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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงการใชงานพื้นที่ เนื่องจากขยายตวัของเมอืงเปนปรากฎการณที่

เกิดขึ้นหลายพื้นที่ และขยายตัวเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ  การเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนสงผลกระทบอยางมากตอ

ลักษณะทางกายภาพของพืน้ทีท่ี่ถกูเปลี่ยนแปลง และพืน้ที่โดยรอบ และการเปลี่ยนแปลงของ

ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที ่ถือเปนปจจัยสําคัญทีน่ําไปสูในการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภูมิ

ทัศน  (Landscape Structure) 

การศึกษาโครงสรางภูมทิัศน  (Landscape Structure) ในงานวิจัยนี้ เปนการอธิบายถึง

องคประกอบของภูมิทัศน ในกรอบแนวคิดของนิเวศภูมทิัศน (Landscape Ecology) โดย Richard 

TT. Forman (1986) ใหนิยามไววาคือ ลักษณะทางกายภาพตางๆ ที่ประกอบกันเปน องคประกอบ

ของระบบนิเวศ และมาประกอบกันขึน้เปนแบบแผนทางกายภาพที่ปรากฎในภูมิทศัน ซึ่งอาจจะ

เปนผลมาจากปจจัยตางๆ ของภูมิทัศน หรือปฏิสัมพันธและกระบวนการตางๆที่เกิดขึน้  จาก

กระบวนการขยายตวัของเมอืงที่เกิดขึ้นเปนการเปลีย่นแปลงโครงสรางภูมิทัศน โดยสงผลทัง้การ

เปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการในภูมิทัศนนัน้   

การขยายตัวของเมืองที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภูมทิัศนที่เหน็ไดชัดเจน

และเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในปจจุบัน คือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมกลายเปนพืน้ที่เมือง 

การถมทับพืน้ที่เพื่อขยายทีพ่ักอาศยัจากเขตเมือง เปลี่ยนแปลงลักษณะสิ่งปกคลุมผิวดิน (Land 

Cover) จากเดิมที่เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม ในอดีตพื้นที่เกษตรกรรมแบบรองสวน เกิดข้ึนจากการ

ปรับปรุงโครงสรางของพื้นที ่ (Land reclamation) เพื่อใหสามารถสรางผลผลิตไดในพื้นที่ทีม่ีความ

เปลี่ยนแปลงของการขึ้น-ลงของน้ํา(Takaya,1987) และมีโครงสรางทางภูมทิัศนที่เปน

ลักษณะเฉพาะ ในการนาํทรัพยากรน้าํเขามาใชเพื่อทําการเกษตร และความจาํเปนในการควบคุม

ระดับน้ํา  เพื่อสามารถดงึน้าํเขามาใชเพียงพอและระบายน้ําออกไดอยางรวดเร็ว  องคประกอบของ

โครงสรางภูมทิัศนที่มีบทบาทในการทาํหนาที่การถายเทน้ําเขา-ออก กกัเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตร

คือโครงขายของทางน้ํา และพื้นที่รองสวน ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางภูมทิัศน คือ

โครงขายทางน้ํา ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบการหมุนเวียนทรพัยากรน้าํในพื้นที่อยาง

มาก ดังนั้นการวิจัยนี้จงึตองการอธิบายปรากฏการณ และ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จากการ

ทําลายความเชื่อมโยงกันของทางน้ําที่เปนลักษณะโครงขาย (Network and Connectivity) ในพื้นที่

เกษตรกรรม 
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ภาพ 1-1 แสดงความเปลี่ยนแปลงในโครงสรางภูมิทัศนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม 

 
แนวทางการศกึษาโครงสรางภูมิทัศนในงานวิจยันี้จงึมุงประเด็นไปที่โครงสรางภูมิทศันที่มี

วิวัฒนาการไปพรอมกับการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเลือกตัวแทนภูมิทศันดังกลาว  คือภูมิทัศน

เกษตรกรรมแบบรองสวนบรเิวณคลองออมนนท จ.นนทบุรี และศึกษากระบวนการในภูมิทัศน คือ

การไหลเวียนของน้ําในโครงขายโดยการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางที่สงผลตอการ

ไหลเวียนของน้ําวิเคราะหในพืน้ทีท่ี่มีขอมลูภาพถายทางอากาศและไดรับความยนิยอมในการ

สํารวจ  

 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อทําความเขาใจ ในทฤษฎีและกระบวนการในการศึกษานิเวศวิทยาภูมิทัศน 

 (Landscape Ecology) 

1.2.2 เพื่อทําความเขาใจในเรื่องการเปลีย่นแปลงโครงสรางภูมิทัศน (Landscape 

Structure) ของพืน้ทีเ่กษตรกรมที่เกี่ยวของกับการหมุนเวยีนของทรัพยากรน้าํในพื้นที ่

1.2.3 เพื่อหาแนวทางทีน่ําไปสูการศึกษาและเสนอแนะ วิธกีารจัดการภูมิทัศนและบริการ

เชิงนเิวศของภมูิทัศน ในพื้นที่ที่มโีครงสรางนิเวศภูมิทัศนเชนเดียวกับพื้นที่ศึกษา 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 

      1.3.1 ขอบเขตดานกายภาพ  

พื้นที่ศึกษาเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมบริเวณคลองออมนนท ที่เดิมมีโครงสรางของการทาํ

เกษตรกรรมแบบรองสวนทีช่ัดเจน โดยอาศัยโครงขายทางน้ําในการสงน้าํเพื่อหลอเลี้ยง

พื้นที่  และสามารถจําแนกลกัษณะของการใชประโยชนพื้นที่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่

สามารถบงชี้ได ดวยการแปลภาพถายทางอากาศ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ1-2 ภาพถายทางอากาศโดยรวม  บริเวณคลองออมนนท 
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ภาพ 1-3  ภาพถายทางอากาศ  ลักษณะรูปแบบของพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่สํารวจ 

 

 1.3.2  ขอบเขตดานเนื้อหา แบงออกเปน 

1.3.2.1 ศึกษาโครงสราง (Structure) บทบาท (Function) และการเปลีย่นแปลง 

(Change) ของภูมิทัศนคือโครงขายของทางน้ํา ลําประโดง รองสวน ในพืน้ที่

กรณีศึกษา  

1.3.2.2 ศึกษากระบวนการในการอธิบายและทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลง

ของภูมิทัศน 

  1.3.2.3 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ําที่เกิดขึ้นในโครงขายทางน้ําในพืน้ที่ศึกษา 
 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1 สรางความรูความเขาใจในเชิงทฤษฎี (Theoretical) และการสํารวจและ

สังเกตการณในพืน้ที ่(Empirical)และกระบวนการในการรวบรวมขอมูลเพื่อนาํมาวิเคราะห  

1.4.2  สรางกระบวนการศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางภูมทิัศน และบทบาทของภูมทิศันอยางเปนระบบ (Systematic research) 

1.4.3 เพื่อนําไปสูการพัฒนาแนวคิดเชิงทฤษฎี และการตัง้สมมุติฐานในการศึกษาในเรื่อง

ของ อุทกนิเวศวิทยา มนุษยนิเวศวทิยา และแนวคิด เร่ืองความยืดหยุน และ การปรับตัว

ของมนุษย และ เพื่อการนําไปใชในการวางแผนภูมิทัศนของพื้นที่เกษตรกรรมที่ผสมผสาน

กับลักษณะการขยายตัวของเมืองตอไป 
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1.5 คําถามในการวิจัย 
 1.5.1.คําถามในพืน้ทีก่รณีศึกษา     

1.5.1.1 โครงสรางนเิวศภูมทิัศนของพื้นทีเ่กษตรกรรมแบบรองสวนมลัีกษณะและ

องคประกอบอยางไร 

1.5.1.2 ลักษณะโครงขายของ ลําประโดง และรองสวนบริเวณพืน้ที่เกษตรกรรม

คลองออมนนท มีความเกี่ยวของ ตอรูปแบบการไหลเวยีนของทรัพยากรน้าํใน

พื้นที่อยางไร  

1.5.1.3 มีลักษณะการจัดการน้ําที่อาศยัการขึ้นลง ตามวงจรการหมนุเวียนของน้าํ

จากการจัดการของคนในพืน้ที่อยางไร เกิดขึ้นในรูปแบบใดบาง 

 1.5.2 คําถามในดาน กระบวนการศึกษานิเวศภูมทิัศน 

1.5.2.1 การหมุนเวียนของทรัพยากรน้ํา มคีวามเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางภูมทิัศนที่เกิดขึ้นในพืน้ที่อยางไร 

1.5.2.2 การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของภูมิทัศนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มี

กระบวนการอยางไรและใชวธิีการใดในการบงชี้ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง 

  1.5.2.3 ประเภทของการบรกิารเชิงนิเวศทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมแบบรองสวน 
 
1.6 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

งานวิจยันี้เปนงานวิจยัที่เร่ิมตนการวจิัยดวยการตั้งคาํถามและหาแนวทางในการอธบิาย

ปรากฎการณเการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภูมทิัศน โดยมุงเนนทีก่ารเปลี่ยนแปลงที่เกีย่วของกับ

การหมนุเวียนของทรัพยากรน้ําในพืน้ที ่ดังนั้นจงึมีรูปแบบของงานวจิัยในเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) และเลือกใชพืน้ที่กรณีศึกษาทีม่ีลักษณะโครงสรางทางภูมทิัศนที่สัมพนัธกับคําถามใน

การวิจยั และมีตัวแปรที่ตองการศึกษาคอื 

1.6.1 ลักษณะโครงสรางภมูิทัศนของพืน้ที่เกษตรกรรมแบบรองสวนที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามลําดับของโครงขายเสนทางน้าํ  

1.6.2 การเปลีย่นแปลงของโครงสรางภูมิทศันที่มีผลตอโครงขายทางน้าํ 

1.6.3 ความสมัพันธโครงขายทางน้ํากบัปรากฏการณทางธรรมชาติของน้าํ 

1.6.4  ลักษณะรูปแบบโครงขายของทางน้าํที่สงผลตอประสิทธิภาพการไหลเวยีนของน้าํ

และการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม 

1.6.5 บริการเชิงนิเวศทีเ่กิดขึ้นในพืน้ที่เกษตรกรรม 
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1.7 ระเบียบและวธิีการศกึษา 
1.7.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศภูมิทัศน , ทฤษฎีทางอทุกวิทยา, แนวคิดเกีย่วกับ

โครงขายการไหลเวยีนน้ําในธรรมชาติ , ทฤษฎีบริการเชงินิเวศของภูมทิัศน 

1.7.2 ศึกษาขอมูลทางประวตัิศาสตรของพื้นที่ศึกษาทัง้ในระดับภูมิภาคและในพืน้ที่ศึกษา

บริเวณคลองออมนนท 

1.7.3 ศึกษาขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ ศึกษาขอมูลแผนที่โบราณ และภาพถายทาง

อากาศ ทัง้ของเกาของใหม เพื่อที่จะทาํความเขาใจเบื้องตน 

1.7.4 การสํารวจและสัมภาษณผูที่มีบทบาทในการจัดการน้ําในพืน้ที่เกษตรกรรมเพือ่

ศึกษาระบบของการไหลเวียนน้าํ, รูปแบบการจัดการน้ํา, บทบาทหนาที่โครงขายของทาง

น้ํา, ปรากฎการณการขึ้น-ลงของระดับน้ํา, ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบนัในการ

ไหลเวียนของน้ําในพืน้ที่จริง รวมไปถงึการสัมภาษณเพื่อใหทราบขอมลูในอดีตของพื้นที่ 

และการจัดการควบคุมน้ําในอดีต และปจจุบันของชาวบานในพืน้ที ่

1.7.5 การสรางชั้นขอมูลของแผนที่เพื่ออธบิายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้โดยแยกชั้นขอมูล

ของแผนที ่

  - แผนที่แสดงลักษณะโครงสรางของพื้นทีเ่กษตรกรรมในอดีต 

  - แผนที่แสดงโครงขายของทางน้ําที่มีอยูในอดีต 

  - แผนที่แสดงระบบการไหลเวียนของน้าํในโครงขายที่เกิดขึ้น  

  - แผนที่แสดงรูปแบบการใชที่ดิน ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  

- แผนที่แสดงความเปลีย่นแปลงของโครงขายทางน้ํา ทีเ่กิดขึ้น 

1.7.6 ทาํการศึกษาโครงสรางภูมทิัศนและบทบาทของภูมิทัศนในพืน้ที ่

-วิเคราะหโครงสรางภูมทิัศนในพืน้ที่สํารวจ ทัง้ในอดีต และปจจุบันเพื่อ

เปรียบเทยีบและอธิบายปรากฎการณที่เกดิขึ้น   

- วิเคราะหบทบาทของภูมทิศัน ในดานการไหลเวียนของน้าํในโครงขาย 

1.7.7 วิเคราะห ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ วามีความสมัพันธกนัอยางไรและสงผลกระทบ

อยางไรบาง 

1.7.8 สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางในการศึกษา 

- สรุปเนื้อหาของงานวิจัย (ความสาํคญัของโครงขายทางน้ํากบั, พืน้ที่เกษตรกรรม

, ความสําคัญของบริการเชิงนิเวศในพืน้ทเีกษตรกรรม)  

-เสนอแนวทางในการนาํไปใชในการวางแผนภูมิทัศนพืน้ที่เกษตรกรรมที่

ผสมผสานกับลักษณะการขยายตวัของเมอืงตอไป 
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-เสนอแนวทางการนําไปใชในการทําวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 
1.8 นิยามคาํสําคัญ 

- ลําประโดง,ลํากระโดง (Irrigation ditches)  

ลําน้ําขนาดเล็กที่ ขุดจากลําน้ําขนาดใหญเพื่อชักน้ํา เขานาและสวน  

- รองสวน (Orchard ditches / Garden plot)   

ลักษณะโครงสรางของพื้นที่เกษตรกรรมรูปแบบหนึ่งที่ใชการพูนดินขึ้นเปนคันคูไปกับทาง

น้ําในลักษณะเปนคูยอยๆที่น้ําสามารถไหลทั่วถึงกัน 

- การไหลเวียน (Flow)  

การถายเทเขา-ออกของน้ําในโครงขายทางน้ําที่มีความสําคัญตอพื้นที่เกษตรกรรม  

โดยมีปจจัยการไหลเวียนที่อาศัยลักษณะทางกายภาพของโครงขาย  
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจยันี้มิใชเพื่อการตรวงสอบสมมุติฐานหรือเพื่อเปนการคาดการณเหตุการณลวงหนา

แตเปนการวจิยัที่ตองการจะทําความเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้น และอธิบายความเปนไปใน           

