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บทคั ดย่อ ภำษำไทย 

ธฤติ มิระสิงห์ : รูปแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน ้ำ กรณีศึกษำ ชุมชนปำกคลองมหำสวัสดิ์ 
กรุงเทพมหำนคร (FLOOD PREVENTION DIKE PATTERNS ON WATER-BASED COMMUNITIES;A CASE 
STUDY OF PAK KLONG MAHASAWAD COMMUNITY, BANGKOK) อ.ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก: ผศ. ดร.
นิรมล กุลศรีสมบัติ{, 158 หน้ำ. 

วิทยำนิพนธ์นี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำรูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน ้ำ บริเวณ
ชุมชนปำกคลองมหำสวัสดิ์ กรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจัยต้องกำรค้นหำว่ำจำกลักษณะกำรตั งถิ่นฐำนของชุมชนริมน ้ำภำคกลำง
ตำมบริบทแบบไทย ท่ีมีลักษณะเฉพำะทำงกำยภำพแบบสะเทินน ้ำสะเทินบกและมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรมในกำรใช้
งำนพื นท่ีริมน ้ำ รูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมท่ีสอดคล้องกับลักษณะกำรตั งถิ่นฐำนดังกล่ำวควรมีรูปแบบอย่ำงไร  โดย
มีสมมติฐำนคือ แนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมต้องมีรูปแบบท่ีหลำกหลำย ซ่ึงเกิดจำก(1)ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของพื นท่ี
ริมน ้ำท่ีแตกต่ำงกันย่อมต้องกำรรูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมท่ีแตกต่ำงกัน และ(2)จำกควำมต้องกำรมีปฏิสัมพันธ์กับ
น ้ำท่ีต่ำงกันของแต่ละประเภทกิจกรรมและกลุ่มผู้ใช้งำนย่อมต้องกำรรูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมท่ีแตกต่ำงกัน โดย
ท้ำกำรส้ำรวจ แบบสอบถำมและสัมภำษณ์เชิงลึก ประกอบผลกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำงและแนวทำงกำรออกแบบแนวเขื่อน
บนพื นท่ีเสี่ยงภัยในระดับสำกล เพื่อก้ำหนดเกณฑ์และล้ำดับขั นตอนกำรออกแบบ ซ่ึงจะท้ำให้ทรำบถึงรูปแบบของแนวเขื่อน
ในแต่ละลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของพื นท่ีริมน ้ำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ รูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมท่ี
สอดคล้องกับลักษณะกำรตั งถิ่นฐำน แบบสะเทินน ้ำสะเทินบก ตำมบริบทแบบไทยควรมีควำมหลำกหลำย โดยขึ นอยู่กับ
องค์ประกอบ 2 ประกำร ได้แก่ (1) ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของพื นท่ีริมน ้ำ และ (2) ควำมต้องกำรมีปฏิสัมพันธ์กับน ้ำ
ท่ีต่ำงกันของประเภทกิจกรรมและกลุ่มผู้ใช้งำน ดังจะเห็นได้จำก กำรก้ำหนดคุณลักษณะกำรกั นน ้ำของแนวเขื่อนและกำร
ปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพเพื่อใช้งำนรูปแบบอื่น ท่ีสัมพันธ์กับระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำในระดับ น้อย กลำงและมำก ท่ี
แตกต่ำงกันไปในแต่ละประเภทชุมชน  2 ประเภทหลัก คือ 1)พื นท่ีชุมชนเมือง และพื นท่ีชุมชนเมืองกึ่งเกษตร ท่ีต้องกำร
เครื่องมือป้องกันพื นท่ีต่อระดับน ้ำ และต้องกำรให้แนวเขื่อนมีกำรออกแบบกำรใช้งำนเพื่อเป็นพื นท่ีสำธำรณะแก่ชุมชน  เช่น 
ทำงเดินริมน ้ำ,ทำงจักรยำน เน่ืองจำกควำมหนำแน่นของประชำกรในพื นท่ีสูง และควรค้ำนึงถึงองค์ประกอบในกำรเชื่อมโยง
โครงข่ำย กำรสัญจรทั งทำงบกและทำงน ้ำเข้ำด้วยกัน ดังนั น คุณลักษณะแนวเขื่อนในกำรกั นน ้ำท่ีค้นพบในพื นท่ีจึงมี 2 
ลักษณะ คือ ไม่ยอมให้น ้ำผ่ำนได้เลย และยอมให้น ้ำผ่ำนได้แค่บำงส่วน ในขณะท่ี 2) พื นท่ีชุมชนเกษตร ต้องกำรเพียงกำร
ปรับตัวองค์ประกอบทำงกำยภำพ โดยเฉพำะในระดับตัวเรือนเพื่ออำศัยอยู่กับระดับน ้ำ แนวเขื่อนควรมีกำรออกแบบท่ี
ค้ำนึงถึงองค์ประกอบทำงกำยภำพตัวเรือน ท่ีส้ำคัญในกำรใช้น ้ำของประชำชน อำทิช่องเปิดและบันไดสู่น ้ำ, อู่จอดเรือ รวมถึง
กำรเชื่อมต่อกับโครงข่ำยเส้นทำงสัญจรภำยในพื นท่ีเน่ืองจำกควำมหนำแน่นน้อย และยังต้องกำรใช้น ้ำอยู่ คุณลักษณะในกำร
กั นน ้ำของแนวเขื่อนท่ีค้นพบจึงมีเพียงแนวเขื่อนท่ียอมให้น ้ำผ่ำนได้แค่บำงส่วน  ท่ีช่วยลดควำมรุนแรงของกระแสน ้ำ ทั งใน
ระดับชุมชนและตัวเรือนเท่ำนั น 

            จำกข้อค้นพบ จึงน้ำไปสู่ข้อเสนอแนะท่ีว่ำ ในกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม ท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะกำรตั งถิ่นฐำน และลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนน้อยท่ีสุด นอกจำกต้องค้ำนึงถึงคุณลักษณะในกำรกั นน ้ำของ
พื นท่ีท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบพฤติกรรมแล้ว ควรมีกำรออกแบบพื นท่ีใช้งำนริมน ้ำร่วมกับแนวเขื่อนอีกด้วย 
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# # 5473327025 : MAJOR URBAN DESIGN 
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THRUETTI MIRASING: FLOOD PREVENTION DIKE PATTERNS ON WATER-BASED COMMUNITIES;A CASE 
STUDY OF PAK KLONG MAHASAWAD COMMUNITY, BANGKOK. ADVISOR: ASST. PROF. PROF. NIRAMON 
KULSRISOMBAT, Ph.D.{, 158 pp. 

The objective of this research is to study about  flood prevention dike patterns on water-based 
communities, Pakklong Mahasawa community, Bangkok. The researchers wanted to find out the nature of the 
settlement of the central waterfront community contextual Thailand that it’s characteristic physical and 
amphibians and a wide range of activities in the areas of the waterfront. How Flood prevention dike is patterns 
along the line with such a settlement. The hypothesis is flood prevention dike along the diverse forms which 
have caused (1) physical and social development of the waterfront area will require a different form of flood 
prevention dike along is different. And (2) the need to interact with different types of events and user groups will 
need some patterns of flood prevention dike along is different. By survey Questionnaires and in-depth interviews, 
the accompanying analysis of case studies and guidelines to design a dike on risk areas internationally to establish 
the sequence and design process. This will contribute to understanding the patterns of vertical dike in the 
physical and social development of the waterfront area. The study found that the patterns of flood prevention 
dike along the line with the settlement. Alligator Pattern Thailand should contextual diversity, based on the two; 
(1) physical and social development of the waterfront area and (2) the need to interact with different types of 
events and user groups.  As can be seen from the defining feature of the landscape and water barrier dike and 
the physical components to use another format.  It’s relative to the level of interaction with water in low level, 
middle level and high level. It’s different in each community two main types. 1) Urban space and semi- urban 
agriculture that need protected areas to the water level and require the dam line is designed for use as a public 
space for the community such waterfront walkway, bike path. Due to the high population density of the area and 
it’s considered the elements of interconnection transportation by land and sea together. The line feature a water 
barrier dike found in this area, there’s 2 characteristics; does not allow water to pass through it and allow water 
to pass through only partially. While 2) the agricultural community, just like adaptive physical elements, 
especially in the housing for residents with water of genre dike. It should be designed to regard of the physical 
component housings. The importance is water using for the people such as opening and ladder into the water, 
mooring dock including connections to route network traffic within the area. Because of low density and demand 
for water, so feature to stem the tide of discovery along the dike that allows water to pass through only partially 
that it reduces the severity of the tides both in the community and housing only. 

            The findings led to the recommendation that to design flood protection embankment, it’s 
consistent with the settlement and reduce the impact on the life of the community at least. In addition, it’s 
considered of the area to stem the tide with the behavior associated with it and it should still also be designed 
with an active area of waterfront along the dike as well. 
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วิทยำนิพนธ์เรื่อง รูปแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมเพ่ือวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน ้ำ เล่มนี 
สำมำรถส้ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจำกได้รับควำมกรุณำ และควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ และบุคคลหลำยๆ ท่ำน ซึ่งผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี ด้วย 

 ขอกรำบขอบพระคุณ อำจำรย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ที่ให้ค้ำชี แนะและให้ควำมกระจ่ำงในหลักกำรวิเครำะห์งำนและวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ 
ท้ำให้ผู้วิจัยสำมำรถด้ำเนินงำนได้จนส้ำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอกรำบขอบพระคุณท่ำนอำจำรย์เป็น
อย่ำงสูง และต้องขอกรำบขอบพระคุณท่ำนคณะกรรมกำรตรวจวิทยำนิพนธ์ทุกท่ำน ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.นพนันท์ ตำปนำนนท์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมำภรณ์พิลำศ และอำจำรย์ ดร.สินีนำถ ศุกลรัตนเมธี ที่เสียสละ
เวลำร่วมรับฟังกำรเสนอผลงำนกำรศึกษำ ตลอดจนกรุณำให้ค้ำแนะน้ำที่เป็นประโยชน์ ท้ำให้
วิทยำนิพนธ์ฉบับนี มีควำมสมบูรณ์มำกขึ น 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ยุวดี ศิริ ที่คอยให้ค้ำปรึกษำและชี แนะ
แนวทำงที่เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำครั งนี ด้วยดีตลอดมำ และขอขอบพระคุณคณำจำรย์ภำค
วิชำกำรวำงแผนภำคและเมืองจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยทุกท่ำนที่ได้อุทิศเวลำอบรมสั่งสอนและให้
ค้ำแนะน้ำด้วยดีตลอดระยะเวลำที่ได้ท้ำกำรศึกษำภำยในมหำลัยแห่งนี  ขอขอบพระคุณ หน่วยงำน
ส้ำนักงำนระบำยน ้ำ ส้ำนักผังเมืองกรุงเทพ ส้ำนักงำนเขตตลิ่งชัน ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สนับสนุน
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บทที ่1 
บทน า 

 
 1.1 ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

  หนึ่งในปัญหาส้าคัญของภัยพิบัติเมือง (urban disasters) นั่นคือ ปัญหาที่เกิดจากระดับน ้าที่
เพ่ิมสูงขึ น ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น สภาพภูมิศาสตร์ของที่ตั ง สภาวการณ์โลก
ร้อน   รวมไปถึงการออกแบบผังเมืองที่ขาดประสิทธิภาพ จนท้าให้พื นที่เกษตรกรรมหรือพื นที่รับน ้า
หายไป    โดยระดับน ้าที่เพ่ิมสูงขึ นนี  มักจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยริมน ้าโดยตรง
ทั งทางด้านกายภาพและสังคม ดังนั น นี่จึงเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส้าคัญและพยายามแก้ไข เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบน ้าท่วม ด้วยการวางผังและออกแบบเมือง ซึ่งจะเห็นได้จาก
วิวัฒนาการการแก้ไขปัญหาระดับน ้าที่ผ่านมา นับตั งแต่ การก้าหนดกลยุทธ์การหนีหรือล่าถอยต่อ
ระดับน ้า กลยุทธ์การต่อสู้กับระดับน ้าด้วยเครื่องมือป้องกันน ้าท่วมรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งกลยุทธ์
การอยู่ร่วมกับน ้า ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุด ในปัจจุบัน โดยพบว่าเครื่องมือที่ใช้กันมากคือ แนวเขื่อนป้องกัน
น ้าท่วม ซึ่งมักมีการออกแบบและปรับองค์ประกอบทางกายภาพร่วมกับประเภทของกลยุทธ์และ
บริบทของพื นที่ริมน ้าเรื่อยมา(bank, 2007) 
           ในกรุงเทพมหานคร การก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม (flood prevention dike)  
นับว่าเป็นหนึ่งในมาตรการส้าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาระดับน ้าที่สูงขึ น เพ่ือท้าหน้าที่ป้องกันระดับน ้า
ภายนอก มิให้ไหลบ่าเข้าท่วมภายในเขตพื นที่ปิดล้อม โดยท้าการก่อสร้างในปี พ.ศ.2549 จนแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2553  มีรูปแบบเป็นแนวคันคอนกรีตมาตรฐานเดียว ยกตัวสูงตามระดับน ้า และมี
คุณลักษณะที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้ โดยความสูงของแนวคันยังมีการต่อเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ช่วงเวลาที่ผ่านมางานวิจัยหลายชิ นระบุว่า แม้ว่าแนวเขื่อนจะช่วยแก้ปัญหาจากระดับน ้าได้จริง แต่ก็
ส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนริมน ้า  ซึ่งงานวิจัยส้าคัญชิ นหนึ่งได้ท้าการศึกษาบริเวณชุมชนปากคลอง
ชักพระ ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า รูปแบบของแนวเขื่อนไม่เหมาะสมกับลักษณะการตั งถิ่น
ฐานริมน ้าของชุมชนในเมืองไทย ที่มีลักษณะทางกายภาพแบบสะเทินน ้าสะเทินบก และการประกอบ
กิจกรรมเพื่อใช้น ้าของชุมชนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะในบริบทที่คนต้องการใช้น ้ามากกว่าเป็น
เส้นทางระบายน ้า หรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ  ในพื นที่เกษตรกรรม และพื นที่รอยต่อเมืองซึ่ง
ยังมีการท้าเกษตรอยู่ พื นที่เหล่านี ยังต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภค ประกอบอาชีพ รวมถึงการสัญจร
ทางน ้าด้วยเรือในชีวิตประจ้าวัน โดยปัญหาที่พบ ในพื นที่ดังกล่าว คือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
กับล้าน ้าถูกปิดกั นลง การเข้าถึงพื นที่ริมน ้าและล้าน ้าเป็นไปอย่างยากล้าบาก ไม่สามารถใช้น ้าจากล้า
คลองเพ่ือประกอบอาชีพได้ดังอดีต โดยสาเหตุส้าคัญ    เกิดจากการมีรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วม
มาตรฐานเดียวที่แยกล้าน ้าและตัดขาดการใช้งานพื นที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดปัญหาทั งทางกายภาพ 
ไมว่าจะเป็น มวลอาคารที่ใช้เชื่อมต่อพื นที่บกและน ้าหายไป พื นที่สาธารณะริมน ้าของกลุ่มบ้านลด
น้อยลง และเป็นสาเหตุให้พื นที่การใช้งานในการท้ากิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ บริเวณริมน ้าของ
ชุมชนลดลงตามไปด้วย จนส่งผลกระทบด้านสังคมตามมา จากเดิมบ้าน     ที่เคยหันหน้าสู่น ้าปัจจุบัน
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หันหน้าเข้าสู่ถนนแทน พื นที่ติดกับแนวเขื่อนจึงถูกละเลย กลุ่มบ้านที่ตั งอยู่ติดกับ  แนวเขื่อนจึง
ต้องการความปลอดภัยมากขึ น สุดท้ายพื นที่ด้านหลังแนวเขื่อน เกิดเป็นชุมชนล้อมรั ว  ( gated 
community) โดยมีลักษณะทางสังคมเปลี่ยนไปจากอดีต (ศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด , 2553) 
 ดังนั น เพ่ือค้นหาแนวทางการวางแผนพัฒนา และอยู่ร่วมกับน ้าต่อไปในอนาคต จึงมี
ความส้าคัญที่จะศึกษารูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย และสามารถกั นน ้า
ได้ ในขณะเดียวกันก็เอื อให้เกิดลักษณะทางกายภาพ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการตั งถิ่นฐาน          
แบบสะเทินน ้าสะเทินบก รวมทั งการประกอบกิจกรรมและการใช้งานบนพื นที่ริมน ้า ตามบริบท    
แบบไทย ให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได ้
 1.2 ค าถามงานวิจัย 

  จากการศึกษาปัญหาและผลกระทบของรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมมาตรฐานเดียว         
ในปัจจุบัน   ที่ตัดขาดและลดบทบาทของล้าน ้า ผู้ศึกษาจึงเกิดข้อค้าถามและต้องการค้นหาว่า จาก
ลักษณะการตั งถิ่นฐานของชุมชนริมน ้าภาคกลางตามบริบทแบบไทย ที่มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
แบบสะเทินน ้า    สะเทินบก และมีความหลากหลายของกิจกรรมในการใช้งานพื นที่ริมน ้า รูปแบบ
ของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่สอดคล้องกับลักษณะการตั งถิ่นฐานดังกล่าว รวมถึงระดับความเสี่ยง
จากระดับน ้าท่วมที่แตกต่างกันควรมีรูปแบบอย่างไร 
  1.3 สมมติฐานงานวิจัย   

แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมควรมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเกิดขึ นจาก 

    1.3.1 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของพื นที่ริมน ้าที่แตกต่างกันย่อมต้องการ
รูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่แตกต่างกัน 

   1.3.2 จากความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าที่ต่างกันของแต่ละประเภทกิจกรรมและ
กลุ่มผู้ใช้งานย่อมต้องการรูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่แตกต่างกัน 
 1.4 วัตถุประสงค์ 

   1.4.1 ศึกษาความส้าคัญและรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน ้าที่ส่งผลต่อระดับการ
ปฏิสัมพันธ์ของพื นที่ด้านใน ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

   1.4.2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน ้าท่วม ที่ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ทั งที่
เป็นเทคโนโลยีสิ่งปลูกสร้างและไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างอย่างการวางแผนและนโยบาย 

   1.4.3 เสนอแนะแนวทางการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย
ต่อชุมชนริมน ้า ตามบริบทแบบไทย 
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 1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

  การศึกษาครั งนี  ได้เน้นศึกษา ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ เนื่องจาก 

   1.5.1 พื นที่ริมคลองมหาสวัสดิ์ยังคงหลงเหลือรูปแบบการตั งถิ่นฐาน แบบสะเทินน ้า
สะเทินบก ตามบริบทแบบไทยอยู่มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่ ริมแม่น ้าเจ้าพระยา ที่ภายหลัง
จากมีแนวเขื่อนคอนกรีตสูงฉาบปิดกั นล้าน ้าเกือบหมด ท้าให้บทบาทของล้าน ้าลดลงอย่างมาก จน
รูปแบบ    การตั งถิ่นฐาน และวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับล้าน ้าเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับตัวร่วมกับแนว
เขื่อน และหลงเหลือเพียงการสัญจรทางน ้าที่ยังคงอยู่ 

   1.5.2 พื นที่ริมคลองมหาสวัสดิ์มีความเป็นพลวัตทั งทางกายภาพและสังคม ประกอบ   
ไปด้วยลักษณะทางกายภาพเฉพาะ เนื่องจากอยู่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคลองขุด ที่ช่วยผันน ้า
หลากจากทางเหนือ จึงมีแนวโน้มการเกิดระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นในพื นที่หลายระดับ ที่เกิดจากน ้า
ล้นตลิ่ง โดยแบ่งเป็นพื นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับน ้าท่วมปกติ และระดับน ้าท่วมสูง 
รวมถึงพื นที่ชุมชนที่มีความหลากหลาย ทั งที่เป็นพื นทีชุมชนวิถีเมือง ,พื นที่ชุมชนเกษตรต่อเมือง และ
พื นที่ชุมชนเกษตร     จึงเป็นพื นที่กรณีศึกษาที่ดี ในการค้นหารูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มี
ความหลากหลาย 

ดังนั น พื นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ จึงเหมาะสมในการเป็นพื นที่กรณีศึกษาในการท้าวิจัยครั งนี  
 1.6 วิธีด าเนินการวิจัย 

   การวิจัยนี เป็นการท้าการศึกษาเพ่ิมเติมจากจากการศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนกั น
น ้า ของ ศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด เมื่อปี 2553  เรื่อง ผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีต่อ
ชุมชนริมน ้า กรณีศึกษาชุมชนปากคลองชักพระ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ท้าการศึกษาในภาพรวมของ
ผลกระทบที่เกิดขึ นมาแล้ว ดังนั นข้อมูลพื นฐานจึงสามารถอ้างอิงถึงผลการศึกษาเดิมได้ หากแต่ท้าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและน้าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับพื นที่กรณีศึกษาริมคลองมหาสวัสดิ์  โดย
เน้นวิจัยเพ่ือค้นหารูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับรูปแบบการตั งถิ่น
ฐาน แบบสะเทินน ้าสะเทินบก ตามบริบทแบบไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของพื นที่ริมน ้า
และส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง 

ในการด้าเนินการศึกษา สามารถแบ่งวิธีการศึกษาได้เป็น 5 ขั นตอน คือ 

  1.6.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทั งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั ง     
ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ความส้าคัญของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมและผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนริมน ้า หลังมีแนวเขื่อนกั น จากสภาพปัญหาน ้าท่วมของกรุงเทพมหานคร และแนวคิดจาก
การปรับตัวของรูปแบบกิจกรรมและระบบของที่ตั ง อีกทั งองค์ประกอบเชิงพื นที่ของชุมชนทาง
กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม อาทิ องค์ประกอบทางกายภาพในระดับชุมชน และตัว
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เรือน เช่น     ท่าเรือ,บันไดขึ น-ลง,ศาลาท่าน ้า และลานกิจกรรม เป็นต้น เพ่ือก้าหนดกรอบแนวคิด
หลักของงานวิจัย 
   1.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล    
ปฐมภูมิ และดังนี  
     1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลพื นฐานที่มี          
การเก็บข้อมูลไว้แล้ว เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยตลอดจนแผนโครงการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั งในประเทศและต่างประเทศ กับผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีต่อ
ชุมชนริมน ้า ปากคลองมหาสวัสดิ์ และแนวทางการพัฒนาพื นที่ ได้แก่ แผนโครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันน ้าท่วมของส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ในพื นที่ริมคลองมหาสวัสดิ์และคลอง
บางกอกน้อย แผนการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน จ้านวนครัวเรือนใน
พื นที่ศึกษา ข้อมูลสภาพปัญหา   ในพื นที่ชุมชนจากการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม จากส้านักงาน
เขตตลิ่งชัน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั งศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนทั งสองฝั่งคลอง เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื นฐานและความเป็นมาของชุมชนบริเวณปาก
คลองมหาสวัสดิ์ รวมทั งผังและแนวทางที่ได้น้าเสนอปรับปรุงในการวิจัยที่ได้เสนอเอาไว้ ข้อคิดเห็น
จากนักวิชาการ เพ่ือให้เข้าใจแนวทางในการพัฒนา ให้ผลสอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมา 
     2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นภาคการเก็บข้อมูลหลักของการ
วิจัย   ในครั งนี  จากการส้ารวจภาคสนาม ลักษณะทางกายภาพ โดยวิธีการสังเกตการณ์  การส้ารวจ           
การสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบสอบถาม เพราะการศึกษาในครั งนี  มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
การปรับตัวทางกายภาพของชุมชนริมน ้าที่เปลี่ยนเป็นชุมชนวิถีเมืองที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื นที่ 
อาทิ ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง และชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร หลังมีแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมการใช้ประโยชน์
พื นที่ ย่อมแตกต่างกัน เพ่ือเสนอรูปแบบแนวเชื่อมพื นที่ริมน ้าที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิทัศน์ของพื นที่ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและตอบสนองความต้องการของผู้ที่อยู่อาศัย โดยแบ่งหมวดหมู่ของการเก็บ
ข้อมูลจากกรอบแนวคิดได้ ดังนี  
 

  1.6.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการต่างๆดังนี  
     1) การสังเกตการณ์ โดยการส้ารวจลักษณะองค์ประกอบทางกายภาพ
ทั่วไปของชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับชุมชน และระระดับตัวเรือนอาคารริมน ้า โดยดูการ
เข้าถึง     จากทางริมน ้าและทางบก องค์ประกอบที่ส้าคัญของชุมชนและส้ารวจการเปลี่ยนแปลง
บริเวณพื นที่ริมน ้าของชุมชน 
     2) การสัมภาษณ์แบบสอบถาม จากคนในชุมชนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมน ้า   
เพ่ือทราบถึงที่แตกต่างทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านต่างๆที่สังคมได้รับ การ
สัมภาษณ์    คนในชุมชนผู้อยู่บริเวณริมน ้าตลอดแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม เพ่ือสอบถามถึงสภาพ
ปัญหา และ         การปรับตัวทั งทางกายภาพและวิถีชีวิตหลังมีแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม  
   1.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน้ามาพิจารณาถึงผลกระทบของชุมชนจากลักษณะ   
ทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี  
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     1) วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและผลกระทบของชุมชนริมน ้าปากคลอง  
มหาสวัสดิ์ หลังการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม จากการส้ารวจพื นที่ เ พ่ื อศึกษาลักษณะ               
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั ง 2 ระดับของชุมชนริมน ้าปากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งได้จากการสังเกต 
ส้ารวจ สัมภาษณ์ และการสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมน ้า เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาและค้าตอบ     
ที่แท้จริง 

     2) ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลที่ได้ เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และ   ภัยคุกคาม เพ่ือท้าการออกแบบรูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่เหมาะสมและแนวทางการ
พัฒนาพื นที่ริมน ้า  

     3) ก้าหนดโปรแกรมในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมและรูปแบบ   
แนวเชื่อมริมน ้า 

     4) สร้างแนวทางการออกแบบรูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม เพ่ือ
ส่งเสริม ภูมิทัศน์เมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื นที่ริมน ้าในรูปแบบบูรณาการ รวมทั ง
ยกตัวอย่างการออกแบบ  

   1.6.5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลการศึกษาในขั นสุดท้าย 
ทราบถึงอุปสรรค ข้อจ้ากัด องค์ความรู้ใหม่ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับพื นที่เมืองอื่นๆ 

 
  1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.7.1 ทราบถึงรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน ้าที่มีแนวคิดที่ยืดหยุ่นหรือมีลักษณะที่
เป็นอุทกสัญชานมากขึ นเพ่ือก้าหนดระดับการปฏิสัมพันธ์ของพื นที่ด้านในกับน ้า 

   1.7.2 ทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการที่มีการผสมผสานทั งการ
ใช้มาตรการสิ่งปลูกสร้างและไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างอย่างการวางแผนและนโยบาย 

   1.7.3 สามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความเป็น
อุทกสัญชาณมากขึ น ลดผลกระทบต่อชุมชนริมน ้าตามบริบทแบบไทย ท้าให้ชุมชนริมน ้าสามารถอยู่
ร่วมกับน ้าได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 1.8 ค าจ ากัดความ 

