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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันย่านศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาและมีความ
หนาแน่นของโครงการพักอาศัยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ดาดแข็ง 
เป็นสาเหตุหลักของการเกิดน ้าท่วมเมืองและเป็นปัญหามลพิษทางน ้าในชุมชนเมือง ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลักษณะสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง เมื่อพื้นผิวที่น ้าไม่สามารถซึม
ผ่านได้ (พื้นผิวที่เกิดจากยางมะตอยและคอนกรีต) สร้างขึ้นระหว่างการพัฒนาที่ดิน  เมื่อถึงช่วงฤดฝูน 
เกิดน ้าไหลนองจากน ้าฝนบนพื้นผิวเหล่านี้และน าสารปนเปื้อนไปยังท่อระบายน ้าแทนที่จะซึมผ่านลง
ดิน ระบบการลดน ้าไหลนองทางภูมิทัศน์และพื้นที่ชีวภาพเพื่อให้น ้าซึมผ่านได้ หรือ BAF รวมถึง 
ระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ, พ้ืนผิวพรุนน ้า, และพ้ืนที่สีเขียวแบบเปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า 
อาจน ามาใช้ในการลดผลกระทบจากน ้าไหลนองของเมืองในพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นได้ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์และการบริหารจัดการเพื่อการบรรเทาน ้าไหลนอง
ในปัจจุบัน และผลกระทบของพื้นที่น ้าซึมผ่านได้เพื่อน ามาหารูปแบบและความสัมพันธ์ต่อการลดลง
ของปริมาณน ้าไหลนองและแนวทางการออกแบบพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ของโครงการพักอาศัยรวม ศึกษา
ด้วยวิธีการส ารวจพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลทางกายภาพ ที่เป็นตัวแปรในการลดน ้าไหลนอง ได้แก่  ประเภท
ของการใช้ที่ดิน, ข้อก าหนดควบคุมความหนาแน่น, ต าแหน่งพื้นที่โครงการ, ขนาดพื้นที่ดาดแข็ง, 
ขนาดพ้ืนที่ดาดอ่อนเพื่อปลูกต้นไม้, พ้ืนผิวแบบรูพรุน, ลักษณะดิน และปริมาณน ้าฝน น าข้อมูลที่ได้มา
จ าลองสถานการณ์ร่วมกับข้อก าหนดควบคุมความหนาแน่นและกลยุทธ์ทางมาตรการเชิงภูมิสภาปัต
ยกรรม ผ ่ านโปรแกรมคอมพ ิว เตอร ์  Autodesk InfraWorks 360 ในช ุด เคร ื ่ องม ือ Green 
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Stormwater Infrastructure (GSI) ด้วยวิธี TR-55 เพ่ือหาปริมาณน ้าไหลนอง (runoff) และน ามาหา
ค่าการลดลงด้วยสมการ Quadratic regression  

ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่แบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณสามารถลดอัตราน ้าไหล
นองได้สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มในพื้นที่ BAF ร้อยละ 50 ของอัตราส่วนพื้นที่ว่าง เมื่อรวม
พื้นที่ด้วย 3 กลยุทธ์ในการลดน ้าไหลนองเชิงภูมิสถาปัตยกรรม สามารถลดผลกระทบจากน ้าไหลนอง
ของเมืองในพื้นที ่ของการพัฒนาที่อยู ่อาศัยได้ จากนั ้นการลดน ้าไหลนอง โดยการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมที่แนะน า คือ (a) พื้นที่แบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณควรมีสัดส่วนมากกว่า ร้อย
ละ 20 ของอัตราส่วนพื้นที่ว่างในพื้นที่โครงการ, (b) พื้นที่ผิวพรุนน ้าควรมีมากถึง ร้อยละ 20 ของ
อัตราส่วนพื้นที่ว่าง, และ (c) พ้ืนที่สีเขียวแบบเปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า ควรมีมากถึง ร้อยละ 
60 ของอัตราส่วนพื้นที่ว่าง กลยุทธ์ในการลดน ้าไหลนองเชิงภูมิสถาปัตยกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้
สามารถน ามาใช้เพื่อการลดน ้าไหลนองที่เกิดจากน ้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็
สามารถลดมลพิษทางน ้าด้วย การศึกษานีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อนักผังเมืองและภูมิสถาปนิกทางด้านการ
วางแผนและออกแบบพื ้นที่  BAF ตามข้อก าหนดผังเมือง รวมไปถึงลดน ้าไหลนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
ค ำส ำคัญ: น ้าไหลนอง, พ้ืนที่น ้าซึมผ่านได,้ มาตรการเชิงภูมิสถาปัตยกรรม, พื้นผิวแบบรูพรุน 
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 ABSTRACT 
 

The central business district of Bangkok metropolitan area now, as the 
development of residential projects continued increases, so does the built-up area of 
hardscape urban landscape. It is a major cause of urban flooding and water pollution 
in urban communities, when impervious surfaces (built from materials such as asphalt 
and concrete) are constructed during land development. During rainstorms, these 
surfaces was carrying polluted stormwater to storm drains, instead of allowing the 
water to percolate through soil. Landscape irrigation runoff mitigation systems and 
biotope area factor or BAF include bio-retention systems, permeable pavement, and   
green open spaces area of trees, shrub, and grass may be used to reduce the effects 
of urban runoff in residential density  

This study presents situational study and management for relieve runoff at 
present and evaluation of biotope area factor for relation to reduce stormwater runoff 
and design guidelines of biotope area factor in residential projects. Study on-site survey 
physical data are factors reduce to stormwater runoff such as land use control, density, 
hardscape area, soft scape for tree area, permeable pavement, soli, and rainfall to 
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simulate the situation with provision density and use landscape architecture measure 
add to simulation. These data using a computer simulation software via Autodesk 
InfraWorks 360 with Green Stormwater Infrastructure (GSI) in a way TR-55 for find runoff 
and reduction value with quadratic regression.  

The results found that the bio-retention can effectively use to reduce peak 
runoff rates by increasing BAF about 50 percent of open space ratio. When integration 
these area with three landscape design strategies to mitigate stormwater runoff, so it 
can be used to reduce the effects of urban runoff form the project site of residential 
development. Then, runoff mitigation by landscape design guidelines and optimal 
develop a recommended outline that include; (a) the proportion of bio-retention 
should be designed more than 20 percent of open space  in the site, (b) permeable 
pavement should be up to 20 percent of open space, and (c) green open spaces area 
of trees, shrub, and grass up to 60 percent of open space. These effective landscape 
design strategies could use to reduce stormwater runoff involves reducing the flow of 
stormwater, as well as reducing pollutant discharges. The benefit of this study can be 
to urban planner and landscape architects for the planning and design of BAF by 
comprehensive plan with including runoff mitigation to effectiveness and sustainable. 
 
Keywords: runoff, biotope area, landscape architecture measure, Permeable 
pavement 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

 

ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวที่มากขึ้นทำใหเมืองเกิดยาน

ศูนยกลางเศรษฐกิจ (Central Business District) นับวามีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

ยังเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนเพื่อสะดวกในการเดินทางมาทำงานของผูคน จึงมีอาคารพักอาศัย

ขนาดใหญเติบโตอยางตอเนื่อง สิ่งปลูกสรางและพื้นที่ดาดแข็งมากขึ้นตามความเจริญของเมือง สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสภาพแวดลอมของภูมิทัศน เมื่อเขาสูฤดูฝนทำใหเกิด

ปญหาน้ำทวมขัง กระทบตอการใชชีวิตประจำวันของประชากร และน้ำฝนไมสามารถซึมผานพ้ืนท่ีดาด

แข็งไดทำใหประสิทธิภาพการซึมของน้ำลงสูดินลดลง รวมทั้งการจัดการระบบระบายน้ำที่ไมเพียงพอ

จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหปริมาณน้ำฝนท่ีตกในปริมาณมากพ้ืนท่ีดาดแข็งทำใหน้ำไมสามารถซึมผาน

ไปไดเกิดน้ำที่ไหลบนผิวดินจะกลายเปนน้ำไหลนอง (Runoff) ที่ไมพึงประสงคใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเกิดน้ำฝนไหลนอง (Stormwater Runoff) ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอยานท่ีอยูอาศัย

หนาแนนในเขตเมือง อันเนื่องมาจากความหนาแนนของการอยูอาศัยและความเขมขนของการใช

ประโยชนที่ดินซึ่งตรงขามกันกับการมีพื้นท่ีรับน้ำหรือพื้นที่พรุนน้ำตามธรรมชาต ิ(ดำรงศักดิ์ รินชมพู, 

2558) เรียกไดวาการเกิดพื ้นที ่ดาดแข็ง (hardscape) มากจนมาแทนที่พื ้นท่ีภูมิทัศนดาดออน 

(softscape) นั้นสงผลกระทบไปยังพื้นที่สีเขียวในยานพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนในเขตเมืองซึ่งเปนยาน

ตึกสูงมีพื้นที่ใชสอย 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไปจะตองทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและ

กำหนดใหมีพ้ืนท่ีชีวภาพหรือพ้ืนท่ีน้ำซึมผานได (Biotope area factor: BAF) นั้นถูกกลืนไปดวยพ้ืนท่ี

ดาดแข็งหรือพื้นที่คอนกรีตไปเรื่อย ๆ ทำใหเกิดการระบายน้ำผิวดินของเมืองไมเพียงพอ นับวาเปน

ปญหาเรื้อรังสำหรับชาวเมืองกรุงเทพฯ ตองพบเจออยูบอยครั้งและไมไดรับการแกปญหาอยางยั่งยืน 

ในขณะท่ีมีการนำมาตรการขอกำหนดของพ้ืนท่ีน้ำซึมผานไดมาใชบังคับผังเมืองในกฎกระทรวงวาดวย

เรื่องการควบคุมความหนาแนนซึ่งเปนแนวทางในการทำใหเกิดการใชพื้นที่ที่ถูกควบคุมเกิดประโยชน

ตอสารธารณะและเปนอีกแนวทางท่ีเพิ ่มพื ้นที่ร ับน้ำเพื ่อบรรเทาการเกิดน้ำไหลนอง อีกทั ้งการ

แกปญหาโดยการเพิ่มทอระบายน้ำหรืออุโมงยักษหรือการสูบน้ำอยางรวดเร็วก็ยังไมสามารถทำให

ปญหาน้ำทวมขังหมดไปไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตองคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการ

ระบายน้ำทางทอระบายน้ำสูธรรมชาติลงสูทองทะเลจะเต็มไปดวยสารปนเปอน สารแขวนลอย คราบ

น้ำมันจากรถยนต ยิ่งระบายเร็วยิ่งทำใหเกิดสารปนเปอนมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นจึงควรทำใหขอกำหนด
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พื้นท่ีน้ำซึมผานเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนตอเมืองและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งการ

คำนึงถึงมาตรการเชิงภูม ิสถาปตยกรรม ในการหาแนวทางโดยการนำวิธ ีต าง ๆ ในงานภูมิ

สถาปตยกรรม เชน การกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ (Bioretention), พื้นผิวเพื่อชวยบรรเทาปญหาเรื่อง

น้ำทวมขังหรือพ้ืนผิวแบบรูพรุน (Permeable pavement) หรือแมกระท่ังสวนบนดาดฟาหรือหลังคา

เขียว (Green Roof) สิ่งเหลานี้มิไดเปนเพียงการออกแบบวางแผนเพ่ือใหเกิดความสวยงามเพียงอยาง

เดียวแตยังเกิดประโยชนดานสิ่งแวดลอมอีกดวยอันเปนการนำวิธีการแกปญหาบนพ้ืนฐานธรรมชาติมา

ประยุกตใชรวมกับขอกำหนดทางผังเมืองโดยไมใชแคเทคนิคทางวิศวกรรมเพียงอยางเดียว 

อยางไรก็ตามการศึกษาสถานการณและขอกำหนดควบคุมความหนาแนนในการบรรเทา

ปริมาณน้ำไหลนองและศึกษาความสัมพันธพื้นที่ซึมน้ำผานตอปริมาณน้ำไหลนองไวแลว ดังนั้นเพ่ือ

เปนการศึกษาตอยอดจึงนำมาตรการเชิงภูมิสถาปตยกรรม ในการออกแบบปรับปรุงโครงสรางดิน 

พื้นผิวรูพรุน และพืชคลุมดิน มาใชในการศึกษาหาความสัมพันธรวมกับขอกำหนดทางผังเมืองเรื่อง

พื้นท่ีน้ำซึมผานได เพื่อศึกษารูปแบบและมาคำนวนคาปริมาณน้ำไหลนอง และเสนอแนะแนวทางลด

ปริมาณน้ำไหลนอง โดยศึกษารวมกับขอกำหนดทางผงัเมืองเพ่ือควบคุมความหนาแนนซ่ึงมีขอกำหนด

อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอที่ดิน (Fool Area Ratio: FAR), อัตราสวนพื้นที่คลุมอาคาร (Building 

Coverage Raito: BCR), อัตราสวนที่วางตอพื้นที่อาคาร (Open Space Ratio: OPR), พื้นที่น้ำซึม

ผานไดเพื่อปลูกตนไม (Biotope Area Factor: BAF) กลาวคืออัตราสวนพื้นที่ชีวภาพและพื้นที่ซึมน้ำ

ตองไมนอยกวา 50% ของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร โดยทั่วไปในการกำหนดพื้นท่ีน้ำซึมผานตามการ

ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมนั้นนักออกแบบก็จะนำมาปฎิบัติเพียงพื้นที่ปลูกตนไมใหญเพราะ

มิไดมีขอบังคับใหทำเปนพื้นที่กักเก็บน้ำดวยพืชพรรณหรือสวนซับน้ำฝนอันเปนพื้นที่ซึมน้ำผานที่เกิด

ประสิทธิภาพ ในการศึกษานี้จึงนำมาตรการเชิงภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี

รวมกับขอกำหนดดังกลาวขางตนเพ่ือนำมาทดลอง ท่ีจะเปนผลดีของการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

และสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 

1.2 สมมติฐานงานวิจัย 

 

การนำมาตรการเชิงภูมิสถาปตยกรรมมารวมกับขอกำหนดควบคุมความหนาแนนทางผัง

เมืองทำใหลดปญหาน้ำไหลนองของเมืองได 
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1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1.3.1 เพ่ือศึกษาสถานการณและการจัดการในการบรรเทาปริมาณน้ำไหลนอง 

1.3.2 เ พ่ือศึกษารูปแบบพื้นที่น้ ำซึมผานที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

รับน้ำไหลนอง 

1.3.3 เพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะการออกแบบพื้นที่น้ำซึมผานไดสำหรับโครงการ

พักอาศัยรวม 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.4.1.1 ศึกษาผลกระทบของพื้นท่ีน้ำซึมผานไดและพื้นผิวพรุนน้ำ ที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพของการลดปริมาณน้ำไหลนองในพ้ืนท่ีเมือง  

1.4.1.2 ศึกษาสถานการณน้ำไหลนองและการจัดการของพื้นที่ยาน CBD และ

ยานท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

1.4.1.3 ศึกษาขอมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดในคาบอุบัติ 2 ป 5 ป ชวงเวลา 1-12 

ชั่วโมง ขอมูลจากสำนักการระบายน้ำ 

1.4.1.4 ศึกษาปริมาณน้ำไหลนองในยานที่พักอาศัยหนาแนน โดยการจำลอง

โ ป รแกรมทา งคอ ม พ ิ ว เ ต อ ร   Autodesk InfraWorks 360 เ ค รื่ อ ง ม ื อ  Green stormwater 

Infrastructure โดยใชวิธี TR-55 และอัตราการลดลงของน้ำฝนดวยสมการ Quadratic regression 

1.4.1.5 ศึกษาการรูปแบบพื้นที่ในการลดน้ำไหลนองโดยใชหลักแนวคิดของแนว

ทางการแกป ญหาบนพื ้นฐานธรรมชาติ (Nature Based Solution: NBS) ในหลักการเช ิงภ ูมิ

สถาปตยกรรมเพ่ือนำมาเปนกลยุทธในการทดลอง 

1.4.1.6 ศึกษาราคาตนทุนของพื้นที่แตละรูปแบบกลยุทธที่สามารถทำใหน้ำไหล

นองเปน 0 นิ้วได 

1.4.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีศึกษา 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงการทดลองในพื้นท่ีเขตสาทร ซึ่งเกณฑที่ใชในการ

พิจารณามีหลากปจจัย เชน ยานท่ีพักอาศัยหนาแนนตามขอกำหนดการควบคุมความหนาแนนของผัง

เมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีความหนาแนนของอาคารพักอาศัยรวม อีกท้ังเปนยาน
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ศูนยกลางธุรกิจในใจกลางเมือง (Center Business District) ซ่ึงมีความสำคัญทางดานเศรษฐกิจท่ีตอง

มีการเดินทางและรวมถึงเปนพื ้นท่ีเขาขายพื ้นที ่จุดออนการเกิดน้ำไหลนอง จากการกำหนดใน

แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมกรุงเทพมหานคร ของสำนักการระบายน้ำ ประจำป 

2562 และมีปริมาณฝนสะสมมากกวา 60 มิลลิเมตรเพราะเปนเหตุทำใหน้ำผิวดินไมสามารถระบายได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชพ้ืนท่ีขนาดแปลงท่ีดินตัวอยางมาทำการทดลองเพ่ือเปนตนแบบ เนื่องจาก

เปนโครงการพักอาศัยขนาดใหญที่สามารถทำพื้นที่น้ำซึมผานใหเกิดประโยชนและไมสงผลกระทบตอ

พื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งมีสัดสวนของอัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) ตามขอกำหนดผัง

เมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนพ้ืนท่ีน้ำซึมผานได (BAF) ไมนอยกวารอยละ 50 ของพ้ืนท่ีวาง 

 

ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงความหนาแนนอาคารพักอาศัยแบงตามเขตของกรุงเทพมหานครและจุดเฝา

ระวัง จุดออนน้ำทวม. โดยผูวิจัย, 2563. 
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1.5  ข้ันตอนการวิจัย 

 

1.5.1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอกับวิธีการวางแผนการจดัการน้ำไหลนอง และศึกษา

เครื่องมือท่ีสามารถนำมาหาแนวทางในการลดน้ำไหลนอง 

1.5.2 เก็บรวบรวมขอมูลของพื้นที่ศึกษา ไดแก ขอมูลทางกายภาพและขอมูลตัวแปร 

ตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง 

1.5.3 คำนวณอัตราสวนพื้นท่ีน้ำซึมผาน และจำแนกพื้นที่ดวยประเภทของกลยุทธดาน 

Green Stormwater Infrastructure (GSI) ประกอบดวย พื้นที่แบบมีระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ, 

พ้ืนผิวพรุนน้ำและพ้ืนท่ีสีเขียวเปดโลงปลูกไมยืนตน ไมพุม หญา  

1.5.4 จำลองสถานการณน้ำฝนสะสมในชวงปริมาณน้ำฝนสะสมในชวงคาบอุบัติ 2 ป

และคาบอุบัติ 5 ป ในแตละรูปแบบพื้นท่ี โดยอยูในอัตราสวนของขอกำหนดทางผังเมืองเรื่องพื้นท่ี

น้ำซึมผานได รอยละ 50 ของพื ้นที ่ว างในอาคารพักอาศัยรวม โดยอาศัยโปรแกรมจำลองทาง

คอมพิวเตอร Autodesk InfraWorks 360 โดยใชเครื ่องมือ Green Stormwater Infrastructure 

(GSI) ใชวิธีการคำนวณแบบ TR-55  

1.5.5 วิเคราะหและประเมินผลของขอมูลนำมาหาคาการลดลงดวยสมการ Quadratic 

regression เพื่อหาความสัมพันธของพื้นที่น้ำซึมผานไดตอปริมาณน้ำไหลนองและหาการรับน้ำไหล

นองตอราคาตนทุนของแตละรูปแบบกลยุทธ เพื่อนำมาพัฒนาหาแนวทางออกแบบของพื้นท่ีน้ำซึม

ผานท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย. โดยผูวิจัย, 2563. 

ตัวแปรตน 

ปจจัยภายใน 

1. ปจจัยดานมาตรการทางผังเมือง  

- อัตราสวนพ้ืนท่ีวางตออาคาร (OSR) 

- อัตราสวนพ้ืนท่ีชีวภาพ (BAF) 

2. ปจจัยดานมาตรการออกแบบทางภูมิ

สถาปตยกรรม 

- พ้ืนท่ีดาดออนเพ่ือปลูกตนไม 

- โครงสรางดิน 

- วัสดุพ้ืนผิวพรุนน้ำ 

ปจจัยภายนอก 

- ปริมาณน้ำฝน 

 

 

ตัวแปรตาม 

- ปริมาณน้ำไหลนอง 

- สัดสวนพ้ืนท่ีดาดออน

เพ่ือปลูกตนไม 

 

 

ผลลัพธ 

พ้ืนท่ีน้ำซึมผานท่ีเกิด

ประสิทธิภาพในการ

รับปริมาณน้ำไหลนอง 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 ทราบถึงสถานการณและการจัดการในการบรรเทาปริมาณน้ำไหลนอง 

1.6.2 ทราบถึงรูปแบบและลักษณะของพื้นที่น้ำซึมผานที่เกิดประสิทธิภาพตอการลด

ปริมาณน้ำไหลนอง  

1.6.3 ทราบถึงแนวทางและขอเสนอแนะการการออกแบบพื้นที่น้ำซึมผานไดสำหรับ

โครงการพักอาศัยรวม 

 

1.7  นิยามคำศัพทเฉพาะ 

 

1.7.1 น้ำฝนไหลนอง (Stormwater Runoff) หมายถึง น้ำฝนที ่เกิดจากผลผลิตใน

ชวงเวลาที่ไอน้ำในอากาศไดรวมตัวกันและทำใหเกิดฝนตก กลายเปนน้ำฝนที่ไมไดไหลซึมผานดิน จะ

ไหลอยูบนผิวดินหรือที่เรียกวาการไหลของน้ำผิวดิน เปนน้ำฝนสวนเกินที่ไมสามารถระบายไปที่อื่นได

ในเวลานั้นๆ  

1.7.2 น้ำไหลนอง (Runoff) ปริมาณน้ำสวนเกินอันเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมที่ไม

สามารถไหลซึมลงสูพ้ืนดินหรือระบายใหหมดไปได 

1.7.3 การกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ (Bioretention) คือ องคประกอบของงานภูมิ

สถาปตยกรรมในลักษณะภูมิทัศนดาดออน หมายถึงการเลือกใชพืชพรรณและระบบชั้นดินในการกัก

เก็บน้ำและเพิ่มอัตราการซึมน้ำเพื่อบำบัดน้ำกอนการปลอยสูธรมชาติเพื่อเปนการลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

1.7.4 พ้ืนผิวแบบรูพรุน (Permeable pavement) พ้ืนผิวหรือวัสดุผิวทางท่ีสามารถให

น้ำซึมผานได ไมวาจะเปนพื้นถนน พื้นทางเดิน หรือพื้นดาดแข็งตางๆ มีลักษณะเปนชองหรือรูเพื่อให

น้ำฝนซึมผาน อยางนอย 10% ข้ึนไป  

1.7.5 ภูมิทัศนดาดแข็ง (Hardscape) คือ องคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรมแข็ง 

เชน วัสดุพ้ืนผิว โครงสรางและงานระบบตางๆ  

1.7.6 ภูมิทัศนดาดออน (Softscape) คือ องคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรมออน

ของสวนงานท่ีเปนดิน เชน พืชพรรณ บอน้ำ 

1.7.7 มาตรการเชิงภูมิสถาปตยกรรม คือ แนวคิดหรือวิธีการที่วาดวยการออกแบบวาง

แผนการอนุรักษและจัดการพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารรวมทั้งพื้นที่ภายในบางสวนหรือบนดาดฟา

เพ่ือใหเกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
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1.7.8 พื้นที่ชีวภาพหรือพื้นที่ซึมน้ำ (Biotope area) คือ พื้นที่ที่สามารถปลูกตนไมและ

ใหน้ำซึมผานได 

1.7.9 BMPs (Best management practices) คือ แนวทางการจัดการเพ่ือชวยลด

ปญหาน้ำไหลนองน้ำฝน  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาความสัมพันธของพื้นท่ีน้ำซึมผานที่ใชมาตรการการเชิงภูมิสถาปตยกรรม

และการออกแบบปรับปรุงโครงสรางดินตอปริมาณน้ำไหลนองมีความจำเปนที่จะตองทบทวนแนวคิด

ทฤษฎีดานหลักการทางภูมิสถาปตยกรรมเพื่อระบายน้ำผิวดิน และการทบทวบการใชเครื่องมือและ

เทคนิคที่จะนำมาสูผลลัพธของขอมูลในการนำมาใชหาความสัมพันธและแนวทางในการระบายน้ำผิว

ดินอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดทฤษฎีเพ่ือใชเปนองคความรูดังตอไปนี้ 

 2.1 สาเหตุการเกิดน้ำไหลนอง 

 2.2 พ้ืนท่ีจุดออนน้ำทวมในกรุงเทพมหานคร 

 2.3 อาคารพักอาศัยรวมในกรุงเทพมหานคร 

 2.4 ขอกำหนดการใชประโยชนท่ีดิน 

 2.5 เครื่องมือการหาปริมาณน้ำไหลนอง 

2.6 แนวทางการจัดการน้ำไหลนองในเชิงภูมิสถาปตยกรรม 

2.7 สรุปผลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 สาเหตุการเกิดน้ำไหลนอง 

 

2.1.1 สาเหตุจากธรรมชาติ 

(1) ปริมาณน้ำฝน  

น้ำฝน อันเปนสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณธรรมชาติ นับไดวาเปน

สาเหตุหลักของการเกิดน้ำไหลนอง เมื่อน้ำฝนตกลงมาสูพื้นผิวโลก บางสวนอาจซึมผานผิวดินและ

บางสวนยังขังอยูบนผิวดินจึงเกิดน้ำทวมขังทำใหเกิดน้ำไหลนองบนผิวดิน (runoff)  จากสถิติปริมาณ

น้ำฝนรายเดือนสะสมของกรุงเทพมหานคร ภาพที่ 2.1 ในชวงฤดูฝนในระหวางเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนตุลาคม และตกหนักในเดือนตุลาคมประกอบกับเปนชวงท่ีมีโอกาสเกิดพายุหมุนท่ีเกิดในทะเลจีน

ใตสงผลกระทบทำใหเกิดฝนตกหนัก คลื่นทะเลสูง เกิดปญหาน้ำทวม ทำใหกรุงเทพมหานครมีปริมาณ

น้ำฝนสะสมท้ังปอยูท่ี 1006 มิลลลิิตร (สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, 2562) ในการแสดงผล

การเปรียบเทียบของกราฟท่ีมีลักษณะลดลงในแตละป และเปนภัยธรรมชาติท่ีคาดเดายากของปริมาณ

น้ำฝนในแตละป และการเตรียมการรับมือท่ีไมทันทวงทีจึงทำใหเกิดน้ำไหลนอง (runoff) ทวมขังอยาง

ฉับพลัน  
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนสะสม พ.ศ. 2562. โดยสำนักการระบายน้ำ, 

2562. 

  

(2) ชนิดของดิน   

ลักษณะดินในกรุงเทพมหานคร โดยท่ัวไปเปนดินราบลุมแมน้ำมีลักษณะราบและ

สม่ำเสมอ ซึ่งพื้นที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลางมีลักษณะชั้นดินแบบดินเหนียวออนปากแมน้ำ 

หรือเปนดินตะกอนที่ถูกพัดมาทับถมกัน จึงมีชื่อเฉพาะเปนที่เรียกกันอยางทั่วไปวา Bangkok Clay 

สามารถแบงชั้นดินไดแสดงดัง ภาพท่ี 2.2 กรมทางหลวงชนบท ไดอธิบายไวดังนี ้

ดินชั้น Crust เปนดินชั้นบนสุด เปนชั้นดินถมมีท้ังวัสดุจำพวกดินเหนียว ดินลูกรัง 

มีความลึกประมาณ 3-5 เมตร อันเนื่องมาจากการทับถมของดินในอดีตสูปจจุบัน  

ดินชั้นดินเหนียวออน (Soft Clay) มีลักษณะสีดำปนเทามีเปลือกหอยทะเลปน มี

ระดับความลึกประมาณ 12-20 เมตร จากผิวดิน  

ดินชั้นดินเหนียวออนปานกลาง (Medium Clay) มีสีเทาถึงเทาปนน้ำตาล มี

ระดับความหนาลึกประมาณ 2-6 เมตร  

ดินชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) มีสีน้ำตาลปนเหลือง มีความหนาของชั้นดินไม

แนนอน  
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ชั้นทรายชั้นแรก (First Sand) มีสีเทาและสีน้ำตาลออนถึงน้ำตาลปนดํา โดยท่ัวไป

พบท่ีระดับความ ลึกมากกวา 20 เมตร เปนดินจําพวกทรายละเอียดถึงปานกลาง ต่ำกวาชั้นทรายชั้น

แรกจะ เปนชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff to Hard Clay) กับชั้นทราย (Deep Sand) สลับกันไป  

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงรูปตัดโดยท่ัวไปของชั้นดินกรุงเทพมหานคร. โดยกรมทางหลวงชนบท, 2559. 

