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The objectives of the research were (1)  to explore theories related to 
landscape principles and models for enhancing water retention, (2) to study physical 
characteristics and which model is appropriate for urban area, and (3)  to analyze 
collected data for further summary and proposing the suggestions for area 
improvement. 

The results showed that Prawet District, Bangkok had a geographical 
characteristics as a lowland that absorbs water. Historically, it had many number of 
brooks, canals, and spaces without severe flood problem and flood caused 
economic damages. Later, the growth rate exceeded the urban planning's acceptable 
standards of land use and public utilities, drainage measures, and flood protection. 
The major causes were deteriorated natural drainage conditions, constructed roads 
and buildings obstructing water flow, environmental destruction, especially urban 
areas where housing development projects had been increasing.  In addition to 
natural causes, human-made causes led to flood in urban area. After exploring the 
setting of a case study, physical data were gathered and it was found that the land 
invasion along two sides of the canals and wastes in the canals negatively affected 
the quality of life of the residents and also resulted in repeated floods, especially, 
floods around Srinakarin road and housing estate area. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจ านวนมาก ไม่มีปัญหาน้ า

ท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้ าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมา
ความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและ
การสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วมที่วางไว้จะรับได้ สาเหตุ
หลัก ๆ คือการถูกท าลายของสภาพการระบายน้ าที่อยู่ตามธรรมชาติ การสร้างถนนอาคารในลักษณะ
ที่กีดขวางทิศทางการไหลของน้ า การท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีการพัฒนา
แหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนอกจากปัจจัยทางธรรมชาติก็มีปัจจัยเหล่านี้ที่เกิดจากพฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีชุมชนเมือง 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วจากอดีตถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม
ท าให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติเป็นผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วมและการชะลอน้ าในพ้ืนที่เมือง การ
ออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเมืองที่เหมาสมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ า
ท่วมและการชะลอน้ าในชุมชนได้ นอกจากนี้การออกแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมยังมีความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนช่วยลดมลภาวะทางสภาพแวดล้อมท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีรวมถึงพ้ืนที่
สาธารณะ นันทนาการ อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นซึ่งได้ใช้ประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

เขตประเวศเป็นแหล่งที่พักอาศัยมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.
2538-2558 พบว่ามีจ านวนหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้น 41 หมู่บ้าน ลักษณะทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่เขต
ประเวศเป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ าตามธรรมชาติ สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลาย
ส่วนใหญ่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชด าริแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมโดยเฉพาะพ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครและช่วยเหลือพ้ืนที่ข้างเคียง หมู่บ้านเมืองทอง
การ์เด้นท์เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมจุดหนึ่งในเขตประเวศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่มีโครงการพระราชด าริแก้มลิงแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง เป็นผลให้
พ้ืนที่กักเก็บน้ าหรือแก้มลิงนั้นมีประสิทธิภาพในการรองรับน้ าลดลง ซึ่งจากรายงานโครงการจัดท า
มาตรฐานการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ าของกรุงเทพมหานครท าให้ทราบถึงความสามารถของ
การรับน้ าที่เห็นได้ชัดเจนว่าสภาพพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่มีการซับน้ าและอัตราการไหลนองของน้ าที่แตกต่าง
กันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ พ้ืนที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลย พ้ืนที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อย พ้ืนที่ที่มีสิ่ง
ปลูกสร้างปานกลาง และพ้ืนที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างหนาแน่น ปริมาณน้ าที่ซึมผ่านผิวดินและ
ปริมาณน้ าที่ ไหลบนผิวดินจึงแตกต่างกัน ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจึงมีผลต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการรับน้ าและส่งผลต่อการระบายน้ าในพ้ืนที่เนื่ องจากมีการพัฒนา
แหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน 

การศึกษารูปแบบทางภูมิทัศน์ว่ารูปแบบไหนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เมืองและชุมชนจะสามารถ
ช่วยลดปัญหาน้ าท่วมและเพ่ิมการชะลอน้ ารวมถึงแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมการระบายน้ าที่เร็วขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์จากสภาพภูมิศาสตร์เมือง วิเคราะห์ปัญหาพ้ืนที่ทางกายภาพและรวบรวม
จากแนวคิดทฤษฎีงานวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องและจากกรณีศึกษาเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และมีความเป็นไปได้ในการเสนอแนะแนวทางการวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุมชนในเขตเมืองรวมถึง
พ้ืนที่กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการและรูปแบบต่าง ๆ ภูมิทัศน์ที่จะช่วยเพิ่มการชะลอน้ า 
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบภูมิทัศน์ที่ช่วยการชะลอน้ าและลด

ผลกระทบจากอุทกภัย 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่ที่จะสามารถลดปริมาณน้ าท่วม

ขังและเพ่ิมการชะลอน้ าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
1.3 ค ำถำมงำนวิจัย 

1.3.1 รูปแบบและหลักการจัดภูมิทัศน์ที่ช่วยเพิ่มการชะลอน้ าในปัจจุบันมีรูปแบบไหนบ้าง 
1.3.2 ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยมีอะไรบ้าง 
1.3.3 รูปแบบไหนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ระดับเมือง ระดับชุมชนและระดับที่พักอาศัยที่จะ

สามารถลดปริมาณน้ าท่วมขังและเพ่ิมการชะลอน้ าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1) ศึกษาแนวคิดรูปแบบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิทัศน์หลักการ

และแนวทางการเลือกใช้ ที่ช่วยในการชะลอน้ าและลดปริมาณอัตราการไหลนองของน้ าบนผิวดิน  
 2) ศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความหมาย นิยาม ของลักษณะภูมิทัศน์

รวมถึงหลักการ และผลงานที่เคยท าแล้วทั้งในและต่างประเทศ 
            3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ ด้านโดยใช้เครื่องมือโปรแกรม (Geographic 

Information System: GIS) จัดระเบียบชั้นข้อมูลเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่  
1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เขตประเวศ ครอบคลุมพ้ืนที่ 0.960 ตร.กม.  
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ภาพที่ 1 ภาพซ้ายแสดงต าแหน่งเขตประเวศในแผนที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ภาพขวา
แสดงแผนที่เขตประเวศ 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) ดัดแปลงมาจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2560, แผนที่กรุงเทพมหานคร 
2554, http://www.panteethai.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google, Google Map, แผนที่กรุงเทพมหานคร 2554, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] 
 

KEYPLAN 

http://www.panteethai.com/
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ที่ช่วยในการชะลอน้ า

และแนวทางการพัฒนาจากเอกสาร บทความ สิ่งตีพิมพ์ กรณีศึกษาและงานวิจัย โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษา
เป็นพ้ืนที่เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะชนบท และพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็น
พ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออก มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ต่ า
รับน้ าตามธรรมชาติและเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ส าหรับขั้นตอนการศึกษาของงานวิจัยมีดังนี้ 

1.5.1 ศึกษาข้อมูลทุติภูมิค้นคว้ารวบรวมและจ าแนกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา ได้แก่ รูปแบบและหลักการที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ที่ช่วยในการชะลอ
น้ ารวมถึงการวางแผนจัดการพื้นที่ชุมชนในเขตเมือง  

1.5.2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิการลงพ้ืนที่ส ารวจและการสังเกตการณ์ด้านกายภาพครั้งนี้ เป็น
การส ารวจสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ โดยการถ่ายภาพและใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
ศึกษา เก็บข้อมูลทางกายภาพ สภาพปัญหาพื้นที่ในปัจจุบัน 

1.5.3 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลย้อนหลังน้ าท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550-2559 ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของเมืองเพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือโปรแกรม GIS จัดระเบียบชั้นข้อมูล 

1.5.4 แยกชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ ด้านด้วยวิธีการ
เดียวกับ Ian McHarg เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่  

1.5.5 สรุปผลการวิเคราะห์และหลักการต่าง ๆ ทางภูมิทัศน์ที่ช่วยในการชะลอน้ าในการ
จัดท าแผนการจัดการพื้นท่ีชุมชนในเขตเมือง ทั้งระดับเมือง ระดับชุมชน และระดับที่พักอาศัย 

1.5.6 สรุปแนวทางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ระดับเมือง ระดับชุมชนและระดับที่พักอาศัยที่จะ
สามารถลดปริมาณน้ าท่วมขังและเพ่ิมการชะลอน้ าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้ 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ไดห้ลักการและรูปแบบต่าง ๆ ทางภูมิทัศน์ที่จะช่วยเพิ่มการชะลอน้ า 
1.6.2 สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพ้ืนที่ในด้านการจัดการลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมและเพ่ิมการชะลอน้ า 
1.6.3 เป็นประโยชน์แก่คนในหมู่บ้าน คนในชุมชนข้างเคียงรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมต่อไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ด าเนินการโดยค้นคว้าจากหนังสือ บทความ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเด็นของรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ที่ช่วย
ลดผลกระทบจากอุทกภัย ความรู้ความเข้าใจ แนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางต่าง ๆ ที่ช่วยลด
ผลกระทบจากอุทกภัยและช่วยการชะลอน้ า โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
2.1 ควำมเป็นมำของภูมิทัศน์ส ำหรับกำรลดผลกระทบจำกอุทกภัย 

เมือง ชุมชน ตลอดจนหมู่บ้านในชนบทที่ประสบอุบัติภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น อุทกภัยจาก
น้ าฝนท่วม น้ าป่า น้ าหลากและแผ่นดินถล่มล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์เองเป็นส่วนใหญ่จากการปล่อย
ปละละเลยไม่พิจารณาไต่ตรองสถานที่ตั้งถิ่นฐานว่ามีลักษณะทางภูมิสัณฐานและระบบนิเวศเป็น
อย่างไร คนโบราณรู้จักวิธีการอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติแต่ปัจจุบันเมื่อเมืองเติบโตขึ้นจากการ
เพ่ิมประชากร มีการเปลี่ยนรูปแบบการสัญจรจากทางน้ ามาเป็นระบบถนน เปลี่ยนอาชีพมาเป็น
ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและพาณิชยกรรมซึ่งไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้ทางน้ าและที่ลุ่มดินดี
อีกต่อไป หลังจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 นี้ได้มีการกล่าวถึงแนวทางในการป้องกันและ
รับมือกับปัญหาน้ าท่วมจากหลาย ๆ มุมมองทั้งจากกลุ่มนักอนุรักษ์ นักพัฒนา วิศวกร และสถาปนิก 
ส าหรับวงการภูมิสถาปัตยกรรมนั้น การค านึงถึงเรื่องน้ าและระบบนิเวศนับเป็นปรัชญาส าคัญในการ
ออกแบบที่ภูมิสถาปนิกทุกคนได้รับการปลูกฝังมาตลอดโดยเน้นหลักการเคารพธรรมชาติมากกว่าการ
เอาชนะธรรมชาติ (เดชา บุญค้ า, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงชุมชนพักอาศัยย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ภาพซ้ายบ้านผู้มีรายได้สูง ภาพขวาบ้านผู้มี
รายได้ต่ า 
ที่มา: (เดชา บุญค้ า, 2554) การวางแผนภูมิทัศน์ขนาดใหญ่กับการป้องกันน้ าท่วมเมือง 
 

จากความเป็นมาและปัญหาที่เกิดข้ึนจึงได้รวบรวมแนวคิดที่เป็นแนวทางในการจัดภูมิทัศน์ที่
ช่วยชะลอน้ า ปัจจัยที่ท าให้เกิดน้ าท่วม รวมถึงรูปแบบของภูมิทัศน์ที่จะสามารถลดปริมาณน้ าท่วมขัง
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และการชะลอน้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้โดยการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องส่งผลประโยชน์ต่อการศึกษา
นี้ น าผลของการศึกษาดังกล่าวนี้ชี้แนะพ้ืนฐาน และให้ความรู้ประกอบแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 

 
2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรไหลนองของน้ ำ 

Planning and Urban Design Standards (American Planing Association, 2006) ได้
น าเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาการระบายน้ าฝน น้ าที่ซึมลงใต้ดิน และเทคนิคการระบายน้ าฝนตาม
ธรรมชาติ โดยปริมาณน้ าฝนจะพิจารณาจากสัดส่วนของการซึมที่ผิวดิน (Shallow Infiltration) การ
ซึ ม ใต้ ดิ น  (Deep Infiltration) อั ต ร าก าร ไห ล ข อ งน้ า  (Runoff) แ ล ะก าร ระ เห ย ข อ งน้ า
(Evapotranspiration) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เช่นประเภท
ของผิวดิน ความสามารถของการรับน้ าของผิวน้ าและใต้ดิน สภาพอากาศ และความหนาแน่นของสิ่ง
ปลูกสร้างภายในพ้ืนที่ เทียบจากตัวอย่างภาพประกอบด้านล่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงอัตราระบบการระบายน้ าฝนตามธรรมชาติ 
ที่มา: ("Planning and Urban Design Standards ", 2006) 
 

จากการคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนและอัตราการไหลนองของน้ าบนพ้ืนถนน ท าให้ทราบถึง
ความสามารถของการรับน้ าในพ้ืนที่ที่เห็นได้ชัดเจนว่า อัตราการไหลนองของน้ าขึ้นอยู่กับความ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ยิ่งมีความหนาแน่นมากขึ้นเท่าไรโอกาสอัตราการ
ไหลนองของน้ าก็เพ่ิมมากข้ึน ส่วนสัดส่วนน้ าที่ซึมท่ีผิวดินและใต้ดินน้อยลง 

 

 

Evapotranspiration 40% 
Runoff 10% 

Shallow lnfiltration 25% Deep lnfiltration 25% 

Evapotranspiration  50% 

Shallow lnfiltration 10% Deep lnfiltration 5% 

Evapotranspiration 38% 
Runoff 20% 

Shallow lnfiltration 21% Deep lnfiltration 21% 

Evapotranspiration 35% 
Runoff 30% 

   Shallow lnfiltration 20% Deep lnfiltration 15% 

Runoff 50% 
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ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบ LANDCOVER แบบตางๆกับสัดสวนน้ าไหลตามผิว: น้ าซึมลงดิน   
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://landscapeforlife.org/images/runofflandscapes.jpg 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรรับมืออุทกภัย 
แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมมีเนื้อหางานที่หลากหลายทั้งขนาดและประเภท สรุปเกี่ยวกับ

การรับมือน้ าท่วมโดยแยกตาม “ขนาด” (Scale) เป็น 3 ระดับ คือ การวางแผนระดับภาค การ
วางแผนระดับโครงการ และการวางแผนระดับบ้าน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ (ชญา ปัญญาสุข, 2552) 

2.3.1 กำรวำงแผนระดับภำค (ภูมินิเวศวิทยากับเมือง) การเลือกพ้ืนที่พัฒนา “เมือง” ควร
เริ่มจากการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับลุ่มน้ า โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีภูมินิเวศวิทยา (Landscape 
Ecology) ที่ เหมาะสม ดังเช่นหลักการของ Professor Ian McHarg ภูมิสถาปนิกผู้ เขียนหนังสือ 
Design with Nature (1969) ที่เสนอให้ใช้การวิเคราะห์หาพื้นที่ท่ีเหมาะสม (Suitability Analysis) 
เพ่ือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่สันทนาการ พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ใช้สอย
อ่ืน ๆ โดยเริ่มจากการสร้างเกณฑ์ (Criteria) ที่เหมาะสมกับโครงการหรือประเภทการใช้ที่ดินนั้น ๆ 
Ian McHarg ได้กล่าวไว้ว่า “If the land is wrong, it’s all wrong” แปลแบบส านวนไทยก็คงจะ
เป็น “เลือกที่ผิด คิดจนตัวตาย” นั่นคือ หากเลือกที่ตั้งผิดตั้งแต่แรกแม้จะใช้ความพยายามอย่างไรก็
ยากจะพัฒนาให้ดีได้อย่างเต็มที่ เพราะต้องใช้ทั้งเงิน เวลา และทรัพยากรมาคอยแก้ปัญหาที่จะมีมา
ตามธรรมชาติไปตลอด (McHarg, 1969) 