    1.8.1 แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ( Floodwall)  หมายถึง เขื่อนที่อยู่ริมแม่น ้า คู 
คลอง ซึ่งเป็นการก่อสร้าง ก้าแพงกันดิน (Retaining wall)  หรือคันคลอง (Embankment) ซึ่งเป็น
โครงสร้าง  ที่ได้ออกแบบและก่อสร้างเพ่ือต้านทานแรงดันดินด้านข้าง และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
พื นที่ที่มีระดับพื นดินที่แตกต่างกัน ป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เช่น ตลิ่งแม่น ้า แนวถนน เป็นต้น  
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วมไหลล้นเข้าท่วมพื นที่ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก เช่น 
หมู่บ้าน ตัวเมือง สถานที่ส้าคัญ เป็นต้น และสามารถช่วยลดปัญหาน ้ากัดเซาะตลิ่ง ซึ่งเกิดจากคลื่นน ้า
ที่กัดเซาะอย่างรุนแรงจากการเดินทางทางเรือของประชาชน  อีกทั งยังแสดงถึงแนวเขตที่ชัดเจนของ
ล้าน ้า รวมทั งเพ่ือใช้ประโยชน์หลังเขื่อน อาทิ การป้องกันการพังทลายของตลิ่งและเพ่ือป้องกันปัญหา
น ้าท่วมบริเวณพื นที่ริมน ้าเพ่ือการอยู่อาศัย หรือเพ่ือชะลอน ้าในพื นที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

    1.8.2 ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง หมายถึง ชุมชนริมน ้าที่มีความหนาแน่นของประชากร     
ในพื นที่สูงและมีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน มากกว่าร้อยละ 70   

    1.8.3 ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร หมายถึง ชุมชนริมน ้าที่มีความหนาแน่นของประกร       
ในพื นที่น้อย และมีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งพบว่ายังมี       
การใช้ล้าน ้าในชีวิตประจ้าวันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการเกษตร, การอุปโภค เป็นต้น 
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บทที่ 2 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวข้อง 

 

  การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าการค้นหาแนวทางการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วม  ที่สัมพันธ์กับลักษณะการตั งถิ่นฐานและประเภทของกิจกรรมที่มีความหลากหลายต่อชุมชน
ริมน ้า         ตามบริบทแบบไทย ดังนั น ในการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือก้าหนดกรอบแนวคิด จึง
ประกอบไปด้วย       2 ส่วนหลัก ดังนี  
  
 2.1 หลักการออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 

     2.1.1 การจ้าแนกพื นที่เพ่ือท้าการออกแบบ  

    2.1.2 วิวัฒนาการของแนวคิดการแก้ไขปัญหาระดับน ้าที่สูงขึ น 
    2.1.3 การออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 
  2.2 การปรับองค์ประกอบทางกายภาพที่สัมพันธ์กับบริบทของพื นที่ศึกษา 
   2.2.1 กรณีศึกษาการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 
    2.2.2 การตั งถ่ินฐานของชุมชนริมน ้าภาคกลาง  
  2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือก้าหนดกรอบแนวคิด 
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  2.1 หลักการออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อน 

 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา กรณีของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ นในหลายพื นที่ ซึ่งสร้างความเสียหาย
มหาศาล ท้าให้ทราบว่าการตอบโต้หรือการป้องกันโดยใช้มาตรการทางเทคนิคแต่เพียงล้าพัง อย่าง     
การอาศัยระบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วม หรือคันกั นน ้า โดยขาดการวางแผนในการก้าหนดการใช้พื นที่
ร่วมด้วย เป็นการขาดการเตรียมการส้าหรับอุทกภัยที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานการออกแบบที่วางไว้ 
นอกจากจะไม่สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ นได้แล้ว ยังอาจกลายเป็นเหตุผลหลักอันหนึ่งที่ท้า
ให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ น จากเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม เพราะรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้า
เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการรับมือกับระดับน ้าทั งระบบ จึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษากระบวนการอ่ืนๆ ใน
การบริหารจัดการน ้าควบคู่กันไปอีกด้วย (Abhas K Jha, 2011) 

 ดังนั น ในส่วนแรกนี จึงเป็นการศึกษาเครื่องมือ อันเป็นหลักการออกแบบทางกายภาพที่ต้อง
ค้านึงถึงเพ่ือจ้าแนกรูปแบบของแนวเขื่อนและพื นที่ใช้งานริมน ้า ซึ่งจะท้าให้ทราบถึงแนวทางการ
ออกแบบและการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมเฉพาะพื นที่ที่มีประสิทธิภาพ  
     2.1.1 การจ าแนกพื้นที่เพื่อท าการออกแบบ 

   จากการจ้าแนกพื นที่ภายในพื นที่ปิดล้อม การก้าหนดขอบเขตและแบ่งประเภทของ
พื นที่รับน ้า (Floodplain) เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงน ้าท่วมที่สัมพันธ์กับบริบทของ
พื นที่ ในระดับชุมชนและย่าน ตามค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน (Building 
Coverage Ratio หรือ BCR) เพ่ือก้าหนดหมวดหมู่มาตรการแก้ไขปัญหาจากระดับน ้า ในแต่ละพื นที่ 
(Joseph De Chiara, 1984) ซึ่งจากการศึกษาสามารถแบ่งพื นที่เพ่ือท้าการออกแบบได้เป็น 2 
ลักษณะด้วยกัน  คือ 

     1) พื นที่ที่ต้องท้าการป้องกันและควบคุม คือ พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นพื นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูงและปาน
กลาง ได้แก่ พื นที่เขตเมืองและพื นที่เขตต่อเมือง รวมถึงพื นที่ที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจและการบริหารการปกครองประเทศ ซึ่งถ้าเกิดน ้าท่วมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ 
และการปกครองประเทศ ส่วนมากเป็นพื นที่ที่มีความหนาแน่นในการให้ประโยชน์ที่ดินสูง จึงต้องใช้
ระบบท่อและระบบเครื่องกล มาช่วยในการระบายน ้าฝนออกจากพื นที่ดังกล่าว 
    2) พื นที่ที่สามารถใช้เป็นพื นที่รับน ้า คือ พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งเป็นพื นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในเขตชานเมือง
และพื นที่เกษตรกรรม มักถูกก้าหนดให้เป็นพื นที่ รองรับน ้า เช่น พื นที่แก้มลิง พื นที่อนุรักษ์เพ่ือ
การเกษตร โดยพื นที่เหล่านี  มีหน้าที่เป็นทางระบายน ้าฝนที่ตกในพื นที่เขตป้องกันน ้าท่วมให้ไหลลงสู่
ทะเล ดังนั น การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ดังกล่าว จึงต้องค้านึงการระบายน ้าและการ
ป้องกันน ้าทะเลหนุนเป็นส้าคัญ  

 ผลจากการศึกษาดังกล่าว ท้าให้ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการจ้าแนกพื นที่เพ่ือท้าการปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพในระดับชุมชนและย่าน ซึ่งสามารถน้าค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคาร     
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ต่อพื นที่ดิน มาก้าหนดระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ในระดับชุมชนและย่านได้ (FEMA 
(Federal Emergency Management Agency), 2011) 
  2.1.2 วิวัฒนาการของแนวคิดการแก้ไขปัญหาระดับน้ าที่สูงข้ึน  

  เมื่อต้องเผชิญหน้ากับระดับน ้าที่เพ่ิมสูงขึ น มนุษย์ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้และปรับตัว เพ่ือ
อยู่ร่วมกัน จนเกิดเป็นวิวัฒนาการของกลยุทธ์การออกแบบ ที่สะท้อนวิวัฒนาการทางความคิดในการ
ปรับตัวและพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม รวมถึงการออกแบบการใช้งาน ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไป      ในแต่ละพื นที่ จากการศึกษาวิวัฒนาการการแก้ไขปัญหาระดับน ้าที่สูงขึ น สามารถสรุป
แนวความคิดหลัก  ที่ได้รับความนิยม จนถูกน้ามาเป็นกลยุทธ์ในการก้าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมและการปรับตัวในพื นที่เสี่ยงภัยได้เป็น 3 แนวความคิดหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แนวคิดการ
หนีหรือล่าถอยต่อระดับน ้า  2) แนวคิดการป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า และ 3) แนวคิดการสู้กับระดับน ้า 
(The Royal Institute of British Architects(RIBA), Institution of Civil Engineers(ICE), 2010) 
โดยมีรายละเอียดดังนี   
   1) การหนีหรือล่าถอยต่อระดับน ้า (Retreat) ในยุคแรกแนวคิดดังกล่าวถือเป็นกล
ยุทธ์หลักในการรับมือกับระดับน ้าท่วมของประชาชนในพื นที่เสี่ยงต่อภัยน ้าท่วม เนื่องจากความ
หนาแน่นของประชากรยังมีความหนาแน่นน้อย และพื นที่เมืองยังสามารถรองรับการขยายตัวและย้าย
ถิ่นเพ่ือตั งถิ่นฐานได้ท้าให้มาตรการการรับมือกับระดับน ้าที่จะเข้าท่วมพื นที่  จึงมีการแบ่งพื นที่ใช้งาน
ริมน ้าออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ    
    (1) พื นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน  
    (2) พื นที่ปลอดภัยจากระดับน ้าท่วม ซึ่งมักเป็นพื นที่ตั งของเมืองริมน ้าด้าน
ใน 
      โดยเริ่มจากการย้ายโครงสร้างพื นฐานที่ส้าคัญและพื นที่พักอาศัย ถอยห่างจากพื นที่
เสี่ยงภัยบริเวณชายฝั่งไปในพื นที่ปลอดภัยเพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากน ้าท่วม ส่วนพื นที่ที่ถูกก้าหนดให้
หลีกเลี่ยง ในการใช้งานจะกลายเป็นพื นที่รับน ้าในแนวราบ และเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการ
บริหารจัดการน ้าระยะยาวของเมือง ซึ่งในปัจจุบัน จากข้อจ้ากัดด้านพื นที่ในการตั งถิ่นฐาน และความ
หนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ น กลยุทธ์การหนีหรือล่าถอยต่อระดับน ้านี  จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป 
โดยมีการเสนอให้มีการน้าพื นที่รับน ้าที่เกิดขึ น กลับมาพัฒนาเป็นพื นที่เกษตรกรรมและนันทนาการ
ในช่วงระยะเวลาที่ระดับน ้าน้อยหรือพัฒนาเป็นพื นที่พักอาศัย โดยก้าหนดให้สิ่งปลูกสร้างในพื นที่
บริเวณดังกล่าว มีรูปแบบที่สามารถปรับตัวและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพน ้าท่วมได้ 
ภายใต้ข้อ ก้าหนดของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งอาจมีวิธีการเรียกเก็บภาษีกับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณพื นที่
เสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ เพ่ือน้ามาพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่มีลักษณะสัมพันธ์กับระดับน ้าท่วม เป็นต้น 

  2) การป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า (Defend) ในยุคต่อมา ภายหลังจากข้อจ้ากัดด้าน
พื นที่และความหนาแน่นของจ้านวนประชากรจึงมีการพัฒนาแนวคิดในการรับมือกับระดับน ้าท่วม  ซึ่ง
มีความแตกต่างจากเดิม คือ ไม่จ้าเป็นต้องย้ายหรือปรับโครงสร้างพื นฐานตามระดับน ้าท่วม รวมทั ง       
การย้ายพื นที่พักอาศัยไปในพื นที่ที่ปลอดภัย เนื่องจากมีการก่อสร้าง “แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม”เป็น
เครื่องมือหลักในการกั นน ้า และลดแรงปะทะของคลื่น ซึ่งช่วยในการปิดล้อมพื นที่เมืองจากระดับน ้า
ภายนอกที่ยกตัวสูง โดยในระยะแรกแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมนี  ยังเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่มี         
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การออกแบบและพัฒนา เพียงมิติเดียว โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในการป้องกันน ้า
แบบแยกส่วนเท่านั น ซึ่งยุคการป้องกันน ้า ด้วยแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมนี  มีการแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้า
ออกเป็น 2 ส่วน ตามอิทธิพลของสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบทางกายภาพต่อพื นที่  โดยแบ่งเป็น  

   (1) พื นที่ตั งของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ซึ่งมักมักสร้างชิดกับล้าน ้า  
   (2) พื นที่ตั งของเมืองริมน ้าด้านใน  

   โดยในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ นระบุว่าการสร้างและใช้งานแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมเพียงมิติเดียวนี  ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการออกแบบที่ไม่มีความยั่งยืน เพราะลดการเข้าถึงทางน ้า
ท้าให้ปฏิสัมพันธ์ของคนกับน ้าลดน้อยลง ท้าให้พื นท่ีริมน ้าหรือชายฝั่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการท้า
กิจกรรมได้ ส้าหรับพื นที่อยู่อาศัย แม้ว่าระบบการป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า โดยอาศัยแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วมรูปแบบดังกล่าวจะสามารถสร้างขึ นได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาจ้ากัด แต่นับว่าเป็น
นโยบายที่มีราคาค่าใช้จ่ายสูงมากและส่งผลกระทบทางกายภาพโดยตรงทั งต่อผู้อยู่อาศัยและพื นที่
ริมน ้า โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ชิดกับด้านหลังของแนวเขื่อน เพราะลดการเข้าถึงทางน ้า จนเป็นสาเหตุท้า
ให้ปฏิสัมพันธ์ของคนกับน ้าลดน้อยลง ,พื นที่ริมน ้าหรือชายฝั่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการท้า
กิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการใช้พื นที่ริมน ้าเพ่ือการอยู่อาศัย และมักมีค่าใช้จ่าย
จากการเรียกเก็บภาษีและค่าซ่อมบ้ารุงที่สูงกว่าปกติ จนส่งผลให้คนถอยห่างจากแนวเขตป้องกันน ้า
ดังกล่าว จนพื นที่ริมน ้าและชายฝั่งขาดศักยภาพ ในการพัฒนาและถูกละเลยในที่สุด 

  ดังนั น จึงมีการเสนอแนวทางเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวว่า หากก้าหนดทิศทาง         
การพัฒนาแนวป้องกันดังกล่าว ควบคู่ไปกับการใช้พื นที่เพ่ือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อาทิ เสนอโอกาส
ส้าหรับนักพัฒนาที่จะได้รับประโยชน์จากพื นที่ริมน ้า หรือการใช้ประโยชน์บนพื นที่ดินที่เหมาะสม 
ภายในเขตพื นที่ที่ก้าหนดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ การพัฒนาร่วมดังกล่าวอาจกลายเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือการอยู่อาศัยร่วมกับน ้าในอนาคตได้  

  3) การสู้กับระดับน ้า (Attack) จากข้อเสนอแนะ ในการลดผลกระทบที่เกิดจาก
แนวความคิดการรับมือกับระดับน ้าท่วมทั ง 2 แนวทางที่ผ่านมา ท้าให้นักออกแบบและพัฒนาเมือง
รวมทั งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เริ่มตระหนักถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการใช้เครื่องมือในการบริหาร
จัดการน ้าแบบแยกส่วน ดังนั น ภายใต้แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ นในปัจจุบัน จึงได้รับความนิยมจนถูกยกให้
เป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่สุด ในการสร้างแผ่นดินรูปแบบใหม่ ซึ่งท้าให้มีการ
เลือกใช้เครื่องมือ   ในการออกแบบทางกายภาพที่มีลักษณะผสมผสานมากขึ น โดยน้าแนวคิดดังกล่าว
มาเป็น กลยุทธ์หลัก   ในการวางแผนและออกแบบพื นที่เมืองริมน ้า ทั งที่เป็นมาตรการการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมที่ไม่ ใช่สิ่ งปลูกสร้างอาทิ เครื่องมือในการก้าหนดนโยบายและแผนพัฒนาใน
ระดับประเทศและเมือง อย่างการวางแผนภาค      และเมือง เครื่องมือก้าหนดการออกแบบทาง
กายภาพในระดับย่านและชุมชนอย่าง การออกแบบชุมชนเมือง รวมทั งมาตรการการแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง อาทิ เครื่องมือด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และรูปแบบทาง
วิศวกรรม ซึ่งก้าหนดให้มีลักษณะยืดหยุ่นและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าท่วม         
โดยเครื่องมือเหล่านี จะถูกน้ามาออกแบบ การใช้งานที่เหมาะสมร่วมกัน เพ่ือลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ตามแต่ละบริบทของเมือง  
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  จากที่กล่าวมาในการวางแผนและนโยบาย จึงมีการก้าหนดขอบเขตพื นที่ตามความ
เปราะบางต่อระดับน ้าท่วมเพ่ือแบ่งหมวดหมู่การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม การก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคารที่สัมพันธ์กับระดับน ้า รวมถึงการก้าหนดเกณฑ์การปรับองค์ประกอบทางกายภาพที่
สัมพันธ์กับระดับน ้าท่วม ในแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ซึ่งในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง จะท้า
การปรับองค์ประกอบทางกายภาพตามขอบเขตพื นที่ ได้แก่ 1) ประเภทการใช้งาน อาทิ การก้าหนด
พื นชั นล่างของตัวอาคารให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ เช่น เป็นพื นที่เก็บของนอกเหนือจากการ
พักอาศัย 2) ระดับความสูงของอาคาร อาทิ การก้าหนดความสูงพื นที่ใช้งานพ้นระดับน ้าปกติ  3) การ
ใช้วัสดุที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้า รวมถึงการปรับโครงสร้างที่ไม่ขวางทางน ้า และ 4) 
ช่วงเวลาในการใช้งาน อาทิ การใช้พื นที่รับน ้าเป็นลานกีฬาสาธารณะในช่วงน ้าลด ซึ่งการปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพเหล่านี  จะขึ นอยู่กับหน่วยงานส่วนกลางหรือท้องถิ่นก้าหนด โดยจะท้าการ
เรียกเก็บภาษีมาก-น้อยแตกต่างกันไป ตามประเภทเครื่องมือและมาตรการที่ถูกก้าหนด เพ่ือใช้เป็น
ทุนในการพัฒนาพื นที่ใช้งาน รวมถึงรูปแบบของเครื่องมือในการป้องกันน ้า บนพื นที่เสี่ยงภัยให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

  ภายใต้แนวคิดดังกล่าว จึงท้าให้ปัจจุบันมีการออกแบบและพัฒนาแนวเขื่อนป้องกัน
น ้าท่วมและพื นที่ริมน ้าโดยรอบให้มีลักษณะทางกายภาพที่มีความยืดหยุ่นมากขึ น เพ่ือลดผลกระทบ
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยแบ่งเป็นแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีลักษณะถาวร และชั่วคราว
สามารถเปิด-ปิด หรือถอดประกอบเพิ่มความสูงได้ ทั งที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย และยอมให้น ้าผ่านได้
บางส่วนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ นอยู่กับ 1) การก้าหนดสภาพความเปราะบางของพื นที่ อาทิ ระดับ
น ้าท่วมในพื นที่  2) ประเภทของกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวก้าหนดระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าด้านใน  และ 3) 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของพื นที่นั นๆ นอกจากรูปแบบทางกายภาพแล้วการใช้งานแนวเขื่อน
ก็มีลักษณะการใช้งานแบบบูรณาการมากขึ นอีกด้วย อาทิ มีการออกแบบให้แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม
มีการเข้าถึงและการใช้งานเพ่ือเป็นทางสัญจรและเชื่อมต่อทางน ้าและบกมากขึ น อาทิ การออกแบบ
สันเขื่อนเป็นถนน ทางจักรยาน ทางเท้า ท่าเรือ และพื นที่สาธารณะส้าหรับผู้อยู่อาศัยริมน ้าในระดับ
ย่านและเมือง เป็นต้น  
    ดังนั น การแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้าในปัจจุบันจึงมักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
    (1) พื นที่ตั งของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 
    (2) พื นที่เชื่อมต่อระหว่างแนวเขื่อนและพื นที่เมืองด้านใน  
    (3) พื นที่ตั งของเมืองริมน ้าด้านใน  
    ซึ่งการแบ่งพื นที่ดังกล่าวยังคงให้ความส้าคัญกับเครื่องมือป้องกันน ้าอย่างแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วม และมีการตระหนักถึงความแตกต่างจากผลกระทบที่เกิดขึ นในพื นที่ด้านหลังแนวเขื่อน
มากขึ นอีกด้วย  
 ผลจากการศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดการรับมือกับระดับน ้าท่วมที่สูงขึ นดังกล่าว พบว่า    
ความแตกต่าง ซึ่งสามารถน้ามาเป็นเกณฑ์ในการจ้าแนกมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากระดับ
น ้าที่สูงขึ นคือ การแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการปรับตัว เพ่ืออาศัยอยู่
ร่วมกับน ้าตั งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็น ในยุคแรก ที่มีแนวคิดการหนีหรือล่าถอยต่อระดับน ้าเป็นกลยุทธ์
หลัก การแบ่งพื นที่ริมน ้าออกเป็น 2 ส่วนเกิดขึ น เพ่ือย้ายโครงสร้างพื นฐานและที่ตั งชุมชนไปใน      
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1) พื นที่ปลอดภัยจาก  ระดับน ้า โดยละทิ ง 2) พื นเสี่ยงภัยริมน ้า อย่างไร้ประโยชน์ แต่ด้วยข้อจ้ากัด
ด้านพื นทีป่ระกอบกับจ้านวนความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ นบนพื นที่ริมน ้า  
  ในยุคต่อมาการน้าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบพื นที่ริมน ้าจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป 
จึงเริ่มหาหนทางเพ่ืออาศัยอยู่ในพื นที่เดิม จนเกิดเป็นแนวคิดการป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า แม้ว่า
ภายใต้แนวคิดในยุคที่สองนี  ไม่จ้าเป็นต้องย้ายโครงสร้างพื นฐานหรือปรับตัว แต่การน้าสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือป้องกันน ้า   เพียงอย่างเดียว อาทิ แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม คันดินกั นน ้า ซึ่งเป็นการพัฒนาและ
ออกแบบแบบแยกส่วนมาใช้ในพื นที่ ส่งผลให้การแบ่งพื นที่ริมน ้าจากเดิมเปลี่ยนไป กลายเป็นการอยู่
อาศัยริมน ้าร่วมกับสิ่งปลูกสร้างเพียงมิติเดียว มีเพียง 1) พื นที่ริมน ้าที่เป็นที่ตั งของแนวเขื่อน และ 2) 
พื นที่ริมน ้าด้านในหลังแนวเขื่อน ซึ่งแนวเขื่อนที่ท้าหน้าที่เพียงการกั นน ้านี  ได้เริ่มส่งผลกระทบด้านลบ
ทั งกายภาพและสังคม ในการลดบทบาทการเข้าถึงล้าน ้า จนพื นที่ติดกับเขื่อนไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมได้อีกต่อไป ท้าให้แนวคิดดังกล่าวเริ่มลดความนิยมลงไปเช่นเดียวกันกับแนวคิดการล่าถอยต่อ
ระดับน ้า 
  ดังนั น ภายใต้แนวคิดการสู้กับระดับน ้า จึงเป็นพัฒนาการต่อยอดจากแนวคิดที่ผ่านมา โดยให้
ความส้าคัญกับการลดผลกระทบจากการเลือกใช้เครื่องมือในการป้องกันน ้าท่วม ซึ่งแสดงออกผ่าน     
การแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้า 3 ส่วน คือ 1) พื นที่ตั งแนวเขื่อนหรือพื นที่ริมน ้าชั นนอก 2)พื นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแนวเขื่อนและพื นที่เมืองริมน ้าด้านใน และ 3) พื นที่เมืองริมน ้าด้านใน เพ่ือลดผลกระทบจึง
ก้าหนดให้มีการออกแบบและพัฒนาบนพื นที่ในภาพรวมแบบผสมผสานกัน ทั งที่เป็นมาตรการ            
สิ่งปลูกสร้างและไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างในพื นที่ริมน ้า รวมถึงก้าหนดให้แนวเขื่อนในยุคนี มี การใช้งาน        
แบบบูรณาการนอกเหนือจากการกั นน ้า อาทิ การใช้พื นที่สันเขื่อนเพ่ือเป็นถนน ทางเท้า ทางจักรยาน 
หรือพื นที่สาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในหลายประเทศมีการใช้
มาตรการด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพ่ือก้าหนดองค์ประกอบทางกายภาพริมน ้าและการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่สัมพันธ์กับระดับน ้า ร่วมกับการออกแบบแนวเขื่อนดังกล่าว เพื่อก้าหนดหมวดหมู่การ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมและลดผลกระทบทางกายภาพที่อาจเกิดขึ นจากสิ่งปลูกสร้างอย่างแนวเขื่อนเอง 
และระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นได้ทั งจากภายในและภายนอกพื นที่  
  แต่เมื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในประเทศไทย พบว่า มีเพียงการ
ก้าหนดแนวทางการสร้างเขื่อน ในประเภทของเครื่องมือ อาทิ การวางแผนภาคและเมือง 
สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมซึ่งมีการน้าเสนอแนวทางการออกแบบในประเภทดังกล่าวอย่างมากมาย 
แต่ยังขาดการก้าหนดแนวทางด้านการออกแบบชุมชนเมืองที่ชัดเจน เช่น การแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้า 
การก้าหนดพื นที่เสี่ยงภัยริมน ้า การปรับองค์ประกอบทางกายภาพอาคารที่สัมพันธ์กับระดับน ้า และ
แนวเขื่อน เป็นต้น ด้วยเหตุนี ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะท้าการศึกษาเพ่ือค้นหารูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมเพียงในกรอบของการออกแบบชุมชนเมือง เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกายภาพของแนว
เขื่อน และพื นที่ใช้งานริมน ้า      ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและลักษณะการตั งถิ่นฐานของชุมชนริมน ้า
ตามบริบทแบบไทยน้อยท่ีสุด 
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  2.1.3 การออกแบบเขื่อนป้องกันน้ าท่วม 

  สิ่งที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ตาม“แนวทางการ
ออกแบบในพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม” ประกอบไปด้วย ประเด็นหลักที่ต้องท้าความเข้าใจก่อนท้าการ
ออกแบบสามประการ (Architects, 2009) ดังนี  

  

 

 

 
  
 

 

ภาพที่ 2-3 แสดงแนวทางการออกแบบพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม 

ที่มา : อ้างอิงจากThe Royal Institute of British Architects 2009, ผู้วิจัย, 2556  
     1) บริบทของพื นที่ศึกษา เพราะการศึกษาบริบทของพื นที่ท้าให้ทราบถึง
รูปแบบและระดับความเสี่ยงภัย รวมทั งศักยภาพและลักษณะความยืดหยุ่นทางอุทกวิทยา ผ่าน
การศึกษาต้าแหน่งที่ตั ง ภูมิประเทศ เช่น ต้าแหน่งที่ตั งอยู่ปากแม่น ้า มักได้รับน ้าขึ น-น ้าลงสูงกว่าพื นที่
ริมน ้าทั่วไปส่วนเศรษฐกิจ สังคม ท้าให้ทราบถึงศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ และรูปแบบ
กิจกรรม รวมถึงการใช้พื นที่ แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการปรับตัวเพ่ืออาศัยอยู่ร่วมกับน ้า ซึ่ง
บริบทของพื นที่เหล่านี จะเป็นตัวก้าหนดรูปแบบในการบริหารจัดการน ้าต่อไปได้    