 

ลักษณะและคุณสมบัติของดิน 

ดินเหนียว เปนดินที่เมื่อเปยกแลวมีความยืดหยุน อาจปนเปนกอนหรือคลึงเปน

เสนยาวไดเหนียวเหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไมดี มีความสามารถในการ

อุมน้ำไดดี มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดสูง หรือคอนขางสูง เปนดินท่ี

มีกอนเนื้อละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยูมาก เหมาะที่จะใชทำนาปลูกขาวเพราะเก็บ

น้ำไดนาน 

ดินทราย เปนดินท่ีมีการระบายน้ำและอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุมน้ำ

ต่ำ มีความอุดมสมบูรณต่ำ เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีนอย พืชที่ชั้นบนดิน

ทรายจึงมักขาดท้ังอาหารและน้ำเปนดินท่ีมีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก 

ดินรวน เปนดินท่ีมีเนื้อดินคอนขางละเอียดนุมมือ ยืดหยุนไดบาง มีการระบายน้ำ

ไดดีปานกลาง จัดเปนเนื้อดินท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติมักไมคอยพบ แตจะพบดิน

ท่ีมีเนื้อดินใกลเคียงกันมากกวา (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 

จะพบวา ลักษณะของดินท่ัวไปขอบกรุงเทพมหานครในชั้นบนสุดสวนใหญจะเปน

ดินเหนียว ซ่ึงเปนดินท่ีอุมน้ำ และระบายน้ำและอากาศไดไมดี ในขณะท่ีดินทราย มีการระบายน้ำและ
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อากาศไดดีมาก น้ำซึมผานไดงาย นอกจากเรื่องการระบายน้ำของดินที่เปนสาเหตุของการเกิดน้ำไหล

นองแลว ยังมีเรื ่องการทรุดตัวของดินอันเนื ่องมาจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งมีการกลาวไววา

กรุงเทพมหานครมีการทรุดตัวของดินเฉลี่ยปละ 1 ซม. เลยทีเดียว แตการทรุดตัวของดินก็ไมใชสาเหตุ

หลักซะทีเดียวแตเปนเพราะระบบการระบายน้ำของเมืองลมเหลว ดังนั้นควรใหความสำคัญใหมีการ

เพ่ิมการจัดการดานมาตรการเรื่องพ้ืนท่ีซึมน้ำของเขตเมืองเพ่ือการวางแผนการพัฒนาตอไป 

2.1.2 สาเหตุจากมนุษย 

(1) ปริมาณความหนาแนนของเมือง  

อันเกิดจากความตองการพัฒนาเมืองของมนุษย เกิดปญหาดานผังเมือง ดวย

เนื ่องจากกรุงเทพมหานครไดมีการพัฒนาและมีความเจริญของเมืองอยางรวดเร็ว และการวาง

แผนการวางผังเมืองและการใชท่ีดินอาจจะไมเปนไปตามแผนท่ีควรจะเปน โดยท่ีท่ีวางรับน้ำตางๆ ถูก

แทนที่ดวยอาคารและพื้นคอนกรีต ทำใหความสามารถในการซึมน้ำยากกวาในอดีต ดวยการจัดการ

ทางดานสาธารณูปโภคที่ไมเหมาะสม ปญหาระบบระบายน้ำ การสรางขนาดทอระบายน้ำที่ไม

เพียงพอตอขนาดชุมชนที่มากขึ้นและการอุดตันของทอระบายน้ำดวย เมื่อเวลาฝนตกหนักทำใหการ

ระบายน้ำจากอาคารบานเรือนสูคลองหรือทางระบายน้ำไมทัน จึงทำใหน้ำเออลนจนทวมขังในที่สุด 

และเปนปญหาที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลประสบปญหานี้บอยครั้งและเปนประจำในบางพื้นที่ (จี

ระนันท สุกุล, 2559) 

(2) การลุกล้ำลำคลอง  

ในอดีตคูคลองริมถนน จะเปนที่รับน้ำ แตปจจุบันถูกพัฒนาเพื่อสรางท่ีอยูอาศัย

ทำใหไมมีพื้นที่รับน้ำ อีกทั้งคูคลองถูกถมเปนถนน และสรางทอระบายน้ำขนาดไมเพียงพอ ประกอบ

กับการขยายตัวของชุมชนในปจจุบันทอระบายน้ำสวนใหญจึงมีขนาดเล็กวาความตองการของแผน

หลัก นอกจากนั้นคูคลองถูกรุกล้ำจนแคบไมสามารถขุดลอกไดลึกเพียงพอ  

(3) ปญหาระบบระบายน้ำ  

จากปญหาผังเมือง ตามมาดวยมีปญหาขาดแผนหลักระบายน้ำท่ีถูกตอง คู คลอง 

ถูกถม เปนนถนน และสราางทอระบายน้ำขนาดไมเพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนใน 

ปจจุบันทอระบายน้ำสวนใหญจึงมีขนาดเล็กกวาความตาองการของแผนหลัก นอกจากนั้น คู คลองถูก

รุกลาจนแคบไมสามารถขุดลอกไดลึกเพียงพอ นอกจากจะตองสรางเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็กริม

คลองกอนเทานั้น อนึ่ง เพื่อชวยใหระบบระบายน้ำธรรมชาติดีขึ้น แผนหลักไดกำหนดใหมีการสราง

สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และจัดหาที่วางรับน้ำขนาด ใหญเพิ่มเติมอีกเปนจำนวนมาก ปญหา

ระบบระบายน้ำที่ตองปรับปรุงกอสรางนั้น จะตองใชงบประมาณมหาศาลและ กอใหเกิดปญหา

การจราจรติดขัดดวย  
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2.2 พ้ืนท่ีจุดออนน้ำทวมในกรุงเทพมหานคร 

 

มีการกำหนดพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำทวมกรุงเทพมหานคร อางอิงจากแผนปฏิบัติการ

ปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมกรุงเทพมหานคร ประจำป 2562 (สำนักการระบายน้ำ, 2562) ดังนี้  

(1) ดอนเมือง อนุสรณสถาน     พ้ืนท่ี 37.640 ตารางกิโลเมตร 

(2) แจงวัฒนะ      พ้ืนท่ี 35.778 ตารางกิโลเมตร   

(3) รัชดาภิเษกพหลโยธิน แยกเกษตร    พ้ืนท่ี 36.760 ตารางกิโลเมตร   

(4) ลาดพราว บางกะป นวมินทร    พ้ืนท่ี 42.017 ตารางกิโลเมตร   

(5) ดินแดง, หวยขวาง     พ้ืนท่ี 18.000 ตารางกิโลเมตร   

(6) ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี  พ้ืนท่ี 9.540 ตารางกิโลเมตร   

(7) ถนนทหาร พระรามท่ี 6 คลองสามเสน   พ้ืนท่ี 6.423 ตารางกิโลเมตร   

(8) พระรามท่ี 5 คลองผดุงกรุงเกษมคลองสามเสน  พ้ืนท่ี 5.780 ตารางกิโลเมตร   

(9) รามคำแหง      พ้ืนท่ี 11.444 ตารางกิโลเมตร   

(10) ถนนพระจันทร รอบสนามหลวง ถนนทายวัง  พ้ืนท่ี 8.692 ตารางกิโลเมตร   

ถนนหนาพระลาน  

(11) ถนนจันทร เซนหลุยส สวนพลู ทุงมหาเมฆ  พ้ืนท่ี 25.253 ตารางกิโลเมตร   

(12) พระรามท่ี 1      พ้ืนท่ี 11.660 ตารางกิโลเมตร   

(13) ถนนสุขุมวิทฝงเหนือ     พ้ืนท่ี 22.595 ตารางกิโลเมตร   

(14) ถนนสุขุมวิทฝงใตศรีนครินทร    พ้ืนท่ี 40.357 ตารางกิโลเมตร   

(15) ตลิง่ชัน ฉิมพลี มุงมังกร สวนผัก    พ้ืนท่ี 3.600 ตารางกิโลเมตร   

(16) เพชรเกษม      พ้ืนท่ี 8.750 ตารางกิโลเมตร 

(17) ถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน)    พ้ืนท่ี 0.813 ตารางกิโลเมตร   

(18) ถนนบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน)   พ้ืนท่ี 2.490 ตารางกิโลเมตร   

(19) ถนนประชาอุทิศ (เขตทุงครุ)    พ้ืนท่ี 3.326 ตารางกิโลเมตร   

(20) ถนนสุวิทวงศ (เขตมีนบุรี)    พ้ืนท่ี 0.741 ตารางกิโลเมตร   

(21) ถนนพัฒนาการ     พ้ืนท่ี 13.251 ตารางกิโลเมตร 

(22) บางซ่ือ      พ้ืนท่ี 2.846 ตารางกิโลเมตร 

จากแผนที่ปริมาณน้ำฝน ภาพที่ 2.3 พบวารอยละ 80 ของพื้นที่ มีฝนฟาคะนอนและมี

ฝนตกหนักมากบางแหง และมีปริมาณฝนรวมสูงสุด โดนวัดจากสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย เขตบางขุน

เทียน 136.5 มิลลิเมตร จุดวัดคลองบางนา-ถ.ศรีนครินทร เขตบางนา 129.5 มิลลิเมตร จุดวัดคลอง

ประเวศฯ-วัดขจรศิริ เขตสวนหลวง 98.5 มิลลิเมตร จุดวัดบึงหนองบอน เขตประเวศ 98 มิลลิเมตร
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จุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตยปริมาณฝน 80 มิลลิเมตร และสำหรับฝนท่ีตกหนักประมาณ 

1 ชั่วโมง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนไดสูงสุดอยูที่เขตจตุจักรอยูท่ี 

79 มิลลิเมตร สงผลใหม ีน ้ำทวมขังหลายจุดในพื ้นที ่ นอกจากถนนพหลโยธิน บริเวณหนา

หางสรรพสินคาเซนทรัลลาดพราวแลว ยังมีที่ถนนลาดพราว ถนนลาดพราว-วังหิน ถนนรัชดาภิเษก 

รวมท้ังในซอยตาง ๆ ก็ไดรับผลกระทบเปนจำนวนมาก และทำใหการจราจรคอนขางติดขัด 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีจุดเฝาระวังพ้ืนท่ีน้ำทวมของกรุงเทพมหานคร. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

2.3 อาคารพักอาศัยรวมในกรุงเทพมหานคร 

 

จากการขยายตัวของที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครทำใหพื้นที่ดาดแข็งเพิ่มขึ้นอันเปน

สาเหตุหนึ่งของพื้นท่ีน้ำซึมผานที่ลดลง ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมองเห็นถึงอาคารที่พักอาศัยรวมท่ี

เกิดขึ้นในแตละป เพราะเมื่อเกิดการพัฒนาของกลุมอสังหาริมทรัพยนั้นตองไมเพียงพัฒนาอยางเดียว

ตองสามารถรับมือและบรรเทาปญหาของเมืองท่ีเกิดข้ึนตามมาอยางปญหาน้ำไหลนองไดดวยซ่ึงข้ึนอยู

กับขอกำหนดท่ีบังคับใชและมาตรการตาง ๆ ดวย 

2.3.1 แนวโนมการขยายตัวของโครงการพักอาศัยรวมในกรุงเทพมหานคร 

ในป พ.ศ.2561 ไดมีขอมูลของตลาดคอนโดมิเนียมที่มีอุปทานของคอนโดมเนยีม

เพิ ่มขึ ้นในตลาดในจำนวนที ่ค อนขางสูง จากทั ้งผ ู ประกอบการรายใหญและรายยอย โดยมี

คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นใหม 60,900 หนวย จาก 138 โครงการ ซึ่งทำใหคอนโดมิเนียมมีหนวยสะสม

ท้ังสิ้น 610,900 หนวย ในชวง 5 ปท่ีผานก็มีอัตราการเพ่ิมของอุปทานมากท่ีสุดโดยมากกวา 65-70% 
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เลยทีเดียว ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากกระแสการอยูอาศัยคอนโดใกลรถไฟฟาที่มีมาอยางตอเนื่องนั่นเอง ซ่ึง

หากมีการพัฒนาอยางเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป จึงควรใหการบังคับใชกฏหมายควบคุมความหนาแนนใน

เรื่องของพ้ืนท่ีซึมน้ำผานไดมีบทบาทมากข้ึนและนำมาตรการท่ีเขามาใชรวมดวย 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงการประมาณการณ อุปสงค อุปทาน และยอดขายคอนโดมิเนียม. Nexus 

Research, 2561. 

 

2.4 ขอกำหนดการใชประโยชนท่ีดิน  

 

แผนผังกำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจำแนกประเภทตามพระราชบัญญัติการผัง

เมือง พ.ศ.2518 มาตรา 17(3)(ก) กำหนดใหมีการใชประโยชนที่ดิน 4 ประเภทหลัก คือ ที่อยูอาศัย 

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ชนบทและเกษตรกรรม อาจมีการจำแนกยอยในแตละประเภทแตกตาง

กันตามสภาพและบทบาทการพัฒนาของเมืองนั้น ๆ การใชท่ีดินแตละประเภทจะแบงเปนบริเวณและ

มีขอกำหนดระบุการใชประโยชนที่ดินโดยมุงหมายใหเปนไปเพื่อผลตอการสรางเสริมสุขลักษณะ 

ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม คบคูกับเงื่อนไขตามขอจำกัดและศักยภาพ

ทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มีในพื้นท่ีแตละบิรเวณโดยมีการควบคุมการใชประโยชน

ท่ีดินตามนโยบายของผังเมืองรวม  
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ภาพที่ 2.5 แผนผังกำหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจำแนกประเภททายกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556. โดยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2562. 

 

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมความหนาแนน (Density หรือ Bulk control) โดยมีการ

ควบคุมความหนาแนนของประชากรและระดับของกิจกรรบนพื้นที่ มีจุดหมายเพื่อแกไขและปองกัน

ปญหาจากสภาพความแออัด และเพื ่อประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการใหพอเพียงและไดมาตรฐาน อันมีกฏเกณฑตาง ๆ ท่ีนำมาใชไดแก 

(1) อัตราสวนพื ้นที ่อาคารรวมตอพื ้นที ่ด ิน (Floor area ratio หรือ FAR) เปนการ

ควบคุมความหนาแนนของประชากรและระดับของกิจกรร โดยใชเกณฑกำหนดอัตราสวนสูงสุดของ

พ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของอาคารนั้น ตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอ

พื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไมเกิน 10 ตอ 1 ทั้งนี้การควบคุมโดย

อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินอาจนำมาใชเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดทำประโยชนแกสังคม 

เชน การเพิ่มพื้นที่เปดโลงสาธารณะ โดยใหไดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินที่เพิ่มมากข้ึน 

(FAR Bonus) 
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สูตรการคำนวณ         

พ้ืนท่ีอาคารสูงสุดท่ีสรางได  = คา FAR X ขนาดพ้ืนท่ีดินเปนตารางเมตร 

ตัวอยาง ท่ีดินขนาด 1 ไร (1,600 ตารางเมตร) อยูในพ้ืนท่ีตามขอกำหนด FAR = 6 เทากับวา พ้ืนท่ี

อาคารสูงสุดท่ีสามารถสรางได คือ 6 x 3,200 = 9,600 ตารางเมตร 

ภาพท่ี 2.6 แสดงวิธีการคำนวน FAR. TOOKTEE, 2019. 

 

(2) อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (Open space ratio หรือ OSR) เปน

การควบคุมสภาพความแออัดของอาคาร โดยใชเกณฑกำหนดอัตราสวนต่ำสุดสูงสุดของพื้นที่วางท่ี

ปราศจากอาคารครอบคลุมตอพื้นที่รวมของอาคาร การควบคุมดังกลาวอาจใชอัตราสวนสูงสุดของ

พ้ืนท่ีครอบคลุมอาคารเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางไมนอยกวาท่ีกำหนด ตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) 

ขอ 6(1) อาคารอยูอาศัยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินแปลง

นั้น 

สูตรการคำนวณ 

พ้ืนท่ีเปดโลงบนท่ีดิน = คา OSR x ขนาดพ้ืนท่ีดินเปนตารางเมตร 

ตัวอยาง ท่ีดินขนาด 1 ไร (1,600 ตารางเมตร) อยูในพ้ืนท่ีตามขอกำหนด OSR = 5% เทากับวา 

จะตองมีพ้ืนท่ีเปดโลงบนท่ีดินโดยไมมีหลังคาคลุม 5% x 1,600 = 80 ตารางเมตร หมายความวาตอง

เวนท่ีวางไว ไมใชกอสรางอาคาร 80 ตารางเมตรนั่นเอง 

 
ภาพท่ี 2.7 แสดงวิธีการคำนวน OSR. TOOKTEE, 2019. 
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(3) พื้นที่ซึมน้ำผานไดเพื่อปลูกตนไม หรือ พื้นที่ชีวภาพ (Biotope Area Factor หรือ 

BAF)หมายถึง พื้นที่ในระดับดินที่จัดไวเพื่อใหน้ำบนผิวดินซึมผานลงสูใตดินไดโดยสะดวกและตองมี

การปลูกตนไมประเภทไมยืนตนเปนองคประกอบหลักในพ้ืนท่ีสวนนี้  

ผังเมืองรวมฯ กำหนดวา “ใหมีพื้นที่น้ำซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 

50 ของพ้ืนท่ีวาง” (พ้ืนท่ีวาง ในท่ีนี้หมายถึง OSR เทานั้น) 

 

ภาพที่ 2.8 แสดงวิธีการหาพื้นที่น้ำซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม. โดยสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 

2562. 

 

ภาพที่ 2.9 แสดงลักษณะของพื้นที่วางและพื้นที่น้ำซึมผานได. โดยสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 

2562. 

 

ลักษณะของพื้นที่วางที่ปราศจากสิ่งปกคลุม และพื้นที่น้ำซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม

เปนพ้ืนท่ีซ่ึงน้ำซึมผานไดตามธรรมชาติและไมมีสวนของอาคารอยูใตผิวดิน 
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2.5 เครื่องมือการหาปริมาณน้ำไหลนอง 

 

2.5.1 เครื่องมือโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 

เคร ื ่องม ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการศึกษางานว ิจ ัยน ี ้  ค ือ Autodesk 

InfraWorks 360 โดยใชเครื่องมือ Green Stormwater Infrastructure ประกอบไปดวยหนาตาง

หลักของโปรแกรมและวิธีใชงาน ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 2.10 หนาตางโปรแกรม Green Stormwater Infrastructure (GSI). โดยผูวิจัย, 2563. 

 

(1) Green Stormwater Infrastructure (GSI)  

เมื ่อกำหนดขนาดพื้นที ่ที ่จะนำมาสรางแบบจำลองในโปรแกรมหลัก Autodesk 

Infraworks 360 แลว ทำการติดตั ้งโปรแกรมเสริม (plugin) GSI ในการนำมาตั ้งคาตางๆ เพ่ือ

วิเคราะหผล ดังภาพท่ี 2.10 

การตั้งคาตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการวิเคราะหปริมาณน้ำไหลนอง จะทำการตั้งคาใน

หนาตางหลักของ GSI ดังภาพที่ 2.11 โดยมีการกำหนดการตั้งคาชุดคำสั่ง 3 คำสั่งหลักๆ คือ GSI-

Setup, GSI-MBP Designer, GSI-Planning โดยอธิบายไดดังนี้ GSI-Setup ใชในการเปดการตั้งคา; 

เปลี่ยนการตั้งคา; ออกแบบพายุน้ำฝนและกำหนดวิธีการ, GSI-MBP Designer ตองทำการกำหนด 

BMP กอน จะสามารถทำการออกแบบได, GSI-Planning คือ การแนะนำพ้ืนท่ี BMP ท่ีตองระบุระดับ

ปริมาณน้ำไหลนอง เพ่ือเปดเครื่องมือการวางแผนออกแบบพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 2.11 หนาตางหลักของ Green Stormwater Infrastructure (GSI). โดยชาคร สุทธิวงศพันธ, 

ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

(2) GSI-Setup  

การตั้งคา GSI-Setup เปนการตั้งคาเลือกวิธีการวิเคราะห โดยจะเลือกวีธี TR-

55 เนื่องจาก เปนการจัดหมวดหมูของดินและจากการศึกษาองคความรูเกี่ยวกับมาตรการการกักเก็บ

น้ำดวยพืชพรรณมีความเก่ียวโยงกับชนิดของดินอันเปนตัวแปรท่ีสงผลตอคาการไหลนองของน้ำฝน ดัง

แสดงภาพท่ี 2.11  

Ref. code: 25626116031102BJH



20 

 

ภาพท่ี 2.12 หนาตางชุดคำสั่งการตั้งคาของ GSI. โดยชาคร สุทธิวงศพันธ, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

(3) GSI-BMP Designer  

เมื่อมีการกำหนดรูปแบบสิ่งปกคลุม เปน BMP ในหนาตางหลักของ GSI แลว จะ

สามารถเลือก Define 1 Selected ได ซึ่งจะปรากฏเปนหนาตางของ GSI-BMP Designer แสดงดัง

ภาพที่ 2.12 โดยทำการตั้งคาในการเพิ่มหรือลบในสวนของพื้นที่การระบายน้ำได Contributing 

Drainage Area (CDA) และทำการออกแบบ BMP ของแตละลักษณะ เชน Bioretention โดยการ

ออกแบบในสวนของ Design แบงเปน ความหนาของชั้นผิวดิน (Ponding Depth) ความหนาของชั้น

รองพื ้น (Media Depth) ความพรุนของชั ้นรองพื้น (Media Porosity%) ความหนาของชั้นกรวด 

(Gravel Depth) ความพรุนของชั้นกรวด (Gravel Porosity%) ความพรุนพื ้นที ่ชั ้นลาง (Bottom 

Area) และความสามารถในการซึม (Infiltration) ซึ่งในสวนของ Design ขางตนที่กลาวมานั้น จะ

สงผลตอคา runoff ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการออกแบบ โดยจะแสดงภาพลักษณะชั้นดินของ BMP 

ใน Schematic และแสดงผล Runoff ในพ้ืนท่ีการวิเคราะหซ่ึงเปลี่ยนไปตามคาของการออกแบบของ

แตละประเภทและลักษณะวัสดุและชั้นดิน   
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ภาพท่ี 2.13 หนาตางชุดคำสั่งการตั้งคาของ GSI. โดยชาคร สุทธิวงศพันธ, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

(4) GSI-Planning Tool 

จากการศึกษาการประยุกตออกแบบการพัฒนาพื้นที่รับน้ำไหลนอง ที่วาดวยการ

กักเก็บ ชะลอ และระบายน้ำผิวดิน นำมาประยุกตใชการออกแบบจำลองสถานการณกับโปรแกรม

ทางคอมพ ิว เตอร   GSI ด วยแนวทาง BMPs Designer อ ันได แก   Bioretention/Permeable 

Pavement 
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และ Green Roof ที่สามารถชวยการออกแบบพื้นที ่ร ับน้ำไหลนองที ่ลดลงได โดย GSI สามารถ

วางแผนใหเปนแนวทางในการเพ่ิม ลด สัดสวนของแนวทางการออกแบบท่ีกลาวมา ดังแสดงตามภาพ

ท่ี 2.14 

 

 

ภาพท่ี 2.14 หนาตางชุดคำสั่งการตั้งคาของ GSI. โดยชาคร สุทธิวงศพันธ, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

การใชเครื่องมือคอมพิวเตอรในการหาคาน้ำไหลนองโดยวิธีการ TR-55 เปนท่ี

ยอมรับการใชงานในวงกวาง เนื่องจากสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และงาย คำนวนผลได

รวดเร็ว และสามารถนำมาประยุกตใชกับการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กได เชน ระบบกักเก็บน้ำดวยพืช

พรรณ (bio-retention) หรือ สวนซับน้ำฝน (rain garden) หรือองคประกอบทางภูมิทัศนเพ่ือจัดการ

น้ำอื ่น ๆ รวมถึงการหาปริมาณน้ำไหลนองใน Green Stormwater Infrastructure (GSI) โดย

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชั้นดินท่ีเปนประโยชนตอการนำมาประยุกตใชในการหาคาน้ำ

ไหลนอง และยังสามารถนำมาคิดปริมาณการซึมไดของน้ำในการออกแบบพื ้นที ่ไดโดยมิตอง

ดำเนินการทดลองในหองทดลองอยางมีประสิทธาภาพ แตยังตองคำนึงถึงขอมูลที่ใชในโปรแกรม

เพราะเปนแบบจำลองที่ใชในตางประเทศ ดังนั้นการนำมาใชจึงตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพื่อปรับคา 

Curve Number (CN) ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยการศึกษครั้งนี้ไดอางอิงขอมูล

จาก ดำรงศักดิ์ รินชุมภู ไดรวบรวมการใชคา CN เพื่อนำมาใชในการจำลองสถานการณในโปรแกรม 

ตามตารางท่ี 2.1  
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ตารางท่ี 2.1  

สัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางน้ำฝนสะสมกับปริมาณน้ำหลากตามผิวดิน (CN) 

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน กลุมดินทางชลศาสตร 

A B C D 

ท่ีดินเกษตรกรรม     

- ท่ีดินเกษตรกรรมแบบไมอนุรักษธรรมชาต ิ 72 81 88 91 

- ท่ีดินเกษตรกรรมแบบอนุรักษธรรมชาต ิ 62 71 78 81 

พ้ืนท่ีราบหรือทุงหญาเลี้ยงหญา     

- มีสภาพไมดี 68 79 86 89 

- มีสภาพด ี 39 61 74 80 

ท่ีราบโลงหรือทุงหญา 30 56 71 78 

พ้ืนท่ีปา     

- ไมมีพืชพันธุปกคลุม หรือความชื้นในดินสูง 45 66 74 80 

- มีพืชพันธุปกคลุม 25 55 79 84 

พ้ืนท่ีเปดโลงสาธารณะ     

- มีพืชพันธุปกคลุมมากกวา 75 % 39 61 74 80 

- มีพืชพันธุปกคลุมมากกวา 50 - 75 % 49 69 79 84 

พ้ืนท่ีคาขาย 89 92 94 95 

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 81 88 91 93 

พ้ืนท่ีพักอาศัย     

-มีพื ้นที ่ 1/6 เอเคอรหรือนอยกวา หรือ มี

พ้ืนท่ีน้ำซึมผานได 65% 

77 85 90 92 

-มีพื ้นที ่ 1/4 เอเคอรหรือนอยกวา หรือ มี

พ้ืนท่ีน้ำซึมผานได 38% 
61 75 83 87 

-มีพื ้นที ่ 1/3 เอเคอรหรือนอยกวา หรือ มี

พ้ืนท่ีน้ำซึมผานได 30% 
57 72 81 86 

-มีพื ้นที ่ 1/2 เอเคอรหรือนอยกวา หรือ มี

พ้ืนท่ีน้ำซึมผานได 25% 
54 70 80 85 

-มีพื้นที่ 1 เอเคอรหรือนอยกวา หรือ มีพื้นท่ี

น้ำซึมผานได 20% 
51 68 79 84 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

สัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางน้ำฝนสะสมกับปริมาณน้ำหลากตามผิวดิน (CN) 

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน กลุมดินทางชลศาสตร 

A B C D 

พ้ืนท่ีจอดรถ 98 98 98 98 

ถนนและเสนทางสัญจร     

-ถนนคอนกรีต 98 98 98 98 

-ถนนหิน 76 85 89 91 

-ถนนดิน 72 82 87 89 

หมายเหตุ. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, 2560. 

 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาตามขอกำหนดของหนวยงานไทย สถาบันอาคารเขียว

ไทย (2553) แนะนำใหใช Win TR-55 เปนเครื่องมือในการวิเคราะหปริมาณน้ำไหลนองของพื้นท่ี

โครงการ มีกระบวนการที ่ไมซับซอน รวมถึงคาดการณอัตราการไหลนองสูงสุด สามารถศึกษา

ผลกระทบตอระบบอุทกนิเวศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินได โดยมีชนิดกลุมดินทาง

อุทกวิทยาเปนขอมูลและสามามารถเลือกชุดขอมูลของดินที่ตองการศึกษาและนำมาปรับขอมูลให

สอดคลองกับพื ้นที ่ศึกษาดังที่กลาวไวขางตน ทำใหการวิจัยครั ้งนี้เลือกวิธีการใชโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรเพราะมีขอมูลครอบคลุมและระยะเวลาการใชงานของการรันผลรวดเร็วรวมถึงเหมาะสม

กับงานเพราะสามารถออกแบบขนาดชั้นดิน มีกลยุทธของ GSI ใหเลือกใชหลายหลายกลยุทธเพ่ือ

นำมาศึกษาเปรียบเทียบผลที่ออกมาแตละกลยุทธได และปรับสัดสวนในพื้นที่น้ำซึมผานได ซึ่งถือวา

เปนการออกแบบอยางงายในโปรแกรมมีความสะดวกรวดเร็วในการทำการศึกษา 

2.5.2 การคำนวนอัตราน้ำไหลนองดวยวิธี Rational Method  

นอกจากวิธีการใชคอมพิวเตอรแลวยังมี วิธี Rational Method การหาอัตราการ

ไหลนองของน้ำฝนวิธีนี้ไดรับความนิยมสูง ธรชัย พรรณสวัสดิ๋ ไดมีวิธีการคำนวนและเง่ือนไขตาง ๆ 

ตามสมการ ดังนี้  

Q = C x I x A 

โดย Q คือ อัตราน้ำไหลนองท่ีระบายในพ้ืนท่ี (ลูกบาศกเมตร ตอ วินาที: m3/s) 

C คือ สัมประสิทธิ์การไหลนอง (runoff coefficient) 

I  คือ ความเขมเฉลี่ยของฝน (มิลลิเมตร ตอ ชั่วโมง: mm/hr) 

A คือ พ้ืนท่ีรับน้ำฝน (ตารางเมตร: m2) 
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วิธี Rational Method เปนวิธีท่ีเหมาะกับการนำไปใชในการบริหารจัดการน้ำใน

ระดับเมือง จนถึงระดับโครงการ และพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ๆ เปนการประมาณอัตราน้ำไหลนองดวย

รูปแบบท่ีเขาใจงายโดยใชสมการท่ีไมซับซอนแตใหความแมนยำไดไมดีนำ และผูใชตองเขาใจ

สมมุติฐานท่ีสำคัญ 4 ขอ ดำรงศักดิ์ ริชุมภูม ไดกลาวไว นำมาสรุปไดดังนี้   

(1) คาสัมประสิทธการไหลนอง (C) 

เปนคาคงที่แทนที่คาที่สะทอนความสามารถในการไหลของพื้นผิว ซึ่งเปน

คาคงที่ไดเฉพาะสำหรับลักษณะพื้นที่หนึ่ง ๆ  และในภาวะหนึ่ง ๆ เทานั้น และแปรผันไปไดขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอมของพื้นที่วามีความสามารถในการไหลนองอยางไร ในบริเวณที่มีขอบเขตจำกัดและมี

ขอมูลพื้นที่ผิวรวมทั้งใตพื ้นผิวที่ดีเราจะหาคาสัมประสิทธการไหลนองไดไมยากนัก แตเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหรือพิจารณาพื้นที่ที่มีขนาดใหญขึ้น ซึ่งมีความหลากหลายของพื้นที่ผิว

หลายลักษณะประกอบกันทำใหคา C ที่จะกำหนดเปนคาคงที่ที่แมนยำทำไดยาก โดยมีตัวอยางคา C 

ดังตารางท่ี 2.2  

 

ตารางท่ี 2.2  

สัมประสิทธิ์ของการไหลนองของพ้ืนท่ีใชสอยลักษณะตาง ๆ 

ลักษณะการใชสอยของพ้ืนท่ี สัมประสิทธิ์การไหลนอง 

เขตธุรกิจ หนาแนน 0.70-0.95 

 รอบ ๆ บริเวณเขตธุรกิจ 0.50-0.70 

เขตท่ีพักอาศัย ครอบครัวเดี่ยว 0.30-0.50 

 หลายครอบครัว, แยกกัน 0.40-0.60 

 หลายครอบครัว, ติดกัน 0.60-0.75 

เขตท่ีพักอาศัย (ชานเมือง)  0.25-0.40 

เขตอพารทเมนท  0.50-0.70 

เขตอุตสาหกรรม  0.50-0.90 

สวนสาธารณะ  0.10-0.25 

สวนเด็กเลน/สถานีรถไฟ  0.20-0.35 

ท่ีรกราง  0.10-0.30 

สวนปูพ้ืน ยางมะตอย หรือคอนกรีต 0.70-0.95 

 อิฐ หรือ อิฐตัวหนอง 0.70-0.85 
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 

สัมประสิทธิ์ของการไหลนองของพ้ืนท่ีใชสอยลักษณะตาง ๆ 

หลังคา  0.75-0.95 

สนาม, ดินทราย เรียบ - ลาด 2% 0.05-0.10 

ลักษณะการใชสอยของพ้ืนท่ี สัมประสิทธิ์การไหลนอง 

 ลาด 2 - 7% 0.10-0.15 

 ชัน, ลาด 7% ข้ึนไป 0.15-0.20 

สนาม, ดินแนน เรียบ - ลาด 2% 0.13-0.17 

 ลาด 2 - 7% 0.18-0.22 

 ชัน, ลาด 7% ข้ึนไป 0.25-0.35 

หมายเหตุ. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, 2560. 