นโยบายการพัฒนาเมืองในการควบคุมการเติบโตของเมืองมีอยู่ 2 แบบ คือการพยายาม
ป้องกันการขยายตัวของเมืองและรักษาพ้ืนที่การเกษตรอย่างเดียวและการพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
การขยายตัวของเมืองและสร้างพ้ืนที่การเกษตรควบคู่กับการพัฒนาเมือง  

แบบแรกแนวคิด Green Belt ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Ebenezer Howard ในช่วงต้นศตวรรษที่
ยี่สิบ "แนวเขตรอบเมืองที่ได้รับการปกป้องจากการพัฒนาและการก่อสร้าง" การใช้ที่ดินในแถบ 

http://landscapeforlife.org/images/runofflandscapes.jpg
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Green Belt นับตั้งแต่พ้ืนที่เพาะปลูกและสวนไปจนถึงการก่อสร้างพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเมืองถูกน ามาใช้เพ่ือ 
จ ากัด การเติบโตของเมืองในหลาย ๆ เมืองที่ประสบความส าเร็จในระดับต่าง ๆ เช่นขยะพลังงาน
มลพิษทางอากาศจากการขนส่งและการสูญเสียป่าไม้ในเขตชานเมืองจากความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน รัฐบาลได้สร้างสายพานสีเขียวรอบ ๆ เมือง แถบสีเขียว
นี้เป็นเขตกันชนระหว่างเขตเมืองและชนบทอย่างไรก็ตามการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมใน Green Belt 
นี้ไม่ประสบความส าเร็จและถูกแทนที่ด้วยสนามกอล์ฟโรงเรียนสนามกีฬาและระบบสาธารณูปโภค นี่
อาจเป็นเพราะประชาชนต้องการพ้ืนที่นันทนาการมากกว่าพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ แนวคิด
การวางแผน (Holly, 2012) 

แบบที่สองเรียกว่า Green Wedges แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Andres Duany ระบุ
ว่าภูมิทัศน์ที่มีประสิทธิผลสามารถเป็นองค์ประกอบส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองเช่นเดียวกับ
ระบบขนส่งและระบบประปาในเมือง Green Wedges จะแตกต่างจาก Green Belts ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะพ้ืนที่และท างานร่วมกับการพัฒนาเมือง คือการใช้ที่ดินในเมือง
และที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจะกลายเป็นแบบบูรณาการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและการ
บริโภคโดยตรงจะท าให้ประชาชนต้องการจะปกป้องที่ดินโดยสมัครใจ เป็นที่ชัดเจนว่าแม้ Green 
Belts จะสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการขยายตัวของเมืองอย่างช้าๆความต้องการที่อยู่
อาศัยและพ้ืนที่เปิดโล่งยังคงมีอยู่หน้าที่หลักของ Green Belt คือการแยกเขตชนบทและเมือง แต่
ระบบอาหารท้องถิ่นที่ยั่งยืนแต่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้หากปราศจากการบูรณาการ ในทางตรงกันข้าม
การเกษตรแบบยั่งยืนคือ "ระบบบูรณาการของการปฏิบัติด้านการผลิตพืชและสัตว์ที่มีการประยุกต์ใช้
เฉพาะพ้ืนที่ซึ่งจะใช้ในระยะยาว" วัตถุประสงค์ของ Green Wedges คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบทางการเกษตรกับสภาพแวดล้อมของเมืองสังคมและเศรษฐกิจและช่วยประหยัด
พ้ืนที่การเกษตรจากการเติบโตของเมือง การปรับสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับ
การผลิตอาหาร เป็นผลให้รูปแบบพ้ืนที่สีเขียวก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ชานเมือง (Arbury, 
2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 Green Belt เมือง Gasteiz 
ที่มา: (Arbury, 2005) Gearing up for the 2012 landscape urban forum. Retrieved from 
http://biophiliccties.org/gearing-up/ 
 

กรณีศึกษาของ Ian McHarg โครงการ “Vision Plan for the East River Esplanade” ใน
เมืองนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นในปี 2014 พ้ืนที่ศึกษายาว
ประมาณ 3 ไมล์ครึ่งตามแนวแม่น้ าในรัฐนิวยอร์ก จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการประเมินโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีความเก่าแก่และพ้ืนที่ทะเลตลอดจนระบุโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนา โดย Ian 
McHarg ได้ท างานนี้กับนักศึกษาโดยใช้มือด้วยวิธีการน าแผนที่มาซ้อนทับกันด้วยแผนที่ต่าง  ๆ ที่เต็ม
ไปด้วยข้อมูลหลาย ๆ ด้าน รวมถึงโปรแกรม GIS ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางกายภาพ ซึ่งได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการวิจัยและการศึกษา
เชิงวิเคราะห์ในการวางแผนวิสัยทัศน์โครงการ และพิจารณาภาพในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://biophiliccties.org/gearing-up/
http://reimaginethewaterfront-civitas.com/vision-plan/
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ภาพที่ 7 แผนที่ประวัติศาสตร์จากหอสมุดสาธารณะในนครนิวยอร์กของ Mathews Nielsen 
ที่มา: (สื่อออนไลน์ ) http://www.metropolismag.com/cities/landscape/digital-mapping-
powerful-tool-analyzing-any-site/ 

 
Ian McHarg ได้กลับไปใช้ข้อมูลปี ค.ศ.1609 จากโครงการ Mannahatta เพ่ือดูข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์และระบบนิเวศในอดีต เส้นทางน้ าไหล เส้นทางถนน พ้ืนที่ชุ่มน้ า บริเวณที่มีพืชพรรณ
รวมถึงแนวปะการัง ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเล และการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งเป็นพ้ืนที่
ส าหรับการขนส่งสินค้าและอุตสาหกรรม จากข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ราบลุ่มในอดีต ความสูงต่ า
ของพ้ืนที่ ของ East Harlem ท าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ Mannahatta ภาพซ้ายเป็นอาคารในเขตที่ราบลุ่ม 
500 ปี จัดอยู่ในประเภทที่พักอาศัยแยก Layer เป็นสีแดง ภาพกลางเป็นแผนที่ที่ระบุจุดอ่อนน้ าท่วม 
ภาพขวาแสดงให้เห็นถึงภาวะน้ าท่วมที่เพ่ิมข้ึน 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.metropolismag.com/cities/landscape/digital-mapping-
powerful-tool-analyzing-any-site/ 

http://www.metropolismag.com/cities/landscape/digital-mapping-powerful-tool-analyzing-any-site/
http://www.metropolismag.com/cities/landscape/digital-mapping-powerful-tool-analyzing-any-site/
http://www.metropolismag.com/cities/landscape/digital-mapping-powerful-tool-analyzing-any-site/
http://www.metropolismag.com/cities/landscape/digital-mapping-powerful-tool-analyzing-any-site/
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ขั้นตอนจากการท าแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เข้าใจสภาพแวดล้อมและบริบทในการ

วางแผนพ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่สาธารณะ ทางเดิน ระบบขนส่ง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและ
สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น แผนที่และชุดข้อมูล GIS จึงเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้และการสื่อสาร
ของกระบวนการ ช่วยส่งเสริมผลงานการวิจัยที่เกิดจากประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วางแผนวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.3.2 กำรวำงแผนระดับโครงกำร ส าหรับโครงการขนาดใหญ่การป้องกันน้ าท่วม เริ่มต้น
ตั้งแต่การเลือกพ้ืนที่โครงการโดยค านึงถึงสภาพทางธรรมชาติ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ต่อมา
คือต้องวางผังบริเวณที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างสภาพธรรมชาติ ความต้องการของ
ผู้ใช้ และความคุ้มค่าการลงทุนของเจ้าของโครงการ หากโครงการจ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วม
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องเติมเรื่องการป้องกันน้ าในงานออกแบบวางผังเข้ามาเป็นประเด็นส าคัญ ก่อนอ่ืน
จ าเป็นต้องเข้าใจ “น้ า” ก่อนจึงจะป้องกัน “น้ าท่วม” น้ าท่วมส่วนหนึ่งมาจากน้ าฝนที่ตกลงมาในเขต
พ้ืนที่ภายในโครงการเองเรียกว่าน้ าภายใน อีกส่วนหนึ่งเป็นน้ าที่มาจากภายนอกไหลหลากมาจากที่อ่ืน 
ดังนั้นโครงการที่ตั้งอยู่ในที่ต่ า ที่ราบลุ่มน้ าท่วม หรือเป็นแก้มลิงธรรมชาติ หรืออยู่ในที่ขวางทางน้ า
หลากเช่น เชิงเขาและที่ลาดชัน ก็จ าเป็นต้องหาแนวทางรับมือกับภัยน้ า เช่นการสร้าง  “ระบบคูและ
คัน (Ditch and Dike) โดยรอบก็จะเป็นการป้องกันน้ าจากที่อ่ืน ๆ ไม่ให้ท่วมในพ้ืนที่ ในขณะเดียวกัน
ก็จะต้องมีพ้ืนที่เก็บกักชะลอน้ าไว้ไม่ให้ออกไปภายนอกไปท่วมที่อ่ืน เช่น สร้างคูน้ าโดยรอบหรือมีบึง
น้ าขนาดใหญ่ในโครงการที่ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงามและการนันทนาการ    

นอกจากนี้ยังอาจเตรียมพ้ืนที่บางส่วนให้เป็น “แก้มลิง” ของโครงการ โดยยอมให้พ้ืนที่นั้นมี
น้ าท่วมขังได้ชั่วคราว ส าหรับการถมพ้ืนที่ทั้งโครงการให้สูงและระบายน้ าฝนออกไปยังพ้ืนที่โดยรอบ
นั้น ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบเอาตัวเองรอด ทั้งสิ้นเปลืองทั้งฝืนธรรมชาติ ทั้งรบกวนสภาพแวดล้อม 
และในระยะยาวอาจไม่เป็นผลดีอีกด้วย เพราะหากทุกโครงการแข่งกันถมพ้ืนที่ให้สูง น้ าภายนอกก็ยิ่ง
เพ่ิมระดับขึ้นเพราะพ้ืนที่รับน้ าลดน้อยลงนอกจากนี้ การวางผังจัดกลุ่มอาคารต่าง ๆ และแนวคิดการ
ออกแบบอาคารและภูมิสถาปัตยกรรมก็มีส่วนช่วยลดความเสียหายหากเกิดน้ าท่วมได้ด้วย เช่น การ
ปรับระดับพ้ืนที่โครงการให้มีที่สูงที่ต่ า และจัดวางอาคารเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งจะเป็นการวางแผนเพ่ือลด
ระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น การก าหนดรูปลักษณะและการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ก าหนดการใช้งานของพ้ืนที่ทั้งในและนอกอาคารยังช่วยลดความเสียหายได้ด้วย 

การจัดการน้ าภายในโครงการ  
โครงการตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ขวางทางน้ าธรรมชาติหรืออยู่ในแนว “Floodway” หมายถึงว่า

ภูมิประเทศในบริเวณนั้นมีแนวพ้ืนที่ต่ าเป็นร่องพาดผ่านพ้ืนที่โครงการซึ่งในฤดูแล้งอาจแห้งหรือมีน้ า
ไม่มาก แต่ในฤดูน้ าหลากก็จะกลายเป็นทางน้ าชั่วคราวและอาจจะหลากท่วมหรือเอ่อล้นไปยังพ้ืนที่
รอบ ๆ ได้ พ้ืนที่เช่นนี้ถือว่าเป็นพ้ืนที่พัฒนาที่ไม่เหมาะสม แต่หากเลี่ยงไม่ได้และเจ้าของโครงการหรือ
ผู้ออกแบบรู้และเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติก็ถือว่าเป็นโชคดีการดูทางน้ านี้ส าคัญมากต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินภายในโครงการในระยะยาวการออกแบบที่ดีเพ่ืออยู่กับธรรมชาติได้ต้องพยายามเข้าใจ
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ธรรมชาติให้มากที่สุดเช่น หลีกเลี่ยงการท าโครงสร้างขนาดใหญ่ขวางทางน้ า แต่ให้เก็บไว้เป็นพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือการนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ โดยภูมิสถาปนิกจะมีส่วนส าคัญมากในการออกแบบพ้ืนที่
ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับโครงการ เช่น ปรับแต่งพ้ืนที่ให้ง่ายต่อการเข้าถึง       
เพ่ือการพักผ่อน รวมทั้งการเลือกใช้พืชพรรณพ้ืนถิ่นที่สวยงามสร้างมุมมองที่เป็นจุดสนใจของโครงการ
ได้และในขณะเดียวกันก็ยังรักษาหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ส่วนรวมได้ด้วยที่ส าคัญที่สุดคือ
เจ้าของโครงการจะต้องเข้าใจและยอมรับได้ว่าการยอมปล่อยพ้ืนที่ส่วนนี้ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการ
พักผ่อนนั้น ถึงแม้ไม่สามารถตีราคาเป็น “พ้ืนที่ขาย” ได้ แต่จะเป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
โครงการในทางอ้อมไปพร้อมกับลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ส าหรับพ้ืนที่โครงการที่ตั้งอยู่บนที่
ดอนไม่มีน้ าท่วมตามธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่เหมาะกับการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม แต่นัก
ลงทุนและภูมิสถาปนิกก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะจัดการทรัพยากรน้ าในโครงการเอง ในประเทศที่
พัฒนาแล้วได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก เช่น การปรับระดับพ้ืนที่โครงการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ 
ห้ามเด็ดขาดมิให้น้ าผิวดินของโครงการระบายไปลงที่พ้ืนที่ของเพ่ือนบ้านที่อยู่ต่ ากว่า แต่จะต้องจัดการ
เก็บกักน้ าไว้ และอนุญาตให้ปล่อยออกสู่ทางระบายสาธารณะเท่านั้น ปัจจุบันหลาย ๆ เมืองยังริเริ่ม
รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่แบบ Zero Run-off คือ โครงการนั้น ๆ จะต้องจัดการหมุนเวียนน้ า
กลับมาใช้ในโครงการ เช่น ใช้รดน้ าต้นไม้ ใช้ในการกับชักโครก เป็นต้น 

2.3.3 กำรวำงแผนระดับบ้ำน การป้องกันในระดับ “บ้าน” ที่ดีน่าจะเกิดจากการรวมตัวกัน
ของบ้านส่วนตัวหลาย ๆ หลังหรือทุกบ้านในโครงการร่วมกันบริหารจัดการน้ าภายในกลุ่มพ้ืนที่กลับมา
เป็นชุมชน “หมู่บ้าน” โดยมีภูมิสถาปนิกหรือผู้รู้อ่ืนๆออกแบบหรือให้ค าปรึกษา ประกอบกับการ
ออกแบบและปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนไป โดยยึดหลักทุกตารางนิ้วของพ้ืนที่
ควรช่วยลดปริมาณน้ าไหลผิวดิน (Run-off) ที่ เกิดจากน้ าฝนได้โดยปล่อยให้ไหลออกสู่ทางน้ า
สาธารณะน้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ก็จะบรรเทาผลกระทบจากน้ าท่วมให้ลดลง  

