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ในการศึกษาวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทศั น์ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆทางภูมิทศั น์ที่สามารถส่ งผลกระทบต่อ
การจัดการระบบระบายน้ าภายในชุมชนเมือง โดยการวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาและรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการน้ า และองค์ประกอบต่างๆเพื่อใช้ในการจัดการน้ า รวมถึงการศึกษาการ
คานวณพื้นที่รองรับน้ าเบื้องต้น เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
โดยผูด้ าเนินการสามารถสรุ ปการศึกษาครั้งนี้ได้วา่ ผูอ้ อกแบบสามารถนาวิธีการบางอย่างมาใช้ให้
เป็ นประโยชน์กบั การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สาหรับการกักเก็บและระบายน้ าผิวดิน รวมไปถึงการใช้
บ่อหน่วงน้ า บ่อกักเก็บน้ า และบ่อซึมน้ า หรื อการผสมผสานวิธีการต่างๆ ซึ่ งได้มีการยกตัวอย่างงานภูมิ
สถาปั ตยกรรมที่มีการผสมผสานวิธีการในการต่างๆเข้าด้วยกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น ที่The Woodlands,
Texas และ The Emerald Necklace, Massachusetts
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The objective of this research is to study the basic principles of landscape planning
design for reducing the problem of urban hydrology and to study landscape elements that
affecting urban drainage system. This research includes studies of theories, principles and
methodologies of hydrology management and landscape elements using to detain and drain
surface run-off in urban area.
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The result of this study is that there are several methods for utilizing landscape design as
ways to detain and drain surface run-off in urban area including using detention pond, retention
pond, and infiltration pond and combinations among any of those three methods. Examples of
combination methods are those at The Woodlands, Texas and The Emerald Necklace,
Massachusetts.
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาและจัดท าค้นคว้าอิ ส ระฉบับ นี้ จะไม่ สามารถส าเร็ จสมบูรณ์ ได้หากไม่ ไ ด้
คาแนะนา และความช่วยเหลือที่คอยชี้แนะแนวทางจาก อาจารย์ ดร. สิ นีนาถ ศุกลรัตนเมธี อาจารย์ที่
ปรึ กษา และคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร. รุ จิโรจน์ อนามบุตร
ประธานกรรมการ และรองศาตราจารย์ ดร. ชัยสิ ทธิ์ ด่านกิ ตติกุล ที่ช่วยให้คาแนะนา เสนอความ
คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดจนให้คาปรึ กษามา
ตลอด ผูศ้ ึกษามีความทราบซึ้ งในความกรุ ณาของท่านเป็ นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุ ณเป็ น
อย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ญาติ พี่นอ้ ง คุณถิรดา และเพื่อนฝูงทุกคน
ที่คอยเป็ นกาลังใจและช่ วยเหลื อตลอดมา ขอบคุ ณน้องๆทุกคนที่เรี ยนภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ด้วยกันมา ที่คอยให้คาแนะนาช่ วยเหลือและให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ขอบคุ ณ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ขอบคุ ณ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็ นสถานที่ให้ความรู้ ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาในด้านต่างๆ ขอบพระคุ ณ
คุณอดัม คุณนนท์ และคุณบุญธรรม ที่ให้คาแนะนาเชิงวิศวกรรม ขอขอบพระคุณท่านผูแ้ ต่งตาราทุก
เล่มที่ผศู ้ ึกษาได้นามาใช้ประกอบการค้นคว้าอิสระ
สุ ดท้ายนี้ ผูศ้ ึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คงเป็ นประโยชน์
สาหรับผูท้ ี่สนใจและนาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด
ทางผูศ้ ึกษาขอกราบอภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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