 

(2) อัตราการไหลนองสูงยอด 

อัตราการไหลนองสูงยอดท่ีจุดใด ๆ เปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมเฉลี่ยของ

ฝนที่ตนในชวงเวลานับวาฝนตก (tc) และไหลมาจนถึงจุดนั้น ๆ อัตราสูงยอดของฝนหาหนึ่ง ๆ มีคา

มากกวาอัตราเฉลี่ยของฝนหานั้น ๆ ไดมาก และเกิดในชวงสั้น ๆ เพียงจุดหนึ่งเทานั้นแตน้ำไหลนอง

เกิดขึ้นไดในชวงเวลาที่นานกวาชวงเวลาเกิดอัตราฝนสูงยอด ถากำหนดใหอัตราน้ำไหลนองสูงสุดเปน

สัดสวนเดียวกับอัตราสูงยอดของฝนก็จะไมตรงกับความเปนจริง ดังนั้นสมมติฐานในขอนี้จึงบงเพียงวา

อัตราสงูยอดของน้ำไหลนองแปรผันตามอัตราเฉลี่ยของฝนชวงนั้นเทานั้น ซ่ึงยอมมีความคลาดเคลื่อน

แตก็ใหผลลัพธท่ีนาจะยอมรับไดในทางปฏิบัติ 

(3) เวลานับวาฝนตก (tc)  

คือเวลาที่น้ำไหลนองกอตัวเปนรูปรางและไหลจากจุดที่อยูไกลที่สุดของพื้นท่ี

ระบายมายังจุดที่กำลังพิจารณะหรือออกแบบ โดยการไหลนองของการระบายน้ำของพื้นที่ระบาย

ขนาดเล็กใชเวลานอยกวาการไหลนองของพื้นที่ขนาดใหญ นั่นหมายความวาในพื้นที่ระบายเล็กจะมี

คา tc ต่ำและความเขมเฉลี่ยของฝนหรือคา I สูงนั่นเอง ซึ่งยอมมีความคลาดเคลื่อนแตก็ใหผลลัพธท่ี

นาจะยอมรับไดในทางปฏิบัติ 

(4) ความถี่ของอัตราน้ำไหลนองสูงสุด 

เทากับความถ่ีของฝนท่ีความเขมเฉลี่ยนั้น ๆ โดยสมมติฐานขอนี้ก็เชนกัน แม

จะมีแนวคิดของความควรเปนมาสนับสนุนแตก็ไมสามารถยืนยันใหเปนท่ีแนชัดวาจะเปนเชนนี้เสมอ 
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จะพบวาคาสัมประสิทธิ์การไหลนองมีในลักษณะการใชสอยพ้ืนท่ีตาง ๆ แตยังไม

ปรากฎในดานของกลยุทธท่ีสนใจศึกษา เชน พ้ืนท่ีระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ ซ่ึงเปนเพียงประเด็น

เล็กนอยเทานั้นของวิธีนี้ แตมุงเนนไปท่ีการศึกษาในเรื่องของการลดอัตราการไหลนองของน้ำฝนดวย

วิธีการบนพ้ืนฐานธรรมชาติ จึงทำใหเปนขอจำกัดในการเลือกใชของผูศึกษา 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการบรรเทาน้ำไหลนองทางดานภูมิสถาปตยกรรม 

 

ตรีชฎา ศรีระษา ไดรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการรับมือน้ำทวมท่ีหลากหลายท้ังขนาด

และประเภท ซ่ึงเปนแนวคิดทางภูมิสถาปตยกรรม โดยแยกตามขนาดของพ้ืนท่ีเปน 3 ระดับ คือ การ

วางแผนระดับภาค การวางแผนระดับโครงการ และการวางแผนระดับบาน ซ่ึงเรียงจากขนาดใหญมา

หาขนาดเล็กตามลำดับ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

(1) การวางแผนระดับภาค (ภูมินิเวศวิทยากับเมือง)  

ความสำคัญของการวางแผนระดับเมืองคือการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการนำมา

พัฒนาและตั ้งถิ ่นฐาน การวิเคราะหพื ้นที ่ที ่เหมาะสม (Suitability Analysis) การสรางเกณฑ 

(Criteria) ท่ีเหมาะสมกับโครงการหรือประเภทการใชท่ีดินนั้น ๆ และการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีภูมินิเวศวิทยา 

(Landscape Ecology) ที่เหมาะสมเปนการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับลุมน้ำ ดังเชนหลักการ

ของ Professor lan McHarg ภูมิสถาปนิกผูเขียนหนังสือ Design with Nature ไดกลาวไววา “If 

the land is wrong, It’s all wrong” แปลแบบสำนวนไทย คือ “เลือกท่ีผิด คิดจนตัวตาย” กลาวได

วาหากเลือกที่ตั ้งผิดตั้งแตแรกแมจะใชความพยายามในการพัฒนาอยางไรก็ยากที่จะดีขึ ้น เพราะ

ปญหาจากธรรมชาติจะมีมาอยางตอเนื่อง ตองใชเวลา รวมถึงเงินและทรัพยากรในการพัฒนาแกไข

ปญหาตอไปเรื่อย ๆ โดยแนวคิดที่ใชในระดับภาคจะพยายามปองกันการขยายตัวของเมืองและสราง

พื ้นที ่การเกษตรควบคู กับการพัฒนาเมือง ไดแก แนวคิด Green Belt ซึ ่งคิดคนโดย Ebenezer 

Howard ในชวงตนศตวรรษที่ยี่สิบ เปนการนำพื้นที่เพาะปลูกและสวนไปจนถึงการกอสรางพื้นที่ชุม

น้ำมาใชจำกัดการเจริญเติบโตของเมือง เปนเขตกันชนระหวางเมืองและชนบท อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีตาม

แนวคิด Green Belt ยังไมประสบความสำเร็จมากนักเนื่องจากถูกแทนที่ดวยสนามกอลฟ โรงเรียน 

สนามกีฬาและระบบสาธารณูปโภค ซึ ่งอาจจะเปนความตองการของประชาชนที่ตองการพื ้นท่ี

นันทนาการมากกวาพื้นที่เพาะปลูก และแบบที่สองเรียกวา Green Wedges โดย Andres Duany 

ระบุวา ภูมิทัศนมีประสิทธิภาพสามารถเปนองคประกอบสำคัญของโครงสรางพื้นฐานของเมือง

เชนเดียวกับระบบสาธารณูปโภคของเมือง จึงใหความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและ Green Wedges มี

การผสมผสานระหวางการเกษตรและกิจกรรมที่มีความหนาแนนต่ำ เสริมสรางความสัมพันธระหวาง

องคประกอบทางการเกษตรกับสภาพแวดลอมเมืองซึ ่งเปนการใชที ่ด ินในเมืองและที ่ด ินเพ่ือ
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เกษตรกรรมแบบบูรณาการสรางความสัมพันธระหวางการผลิตและการบริโภคโดยตรงทำให

ประชาชนตองการปกปองที่ดินโดยสมัครใจ สรุปไดวา Green Belt คือการแยกเขตชนบทและเมือง 

แตระบบอาหารทองถิ่นที่ยั่งยืนไมสามารถสรางขึ้นไดหากปราศจากการบูรณาการ สวนวัตถุประสงค

ของ Green Wedges คือการปรับสมดุลความสัมพันธระหวางการพัฒนาท่ีอยูอาศัยกับการผลิตอาหาร 

เปนผลใหรูปแบบพ้ืนท่ีสีเขียวกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีชานเมือง 

(2) การวางแผนระดับโครงการ  

การคำนึงถึงพื้นที่และสภาพทางธรรมชาติยังคงเปนสิ่งสำคัญในการเริ่มตนโครงการ 

การวางผังบริเวณที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสมดุลระหวางสภาพธรรมชาติ ความตองการของผูใช

และความคุมคาในการลงทุนของเจาของโครงการ หากโครงการจำเปนตองอยูในพ้ืนท่ีน้ำทวมก็ตองนำ

เรื่องการออกแบบวางผังในการปองกันน้ำเขามาเปนลำดับสำคัญ และตองมีความเขาใจสาเหตุของน้ำ

ทวมกอนถึงจะปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำทวมสวนหนึ่งมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาในเขตพื้นท่ี

ภายในโครงการเรียกวาน้ำภายใน อีกสวนหนึ่งเปนน้ำท่ีไหลหลากมาจากภายนอก ดังนั้นโครงการท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีลุมต่ำ หรือเปนท่ีราบลุมน้ำทวมหรืออยูในท่ีขวางทางน้ำ จำเปนตองหาแนวทางการรับมือ เชน 

สรางสระบบคูและคัน โดยรอบพื้นที่ ก็จะเปนการปองน้ำจากที่อื่น ๆ ไมใหทวมในพื้นที่ได แตใน

ขณะเดียวกันก็ตองมีระบบกักเก็บชะลอน้ำไวไมใหไปทวมที่อื ่น เชน สรางบึงรับน้ำในโครงการท่ี

สามารถเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนไดทั้งในแงกักเก็บน้ำและความสวยงามรวมถึงเปนพื้นที่นันทนาการ

ของโครงการ นอกจากนี้การวางผังจัดกลุมอาคารตาง ๆ และแนวคิดเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมมีสวน

ชวยลดความเสียหายท่ีเกิดจากน้ำทวมได เชน การปรับระดับพ้ืนท่ีใหมีท่ีสูงต่ำ การกำหนดใหมีพ้ืนท่ีท่ี

สามารถใหน้ำทวมไดเพ่ือเปนการกักเก็บน้ำในโครงการหรือท่ีเรียกวา “แกมลิง” และการจัดวางอาคาร

เปนกลุม ๆ ซึ่งเปนการวางแผนโดยใชแนวคิดบนพื้นฐานของลักษณะของธรรมชาติ หากโครงการตาง 

ๆ ถมพื้นที่ใหสูงเพื่อหนีน้ำและระบายน้ำฝนออกไปยังพื้นที่รอบ ๆ ทำใหน้ำภายนอกเพิ่มระดับข้ึน

เพราะไมมีพื้นท่ีรับน้ำเพียงพอ เปนการแกปญหาแบบเอาตัวรอดทำใหสิ้นเปลืองในดานงบประมาณ

และฝนระบบธรรมชาติและไมเปนผลดีในระยะยาวอีกดวย การจัดการน้ำภายในโครงการที่ตั้งอยูใน

ตำแหนงท่ีขวางทางน้ำธรรมชาติหรืออยูในแนว Floodway ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีไมเหมาะสม กลาวคือ 

ภูมิประเทศในบริเวณพื้นที่ในโครงการเปนพื้นที่ลุมต่ำมีแนวรองพาดผานพื้นที่ ในฤดูแลงอาจจะแหง

หรือมีน้ำไมมาก แตในฤดูน้ำหลากก็จะกลายเปนทางน้ำชั่วคราวและอาจจะเออลนไปยังพื้นที่รอบ ๆ 

ได ดังนั้นเจาของโครงการหรือผูพัฒนาโครงการและผูออกแบบตองรูและเขาใจลักษณะของธรรมชาติ

ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญตอชีวิตและทรัพยสินภายในโครงการในระยะยาวเพื่ออยูรวมธรรมชาติ เชน การ

หลีกเหลี่ยงการสรางโครงสรางขนาดใหญขวางทางน้ำ แตใหจัดเปนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือใหน้ำไหลผานหรือกักเก็บน้ำชั่วคราวหรือเปนพ้ืนท่ีนันทนาการได เชน การปรับแตงพ้ืนท่ีใหงายตอ

การเขาถึงเพื่อการพักผอน ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาหนาที่ทางนิเวศวิทยาไวดวย ในสวนนี้ภูมิ
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สถาปนิกจะมีความสำคัญในการออกแบบพื้นที่อยางมาก และเจาของโครงการจะตองเขาใจและ

ยอมรับแมวาพื้นที่สวนนี้จะแบงเปนพื้นที่ขายได แตการคงไวใหเปนพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนของ

โครงการจะเปนปจจัยในการสรางมูลคาใหกับโครงการในทางออมไดรวมถึงลดผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ สำหรับพ้ืนท่ีโครงการท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับผลกระทบจากน้ำทวม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะ

กับการพัฒนาเปนชุมชนเมืองและเขตอุสาหกรรม นักภูมิสถาปนิกและนักลงทุนจะตองมีความ

รับผิดชอบในการจัดการน้ำในโครงการเอง เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวใหความสำคัญอยาง

มากไมวาจะเปนโครงการเล็กหรือใหญหามมิใหน้ำผิวดินของโครงการระบายสูพื้นที่ขางเคียงที่ต่ำกวา 

ตองมีการจัดการกักเก็บน้ำไวและอนุญาตใหปลอยน้ำสูระบบระบายน้ำสาธารณะเทานั้น ปจจุบัน

หลาย ๆ เมืองริเริ่มรณรงคใหเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่แบบ Zero Runoff  คือ โครงการนั้น ๆ ตอง

จัดการหมุนเวียนน้ำกลับมาใชในโครงการ เชน นำมารดน้ำตนไม นำมาใชกับชักโครก หรือการกักเก็บ

ไวในอาคาร เปนตน 

(3) การวางแผนระดับบาน  

การวางแผนและจัดการเพื่อปองกันน้ำทวมในระดับบานที่ดีเกิดจากการมีสวนรวม

ของชุน หากทุกหลังคาเรือนไดรับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือภูมิสถาปนิก ก็จะมีสวน

ชวยในการจัดการปริมาณน้ำบนผิวดินได (runoff) โดยเริ่มจากการออกแบบวางผังใหเหมาะสมกับ

ธรรมชาติและยึดหลักการกักเก็บน้ำท่ีเกิดจากน้ำฝน โดยกักเก็บสวนหนึ่งและปลอยสูทางน้ำสาธารณะ

ใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดก็จะทำใหบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากน้ำทวมได ดังนั้น หากทุกโครงการท้ัง

คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว อาคารพาณิชย เลือกใชวัสดุพรุนน้ำที่ยอมใหน้ำซึมลงดิน และเลือกใชพืช

พรรณท่ีชวยกักเก็บน้ำ และการเลือกใชแนวคิดธรรมชาติเขามาใช เชน ระบบกักเก็บน้ำแบบธรรมชาติ

หรือรองระบายน้ำแบบเปดโดยใชพืชพรรณ (Bioswale) จะทำใหมีพ้ืนท่ีรับน้ำไวไดมาก ดังนั้น ในการ

ออกแบบควรคำนึงถ ึงส ัดส วนของพื ้นที ่ภ ูม ิท ัศน ดาดอ อน (softscape) และพื ้นที ่ดาดแข็ง 

(hardscape) โดยการเลือกใชวัสดุควรใชพื้นผิวน้ำซึมผานได เชน พื้นปูบล็อคคอนกรีต บล็อคปลูก

หญา กรวดหินเกล็ด หรือการใชพื้นคอนกรีตและพื้นแอสฟลตที่น้ำซึมผานได (Porous Pavement) 

แทนการเทคอนกรีตเปนถนนในโครงการ เปนตน ซึ่งเปนการใชชั้นดินอยางเกิดประโยชนและเปน

ทางเลือกท่ีดีในการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม  

งานภูมิสถาปตยกรรมนับวาเปนงานที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับพื้นที่ระดับพี่พักอาศัย

ขนาดเล็กไปจนถึงระดับชุมชนและระดับเมือง จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีควรใหความสำคัญและนำมาพัฒนา

ดานการจัดการการลดน้ำไหลนองเพื่อใชเปนแนวทางการวางแผน แกปญหาและพัฒนาเพื่อปรับปรุง

และร ักษาสภาพแวดลอม อีกทั ้งย ังม ีแนวค ิดมากมายในการจ ัดการน้ำ เช น Low Impact 

Development (LID) Water Sensitive Urban Design (WSUD),  Active Beautiful and Clean-

Water Design (ABC-Water),  LIUDD (Low impact urban design and development) แล ะ 
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Natures-Based solution (NBS) โดยแนวคิดตาง ๆ นี้เปนการจัดการน้ำโดยใชวัฏจักรของน้ำ ตั้งแต

การระเหยของน้ำกลายเปนไอน้ำ กลายเปนฝนตกลงมาสูพื้นโลกดวยรูปแบบตาง ๆ ผานพื้นผิวที่เปน

พืชพรรณและระเหยกลับสูชั้นบรรยากาศ น้ำบางสวนตกลงสูผิวดินและซึมลงสูเปนน้ำใตดินสวนท่ี

เหลือจากการซึมลงสูดินไหลไปตามแหลงน้ำผิวดินเพื่อใชประโยชนและระเหยกลับสูชั้นบรรยากาศ 

(ยุทธภูมิ เผาจินดา, 2561) โดยมีเทคนิคเพื่อใหเปนไปตามวัฏจักรของน้ำ คือ 1) การลำเลียงน้ำ 

(Conveyance techniques) 2) การกักเก็บน้ำ (Storage techniques) และ 3) การซึมสูใตดินและ

การกรอง (Infiltration and filtration techniques) ซึ่งในวิธีการทำใหน้ำซึมสูใตดินและการกรอง

โดยใชพืชพรรณ เปนลักษณะระบบกักเก็บน้ำแบบใชพืชพรรณและมีการบำบัดน้ำกอนไหลลงสูใตดิน 

(Bioretention pond) หรือเปนลักษณะรองน้ำที่ใชหนวงน้ำ (Bio swale) โดยมีการออกแบบระบบ

กักเก็บน้ำ ดังนี้  

2.6.1 ระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ (Bio-retention) 

การออกแบบระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ หมายถึง บริบทหนึ่งของการ

ออกแบบภูมิทัศนหรือการออกแบบทางกายภาพท่ีคำนึงถึงระบบระบายน้ำ และระบบกรองน้ำเสียโดย

ชั้นกรองจากน้ำไหลบาหรือน้ำเสีย ภายใตการออกแบบวางผังพืชพรรณตามหลักการทางภูมิทัศนท่ี

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีเปนสำคัญ ตองมีการคำนึงถึงชนิดของพืชพรรณอันมีความ

หลากหลาย อีกท้ังปจจัยแวดลอมท่ีพืชพรรณแตละชนิดจะอยูได ดังนั้นการออกแบบใหเกิด

ประสิทธิภาพตอการลดปริมาณน้ำไหลนองของเมืองรวมถึงไมเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตอง

คำนึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของการออกแบบระบบกักเก็บน้ำ (ดารณี ดานวันดี, มุจลินทร 

ผลจันทร, และพีรการต บรรเจิดกิจ, 2555) ดังสรุปไดดังนี้  

แนวทางการจัดทำระบบการกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณใหเกิดประโยชนตอการ

จัดการน้ำไหลนองประกอบดวย 

(1) วางสิ่งอำนวนความสะดวกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดการไหลบาของน้ำ 

(2) พ้ืนท่ีท่ีน้ำสามารถกระจายออกและสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบกักเก็บ

น้ำท่ีสามารถชวยกระจายน้ำออกไปได 

(3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีใชระบายน้ำควรมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2.53 ไร  

(4) การบูรณาการพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการการไหลบาของน้ำเพ่ือท่ีนำไปสูจุดบรรจบ

ของทอท่ีทำการออกแบบระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ 

(5) สภาพดินท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ 

หลักเกณฑท่ัวไปในการออกแบบ 

ในการออกแบบระบบพืชพรรณมีเกณฑการออกแบบ (Design Criteria) ท่ีควร

พิจารณาดังนี้  
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(1) ปริมาตรการกักเก็บน้ำ ตองคำนึงถึงความลึกของน้ำและระยะเวลาการกักเก็บ

เนื่องจากตองมีการลดความสกปรกของน้ำ โดยความลึกของระดับน้ำที่กักเก็บไมความเกิน 12 นิ้ว 

สำหรับระบบพืชพรรณที่เปนบอ (Basin) และไมเกิน 8 นิ้ว สำหรับพืชกรรณที่เปนรองยาว (Swale) 

และการมีอัตราการซึมน้ำที่ควรใหน้ำสามารถอยูในระบบอยางนอย 72 ชม. (3 วัน) และหากการ

ทดสอบอัตราการซึมน้ำจากระบบจำลองได 4 นิ้ว/ชั่วโมง ในการออกแบบจริงตองใชอัตราการซึมน้ำท่ี 

2 นิ้ว/ชั่วโมง เนื่องจากการนำไปใชจะตองคำนึงถึงสิ่งสกปรกที่ทำใหอุดตันตามชองวางของน้ำและ

อากาศของระบบพืชพรรณจึงทำใหอัตราการซึมน้ำลดลงได  

(2) ประเภทของดินที่ใชในระบบพืชพรรณ การเลือกใชดินแตละประเภทมีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืชพรรณรวมไปถึงบทบาทการดูดซับความสกปรกเพราะดินแตละประเภทเปน

แหลงอาหารและน้ำของพืชพรรณ ซึ่งประเภทของดินควรมีองคประกอบของดินเหนียว 10-15% 

ทราย 65% และ pH ควรอยูระหวาง 5.5-6.5 นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึงระดับความลึกของดินซึ่งไม

ควรนอยกวา 3 ฟุต จะเห็นไดวาประเภทของดินสำคัญตอระยะเวลาการกักเก็บและอัตราการซึมผานท่ี

ตองการเปนอยางมาก 

(3) ชนิดของพืชพรรณ การพิจารณาเลือกชนิดของตนไมเปนอีกสวนสำคัญในการ

ท่ีจะชวยลดธาตุอาหารและสิ่งสกปรกออกจากน้ำอยางมีประสิทธิภาพ พืชพรรณตามธรรมชาติทุกชนิด

และทุกประเภทสามารถดูซับมลพิษทางน้ำและอากาศไดในระดับที่แตกตางกันตามลักษณะทางชีว

กายภาพของพืชพรรณนั้น เชน ชนิดของพรรณไมอวบน้ำหรือพืชพรรณที่มีทรงพุมใบหนาแนน พืช

พรรณที่มีใบขน หรือมีระบบรากฝอย จะสามารถกรองเสียง ฝุนละออง ดูดซับน้ำและความชื้นเอาไว

กอนที่น้ำจะไหลลงสูพื้นที่ธรรมชาติ อีกทั้งควรคำนึงถึงระยะหางระหวางตนไม โดยทั่วไปควรปลูก

ตนไมประมาณ 1,000 ตน/เอเคอร และระยะหางระหวางไมยืนตนไมควรนอยกวา 12 ฟุต และไมพุม

ไมควรนอยกวา 8 ฟุต  

(4) ประเภทและความหนาของวัสดุรองพื้น การเลือกใชวัสดุรองพื้นเปนการ

ปองกันสารแขวนลอยขนาดเล็กจากดินที่จะเกิดการอุดตันของทอรวบรวมน้ำ โดยควรใชวัสดุรองพ้ืน

ดวยกรวดและทรายเทไวเหนือทอรวบรวมน้ำ ซึ่งกรวดควรมีความหนาไมนอยกวา 3 นิ้ว และทราย

ควรมีความหนาไมนอยกวา 12 นิ้ว  

(5) ปริมาณน้ำเขาและน้ำออกจากระบบพืชพรรณ ปริมาณน้ำไหลเขาและไหล

ออกมีผลตอระยะเวลากักเก็บ ดังนั้นปริมาณน้ำท่ีเขาจะตองไมเกิดการชะหนาดินจึงควรออกแบบเพ่ือ

การชะลอความแรงของน้ำกอนเขาสูระบบพืชพรรณ รวมไปถึงตองมีการพิจารณาอัตราของน้ำลนออก

และออกแบบทอรองรับไว เนื ่องจากการเกิดปริมาณน้ำไหลเขาระบบเกินคาการออกแบบไวอาจ

เกิดข้ึนได 
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การออกแบบภูมิทัศน  

(1) ความลาดชันของพื้นที่ ความลาดชันของพื้นที่มีความสำคัญตอการออกแบบ

และการระบายน้ำในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีผลตอการวางพ้ืนท่ีใชสอยและการออกแบบพืชพรรณรวมท้ังการถูก

กัดเซาะของพ้ืนท่ีศึกษา 

(2) ขนาดของพื้นที่ การออกแบบภูมิทัศนจำเปนจะตองทราบขนาดของพื้นที่ซ่ึง

ประกอบดวยความกวาง ยาว ทิศทางตางๆ ของพื้นที่เพื่อพิจารณาความเพียงพอตอการกักเก็บน้ำ

ชั่วคราวของระบบพืชพรรณ 

(3) ทิศทางของแสง เปนประโยชนในการเลือกขนาดและชนิดของพรรณไมและ

ปลูกไมบังแสงแดด/ไมใหรมเงา สามารถเลือกตำแหนงที่พักผอนไดอยางเหมาะสมหรือเลือกวัสดุปู

พ้ืนผิว ทางเดิน หรือวัสดุประกอบอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสมซ่ึงจะชวยลดความรอนของแสงและมลภาวะ

ตางๆ 

(4) ทิศทางลม การสำรวจทิศทางของลม เพราะลมจะมีผล ตอ ความชื้นและ

ความเย็นสบายของผูใชประโยชนพ้ืนท่ี 

(5) ดิน การทราบขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของดินวาเปนดินเหนียว ดินรวน หรือ

ดินทราย ดูความอุดมสมบูรณของดิน สภาพของดินชั้นหนาดิน และระดับนาใตดิน เพื่อใชในการ 

เลือกใชวัสดุรองพื้นดินและชนิดพรรณไมใหเหมาะสมกับชนิดของดิน เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การบำบัดมลภาวะทางน้ำ โดยมีการจำแนกดินไว 3 ชนิด คือ ดินทราย ดินรวน ดินเหนียว ดินทราย 

ประกอบไปดวยทรายตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป น้ำซึมผานไดงายมาก ดินรวนประกอบดวย ทราย โคลน 

และดินเหนียว น้ำและอากาศไหลผานไดดีกวาดินเหนียว และดินเหนียว เปนดินที่มีเนื้อละเอียดแนน 

อุมน้ำไดดี และซึมน้ำผานไดยาก โดยคาอัตราการซึมพื้นฐาน (infiltration capacity) ของน้ำผานผิว

ดินโดยประมาณ ดังนี้ ดินรวนปนทราย มีอัตราการซึมโดยประมาณเฉลี่ย 25 มิลลิเมตรตอชั่วโมงดิน

รวน มีอัตราการซึมโดยประมาณเฉลี ่ย 15 มิลลิเมตรตอชั ่วโมง ดินรวนเหนียว อัตราการซึม

โดยประมาณเฉลี่ย 10 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ดินเหนียวอัตราการซึมโดยประมาณเฉลี่ย 5 มิลลิเมตรตอ

ชั่วโมง (บุญมา ปานประดิษฐ, 2546) 

(6) สภาพภูมิอากาศ การทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เชน อยูในเขต

รอน อากาศแหงแลง เขตหนาว หรือเขตฝนชุกเปนขอมูลที่จะนำมาใชพิจารณาเลือกชนิดพืชพรรณ 

หญาชนิดตางๆลักษณะการเจริญเติบโตและสภาวะท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของพ้ืนท่ี 

(7) พรรณไมเดิม การออกแบบจะคำนึงถึงการใชพรรณไมเดิมที่มีอยูแลวเปน

สำคัญแตมีการเพิ่มเติมระบบพืชพรรณในตำแหนงที่เหมาะสมเพื่อการลดมลภาวะทางน้ำโดยควรใหมี

อัตราสวนไมพุมตอไมยืนตน ในพ้ืนท่ีออกแบบมีคา 2:1 ถึง 3:1  
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(8) สิ่งแวดลอมอื ่นๆ การพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในพื้นที่และพื ้นท่ี

ขางเคียง ใหมีความเชื่อมโยงตอเนื่อง เกิดความสวยงามใหกับผูใชประโยชนในพื้นที่ขางเคียง เพ่ือ

เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับชุมชนโดยรอบ น้ำ (ดารณี ดานวันดี มุจลินทร ผลจันทรและ พีร

การต บรรเจิดกิจ, 2555) 

ความสามารถในการดูดซึมน้ำของพืชพรรณ 

มีการศึกษาการทดสอบระบบ Bioretention โดย พีรกานต บรรเจิดกิจ ในการ

วัดหาคา % การอุมน้ำ เพ่ือทราบถึงการดูดซับน้ำของแตละการทดลอง ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของ

พืชที่ปลูกและการศึกษาวัสดุกรองที่สามารถชวยในการดูดซับน้ำได ทำใหไดผลพิสูจนของพืชพรรณท่ี

นำมาใชในแตละชุดขอมูล พบวาความสามารถในการชวยเพ่ิม % ในการอุมน้ำ ในพืชพรรณแตละชนิด

ใหผลดังตอไปนี้  

 

ภาพที่ 2.15 แสดงคารอยละการอุมน้ำ แบบที่ 1 โดยพีรกานต บรรเจิดกิจ, ดารณี ดานวันดี, ศุภางค 

ทะยพิทักษ. (2554). การพัฒนาระบบการลดมลพิษ-กักเก็บน้ำดวยการใชพืชพรรณเพ่ือบรรเทาปญหา

ภาวะโลกรอน. มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 

ในชวงเดือนแรกของการปลูกพืชพรรณในแตละชนิด การอุมน้ำของแตละพืช

พรรณจะไมมีความแตกตางกันมาก เนื่องจาก พืชยังไมเจริญเติบโตเต็มท่ีทําให การอุมน้ำมีคานอยกวา

ในเดือนถัดไป แตเม่ือดูในเดือนแรกแลว พบวาการอุมน้ำยังมีคาสูง เปนเพราะวา ดินและวัสดุตัวกลาง

ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำและยังไมอ่ิมตัว แตเม่ือเวลาผานไป มีการเจริญเติบโตรวมท้ังพืชคลุม

ดินมีความเจริญเติบโตตามไปดวย สงผลทําใหการอุมน้ำมีคาสูงมากข้ึนตามลําดับ ดังภาพ 2.15  
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ทำใหสรุปชนิดพืชพรรณที่สามารถนำมาใชในการจำลองพื้นที่ศึกษาได คือ ถ่ัว

ปนโต วางลิ้นมังกรดาง พลับพลึงตีนเปด ชาฮกเก้ียน และจากการศึกษาทำใหเกิดองคความรูสามารถ

เลือกพืชพรรณท่ีอยูในวงศวงเดียวกับพืชพรรณท่ีใชในการทดสอบมาใชในงานวิจัยชิ้นนี้ได 

2.6.2 หลังคาเขียว (Green Roof)  

หลังคาเขียวหรือสวนหลังคา หมายถึง หลังคาที่เปนสีเขียวจากการมีพืชพันธุปก

คลุมอยูขางบน ไมวาจะเปนพืชพรรณในลักษณะพืชคลุมดิน ไมเลื้อยหรือลักษณะใดก็ตามโดยเนนการ

คำนึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยตรง เกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาสภาพแวดลอม

ของระบบนิเวศเมือง ทั้งปญหาในการควบคุมจัดการนำ้ฝนที่ทำใหเกดิน้ำทวม การสรางหลังคาเขยีวมี

การใชกันมามากกวา 10 ปแลว ในปจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน ไดมีการสงเสริมและ

บางครั้งเปนกฏหมายท่ีสนับสนุนใหใชหลังคาเขียวในหลาย ๆ พ้ืนท่ีเพ่ือผลทางดานสภาพแวดลอม อีก

สาเหตุของการเกิดหลังคาเขียว คือการเพิ่มของพื้นที่หลังคา ที่เปนวัสดุพื้นดาดแข็ง (Hardscape) 

ปริมาณมากในพื้นที่เมืองอันเปนที่สะสมความรอนในตอนกลางวันและคายความรอนออกมาในตอน

กลางคืน เปนสาเหตุใหเกิดความแตกตางของอุณหภูมิและเกิดความปรวนแปรของสภาพอากาศ อีก

ทั้งการลดลงของที่รับน้ำอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสิ่งกอสรางและพื้นดาดแข็งในเมืองที่สงผลให

เกิดปญหาน้ำไหลนอง (กนกวลี สุธธร) โดยหลักการออกแบบหลังคาเขียวดังภาพที่ 2.16 มีขั้นตอน

หลักการท่ีตองคำนึงถึง สรุปไดดังนี้ 

การรับน้ำหนักตองมีโครงสรางท่ีรับน้ำหนักไดอยางน้ำ 1-2 ตัน/ ตร.ม.  