ดังนั้น หากทุกโครงการทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ฯลฯ เลือกใช้วัสดุที่ยอม
ให้น้ าซึมลงดินให้ได้มากที่สุด หรือปลูกต้นไม้และพืชที่ช่วยดูดซับน้ าฝนได้ และมีจ านวนมากพอ โดย
พยายามเลือกพรรณไม้พ้ืนถิ่นที่ทนน้ าท่วม สิ่งเหล่านี้ล้วนจะท าหน้าที่เช่นเดียวกับฟองน้ าที่รับน้ าไว้ได้
มาก ในทางตรงกันข้ามการท าก าแพงกันน้ าและเทพ้ืนคอนกรีตเพ่ือป้องกันน้ าเข้าเหมือนกับการรับน้ า
ของแผ่นหินนั้นเอง ดังนั้นในการออกแบบควรก าหนดสัดส่วนพื้นที่ Softscape (ต้นไม้และดิน) ให้มาก
และเลือกวัสดุส าหรับพ้ืนที่ Hardscape (พ้ืนแข็งและสิ่งปลูกสร้าง) ให้เป็นพ้ืนผิวน้ าซึมผ่านได้มาก
ที่สุด เช่น พ้ืนปูบล็อคเว้นร่องบนทรายอัดแน่น พ้ืนบล็อคหญ้า พ้ืนกรวดหินเกล็ด หรือใช้  Porous 
Concrete/Asphalt (คอนกรีตและแอสฟัสต์ที่น้ าซึมผ่านได้) แทนการเทคอนกรีต เป็นต้นเหล่านี้ จึง
เป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือช่วยจัดการกับปริมาณน้ าผิวดินในโครงการ
ขนาดเล็กนอกจากนั้นการเลือกใช้ระบบระบายน้ าที่น าแนวคิดธรรมชาติเข้ามาใช้ เช่น ระบบ 
“Bioswale” หรือร่องระบายน้ าเปิดที่ผสมระบบท่อพรุนใต้ชั้นกรวดและปลูกพืชทนแฉะไว้ข้างบนก็จะ
ได้สวน (ภูมิทัศน์) ที่สวยงามและยังท าหน้าที่ระบายน้ าได้ด้วย หรือ การเลือกใช้วัสดุถนนที่น้ าซึมผ่าน
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ได้ (Pervious Pavement) และปรับขอบถนนให้เป็นแบบไม่มีขอบคัน (Curbless Street) ซึ่งน้ าจะ
สามารถไหลผ่านลง ทางระบายน้ าได้ดีกว่าแล้วยังราคาถูกกว่า  

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคการก่อสร้างที่มีอย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้วเรียกว่าแนวคิด
แบบ Low Impact Development หรือ L.I.D. เทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกพ้ืนที่และขนาด ทั้งในระดับบ้าน
ส่วนตัวเป็นหลังจนถึงระดับเมืองที่สามารถใช้แทนการสร้างถนนและที่จอดรถแบบปัจจุบันที่ใช้วิธี    
เทคอนกรีตหนาแล้วยกขอบข้างขึ้นเป็นทางเดินแล้วเจาะช่องระบายน้ า (Drain Inlet) ลงระบบท่อกับ
บ่อพักซึ่งเป็นเพียงช่องขนาดเล็กน้ าไหลลงได้ช้า และมักถูกสร้างขึ้นตามความเคยชินหรือเพราะการ
ขาดวิสัยทัศน์ของผู้มีอ านาจตัดสินใจที่ไม่ได้ใคร่ได้คิดถึง “ทางเลือกอ่ืน ๆ” ในการออกแบบ (เดชา บุญ
ค้ า, 2554) 

 
2.4. แนวคิดรูปแบบเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำอุทกภัยและช่วยกำรชะลอน้ ำ 

2.4.1 แนวคิดรูปแบบโครงกำรแก้มลิง (Monkey Cheek)  
เป็นแนวคิดในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย มีแนวคิดจากการที่ลิ งอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มไว้ได้คราวละมาก  ๆ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสอธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบ
ปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยวแล้วน าไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะท าแบบนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็ม
กระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อย ๆ น าออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง” 

โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่ อปี 
พ.ศ.2538 จึงมีพระราชด าริ "โครงการแก้มลิง" ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนปี พ.ศ.2538 โดยให้
จัดหาสถานที่เก็บกักน้ าตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับน้ าฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่
คลองพอจะระบายน้ าได้จึงค่อยระบายน้ าจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน้ าท่วมได้ 
ทั้งนี้ นอกจากโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพ่ือช่วยระบายน้ า ลดความรุนแรงของปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยน้ าที่
ถูกกักเก็บไว้ เมื่อถูกระบายสู่คูคลอง จะไปบ าบัดน้ าเน่าเสียให้เจือจางลง และในที่สุดน้ าเหล่านี้จะ
ผลักดันน้ าเสียให้ระบายออกไปได้ 

ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง  
ลักษณะของโครงการแก้มลิงจะด าเนินการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ตอนบน เพ่ือให้น้ าไหลลง

คลองพักน้ าที่ชายทะเล จากนั้นเมื่อระดับน้ าทะเลลดลงจนต่ ากว่าน้ าในคลอง น้ าในคลองจะไหลลงสู่
ทะเลตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้ าออกจากคลองที่ท าหน้าที่แก้มลิงเพ่ือท าให้น้ าตอนบน   
ค่อย ๆ ไหลมาเอง จึงท าให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนที่ลดน้อยลง จนในที่สุดเมื่อระดับน้ าทะเลสูงกว่าระดับใน
คลอง จึงปิดประตูระบายน้ า โดยให้น้ าไหลลงทางเดียว (One Way Flow) 

ประเภทของโครงการแก้มลิง โครงการแก้มลิงมี 3 ขนาด คือ  
1) แก้มลิงขนาดใหญ่ (Retarding Basin) คือ สระน้ าหรือบึงขนาดใหญ่ ที่รวบรวม

น้ าฝนจากพ้ืนที่บริเวณนั้น ๆ โดยจะกักเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ล าน้ า พื้นที่เก็บ
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กักน้ าเหล่านี้ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นต้น ลักษณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมี
วัตถุประสงค์อ่ืนประกอบด้วย เช่น เพ่ือการชลประทาน เพ่ือการประมง เป็นต้น  

2) แก้มลิงขนาดกลาง เป็นพ้ืนที่ชะลอน้ าที่มีขนาดเล็กกว่า ก่อสร้างในระดับลุ่มน้ า 
มักเป็นพืน้ที่ธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็นต้น  

3) แก้มลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) คือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่า อาจ
เป็นพ้ืนที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ าหรือ
คลอง ทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพ้ืนที่เอกชน เรียกว่า "แก้มลิ งเอกชน" ส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่ของราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะเรียกว่า "แก้มลิงสาธารณะ" (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2539) 

2.4.2 แนวคิดรูปแบบกำรเปลี่ยนพื้นที่ส ำหรับกำรซึมน้ ำ (Change Areas for Infiltration) 
 1) Bioswale เป็นระบบล าเลียงน้ าฝนที่สามารถดูดซับน้ าลงสู่ใต้ผิวดินได้โดยตรง 

อีกทั้งยังช่วยลดการไหลบ่าของน้ าฝนที่ตกหนัก ท าหน้าที่เหมือนเป็นคูน้ าเก็บน้ าระหว่างไหลบ่า หญ้า
และ ชีวมวลจะท าให้การไหลของน้ าช้าลง เพ่ือเพ่ิมเวลาส าหรับอนุภาคต่าง ๆ ได้ไหลออกไป จากผล 
Bioswale จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ าที่ไหลสู่แม่น้ า Willamette River ช่วยชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงให้มีชีวิตรอดได้อีกหลากชนิดหลายสายพันธุ์  ทนต่อปริมาณน้ ามากและ
ภัยแล้ง มีวัตถุประสงค์คล้ายกับ Rain Garden แต่ Bioswale ได้รับการออกแบบมาเพ่ือจัดการระบบ
การไหลเวียนของน้ าจากถนนหรือที่จอดรถ เพ่ือใช้ชะลอน้ าและกักเก็บน้ า การออกแบบ Bioswale ที่
ดีจะต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีอยู่ พืชพ้ืนเมือง หญ้า สามารถช่วยกรองสารปนเปื้อนอีกทั้งยัง
ท าให้ดูซึมน้ าลงสู้ใต้ผิวดินได้เร็วขึ้น การดูแลรักษาดูแลรักษาน้อยกว่าสนามหญ้าทั่วไปเพราะเป็นพ้ืนที่
ที่ต้องการน้ าน้อยและไม่ใช้ปุ๋ย พืชพันธ์ที่ปลูกเป็นพืชพ้ืนเมืองที่โตตามธรรมชาติปลอดศัตรูพืช การ
ประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของดิน น้ าใต้ดิน ขนาดพ้ืนที่ ขนาดและความลาด
เอียง ระบบ Swale ไม่เหมาะส าหรับพ้ืนที่ราบหรือลาดชันเกินไป ควรใช้เพ่ือรองรับพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่น้อย
กว่า 25 ไร่ และลาดไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ควรติดตั้ง Swales ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง Bioswales ที่มี
ขนาดลึกเกือบ 1.50 เมตร สามารถรองรับและระบายน้ าจากท้องถนนได้ประมาณ 2,422 แกลลอน 
โดยหลุมนั้นจะถูกวางด้วยชั้นหินเพ่ือสร้างชั้นดินให้น้ าไหลผ่านและถูกกักเก็บ  ("Program for 
Resource Efficient Communities," 2008) 

 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 9 แสดง Bioswale ระบบการไหลเวียนของน้ าจากท่ีจอดรถ 
ที่มา: ("Program for Resource Efficient Communities," 2008)  
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ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่าง Bioswales ที่สร้างจริงในต่างประเทศ 
ที่มา: ("Bioswales," 2005) 

 
 2) Rain Garden วัตถุประสงค์ คือ กระบวนการนี้ช่วยในการท าความสะอาดน้ า

จากสารมลพิษและลดปริมาณน้ าบ่าที่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ าของฝนที่ตกหนัก เพ่ือล าเลียงน้ าลงสู่ท่อ
และลงสู่ล าธาร Rain Garden ขนาดเล็กจะเลียนแบบวงจรทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทุ่งหญ้า 
Rain Garden มีลักษณะการออกแบบโดยทั่วไปถูกจัดวางไว้ใกล้กับจุดที่มีการไหลของน้ า เช่นรางน้ า
หรือถนนและลานจอดรถ และสามารถระบายน้ าออกสู่คลองธรรมชาติโดยผ่านท่อระบายน้ า Rain 
Garden เหมาะส าหรับที่กลางแจ้งที่มีแดดแรงเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนที่ท าให้พืชเจริญเติบโตและมีความ
หลากหลายในระบบนิเวศและยังสามารถออกแบบให้เป็นพ้ืนที่ที่ให้ความร่มรื่นได้ พืชพันธุ์ที่ใช้ ไม้ยืน
ต้น หญ้า ต้นไม้ สามารถเลือกใช้ไม้พ้ืนถิ่นตกแต่งให้สวยงามมากขึ้น รวมถึงก้อนหินก้อนกรวดก็
สามารถน ามาใช้จะท าให้องค์ประกอบของสวนเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยชะลอความเร็ว
ของน้ า Rain Garden สามารถใช้งานได้ทุกภูมิประเทศไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ แต่ช่วยในการ
ชะลอน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองได้ (Blankenship, 2015) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 Residential Rain Garden 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.holemanlandscape.com/2015/04/24/rain-gardens-3/ 

http://www.holemanlandscape.com/2015/04/24/rain-gardens-3/
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 3) Green Street เมือง Portland ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าด้านการออกแบบ 

Green Street ในเมือง คือถนนทางเท้าที่ให้ความสะดวกสบายและช่วยป้องกันการไหลบ่าของน้ าจาก
พายุฝน ระบบนี้ช่วยในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียจากการข้อมูลพบว่า Rain Garden ใน Portland 
ช่วยกักเก็บน้ าที่เกิดจากการไหลบ่าถึงร้อยละ 94 

 ข้อดีของระบบ Green Street คือช่วยซับน้ าลงสู่ใต้ผิวดินและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ชุมชนน่าอยู่ดังนี้  

 1. ช่วยให้มีการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย  
  2. ช่วยสร้างบรรยากาศคล้ายสวนสาธารณะ 
  3. เป็นตัวแบ่งระหว่างทางเท้ากับถนนและช่วยลดการไหลบ่าของน้ าจากน้ าฝนอีก

ทั้งยังช่วยบ าบัดน้ าจากน้ าฝน 
US EPA จากการวิจัยพบว่า Green Street นอกจากช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายของ

การสัญจรแล้วยังช่วยกรองน้ าฝนผ่านพืชและดินพบว่าช่วยลดสารแขวงลอยทั้งหมดได้ประมาณร้อย
ละ 90  สารมลพิษและน้ ามันได้ประมาณร้อยละ 90 และโลหะหักได้มากกว่าร้อยละ 90  

Green Street แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
1. Stormwater Curb Extension 
2. Stormwater Street Planter 
3. Rain Gardens 
4. Simple Green Street (JOJO, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12  Types of Green Streets 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) https://streetsforall.wordpress.com/2010/07/27/green-streets-for-all/ 

Stormwater Curb 
Extension 

Stormwater Street 
Planter 

Rain Gardens Simple Green Street 

https://streetsforall.wordpress.com/2010/07/27/green-streets-for-all/
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4) Pervious Pavement คือ คอนกรีตที่ ช่วยซึมน้ าได้ เร็ว วัตถุประสงค์คือ
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่ว่าจะเป็นที่ว่าง หรือทางเท้าในเมือง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการไหลนองของน้ าท าให้น้ าซึมลงสู่ดินช้าและเกิดการท่วมขังเป็นเวลานานแนวทางแก้ไขเป็นการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุทางเท้าเดิม ถนน หรือที่จอดรถ ให้เป็นคอนกรีตที่น้ าสามารถซึมผ่านได้มีอยู่ 2 
รูปแบบ  

Top Mix Permeable พัฒนาโดย Lafarge Tarmac Limited กับแนวคิดในการพัฒนา
ระบบระบายน้ าบนผิวถนนคอนกรีต (Sustainable Urban Drainage Systems: SUDS) โครงสร้าง
ของ Top Mix Permeable เป็นคอนกรีตที ่เกาะตัวแบบมีช่องว่างเพื่อให้น้ าซึมผ่านไหลลงไปยัง
พื้นผิวถนนชั้นล่างที่ติดตั้งระบบระบายน้ าไว้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าแทนการพึ่งพา
ท่อระบายน้ าที่อยู่ด้านข้างถนนเพียงอย่างเดียว  ("ถนนดูดน้ าจะตกหนักพายุเข้าก็เอาอยู่," 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 Top Mix Permeable System 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 14 ภาพซ้ายแสดงตัวอย่างการทดสอบน้ าที่ซึมผ่านคอนกรีตภาพขวาคือตัวอย่างก่อสร้างแล้ว 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/ 
 

คอนกรีตที่น้ าซึมผ่านได้ท ามาจาก ปูนซีเมนต์ หิน (มวลหยาบ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 10 – 20 มิลลิเมตร และน้ า คอนกรีตชนิดนี้จะไม่มี ทราย (มวลละเอียด) ผสมอยู่หรืออาจมี
อยู่แต่น้อยมาก เมื่อผสมกันแล้วจะท าให้เนื้อคอนกรีตมีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตอยู่ประมาณร้อยละ  
10 – 15 ท าให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ในอัตรา 200 ลิตร/ตารางเมตร/นาที ท าให้น้ าซึมผ่านลงสู่ดินได้
อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยลดความร้อนของที่จอดรถ หากเปลี่ยนจากทางเดินและที่จอดรถจาก

http://www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/
http://www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/
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คอนกรีตธรรมดาให้เป็นคอนกรีตที่น้ าซึมผ่านได้ มีบ่อพักน้ าใต้ดินที่สามารถน าน้ ากลับมาใช้ประโยชน์
รดน้ าต้นไม้ นอกจากจะท าให้เมืองมีทัศนียภาพที่ดีแล้วยังช่วยลดปัญหาน้ าท่วมขังอีกด้วย 