    2) แนวทางการปรับตัวและมาตรการในการควบคุมระดับน ้าและการลด
ความรุนแรง ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพอันหลากหลาย ตามเงื่อนไข
ทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน โดยกลยุทธ์และทางเลือกของการป้องกันและลดผลกระทบอุทกภัยที่ใช้
กันในหลายประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละลุ่มน ้า ขึ นอยู่กับ 3 ปัจจัยที่ส้าคัญ คือ 1) สภาวะอากาศ 
เนื่องจากท้าให้เกิดน ้าท่วมในพื นที่ได้ทั งจากภายในและภายนอกพื นที่ 2) คุณลักษณะลุ่มน ้า เนื่องจาก
เป็นตัวบอกสภาพความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันไป 3) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
สังคม เนื่องจากเป็นตัวก้าหนดความสามารถในการเลือกใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงและลด
ผลกระทบที่แตกต่างกันไป   
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     อาทิ การสร้างช่องทางระบายน ้าและฟลัดเวย์ (Floodways) การผนวก
แนวทาง “การจัดให้มีพื นที่สีเขียวในเมือง” (Urban Greening) เช่น การมีพื นที่ชุ่มน ้า และพื นที่กัน
ชนทางสิ่งแวดล้อมการสร้างระบบเตือนภัยน ้าท่วม และการวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือหลีกเลี่ยงอุทกภัย 
เป็นต้น โดยมาตรการและการปรับตัวดังกล่าวจ้าเป็นต้องสอดคล้องกับบริบทของพื นที่ เนื่องจากส่งผล
กระทบโดยตรง การศึกษาผลกระทบด้านต่างๆควบคู่ไปกับการเลือกใช้มาตรการในการควบคุมจึงมี
ส่วนส้าคัญในการสร้างพัฒนาการในการปรับตัวให้กับชุมชนในพื นที่เสี่ยงภัยและน้ามาซึ่งการออกแบบ
ที่ยั่งยืน 

     3) การออกแบบที่ยั่งยืน เกิดจากการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆของ
มาตรการที่ใช้ควบคุมน ้าดังที่กล่าวมา ควบคู่กันไปกับการท้าความเข้าใจบริบทของพื นที่ จนเกิด
พัฒนาการการปรับตัวในการอยู่อาศัยที่ช่วยแก้ปัญหาน ้าท่วมและส่งผลกระทบต่อพื นที่น้อยที่สุด โดย
แนวทางการออกแบบจะขึ นอยู่กับบริบทเฉพาะของพื นที่ศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป 
และส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัย    ในพื นที่
เสี่ยงภัยโดยตรงแตกต่างกันไป 

    จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั งสามประการมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ ซึ่งสามารถ
น้ามาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบเบื องต้นเพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วม และก้าหนดหมวดหมู่ของวิธีการการ
แก้ปัญหาโดยเฉพาะการออกแบบพื นที่ใช้งานริมน ้าที่สัมพันธ์กับแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมทั ง 3 ส่วน 
ได้แก่ 

       1) พื นที่ตั งของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม หรือพื นที่ริมน ้าชั นนอก 

    2) พื นที่เชื่อมต่อระหว่างแนวเขื่อนและพื นที่เมืองด้านใน 

    3) พื นที่ตั งของเมืองริมน ้าด้านใน  

   เนื่องจากในแต่ละพื นที่ล้วนมีความสัมพันธ์กันในการวางแผนการพัฒนาเมืองและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของเขตเมืองบนพื นที่เสี่ยงภัยในภาพรวมร่วมกัน ซึ่งจะ
ยกตัวอยา่งเกณฑ์การออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมและพื นที่ใช้งานริมน ้าในส่วนต่อไป 

  2.2 การปรับองค์ประกอบทางกายภาพที่สัมพันธ์กับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา 

   จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมทางสังคมและการใช้พื นที่อาจกล่าวสรุป
ความส้าคัญในการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนได้ว่า เปรียบเสมือนสิ่งปลูกสร้างของคน
ในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัย การท้ากิจกรรม
หรือแม้แต่แนวคิดเพ่ือความปลอดภัย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนในชุมชน รวมถึงคน
และธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งแนวคิดและกิจกรรมที่เกิดขึ นดังกล่าวเป็นตัวก้าหนด
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพให้มีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน และส่งผลกับสภาพแวดล้อมโดยตรง
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(Amos Rapoport, 1990) ดังนั น การศึกษาบริบทของพื นที่ จึงอาจน้ามาเป็นเกณฑ์ในการปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมและการใช้งานพื นที่ริมน ้า ที่สอดคล้องกับ
รูปแบบกิจกรรมและลักษณะการตั งถ่ินฐาน ซึ่งอาจช่วยให้แนวเขื่อนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ริมน ้าน้อยที่สุดได้  

    2.2.1 กรณีศึกษาการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม  

   ดังที่กล่าวมาเพ่ือค้นหาแนวทางการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่สัมพันธ์กับ
รูปแบบกิจกรรมและสอดคล้องกับลักษณะการตั งถิ่นฐาน การศึกษากรณีตัวอย่าง โดยเฉพาะ
การศึกษาพื นที่ตัวอย่าง ด้วยเงื่อนไขทางธรรมชาติที่มีลักษณะความเปราะบางของพื นที่และรูปแบบ
แนวคิดในการปรับตัวใกล้เคียงกัน จะท้าให้ทราบถึงหลักการออกแบบ และเกณฑ์ซึ่งน้าไปสู่การ
ก้าหนดรูปแบบแนวเขื่อนและพื นที่ใช้งานริมน ้าที่มีความความใกล้เคียงกัน และสามารถน้าไปเป็น
ตัวอย่างและต่อยอดเพ่ือท้าการออกแบบต่อไปได้ 

   จำกสภำพทำงภูมิศำสตร์ที่ผืนแผ่นดินกว่ำร้อยละ 26 หรือพื นที่รำว 1 ใน 4 ของ
ประเทศที่ตั งอยู่ต่้ำกว่ำระดับน ้ำทะเล เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มีภูมิอำกำศที่เป็นสำเหตุให้เกิด
ควำมเสี่ยงอุทกภัยที่รุนแรงกว่ำ ส่งผลให้ตลอดประวัติศำสตร์กำรตั งถิ่นฐำนของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประชำชนและนักพัฒนำเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับน ้ำ ซึ่งมีวิวัฒนำกำรไปตำมยุคสมัยและสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนไป พร้อมๆ กับกำรพัฒนำกำรก่อสร้ำงแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมและเรียนรู้ระบบกำรจัดกำรทั ง
ทำงด้ำนกำรออกแบบทำงกำยภำพ กำรดูแลรักษำ รวมถึงกำรก้ำหนดมำตรกำรที่ช่วยลดผลกระทบที่
เกิดจำกกำรก่อสร้ำงแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม จนเกิดเป็นขั นตอนกำรพัฒนำและออกแบบแนวเขื่อน
ป้องกันน ้ำท่วมที่ถูกยกให้เป็นตัวอย่ำงกำรพัฒนำสิ่งก่อสร้ำงริมน ้ำในระดับสำกล  เพ่ืออำศัยอยู่ร่วมกับ
น ้ำที่มีรูปแบบยั่งยืนที่สุดในปัจจุบัน (Water brick, 2555) ด้วยเกณฑ์ทำงภูมิศำสตร์ และ
แนวควำมคิดที่ต้องกำรอยู่ร่วมกับน ้ำต่อไปในอนำคต แนวทำงกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม
และพื นที่ใช้งำนริมน ้ำจำกประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงถูกน้ำมำเป็นกรณีศึกษำในครั งนี    

   โดยพบว่ำมีหลักกำรพัฒนำและออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม 5 ล้ำดับขั นตอน 
(Architects, 2009)ดังต่อไปนี  

1) การประเมินความเสี่ยงน้ าท่วม  

     ในกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม จะเริ่มท้ำกำรประเมินควำมเสี่ยง
น ้ำท่วมและจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของพื นที่ก่อน จำกกำรพิจำรณำปัจจัยที่ท้ำให้เกิดน ้ำท่วม ไม่ว่ำจะ
เป็นบริบทของที่ตั ง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ เช่น ที่ตั งอยู่ในพื นที่ฝนตกชุก, ลักษณะภูมิ
ประเทศที่ตั งเป็นแอ่งกระทะ, ที่ตั งอยู่ใกล้ภูเขำสูงชันหรืออยู่ตำมชำยฝั่งทะเลและแม่น ้ำเพ่ือเข้ำใจเหตุ



 

 

20 

ที่ท้ำให้เกิดควำมเสี่ยงภัย และกำรเลือกใช้มำตรกำรกำรป้องกันร่วมกับศึกษำปัจจัยของระดับน ้ำที่
ส่งผลกระทบต่อพื นที่โดยตรงสองระดับ ได้แก่ 

       1.1) ระดับน ้ำท่วมปกติ คือควำมน่ำจะเป็นของระดับน ้ำท่วมและ
รูปแบบของกำรท่วมที่เกิดขึ นในพื นที่เป็นปกติ ซึ่งระดับน ้ำท่วมดังกล่ำวสำมำรถแสดงระยะเวลำและ
ระดับ   ที่น ้ำท่วมได้ ซึ่งเป็นโอกำสในกำรใช้พื นที่เมื่อน ้ำลด  

      1.2) ระดับน ้ำท่วมที่อำจเกิดขึ นได้ คือ ควำมน่ำจะเป็นของระดับ
น ้ำท่วมที่สูงมำกกว่ำปกติ โดยสำมำรถประเมินได้จำกบันทึกแนวโน้มของระดับน ้ำท่วม อำทิ บันทึก
เหตุกำรณ์น ้ำท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปี รอบ 50 ปี และรอบ 100 ปี เป็นต้น ซึ่งบันทึกเหตุกำรณ์น ้ำท่วม
เหล่ำนี  สำมำรถคำดกำรณ์ควำมถี่ในกำรเกิดน ้ำท่วมและกำรเพิ่มระดับของน ้ำท่วมในอนำคตเพ่ือใช้ท้ำ
กำรออกแบบพื นที่รองรับน ้ำท่วมได้  

    โดยกำรก้ำหนดขอบเขตพื นที่เพ่ือจัดหมวดหมู่วิธีกำรแก้ปัญหำบนพื นที่เพ่ือช่วยลด
ระดับน ้ำหรือระยะเวลำในกำรประสบภัยให้น้อยที่สุด ส่วนใหญ่มักจะแบ่งพื นที่ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมระดับสูง ระดับกลำง และระดับต่้ำ ตำมกำรบันทึกทำงอุทกศำสตร์ของระดับ  น ้ำ
ท่วมและเส้นทำงกำรไหลจำกเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำ เพ่ือน้ำมำใช้ประเมินควำมน่ำจะเป็นของสถำนกำรณ์
น ้ำท่วมที่อำจเกิดขึ นในปัจจุบัน  และก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั งองค์ประกอบของพื นที่
ดังกล่ำวเพ่ือแก้ปัญหำน ้ำท่วมในภำพรวม อำทิ กำรก้ำหนดเส้นทำงน ้ำไหลเพ่ือช่วยระบำยกำรท่วมขัง 
กำรปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมขนส่ง กำรวำงแผนอพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื นที่ปลอดภัย และกำรระบุ
พื นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้งำนเพื่อเป็นพื นที่รับน ้ำต่ำงๆ เป็นต้น ดังภำพที่ 2-6 
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ภำพที่ 2-4 แสดงกำรประเมินควำมเสี่ยงน ้ำท่วม 

ที่มำ : The Royal Institute of British Architects, 2552 

2) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

    หลังจำกทรำบถึงรูปแบบของควำมเสี่ยงภัยน ้ำท่วม และระดับควำมเปรำะบำงของ
พื นที่แล้ว ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะน้ำมำก้ำหนดกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
จัดหมวดหมู่กำรป้องกันเพ่ือก้ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยงน ้ำท่วมในกำรใช้งำน 
พร้อมทั งก้ำหนดจุดแข็งของพื นที่เพ่ือลดผลกระทบที่ตำมมำ อำทิ กำรก้ำหนดพื นที่รับน ้ำ  ก้ำหนดกำร
ใช้งำนพื นที่ ชั่วครำวหรือจ้ำกัดเวลำกำรใช้งำน พื นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้งำน และกำรหำพื นที่
ทดแทนเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดิน (Association of British insurers, 2007)  

     ตัวอย่ำงกำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมระดับควำมเปรำะบำงของพื นที่     
โดยแบ่งแนวทำงกำรแก้ปัญหำตำมขอบเขตของระดับน ้ำท่วมในพื นที่เสี่ยงภัยที่ก้ำหนดไว้ จำกกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ ซึ่งระดับควำมเปรำะบำงของพื นที่ดังกล่ำวนี จะเป็น
ตัวก้ำหนดระดับปฏิสัมพันธ์ของกำรใช้พื นที่กับน ้ำ เมื่อทรำบระดับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจำกพฤติกรรมกำร
ใช้งำน ก็จะน้ำมำจัดหมวดหมู่กำรป้องกันเพ่ือก้ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยงน ้ำท่วม
ในพื นที่ได้ ดังตัวอย่ำงกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในตำรำงที่ 2-1 และตำรำงที่ 2-2  
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ตำรำงที่ 2-1 ตำรำงแสดงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมระดับน ้ำท่วม 

 
ที่มำ : Flood risk vulnerability and flood zone compatibility , 

The Royal Institute of British Architects, 2552 

    ตำรำงที่ 2-1 แสดงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมระดับ
ควำมเสี่ยงภัยน ้ำท่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ โซน 1 คือ ระดับน ้ำท่วมต่้ำ โซน 2 คือ น ้ำท่วม
ระดับกลำง และโซน  3a คือ ระดับน ้ำท่วมสูง โซน 3b คือ ระดับน ้ำท่วมสูงเป็นพิเศษ  โดยขอบเขต
ของ โซน 1-3b มำจำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงภัยน ้ำท่วมในกำรศึกษำควำมลึกของระดับน ้ำและทิศ
ทำงกำรไหลในพื นที่นั นๆ  ซึ่งกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรสร้ำงโอกำส
ให้กับเมืองในกำรใช้พื นที่ ไม่ว่ำจะเป็น กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของที่ดินที่มีควำมเสี่ยงน ้ำท่วม ด้วยกำร
จับคู่กำรใช้งำนแบบผสมผสำนโดยมีเงื่อนไขเรื่องเวลำเป็นตัวก้ำหนด เช่น กำรใช้พื นท่ีรับน ้ำเป็นสนำม
กีฬำกลำงแจ้งหรือสวนสำธำรณะในช่วงน ้ำลด กำรเรียกเก็บภำษีตำมระดับควำมเสี่ยงของพื นที่เสี่ยง
ภัยซึ่งมักจะมีอัตรำสูงกว่ำพื นที่ทั่วไป เนื่องจำกน้ำไปพัฒนำรูปแบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
รวมทั งแนวป้องกันทำงวิศวกรรมที่จะช่วยให้ผู้อยู่อำศัยเกิดควำมเชื่อม่ัน รองรับกำรด้ำเนินชีวิตอยู่บน
พื นที่เสี่ยงภัยดังกล่ำวได้อย่ำงปกติ  และเกิดกำรลงทุนในพื นที่ ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรสร้ำงชุมชนที่ยั่งยืน  
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3) มำตรกำรเพ่ือใช้ควบคุมเพ่ือลดควำมเสี่ยง  

     ทั งนี จำกควำมเข้ำใจบริบทของพื นที่เสี่ยงภัยและพฤติกรรมกำรใช้งำน
ดังกล่ำว     จะน้ำไปก้ำหนดจุดแข็งของแต่ละพื นที่ เพื่อจัดหมวดหมู่มำตรกำรควบคุมและป้องกัน 
อำท ิรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม อย่ำงกำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำ กำรใช้อ่ำงเก็บน ้ำ กำร
ใช้เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดต่ำงๆ กำรสร้ำงประตูระบำยน ้ำและประตูควบคุมน ้ำท่วม ที่จะช่วยลด
ผลกระทบที่ตำมมำจำกปัญหำน ้ำท่วมในภำพรวมต่อไป  

ตำรำงที่ 2-2 ตำรำงแสดงรูปแบบกำรแก้ปัญหำน ้ำท่วมตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
ที่มำ : Land use category,The Royal Institute of British Architects, 2552 

    แต่มำตรกำรควบคุมและป้องกันดังกล่ำวยังไม่เพียงพอส้ำหรับกำรลดปัญหำที่เกิด
จำกน ้ำท่วมอย่ำงยั่งยืน เพรำะหำกขำดกำรเตรียมกำรส้ำหรับอุทกภัยที่มีขนำดใหญ่กว่ำมำตรฐำน   
กำรออกแบบที่วำงไว้ นอกจำกไม่สำมำรถป้องกันปัญหำอุทกภัยที่เกิดขึ นได้ยังอำจกลำยเป็นเหตุผล
หลักอันหนึ่งที่ท้ำให้สถำนกำรณ์รุนแรงมำกขึ นจำกเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำท่วมดังกล่ำว เหตุ
เพรำะสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและควำมรุนแรงของปัญหำน ้ำท่วมที่มีมำกขึ น
ประกอบกับกำรขยำยตัวของเขตเมือง ท้ำให้พื นที่ใช้งำนมีอยู่อย่ำงจ้ำกัดและอยู่ในสภำวะเสี่ยงภัย
อย่ำงเลี่ยงไม่ได้  
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4) มำตรกำรปรับตัว เพื่อลดผลกระทบ 

    ดังนั นมำตรกำรในกำรปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจึงเป็นอีกทำงหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภำพในกำรอยู่อำศัยร่วมกับน ้ำและลดผลกระทบอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้“แนวคิดกำรรับรู้สภำพ
ยืดหยุ่นของพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วม” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภำพกำรใช้งำนในพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วม 
โดยเฉพำะ    กำรออกแบบที่สำมำรถอยู่ร่วมกับน ้ำได้ 2 ลักษณะส้ำคัญ(BuildinG Futures RIBA 
And Institution of Civil engineers, 2011) ได้แก่  

 
ภำพที่ 2-5 แสดงกำรออกแบบสถำปัตยกรรมแบบยกพื นสูง 

ที่มำ : อ้ำงอิงจำกThe Royal Institute of British Architects 2009, ผู้วิจัย, 2556 

       4.1) กำรออกแบบที่ทนต่อภัยน ้ำท่วม (Resistant Designs) คือ       กำร
ก้ำหนดคุณสมบัติและองค์ประกอบอำคำร ไม่ว่ำจะเป็นรูปทรงอำคำร และวัสดุ รวมทั งเทคโนโลยีกำร
ก่อสร้ำงที่สำมำรถต้ำนทำนหรือปรับตัวตำมระดับน ้ำ สำมำรถยอมให้น ้ำไหลผ่ำนไปได้ โดยไม่ขวำงทำง
น ้ำ มีลักษณะเฉพำะตัวที่ส่งเสริมให้ผู้อยู่อำศัยในพื นที่เสี่ยงภัยยังสำมำรถด้ำเนินชีวิต ในพื นที่ดังกล่ำว
ได้   อย่ำงปกติ ในขณะที่เกิดภัยน ้ำท่วมหรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน ้ำ ตัวอย่ำงกำรออกแบบ
ที่ทนต่อภัยน ้ำท่วมนี  ได้แก่  กำรออกแบบสถำปัตยกรรมแบบยกพื นสูง (Stilt- Architecture) คือ กำร
ออกแบบพื นที่ใช้งำนของอำคำรให้มีควำมสูงอยู่เหนือระดับน ้ำท่วม กำรปรับตัวในลักษณะดังกล่ำว
เป็นกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพของชุมชนประเภท “ลักษณะอำคำร” ให้มีลักษณะควำมสูง
อำคำรสูงเหนือระดับน ้ำอย่ำงถำวร และก้ำหนดให้มีพื นที่ใช้งำนเหนือระดับน ้ำตลอดเวลำ มักพบเห็น
ได้ตำมบริเวณแถบชำยฝั่งทะเล ในพื นที่บริเวณลุ่มน ้ำและท่ีรำบต่้ำ ที่เป็นทำงน ้ำไหลผ่ำนลงสู่ทะเลหรือ
แม่น ้ำ โดยส่วนใหญ่  ผู้อยู่อำศัยในบริเวณดังกล่ำวไม่จ้ำเป็นต้องมีกำรควบคุมระดับน ้ำ แต่อำศัยน ้ำที่
ไหลผ่ำนไปมำ ในกำรประกอบอำชีพและด้ำรงชีวิต 
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ภำพที่ 2-6 แสดงกำรออกแบบสถำปัตยกรรมเพ่ืออยู่บนน ้ำหรือลอยน ้ำ 

ที่มำ : อ้ำงอิงจำกThe Royal Institute of British Architects 2009, ผู้วิจัย, 2556 

     อีกตัวอย่ำงของกำรออกแบบที่ทนต่อภัยน ้ำท่วม คือ กำรออกแบบ
สถำปัตยกรรมเพ่ืออยู่บนน ้ำหรือลอยน ้ำ (Floating Architecture) มักมีลักษณะของบ้ำนเรือนที่เป็น
เรือนแพและแพ ลอยอยู่เหนือระดับน ้ำและปรับตัวขึ นลงตำมระดับน ้ำที่เปลี่ยนแปลง มักมีกำรสร้ำง
พื นที่อยู่อำศัย และเกษตรกรรมอยู่บนผิวน ้ำ และมีกำรสร้ำง “พื นที่ว่ำง” ขึ นมำใหม่บนผิวน ้ำเพื่อเป็น
แหล่งท้ำมำหำกินซึ่งกำรอยู่อำศัยและกำรท้ำกิจกรรมของชุมชนในกำรปรับตัวดังกล่ำว คือกำรปรับ
องค์ประกอบประเภท “ลักษณะของอำคำร” 

       4.2) กำรออกแบบที่มีลักษณะยืดหยุ่น (Resilient Design) คือ       กำร
ออกแบบที่ว่ำงที่สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนได้ โดยมีกำรค้ำนึงถึงลักษณะยืดหยุ่น ในกำรใช้งำน
ของผู้อยู่อำศัยทีส่ำมำรถปรับใช้งำนพื นที่ภำยในให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของแต่ละครัวเรือน เช่น 
กำรปรับใช้พื นที่บำงส่วนของบ้ำน ,พื นที่สัญจร และพื นที่ประกอบกิจกรรมภำยในชุมชนให้อยู่ในระดับ
ที่พ้นน ้ำ เมื่อเกิดภัยน ้ำท่วม ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนสภำพจำกเมืองบกเป็นเมืองน ้ำได้โดยไม่ท้ำลำยระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่เดิม อำทิ กำรออกแบบสถำปัตยกรรมแบบสะเทินน ้ำสะเทินบก 
(Amphibious Architecture) ดังตัวอย่ำงภำพที่ 2-8 เป็นต้น 
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ภำพที่ 2-7 แสดงกำรออกแบบสถำปัตยกรรมแบบสะเทินน ้ำสะเทินบก 

กำรออกแบบเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้พื นที่ภำยในบ้ำนเมื่อเกิดภัยน ้ำท่วม 

ที่มำ : อ้ำงอิงจำกThe Royal Institute of British Architects 2009, ผู้วิจัย, 2556 
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   ดังนั น จำกคุณลักษณะเฉพำะที่พบ สำมำรถน้ำมำก้ำหนดมำตรกำรเพ่ือ
ควบคุมกำรออกแบบองค์ประกอบทำงกำยภำพระดับตัวอำคำร เพื่อลดควำมเสี่ยงน ้ำท่วมให้แก่
ประชำชนในพื นท่ีกรณีศึกษำได้ เช่น ก้ำหนดควำมสูงของพื นอำคำรหนีน ้ำ รูปแบบโครงสร้ำงอำคำรที่
ทนต่อน ้ำท่วม และประเภทกำรใช้งำนที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมช่วงเวลำ ซึ่งในแต่ละประเภทของ
กำรใช้ประโยชน์อำคำรถูกก้ำหนดให้มีระดับควำมสูงในกำรยกพื นหนีน ้ำที่แตกต่ำงกันออกไป โดยใน
กำรศึกษำครั งนี ก้ำหนดให้ระดับพื นแต่ละชั น ขึ นอยู่กับควำมสูงจำกระดับน ้ำท่วมมำตรฐำน(BFE : 
Base flood- elevation) +30ถึง50 เซนติเมตร เพ่ือก้ำหนดระดับพื นที่ใช้งำนที่ปลอดภัยเหนือระดับ
น ้ำท่วม(DFE : Design flood elevation) ภำพที่ 2-3 และตำรำงที่ 2-4   

ตำรำงที่ 2-3 แสดงกลยุทธ์กำรออกแบบและปรับโครงสร้ำงเพ่ือแก้ไขปัญหำน ้ำท่วม 

 
ที่มำ : อ้ำงอิงจำก NYC Building Code 2008 ,ผู้วิจัย, 2556 

   ซึ่งแนวทำงกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพเพ่ือช่วยลดผลกระทบ จำกระดับน ้ำ
ท่วมนี  จะน้ำมำก้ำหนดรูปแบบอำคำร, สิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงกำรออกแบบพื นที่ใช้งำนริมน ้ำ ร่วมกับ
กำรก้ำหนดรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมในครั งนี  เพื่อให้ชุมชนริมน ้ำได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั งจำก
น ้ำท่วมที่มำจำกระดับน ้ำภำยนอก และน ้ำที่อำจท่วมขังภำยในพื นที่ ซึ่งอำจเกิดจำกปริมำณน ้ำฝนและ
กำรระบำยน ้ำที่สัมพันธ์กับแนวเขื่อนกั นน ้ำ  
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ตำรำงที่ 2-4 แสดงระดับกำรยกพื นสูงในแต่ละประเภทอำคำร 

 
ที่มำ : อ้ำงอิงจำก NYC Building Code 2008 ,ผู้วิจัย, 2556 
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ตำรำงที่ 2-5 แสดงกลยุทธ์กำรออกแบบบนพื นที่เสี่ยงภัยริมน ้ำแบบต่ำงๆ 

 
ที่มำ : NYC planning department, city of Newyork 2008, 2556 
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5) กำรประเมินผลกระทบ เพ่ือท้ำกำรพัฒนำมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ  

     แต่มำตรกำรกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกน ้ำท่วมดังกล่ำว ไม่ได้ปรำศจำก
ผลกระทบด้ำนลบ กำรประเมินผลกระทบจำกปัจจัยด้ำนต่ำงๆ อำทิ นิเวศวิทยำ อุทกวิทยำ รูปแบบ
ควำมสัมพันธ์ของน ้ำกับชุมชน รวมทั งกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ ล้วนมีควำมส้ำคัญในกำรศึกษำ
ควบคู่กันไปกับกำรพัฒนำกำรออกแบบรวมทั งกำรก้ำหนดกำรใช้งำนพื นที่เสี่ยงภัย ซึ่งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวจะส่งเสริมให้เกิดพัฒนำกำรกำรปรับตัวเพ่ือกำรอยู่อำศัยและแก้ปัญหำน ้ำท่วมที่ยั่งยืน จำก
กำรช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนบนพื นที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุด ซึ่งเกิดจำกกำรออกแบบที่เข้ำใจสภำพควำม
เปรำะบำงของพื นที่ เพ่ือลดจุดอ่อนและเพ่ิมจุดแข็งแก่พื นที่เสี่ยงภัย 

   สรุปแนวทำงกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม ในประเทศเนเธอร์แลนด์  

     จำกกำรศึกษำแนวทำงดังกล่ำวพบว่ำ หลักกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมที่
มีลักษณะยั่งยืน ควรเกิดจำกกำรออกแบบภำยใต้แนวคิดท่ีมีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
ของที่ตั ง รวมถึงกำรเลือกใช้เครื่องมือ และมำตรกำรด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผนในกำรป้องกันน ้ำ
ท่วมว่ำ ควรมีรูปแบบกำรแก้ไขปัญหำที่หลำกหลำย ตำมกำรประเมินสภำพควำมเปรำะบำงของพื นที่
ศึกษำเป็นหลัก (York, 2011)  โดยสำมำรถสรุปหลักกำรพัฒนำและออกแบบแนวเขื่อนที่สำมำรถ
น้ำไปเป็นตัวอย่ำงในกำรออกแบบครั งนี ได้ 3 ส่วน ดังนี  