การระบายน้ำตองมีการระบายน้ำท่ีดีและมีระบบ overflow เผื่อไวเสมอ 

ระบบกันซึม ตองมีการเตรียมระบบกันซึมตั้งแตเริ ่มกอสรางอาคารและเลือก

วิธีการทำระบบกันซึมท่ีไดประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง 

การเลือกพืชพรรณใหเหมาะสม การวางตำแหนงตนไมใหญความสูงของตนไมท่ี

เหมาะสม ตองมีการศึกษาทิศทางของลมและแสงแดด 

ภาพท่ี 2.16 แสดงข้ันตอนของการออกแบบหลังคาเขียว. สืบคนจาก https://www.bareo-

isyss.com/decor-guide/305-green-roof.html. 
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จากภาพท่ี 2.14 อธิบายข้ันตอนการสรางหลังคาเขียวไดดังนี้ 

ชั้นท่ี 1 ชั้นที่ไวสำหรับปลูกวัสดุ จะนิยมใชพืชคลุมดินที่เรียกวา sedum เปนพืช

ท่ีโตชา ระบบรากตื้น และมีความทนทานสูง 

ช ั ้น ท่ี  2 ช ั ้นท ี ่ส  วนใหญน ิยมใช  เป น แผ นใยส ัง เคราะห สำหร ับงานดิน

(GEOTEXTILES) ท่ีสามารถใหเฉพาะน้ำไหลผานไดและเพื่อไมใหวัสดุปลูกหลุดรอดลงไปอุดตันชั้น

ระบายน้ำ 

ชั้นท่ี 3 ชั้นตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ หรือคอนกรีตชนิดมีรูพรุน (สำหรับสวน

ดาดฟาท่ีมีโครงสรางแข็งแรง) 

ชั้นท่ี 4 เปนชั้นของแผนวัสดุกันน้ำและความชื้น สวนใหญจะใชเปน กระดาษกัน

ความชื้น (Felt Paper) หรือแผนพลาสติกปูกันน้ำสำหรับรองกนบอดิน 

ชั้นท่ี 5 คือชั้นโครงสรางของหลังคา ท้ัง Green Roof แบบสวนดาดฟาท่ีสามารถ

เดินเขาไปใชประโยชนได และ Green Roof แบบที่ไมสามารถเขาไปใชประโยชนได (โดยมากจะใช

แผนไฟเบอรซีเมนตปูทับโครงหลังคา) และทาสารกันน้ำเชน อะคลิลิคกันน้ำทับพ้ืนผิว 

2.6.3 วัสดุพ้ืนผิวแบบรูพรุน (permeable pavement) 

พื้นผิวที่น้ำซึมผานไดหรือวัสดุพื้นผิวแบบรูพรุน (permeable pavement) ที่ใช

ในงานภูมิสถาปตยกรรมนั้นไมวาจะใชในการปูพื้นถนน ทางเดิน หรือพื้นดาดแข็งตางๆ ควรจะมีชอง

หรือรูสำหรับใหน้ำฝนซึมผานลงสูดินไดอยางนอย 10% ขึ้นไป เชน การใชบล็อคปลูกหญาที่วางบนท

รายอัดแนน หรือการใชแผนปูพ้ืนแบบหนวยยอย เชน บล็อคคอนกรีตสำเร็จรูปโดยปูเวนรองประมาณ 

2.5 เซนติเมตร เพ่ือใหน้ำซึมผานไดงาย นอกจากนี้ควรพิจารณาลักษณะการออกแบบของพ้ืนดาดแข็ง

และการระบายน้ำประกอบกันเพื่อชวยควบคุมการเกิดปญหาน้ำไหลนอง ตัวอยางเชน คอนกรีตพรุน

น้ำ เปนเทคโนโลยีคอนกรีตที่มีรูพรุนตอเนื่องกันโดย ไมมีมวลละเอียดหรือทรายในสวนผสม เพื่อตอง

การใหเกิดโพรงที่ตอเนื่อง (Interconnection Void) อยูภายในเนื้อคอนกรีตขนาดตั้งแต 2-8 มม. 

โดยท่ัวไปจะมีพ้ืนท่ีชองวางประมาณรอยละ 15-25 ซ่ึงขนาดชองวางเหลานี้ จะทําหนาท่ีใหน้ำไหลผาน

ไดสะดวก อัตราการไหลผานของน้ำผานคอนกรีต พรุนมักจะอยูที่ประมาณ 200 ลิตร/ตร.ม./นาที 

ถึงแมวาความพรุนสูงจะลด ความแข็งแรงเมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป แตมีความแข็งแรงเพียงพอ 

สําหรับการใชงานทั ่วไปตามปกติ คอนกรีตพรุน ไดถูกคิดคนและพัฒนาในประเทศอังกฤษและ 

อเมริกาเปนเวลากวา 30 ป เพื่อใชในงานคอนกรีตที่รักษสิ่งแวดลอมและ สงเสริมการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน สามารถนําไปประยุกตใชงานดานวิศวกรรม และสถาปตยกรรมไดอยางหลากหลายขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคการใชงาน ท้ังในดานความแข็งแรง ความสามารถในการระบายน้ำ ความสามารถใน การ
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อุมน้ำ และความสามารถดานอื่น ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ตองการการระบาย น้ำไดดี เชน พื้นลานจอดรถ 

ลานหนาอาคาร ลานรอบที่พักอาศัย พื้น บริเวณรอบสระวายน้ำ ถนนในหมูบานที่การจราจรไมหนา

แนน และถนน ภายในสนามกอลฟ เปนตน  

ภาพท่ี 2.17 ลานจอดรถท่ีใชเทคโนโลยีคอนกรีตพรุน. สืบคนจาก

http://secement.org/products/pervious-concrete/. 

 

ในการศึกษาของ Center for Watershed Protection ของสหรัฐอเมริการพบ

วา หากมีการใชวัสดุปูผิวที่น้ำซึมผานไมได มากกวา 25% ของพื้นที่ดาดแข็งในงานภูมิสถาปตยกรรม 

จะทำใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งอยูในเขตรอน

ชื ้น มีสภาวะฝนตกชุก เกิดปญหาน้ำไหลนองในเขตเมือง เนื ่องจากการเปลี ่ยนสภาพของพื ้นท่ี

ธรรมชาติกลายเปนพื ้นที ่เมือง และเปนพื ้นดาดแข็ง (Hardscape) เชน ถนน ลานจอดรถ ลาน

เอนกประสงค ทางเดิน เปนตน ทำใหปริมาณน้ำที่เคยซึมผานลงดินกลายเปนน้ำไหลนอง และเกิดน้ำ

ทวมขัง เกิดมลภาวะแกแหลงน้ำธรรมชาติ รวมทั้งเกิดตะกอนทับถมในแมน้ำลำคลอง อันจะสงผล

กระทบตอสภาพแวดลอม และระบบนิเวศน ดังนั้นเราควรใหความสำคัญกับการเลือกใชวัสดุพ้ืนผิวใน

งานภูมิสถาปตยกรรมเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปนการเพ่ิมความสามารถในการซึมซับน้ำฝนใหลงดิน ชวยลด

การเกิดปญหาน้ำไหลนอง รวมไปถึงทำใหระดับน้ำใตดินสูงเพ่ิมข้ึน ดินเกิดความชุมชื้น ซ่ึงเปนผลดีตอ

สภาพแวดลอมและภูมิอากาศของเมือง (สรชัย, 2548) 
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นอกจากนี ้ยังมีนวัตกรรมถนนซึมผานน้ำได ซึ ่งถูกคิดคนตั ้งแตป 1977 โดย 

Franklin Institute โดยเริ ่มแรกเปน Porous Asphalt Pavement แปลเปนไทยตรง ๆ ไดวาถนน

ยางมะตอยแบบรูพรุน และตั้งแตนั้นมาก็มีใชในหลายประเทศทั่วโลก เชน สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุนและ

หลายประเทศในยุโรป ปจจุบันมหลากหลายวัสดุที่นำมาใชทำถนนน้ำซึมผานไดนอกจากยางมะตอย 

เชน คอนกรีต หินปูถนน และพลาสติก โดยหลักการทำงานของถนนน้ำซึมผานไดจะถูกสรางบน

รากฐานท่ีไมไดบดอัด (Uncompacted Subgrade) เพ่ือใหน้ำซึมลงดินได ซ่ึงตางจากถนนท่ัวไปท่ีตอง

บดอัดรากฐาน หลังจากนั้นจะถูกปูทับดวยแผนผา Geotextile ท่ีน้ำซึมผานได กอนจะถมหินชั้นถัดไป

คือ Stone Reservoir หรือ Stone Recharge Bed ซึ่งชั้นนี้คือหัวใจสำคัญของระบบ ชั้นนี้จะเปน

กรวดขนาดใหญที่มีพื้นที่วางประมาณ 40% ทำหนาที่เก็บกักน้ำระหวางที่กำลังซึมลงไป หินชั้นตอมา

คือ Stabilizer Course เปนกอนกรวดขนาดเล็กถมใหมีความหนาประมาณ 1 นิ้ว ทำหนาที่ปรับ

สภาพพ้ืนผิวกอนจะถมชั้นสุดทายซ่ึงก็คือยางมะตอยชนิดรูพรุนนั่นเอง 

ภาพท่ี 2.18 แสดงความหนาของชั้นหินแตละชั้นข้ึนอยูกับวัตถุประสงคการใชงานถนนในการรับ

น้ำหนัก. U.S.Department of Transportation, Federal Highway Administration. 

 

ภาพท่ี 2.19 แสดงถนนน้ำซึมผานไดท่ีประเทศญี่ปุน. สืบคนจาก 

https://www.blockdit.com/articles/5c658a18dc36704f46c8ee6e. 
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เราจะพบเห็นพื้นที่ดาดแข็งมากมายในเมืองใหญ ๆ ทั้งถนน ทางเทา และลาน

จอดรถ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะขังอยูบนพื้นผิวที่ไมซึมน้ำเหลานี้ ซึ ่งมี

ผลกระทบตอคุณภาพนำ้และ สิ่งแวดลอมทําลายความสมดุลของระบบนิเวศนตามธรรมชาติและนําไป

สู ปญหาตางๆ เชน น้ำทวมฉับพลัน มลภาวะของแมน้ำและชายฝงทะเล เนื่องจากขณะที่น้ำฝนไหลผ

านพื้นผิวเหลานี้จะชะลางเอาคราบน้ำมันและ สารเคมีตางๆ ลงไปยังแหลงน้ำดวย การหลีกเลี่ยง

ปญหาเหลานี้ก็คือตองหยุดการปูผิว ปดหนาดินดวยวัสดุที่ไมซึมน้ำซึ่งจะกั้นน้ำไมใหซึมผานลงดินได 

แตหากตอง เลิกใชถนน ทางเทา และลานจอดรถ ก็คงจะไมใชทางท่ีถูกตอง ดังนั้น แทนที่การใช

คอนกรีตหรือยางมะตอยแบบเดิม ในสหรัฐอเมริกา องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม (EPA) และวิศวกรดาน

ธรณีวิทยาแนะนําใหใชคอนกรีต พรุนเพื่อจัดการปญหานี้ ซึ่งคอนกรีตพรุนจะชวยในกระบวนการ

ระบายน้ำ โดยจะรองรับน้ำไวในชองวางของวัสดุและคอย ๆ ไหลซึมลงดินดานลาง ถนนคอนกรีตและ

ที่จอดรถสามารถเพิ่มปริมาณการรองรับน้ำฝนไดถึงสองเทาของพื้นที่ ซึ่งชวยลดปริมาณน้ำฝนที่คาง

บนผิวดินจนเกิดการทวมขัง และยังลดโครงสรางของระบบการจัดการน้ำฝนแบบดั้งเดิมลงไดเชน บอ 

เก็บกักน้ำ และทอระบายน้ำ ซ่ึงจะชวยลดตนทุนคากอสรางระบบระบายน้ำ ไดเปนอยางดี 

2.6.4 สวนซับน้ำฝน (Rain gardens) 

สวนซับน้ำฝน เปนสวนประกอบสำคัญในงานภูมิทัศนและทำหนาที ่พ ักน้ำ

ชั่วคราวและทำใหระบบระบายน้ำแบบธรรมชาติมีความสมบูรณข้ึน ซ่ึงแนวคิดสวนซับน้ำฝนนี้เกิดจาก

การออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีกระจายอยูท่ัวไปในเมืองมาจัดการกับน้ำฝนรอการระบายหรือน้ำไหลนองท่ี

เกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบทางวิศวกรรม จึงมีการออกแบบเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีสามารถ

ซับน้ำฝนลงสูใตดินรวมกับสระน้ำและธารน้ำแบบตาง ๆ โดยมีพืชพรรณเปนสวนประกอบสำคัญ มี

ผูเรียกแนวคิดของระบบนี้วา แนวคิดเขียว-ฟา (green-blue concept) เปนระบบที่นองจากจะลด

ขนาดทอทางวิศวกรรมและชะลอการทวมฉับพลันของพายุฝนแลวยังชวยลดปญหาการชะลางหนาดิน 

สรางความชุมชื้นแกดิน และบรรเทาปญหามลพิษตาง ๆ ท่ีมากับน้ำ จากการดูดซับและยอยสลายของ

จุลทรียในดินตามระบบรากของพืชพรรณหลากชนิดโดยเฉพาะพืชทนแฉะท่ีใชปลูกในสวน 

แนวคิดการสรางสวนซับน้ำฝนเริ่มในสหรัฐอเมริการ เมื่อประมาณ ๒๕ ปกอนใน

โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีตองการลดคาใชจายในการสรางระบบระบายน้ำฝนท่ีมีขอบัญญัติบังคับให

กรองเอาตะกอนสิ่งสกปรกและมลพิษออกกอนปลอยลงสูระบบระบายน้ำฝนหรือสระสาธารณะ แม

กอนหนานั้นสหรัฐจะใช “แกมลิงชีวภาพ” (bio-retention pond) แตเนื่องจากคาใชที่ดินและคา

กอสรางสูงกวาทำใหการสรางสวนซับน้ำฝนไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีสวนสาธารณะหลาย

แหงที่อาจเรียกไดวาเปนสวนซับน้ำฝน ทั้งสวนลุมพินี สวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจาศิริ

กิต ท่ีไดออกแบบใหสามารถทําหนาท่ีหนวงน้ำไวไดมากพอควร สวนปาในกรุงท่ีจัดสรางโดย ปตท. แม

จะมีขนาดเล็กก็สามารถเก็บกักและซับน้ำไดดีพอควร สวนที่อาจเรียกไดวาเปนการออกแบบใหเปน

Ref. code: 25626116031102BJH



39 

 

สวนซับน้ำฝนตามแนวคิดใหม ไดแกอุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงใชขอพิจารณาท่ีเนน

การรับน้ำฝนฉับพลันจากนอกบริเวณอุทยานไวตั้งแตข้ันตอนการออกแบบ สวนอุทยานเบญจกิติแมจะ

สรางใหมแตก็ไมไดออกแบบใหสามารถชวยรับน้ำฝนท่ีตกหนักไวได และสวนใหญเปนลานทึบน้ำ 

 

ภาพท่ี 2.20 สวนซับน้ำฝน. สืบคนจาก https://citycracker.co/city-design/rain-gardens/. 

 

ตัวอยางพื ้นท่ีสวนสาธารณะที ่เป นสวนซับน้ำที ่ยกมาคือ อุทยาน 100 ป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการวางแผนระดับภาค ซึ่งมีการพิจารณาพื้นที่ในการเนนรับน้ำฝน

ฉับพลันจากนอกบริเวณไวตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ เปนสวนสาธารณะระดับชุมชน (Community 

Park) มีการปลูกพืชทองถิ่นตามแนวคิดปาในเมืองและออกแบบใหเปนพื้นที่หนวงน้ำของเมือง มีแนว

พ้ืนท่ีรับน้ำ (Rain Garden) และระบบระบายน้ำใตดิน 

แนวคิดในการออกแบบ อุทยาน ๑๐๐ ป จุฬาฯ 

(1) ตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน

การพระราชทานที่ดินใหแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนพื้นที่สำหรับการเรียนรูและคืน

ประโยชนสูสังคมสวนรวม 

(2) การจัดการพื้นที่สีเขียว พื้นที่ประมาณ 29 ไร บริเวณพื้นที่สวนหลวง – สาม

ยาน ซึ่งกำหนดใหเปน “ที่โลงวาง” ตอเนื่องกับแนวแกนหลักสีเขียวในเขตการศึกษา (แกนตะวันตก-

ตะวันออก) และมีถนน ๑๐๐ ป จุฬาฯ (จุฬาลงกรณ 5 เดิม) เชื่อมถนนพระราม 1 – พระราม 4 สราง

ความตอเนื่องของกิจกรรม การใชประโยชนพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
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(3) การเปนพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือการเรียนรู แลกเปลี่ยนระหวางนิสิตกับชุมชน คนกับ

ธรรมชาติมีความยืดหยุนสูงตอการใชงานของผูคนขนาดกลุมตางๆ เชื่อมตอแนวแกนสีเขียว ตามผัง

แมบทของมหาวิทยาลัยจากเขตการศึกษาขยายสูฝงตะวันตก 

(4) ใชพืชพรรณพ้ืนถิ่นหลากหลายชนิด ปลูกแบบธรรมชาติในแนวคิดปาในเมือง 

(Urban forestry) ตนแบบสวนสาธารณะในสถานะพ้ืนท่ีหนวงน้ำของเมือง เพ่ิมพ้ืนท่ีน้ำซึมดิน 

 

ภาพท่ี 2.19 สวนสาธารณะอุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สืบคนจาก 

https://citycracker.co/city-design/rain-gardens/. 

 

แนวความคิดของพ้ืนท่ีรับน้ำ (Rain garden) ปลูกตนไมสองขางทาง พรอมระบบ

ทอระบายน้ำใตดิน ชวยในการซึมน้ำ-หนวงน้ำเมื่อฝนตก มีการออกแบบพื้นที่ชุมน้ำประดิษฐพื้นที่ชุม

น้ำประดิษฐ (Construct Wetland) เปนพื้นที่ชุมน้ำเพื่อสงเสริมระบบนิเวศ และนันทนาการ เปน

ระบบการหมุนเวียนน้ำในอุทยาน เปนหัวใจของการออกแบบที่วาง ใชระบบชีววิศวกรรมเพื่อการ

บำบัดน้ำ และสรางระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีชุมน้ำประดิษฐในสวนตาง ๆ ของอุทยาน จะชวยกัก

เก็บน้ำฝนไวใชรดน้ำตนไม และเปนพื้นที่ซึมน้ำ หนวงน้ำของเมืองรวมถึงสวนซึมน้ำ (Porous Park) 

ใหอุทยานทำหนาท่ีเปนฟองน้ำของเมืองดวยการออกแบบสัณฐานอุทยานใหมีความลาดเอียง เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการซึมน้ำดัก และกักเก็บน้ำฝนในชวงหนาฝน และนำน้ำกลับมาใชในชวงหนาแลง

สรางบอหนวงน้ำทั้งแบบเปยก (Retention Pond) และแบบแหง (Detention Pond) เพื่อขังและ

ชะลอน้ำฝน กอนระบายออกสูสาธารณะ โดยสามารถหนวงน้ำไวในพื้นที่ไดประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่แกมลิงตรงทางเขาอุทยาน จากอุทยาน ๑๐๐ ป จุฬาฯ เปนพื้นที่เปดโลง เอื้อตอ
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การเขาถึง และการจัดกิจกรรม รวมทั้งบริเวณพื้นที่สีเขียวดานขาง เปนพื้นที่ซึมน้ำแบบแกมลิง เนน

ตน “จามจุรี” เปนสัญลักษณ 

แนวคิดหลักของสวนซับน้ำฝนคือการชะลอความเร็วการไหลตามผิวพรอมกับการ

กรองและการซึมลงใตดิน ดังนั้น พื้นที่กอสรางจึงควรเปนดินที่ซับน้ำไดดีพอควร ในพื้นที่ที่เปนดิน

เหนียวไมซับน้ำ เชน กรุงเทพฯ จึงตองอาศัยอางรับน้ำหรือสรางถังพักกอนปลอยทิ้ง ในแงธรณีวิทยา 

ใตชั้นดินเหนียวของกรุงเทพฯ มีชั้นทรายหนาแผสลับกับชั้นดินเหนียวถึง 3 ชั้น ที่ความลึกผันแปร  

ตาง ๆ ตั้งแตชั้น 20 เมตร ชั้น 35 เมตร และชั้น 50 เมตรโดยประมาณ ที่หนามากที่สุด เฉพาะที่ชั้น

ลึก 20 เมตรเปนทรายหนามากกวา 10 เมตร ซึ่งชั้นทรายเหลานี้อาจมีความพรุนที่สามารถ ซับน้ำฝน

ท่ีทวมฉับพลันไดเปนอยางดี สวนจะมากนอยเทาใดนั้นยังคงตองทําการสํารวจตอไป 

 

2.7 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของจะเห็นวาการลดน้ำไหลนองดวยมาตรการ

ทางภูมิทัศนยังเปนที่ใชกันอยางแพรหลายทั้งในระดับภาค ไปจนระดับโครงการและบาน การใช

แนวคิดตาง ๆ นั้นสามารถเกิดขึ้นไดจริงในพื้นที่เมือง อยางเชน สวนสาธารณะในเมืองหลาย ๆ แหง 

เริ่มมีการใชแนวคิดสวนซับน้ำฝนเพื่อการกักเก็บน้ำในการบรรเทาการไหลนองจากน้ำฝน ดังนั้น การ

น้ำกลยุทธเชิงภูมิสถาปตยกรรมมาใชบรรเทาการไหลนองของน้ำฝนในระดับโครงการมีความนาสนใจ

และยังไมเกิดเปนรูปธรรม ในการศึกษาครั้งนี้จึงนำกลยุทธที่เหมาะสมกับการวางแผนจัดการน้ำไหล

นองระดับโครงการมาทำการศึกษา และพบวาผังการใชประโยชนที่ดินยานที่อยูอาศัยหนาแนนและ

เปนพื้นที่จุดออนน้ำทวมที่สำนักการระบายน้ำไดกำหนดไวในป 2562 เลือกเปนพื้นที่เขตสาทรท่ี

เหมาะแกการนำมาทดลองและศึกษาหามาตรการที ่เหมาะสมสำหรับเขตเมืองชั ้นในที ่เปนยาน

ศูนยกลางธุรกิจ มีพื้นที่ดาดแข็งที่สงผลตอความรอนอากาศเมื่อถึงชวงฤดูฝนจึงทำใหฝนตกชุก และ

เกิดโครงการพักอาศัยรวม (Condominium) อยางตอเนื่อง ที่มีการกำหนดควบคุมความหนาแนน

ของ FAR ไวที่ 8:1 และ OSR ไมนอยกวารอยละ 4 และพื้นที่น้ำซึมผานไมนอยกวารอยละ 50 ของ

พื้นที่วาง จึงนำพื้นที่วางมาทำการทดลองเพื่อพิสูจนมาตรการทางผังเมื่องและเชิงภูมิสถาปตยกรรม

ราวกันเพ่ือเปนประโยชนตอไป 

ผลการทบทวนวรรณกรรม 

ขวัญชนก ดีพัฒนะ ไดศึกษาขอกำหนดควบคุมความหนาแนนอาคารตอการลดลงของ

ปริมาณน้ำไหลนองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการความสัมพันธของปริมาณน้ำผิวดินตอพื้นที่ซึมน้ำ

ผานตามขอกำหนดผังเมือง ศึกษาสถานการณและขอกำหนดควบคุมความหนาแนนในการบรรเทาปริ

มานน้ำไหลนอง โดยคำนวนหาพื้นที่ที ่มีอาคารขนาดใหญและอาคารใหญพิเศษดวยโปรแกรมทาง
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ภูมิศาสตร ตรวจสอบขอกำหนดในการใชประโยชนในพื ้นที ่อาคารนั ้น ๆ และนำขอมูลไปหา

ความสัมพันธของการเพิ ่มพื ้นที ่ซ ึมน้ำไดตอปริมาณน้ำไหลนอง โดยการจำลองผานโปรแกรม 

Infarworks360 ผลลัพธที ่ไดจะใชในการประเมินผลกระทบของขอกำหนดควบคุมความหนาแนน

อาคารตอการลดลงของปริมานน้ำไหลนอง 

จีระนันท สุกุล ศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองในพื้นท่ีสวนสวนกลางของ

โครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางในเขตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการศึกษาแนวทางใน

การพัฒนาประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองตอราคาตนทุนในพื้นที่สวนสวนกลางของโครงการหมูบาน

จัดสรรขนาดกลาง โดยใชว ิธ ีรวบรวมขอมูลทางกายภาพและตัวแปรที ่ส งผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองและนำมาจำลองสถานการณการศึกษาประสิทธิภาพ

การรับน้ำไหลนองในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร infarworks360  จากนั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล

เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำไหลนองดวยหลักแนวคิดตนแบบ GI WSUD หรือ LID และแนวทาง 

BMPs เพ่ือนำมาประยุกตใชในการออกแบบจำลองสถานการณพัฒนาหาแนวทางเลือกของพื้นที่สวน

สวนกลางเดิม และวิเคราะหประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนองตอราคาตนทุนไดผลลัพธเปนแนว

เสนอแนะตอผูออกแบบคือ สามารถนำไปปรับใชในการเลือกประเภทหรือชนิดของวัสดุที ่ชวยลด

ปริมาณน้ำไหลนองไดในพ้ืนท่ีทำการออกแบบ และขอเสนอแนะตอผูพัฒนาโครงการสามารถเปนแนว

ทางการเลือกการออกแบบพ้ืนท่ีสวนสวนกลางเพ่ือชวยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนหรือพัฒนาพ้ืนท่ี

ใหมีประสิทธิภาพตอการรับน้ำไหลนองได 

ณัฐฐีร ตันติเลิศอนันท ศึกษาแนวทางในการวางผังออกแบบภูมิทัศนพื้นกักเก็บน้ำและ

ระบายน้ำผิวดินในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุและปญหาทางอุทก

วิทยาเมือง ศึกษาองคประกอบตาง ๆ ทางภูมิทัศนที่สามารถสงผลกระทบตอการจัดการระบบระบาย

น้ำภายในชุมชนเมือง โดยวิธีนำองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมมาใชเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัย 

และคำนวณขั้นพื้นฐานในการออกแบบพื้นที่พักน้ำเพื่อสามารถนำมาประยุกตใชกับการออกแบบได

