื ที่เก็บกักน้ า เพื่อที่จะสามารถรองรับน้ าให้เกิด
ความสมดุลกับสภาพแวดล้อม สาหรับรองรับปั ญหาน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้นตามมา
4.2 การเลือกพื้นที่ และศึกษาพื้นที่
การเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหาและการทาการศึกษาจะทาให้เข้าใจถึงปัญหา เนื่องจาก
ปั ญหาทางอุทกวิทยาในแต่ละพื้นที่น้ นั เกิดจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน ผูอ้ อกแบบจะต้องเข้าใจถึง
พื้นที่และปั ญหาดังกล่าวก่อนจึงจะเลือกวิธีการ
4.3 การเลือกวิธีการเพื่อใช้ในการบรรเทาปั ญหา
เมื่อผูอ้ อกแบบเข้าใจถึงพื้นที่และปัญหาของพื้นที่ จะต้องตัดสิ นใจเลือกวิธีการให้
เหมาะสมกับปั ญหาดังกล่าว การเลือกวิธีการจาเป็ นต้องสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของผูค้ น สังคม และ
เศรษฐกิจ รวมไปถึงสอดคล้องกับศักยภาพและลักษณะของพื้นที่ให้มากที่สุดด้วย เช่น พื้นที่
เศรษฐกิจของเมือง มีอาคารสู งเรี ยงตัวกันอย่างหนาแน่น มีอตั ราค่าที่ดินสู ง ถ้าเปลี่ยนแปลงโดยการ
สร้างสวนสาธารณะไปไว้กลางพื้นที่ จะทาให้เศรษฐกิจของเมืองสู ญเสี ยไป และจะสร้างปัญหาอื่นๆ
ให้เมืองแทน ดังนั้นควรใช้พ้ืนที่เชื่อมต่อสี เขียว (Linkage) ภายในพื้นที่กบั พื้นที่รองรับน้ าใกล้เคียง
เช่น สวนสาธารณะ หรื อริ มแม่น้ า ให้เป็ นประโยชน์ ด้วยระบบ Bio-swale เพื่อชะลอการไหลของน้ า
และถ่ายเทไปยังพื้นที่รองรับน้ าเดิมของเมือง
4.4 การเลือกองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในการบรรเทาปั ญหา
การเลือกองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม
จาเป็ นต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
วิธีการและภาพรวมของพื้นที่
ซึ่ งหากทาในลักษณะเดียวกันทั้งเมืองจะเป็ นการสร้างเอกลักษณ์
ให้กบั เมืองอีกทางหนึ่งด้วย
การเลือกองค์ประกอบต่างๆ จะต้องคานึงดังนี้
4.4.1 พืชพรรณ (Vegetation)
พืชพรรณต่างๆ
เป็ นองค์ประกอบหลักที่มีความสาคัญของภูมิทศั น์ที่ถูก
นามาใช้งาน การเลือกจะต้องเหมาะสมกับลักษณะทางนิเวศวิทยา ซึ่งล้วนมีศกั ยภาพของพืชพรรณ
แต่ละชนิด ไม่วา่ จะเป็ นอัตราการดูดซึ มน้ า ความทนทานต่อสภาพอากาศ ความทนทานต่อสภาพน้ า
ขัง และลักษณะทางกายภาพของพืชพรรณนั้นๆ เช่น หากเป็ นไม้ตน้ บางชนิดมีพพู อนและรากที่
แข็งแรง อาจจะส่ งผลกระทบต่อกายภาพ หรื อโครงข่ายระบายน้ าของเมืองได้ ในขณะที่ไม้พมุ่ หรื อ
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พืชคลุมดิน หากมีสภาพที่ไม่สามารถทนทานต่อสภาพน้ าขัง การนามาใช้เพื่อช่วยดูดซึมน้ าในพื้นที่
รองรับน้ าอาจจะทาให้เกิดการตายของพืชพรรณนั้นๆเกิดขึ้นได้
4.4.2 อุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture)
การสร้างอุปกรณ์ประดับถนน
ครอบคลุมถึงการออกแบบทางเท้าและ
ฟุตบาท รวมถึงการออกแบบท่อระบายน้ า ซึ่ งการนามาใช้จาเป็ นต้องคานวณความต้องการของพื้นที่
ให้เหมาะสม เช่น พื้นที่มีความกว้างของฟุตบาทเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็ นพื้นที่เชื่อมต่อสี
เขียวหรื อไม่ หรื อพื้นที่มีความต้องการท่อระบายน้ ามากน้อยแค่ไหน
4.4.3 สิ่ งก่อสร้าง ประเภทอาคาร (Building)
อาคารต่างๆล้วนเป็ นองค์ประกอบหลักของเมืองซึ่ งส่ งผลกระทบต่อระบบ
อุทกวิทยาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่ไม่สามารถรองรับน้ า ชะลอการไหลของน้ า และ ปล่อย
ให้น้ าไหลซึ มกลับลงไปในดินได้ ดังนั้น การออกแบบและก่อสร้างควรคานึงถึง พื้นที่รองรับน้ า
ก่อนจะปล่อยน้ าในพื้นที่ไหลออกมายังพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่หลังคา หรื อลานจอดรถ เป็ นพื้นที่
ที่สามารถรองรับน้ าภายในพื้นที่ได้ก่อนที่จะระบายออกสู่ พ้ืนที่สาธารณะ เป็ นต้น
4.4.4 วัสดุปกคลุม (Land cover)
การเลือกวัสดุปกคลุมดิน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ไม่มากหรื อน้อยเกินไป
ไม่ควรใช้วสั ดุที่ปิดกั้นการไหลซึ มของน้ า แต่ควรปล่อยให้พ้นื ที่บางส่ วนหลงเหลือ สาหรับการไหล
ซึ มของน้ าได้บา้ ง วัสดุที่ปล่อยให้น้ าไหลซึมจาเป็ นต้องถูกจัดวางอยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดการ
กีดขวางการเดินทางในกรณี ที่ฝนตก เนื่องจากดินอาจจะทาให้การสัญจรลาบาก ดังนั้นการจัด
สัดส่ วนของพื้นที่เส้นทางสัญจร กับพื้นที่สาหรับระบายน้ าควรแบ่งแยกออกให้ชดั เจน
5. การวางแผนและจัดการทรัพยากรนา้ ในเมือง
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและจัดการทรัพยากรน้ าในเมือง มีแนวทางที่หลากหลาย ทั้ง
แนวทางที่เน้นการนันทนาการเป็ นหลัก หรื อแนวทางที่เน้นการจัดการเชิงวิศวกรรม Fletcher (Tim
Fletcher: 2005) ได้กล่าวถึงแนวความคิดที่วา่ ด้วย Water Sensitive Urban Design โดยสรุ ปได้วา่
แนวความคิดนี้เกิดมาจากงานวิจยั ทางด้านการวางแผนภูมิทศั น์จากประเทศออสเตรเลีย และได้รับ
การนามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ งที่เมืองซิ ดนีย ์ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับการวางแผน วางผังและออกแบบ
รายละเอียดองค์ประกอบต่างๆในภูมิทศั น์เมืองเพื่อช่วยจัดการทรัพยากรน้ าด้วยการใช้วสั ดุและ
องค์ประกอบทางธรรมชาติเข้ามาช่วย เช่น การวางผังให้สอดคล้อง และ ตอบรับกับระบบทางอุทก
วิทยา และเป็ นแนวคิดที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางในหลายๆบทบาท เช่น ความสามารถของถนนที่
สามารถใช้เป็ นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน โดยแนวคิด Water Sensitive Urban Design นี้ ได้เสนอ
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ทางเลือกที่จะใช้ระบบต่างๆในองค์ประกอบของภูมิทศั น์ให้มีบทบาทเพื่อการบรรเทาผลกระทบจาก
ทางอุทกวิทยาได้ โดยมีเป้ าหมายดังต่อไปนี้
1. ดูแลและปกป้ องระบบนิเวศทางธรรมชาติเดิมที่มีอยูใ่ ห้มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาเมือง
2. ผนวกบทบาทเพื่อการบรรเทาอุทกภัยเข้ากับระบบต่างๆในภูมิทศั น์ รวมถึงมุมมอง
ต่างๆของเมืองและการนันทนาการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
3. คงคุณภาพน้ าให้มีความสมดุลจากการพัฒนาเมือง
4. ลดปริ มาณน้ าไหลนอง (Run-off) และอัตราการไหลของแม่น้ า (Peak flow)
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองจากการลดการสร้างระบบระบายน้ า
แนวความคิดเส้นทางสี เขียว (Greenway) เป็ นการผนวกพื้นที่สีเขียวเข้ากับระบบ
เส้นทางการสัญจรภายในเมือง เพื่อใช้รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษและการพัฒนาเมือง
ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปนั้นจะสร้างให้เกิดมุมมองที่ดีและสวยงาม ร่ มรื่ น ทั้งยังใช้ประโยชน์
ในการสัญจรไปได้ในตัว จึงทาให้เกิดโครงข่ายสี เขียวภายในเมือง แนวความคิดดังกล่าวได้ส่งผลให้
เกิดแนวทางการบรรเทาปั ญหาอุทกวิทยาเมืองด้วย เส้นทางน้ า (Blue way) โดยเริ่ มมองบทบาท
ของพื่นที่สีเขียวที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้ลดผลกระทบทางอุทกวิทยา ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวความคิด
Water Sensitive Urban Design หากแต่แนวคิด Blue way นั้น จะให้ความสาคัญในเชิงของ
นันทนาการและการสัญจรที่รื่นรมย์มากกว่า อีกทั้งยังถูกใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองว่ามี
สภาพแวดล้อมที่ดี แต่แนวความคิดนี้ยงั ไม่มีการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ วา่ สามารถลดผลกระทบ
ได้จริ งหรื อไม่ จึงเป็ นเพียงการศึกษาโครงข่ายการสัญจรและองค์ประกอบในรู ปแบบต่างๆในภูมิ
ทัศน์ที่จะมีศกั ยภาพที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กบั เมืองได้เท่านั้น
6. การจัดการพืน้ ที่รองรับน้าด้ วยพืน้ ทีส่ ี เขียว
การจัดการเชิงปฏิบตั ิในพื้นที่รับน้ า เพื่อรองรับการไหลนองของน้ าที่จะเกิดขึ้น ตาม
แนวความคิด ของ Marsh (William M. Marsh: 2005) ได้แบ่งการจัดพื้นที่รับน้ าออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1. Contributing zone คือ พื้นที่ส่วนแจกจ่ายน้ าที่มาจากฝนโดยตรง ไปสู่ ข้ นั ตอนต่างๆ
ทั้งการไหลซึมลงในดิน หรื อไหลบนผิวดินไปสู่ แม่น้ าลาคลองต่างๆไปจนถึงพื้นที่รองรับน้ าที่ใหญ่
ที่สุดคือ ทะเล
2. Collective zone คือพื้นที่ส่วนสะสมน้ าผิวดิน เพื่อรวบรวมจากการไหลตามความชัน
ของภูมิทศั น์ไปยังพื้นที่ส่วนที่ 3
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3. Conveyance zone คือพื้นที่ส่วนรองรับ ซึ่ งประกอบไปด้วยเส้นทางน้ าในภูมิทศั น์
ที่เป็ นเส้นทางรองรับและลาเลียงน้ าผิวดินที่รองรับน้ านั้น