       1) หลักกำรออกแบบแนวเขื่อนและปรับตัวบนพื นที่เสี่ยงภัย ที่ค้นพบถูก
แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ  

       1.1) กำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพในระดับตัวอำคำร เช่น 
ก้ำหนดควำมสูงของพื นอำคำรหนีน ้ำ รูปแบบโครงสร้ำงอำคำรที่ทนต่อน ้ำท่วม และประเภทกำรใช้งำน
ที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมช่วงเวลำ  

      1.2) กำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพในระดับย่ำนและชุมชน    
ซึ่งมีกำรแบ่งพื นที่เพ่ือท้ำกำรออกแบบ ออกเป็น 3 ส่วนจำกระดับน ้ำท่วมในพื นที่ที่สัมพันธ์กับแนว
เขื่อน ได้แก่  

        1.2.1) พื นที่ตั งของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม หรือพื นที่
เมืองริมน ้ำชั นนอก ซึ่งมักจะมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำ ในระดับมำก เนื่องจำกเป็นพื นที่ชิดล้ำน ้ำ 

        1.2.2) พื นที่เชื่อมต่อระหว่ำงแนวเขื่อนและพื นที่เมืองด้ำน
ในหรือพื นที่เมืองริมน ้ำชั นกลำง ซึ่งมักจะมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำ ในระดับกลำง  
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         1.2.3) พื นที่ตั งของเมืองริมน ้ำด้ำนใน ซึ่งมักจะมีระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับน ้ำ ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจำกตั งอยู่ห่ำงจำกล้ำน ้ำ 

       2) สิ่งที่ต้องค้ำนึงถึงในกำรออกแบบ โดยพบว่ำมีกำรศึกษำองค์ประกอบ
สำมประกำรที่ส้ำคัญในกำรออกแบบทำงกำยภำพริมน ้ำเพ่ือเป็นเกณฑ์กำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกัน
น ้ำท่วม ได้แก่  

       2.1) บริบทของพื นที่ โดยเฉพำะประเภทและควำมรุนแรงของ
ระดับน ้ำท่วม กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน, รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจำกควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำ
ของประชำชน  เป็นต้น 

       2.2) แนวทำงกำรปรับตัวและมำตรกำรในกำรควบคุมระดับน ้ำ 
เพ่ือลดควำมรุนแรง เนื่องจำกรูปแบบเทคโนโลยีในกำรควบคุมน ้ำเป็นตัวชี วัดระดับกำรมีปฏิสัมพันธ์
กับน ้ำได้เป็นอย่ำงดี รูปแบบเทคโนโลยีที่เลือกใช้จึงเป็นตัวก้ำหนดระดับกำรมีปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของ
พื นที่ด้ำนใน  ซึ่งมักแบ่งกำรมีปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของพื นที่ด้ำนใน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี  

         2.2.1) ระดับน้อย พบว่ำ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรน ้ำ
จะมีลักษณะถำวรเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ยอมให้น ้ำผ่ำนได้เลย  อำทิ ก้ำแพงกั นน ้ำ เขื่อนป้องกันน ้ำ และ
คันกั นน ้ำประเภทต่ำงๆ  

       2.2.2) ระดับกลำง พบว่ำ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรน ้ำ
จะมีลักษณะยืดหยุ่นมำกกว่ำแบบแรกคือเป็นสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวหรือถำวรแต่ยอมให้น ้ำสำมำรถผ่ำน
ได้บำงส่วน ช่วยในกำรชะลอควำมรุนแรงของคลื่นที่ซัดเข้ำหำพื นที่และควบคุมปริมำณกำรเข้ำ-ออก
ของน ้ำได้ อำทิ  ถุงทรำย,ก้ำแพงไม้ไผ่ ประตูระบำยน ้ำ สถำนีสูบน ้ำ ฝำย และเครื่องกั นคลื่นพำยุซัดฝั่ง
ประเภทต่ำงๆ 

       2.2.3) ระดับมำก พบว่ำ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรน ้ำ
จะมีลักษณะยืดหยุ่นเป็นพิเศษ คือเป็นเทคโนโลยีในกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรมเพ่ือกำรปรับตัว
ตำมระดับน ้ำ ท้ำให้สำมำรถอยู่อำศัยได้ในขณะที่น ้ำสำมำรถไหลผ่ำนเข้ำมำในพื นที่ และไม่กีด
ขวำงทำงน ้ำ อำทิ กำรยกใต้ถุนสูงกว่ำระดับน ้ำท่วม, กำรสร้ำงเรือนแพที่ปรับตัวตำมระดับน ้ำขึ น-ลง 
และกำรอยู่อำศัยในเรือนสะเทิ นน ้ำ-สะเทิ นบก ที่เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้สอยพื นที่ภำยใน
บ้ำนระหว่ำงชั นล่ำงและชั นบนตำมฤดูกำล 

       2.3)  กำรศึกษำผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรเลือกใช้
มำตรกำรควบคุมน ้ำ ซึ่งจะท้ำให้เกิดกำรออกแบบที่มีลักษณะของควำมยั่งยืน 
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     3) หลักกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม เกิดจำกกำรน้ำเกณฑ์ในกำร
ออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมที่พบ มำล้ำดับขั นตอนในกำรออกแบบ โดยเริ่มจำก1) กำรท้ำกำร
ประเมินควำมเสี่ยงภัยน ้ำท่วม 2) กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 3) กำรก้ำหนดมำตรกำรเพ่ือใช้
ควบคุมเพ่ือลดควำมเสี่ยง 4) กำรก้ำหนดมำตรกำรปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 5) กำรประเมินผล
กระทบ  

      โดยหลักกำรออกแบบแนวเขื่อนดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนกำรและ
ขั นตอนกำรออกแบบแนวเขื่อน ที่จะส่งผลให้กำรก่อสร้ำงแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมส่งผลกระทบด้ำน
กำยภำพและด้ำนสังคมต่อชุมชนริมน ้ำน้อยที่สุด ดังภำพที่ 2-10 

 
ภำพที่ 2-8 แสดงล้ำดับขั นตอนในกำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม 

ที่มำ : อ้ำงอิง NYC PLANNING Department, City of NEWYORK 2008, ผู้วิจัย, 2556 

   2.2.2 กำรตั งถ่ินฐำนของชุมชนริมน ้ำภำคกลำง 

   ตั งแต่อดีตกำรตั งถิ่นฐำนของมนุษย์มักตั งอยู่ตำมแหล่งน ้ำ โดยมีกำรแสดงออกถึงวิถี
ควำมเป็นตัวตนผ่ำนกำรออกแบบโครงสร้ำงเชิงกำยภำพที่สัมพันธ์กับระบบกิจกรรมตำมวิถีชีวิต
โดยตรง ผ่ำนองค์ประกอบทำงกำยภำพชุมชน 4 ประเภท ได้แก่ 1)โครงข่ำยกำรสัญจร, 2)กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ้ำแนกตำมกิจกรรมหลักท่ีท้ำ เช่น พื นที่ส้ำหรับพักอำศัย, พื นที่ส้ำหรับพำณิชยกรรม, 
พื นที่ส้ำหรับกิจกรรมทำงศำสนำ เป็นต้น, 3)พื นที่โล่งหรือลำนสำธำรณะส้ำหรับท้ำกิจกรรมร่วมกัน
ของคนในชุมชน และ 4)ลักษณะอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงริมน ้ำ (สิริมำ ศรีสุวรรณ์, 2553)  โดยรูปแบบ
ขององค์ประกอบทำงกำยภำพดังกล่ำวมักเกิดจำกลักษณะของสิ่งแวดล้อม อำทิ ลักษณะภูมิประเทศ



 

 

33 

ภูมิอำกำศ ธรณีวิทยำ อุทกวิทยำ และแนวควำมคิดด้ำนควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัวในทำง
นิเวศวิทยำเมือง ที่ส่งผลให้รูปแบบพฤติกรรมกำรใช้น ้ำและควำมต้องกำรควบคุมน ้ำมีลักษณะเฉพำะที่
แตกต่ำงกันออกไป อันน้ำไปสู่ควำมหลำกหลำยทำงกำยภำพของพื นที่ริมน ้ำโดยตรงจำกกิจกรรมของ
ผู้ใช้งำน ซึ่งพบแนวคิดในเรื่องควำมหมำยที่บอกถึงลักษณะและองค์ประกอบเฉพำะในกำรตั งถิ่นฐำน
ริมน ้ำตำมบริบทแบบไทย ดังนี  

    จำกสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศของภำคกลำง ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและ
ควำมลำดชันน้อย ท้ำให้สภำพควำมเป็นอยู่ของชุมชนในพื นที่ลุ่มแม่น ้ำ ภำคกลำง อำศัยเรือและกำร
สัญจรทำงน ้ำตลอดทั งปี ประชำชนเลือกที่จะตั งบ้ำนเรือนอยู่ริมน ้ำ ท้ำให้เรือนที่อยู่ชำยน ้ำมีกำรยกใต้
ถุนสูง ส้ำหรับบ้ำนเรือนที่อยู่บนตลิ่งริมน ้ำ พอหมดหน้ำน ้ำท่วม ใต้ถุนเรือนก็มักจะใช้เป็นที่นั่งเล่นท้ำ
กิจวัตรประจ้ำวัน รวมทั งเป็นที่เก็บสิ่งของและเครื่องมือกำรเกษตรได้ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543)และ
เมื่อมีกำรรวมกลุ่มจนเกิดเป็นหมู่บ้ำนแล้ว องค์ประกอบส้ำคัญที่เกิดขึ นตำมมำ คือ ตลำดและลำนวัด 
โดยมีตลำดเป็นศูนย์กลำงส้ำหรับกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำของคนในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งมีลำนวัด
เป็นศูนย์กลำงของหมู่บ้ำน ใช้เป็นจุดนัดพบปะกัน ภำยหลังจำกที่ชำวบ้ำนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีแล้วตั งขึ น
มำ ส่วนอำคำรบ้ำนเรือนจะเรียงรำยขนำนไปตำมล้ำน ้ำ โดยพื นที่ด้ำนหลังมักเป็นสวน ทุ่งนำหรือพืชไร่
(ฤทัย ใจจงรัก, 2539) ซึ่งสำมำรถสรุปองค์ประกอบทำงกำยภำพที่ส้ำคัญได้ 3 ประกำร คือ ประกำร
แรก คือ วัด ซึ่งเป็นที่สำธำรณะประโยชน์ซึ่งตั งอยู่ริมฝั่งคลอง ประกำรที่สอง คือ ท่ำเรือร่วม บ้ำนริม
คลองส่วนใหญ่จะมีพื นที่ขึ นลงเรือประจ้ำบ้ำนอยู่ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน และประกำรที่สำม คือ 
ตลิ่งหรือเขื่อน เป็นตัวก้ำหนดแนวเขตของล้ำน ้ำ ตำมธรรมชำติเพ่ือกันคลื่นซัด เดิมเริ่มจำกตลิ่งดิน 
ต่อมำท้ำเขื่อนไม้เปลี่ยนมำเป็นเขื่อนหินทิ งเพ่ือรักษำหน้ำดินและน้ำหินมำก่อเป็นก้ำแพงล้อมบ้ำน
ตนเองแล้วน้ำไปสู่กำรเทคอนกรีตทับหินที่รวมกันจนพัฒนำมำเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบถำวร
ในปัจจุบัน (เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และศักดิ์สิน ทองสุขมำก, 2553) 

    อำจกล่ำวได้ว่ำ ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่เอื อต่อกำรตั งถิ่นฐำนทำงน ้ำ  ท้ำให้
ชุมชนและ ล้ำน ้ำในภำคกลำง มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงแนบแน่น ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรจ้ำแนกพื นที่ใช้
งำนที่สัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำ ที่แบ่งออกเพียง 2 ประเภท คือ 1)พื นที่ประเภทที่พัก
อำศัย อำทิ บ้ำน ร้ำนค้ำ เป็นต้น และ2)พื นที่ประเภทสำธำรณประโยชน์ ซึ่งมักใช้เป็นพื นที่ศูนย์กลำง
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงพื นที่บกและล้ำน ้ำ อำทิ ท่ำเรือร่วม,ลำนวัด และตลำด เป็นต้น  รวมถึงกำร
ออกแบบองค์ประกอบทำงกำยภำพของชุมชนริมน ้ำที่เกิดจำกควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำ 
เช่น โครงสร้ำงของชุมชนที่มีกำรขยำยตัวขนำนไปตำมล้ำน ้ำ ในลักษณะพ่ึงพำ เนื่องจำกควำมลำดชัน
ในพื นที่น้อย ล้ำน ้ำจึงไหลเอ่ือย ไม่เกิดคลื่นที่รุนแรง ส่งผลให้กำรวำงแนวอำคำรส่วนใหญ่อยู่ตำมแนว
ตลิ่งหรือแช่อยู่ในน ้ำ เพ่ือใช้ล้ำน ้ำในกำรด้ำรงชีวิต ทั งเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค และกำรสัญจร จนเกิด
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เป็นรูปแบบที่อยู่อำศัยแบบสะเทินน ้ำ-สะเทินบก อำทิ กำรสร้ำงบ้ำนยกพื นสูงเหนือระดับน ้ำ กำรสร้ำง
เรือนแพ เป็นต้น ซึ่งกลำยเป็นลักษณะเฉพำะที่พบได้ทั่วไปในพื นที่ภำคกลำงของประเทศไทย ที่
สำมำรถน้ำมำก้ำหนดแนวทำงกำรออกแบบที่สัมพันธ์กับบริบทของที่ตั งได้ จำกกำรศึกษำผลกระทบ
ต่อชุมชน และองค์ประกอบทำงกำยภำพเฉพำะของพื นที่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี  

ผลกระทบที่เกิดจำกแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมต่อชุมชนริมน ้ำ  

      กำรศึกษำหลำยชิ นระบุว่ำ แนวเขื่อนรูปแบบมำตรฐำนเดียวตลอดล้ำน ้ำ ใน
ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน ้ำของไทยจริง จำกกำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทำง
กำยภำพของชุมชนที่ใช้ในกำรเข้ำถึงล้ำน ้ำ ซึ่งสำมำรถสรุปองค์ประกอบทำงกำยภำพ ในระดับตัวเรือน
ที่ส้ำคัญที่ใช้ในกำรเข้ำถึงล้ำน ้ำ และได้รับผลกระทบโดยตรงจนส่งผลกระทบด้ำนสังคมด้ำนต่ำงๆ 
ภำยหลังจำกกำรก่อสร้ำงแนวเขื่อนว่ำมีทั งหมด 7 องค์ประกอบทำงกำยภำพด้วยกัน คือ 1) บันไดขึ น-
ลงสู่น ้ำ และมีผลกระทบต่อสังคมมำกที่สุด รองลงมำ คือ 2) ศำลำท่ำน ้ำ3) ช่องเปิดสู่น ้ำ อำทิ  ที่จอด
เรือ 4) ที่ตั งตัวอำคำรที่มีควำมสัมพันธ์กับสำยน ้ำ 5) ชำนบ้ำนริมน ้ำ 6) รั วและ7) กำรวำงแนวอำคำร
ตำมล้ำดับ และยังพบอีกว่ำ ปัจจุบันมีองค์ประกอบตัวเรือนที่ก้ำลังเพ่ิมจ้ำนวนขึ นในชุมชนริมน ้ำภำค
กลำง นั่นคือ รั วบ้ำน และกำรถมดินเพ่ือแก้ปัญหำน ้ำขัง (ศิระษำ สัมฤทธิ์ผลเกิด, 2553) 

     จนอำจกล่ำวสรุปผลกระทบที่เกิดจำกแนวเขื่อนได้ว่ำ แนวเขื่อนท้ำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพของชุมชนริมน ้ำ โดยเฉพำะกลุ่มบ้ำนที่อยู่ติดเขื่อนจะได้รับ
ผลกระทบมำกกว่ำกลุ่มบ้ำนที่ห่ำงออกไป โดยแนวเขื่อนท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ตำมมำ 
ดังต่อไปนี   

      1.1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพในระดับชุมชน พบว่ำ พื นที่
บริเวณตลิ่งริมน ้ำ    ที่ถูกแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมตัดผ่ำน ส่งผลให้ควำม สัมพันธ์ของคนในชุมชนกับ
ล้ำน ้ำถกูปิดกั นกำรเข้ำถึงจำกทำงน ้ำของชุมชนลดน้อยลง ส่งผลให้ต้องใช้เส้นทำงคมนำคมทำงบกเป็น
หลัก  มวลอำคำรในพื นท่ีริมน ้ำหำยไป(ศำลำท่ำน ้ำ) ท้ำให้พื นที่สำธำรณะริมน ้ำของกลุ่มบ้ำนลดน้อยลง 
และเป็นสำเหตุให้พื นที่กำรใช้งำนในกำรท้ำกิจกรรมร่วมกันในด้ำนต่ำงๆ บริเวณริมน ้ำของชุมชนลดลง
ตำมไปด้วย ทำงสัญจรด้ำนในหรือทำงในจึงมีบทบำทส้ำคัญในกำรรวมกลุ่มของที่ว่ำงระหว่ำงอำคำร
บริเวณลำน ศำสนสถำน จึงกลำยเป็นพื นที่สำธำรณะในกำรรวมกลุ่มของชุมชนแทนพื นที่ริมน ้ำ       
ในปัจจุบัน 

      1.2) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพในระดับตัวเรือน พบว่ำ แนว
เขื่อนท้ำให้องค์ประกอบทำงกำยภำพริมน ้ำลดจ้ำนวนลงมำกที่สุด คือ ช่องเปิดสู่น ้ำ(อู่จอดเรือ) ที่ตั งตัว
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อำคำรที่มีควำมสัมพันธ์กับน ้ำ ศำลำท่ำน ้ำ กำรวำงแนวอำคำร ชำนบ้ำนริมน ้ำ และบันไดขึ น-ลงสู่น ้ำ
(ตำมล้ำดับ) ส่วนองค์ประกอบที่เพ่ิมเติมขึ นมำ คือ รั วบ้ำน  

      1.3)กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทำงกำยภำพที่ได้กล่ำวมำ ซึ่งได้แก่ ด้ำนกำรพักผ่อนหย่อนใจ ด้ำนกำร
ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้ำนกำรเดินทำง ด้ำนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ด้ำนกำรอุปโภค         
ด้ำนกำรประกอบอำชีพและด้ำนควำมปลอดภัย ตำมล้ำดับ 

    2) องค์ประกอบทำงกำยภำพเฉพำะที่ต้องค้ำนึงถึงในกำรออกแบบเขื่อน 

    ผลจำกกำรศึกษำดังกล่ำว ท้ำให้ทรำบถึงองค์ประกอบทำงกำยภำพส้ำคัญ อันเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะของชุมชนริมน ้ำ ในพื นที่ภำคกลำงของประเทศไทย ที่แสดงออกถึงมำตรกำรปรับตัว
เพ่ือใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำโดยตรง โดยองค์ประกอบทั ง 7 ที่พบจำกกำรศึกษำในส่วนนี  สำมำรถน้ำมำ
เป็นเกณฑ์ในกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพ ที่ช่วยส่งเสริมกำรเข้ำถึงล้ำน ้ำและเชื่อมต่อพื นที่ ทั ง
กับรูปแบบของแนวเขื่อน และพื นที่ใช้งำนรอบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมได้ โดยแบ่งออกเป็น  4 
หมวดหมู่ ตำมประเภทและรูปแบบกำรใช้งำน ดังนี      

       2.1) รูปแบบและกำรวำงแนวอำคำรที่มีควำมสัมพันธ์กับน ้ำ         
ที่ประกอบไปด้วย   กำรวำงแนวอำคำรและที่ตั งตัวอำคำรที่มีควำมสัมพันธ์กับน ้ำซึ่งกล่ำวถึงกำร
ก้ำหนดรูปแบบตัวอำคำรในภำพรวมทำงสถำปัตยกรรม  

       2.2) ศำลำท่ำน ้ำและชำนบ้ำนริมน ้ำ ส่วนนี เป็นกำรกล่ำวถึง
ลักษณะกำรใช้พื นท่ีเพ่ือกำรเข้ำถึงล้ำน ้ำ   

      2.3) รูปแบบช่องเปิดและบันไดสู่น ้ำ ในส่วนนี รูปแบบช่องเปิดที่
กล่ำวถึงคือลักษณะกำรป้องกันและกำรสร้ำงจุดเชื่อมต่อทำงสถำปัตยกรรม ซึ่งจะรวมรั วและบันไดขึ น-
ลงสู่น ้ำด้วย  

      2.4) ท่ำเรือ อันเป็นองค์ประกอบหลักที่ส้ำคัญในกำรเข้ำถึงและ
เชื่อมต่อพื นที่จำกล้ำน ้ำโดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบทำงสังคมในด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในเมืองฐำนน ้ำ
อย่ำงประเทศไทย 

     ซึ่งกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพทั ง 4 หมวดหมู่นี  จะจัดอยู่ในส่วนของ
มำตรกำรปรับตัวเพ่ือช่วยลดผลกระทบ จำกกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพของแนวเขื่อน 
โดยเฉพำะบริเวณพื นที่ตั งเขื่อนชิดล้ำน ้ำและบริเวณพื นที่เชื่อมต่อเมืองด้ำนใน ภำยในบริเวณพื นที่    
ปิดล้อม 
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   2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรมเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 

   จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหำแนวทำงในกำรออกแบบ
แนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมที่สอดคล้องกับรูปแบบกำรตั งถิ่นฐำนและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน ้ำ
น้อยที่สุด ภำยใต้กรอบของกำรออกแบบชุมชนเมือง พบว่ำ ในกำรออกแบบแนวเขื่อนจ้ำเป็นต้อง
ค้ำนึงถึงกำรออกแบบทำงกำยภำพทั งสิ นสองส่วนด้วยกัน นั่นคือ  

  ส่วนแรก คือ รูปแบบหรือคุณลักษณะในกำรกั นน ้ำของแนวเขื่อน   

  ส่วนที่สอง คือ กำรจ้ำแนกพื นที่ใช้งำนริมน ้ำเพ่ือท้ำกำรออกแบบทำงกำยภำพ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบที่เกิดขึ นจำกสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงแนวเขื่อนให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน ้ำน้อยที่สุด ในระดับ
สำกลกำรแบ่งพื นที่ใช้งำนริมน ้ำจึงมักแบ่งพื นที่ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ  

    1) พื นที่ตั งของแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม 

    2) พื นที่เชื่อมต่อระหว่ำงแนวเขื่อนและพื นที่เมืองด้ำนใน 

    3) พื นที่ตั งของเมืองริมน ้ำด้ำนใน 

ซึ่งกำรออกแบบทำงกำยภำพดังกล่ำว จะขึ นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักที่ท้ำให้กำรออกแบบ ในแต่ละพื นที่มี
ควำมแตกต่ำงกันออกไปดังนี   

   1) บริบทของพื นที่ศึกษำ อำทิ ระดับน ้ำท่วม, รูปแบบพฤติกรรมที่ต้องกำรใช้น ้ำใน
พื นที ่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น  

   2) กำรเลือกใช้เครื่องมือควบคุมน ้ำและมำตรกำรในกำรปรับตัว อำทิ  กำรก้ำหนด
ควำมสูงของแนวเขื่อน รูปแบบกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพ ทั งในระดับตัวเรือนและชุมชน  

   3) กำรประเมินผลกกระทบที่เกิดจำกเครื่องมือที่เลือกใช้ ซึ่งจะท้ำให้กำรออกแบบที่
เกิดขึ นมีกำรพัฒนำ และน้ำไปสู่กำรออกแบบที่ยั่งยืน  

  สรุปเกณฑ์ในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม ในครั งนี ได้สำมประกำร ดังนี  

       1) รูปแบบของเขื่อนต้องสนองต่อกำรใช้สอย และตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของชุมชนโดยจะต้องสำมำรถหยุดหรือชะลอกำรกัดเซำะ และมีควำมสูงที่ป้องกันน ้ำท่วมได้  
กำรออกแบบกำรใช้งำนแบบบูรณำกำร อำทิ กำรใช้เป็นเส้นทำงกำรสัญจรถนน ทำงเดินเท้ำ ทำง
จักรยำน และพื นที่สำธำรณะ ที่ส่ งเสริมกำรเข้ำถึงพื นที่ริมน ้ ำจำกกำรออกแบบแนวเขื่อน               
ให้เชื่อมโยงเข้ำกับโครงข่ำยของเมือง เป็นต้น 
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      หำกต้องยื่นเข้ำไปในล้ำน ้ำ ควรยื่นเท่ำท่ีจ้ำเป็นเพื่อเลี่ยงต่อผลเสียด้ำนสิ่งแด
ล้อมและกำรจัดกำรหลังก่อสร้ำง โดยก้ำหนดให้มีควำมกว้ำงน้อยที่สุด ที่ทำงเดินกับทำงจักรยำนอยู่
ร่วมกันได้   

    2) รูปแบบของแนวเขื่อนจะต้องถูกออกแบบตามเงื่อนไขและบริบทของ
พื นที่ ซึ่งมักมีความหลากหลายสูง ดังนั น จึงควรเลี่ยงต่อการออกแบบมาตรฐานเดียวทั งพื นที่ และควร
ค้านึงถึงระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ที่เกิดจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
รูปแบบพฤติกรรมที่ต้องการใช้ประโยชน์จากล้าน ้าเป็นหลัก 

    3) การออกแบบพื นที่ใช้งานริมน ้า จะต้องมีการออกแบบและก้าหนด
มาตรการที่สอดคล้องกับรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมและระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นได้ทั งจากภายใน
และภายนอกพื นที่ อาทิ การก้าหนดให้ต้องมีการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ทั งในระดับตัวเรือน
และชุมชน เช่น การก้าหนดระดับความสูงพื นที่ใช้งาน, การก้าหนดประเภทการใช้งานบนพื นที่    
เสี่ยงภัย เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบจากระดับน ้าท่วม แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณพื นที่เสี่ยงภัย  

  ซึ่งมีล้าดับขั นตอนในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ดังต่อไปนี   
    1) การศึกษาผลกระทบซึ่งเกิดจากแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม รูปแบบ

มาตรฐานในปัจจุบัน    
   2) ท้าการประเมินความเสี่ยงภัยน ้าท่วม โดยเฉพาะรูปแบบพฤติกรรมใน

การใช้น ้าและระดับน ้าท่วมที่เกิดขึ นทั งในและนอกพื นที่ 
   3) การวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือจ้าแนกหมวดหมู่การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมใน

แต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผลการประเมินความเสี่ยงภัย ซึ่งจะน้าไปสู่  
   4) การก้าหนดมาตรการเพ่ือใช้ควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง ในส่วนนี จะเป็น

การก้าหนดรูปแบบและคุณลักษณะในการกั นน ้าของแนวเขื่อน รวมถึงการออกแบบพื นที่ใช้งานริมน ้า  
   5) การก้าหนดมาตรการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ ซึ่งเป็นการก้าหนดการ

ปรับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน  ที่สัมพันธ์กับระดับน ้าในพื นที่และรูปแบบของแนวเขื่อน  
    โดยจะน้าเกณฑ์การจ้าแนกพื นที่ริมน ้าและการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ใน
ระดับสากลที่พบมา มาพิจารณาร่วมกับการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนริมน ้าแบบไทยเพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับรูปแบบการตั งถิ่นฐานแบบไทย ซึ่งน้ามาก้าหนดกรอบแนวความคิดงานวิจัยได้ ดังนี  
ก้าหนดตัวแปรต้น คือ ความส้าคัญและรูปแบบของเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม โดยเฉพาะ
มาตรการและวิธีการ  ในการออกแบบ ซึ่งสามารถจ้าแนกระดับการปฏิสัมพันธ์ของพื นที่ด้านในกับน ้า
ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อย, ระดับกลาง และระดับมาก โดยรูปแบบเทคโนโลยีในแต่ละระดับ
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว     จะถูกน้ามาก้าหนดองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้า ซึ่งแบ่งตามวิถี
ชีวิตและความสัมพันธ์ของชุมชนกับระบบน ้า ภายใต้กรอบการออกแบบชุมชนเมือง ในการก้าหนด
องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้า ไม่ว่าจะเป็น โครงข่ายการสัญจร, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, 
ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสร้างริมน ้า, พื นที่โล่งหรือลาน รวมถึงแนวทางการออกแบบรูปแบบเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ดังแผนภูมิที่ 2-5  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
   แผนภูมทิี่ 2-1 แสดงกรอบแนวความคิดงานวิจัย 