ภูมิทัศน โดยใชกระบานการวิจัยอยางเปนระบบ 

ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภูมิทัศนและการเปลี่ยนแปลงของโครงขาย

ทางน้าํในพื้นที่เกษตรกรรมที่ทาํใหเกิดปญหาตอการไหลเวยีนของน้าํในพื้นที่เกษตรกรรม  การ

อธิบายปรากฎการณที่เกิดขึ้น จะตองใชทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของเพื่อทาํความเขาใจกับความสมัพนัธ

ของปจจัยตางๆโดยการวิจยันี้ใชทฤษฎีตางๆในการอธิบายดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ภาพ 2-1  สรุปกรอบทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
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2.1 ทฤษฎีทางนิเวศภูมิทัศน (Landscape Ecology) 

 2.1.1 โครงสรางของภูมทิัศน บทบาทภูมทิัศน และการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน 

2.2 การวิเคราะหภูมิทัศนและการวางแผนภูมิทัศน (Landscape Analysis and 

  Landscape Planning) 

2.3 ทฤษฎีเกีย่วกับวงจรการไหลเวียนของทรัพยากรน้าํ  

2.3.1 วงจรการหมุนเวียนของน้าํในระบบนเิวศ (Hydrologic cycle) 

2.3.2 ทฤษฎีอุทกนิเวศวิทยา(Hydro-ecology) 

2.4 ทฤษฎีเกีย่วกับโครงขายทางน้ํา 

2.4.1 ลักษณะโครงขายทางน้าํในธรรมชาติในพืน้ที่ลุมน้ําและรูปแบบของโครงขายทางน้ํา 

2.4.2 การจําแนกลักษณะโครงขาย  

2.4.3 แนวความคิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของโครงขายการระบายน้ํา 

24.4 ความสาํคัญของระบบโครงขายทางน้ําตอระบบสวนผลไม (Orchard system)  

2.4.5 ผลกระทบและปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงโครงขายทางน้าํในบริเวณพื้นที่

เกษตรกรรม 

2.4.6 แนวทางการจาํแนกลกัษณะโครงขายทางน้าํ   

2.5 ทฤษฎีเกีย่วกับความสมัพันธของระบบนิเวศ และมนุษย 

2.5.1 บริการเชิงนิเวศวทิยาตอมนุษย 

2.5.2 แนวความคิด ความสาํคัญของพืน้ทีเ่กษตรกรรมในแงการเปนพืน้ที่สีเขียวชานเมือง

ตอพื้นที่เมือง  
 
2.1 ทฤษฎีทางนิเวศภูมทิศัน (Landscape Ecology) 
 Thomas G. Barnes (2000) กลาวถงึการศึกษานิเวศภมูิทัศน คือการศึกษาโครงสราง 

บทบาท และการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพืน้ทีท่ี่มีความแตกตางกนัและประกอบไปดวยระบบนิเวศ

ที่เชื่อมโยงกัน เปนศาสตรที่ศกึษาระหวางความสัมพนัธของมนษุย กับพื้นที่ทีม่นษุยอาศัยอยู  

มนุษยจัดการสิ่งแวดลอมนัน้อยางไรและมีความพยายามที่จะฟนฟูบทบาทของระบบนิเวศใน

ส่ิงแวดลอมอยางไร 

 Richard T. T. Forman (1986) นยิามวาการศึกษานิเวศภูมิทัศน (Landscape ecology) 

เปนการศึกษาโครงสราง หนาที ่และการเปลี่ยนแปลงของพืน้ทีท่ี่แตกตางกนั ในดานความเชื่อมโยง

กับระบบนิเวศวิทยา และเปนการศึกษาความสัมพนัธระหวางสิง่มีชวีติ และส่ิงแวดลอม ในพื้นที่ซึง่
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มีรูปแบบของระบบนิเวศ และการใชพืน้ที่ ที่มีลักษณะความซ้าํ หรือคลายคลึงกันโดยมี

องคประกอบสําคัญในการศึกษา 3 ประเด็น คือ 

 1. โครงสรางของระบบนิเวศ (Structure /Spatial relationship) หมายถึง ลักษณะทาง

กายภาพตางๆ ที่ประกอบกนัเปน องคประกอบของระบบนิเวศ ซึ่งมาประกอบกันขึน้เปนแบบแผน

ทางกายภาพที่ปรากฎในภมูิทัศน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตางๆ ของระบบนิเวศหรือภูมิทัศน หรือ

ปฏิสัมพันธและกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้น ตวัอยางเชน แบบแผนและลักษณะทางธรณีสันฐาน

เมือง  แบบแผนขององคประกอบ  และการกระจายตวัขององคประกอบประชากรและสังคม

ส่ิงมีชีวิต พืชพรรณ  

2.บทบาทของระบบนิเวศ (Function /Flow Relationship) หมายถึง กระบวนการตางๆ 

และปฏิสัมพันธตางๆ ของระบบนิเวศที่เกิดข้ึนในภูมิทัศน และประกอบกันเปนแบบแผนทาง

ปฏิสัมพันธหรือ กระบวนการที่เปนคุณลักษณะของระบบนิเวศหรือภูมิทัศน ตัวอยางเชน การ

ถายทอดสารอาหารในหวงโซอาหาร หรือสายใยอาหาร การแลกเปลี่ยนหรอืถายเทมวลสารในรูป

ตางๆ เชน การเคลื่อนยายของดิน หนิ ตะกอนตางๆ หรือ ชีวมวล การเคลื่อนยาย หรือการอพยพ

ของประชากร   

   3.การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ (Change /Dynamic relationship) หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของระบบนิเวศ รวมไปถึงวิวฒันาการของระบบนิเวศ ซึ่ง 

เปนผลตอพลวัตรของภูมิทศัน ซึ่งลักษณะดังกลาวปรากฎใหเหน็เปนแบบแผนของพลวัตรและ

วิวัฒนาการที่เปนผลมาจากปจจัยตางๆของระบบนิเวศหรือภูมิทัศนหรือปฏิสัมพันธและ

กระบวนการตางๆทีเ่กิดขึ้น  

Thomas G. Barnes (2000) กลาวถงึความสําคัญของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศ (Change )วาเกดิขึ้นเนื่องจากความพยายามในการจัดการสิ่งแวดลอมของมนษุยซึง่ใน

ที่สุดแลวระบบนิเวศยอมมคีวามเปนพลวตัรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนเมื่อเราสรางความ

เปลี่ยนแปลงขึ้นจะสงผลกระทบไมเฉพาะกบัเวลาที่เกิดแตจะสงผลตออนาคต ในอีก 50 หรือ 100 

ปขางหนา 

             Laurie (1986)ไดกลาวถงึกระบวนการทางธรรมชาต(ิNatural Process)วาเปน

องคประกอบหนึง่ของทฤษฎีทางภูมทิัศน ซึ่งกระบวนการทางธรรมชาตินี้จะประกอบดวยปจจัยทาง

นิเวศวิทยา (Landscape Ecology factor) คือ ลักษณะทางธรณีวทิยา(Geology), ดิน (Soil) , อุทก

วิทยา(Hydrology), ลักษณะทางภูมิศาสตร(Topography), ภูมิอากาศ(Climate), ลักษณะพชืพนัธุ

(Vegetation),สัตวปา (Wildlife)และความสัมพันธของระบบนิเวศ (The Ecological Relationship) 
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2.1.1 การศึกษาโครงสรางภูมิทัศน (Landscape Structure) 

Forman และ Godron (1986) กลาวถึงโครงสรางภูมทิัศน (Landscape Structure)วาคือ

การรวมกนัของระบบนิเวศเชิงเดี่ยว (Individual Ecosystem)โดยระบบนนิเวศเดี่ยวๆเหลานี้ถือเปน

องคประกอบของภูมิทัศน (Landscape Element) แตเมื่องมองในระดับภูมิทัศน องคประกอบของ

ระบบนิเวศเดีย่วจะปรากฎใหเหน็ในลกัษณะรูปแบบแผน(Pattern)ทางกายภาพ ซึง่ก็คือ โครงสราง

ภูมิทัศน ประกอบไปดวยสามองคประกอบคือ  

-พื้นหลังภูมทิศัน (Matrix) เปนภูมิทัศนทีค่รอบคลุมพื้นที่กวางขวางทีสุ่ดและเชื่อมตอกัน

มากที่สุด 

-พื้นที่ภูมิทัศน (Patch) เปนพื้นที่ที่แสดงใหเหน็ถงึความแตกตางของพืน้ทีก่ับพืน้ทีโ่ดยรอบ 

ไมเปนเนื้อเดียวกันกับพืน้ที่โดยรวม 

-เสนทางเชื่อมตอในภูมิทัศน(Corridors) เปนพืน้ทีท่ี่เปนริ้ว เปนเสน เปนเสนทางเชื่อมตอ

พื้นที่ภูมิทัศนเขาดวยกนั เปนเสนทางการไหลเวียนของสิ่งมีชีวิตและสสารพลังงาน 

 ซึ่งการศึกษาและทําความเขาใจองคประกอบเหลานี้จะนําไปสูการวางแผนจัดการภูมิทัศน

ที่เกิดจากความเขาใจในสภาพแวดลอมมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2-2 ภาพแสดงลักษณะองคประกอบในภูมิทัศน( Thomas G. Barnes, 2000) 

การวิจยันี้ตองการศึกษาโครงสรางภูมทิัศนที่มีลักษณะของความเปนเสนทางเชื่อมตอใน

ภูมิทัศน (Corridors) ดังนัน้จงึมุงเนนเฉพาะการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาความ

เชื่อมตอในเสนทาง 
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Thomas G. Barnes (2000)  กลาวถึงเสนทางเชื่อมตอในโครงสรางนิเวศภูมิทัศน

(Corridors) วาเปนลกัษณะของพื้นที่ซึง่แตกตางจากพืน้ที่ภูมทิัศนดานขาง เสนทางนี้จะเปนตัว

เชื่อมโยงพืน้ทีภู่มิทัศนเขาดวยกัน โดยเปนเสนทางนําพาระบบของสิ่งมชีีวิตจากพืน้ทีห่นึง่ สูอีกพืน้ที่

หนึง่ โดยเสนทางภูมิทัศน (Corridors) นี้ จะเปนการผสมผสานระหวางองคประกอบทางชวีภาพ

ของพื้นที่ภูมทิศันรอบขาง บทบาทของเสนทางเชื่อมตอในภูมิทัศนจึงเปนการแลกเปลี่ยน และเปน

แหลงที่อยูของสายพนัธุตางๆ  เสนทางเชือ่มตอในภูมิทศันอาจเปนไดทั้งเสนทางนาํพา (Conduit )

เปนตัวกรอง (Filter) หรือเปนแนวสกัดกัน้ (Barrier)  

บทบาทของเสนทางเชื่อมตอภูมิทัศนข้ึนกับปจจัยทางกายภาพหลายอยางเชน  ลักษณะ

ความคดโคง จุดเชื่อมตอ ความกวาง แคบของเสนทาง และความเชื่อมตอ (Connectivity of 

corridors) ซึ่ง Thomas G. Barnes (2000) กลาวถึงวาเปนปจจัยสาํคัญที่จะตองรกัษาไวเพื่อรักษา

บทบาทของเสนทาง 
 
2.2 การวิเคราะหภูมิทศันและการวางแผนภูมิทัศน(Landscape Analysis and Landscape 
Planning) 

การวิเคราะหภูมิทัศน (Landscape Analysis) ถือเปนขัน้ตอนเริ่มตนกอนการวางแผนภูมิ

ทัศน (Landscape Planning) และเปนกระบวนการตอเนื่อง ไปกับการวางแผนภูมิทศัน การ

วิเคราะหภูมิทศัน Bradley and Hammond(1992)  ใหนยิามไววาเปนกระบวนการเพื่ออธิบาย 

ระบบนิเวศวิทยาภูมิทัศน ในพื้นที่ศึกษา ในขณะทีก่ารวางแผนภูมทิัศนเปนการบงชีแ้ละวางแผน

ปองกนัองคประกอบทางภมูิทัศน เพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศและระบบนิเวศภูมทิัศน ทั้งในระหวาง

และภายหลงัการใชงานของมนษุยซึง่ถือเปนตัวแปรสําคัญ ตอระบบนิเวศวิทยาดังนั้น การวิเคราะห

ภูมิทัศน และการวางแผนภมูิทัศน จึงเปนลําดับข้ันของการทาํงานที่ตอเนื่องกัน เพื่อนําไปสูการ

วางแผนทีท่าํใหมนษุยสามารถอยูไดภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดทางนเิวศวทิยา 
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2.3 ทฤษฎีเกีย่วกับวงจรการไหลเวยีนของทรัพยากรน้ํา  
2.3.1 วงจรการหมุนเวียนของน้าํในระบบนเิวศ ( Hydrologic cycle ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2-3 วงจรการการหมุนเวียนของระบบน้ําในระบบนิเวศ 

The Hydrologic Cycle (DWR Bulletin 118 (2003) 

 

 

วงจรการหมนุเวียนของน้าํในระบบนเิวศเริ่มต้ังแตการระเหยของน้าํจากแหลงน้าํและ จาก

การคายน้ําของพืชพันธุข้ึนสูบรรยากาศตกลงมาเปนฝนลงสูแหลงน้าํตางๆ โดยผานทางน้ําไหลผวิ

ดิน (Surface runoff) ตามเสนทางของแมน้ํา ลําธาร ทางน้าํตางๆและน้ําใตดิน (Subsurface flow) 

ซึ่งกระบวนการเหลานี้ทาํใหเกิดการหมุนเวยีนแรธาตุตางๆลงสูแหลงน้ํา  ดังนั้นระบบการหมนุเวียน

ของน้ําจงึมีความสัมพันธกับลักษณะของโครงสรางภูมทิศัน ทัง้ในแงปริมาณของน้าํ  การเปนพืน้ที่

รองรับน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนตามฤดูกาล 
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2.3.2 ทฤษฎีอุทกนิเวศวิทยา(Hydroecology) 

   Boris Fashchevsky,Tatyana Fashchevskaya กลาววา การศึกษานเิวศอุทกนิเวศวิทยา

เปนการศึกษาความสัมพันธของพืชพนัธุส่ิงมีชีวิตตอวงจรของน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินและเปน 

เครื่องมือสําคญัที่จะใชในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา ที่อาจจะเกิดขึ้นตอพื้นที่ชุมน้ําซึง่

นําไปสูการวางแผนเพื่อการอนุรักษพื้นที่ธรรมชาติได 

การศึกษาอุทกนิเวศวทิยาในอีกนิยามคือความสัมพันธของ ส่ิงมชีวีิต พืช และสัตว กับ

ทรัพยากรน้าํเพื่อใชเปนเครือ่งมือเพื่อประเมินผลกระทบของการพฒันาพืน้ทีท่ี่อาจสงผลตอพื้นที่ชุม