ภาพที่ 18 ภาพแสดงการจาแนกประเภทการจัดพื้นที่รับน้ า ทั้ง 3 ส่ วน
ที่มา : Marsh, William M. Landscape Planning: Environmental Application. Forth Edition, New
Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2005.
การรองรับน้ าตามกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิทศั น์ในแต่ละพื้นที่น้ ี การที่
คานึงถึงการเก็บรักษาองค์ประกอบต่างๆให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
จะทาให้
ระบบ กระบวนการ และระบบนิเวศ ทางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ และแสดงออกมาทางองค์ประกอบ
ต่างๆในภูมิทศั น์ ซึ่ งตามแนวความคิดของ Marsh (William M. Marsh: 2005) เรี ยกว่า Best
Management Practices หรื อ BMPs โดย BMPs นี้ได้นาเสนอถึงการศึกษาโครงสร้างของพื้นที่ต่างๆ
เหล่านี้ เป็ นพื้นที่รองรับผลกระทบทางอุทกวิทยา หรื อใช้เป็ นพื้นที่เพื่อการลาเลียงน้ าออกจากตัว
เมืองได้ อีกทั้งยังสามารถใช้พ้ืนที่เหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการนันทนาการได้ ซึ่ง
สามารถสรุ ปถึงบทบาทสาคัญในเชิงโครงสร้างของกระบวนการทางอุทกวิทยา ได้ดงั นี้
6.1 บ่อหน่วงน้ า (Detention pond)
เป็ นส่ วนที่มีความสามารถกักขังน้ าไว้ได้ช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็ น
พื้นที่เพื่อการนันทนาการได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีการรองรับน้ า โดยมากจะมีการประยุกต์พ้ืนที่ให้เป็ น
สวนสาธารณะ ซึ่ งใช้เป็ นพื้นที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และมักจะอยูต่ ามขอบของเขตพื้นที่ชุมชน
เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้เป็ นจุดเชื่อมโยงกับระบบขนส่ งสาธารณะได้อีกด้วย
บ่อหน่วงน้ า มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่รับน้ าที่ช่วยในการชะลอน้ าก่อนเข้าสู่ พ้ืนที่เขต
ชุมชนแบ่งพื้นที่รับน้ าออกเป็ น 2 ช่วง คือช่วงที่เป็ นพื้นที่แรกรับ กับพื้นที่รองรับน้ า โดยพื้นที่แรก
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รับจะทาหน้าที่หน่วงน้ าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะเริ่ มระบายออกไปยังพื้นที่
รับน้ าที่มีขนาดใหญ่กว่า
ซึ่ งพื้นที่แรกรับนี้
ในภาวะปกติสามารถใช้งานเป็ นพื้นที่เพื่อการ
นันทนาการได้ เช่น สวนสาธารณะ ส่ วนในพื้นที่รองรับน้ าจะมีขนาดกว้างและลึกกว่าพื้นที่แรกรับ
เพื่อรองรับน้ าที่จะไหลเข้าสู่ พ้ืนที่เขตชุมชน เพื่อลดปั ญหาน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ า (Detention basin) ตามแนวคิด BMPs
ที่มา : 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 บ่อกักเก็บน้ า (Retention pond)
เป็ นพื้นที่เพื่อการกักเก็บ และกระจายการรองรับน้ าที่ เข้ามาในพื้นที่สู่ ชุมชน และ
เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่มีน้ าขังตลอด จึงจาเป็ นต้องมีการวางแผนการจัดการน้ าที่เหมาะสม เพื่อรักษา
คุณภาพน้ าให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่ งโดยปกติบ่อกักเก็บน้ าจะอยูใ่ นรู ปแบบของบึงน้ าขนาดกลางที่อยูใ่ กล้
แหล่งชุมชน โดยมีพ้นื ที่สีเขียวอยูล่ อ้ มรอบบึงน้ า เพื่อรองรับน้ าในกรณี ที่มีน้ ามากกว่าปกติ
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บ่อกักเก็บน้ าเป็ นพื้นที่ที่มีน้ าขังทั้งช่วงเวลาปกติ และช่วงที่มีปัญหาน้ าท่วมดังนั้น
การรักษาและปรับปรุ งคุณภาพของน้ าจึงเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับพื้นที่สาหรับการรองรับน้ าประเภท
นี้พ้ืนที่จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ พื้นที่แรกรับ กับพื้นที่รับน้ าที่มีน้ าขังอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งเป็ นบ่อน้ าที่มี
ลักษณะเป็ นบ่อน้ ารู ปทรงไม่ตายตัว เชื่อมต่อกันโดยท่อที่มีการบาบัดน้ าก่อนจากพื้นที่แรกรับไปสู่
พื้นที่รับน้ า

ภาพที่ 20 ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างบ่อเก็บกักน้ า (Retention basin) ตามแนวคิดBMPs
ที่มา : 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 บ่อซึ มน้ า (Infiltration pond)
มีลกั ษณะเป็ นบ่อพักน้ าขนาดใหญ่ สาหรับพักน้ า รองรับน้ า และน้ าสามารถซึม
ผ่านลงไปในดินได้ดว้ ยการใช้วสั ดุธรรมชาติและอาจมีการจัดทาระบบระบายน้ าใต้ดิน ผสมผสาน
กับการใช้พืชพันธุ์เพื่อการบาบัดคุณภาพของน้ าก่อนที่จะปล่อยน้ าสู่ เส้นทางน้ าสาธารณะต่อไป พืช
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พันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่รับน้ าประเภทนี้จะต้องมีความทนทานต่อสภาพน้ าขังได้สูงและมีอตั ราการดูด
ซึ มน้ าได้ดี