อยางมีประสิทธิภาพ และรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา หาทฤษฎี รวมถึงศึกษาวิธีการคำนวน

ขั้นพื้นฐานในเชิงวิศวกรรม มาวิเคราะหและประมวลผลวาองคประกอบในทางภูมิสถาปตยกรรม

ใดบางที่สงผลตอการบรรเทาปญหาอุทกภัยไดอยางเหมาะสม เพื่อนำมาสรุปผลดีผลเสียเปนแนวทาง

สำหรับผูอื่นที่จะทำการศึกษาตอและสรางเหตุผลในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนพัฒนาสู การ

ออกแบบ โดยสรุปไดว าการนำวิธ ีการบางอยางมาใชใหเป นประโยชนกับการออกแบบภูมิ

สถาปตยกรรม สำหรับการกักเก็บน้ำและระบายน้ำผิวดิน รวมไปถึงการใชบอหนวงน้ำ บอกักเก็บน้ำ 

หรือการผสมผสานวิธีการตาง ๆ ซึ่งมีการรวบรวมตัวอยางงานภูมิสถาปตยกรรมที่มีการผสมผสาน

วิธีการตาง ๆ เขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ เชน The Woodland, Texxas และ The Emerald 

Necklace, Massachusetts 
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ดำรงศักดิ์ รินชุมภู การคำนวนคาการซึมน้ำไดของน้ำฝนในพื้นที่สวนซับน้ำฝนสำหรับ

งานภูมิสถาปตยกรรม เพื่อศึกษาแนวทางการคำนวณคาการซึมน้ำไดของน้ำฝนในพื้นที่สวนซับน้ำ 

ศึกษารูปแบบและวิธี และสาธิตวิธีการคำนวณคาการซึมไดของน้ำฝนในพ้ืนท่ีสวนซับน้ำฝนในโครงการ

ตัวอยาง และเสนอแนะวิธีการ โดยมีแนวคิดมาจากการสงเสริมการออกแบบพื้นที่ภูมิสถาปตยกรรม

ของการพัฒนาโครงการในเขตชุมชนเมืองคือมาตรการการสงเสริมการพัฒนาที่เรียกวา FAR Bonus 

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดใหมีพื้นที่รับน้ำในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตตามขอบังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โดยมีตัวแปรตนคือ 1) รูปแบบและขนาดท่ีสำคัญของการออกแบบพ้ืนท่ี

สวนซับน้ำฝนสำหรับงานภูมิสถาปตยกรรม ไดแก ความลึกของสวนที่เปนบอรับน้ำ ความลึกของชั้น

ดินปลูก ความลึกของชั้นกรวด 2) คุณสมบัติของวัสดุที่สำคัญของการออกแบบพื้นที่ rain garden 

ไดแก รอยละความพรุนของชั้นดินปลูก รอยละความพรุนของชั้นกรวด สวนตัวแปรตาม คือ คาการซึม

ไดในพื้นที่ rain garden เพื่อนำมาหาการคำนวณคาการซึมไดของน้ำฝน ผลลัพธที่ไดคือ การไดมา

ของคาสัมประสิทธิ์การซึมไดของน้ำผนไหลนองเปนรูปแบบตารางเพื่อใหภูมิสถาปนิกไดนำมาใชเปน

เกณฑการออกแบบชั้นดินที่เชื่อโยงสูการคำนวนปริมาณการกักเก็บน้ำอยางงายและมีประสิทธิภาพ 

และเปนการเพิ่มแรงจูงใจของผูพัฒนาโครงการเรื่องมาตรการสงเสริมการพัฒนาการนำไปขอใชสิทธ 

FAR Bonus อีกดวย 

Abdul Naser Majidi ไดศึกการวางแผนการแกปญหาที่อาศัยธรรมชาติเปนพื ้นฐาน

สำหรับน้ำทวมเมือง การลดและการเพิ่มประสิทธิภาพของความรอน พื้นทีศึกษาที ่ยานสุขุมวิท 

งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงปญหาน้ำทวมที่เปนปญหาที่รุนแรงในเขตกรุงเทพมหานครทำใหเกิดเศรษฐกิจ

และสุขภาพ ที่สำคัญปญหาที่เกิดขึ้นปญหานี้ไดรับการซ้ำเติมในปที่ผานมาเนื่องจากรูปแบบที่มีสราง

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเมือง ที่ดินในเขตเมืองหรือที่สรางขึ้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เพิ่มขึ้นเกือบสามเทา และมีการวัดดานปญหาน้ำทวมกับสภาวะความนาสบายทางความรอน ซ่ึง

เลือกใช 4 มาตรการในการจำลองแบบจำลอง Mike Urban (สำหรับการวิเคราะหน้ำทวมในเมือง) 

และแบบจำลองของ ENVI-met (สำหรับการวิเคราะหความสบายเชิงความรอน) คือ หลังคาสีเขียว, 

พื้นผิวพรุนน้ำ, การเก็บกักดวยพืชพรรณและสวนซับน้ำฝน ผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นการรวมวิธีการ

แนวทางการแกปญหาบนพื้นฐานธรรมชาติ (NBS) โดยใชมาตรการ 4 มาตราการนั้นสามารถนำไปใช

กับพ้ืนท่ีในสวนตางๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

วนารัตน กรอิสรานุกูล ไดศึกษาแนวทางการจัดการปญหาน้ำทวม ไดกลาวไววา ผังเมือง 

คือพื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการน้ำชุมชนเมือง เมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดี จะลดความเสี่ยง

ปญหาเรื่องน้ำทวม เพราะการวางผังเมืองไมใชมองเฉพาะพื้นที่ในเมืองเทานั้น แตรวมไปถึงพื้นที่อ่ืน

รอบๆดวย เพราะผังเมืองจะเปนตัวชี้นำการพัฒนาเมือง ควบคุมการใชที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสราง 

ตลอดจนโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ รวมถึงระบบระบายนำ้และการถายโอนน้ำ ดังนั้น ถา
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เรามองถึงการบริหารจัดการน้ำชุมชนเมืองโดยไมพูดถึงผังเมืองจึงเปนไปไมได โดยทำการศึกษามีพ้ืนท่ี

กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ เม่ือยางเขาสูฤดูฝน สิ่งท่ีมักตามมาของเมืองใหญ คือ ปญหาน้ำ

ทวมขังที่รอการระบาย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมต่ำและติดริมแมน้ำ อยางเทศบาลนครสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหาแนวทางการรับมือตอความเสี่ยงจากภาวะน้ำทวมในอนาคต โดยใช

นโยบายทางผังเมืองและแนวทางการบริหารจัดการน้ำทวมอื่น ๆ มุงเนนในเรื่องของการปรับตัวตอ

ความเสียงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กอใหเกิดการสูญเสียจากภาวะน้ำทวมในอีก 20 – 50 ป 

ทั ้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาชี ้ใหเห็นวา ในทางกายภาพ พื ้นที ่ของเทศบาลนคร

สมุทรปราการเปนทั้งพื้นที่ลุ มต่ำ ติดชายฝงทะเลมีระยะทางยาวถึง 47 กิโลเมตร พื้นที่ติดแมน้ำ

เจาพระยาและมีแนวคลองสาขา เปนที่ตั้งของศูนยราชการ เปนเมืองที่มีชุมชนหนาแนน ประกอบกับ

การทรุดตัวของแผนดินที่เพิ่มขึ้นทุกป ทำใหความเสี่ยงรุนแรงมากถึงมากที่สุด อีกทั้งพบวาปญหาน้ำ

ทวมมีความสมัพันธกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากกวาปริมาณฝน และบริเวณที่มีความ

หนาแนนของชุมชนมีแนวโนมที่ไดรับความเสียหายจากผลกระทบของน้ำทวมมากขึ้น ขณะที่เมืองมี

การพัฒนาดานเศรษฐกิจสูงมีการขยายตัวท้ังการกอสรางรถไฟฟาและอสังหาริมทรัพย ในชวงฤดูฝนมี

พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมคิดเปน 10.91% ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำทวมขัง

ประมาณ 1 วัน โดยชวงที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมมากที่สุด คือ ก.ย. - พ.ย. สาเหตุสวนใหญเกิด

จากน้ำทะเลหนุนสูง ทำใหไดแนวคิดการปรับตัวเพื่อรับมือตอความเสี่ยงน้ำทวมและการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคต แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การรับมือภาวะน้ำทวมระยะยาว โดยวิธีการทางผัง

เมืองที่เนนการจัดการปญหาน้ำทวมจากน้ำทะเลหนุนในระยะยาว อาทิ การกำหนดรูปแบบอาคาร 

ยกระดับความสูงของอาคารที่อยูติดน้ำ ปรับรูปแบบอาคารใหสามารถพึ่งพาตนเองไดการสราง

เสนทางเดินเทายกระดับ (sky walk) เชื่อมระหวางตัวอาคารกับสถานีรถไฟฟาเพ่ือใชเปนเสนทางเดิน

เทาในสถานการณปกติและเปนเสนทางอพยพ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติน้ำทวม การสรางกำแพงกันน้ำ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมแมน้ำเพื่อใชเปนพื้นที่กันชนหรือ (Green Infrastructure) ออกแบบพื้นท่ี

สาธารณะริมน้ำใหเปนพื้นที่รับน้ำชั่วคราว เปนตน และ 2) การรับมือตอภัยพิบัติน้ำทวม อาทิ การ

จัดหาเสนทางอพยพ การจัดใหมีระบบเตือนภัย แผนที่หนีภัยและสถานที่รอบงรับ รวมทั้งจัดทำแผน

ฟนฟูหลังประสบภัยน้ำทวม ดานแนวทางการพัฒนาเมืองท่ีสำคัญ อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี

ขนสงมวลชน หรือ TOD เปนทางเลือกใหมในการพัฒนาเมืองที่ใช ระบบขนสงมวลชนเปนศูนยกลาง 

พรอมไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟาใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางคุมคา หลากหลาย เนน

การใชที่ดินผสมผสาน มีระบบสงเสริมการเดินทางที่ลดการใชรถ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ อยูใน

ระยะที่สามารถเขาถึงดวยการเดินเทาเพียง 5-10 นาทีจากสถานีฯ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี

ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการใหเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจการคา การทองเที่ยว และที่อยูอาศัย

คุณภาพดี เนนการพัฒนาชุมชนเมืองแบบความหนาแนนสูง โดยบูรณาการระบบปองกันน้ำทวมเขา
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กับแผนการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเมืองกำหนดระยะ

รนถอย ปรับรูปแบบท่ีอยูอาศัยจากบานชั้นเดียว เปนอาคารสูงการออกแบบอาคารจะตองไมไปปดก้ัน

เสนทางไหลของน้ำ กำหนดระดับความสูงของพื้นชั้นลางอาคารตองไมต่ำกวาระดับน้ำทวมสูงสุดท่ี 

0.95 เมตร และสงเสริมการออกแบบอาคารท่ีใชพลังงานทดแทน เปนตน 

จากการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ สรุปไดวาวิธีการสวนใหญลวนมีแนวทางท่ีมีปลายทาง

เหมือนกันคือตองการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเจริญเติบโตของเมือง โดยหลักการหรือ

กรอบวิธีปฏิบัติที่สัมพันธกับการทำศึกษาในดานที่เกี่ยวของกับการศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการ

เชิงภูมิสถาปตยกรรมตอการลดน้ำไหลนอง ที่เหมาะสมและนำมาใชคือแนวทางการแกปญหาบน

พ้ืนฐานธรรมชาติ (NBS) ซ่ึงในรายระเอียดของแนวคิดนี้จะประกอบไปดวยลักษณะของกลยุทธท่ีอยูใน

องคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรม 4 กลยุทธ คือ ระบบกักเก็บน้ำดวยพืชพรรณ, พ้ืนผิวรูพรุน, 

พื้นที่สวนซับน้ำฝน และหลังคาเขียว โดยการนำมาใชกับบริบทของเมืองที่กำลังเจริญเติบโตและมี

ความหนาแนนของที่พักอาศัยรวมไปถึงพื้นดาดแข็งที่คอย ๆ เขามาแทนที่พื้นที่สีเขียว ซึ่งขอสรุปท่ี

นำไปสูการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและเปนแนวทางสนับสนุนในงานวิจัยชิ้นนี้โดย เพื่อศึกษา

หาความสัมพันธของขอกำหนดทางดานผังเมืองที่มีผลตอพื้นท่ีน้ำซึมผานไดในเขตกรุงเทพมหานคร

รวมกับสถานการณน้ำฝนในรูปแบบพ้ืนท่ีออกแบบเชิงภูมิสถาปตยกรรมท่ีเกิดประสิทธิภาพตอปริมาณ

น้ำไหลนองในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรเพิ่มมาตรการทางภูมิสถาปตยกรรมเพื่อนำมาจำลองและ

หาผลลัพธเพื่อนำไปวางแผนรวมกับขอกำหนดการควบคุมความหนาแนนตามกฏกระทรวงและหา

แนวทางการออกแบบพ้ืนน้ำน้ำซึมผานไดท่ีเหมาะสมกับยานท่ีอยูอาศัยหนาแนนตอไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

ในการประเมินผลกระทบของพื้นที่น้ำซึมผานไดตอการลดน้ำไหลนองของน้ำฝนใน

โครงการพักอาศัยรวม เปนการศึกษาหากลยุทธรูปแบบรวมกับพื้นที่น้ำซึมผานในอัตราสวนของพื้นท่ี

ว าง โดยทำการทดลองศึกษาแตละรูปแบบพื ้นที ่ท ี ่ เก ิดประสิทธ ิภาพมากที ่ส ุด โดยมีกรอบ

กระบวนการวจิัย ในหัวขอหลัก ๆ ดังนี้ 

3.1 การกำหนดขอบเขตงานวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย 

3.2 การเตรียมขอมูล 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

3.4 การสรุปผลและเสนอแนะแนวทาง 

3.5 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 

 

3.1 การกำหนดขอบเขตงานวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย 

 

การกำหนดขอบเขตงานวิจัยและเครื ่องมือในงานวิจัยประกอบไปดวยการกำหนด

ขอบเขตดานเนื้อหาและขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา คือ (1) ดานเนื้อหา ศึกษาหาความสัมพันธของขอกำหนด

ทางดานผังเมืองรวมกับขอกับหนดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอพ้ืนท่ีน้ำซึมผานใน

เขตกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาประเมินผลและการเพิ่มมาตรการที่ชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

(2) ขอบเขตดานพื้นที่ ทำการศึกษาสถานการณรูปแบบของมาตรการเชิงภูมิสถาปตยกรรมที่เกิด

ประสิทธิภาพ โดยหาการหาตัวแปรที่จะทำใหเกิดประสิทธิภาพตอการรับน้ำไหลนอง (runoff) ใน

พ้ืนท่ียานท่ีอยูอาศัยในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพและเปนพ้ืนท่ีจุดออนน้ำทวมท่ีจะนำมาใชมาตรการตาม

แนวหลักการของ NBS และนำไปจำลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร Autodesk Infarwork 360 สำหรับ 

GSI  ดวยวิธีการคำนวน TR-55  

 

 

Ref. code: 25626116031102BJH



47 

 

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบกระบวนการวิจัย. โดยผูวิจัย, 2563. 
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3.2 การเตรียมขอมูล 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และกำหนดขอบเขตงานวิจัย

และเครื่องมือในงานวิจัย และไดขอมูลท่ีตองเตรียมการเพ่ือนำมาจำลองสถานการณเนื่องจากงานวิจัย

เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ไดศึกษาตัวแปรที ่เกี ่ยวของกับมาตรการเชิงภูมิสถาปตยกรรมตอการ

เปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพรับน้ำไหลนอง ดังนั้นจะเกิดตัวแปรที่เปนองคประกอบของงานภูมิ

สถาปตยกรรมและตัวแปรที่สงผลตอขนาดพื้นที่วางตออาคารรวม คือ FAR Bonus ที่เปนแรงจูงใจ

ของแตละโครงการท่ีพักอาศัย อีกท้ังขอมูลดิน, วัสดุพ้ืนผิวและพืชพรรณ ท่ีนำมาศึกษาทดลองตองเปน

วัสดุที่ภูมิสถาปนิกเลือกใชในงานภูมิสถาปตยกรรมแตละโครงการจึงตองอาศัยความชำนาญของผูให

ขอมูลดวย ในสวนของแหลงท่ีมาของขอมูลอธิบายไดดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  

แหลงท่ีมาของขอมูล 

ขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล 

ปฐมภูมิ (primary data) ทุติยภูมิ (secondary data) 

1. ขอกำหนดควบคุมความ

หนาแนนของพ้ืนท่ีศึกษา 

  

1.1 อัตราสวนของท่ีวางตอ

อาคารรวม (OSR) 

1.2 อัตราสวนพ้ืนท่ีน้ำซึมผาน

ได (BAF) ของประเภทการใช

ประโยชนท่ีดิน 

1.3  อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวม

ตอพ้ืนท่ีดิน 

- กฏกระทรวงบังคับใชผังเมือง

รวม 

2. ขอมูลทางกายภาพของพ้ืนท่ี

ศึกษายานท่ีอยูอาศัยในเขตเมือง 

  

2.1 พ้ืนท่ียานท่ีอยูอาศัยในเขต

เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอย 10,000 ตร.

ม. ข้ึนไป หรือ จำนวนหองพัก

อาศัย 80 หองข้ึนไป 

จากการสำรวจภาคสนาม 

 

ฐานขอมูลโครงการรายงาน 

EIA ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

ขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล 

ปฐมภูมิ (primary data) ทุติยภูมิ (secondary data) 

1.2 งานภูมิทัศนดาดแข็ง ไดแก 

ประเภทของวัสดุและคุณสมบัติ

ความพรุน 

จากการสำรวจภาคสนาม 

และสอบถามผูผลิต 

- 

1.3 งานภูมิทัศนดาดออน 

ไดแก ลักษณะดิน, การเลือกใชพืช

พรรณ 

จากการสำรวจภาคสนาม - 

2. ปริมาณน้ำฝน (Stormwater) 

ใชคาบอุบัติ 2 ป 

- สำนักการระบายน้ำ 

กรุงเทพมหานคร 

3. แนวทางเลือกมาตรการเชิงภูมิ

สถาปตยกรรม 

- เอกสารทบทวนวรรณกรรม 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

การเตรียมขอมมูลจากการสำรวจจากฐานขอมูลโครงการที่ไดรับความเห็บชอบสามารถ

คนหาไดจากเวปไซตขอมูลการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ผานการเห็นชอบ

ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังแสดงในภาพท่ี 3.2 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงเวปไซตขอมูลการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA). สืบคนจาก 

http://eia.onep.go.th/index.php. 
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3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.3.1 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Autodesk InfraWork 360 

การวิเคราะหขอมูลโดยทำการจำลองสถาณการณทางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Autodesk InfraWorks 360 ดังแสดงในรายละเอียดกระบวนการ ดังภาพที่ 3.3 ดวยวิธี TR-55 โดย

การออกแบบในโครงสรางของโปรแกรมตองเลือกประเภทของพื้นที่โดยเลือกสภาพพื้นที่เปนที่พัก

อาศัยหนาแนน และนำตัวแปรจากการเก็บขอมูลมาใชเพื่อกำหนดคุณสมบัติของประเภทพื้นผิว และ

ลักษณะดิน พืชพรรณ ซึ่งเปนลักษณะของแตละมาตรการที่นำมาจำลอง เพื่อจะไดหาผลลัพธของแต

ละมาตรการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังนี้ตัวอยางการใชงานโปรแกรมและการนำขอมูลเพ่ือสราง

แบบจำลองสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้  

 

ภาพที่ 3.3 แสดงกระบวนการจำลองสถานการณน้ำฝนไหลนองดวยโปรแกรม GSI ใน Autodesk 

infraworks360. โดยผูวิจัย, 2563. 
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1. กำหนดพ้ืนท่ีศึกษาโดยเลือก

กรอบพิกัดท่ีตั้งลงในโปรแกรม 

Aotudesk Infraworks 360 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการกำหนดพ้ืนท่ี. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศพันธ, 2561. 

 

2. โปรแกรม Aotudesk 

Infraworks 360 จะทำการดึง

ขอมูลจาก Open source เพ่ือ

สรางเปนแบบจำลอง 3 มิติใหใน

เบื้องตน 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงการดึงขอมูล. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศพันธ, 2561. 

 

3 . เม ื ่ อ เป ดไฟล จะพบข อ มูล

เบ ื ้องต นของพ ื ้นท ี ่ศ ึกษา ซ่ึง

สามารถเพิ ่มอาคาร ตนไม และ

พ้ืนผิวอ่ืนๆ เขาไปได 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 แสดงการออกแบบเพ่ิมขอมูล. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศพันธ, 2561. 
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4. เริ ่มคำสั ่งเพื ่อ run โปรแกรม 

GSI script ซึ ่งจะเปนการเริ ่มทำ

งานในการจำลองสถานการณ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 แสดงการคำสั่งการทำงานของโปรแกรม. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศพันธ, 2561. 

 

5. เม่ือเกิดหนาตาง GSI tool box 

ข้ึนดังรูป  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 แสดงหนาตาง DSI tool box. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศพันธ, 2561. 

 

6. ทำการกำหนดขบเขตของ

พ ื ้นท ี ่ท ี ่ ต  องการศ ึกษา ระบุ

ประเภทและคุณสมบัติของพ้ืนผิว

ในการทำงาน จากนั้นกำหนดคา

น้ำฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี 

- กำหนดวิธีการวิเคราะห (TR-

55) จากนั้นไดผลลัพธเปนน้ำฝน

ไหลนองบนพ้ืนท่ี 

 

ภาพท่ี 3.9 แสดงการกำหนดขอบเขตและระบุพ้ืนผิว. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศพันธ, 2561. 
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7. ทำการกำหนดขอบเขตของ

มาตราการที่เราไดเลือกมาจำลอง

ใน BMP Design ค ือมาตราการ 

Bioretention โ ด ย ต  อ ง ท ำ ก า ร

ออกแบบโครงสรางชั้นดิน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.10 แสดงการกำหนดการออกแบบมาตราการท่ีนำมาใช. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศ

พันธ, 2561. 

 

8. ระบบจะทำการคำนวนน้ำ

ไหลนองมาใหใหมพรอมทั้งคา 

Curve Number ( CN)  โ ด ย

เฉลี่ยของพ้ืนดิน 

 

 

ภาพท่ี 3.11 แสดงการคำนวณและผลลัพธของคา Curve number. โดยสื่อการสอน ชาคร สุทธิวงศ

พันธ, 2561. 

 

3.3.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสมการ Quadratic Regression 

การวิเคราะหขอมูลดวยสมการอัตราการลดลง Quadratic Regression หรือการ

วิเคราะหถดถอยเปนการวิเคราะหถดถอยโพลีโนเมียล ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนตัว

แปรเดียวและตัวแปรตามตัวแปรเดียวเม่ือมีความสัมพันธแบบเสนโคง ดังสมการ 

Y = B0 + B1X + B2X2 + … + E  

เม่ือ B0 = Y ท่ีจุดตัด 

B1 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมีผลกระทบท่ี x บนแกน Y 
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B2 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยกำลังสองมีผลกระทบบนแกน Y 

E = คาคลาดเคลื่อนบน Y  

การวิเคราะหการถดถอย เปนสถิติวิเคราะหที ่ใชเพื ่อศึกษาความเกี ่ยวของ

เชื่อมโยงระหวางตัวแปรสองตัวแปรที่เปนตัวแปรเมตริกโดยที่ความสัมพันธระหวางตัวแปรในความ

เปนจริงอาจเปนความสัมพันธทางเดียวหรือความสัมพันธเชิงสาเหตุ หรือความสัมพันธสองทาง หรือไม

มีความสัมพันธกันก็ได ผลการวิเคราะหสหสัมพันธจะทําใหทราบขอเท็จจริงเกี ่ยวกบลักษณะ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัวแปรรวม 4 ประการ คือ 1) มีความสัมพันธกันจริงหรือไม      

2) ขนาดความสัมพันธมากนอยเทาไร 3) ทิศทางความสัมพันธเปนแบบสอดคลองกันหรือแบบผกผัน 

และ 4) ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรท้ังสองมีมากนอยเทาไร การวิเคราะหถดถอย เปนสถิติ

วิเคราะหที่ใชเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ ตามกรอบ แนวคิดเชิงทฤษฎี ในกรณีที่มีตัวแปรตน 

หรือตัวทํานาย ตั้งแตหนึ่งตัวแปรขึ้นไป และมีตัวแปรตาม หรือตัวแปรผลหนึ่งตัวแปร โดยที่ตัวแปร

ท้ังตัวแปรตนและตัวแปรตามตองเปนตัวแปรเมตริก ผลการวิเคราะหถดถอยทําใหไดผลการวิเคราะห

ขอมูลที่ใชประโยชนได 4 ประการ คือ 1) บอกปริมาณความแปรปรวนในตัวแปรตามที่อธิบายไดดวย

ตัวแปรตน 2) เปรียบเทียบขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรตนแตละตัวที่มีตอตัวแปรตาม 3) 

สรางสมการพยากรณตัวแปรตามไดเมื่อรูคาตัวแปรตน 4) ศึกษา อิทธิพลหลัก อิทธิพลปฏิสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนท่ีมีตอตัวแปรตาม 5) ศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยได (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553) 

 

3.4 การสรุปผลและเสนอแนะแนวทาง 

 

นำผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลการจำลองสถานการณน้ำฝนในรูปแบบพื้นที่ใน

กลยุทธที่ใชในโปรแกรมคอมพิวเตอร และนำมาวิเคราะหหาอัตราการลดลงดวยสมการ Quadratic 

Regression เพื่อวิเคราะหหารูปแบบของพื้นที่และกำหนดสัดสวนของพื้นที่แบบรวมกลยุทธและ

สรุปผลอภิปรายและเสนอแนะเปนแนวทางในการนำมาตรการดานภูมิสถาปตยกรรมรวมกับมาตรการ

ดานผังเมืองเพื่อออกแบบพื้นท่ีน้ำซึมผานที่มีประสิทธิภาพการรับน้ำไหลนอง (runoff) มาใชในพื้นท่ี

ยานที่อยูอาศัยหนาแนนตามประเภทของการใชที่ดินและเปนขอมูลใหภูมิสถาปนิกและนักผังเมือง

นำไปใชในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำไหลนองของเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืนตอไป 
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3.5 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 

 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เนื่องจากสถานการณไวรัสโคโรนาระบาดอยางหนัก

ในชวง เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ทำใหสงผลกระทบตอระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยในการ

เก็บขอมูลและการลงโปรแกรม Autodesk InfraWorks รวมถึงศึกษาเครื่องมือเพื่อที่จะนำขอมูลมา

วิเคราะห อีกทั้งการนำเสนอผลงานและตีพิมพในบทความวิชาการก็ถูกเลื่อนกำหนดการจาก เดือน

พฤษภาคม ไปเปน เดือนมิถุนายน ซ่ึงในแผนเดิมการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จในชวง 

เดือนพฤษภาคม นั้นทำใหไมเปนไปตามแผน จึงปรับแผนการทำงานใหมดังภาพท่ี 3.12 

 

 

 
ภาพท่ี 3.12 แสดงระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย. โดยผูวิจัย, 2563. 

ลําดับ แผนและผลการดําเนินงาน

นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ8

7

6

5

4 การเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4

นําเสนอผลงานและตีพิมพในบทความวิชาการ

กําหนดหัวขอวิจัย1

จัดทํางานวิจัยบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 32

3 เสนอ Proposal งานวิจัย

มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63
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บทที่ 4 

สถานการณ์และการจัดการในการบรรเทาปริมาณน ้าไหลนอง 

 
การศึกษาการประเมินผลกระทบของพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ต่อการลดลงของปริมาณน ้าไหล

นองในเขตสาทรจ าเป็นจะต้องรู้สถานการณ์และกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาและการบริหารจัดการในการ

บรรเทาปริมาณน ้าไหลนองเพื่อน ามาวิเคราะห์และศึกษาปัจจัยที่ท าให้การลดน ้าไหลนองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่งการศึกษาในบทนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์และกายภาพ ปริมาณน ้าฝน

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และการจัดการของระบบระบายน ้าในพ้ืนที่ แบ่งตามหัวข้อหลักดังนี้ 

4.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

4.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

4.1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

4.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินและกฎหมายที่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่ศึกษา 

4.2 การศึกษาสถานการณ์และการจัดการในการบรรเทาปริมาณน ้าไหลนอง 

4.2.1 สถานการณก์ารเกิดปริมาณน ้าไหลนอง 

4.2.2 ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ 

4.2.3 ระบบระบายน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังเนื่องจากน ้าฝน 

4.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 

 

4.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

 

 4.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้งและอาณาเขต อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มกรุงเทพใต้ ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น ้าเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางรักและเขตปทุมวัน มีคลองสาทรและถนนพระรามที่ 
4 ฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตคลองเตยและเขตยานนาวา มีขอบทางรถไฟสาย
แม่น ้าฟากตะวันตก ซอยเชื้อเพลิง 4 (ศรีรุ้ง) และถนนเย็นอากาศเป็นเส้นแบ่งเขต 
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ทิศใต้ ติดต่อกับเขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม มีถนนนางลิ้นจี่ ถนนจันทน์
เก่าคลองช่องนนทรี ถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสาธุประดิษฐ์ 12 (ทวีสิทธิ์) ซอยจันทน์ 43 
แยก 33 ซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน) ซอยจันทน์ 43 แยก 14 (อยู่ดี) ซอยเจริญราษฎร์ 5 (อยู่ดี) ซอย
เจริญราษฎร์ 8 (อยู่ดี) คูน ้าข้างซอยจันทน์ 34/2 และจันทน์ 49 และคลองกรวยเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตคลองสาน  มีแนวกึ่ งกลางแม่น ้า เจ้าพระยา
เป็นเส้นแบ่งเขต  

4.1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ย่าน ‘สาทร’ จุดเริ่มต้นเกิดจากย่านนี้เป็นบริเวณแรก ๆ ที่มีการตัดถนนผ่าน โดย
ถนนสาทร เกิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2431 ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพระราม 4 และ
ถนนเจริญกรุง และถือเป็นย่านเก่าแก่ของพ่อค้าชาวจีนและชาวยุโรปในช่วงเวลานั้น ย่านนี้จึงมีบ้า น
ทรงตะวันตกเกิดขึ้นหลายหลัง และในบางหลังก็ยังเป็นอาคารเก่าแก่จนถึงปัจจุบัน ในอดีตคนฝั่งธนบุรี 
จะข้ามไปฝั่งสาทรด้วยการใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2472 หรือสมัย
รัชกาลที่ 7 จนเมื่อเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น ในปี พ.ศ.2522 ภาครัฐจึงให้เริ่มก่อสร้างสะพานสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานสาทร และเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2525 ก็ท าให้การข้ามไป
ยังสาทรจากฝั่งธนบุรี มีความสะดวกมากข้ึน และถือเป็นสะพานหลักในการเชื่อมระหว่างฝั่งธนบุรีและ
ฝั่งสาทรหลังจากที่สะพานสาทรเริ่มเปิดให้บริการ เริ ่มเห็นการเข้ามาของบริษัทห้างร้านสัญชาติ
ตะวันตกจ านวนมาก มีอาคารส านักงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น เริ ่มมีบริษัททางการเงินชั้นน าเข้ามาตั้ง
ส านักงานใหญ่ในย่านนี้ จนย่านสาทรกลายเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือ  CBD (Central Business 
District) ที่ส าคัญของประเทศไทย 

เขตสาทรมีพื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรมีการท าสวนพืชผักผลไม้
แต่สภาพปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนหนาแน่นเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพธุรกิจค้าขายและรับจ้างทั่วไป และเมื่อเอ่ยถึงย่านสาทรก็จะนึกถึงภาพอาคารออฟฟิศ หรือ
คอนโดมิเนียมสูง ๆ สถาปัตยกรรมดูทันสมัย คนวัยท างานพลุกพล่านในช่วงกลางวัน และเต็มไปด้วย
แสงสีในตอนกลางคืน ด้วยความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ CBD จึงท าให้ที่ดิน
แถวนี้มีมูลค่ามหาศาล ความเจริญของเมืองถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยเป็นทุ่งนาชานเมือง 
มีเพียงชาวบ้านกับพ่อค้า ก็กลับกลายเป็นใจกลางเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสูง มีทั้ง
นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจหลากหลายเชื้อชาติและเต็มไปด้วยส านักงาน (Office Building) ชื่อดัง ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีปั๊มน ้ามัน 11 แห่ง ร้านอาหาร 288 แห่ง 
ธนาคาร 16 แห่ง มินมาร์ท 34 แห่ง ตลาดเอกชน 5 แห่ง โรงแรม 16 แห่ง จุดผ่อนผันการค้าขายของ
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หาบเร่/แผงลอย 6 จุด จุดทบทวนการค้าขายของหาบเร่/แผงลอย 6 จุด และ อาคารพักอาศัยรวม 
112 โครงการ (ภาพที่ 4.1)  

 

ภาพที่ 4.1 แสดงต าแหน่งอาคารพักอาศัยรวมในเขตสาทร. สืบค้นจาก

https://www.renthub.in.th/. 