น้ํา และการศกึษาอทุกนิเวศวิทยาเปนสวนหนึ่งในการศึกษานิเวศภูมทิัศน ในการประเมินและ

กําหนดรูปแบบการพัฒนาใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ ที่สามารถจะรองรับและกักเก็บน้ําได   

การศึกษาอุทกนิเวศวทิยาถอืเปนทฤษฎีทีใ่ชในการประเมิน การสังเกตการณ และการคาดการณ

ผลกระทบที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราการไหลของน้ํา การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบ

ในน้าํ ไปจนถงึการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศของสิง่มชีีวิตที่อยูในพืน้ที ่

 ในการวิจัยนี้ใชการศึกษาอทุกนิเวศวิทยาในแงของการศึกษาบทบาท (Function) ของน้าํ

และความสัมพันธ (Relation) ของน้ํากับการเปลี่ยนแปลงและใชงานของมนุษย  
 
2.4 ทฤษฎีเกีย่วกับโครงขายทางน้ํา 

2.4.1 ลักษณะโครงขายของทางน้ําในธรรมชาติในพืน้ที่ลุมน้าํและรปูแบบของ 

โครงขายทางน้ํา 

ทางน้าํแตละสายเปนสวนประกอบหนึ่งของระบบทางน้ํา แตละระบบทางน้ําประกอบดวย 

บริเวณลุมน้าํ (Drainage basin) ซึ่งเปนพืน้ทีท่ี่ใหน้ํากับทางน้าํ บริเวณลุมน้ําของทางน้ําสายหนึง่

แยกออกจากบริเวณลุมน้าํอื่นๆโดยเสนสมมติที่เรียกวาเสนแบงเขตลุมน้ํา (Divide)  

ระบบทางน้าํทั้งหลายประกอบดวย ทางน้าํเชื่อมตอกนัเปนระบบเครือขาย (Network) 

ธรรมชาติของรูปแบบทางน้าํในแตละพืน้ที่มีความเฉพาะเจาะจงที่อาจแตกตางไปจากพืน้ที่อ่ืน ซึ่ง

จะสะทอนใหเห็นหินแข็งหรอืโครงสรางทางธรณวีทิยา ที่รองรับทางน้าํอยูดานลาง  

รูปแบบทางน้าํซึ่งมีลักษณะคลายกิง่กานสาขาของตนไมที่ผลัดใบเรียกวา รูปแบบทางน้ํา

กิ่งไม (Dendritic drainage pattern) รูปแบบทางน้าํในลักษณะนีพ้บไดทั่วไป มักเกดิขึ้นในบริเวณ

ที่หนิที่รองรับทางน้าํ เปนหนิที่ตานทานการกรอนในทุกทิศทางใกลเคยีงกนั มักพบในบริเวณที่เปน

หินตะกอนที่วางตัวอยูในแนวราบหรือหินอคันีและหนิแปรเนื้อแนน การที่ทางน้ําสามารถกรอนหนิ

ในแตละบริเวณไดงายเทาๆกัน ทางน้ําจงึไหลไดอยางอิสระ ไมมีการควบคุมทิศทางการไหลของ

ทางน้าํ ทิศทางของพืน้ที่ลาดชันจะเปนตัวควบคุมทิศทางการไหลของทางน้าํ  
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รูปแบบทางน้าํรัศมี (Radial drainage pattern) เปนรูปแบบทางน้าํทีม่ีทิศทางการไหล

ออกไปในทุกทิศทุกทางจากจุดที่สูงสุด มักพบในบริเวณที่เปนภูเขาไฟเกิดใหมหรือบริเวณโดม ทาง

น้ําและทางน้าํสาขาไหลลงจากยอดเขาหรอืยอดโดมออกไปในทกุทิศทาง  

รูปแบบทางน้าํตั้งฉาก (Rectangular drainage pattern) ทางน้าํสายหลักและทางน้ํา

สาขาจะไหลเปนมุมฉาก เกดิขึ้นบนหนิที่มชีุดของรอยแตกหรือรอยเลื่อนตัดสลับกัน ซึ่งเปนบริเวณที่

งายตอการกรอนมากกวาบริเวณที่ไมมีรอยแตก  

รูปแบบทางน้าํรานเถาองุน (Trellis drainage pattern) มีลักษณะคลายรูปแบบทางน้าํตั้ง

ฉากแตทางน้ําสาขาวางตวัขนานกนั ซึ่งเกดิขึ้นบนหนิรองรับที่มีความแตกตางกนัในความตานทาน

การกรอน มีการแทรกสลับกนัระหวางหนิทีม่ีความตานทานการกรอนมากกับหนิที่มีความตานทาน

การกรอนนอย  

 
ภาพ 2-4  ลักษณะโครงขายทางน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

Pidwirny M.(2006) 

 

2.4.2 การจําแนกรูปแบบโครงขายประเภทตางๆ 

Peter Haggett และ Richard J. Chorley (1970) พูดถงึทฤษฎีรูปแบบของโครงขาย 

(Network)  วา ม ี3 ลักษณะ  
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1. ลักษณะโครงขายแบบแตกกิ่งสาขา (Branching Networks /Tree like structure) เปน

รูปแบบเบื้องตนของโครงขาย ที่ตอเนื่องกนัโดยไมมีลักษณะโครงขายที่เปนวงจรสมบูรณ 

ซึ่งพบมากในลักษณะของ ลําธาร และแมน้ํา เปนโครงขายที่มีความเรียบงายมากทีสุ่ด 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2-5 ลักษณะโครงขายแบบแตกกิ่งสาขา( Branching Networks) 

Haggett(1970) 

 

 
 

ภาพ 2-6 ลักษณะการวิเคราะหเชิงปริมาณกับโครงขายแบบแตกกิ่งสาขา ( Branching Networks) 

Haggett(1970) 
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2. ลักษณะโครงขายแบบวงจร (Circuit Networks /Closed loop) เปนโครงสรางลําดับ

สองที่มีความซับซอนขึ้น เชนเปนโครงขายที่เกิดขึ้นในระบบการคมนาคม ถนน รถไฟ ระบบ

ทอประปา และระบบสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2-7 ลักษณะโครงขายแบบวงจร (Circuit Networks) 

Haggett(1970) 
 

3. ลักษณะโครงขายแบบกาํแพงกัน้ (Barrier Networks) โครงขายแบบสิ่งกีดขวางเปน

โครงขายรูปแบบปดแตกตางอยางสิ้นเชิงกับโครงขายอกีสองแบบ คือ โครงขายแบบแตก

สาขา และโครงขายแบบวงจรนั้น จะประกอบไปดวยเสนทางที่เชื่อมตอการไหลเวียน

(Flow) แตโครงขายแบบสิง่กดีขวางนี้ จะประกอบดวยเสนทางที่กัน้(Block) และขัดขวาง

การเชื่อมตอและไหลเวยีน จะพบไดในการศึกษาลักษณะของระบบของการตั้งถิ่นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2-8 ลักษณะ โครงขายแบบกําแพงกั้น ( Barrier Networks) 

Haggett(1970) 
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Peter Haggett  (1970) ยังกลาวถึงการศกึษาโครงสรางของโครงขาย วามีประเด็นหลักไดแก  

- รูปรางของโครงขาย Network shape   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ 2-9 ลักษณะ รูปรางของโครงขาย Haggett(1970) 

- ความหนาแนนของโครงขาย (Network Density ) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2-10  แสดงความหนาแนนของโครงขาย Haggett(1970) 

- รูปแบบ และลําดับของโครงขาย Pattern and Order 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2-11  แสดงรูปแบบของโครงขาย  Haggett(1970) 
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2.4.3 แนวความคิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของโครงขายการระบายน้ํา 

William M. Marsh (2005) ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงของน้ําตามฤดูกาลในโครงขาย

การไหลเวียนของน้ํามีความเปลี่ยนแปลงสงูจะขยายโครงขายเพิ่มข้ึนหรือลดจํานวนเสนทาง

เชื่อมตอในโครงขายลงตาม เงื่อนไขปริมาณน้ําฝนและความสามารถในการเก็บรักษาน้าํฝน  เชนใน

หนาน้าํทีม่ีฝนมาก โครงขายจะขยายใหญข้ึนและแมแตทางน้าํยอยที่เกิดขึ้นในชัว่คราวในโครงขาย  

ก็จะมีปริมาณน้ําที่เก็บกักอยู  แตในภาวะแลงระดับน้ําจะลดลงจะมีเพยีงโครงขายเสนทางน้ําสาย

หลักเทานั้นทีม่ีน้ําไหลเวยีน และจะ ถือเปนเสน ทางน้าํในโครงขาย ในลําดับแรกดวย 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2-12 การรองรับน้ําที่แตกตางกันในชวงเวลาที่ตางกันของ โครงขายการระบายน้ํา ,Marsh(2005) 

 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสนทางความเชื่อมโยงในโครงขายของการหมนุเวยีนน้ํา  ทั้งการตัด

เสนทางการระบายน้ํา( Pruning) การตอเสนทางเพิ่ม(Grafting) หรือ การเพิ่มความหนาแนน 

(Intensification)  ซึ่งโดยมากเกิดจากการพัฒนาของเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาํการ

เกษตรกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2.13  แสดงเสนทางน้ํา สาขาและความหนาแนนของโครงขายการระบายน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

การใชดิน ,Marsh(2005) 
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ในพืน้ทีท่ี่พฒันาเปนเมือง (Urbanized area) การเปลี่ยนแปลงเสนทางการถายเทน้าํลงสู

ระบบตามธรรมชาติมักถูกเปลี่ยนแปลงและแทนที่ดวยการใชทอระบายน้าํ ใหรองรับและระบายน้ํา

จากพื้นผวิที่ไมสามารถซึมน้ําไดของเมืองอยางรวดเร็ว เพื่อปองกนัการเกิดน้าํทวมบนพืน้ผิว

การจราจรในขณะที่นกัอุทกวิทยา Luna B. Leopold ก็กลาวถงึปจจัยเหลานี้วาเปนตนเหตุของ 

อัตราการเกิดน้ําทวมเพิ่มสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นหลงัจากการพัฒนาพืน้ทีเ่มือง   
 

2.4.4 ความสาํคัญของระบบโครงขายทางน้าํตอระบบสวนผลไม (Orchard system)  

 Barritt (1989) กลาวถึงรูปแบบกิจกรรมการดูแลรักษา วาเปนสวนหนึง่ของการจัดการ

ระบบสวนผลไม ซึ่งกิจกรรมที่กลาวถงึไดแกการจัดการปจจัยสภาพแวดลอม เชน น้าํ ดิน ปจจัยทาง

เคมีและชีววทิยา ทีเกีย่วของกับการใหผลผลิตของพืช   ดงันัน้การชลประทาน ซึ่งเปนการจัดการกบั

น้ํา และคุณภาพของน้ําจงึเปนปจจัยสาํคญัตอ ระบบสวนผลไมโดยรวมทัง้หมด 

นอกจากนี้ในบทความดินกบัการเกษตรของสํานักงานเทคโนโลยีการเกษตร ยังกลาวถึง

ประโยชนของลักษณะของโครงสรางของพื้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกรองในดานการจัดการน้าํคอื  

- สามารถระบายน้าํไดเร็วเมือ่ฝนตก  

- สามารถสูบน้ํา เขาคูในรองสวนไดเมื่อปลูกพืชในฤดูแลง 

- สามารถใชน้าํในคูรดน้ําพืชที่ปลูกได ตลอดเวลา 
 

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (2541) ไดกลาวถงึความสาํคัญของโครงสรางเครือขายลําน้าํที่

เกี่ยวของกับเครือขายลําน้าํยอยและสวนผลไมวาทําใหเกิดรายไดทัง้ที่อยูบริเวณรมิน และสวนทีอ่ยู

ลึกเขาไปซึ่งตวัแปรหลักที่ทาํใหรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบชุมชนริมน้าํสามารถดํารงอยูได 

โดยการไหลเวยีนของน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา จะไดรับอิทธิพลทั้งจากน้ําฝนที่ไหลมาจากทางเหนือ และ

จากการหนุนข้ึนของน้าํทะเล ซึ่งทําใหเกิดปรากฎการณน้ําขึ้น – น้ําลง (high - tide and ebb-tide) 

ในพืน้ที่โครงขายของทางน้าํ ทัง้ในการเปลีย่นแปลงของระดับน้ํารายวนั และรายป โดยจะเห็นความ

แตกตางของการกักเกบ็น้าํไดในโครงขายของทางน้าํ  

ผ.ศ. ยงยทุธ จรรยารักษ(2537)  ไดกลาวถึงประโยชนที่ไดจากระบบนิเวศของโครงขายทาง

น้ํา วาเปนเครื่องมือสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมเนื่องจากระบบนิเวศของคลองสามารถ

รองรับของเสียที่เกิดจากทั้งกิจกรรมของมนุษย และจากธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนกบัมนุษยได เชน 

การยอยสลายซากสารอนิทรยีใหเปนอาหารสัตวน้ํา ซึ่งเปนอาหารของมนุษยได 
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2.4.5 ผลกระทบและปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงโครงขายทางน้าํในบริเวณพื้นที่

เกษตรกรรมโดยรอบ 

สมพงษ กุลวโรตตมะ (2546) ไดสรุปปญหาที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่

เกษตรกรรมชานเมือง เนื่องมาจากปจจัยทางดานทรัพยากรน้ําดวยสาเหตุของการพัฒนาพื้นที่ ทาํ

ใหลําน้ําสายยอย และลําประโดง  ถูกถมและและกีดขวางดวยถนนหรอือาคารบานเรือนมากขึน้ 

วัฒนธรรมสมยัใหมที่พึง่พงิการใชน้าํลดนอยลง และยังกลาวถึงขอสรุปไวอีกวา การวางแผนเพื่อ

พัฒนาพื้นที่สวนหรือพืน้ที่เกษตรกรรมใดๆจึงไมอาจทําไดอยางสมบูรณโดยปราศจากการคํานงึถงึ

หรือการรักษาซึ่งระบบความเชื่อมโยงเครือขายลําน้ําในพืน้ที ่ 

เติมศักดิ์ ภานวุรรณ (2543) ไดสรุปสภาพทางภูมิศาสตรและโครงสรางของสายน้าํของ

พื้นที่เกษตรกรรมในอดีตวามเีครือขายลําน้าํที่เชื่อมโยงจนเปนตาขายขนาดใหญ ลักษณะของการ

ระบายน้ําหรือการใชพืน้ที่จงึมีลักษณะของการกระจายน้าํไดอยางทั่วถงึ  โดยใชระบบเครือขายลํา