ภาพที่ 21 ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างบ่อซึมน้ า (Infiltration basin) ตามแนวคิดBMPs
ที่มา : 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) ได้กล่าวถึงเรื่ องการออกแบบพื้นที่รองรับน้ าที่
เหมาะสม ไว้ใน Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures: Strom water โดยสรุ ปได้
ว่า “การออกแบบรายละเอี ยด มีแนวคิดที่ แจกแจงรายละเอียดเพื่อเป็ นแนวทางเพื่อการออกแบบที่
เหมาะสม คือ การใช้ แนวคิดเรื่ อง Water Sensitive Urban Design ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ถกู พัฒนามาเพื่อ
การจัดการทรั พยากรนา้ ในเมือง โดยหน่ วยงานด้ านการวางแผนจากประเทศออสเตรเลีย ได้ แสดง
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การออกแบบเมืองตามแนวความคิดดังกล่ าว เพื่อให้ การออกแบบเมืองสอดคล้ องกับองค์ ประกอบ
ทางภูมิทัศน์ คือ การแบ่ งพืน้ ที่สีเขียวเพื่อการรองรั บนา้ ตามประเภทการใช้ ที่ดิน” โดยแบ่งประเภท
การออกแบบตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. รายละเอียดการออกแบบในเขตที่พกั อาศัย ซึ่ งเป็ นเขตพื้นที่ที่ใช้ที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัย
เป็ นหลัก โดยรายละเอียดการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาอุทกภัยมีดงั นี้
1.1 สร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้เกิดขึ้น เพื่อเชื่อมระหว่างพื้นที่สีเขียว
อื่นๆ เพื่อสร้างให้เกิดกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนแบบโครงข่าย ให้สามารถสร้างเส้นทาง
รองรับน้ าจากฝนตกหนักได้ ซึ่ งการนาภูมิทศั น์ถนนมาเชื่อมต่อกันเป็ นโครงข่าย จะทาให้ช่วยชะลอ
และระบายน้ าในระบบบางส่ วนได้(ภาพที่ 23)
1.2 วางผังที่อยูอ่ าศัยให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายธรรมชาติ วางตัวอาคารให้มี
พื้นที่รับน้ าจากกลุ่มอาคารหรื อตัวอาคารเอง และสร้างเส้นทางรวบรวมปริ มาณน้ าเหล่านี้สู่ เส้นทาง
น้ าธรรมชาติ (ภาพที่ 24)
1.3 วางผังเส้นทางถนน ให้สอดคล้องกับเส้นชั้นความสู งของพื้นที่ และเปิ ดโอกาส
ให้มีพ้นื ที่ที่น้ าสามารถซึ มผ่านได้
เพื่อใช้ระบบถนนเป็ นพื้นที่รองรับน้ าและลาเลียงน้ าไปในตัว
(ภาพที่ 25 - 26)
1.4 วางผังและออกแบบภูมิทศั น์ถนนและทางเท้าให้สามารถใช้เป็ นพื้นที่หน่วงน้ า
ได้ตามเส้นทาง และใช้วสั ดุปูพ้ืนที่น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้เท่าที่จาเป็ น (ภาพที่ 27 - 28)
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ภาพที่ 22 ภาพแสดงการวางผังที่พกั อาศัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบทางอุทกวิทยา เปรี ยบเทียบกับ
การวางผังที่พกั อาศัยในเมืองทัว่ ไป
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
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ภาพแสดงการจัดพื้นที่เส้นทางน้ าธรรมชาติเพื่อการรองรับน้ าและสร้างกิจกรรม
ภาพที่
23
นันทนาการ ในเขตพื้นที่พกั อาศัย
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงการออกแบบถนนให้สอดคล้องกับเส้นความสู งและใช้วสั ดุที่น้ าซึมผ่านได้
เปรี ยบเทียบกับการออกแบบถนนในเมืองทัว่ ไป
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
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ภาพที่ 25 รู ปตัดแสดงรายละเอียดการออกแบบถนนเพื่อสร้างความชันให้ลาเลียงน้ าสู่ พ้ืนที่รับน้ าที่
จัดเตรี ยมไว้
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงการออกแบบถนนในกรณี ถนนแบบวงเวียน
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงการวางผังและออกแบบภูมิทศั น์ถนนและทางเท้า ให้ใช้เป็ นพื้นที่หน่วงน้ าได้
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.

66

ภาพที่ 28 ภาพแสดงการกาหนดขอบเขตการรับน้ าและใช้ถนนเป็ นเส้นทางในการสะสมและลาเลียง
น้ า
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
2. รายละเอียดการออกแบบในเขตค้าขายชุมชนค้าขายและอุตสาหกรรม เนื่องจากพื้นที่
ในเขตค้าขาย ที่ดินส่ วนมากมีมูลค่าที่สูง เพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกจัดไว้เพื่อการใช้สอยใน
กิจการส่ วนตัวมากกว่าที่จะเป็ นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่จึงถูกจัดให้เป็ นพื้นที่สาธารณะเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น การออกแบบเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย จึงจาเป็ นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ดังนี้
2.1 ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จอดรถเพื่อเป็ นพื้นที่กกั เก็บน้ าชัว่ คราว เพราะเป็ นพื้นที่
สาธารณะที่มีขนาดใหญ่ในเขตค้าขาย การออกแบบเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์หาจุดเหมาะสมต่อการใช้
งานและสามารถเป็ นจุดรองรับน้ าของทั้งเขตได้ และสามารถกาหนดใช้วสั ดุที่เปิ ดโอกาสให้น้ าไหล
ซึมลงดินได้
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2.2 จัดเตรี ยมพื้นที่หน่วงน้ าในโครงการที่มีขนาดใหญ่ เป็ นพื้นที่ที่ใช้เป็ นการกักเก็บ
น้ าชัว่ คราวเพื่อการลาเลียงออกสู่ นอกพื้นที่

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการใช้ช่องว่างระหว่างรถในพื้นที่จอดรถเป็ นพื้นที่หน่วงน้ า
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงการวางผังพื้นที่รับน้ าแบบธรรมชาติในโครงการขนาดใหญ่
ที่มา : Fletcher, Tim and Ana Deletic. Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures:
Stromwater. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 2005.
ซึ่ งทั้ง 2 ประเภทจาเป็ นต้องมีการจัดการ การวางแผน และออกแบบอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้พ้ืนที่และองค์ประกอบต่างๆทางภูมิสถาปัตยกรรม ที่นามา
ประยุกต์ใช้ สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถช่วยชะลอน้ าในระบบได้อย่างเต็มที่
โดยการจัดการผัง และเลือกองค์ประกอบแต่ละชนิดจะต้องใช้ความเข้าใจถึงศักยภาพพื้นที่ และ
ความเหมาะสมด้วย
ไม่วา่ จะเป็ นโครงข่ายที่เป็ นภูมิทศั น์ถนน
หรื อพื้นที่นนั ทนาการอย่าง
สวนสาธารณะว่ามีประสิ ทธิ ภาพพอในการประยุกต์ใช้เป็ นพื้นที่รองรับน้ า หรื อระบายน้ าหรื อไม่
7. ข้ อเสนอแนะทีเ่ หมาะสมของพืน้ ทีส่ ี เขียว
นอกเหนือจากการวางผังโดยวิธีของ WSUD และการคานึงถึงจุดรองรับกระบวนการ
ต่างๆตามวิธีของ BMPs แล้ว ยังมีเรื่ องบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญที่สุดในการออกแบบและการวาง
ผังพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง ที่จะต้องคานึงถึงกระบวนการทางอุทกวิทยาด้วย โดยการเก็บรักษาและ
สร้างสมดุลของหน้าที่ที่ปรากฏอยูเ่ ดิมให้คงอยูใ่ นภูมิทศั น์
เพื่อเป็ นการรักษากระบวนการและ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ส่งผลต่อเมือง ดังนั้นข้อเสนอแนะและรายละเอียดสาหรับการออกแบบจึง
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จาเป็ นต้องเป็ นข้อเสนอแนะที่เหมาะสมของพื้นที่สีเขียวโดยสอดคล้องกับหน้าที่และคุณสมบัติที่ได้
จากการสังเคราะห์ ดังนี้
7.1 เส้นทางสี เขียวที่ผนวกกับองค์ประกอบทางธรรมชาติ
7.1.1 เส้นทางน้ าธรรมชาติ
เส้นทางสี เขียวเป็ นเส้นทางน้ าตามธรรมชาติที่ถูกออกแบบให้มีระดับต่ากว่า
พื้นที่ปกติ เพื่อเป็ นขยายขอบเขตของเส้นทางน้ าธรรมชาติ ในกรณี ที่เกิดน้ าท่วมล้นตลิ่ง และสามารถ
ใช้งานเป็ นเส้นทางสี เขียวได้โดยไม่เกิดผลกระทบในช่วงเวลาปกติ

ภาพที่ 31 ผังและรู ปตัดแสดงองค์ประกอบของเส้นทางสี เขียวที่ผนวกกับเส้นทางน้ าธรรมชาติ
ที่มา : 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 เส้นทางการไหลของน้ า
การประยุกต์พ้ืนที่สีเขียวเข้ากับเส้นทางการไหลของน้ าตามธรรมชาติจะต้อง
เลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใช้วสั ดุธรรมชาติหรื อใช้วสั ดุที่น้ าสามารถไหลซึมผ่าน
ลงไปได้อย่างสะดวก

ภาพที่ 32 ผังแสดงองค์ประกอบของเส้นทางสี เขียวตามเส้นทางการไหลของน้ าในภูมิทศั น์
ที่มา : 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 เส้นทางสี เขียวที่ผนวกเข้ากับองค์ประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น
7.2.1 ถนนและทางระบายน้ าขนาบถนน
เส้นทางสี เขียวที่ผนวกเข้ากับถนน จะมีลกั ษณะลาดเอียงเทไปยังตาแหน่ง
ของท่อระบายน้ า
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ภาพที่ 33 ผังแสดงองค์ประกอบของเส้นทางสี เขียวที่ผนวกกับถนนและทางระบายน้ าขนาบถนน
ที่มา : 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. สรุ ปเนือ้ หาสาคัญ
องค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบ
ภูมิทศั น์ ถนน การออกแบบพื้นที่สีเขียวต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ต่อการนามาประยุกต์เพื่อบรรเทา
ปั ญหาน้ าท่วม ผูอ้ อกแบบต้องเข้าใจถึงศักยภาพของพื้นที่ที่จะถูกนามาออกแบบ และองค์ประกอบที่
จะนามาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การนาภูมิทศั น์ถนนและการสร้างบ่อระบายน้ าขนาดเล็ก (Bio-swale)
มาประยุกต์ใช้เป็ นโครงข่ายสี เขียวเพื่อถ่ายเทน้ าไปตามเส้นทาง อีกทั้งยังช่วยชะลอและดูดซึมน้ า ใน
พื้นที่สาธารณะก่อนจะระบายไปยังพื้นที่พกั น้ าขนาดใหญ่ เช่น สวนสาธารณะที่เป็ นพื้นที่สีเขียวของ
ชุมชน โดยพื้นที่ซ่ ึ งจะทาหน้าที่รองรับและกักเก็บน้ าฝนที่ตกลงมาก่อนจะไหลเข้าสู่ พ้ืนที่ชุมชน