 
ด้วยความเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง และอีกหนึ่งถนนสายสถานทูต ท า

ให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากสิงคโปร์เข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ที่
มีราคาขายเปิดตัวเริ่มต้นสูงกว่า 100,000 บาท/ตารางเมตร เป็นแห่งแรกของกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างความ
สนใจให้กับคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมาก แม้ว่าถนนสาทรจะมีรถไฟฟ้า BTS 
ผ่านเพียงช่วงเดียว คือ ช่วงถนนสาทรฝั่งใกล้กับสะพานสาทร BTS สถานีสุรศักดิ์ และในพื้นที่ท่ีใกล้กัน
ที่ถือว่าเป็นย่านสาทร คือ BTS สถานีช่องนนทรี (ขยับไปยังถนนนราธิวาสราชนครินทร์) แต่ตลอดแนว
ถนนสาทร ยังคงเป็นถนนสายธุรกิจที่ส าคัญ และมีคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์เกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ในปัจจุบันด้วยเมืองที่ขยายตัว ท าให้ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ไม่ได้จ ากัดพื้นที่เฉพาะสาทร สีลม 
สุขุมวิทอีกต่อไป แต่เริ่มมีนิว ซีบีดี (New CBD) หรือศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 
โดยย่านที่เป็น CBD ใหม่ที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ ย่านพระราม 9 และย่านรัชดาภิเษก (ฝั่ง
พระราม 9) แต่สาทรจะยังคงเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักไม่เสื่อมคลาย เพราะสิ่งอ านวยความสะดวก 
โรงพยาบาลชั้นน า โรงเรียนที่มีชื่อเสียงยาวนาน ยังคงอยู่ในพื้นที่นี้  ด้านการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ 
ของภาครัฐในย่านสาทร มีกระแสข่าวว่า กรุงเทพหานคร ร่วมกับรถไฟฟ้า BTS เตรียมจะสร้างสถานี
เพิ่มให้กับรถไฟฟ้าสายสีลม ภายใต้ชื่อ สถานีศึกษาวิทยา ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่บนถนนสาทรเหนือ-สาทร
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ใต้ ในพื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร อยู่ระหว่างสถานีสุรศักดิ์และสถานีช่องนนทรี แต่ก็ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงเมื่อใดหรือจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องที่คนในแวดวง
อสังหาริมทรัพย์จับตามอง เพราะแม้ว่าปัจจุบันจะมี BTS สถานีสุร-ศักดิ์ และ BTS สถานีช่องนนทรี 
ผ่านบางพ้ืนที่ของย่านสาทรอยู่แล้ว แต่หากมีอีกหนึ่งสถานีเกิดขึ้นระหว่าง 2 สถานีดังกล่าว ก็มั่นใจได้
เลยว่า ตึกร้าง อาคารเก่า ทั้งริมถนนและในตรอกซอกซอยระหว่าง  BTS สถานีสุรศักดิ์ และ BTS 
สถานีช่องนนทรี มีโอกาสถูกเปลี่ยนโฉมให้เป็นโครงการใหม่ ๆ ได้ทั้งที่อยู่อาศัยและโครงการเชิง
พาณิชย์ 

4.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ศึกษา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ กฎกระทรวงบังคับใช้ผัง

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ย.10 (สีน ้าตาล) หมายเลข ย, 

10-11 หรือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ห้ามใช้ประโยชน์ตามกิจการที่ก าหนด 29 ประเภท

ซึ่งไม่ได้ห้ามกิจการอาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็นกิจการที่ สามารถด าเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ และ

ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อที่ดินไม่เกิน 8 :1 อัตาราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 4 และพื้นที่น ้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง การใช้

ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อการก่อสร้างชุดพักอาศัย อาคารชุดเพื ่อการพาณิชย์และส านักงาน ตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 อาคารอยู่

อาศัยรวม หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลาย

ครอบครัว โดยแบ่งเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว อาคารขนาดใหญ่ หมายความว่า 

อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร .ม. แต่ไม่เกิน 10,000 

ตร.ม.  
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ภาพที่ 4.2 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562. โดยกองวางผังพัฒนาเมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 

(2556), ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563. 

 

การคิดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อแปลงที่ดินของโครงการ (FAR) ร้อยละของ

พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมและอัตราส่วนของพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคาร (OSR)  

(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อแปลงที่ดินของโครงการ (FAR) โครงการ

ตัวอย่างมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อแปลงที่ดินเท่ากับ 8:1 โดยมีรายละเอียดค านวณ ดังนี้ 

พ้ืนที่ดินโครงการ    = 5,000 ตร.ม. 

พ้ืนที่อาคารรวม    = 40,000 ตร.ม. 

อัตราส่วนพื้นอาคารรวมต่อแปลงที่ดิน = 40,000/5,000 

       = 8:1 

ดังนั้นอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อแปลงที่ดิน ไม่เกิน 8:1 ตามกฎกระทรวงให้

ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ย.10-11 

(2) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โครงการตัวอย่างมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร ร้อย

ละ 4 ของพ้ืนที่อาคารรวม โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

พ้ืนที่อาคารรวม             = 40,000 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่าง     = 1,600 ตร.ม. 
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คิดเป็นร้อยละ    = (1,600x100) 
            40,000 
       = 4  

ดังนั้น พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของพื้นที่อาคารรวม 
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภท ย.10-11 

(3) พื้นที่น ้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โครงการตัวอย่างต้องจัดให้มีพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง โดยมีรายละเอียดการค านวนพื้นที่น ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ดังนี้ 

พ้ืนที่ว่างตามเกณฑ ์   = 1,600 ตร.ม. 
พ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ของโครงการ  = 800 ตร.ม. 
คิดเป็นร้อยละ     = 800x100 

          1,600 
       = 50 

ดังนั้น โครงการตัวอย่างที่น ามาศึกษา มีพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ 800 ตร.ม. คิดเป็นร้อย

ละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

 

4.2 การศึกษาสถานการณ์และการจัดการในการบรรเทาปริมาณน ้าไหลนอง 

 

4.2.1 สถานการณ์ปริมาณน ้าไหลนอง 

จากการบันทึกเหตุการณ์น ้าไหลนองในปี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นปีที่มีปริมาณน ้าฝน

ในช่วงฤดูฝนมากที่สุด พบว่าปริมาณฝนที่มากช่วงวันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 14 ต.ค. 

60 เวลา 05.00 น. มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในทุกพื้นที่ทางด้านตะวันตกครอบคลุมถึง

ตอนกลางของกรุงเทพมหานคร จากการตรวจวัดปริมาณฝนสะสม ผ่านระบบโทรมาตรตรวจวัด

ปริมาณน ้าฝนของส านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร พบปริมาณน ้าฝนเกิน 150 มิลลิเมตร ใน

บริเวณเขตสาทร (ภาพที่ 4.3) มีน ้าท่วมขังสูงกว่าระดับฟุตบาธ สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากฝนที่ตกลงมา

อย่างหนักท าให้คลองต่าง ๆ ระบายน ้าไม่ทัน บริเวณพื้นที่เฝ้าระวังจุดอ่อนน ้าท่วมในเขตสาทร คือ 

แขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน แขวงทุ่งมหาเมฆ ถนนจันทน์ เซนหลุยส์ ถนนนางลิ้นจี่  
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ภาพที่ 4.3. ปริมาณฝนสะสมในเขตสาทร ในเวลา 6 ชั่วโมง ปริมาณน ้าฝน 90–120 มิลิเมตร. โดย

ส านักการระบายน ้า, ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563. 

 

4.2.2 ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ 

 

ภาพที่ 4.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานคร โดยส านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร, 2562.  
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กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

น ้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาทางระบายน ้าต่าง ๆ โดยมีอ านาจหน้าที่

ตามปรากกฎในพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ านวยการ

ควบคุมและส่งการ หน่วยงานที่รับผิดชอบการปฎิบัติการประกอบด้วยส านักการระบายน ้า ร่วมกับ

ส านักงานเขตต่าง ๆ จ านวน 50 เขต และหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ โดยสามารถแบ่งหน้าที่

ตามภาพที่ 4.4  

4.2.3 ระบบระบายน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังเนื่องจากน ้าฝน 

ระบบระบายน ้าเพื่อแก้ปัญหาน ้าท่วมขังเนื่องจากน ้าฝน ในพ้ืนทีปิดล้อมของพ้ืนที่

เฝ้าระวังในกรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างระบบระบายน ้าเพื่อเร่งระบายน ้าท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น ้า

เจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีดความสามารถของระบบระบายน ้าสามารถรองรับ

ปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วันโดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 

ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน ้า

ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) คู คลองระบายน ้า จ านวนทั้งสิ ้น 1,682 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 

2,604 กิโลเมตร มีการด าเนินการขุดลอก เปิดทางน ้าไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตับชวา เป็นประจ าทกุปี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรองรับและระบายน ้าในคลองเมื่อมีฝนตก 

2) ท่อระบายน ้า ความยาวประมาณ 6,418 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 

2,000 กิโลเมตร ในตรอกซอย ยาวประมาณ 4,418 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครด าเนินการล้างท า

ความสะอาดท่อระบายน ้าเป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าจากถนนและ

บ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลองระบายน ้าได้เร็วยิ่งขึ้น 

3) สถานีสูบน ้า ประตูระบายน ้า บ่อสูบน ้า เพื่อระบายน ้าท่วมขัง เนื่องจากฝน

ตกในพื้นที่ออกสู่แม่น ้าเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย 

- สถานีสูบน ้า  191 แห่ง 

- ประตูระบายน ้า  248 แห่ง 

- บ่อสูบน ้า   339 แห่ง 

เนื ่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน ้าดังกล่าว ท าให้มีขีด

ความสามารถของการระบายน ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,430.69 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนครและ ฝั่งธนบุรี ดังนี้ 
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- ฝั่งพระนคร มีขีดความสามารถของการระบายน ้า 1,762.60 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที  

- ฝั่งธนบุรี มีขีดความสามารถของการระบายน ้า 668.09 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

โดยรวมขีดความสามารถของการระบายน ้าของสถานีสูบน ้าที่ติดตั้งริมแม่น ้า

เจ้าพระยาซึ่งมีขีดความสามารถในการระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยาได้รวม 1,081.30 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที แบ่งเป็นฝั่งพระนครและ ฝั่งธนบุรีดังนี้  

- ฝั่งพระนคร มีขีดความสามารถของการระบายน ้า 743.62 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที  

- ฝั่งธนบุรี มีขีดความสามารถของการระบายน ้า 337.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

4) อุโมงค์ระบายน ้าขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าบริเวณที่

มีปัญหาน ้าท่วมเนื่องจากเป็นที่ลุ ่มต ่าและระบบระบายน ้าในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน ้า คู คลอง มี

ขีดจ ากัดไม่สามารถน าน ้าท่วมขังออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น ้าเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้อง

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าใต้ดิน ขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน ้าออกสู่แม่น ้าเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบาย

ผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจ ากัดรวมทั้งยังช่วยลดระดับน ้าในคลองระบายน ้าสายส าคัญให้มี

ระดับต า่ได้รวดเร็ว เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในคลองได้ นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน ้ายัง

สามารถช่วยในการเจือจางน ้าเน่าเสียในคลอง แถบพื้นท่ีชุมชนชั้นในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับ

ปัญหาน ้าท่วมในคลองระบายน ้าในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

4.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 

ระยะที่ 1 (ม.ค. - เม.ย.) เตรียมความพร้อมก่อนฤดูฝน 

(1) เตรียมความพร้อมระบบระบายน ้า  

ตรวจสอบซ่อมบ ารุงแนวป้องกันน ้าท่วมได้แก่ อุโมงค์ระบายน ้า บึงรับน ้า สถานี

สูบน ้า ประตูระบายน ้า บ่อสูบน ้า บ ารุงรักษาแหล่งน ้า ขุดลอกคูคลองเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน ้าไหล 

ท าความสะอาดท่อระบายน ้าและซ่อมบ ารุงระบบระบายน ้า 

(2) ตรวจสอบการจัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่โดยท าการติดตั้งเครื่องสูบน ้า

เพิ่มในพื้นที่เฝ้าระวัง ซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน ้าแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งเรือผลักดันน ้า จัดเตรียมรถเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า จัดเตรียมกระสอบทราย เตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) 
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(3) เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 

การติดตามสภาพอากาศ ตรวจเช็คระบบงานให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมรูปแบบรายงาน สรุปผล และ

การประชาสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นตอน 

(4) เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติการปกติและฉุกเฉินเพื่อประสานงาน ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน มีการ

บริหารจัดการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

(5) เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมแบบบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดปริมณฑล 

ระยะที่ 2 (พ.ค. - ต.ค.) เข้าสู่ฤดูฝน 

(1) ปฏิบัติการสภาวะปกติ ขุดคูคลองเปิดทางน ้าไหล ท าความสะอาดท่อระบาย

น ้า ซ่อมบ ารุงระบบระบายน ้า อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน ควบคุมระดับน ้าตามแผน จัดเตรียมหน่อย

เคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติงานเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบติดตามผล รายงานสรุปสถานการณ์ประจ าวัน 

(2) ปฏิบัติการเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน หน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องท าการ

ประสานงานและเตรียมความพร้อม ได้แก่ ศูนย์ป้องกันน ้าท่วมติดตามสถาพอากาศจากเรดาร์ 

แนวโน้มทิศทางของกลุ่มฝนและตรวสอบข้อมูลระดับน ้าจากระบบ SCADA รายงานหน่วยปฏิบัติและ

ผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ประชาชนรับทราบเป็นระยะ หน่วยควบคุมระดับน ้าเดินเครื่องสูบน ้าและลด

ระดับน ้าในคูคลองและแก้มลิงเตรียมพร้อมรับฝน หน่วยเคลื่อนที่เข้าประจ าจุดปฏิบัติการที่ได้รับแจ้ง

เตือนและจุดที่คาดว่าจะมีปัญหา 

(3) ปฏิบัติการเมื่อฝนตก ศูนย์ป้องกันน ้าท่วมติดตามกลุ่มฝน แนวโน้ม ทิศทาง

จากเรดาร์และปริมาณน ้าฝนความรุนแรง ข้อมูลน ้าท่วม ระดับน ้า จากระบบ SCADA รายงานหน่วย

ปฏิบัติการผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์ประชาชน ทุก 15 นาที จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ พร้อม

ติดตามข้อมูล จัดท ารายงานสรุปสถานการณ์ฝนตกและการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม  การปฏิบัติงานตาม

แผนเผชิญเหตุการน ้าท่วมและอุทกภัยที่รุนแรงมีกลยุทธ์ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 กรณีฝนตกไม่เกิน  60 มม./ ชม.  

กลยุทธ์ที่ 2 กรณีฝนตกระหว่าง  60 - 90 มม./ ชม.  

กลยุทธ์ที่ 3 กรณีฝนตกเกิน   90 มม./ ชม.  

กลยุทธ์ที่ 4 กรณีน ้าเหนือหลากและน ้าทะเลหนุน 

กลยุทธ์ที่ 5 กรณีเกิดภัยภิบัติน ้าท่วม  
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ภาพที่ 4.5 กลยุทธ์การปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุการน ้าท่วมและอุทกภัยที่รุนแรง. โดยส านักการ

ระบายน ้า กรุงเทพมหานคร, 2562.  

  

ระยะที่ 3 (พ.ย. - ธ.ค.) หลังฤดูฝน 

(1) ศูนย์ป้องกันน ้าท่วมติดตามสภาพอากาศ ข้อมูลระดับน ้าประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ และจัดท ารายงานสถารการณ์น ้าประจ าวัน 

(2) ตรวจสอบซ่อมบ ารุงระบบระบายน ้า 

(3) ตรวจสอบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

(4) บ ารุงรักษาแหล่งน ้า ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะวัชพืช เปิดทางน ้าไหล 

(5) ท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงท่อระบายน ้า 

(6) รวบรวมข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมพร้อมจัดท าสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีที่ผ่านมา 

(7) วิเคราะห์ ประเมินผลและวางแผนการบริหารจัดการน ้าทั้งระบบเพื่อการ

บริหารจัดการทั้งส่วยของแผนระยะสั้นแบบระบบชั่วคราว และแผนระยะยาวแบบระบบถาวร 

(8) ศึกษาพัฒนาออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อกับการบริหารจัดการน ้าทั้งระบบ ทั้ง

ในส่วนของระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการน ้าในภาพรวมเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมต่อไป 

การจัดการน ้าท่วมขังเนื่องจากน ้าฝน ในเขตสาทร มีระบบคลองอยู่ 3 คลอง ไม่

พบบึงรับน ้าแก้มลิงในพ้ืนที่ ในการระบายน ้าแต่ละช่วงฤดู จะเป็นไปตามแผนของส านักการระบายน ้า 

คือ ท าความสะอาดคู คลอง เพ่ือเตรียมความพร้อม โดยขุดลอกคูคลองเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน ้าไหล 

ท าความสะอาดท่อระบายน ้าและซ่อมบ ารุงระบบระบายน ้า และมีพ้ืนที่บริหารจัดการน ้าท่วมคือ ถนน

จันทร์ เซนเหลุยส์ สวนพลู ทุ่มมหาเมฆ เนื้อท่ีประมาณ 25.253 ตารางกิโลเมตร (ภาพท่ี 4.6)  
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ภาพที่ 4.6 แสดงพื้นท่ีจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน ้าท่วม และระบบคลองในเขตสาทร. โดยส านักการระบาย

น ้า กรุงเทพมหานคร, ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563. 

 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของการเกิดปริมาณฝนในแต่ละปีมีความ

รุนแรงและมีปริมาณมากกว่า 90-150 ในทุกปีของช่วงฤดูฝน ท าให้มุ่งเน้นระบบระบายน ้าแบบคู 

คลอง และการใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอย่างมาก เกิดอุโมงค์ระบายน ้าขนาดใหญ่เพ่ือช่วยเร่งระบายน ้า

อย่างเร่งด่วน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน ้าเพ่ือการระบายน ้า ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินการป้องกันน ้าท่วมเนื่องจากน ้าฝน สรุปได้ ดังนี้ 

(1) มีการกีดขวางทางน ้าไหล  

- จากถนนลงสู่ท่อระบายน ้าโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน ้าฝน  

- จากท่อระบายน ้าลงสู่คลองโดยท่อระบายน ้าช ารุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณู-

ปโภค เช่น โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอ่ืน ๆ  

- ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล ้าคูคลองท าให้มิอาจขุดลอกขยาย

ความ กว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น ้าไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน ้าไหลได้ง่าย  

- ระบบสูบน ้ามีขยะและวัชพืชจ านวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน ้ามาติดที่ตะแกรง

กั้น ขยะ ก่อนเขา้เครื่องสูบน ้า  

(2) แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน  
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(3) เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าส าหรับเครื่องสูบน ้าและประตูระบายน ้า

ขัดข้อง 

(4) ปัญหาของคุณภาพน ้าที่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนการ

ท างานของอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ คือ การเร่งระบายน ้าด่วนที่สุดท าให้น ้าที่ปล่อยสู่ธรรมชาติมีสาร

ปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยลงสู่ธรรมชาติด้วย ท าให้เกิดการสะสมของสารปนเปื้อนและท าลายระบบ

นิเวศได้ 

จากสถานการณ์ปริมาณน ้าฝนและลักษณะทางกายภาพของเมืองที ่มีความ

หนาแน่นของอาคารพักอาศัยรวมเกิดขึ้น มีมาตรการทางผังเมืองที่พยายามแก้ไขเรื่องของน ้าท่วมโดย

ก าหนดควบคุมความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน ได้แก่ FAR OSR และ BAF เป็นการก าหนดสัดส่วนของ

พื้นที่ใช้สอยอาคารพื้นที่ว่างและพื้นที่น ้าซึมผ่าน และแผนการปฏิบัติงานมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาน ้า

ท่วมตามระดับความรุนแรงของการเกิดน ้าท่วมขัง แต่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเชิงลึกหรือกลยุทธ์ที่

เกี่ยวกับการปรับปรุงชั้นดินของพื้นที่น ้าซึมผ่านที่ควรแนะน าในแต่ละย่าน และการจัดการปัญหาของ

สารปนเปื้อนและสารแขวนลอยจากถนนลงสู่แม่น ้าหรือทะเลอย่างรวดเร็วท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมและเกิดปัญหาธรรมชาติตามมายังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 5  

รูปแบบพื้นที่น้ำซึมผ่านที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณน้ำไหลนอง 

 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองโดยใช้เทคนิคการจ าลองสภาพพื้นที่แต่ละรูปแบบโดย

ใช้พื้นที ่โครงการอาคารพักอาศัยรวมมาจ าลองในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ( simulation) เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางเลือกและประสิทธิภาพการรับน ้าไหลนอง โดยก าหนดตัวแปร

ตามค่าข้อมูลของกลยุทธ์ GSI และคุณสมบัติของวัสดุที่เลือกใช้ โดยวัสดุที่เลือกใช้สามารถหาได้ตาม

ท้องตลาด ทั้งเรื ่องราคาเพื่อท าการประมาณราคาต้นทุนก่อสร้าง จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของการรับน ้าไหลนองในราคาต้นทุนที่แตกต่างเพ่ือเป็นแนวทางเลือกของการน าไปใช้ใน

การออกแบบพ้ืนที่และพัฒนาโครงการ 

5.1 การศึกษาพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ในโครงการพักอาศัยรวม 

5.1.1 กลยุทธ์การออกแบบเพื่อจ าแนกรูปแบบพ้ืนที่ซึมน ้าผ่าน 

5.1.2 ผลการศึกษารูปแบบพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

รับน ้าไหลนอง 

5.1.3 การประมาณราคาต้นทุนต่อประสิทธิภาพการรับน ้าไหลนอง 

5.1.4 ผลการจ าลองของการรวม 3 รูปแบบ 

5.1.5 ผลการศึกษาพื้นที่น ้าซึมผ่านของโครงการที่ผ่านการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) 

 
5.1 การศึกษาพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ในโครงการอาคารพักอาศัยรวม 
 

การศึกษาปริมาณน ้าไหลนองที่เกิดจากรูปแบบพ้ืนที่สีเขียวซึมน ้าผ่านได้และพ้ืนผิวซึมน ้า 

โดยมีพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารพักอาศัยรวมในเขตสาทรซึ่งเป็นพื้นที่จุดอ่อนน ้าท่วม ขณะเดียวกัน

อาคารตึกสูงก็มากเช่นกันเนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองมีกิจกรรมทางสังคมและ

เศรษฐกิจเกิดขึ้นมากในพื้นที่ เป็นที่ดินประเภท ย.10 ใช้ขนาดที่ดินประมาณ 5,000 ตร.ม. เป็น

โครงการตัวแทนของเขตพ้ืนที่ศึกษา ค านวณอัตราส่วนพ้ืนที่ตามข้อก าหนด คือพ้ืนที่ว่าง 1,600 ตร.ม. 

และพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ (BAF) ร้อยละ 50 ของที่ว่างอยู่ที่ 800 ตร.ม. ตามข้อก าหนดผังเมือง (ภาพที่ 

5.1)  
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ภาพที่ 5.1 แสดงพื้นท่ีโครงการอาคารพักอาศัยรวมที่ใช้จ าลองสถานการณ์ทีน่ ้าฝนสะสมในช่วงคาบ 

อุบัติ 2 ปีและคาบอุบัติ 5 ปี. โดยโปรแกรม Autodesk Infraworks 360, โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

5.1.1 กลยุทธ์การออกแบบเพื่อจ าแนกรูปแบบพ้ืนที่น ้าซึมผ่าน 

การจ าแนกรูปแบบพื้นที่ที่ใช้เป็นแนวทางการออกแบบและเลือกใช้วัสดุต่าง  ๆ 

เพื่อน ามาใช้ในการทดลอง ด้วยประเภทของกลยุทธ์ด้าน GSI ประกอบด้วยพื้นที่ 3 รูปแบบ คือ (a) 

พื้นที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ (b) พื้นที่พื้นผิวเพื่อให้น ้าซึมผ่าน และ (c) พื้นที่สี

เขียวเปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า โดยแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบของตัวแปรที่แตกต่างกันใน

การลดน ้าไหลนอง สามารถอธิบายลักษณะของแต่ละรูปแบบดังนี้ 

(a) พื้นที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็กน ้าด้วยพืชพรรณ คือ ลักษณะของพื้นที่ที่

ออกแบบให้มีการกักเก็บน ้าด้วยพืช มีบ่อรับน ้าและปลูกพืชพรรณเพื่อใช้ดูดซึมน ้าและกักเก็บน ้าเพ่ือ

เกิดการพักน ้าให้เกิดตะกอนแล้วค่อย ๆ ปล่อยสู่ระบบระบายน ้าหรือแหล่งน ้าธรรมชาติ การกักเก็บน ้า

ที่ดีควรกักเก็บน ้าให้อยู่ในระบบอย่างน้อย 72 ชม. (3 วัน) และถ้าในการทดสอบอัตราการซึมน ้าจาก

ระบบจ าลองได้ 4 นิ้วต่อชั่วโมง ในการออกแบบจรงต้องใช้อัตราการซึมน ้าที่ 2 นิ้วต่อชั่วโมง เนื่องจาก

ค่าอัตราการซึมที่น าไปใช้จริงจะลดลงเพราะเกิดการอุดตันจากสิ่งสกปรกตามช่องว่างของน ้าและ

ระบบพืชพรรณ และการออกแบบชั้นดินให้น ้าซึมผ่านได้ง่าย ขนาดความลึกของบ่อกักเก็บน ้ามีความ

ลึกทีเ่หมาะสมอยู่ที่ 9 นิ้ว ชั้นดินส าหรับปลูกพืชพรรณลึก 24 นิ้ว ชั้นทราย/กรวดลึก 12 นิ้ว และมีค่า

ความพรุนของวัสดุที่ต่างโดยเป็นค่าที่ได้จากการเลือกรูปแบบในโปรแกรม Infraworks 360 (ภาพที่ 

5.2) 
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ภาพที่ 5.2 ภาพตัดแสดงชั้นดินของระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

ชนิดพืชพรรณในการดูดซึมน ้าและกักเก็บน ้า 

ชนิดของพืชพรรณมีส่วนส าคัญในการลดธาตุอาหารและสิ่งสกปรกออกจาก

น ้า จึงควร พิจารณาเลือกชนิดของต้นไม้ให้มีประสิทธิภาพในการลดสิ่งสกปรก ค านึงถึงกิจกรรมการใช้

ประโยชน์พื้นที่ เพื่อลดการไหลนองของน ้าและรักษาคุณภาพน ้า โดยระบบของพืชพรรณมีประโยชน์

ต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ดังนี้  

(1) ช่วยในการลดการชะหน้าดิน เพราะระบบรรากพืชสามารถช่วยยึดหน้า

ดินไว้ได้ดี  

(2) มีระบบการดูซับธาตุอาหารของรากพืชช่วยกรองและลดปริมาณสารพิษ 

ป้องกันสารมลพิษต่าง ๆ ที่จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้าได้  

(3) เพิ ่มปริมาณน ้าใต้ดิน ต้นไม้เปรียบเสมือนตัวกรงมลพิษธรรมชาติ 

สามารถช่วยลดการไหลบ่าของน ้าฝน ลดปริมาณสารปนเปื้อนต่าง ๆ และชวยน าธาตุอาหาร เชน 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ที่ปนเปอนมากับน ้าฝนไปใชในการเจริญเติบโตของตนไม ซึ่งถ

าปลอยธาตุอาหารเหลานี้ลงสะสมสูแหลงน ้า จะกอใหเกิดมลภาวะทางน ้าได ้

โดยก าหนดพืชพรรณที่เหมาะสมในการเลือกใช้ ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น 

ได้แก่ ปีบ หูกระจง พิกุล ตาเบเหลือง ชมพูพันธ์ทิพย์ กระถิณรงค์ ปาล์ม มะฮอกกานี และไม้พุ่มที่มี

ส่วนส าคัญในการดูดซึมและกักเก็บน ้า ได้แก่ กกน ้าหรือกกธูป จั๋ง พุทธรักษา เอ้ืองหมายนา พลับพลึง 
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ลิ้นมงกร ชาฮกเกี้ยน และไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้า หนวดปลาดุก ถั่วบลาซิล ถั่วปิ่นโต โดยมีการศึกษา

เกี่ยวกับการอุ้มน ้ามาแล้วพบมีความสามารถในเพ่ิมการอุ้มน ้าได้ดี 

(b) พ้ืนที่ผิวพรุนน ้า ที่ได้รวบรวมมา มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ พ้ืนบล็อคปลูกหญ้า 

พื้นตะแกรงระบายน ้า (Drainage cell) และพื้นบล็อคคอนกรีตพรุนน ้า ความหน้าจะอยู่ที่ 2 – 6 นิ้ว 

ในการใช้งานท าได้โดยปรับทรายให้ความลึก 12 นิ้ว เพื่อที่จะรับพื้นบล็อค และทรายจะเป็นตัวที่คอย

รับน ้าและอุ้มน ้าฝนไว้ เมื่อปริมาณน ้าฝนผ่านผิววัสดุบล็อคปลูกหญ้า พื้นตะแกรงระบายน ้าและพ้ืน

บล็อคคอนกรีตพรุนน ้า ก็จะท าให้ลงสู่ชั้นทราย ทั้งนี้ข้อจ ากัดของการใช้งานพื้นประเภทนี้ คือ หาก

บริเวณดินพ้ืนที่โครงการนั้นไม่เป็นดินที่บดอัดจะท าให้เกิดการทรุดตัวของพ้ืนได้ (ภาพท่ี 5.3) 

 

ภาพที่ 5.3 ภาพตัดแสดงพื้นท่ีผิวพรุนน ้า. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

(c) พื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า เป็นลักษณะของพื้นที่จัดภูมิ

ทัศน์ในโครงการที่ต้องการให้เกิดพื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง (open space) ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่สีเขียวของ

โครงการที่ทางผู้ออกแบบส่วนใหญ่ต้องการออกแบบให้ได้ตามข้อก าหนดเรื่องพ้ืนที่สีเขียวที่จ าเป็นต้อง

มีตามเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวบนดิน

ให้เพียงพอต่อผู้พักอาศัย ดังนั ้น จึงเป็นรูปแบบทางเลือกที ่ง ่ายต่อการออกแบบและการดูแล

บ ารุงรักษาและท าให้องค์ประกอบของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามเกณฑ์ โดยหาก

พูดถึงการรับน ้าไหลนองจะมีเพียงชั้นดินปลูกท่ีลึก 24 นิ้ว ที่สามารถรับน ้าได้เท่านั้น (ภาพท่ี 5.4) 
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ภาพที่ 5.4 ภาพตัดแสดงพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า, โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

โดยสรุปข้อมูลของรูปแบบกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการออกแบบ BMPs สามารถ

น ามาใช้ในการจ าลองในแต่ละปริมาณน ้าฝนในคาบอุบัติ 2 ปี และ 5 ปี เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

การรับน ้าไหลนองในแต่ละรูปแบบพื้นที่ โดยจ าแนกชุดข้อมูลได้ตามตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  

แสดงชุดข้อมูลของทางเลือกในการออกแบบพื้นที่ BMPs  

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

ค่า หน่วย

(a)

ความลึกของบ่อรับน ้า (A) 9 นิ้ว

ความลึกของชั้นดินปลูก (B) 24 นิ้ว

ความพรุนของชั้นดินปลูก (C) 25 ร้อยละ

ความลึกของชั้นกรวด (D) 12 นิ้ว

ความพรุนของชั้นกรวด (E) 35 ร้อยละ

ความพรุนพ้ืนทีด้่านล่างทึบน ้า (F) 100 ร้อยละ

ความสูงไมพุ่้ม 0.8 ม.