น้ํายอยเปนตัวสนบัสนนุ   การขยายตัวของพื้นที่เมืองและการพัฒนาแบบสมัยใหม ไดกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงระบบของเครือขายลําน้ํา เปลี่ยนจากชุมชนชาวน้าํเปนชมุชนชาวบกแทน เปลี่ยนการ

สัญจรจากทางน้าํเปนทางบก สงผลตอการระบายน้าํและความตอเนื่องของเครือขายในพืน้ที่สีเขยีว

ที่อยูลึกเขาไปเกิดความตืน้เขินของหนวยลําน้าํยอย ประกอบกับการขยายตัวของประชากรที่

เพิ่มข้ึนในเขตพื้นที่ชัน้ในทําใหเกิดความตองการดานที่อยูอาศัยโดยเฉพาะพืน้ทีท่ี่อยูใกลกับ

ศูนยกลางเมือง   และยังสรุปถึงระบบเครอืขายลําน้ําวาคือ  ลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตร 

ของเครือขายลําน้าํสายหลกัและลําน้ํายอย ในการกระจายน้ําเขาสูพืน้ทีท่ี่ติดริมน้าํและพื้นที่ดานใน 

ความสมบูรณของเครือขายลําน้าํรวมถงึการเชื่อมโยงทีต่อเนื่องกนัของพืน้ที ่และคณุภาพของน้าํที่

สะอาด 

2.4.6 แนวทางการจาํแนกลกัษณะโครงขายทางน้าํ   

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (2541) ไดศึกษาการแบงลําดับของโครงขายทางน้ําที่เชื่อมโยงถึงกนั

ในโครงขายของเสนทางน้ําตามลักษณะการใชงาน ดังนี ้

-คลองสายหลกั เปนลําน้ําทีแ่ตกแขนงจากแมน้ําที่มีขนาดใหญที่สุด  เปนเสนทางสญัจร

หลักของเรือโดยสาร มีเรือสัญจรผานมากที่สุดผูอยูอาศยัในบริเวณดงักลาวเรียกกนัอีกชื่อวา คลอง

นอกใชเพื่อการสนับสนนุการดํารงชีวิตโดยเฉพาะ เชนอาบน้าํ ซกัผา อุปโภค บริโภค 

-คลองสายรอง ลําน้าํที่เชื่อมคลองสายหลักเขาดวยกันมีความกวางและลึกลดทอนลงมา 

ประเภทของเรอืสัญจรจะมีขนาดเล็กกวา ผูคนมักเรียกวา คลองใน นอกจากใชเพื่อการดํารงชีพแลว 

ยังใชเปนคลองสงน้ําเพื่อการเกษตรดวย 
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-คลองสวน คลองลําน้ํากิง่ ปลายตัน ตอเชื่อมหลายทอดระหวางคลองสายหลัก และคลอง

สายรอง เชื่อมตอผูอยูอาศัยในสวนกับคลองนอกเพื่อขนถายผลผลิตนอกเหนือจากเพื่อการเกษตร 

เพื่อเปนการสญัจรภายในมคีวามเปนสวนตัวสูง การขึ้นลงของน้าํมีผลตอระดับน้ําเพือ่การสัญจร 

-ลําประโดง ลําน้าํปลายตันหนวยสุดทายเพื่อการสงผานน้ําเพื่อการเกษตร ในเครือขายลํา

น้ําทั้งหมด บางแหงมี การถมปากลาํประโดงฝงทอสงน้ําเพื่อควบคมุระดับน้ํา ในสวนที่ขนาดความ

กวาง 1-2 เมตร ในเสนลาํประโดงนี ้โครงขายของลาํประโดงจะเชื่อมตอครอบคลุม เกือบทัง้หมด

ของพื้นที่สวนผลไม 

-รองสวน  พื้นที่เก็บน้ําเพื่อการเกษตร จุดสดุทายในสวน 
 
2.5 ทฤษฎีเกีย่วกับความสมัพันธของระบบนิเวศ และมนุษย 

2.5.1 บริการเชิงนิเวศวทิยาตอมนุษย 

Constanza et al.(1997) ไดกลาวถึงนิยามของบริการเชิงนิเวศวาคือ ผลประโยชนที่มนุษย

ไดรับจากระบบนิเวศวิทยา เชนการขจัดมลพิษ และปรมิาณของสารอินทรียในดินและน้ํา 

ระบบนิเวศเกดิจากความสมัพันธของสิ่งมีขีวิตและสิ่งแวดลอมที่ปจจุบันถือวาเปนหนวย

พื้นฐานบนผวิโลก(Tansley,1935 อางถงึใน ) โดยกระบวนการและเงือ่นไขในระบบนิเวศไดเอื้อ

ประโยชนตอมนุษย (Daily and Dasgupta, 2001อางถงึใน Baumgärtne, 2006) มนษุยไดรับ

คุณประโยชนรวมไปถึงผลผลิตจากความหลากหลายของบริการเชงินเิวศตอมนุษยหรือประโยชนที่

ผานการแยกแยะออกมาแลว เชน  อาหาร ไม เชื้อเพลิงและวัตถุดิบข้ันตนของผลผลติใน

อุตสาหกรรรมตางๆ   บริการเชิงนเิวศตอมนุษยไมไดหมายความเพียงแคผลประโยชนที่ผาน

กระบวนการแยกแยะแตเปนประโยชนตัง้แต พื้นฐานและค้ําจุนการดํารงชีพ เชน การผสมเกสร การ

ทําน้ําใหบริสุทธิ์ การเพิ่มความอุดมสมบรูณของดิน และการควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้บริการเชิง

นิเวศตอมนุษยยังรวมถงึคุณคาทางดานความงาม วฒันธรรม ภูมิปญญา และคณุคาทางจิตใจที่

ไดรับจากธรรมชาติดวย(Daily and Dasgupta, 2001) 

Holdren and Ehrlich (1974) และEhrlich and Ehrlich (1981) ไดกลาวถงึตัวอยางหวัขอ

ของบทบาททางนิเวศไวดงันี ้

- ทําอากาศบริสุทธิ์และน้ําสะอาด 

- บรรเทาความแหงแลงและปญหาน้ําทวม 

- สรางและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

- กําจัดสารพษิและยอยสลายของเสยี 

- ผสมเกสรธญัพืชและพืชพรรณตามธรรมชาต ิ
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- ชวยการกระจายพันธุ 

- หมนุเวยีนและถายเทสารอาหาร 

- ควบคุมศัตรูแมลงพืช 

- รักษาความหลากหลายทางชวีภาพ 

- ปองกนัการพังทลายและการกัดเซาะหนาดนิ 

- รักษาเสถียรภาพของอุณหภูมิ 

- บรรเทาความรุนแรงและผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ 

- ใหสุนทรียภาพในเชิงความงามและกระตุนความคิด 

The Millennium Ecosystem Assessment (2001) ไดจําแนกคุณประโยชนของระบบทาง

นิเวศวิทยา (Ecological Services) ไวเปน 4 ดานคือ 

-คุณคาตอระบบนิเวศและสิง่แวดลอม (Supporting Service) ซึ่งรวมไปถึงการสรางผลผลิตหรือ

คุณคาตอบรรยากาศ ผืนดิน  

- คุณคาในระบบชีวิตประจาํวนั (Regulating Service) หรือเกิดขึ้นเปนวงจร รวมไปถึง ดาน

ภูมิอากาศ น้าํ การปองกนัน้าํทวม 

- คุณคาทางดานนันทนาการ (Cultural Service) เพื่อการพักผอนหยอนใจ และทางดาน ความงาม  

-  คุณคาในแงการผลิต (Provisioning Service) อาหาร เชื้อเพลิง โครงสรางพืน้ฐาน และน้ํา 

นอกจากนีย้ังมีการกลาวถึงคุณคาของระบบนิเวศ ไว โดยกลาวถึง การประเมินคณุคาของ

ระบบ นิเวศหรือภูมิทัศนโดยประเมินจากศักยภาพและบทบาทของระบบนิเวศหรือภูมิทัศนที่มีตอ

สังคมมนษุยไดดังนี ้

1. บทบาทในฐานะของผูผลิต ซึ่งไดแก การเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติทัง้หลาย 

หรือความสามารถในเชิงการผลิตที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีอยูในระบบ 

2. บทบาทในฐานะที่เปนพืน้ที่รองรับความตองการในเชิงพืน้ที ่และปฏิสัมพันธตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ เชน การใชที่ดนิและการตั้งถิ่นฐาน 

3. บทบาทในฐานะผูควบคมุใหกระบวนการตางๆในระบบนิเวศเกิดความสมดุล ตาม

ขอจํากัดและศักยภาพที่มีในระบบตามธรรมชาติ เพื่อระบบนิเวศใหสามารถดาํรงอยูได 

4. บทบาทในฐานะเปนผูบงบอกสารสนเทศของระบบนิเวศถึงสถานภาพ ความเปนไป 

แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของวิวัฒนาการ รวมทัง้ในเชิงของ สุนทรียภาพของ

ธรรมชาติ วิทยาการ และประวัติศาสตรทีเ่กี่ยวของกับความเปนไปของมนษุยและ

ความสัมพันธกับธรรมชาต ิ
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2.5.2 แนวความคิด ความสาํคัญของพืน้ทีเ่กษตรกรรมในแงการเปนพืน้ที่สีเขียวชานเมือง

ตอพื้นที่เมือง  

พันธวัศ  สัมพนัธพานิช (2541) สรุปถึงคุณคาของพืน้ทีสี่เขียวตอเมืองคือ 

- เชิงนิเวศวิทยา พื้นที่สีเขียวขนาดใหญจะชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  และ

เพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศ โดยขบวนการสังเคราะหแสงของพืชและเปนตวัสกัด

กั้นสารพิษบางชนิดในอากาศ หากมีปริมาณที่ไมมากเกนิไป   ความสาํคัญอีกอยางหนึง่

ของพื้นที่สีเขียวในเมืองคือการชวยใหวัฐจักรของน้ํา (Hydrological Cycle) เปนไปไดโดย

สมบูรณ  เปนที่อยูอาศัยของนก แมลง และ ยงัเปนพืน้ทีช่ะลอน้ําทวมในเขตเมืองไดเปน

อยางด ี                                                                                                                                                 

- เชิงเศรษฐกจิ  พืน้ที่สีเขียวชานเมืองสามารถใชประโยชนเชงิเกษตรกรรม โดยยกตัวอยาง

การทาํสวนผลไมและสงผลผลิตมาหลอเลีย้งเมืองที่อยูโดยรอบ 

2.6 สรุปทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวจิัยนี้ตองการศกึษาโครงสรางของภูมิทัศนในพืน้ทีเ่กษตรกรรมแบบรองสวน

ซึ่งจะตองทําความเขาใจกับปจจัยทีม่ีผลตอโครงสรางภมูิทัศน  โดยใชกรอบทฤษฎทีางนิเวศ 

ภูมิทัศน (Landscape Ecology) ประกอบกับการศึกษาทฤษฎรูีปแบบของโครงขาย (Network 

Analysis) ทาํใหเรารูถึงลกัษณะของโครงขายที่มีอยูในภูมิทัศน และประเภทลักษณะของโครงขาย

ทางน้าํในพื้นที่เกษตรกรรมที่ตองการศึกษา และความสําคัญรวมถงึผลกระทบของโครงขายเหลานี้

ตอการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่โดยรอบ 

ในสวนการศึกษาบทบาทความสัมพันธของระบบนิเวศ (Landscape function) ศึกษาใน

แงของการไหลเวียน (Flow) ของน้าํทาํใหรูถึงบทบาทของโครงสรางภูมทิัศนที่เนนศึกษาคือเสนทาง

เชื่อมตอในภูมทิัศน มาเปรยีบเทียบกับเสนทางโครงขายในพืน้ที่ศกึษา ประกอบกับการศึกษาเรื่อง

ทฤษฎีของบรกิารเชิงนิเวศ (Ecological service) ทีท่ําใหรูถึงคุณประโยชนและความสําคัญของ

พื้นที่เกษตรกรรมตอมนุษย  



บทที่ 3  
ขอมูลและรายละเอียดในพื้นที่ศึกษา 

 
 

3.1 การเลือกพื้นทีศ่ึกษา 
 พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณคลองออมนนท  มีโครงสรางของการทําเกษตรกรรมแบบรองสวน

ที่มีระบบโครงขายของทางน้าํเปนองคประกอบหลักในการคงอยูของพืน้ทีก่ารศึกษาเรื่องของ

โครงสรางภูมทิัศนที่มนี้ําเปนตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จงึเลอืกพื้นที่ศึกษาที่มีโครงสราง

ของภูมิทัศนทีช่ัดเจน และมคีวามเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวของกับบทบาทของการไหลเวียนของน้าํ 

ปจจัยลําดับตอมาในการเลอืกพื้นที่ศึกษาคือเปนพืน้ที ่ทีส่ามารถหาขอมูลภาพถายทางอากาศที่

สามารถเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง สามารถเขาสํารวจในพื้นที่และสัมภาษณคนในพื้นที่ได

เนื่องจากเปนข้ันตอนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัย    
 
3.2 ที่ต้ังและอาณาเขตของพื้นทีศ่ึกษา 

 
ภาพ 3-1 ภาพถายทางอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา, โปรแกรมภาพถายทางอากาศ (2545) 

 

พื้นที่ศึกษาอยูในเขตอําเภอบางใหญ จ. นนทบุรี โดยเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมบริเวณคลองออมนนท 

ยึดแนวเสนคลองออมนนทเปนหลกัโดยอาศัยแนวทางจากภาพถายทางอากาศเพื่อลงสํารวจใน

พื้นที่บริเวณทีเ่ห็นความเปลีย่นแปลงของโครงสรางพืน้ทีไ่ดอยางชัดเจน โดยการเลือกพืน้ที่ลง
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สํารวจในสองบริเวณจากขอมูลภาพถายทางอากาศที่สามารถใชเปรียบเทียบไดคือพื้นที่

เกษตรกรรมโดยรอบวัดยุครันธราวาส และพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบวัดจําปา และอาศัยขอบเขต

พื้นที่ศึกษาจากระยะที่เหน็การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภูมิทัศนจากภาพถายทางอากาศ และอยู

ในขอบเขตที่สามารถสาํรวจพื้นที่ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 3-2 ภาพถายทางอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา, กรมแผนที่ทหาร (2495) และ  

โปรแกรมภาพถายทางอากาศ (2545) 

 

3.3 ความเปนมาของรปูแบบพื้นที่แบบเกษตรกรรมแบบรองสวน 
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา (Chaophraya Delta) ซึ่งมีลักษณะที่เปนที่ลุมน้าํทวมขัง

ไดรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของน้ําตามฤดูกาลและการขึ้นลงของน้าํ ยากแกการทาํการ

เพาะปลูก จนกระทัง่ไดมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อเขาใชงานจากคนโดยการทาํนาขาวเปน

เกษตรกรรมหลัก เร่ือยมาจนตนสมยัรัตนโกสินทร เมื่อเกิดการพฒันาขยายขุดโครงขายคลองจงึเกิด

การปรับเปลี่ยนพืน้ทีโ่ดยการนําเทคนิคการพนูดินขึน้เปนรองสวนมาใช เพื่อประโยชนทัง้  
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แจกจายน้ําและกักเก็บน้าํในการทําการเกษตร การระบายน้ําออกสูแหลงน้ํารวมถงึเปนการสัญจร

คาขายระหวางเมือง  และเนือ่งจากการทําสวนถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคญัมากสําหรับ

เกษตรกรรมภาคกลาง เพราะผลตอบแทนมากกวาการทาํนา และเปนแหลงอาหารทีป่ลูกแลว

สามารถมีผลใหรับประทานไปได 20-30 ป โดยไมตองปลกูซ้ําหลายครัง้เหมือนพืชไร ทําใหลักษณะ

พื้นที่เกษตรกรรมรองสวนนี ้ไดกลายเปนลกัษณะเฉพาะที่เดนชัดของพืน้ที่ราบลุมฝงตะวันตกของ

แมน้ําเจาพระยา (Takaya,1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3-3   แผนที่แสดง การแบงลักษณะทางอุทกวิทยาที่แตกตางกันของพื้นที่ลุมน้ําภายหลังมีการจัดการระบบ

น้ํา โดยในเขตพื้นที่ศึกษาฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา(หมายเลข 7) ที่มีลักษณะเปนรองสวน ถูกใชใหเปน

พื้นที่กักเก็บน้ําไดเพื่อปองกันน้ําทวมเขตกรุงเทพในชวงหนาน้ํา, Takaya(1987) 
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ภาพ 3-4 การเปลี่ยนแปลงของคลองแมน้ําออมจากเสนทางแมน้ําเจาพระยา, 

ประวัติแมน้ําเจาพระยา  http://www.pantown.com (2009) 

 

คลองแมน้ําออม หมายถึงเสนทางสายเดมิของแมน้าํ เจาพระยา เนื่องจากแมน้าํเจาพระยา

ตอนนี้ออมมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระไชราชาธิราชจงึโปรดใหขุดคลองลัดรนระยะทาง

เมื่อพทุธศักราช 2077 – 2080 คือบริเวณตั้งแตปากคลองบางกอกนอยถึงปากคลองบางกอกใหญ 

หรือแมน้ําเจาพระยาตอนทีผ่านสถานีรถไฟธนบุรีจนถงึปอมวิไชยประสิทธิ์ในปจจุบนั  

ตอมากระแสน้ํากัดเซาะ คลองลัดนี ้ทําใหทางน้ําขยายกวางออกกลายเปนแมน้ํา สวนลาํแมน้าํเดมิ

กลับแคบลงเปนคลองดังทีป่รากฏในปจจุบัน คลองแมน้ําออมมชีื่อเรียกตางกนัเปนชวง ๆ ดังนี้ คอื 

คลองบางกอกนอย คลองบางขุนศรี หรือ คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ หรือ คลองบาง

หลวง เนื่องจากคลองบางกอกใหญ คลองบางกอกนอย และคลองบางขุนศรี เปนหลกัฐานสําคัญ

ทางโบราณคดีเกี่ยวกับเสนทางเดิมของ แมน้ําเจาพระยาเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําสาํคัญ เพราะ

เชื่อมกับคลองอื่นๆอีก และมปีระโยชนตอการกสิกรรมของชาวไทยตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน ในวนัที ่

15 ธันวาคม พุทธศกัราช 2484 รัฐบาลจึงไดตราพระราชกฤษฏีกา ใหใชพระราชบญัญัติรักษาคลอง 

รัตนโกสินทรศก121 พุทธศักราช 2484 เพือ่สงวนรักษาสภาพและความสะอาดของลําคลองอันเปน

ประโยชนแกสาธารณชนทัง้ปวงและในพทุธศักราช2510 คณะกรรมการพิจารณาโครงการถนนและ

ระบายน้ําสาํหรับพระนคร – ธนบุรี ไดเสนอเรื่องคลองที่สมควรอนุรักษไวแกคณะรัฐมนตรีพรอมกับ

รายชื่อคลอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศกัราช 

2510 คลองบางกอกใหญ และคลองบางกอกนอยก็เปนคลองที่อยูในบัญชีคลองดานฝงธนบุรีดวย 

 คลองบางกอกนอยและคลองออมนนท คอืแมน้ําเจาพระยาสายเดิมทีไ่หลคดโคงเปนเกือก

มาละแวกนี้เปนแหลงเกษตรกรรมสําคัญรูจักในนาม“สวนในบางกอก” เปนพื้นทีท่ี่มีชือ่เสียงดาน

ความอุดมสมบูรณและเปนสวนผลไมที่คนนยิมบริโภคมานาน  แตเดมิคลองออมและ คลองบาง

กรวยเปนแมน้าํเจาพระยาโดยธรรมชาติและไดมีการขุดคลองลัดออมนนทในสมัย พ.ศ.2178 
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สมเด็จพระเจาปราสาททองจนคลองลัดไดกลายเปนแมน้ําเจาพระยาสายใหม แมน้ําเดิมก็ตื้นเขนิ

ลงและกลายเปนคลองในทีสุ่ด (สํานกัการระบายน้าํ, 2552) 

 
ภาพ 3-5 สภาพคลองออมนนทในปจจุบัน,สํารวจพื้นที่(2009) 

 

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (2541) ยังกลาวถึงรูปแบบลักษณะขนัดสวน ที่สัมพันธกับโครงขายน้าํโดย

เกิดขึ้นไปพรอมๆกับการขยายพืน้ที่รองสวน และถือวาโครงขายของทางน้ําเปนโครงสรางหลกัที่

เร่ิมตนในการปรับปรุงฟนฟพูื้นที่ (Land Reclamation) ดวยหนวยการทําการเกษตรกรรมแบบ 

รองสวน  

 
ภาพ 3-6 ลําดับการขยายตัวของหนวยการเกษตรกรรมแบบรองสวนชวงแรกของพื้นที่ลุมแมน้ําในการฟนฟูพื้นที่

(Land Reclamation) โดยขยายโครงสรางการทํารองสวนออกหางจากทางน้ําไปเรื่อยๆ, เทิดศักดิ์ (2541) 
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ภาพ 3-7 แสดงลักษณะโครงสรางของขนัดสวนในอดีตบริเวณพื้นที่ศึกษา  

(พิพิธภัณฑกรมแผนที่ทหาร พ.ศ.2475) 

 

เนื่องจากบริเวณคลองออมนนทเกิดน้าํทวมอยูเสมอในชวงฤดนู้ําหลากของเดือนตุลาคม 

ถึงเดือนธันวาคมเนื่องจากเปนพืน้ที่ในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาและเรียกวาบริเวณดินดอน

สามเหลี่ยมปากแมน้าํ ลักษณะดินบริเวณสองฝงคลองเกิดการทับถมของตะกอนตามธรรมชาติ

สงผลใหพื้นทีม่ีความอุดมสมบูรณ เหมาะตอการเพาะปลูก การทํานา ทําไร ทําสวน  และพืช

ประเภทผลไมเปนอยางมาก  น้าํและเสนทางตามธรรมชาติที่เกิดขึน้มากมายหลายสายในพืน้ที ่

ประกอบกับคลองขุดตางๆทีไ่ดขุดเพิ่มเติมทําใหเกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่  จนกลายเปนโครงขาย

ขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่ตอนลางทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และมีสวนสาํคัญที่ทาํให

พื้นที่แถบนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ ซึ่งยงัคงใชประโยชนจากน้าํและเสนทางน้ํา ในการอุปโภค เปน

เสนทางสัญจร การชลประทาน และการระบายน้ํา ของผูคนในชุมชนโดยเฉพาะผูคนที่อยูในเขต

นนทบุรี และบริเวณใกลเคียง  
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ภาพ 3-8 ภาพถายทางอากาศแสดงใหเห็นลักษณะการใชพื้นที่ของบริเวณคลองออมนนทที่ยังคง 

เปนพื้นที่เกษตรกรรมโดยสวนใหญ (กรมแผนที่ทหาร พ.ศ.2495) 

 
3.4 โครงสรางการใชพื้นทีก่ารเกษตรกรรมแบบรองสวน 

ลักษณะทางกายภาพตางๆ ที่ประกอบกนัเปนองคประกอบของระบบนิเวศ เปนแบบแผน

ทางกายภาพที่ปรากฎในภมูิทัศน ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากปจจัยตางๆ ของระบบนเิวศหรือภูมิทัศน 

หรือปฏิสัมพันธและกระบวนการตางๆที่เกดิขึ้น ลักษณะทางกายภาพภาพของโครงสรางของรอง

สวนในภาคกลาง จํานวนรองขึ้นกับวา ขนัด หรือแปลงหรือพื้นทีท่ําสวนใหญเล็กขนาดใด  สวนแต

ละขนัดมีลําประโดงเชื่อมกบัคลองหรือแมน้ําอีกท ีเกษตรกรสามารถควบคุมน้าํในสวนของตนได 

เพราะมปีระตูควบคุมน้าํทาํดวยไมเปดปดได น้ําที่เขามาในสวนทาํใหดนิมีความชืน้ การรดน้ําตนไม

ทําไดสะดวก เพราะตักจากรองสวนที่อยูใกลตนไมไดเลย(สุวิทย, 2548) 
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ภาพที่ 3-9 แสดงลักษณะโครงสรางของพื้นที่เกษตรกรรมรองสวนบริเวณริมคลองในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ํา

เจาพระยา, Takaya (1987) 
 

ลําดับลักษณะการใชงานพืน้ที่ริมทางน้าํ ในอดีต 

 (1) พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนนาขาวฝงตรงขามเสนทางน้าํหลัก(3) 

(2) การปลูกพชืเพื่อปองกันพื้นที่ริมตลิ่งฝงซาย 

(3) เสนทางคลองทางน้ําที่ใชเปนทางคมนาคมหลกัในอดีต 

(4) การปลูกพชืเพื่อปองกันพื้นที่ริมตลิ่งฝงขวา 

(5) การขุดลําประโดงสงน้ําในพืน้ที่เกษตร 

(6) หลงัที่พกัอาศัยของชาวสวน 

(7) ที่เก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(8) พื้นที่รองสวน มีการปลูกไมผลยืนตน และมะพราว  

(9) พื้นที่สวนกลวย  

(10) พื้นทีน่าโดยมีโครงขายทางน้าํที่สามารถแจกจายน้ํา และเดินทางดวยเรือเขาถงึพื้นที่ในสุดได 

(11) พื้นที่ในสดุที่ทางน้ําเขาไมถึงจึงไมทําการเพาะปลกู 

 

3.5 การเปลีย่นแปลงของรูปแบบพื้นทีเ่กษตรกรรมและสภาพแวดลอมของพื้นที่ศกึษา 
ในปจจุบัน พืน้ที่ลุมน้าํริมคลองของจังหวดันนทบุรียังคงเปนสวนผลไม เหมือนที่มีมาแต

เดิมแตไดมีการลดจํานวนลง เนื่องจากหลายปจจัย เชน การกอสรางถนน และหมูบานจัดสรร มีการ

พัฒนาโครงขายถนน  ที่มีความสะดวกสบายกวาการสญัจรทางน้ําทีม่ีมาแตเดิม ทาํใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยทั่วไปและที่อยูริมน้ําอยางรวดเร็ว จากการสํารวจยังพบวา เขตพื้นทีท่ี่

น้ําทวมไมถึงในชวงเวลาปกติที่ไมเกิดอุทกภัย พืน้ที่สวนมากยงัเปนสวนผลไม ในขณะที่บางสวนที่

พัฒนาเปนอาคาร  และบานจัดสรร และกอสรางกาํแพงเพื่อกัน้น้าํ 
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จังหวัดนนทบรีุนับเปนจงัหวดัที่มีทรพัยากรที่เหมาะสมแกการเพาะปลกู และมพีืชผลทาง

การเกษตรที่มากที่สุดจงัหวดัหนึง่  แตกเ็ปนจังหวัดที่มีโครงการการพฒันาทางการคมนาคมมาก

ที่สุดดวยเชนกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 3-10  แผนที่โครงการการพัฒนาโครงขายถนนของ จังหวัด นนทบุรี (2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3-11 ภาพถายทางอากาศโครงขายถนนที่ขยายเพิ่มขึ้น และความเปลี่ยนแปลง 

ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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ภาพ 3-12 ลักษณะการปลูกพืชในโครงสรางแบบรองสวนของพื้นที่สวนบานในจังหวัด นนทบุรี, พันธวัศ ( 2541) 
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ภาพที่ 3-13 ลักษณะโครงสรางของพื้นที่เกษตรกรรมแบบรองสวนบริเวณริมคลองออมนนทในปจจุบัน, 

สํารวจพื้นที่(2009) 

 

สาเหตทุี่ทาํใหพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญถกูทิง้รางอกีสาเหตุคือ การเกดิน้ําทวมในป พ.ศ.