Permeable Interlocking Concrete Pavements พัฒนาโดย Interlocking Concrete 
Pavement Institute: ICPI) กับโครงสร้างที่ดูคล้ายกับคอนกรีตตัวหนอนที่เราพบเห็นตามทางเดิน
เท้า ความพิเศษอยู่ที่การเตรียมพ้ืนผิวบริเวณด้านล่างถึง 3 ชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับน้ า 
ส่วนด้านบนสุดเป็นคอนกรีตตัวหนอนที่ถูกออกแบบให้มีช่องระบายน้ าระหว่างก้อนคอนกรีตตัว
หนอนแต่ละตัว ทั้งสองแนวคิดถูกออกแบบเพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝนที่มีมาก เพ่ิมขีดความสามารถใน
การระบายน้ าให้กับพื้นผิวถนน เหมาะส าหรับใช้ท าผิวจราจร ลานจอดรถ สนามกีฬา หรือถนน
หนทางภายในหมู่บ้าน ("ถนนดูดน้ าจะตกหนักพายุเข้าก็เอาอยู่," 2015) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 Permeable Interlocking Concrete Pavements System  
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างงาน Permeable Interlocking Concrete Pavements 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.pinterest.com/pin/795026140439671994/ 

 
 
 

http://www.creativemove.com/creative/topmix-permeable/
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2.4.3 แนวคิดรูปแบบกำรจัดเก็บน้ ำในที่อยู่อำศัย (Storing Water in Housing) 
  เป็นวิธีการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานหลักการส าคัญคือบริหารจัดการน้ า

ให้สามารถรองรับน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่สุดในการจัดการ
น้ า ในขณะที่หลายคนที่อาศัยในเมืองใช้น้ าอย่างสิ้นเปลืองไม่ค่อยพยายามอนุรักษ์รักษาน้ าไว้  รูปแบบ
การจัดเก็บน้ าในที่อยู่อาศัยเป็นแนวทางที่สามารถท าได้ง่ายในทุกครัวเรือน เป็นแบบจ าลองง่ายๆที่เริ่ม
จากหลังคาที่ท าหน้าที่รับน้ าฝน หลังจากนั้นก็ผ่านตัวกรองและท่อล าเลียงสู่ภาชนะที่อยู่ในระดับ
พ้ืนดินหรือใต้ดินเพ่ือสามารถน าน้ ามาใช้ได้โดยตรง สูตรส าหรับการค านวณว่าจะรับน้ าจากหลังคาได้
ในปริมาณเท่าไหร่ มีดังนี้  

 
 
  

 
 
ชนิดของสัมประสิทธิ์การระบายน้ าที่กักเก็บ 
 ด้านบนหลังคา 0.75 - 0.95 
 ปูพื้น 0.50 - 0.85 
 พ้ืนดินเปลือย 0.10 - 0.20 
 พ้ืนที่สีเขียว 0.05 - 0.10  
ดังนั้นพื้นที่ 1,000 ตารางฟุตและมีฝนตกประมาณ 1 นิ้วจะให้ผลผลิต 550 แกลลอน  
(Shah, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 Storing Water in Housing System 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.nirmaljal.net.in 

น้ าฝนที่เก็บเก่ียว (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร) = 
พ้ืนที่หลังคา (ตารางเมตร) * ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย (มม.) * ค่าสัมประสิทธิ์การไหล 

 

http://www.nirmaljal.net.in/rainwater-harvesting-system.htm
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หากมีการจัดท าพ้ืนที่ของตนให้สามารถกักเก็บน้ าได้คนละเล็กคนละน้อยเมื่อรวมกันก็จะเป็น

ปริมาณมาก  ซึ่งในภาพรวมจะสามารถช่วยลดปัญหาน้ าท่วมขังได้เป็นอย่างดี  โดยใช้พ้ืนที่ว่างในแต่ละ
บ้านของตัวเองรับน้ า  ปลูกต้นไม้ ท าสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา  ซึ่งหากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใช้
พ้ืนที่ของตัวเองเป็นพ้ืนที่ช่วยรับน้ า  ตัวอย่างเช่น  บ้าน 1 หลัง หากมีพ้ืนที่ท าบ่อน้ าหรือบ่อเลี้ยงปลา
ที่สามารถรับน้ าได้ 2 ลูกบาศก์เมตร  ถ้าใช้บ้าน จ านวน 100,000 หลัง  ก็จะช่วยรับน้ าได้ถึง 200,000 
ลูกบาศก์เมตร  อีกทั้งยังเป็นสวนภายในบ้านที่เป็นประโยชน์ ที่ส าคัญช่วยลดน้ าท่วมในชุมชนได้หาก
ทุกคนร่วมมือกัน (Shah, 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงการจ าลองพ้ืนที่รับน้ าภายในบ้าน 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) www.treybcakes.com/36993/underground-water-storage-tank-design/ 

 
2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาและค้นคว้าพบว่าเคยมีผู้วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ณัฐฐีร์ ตันติเลิศอนันต์ 
(2554) ศึกษาเรื่อง “แนวทางในการวางผังออกแบบภูมิทัศน์ เพ่ือกักเก็บและระบายน้ าผิวดินในพ้ืนที่
ชุมชนเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาของอุทกวิทยาเมือง 
องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการค านวณขึ้นพื้นฐานในการออกแบบ
พ้ืนที่พักน้ า โดยการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วัฏจักรของ
น้ า สาเหตุการเกิดปัญหาน้ าท่วม แนวความคิดเกี่ยวกับอุทกวิทยาเมือง และแนวความคิดเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาน้ าท่วม สรุปผลจากการศึกษาสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดน้ าท่วม สรุปได้ออกเป็น 2 สาเหตุ
หลัง ๆ คือปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติ และ ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ แนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมจะ
จ าแนกได้ตามสาเหตุที่เกิดปัญหาโดยปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติอยู่เป็นประจ า ควรใช้การวางแผนการ
วางผังเมืองที่เหมาะสม และในกรณีที่เกิดปัญหาจากมนุษย์ ควรจัดการด้วยวิธีการวางแผนเพ่ือท าการ
ชะลอน้ า ผลการศึกษาพบว่า 

1 house = 2 m
3
 

100,000 houses = 200,000 m
3
 



 21 
 
 1) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมมีผลต่อระบบอุทกวิทยา

เมือง สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบ ระดับภูมิภาคและกายภาค ซึ่งองค์ประกอบระดับภูมิภาคถือ
เป็นการจัดการออกแบบและวางผังเมือง สามารถน ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) ความสัมพันธ์ของภูมิทัศเมืองและระบบอุทกวิทยา ท าให้ทราบสาเหตุของปัญหา
ระหว่างน้ าและเมือง ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่ คือเส้นทางน้ าจะไหลจากท่ีสูงลงสู่ที่ต่ า เมื่อเส้นทาง
น้ าไหลผ่านเมือง จะท าให้การดูดซึมน้อยลง และน้ าจะมีการไหลที่เร็วขึ้น 

          3) แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท าให้พบว่ากระบวนการทางธรรมชาติกับการออกแบบ
มีความส าคัญและมีผลกระทบถึงกัน อีกทั้งการพัฒนาและการอนุรักษ์ เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนา     
ภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

          4) ทฤษฎีการค านวณพ้ืนที่รับน้ า พ้ืนฐานการค านวณเบื้องต้นสามารถสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบได ้(ณัฐฐีร์ ตันติเลิศอนันต์, 2554) 

กรกฤต พิพัฒน์มงคลพร (2554) ศึกษาเรื่อง “แนวทางออกแบบที่พักอาศัยส าหรับพ้ืนที่เสี่ยง
ต่ออุทกภัยในภาคกลาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบที่พักอาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ภาคกลางมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยที่มากขึ้น โดยการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการเกิดอุทกภัยใน
ประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบอาคารส าหรับลดผลกระทบจากอุทกภัย ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะพ้ืนที่เสี่ยงในงานวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเกิด
อุทกภัยได้ง่าย ฉะนั้นในการออกแบบเพ่ือก่อสร้างที่พักอาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงควรมีการค านึงถึงท าเลที่ตั้ง
อาคาร โดยควรอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ลุ่มริมแม่น้ าต่าง ๆ เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้เกิด
การทรุดตัวได้ง่าย (กรกฤต พิพัฒน์มงคลพร, 2554) 

จากการทบทวนข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ าคือการที่น้ ามีระบบหมุนเวียน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จะท าให้น้ าระเหย กลายเป็นไอน้ าในอากาศ
และเกิดการควบแน่นก่อเป็นก้อนเมฆในชั้นบรรยากาศก่อนที่ตกลงเป็นสภาพต่าง ๆ เช่น ฝน หิมะ 
ลูกเห็บ ตกลงมาสู่พ้ืนโลกโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกน้ าที่ตกลงมาจะไหลลงสู่ทะเล มีบางส่วนจะ
ไหลไปยังแม่น้ าล าคลองก่อนลงสู่ทะเลบางส่วนไหลลงสู่ชั้นดินกลายเป็นน้ าใต้ดินและถูกดูดซึมโดยพืช
พรรณก่อนแล้วจะมีการคายน้ าของพืชพรรณตามธรรมชาติและน้ าจะเข้าสู่ระบบการหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการพัฒนาเมืองที่ท าให้เกิดน้ าท่วม พบว่า
มีอยู่ 4 ปัญหาหลัก ๆ คือ ปัญหาที่เกิดจากการท าถนน กั้นทางน้ าไหล ปัญหาที่เกิดจากการถมที่ดิน 
น้ าจึงไหลไปในพ้ืนที่ที่ต่ ากว่า ปัญหาที่เกิดจากการถมคลองและบุกรุกคลอง ท าให้ทางน้ าไหลของน้ า
แคบและตื้นเขิน ปัญหาน้ าท่วมที่เกิดจากการใช้ที่ดินและความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน จากข้อมูล
เหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือใช้ในการสนับสนุนหารูปแบบและแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม 
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2.6 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
 

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ที่ช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัย 
และช่วยการชะลอน้ านักวิชาการกล่าวถึงปัจจัย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 
 
 

-สาเหตุที่ท าให้เกิดอุทกภัย                                               
-แนวทางในการป้องกันและรับมือ
ปัญหาอุทกภัย              
-แนวคิดเก่ียวกับการรับมืออุทกภัย 

                                   

-รูปแบบที่เหมาะสมในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพ่ือช่วยการชะลอน้ า 

 

-รูปแบบที่เหมาะสมและหลักการจัดภูมิทัศน์ 
 

-เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ระดับเมือง ระดับชุมชนและระดับที่พักอาศัย 

 

-การวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่ในระดับเมือง                                 
-การวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่ในระดับชุมชน 

 

-แนวคิดรูปแบบเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
อุทกภัยและช่วยการชะลอน้ า 

 

ปัจ
จัย

ที่ม
ีผล

ต่อ
กา

รอ
อก

แบ
บแ

ละ
ปร

ับป
รุง

ภูม
ิทัศ

น์เ
พื่อ

ลด
ผล

กร
ะท

บจ
าก

ปัญ
หา

น้ า
ท่ว

ม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์พ้ืนที่ 
 

ปัจจัยในการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม 

- ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่                        
- ลักษณะการใช้งาน                        
- ความสามารถในการรับน้ า             
- ความสวยงาม 

 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

- ลักษณะทางภูมิศาสตร์                    
- ลักษณะทางกายภาพเมือง                             

- ความเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐาน 

- พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม 

 

 

- งบประมาณ 
- ความร่วมมือของชุมชน 
- การดูแลรักษา 
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บทที่ 3 
กำรศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ศึกษำ 

 
3.1 สภำพทั่วไป เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 

3.1.1 ขนำดพื้นที่และอำณำเขตกำรปกครอง 
เขตประเวศเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตศูนย์ชุมชน

ชานเมืองแหล่งงานและการบริการเพ่ือรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลักษณะพ้ืนที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงจากลักษณะชนบทและพ้ืนที่ เกษตรกรรมเป็น พ้ืนที่ รองรับการขยายตัวของ 
กรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออกและบางส่วนเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย  เขตประเวศ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบัง 
ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) และเขตบางนา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงแผนที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Map, และผังกรุงเทพมหานคร 2560, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์]

N 
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3.2 ลักษณะทำงภูมิศำสตร์เขตประเวศ 
มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ต่ ารับน้ าตามธรรมชาติ สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย (พ้ืนที่สีเหลือง) มีบางส่วนบริเวณริมถนนอ่อนนุชเป็นพ้ืนที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง 
(พ้ืนที่สีส้ม) รวมทั้งพ้ืนที่ของราชการ (พ้ืนที่สีน้ าเงิน) และพ้ืนที่ประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) เป็นที่ตั้ง
ของโครงการแก้มลิงบึงหนองบอน นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เป็น
แหล่งน้ าส าคัญที่ใช้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตประเวศ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ดัดแปลงมาจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2560, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] 

 
3.3 กำรปกครองของเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยเขตประเวศมีหน่วยการ
ปกครองย่อย 3 แขวง ได้แก่ 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลหน่วยการปกครองเขตประเวศ 
ที่มา: (ส านักงานเขตประเวศ, 2560)  

แขวง พ้ืนที่ (ตร.กม.) จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่น
ประชากร 

ประเวศ 22.81 83,630 36,341 3,666.37 
หนองบอน 14.51 42,771 23,778 2,947.69 

ดอกไม้ 15.18 47,263 26,779 3,113.50 
ทั้งหมด 52.50 173,664 86,898 3,307.88 

โครงการแก้มลิงหมู่บ้านเมือง
ทองการ์เด้นท์ 

โครงการแก้มลิง
บึงหนองบอน 
โครงการแก้มลิงหมู่
บ้านเมืองทอง2/2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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3.4 ประชำกร 
ประชากรเขตประเวศ ณ ปี พ.ศ.2560 มีจ านวน 165,844 คน เป็นชาย 76,416 คน หญิง 

87,428  คน อาศัยอยู่ในแขวงประเวศมากที่สุด คือ 78,905 คน รองลงมาคือแขวงดอกไม้ จ านวน 
44,096 คน และแขวงหนองบอน จ านวน 42,843 คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร, 2557) 

1) ข้อมูลสถิติจ านวนประชากรของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2552-2557  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 21 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและเคหะของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2552 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและเคหะของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2553 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550 

http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550
http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550
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ภาพที่ 23 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและเคหะของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2554 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 24 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและเคหะของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2555 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550 

 
 
 

http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550
http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550
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ภาพที่ 25 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและเคหะของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2556 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและเคหะของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2557 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550 

 
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติจ านวนประชากรของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2552 -2557 

(ย้อนหลัง 5 ปี) พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประชากรมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นในทุก  ๆ ปี มีจ านวนที่พัก
อาศัยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องรวมถึงความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ก็เพ่ิมมากข้ึนจากกราฟที่ 1 

http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550
http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2550
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จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เขตประเวศมีแนวโน้มของการเติบโตของเมืองทางด้านที่อยู่อาศัยและประชากรที่
ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง  

 
กราฟที่ 1 กราฟแสดงจ านวนประชากรแยกประเภท จ าแนกตามเขตกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2557 
ที่มา: (สื่อออนไลน์) http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/charts/line-
charts/line-pop-57.htm 
 
3.5 กำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่จริงและจากการสังเกตการณ์ การจดบันทึกเพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลเชิงลึกจากสถานีต ารวจนครบาลประเวศพบว่าจ านวน
หมู่บ้านจัดสรรระหว่างปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ.2558 มีจ านวนหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากขึ้นปี พ.ศ.
2538 มีเพียง 18 หมู่บ้านปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 41 หมู่บ้าน (สถานีต ารวจนครบาลประเวศ, 
2538) ซ่ึงมีจ านวนหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเป็นเมืองในอนาคตของ
เขตประเวศมีการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นและความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมมากขึ้นซึ่งใน
อดีตการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตประเวศโดยทั่วไปเป็นลักษณะชนบทและพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่ใน
ปัจจุบันพ้ืนทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นทีร่องรับการขยายตัวของที่พักอาศัยเพ่ิมมากขึ้น 

 

 
ที่มา: ดัดแปลงมาจากภาพถ่ายแผนที่หมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาล
ประเวศและ Google Map 

ภาพที่ 28 แผนที่แสดงต าแหน่งหมู่บ้าน
จัดสรรปี พ.ศ. 2538 จ านวน 18 หมู่บ้าน 

ภาพที่ 27 แผนที่แสดงต าแหน่งหมู่บ้าน
จัดสรรปี พ.ศ. 2558 จ านวน 59 หมู่บ้าน 

http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/charts/line-charts/line-pop-57.htm
http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/charts/line-charts/line-pop-57.htm
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3.6 ควำมเป็นมำพื้นที่รับน้ ำเดิมโครงกำรพระรำชด ำริแก้มลิง 
สืบเนื่องจากพระราชด าริเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมด้านตะวันออกกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.