บทที่ 5
การคานวณพืน้ ทีห่ น่ วงนา้
การออกแบบและประยุกต์ใช้พ้ืนที่ทางภูมิสถาปัตยกรรม ผูอ้ อกแบบจาเป็ นจะต้องเข้าใจถึง
การวางแผนในการใช้พ้ืนที่ต่างๆ
ในบทนี้จึงเป็ นการนาความรู้เชิงวิศวกรรมมาประกอบเพื่อให้
ผูอ้ อกแบบสามารถเข้าใจถึงหลักการและการคานวณหาปริ มาณพื้นที่คร่ าวๆ
รวมถึงสามารถ
คาดคะเนระยะเวลาของการหน่วงน้ าของพื้นที่ดงั กล่าวได้ โดยอ้างอิงมาจาก คู่มือการออกแบบ
ระบบระบายน้ าเสี ยและน้ าฝน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ : 2549) เพื่อผูอ้ อกแบบสามารถนาไปใช้
ประโยชน์กบั งานออกแบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1. การคานวณปริมาณนา้ ฝนทีต่ ้ องการระบายในพืน้ ที่
ปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จะไหลซึมลงไปในดินบางส่ วน และ
บางส่ วนจะไหลไปยังพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนนสาธารณะ ท่อระบายน้ าสาธารณะ ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น การก่อสร้างอาคาร หรื อการเปลี่ยนวัสดุปกคลุมผิวดิน จะทาให้น้ าไม่
สามารถไหลซึ มลงดินได้ตามปกติ
อีกทั้งยังทาให้ระยะเวลาในการไหลไปยังพื้นที่สาธารณะเร็ ว
ยิง่ ขึ้น ดังนั้นการหาปริ มาณน้ าฝนที่ตอ้ งการระบายในพื้นที่ จึงเป็ นการคานวณหาปริ มาตรของฝนที่
ตกในโครงการนั้นๆ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาพื้นที่ โดยการสร้างพื้นที่รองรับน้ านั้นมีจุดประสงค์
คือการหน่วงน้ าก่อนที่จะไหลออกสู่ พ้ืนที่สาธารณะให้ได้ระยะเวลาตามที่กาหนด ซึ่งจะต้องสามารถ
คานวณความแตกต่างของปริ มาณน้ าที่พ้นื ที่ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถรองรับน้ าได้ก่อนที่
จะระบายออกสู่ พ้ืนที่อื่นต่อไป โดยมีปริ มาณน้ าฝนที่ตอ้ งระบายออกสู่ พ้ืนที่สาธารณะ น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับปริ มาณน้ าฝนที่ตอ้ งระบายเดิม หลักการนี้เรี ยกว่า หลักการ Zero Discharge (ธงชัย พรรณ
สวัสดิ์ : 2549) โดยสู ตรการคานวณเป็ นดังนี้
Q = CiA
โดยที่ Q คือ ปริ มาณน้ าฝนที่ตอ้ งการระบาย มีหน่วยเป็ น m3/s
C คือ สัมประสิ ทธิ์ การไหลนอง (Run-off Co-efficient) ดูตารางที่ 1
i คือ ความเข้มเฉลี่ยของฝน มีหน่วยเป็ น mm/hr
A คือ พื้นที่รับน้ าฝน มีหน่วยเป็ น m2
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ซึ่ งตามสู ตรคานวณนี้ ถือว่าเป็ นสู ตรคานวณเบื้องต้น เพื่อหาปริ มาณน้ า โดยค่า C ซึ่งเป็ น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลนอง เป็ นค่าตัวแปรที่ตายตัว ซึ่ งสามารถสรุ ปค่าตัวแปรต่างๆได้ ดังนี้
ลักษณะพื้นทีผ่ วิ

สัมประสิทธิ์การไหลนอง

ส่วนปูพ้ืน
ยางมะตอยหรื อคอนกรี ต
อิฐหรื ออิฐตัวหนอน
หลังคา
สนาม,ดินทราย
เรี ยบ - ลาด 2%
ลาด 2 - 7%
ชัน,ลาด 7% ขึ้นไป
สนาม,ดินแน่ น
เรี ยบ - ลาด 2%
ลาด 2 - 7%
ชัน,ลาด 7% ขึ้นไป

0.70 - 0.95
0.70 - 0.85
0.75 - 0.95
0.05 -0.10
0.10 -0.15
0.15 -0.20
0.16
0.18 -0.22
0.25 -0.35

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลนอง (Run-off Co-efficient)
ที่มา : ธงชัย พรรณสวัสดิ์. คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ าเสี ย และน้ าฝน. พิมพ์ครั้งที่ 5
กรุ งเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549.
ในขณะที่ค่า i สามารถหาค่าได้จากกราฟแสดงความเข้มเฉลี่ยของฝนในแต่ละพื้นที่
(ตารางที่ 4 และภาพที่ 34) ซึ่ งการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะนามาคานวณ จะต้องขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาใน
การลงทุนกับระบบสาธารณู ปโภคที่โครงการนั้นๆต้องการ เช่น หากต้องการลงทุนกับระบบ
สาธารณูปโภคเป็ นระยะ 25 ปี จะสามารถใช้ค่าเฉลี่ย ของค่าเฉลี่ยความเข้มฝน 25ปี เป็ นต้น
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ตารางที่ 4 แสดงตารางปริ มาณน้ าฝนและความเข้มเฉลี่ยฝน
ที่มา : พิสิษฐ บาเพ็ญกิจ. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนของภาคต่างๆใน
ประเทศไทย. กรุ งทพมหานคร: สานักอุทกวิทยาและบริ หารน้ า กรมชลประทาน, 2542.
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ภาพที่ 34 แสดงกราฟความเข้มเฉลี่ยฝน Rainfall Intensity
ที่มา : พิสิษฐ บาเพ็ญกิจ. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนของภาคต่างๆใน
ประเทศไทย. กรุ งทพมหานคร: สานักอุทกวิทยาและบริ หารน้ า กรมชลประทาน, 2542.
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ตัวอย่างที่ 1 พื้นที่ A มีขนาด 3,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นดินแน่น ความลาด
ประมาณ 1% และมีอตั ราความเข้มเฉลี่ยของน้ าฝนอยูท่ ี่ 90 mm/hr เมื่อทาการพัฒนาพื้นที่เป็ นลาน
อเนกประสงค์ โดยมีอตั ราส่ วนของพื้นผิวคือ พื้นคอนกรี ต 1,500 ตารางเมตร ดินแน่น 1,500 ตาราง
เมตร ความแตกต่างของปริ มาณน้ าฝนที่ตอ้ งระบายก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงคือ
ก่อนการเปลี่ยนแปลง
Q = CiA
Q = 0.278 CiA x 10-6
(0.278 เป็ นตัวเลขที่มาจากการแปลงหน่วยจาก mm/hr x m2 ให้เป็ น 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 หรื อเท่ากับ 10,800,000 mm3/s
เพราะฉะนั้น อัตราการระบายน้ าฝนก่อนการเปลี่ยนแปลง คือ 10,800,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที
หลังการเปลี่ยนแปลง
Q = CiA
A พื้นที่ดินแน่น
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 พื้นที่พ้นื คอนกรี ต
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
ดังนั้น A+B
Qรวม = (540 + 2,362.5) x 10-5 m3/s
Qรวม = 2902.5 x 10-5 m3/s หรื อเท่ากับ 29,025,000 mm3/s
เพราะฉะนั้น อัตราการระบายน้ าฝนก่อนการเปลี่ยนแปลง คือ 29,025,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที
จากการคานวณแสดงให้เห็นว่า พื้นที่A หลังจากทาการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีการระบาย
น้ าออกในอัตราส่ วนที่มากกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลง ประมาณ 18,175,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ต่อ
วินาที ดังนั้นจึงจะต้องมีการออกแบบพื้นที่หน่วงน้ าและท่อระบายน้ าเพื่อหน่วงน้ าฝนที่ตกลงมาให้
อยูใ่ นพื้นที่A ตามหลักการ Zero Discharge
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ภาพที่ 35 กราฟหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Monograph
ที่มา : ธงชัย พรรณสวัสดิ์. คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ าเสี ย และน้ าฝน. พิมพ์ครั้งที่ 5
กรุ งเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549.
นอกจากนี้ ยังสามารถหาค่า C ได้จาก Monograph (ภาพที่ 35) ซึ่งต้องทาการลากเส้น
เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ซึ่ งถือว่าเป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด โดยมีการคานวณ
ถึงระยะเวลาในการไหลของน้ าจากจุดที่ห่างที่สุด (ในที่น้ ีหมายถึง จุดที่ใช้ระยะเวลาในการไหลนาน
ที่สุด) จากบ่อพักถึงบ่อพักน้ า ว่ามีระยะทางเท่าไหร่ และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ซึ่งในตาราง
Monograph มีการใช้หน่วยเป็ นฟุต ซึ่ งเราจะต้องแปลงหน่วยก่อนจึงจะสามารถนามาใช้ได้ และใช้
ระยะเวลาไหลเท่าไหร่ ดว้ ย โดยเรี ยกเป็ นค่า tc แทน โดยนาไปแทนที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ เดิม(C)โดยตรง
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และจะต้องหาความเข้มเฉลี่ยของฝน โดยเป็ นตัวแปรซึ่ งบอกถึงปริ มาณน้ าฝนที่ตกจากจุดที่ห่างที่สุด
จากบ่อพัก ถึงบ่อพักน้ า ว่ามีปริ มาณเท่าไหร่ โดยสามารถหาค่า i ได้จากสู ตรต่อไปนี้
i = [7600/(tc+40)]-34
โดยที่ tc คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลนอง (Run-off Co-efficient) ที่ได้จาก Monograph มีหน่วย
เป็ นminutes
i คือ ความเข้มเฉลี่ยของฝน มีหน่วยเป็ น mm/hr หาได้จากการแทนค่าตามสู ตร