2538 ซึ่งทําใหผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณนี้เสียหายอยางมากและชนิดของไมผลที่ปลูกใน

บริเวณนี้ เชน ทุเรียน เปนผลผลิตที่ใชเวลานานในรอบการเก็บผลผลิต ทําใหชาวสวนสวนใหญ

ตัดสินใจทิ้งพืน้ที่เกษตรกรรมใหรกรางและบางสวนขายที่ดิน ทาํใหเร่ิมเกิดการเปลีย่นแปลงการใช

งานของพืน้ทีจ่ากการทาํเกษตรกรรมเปนพื้นที่เชงิพาณชิยกรรม และที่พกัอาศัย 

ในปพ.ศ. 2541 เมื่อการขยายตัวของเมืองเริ่มกินพื้นที่เขามามากขึ้น พืน้ที่สวนที่ติดกบั

คลองหลักถูกทอดทิง้เกิดเปนพืน้ที่รกรางและขาดการดูแลที่ดี  เกิดความตื้นเขินของลาํคลองทีเ่ปน

จุดเชื่อมระหวางคลองหลักกบัคลองยอย สงผลตอระบบเครือขายลําน้าํที่ไมสามารถระบายน้ําได

สะดวกเหมือนเคย  ตอมาการระบายน้าํของเครือขายลําน้ําเริ่มถูกทําลายลง เกิดน้ําทวมขงัขึ้นใน

พื้นที่เปนเวลานาน  ทาํใหเกดิการสรางเขื่อนในรูปแบบตางๆเพื่อปองกนัน้าํทวมและการทรุดตัวของ

ตลิ่งตามแนวคลอง ทาํใหสภาพแวดลอมที่มีอยูริมคลองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานเริ่มนิยมทาํ

เขื่อนเพื่อปองกันดินพงัทลาย ทีเ่กิดจากการกัดเซาะของน้ําตามธรรมชาติที่มาจากกระแสน้ํา 

น้ําทวม น้ําหลาก 
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ภาพ 3-14 คุณภาพของน้ําในคลองในอําเภอตางๆของจังหวัดนนทบุรี  ในชวงฤดูฝน และฤดูแลง,  รายงาน

สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม จ.นนทบุรี (2550) 

คุณภาพน้าํในเขตอําเภอตางๆของจังหวัดนนทบุรี แถบสีแดงระดับคุณภาพน้าํทีเ่สือ่มโทรม

ในบริเวณอําเภอเมือง แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการขยายของเมอืงที่สงผลตอคุณภาพของน้าํ

ในโครงขายทางน้ําตางๆ ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอ บางบวัทอง วดัคุณภาพน้ําพบวามีความ

เสื่อมโทรมมากกวาในเขตอาํเภอบางใหญ หรืออําเภอไทรนอยทีย่ังคงมโีครงสรางของพื้นที่ทีท่าํ

การเกษตรแบบรองสวนที่ตองอาศัยโครงขายของทางน้าํเพื่อหลอเลี้ยงพืน้ที่อยู  

 

 
3.6 การจัดการ การไหลเวียนของน้ําเขา-ออกในพื้นที่เกษตรกรรม 
 การควบคุมการไหลเวยีนน้าํในพื้นที่เกิดขึน้โดยเจาของพื้นที่เกษตรกรรมกําหนดการนําน้ํา

เขาและออกจากพืน้ที่ของตนเองโดยการใชภูมิปญญาชาวบานในการควบคุมระดับน้ํา ใชโครงสราง

ที่ทาํขึ้นเองไดงาย ดวยไมไผและถุงกระสอบโดยอาศัยหลักการของแรงดันน้ําที่เมื่อน้าํไหลจาก

เสนทางลาํประโดงเขาในพืน้ที่สวนของตนแลว แรงดันของน้ําจากภายในจะดนัถงุกระสอบไว และ

น้ําไมสามารถไหลออกได โดยเรยีกโครงสรางนี้วา  จอกัน้น้ํา 
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ภาพที่ 3-15 การควบคุมน้ําโดยการใชจอเพื่อนําน้ําเขาในพื้นที่สวน, 

สํารวจพื้นที่(2009) 

 

 

ภาพที่ 3-16  การควบคุมน้ําโดยการใชจอ ทําใหน้ําสามารถไหลเขาได แตไมไหลออก, 

สํารวจพื้นที่(2009) 

 
3.7 สรุปขอมลูและรายละเอียดในพื้นที่ศึกษา 

จากการรวบรวมขอมูลและรายละเอยีดในพื้นที่ศึกษารวมถึงการสํารวจพื้นทีท่ําใหทราบถึง

การเกิดขึ้นของพืน้ทีเ่กษตรกรรมแบบรองสวน, ลักษณะความเปนมาในอดีตของพื้นที,่ การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพืน้ที ่โดยไดขอมูลจากภาพถายทางอากาศและขอมูลทางประวัติศาสตร  

และไดทําการศึกษาขอมูลพืน้ฐานในพื้นทีศ่ึกษาที่เนนเปนหลกัในการวจิัยนี ้คือ การสํารวจในพื้นที่

ศึกษา ประกอบการสัมภาษณผูที่เปนเจาของพืน้ที่เกษตรกรรม และมีบทบาทในการจดัการระบบ

ตางๆในพื้นที ่



บทที่ 4  
วิธีการวิจัย 

การศึกษาโครงสรางนิเวศภูมิทัศน  
 

 

การวิจยันี้ตองการศึกษาโครงสรางของนิเวศภูมิทัศนเพื่อทําความเขาใจในการเปลีย่นแปลง

ของภูมิทัศน  ดังนัน้กระบวนการในการศึกษานอกจากการศึกษาทฤษฎี และขอมูลที่เกีย่วกับพืน้ที่

ศึกษาแลว ในการศึกษาดานกายภาพของพืน้ที่จงึตองใชการออกสํารวจพืน้ที ่(Field Survey) และ

การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในการวิเคราะหประกอบกบัการแปลภาพถายทางอากาศ 
 
4.1 การดําเนนิการวิจัย  
วิธีดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังนี ้

4.1.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศภูมิทัศน  ทฤษฎทีางอุทกวทิยา  แนวคิดเกี่ยวกับ

โครงขายการไหลเวยีนน้ําในธรรมชาติ  ทฤษฎีบริการเชิงนิเวศของภูมทิศัน 

4.1.2 ศึกษาขอมูลทางประวตัิศาสตร ของพื้นที่ศึกษาทัง้ในระดับภูมิภาค และในพื้นที่

ศึกษาบริเวณคลองออมนนทโดยเฉพาะ  

4.1.3 ศึกษาขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ ศึกษาขอมูลแผนที่โบราณ และภาพถายทาง

อากาศ ทัง้ของเกาของใหม เพื่อที่จะทาํความเขาใจเบื้องตน 

4.1.4 การสํารวจและสัมภาษณ (คุณทองสุข และคุณจํารูญ, 2009) 

 เพื่อศึกษาระบบของการไหลเวียนน้าํ รูปแบบการจัดการน้ํา บทบาทหนาทีโ่ครงขายของ

ทางน้าํ ปรากฎการณการขึ้น-ลงของระดบัน้ํา ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในปจจุบนั การไหลเวียน

ของน้ําในพืน้ที่จริง รวมไปถงึการสัมภาษณเพื่อใหทราบขอมูลในอดีตของพื้นที่ และการจัดการ

ควบคุมน้าํในอดีต และปจจุบันของชาวบานในพื้นที ่

4.1.5 การสรางชั้นขอมูลของแผนที่เชงินเิวศเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  - แผนที่แสดงลักษณะโครงสรางของพื้นทีเ่กษตรกรรมในอดีต 

  - แผนที่แสดงโครงขายของทางน้ําที่มีอยูในอดีต 

  -  แผนที่ แสดงระบบการไหลเวียนของน้าํในโครงขายที่เกิดขึ้น  

  - แผนที่แสดงรูปแบบการใชที่ดิน ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  

- แผนที่แสดงความเปลีย่นแปลงของโครงขายทางน้ําที่เกิดขึ้น 
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4.1.6 ทาํการศึกษาโครงสรางภูมทิัศนในพื้นที ่

ศึกษาโครงสรางภูมทิัศนในพื้นที่ทัง้ในอดตี และปจจุบันเพื่อเปรียบเทยีบและอธิบาย

ปรากฎการณที่เกิดขึ้น   

4.1.7 วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงในภูมทิัศนที่เกิดขึ้นวามีความสมัพันธกันและสงผล

กระทบอยางไร 

4.1.8 สรุปผลการศึกษาาและเสนอแนวทางในการศึกษารูปแบบของโครงขายทางน้าํใน

การทาํวิจยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ตอไป 

4.1.8.1 เนื้อหาของงานวิจัย  

- ความสาํคัญของโครงขายทางน้าํกับพื้นที่เกษตรกรรม, ความสําคัญของบริการ

เชิงนเิวศในพืน้ทีเกษตรกรรม 

4.1.8.2 เสนอแนวทางในการนําไปใชในการวางแผนภูมทิัศนตอไป 

4.1.8.3 เสนอแนวทางการนาํไปใชในการทําวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative 

Research) ตอไป 

ในการวิจัยนี้ใชเอกสาร ในการวิเคราะห และจําแนกลักษณะทางภูมทิศัน คือ 

- ภาพถายทางอากาศในชวงป พ.ศ 2495(ค..ศ.1952) และภาพถายทางอากาศในป

พ.ศ.2545  (ค.ศ. 2003) เพื่อใชในการสรางแผนที่โครงขายลําน้ํา และเปรียบเทยีบความ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางของภูมิทัศน 

-ฐานขอมูล พืน้ที่จงัหวัดนนทบุรี พ.ศ.2545 (ค.ศ. 2003) 

- ลงพืน้ที ่สํารวจเพื่อบันทึกตรวจสอบขอมูลที่พบโดยอาศัยแนวทางจากภาพถายทาง

อากาศ ที่มีและเปนการกาํหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาประกอบกับเปนพืน้ทีท่ี่ไดรับความยินยอมจาก

คนในพืน้ที่ในการสํารวจ 
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ภาพ 4-1 สรุปลําดับขั้นตอนในการวิจัย 

 
4.2 การศึกษาโครงสรางของนิเวศภูมิทศัน 

ใชการบงชี ้และจําแนก ลักษณะทางภูมิทัศนในพื้นที่เกษตรกรรมคลองออมนนท จาก

ทฤษฎีของนิเวศภูมิทัศน (Landscape ecology) กลาวถึงโครงสรางภมูิทัศน (Landscape 

structure) ในงานวิจยันี้ลักษณะโครงสรางของภูมิทัศนในพืน้ทีเ่กษตรกรรมที่กลาวถงึ คือ เสนทาง

เชื่อมตอในภูมทิัศน ในลักษณะของโครงขายของลาํประโดง และรองสวน (Irrigation and orchard 

ditches network)  



 41 

 

 
 

ภาพ 4-2 โครงสรางของพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ศึกษาป พ.ศ. 2495โครงขายทางน้ํายังสมบูรณ

ครอบคลุมพื้นที่ 

 

ลักษณะของโครงขายทางน้าํที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรกรรมแบบรองสวนนี้เปนโครงขายที่

เกิดขึ้นในรูปแบบของตาขายที่ขยาย เชื่อมตอครอบคลุมพื้นที่ โดยมีลําดับของการถายเทน้าํจาก

ทางน้าํสายหลัก เขาสูทางน้าํสายยอยและเกิดขึ้นเพื่อใหน้ําสามารถหมุนเวียนเขาไปยังพื้นที่

เกษตรกรรมไดทั่วถงึที่สุด 

 
4.3 การศึกษาการเปลีย่นแปลงของโครงสรางภูมิทศัน 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภูมทิัศน ที่สามารถจาํแนกโดยการใชการแปลภาพถายทาง

อากาศ  คือ 

4.3.1 การเปลีย่นแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินในลักษณะพื้นที่ถมในบางสวนของพืน้ที ่

4.3.2 การเปลีย่นแปลงของเสนทางเชื่อมตอภูมิทัศนในพืน้ที่ศึกษา คือโครงขายทางน้าํ  
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ลําประโดงที่ลดนอยลงคงอยูในเสนทางทีเ่คยที่มีขนาดใหญหรืออยูในลําดับตนของ

โครงขาย โดยเกิดเสนทางในภูมิทัศนรูปแบบใหม ที่เปนโครงขายของการคมนาคมทางบก 

4.3.3 การลดลงลงของพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะโครงสรางขนัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรม

ลดลง และเปลี่ยนรูปแบบไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-3 การเพิ่มขึ้นของเสนทางคมนาคมและการถมพื้นที่ดิน 

 
4.4 การวิเคราะหการเปลีย่นแปลงโครงสรางภูมิทศันและระบบหมุนเวยีนของน้ําใน
โครงขายทางน้ํา 

จากทฤษฎีของนิเวศภูมิทัศน (Landscape Ecology) กลาวถงึความสมัพันธของ

กระบวนการทีเ่กิดขึ้นในภูมทิศัน กับโครงสรางภูมิทัศน ( Pattern & Process ) โดยโครงสรางของ

ภูมิทัศน แบงองคประกอบตามทฤษฎีของนิเวศภูมิทัศน  ไดเปนสามองคประกอบคือ  พืน้ที่ภูมทิศัน 

(Patch), เสนทางในภูมทิัศน (Corridor), พื้นหลังภูมทิัศน (Matrix)  โดยกระบวนการในการศึกษา

เสนทางในภูมทิัศนคือการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของเสนทาง ความตอเนื่อง(Connectivity) 
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ในโครงขายของเสนทาง และความทั่วถึงของโครงขาย (Accessibility) ไปจนถงึจุดเชื่อมตอ

(Node)ของโครงขายทีม่ีลักษณะแตกตางกัน  

การวิจยันี้ตองการศึกษาบทบาทความสัมพันธของระบบนิเวศในโครงสรางภูมิทัศนของ

พื้นที่เกษตรกรรมโดยการศึกษาเสนทางในภูมิทัศน คือ โครงขายของทางน้ําในพืน้ทีภู่มิทัศนโดย

ศึกษาความตอเนื่อง(Connectivity) ของโครงขายเพื่อดูการไหลเวียนของน้ํา (Flow)ในโครงขาย 

โดยลงพืน้ที่สํารวจในพื้นที่เกษตรกรรมสองบริเวณ และอาศัยภาพถายทางอากาศเปนแนวทางใน

การเลือกพื้นทีสํ่ารวจ 

 

 
 

ภาพ 4-4 พื้นที่สํารวจบริเวณที่ 1 และพื้นที่สํารวจบริเวณที่ 2  
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4.5 การเปลีย่นแปลงโครงขายทางน้าํในภูมิทศัน 
 โดยใชการจาํแนกดวยการแปลภาพถายทางอากาศในอดีต เปรียบเทยีบกับภาพถายทาง

อากาศปจจุบนัประกอบการสํารวจและสัมภาษณ เพื่อหาปจจัยของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

ในพืน้ที่จริง พืน้ที่บริเวณสํารวจอาศัยการกาํหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่วดั เนื่องจากเปนจุดที่มกีาร

สํารวจเสนทางโครงขายในพื้นที่และกาํหนดตําแหนงไวในขอมูลในอดตี 
 
 
บริเวณพ้ืนทีส่ํารวจที่ 1  
 
 

 
ภาพ 4-5 โครงขายลําประโดงเดิม  พ.ศ. 2495 

แสดงใหเหน็โครงขายของลาํประโดงที่ครอบคลุมทั่วถึงในพืน้ที ่ลักษณะพื้นที่เกษตรกรรมในอดีต

อาศัยการสงน้าํจาก โครงขายทางน้ําเปนหลักโดยใชโครงขายเหลานีเ้ปนเสนทางสัญจรดวย 
 

 

 

 

วัดยุครันธราวาส 
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ภาพ 4-6 โครงขายลําประโดงที่ถูกทําลายจากการที่เสนทางตัดผานและถมลงบนลําประโดง 