2523 พระราชทานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมปี พ.ศ.2523 และวันที่ 16 ธันวาคมปี พ.ศ.2523 แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นโดยมีพระราชด าริถึง
วิธีการแก้ไข  ปัญหาน้ าท่วมโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อมาปี พ.ศ.
2527-2529 ส านักการระบายน้ าได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุน (Japan International 
Cooperation Agency: JICA) ศึกษาจัดท าแผนแม่บทเป็นระบบบ้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า
พ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 500 ตร.กม.จากผลการศึกษาได้
เสนอแนะให้จัดหาพ้ืนที่ชะลอน้ า (Retention Area) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า (ส านัก
การระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2523) 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงแผนแม่บทระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าพ้ืนที่ตะวันออก 
กรุงเทพมหานคร ที่มา: (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2523) 
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ส านักการระบายน้ าได้ด าเนินการ ตามผลการศึกษาที่เสนอโดย JICA จนถึงปี พ.ศ.2539 
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ต้องมีการศึกษาทบทวนผลการศึกษาที่           
ผ่านมาโดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา NEDECO จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับที่ปรึกษาไทย
ท าการศึกษาจัดท าแผนแม่บทระบบป้องกันน้ าท่ วมและระบบระบายน้ าด้ านตะวันออก
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนที่ 650 ตร.กม. จากผลการศึกษาได้ เสนอแนะให้จัดหา บึง สระ เพ่ือ
รองรับน้ าจ านวน 26 แห่ง เพ่ือช่วยระบบระบายน้ าที่มีขีดจ ากัด โดยมีปริมาณน้ าส่วนเกินที่ต้องเก็บกัก 
ประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของเขตประเวศนั้น มีโครงการแก้มลิงบึงส าหรับรับน้ าถึง 3 แห่ง 
ได้แก่ บึงหนองบอน ปริมาณเก็บกักน้ า 5,000,000 ลบ.ม. บึงรับน้ าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ปริมาณ
เก็บกักน้ า 318,000 ลบ.ม. บึงรับน้ าหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ปริมาณเก็บกักน้ า 26 ,000 ลบ.ม. (ส านัก
การระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2523) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 30 แสดงโครงการศึกษาระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าพ้ืนที่ตะวันออก 
กรุงเทพมหานคร ที่มา: (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2523) 
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3.7 ข้อมูลน้ ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ 
ข้อมูลน้ าท่วมย้อนหลังปี พ.ศ.2550-2559 (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2559) 
 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลรายงานน้ าท่วมย้อนหลังปี พ.ศ.2550-2551 เขตประเวศ 
ที่มา: ส านักการระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 3 ข้อมูลรายงานน้ าท่วมย้อนหลังปี พ.ศ.2552-2553 เขตประเวศ 
ที่มา: ส านักการระบายน้ า 

 

 

 

 

 

 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลรายงานน้ าท่วมย้อนหลังปี พ.ศ.2554-2555 เขตประเวศ 
ที่มา: ส านักการระบายน้ า 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลรายงานน้ าท่วมย้อนหลังปี พ.ศ.2556-2559 เขตประเวศ 
ที่มา: ส านักการระบายน้ า 

 

3.8 จุดอ่อนบริเวณน้ ำท่วมและบริเวณที่ท่วมซ้ ำ 
จากข้อมูลรายงานน้ าท่วมระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 บริเวณท่ีเกิดน้ าท่วมซ้ าคือบริเวณถนน    

ศรีนครินทร์และพ้ืนที่ข้างเคียง รองลงมาคือถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 แสดงที่ตั้งจุดอ่อนน้ าท่วม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2559) และดัดแปลงมาจากผังกรุงเทพมหานครน้ าท่วม 
GISTDA ปี พ.ศ.2554, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] 

*ถนนศรีนครินทร์                             
*ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9                      
*ถนนรามค าแหง2                       
*หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช                    
*หมู่บ้านสุธาทิพย์                                
*หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี                              
*ซอยชุมชน 0.9 
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3.9 ส ำรวจสภำพปัจจุบันลักษณะทำงกำยภำพของหมู่บ้ำนเมืองทองกำร์เด้นท์ 
3.9.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรแก้มลิงหมู่บ้ำนเมืองทองกำร์เด้นท์ 
เป็นโครงการที่เกิดข้ืนได้จากการประสานของสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแจง

ให้ประชาชนในหมู่บ้านเห็นถึงประโยชน์ที่หมู่บ้านจะได้รับและยังเป็นการช่วยเหลือพ้ืนที่ข้างเคียงใน
การป้องกันน้ าท่วมโดยส านักระบายน้ ากรุงเทพมหานครจัดตั้งและบริหารจัดการให้ส่วนค่าใช้จ่ายใน
การดูแลทางหมู่บ้านรับผิดชอบ   

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 แผนที่โครงการแก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ดัดแปลงมาจากผังกรุงเทพมหานคร, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์]  

 
3.9.2 ลักษณะกำรสัญจรและกำรเข้ำถึงพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 33 แผนที่แสดงลักษณะการสัญจรและการเข้าถึงพ้ืนที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ 
ที่มา: ผังกรุงเทพมหานคร, และ Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560. 

 
พ้ืนที่         0.960 ตร.กม. 
ความจุ       318,000 ลบ.ม 
โครงสร้าง    3 บึง 
ความลึก     6 เมตร 
ทั  0.9 
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หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นมีทางเข้าออกอยู่ 2 เส้นทางจากถนนพัฒนาการ คือ ซอยพัฒนาการ 
65 และซอยพัฒนาการ 69 และมีถนนย่อยภายในหมู่บ้านในการเข้าถึงในแต่ละส่วนของหมู่บ้าน  

 
3.9.3 ถนน คลอง บึงแก้มลิง และพื้นที่เปิดโล่งในหมู่บ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 แผนที่แสดงถนน คลอง บึงแก้มลิง และพ้ืนที่เปิดโล่งในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์                 
ที่มา: ผังกรุงเทพมหานคร, และ Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560. 

1) ถนน  
ถนนในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เป็นถนนวิ่ง 2 ช่องทาง ลักษณะของถนนเป็นคอนกรีตไม่มี

ตกแต่งภูมิทัศน์ริมทางหรือเกาะกลางถนน ไม่มีขอบทางส าหรับคนเดินเท้าและทางจักรยาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพถนนเข้าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ซอยพัฒนาการ 65 ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 36 ภาพถนนเข้าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ซอยพัฒนาการ 69 ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 2560 
2) คลอง 

คลองที่ติดกับหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น ท์คือ คลองประเวศ คลองบ้านม้า และคลอง
สาธารณะด้านข้างทางทิศตะวันออก คลองที่รับน้ าปริมาณมากและเป็นคลองสายหลักคือคลอง
ประเวศ พ้ืนที่บริเวณริมคลองของหมู่บ้านไม่มีแนวกันดินหรือเขื่อนกันดิน มีเพียงบ้านบางหลังที่สร้าง
ก าแพงก้ันเพื่อป้องกันน้ าเข้าในที่ตนเอง  

3) บึงแก้มลิง 
บึงแก้มลิงในหมู่บ้านมี 3 บึง สามารถรับน้ าได้ 318,000 ลบ.ม. สภาพรอบบึงแก้มลิงไม่มีพ้ืนที่

ส าหรับพักผ่อน ที่ออกก าลังกาย มีเพียงสนามเด็กเล่นเล็ก ๆ ที่อยู่ข้างบึงเท่านั้น บรรยากาศมีความ   
ร่มรื่นแต่ไม่มีการจัดสรรพื้นที่เพ่ือใช้ประโยชน์อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 ภาพซ้ายคือบึงแก้มลิงและภาพขวาคือมุมสนามเด็กเล่นริมบึงแก้มลิง ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 
2560 
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4) พื นทีเ่ปิดโล่งในหมู่บ้าน 

พ้ืนที่เปิดโล่งในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สวนในบ้าน และพ้ืนที่โล่งว่างเปล่าที่ไม่ได้รับการ
พัฒนารวมถึงที่ดินของคนในหมู่บ้านที่ปล่อยขายทิ้งร้าง พ้ืนที่ออกก าลังกายส่วนกลางปัจจุบันไม่มีแล้ว
เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีนิติบุคคลดูแลกลายเป็นพ้ืนที่ที่ปล่อยทิ้งร้าง นอกจากนี้พ้ืนที่เปิดโล่งส่วนอ่ืน  ๆ 
ในหมู่บ้านก็จะอยู่บริเวณริมคลอง บึงแก้มลิง และถนนที่ใช้ในหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 ภาพซ้ายคือพ้ืนที่โล่งว่างเปล่าที่ไม่ได้รับการพัฒนาและภาพขวาคือที่ดินในหมู่บ้านที่ปล่อย
ขายทิ้งร้าง ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 2560 

 
3.9.4 กิจกรรมกำรใช้ที่ดินโดยรอบ 
กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ส่วนกลาง 

เช่น ถนนในหมู่บ้าน และส่วนของบึงแก้มลิงที่ใช้เป็นที่พักผ่อนของคนในหมู่บ้านที่มีเพียงสนามเด็กเล่น
เล็ก ๆ 1 จุด เท่านั้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 แผนที่แสดงรวมโครงการหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ ที่มา: ผังกรุงเทพมหานคร, และ 
Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560. 
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3.9.5 ประเด็นปัญหำในพื้นที่ที่ท ำให้เกิดน้ ำท่วม 
จากการส ารวจพ้ืนที่พบว่าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์อยู่ในพื้นที่จุดอ่อนน้ าท่วมเนื่องจากเป็น

หมู่บ้านที่อยู่ติดริมคลองอีกท้ังยังพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ า การสร้างอาคารบ้านเรือนกีดขวางทางน้ า
ท าให้เมื่อเวลาที่ฝนตกหนักน้ าจากคลองประเวศเอ่อล้นท่วมหมู่บ้าน รวมถึงแก้มลิงในหมู่บ้านไม่
สามารถรับน้ าได้เพียงพอเมื่อมีระดับน้ าสูง พ้ืนที่ในหมู่บ้านนอกจากบึงแก้มลิงแล้วส่วนใหญ่ก่อสร้าง
ด้วยคอนกรีตไม่มีพ้ืนที่ซับน้ าและช่วยในการชะลอน้ าปัญหาที่กล่าวมาเป็นปัญหาทางกายภาพ 

นอกเหนือจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากคนในหมู่บ้านและชุมชนข้างเคียง จากการสัมภาษณ์
พบว่าคนในหมู่บ้านสร้างก าแพงกั้นน้ าขึ้นมาเองและมีการรุกล้ าพ้ืนที่ริมคลองบางส่วนของชุมชน
ข้างเคียงเช่น ริมคลองบางส่วนไม่มีก าแพงกันดิน เมื่อมีฝนตกหนักหรือการระบายสูบน้ าลงสู่คลองซึ่ง
เกิดแรงดันของน้ าค่อนข้างสูงท าให้ตลิ่งเกิดการทรุดตัว ตะกอนดินไหลไปทับถมในล าคลอง ท าให้น้ าไม่
สามารถระบายได้ดี 
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บทที่ 4 
กำรเก็บข้อมูล ข้อสังเกต และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์พ้ืนที่ศึกษา (1) วิเคราะห์ข้อมูลจากจ านวนสถิติ

ประชากร (2) ลักษณะทางภูมิศาสตร์และการไหลของน้ า (3) จุดอ่อนน้ าท่วม (4) ชั้นข้อมูล GIS คลอง 
ถนน พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง แหล่งน้ า ที่พักอาศัย (5) ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากคนใน
หมู่บ้านและชุมชนข้างเคียงเพ่ือสรุปประเด็นที่ท าให้เกิดน้ าท่วม   

 
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับเมือง เขตประเวศ  

4.1.1 กำรศึกษำจ ำนวนสถิติประชำกร 
ข้อมูลจากสถิติจ านวนประชากรของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2552-2557 พบว่า ในช่วง 5 ปีที่

ผ่าน ประชากรมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี มีจ านวนที่พักอาศัยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ก็เพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เขตประเวศมีแนวโน้มของการ
เติบโตของเมืองทางด้านที่อยู่อาศัยและประชากรที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง  

4.1.2 กำรศึกษำลักษณะทำงภูมิศำสตร์  
พ้ืนที่เขตประเวศมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ าตามธรรมชาติ มีความสูงจาก

ระดับน้ าทะเลอยู่ที่ระดับ 0-0.5 เมตร (กรมแผนที่ทหาร, 2553) อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ า
เจ้าพระยา ลักษณะการไหลของน้ าจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าตามลักษณะของระดับพ้ืนที่แล้วไหลลงสู่
คลองก่อนส่งไปแม่น้ าเจ้าพระยาและไหลลงสู่อ่าวไทย คลองสายหลักที่เป็นตัวส่งน้ าไปยังแม่น้ า
เจ้าพระยาคือคลองพระโขนง ส่วนคลองสายย่อยที่ช่วยในการรับน้ าและส่งน้ าในพ้ืนที่คือคลองหนอง
บอน คลองต้นตาล คลองปรัดเปรียงและคลองประเวศ จากการวิเคราะห์จากแผนที่ระดับพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ต่ ารับน้ า และมีพ้ืนที่ที่ระดับต่ ากว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 40 แผนที่วิเคราะห์ทางน้ าไหล เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: (กรมแผนที่ทหาร, 2553) ดัดแปลงจากแผนที่แสดงแนวคันก้ันน้ าและระดับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ภาพที่ 41 แผนที่ระดับพ้ืนที่เขตประเวศ ก่อนมีสิ่งปลูกสร้าง 
ที่มา: (กรมแผนที่ทหาร, 2553) ดัดแปลงจากแผนที่แสดงแนวคันก้ันน้ าและระดับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2553. 

 
จากชั้นข้อมูล GIS พ้ืนที่ชุมชน แหล่งน้ าปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2560 ซ้อนทับกับชั้น

ข้อมูลระดับพ้ืนที่เขตประเวศ พบว่าในปี พ.ศ.2545 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง 
มีแหล่งชุมชนเกิดขึ้นใกล้ ๆ กับแหล่งน้ ามีพ้ืนที่ชุมชนบางส่วนที่อยู่ในระดับที่ต่ ารับน้ าและมีการตั้งถิ่น
ฐานแบบกระจายตัวเป็นชุมชน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลปี พ.ศ.2560  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ชุมชนเกือบเต็มพ้ืนที่ที่อยู่ระดับพ้ืนที่ต่ ารับน้ าและขยายตัวจากรอบนอกเข้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 แผนที่วิเคราะห์ระดับพื้นท่ีเขตประเวศกับชั้นข้อมูลพื้นที่ชุมชน แหล่งน้ าปี พ.ศ.2545 
ที่มา: (กรมแผนที่ทหาร, 2553) ดัดแปลงจากแผนที่แสดงแนวคันก้ันน้ าและระดับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2553. 
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ภาพที่ 43 แผนที่วิเคราะห์ระดับพื้นท่ีเขตประเวศกับชั้นข้อมูลพื้นที่ชุมชน แหล่งน้ าปี พ.ศ.2560 
ที่มา: (กรมแผนที่ทหาร, 2553) ดัดแปลงจากแผนที่แสดงแนวคันก้ันน้ าและระดับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2553. 
 