ภาพที่ 36 กราฟหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Monograph ที่ใช้ในตัวอย่างที่ 2
ที่มา : ประยุกต์จากธงชัย พรรณสวัสดิ์. คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ าเสี ย และน้ าฝน. พิมพ์ครั้ง
ที่ 5 กรุ งเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549.
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ตัวอย่างที่ 2 ระยะทางเดิมที่ระบายน้ าออกนอกพื้นที่ที่ยาวที่สุดประมาณ 305 เมตร ค่า Slope ดินเดิม
2% พื้นเดิมเป็ นลักษณะเป็ นพื้นที่วา่ งเปล่าปกคลุมด้วยหญ้าเก่า ซึ่งกราฟ Monograph ใช้หน่วยฟุต
ในการคานวณ เพราะฉะนั้นจะต้องแปลงหน่วยระยะทางให้เป็ นฟุต ตามอัตราส่ วน 1 เมตร มีค่า
เท่ากับ 3.28 ฟุต จะได้ระยะทาง 1,000 ฟุต หลังจากนั้นนาไปหาค่า tc
ดังนั้นจาก Monograph จะได้ค่า tc เท่ากับ 25 นาที (ภาพที่ 44) จะได้ค่าความเข้มฝนเป็ นดังนี้
จากสู ตร
i = [7,600/(tc+40)]-34
i = [7,600/(25+40)]-34
i = 82.92 mm/hr
เพราะฉะนั้นความเข้มเฉลี่ยน้ าฝน มีค่าเท่ากับ 82.92 มิลลิเมตร ต่อชัว่ โมง
2. การคานวณพืน้ ทีร่ องรับน้า
การสร้างพื้นที่รองรับน้ า สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ การสร้างท่อ
ระบายน้ า โดยหน่วงน้ าไว้ภายในท่อ กับการสร้างพื้นที่เปิ ดโล่ง เช่น ลานจอดรถ สวน หรื อบ่อพักน้ า
เพื่อรองรับน้ าและปล่อยให้น้ าบางส่ วนไหลซึมลงไปในดิน โดยการเลือกใช้พ้ืนที่รองรับน้ าทั้ง 2
ประเภท ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น สภาพพื้นที่ มีมากพอต่อการสร้างพื้นที่เปิ ดโล่ง
หรื อไม่ มีเงินลงทุนต่อการสร้างหรื อไม่ ซึ่ งจะต้องคานวณด้วยว่า จะต้องการหน่วงน้ าเป็ นระยะเวลา
เท่าไหร่ ก่อนที่จะระบายน้ าออกไปภายนอก ซึ่งจะต้องดูจากบริ บทภายนอกว่ามีความอ่อนไหวต่อ
ปัญหาทางอุทกภัยมากน้อยเพียงใด โดยการสร้างพื้นที่รองรับน้ าประเภทต่างๆ จะต้องคานวณดังนี้
2.1 การคานวณขนาดท่อระบายน้ าแบบไหลไม่เต็มท่อ
ท่อระบายน้ า มีหน้าที่เพื่อใช้ในการระบายน้ า และหน่วงน้ าที่อยูใ่ นท่อไปใน
ขณะเดียวกัน โดยสู ตรคานวณนี้ เรี ยกว่า Manning's formula (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ : 2549) สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
V = 1/n x R2/3 x S1/2
Q=VxA
R = A/P
D = (3.12Qn/S0.5)0.375
โดยที่ Q คือ ปริ มาณน้ าฝนที่ระบายผ่านท่อ โดยไหลไม่เต็มท่อ มีหน่วยเป็ น m3/s
n คือ สัมประสิ ทธิ์ พ้ืนผิวของ Manning สาหรับท่อน้ ามีค่าเท่ากับ 0.013
S คือ ค่าความลาดชันของท่อระบายน้ า
V คือ ความเร็ วเฉลี่ยที่น้ าไหลในท่อ มีหน่วยเป็ น m/s โดยจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.6 m/s
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A คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อระบายน้ า มีหน่วยเป็ น m2
r คือ รัศมีภายในของท่อระบายน้ า มีหน่วยเป็ น m
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน้ า มีหน่วยเป็ น m
P คือ เส้นขอบเปี ยก คือเส้นขอบท่อที่สัมผัสน้ า มีหน่วยเป็ น m
R คือ Hydraulic radius หมายถึง รัศมีของเส้นขอบเปี ยก มีหน่วยเป็ น m
ซึ่ งตามสู ตรคานวณนี้ ถือว่าเป็ นสู ตรคานวณเบื้องต้น เพื่อหาขนาดของท่อระบายน้ า
ปริ มาณน้ าฝนที่ไหลผ่านท่อ และหาความเร็ วของน้ าที่ไหลในท่อ
ตัวอย่างที่ 3 พื้นที่รับน้ าฝนขนาด 1,001 m2 ความยาวเส้นท่อ คือ 100 m ความลาดเอียงของท่อ 1:750
ขนาดท่อ 0.6 เมตร
สามารถหาปริ มาณน้ าฝนได้ดงั นี้
Q = CiA
Q = 0.278 CiA x 10-6
Q = 0.01753 m3/s
สามารถหาเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อได้ดงั นี้
D = (3.12Qn/S0.5)0.375
D = 0.231 m
สามารถหาความเร็ วเฉลี่ยที่น้ าไหลในท่อได้ดงั นี้ คิดในกรณี น้ าเต็มท่อ 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
สามารถหาพื้นที่หน้าตัดของท่อระบายน้ า คิดในกรณี น้ าเต็มท่อ
A = π d2/4
A = 22/7 x 0.62 /4
A = 0.283 m2
สามารถหาอัตราการไหลเต็มท่อ (Qfull) ได้ดงั นี้
Q=VxA
Q = 0.792 x 0.283
Q = 0.22393 m3/s
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ดังนั้น สามารถหาปริ มาณน้ าที่สามารถหน่วงในท่อได้ดงั นี้
Qรวม = 0.22393 x 100
Qรวม = 22.393 m3
2.2 การคานวณหาพื้นที่บ่อพักน้ า
2.2.1 บ่อพักน้ าปกติ คือพื้นที่สาหรับหน่วงน้ าฝนที่ตกลงมา เพื่อชะลอการไหลขอ
น้ าออกจากพื้นที่โครงการไปสู่ พ้ืนที่สาธารณะรอบข้าง ซึ่ งสามารถคานวณหาได้จาก การนาปริ มาณ
น้ าที่ตอ้ งการระบายออกจากพื้นที่หลังการปรับปรุ ง หักลบด้วยปริ มาณน้ าที่ตอ้ งการระบายออกจาก
พื้นที่ก่อนการปรับปรุ ง และปริ มาณน้ าที่ท่อระบายน้ าสามารถกักเก็บไว้ได้ จะได้ปริ มาณน้ าที่บ่อพัก
น้ าจาเป็ นจะต้องรองรับได้
เมื่อได้ปริ มาณน้ าที่ยงั เหลืออยู่ หมายถึงปริ มาณน้ าขั้นต่าที่สุดที่บ่อพักน้ าควรจะรองรับ
ได้
เมื่อผูอ้ อกแบบทราบถึงปริ มาณแล้วก็จะสามารถคานวณพื้นที่บ่อพักได้ตามสู ตรหาปริ มาตร
ทัว่ ไป เช่น Width x Length x Depth = ปริ มาตรความจุบ่อทรงเหลี่ยม โดยมีหน่วยเป็ น m3
2.2.2 บ่อพักน้ าประเภท Free board คือ บ่อพักน้ าที่มีน้ าขังอยูต่ ลอดเวลา การหา
ปริ มาตรน้ าในบ่อ Free board คือการหาปริ มาตรน้ าที่บ่อสามารถจุได้ท้ งั หมด หักออกด้วยปริ มาณน้ า
ที่เป็ นระดับเดิมที่บ่อมีอยู่ จะเป็ นปริ มาณน้ าที่บ่อสามารถรับน้ าได้เพิ่มสาหรับบ่อ Free board
3. สรุ ปเนือ้ หาสาคัญ
การออกแบบพื้นที่รองรับน้ า และการคานวณ ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายๆองค์ประกอบ
ผูอ้ อกแบบจะต้องศึกษาก่อนว่า การเปลี่ยนแปลง ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมของภูมิภาคหรื อไม่
อย่างไร เนื่องจากปั จจัยของบริ บทรอบข้าง เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการตัดสิ นใจได้วา่ ปริ มาณของน้ าที่เรา
ต้องการจะหน่วงหรื อระบายออกมีมากหรื อน้อยเพียงใด ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ อีกทั้งยังช่วยในการ
ออกแบบเบื้องต้นได้วา่ ควรจะจัดการพื้นที่อย่างไร ก่อนที่จะไปประยุกต์การออกแบบเข้ากับการ
คานวณเชิงวิศวกรรม (การคานวณท่อระบายน้ า) ซึ่ งจะทาให้ขนาดของท่อระบายน้ ามีขนาดเล็กลง
ซึ่งอาจจะส่ งผลต่อทัศนียภาพของภูมิทศั น์ดว้ ย