 
 

ภาพ 4-7 โครงขายลําประโดงที่ถูกทําลายจากการถมและเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน 
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ภาพ 4-8 โครงขายลําประโดงเดิมที่มีในพื้นที่สํารวจบริเวณที่ 1 (พ.ศ. 2495) 

 
 

 

 

ภาพ 4-9 การเปลี่ยนแปลงของโครงขายลําประโดงบริเวณสํารวจที่ 1  
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ภาพ 4-10 การประเมินพื้นที่เกษตรกรรมกับโครงขายทางน้ําที่คงเหลืออยูในพิ้นที่บริเวณสํารวจที่ 1 

 

จากการแปลภาพถายทางอากาศของพืน้ที ่จะพบวาพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังเหลืออยูในพืน้ที่

ศึกษาจะยังคงมีการสรางผลผลิตจากพืน้ทีไ่ดอยู ในบริเวณที่ยังคงมีโครงขายทางน้าํสามารถเขาถงึ

ได แสดงใหเหน็ถงึความสําคัยของโครงขายทางน้าํตอการดํารงอยูของพืน้ทีเ่กษตรกรรม  ในพื้นทีท่ี่

โครงขายทางน้ํายงัคงพบเหน็โครงสรางของพืน้ที่ไดอยูแตประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้าํถกู

ทําลายไปจะพบพื้นที่เกษตรกรรมที่เร่ิมถกูทิ้งรางหรือเปนการทําเกษตรกรรมในรูปแบบที่อาศัยการ

ดูแลรักษาทีน่อยกวา เนื่องจากไมมุงหวังใหพืน้ที่สรางผลผลิตใดๆ 
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บริเวณพ้ืนทีส่ํารวจที่ 2  
 

 
 

ภาพ 4-11 โครงขายลําประโดงเดิม พ.ศ. 2495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดจําปา 
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ภาพ 4-12 โครงขายลําประโดงที่ถูกทําลายจากการที่เสนทางตัดผานและถมลงบนลําประโดง 

 
ภาพ 4-13  โครงขายลําประโดงที่ถูกทําลายจากการถมและเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน 
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ภาพ 4-14 โครงขายลําประโดงเดิมที่มีในพื้นที่สํารวจบริเวณที่ 2 (พ.ศ. 2495) 

 

 
 

 

 

ภาพ 4-15 การเปลี่ยนแปลงของโครงขายลําประโดงบริเวณสํารวจที่ 2 (พ.ศ. 2545) 
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ภาพ 4-16 การประเมินพื้นที่เกษตรกรรมกับโครงขายทางน้ําที่คงเหลืออยูในพิ้นที่บริเวณสํารวจที่ 2 

 

4.6 การหมุนเวียนของน้ําในโครงขายทางน้ํา  
การสํารวจในพื้นที่ศึกษาเพือ่บันทกึขอมูลและเห็นถึงสภาพพื้นที่จริงรวมไปถึงการ

สัมภาษณเจาของพื้นท(ีคุณทองสุข และ คณุจํารูญ, 2009) ซึ่งอาศัยอยูในพืน้ที ่เปนเจาของพืน้ที่

เกษตรกรรมและเปนผูที่ควบคุม จัดการ และไดรับผลกระทบจากโครงขายทางน้าํโดยตรงจึงเปน

กระบวนการทีเ่ลือกใชในการวิจัยนี้ ประเดน็ที่ใชในการสัมภาษณ เปนกรณีที่เกี่ยวกบัความ

เปลี่ยนแปลงในพืน้ทีเ่กษตรกรรมจากอดีตและการจัดการน้ําในพื้นที่เกษตรในปจจุบนั 

- ระบบการควบคุมน้ําของชาวบานในพืน้ที ่ชวงเวลาในการกักเก็บน้ํา  

- คุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงของน้าํ เกิดผลกับพืน้ที่เกษตรกรรมอยางไร 

- การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่เกษตรกรรมจากในอดีต 
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ภาพที่ 4-17 ลําดับการไหลเวียนของน้ําในโครงขายเสนทางน้ําในพื้นที่สํารวจ 

 

บทบาทของการหมนุเวยีนน้าํในโครงขายทางน้าํในการเปนตัวรับและแจกจายน้ําในพื้นที่

เกษตรกรรมเปนหนาที่สําคัญของโครงขายทางน้ําที่แสดงใหเห็นถึงความสาํคัญของระบบโครงขาย

ทางน้าํในพื้นที่เกษตรกรรมคือการเปนโครงขายในการแจกจายน้ํา (Distributary Network) เขาสู

พื้นที่เกษตรกรรมในชวงน้าํขึ้น (High Tide)และการเปนโครงขายที่รับน้าํจากพืน้ที่เกษตรกรรมใน

การระบายน้าํออกในชวงน้าํลง (Ebb Tide) 

 

 
 

ภาพที่ 4-18 หนาที่ของโครงขายทางน้ําในการแจกจายน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรกรรม (Distributary Network)  



บทที่ 5   
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภูมทิัศน 
 
  

จากการศึกษาทฤษฎทีางนิเวศภูมิทัศนเพื่ออธิบายโครงสรางภูมิทัศนและบทบาทของภูมิ

ทัศนและการดําเนนิการโดยการสรางแผนที่โครงสรางเชิงนิเวศของพืน้ที ่ไดแกชั้นขอมูลของเสนทาง

โครงขายทางน้ํา   การออกสํารวจพืน้ที่ทาํใหสามารถสรุปปรากฎการณที่เกิดขึ้นในโครงสรางของ

ภูมิทัศนในบริเวณพืน้ที่เกษตรกรรมรองสวนได 
 
5.1 สรุปการศึกษาโครงสรางภูมิทศัน  

โครงสรางภูมทิัศนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คอื ลักษณะโครงขายของลาํประโดงในพื้นทีศ่ึกษา

อยูในรูปแบบของลักษณะโครงขายแบบแตกกิ่งสาขา (Branching Networks) ซึ่งเปนโครงขายทีม่ี

ความเรียบงายมากที่สุด และมีการถายลาํดับของน้ําจากเสนทางน้าํหลัก และสงผลตอกันไปจน

ลําดับสุดทายของโครงขาย คือรองสวน ดงันัน้หากเสนทางในโครงขายเกิดปญหา ยอมสงผล

กระทบตอประสิทธิภาพโดยรวมของโครงขายทั้งหมด 

 

 

 
ภาพ 5-1 ลักษณะของโครงขายทางน้ําแตกลําดับจากทางน้ําหลัก 
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5.2 การเปลีย่นแปลงของโครงขายทางน้ํา 
การเปรียบเทยีบภาพถายทางอากาศในอดีตและปจจุบันทาํใหทราบถงึการเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึ้นซึ่งมีความตอเนื่องมาจากในอดีตและเหน็ไดชัดเจน  เสนทางโครงขายทางน้าํถูกตัดผานดวย

โครงสรางของถนน  พืน้ที่เกษตรกรรมกลายเปนพื้นทีพ่ักอาศัยทีก่ระจายตัว และมีแนวโนมที่จะเพิม่

ความหนาแนนขึ้น  การเพิ่มข้ึนของพืน้ทีท่ีน่้ําไมสามารถซึมผานได 
 

5.2.1 การถม เพื่อเปลี่ยนแปลงการใชงานของพื้นที ่เนื่องจากการพัฒนาและขยายตัวของ

เมืองการขยายตัวของแหลงที่พกัอาศัยโดยการเปลีย่นสิง่ปกคลุมผิวดินและโครงสรางของพื้นที่

เกษตรกรรมทีเ่ปนรองสวนไปเปน พืน้ที่ถมทับ 

 
 

 

ภาพ 5-2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภูมิทัศนดวยการถม 
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5.2.2 การสรางโครงสรางของถนนตัดผานทางน้าํ และทางสัญจรที่ถมทบับนลําประโดงทํา

ใหทางน้ํามีขนาดเล็กลงและน้ําไมสามารถไหลเวียนไดเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 5-3 การสรางโครงสรางถนนขวางโครงขายทางน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 5-4 โครงขายทางน้ําที่ถูกทิ้งราง 
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5.2.3การถกูปลอยทิ้งรางเนือ่งจากโครงขายไมสามารถรองรับ การหมนุเวยีนน้ําใหพืน้ที่

เกษตรกรรมไดเปนสาเหตุใหพืน้ทีเ่กษตรกรรมกลายเปนพืน้ที่รกรางและเรงการเปลยีนแปลงการใช

งานเปนพืน้ทีถ่มขยายตัวมากขึ้น  

5.2.4ระบบการจัดการน้ําของพืน้ทีเ่มืองที่ขยายตวัทาํใหน้าํเสียจากการใชงานของคนทีไ่มมี

การดูแลและบําบัดระบายลงสูโครงขายทางน้าํ  

 
5.3 ผลของการเปลีย่นแปลงของโครงขายทางน้าํ  

ในบริเวณพืน้ที่ศึกษาที่อยูในเขตอําเภอบางใหญ กาํลังไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของ

เมือง (Urbanization) ทําใหโครงสรางเดิมของพื้นที่ลําประโดงและรองสวนตางๆที่เปนลักษณะของ

โครงสรางของเกษตรกรรมแบบรองสวนถกูทําลาย (พันธวัศ, 2541) พืน้ที่รองสวนและทางน้ํา

บางสวนถกูถมและถูกแยกออกจากระบบของคลองสวนที่เหลือ ทําใหระบบการไหลเวียนของ

ทรัพยากรน้าํเสียไป พืน้ที่สวนผลไมถูกเปลีย่นเปนที่ปลูกสรางทีพ่ักอาศยั เกิดการตัดถนนใหญเขา

ในพืน้ที ่เชน ถนนพระราม5 เปนตน 

5.3.1 ปญหาภาวะน้ําที่เนาเสีย จากการขยายตวัของเมอืงพืน้ที่อุตสาหกรรมและบานพกั

อาศัย โครงขายทางน้ําที่เปนทางระบายน้าํเดิมถูกทําลายและไมสามารถรองรับการระบายน้ําได

เกิดการเนาเสยี  น้ําในโครงขายทางน้ําไมสามารถนํามาใชในการทําการเกษตรได สงผลใหมกีารละ

ทิ้งการทาํเกษตรกรรมมากขึ้น 

5.3.2 ปญหาภาวะน้ําทวม จากการเพิม่ข้ึนของพืน้ที่ทีถ่กูถม ทาํใหพื้นที่ไมสามารถรองรับ

น้ําและไมมกีารซึมน้ําของผวิดิน ซึง่กอใหเกดิปญหาน้าํผิวดินที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนีย้ังเปนการ 

สูญเสียโครงขายการระบายน้ํา ซึ่งกอใหเกดิภาวะน้าํทวมได   

5.3.3 การละทิ้งพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากปญหาภาวะน้ําทวมพืชสวนเสยีหายทําใหการ

ลงทนุเริ่มตนใหมอีกครั้งใชเวลานานในการรอเก็บผลผลิต และมีความไมแนนอนที่จะเกิดภาวะน้าํ

ทวมไดบอยครั้ง เปนสาเหตทุําใหพืน้ทีก่ารเกษตรลดจํานวนลง   
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5.4 ผลของการเปลีย่นแปลงโครงขายตอประสิทธภิาพของการจายน้าํเขาสูพื้นที่
เกษตรกรรม 

การคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรมจะตองมีการจัดการปจจัยดานสภาพแวดลอมตางๆมา

เกี่ยวของ เชน น้ํา ดิน ปจจัยทางเคมีและชวีวทิยา ทีเกี่ยวของกับการใหผลผลิตของพชื ดังนั้นการ

จัดการกับน้ํา และคุณภาพของน้าํ จงึเปนปจจัยสําคัญตอ ระบบสวนผลไมโดยรวมทัง้หมด 

บทบาทของโครงขายทางน้าํ เกิดจากความสําคัญของน้าํซึ่งเปนปจจัยหลักในการดํารงอยู

ของพื้นที่เกษตรกรรม ดังนัน้โครงขายทางน้าํ(Waterway Network) จึงมีบทบาทในฐานะเปน

โครงสราง ทีน่าํพาทรัพยากรหลักเขาสูพืน้ที่   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 5.5 ความสําคัญของโครงขายทางน้ํา 

ประสิทธิภาพของโครงขายทางน้าํในพื้นที่เกษตรกรรมในงานวิจัยนี้ หมายความถงึ

ความสามารถในการนําพาน้าํเขาสูพืน้ที่ ในแงของระยะเวลาและปริมาณน้ํา ซึ่งการวจิัยนี้จะ

อธิบายถึงผลกระทบตอประเด็นเหลานี้เพื่อนาํไปสูการศึกษา และคาํนวณเพื่อหาผลการศึกษาใน

เชิงปริมาณตอไป 

5.4.1 ผลตอระยะเวลาและปริมาณของน้าํ จากการทีท่างน้ําหายไปบางสวน ทาํให

ระยะทางในการไหลเวยีนของน้าํในโครงขายไปถึงพื้นที่เกษตรใชเวลานานขึน้ในการเดินทางนานขึ้น

และปริมาณของน้าํที่เขาถึงพื้นที่เกษตรกรรมมปีริมาณลดลง 
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ภาพ 5-6 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการหมุนเวียนน้ําในระบบของโครงขายทางน้ําและเมื่อเสนทาง

ในโครงขายบางสวนถูกทําลาย 

 

ในทางกลบักนัการระบายน้าํออกจากพืน้ที่ใชเวลานานมากขึ้น ซึง่สงผลกระทบในดานการระบาย

น้ําทวมจากพืน้ที ่

5.4.2 ผลตอประสิทธิภาพการสงน้าํตอหนวยพืน้ที่เกษตรกรรมการจายน้ําเขาสูพืน้ที่

เกษตรกรรม อัตราและปริมาณการสงน้ําเขาพืน้ที่เกษตรกรรมจะลดลงเมื่อความหนาแนนของ

โครงขายทางน้ําตอพืน้ที่ลดลง 
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ภาพ 5-7 เปรียบเทียบความสามารถในการจายน้ําในระบบของโครงขายทางน้ําและเมื่อความหนาแนนของ

โครงขายลดลง 

 
 
5.5 สรุปการเปลี่ยนแปลงโครงขายทางน้ํากับการสญูเสียบรกิารเชิงนิเวศ 
(Ecological service) ของพื้นที่เกษตรกรรม 

จากนิยามของบริการเชิงนิเวศ Costanza et al. (1997) กลาวถึงวาคือ ผลประโยชนที่

มนุษยไดรับจากระบบนิเวศวิทยา จากพืน้ที่เกษตรกรรมสามารถจาํแนกประโยชนตามการประเมนิ

คุณคาของระบบนิเวศไดดังนี ้

 