4.1.3 กำรศึกษำจุดอ่อนน้ ำท่วม 
จากข้อมูลรายงานน้ าท่วมย้อนหลังปี พ.ศ.2550-2559 บริเวณท่ีเกิดน้ าท่วมซ้ าบ่อยที่สุดคือ

บริเวณถนนศรีนครินทร์และพ้ืนที่ข้างเคียง ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 44 แผนที่แสดงบริเวณน้ าท่วมและจุดอ่อนน้ าท่วม เขตประเวศ 
ที่มา: (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2559) และ (กรมทางหลวงชนบท, 2554) 
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4.1.4 กำรศึกษำชั้นข้อมูล GIS แหล่งน้ ำ พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่โล่ง 
พ้ืนที่ชุมชนในปี พ.ศ.2545 และ ปี พ.ศ.2560 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างใน

อดีตกับปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่แหล่งน้ าและพ้ืนที่เกษตรกรรมกับพ้ืนที่โล่งในปัจจุบันลดลง แต่พ้ืนที่ชุมชน
มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นบางพ้ืนเป็นหมู่บ้านจัดสรรสร้างบริเวณแหล่งน้ าเดิมและพ้ืนที่เกษตรกรรม
เดิมท าให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่มีการวางผังที่ดี ความหนาแน่นของสิ่งปลูก
สร้างภายในพ้ืนที่รวมถึงพ้ืนที่ดาดแข็งที่สร้างด้วยคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็น ถนน ทางเท้า ลานจอดรถ 
พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ จึงมีผลต่อการระบายน้ าฝน น้ าที่ซึมลงใต้ดิน และการระบายน้ าตามธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบท าให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณแหล่งชุมชน หมู่บ้านจัดสรร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 แผนที่วิเคราะห์แหล่งน้ า เขตประเวศปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพถ่ายดาวเทียม 
(สมบัติ อยู่เมือง, 2545)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46 แผนที่วิเคราะห์พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง เขตประเวศปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560                               
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม 
(สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 
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ภาพที่ 47 แผนที่แสดงแหล่งน้ า พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง พื้นที่ชุมชนในปี พ.ศ.2545                            
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพข้อมูลดาวเทียม Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48 แผนที่แสดงแหล่งน้ า พื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง พื้นที่ชุมชนในปี พ.ศ.2560                         
ที่มา:ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560. 
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ภาพที่ 49 แผนที่วิเคราะห์บริเวณน้ าท่วมเมื่อเกิดการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มา: (ส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร, 2559) และผังกรุงเทพมหานครน้ าท่วม GISTDA (กรม
ทางหลวงชนบท, 2554)และดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560 
 

4.1.5 กำรศึกษำผลกระทบน้ ำท่วมที่เกิดจำกควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของเมือง               
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่เขตประเวศท่ี

ส าคัญคือ 
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย     

จากการวิเคราะห์จากชั้นข้อมูล GIS เปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.
2545 และปี พ.ศ. 2560 เห็นได้ชัดว่ามีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มขยาย
มากขึ้นโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรอีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ก าลังพัฒนาท าให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นส่งผลให้พ้ืนที่
เปิดโล่งที่เป็นพื้นที่รับน้ าเดิมหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า 
คอนโดมิเนียม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้พ้ืนที่ เปิดโล่งที่ เป็นพ้ืนที่รับน้ าเดิมรวมถึงพ้ืนที่
เกษตรกรรมลดลง เป็นการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทางและไม่ค านึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์เดิมของ
พ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ าจึงส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมภายในเมืองในอนาคตได้ 

2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองด้านการขนส่ง 
เขตประเวศมีประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปีเมื่อประชากรเมืองหนาแน่นระบบการขนส่งใน

เขตเมืองจึงต้องเปลี่ยนแปลงพึ่งพาการขนส่งทางรางในสัดส่วนที่มากขึ้น เขตประเวศมีการพัฒนาพื้นที่
ทางแนวตั้งและแนวราบบริเวณชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่
ก าลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งผ่านพ้ืนที่เขตประเวศบริเวณถนนศรีนครินทร์หลาย
สถานีซึ่งจะเปิดบริการปี พ.ศ.2563 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ บริเวณย่านถนนศรีนครินทร์ 
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จากการวิเคราะห์ชั้นข้อมูล GIS ถนนศรีนครินทร์เป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ าและเป็นเส้นทางน้ าไหลผ่าน การ
พัฒนาพ้ืนที่หลายแห่งทับเส้นทางน้ าไหลเดิมส่งผลให้บริเวณถนนศรีนครินทร์มีน้ าท่วมซ้ าบ่อยครั้ง 
ดังนั้นหากไม่มีการควบคุมในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วมที่เกิดจาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองด้านการขนส่งในระยะยาวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 50 แผนที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ที่มา: (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย, 2559) (สื่อออนไลน์) https://www.home. 
co.th/hometips/detail/86996- เข้าถึงเมื่อ 7 ตุลาคม 2560. 
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3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองด้านอ่ืน ๆ 
เขตประเวศเป็นพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มของการเติบโตของเมืองทางด้านที่อยู่อาศัยและประชากรที่

ชัดเจนมีการขยายของตัวเมืองและนโยบายพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจจึงมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับกิจกรรมบนพ้ืนที่เมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ท าให้มีการขยายของพ้ืนที่เมืองเต็ม
ไปด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับชุมชน หมู่บ้ำนเมืองทองกำร์เด้นท์  

4.2.1 กำรศึกษำลักษณะท ำเลที่ตั้งของหมู่บ้ำน 
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ ตั้งอยู่ติดกับคลองประเวศซึ่งเป็นคลองส่งน้ าสายหลักไปยังคลอง

พระโขนง จากแผนที่ระดับพ้ืนที่เขตประเวศหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์อยู่ในพ้ืนที่ราบต่ า  ตามสภาพ
ภูมิศาสตร์มีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ที่ระดับ 0-0.5 เมตร ค่อนข้างเป็นที่ลุ่มน้ า แต่ในปัจจุบันเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีหลายหลังคาเรือนอีกท้ังมีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องจากอดีตเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
จนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 51 แผนที่ระดับพ้ืนที่เขตประเวศก่อนมีสิ่งปลูกสร้าง 
ที่มา: (กรมแผนที่ทหาร, 2553) ดัดแปลงจากแผนที่แสดงแนวคันก้ันน้ าและระดับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 

หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ 
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ภาพที่ 52 แผนที่แสดงต าแหน่งหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ 
ที่มา: (สถานีต ารวจนครบาลประเวศ, 2538) ดัดแปลงมาจากภาพถ่ายแผนที่หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่
ความรับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาลประเวศและ Google Map. 

 
4.2.2 กำรศึกษำพื้นที่จุดอ่อนน้ ำท่วมและพื้นที่รับน้ ำเดิมภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมซึ่งได้จากการวิเคราะห์แผนที่แสดงบริ เวณ

น้ าท่วมและจุดอ่อนน้ าท่วม เขตประเวศ ปี พ.ศ.2553 โดยเฉพาะบริเวณภายในซอยพัฒนาการ 65 ที่
น้ าจากคลองประเวศเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านนี้ไม่มีเขื่อนกั้นน้ าแต่ภายใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรรเมืองทองการ์เด้นท์มีโครงการพระราชด าริแก้มลิงซึ่งเป็นที่รับน้ าเดิมในหมู่บ้าน
เพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝนและช่วยเหลือพ้ืนที่ข้างเคียงในการป้องกันน้ าท่วมอยู่ 3 บึง สามารถจุน้ าได้ 
318,000 ลบ.ม. พ้ืนที่ 0.960 ตร.กม. มีความลึก 6 ม. 

วัตถุประสงค์ของบึงแก้มลิงในหมู่บ้านเพื่อ 
1) แก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในหมู่บ้าน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพให้บึงรับน้ าภายในหมู่บ้านให้เป็นแก้มลิงสามารถกักเก็บน้ าได้ 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า (แก้มลิง) และสามารถรองรับปริมาณน้ าฝนได้                            

แต่อย่างไรก็ตามอาจไม่เพียงพอในการรับน้ าเมื่อน้ าเอ่อล้นจากคลองประเวศและในเวลาที่ระดับน้ าใน
บึงค่อนข้างสูง (สถานีต ารวจนครบาลประเวศ, 2538)        
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ภาพที่ 53 แผนที่แสดงจุดน้ าท่วมในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ 
ที่มา: ผังกรุงเทพมหานครน้ าท่วม GISTDA, 2554, และ Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 แผนที่แสดงต าแหน่งบึงแก้มลิงในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ 
ที่มา: ผังกรุงเทพมหานคร, และ Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560. 

KEY PLAN 

KEY PLAN 
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ภาพที่ 55 ภาพบรรยากาศบึงแก้มลิงในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 2560 
 

4.2.3 กำรศึกษำปัญหำและผลกระทบน้ ำท่วมที่เกิดจำกชุมชน 
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เกี่ยวเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ าคือการระบายน้ าของคลองใน

พ้ืนที่ค่อนข้างช้าช้าประกอบกับการที่คลองประเวศมีสิ่งกีดขวางทางน้ า ทั้งขยะ วัชพืชทางน้ า หรือ
แม้แต่การตั้งบ้านพักอาศัยบุกรุกบริเวณพ้ืนที่ริมคลองท าให้อัตราการไหลของน้ าลดลงไปจากเดิมเป็น
ผลให้คลองที่นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นทางไหลของน้ าและยังเป็นที่เก็บกักน้ าหรือแก้มลิงนั้นมี
ประสิทธิภาพในการรองรับน้ าฝนลดลงจากการสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่พบว่า นอกจากปัญหาการรุกล้ า
พ้ืนที่ริมคลองประเวศของชุมชนข้างเคียงแล้วยังมีการสร้างก าแพงกั้นน้ าของหมู่บ้านบางส่วนเพ่ือ
ป้องกันน้ าเข้าในที่ของตนเองซึ่งท าให้ปิดทางไหลของน้ าและเอ่อล้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

 
ภาพที่ 56 ภาพแสดงก าแพงกั้นของหมู่บ้านเพื่อป้องกันน้ าเข้าในที่ตนเอง 
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4.3. สรุปประเด็นปัญหำหลักของพื้นที่ศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระดับเมืองเพ่ือศึกษาข้อมูลในอดีตและ

ปัจจุบัน กายภาพของเมือง ถนน คลอง พื้นที่รับน้ า แหล่งน้ า พ้ืนที่เปิดโล่งและการเปลี่ยนแปลงของที่
อยู่อาศัย จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางกายภาพสรุปประเด็นปัญหาหลักของพ้ืนที่
บริเวณท่ีเป็นสาเหตุน้ าท่วมในพ้ืนที่เขตประเวศ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้        

ประเด็นที่ 1 เกิดจากการที่มีการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในพื้นท่ีระดับราบต่ าซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นพ้ืนที่รับน้ า  

ประเด็นที่ 2 ภายในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์สิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น 
ถนน ทางเท้า ลานจอดรถ พื้นที่นันทนาการต่าง ๆ ก าแพงกั้นน้ าส่วนใหญ่สร้างด้วยคอนกรีตรวมถึง
บ้านพักอาศัยพ้ืนที่ข้างเคียงบุกรุกบริเวณพ้ืนที่ริมคลองสาธารณะ จึงส่งผลให้การระบายน้ าฝนน้ าที่ซึม
ลงใต้ดิน และการระบายน้ าตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพลดลง 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรศึกษำรูปแบบภูมิทัศน์ส ำหรับกำรลดผลกระทบจำกอุทกภัย 

 
การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องจากต่าง ๆ ของเมืองเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่จากการศึกษาพบว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการบริหารจัดการและเพ่ือใช้เสนอแนะ
แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัย สรุปได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปปัจจัยที่ส ำคัญที่มีผลต่อกำรออกแบบภูมิทัศน์เพื่อลดผลกระทบจำกอุทกภัย 

5.1.1 ปัจจัยด้ำนภูมิศำสตร์ 
พ้ืนที่เขตประเวศเป็นพ้ืนที่ต่ ารับน้ าผลจากการศึกษาพบว่าเมืองได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยหลายแห่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อนน้ าท่วมในพ้ืนที่เขตประเวศอีกท้ังยังพบว่าการขยายตัวของ
เขตชุมชนท าลายระบบระบายน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติพ้ืนที่ส่วนใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเป็นพื้นที่ท าการเกษตร 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ลุ่มน้ า หนอง บึง คลองธรรมชาติ เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีการถมดิน 
ปรับพ้ืนที่ สร้างถนน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามมาและมีการพัฒนาขยายตัวออกไปเป็นบริเวณกว้าง 
รวมถึงเขตชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่หลายแห่งมักไม่ได้สร้างระบบการระบายน้ าและรองรับน้ าที่เหมาะสม
ดังนั้นเมื่อเวลาฝนตกหนักเป็นเวลานานจึงท าให้เกิดน้ าท่วมขังในหมู่บ้านจากกรณีศึกษาหมู่บ้านเมือง
ทองการ์เด้นท์เป็นตัวอย่างหมู่บ้านหนึ่งที่สร้างในบริเวณพ้ืนที่ต่ ารับน้ าและไม่มีการวางแผนการจัดการ
จึงส่งผลให้หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ในการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่
ส่งผลต่อการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงแผนงานการป้องกันทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

5.1.2 ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็น

หมู่บ้านที่ก่อสร้างมานานมากกว่า 30 ปี และมีการสร้างถนนอาคารบ้านเรือนรวมถึงการถมที่ดินการ
สร้างก าแพงกั้นของหมู่บ้านส่งผลให้การระบายน้ าตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นจึงได้
ศึกษาลักษณะทางภายภาพของพ้ืนที่แหล่งรับน้ าเดิมในหมู่บ้าน พ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่ริมคลองพบว่า 
พ้ืนที่รับน้ าเดิมโครงการพระราชด าริแก้มลิงมีไม่เพียงพอในการรับน้ าเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน
รวมถึงพ้ืนที่เปิดโล่งบางแห่งถูกทิ้งร้างไว้ไม่มีคนดูแลบางแห่งมีเจ้าของแต่ถูกประกาศขาย และพ้ืนที่ริม
คลองบางส่วนสร้างก าแพงก้ัน จากการวิเคราะห์ท าให้เห็นโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาใช้ในการเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
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5.1.3 ปัจจัยด้ำนทัศนียภำพ 
ปัจจัยทัศนียภาพเป็นสิ่งส าคัญต่อการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยเพราะ

นอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้วจะต้องสร้างบรรยากาศให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น เป็นสิ่ งที่
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับผลประโยชน์และต้องดูแลรักษาร่วมกัน หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์มี
ทัศนียภาพที่ทรุดโทรมหลายจุด ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านปรับปรุงทัศนียภาพเฉพาะในบ้านของตนเอง
ดังนั้นการน ารูปแบบภูมิทัศน์เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบจะท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อีกท้ังยังท าให้ชุมชนน่าอยู่มากข้ึน 

 
ภาพที่ 57 ภาพทัศนียภาพแก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ในปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 58 ภาพทัศนียภาพถนนในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ในปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ 21 กันยายน 2560 
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5.1.4 ปัจจัยด้ำนกำรใช้งำน 
การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยจะต้องค านึงถึงปัจจัยด้านการใช้งานของ