   
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

  จากการศึกษาแนวทางการออกแบบทางกายภาพในพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม เพ่ือค้นหาแนว
ทางการสร้างเกณฑ์การออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย ในการวิจัยครั งนี จึงก้าหนด
กรอบระเบียบวิธีวิจัยให้ท้าการศึกษาภายใต้ประเด็นหลัก ที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบเมืองบนพื นที่
เสี่ยงภัยริมน ้าสามประการ ซึ่งประ กอบไปด้วย ประการแรก คือบริบทของพื นที่ศึกษา ประการที่สอง 
คือแนวทางการปรับตัวและมาตรการในการควบคุมระดับน ้าและการลดความรุนแรง และประการที่
สาม คือ การออกแบบที่ยั่งยืนตามการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆของมาตรการที่ใช้ควบคุมน ้า 
โดยเฉพาะการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย จากประเด็นดังกล่าวสามารถน้ามา
ก้าหนดรายละเอียด แหล่งที่มาของข้อมูล ขั นตอนวิธีด้าเนินการวิจัย  ตลอดจนวิเคราะห์และ
ประมวลผลทั งหมดเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ดังนี   

   3.1 วิธีด้าเนินการวิจัยและการประมวลผลการศึกษา มีการก้าหนดรายละเอียดออกเป็น
ขั นตอน ดังต่อไปนี  
     3.1.1 การก้าหนดประเด็นส้าคัญในการวิจัย 
   3.1.2 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1.3 ประชากรเป้าหมายและการแบ่งกลุ่มตัวอย่างพื นที่ในการศึกษา 
3.1.4 การเก็บข้อมูล 

   3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1.6 ก้าหนดผังแนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ 
   3.1.7 การน้าเสนอผลการศึกษา 

 3.1.8 สรุปล้าดับขั นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
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  3.1 วิธีด้ำเนินกำรวิจัยและกำรประมวลผลกำรศึกษำ มีรายละเอียดดังขั นตอนต่อไปนี  
     3.1.1 การก าหนดประเด็นส าคัญในการวิจัย 

   การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาเพ่ือหารูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ที่ส่ง  
ผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชนริมน ้า โดยแบ่งหัวข้อเรื่องท่ีจะท้าการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ที่เป็น
ปัจจัยในการออกแบบได้แก่ 1)บริบทของพื นที่ศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวก้าหนดรูปแบบในการบริหารจัดการ
น ้าในการก้าหนดกลยุทธ์และมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัย 2) แนวทางการปรับตัวและ
มาตรการในการควบคุมระดับน ้าและการลดความรุนแรง ซึ่ง เป็นตัวสะท้อนเครื่องมือและวิธีการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในรูปแบบเทคโนโลยีในการป้องกันน ้า ตามเงื่อนไขทาง
ธรรมชาติ ,การก้าหนดกลยุทธ์และทางเลือกของการป้องกันและการปรับตัว และ 3) รูปแบบ
พฤติกรรมความต้องการใช้น ้าในพื นที่ซึ่งจะน้าไปสู่ระดับความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้า โดยน้า
ประเด็นการศึกษาผลกระทบด้านลบของมาตรการการออกแบบเขื่อนมาตรฐานเดียวที่เกิดขึ นจาก
งานวิจัยที่ผ่านมา ใช้ประกอบการศึกษาควบคู่กัน เพ่ือพัฒนารูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในอนาคต 
ซึ่งผลจากการศึกษาปัจจัยดังกล่าวสามารถน้ามาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมได้ว่า
ควรมีคุณลักษณะและรูปแบบทางกายภาพอย่างไร 
   3.1.2 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   ผู้วิจัยได้เริ่มจากการท้าศึกษาการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมทั่วโลกเพ่ือสร้าง
เกณฑ์ในการแก้ปัญหาน ้าท่วม โดยเฉพาะมาตรการและวิธีการในการออกแบบ เพ่ือทราบถึงรูปแบบ
และคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ควบคุมน ้า ซึ่งเป็นตัวชี วัดระดับการปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้าน
ในได้เป็นอย่างดี จากการเลือกใช้รูปแบบเทคโนโลยีในการควบคุมระดับน ้า  แต่เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ลบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยในพื นที่ริมน ้าในระยะยาว ในการศึกษาครั งนี จึงมีความจ้าเป็นจะต้องท้า
การ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน ้าท่วมทั งระบบ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างและไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง
อย่างการวางแผนและก้าหนดนโยบาย ทั งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบหาจุดอ่อน 
และจุดแข็งในการพัฒนาประสิทธิภาพในการวางแผนออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วม โดยผลจาก
การศึกษาดังกล่าวสามารถน้ามาก้าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันน ้าท่วมในพื นที่เสี่ยงภัยใน
ภาพรวมของแต่ละพื นที่ได้ ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้า 
   ทั งนี ได้ท้าการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้น ้าในพื นที่  โดยเฉพาะในบริบทแบบ
ไทย ควบคู่กันไปกับรูปแบบการป้องกันน ้าท่วมดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ทราบถึงเกณฑ์การออกแบบทาง
กายภาพ ในระดับต่างๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีการปรับตัวให้สัมพันธ์กับระดับน ้า ซึ่งจะส่งผลดี
แก่ตัวชุมชนและระบบนิเวศของพื นริมน ้า 
  3.1.3 ประชากรเป้าหมายและการแบ่งกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ในการศึกษา 

    จากรูปแบบพฤติกรรมความต้องการใช้น ้าในแต่ละพื นที่ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ว่า 
เขื่อนป้องกันน ้าท่วมควรมีรูปแบบที่หลากหลาย จึงจะช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนริมน ้าน้อยที่สุด         
ในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดเกณฑ์การเลือกพื นที่ที่จะท้าการศึกษาทั งทางด้านทางกายภาพ
และสังคมดังกล่าว จากพื นที่ริมน ้าที่อยู่ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ที่หลากหลาย โดยท้าการวิเคราะห์แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั งที่ 
3, 2556 ประกอบกับศึกษาต้าแหน่งแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมและพนังกั นน ้าริมแม่น ้าและล้าคลอง ซึ่ง
พบว่า พื นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ โดยเฉพาะในเขตพื นที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีความ
เหมาะสมที่จะน้ามาเป็นพื นที่กรณีศึกษา เพ่ือหารูปแบบแนวป้องกันน ้าท่วมและการออกแบบพื นที่
ริมน ้าในครั งนี   
   โดยท้าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างพื นที่เพ่ือท้าการศึกษาและออกแบบ ออกเป็น 3 
ประเภท จากค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน (Building Coverage Ratio หรือ BCR) 
ตามการแบ่งประเภทของพื นที่รับน ้า (Floodplain) ในการวางแผนและก้าหนดมาตรการป้องกันน ้า
ท่วม ดังมาตรฐานการป้องกันน ้าท่วมและการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร ที่อ้างอิงการแบ่งพื นที่
รับน ้า เพ่ือท้าการออกแบบทางกายภาพ (Joseph De Chiara, 1984)  ซึ่งได้แก่ 1)พื นที่เมือง 2)พื นที่
ก้าลังพัฒนา และ 3)พื นที่ชานเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 แสดงการแบ่งพื นที่รับน ้าในการก้าหนดพื นที่กรณีศึกษา 
วิถีชีวิตและ

ความสัมพันธ์ของ
ชุมชนกับระบบน ้า 

 
การแบ่งพื นที่รับน ้า 

 

 
พื นที่กรณีศึกษา 

 
 

ชุมชนริมน ้า 
วิถีเมือง 

1) พื นที่เมือง (Urban Area) 
หรือ พื นที่ที่มีความหนาแน่นสูง 
ได้แก่ พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน 
มากกว่าร้อยละ 70 

     1)  ชุมชนปากคลองมหา
สวัสดิ์   
พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน  
ร้อยละ 75  
(จากพื นที่ทั งหมด 844,320 
ตารางเมตร)   

 
 

ชุมชนริมน ้า 
วิถีเมืองกึ่งเกษตร 

2) พื นที่ก้าลังพัฒนา 
(Urbanizing Area)   

หรือพื นที่ที่มีความหนาแน่นปาน
กลาง ได้แก่พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วน
พื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน 
อยู่ระหว่างร้อยละ 50-70 อาทิ เขต
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในเขตชาน
เมือง 

     2)  ชุมชนสวนผัก  
พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน  
ร้อยละ 62.5  
(จากพื นที่ทั งหมด 357,710 
ตารางเมตร)   

 
 

ชุมชนริมน ้า 
วิถีเกษตร 

3) พื นที่ชานเมือง (Rural 
Area)   

หรือพื นที่ที่มีความหนาแน่นน้อย 
ได้แก่ พื นที่ที่มี 
ค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคาร
ต่อพื นที่ดิน ไม่เกินร้อยละ 50 (ได้แก่ 
เขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในเขต
ชานเมืองและพื นที่เกษตรกรรม)  

3) ชุมชนเลียบถนนราง
รถไฟ  

พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน  
ร้อยละ 28.75  
(จากพื นที่ทั งหมด 468,322 
ตารางเมตร)   

ที่มา : ผู้วิจัย, 2556 
  จากการแบ่งตัวอย่างพื นที่เพ่ือท้าการศึกษาและออกแบบดังกล่าว สามารถน้ามา
ก้าหนด ขอบเขตพื นที่ชุมชนริมน ้าที่จะท้าการศึกษาได้เป็น 3 พื นที่หลัก ที่มีความแตกต่างทั งการใช้
ประโยชน์ที่ดินและความสัมพันธ์ของชุมชนกับระบบน ้า ดังนี  
    ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ เป็นตัวแทนของชุมชนริมน ้าวิถีเมือง โดยมี
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับ คลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 2.14 กิโลเมตร 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสวนผัก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองบางกอกน้อย มีความยาวของพื นที่ริมน ้า 
ประมาณ 0.52 กิโลเมตร และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนราชพฤกษ์ 
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    ชุมชนสวนผัก เป็นตัวแทนของชุมชนริมน ้าวิถี เมืองกึ่งเกษตร โดยมี    
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 1.87 กิโลเมตร ทิศ
ใต้ ติดต่อกับ ถนนสวนผัก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนราชพฤกษ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนสวน
ผัก 36 
    ชุมชนเลียบถนนรางรถไฟ เป็นตัวแทนของชุมชนริมน ้าวิถีเกษตรโดยมี
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับ คลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 2.4 กิโลเมตร ทิศ
ใต้ ติดต่อกับ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสวนผัก 36 ทิศตะวันตก  
ติดต่อกับถนนกาญจนาภิเษก 
   ทั งนี การก้าหนดขอบเขตพื นที่ดังกล่าว เกิดจากการส้ารวจข้อมูลประกอบการลง
ภาคสนามเบื องต้นเพ่ือก้าหนดขอบเขตพื นที่ในการท้าวิจัย อาทิ การแบ่งพื นที่เพ่ือรับน ้าตามความ
หนาแน่นและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบกับบริบทของพื นที่ โดยเฉพาะขอบเขตพื นที่ริมน ้า
กรณีศึกษา ที่มีทิศเหนือติดกับล้าน ้าคลองมหาสวัสดิ์ และด้านทิศใต้ติดกับแนวถนนสวนผักและถนน
เลียบรางรถไฟสายใต้ ซึ่งเป็นแนวป้องกันน ้าท่วมเข้ามายังพื นที่เมืองส่วนที่สองที่ถอยห่างจากล้าน ้า 
โดยมีหน้าที่ป้องกันระดับน ้าที่ไหลเอ่อล้นเข้ามาภาย หลังแนวเขื่อนริมคลองมหาสวัสดิ์  ดังภาพที่ 3-1 
   โดยการก้าหนดกลุ่มของประชากรตัวอย่าง ได้อ้างอิงตามจุดประสงค์ของการท้าวิจัย 
ด้วยการก้าหนดกลุ่มประชากรเฉพาะ เพ่ือทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมความต้องการใช้น ้าในพื นที่ที่มี
ความหลากหลายอันจะน้ามาซึ่งระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ซึ่งมีขนาดประชากร
ตัวอย่างประมาณ 90 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1)กลุ่มผู้อาศัยพื นที่ริมน ้าด้านหลังแนวเขื่อน
ร้อยละ 50 โดยมีขอบเขตพื นที่ 50 เมตร จากริมน ้าหลังแนวเขื่อน และ 2)กลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไปใน
ชุมชนร้อยละ 50  โดยมีขอบเขตร่นจากระยะ 50 เมตรริมน ้าหลังแนวเขื่อน ไปจนสุดขอบเขตพื นที่
กรณีศึกษา ดังตารางที่  3-2 ทั งนี จะแบ่งการเก็บข้อมูลในพื นที่กรณีศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มตาม
ขอบเขตพื นที่ชุมชน โดยมีประชากรตัวอย่างชุมชนละ 30 คน ดังตารางที่ 3-3 
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ตารางที่ 3-2 สรุปรายละเอียดการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
ล้าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน(คน) 

1 กลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไปในชุมชน 45 
2 ผู้อาศัยพื นที่ริมน ้าด้านหลังแนวเขื่อน 45 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
ตารางที่ 3-3 แสดงรายละเอียดการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มผู้อยู่อาศัย
ทั่วไปในชุมชน  

(คน) 

ขนาดกลุ่มผู้อาศัย
พื นที่ริมน ้าด้านหลัง

แนวเขื่อน (คน) 

จ้านวน 
(คน) 

ชุมชนปากคลอง 
มหาสวัสดิ์ 

15 15 30 

ชุมชนสวนผัก 15 15 30 
ชุมชนเลียบราง

รถไฟ 
15 15 30 

ขนาดประชากรตัวอย่างทั งหมด 90 
 ที่มา : ผู้วิจัย,2556 

   3.1.4 การเก็บข้อมูล 

    จากกรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การออกแบบรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมที่มีความหลากหลาย และส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน ้าน้อยที่สุด พบว่าสิ่งที่ต้องค้านึงถึงประกอบ
ไปด้วย บริบททางกายภาพของพื นที่ ,รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมระดับน ้า และรูปแบบ
พฤติกรรมความต้องการใช้น ้าในพื นที่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถน้ามาก้าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี   
   1) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเป็นการส้ารวจลักษณะทางกายภาพ และระบบที่
เกิดขึ นในพื นที่ โดยอาศัยการสังเกตการณ์ รวมถึงแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้คนภายในพื นที่ย่าน
คลอง     มหาสวัสดิ์ เพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและการใช้พื นที่ริมน ้า โดยมี
รายละเอียดของข้อมูลในการเก็บรวบรวม ดังนี  
    - ลักษณะทางกายภาพ คือ การศึกษาบริบทปัจจุบันของพื นที่และ
สภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียง ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้าที่ต้อง
ค้านึงถึง อันได้แก่  โครงข่ายการสัญจรภายในพื นที่ริมน ้า โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับการสัญจรทางน ้า 
และการเข้าถึงล้าน ้าของชุมชน ภายหลังมีแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 
    - ระบบกิจกรรม คือ การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินจ้าแนกตามกิจกรรม
หลักที่ท้า เช่น พื นที่ส้าหรับพักอาศัย ,พื นที่ส้าหรับพาณิชยกรรม พื นที่ส้าหรับกิจกรรมทางศาสนา 
และพื นที่โล่งหรือลานสาธารณะส้าหรับท้ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน รวมทั งการใช้ประโยชน์
อาคารประเภทต่างๆ  
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     - ระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน คือ การศึกษารูปแบบ
พฤติกรรมความต้องการใช้น ้าในพื นที ่โดยเฉพาะในบริบทแบบไทย ที่แสดงออกผ่านการออกแบบทาง
กายภาพในระดับตัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับระดับน ้า อย่างลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสร้างริมน ้า ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) รูปแบบและการวางแนวอาคารที่มีความสัมพันธ์กับน ้า 2) ศาลาท่า
น ้าและชานบ้านริมน ้า 3) รูปแบบช่องเปิดและบันไดสู่น ้า และสุดท้าย 4) ท่าเรือ  
   2) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
   การเก็บข้อมูลทุติยภูมิเป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการออกแบบพื นที่ริมน ้า รวมทั งนโยบายและการวางแผนข้อบังคับต่างๆ 
เพ่ือการระบายน ้าให้แก่พื นที่ปิดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
    - ข้อมูลทางสถิติ ประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิงทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์จากหน่วยงานราชการ และสถาบันต่างๆ อันได้แก่ ส้านักงาน
เขตตลิ่งชัน ,ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ,ส้านักระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
จ้านวนประชากร ,ขอบเขตชุมชน ,ข้อมูลเศรษฐกิจของพื นที่ ,รวมถึงข้อมูลระดับน ้า ซึ่งสามารถน้ามา
แบ่งประเภทของพื นที่รับน ้า (Floodplain) ได้ ในการแบ่งพื นที่วางแผนป้องกันน ้าท่วมออกเป็น พื นที่
เมอืง พื นที่พัฒนา และพื นที่ชนบท(Joseph De Chiara, 1984)   
   นอกจากที่กล่าวมาเอกสารอ้างอิงยังรวมถึงนโยบายและการวางแผนเพ่ือการบริหาร
จัดการน ้า ที่ประกอบด้วยข้อบังคับต่างๆ ในการพัฒนาพื นที่ริมคลองมหาสวัสดิ์ เช่น ข้อบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั งที่ 3) พ.ศ.2556 แผนแม่บท   การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระยะเร่งด่วนและระยะยาวปีล่าสุด พ.ศ.2554 และการก้าหนดขอบเขต
พื นที่ปิดล้อมเพ่ือการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
    - ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ ประกอบไปด้วย การศึกษาการ
ออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ความส้าคัญของเขื่อนป้องกันน ้าท่วม สิ่งที่ต้อง
ค้านึงในการออกแบบเขื่อน รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้แบ่งระดับการปฏิสัมพันธ์ของพื นที่ด้านในกับน ้า 
รูปแบบการบริหารจัดการน ้าท่วมทั งระบบ การก้าหนดมาตรการและกลยุทธ์บนพื นที่เสี่ยงภัยริมน ้า 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างพื นที่ริมน ้าของไทย และพื นที่ริมน ้าในต่างประเทศ  รวมทั ง
ผลกระทบด้านลบต่อชุมชนภายหลังการก่อสร้างเข่ือนป้องกันน ้าท่วมมาตรฐานเดียวตลอดล้าน ้า 
    - แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ จากหน่วยงานราชการ และสถาบันต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ส้านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ส้านักระบายน ้า 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณพื นที่ริมคลองมหาสวัสดิ์
ในปัจจุบัน เพ่ือน้ามาเป็นแผนที่อ้างอิงประกอบการศึกษา และท้าการวิเคราะห์ เพ่ือท้าการก้าหนด
ขอบเขตพื นที่ในการออกแบบพื นท่ี 
   3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการศึกษาเบื องต้น เมื่อท้าการเปรียบเทียบการออกแบบพื นที่ริมน ้าของไทยและ
ต่างประเทศพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์และล้าดับขั นตอนในการ
ออกแบบพื นที่ริมน ้า อย่างการออกแบบชุมชนเมือง ดังนั นในการศึกษาครั งนี จะน้าเกณฑ์การวิเคราะห์
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ต่างๆ ทางด้านการออกแบบชุมชนเมือง ดังหัวข้อ 2.2 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง
เกณฑ์การออกแบบพื นที่ริมน ้าภายใต้บริบทแบบไทย อันได้แก ่

1) บริบทของพื นที่ศึกษา                             
การประเมินความเสี่ยงน ้าท่วม  
- ปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงภัยน ้าท่วม 
- วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของชุมชนกับระดับน ้า 
- องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้า 

2) รูปแบบพฤติกรรมความต้องการใช้น ้าในพื นที่ 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
- รูปแบบของระบบกิจกรรมและการใช้พื นที่ 
- กลุ่มและประเภทของผู้ใช้งาน 
- ช่วงเวลาการใช้พื นที่ 

3) แนวทางการปรับตัวและมาตรการในการควบคุมระดับน ้า 
     มาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง 

- รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมระดับน ้า 
- ระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน 
มาตรการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ 
- องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้าระดับตัวเรือน 
- องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้าระดับชุมชน 

   ผ่านการน้าเสนอในรูปแบบแผนภาพ ตารางเปรียบเทียบ และการสร้างฐานข้อมูล
แผนที่ที่ก้าหนดหมวดหมู่ ในการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพ ซึ่งจะน้าไปสู่การก้าหนดผัง
แนวความคิดและการก้าหนดรายละเอียดการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนริมน ้า   น้อยที่สุด    
   3.1.6 ก าหนดผังแนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ 

   ก้าหนดผังแนวความคิดและรายละเอียดการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ภายใต้
เงื่อนไขการออกแบบพื นที่ริมน ้าที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรูปแบบพฤติกรรมความ
ต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื นที่กรณีศึกษา 
  3.1.7 การน าเสนอผลการศึกษา 

  โดยน้าเสนอผลการศึกษาผ่านการออกแบบและวางผังโดยเฉพาะแนวป้องกันพื นที่
ริมน ้า รวมทั งรายละเอียดของพื นที่ด้านในหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่ควรท้าการปรับปรุง 
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  3.1.8 สรุปล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย    

แผนภูมิที่ 3-1 สรุปล้าดับขั นตอนในการเสนอผลการวิจัย 

 
                                                                                            ที่มา : ผู้วิจยั,2556 
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บทที่ 4 
สภาพทั่วไปของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ ์

 
  ในบทนี ได้ท้าการศึกษาข้อมูลพื นฐานของพื นที่ ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ส่วนหลัก ซึ่งได้แก่ ส่วนแรก คือ ข้อมูลพื นฐานทั่วไปของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ โดยเน้น
ที่รูปแบบพัฒนาการทางกายภาพที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือให้ทราบรายละเอียด
พฤติกรรมความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันในพื นที่กรณีศึกษา ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลลักษณะเฉพาะ
ทางกายภาพที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้แม่น ้าล้าคลอง ซึ่งจะน้ามาจ้าแนกระดับ
ปฏิสัมพันธ์ของพื นที่ด้านในกับน ้าในแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือทราบถึงแนวทางการปรับตัวทาง
กายภาพในการใช้น ้าและพื นที่ริมน ้า อันจะน้าไปสู่การก้าหนดรูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมต่อไป 
 4.1 ข้อมูลพื นฐานทั่วไปของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 
   4.1.1 ท้าเลที่ตั งและเขตการปกครอง 
   4.1.2 ความเป็นมาและความส้าคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   4.1.3 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 4.2 ข้อมูลลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 
   4.2.1 องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน 
   4.2.2 วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของชุมชนกับระดับน ้า 
   4.2.3 ระดับน ้า และความเปราะบางของพื นที่ศึกษา  
 4.3 สรุปสภาพทั่วไปของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 
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  4.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์  

   4.1.1 ท าเลที่ตั้งและเขตการปกครอง  

   ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั งอยู่ในแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ภายใต้ความรับผิดชอบของส้านักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย เป็นชุมชนริมน ้าขนาด
ใหญ่ที่มีบ้านเรือนกระจายตัวริมน ้ารวมกันมากกว่าพันหลังคาเรือน มีขนาดพื นที่ 1.669 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตทางด้านทิศตะวันออกของชุมชนติดกับคลองบางกอกน้อยทิศเหนือติดกับ คลอง
มหาสวัสดิ์  ซึ่ ง เป็นคลองขุด และใช้ เป็น เส้นทางส้าคัญในการผันน ้ าท่วมฝั่ งตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร ผันน ้าลงสู่แม่น ้าท่าจีนออกสู่อ่าวไทย ท้าให้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า 
และมักจะประสบปัญหาน ้าท่วมที่เกิดจากน ้าปัญหาน ้าหลากจากทางเหนือ  ในช่วงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนของทุกปี โดยเฉพาะบริเวณทางด้านทิศเหนือและตะวันออกของพื นที่ ซ่ึงติดกับลา้คลอง 

   จากปัญหาน ้าท่วมที่มีความรุนแรงมากขึ น ปัจจุบันพื นที่ริมน ้าของชุมชนจึงอยู่
ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมรูปแบบมาตรฐาน ตลอดล้าน ้าตามนโยบายการสร้างพื นที่ปิดล้อม
เพ่ือปกป้องพื นที่เมืองด้านใน โดยมีความสูงของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมอยู่ที่ +2.80 ถึง +3.00 จาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง ในการศึกษาครั งนี จึงได้ก้าหนดขอบเขตพื นที่กรณีศึกษา โดยมีอาณาเขตพื นที่
หลักดังนี  ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 6.41 กิโลเมตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสวนผักและถนนเลียบรางรถไฟสายใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองบางกอก
น้อย มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 0.52 กิโลเมตร และ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนกาญจนา
ภิเษก ซึ่งน้ามาแบ่งพื นที่ย่อยตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมของชุมชนเพ่ือท้าการศึกษา
ออกเป็น 3 พื นที่ (ส้านักงานเขตตลิ่งชัน ฝ่ายพัฒนาชุมชน, 2555)ดังภาพที่ 4-1   อันได้แก ่
   1) พื นที่ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ เป็นตัวแทนของชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 2.14 
กิโลเมตร    ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสวนผัก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองบางกอกน้อย มีความยาว
ของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 0.52 กิโลเมตร และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนราชพฤกษ์  
    2) พื นที่ชุมชนสวนผัก เป็นตัวแทนของชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร โดยมี
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 1.87 กิโลเมตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสวนผัก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนราชพฤกษ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนน
สวนผัก  
    3) พื นที่ชุมชนเลียบถนนรางรถไฟ เป็นตัวแทนของชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร
โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวของพื นที่ริมน ้า ประมาณ 2.4 
กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสวนผัก 36 ทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับ ถนนกาญจนาภิเษก  
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  4.1.2 ความเป็นมาและความส าคัญ 

   1) วิวัฒนาการการตั งถิ่นฐานและบทบาทของชุมชน 
     คลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดขึ นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2404-2408 
เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยที่ฝั่งธนบุรีและคลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม ซึ่งเปรียบเสมือนการตัด
ถนน โดยใช้ล้าคลองเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าที่ส้าคัญในสมัยนั น(Hydraulic infrastructure)  
เพ่ือขยายความเจริญสู่พื นที่ชนบทและเพ่ิมพื นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539)
ท้าให้ในอดีตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่สองฝั่งคลองส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม เนื่องจากภูมิ
นิเวศท่ีเป็นพื นดินลักจืดและลักเค็ม เหมาะแก่การท้าเรือกสวนผลไม้ และการตั งถิ่นฐานส่วนใหญ่มีการ
กระจายตัวริมตลิ่งเกาะแนวแม่น ้า โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นปากแม่น ้าหรือล้าคลองที่ไหลมาบรรจบกัน 
มักจะเป็นที่ตั งของชุมชนขนาดใหญ่ จะเห็นได้จากการตั งถิ่นฐานของชุมชนที่แสดงออกผ่านภูมิทัศน์
ริมน ้า จะมีบ้านเรือนเรียงรายเป็นแถว ลึกไม่ต่้ากว่า 2-3 แถวจากริมตลิ่งยื่นล ้าลงไปในล้าน ้า ซึ่งมี
ลักษณะตั งอยู่บนเสาสูงพ้นระดับน ้าท่วมถึงในฤดูน ้าหลาก และในแถวด้านหน้าสุดเป็นเรือนแพที่
สามารถปรับตัวขึ นลงได้ตามระดับน ้า ส่วนในพื นที่เกษตรกรรม การสร้างบ้านเรือนบนตลิ่งท้าการ
ก่อสร้างน้อยมาก เนื่องจากปล่อยให้พื นที่ตลิ่งริมน ้าเป็นพื นที่เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ รวมทั งที่ตั ง
ของศาสนสถาน และสถานที่ส้าคัญ อย่างวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆหันหน้า
และทางเข้าหลักไปสู่ล้าน ้า(อรศิริ ปาณินท์, 2539)  