หญ้า 0.5 ตร.ม./แผ่น

(b)

P1 ความลึกของวัสดุ (A) 4 นิ้ว

ความพรุนของวัสดุ (B) 33 ร้อยละ

P2 ความลึกของวัสดุ (A) 2 นิ้ว

ความพรุนของวัสดุ (B) 95 ร้อยละ

P3 ความลึกของวัสดุ (A) 6 นิ้ว

ความพรุนของวัสดุ (B) 25 ร้อยละ

หญ้า 0.5 ตร.ม./แผ่น

(c)

ทรงพุ่มไมยื้นต้น 12.57 ตร.ม./ต้น

ความสูงไมยื้นต้น 5 ม.

ความสูงไมพุ่้ม 0.8 ม.

หญ้า 0.5 ตร.ม./แผ่น

ความลึกของชั้นดินปลูก (B) 24 นิ้ว

ความพรุนของชั้นดินปลูก (C) 25 ร้อยละ

1 ปริมาณน ้าฝนคาบอุบัติ 2 ปี และ 5 ปี 2.3-4.8 นิ้ว

ส านักการระบายน ้า 

กรุงเทพมหานคร

พ้ืนทีสี่เขียวแบบปลูกไมยื้นต้นและไมพุ่้ม

ผู้เชี่ยวชาญ

ตัวแปรอ่ืนๆ

ค่าข้อมลู
รูปแบบ แนวทางเลือกในการออกแบบ BMPs ประเภทชนิด

บล๊อคปลูก

หญ้า

ดินร่วน

กรวด

พรรณไม้

ดินร่วน

plantercell, 

drainagecll

บล๊อค

คอนกรีตพรุน

อ้างอิง

จีระนันท์ สุกุล. (2559)

 ด ารงศักด์ิ รินชุมภู. 

(2560)

จีระนันท์ สุกุล. (2559)

พ้ืนทีแ่บบมรีะบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ

พ้ืนทีพ้ื่นผิวเพ่ือให้น ้าซึมผ่าน
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5.1.2 ผลการศึกษารูปแบบพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรับ

น ้าไหลนอง 

ผลการน าข้อมูลปริมาณน ้าฝนสะสมในช่วงคาบอุบัติ 2, 5, 7, 10, 12 ปี มา

จ าลองร่วมกับข้อก าหนดควบคุมความหนาแน่นของที ่ดินประเภท ย.10 จ าลองสถาณการณ์ใน

โปรแกรม Infraworks 360 โดยใช้เครื่องมือ GSI วิธี TR-55 สามารถรองรับปริมาณน ้าฝนได้มากน้อย

เพียงใด ก่อนที่จะจ าลองร่วมกับรูปแบบของพื้นที่ที่น ามาตรการ BMPs โดยผลการจ าลองร่วมกับ

ข้อก าหนดควบคุมความหนาแน่นของที่ดินประเภท ย.10 ในช่วงเวลาและคาบอุบัติการเกิดฝนได้ค่า

ปริมาณน ้าไหลนองดังภาพที่ 5.5 พบว่า พื้นที่น ้าซึมผ่านได้ร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดโล่งรอบอาคาร 

ที่ดินประเภท ย.10 ในคาบอุบัติ 2 ปี สามารถรองรับปริมาณน ้าฝนได้หมด ช่วงเวลาที่ 30 นาที ใน

คาบอุบัติ 5 ปี และ 7 ปี สามารถรองรับปริมาณน ้าฝนได้ช่วงเวลาที่ 15 นาที คาบอุบัติ 10 ปี และ 12 

ปี สามารถรองรับปริมาณน ้าฝนได้เวลา 10 นาที จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เกิดปัญหาน ้าไหลนองเวลาฝน

ตกในแต่ละเหตุการณ์แม้ฝนตกเพียง 1 ชั่วโมงก็ท าให้เกิดน ้าไหลนองได้ และหากฝนตกเป็นเวลา 2-24 

ชั่วโมง จะท าให้สถานการณ์น ้าท่วมขังเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังของส านักการระบายน ้าก็

ยังไม่สามารถระบายน ้าได้อย่างทันท่วงที เพราะฉะนั้นหากต้องอยู่ร่วมกับสถานการณ์น ้าท่วมขังจึงต้อง

จัดหามาตรการร่วมวางแผนเพื่อลดและบรรเทาปัญหาเหล่านี้ จึงน ามาสู่ การทดลองในแบบจ าลอง

ร่วมกับกลยุทธ์ GSI ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมาตรการเชิงภูมิสถาปัตยกรรม 

 

ภาพที่ 5.5 การจ าลองร่วมกับข้อก าหนดควบคุมความหนาแน่นของที่ดินประเภท ย.10 ในช่วงเวลา

และคาบอุบัติ 2, 5, 7, 10, 12 ปี. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

เมื่อน ามาจ าลองร่วมกับกลยุทธ์ GSI พบว่า รูปแบบพื้นที่ที่ส่งผลให้ปริมาณน ้าไหลนอง

เป็น 0 นิ้ว คือ (a) พ้ืนที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ และ (b) พ้ืนที่พ้ืนผิวเพ่ือให้น ้าซึม

ผ่าน ที่มีผลใกล้เคียงกัน จะเห็นว่ารูปแบบพื้นที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ ในคาบ

5(นาท)ี 10(นาท)ี 15(นาท)ี 30(นาท)ี 1(ชัว่โมง) 2(ชัว่โมง) 6(ชัว่โมง) 12(ชัว่โมง) 24(ชัว่โมง)

2 0 0 0 0.1 0.31 0.55 0.83 0.92 1.01

5 0 0 0.02 0.13 0.31 1.04 1.52 1.68 1.75

7 0 0 0.03 0.3 0.73 1.22 1.76 1.94 2.08

10 0 0.01 0.04 0.35 0.85 1.39 2.02 2.22 2.36

12 0 0.02 0.07 0.46 1.07 1.75 2.52 2.76 2.94

คาบอุบัติ
ช่วงเวลา
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อุบัติ 2 ปี ต้องการสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อลดน ้าไหลนองให้เป็น 0 ได้ภายใน 2 ชั่วโมง และในคาบ

อุบัติ 5 ปี สัดส่วนร้อยละ 90 เพื่อลดน ้าไหลนองให้เป็น 0 ได้ภายใน 2 ชั่วโมง ส่วนรูปแบบพื้นที่ (c) 

ไม่สามารถท าให้น ้าไหลนองเป็น 0 นิ้วได้ แม้ว่าลักษณะพ้ืนที่เป็นพื้นทีส่ีเขียวปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า

ก็ตาม (ภาพที่ 5.6, 5.7, 5.8)   

 

 
ภาพที่ 5.6 แสดงปริมาณน ้าไหลนองตามปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ี (a) ในคาบอุบัติ 2 และ 5 ปี. โดยผู้วิจัย

, 2563.  

ภาพที่ 5.7 แสดงปริมาณน ้าไหลนองตามปริมาณน ้าฝนในพื้นที่ (b) ในคาบอุบัติ 2 และ 5 ปี. โดย

ผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 5.8 แสดงปริมาณน ้าไหลนองตามปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ี (c) ในคาบอุบัติ 2 และ 5 ปี. โดยผู้วิจัย

, 2563. 

 

การน ามาหาอัตราการลดลงด้วยสมการ Quadratic Regression พนุนามก าลังสองโดย

สังเกตที่ความสัมพันธ์ของเชิงเส้น (Linear effect parameter) ค่าลบยิ่งมากท าให้อัตราการลดลง

มากนั่นเอง ซึ่งเป็นพื้นที่แบบพื้นผิวน ้าซึมผ่านได้ที่คาบอุบัติ 5 ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ดังตารางที่ 5.2 

เป็นค่าที่มากท่ีสุดของพ้ืนทีทุ่กการจ าลอง 

 

ตารางที่ 5.2  

แสดงอัตราการลดลงด้วยการวิเคราะห์จากแผนภูมิของพ้ืนที่แบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ คาบ

อุบัติ 2 ปี และ 5 ปี 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

พืน้ทีผ่วิน ้ำซมึผำ่นได ้(คำบ
อบุตั ิ2 ปี)

สมกำรพหนุำมก ำลงัสอง (second 
degree polynomial regression) Linear effect parameter R2

24 ชม. y = 0.0082x2 - 0.2176x + 1.4182 -0.2176 R² = 0.9995
12 ชม. y = 0.0084x2 - 0.2117x + 1.3182 -0.2117 R² = 0.9995
6 ชม. y = 0.009x2 - 0.2108x + 1.2227 -0.2108 R² = 0.9993
2 ชม. y = 0.0096x2 - 0.187x + 0.8851 -0.187 R² = 0.9933

พืน้ทีผ่วิน ้ำซมึผำ่นได ้(คำบ
อบุตั ิ5 ปี)

สมกำรพหนุำมก ำลงัสอง (second 
degree polynomial regression) Linear effect parameter R2

24 ชม. y = 0.0059x2 - 0.2561x + 2.2367 -0.2561 R² = 0.9999
12 ชม. y = 0.0058x2 - 0.249x + 2.1549 -0.249 R² = 0.9999
6 ชม. y = 0.0065x2 - 0.2427x + 1.9815 -0.2427 R² = 1
2 ชม. y = 0.0098x2 - 0.2469x + 1.5249 -0.2469 R² = 0.9911
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จากการจ าลองท าให้พบว่าพื้นที่ BAF ในข้อก าหนดทางผังเมืองร่วมกับรูปแบบพื้นที่สี

เขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ ท าให้ปริมาณน ้าไหลนองที่คาบอุบัติ 2 ปี เป็น 0 นิ้ว ได้

ภายใน 2 ชั่วโมง และเมื่อปริมาณน ้าไหลนองเพิ่มขึ้นในเวลา 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง น ้า

ไหลนองไม่เป็น 0 นิ้ว แต่มีปริมาณที่ลดลงมา ดังนั้นเมื่อปริมาณน ้าฝนสะสมมากขึ้นก็ต้องการพื้นที่สี

เขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ส่วนปริมาณน ้าไหลนองที่คาบอุบัติ 5 ปี 

มีปริมาณมากขึ้นท าให้พื้นที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณต้องการพื้นที่มากถึงร้อ ยละ 

100 ของพื้นที่ว่าง ภาพที่ 5.6 ดังแสดงในแผนภูมิเมื่อเพิ่มร้อยละของพื้นที่ของกลยุทธ์ (a) (b) (ใน

พื้นที่ BAF ปริมาณน ้าก็ค่อย ๆ ลดลง ท าให้เส้นกราฟค่อย ๆ ลาดลง แต่เมื่อเป็นรูปแบบ (c) พื้นที่สี

เขียวเปิดโลงโดยมีไม้ยืนต้น ไม่พุ่ม หญ้า เส้นกราฟจะมีลักษณะตรงและราบ จะเห็นว่าปริมาณน ้าไหล

นองที่ลดลงสัมพันธ์ตรงข้ามกับพื้นท่ี BAF ที่เพ่ิมข้ึนและเมื่อเปรียบเทียบเส้นแผนภูมิของพ้ืนที่ (a) และ 

(c) ทั้งคาบอุบัติ 2 ปี และ คาบอุบัติ 5 ปี มีลักษณะที่ต่างกัน ซ่ึงรูปแบบ (c) เป็นลักษณะราบแสดงให้

เห็นว่าน ้าไหลนองที่เกิดขึ้นซึมผ่านลงดินได้ช้ากว่า จะเห็นได้ว่าหากมีเพียงพื้นที่ว่างตามข้อก าหนดผัง

เมืองรวมกรุงเทพ พ.ศ.2556 เพียงอย่างเดียวจะลดน ้าไหลนองได้น้อยมากท าให้เกิดน ้าท่วมขัง แต่เมื่อ

น ามาตรการมาร่วมจ าลองในพ้ืนที่ท าให้น ้าไหลนองเป็น 0 ได้  

5.1.3 การประมาณราคาต้นทุนต่อประสิทธิภาพการรับน ้าไหลนอง 

การประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างจากกลยุทธ์แนวทางเลือกในการออกแบบ

พื้นที่ BMPs เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการรับน ้าไหลนอง ส าหรับรูปแบบของกลยุทธ์ที่ใช้แตกต่าง

กันซึ่งจะมีลักษณะขั้นตอนการก่อสร้างที่แตกต่างกันรวมถึงวัสดุที่เลือกใช้ การประมาณราคาแต่ละ

ประเภทจึงคิดจากปริมาณวัสดุ 1 ตร.ม. เพื่อใช้เปรียบเทียบกัน โดยผลของราคาจะไม่รวมค่าแรงและ

ค่า Factor F อ่ืน ๆ ตามตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 

การประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างตามรูปแบบกลยุทธ์ของพ้ืนที่ 3 รูปแบบ 

 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า หน่วย

(a)

ความลึกของบ่อรับน ้า (A) 9 นิ้ว

ความลึกของชั้นดินปลูก (B) ดินร่วน 24 นิ้ว 950 ลบ.ม.

ความลึกของชั้นกรวด (D) กรวด 12 นิ้ว 1000 ลบ.ม.

ความสูงไมพุ่้ม 0.8 ม. 500 ตร.ม.

หญ้า 0.5 ตร.ม./แผ่น 30 ตร.ม.

(b)

P1 ความลึกของวัสดุ (A) 4 นิ้ว

ความพรุนของวัสดุ (B) 33 ร้อยละ

P2 ความลึกของวัสดุ (A) 2 นิ้ว

ความพรุนของวัสดุ (B) 95 ร้อยละ

P3 ความลึกของวัสดุ (A) 6 นิ้ว

ความพรุนของวัสดุ (B) 25 ร้อยละ

(c)

ทรงพุ่มไมยื้นต้น 12.57 ตร.ม./ต้น

ความสูงไมยื้นต้น 5 ม.

ความสูงไมพุ่้ม 0.8 ม.

หญ้า 0.5 ตร.ม./แผ่น 30 ตร.ม.

ความลึกของชั้นดินปลูก (B) 24 นิ้ว

ความพรุนของชั้นดินปลูก (C) 25 ร้อยละ

พ้ืนทีแ่บบมรีะบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ

รูปแบบ แนวทางเลือกในการออกแบบ BMPs ประเภทชนิด
ค่าข้อมลู ราคา  

(บาท/หน่วย)

บล็อค

คอนกรีตพรุน

พรรณไม้

ดินร่วน

พ้ืนทีสี่เขียวแบบปลูกไมยื้นต้นและไมพุ่้ม

พรรณไม้

พ้ืนทีพ้ื่นผิวเพ่ือให้น ้าซึมผ่าน

800 ตร.ม.

1,200

บล็อคปลูก

หญ้า

plantercell, 

drainagecll

หน่วย
ราคา  

(บาท/ตร.ม.)

950 ลบ.ม.

2,480.00   

2,600.00   

500 ตร.ม.

1,480.00   

ตร.ม.

600 ตร.ม.
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ตารางที่ 5.4 

แสดงปริมาณน ้าไหลนองที่เกิดขึ้นต่อราคาต้นทุนใน 1 ตารางเมตร 

 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

ส าหรับพื้นที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณคิดราคาต้นทุนต่อตารางเมตรได้ 

2,480 บาท พื้นที่พื้นผิวเพื่อให้น ้าซึมผ่านคิดราคาต้นทุนต่อตารางเมตรได้ 2,600 บาท และพื้นที่สี

เขียวแบบปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคิดราคาต้นทุนต่อตารางเมตรได้ 1,480 บาท เมื่อใช้พ้ืนที่ในสัดส่วน

ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างเท่ากันใน 3 รูปแบบ พื้นที่สีเขียวแบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณราคา

ต้นทุนมากกว่าพื้นที่สีเขียวแบบเปิดโล่ง แต่สามารถลดน ้าไหลนองเป็น 0 นิ้ว ได้ดีกว่า ตามตารางที่ 

5.4 ทั้งนี้การคิดราคาได้มาจากการส ารวจราคาจากผู้ผลิตและราคากลางโดยยังไม่รวมค่าบ ารุงรักษา

และ Factor f ของงานก่อสร้าง 

5.1.4 ผลการจ าลองของการรวมกลยุทธ์การออกแบบพื้นที่ 3 รูปแบบ 

เมื่อน าพื้นที่ว่างขนาดเท่ากันมาท าการจ าลองสถานการณ์ของปริมาณน ้าฝนที่

เท่ากันและใช้การรวมกลยุทธ์ของรูปแบบพ้ืนที่ทั้ง 3 รูปแบบ (a) (b) และ (c) โดยการแบ่งสัดส่วนของ

พื้นที่ก าหนดให้ A มีพื้นที่แบบระบบกักเก็บน ้าร้อยละ 10 ของพื้นที่ว่าง พื้นที่ผิวพรุนน ้าร้อยละ 10 

ของพื้นที่ว่าง และพื้นที่เปิดโล่งเพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 80 ของพื้นที่ว่าง และ B มีพื้นที่แบบระบบกัก

เก็บน ้าร้อยละ 20 ของพื้นที่ว่าง พื้นที่ผิวพรุนน ้าร้อยละ 20 ของพื้นที่ว่าง และพื้นที่เปิดโล่งเพื่อปลูก

ต้นไม้ร้อยละ 60 ของพื้นที่ว่าง ส่วน C พื้นที่แบบระบบกักเก็บน ้าร้อยละ 30 ของพื้นที่ว่าง พื้นที่ผิว

น ้าซึมผ่านร้อยละ 30 ของพื้นที่ว่าง และพื้นที่เปิดโล่งเพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ว่าง (ภาพที่ 

5.9) จะเห็นว่าการก าหนดสัดส่วนของพื้นที่ BAF ยังอยู่ในข้อก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่

ว่าง  

2 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง

พ้ืนทีสี่เขียวแบบมรีะบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ 0 0.18 0.25 0.29 2,480.00            

พ้ืนทีพ้ื่นผิวเพ่ือให้น ้าซึมผ่าน 0.02 0.19 0.25 0.3 2,600.00            

พ้ืนทีสี่เขียวเปิดโล่งปลูกไมยื้นต้น ไมพุ่้ม หญ้า 0.42 0.66 0.75 0.82 1,480.00            

ปริมาณน ้าไหลนองทีเ่กิดข้ึนในช่วงเวลา

ราคาต้นทุนการ

ก่อสร้าง (บาท/ตร.ม.)BAF 50%
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          A            B        C 

ภาพที่ 5.9 แสดงการก าหนดสัดส่วนพื้นที่แบบรวมกลยุทธ์. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

การก าหนดสัดส่วนของพ้ืนที่แบบรวมกลยุทธ์ ใช้ข้อก าหนด BAF ไม้น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของพื้นที่ว่าง เป็นตัวก าหนดให้เกิดสัดส่วนที่สามารถน ามาใช้งานได้จริง ท าให้พบว่า เมื่อ

จ าลองบนพื้นที่ C ปริมาณน ้าฝนคาบอุบัติ 2 ปี ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ปริมาณน ้าฝนเป็น 0 นิ้ว 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรวมกลยุทธ์ของพ้ืนที่ C รับน ้าไหลนองได้มากกว่า A และ B แต่ในขณะเดียวกัน

การใช้พื้นที่กักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณและพื้นที่ผิวพรุนน ้าก็มีปริมาณมากท าให้ราคาต้นทุนของพื้นที่ C 

สูงที่สุด ท าให้การเลือกพื้นที่เหมาะสมเป็นพื้นที่ B เพราะมีความเหมาะสมในสัดส่วนและราคาที่

เหมาะสมมากกว่า (ภาพท่ี 5.10) 

ดังนั้น ในพื้นที่โครงการตัวอย่างแปลงนี้ ท าให้พบว่า พื้นที่แบบระบบกักเก็บน ้า

ด้วยพืชพรรณควรมีอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ว่าง และพ้ืนผิวเพ่ือให้น ้าซึมผ่านควรมีอย่างน ้าร้อย

ละ 20 ของพ้ืนที่ว่าง และท่ีเหลือจึงเป็นพื้นที่สีเขียวแบบเปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า  

 

ภาพที่ 5.10 ผลจาการจ าลองปริมาณน ้าฝนบนพ้ืนที่ในสัดส่วน A B และ C. โดยผู้วิจัย, 2563. 
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5.1.5 ผลการศึกษาของโครงการที่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

เนื่องจากการศึกษาในพื้นที่โครงการพักอาศัยรวมในเขตสาทร เป็นการศึกษา

ลักษณะทางกายภาพของเมืองและสถานการณ์น ้าไหลนองเพื่อน ามาใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างและก าหนด

พ้ืนที่โครงการขนาดแปลงที่ดินให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชย์ที่ดินและข้อก าหนดกฎหมายในบริเวณ

นั้นและน ามาใช้ในการจ าลองหาประเมินผลกระทบของพื้นที่น ้าซึมผ่านในรูปแบบต่าง ๆ เพียงเท่านั้น 

ดังนั้นจึงท าการศึกษาเพ่ือพิสูจนผ์ลของการรับน ้าไหลนองในพ้ืนที่ศึกษาจริงโดยน าโครงการที่ผ่านการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ (โดยไม่เปิดเผยชื่อโครงการ) มาท าการจ าลอง ซึ่งจะใช้

ลักษณะพื้นที่ว่างและพื้นที่น ้าซึมผ่านของโครงการตามที่ผู้ออกแบบจัดท าไว้ โดยมีรายละเอียดของ

โครงการดังนี้  

5.1.5.1 รายละเอียดของการพัฒนาโครงการโดยสังเขป 

โครงการชุดพักอาศัยรวม อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์และส านักงาน โดย

มีการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมใน

ประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทั ่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความ

สั่นสะเทือน การบ าบัดน ้าเสีย การระบายและการป้องกันน ้าท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจ

และสังคม สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น  

(1) โครงการตั้งอยู่ในที ่ดินประเภท ย.10-11 ตามกฏกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2581 

จัดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่

เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับเขตย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และเขตการให้บริการของระบบ

ขนส่งมวลชล ที่ดินประเภทนี้ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8 :1 และมีอัตราส่วน

ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และให้มีพื้นที่น ้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง  

(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างชุดพักอาศัย อาคารชุดเพ่ือการ

พาณิชย์และส านักงานและอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สูงไม่เกิน 8 ชั้น จ านวน 6 อาคาร โดยพื้นที่แต่

ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. และมีพ้ืนที่รวมอาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนที่ดินประมาณ 53,810 ตร.ม. 

ดังนั้น การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นประโยชน์ที่ดินเพ่ือการด าเนินโครงการที่อยู่อาศัยรวมและอาคารชุด

ส านักงาน มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 4.55 :1 มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร

รวมร้อยละ 10.44 และมีพื้นที่น ้าซึมผ่านเพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 57.32 ของพื้นที่ว่างตามเกณฑ์ที่มาก
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ที่สุด ถือเป็นกิจการหลักที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

(3) การจัดวางรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการสามารถสรุปได้ 

ดังนี้ พื้นที่โครงการ 11,826 ตร.ม. จ าแนกเป็นพื้นที่ปกคลุมดิน 6,203 ตร.ม. และพื้นที่ว่างปราศจาก

สิ่งปกคลุม 5,623 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่างเพื่อให้น ้าซึมผ่านได้ 1,873 ตร.ม. มีพื้นที่รวม

อาคารทีใ่ช้คิดอัตราส่วนที่ดินประมาณ 53,810 ตร.ม. 

การคิดอัตราส่วนพื้นที่ต่อแปลงที่ดินของอาคารโครงการ (FAR) ร้อยละ

ของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมและอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) สามารถค านวณ

จากพ้ืนที่อาคาร โดยรวมพ้ืนที่ชั้นดาดฟ้า มีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อแปลงท่ีดินของโครงการ (FAR)  

โครงการมีอัตราส่วนพื้นที ่อาคารต่อแปลงที ่ดินของโครงการเท่ากับ 

4.55:1 โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 
พ้ืนที่ดินโครงการ   = 11,826 ตร.ม. 

พ้ืนที่อาคารรวม   =  53,810 ตร.ม. 

อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อแปลงที่ดิน =  53,810/11,826 

     = 4.55:1 

ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (FAR) เท่ากับ 

4.55:1 ซึ่งไม่เกิน 8:1 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ส าหรับ

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ย.10-11 

พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 

(1) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

โครงการมีพ้ืนที่ว่างปราศขากสิ่งปกคลุม 66.42 ของพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดที่

มากที่สุดโดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

พ้ืนที่ชั้นมากท่ีสุด (ชั้น 1 รวามทุกอาคาร)          = 8,465 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม            = 5,623 ตร.ม. 

 

คิดเป็นร้อยละ    = (5,623x100) 

          8,465 
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     = 66.42 

ดังนั้นพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเท่ากับร้อยละ 66.42 ซึ่งไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(2) ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 

โครงการมีพ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 47.55 ของพื้นที่ดินโครงการ 

โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 

พ้ืนที่ดินโครงการ   = 11,826 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  = 5,623 ตร.ม. 

คิดเป็นร้อยละ    = 5,623/11,826 

     = 47.55 

ดังนั้น พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเท่ากับร้อยละ 47.55 ซึ่งไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ดินโครงการ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 

(3) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556  

โครงการมีพื ้นที ่ว ่างปราศจากสิ ่งปกคลุมร้อยละ 10.44 ของพื ้นที่

อาคารวม (OSR) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

พ้ืนที่อาคารรวม   = 53,810 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  = 5,623 ตร.ม. 

คิดเป็นร้อยละ    = (5,623x100) 

         53,810 

     = 10.44 

ดังนั้น พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเท่ากับร้อยละ 10.44 ซึ่งไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4 ของพ้ืนที่อาคารรวม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

พื้นที่น ้าซึมผ่านเพื่อปลูกต้นไม้ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่น ้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้เท่ากับ 1,873 ตร.ม. โดย

สามารถค านวณพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ของโครงการ ที่ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตาม

เกณฑ์ท่ีมากที่สุด 
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พื้นที่ว่างตามเกณฑ์ 

(1) พื้นที่ว่างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวงฉบับ

ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โครงการ ต้องจัดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 

30 ใน 100 ส่วน ของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากท่ีสุดของอาคาร โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

พ้ืนที่ชั้นที่มากที่สุด (ชั้น 1 รวมทุกอาคาร) = 8,465 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างตามเกณฑ ์   = (8,465x30) ตร.ม. 