บทที่ 6
กรณีศึกษา
ในการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนาองค์ประกอบ
ทางภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ เพื่อการบรรเทาปั ญหาทางอุทกวิทยาเมือง
การเลือกกรณี ศึกษา จึงต้องเป็ นการเลือกกรณี ศึกษาที่มีความสอดคล้องกับการบรรเทา
ปัญหาอุทกวิทยาเมืองโดยการใช้องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อใช้เป็ นแนวทางและการ
สนับสนุนแนวความคิดที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ กาหนดในการเลือกกรณี ศึกษา ดังนี้
1. จะต้องเป็ นโครงการที่มีการก่อสร้างจริ ง และการก่อสร้างสาเร็ จลุล่วงไปแล้ว
2. จะต้องเป็ นโครงการที่ใช้องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อบรรเทาปั ญหาทาง
อุทกวิทยาเมือง
1. กรณีศึกษาที่ 1
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโครงการ: The Emerald Necklace
สถานที่ต้ งั : เมืองบอสตัน, บรู๊ คลิน และ แมซซาชูเซ็ท ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ขนาด: 1,100 เอเคอร์ (ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร)
ออกแบบโดย: Frederick Law Olmsted
ปี ที่เริ่ มก่อสร้าง: คริ สตศักราช 1878
ปี ที่โครงการเสร็ จ: คริ สตศักราช 1989
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ภาพที่ 37 แสดงแผนผังของ The Emerald Necklace
ที่มา : The Emerald Necklace (http://www.emeraldnecklace.org/)
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ประวัติความเป็ นมา:
โครงการนี้เริ่ มต้นจากความต้องการของภาครัฐ ที่จะบรรเทาปั ญหาทางอุทกวิทยา
เมือง ในพื้นที่ Back Bay และFens ด้วยสาเหตุที่พ้ืนที่ของเมืองเกิดจากการถมที่ จึงทาให้พ้นื ที่เมืองที่
ถมขึ้น ประสบปั ญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง
ในปี ค.ศ. 1880 Frederick Law Olmsted ได้เสนอให้นา Muddy River ที่ไหล
เชื่อมต่อจาก Jamaica Pond ที่ไหลผ่านFens เข้าไปรวมอยูใ่ นโครงการด้วย เพื่อใช้เป็ นแนวเส้นทาง
การระบายน้ าไปสู่ Charles River ซึ่งแนวความคิดของOlmsted คือการเชื่อมต่อสวนของเมืองด้วย
แนว Parkway และ River way เชื่อมกับพื้นที่พกั น้ าขนาดเล็กจานวนมาก
จากภาพที่ 37 แสดงให้เห็นว่าผังของ The Emerald Necklace เริ่ มต้นที่ Downtown
Crossing ใกล้เมืองบอสตัน เชื่อมตามเส้นทางตามแนวเขตระหว่างบอสตันและบรู๊ คลิน ก่อนจะเลี้ยว
เข้าสู่ Back Bay และ The Fens แล้วเชื่อมต่อกับ River way ผ่าน Olmsted Park และ Jamaica Pond
ก่อนจะเชิ่ อมเข้ากับพื้นที่ของ Arnold Arboretum ตามแนวการเชื่อมต่อของ Muddy River แล้วเลี้ยว
หักลงมาที่ Franklin Park และไปจบที่ Boston Harbor

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

ภาพที่ 40 แสดง Olmsted Park พื้นที่ส่วนที่ 4 ใน The Emerald Necklace
ที่มา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace)
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ภาพที่ 41 แสดง Ward Pond ภายใน Olmsted Park พื้นที่รองรับน้ า
ที่มา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace)

ภาพที่ 42 แสดงแนวทางเดินขนานคู่กบั River way
ที่มา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace)

87

1.2 แนวความคิดและองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่นามาใช้
1.2.1 พื้นที่สวนสาธารณะ และสวนรุ กขชาติ การสร้างพื้นที่กกั เก็บน้ าสาหรับ
ชุมชนเมืองขนาดดใหญ่ เราสามารถนาพื้นที่นนั ทนาการในเมือง เช่น สวนสาธารณะ มาประยุกต์ให้
เป็ นพื้นที่รองรับน้ าได้ เนื่ องจากสวนสาธารณะเป็ นเสมือนพื้นที่รองรับน้ าธรรมชาติที่คอยดักน้ าที่
ไหลเอ่อล้นตามบริ บทของเมือง และยังถูกประยุกต์เพื่อใช้ในการบาบัดน้ าอีกด้วย เนื่องจาก
สวนสาธารณะมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายของแม่น้ าสายหลักๆตาม ธรรมชาติ และ
พื้นที่ประเภททะเลสาบ จึงเหมาะแก่การใช้งานในการรองรับน้ าของเมือง
1.2.2 Parkway และ River way เป็ นการนาองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม มา
เป็ นแนวการเชื่ อมต่อสวนสาธารณะต่างๆของเมือง ซึ่ งสามารถทาให้ช่วยเพิม่ พื้นที่ในการชะลอการ
ไหลของน้ า และยังส่ งผลต่อระบบนิเวศอีกด้วย เนื่องจากแนวเส้นทางสี เขียว (Green Corridor) จะทา
หน้าที่เปรี ยบเสมือนแนวทางเดิน หรื อเส้นทางอพยพของสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ
1.2.3 พื้นที่รองรับน้ าและโครงข่ายระบายน้ า ตามแนวความคิดของ Frederick
Law Olmsted ในการเชื่ อมต่อพื้นที่รองรับน้ าขนาดใหญ่ต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นสวนสาธารณะ
สวนรุ กขชาติ หรื อบึงน้ าขนาดเล็ก อย่าง Jamaica Pond ด้วยแนว Parkway และ River way ส่ งผลให้
โครงข่ายระบายน้ าของเมือง สามารถเชื่อมต่อกันกับพื้นที่รองรับน้ าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
ปลายทางที่อ่าวของเมืองบอสตัน ดังนั้นโครงข่ายการระบายน้ าและการเชื่อมต่อของพื้นที่รองรับน้ า
นี้ จะช่วยรองรับปั ญหาน้ าท่วมภายในเมือง ก่อนที่จะไหลออกไปสู่ ทะเลในท้ายที่สุด
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2. กรณีศึกษาที่ 2
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโครงการ: The Woodlands
สถานที่ต้ งั : เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ขนาด: 15,000 เอเคอร์ (ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร)
ออกแบบโดย: WMRT (David A. Wallace, Ian L. McHarg, William H. Robert
and Thomas A. Todd)
ปี ที่เริ่ มวางแผนก่อสร้าง: คริ สตศักราช 1960
ปี ที่โครงการเสร็ จ: คริ สตศักราช 1974
ประวัติความเป็ นมา:
โครงการนี้เริ่ มต้นจาก George Mitchell นักธุรกิจน้ ามันของเท็กซัส เริ่ มสนใจใน
การพัฒนาเมือง และเริ่ มคานึ งถึงสังคมและสภาพแวดล้อม จึงเริ่ มทาโครงการ New Communities
Program, Title VII of the Housing and Urban Development Act of 1970 ขึ้น เพื่อศึกษาผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ และได้ตดั สิ นใจจ้างบริ ษทั WMRT ซึ่งมี Ian L. McHarg เข้ามาทาการ
ออกแบบโครงการนี้ และได้พบว่าการพัฒนาเมืองจะทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบการระบายน้ า
ภายในเมือง เนื่ องจากพื้นที่สาหรับให้น้ าซึมลงดินน้อยลง และจะส่ งผลกระทบต่อเมือง Houstonทาง
ตอนใต้
Ian McHarg มองว่าระบบอุทกวิทยาเป็ นกุญแจสาคัญของระบบนิเวศ และจาก
การศึกษายังพบอีกว่า ระบบระบายน้ าและการกักเก็บน้ าใต้ดินของพื้นที่ในวูด๊ แลนด์ เป็ นระบบ
ธรรมชาติที่มีความสาคัญ ดังนั้นการออกแบบโครงการจึงทาเพื่อตอบสนองต่อระบบดังกล่าวและ
เพื่อรักษาและปรับปรุ งคุณภาพน้ าของพื้นที่อีกด้วย โดย McHarg เชื่อว่าระบบอุทกวิทยาเมืองของ
Woodlands นั้นเหมาะสมอยูแ่ ล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในเมืองจะต้องทาในปริ มาณที่
น้อยที่สุด และทาการวิเคราะห์ สภาพพื้นที่และศักยภาพของพื้นที่ ทาให้พบว่า พื้นที่ในแต่ละส่ วน มี
ศักยภาพในการพัฒนา สู งหรื อต่าเพียงใด แล้วนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้สัมพันธ์กบั facility ของ
เมือง ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล หรื อที่พกั อาศัยหนาแน่น จะทาการลดปริ มาณพื้นที่ดาดแข็งให้
น้อยที่สุด
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ภาพที่ 43 แสดงแผนผังของ The Woodlands, Texas
ที่มา : The Woodlands, Texas (http://www.thewoodlandscvb.com/map.asp)
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ภาพที่ 44 แสดง Riverwayใน The Woodlands, Texas
ที่มา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas)