    ภายหลังการด้ารงอยู่ของสังคมริมน ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ครั งเมื่อถึงรัช
สมัย ร.5 เกิดการการตัดถนนและสร้างระบบเส้นทางรถไฟ รวมทั งการสร้างสถานที่ราชการที่เป็น
ศูนย์กลางการปกครองท้องถิ่น เช่น ที่ท้าการต้าบล ,อ้าเภอและจังหวัด ซึ่งก็เป็นเรื่องควบคู่กันไปกับ
การเกิดย่านตลาดขึ นตามสถานีรถไฟ หรือถนนสายต่างๆ เป็นเหตุให้การขยายตัวของชุมชนนิยมเลือก
ที่จะตั งถิ่นฐานเรียงรายไปตามทางรถไฟและถนนแทน ท้าให้การคมนาคมขนส่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทาง
บกแทนการคมนาคมทางน ้าจนกลายเป็นยุคของระบบราง (Rail infrastructure)ก็ว่าได้ ซึ่งระบบ
โครงสร้างพื นฐานดังกล่าวท้าให้เกิดที่อยู่อาศัยแบบใหม่ ตึกรามบ้านช่องขยายตัวไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ความเป็นบ้านนอกเมืองสวนของฝั่งธนบุรีจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา 
ภายหลังการสร้างแนวรางรถไฟสายใต้ และต่อมาเม่ือเกิดการสร้างสะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยาเพ่ิมขึ น
จากการมีสะพานพุทธยอดฟ้าและสะพานพระรามหก เช่น สะพานกรุงธนฯ และต่อมาคือสะพานพระ
ปิ่นเกล้า ส่งผลให้เกิดการตัดถนนขนาดใหญ่น้อยมากมายไปตามที่ต่างๆ พื นที่สวนและไร่นาเริ่มลดลง
ไป จากการสร้างบ้านเรือนที่เป็นผลของการขยายตัวของเขตเมือง ท้าให้บทบาทของชุมชนชาวสวน
ดั งเดิมพัฒนากลายเป็นชุมชนชานเมืองในเวลาต่อมา(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543) โดยที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ท้าการติดต่อคมนาคมกันด้วยถนนและทางทางบกแทนทางน ้าอย่างแต่ก่อน โดยเฉพาะบรรดา
บ้านเรือนและชุมชนที่อยู่ริมน ้า ซึ่งแต่ก่อนหันหน้าสู่ล้าน ้าต่างก็หันหลังลงน ้าและหันหน้าเข้าสู่ถนน
แทน 

     ผลจากระบบโครงสร้างพื นฐานที่ใช้ถนนเป็นหลัก (Road infrastructure) 
ปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื นที่ โดยได้ซอยแบ่งชุมชนออกเป็นส่วนๆ ซึ่งแนว
ถนนที่ตัดผ่านเข้ามา โดยเฉพาะถนนสวนผัก และถนนชัยพฤกษ์ ส่วนใหญ่ตัดผ่านเข้าไปในพื นที่สวน
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หลังชุมชน ซึ่งเมื่อความเจริญเข้ามา ท้าให้ที่ดินมีราคาสูงขึ นผู้คนในชุมชนจึงขายพื นที่ด้านหลังที่เป็น
สวนติดถนน และตัดถนนซอยเข้าหาตัวบ้านของตน ซึ่งถนนซอยที่ตัดเข้ามาหลายสายต้องผ่านพื นที่
คนอ่ืนสภาพถนนในซอยจึงคดเคี ยว และแคบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้บ้านบางหลังที่ไม่มีที่ดินต่อออกมาหรือ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ถูกปิดทางเข้าออกกลายเป็นพื นที่ตาบอดจากถนน เข้าออกต้องผ่านที่คนอ่ืน   
ส่วนพื นที่ริมถนนที่เป็นสวนเดิมนั นก็ได้ขยายตัวเจริญเติบโตกลายเป็นย่านชุมชนริมถนน บรรดาบ้าน
สวนริมคลองจึงกลายสภาพเป็นเสมือนชุมชนชั นสองอยู่ด้านท้ายหลังชุมชนที่เกิดขึ นใหม่เหล่านี  ท้าให้
บทบาทของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ในปัจจุบัน เป็นชุมชนเกษตรชานเมืองที่มีรูปแบบกิจกรรมและ
วิถีชีวิตทางสังคมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง,ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตรและ
ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร ตามระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของชุมชน(กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, 2545) 

 4.1.3 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 

   1) ลักษณะทางสังคมและประชากร  
    จากข้อมูลของ ส้านักงานเขตตลิ่งชันสังกัดกรุงเทพมหานคร,2556 พบว่า 
ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ ตั งอยู่ในเขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน ซึ่งมีชุมชนที่ได้รับการจัดตั งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตั งคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 จ้านวน 53 ชุมชน ประกอบไปด้วย 
จ้านวนประชากร 28,238 คน ความหนาแน่นประชากร 5.189 คนต่อตารางกิโลเมตร และมี พื นที่
การเกษตร 0.689 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.81 จากพื นที่ทั งหมด 5.381ตารางกิโลเมตร 
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในพื นท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดี เนื่องจากสภาพบ้านเรือนไม่แออัดและชาวบ้านส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตัวเอง และยังมี        
การปลูกพืชสวนและดอกไม้ประดับหลายสายพันธุ์เป็นอาชีพหลัก ท้าให้พื นที่ด้านในบางส่วนยังเป็น
พื นที่เกษตรกรรมอยู่บ้างโดยเฉพาะพื นที่ริมน ้าเพ่ือท้าการเกษตรและความต้องการพื นที่รับน ้าเพ่ือลด
ปัญหาน ้าท่วม ตามผังเมืองรวมกรุงเทมหานคร พ.ศ.2549 ที่ก้าหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่
แขวงตลิ่งชันเป็นพื นที่ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อย และพื นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
ภายหลังการก้าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับ พ.ศ.2556 มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากเดิมบางส่วนให้เป็นพื นที่พาณิชยกรรม และพื นที่พักอาศัยความหนาแน่นปานกลาง ส่งผลให้
ลักษณะทางสังคมกลายเป็นชุมชนเกษตรชานเมืองที่ก้าลังพัฒนาสู่พื นที่เมือง ท้าให้ที่ดินมีราคาสูงขึ น 
เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จ้านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร และ
ศูนย์การค้าต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในพื นที่เขตตลิ่งชัน  เป็นสาเหตุให้
พื นที่เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง  
    เมื่อกล่าวถึงแนวโน้มด้านประชากร จากสถิติจ้านวนประชากรและความ
หนาแน่นของจ้านวนประชากร 5 ปี ย้อนหลังพบว่ามีแนวโน้มการลดลงของประชากรในพื นที่ ดัง
แผนภูมิที่ 4-1 และแผนภูมิที่ 4-2 เนื่องจากประชาชนต้องการที่พักอาศัยใกล้แหล่งงานมากขึ น 
บางส่วนเริ่มมีการย้ายถิ่นฐานออกไปท้างานในต่างถิ่นเพ่ือสร้างโอกาสทางรายได้ โดยเฉพาะความ
ต้องการหาที่อยู่ใหม่ที่เลี่ยงต่อการถูกน ้าท่วม ภายหลังการเกิดอุทกภัยครั งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นที่ อาทิ พื นที่เกษตรกรรมถูกน ้าท่วม
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เป็นเวลานาน ท้าให้ดินจืด ไม่สามารถปลูกพืชได้ดังเดิม หากจะฟ้ืนฟูต้องใช้ระยะเวลาและเงินทุน
จ้านวนมาก จนเกิดการย้ายถิ่นฐานตามมา  
แผนภูมิที่ 4-1 แสดงสถิติจ้านวนประชากรในเขตพื นที่ตลิ่งชันย้อนหลัง 6 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2552-2557 

 
ที่มา : ผู้วิจัยและข้อมูลอ้างอิงจากกองปกครองและทะเบียน ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร,2556 

แผนภูมทิี่ 4-2 แสดงสถิติความหนาแน่นของจ้านวนประชากรในเขตพื นที่ตลิ่งชันย้อนหลัง 6 ปี          
ช่วงปี พ.ศ.2552-2557 

 
ที่มา : ผู้วิจัยและข้อมูลอ้างอิงจากกองปกครองและทะเบียน ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร,2556 

 
  

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สถิติจ ำนวนประชำกรเขตตลิ่งชนั (คน) 106,963 106,753 106,786 106,532 106,192 105,857
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น)

 

สถติจิ ำนวนประชำกรเขตตลิ่งชัน (คน) 

3,628 3,621 3,622 
3,614 

3,602 

3,517 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สถติคิวำมหนำแน่นประชำกร(คน/ตำรำงกโิลเมตร) 

สถิติควำมหนำแน่นประชำกร(คน/ตำรำงกิโลเมตร) 
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   จากการสัมภาษณ์พบว่า แม้จะมีชาวบ้านบางส่วนย้ายออกไปต่างถิ่นหลัง
เหตุการณ์ดังกล่าว แต่เมื่อมีการก้าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับล่าสุด และการซ่อมแซม
โครงสร้างพื นฐาน อย่างถนนและเขื่อนป้องกันน ้าท่วมโดยรอบชุมชนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ภาค
ประชาชน ท้าให้ต้นปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมากขึ นจากการก่อสร้าง
หมู่บ้านจัดสรร ,อพาร์ทเม้นท์และศูนย์การค้าต่างๆ เนื่องจากการขายที่ดินให้แก่นายทุน ซึ่งมีการ
คาดการณ์ว่าหลังการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะท้าให้ประชากรต่างถิ่นย้ายเข้ามาในพื นที่มากขึ น  
เนื่องจากพื นที่ของเขตอยู่ใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแหล่งงานที่ส้าคัญและสะดวกในการเดินทาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบถนนและขนส่งสาธารณะจากภาครัฐ อย่างโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดงที่ตัดผ่านพื นที่เขตตลิ่งชัน ท้าหน้าที่เชื่อมต่อพื นที่ชานเมืองเข้าสู่พื นที่พาณิชยกรรมเข้มข้น
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณพื นที่กรณีศึกษา อยู่ทางทิศเหนือของแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชันโดยมี
พื นที่ทั งหมด 1.669 ตารางกิโลเมตร คิดพื นที่เป็นร้อยละ 31.01 ของแขวงตลิ่งชันทั งหมด และมี
จ้านวนประชากรทั งหมด 1,284 หลังคาเรือน หรือประมาณ 5,137 คน ในการศึกษาครั งนี ได้แบ่งย่อย
พื นที่ดังกล่าวออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 4-2 เพื่อแยกประเภทของพื นที่เพ่ือท้าการออกแบบต่อไป 
   2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ  
    จากการศึกษาสามารถแบ่งพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนปาก
คลองมหาสวัสดิ์ได้เป็น 3 ยุค ตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ 
(ศักดิ์สิน ทองสุขมาก, 2549) ดังนี  
      2.1) ยุคการสัญจรทางน ้า (2495-2521) หลังจากการขุดคลอง
มหาสวัสดิ์เพ่ือขยายพื นที่เกษตรกรรมและใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว อ้อย โดยเฉพาะผักและพืชสวนชนิดต่างๆ  .
ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เนื่องจากดินในพื นที่มีลักษณะลักจืด-ลักเค็ม ซึ่งเกิดจากน ้าขึ น-น ้าลง พัด
พาเอาตะกอนแร่ธาตุที่มีประโยชน์จากปากแม่น ้าเข้ามายังพื นที่และชะล้างสิ่งปฏิกูล หมุนเวียน
สับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ส่งผลให้ชุมชนมีการปรับตัว  
      ทั งการออกแบบทางกายภาพ การตั งบ้านเรือนและวิถีการด้าเนิน
ชีวิต      ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตามลักษณะของเมืองทางน ้า ในตอนต้นของพื นที่กรณีศึกษา 
อย่างบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองมหาสวัสดิ์และคลองบางกอกน้อยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขายและรับจ้างทั่วไปท้าให้พื นที่ดังกล่าวกลายเป็นย่านพาณิชยกรรม ทั งบนตลิ่งและริมน ้าจึงเต็มไป
ด้วยเรือนแพและเรือนยกเสาสูง รวมทั งเรือจ้างข้ามฟาก เรือแจว และเรือเมล์รับส่งผู้โดยสาร 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าว ใช้เป็น   ที่แลกเปลี่ยน และพักสินค้าทางการเกษตรเพ่ือขนส่งเข้าสู่เขตพระ
นครหรือเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน 
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     2.2) ยุคการสัญจรทางบก (2522-2542) ประชาชนในพื นที่ยังคง
ใช้เรือเมล์และเรือรับจ้างในการเดินทาง เนื่องจากใช้เวลาและระยะทางสั นกว่าถนน แต่ชีวิตวัฒนธรรม
ของผู้คนในเมืองที่เคยใช้คลองเป็นเส้นทางหลัก เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านการคมนาคม
ขนส่งและค้าขาย เมื่อมีเรือยนต์และถนนหนทางมากขึ น เรือนแพที่อยู่อาศัยและค้าขายที่อยู่ในน ้าก็
หายไปจากฝั่ง ย้ายขึ นมาตั งบ้านเรือนริมตลิ่งริมน ้าแทน จากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 
ท้าให้ในยุคนี  บ้านตลาด ร้านค้า ตึกแถว ห้องแถวย่านธุรกิจ สถานที่ราชการที่สร้างขึ นใหม่ขยายตัวไป
ตามถนนหนทาง ที่ตัดขึ น โดยเฉพาะถนนชัยพฤกษ์และถนนสวนผัก รวมทั งเส้นทางรถไฟสายใต้ ที่ตัด
ผ่านเข้ามาด้านหลังพื นที่ริมน ้า พื นที่สวนเดิมมีราคาสูงขึ น ประกอบกับการรวมพื นที่ฝั่งกรุงเทพฯและ
ธนบุรีในปี พ.ศ.2507 ท้าให้ความเจริญขยายตัวเข้ามา ประชาชนส่วนใหญ่จึงแบ่งขายพื นที่สวน
บางส่วนแก่นายทุน เพ่ือท้าการก่อสร้างบ้านจัดสรร ,โรงงานและอาคารพาณิชย์รองรับประชากรต่าง
ถิ่นที่ต้องการย้ายเข้ามาอยู่ใกล้แหล่งงานหรือย่านธุรกิจในฝั่งพระนคร ประชาชนบางส่วนจึงหันไป
ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไป ทั งนอกพื นที่และในพื นที่แทน แต่ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพ
ค้าขายริมน ้าและเกษตรกรรมเช่นเดิมเนื่องจากเป็นอาชีพเก่าแก่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  
      2.3) ยุคหลังสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมเกิดขึ นในพื นที่     
(2543-ปัจจุบัน) ภายหลังเหตุการณ์น ้าท่วมครั งใหญ่ ปี พ.ศ. 2538 โครงการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมในพื นที่ริมคลองเขตตลิ่งชัน ที่ส้านักระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
ในการป้องกันสภาวะน ้าล้นตลิ่ง ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครได้ถูกสร้างขึ น ในปี พ.ศ. 2542 โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือป้องกันน ้าท่วมจากน ้าทะเลหนุนและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งจากการ
เดินเรือของประชาชนอย่างเป็นการถาวร จากชุมชนริมน ้าที่บ้านพักอาศัยแบบสะเทิ นน ้าสะเทิ นบกท้า
การเกษตรและค้าขายทางน ้าในอดีต การถูกแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมมาปิดกั นพื นที่ริมน ้า ท้าให้ชุมชน
ที่อยู่อาศัย         ถูกตัดขาดจากล้าน ้า ส่งผลให้ประชาชนในพื นที่ริมน ้ากลายเป็นเพียงชุมชนที่พัก
อาศัยด้านหลังแนวเขื่อน อาชีพเรือรับจ้าง และเกษตรกรรมที่พ่ึงพาล้าน ้ามีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากการเข้าถึงทางน ้าลดลงและเข้าถึงได้อย่างยากล้าบาก  
      โดยแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมได้เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
และระบบนิเวศในอดีต ซึ่งสังเกตได้จากจ้านวนท่าเรือ ศาลาท่าน ้า ที่แต่เดิมมีแทบทุกครัวเรือนตอนนี 
เหลือเพียงบางส่วน และท่าเรือร่วมสาธารณะที่เข้าถึงจากพื นที่ส่วนกลางอย่างตลาด วัด และโรงเรียน  
การเดินทางคมนาคมทางบกจึงเป็นทางเลือกท่ีประชาชนให้ความส้าคัญแทนการสัญจรทางน ้า อย่าง
แต่ก่อน เนื่องจากโครงข่ายของถนนและขนส่งสาธารณะมักจะพบปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจาก มี
เส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียว นั่นคือ ถนนสวนผัก ท้าให้ประชาชนบางส่วนหันกลับมาใช้เส้นทางน ้า
จากท่าเรือส่วนกลางแทน ซึ่งในยุคนี  ประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนมาประกอบอาชีพอิสระ ท้างานรับจ้าง
ทั่วไปมากขึ น ในส่วนของภาคการเกษตรมีการปรับเปลี่ยนการใช้น ้าประปาแทนการใช้น ้าจากล้าคลอง 
บางครัวเรือนมีการติดตั งปั๊มและท่อเพ่ือสูบน ้าข้ามแนวเขื่อนเพื่อใช้น ้า ซึ่งมักพบปัญหาในหน้าแล้งหรือ  
ช่วงน ้าลดจากตะกอนดิน ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมในพื นที่จึงเผชิญความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจากปัญหาน ้า
ท่วม   ซึ่งเกิดจากน ้าล้นตลิ่ง น ้าขัง ราคาค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูง ท้าให้อาชีพเกษตรกรรมใน
บริเวณชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ลดลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการซื อขายที่ดินของนายทุนเพ่ือสร้าง
บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า ตึกแถวและโรงงานอุตสาหกรรม   
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    จากวิวัฒนาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า บทบาทด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาการที่เปลี่ยนไปอย่างมาก
โดยมีปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่ออาชีพของคนในชุมชน 
แต่ชุมชนได้มีการปรับลักษณะการท้าเกษตรกรรมและอยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ และยังคงอยู่อาศัยในพื นที่ต่อไป แม้ว่าจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญนั่นคือ การคมนาคมและการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางบกที่เข้ามามีบทบาท แทนการคมนาคมทางน ้าที่ชาวปากคลองมหา
สวัสดิ์ใช้มานานกว่า 100 ปี แม้ว่าการเข้าถึงโครงข่ายของระบบถนนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ นจากพื นที่
ริมน ้า แต่ชุมชนยังคงจ้าเป็นต้องมีเส้นทางคมนาคมทางน ้าส้าหรับการเดินทางเพ่ือเป็นทางเลือก
เชื่อมต่อพื นที่ที่มีความหลากหลาย เนื่องจากจ้านวนของประชากรที่อาจเพ่ิมขึ นจากจ้านวนหมู่บ้าน
จัดสรรที่ถูกก่อสร้างขึ นของนายทุน การใช้โครงข่ายของล้าคลองหรือเส้นทางสัญจรทางน ้าเดิมที่
เปรียบเสมือนถนนในอดีตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื นที่ได้ 
  4.2 ข้อมูลลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 

   4.2.1 องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน 

    จากกรอบแนวความคิดสามารถจ้าแนกองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้าได้ 
ดังต่อต่อไปนี  
    1) โครงข่ายการสัญจร 
    การเข้าถึงของพื นที่ชุมชนริมน ้าปากคลองมหาสวัสดิ์ ในปัจจุบันมีการสัญจร
เข้าถึงได้ 2 ทาง คือ ทางบกและทางน ้า ดังนั นการคมนาคมขนส่งในพื นที่จึงแบ่งตามความส้าคัญของ
การสัญจรได้ 2 ลักษณะ คือสามารถเข้าถึงได้จากด้านทิศเหนือของถนนบรมราชชนนี ผ่านถนน
ชัยพฤกษ์ ,ถนนราชพฤกษ์ ,ถนนพุทธมณฑลสาย1 และถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เข้าสู่ถนนสวนผัก 
ซึ่งอยู่ติดกับพื นที่กรณีศึกษา ดังภาพที่ 4-4 โดยสามารถเข้าถึงได้จากรถประจ้าทาง ,รถจักรยานยนต์ ,
เดินเท้าและทางเรือเมล์ ซึ่งมีเพียง 2 รอบ คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น 
    1.1) ทางบก ใช้โครงข่ายถนนโดยแบ่งออกเป็น 3 เส้นทางหลัก     
จากทิศเหนือของถนนบรมราชชนนี ผ่านทางถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์  ถนนพุทธมณฑลสาย1 
และถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เข้าสู่ถนนสวนผัก ส่วนถนนซอยหรือถนนสายย่อยที่กระจายในพื นที่
กรณีศึกษาเป็นทางเดินขนาดเล็ก ที่รถยนต์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ท้าให้ประชาชนที่อยู่
ในชุมชนริมน ้าเก่าแก่มักจะใช้รถจักรยานยนต์และจักรยานแทน และใช้พื นที่ลานสาธารณะอย่าง 
บริเวณลานวัดเป็นที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่แทน 
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ภาพที่ 4-3 แสดงโครงข่ายการสัญจรถนนสายย่อยหรือทางเดินภายในชุมชนริมน ้า 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
   จากการศึกษาพบว่า ในบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองมหาสวัสดิ์และ
คลองบางกอกน้อย มีโครงข่ายของถนนที่มีขนาดเล็ก เขตทางแคบมีขนาดประมาณ 1 - 6 เมตร 
สัญจรได้เพียงจักรยานยนต์ ,จักรยาน และทางเท้า เนื่องจากเป็นชุมชนริมน ้าดั งเดิมในพื นที่ ท้าให้
บริเวณดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากพื นที่บริเวณอ่ืนที่เดิมเป็นเพียงพื นที่สวนผักและผลไม้ ภายหลัง
การตัดถนนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพื นที่เกษตรกรรมสู่พื นที่พักอาศัยหนาแน่นน้อยและปานกลาง 
ท้าให้มีขนาดของเขตทางกว้างกว่ามีขนาดประมาณ 5 - 20 เมตร ตามยุคสมัยที่มีโครงข่ายการสัญจร
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ทางบกและใช้รถยนต์เป็นพาหนะส้าคัญ ในปัจจุบันทางด้านทิศตะวันตกของพื นที่ศึกษามีโครงการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง สถานีบ้านฉิมพลีโดย รฟท. ในพื นที่ ท้าให้ถนนเลียบรางรถไฟ
เดิมที่ใช้สัญจรมีการขยายเขตทางจาก 6 เมตร เป็น 20 เมตร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจราจรในการ
รองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการในพื นที่   
     ทางน ้า โดยใช้เรือ ผ่านโครงข่ายการสัญจรทางน ้าเดิมจากคลองมหาสวัสดิ์
ผ่านคลองบางกอกน้อยด้วยเรือหางยาวและเรือเมล์ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เรือยนต์เพ่ือร่นระยะเวลาและ
แรงในการเดินทาง ไปยังท่าเทียบเรือสถานีท่าช้างและวังหลัง ซึ่งประชาชนในพื นที่กรณีศึกษาสามารถ
ขึ นเรือได้จากท่าเทียบเรือสาธารณะ 4 จุดหลัก ได้แก่ บริเวณหน้าวัดชัยพฤกษมาลา และบริเวณ
ด้านหลังตลาดกลางการเกษตรตลิ่งชัน ซึ่ง 2 จุดนี ทางส้านักระบายน ้าได้ออกแบบเป็นท่าเทียบเรือ
ร่วมกับแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม แต่บริเวณตลาดสดกรุงนนท์ และบริเวณศูนย์บริการสาธารณะสุข 49 
ทางชุมชนเป็นผู้สร้างขึ นเองโดยสร้างเป็นศาลาริมน ้า โดยสร้างสะพานไม้ข้ามแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม
เพ่ือใช้งานศาลาเป็นท่าเทียบเรือชุมชน โดยปกติจะมีเรือเมล์แล่นผ่าน 2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ 6.00 น. 
และ 20.00 น. 
   จากการศึกษาพบว่า ในบริเวณตั งแต่พื นที่ชุมชนสวนผักจนกระทั่งเขต
ชุมชนเลียบถนนรางรถไฟ ประชาชนมีการสร้างท่าเรือ และศาลาริมน ้าด้านหน้าแนวเขื่ อนป้องกันน ้า
ท่วม เป็นจ้านวนมาก เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือและจอดเรือในการสัญจรทางน ้า โดยส่วนใหญ่เป็นท่าเรือ
และศาลาท่าน ้าส่วนบุคคลใช้เฉพาะครัวเรือนของตนเอง เนื่องจากประชาชนในพื นที่บางส่วนยัง
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและใช้การสัญจรทางน ้าเพ่ือแลกเปลี่ยนค้าขายและติดต่อญาติพ่ีน้อง
ฝั่งตรงข้ามในเขตพื นที่บางกรวย จ.นนทบุรี ส่วนพื นที่ในฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชุมชนปากคลองมหา
สวัสดิ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของล้าคลองสองสาย มีจ้านวนท่าเทียบเรือจ้านวนน้อยมาก และส่วนใหญ่
เป็นท่าเรือสาธารณะ สร้างโดยหน่วยงานรัฐ เพราะบริเวณพื นที่ดังกล่าวมีกระแสน ้าและคลื่นที่รุนแรง
จากการไหลมาบรรจบกันของคลองทั งสองสาย 