5.5.1 คุณคาในแงการผลิต (Provisioning Services)  เปนบริการเชงินเิวศที่เห็นไดชัดที่สุด

ของพื้นที่เกษตรกรรมแบบรองสวน ซึง่เปนพืน้ที่ใหผลผลิตเปนอาหารแกมนุษยและยังสามารถ

สงผลผลิตมาหลอเลี้ยงเมืองที่อยูโดยรอบได  พืน้ที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 
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เปนที่รูจกัดีในแงของการเปนแหลงของผลผลิตไมผลที่มีความอุดมสมบูรณมาในอดีต เนื่องจาก

ปจจัยที่เหมาะสมในดานทรพัยากรธรรมชาติ 

 

5.5.2 คุณคาตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม (Supporting Services)  ซึ่งรวมไปถงึการ

สรางผลผลิตหรือคุณคาตอ บรรยากาศ ผืนดิน พืน้ที่เกษตรกรรมซึ่งเปนพืน้ที่สีเขียวขนาดใหญจะ

ชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและเพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศโดยกระบวนการ

สังเคราะหแสงของพืช และเปนตัวลดปริมาณสารพิษบางชนิดในอากาศ  

 

5.5.3 คุณคาในระบบชีวิตประจําวนั (Regulating Services) หรือเกิดข้ึนเปนวงจรรวมใน 

ดานภูมิอากาศ น้ํา และ การปองกันน้ําทวม จากโครงขายของการไหลเวียนน้าํที่ชวยใหวัฐจักรของ

น้ํา (Hydrological Cycle) เปนไปไดโดยสมบูรณ เปนพื้นที่ชลอน้าํทวม ในเขตเมืองไดเปนอยางดี 

จากลักษณะโครงสรางของพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิม่อัตราการซึมน้ํา และมีอัตราการไหลของน้าํผิวดิน 

(Surface runoff) ที่ต่ํา 

การเปลี่ยนแปลงในโครงขายที่เกิดขึ้น ไดแก การสูญเสียเสนทางในโครงขายบางสวน  การ

สูญเสียประสทิธิภาพและการไหลเวยีนของน้าํ  สงผลกระทบตอการทีพ่ื้นที่เกษตรกรรมไดรับน้ําซึ่ง

เปนทรพัยากรที่สําคัญนอยลงยอมทําใหผลผลิตหรือบริการเชิงนิเวศของพืน้ทีเ่กษตรกรรมลดลง 

ประโยชนจากบริการเชิงนิเวศที่เกิดจากภูมิทัศนที่มีลักษณะเฉพาะเชนพืน้ทีเ่กษตรกรรมนี้ 

จะสามารถคงอยูไดจําเปนตองรักษารูปแบบของโครงสรางที่มีผลตอบทบาทไว ดงันัน้การวาง

แนวทางรูปแบบของเมืองที่กาํลังอยูในชวงเวลาที่ การขยายตัวของเมืองกําลงัเพิ่มข้ึน ในพืน้ที่การ

ทําเกษตรกรรมแบบเดิมที่สัมพันธกับโครงขายทางน้ําเชนในบริเวณคลองออมนนท ตองมีการ

ควบคุมไมใหการพัฒนาทาํลายความสามารถในการทาํงานของโครงขายลําน้ํา ซึ่งเปนโครงสราง

พื้นฐานของภูมิทัศนที่ใหบริการเชิงนิเวศอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต หรือทําการฟนฟู

โครงขายเพื่อใหไดระบบซึ่งสาํคัญตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม 
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5.6 การอธิบายทฤษฎีและกระบวนการในการศกึษานิเวศภูมิทศัน(Landscape Ecology) 
 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ตองการทําความเขาใจ ในทฤษฎีและกระบวนการในการศึกษา

นิเวศภูมทิัศน(Landscape Ecology) ดังนั้นจงึใชทฤษฎีเพื่อการอธิบายปรากฎการณที่เกิดขึ้นใน

โครงสรางภูมทิัศนคือ โครงขายของลําประโดงและรองสวน ตามกระบวนการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน (Landscape Change) ของ Carl Steinitz(1994) ซึ่งกลาวถงึแบบจําลองนี้

วาเปนการศึกษานเิวศภูมิทศันดวยการตั้งคําถามเพื่ออธบิายและทําความเขาใจกับองคประกอบ

และความเปลีย่นแปลงในภูมิทัศน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 5-8 แบบจําลองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน โดย Carl Steinitz(1994) 

 

กระบวนการการศึกษาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ตามแบบจาํลองการศึกษาของ Carl Steinitz ไดแก 
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5.6.1. การอธบิายโครงสรางภูมิทัศน (Representation models) 

(How should the state of the landscape be described?) การอธิบายชัน้ขอมูลของโครงสราง

ภูมิทัศนที่ซอนทับกนัอยู โดยแยกเปนเสนทางในภูมทิัศน คือ โครงขายลาํประโดง และพื้นหลังภูมิ

ทัศนคือและรองสวนในพื้นที่เกษตรกรรม  

 

 

 

 

  
 

 

ภาพ 5-9 แผนภาพอธิบายกระบวนการศึกษาโครงสรางภูมิทัศน 
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5.6.2. การอธบิายบทบาทของภูมิทัศน (Process models)  

(How does the landscape operate?) ศึกษาและอธบิายกระบวนการถายเทไหลเวียนของน้าํใน

โครงขายทางน้ํา ลําประโดง บทบาทหนาที่ของโครงขายที่เกิดขึ้นและ ศึกษาการจัดการน้าํใน

โครงขายเหลานี้ ที่สัมพนัธกบัการทาํเกษตรกรรม 

 

 
 

 

ภาพ 5.-10  แผนภาพอธิบายบทบาทของโครงขายทางน้ํา 
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5.6.3. การอธบิายการประเมินภูมิทัศน (Evaluation Models) 

 (Is the landscape working well?) ประเมินการทาํเกษตรกรรมที่มีอยูในพืน้ที่ศึกษาปจจุบันที่

สัมพันธกับลักษณะโครงขายทางน้ําที่เหลอือยู 

 

 
ภาพ 5-11  แผนภาพการประเมินระดับของการทําเกษตรกรรมที่สัมพันธกับโครงขายทางน้ํา 

 
การประเมนิโครงขายทางน้าํเปรียบเทียบกับพืน้ที่เกษตรกรรมที่คงเหลือในปจจุบัน

เนื่องจากในพืน้ทีท่ี่คงเหลือโครงสรางเกษตรกรรมจะเปนพืน้ทีท่ี่มโีครงขายทางน้าํเหลืออยู  

แบงการประเมินโครงขายออกเปน 

-โครงขายทางน้ําที่ถูกทาํลายจากการถม(สีแดง) ยากแกการฟนฟ ู

-โครงขายทางน้ําที่มีสภาพไมสมบูรณแตยังหลงเหลืออยู(สีเทา) สามารถฟนฟูได 

-โครงขายทางน้ําที่ยงัคงอยู(สีฟา) 
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5.6.4. การอธบิายการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภูมิทัศน (Change Models) 

(How might the landscape be altered?) โดยการสํารวจพืน้ที่และแปลภาพถายทางอากาศ เพื่อ

เปรียบเทยีบโครงขายทางน้าํ ลําประโดง จากขอมูลในอดีต และปจจุบันทีม่ีความเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อจําแนกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และนําไปใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและ

ผลกระทบที่เกดิขึ้นตอไป  

 

 

 

 
 

 
ภาพ 5-12 แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของโครงขายทางน้ําในพื้นที่ศึกษา 
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ภาพ 5-13 สรุปกระบวนการในการศึกษาและผลการศึกษา 
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5.7 ขอสรุปจากการวจิัย 

 1 การใชกระบวนการบงชี ้และจําแนกภูมทิัศน (Landscape Characteization)ที่เปน

ข้ันตอนหนึ่งใน การวิเคราะหภูมิทัศน(Landscape Analysis) และการวางแผนภูมทิัศน 

(Landscape Planning)  กระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นทําใหสามารถแจกแจงปจจัยที่มีผลกระทบกับ

การเปลี่ยนแปลงของโครงขายทางน้ําในพืน้ที่เกษตรกรรม การสูญเสียโครงขายทางน้ํา นาํไปสูการ

ลดลงของพืน้ที่เกษตรกรรม ซึ่งมีประโยชนของบริการเชิงนิเวศแกมนษุยในดานการเปนแหลงผลิต

อาหาร 

 2 การบงชี้และประเมินคุณลักษณะของภมูิทัศนในเรื่องของโครงสรางภูมิทัศนและบทบาท

ภูมิทัศน ในดานการไหลเวียนของน้าํเพื่อรองรับพื้นที่เกษตรกรรม 

3 การบงชี้และและจําแนกภูมิทัศน ทาํใหสามารถรูสภาพความเปนไปของภูมิทัศน 

สามารถการบงชี้และการแจกแจงปญหาและความรนุแรงของปญหาทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่ นําไปสูการ

แกไขที่ถูกประเด็นในเชงิปริภูมิได 

4 การใชแนวทางจากการวิจยันี้เพื่อเปรียบเทียบและคาดการณการเปลีย่นแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตกับพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ และนาํไปสูการศึกษาเพื่อวเิคราะหหาความแตกตางใน

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทีช่ัดเจนของผลกระทบในการหมุนเวียนของน้ําในโครงขาย

ทางน้าํทีเ่ปลี่ยนแปลง 

5 ประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

- สามารถบงชี ้สาเหต-ุผลกระทบในพืน้ที่เกษตรกรรมที่เกิดปญหาขึน้ 

- สามารถบงชีคุ้ณลักษณะของปญหาที่เกดิขึ้นในโครงขายทางน้าํได 

- จําแนกระดับของปญหาและศักยภาพในการฟนฟูในเสนทางโครงขายทางน้าํได 

- สามารถระบพุื้นที่ในการฟนฟูเพื่อเปนพืน้ที่เกษตรกรรมไดวามีศักยภาพมาก -

นอยเพียงใด จากปจจัยของโครงขายทางน้ํา 

1 พื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพสรางผลผลิตและยังคงมีการดูแลรักษา 

2 พื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิง้ราง ในปจจัยของการขาดทรัพยากรน้าํในการ

หลอเลี้ยง 

3 พื้นที่เกษตรที่เปลี่ยนแปลงโครงสรางถาวร จากการถมทับพืน้ที ่

 จากความสําคัญของระบบโครงขายทางน้ําตอพืน้ที่เกษตรกรรม ดังนั้นการฟนฟูพืน้ที่

เกษตรกรรมทางหนึง่คือการรักษาระบบโครงขายของทางน้าํในพื้นที่ใหน้ําสามารถหมุนเวียนได

อยางมีประสิทธิภาพ  
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5.8 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจยันีส้ามารถชวยใหเหน็ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของโครงขายทางน้าํและ

สามารถบงชี้และจําแนกปญหาไดทัง้ในเรื่องปญหาทางกายภาพ  ตาํแหนงหรือบริเวณที่เกิดปญหา

และลักษณะของปญหา    

ลักษณะโครงสรางทีเ่กิดขึ้นตั้งแตในอดีต และทําใหมนษุยสามารถอยูดํารงชวีิตอยูรวมกับ

การเปลี่ยนแปลงของทรพัยากรธรรมชาติคือ น้ําได แตจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของเมืองและ

ลักษณะการขยายตวัของเมอืงที่ผานมา ทาํใหบทบาทของโครงสรางภูมิทัศนที่สัมพนัธกับลักษณะ

ทางธรรมชาติเชนโครงขายทางน้ํา ลําประโดงนี้ลดความสําคัญลงและ มีปจจัยของการขยายตัวของ

เมืองในดานอืน่ๆเขามาแทนที่ เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐศาสตรสูงสุดจากการพัฒนาพื้นที่ การ

พัฒนาและปรบัปรุงพืน้ที่เพือ่เพิ่มศักยภาพของพืน้ที่นัน้ สามารถทาํไดในหลากหลายรูปแบบ แต

การขยายตัวของเมืองเขาไปในพืน้ที่เกษตรกรรมมักเกิดในรูปแบบของการเปลี่ยนโครงสรางพื้นที่

ดวยการถมทบั และเปนลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นอยางรวดเร็ว งานวิจยันี้ตองการ

แสดงใหเหน็ถงึความสําคัญของโครงสรางในภูมิทัศนที่เห็นความสาํคญัของลักษณะทางธรรมชาติ

ของพื้นที่และการสรางประโยชนจากพื้นทีท่ี่มีปจจัยทางทรัพยากรใหเหมาะสม และจะนาํไปสูแนว

ทางการนําเสนอจัดการและพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของการศึกษาแนวคิดการอยูรวมของน้าํกับพืน้ที่

เมือง (Waterscape urbanism) (Danai T., 2008) การปรับตัวในการดํารงชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง

ของน้ํากับการใชงานของมนษุย (Liquid perception- Adaptation - Resilience)  

5.8.1 การพัฒนาพื้นที่   ในเขตที่มีโครงสรางนิเวศภูมทิัศนที่สัมพนัธกับการใชงานของพืน้ที ่

(โครงขายของทางน้าํและลําประโดง - พืน้ที่เกษตรกรรม ) แนวทางการพัฒนาจะตองสามารถรักษา

บทบาทของโครงสรางนัน้ไวได (การไหลเวียนของน้าํในโครงขาย ) 

5.8.2 การรักษาโครงสรางดั้งเดิมของพืน้ที่เพื่อใหโครงขายทีย่ังไมถกูถมทับหรือ

เปลี่ยนแปลงเปนพืน้ทีเ่มืองยังสามารถใชเปนพืน้ทีท่ี่มกีารผลิตทางการเกษตรได  

5.8.3 การฟนฟูโครงสรางที่เสียไปในพืน้ที ่เพื่อใหโครงขายสามารถทาํงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงควรมีการปรับปรุงพื้นทีท่ีม่ีการตัดขาด หรือถูกลดทอนประสิทธิภาพในการ

ไหลเวียนของน้ํา ใหมีศักยภาพในการทําหนาที่ดังกลาวได  
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

 นางสาวหญงิ ผโลปกรณ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา และสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควชิาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตั้งใจศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวชิา 

ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีความสนใจในแนวทางการศึกษาทางดานระบบนิเวศและการ

วางแผนสิ่งแวดลอมในบริบทตางๆเพื่อทาํความเขาใจกบัปรากฎการณ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้

ในสภาพแวดลอม และมุงหวังที่จะใชองคความรูที่ศกึษาเพิ่มเติม เปนแนวทางในการวางแผนหรือ

ออกแบบในการทํางานในอนาคต 
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