           100 

      = 2,539.5 ตร.ม. 

(2) พ้ืนที่ว่างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2544 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 โครงการต้องจัดให้มีพ้ืนที่ว่างไม่

น้อยกว่าร้อยละ 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ดินโครงการ โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

พ้ืนที่ดิน     = 11,826 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างตามเกณฑ ์   = (11,826x30) ตร.ม. 

             100 

      = 3,547.80 ตร.ม. 

(3) พ้ืนที่ว่างตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

2556 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการต้องจัดให้มี

ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของพ้ืนที่อาคารรวม โดยมีรายละเอียดการค านวน ดังนี้ 

พ้ืนที่อาคารวม    = 53,810 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างตามเกณฑ ์   = (53,810x4) ตร.ม. 

             100 

      = 2,152.4 ตร.ม. 

พื้นที่น ้าซึมผ่านได้ตามเกณฑ์ 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

โครงการต้องจัดให้มีพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่า โดยโครงการ

มีพื้นที่ว่าตามเกณฑ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 มากที่สุด โดยมี

รายละเอียดการค านวณพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ดังนี้ 

พ้ืนที่ว่างตามเกณฑ์ท่ีมากที่สุด  = 3,547.80 ตร.ม. 
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พ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ของโครงการ  = 1,873.79 ตร.ม. 

พ้ืนที่ว่างตามเกณฑ ์   = (1,873.79x100)  

           3,547.80 

      = 52.81 

 

ภาพที่ 5.11 แสดงพื้นท่ีปลูกและพันธ์ไม้ยืนต้น. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2561. 

 

ดังนั้น โครงการมีพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ 1,873.79 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 52.81 

ของพ้ืนที่ว่างตามเกณฑ์ท่ีมากท่ีสุดซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 (ภาพที่ 5.11) 

การระบายน ้าฝนและการป้องกันน ้าท่วม 

(1) ระบบระบายน ้าฝน 

ปัจจุบันการระบายน ้าฝนของโครงการเป็นการระบายน ้าโดยการซึมลง

ดินเพราะสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองต ่า เมื่อโครงการเกิดขึ้นพ้ืนดิน
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ที่จะแปรสภาพเป็นอาคารพักอาศัย ลานจอดรถและถนน ท าให้ฝนไหลออกสู่พื ้นที่ภายนอกพื้นที่

โครงการได้เร็วและมากกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ จึงต้องมีการหน่วงน ้าไว้ภายในโครงการก่อน

ระบายออกสู่นอกโครงการ 

(2) ระบบระบายน ้าจากชั้นดิน 

โครงการจัดให้มีระบบระบายน ้าฝนจากชั้นจอดรถใต้ดิน โดยจัดให้มีราง

ระบายน ้าฝนเพ่ือรวมน ้าฝนเข้าสู่บ่อสูบน ้า และร่องลดระดับพ้ืน เพ่ือรวบรวมน ้าฝนเข้าสู่หัวรับน ้าที่ชั้น

ต ่าสุดของแต่ละอาคาร และจะถูกสูบระบายเข้าสู่บ่อสูบระบายน ้าบริเวณทางเดินรถที่ใช้เป็นทางเข้า - 

ออก ที่จอดรถชั้นใต้ดิน B1 และสูบระบายออกสู่ระบบระบายน ้าของโครงการที่ชั้น 1  

(3) ระบบระบายน ้าผ่านการบ าบัด 

น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบัดน ้าเสียและส่งปฎิกูลจ านวน 3 

ชุด มีปริมาณน ้าทิ้งรวม 485 ลบ.ม./ วัน จะไหลเข้าสู่บ่อสูบระบายน ้าความจุ 10 ลบ.ม. และสูบออก

ด้วยเครื่องสูบระบายน ้าซึ่งน ้าทิ ้งจะไหลไปยังบ่อดักขยะและตรวจคุณภาพน ้าด้านหน้าโครงการ

เช่นเดียวกับการระบายน ้าฝนของโครงการ 

5.1.5.2 ผลการน าข้อมูลเข้าแบบจ าลอง 

การน าข้อมูลเข้าแบบจ าลองจะใช้พื้นที่ว่าง 3,547.80 ตร.ม. และ พื้นที่

น ้าซึมผ่านได้ 1,873.79 ตร.ม. และปริมาณน ้าฝนคาบอุบัติ 2 ปี และคาบอุบัติ 5 ปี บนพื้นที่โครงการ

ที่ระบุให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้น ้าซึมผ่านได้ จึงท าการเลือกใช้พื้นในเครื่องมือง GSI ใน

โปรแกรม Autodesk Infraworks 360 ก าหนดจ านวนต้นไม้ตามพื้นที่โครงการระบุไว้ และพื้นที่ดาด

แข็ง ก าหนดค่าของปริมาณน ้าฝนที่ได้ข้อมูลจากส านักการระบายน ้า พบว่าพื้นที่ในรูปแบบปลูกไมย้ืน

ต้นเพื่อให้น ้าซึมผ่านได้โดยมีจ านวนต้นไม้ 171 ต้น อยู่ในพื้นที่ 1,873.79 ตร.ม. ส่วนใหญ่มีล าต้น 8 

นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว สูง 6.00 เมตร เมื่อน าเข้าแบบจ าลองท าให้เกิดปริมาณน ้าไหลนองในช่วงเวลา 30 

นาที ขึ้นไป และหากฝนตกจนถึง ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ก็ยังคงเกิดน ้าไหลนองท่ีเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 5.12)  

 

ภาพที่ 5.12 ปริมาณน ้าไหลนองที่เกิดข้ึนในโครงการเมื่อมีฝนตกในคาบอุบัติ 2 ปี และ คาบอุบัติ 5 ปี. 

โดยผู้วิจัย, 2563. 

5(นาที) 10(นาที) 15(นาที) 30(นาที) 1(ชัว่โมง) 2(ชัว่โมง) 6(ชัว่โมง) 12(ชัว่โมง) 24(ชัว่โมง)

2 0 0 0 0.05 0.21 0.41 0.65 0.74 0.81

5 0 0 0 0.07 0.47 0.84 1.27 1.42 1.47

คาบอุบัติ
ชว่งเวลา
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จะสังเกตเห็นว่าโครงการมีการปลูกต้นไม้มากถึง 171 ต้น แต่ไม่ท าให้

อัตราน ้าไหลนองลดลงในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง จึงได้ข้อสรุปว่า การปลูกไม้ยืนต้นยังไม่เพียงพอในการลด

น ้าไหลนองให้เป็น 0 ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เนื่องจากต้นไม้ใหญ่จะช่วยชะลอการไหลของน ้าใน

สภาพพ้ืนที่ทีเ่ป็นป่า หรือป่าในเมืองได้ แต่ไม่สามารถซึมน ้าได้ดีเท่าพ้ืนที่แบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืช

พรรณ 

 

ภาพที่ 5.13 แสดงพื้นที่โครงการอาคารพักอาศัยรวมที่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแล้วล้อม (EIA) 

น ามาจ าลองสถานการณ์ที่น ้าฝนสะสมในช่วงคาบอุบัติ 2 ปีและคาบอุบัติ 5 ปี. โดยโปรแกรม 

Autodesk Infraworks 360, โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

จากผลการศึกษาข้อมูลโครงการโดยสังเขป จะพบว่าในโครงการมีระบบ

ระบายน ้าในรูปแบบของการสูบน ้าและระบายสู่สาธารณะโดยมีบ่อสูบน ้าอยู่ที่ชั้นจอดรถใต้ดินและเมื่อ

มีฝนตก น ้าฝนก็จะลงสู่ระบบแล้วท าการสูบน ้าออกสู่ระบบระบายน ้าของโครงการ เข้าสู่ระบบบ าบัด

ก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีทางวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และใช้กันในทุก ๆ โครงการ 

ดังนั้นในช่วงฤดูฝนจึงท าให้ เกิดการสูบน ้าออกสู่ ระบบอย่างพร้อมเพรียงกันและในช่วงเวลาที่ทุก

โครงการเร่งรีบในการเร่งระบายน ้าและบวกกับปริมาณฝนที่บางทีเกินก าหนดของบ่อหน่วงน ้าที่จะรับ

ไว้ได้ก็ท าให้น ้าไม่อยู่ในระบบและกระทบถึงระบบสาธารณะเช่นกัน ซ่ึงการใช้ระบบระบายน ้าที่รวดเร็ว

เป็นผลดีต่อโครงการและผู้พักอาศัยในพ้ืนที่โครงการ แต่เมื่อมีการสูบน ้าออกสู่สาธารณะอย่างรวดเร็ว

เมื่อใด ปัญหาของน ้าไหลนองที่เกิดขึ้นในเมืองและบนถนนหนทางก็จะไม่สามารถบรรเทาได้อย่าง
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ยั่งยืน ท าให้การจัดการด้านระบบท่อระบายน ้า และ คู คลอง ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงน ามาสู่

การจ าลองสถานการณ์แบบมีกลยุทธ์เพิ่มในพื้นที่โครงการ ผลการจ าลองดังภาพท่ี 5.14 

 

ภาพที่ 5.14 แสดงพ้ืนที่โครงการอาคารพักอาศัยรวมที่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแล้วล้อม (EIA) 

น ามาจ าลองสถานการณ์ท่ีน ้าฝนสะสมในช่วงคาบอุบัติ 2 ปีและคาบอุบัติ 5 ปี ร่วมกับกลยุทธ์ที่ใช้ใน

การศึกษา. โดยโปรแกรม Autodesk Infraworks 360, โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

การน าข้อมูลเข้าแบบจ าลองจะใช้พื ้นที ่ว ่างตามเงื ่อนไขของพื ้นที่

โครงการที ่ระบุไว้ข้างต้นและท าการเลือกใช้กลยุทธ์ในเครื ่องมือง GSI ในโปรแกรม Autodesk 

Infraworks 360 ที่ใช้เป็นรูปแบบพ้ืนที่ต่าง ๆ ในการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่แบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืช

พรรณ พื้นที่ผิวพรุนน ้าหรือผิวที่น ้าซึมผ่านได้ และพื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ท าการก าหนดค่า

ของปริมาณน ้าฝนที่ได้ข้อมูลจากส านักการระบายน ้า พบว่าพื้นที่ โครงการเกิดน ้าไหลนองเป็น 0 นิ้ว 

ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง คาบอุบัติ 2 ปี ดังภาพที่ 5.15  

 

ภาพที่ 5.15 ปริมาณน ้าไหลนองที่เกิดข้ึนในโครงการเมื่อมีฝนตกในคาบอุบัติ 2 ปี และ คาบอุบัติ 5 ปี 

เมื่อเพ่ิมกลยุทธ์. โดยผู้วิจัย, 2563. 

Ref. code: 25626116031102BJH



90 
 

เมื่อน ามาจัดท าผังบริเวณที่แนะน าเพื่อท าให้พื้นที่น ้าซึมผ่านได้ของ

โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ 886.75 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 25 ของพื้นที่ว่าง พื้นผิวพรุนน ้าที่เป็นถนนของพื้นที่โครงการ  709.4 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ว่าง ดังภาพที่ 5.16 

 

 
ภาพที่ 5.16 ผังบริเวณที่แนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน ้าไหลนอง . รายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 

2561. ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2563. 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี้เป็นการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของการเกิดน ้าไหลนองและ

การจัดการรวมไปถึงการจ าลองสถานการณ์ปริมาณน ้าไหลนองในการน ากลยุทธ์และแนวคิดต่าง ๆ มา

เลือกใช้ในการประเมินผลกระทบของพ้ืนที่น ้าซึมผ่าน น ามาสู่การอภิปรายผลเพ่ือหาข้อเสนอแนะและ

แนวทางการออกแบบพื้นที่น ้าซึมผ่านได้โดยใช้แนวทางการลดน ้าไหลนองเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและ

มาตรการทางผังเมือง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบหรือเป็นข้อมูลในการจัดท า

โครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวมในอนาคต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกลที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรเทา

ปัญหาของน ้า ไหลนองอย่ างยั่ งยืน ได้  สามารถน ามาสรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะได้

ตามหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้  

 

6.1 สถานการณ์และการจัดการในการบรรเทาปริมาณน ้าไหลนอง 

 

6.1.1 จากผลการศึกษาสถานการณ์ของการเกิดปริมาณน ้าฝน  

ปริมาณน ้าฝนที่มากเกิน 100 - 200 มม. ในแต่ละปีเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ เป็นการ

แปรปรวนของอากาศที่คาดการณ์ได้ยาก ในการแก้ปัญหาที่ทันท่วงทีจึงใช้วิธีการก าหนดพื้นที่ปิดล้อม

ของแต่ละเขตและสูบน ้าออกอย่างเร่งด่วน ท าให้พบว่าการจัดการ การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน ้าท่วมเนื่องจากน ้าฝนของภาครัฐ มีการจัดท าระบบการระบายน ้ามีขั ้นตอนที่เป็นระบบ

ระเบียบและแบ่งเป็นช่วงของความเร่งด่วนในแต่ละช่วงฤดู ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในการบรรเทา

ปริมาณน ้าไหลนอง ข้อดีของแผนปฏิบัติการ คือการติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้ม

ทิศทางจากเรดาร์ตรวจฝนเพื่อตรวจสอบปริมาณฝนกจาก “ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ” และ

รายงานให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ประสานข้อมูลและปฏิบัติสั่งการต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการ

ปัญหาที่ต้นเหตุ แม้ว่าการรู ้ปริมาณของน ้าฝนได้ทันเหตุการณ์แต่ทั้งนี ้ในเรื ่องของอุปกรณ์และ

เครื่องมือการจัดการระบายน ้าอาจจะเป็นข้อจ ากัดของการระบายน ้า เนื่องจากการศึกษาสถานการณ์

ของน ้าฝนที่ปรากฏในแต่ละปียังคงมีปริมาณมากเกินที่จะจัดการได้  
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6.1.2 จากผลการศึกษาของระบบการระบายน ้า 

ท าให้พบว่า ระบบคู คลอง และระบบท่อระบายน ้า มีความส าคัญมาก เพราะ

หากช่วงฤดูฝนที่เกิดปริมาณน ้าฝนที่มากเกินกว่าที่คาดการณ์ จะท าให้ระบบ คู คลอง และท่อระบาย

น ้า ไม่สามารถระบายน ้าได้ทันเหตุการณ์ เพราะพื้นที่ดาดแข็งส่วนใหญ่น ้าไม่สามารถซึมผ่านได้ การ

เร่งระบายน ้าที่จัดการโดยการติดตั้งเครื่องสูบน ้าก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพเพราะเมื่อน ้าฝนมากขึ้นเรื่อย 

ๆ การสูบน ้าเพื่อที่จะถ่ายเทระบายลงคูคลองหรือระบบระบายน ้าจะไม่สามารถท าได้ดีเท่าท่ีควรเพราะ

ลักษณะทางกายภาพของเมืองท าให้น ้าไม่มีทางออก และหากมีเหตการณ์น ้าหนุนได้ด้วยก็จ าท าให้การ

ระบายน ้ายากข้ึน  

สิ่งที่ส าคัญของการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต้องมีการเตรียมการให้มีความ

พร้อมทั้งด้านบุคลากรที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์ การตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอย่างสม ่าเสมอ 

รวมถึงเรื่องการประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของปริมาณน ้าฝนให้ประชาชน

เข้าใจและตระหนักรู้ จะท าให้เกิดความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งการจัดการต่าง ๆ นี้เป็นเพียงการ

จัดการทางกายภาพของด้านภาครัฐ ซึ่งในทางข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนจะน าไปสู่

ผลการศึกษาในเรื่องการจ าลองกลยุทธ์การออกแบบร่วมกับพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ของมาตรการทางผัง

เมือง 

 

6.2 รูปแบบของพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรับน ้าไหลนอง  

 

จากผลการศึกษารูปแบบพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรับน ้า

ไหลนอง พบข้อสรุปของรูปแบบพื้นที่น ้าซึมผ่านที่มีประสิทธิภาพคือ รูปแบบพื้นที่มีระบบกักเก็บน ้า

ด้วยพืชพรรณ (Bio-retention area) เป็นรูปแบบของพ้ืนที่สวนในโครงการพักอาศัยรวมที่สามารถกัก

เก็บน ้าได้ระยะหนึ่ง มีการออกแบบชั้นดินที่ไม่ได้มีแค่ชั้นดินปลูกพืชพรรณแต่ยังมีชั้นทรายและกรวด

เพื่อเป็นชั้นที่ให้น ้าสามารถค่อย ๆ ซึมและเข้าสู่ระบบระบายน ้า การน ารูปแบบพื้นที่ระบบกักเก็บน ้า

ด้วยพืชพรรณมาใช้ไม่เพียงท าให้เกิดทัศนียภาพด้านภูมิทัศน์เพียงอย่างเดียว ยังสามารถช่วยรับน ้าไหล

นองในโครงการได้ส่วนหนึ่งด้วย และเมื่อพิจารณาร่วมกับราคาต้นทุนค่าก่อสร้างท าให้พบว่าพื้นที่

ระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณมีราคาต้นทุนที่สูง ซึ่งท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบในการลงทุนและท าให้

นักพัฒนาต้องทบทวนในการเลือกใช้แนวทางนี้มากขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการ

รับน ้าไหลนองได้ดี แต่ราคาสูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นการน ามาใช้ในโครงการร่วมกับพื้นที่ตามข้อก าหนด
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ว่าด้วยพื้นที่ BAF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง จึงเป็นไปได้ยาก จึงน ามาสู่การการจ าลองแบบ

รวมกลยุทธ์และได้ผลการจ าลองออกมาเป็นสัดส่วนของรูปแบบพ้ืนที่ทั้ง 3 แบบที่รวมกันแล้วท าให้น ้า

ไหลนองเป็น 0 นิ้ว คือ พื้นที่กักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณร้อยละ 20 ของพื้นที่ว่าง พื้นที่ผิวน ้าซึมผ่านได้

ร้อยละ 20 ของพื้นที่ว่าง และในพื้นที่ว่างที่เหลือสามารถเป็นพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งประกอบด้วยไม้ยืน

ต้น ไม้พุ่มและหญ้า ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ว่าง  

 

6.3 การศึกษาของโครงการที่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 

จากผลการศึกษาจากพื้นที่โครงการจริงท าให้พบว่าพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นพื้นที่

น ้าซึมผ่าน ยังไม่สามารถรับน ้าไหลนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจากการจ าลองในสถานการณ์ที่

เกิดปริมาณน ้าฝนคาบอุบัติ 2 ปี และคาบอุบัติ 5 ปี พบว่าเกิดปริมาณน ้าไหลนองที่ช่วงเวลา 30 นาที 

หากเป็นช่วงฤดูฝน ปริมาณน ้าฝนก็จะมากว่าเพราะฝนตกนานกว่า 30 นาที อยู่บ่อยครั้ง ท าให้การ

ทดลองของพ้ืนที่โครงการดังกล่าวยังต้องการพ้ืนที่ในการรับน ้าฝนที่ไม่ใช่แค่เพียงพ้ืนผิว แต่อาจจะต้อง

มองลึกไปถึงชั ้นดินของพื้นที ่น ้าซึมผ่าน เนื่องด้วยเพราะพื้นที ่ของการปลูกไม้ยืนต้นไม่ได้มีการ

ออกแบบชั้นดินที่ให้เป็นพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ ชั้นของดินปลูกทั่วไปมีค่าความพรุนไม่มาก ท าให้น ้าไม่ซึม

ลงดินและเกิดการไหลนอง แต่โครงการพักอาศัยที่อยู่ในระดับราคาสูงอาจจะไม่ได้รับผลกระทบ

เนื่องจากโครงการมีระบบการจัดการระบายน ้าที่ท าได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจจะส่งผลกระทบสู่ระบบ

สาธารณะในทางอ้อม นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุจากมนุษย์ที่ท าให้ปัญของน ้าไหลนองในเขตเมืองยัง

ไม่สามารถบรรเทาได้ ดังนั้นหากภาครัฐมีมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่น ้าซึมผา่น 

ที่ไมใ่ช่เพียงพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นเพียงอย่างเดียว ก็จะท าให้พื้นที่รับปริมาณน ้าฝนได้มากกว่าเดิม 

 

6.4 แนวทางมาตรการทางผังเมือง 

 

ปัจจุบันมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางการบริหารและ

การปกครองของประเทศมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นเมืองต้นแบบในด้าน

การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมไปถึงลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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เพื ่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และจัดท าแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ

ของสังคม ให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของการให้บริการของระบบคมนาคมและขนส่งการ

สาธารณูปโภคและการสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองใน

อนาคตตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม รวมถึงการก าหนดมาตรการด้านพื้นที ่รับน ้า โดยให้

หมายความว่า สระ บ่อ หรือพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่ใช้ส าหรับ กักเก็บน ้าฝน

ไว้เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายน ้าเพื่อป้องกันปัญหาน ้าท่วม แบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้น

ทแยงสีเขียว) ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภท ก.1 ถึง ก.3 โดยที่ดินประเภท ก. 1 เพื่อการสงวนรักษา

สภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรมในบริเวณที่มีข้อจ ากัดด้านการระบายน ้าและ 

มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย  

(2) ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น ้าและล าคลอง ที่โล่งประเภท 

ล.๓ ได้แก่ ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมแหล่งน ้าสาธารณะตามที่ก าหนดในผัง ให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 

ส าหรับแหล่งน ้าที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตรและให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า ๖ เมตรส าหรับแหล่ง

น ้าทีม่ีความกว้างมากกว่า 10 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ 

(3) ที่โล่งเพื่อการป้องกันน ้าท่วม ที่โล่งประเภท ล. 5 ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันน ้า

ท่วมการสาธารณูปโภคที่เกี ่ยวกับการป้องกันน ้าท่วมสวนสาธารณะหรือตามข้อก าหนดการใช

ประโยชน์ที่ดินตาม ที่ได้จ าแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้นโดยต้องไม่มีการถมดินเกินกว่าร้อยละสามสิบ

ห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

(4) โครงการคลองระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม สภ. 1 เป็นโครงการปรับปรุงและขุด

คลองเพ่ือการระบายน ้า ประกอบด้วย โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. 1-1 ก าหนดไว้เป็น

เส้นสีฟ้าเข้มให้เป็นโครงการปรับปรุงคลองเพื่อการระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม โครงการกิจการ

สาธารณูปโภคประเภท สภ. 1-2 ก าหนดไว้เป็นเส้นประขีดสีฟ้าเข้มให้เป็นโครงกาขยายคลองเพื่อการ

ระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. 1-3 ก าหนดไว้เป็นเส้นประ

สีฟ้าเข้มให้เป็นโครงการขุดคลองเพื ่อการระบายน ้าและป้องกันน้าท่วม มีความกว้าง 20 เมตร 

โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. 2 และโครงการเพื่อการะบายน ้าและป้องกันน ้าท่วมโดย

อุโมงค์เพ่ือระบายน ้าจากบริเวณพ้ืนที่ ซึ่งมีปัญหาในการระบายน ้าเพ่ือลงสู่แมน่ ้าเจ้าพระยา 
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(5) การก าหนดพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น (FAR Bonus) โดยการจัดให้มีพื้นที่

รับน ้า การส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่รองรับน ้าตามธรรมชาติโดยโครงการที่จัดให้มีพ้ืนที่รับน ้าในแปลงที่ดินที่

ขออนุญาตจะได้รับสิทธิ์ให้มีอัตราส่วนของพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสัดส่วน 

หากสามารถกักเก็บน ้าได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ต่อพื้นที่ดิน 50 ตร.ม. ให้มี FAR Bonus ได้

ไม่เกินร้อยละ 5 หากสามารถกักเก็บน ้าได้มากกว่า 1 ลบ.ม. ให้มี FAR Bonus ตามสัดส่วน แต่ทั้งนี้

ต้องไม่เกิน ร้อยละ 20 

สรุปได้ว่า ในทางผังเมืองมีการค านึงถึงปัญหาน ้าท่วมมาโดยตลอด แต่ยังไม่พบมาตรการ

ที่จะท าเกิดให้ความสนใจกับพื้นที่แบบมีระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณในระดับโครงการพักอาศัยรวม 

ซึ่งหากสามารถท าให้เกิดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจในการจัดท าระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ น่าจะท า

ให้ทุกโครงการที่เกิดขึ้นใหม่อีกในอนาคตมีพื้นที่รับน ้าที่ยั่งยืน หรือการสร้างความรับรู้ของผู้พัฒนา

โครงการหรือผู้ออกแบบ ต่อการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมของเมืองในเรื่องของระบบนิเวศเมืองเพื่อให้เกิด

องค์ความรู้และสามารถน ามาพัฒนาโครงการได้อย่างไม่ท าลายระบบนิเวศ 

 

6.5 ข้อเสนอแนะการออกแบบพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้ส าหรับโครงการพักอาศัยรวม 

 

6.5.1 ข้อเสนอแนะในการออกแบบเชิงภูมิสถาปัตยกรรม 

จากผลการศึกษาข้างต้นท าให้สามารถสรุปรูปแบบของพื้นที ่น  ้าซึมผ่านได้

เพื่อที่จะน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการรับน ้าไหลนองได้ และ

สรุปข้อเสนอแนะในการออกแบบพ้ืนที่น ้าซึมผ่านได้เป็นข้อหลัก ๆ ดังนี้ 

(1) การออกแบบพื้นที่น ้าซึมผ่านได้ (BAF) ของโครงการพักอาศัยรวม ควรมีการ

ค านึงถึงพื้นที่กักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ การออกแบบบ่อและชั้นดิน โดยมีค่าความลึกบ่อรับน ้าและชั้น

ดินในการออกแบบที่แนะน า ดังภาพที่ 6.1 
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ภาพที่ 6.1 ภาพตัดแสดงชั้นดินของระบบกักเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ, โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

(2) การออกแบบพ้ืนผิวพรุนน ้า การออกแบบพ้ืนผิวชนิดนี้ควรเลือกใช้วัสดุที่ผ่าน

การรับรองมาตรฐานอุสาหกรรมของผู้ผลิตและมีข้อมูลแสดงค่าการซึมน ้าผ่านได้ จากนั้นก าหนดชั้น

ดินของการติดตั้งพ้ืนผิว โดยก าหนดให้ใช้ทรายเป็นชั้นรองและต้องมีการหุ้มด้วยวัสดุ Geotextile เพ่ือ

ไม่ให้ทรายหายหรือจมไปกับดิน ในชั้นทรายนี้ให้ระบุความลึกอย่างน้อยท่ี 12 นิ้ว หรือ 30 ซม.  

(3) การออกแบบพื้นที่สวนหรือจัดภูมิทัศน์ที่เน้นการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและ

หญ้า การเลือกใช้วัสดุ Drainage cell หรือวัสดุประเภทตะแกรงปลูกหญ้าเข้ามาใช้ในการปูหญ้าจะท า

ให้น ้าซึมผ่านได้ดีกว่าดิน โดยก าหนดให้ความลึกของชั้นทรายในการปลูกอยู่ที่ 12 นิ้ว หรือ 30 ซม. 

(4) แนวทางการก าหนดสัดส่วนของพื้นที่ว่างและพื้นที่น ้าซึมผ่านที่จะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพของการรับน ้าไหลนอง สามารถแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้  โดยมีสัดส่วนของระบับกักเก็บน ้าด้วย

พืชพรรณร้อยละ 20 ของพื้นที่ว่าง พื้นผิวน ้าซึมผ่านหรือพื้นผิวพรุนน ้าร้อยละ 20 ของพื้นที่ว่าง และ

พ้ืนที่เปิดโล่งปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้า ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ว่าง ดังภาพที่ 6.2 และ 6.3 
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ภาพที่ 6.2 ผังบริเวณแสดงสัดส่วนของพ้ืนที่โครงการเพื่อเป็นพื้นที่น ้าซึมผ่าน. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

ภาพที่ 6.3 จ าลองทัศนียภาพของพ้ืนที่โครงการ. โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

6.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับภูมิสถาปนิก 

จากการศึกษาโครงการพักอาศัยรวมที่น าไปทดลองสถานการณ์ท าให้พบว่า

ความส าคัญของการวางผังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาน ้าไหลนองได้ หากมองถึงปัญหาน ้าไหลนอง

ก็จะท าให้เล็งเห็นการออกแบบเพื่อการบรรเทาซึ่งจะท าอย่างไรให้พื้นที่สามารถเกิดประสิทธิภาพใน
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การรับน ้าไหลนองได้มิใช้เพียงความสวยงามอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่นักภูมิสถาปนิกควรค านึงถึง คือการ

ออกแบบที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม การน าองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัฏ

จักรของสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบ อันจะท าให้บทบาทของนักออกแบบมีส่วนช่วยให้เมืองมี

คุณภาพที่ดีข้ึน  

6.5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

(1) การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในงานวิจัยนี้ศึกษาในพ้ืนที่ประเภทที่อยู่อาศัย

หนาแน่น ย.10-11 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการใช้ที่ดินประเภทอื่นเพื่อหาพื้นที่เหมาะสม

ส าหรับย่านนั้น ๆ ที่มีข้อก าหนดควบคุมความหนาแน่นที่แตกต่างไปจากย่านนี้ 

(2) การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการเลือกกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสนใจในบางกลยุทธ์เท่านั้น 

ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรน ากลยุทธ์อื่นที่ยังไม่ได้ท าการศึกษา เช่น สวนหลังคา (Green roof), 

ระบบกักเก็บน ้าดวยพื้นที่ชุมน ้า (stormwater wetlands) หรือ ระบบทางระบายน ้ามีพืชพรรณปก

คลุม (vegetated swales)  ซึ่ งอาจจะเป็นการวางแผนในระดับย่านที่มีความเหมาะสม

กับกลยุทธ์นั้น ๆ  

(3) การทดสอบความแม่นย าในการค านวน ซึ่งเป็นการพิสูจน์โดยการทดสอบ

เทียบของข้อมูล สามารถน ามาศึกษาในครั้งต่อไปได้ 
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