 
 ภาพที่ 4-4 แสดงโครงข่ายการสัญจรทางน ้าและท่าเทียบเรือสาธารณะของชุมชน 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556   
     จากการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2556 พบว่า ต้าแหน่งที่ตั งของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ อยู่ในเขตการใช้ที่ดิน 3 ประเภท ดังนี   เขต
สีส้ม คือที่ดินประเภทอยู่อาศัยความปานกลาง เขตสีเหลือง คือ ที่ดินประเภทอยู่อาศัยความหนาแน่น
น้อย และ เขตสีเขียวลาย คือที่ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งท้าให้บริเวณนี  สามารถ
สร้างอาคารได้เฉพาะอาคารที่อยู่อาศัยและหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ โดยในบริเวณด้าน
ตะวันออกของพื นที่กรณีศึกษา ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง สามารถ ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงได้ด้วย ส่วนที่ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและ
เกษตรกรรม ด้านตะวันตกของพื นที่ ถูกก้าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและ สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การป้องกันน ้าท่วม  การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ดังภาพที่ 4-5  
   ซึ่งการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับตัวเรือนที่ค้นพบ จะท้าให้ทราบ
ถึงลักษณะทางกายภาพและสังคมในแต่ละชุมชน เพ่ือจ้าแนกหมวดหมู่การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ที่
สัมพันธ์กับรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องการใช้ประโยชน์จากล้าน ้าในพื นที่ ในขณะเดียวกันเพ่ือให้ทราบถึง
แนวโน้มการพัฒนาในระดับย่านของพื นที่ศึกษา การศึกษาหมวดหมู่การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพื นที่ 
ก็มีส่วนส้าคัญ ในการพิจารณาเกณฑ์การออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในครั งนี  
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   การใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 
      จากการส้ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ พบว่า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื นที่พักอาศัยความหนาแน่นน้อย โดยมีการกระจุกตัวหนาแน่น
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม ศาสนสถาน และพื นที่สถาบันการศึกษา
ในบริเวณฝั่งตะวันออกของพื นที่ ซึ่งในพื นที่ฝั่งตะวันตกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่     โดยในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พบเป็น 4 หมวดหมู่หลัก
เพ่ือท้าการพิจารณาออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม โดยอ้างอิงการแบ่งหมวดหมู่จาก Royal 
Institute of British Architects, Climate Change Toolkit “Designing for Flood 
Risk”,2552 ซึ่งประกอบด้วย พื นที่สาธารณูปโภค พื นที่พักอาศัย พื นที่พาณิชยกรรม และพื นที่
สาธารณะ โดยสามารถแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ดังแผนภูมิที่ 4-3 ซึ่งท้าให้ทราบแนวโน้ม
การพัฒนาในระดับย่านของพื นที่ศึกษาในอนาคต ว่าจะกลายเป็นย่านพื นที่พักอาศัยชั นดีเพ่ือรองรับ
จ้านวนประชากรจากแหล่งงานในฝั่งพระนคร ดังนั น แนวทางการออกแบบแนวเขื่อนที่จะเกิดขึ น จึง
เป็นแนวทางการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในระดับย่านพื นที่พักอาศัยริมน ้า ที่มีลักษณะทาง
กายภาพและสังคมท่ีแตกต่างกันเท่านั น 
แผนภูมิที่ 4-3 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
    ที่มา : ผู้วิจัยและข้อมูลอ้างอิงจากส้านักงานเขตตลิ่งชัน,2556 
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2) ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสร้างริมน ้า 

     ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสร้างริมน ้าเป็นการออกแบบทางกายภาพโดย
ชุมชน ที่แสดงออกถึงวิถีความเป็นตัวตนผ่านการออกแบบโครงสร้างเชิงกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับ
ระบบกิจกรรมตามวิถีชีวิต(M.R.G. Conzen, 1981) ในการศึกษาเพ่ือก้าหนดแนวทางการออกแบบ
เขื่อนป้องกันน ้าท่วมในครั งนี  จึงได้ศึกษาโครงสร้างเชิงกายภาพในพื นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี   
    ความหนาแน่นมวลอาคารต่อพื นที่ว่าง การศึกษาได้ใช้ฐานข้อมูลจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2556 ประกอบกับการส้ารวจ ,การสัมภาษณ์กลุ่มคนในพื นที่ เมื่อ
พิจารณามวลอาคารในภาพรวมของพื นที่ศึกษาพบว่า พื นที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อ
พื นที่ดินคิดเป็นร้อยละ 59.32  จากพื นที่ทั งหมด 1.669 ตารางกิโลเมตร โดยมีการกระจุกตัวหนาแน่น
อยู่บริเวณทิศตะวันออกของพื นที่กรณีศึกษา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองมหาสวัสดิ์และคลอง
บางกอกน้อย และมีการเกาะตัวทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นพื นที่ริมน ้า เมื่อท้าการแบ่งพื นที่ตามขอบเขต
ชุมชนเพ่ือก้าหนดแนวทางการออกแบบพื นที่ริมน ้า จากการศึกษาความหนาแน่นมวลอาคารต่อพื นที่
ว่าง พบว่า พื นที่ทั งสามชุมชนมีความหนาแน่นมวลอาคารต่อพื นที่ว่างแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  
    เขตชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ พื นที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคาร
ต่อพื นที่ดิน ร้อยละ 75 หรือคิดเป็นพื นที่ 0.6 ตารางกิโลเมตร จากพื นที่ทั งหมด 0.8 ตารางกิโลเมตร 

 
ภาพที่ 4-6 แสดงความหนาแน่นมวลอาคารต่อพื นที่ว่างเขตชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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    เขตชุมชนสวนผัก พื นที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน 
ร้อยละ 62.5 หรือคิดเป็นพื นที่ 0.2 ตารางกิโลเมตร จากพื นที่ทั งหมด 0.36 ตารางกิโลเมตร  

 
ภาพที่ 4-7 แสดงความหนาแน่นมวลอาคารต่อพื นที่ว่างเขตชุมชนสวนผัก 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
    เขตชุมชนเลียบถนนรางรถไฟ พื นที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคาร
ต่อพื นที่ดิน ร้อยละ 28.75 หรือคิดเป็นพื นที่ 0.1 ตารางกิโลเมตร จากพื นที่ทั งหมด 0.5 ตาราง
กิโลเมตร   

 
ภาพที่ 4-8 แสดงความหนาแน่นมวลอาคารต่อพื นที่ว่างเขตชุมชนเลียบถนนรางรถไฟ 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
      ซึ่งสามารถน้าไปจ้าแนกประเภทพื นที่รับน ้าเพ่ือก้าหนดแนวทางการ
ออกแบบพื นที่ริมน ้าได้ (Joseph De Chiara, 1984) ในบทถัดไป 
   ประเภทของการใช้อาคาร จากการศึกษาสามารถแบ่งประเภทการใช้
อาคารในพื นที่กรณีศึกษาได้เป็น 3 ประเภทหลัก อันได้แก่ 1) อาคารประเภทพักอาศัย, 2) อาคาร
ประเภทพาณิชยกรรม และ3) อาคารประเภทสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างในพื นที่สาธารณะ ซึ่ง
ส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์อาคารเป็นอาคารประเภทพักอาศัยในแนวราบ โดยเฉพาะพื นที่ริมคลองที่มี
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การกระจายตัวของอาคารประเภทดังกล่าวตลอดแนวตลิ่ง ร่วมกับพื นที่เกษตรกรรมที่อยู่ด้านหลังถัด
จากที่พักอาศัยริมน ้า ส่วนการใช้ประโยชน์อาคาร ประเภทพาณิชยกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆใน
พื นที่พบว่ากระจายตัวตามแนวถนน โดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกของพื นที่ร่วมกับอาคารประเภทพัก
อาศัยก่ึงพาณิชยกรรมที่มีความสูงเฉลี่ย 3-5 ชั น 

 
ภาพที่ 4-9 แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในพื นที่กรณีศึกษา 

ที่มา : ผู้วิจัยและข้อมูลอ้างอิงจากส้านักโยธาธิการและการผังเมือง,2556 

 
ภาพที่ 4-10 แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในพื นที่กรณีศึกษา 

ที่มา : ผู้วิจัยและข้อมูลอ้างอิงจากส้านักโยธาธิการและการผังเมือง,2556 
   ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร 
     - อาคารพักอาศัย จากการศึกษาสามารถแยกลักษณะทางภายภาพของ
อาคารพักอาศัยในพื นที่กรณีศึกษาได้เป็น 3 ประเภท คือ เรือนแบบชาวสวน เรือนร่วมสมัย และเรือน
ค้าขาย ส่วนใหญ่อาคารพักอาศัยในพื นที่เป็นเรือนร่วมสมัยมีลักษณะอาคารเป็นแบบบ้านเดี่ยวและ
ตึกแถว มีความสูงประมาณ 2-3 ชั น ขยายตัวตามแนวถนน มีเพียงอาคารพักอาศัยในพื นที่ริมน ้า
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บางส่วนเป็นอาคารครึ่งไม้ สองชั นยกพื นสูง อายุประมาณ 30-50 ปี ใช้เสาและพื นด้วยไม้ ชั นล่างอาจ
เป็นฝาไม้หรือเป็นปูนจากการต่อเติม ซึ่งเป็นลักษณะ เฉพาะของเรือนชาวสวนดั งเดิมที่ปรับตัวให้เข้า 
กับสภาพแวดล้อมที่เป็นพื นที่ลุ่มน ้าท่วมถึง จากต้าแหน่งการตั งถิ่นฐานริมน ้า ส่วนลักษณะของเรือน
ค้าขายนั น มีลักษณะการใช้พื นที่อาคารบางส่วนหรือชั นล่างเป็นพื นท่ีค้า- ขาย ส่วนชั นสองหรือชั นสาม
ของอาคารเป็นที่พักอาศัย โดยในปัจจุบันที่ปรากฏยังพบทั งที่เป็นอาคารไม้และอาคารร่วมสมัย ตาม
แนวถนน แต่ไม่พบตามแนวริมน ้า 
    - อาคารพาณิชยกรรม ในพื นที่กรณีศึกษาพบอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม ทั ง
ในรูปแบบสถานประกอบการ ที่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์หรือเรือนร่วมสมัย ที่ดัดแปลงการใช้
ประโยชน์อาคารในการใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งอาคารพาณิชยกรรมลักษณะนี พบเป็นส่วนใหญ่ และอีก
รูปแบบที่มีลักษณะ เฉพาะตามการประเภทของกิจการเป็นอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคารสูงไม่เกิน 5 ชั น อาทิ อพาร์ทเม้น และโรงแรมขนาดเล็กในพื นที่ทั งสองรูปแบบกระจายตัวโดยมี
การเข้าถึงจากถนนเป็นหลัก พบมากริมถนนสายหลักอย่างถนนสวนผัก  
   - อาคารสาธารณูปโภค อาคารประเภทนี  ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานี
อนามัย สถานีต้ารวจ สถานศึกษา วัดและศาสนสถานต่างๆ ลักษณะอาคารที่พบร่วมกันของอาคาร
ประเภทนี  คือ ลักษณะตัวอาคารที่เป็นอาคารร่วมสมัย  มีการเข้าถึงทางบกหรือทางถนนเป็นหลัก  มี
เพียงวัด อย่างวัดชัยพฤกษมาลาและวัดน้อยในที่สามารถเข้าถึงจากการสัญจรทางน ้าได้ และมีบทบาท
เป็นพื นที่และท่าเรือร่วมสาธารณะของชุมชน  

 
ภาพที่ 4-11  แสดงลักษณะของสถาปัตยกรรมอาคารประเภทต่างๆในพื นที่ ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 



 

 

68 

    - ความสูงของอาคาร จากการพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการที่สมบูรณ์พร้อม ประชาชนส่วนใหญ่จึงได้พ่ึงพาท่อระบายน ้าใต้ถนนและแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วม เพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วมในพื นที่แทนการปรับโครง สร้างทางกายภาพระดับตัวเรือน
ดังเดิม ท้าให้ในปัจจุบันอาคารที่พบเป็นอาคารร่วมสมัย อายุประมาณ 5-10 ปี ความสูง 2-5 ชั น แต่
ละชั นสูงประมาณ 3 เมตร เป็นชุมชนตึกแถวและหมู่บ้านจัดสรร ไม่มีการยกพื นสูง ซึ่งน ้าไม่สามารถ
ไหลผ่านได้ แตกต่างจากอาคารแบบเดิมในพื นที่ท่ียังคงเหลือ อยู่บางส่วนโดยเฉพาะบริเวณพื นที่ริมน ้า 
เนื่องจากยังได้รับผลกระทบบางส่วนจากปัญหาน ้าล้นตลิ่งและน ้าท่วมขังพื นที่ ท้าให้อาคารส่วนใหญ่
ยังเป็นอาคารแบบ “สะเทินน ้าสะเทินบก” มีการยกพื นสูง มีความสูงประมาณ 1-2 ชั น แต่ละชั นสูง
ประมาณ 2.5 เมตร โดยชั นล่างสุดยอมให้น ้าผ่านได้ตามลักษณะเรือนชาวสวนดั งเดิม แต่ปัจจุบันใน
บางครัวเรือนมีการดัดแปลงต่อเติมเพ่ือเพ่ิมพื นที่ใช้สอยด้วยการถมดินและก่อก้าแพงปูน ซึ่งท้าให้น ้า
ไม่สามารถไหลผ่านอาคารได้ 

 
ภาพที่ 4-12 แสดงลักษณะความสูงของอาคาร 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
2) พื นที่โล่งหรือลานส้าหรับการท้ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 

     พื นที่โล่งหรือลานส้าหรับการท้ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนปากคลอง
มหาสวัสดิ์สามารถจ้าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี  
         2.1) พื นที่ว่างที่เป็นสาธารณะของชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่  
       - ที่ว่างเพื่อการท้ากิจกรรมต่างๆของชุมชน ได้แก่ ลาน
โล่งหน้าโรงเรียน    ลานหน้าศูนย์กีฬา ลานอเนกประสงค์หน้าวัดน้อยใน และวัดชัยพฤกษมาลา ปกติ
ใช้เป็นที่จอดรถ เล่นกีฬาหรือขายของตลาดนัด หรือเป็นที่จัดกิจกรรมตามประเพณีทั่วไปเช่นลานก่อ
เจดีย์ทรายหรือกิจกรรมพิเศษที่ชุมชนจัดขึ น 
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       - ที่ว่างเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ได้แก่ ท่ารถ
และท่าเรือ โดยที่ว่าง บริเวณนี  มักมีการใช้งานมากกว่าที่ว่างประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากคนในชุมชนมีการ
เดินทางเข้า-ออกชุมชนตลอดเวลา และมักมีร้านค้า และรถเข็นเข้ามาค้าขายคนที่ใช้บริการขนส่ง 
ดึงดูดให้พื นที่นี ถูกใช้เป็นจุดนัดพบของคนในชุมชนเช่นเดียวกัน 
       - ที่ว่างเพื่อการสัญจร ได้แก่ ทางเดินเท้า และคลอง
ต่างๆ ซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะที่คนในชุมชนใช้สัญจรไปมาหากัน และเป็นพื นที่ที่เชื่อมต่อไปยังพื นที่
โล่งว่างใต้ถุนอาคาร หรือเชื่อมพื นที่บกไปยังพื นท่ีริมน ้าได้เช่นเดียวกัน 

 
ภาพที่ 4-13 แสดงที่ว่างสาธารณะของชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
       2.2) พื นที่ว่างในพื นที่ส่วนบุคคล พื นที่ว่างในพื นที่ส่วนบุคคล 
เกิดจากการปิดล้อมของอาคารและทางสัญจร รวมทั งระดับความสูงของใต้ถุนอาคาร ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
       - ที่ว่างที่เกิดจากการยกพื น การใช้เสาสูงยกพื นให้พ้น
ระดับน ้าที่สูงมากเกินสัดส่วนการใช้งานจริง ท้าให้ที่ว่างประเภทนี เกิดเป็นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้งาน 
      - ที่ว่างที่เกิดจากการปิดล้อมของอาคารและทางเดินเท้า แต่ไม่
สามารถเข้าไปใช้งานได้ เนื่องจากการปิดล้อมได้ดักทางน ้าไหลของน ้า ท้าให้เกิดน ้าท่วมขัง และเกิด
เป็นแหล่งเสื่อมโทรมในที่สุด 
  ความสัมพันธ์ของที่ว่างทั งสองประเภทที่กล่าวมา พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ จากการใช้พื นที่เพ่ือการประกอบอาชีพ และการสัญจรของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ทางเดินเท้าเป็นที่พักรอเพ่ือขึ นรถประจ้าทางของผู้อยู่อาศัยในชุมชน การใช้ซอยและถนนในการ
เดินทางไปยังลานอเนกประสงค์เพ่ือเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั งการใช้ลานวัดเป็นที่
จอดรถสาธารณะ      อีกด้วย ในขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่ท้าการเกษตร ก็ใช้ล้าคลองเพ่ือขนผลผลิต 
จากแปลงเพาะปลูกไปยังตลาด และใช้เรือรับจ้างและเรือเมล์เดินทางไปท้างาน จะเห็นว่าวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนมีการใช้งานพื นที่ริมน ้าและบกเชื่อมต่อกันตลอดเวลา ในชีวิตประจ้าวัน แม้บทบาทของ  
ล้าน ้าจะลดลงภายหลังมีแนวเขื่อน     ในปัจจุบัน ดังนั นแนวทางการออกแบบ ทางกายภาพของแนว
เขื่อนป้องกันน ้าท่วมและพื นที่ริมน ้าจึงควรค้านึงถึงการเข้าถึงพื นที่ริมน ้าที่เกิดจากการสัญจรดังกล่าว
ด้วย 
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  4.2.2 วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของชุมชนกับระดับน้ า 

      จากการท้าแบบส้ารวจพบว่าในพื นที่กรณีศึกษาในภาพรวม ชุมชนมีรูปแบบ
พฤติกรรม   ที่เกิดจากความต้องการในการใช้น ้าในพื นที่ 6 ประเภทกิจกรรมหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) 
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 2) เพ่ือการคมนาคม 3) เพ่ือการอุปโภค 4) เพ่ือนันทนาการและประกอบ
ประเพณี 5) เพ่ือการเกษตรกรรมและการประมง 6) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพบว่าสามล้าดับแรกของกิจกรรมที่ชุมชนต้องการใช้ประโยชน์จากล้าน ้า
มากที่สุด คือ ใช้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือการคมนาคม และเพ่ือการอุปโภค โดยประชาชนใน
พื นที่ยังคงใช้พื นที่ริมน ้า      หลังแนวเขื่อนเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทุก
ประเภทเป็นล้าดับ 1 โดยเฉพาะผู้อยู่ด้านหลังแนวเขื่อน ฝั่งตะวันออกของพื นที่กรณีศึกษา เนื่องจากมี
ความหนาแน่นของจ้านวนประชากรสูง ท้าให้ต้องการพื นที่สาธารณะริมน ้ามากกว่าบริเวณอ่ืน จะเห็น
ได้จากบ้านที่ติดกับล้าน ้าด้านหลังแนวเขื่อน  มีการปรับองค์ประกอบทางกายภาพตัวเรือน อาทิ ช่อง
เปิดของอาคาร ชานบ้าน ให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมอันเป็นช่องเปิดทางธรรมชาติอย่างล้าน ้า ใน
การถ่ายเทอากาศ และรับแสง ทางธรรมชาติ ส่วนบ้านที่อยู่ถัดจากล้าน ้าก็อาศัยพื นที่ว่างสาธารณะใน
ชุมชนอย่างลานโล่งของวัดหรือพื นที่ของโรงเรียนริมน ้า รวมทั งถนนและซอยตันที่อยู่ติดกับแนวเขื่อน 
ในการพักผ่อนหย่อนใจ แม้ว่าจะเป็นการเข้าถึงล้าน ้าเพียงระดับสายตาก็ตาม  
    ส่วนล้าดับที่ 2 คือการใช้ประโยชน์จากล้าน ้าเพ่ือการคมนาคมขนส่ง แม้ว่าโครงข่าย   
การสัญจรทางบกในพื นที่จะมีความสมบูรณ์และเข้าถึงได้ง่าย แต่ปัญหาการจราจรติดขั ดในเวลา
เร่งด่วน      ท้าให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและพนักงานบริษัท หันมาใช้โครงข่ายการ
สัญจรทางน ้า ด้วยเรือเมล์และเรือรับจ้างเป็นทางเลือกในการเดินทาง ทั งผู้ที่อยู่อาศัยริมน ้าติดกับแนว
เขื่อนและผู้อยู่อาศัยในพื นที่ทั่วไป ท้าให้ด้านหน้าแนวเขื่อนติดกับล้าน ้านอกจากจะมีท่าเรือที่ทางรัฐได้
สร้างให้แก่ประชาชนในพื นที่แล้ว ยังมีการสร้างศาลาท่าน ้าซึ่งใช้เป็นท่าเทียบเรือขึ นเอง เพ่ือใช้เป็น
ท่าเรือส่วนตัวเฉพาะครัวเรือน และท่าเรือสาธารณะระดับชุมชนอีกด้วย และล้าดับที่ 3 คือการใช้
ประโยชน์จากล้าน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ซึ่งพบว่ามีความต้องการมาก ในพื นที่พัก
อาศัยริมน ้าโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของพื นที่กรณีศึกษา อันเป็นชุมชนเกษตรกรรมริมน ้า ไม่ว่าจะเป็น
การใช้น ้าเพ่ือชะล้างสิ่งสกปรก การใช้น ้าเพ่ือการรดต้นไม้ประดับในครัวเรือน เป็นต้น ทั งนี รูปแบบ
กิจกรรมที่เกดิขึ นมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    โดยกิจกรรมเหล่านี เองเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน
ออกไปทางสังคม ซึ่งจะเป็นตัวก้าหนดระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ผ่านการแสดงออกด้วย
องค์ประกอบทางกายภาพทั งในระดับตัวเรือนและชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์จากล้าน ้า อันจะเห็นได้ จาก
กิจกรรมที่มาจากความต้องการในการใช้น ้าในแต่ละขอบเขตพื นที่ชุมชนย่อย ทั ง 3 ชุมชนของพื นที่
กรณีศึกษา ที่มีความแตกต่างกันไป ที่สามารถน้ามาก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนวทางการ
ออกแบบแนวเขื่อนครั งนี ได้ ซึ่งเกิดจากการแบ่งพื นที่ริมน ้าเพ่ือท้าการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 
ในแต่ละชุมชน ได้แก่ 1) พื นที่ริมน ้าระยะ 50 เมตร จากแนวเขื่อน อันเป็นระยะเฉลี่ยที่เกิดจากขนาด
ความลึกของบ้านริมน ้าเดิม 2-3 แถวจากแนวตลิ่ง และ 2)พื นที่ริมน ้าด้านในหลังจากระยะ 50 เมตรที่
กล่าวถงึ จนสุดเขตพื นที่กรอบการศึกษา 
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   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความต้องการใช้น ้าของพื นที่ทั ง 3 ชุมชน พบว่า ชุมชน     
เลียบทางรถไฟมีความต้องการใช้ประโยชน์จากล้าน ้ าสูงสุดเนื่องจากประชาชนในพื นที่มี                  
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่ปลูกผักสวนครัว และกล้วยหอม ในพื นที่ริมตลิ่ง 
และ สิ่งที่สังเกตเห็นเป็นจ้านวนมากจากการส้ารวจ ที่สามารถยืนยันความต้องการใช้ประโยชน์จากล้า
น ้า      ในพื นที่ได้  คือ องค์ประกอบทางกายภาพตัวเรือน อย่างศาลาท่าน ้าและบันไดขึ น -ลงสู่น ้าที่
ประชาชนเป็นผู้สร้างขึ นเอง ด้วยการต่อเติมข้ามแนวเขื่อนจากพื นที่ด้านใน ข้ามมายังด้านหน้าที่ติดกับ
ล้าน ้า และจากบันไดปูนขนาด 1 เมตรที่ส้านักระบายน ้าเว้นไว้เพ่ือเป็นทางเข้า -ออกตามแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วม 10-11 ขั นและมีราวกันตกให้แก่ประชาชน ในแต่ละแปลงกรรมสิทธิ์ ของแต่ละ
เจ้าของบ้าน ช่องเปิดและบันไดปูนของรัฐนี เอง มักจะมีปัญหาในช่วงหน้าแล้งและหน้าน ้าลดเนื่องจาก
บันได ดังกล่าวลอยห่างจากระดับน ้า   ในคลองท้าให้ประชาชนต้องท้าการต่อเติมทั งบันไดไม้ และ
ศาลาท่าน ้าเพ่ือใช้เป็นท่าเทียบเรือเพ่ิมเรียกได้ว่าหนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งศาลาท่าน ้าเลยก็ว่าได้ ในการใช้
ประโยชน์  จากล้าน ้า  
   นอกจากศาลาท่าน ้าและบันไดขึ น-ลงสู่น ้าที่กล่าวมา ยังมีองค์ประกอบทางกายภาพ
ระดับตัวเรือนอีกหนึ่งอย่างที่คนในชุมชนให้ความส้าคัญ และมีการต่อเติมเพ่ิมหลังจากมีแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วม นั่นก็คือ รั ว ด้วยความสูงของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในพื นที่กรณีศึกษาที่สูงประมาณ 
2.70-3.20 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ท้าให้เกิดการบดบังทัศนียภาพของตัวเรือนในชั น 1 และ
เกิดน ้าท่วมขังด้านล่างสุด ส่งผลให้ประชาชนมักจะถมดินบริเวณด้านหลังแนวเขื่อน แนวสันเขื่อนจึง
กลายเป็นทางเดินริมน ้าที่ท้าให้เกิดความไม่ปลอดภัย บ้านที่อยู่ติดริมน ้าจึงได้สร้างรั วที่มีลักษณะเป็น
รั วระแนงเพ่ือความโปร่งขึ น หรือใช้แผ่นสังกะสีกั นแบ่งเขตพื นที่บนสันเขื่อน ยาวตลอดแนวเขตพื นที่
ริมน ้าของตน บางหลังมีการปลูกต้นไม้กระถางวางบนสันเขื่อน เพ่ือกั นเป็นแนวรั วอีกรูปแบบหนึ่ง ใน
การป้องกันขโมยและ      ช่วยปิดกั นไม่ให้ใช้เป็นทางเดินประกอบอาชญากรรม เป็นผลท้าให้ลักษณะ
ของชุมชนริมน ้าในปัจจุบันมีรั วล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่ 
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แผนภูมิที่ 4-4 แสดงร้อยละของรูปแบบกิจกรรมตามความต้องการใช้น ้าในพื นที่กรณีศึกษา 