คนในชุมชนเป็นประเด็นส าคัญ เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์และใช้งานจริงอย่างคุ้มค่า จาก
การศึกษานอกจากการเสนอแนะแนวทางการออกแบบรูปแบบภูมิทัศน์เพ่ือใช้ในการชะลอน้ าและการ
รับน้ าแล้วพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ เช่นพ้ืนที่นันทนาการ ถนน คลอง บึง ในหมู่บ้านจะต้องได้ใช้ประโยชน์
สามารถน าน้ าที่กักเก็บไว้มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านได้ รวมถึงรองรับกิจกรรมนันทนาการและการใช้
งานถนนที่สะดวกปลอดภัยต่อคนในชุมชน 

5.1.5 ปัจจัยด้ำนบริหำรจัดกำร 
สิ่งส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยจะส าเร็จได้นั้นจะต้องได้รับ

ความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านชุมชนนั้นเป็นหลัก หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ก่อตั้งมามากกว่า 30 ปี 
จึงไม่มีนิติบุคคลดูแลโครงการอาจต้องใช้หลักการการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยสนับสนุนโดยมีภาครัฐ 
(รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร) หรือภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาช่วยกันในการวางแผนบริหาร
จัดการพ้ืนที่หมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้ที่มีส่วนส าคัญทีสุดในการด าเนินงาน คือ ประชาชนผู้ที่พักอาศัยใน
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เพราะต้องอาศัยความร่วมมือการตระหนักเห็นความส าคัญและความเข็ม
แข็งของชุมชนเป็นหลักในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

5.1.6 ปัจจัยด้ำนงบประมำณกำรก่อสร้ำง 
แผนงานในการพัฒนาพื้นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเช่น รัฐบาลผู้ด าเนินงาน

ด้านนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ สั่งการให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ 
กระทรวงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยต้องอาศัยความร่วมมืออาจต้องจัดตั้ ง
คณะกรรมการชุมชนเพ่ือดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการปรับปรุงพ้ืนที่นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
องค์กรอิสระ (NGO) หรือหน่วยงานเอกชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ดังกล่าวได้เช่นกัน ทั้งในรูปแบบให้ความช่วยเหลือส่วนของงบประมาณ วัสดุก่อสร้าง หรือ จิตอาสา 
เนื่องจากหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์มีโครงการตามพระราชด าริของในหลวงเป็นโอกาสส าคัญที่
สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยได้ 

 
5.2 สรุปรูปแบบภูมิทัศน์ส ำหรับกำรลดผลกระทบจำกอุทกภัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารูปแบบภูมิทัศน์ส าหรับการลด
ผลกระทบจากอุทกภัยนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนตั้งแต่ระดับเมือง ระดับชุมชน และระดับ
ที่อยู่อาศัยเพ่ือให้สอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการ จึงสรุปรูปแบบภูมิทัศน์ส าหรับการ
ลดผลกระทบจากอุทกภัยได้ดังนี้ 

5.2.1 รูปแบบภูมิทัศน์ส ำหรับกำรลดผลกระทบจำกอุทกภัยระดับเมือง  
เขตประเวศเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาและมีแนวโน้มเป็นชุมชนชานเมืองค่อนข้างสูงจากการ

วิเคราะห์จ านวนหมู่บ้านจัดสรรระหว่างปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ.2558 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 41 หมู่บ้าน
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และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการวางแผนในระดับเมืองของเขตประเวศจะต้องมีการจัดท า
แผนนโยบายเพื่ออนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรม แหล่งน้ าต่าง ๆ เส้นทางน้ าไหลตามธรรมชาติ ควบคุมไม่ให้
ถูกรุกล้ าเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่อ่ืน  

รูปแบบการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว (Green Belt) ซึ่งสามารถแปรสภาพเป็นทางระบายน้ าได้โดย
การก าหนดให้มีพ้ืนที่ที่มีขนาดกว้างยาวแน่นอน ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือป้องกันการขยายตัวของตัว
เมืองและใช้ส าหรับผันและระบายน้ าที่เกิดจากฝนตกหนักในเขตพ้ืนที่เพาะปลูกรอบเขตประเวศ ทั้ง
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกไม่ให้ไหลเข้าสู่บริเวณชุมชน ซึ่งมาตรการ Green Belt นี้จะสอดคล้อง
รับกับแนวทางในการเร่งระบายน้ าให้กับเมือง 

รูปแบบการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว (Green Wedges) คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกษตรกับสภาพแวดล้อมของเมืองสังคมและเศรษฐกิจช่วยประหยัดพ้ืนที่การเกษตรจากการ
เติบโตของเมืองและปรับสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับพ้ืนที่ท าการเกษตร  

รูปแบบโครงการพระราชด าริแก้มลิง ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเขตประเวศอยู่ใน
แผนแม่บทระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าด้านตะวันออกมีโครงการแก้มลิงบึงส าหรับรับน้ า
ถึง 3 แห่ง ได้แก่ บึงหนองบอน บึงรับน้ าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ บึงรับน้ าหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 
เพ่ือใช้ในการชะลอน้ า (Retention Area) และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าในเมืองนอกจากนี้ยัง
ท าเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะให้คนในเมืองใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใช้เป็นพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการ 

5.2.2 รูปแบบภูมิทัศน์ส ำหรับกำรลดผลกระทบจำกอุทกภัยระดับชุมชน 
ประเวศมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างอาคารในชุมชนต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัย

ความสะดวกสบายในการเข้าถึงพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นถนน ที่จอดรถ ลานกิจกรรม และจากที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนั้นรูปแบบภูมิทัศน์ส าหรับการลดผลกระทบจากอุทกภัยระดับ
ชุมชนที่สามารถท าได้  คือ รูปแบบการเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับการซึมน้ า  (Change Areas for 
Infiltration)  

Bioswale เป็นรูปแบบภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือจัดการระบบการไหลเวียนของน้ า
จากถนนหรือท่ีจอดรถ เพ่ือใช้ชะลอน้ าและกักเก็บน้ า  

Rain Garden เป็นรูปแบบภูมิทัศน์ที่มีลักษณะการออกแบบโดยทั่วไปถูกจัดวางไว้ใกล้กับจุด
ที่มีการไหลของน้ า เช่นรางน้ าหรือถนนและลานจอดรถและสามารถระบายน้ าออกสู่คลองธรรมชาติ
โดยผ่านท่อระบายน้ าในชุมชน 

Green Street เป็นรูปแบบภูมิทัศน์ที่ช่วยซับน้ าลงสู่ใต้ผิวดินและสร้างสภาพแวดล้อมให้
ชุมชนน่าอยู่ ช่วยให้มีการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย ช่วยสร้างบรรยากาศคล้ายสวนสาธารณะ เป็นตัว
แบ่งระหว่างทางเท้ากับถนนและช่วยลดการไหลบ่าของน้ าจากน้ าฝนอีกท้ังยังช่วยบ าบัดน้ าจากน้ าฝน 

Pervious Pavement คือ คอนกรีตที่ช่วยซึมน้ าได้เร็วสามารถน ามาปรับใช้กับรูปแบบภูมิ
ทัศน์อื่น ๆ ที่ช่วยในการชะลอน้ า ไม่ว่าจะเป็นถนน ที่จอดรถ ในชุมชน 
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5.2.3 รูปแบบภูมิทัศน์ส ำหรับกำรลดผลกระทบจำกอุทกภัยระดับท่ีอยู่อำศัย 
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีหลายหลังคาเรือน หากทุกคนในชุมชนมี

ความตระหนักถึงผลกระทบจากอุทกภัย ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญในการจัดการน้ าโดยเริ่มจาก
บ้านของตนเอง  

รูปแบบการจัดเก็บน้ าในที่อยู่อาศัยเป็นแนวทางที่สามารถท าได้ง่ายในทุกครัวเรือน โดยใช้
พ้ืนที่ว่างในแต่ละบ้านของตัวเองรับน้ าด้วยวิธีง่าย ๆ เช่นปลูกต้นไม้ ท าสวนครัว บ่อเลี้ยงปลามีภาชนะ  
ส าหรับรองน้ าในน่าฝน  ซึ่งหากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ของตัวเองเป็นพ้ืนที่ช่วยรับน้ าก็
จะช่วยลดน้ าท่วมในชุมชนได้นอกจากเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังช่วยให้ภูมิทัศน์
ภายในบ้านของตนเองสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 6 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการท าแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ระดับเมืองเพื่อดูข้อมูล

ในอดีตและปัจจุบัน กายภาพของเมือง ถนน คลอง พ้ืนที่รับน้ า แหล่งน้ า พ้ืนที่เปิดโล่งและการ
เปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัย จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางกายภาพสามารถสรุป
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ได้ดังนี้  

 
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ระดับเมืองเพื่อลดปัญหำอุทกภัย  

จากการท าแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ าปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560 พบว่าในปี 
พ.ศ.2545 มีพ้ืนที่คลองชลประทานและแหล่งน้ าเดิมคิดเป็นร้อยละ 7.62 ของพ้ืนที่เขตประเวศ
ทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 มีเพียงร้อยละ 5.71 ของพ้ืนที่เขตประเวศท้ังหมดจะเห็นว่ามี
พ้ืนที่คลองชลประทานและแหล่งน้ าลดลงจาก 15 ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 59 แผนที่วิเคราะห์แหล่งน้ าปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560 
ที่มา: ดัดแปลงจากwww.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม 
Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 

 
จากการท าแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่งปี พ.ศ.2545 กับปี 

พ.ศ.2560 พบว่าในปี พ.ศ.2545 มีพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่งคิดเป็นร้อยละ 37.14  ของพ้ืนที่เขต
ประเวศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 มีร้อยละ 33.34  ของพ้ืนที่เขตประเวศทั้งหมดจะ
เห็นว่าเขตประเวศมีพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่งลดลง  
 

7.62% 

5.71% 



  56 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 60 แผนที่วิเคราะห์พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่งปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม  
Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 
 

จากการท าแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ชุมชนปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560 พบว่าในปี 
พ.ศ.2545 มีพ้ืนที่ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 55.24  ของพ้ืนที่เขตประเวศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ.2560 มีร้อยละ 60.95  ของพ้ืนที่เขตประเวศท้ังหมดจะเห็นว่าเขตประเวศมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลา 15 ปี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 61 แผนที่วิเคราะห์พ้ืนที่ชุมชนปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2560 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม 
Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 

37.14% 

33.34% 

55.24% 

60.95% 
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7.62%

37.14%
55.24%

ขนำดของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2545

พ้ืนที่คลองชลประทานและแหล่งน้ า

พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง

พ้ืนที่ชุมชน

5.71%

33.34%

60.95%

ขนำดของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2560

พ้ืนที่คลองชลประทานและแหล่งน้ า

พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่ง

พ้ืนที่ชุมชน

จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ าเดิม พ้ืนที่ เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่งรวมถึง
พ้ืนที่ชุมชนในช่วงระยะเวลา 15 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันเขตประเวศได้
ขยายตัวเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพ่ิมมากขึ้นและชุมชนได้ขยายตัวอย่างกระจัดกระจาย ถนน หมู่บ้าน
จัดสรรบางแห่งที่เกิดขึ้นใหม่จึงท าลายพ้ืนที่แหล่งน้ าเดิม พ้ืนที่เกษตรกรรมรวมถึงพ้ืนที่โล่งในเมืองท า
ให้พ้ืนที่เมืองมีพ้ืนที่รับน้ าลดลงจึงเป็นผลกระทบที่ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 2 กราฟวงกลมแสดงขนาดของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 3 กราฟวงกลมแสดงขนาดของพ้ืนที่เขตประเวศปี พ.ศ.2560 
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ดังนั้นจึงแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกเพ่ือรักษาพ้ืนที่รับน้ าเดิมจึงต้อง
ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่สีเขียว (Green Belt) ตามแนวคลองและพ้ืนที่ เกษตรกรรมซึ่งเป็นบ่อน้ า
ธรรมชาติสามารถหน่วงน้ าในหน้าฝนและเก็บน้ าไว้ส าหรับท าการเกษตรเพ่ือป้องกันการขยายตัวของ
เมืองและเพ่ือแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้ าได้เมื่อมีน้ าหลากโดยผ่านแนวคลองหนองบอนสู่คลอง
พระโขนงเพ่ือช่วยเร่งระบายน้ าให้ออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งในปี พ.ศ.2560 มีพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
พ้ืนที่เปิดโล่งคิดเป็นร้อยละ 33.34 ของพ้ืนที่เขตประเวศถ้าหากมีการก าหนดให้พ้ืนที่สีเขียวจะช่วย
เพ่ิมพ้ืนที่ซับน้ าภายในเมืองได้ร้อยละ 4.06 รวมถึงการขยายทางน้ าหรือเปิดทางน้ าในจุดที่ผ่านทาง
หลวงถนนศรีนครินทร์ในระยะที่สองก าหนดให้หมู่บ้านจัดสรรสร้างสถานที่กักเก็บน้ าในหมู่บ้านจัดสรร
ของตนเองเพ่ิมพ้ืนที่แก้มลิงในการรองรับน้ าฝนและป้องกันน้ าท่วมในหมู่บ้านของตนเองและพ้ืนที่
ใกล้เคียงซึ่งในปัจจุบันมีแก้มลิง 3 แห่ง ช่วยรับน้ าในพ้ืนที่เมืองได้ 5 ,344,000 ลบ.ม. ถ้าหากมีการ
พัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่แก้มลิงเล็ก ๆ ที่สามารถท าข้ึนจริงได้ในหมู่บ้านจัดสรรเขตประเวศจะท าให้พ้ืนที่
เมืองมีพ้ืนที่ช่วยรับน้ าได้ถึง 598,000 ลบ.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 62 แผนที่วิเคราะห์พ้ืนที่เกษตรกรรม แนวคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติกับบริเวณท่ีเกิดปัญหา
น้ าท่วมซ้ า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม 
Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 
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ภาพที่ 63 แผนที่แนวทางพัฒนาพื้นที่เขตประเวศเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมในระยะแรก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม 
Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 64 แผนที่แนวทางพัฒนาพื้นที่เขตประเวศเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมในระยะที่สอง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.arcgis.com เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, และภาพข้อมูลดาวเทียม 
Landsat 7 (สมบัติ อยู่เมือง, 2545) 
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6.2 แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ระดับชุมชนเพื่อลดปัญหำอุทกภัย  
จากการได้ลงส ารวจพ้ืนที่ทางกายภาพสรุปได้ว่าพ้ืนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนารวมถึง

การวิเคราะห์พ้ืนที่บริเวณน้ าท่วมซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ต่ าและเต็มไปด้วยคอนกรีตมี
เพียงแก้มลิงที่มีอยู่เดิม 3 บึง แต่ยังไม่เพียงพอเมื่อถึงฤดูน้ าหลากจึงท าให้น้ าเอ่อล้นท่วมภายในหมู่บ้าน
ดังนั้นพ้ืนที่ควรพัฒนาในระยะแรกควรเป็นพ้ืนที่เกิดปัญหาโดยเฉพาะบริเวณริมคลองประเวศ บริเวณ
ด้านหน้าหมู่บ้าน และบริเวณรอบริมบึงแก้มลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 65 แผนที่วิเคราะห์พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาและโอกาสการพัฒนาพื้นที่เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วม 
ที่มา: ผังกรุงเทพมหานคร, และ Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 

KEY PLAN 

พื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วม 

KEY PLAN 

โอกาสในการพัฒนา 
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จัดสรรพื้นที่บริเวณริมคลอง หากมีการก่อสร้างพ้ืนที่เพ่ือการพักอาศัยพ้ืนที่สาธาณะริมคลอง
ตามระยะถอยร่นอย่างน้อย 3 เมตรตามกฎหมาย ปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางและรุกล้ าบริเวณล า
คลองสายหลักจะต้องท าข้อตกลงในเบื้องต้นร่วมกับคนในหมู่บ้านรวมถึงชุมชนข้างเคียงที่บุกรุกบริเวณ
ริมคลองและพ้ืนที่คลองโดยไม่ท าการต่อเติมที่พักหรือก าแพงกั้นของหมู่บ้าน อีกทั้งการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่คอนกรีตในหมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการซึมน้ า หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เป็นหมู่บ้านที่มี
โครงการพระราชด าริแก้มลิงและเป็นพ้ืนที่ได้รับผลกระทบน้ าท่วมจึงต้องปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งในตัว
โครงการหมู่บ้านเองและพ้ืนที่ข้างเคียงโดยน าความส าเร็จของหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เป็นต้นแบบ 

รูปแบบการเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับการซึมน้ า หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ควรเพ่ิมพ้ืนที่ซึมน้ าโดย
การลดการใช้พ้ืนที่ที่เป็นคอนกรีตให้น้อยที่สุด ซึ่งรูปแบบการเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับการซึมน้ านั้น มี
หลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาระดับชุมชนนั้นได้แก่  

6.2.1 แก้มลิง หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์มีแก้มลิงเดิมที่ช่วยรับน้ า 318 ,000 ลบ.ม. ถ้าหาก
พัฒนาเพิ่มพ้ืนที่แก้มลิงขนาดเล็กในหมู่บ้านจะช่วยรับน้ าได้อีก 140,760 ลบ.ม.  