ภาพที่ 45 แสดง Residential Areaใน The Woodlands, Texas
ที่มา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas)
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ภาพที่ 46 แสดงทางสัญจรภายใน The Woodlands, Texas
ที่มา : Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Woodlands,_Texas)
2.2 แนวความคิดและองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่นามาใช้:
2.2.1 การนาการศึกษา การวิเคราะห์พ้ืนที่ เพื่อให้ผอู้ อกแบบเข้าใจถึงศักยภาพของ
พื้นที่ ลักษณะ และความเป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ รวมถึงสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2.2.2 มีการวางแผนพัฒนาเมืองและภูมิภาคอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทางผูอ้ อกแบบ
ได้ศึกษาถึงภาพรวมของพื้นที่ ว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ Woodlands จะส่ งผลกระทบอะไรต่อภูมิภาค
และมีการวางแผนจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่ดงั กล่าว
2.2.3 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ธรรมชาติที่มีการปรับเปลี่ยนเท่าที่จาเป็ น ทาให้เมือง
สามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงที่สุดกับธรรมชาติ โดยสามารถรองรับและระบายน้ าได้ดี
อยูแ่ ล้ว

บทที่ 7
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้เป็ นการสรุ ปผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูล ขั้นตอนในการศึกษา การวิเคราะห์รวม
ไปถึงแนวความคิดต่างๆที่ใช้ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้ต้ งั แต่บทที่1 ถึง 6 การวิจยั ครั้งนี้จึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นข้อเสนอแนะ
และเสนอแนวความคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ดังนั้นในการนาวิจยั นี้ไปใช้ในการศึกษาต่อ หรื อเป็ นข้อมูลในการจัดทาโครงการต่างๆในอนาคต
ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
การออกแบบและวางผัง เพื่อการชะลอน้ าจาเป็ นต้องมีการวางแผน และการดาเนินงานที่
เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ
โดยการวางแผนและการดาเนินงานที่ดีจะช่วยให้โครงการประสบ
ความสาเร็ จ และขับเคลื่อนไปสู่ ความอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งไม่เพียงแต่สามารถช่วยให้บรรเทาปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้ ยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุ งภูมิทศั น์ของเมืองให้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มากขึ้น
อีกด้วย
1. ผลทีไ่ ด้ รับจากการศึกษา
1.1 จากการศึกษาทาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม
ที่มีผลต่อระบบอุทกวิทยาเมือง ซึ่ งองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยาเมือง สามารถแยก
เป็ นองค์ประกอบระดับภูมิภาค และองค์ประกอบทางกายภาค ซึ่งองค์ประกอบระดับภูมิภาค ถือเป็ น
การจัดการออกแบบและวางผังเมือง การจัดการต่อระบบผังเมือง สามารถกาหนดและใช้ประโยชน์
พื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสามารถจัดสรรและกาหนดประโยชน์และหน้าที่ใช้สอยของผัง
เมืองรวม เพื่อตอบสนองต่อระบบทางอุทกวิทยาเมืองได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น The
Woodlands, Texas ซึ่งมีการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาค เพื่อจะได้สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสามารถนาศักยภาพที่มีของพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ที่
ส่ งผลต่อกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระบบการหมุนเวียนของน้ า พบว่าการเติบโตขึ้นของ
เมืองเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์ ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อระบบอุทกวิทยา
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมที่มากขึ้นของเมืองโดยไม่สอดคล้องกับศักยภาพ
และเส้นทางต่างๆที่มีอยูเ่ ดิมตามธรรมชาติ ทาให้เกิดปัญหาในการระบายน้ าขึ้น
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1.2 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของภูมิทศั น์เมืองและระบบทางอุทกวิทยา ทาให้ทราบ
สาเหตุของปั ญหาระหว่างน้ าและเมือง ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ คือ เส้นทางน้ าจะไหลจากที่สูง
ลงที่ต่า เมื่อเส้นทางน้ าไหลผ่านเมือง จะทาให้การดูดซึมน้อยลง และน้ าจะมีการไหลที่เร็ วขึ้น จึง
ควรมีการกาหนด คุณลักษณะของพื้นที่สีเขียว ให้มีหน้าที่ในการรองรับปรากฏการณ์ทางอุทกวิทยา
ที่ต่างกันไป เช่น การใช้พ้ืนที่สีเขียวเป็ นพื้นที่ชะลอน้ าก่อนที่จะไหลเข้าสู่ ตวั เมือง หรื อใช้ในการเป็ น
พื้นที่รวบรวมน้ าและให้น้ าไหลซึ มลงสู่ พ้ืนดินได้
1.3 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทาให้พบว่า กระบวนการธรรมชาติกบั การ
ออกแบบภูมิทศั น์มีความสาคัญและมีผลกระทบถึงกันเสมอ กระบวนการและวิธีการเพื่อการวาง
แผนภูมิทศั น์ อีกทั้งการพัฒนาและการอนุรักษ์ เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการพัฒนาภูมิทศั น์ให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย โดยเป้ าหมายของการศึกษานี้ คือการสร้างความสอดคล้องนี้ให้เกิดขึ้น
1.4 จากการศึกษาทฤษฎีการคานวณพื้นที่พกั น้ า ทาให้เข้าใจถึงพื้นฐานการคานวณ
เบื้องต้นที่สามารถนามาประยุกต์เพื่อใช้ในการออกแบบ โดยสอดคล้องกับทฤษฎีอื่นๆที่กล่าวมา
ข้างต้นได้ โดยจะต้องคานึงถึงบริ บทรอบข้างเป็ นสาคัญ เพื่อที่จะบรรเทาปั ญหาทางอุทกวิยาเมืองได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อหาหลักการในการวางผังออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อกักเก็บและระบายน้ าผิวดิน
นี้ เป็ นการวางแผนภูมิทศั น์ในการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ที่ปรากฏในภูมิทศั น์
ซึ่งประกอบไปด้วยปั จจัยในการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อสร้างเหตุผลในการตัดสิ นใจ สาหรับการวางแผน
และพัฒนาสู่ การออกแบบต่อไป
จากการศึกษาตามขั้นตอนและวิธีการวิจยั นี้
จึงสามารถสรุ ปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อยอดได้ดงั นี้
2.1 สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง ในการดาเนินการต่างๆ เช่น
การหาความเหมาะสมต่อการสร้างโครงการ หรื อการวางผังเมืองในอนาคต โดยการนาการศึกษา
ครั้งนี้มาสร้างเหตุผลในการตัดสิ นใจร่ วม
2.2 ในการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ ประกอบไปด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กล่าวถึงกระบวนการทางอุทกวิทยา และที่นอกเหนือจากนี้ยงั มี ธรณี วทิ ยา
บรรยากาศ รวมไปถึงระบบนิเวศด้วย จากปั จจัยที่หลากหลายของแต่ละกระบวนการที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์ จึงควรมีการศึกษาอื่นๆนอกเหนือจากกระบวนการทางอุทกวิทยา ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบภูมิทศั น์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ จะทาให้การออกแบบเป็ นไป
ในแนวทางที่ถูกต้องและนาไปสู่ ความยัง่ ยืนแก่ภูมิทศั น์สืบต่อไป
2.3 สามารถนาหลักการคานวณพื้นฐานเชิงวิศวกรรมเบื้องต้นนี้ ไปสนับสนุนการสอน
เพื่อให้ผทู ้ ี่ทาการศึกษาต่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานออกแบบ และเพื่อพัฒนางานออกแบบ
ให้สามารถแสดงศักยภาพของงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ภาคผนวก
การออกแบบภูมิทัศน์ ถนน
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การออกแบบภูมิทศั น์ถนนจะต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบ ตามที่ปรากฏใน The
American Planning Association (APA) ดังต่อไปนี้
1. พืน้ ทีแ่ ละขนาดทางเท้า (Sidewalk zones and Dimension)
พื้นที่ทางเท้า ประกอบด้วยส่ วนต่างๆที่เป็ นหลัก 3 ส่ วน คือ ส่ วนพื้นที่หน้าอาคาร
(Building zone) ส่ วนพื้นที่ทางเดินเท้า (Pedestrian zone) และส่ วนพื้นที่ขอบถนน (Curb zone)
ดังนั้นการออกแบบทางเท้าที่ดีจาเป็ นต้องกาหนดแนวทางสัญจรหรื อพื้นที่ทางเดินเท้าที่อยูต่ รงกลาง
และไม่มีส่ิ งกีดขวางบนเส้นทางเดินเท้า นอกจากนี้ควรมีการจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์ถนนต่างๆ เช่น
อุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture) หรื อพืชพรรณสาหรับภูมิทศั น์ถนน (Street Plants) ที่จดั วาง
อย่างเป็ นสัดส่ วนบนพื้นที่ทางเท้าในตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูท้ ี่สัญจร

ภาพที่ 47 แสดงส่ วนประกอบของพื้นที่ทางเท้า
ที่มา : American Planning Association. The American Planning Association (APA).
USA: American Planning Association. 2006.
2. หลักเกณฑ์ มาตราฐานความกว้างของช่ องทางเดิน
APA ได้กาหนดมาตราฐานความกว้างของช่องทางเดินเฉลี่ยสาหรับ 1 คนยืน ประมาณ
0.45-0.60 เมตร และความกว้างสาหรับช่องทางเดินอย่างน้อย 0.90-1.20 เมตร สาหรับคนสัญจร 1
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คน และช่องทางเดินที่เหมาะสมสาหรับการสัญจร 2 คน อยูท่ ี่ 1.50-1.80 เมตร โดยไม่มีส่ิ งกีดขวาง
ช่องทางเดิน
การออกแบบทางเท้าที่ดี จะต้องคานึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการ
สัญจร ในย่านพาณิ ชยกรรมต่างๆพื้นที่ทางเท้าควรออกแบบให้มีแนวที่ก้ นั ระหว่างทางเท้ากับตัว
ถนน โดยใช้อุปกรณ์ประดับถนน หรื อพืชพรรณต่างๆ เป็ นแนวสาหรับกั้น ซึ่ งบริ เวณสาหรับจัดวาง
อุปกรณ์ประดับถนนต่างๆ APA ได้กาหนดความกว้างของพื้นที่น้ ี อย่างน้อย 1.20 เมตร ส่ วนพื้นที่ที่
เป็ นย่านที่พกั อาศัย ควรมีพ้ืนที่สาหรับปลูกต้นไม้หรื อจัดภูมิทศั น์ในระยะถอยร่ น ซึ่ งพืชพรรณที่ใช้
ควรมีทรงพุม่ ที่สามารถให้ร่มเงาสาหรับทั้งพื้นที่ถนนและทางเดินเท่าความกว้างของทางเดินเท้าที่ใช้
สาหรับปลูกพืชพรรณต่างๆ APA ได้กาหนดความกว้างไว้อย่างน้อย 1.80 เมตร เพื่อการเจริ ญเติบโต
ของต้นไม้ในอนาคต

ภาพที่ 48 แสดงช่องทางเดินสาหรับ 1 และ2 คนสัญจร
ที่มา : American Planning Association. The American Planning Association (APA).
USA: American Planning Association. 2006.
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ภาพที่ 49 แสดงความกว้างของพื้นที่สาหรับวางอุปกรณ์ประดับถนน
ที่มา : American Planning Association. The American Planning Association (APA).
USA: American Planning Association. 2006.

ภาพที่ 50 แสดงความกว้างของพื้นที่สาหรับปลูกพืชพรรณต่างๆบนทางเท้า
ที่มา : American Planning Association. The American Planning Association (APA).
USA: American Planning Association. 2006.
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3. พืน้ ทีแ่ ละทางจักรยาน (Bikeway)
The American Association of stage Highway and transportation Officials (AASHTO)
ได้ระบุเกี่ยวกับการใช้จกั รยานเป็ นพาหนะไว้ใน Time-server Standards for Landscape
Architecture) ไว้วา่ "การใช้ จักรยานเป็ นพาหนะในการสั ญจร มีรูปแบบของการใช้ งาน 2 แบบ คือ
1. การใช้ งานจักรยานเพื่อการนันทนาการและการออกกาลังกาย
2. การใช้ งานจักรยานเพื่อเป็ นทางเลือกในการสัญจรเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ”
ในการออกแบบทางสัญจรสาหรับผูข้ บั ขี่จกั รยานที่ดี ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
รู ปแบบการใช้งาน รวมถึงข้อจากัดในการทาทางสาหรับจักรยานด้วย ซึ่ งสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการ
ทาทางจักรยาน คือจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่เป็ นหลักสาคัญ โดยปั จจัยที่กาหนด
ความกว้างของทางจักรยานที่จาเป็ นต่อการออกแบบประกอบไปด้วย
1. ขนาดและสัดส่ วนเฉพาะของจักรยาน และผูข้ บั ขี่จกั รยาน
2. การใช้ทางจักรยานที่มีการใช้งานหลากหลาย เช่น เป็ นพื้นที่ทางเดินเท้าหรื อลู่วง่ิ
สาหรับออกกาลังกายรวมอยูด่ ว้ ย
3. ช่องว่างระหว่างการสัญจรสวนทาง และระยะห่างระหว่างอุปสรรคข้างทาง เช่น
แนวพุม่ ไม้หรื อป้ ายต่างๆ
4. การวางแผนปริ มาณในการใช้จกั รยานในพื้นที่ที่ทาการออกแบบ เพื่อสามารถทาทาง
จักรยานให้สามารถรองรับได้อย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 51 แสดงขนาดและสัดส่ วนของผูข้ บั ขี่จกั รยานและทางจักรยาน
ที่มา : 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)
ยังได้กาหนดรู ปแบบของทางจักรยานไว้เป็ น 4 แบบ ดังนี้
1. ทางสาหรับจักรยาน (Bike path)
เป็ นการกาหนดรู ปแบบทางสาหรับจักรยานโดยเฉพาะและแยกออกเป็ นสัดส่ วน โดย
จะเป็ นทางโล่งที่ไม่มีตน้ ไม้ปกคลุมหรื อเป็ นทางที่มีตน้ ไม้ปกคลุม ซึ่ งจะรวมอยูใ่ นพื้นที่เขตทางหรื อ
นอกเขตทางก็ได้ มีความกว้างของทางจักรยานอย่างน้อย 2.40-3.40 เมตร
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ภาพที่ 52 แสดงช่องทางจักรยาน (Bike path)
ที่มา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995.
2. ช่องทางสาหรับจักรยานบนถนน (Bike lane)
ช่องทางสาหรับจักรยานบนถนนเป็ นทางสาหรับจักรยานโดยเฉพาะ เป็ นช่องทาง
สาหรับจักรยานที่ต่อเนื่ องกับถนน มีการแสดงแนวขอบทางหรื อวัสดุปูพ้ืนแสดงแนวเขตช่องทาง
จักรยานอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผูส้ ัญจร ความกว้างของช่องทางอย่างน้อย 1.50-1.80
เมตร
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ภาพที่ 53 แสดงช่องทางสาหรับจักรยานบนถนน (Bike lane)
ที่มา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995.
3. ช่องทางจักรยานริ มไหล่ทาง (Wide Outside lane)
เป็ นการทาช่องทางจักรยานบริ เวณริ มไหล่ทางโดยการขยายพ้นที่ไหล่ทางออกไป
เพื่อการสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย
ซึ่ งนอกจากเป็ นช่องทางจักรยานแล้วยังเป็ นช่องทาง
สาหรับจักรยานยนต์รวมอยูด่ ว้ ย โดยไม่มีส่ิ งแสดงถึงแนวเขตช่องทางจักรยานแต่จะเป็ นพื้นที่ที่ขยาย
ออกไปจากถนนสัญจรหลัก โดยมีความกว้างมาตราฐานจากแนวเขตถนนอย่างน้อย 4.20 เมตร
4. ทางจักรยานร่ วมกับพื้นที่ถนน (Shared Roadway)
เป็ นการทาทางจักรยานจากการแบ่งพื้นที่ถนน เพื่อเป็ นช่องทางสาหรับจักรยาน โดย
มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงทางจักรยานหรื อวัสดุปูพ้ืนบ่งบอกถึงเส้นทาง ซึ่ งช่องทางจักรยานนี้ยงั เป็ น
ช่องทางสาหรับจักรยานยนต์หรื อทางเดินเท้าอีกด้วย ความกว้างของช่องทางโดยปกติจะใช้ร่วมกับ
พื้นที่ถนน แต่ถา้ มีปริ มาณการใช้จกั รยานสู ง อาจแบ่งพื้นที่ถนนให้เป็ นช่องทางจักรยานอย่างน้อย
1.50-1.80เมตร

106

ภาพที่ 54 แสดงช่องทางสาหรับจักรยานริ มไหล่ทาง (Wide Outside lane) และช่องทางจักรยาน
ร่ วมกับพื้นที่ถนน (Shared Roadway)
ที่มา : Harris, W. Charles and Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape
Architecture. International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1995.
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