6.2.2 Bioswale เป็นระบบล าเลียงน้ าฝนที่สามารถดูดซับน้ าลงสู่ใต้ผิวดินได้ท าหน้าที่เหมือน
เป็นคูน้ าเก็บน้ าระหว่างไหลบ่า ทนต่อปริมาณน้ ามากและภัยแล้ง การดูแลรักษาดูแลรักษาน้อยกว่า
สนามหญ้าทั่วไปเพราะเป็นพ้ืนที่ที่ต้องการน้ าน้อยและไม่ใช้ปุ๋ย พืชพันธ์ที่ปลูกเป็นพืชพ้ืนเมืองที่โตตาม
ธรรมชาติ ("Program for Resource Efficient Communities," 2008) สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่
ริมทาง ที่จอดรถในหมู่บ้าน ท าหน้าที่เหมือนเป็นคูน้ าเก็บน้ าระหว่างไหลบ่าท าให้การไหลของน้ าช้าลง
เพ่ือจัดการระบบการไหลเวียนของน้ าจากถนนหรือที่จอดรถ  

6.2.3 Rain Garden เป็นกระบวนการที่ช่วยลดปริมาณน้ าบ่าที่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ าเมื่อฝน
ตกหนักเพ่ือล าเลียงลงสู่ท่อและล าธาร มีกระบวนการเลียนแบบวงจรทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทุ่ง
หญ้า สามารถออกแบบพ้ืนที่ให้มีความร่มรื่นได้พืชพันธุ์ที่ใช้ ไม้ยืนต้น หญ้า ต้นไม้ สามารถเลือกใช้ไม้
พ้ืนถิ่นตกแต่งให้สวยงามมากขึ้น (Blankenship, 2015) สามารถประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่จุดที่มีการไหล
ของน้ า เช่นรางน้ าหรือถนนและลานจอดรถ สวนสาธารณะ ลานกีฬาในหมู่บ้าน 

6.2.4 Green Street ระบบนี้ช่วยในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียและช่วยซับน้ าลงสู่ใต้ผิวดิน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ ช่วยให้มีการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย สร้างบรรยากาศให้กับ
หมู่บ้านจัดสรร ช่วยลดการไหล่บ่าของน้ าจากน้ าฝน (ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา: US 
EPA สามารถประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ถนนและทางเท้าภายในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์เปลี่ยนจาก
คอนกรีตธรรมดาเป็นพื้นที่ซับน้ าที่สามารถใช้งานได้  

ในปัจจุบันนอกจากรูปแบบการเพ่ิมพ้ืนที่ซึมน้ าที่กล่าวมายังมีเทคโนโลยีของคอนกรีตที่ซึมน้ า
ได้เร็วและเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่ว่าจะเป็นที่ว่าง ถนน หรือทาง
เท้ารวมถึงระบบท่อและสายไฟที่อยู่ใต้ดินพ้ืนที่บางแห่งท าให้ยากต่อการปรับเปลี่ยนแต่แนวทางนี้
สามารถใช้เปลี่ยนวัสดุที่เป็นคอนกรีตเดิมที่ส่งผลให้การไหลนองของน้ าท าให้น้ าซึมลงสู่ดินช้าและเกิด
การท่วมขังเป็นเวลานานให้สามารถซึมน้ าลงสู่ดินเร็วขึ้น  
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6.2.5 Pervious Pavement คือ คอนกรีตที่ช่วยซึมน้ าได้เร็ว มีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) Top Mix Permeable  

พัฒนาโดย Lafarge Tarmac Limited กับแนวคิดในการพัฒนาระบบระบายน้ าบนผิวถนน
คอนกรีต (Sustainable Urban Drainage Systems : SUDS) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย
น้ าแทนการพึ่งพาท่อระบายน้ าที่อยู่ด้านข้างถนนเพียงอย่างเดียว ("ถนนดูดน้ าจะตกหนักพายุเข้าก็
เอาอยู่," 2015) เหมาะกับที่จอดรถและทางเดิน อีกทั้งยังช่วยลดความร้อนจากผิวคอนกรีตและ
สามารถน าน้ าที่เก็บไว้บ่อพักน้ าใต้ดินกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง  

2) Permeable Interlocking Concrete Pavements 
พัฒนาโดย ( Interlocking Concrete Pavement Institute : ICPI) คล ้ายคอนกรีตต ัว

หนอนตามทางเดินเท้าเพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้ าให้กับพ้ืนผิวถนน เหมาะส าหรับใช้ท าผิว
จราจร ลานจอดรถ สนามกีฬา หรือถนนหนทางภายในหมู่บ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 66 แผนที่วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระดับชุมชนเพ่ือลดปัญหาอุทกภัย 
ที่มา: ผังกรุงเทพมหานคร, และ Google Map เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2560. 

รูปแบบ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการ
เลือกใช้ 

ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ซับน้ า
จากเดิม (ร้อยละ) 

Bioswale 
 
 
 
 
 

ทนต่อปริมาณ
น้ ามากและภัย
แ ล้ ง ก า ร ดู แ ล
รักษาดูแลรักษา
น้อยกว่าสนาม
หญ้าทั่วไป 

ใช้ ทุ น ใน การ
ขุ ด คู น้ า ค่ อ น 
ข้างสูงรวมถึง
ใช้ พ้ื น ที่ ค่ อ น 
ข้างมากในการ
พัฒนา 

ใช้กับพ้ืนที่ริมทาง
หรือพ้ืนที่ที่ใกล้กับ
บริเวณริมคลองเพ่ือ
ช่วยล าเลียงน้ าฝน
ในปริมาณมาก 

จากการวิ เคราะห์
พ้ืนที่หากพัฒนาจะ
ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ซับน้ า
ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  2.23 
ห รื อ  ป ร ะ ม า ณ 
35,170 ลบ.ม. 
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ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบการเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับการซึมน้ าและทางเลือกในการประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่
ชุมชน หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เขตประเวศ 

รูปแบบ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการ
เลือกใช้ 

ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ซับน้ า
จากเดิม (ร้อยละ) 

Rain Garden ช่วยลดปริมาณ
น้ า ไห ลบ่ าล ง      
สู่ท่อระบายน้ า
ส าม ารถออก 
แบบให้ พ้ืนที่มี
ความร่มรื่นได ้

มีข้อก าหนดใน
การจัดวางต้อง
อยู่ในต าแหน่งที่
ใกล้ทางไหลของ
น้ า เช่ น รางน้ า 
ถนน 

ประยุกต์ใช้กับ
พ้ื น ที่ ริ ม ถ น น 
ท า ง เดิ น เท้ า 
เพ่ื อ ช่ วย พ้ื น ที่
ซั บ น้ า แ ล ะ ให้
ความสวยงาม 

จ าก ก ารวิ เค ร าะห์
พ้ืนที่ หากพัฒนาจะ
ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ซับน้ าได้
ร้อยละ  0 .72  ห รือ
ประมาณ 50 ลบ.ม. 

 
 
 
 

Green Street มีหลายรูปแบบ
ใ ห้ เ ลื อ ก ใ ช้
รวมถึ ง ความ
สวยงาม ความ
ปลอดภัยและ
ช่วยเพ่ิม พ้ืนที่
ซับน้ า 

เป็ น รูป แบบที่
แ บ่ ง ท า ง เท้ า
แ ล ะ ถ น น ที่
ชัดเจน อาจต้อง
วางผังตั้งแต่แรก
เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้
กระทบกับพ้ืนที่
ส่วนบุคคล 

ประยุกต์ใช้กับ
พ้ืนที่ ถนนและ
ท า ง เ ท้ า ใ น
หมู่ บ้ านที่ เป็ น
ถ น น ท า ง เข้ า
หมู่บ้าน  

จ าก ก ารวิ เค ร าะห์
พ้ืนที่ หากพัฒนาจะ
ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ซับน้ าได้
ร้ อ ย ล ะ  2.49ห รื อ
ประมาณ 170 ลบ.ม. 

 
 
 
 

Top Mix 
Permeable 

เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ 
ภ า พ ใ น ก า ร
ระบายน้ า น้ า
สามารถซึมผ่าน
ได้ในอัตรา 200 
ลิ ต ร /ต า ร า ง
เ ม ต ร / น า ที 
และลดความ
ร้อนบนผิวถนน 

ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสู งถ้ า
ห าก ไม่ ท า แ ต่
แรกเพราะต้อง
ใช้งบประมาณ
ในการรื้อถอน
และวางระบบ 

เหมาะกับที่จอด
รถและทางเดิน
ที่ ส า ม า ร ถ
พัฒ นาได้  โดย
ไม่ต้องรื้อถอน
ถนนเดิม 

จ าก ก ารวิ เค ร าะห์
พ้ืนที่ หากพัฒนาจะ
ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ซับน้ า 
ได้ ร้อยละ7.47 หรือ
ประมาณ 513 ลบ.ม. 

 
 
 
 

Permeable 
Interlocking 
Concrete 

Pavements 

เ พ่ิ ม ค ว า ม 
สามารถในการ
ระบายน้ าให้กับ
พ้ื น ผิ ว ถ น น 
และเพ่ิมความ
สวยงาม 

 

ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสู งถ้ า
ห าก ไม่ ท า แ ต่
แรกเพราะต้อง
ใช้งบประมาณ
ในการรื้อถอน 

เหมาะส าหรับ
ใช้ท าผิวจราจร  
ที่จอดรถ สวน
ในบ้าน 

จ าก ก ารวิ เค ร าะห์
พ้ืนที่ ห ากพัฒ นาใน
บ้านของตัวเองจะช่วย
เพ่ิ ม พ้ื น ที่ ซั บ น้ า ได้  
ร้ อ ย ล ะ  1.60 ห รื อ 
ประมาณ 110 ลบ.ม. 
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6.3 แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ระดับที่อยู่อำศัยเพื่อลดปัญหำอุทกภัย  
ทุกคนในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่สุดในการจัดการน้ า รูปแบบ

การจัดเก็บน้ าในที่อยู่อาศัยเป็นแนวทางที่สามารถท าได้ง่ายในทุกครัวเรือน ตัวอย่างแบบจ าลองง่าย ๆ
ที่เริ่มจากหลังคาที่ท าหน้าที่รับน้ าฝน หลังจากนั้นก็ผ่านตัวกรองและท่อล าเลียงสู่ภาชนะที่อยู่ในระดับ
พ้ืนดินหรือใต้ดินเพ่ือสามารถน าน้ ามาใช้ได้โดยตรง (Shah, 2014) หากมีการจัดท าพ้ืนที่ของตนให้
สามารถกักเก็บน้ าได้คนละเล็กคนละน้อยเมื่อรวมกันก็จะเป็นปริมาณมาก ซึ่งในภาพรวมจะสามารถ
ช่วยลดปัญหาน้ าท่วมขังได้เป็นอย่างดี โดยใช้พื้นที่ว่างในแต่ละบ้านของตัวเองรับน้ า ปลูกต้นไม้ ท าสวน
ครัว บ่อเลี้ยงปลา ซึ่งหากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ของตัวเองเป็นพ้ืนที่ช่วยรับน้ าก็จะช่วย
ลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมในหมู่บ้านได้   

นอกจากนี้การหน่วงน้ าในรูปแบบการเปลี่ยนพ้ืนที่คอนกรีตให้เป็นพื้นที่ส าหรับการซึมน้ าแล้ว
อาคารขนาดใหญ่ต้องออกแบบให้มีพ้ืนที่หน่วงน้ าของตัวเองอีกแรงหนึ่งการท าสวนบนหลังคาจะช่วย
หน่วงน้ าให้ไหลช้า เช่น อาคารบริการและอาคารส่วนกลางในหมู่บ้าน ส่วนที่ว่างนอกอาคารปรับเป็น
พ้ืนที่ซึมน้ าเช่น ลานจอดรถ พ้ืนที่นันทนาการ สวนของหมู่บ้าน เป็นต้น  

จากการอภิปรายผลข้างต้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐฐีร์ ตันติเลิศอนันต์ (2554) 
ความสัมพันธ์ของภูมิทัศน์เมืองและระบบอุทกวิทยา ท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาระหว่างน้ าและเมือง
ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่ ทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน คือเส้นทางน้ าจะไหลจากท่ีสูงลงสู่ที่ต่ า
เมื่อเส้นทางน้ าไหลผ่านเมือง จะท าให้การดูดซึมน้อยลงและน้ าจะมีการไหลที่ เร็วขึ้นรวมถึง
กระบวนการทางธรรมชาติกับการออกแบบมีความส าคัญและมีผลกระทบถึงกันอีกทั้งการพัฒนาและ
การอนุรักษ์เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

 
6.4 แนวทำงกำรเลือกรูปแบบภูมิทัศน์เพื่อลดปัญหำอุทกภัยท่ีเหมำะสมกับพื้นที่ 

เขตประเวศ เป็นพ้ืนที่ที่มีระดับราบต่ าซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพ้ืนที่รับน้ าและยังเป็นพ้ืนที่ชุมชน
เมืองที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้มีการขยายไปยังพ้ืนที่รับน้ าเดิม คลอง พ้ืนที่
เกษตรกรรม ส่งผลท าให้เกิดน้ าท่วมโดยเฉพาะแหล่งชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และถนนสายหลักภายใน
เมือง ดังนั้นการลดผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมด้วยการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนโดย
ควบคุมและมีมาตรการในการตั้งแหล่งชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือรักษาพ้ืนที่รับน้ าเดิม คลอง และพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่หลงเหลืออยู่  

ดังนั้นแนวทางการเลือกรูปแบบภูมิทัศน์เพ่ือลดปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จะต้องผ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผนวกกับการวิเคราะห์จากชั้นข้อมูล GIS ในด้าน
ต่าง ๆ มาซ้อนทับกัน (Overlay Analysis) เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเมืองรวมถึงปัจจัยที่
ส่งผลกระทบให้เกิดน้ าท่วมแต่ในขณะเดียวกันท าให้เห็นพื้นที่ที่ควรแก่การพัฒนาและป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนะในการออกข้อก าหนด การวางผังมาตรการควบคุมพ้ืนที่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ คลอง พ้ืนที่เกษตรกรรมและไม่อนุญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดซึ่งเป็นแผนระยะยาว ใน
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ส่วนของแผนระยะสั้นภาครัฐจะต้องมีส่วนในการสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลที่เกิดจากน้ าท่วมเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อย่างไรก็ดีหลักการในเบื้องต้นที่น าเสนอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ ในส่วนของรายละเอียดการ
ด าเนินงานขึ้นอยู่กับความต้องการ ความพร้อมและความร่วมมือกันของคนในชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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