 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ภาพที่ 4-14 แสดงองค์ประกอบทางกายภาพระดับตัวเรือนในพื นท่ีกรณีศึกษา 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
  ดังนั นลักษณะขององค์ประกอบทางกายภาพที่ เกิดจากแนวคิดการปรับตัวร่วมกับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์จากล้าน ้าที่พบภายหลังมีแนวเขื่อนบนพื นที่กรณีศึกษา จึงสามารถ
จ้าแนกหมวดหมู่ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี  
     1) รูปแบบการวางแนวอาคารที่มีความสัมพันธ์กับน ้า คือ มีลักษณะการ
วางแนวอาคารขนานไปกับล้าน ้า เพื่อช่วยในการระบายอากาศและรับแสงธรรมชาติ จากล้าน ้าที่ถือว่า
เป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ตามธรรมชาติในเขตพื นที่เมือง ซึ่งการวางแนวอาคารลักษณะดังกล่าวถูก
น้ามาใช้ตั งแต่อาคารริมน ้าแบบเดิมและชุมชนบ้านจัดสรรสร้างใหม่ รวมทั งอาคารประเภทต่างๆที่อยู่
ริมน ้า จนอาจกล่าวได้ว่าลักษณะการวางแนวอาคารดังกล่าวเกิดขึ นกับอาคารเกือบทุกประเภทในพื นที่  
ส่วนการปรับองค์ประกอบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับระดับน ้าในพื นที่ ปัจจุบันพบเฉพาะอาคารที่พัก
อาศัยในบริเวณด้านหลังแนวเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบริเวณพื นที่ดังกล่าวเกิดน ้าท่วมขัง จึงมีการ
สร้างบ้านใต้ถุนสูงเพ่ือให้น ้าสามารถไหลผ่านได้ ส่วนมากเป็นเรือนไม้ริมน ้าดั งเดิมทางฝั่งตะวันออก
ของพื นที่กรณีศึกษา ในส่วนของอาคารพาณิชย์และตึกแถวริมถนนสายหลัก อย่างถนนสวนผักและ
ถนนชัยพฤกษ์ โดยมากมี   การยกพื นสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรเพ่ือแก้ปัญหาน ้าระดับพื นผิว
ถนน เมื่อเกิดฝนตก และน ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ 
     2) ศาลาท่าน ้าและชานบ้านริมน ้า เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทางกายภาพ
เพ่ือใช้พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรม ไม่ว่าจะเพ่ือขนถ่ายสินค้าเกษตรกรรมหรือพบปะ
สังสรรค์ พบมากในการใช้ประโยชน์อาคารประเภทพักอาศัย โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับริมน ้า ซึ่งใน
ปัจจุบันประชาชนได้ต่อเติมศาลาท่าน ้าและชานริมน ้าไว้ด้านหน้าแนวเขื่อนติดกับล้าน ้าและด้านบนสัน
เขื่อนเพ่ือใช้งาน โดยจะท้าบันไดไม้หรือบันไดเหล็กข้ามแนวเขื่อนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะพบเห็นได้
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มากในพื นที่ฝั่งตะวันตกของพื นที่กรณีศึกษา โดยเฉพาะพื นที่ชุมชนถนนสวนผักและชุมชนเลียบถนน
รางรถไฟสายใต้ เนื่องจากยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อท้าการเกษตรในพื นที่อยู่ แต่ใช้ประโยชน์เพียง
เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า และคมนาคมมากกว่า ซึ่งแตกต่างกับฝั่งตะวันออกของพื นที่กรณีศึกษา 
โดยเฉพาะพื นที่ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ที่มีการต่อเติมศาลาท่าน ้าและชานบ้านริมน ้า เพียงเพ่ือใช้
พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากความหนาแน่นของพื นที่สูง ประชาชนจึงต้องการพื นที่สาธารณะมากกว่า
พื นทีชุ่มชนฝั่งตะวันตก  
     3) รูปแบบช่องเปิดและบันไดสู่น ้า เนื่องจากความสูงของระดับน ้าและ
ความรุนแรงของกระแสน ้าที่มีความแตกต่างกันของพื นที่กรณีศึกษาทั งสองฝั่ง ท้าให้ปัจจุบันฝั่ง
ตะวันออกของพื นที่ในพื นที่ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองมหาสวัสดิ์และ
คลองบางกอกน้อย มีระดับน ้าที่สูงและรุนแรงกว่าฝั่งตะวันตก ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบช่องเปิดและบันไดสู่น ้าในพื นที่จึงถูกสร้างให้มีขนาด
กว้างตั งแต่10-20 เมตร ร่วมกับแนวเขื่อนเพ่ือใช้เป็นท่าเทียบเรือสาธารณะในการสัญจรทางน ้า โดยมี
บันไดขนาด 3-5 ขั นเชื่อมต่อกับทุ่นหรือโป๊ะเหล็กที่สามารถปรับขึ น-ลงได้ตามระดับน ้า  ส่วนรูปแบบ
ช่องเปิดสู่น ้าในพื นที่กรณีศึกษาทางฝังตะวันตกในพื นที่ชุมชนถนนสวนผักและชุมชนถนนเลียบทาง
รถไฟสายใต้ เนื่องจากยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท้าการเกษตรในพื นที่ทางส้านักระบายน ้าจึงได้
สร้างบันไดปูน 10-11 ขั นบนแนวสันเขื่อนพร้อมราวกันตก ในพื นที่แต่ละแปลงกรรมสิทธิ์ เพ่ือเป็น
ทางเข้า-ออกตามแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ให้แก่ประชาชน ซึ่งมักพบปัญหาในหน้าแล้งและน ้าฤดูน ้า
ลด เนื่องจากช่องเปิดและบันไดมักจะลอยเหนือระดับน ้าท้าให้ส่วนใหญ่ประชาชนต้องต่อเติมบันไดไม้
หรือบันไดเหล็ก เชื่อมต่อกับล้าน ้าขึ นเอง  
     4) ท่าเรือ ปัจจุบันการใช้โครงข่ายของล้าคลองหรือเส้นทางสัญจรทางน ้าใน
การคมนาคมขนส่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื นที่ ท่าเรือในพื นที่กรณีศึกษาจึงมี
ความส้าคัญต่อชุมชน โดยแบ่งท่าเรือออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ท่าเรือส่วนกลางสาธารณะของชุมชน 
ซึ่งถูกสร้างขึ นในพื นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนโดยหน่วยงานรัฐเป็นหลักพบในพื นที่ชุมชนปาก
คลองมหาสวัสดิ์เป็นส่วนใหญ่ และท่าเรือส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ประชาชนมักจะท้าการต่อเติมข้ามแนว
เขื่อนหรืออาศัยช่องเปิดที่เว้นว่าง สร้างท่าเรือขึ นเองเพ่ือใช้เป็นท่าเทียบเรือและอู่จอดเรือด้านหน้า
แนวเขื่อนติดกับล้าน ้า พบในพื นที่ชุมชนถนนสวนผักและชุมชนถนนเลียบรางรถไฟเป็นส่วนใหญ่  

 
ภาพที่ 4-15 แสดงองค์ประกอบทางกายภาพระดับตัวเรือนในพื นท่ีกรณีศึกษา 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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    จากการศึกษาท้าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้แม่น ้าล้าคลองผ่าน
การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพที่มีลักษณะเฉพาะ อันเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และบริบททางสังคม ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถ
น้าไปก้าหนดเกณฑ์ในการออกแบบรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย ในการศึกษาครั ง
นี ได้โดยจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป  
    4.2.3 ระดับน้ าและความเปราะบางของพ้ืนที่ศึกษา 

      1) แนวโน้มการเกิดน ้าท่วมในพื นที่กรณีศึกษา  
    ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื นที่กรณีศึกษาที่ตั งอยู่ระหว่างทิศเหนือใต้ 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศที่มีพื นที่ทางทิศเหนือสูงกว่าทางทิศใต้ ท้าให้พื นที่กรณีศึกษาได้รับ
อิทธิพลของระดับน ้าหลากจากทางทิศเหนือเรื่อยมา แม้ว่าจะมีคลองมหาสวัสดิ์ท้าหน้าที่เป็นเส้นทาง
ผันน ้าหลักประกอบกับการก่อสร้างแนวเขื่อนเพ่ือป้องกันพื นที่ปิดล้อม แต่ระดับน ้าดังกล่าวก็ส่งผลให้
เกิดแนวโน้มการเกิดน ้าท่วมในพื นที่กรณีศึกษา จากระดับน ้าภายนอกที่เอ่อล้นตลิ่งหรือแนวเขื่อนเข้า
มายังภายในพื นที่   ปิดล้อม จนเกิดระดับความเสี่ยงที่มาจากระดับน ้าท่วมที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
พื นที่ ทั งจากระดับน ้าท่วมปกติ ระดับน ้าท่วมสูง แม้กระทั งระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นได้ในพื นที่ อย่าง
ระดับน ้าที่เกิดจากพายุฝน และปัญหาจากการระบายน ้าออกจากพื นที่ ดังภาพที่ 4-16 เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4-16 แสดงแนวโน้มการเกิดน ้าท่วมในพื นที่กรณีศึกษา 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
    นอกจากปัญหาจากน ้าหลากแล้ว ระบบน ้าขึ น-น ้าลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมในพื นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ เนื่องจากสถานการณ์สภาวะโลกร้อนได้ท้าให้
ระดับน ้าในทะเลสูงขึ นเกิดการไหลย้อนกลับของกระแสน ้าท้าให้ไม่สามารถระบายน ้าจืดลงสู่ทะเลได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้ระดับน ้า ในแม่น ้าสายหลักอย่างแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าสายย่อย
ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมีระดับน ้าสูงขึ น โดยเรียกปรากฏการณ์นี ว่า "ปรากฏการณ์น ้าทะเลหนุน"    
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   จากข้อมูลระบบน ้าขึ น-น ้าลง โดยกองบัญชาการกองทัพเรือ,2556 พบว่า 
พื นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ มักจะเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลหนุนขึ นเป็นประจ้าในช่วงเวลาปลาย
เดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณปลายเดือนกุมพาพันธ์ เป็นระยะเวลา 3-4 เดือนของทุกปี ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ระดับน ้าทะเลจะขึ นสูงผิดปรกติ โดยระดับน ้าในล้าคลองขึ นสูงสุดตั งแต่
เวลา 9.00 น.-11.00 น. ส่วนช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน มักเกิดตั งแต่เวลา 07.00 น.-9.00 น. 
และช่วงที่สองที่ระดับน ้าจะสูงขึ นอีกรอบ คือ ช่วงเวลา 18.00 น.-22.00 น.ตลอดทั งปี โดยในช่วงฤดู 
ที่มีระดับน ้าปกติ ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม จะมีระดับน ้าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ +1.0 ม.
ถึง+2.0 ม.ต่อวัน และในช่วงฤดูน ้ามากหรือช่วงน ้าทะเลหนุนสูง ในช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 
ระดับความต่างของน ้าขึ นและน ้าลง อยู่ที่ระดับประมาณ +2.5 ม. ถึง+3.0 ม. ต่อวัน ท้าให้หน่วยงาน
ภาครัฐแก้ปัญหาน ้าล้นตลิ่งด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน ้าท่วมริมแม่น ้าเจ้าพระยา คลองบางกอก-
น้อยและคลองมหาสวัสดิ์ รวมทั งประตูระบายน ้า และทางผันน ้าขึ น เพ่ือป้องกันน ้าหลากและน ้าทะเล
หนุนสูงในการลดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมดังกล่าว ต้อง
สามารถป้องกัน ระดับน ้าได้ที่ความสูง  +2.50 ม. ถึง +3.00 ม.จากระดับน ้าทะเลปานกลาง และอาจ
มีการเสริมแนวเขื่อนในบางพื นที่อีก      +30 ถึง+50 ซม. 

 
ภาพที่ 4-17 แสดงช่วงเวลาที่ระดับน ้าขึ นสูงสุดในรอบปี 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
    2) พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วม 
     จากข้อมูล ส้านักงานเขตตลิ่งชัน,2556 ประกอบการสัมภาษณ์พบว่า 
เนื่องจากพื นที่กรณีศึกษาอยู่ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม จึงพบปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ จาก
ระดับน ้าท่วมปกติ หรือระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่ทั งหมด 
โดยเฉพาะด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมระยะห่างประมาณ 15-50 เมตร จากริมคลองมหาสวัสดิ์
และคลองบางกอกน้อย ซึ่งบางพื นที่มักจะมีน ้าท่วมขังตลอดเวลา ความลึกประมาณ 1 -3 เมตร 
โดยเฉพาะพื นที่ฝั่งตะวันออก ท้าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมักจะสร้างบ้านยกใต้ถุนสูง 
บางหลังมีการถมดินและท้าการดีดบ้านให้สูงกว่าระดับน ้าท่วมขัง ส่วนในบริเวณพื นที่ถัดจากระยะ
ดังกล่าวจนถึงแนวถนนสวนผักและถนนเลียบทางรถไฟ หากเกิดฝนตกหนักประกอบกับน ้าทะเลหนุน
จนไม่สามารถระบายน ้าออกจากพื นที่ได้ทัน มักจะมีน ้าท่วมขังในระดับพื นผิวถนนความสูงระดับน ้าไม่
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เกิน 30 เซนติเมตร และมีระยะเวลาเฉลี่ยที่น ้าท่วมขังนานที่สุดประมาณ 2 -4 วัน โดยเฉพาะในช่วง
ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  
    แต่จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา พบว่าในพื นที่ได้รับ
ผลกระทบจากระดับน ้าที่เอ่อล้นตลิ่งในพื นที่บริเวณกว้างและลึกเข้ามายังพื นที่ริมน ้าด้านในมากขึ น ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเกิดจากระดับน ้าที่เกิดขึ นในพื นท่ีจากพายุฝนที่ไม่สามารถระบายออกจากพื นที่ได้ จนเกิดเป็น
ระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 50 ปี ที่ได้มีการบันทึกไว้ (ระบบบริหารจัดการงานอุทกภัย, กรมทางหลวง
ชนบท, 2554) 
   ดังนั น จึงสามารถสรุประดับน ้าท่วมที่เกิดขึ นในพื นที่ได้ 3 ระดับ คือ 1) 
ระดับน ้าท่วมสูง ที่มีระดับน ้าท่วม 1.00-2.00 เมตร ซึ่งเกิดจากระดับน ้าท่วมปกติหรือระดับน ้าท่วม
สูงสุดในรอบ 10 ปี 2) ระดับน ้าท่วมปานกลาง ที่มีระดับน ้าท่วม 0.50-1.00 เมตร ซึ่งเกิดจากระดับน ้า
ท่วมสูงหรือระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 50 ปี และ 3) ระดับน ้าท่วมต่้า ที่มีระดับน ้าท่วม 0.10-0.50 
เมตร ซึ่งอาจเกิดจากระดับน ้าท่วมสูงพิเศษหรือระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นภายในพื นที่ อาทิ น ้าจาก
พายุฝน หรือปัญหา      การระบายน ้า เป็นต้น ซึ่งระดับน ้าที่พบ จะน้าไปเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ
แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมต่อไป 

 
ภาพที่ 4-18 แสดงระดับพื นที่น ้าท่วม ในพื นที่กรณีศึกษา 

ที่มา : ปรับปรุงจากระบบบริหารจัดการงานอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท, ผู้วิจัย,2556 
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 4.3 สรุปสภาพทั่วไปของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 

  แม้ว่าปัญหาน ้าท่วม จะส่งผลให้ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ โดยเฉพาะพื นที่กรณีศึกษาทั ง 3 
ชุมชนต้องตั งอยู่ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน แต่ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพัน
กับน ้าและรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องการใช้น ้าของประชาชนที่แตกต่างกันออกไป ท้าให้แนวคิดการ
ปรับตัวร่วมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับองค์ประกอบทางกายภาพในระดับตัวเรือน  อาทิ 
รูปแบบการวางแนวอาคารที่มีความสัมพันธ์กับน ้า, รูปแบบศาลาท่าน ้าและชานบ้านริมน ้า, รูปแบบ
ช่องเปิดและบันไดสู่น ้า และท่าเรือ ภายหลังการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมขึ นแตกต่างกันไป
ด้วย โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างชุมชนริมน ้าวิถีเมืองและวิถีเกษตร ที่แม้ว่าจะมีความต้องการใช้
พื นที่ริมน ้าเพ่ือประกอบกิจกรรมประเภทเดียวกัน แต่มีความต้องการขนาดพื นที่เพ่ือประกอบกิจกรรม
ดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกัน  
ตารางที่ 4-2 สรุปองค์ประกอบทางกายภาพที่เกิดจากความต้องการใช้น ้าในพื นที่กรณีศึกษา 

 
                                                                                              ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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   ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการใช้น ้าที่ค้นพบ นอกจากจะท้าให้ทราบถึงระดับการ
มีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านในที่หลากหลายตามวิถีชีวิตชุมชนแล้ว ยังท้าให้ทราบถึงแนวทาง         
การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนในครั งนี ได้อีกด้วย  
  ดังที่กล่าวมา อาจกล่าวสรุปความต้องการปรับองค์ประกอบทางกายภาพแนวเขื่อนซึ่งเกิด
จากความต้องการของชุมชนได้ว่า   
   1) พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง และพื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร นอกจาก     
การใช้งานเพ่ือกั นน ้าแล้ว สิ่งที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อน คือ          
การออกแบบการใช้งานเพ่ือเป็นพื นที่สาธารณะแก่ชุมชน เช่น ทางเดินริมน ้า,ทางจักรยาน เนื่องจาก
ความหนาแน่นของประชากรในพื นที่สูง และควรค้านึงถึงองค์ประกอบในการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
สัญจรทั งทางบกและทางน ้าเข้าด้วยกัน อาทิ ท่าเรือเรือสาธารณะช่องเปิดและบันไดขึ น -ลงสู่น ้า
สาธารณะ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางสัญจรภายในพื นที่ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า แก่
ประชาชนทั งที่อยู่ริมตลิ่งและถัดเข้าไปในพื นที่เมืองด้านใน ซึ่งชุมชนทั งสองประเภทมักมีระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับน้อย-ปานกลาง  
    2) พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร นอกจากการใช้งานเพ่ือลดระดับความรุนแรงของน ้า
แล้ว แนวเขื่อนควรมีการออกแบบที่ค้านึงถึงองค์ประกอบทางกายภาพตัวเรือน ที่ส้าคัญในการใช้น ้า
ของประชาชน อาทิช่องเปิดและบันไดสู่น ้า, อู่จอดเรือ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางสัญจร
ภายในพื นที่ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า แก่ประชาชนทั งที่อยู่ริมตลิ่งและถัดเข้าไปในพื นที่เมืองด้าน
ใน และพื นที่สาธารณะเพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน หรือจุดรวมพล หากเกิดภัยพิบัติเกินการควบคุม 
เป็นต้น ซึ่งชุมชนดังกล่าวมักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับมาก 
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บทที่ 5 
แนวทางการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของเขื่อนป้องกันน้ าท่วม 

 
  ในบทนี จะน้ำเสนอกำรออกแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม รวมทั งกำรออกแบบพื นที่ใช้งำนริมน ้ำที่
จะน้ำไป สู่รูปแบบทำงกำยภำพที่มีควำมหลำกหลำย จำกกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆ ในบทที่ผ่ำนมำ ไม่ว่ำ
จำกพฤติกรรมควำมต้องกำรใช้น ้ำในแต่ละพื นที่ ซึ่งเป็นตัวก้ำหนดระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของพื นที่
ด้ำนใน ประกอบกับบริบททำงสภำพแวดล้อมอย่ำงระดับน ้ำ และควำมเปรำะบำงของพื นที่ เพื่อน้ำไป
ก้ำหนดมำตรกำรและเทคโนโลยีในกำรป้องกันและควบคุมน ้ำระดับต่ำงๆ ให้เหมำะสม อันจะน้ำมำซึ่ง
ควำมหลำกหลำยของรูปแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมในกำรศึกษำครั งนี  

  5.1 กำรเสนอแนวคิดควำมสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงเกณฑ์กำรออกแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม  

   5.1.1 กำรก้ำหนดเกณฑ์กำรออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วมและพื นที่ริมน ้ำ 

   5.1.2 แนวทำงกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพของเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม 

  5.1.3 สรุปแนวทำงกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพของชุมชนร่วมกับแนวเขื่อน
ป้องกันน ้ำท่วม 

  5.2 กำรเสนอแนวทำงกำรออกแบบเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม ในพื นที่กรณีศึกษำ 
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 5.1 การเสนอแนวคิดความสัมพันธ์เพื่อสร้างเกณฑ์การออกแบบเขื่อนป้องกันน้ าท่วม 

  จากการศึกษาตัวแปรต้น อย่างความส้าคัญและรูปแบบเทคโนโลยีในการจัดการน ้าเพ่ือให้
ทราบถึงการแบ่งระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน พบว่า หลังจากศึกษากรณีตัวอย่างทั ง
ในประเทศและต่างประเทศแล้ว สามารถแบ่งระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าออกได้ เป็น 3 ระดับ ได้แก่  
   1) ระดับมาก คือ การปรับองค์ประกอบทางกายภาพที่ยอมให้น ้าผ่านได้ทั งหมด 
โดยระดับน ้าไม่ส่งผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในพื นที่เสี่ยงภัยเลย อาทิ การสร้างเรือนยกใต้ถุนสูง เรือน
แพ และเรือนสะเทิ นน ้าสะเทิ นบก ซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ  
   2) ระดับกลาง คือ การปรับองค์ประกอบทางกายภาพที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน
หรือกั นน ้าได้บางส่วนหรือบางเวลา มักจะน้ามาช่วยลดความรุนแรงของกระแสน ้ามีลักษณะยืดหยุ่น  
อาทิ ประตูกั นน ้า,สถานีสูบน ้าและเขื่อนไม้ไผ่ เป็นต้น  
   3) ระดับน้อย คือ การสร้างองค์ประกอบทางกาย ภาพที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย        
มักมีลักษณะถาวร อาทิ เขื่อนป้องกันน ้าท่วมรูปแบบต่างๆ รวมทั งคันดิน   
  ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว จะน้ามาก้าหนดคุณลักษณะในการป้องกันน ้า
ของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ภายหลังการจ้าแนกพื นที่ริมน ้า ตามบริบททางสภาพแวดล้อมอย่าง
ระดับน ้า ความเปราะบางของพื นที่ และรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการใช้น ้า อันเป็น
ตัวก้าหนดลักษณะเฉพาะในแต่ละชุมชน  
   5.1.1 การก าหนดเกณฑ์การออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมและพื้นที่ริมน้ า 

   เป้าหมายหลักของการก้าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ คือ การสร้างกรอบการท้างาน
เพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ในการปรับตัวให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเทคโนโลยี หรือมาตรการลดความ
เสี่ยง อาทิ การก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร จากการท้า
ความเข้าใจและจัดประเภท, รูปแบบ รวมทั งขนาดของความเสี่ยงภัยน ้าท่วมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
จะสามารถเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่พื นที่เมืองริมน ้าที่ได้รับผลกระทบได้ เพราะฉะนั น ในการออกแบบ
เบื องต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในการออกแบบพื นที่ริมน ้า รวมทั งรูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมในครั งนี  จ้าเป็นต้องมองภาพรวมของพื นที่เสี่ยงภัยเป็นหลัก เพ่ือก้าหนดหมวดหมู่ของวิธีการการ
แก้ปัญหาและแนวทางการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม  ซึ่งมี
ล้าดับขั นตอนในการออกแบบ ดังนี  
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1) การประเมินความเสี่ยงน ้าท่วมในพื นที่กรณีศึกษา 

    เริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตัวในแต่ละการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามระดับความเสี่ยงภัยน ้าท่วม เพ่ือแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้าออกเป็น 3 ส่วนจากระดับน ้าท่วมใน
พื นที ่ได้แก่  
    โซน 1 คือ ระดับน ้าท่วมต่้า มักเป็นพื นที่ตั งของเมืองริมน ้าด้านใน 
    โซน 2 คือ น ้าท่วมระดับกลาง มักเป็นพื นที่เชื่อมต่อระหว่างแนวเขื่อนและ
พื นที่เมืองด้านใน  
    โซน 3a คือ ระดับน ้าท่วมสูง และ โซน 3b คือ ระดับน ้าท่วมสูงเป็นพิเศษ   
มักเป็นพื นทีร่ิมน ้าด้านนอกและมักเป็นตั งของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม  
    โดยขอบเขตของ โซน 1-3b มาจากผลการประเมินความเสี่ยงภัยน ้าท่วมใน
การศึกษาความลึกของระดับน ้าและทิศทาง การไหลในพื นที่นั นๆ เพ่ือก้าหนดมาตรการการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมรูปแบบต่างๆ ตามระดับน ้า ในระดับตัวเรือน หรือพื นที่เฉพาะจุด ซึ่งมักแบ่งการก้าหนด
องค์ประกอบและการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท จากการศึกษาการก้าหนดมาตรการดังกล่าว ในแต่
ละประเภทพบว่า มักมีการก้าหนดองค์ประกอบและการใช้งานพื นที่ริมน ้าที่ แตกต่างกัน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี    
    พื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน องค์ประกอบทำงกำยภำพถูก
ก้ำหนดให้มีกำรถอยห่ำงหรือหลีกเลี่ยงจำกพื นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติท่ีอำจเกิดขึ นโดยตรง เริ่มจำกกำรย้ำย
โครงสร้ำงพื นฐำนที่ส้ำคัญและพื นที่พักอำศัยไปในพื นที่ปลอดภัย ท้ำให้ระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้ำนในส่วนใหญ่ มีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำน้อยจำกกำรจ้ำกัดกำรเข้ำถึงล้ำน ้ำเฉพำะ
ในระดับสำยตำ ลักษณะอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงในพื นที่จึงมีลักษณะช่องเปิดทำงสถำปัตยกรรมเพ่ือ
รับแสงธรรมชำติและระบำยอำกำศเท่ำนั น ส่วนกำรออกแบบพื นที่สำธำรณะและองค์ประกอบ        
ที่จ้ำเป็นในกำรใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำ ถูกก้ำหนดให้สำมำรถรองรับผู้อยู่อำศัยในระดับชุมชน อำทิ 
ท่ำเรือ ถูกก้ำหนดให้ผู้อยู่อำศัยในชุมชนใช้ท่ำเรือร่วมสำธำรณะเท่ำนั น เพ่ือจ้ำกัดช่องเปิดสู่น ้ำ ในกำร
ป้องกันพื นที่ปิดล้อม ซึ่งหำกเกิดสภำวะน ้ำท่วมที่รุนแรง อำจมีกำรก้ำหนดให้ใช้แนวถนนและพื นที่
สำธำรณะบำงแห่ง    เป็นจุดรวมพลในกำรอพยพ พร้อมแนวป้องกันน ้ำท่วม + 30 ถึง 50ซม. โดย
รูปแบบของแนวป้องกันน ้ำท่วมที่พบ มักจะมีคุณลักษณะ ที่ไม่ยอมให้น ้ำผ่ำนได้เลย อำทิ แนวถนน 
แนวก้ำแพงป้องกันน ้ำและ คันดินกั นน ้ำ เป็นต้น  

    พื้นที่ที่ควรใช้เครื่องมือป้องกันน้ าท่วมและปรับองค์ประกอบทาง
กายภาพบางอย่าง พบว่ำ มีกำรเลือกใช้แนวป้องกันที่มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถยอมให้น ้ำผ่ำนได้
บำงส่วน หรือมีลักษณะชั่วครำวสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนได้ตำมช่วงเวลำ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่ำ
จะเป็น ก้ำแพงป้องกันน ้ำชั่วครำว คันกั นน ้ำ เขื่อนปองกันตลิ่งชนิดผสม ถุงทรำย และก้ำแพงไม้ไผ่   
ในกำรป้องกันเพื่อไม่ให้ระดับน ้ำเข้ำท่วมมำยังพื นที่ที่มีกำรตั งถิ่นฐำนอยู่ ร่วมกับกำรปรับองค์ประกอบ
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ทำงสถำปัตยกรรมให้มีควำมสัมพันธ์กับระดับน ้ำ เพ่ือลดผลกระทบจำกระดับน ้ำท่วมสูงจนเกิดกำร
ท่วมขัง รูปแบบกำรป้องกันและกำรปรับตัวดังกล่ำวมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้ำนในส่วนใหญ่ อยู่ในระดับกลำง และมีกำรเข้ำถึงล้ำน ้ำทั งจำกทำงสำยตำและกำรสัมผัส ยกตัวอย่ำง
กำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพ เช่น กำรสร้ำงเรือนสะเทิ นน ้ำสะเทิ นบก กำรสร้ำงเรือนยกใต้ถุนสูง
,กำรปรับโครงสร้ำงในส่วนของฐำนอำคำรให้มีลักษณะไม่กีดขวำงทำงน ้ำ เพ่ือให้น ้ำสำมำรถไหลผ่ำน
ฐำนอำคำรได้จึงก้ำหนดให้มีควำมสูงเพ่ิมจำกระดับน ้ำท่วมสูงสุด+30 ถึง 50 ซม.ส่วนกำรออกแบบ
พื นที่สำธำรณะและองค์ประกอบ   ที่จ้ำเป็นในกำรใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำ ยังถูกก้ำหนดให้มีจ้ำนวน
จ้ำกัดและใช้เพื่อรองรับผู้อยู่อำศัยในระดับชุมชน เช่นเดียวกับในพื นที่ท่ีควรหลีกเลี่ยงกำรใช้งำน 

     พื้นที่ที่ควรมีการปรับองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อช่วยลด
ผลกระทบและพื้นที่ท่ีสามารถเป็นพื้นที่รับน้ า จำกควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับล้ำน ้ำ ตำมบริบทพื นที่
ริมน ้ำของประเทศไทยจึงมักถูกจัดให้กำรใช้ประโยชน์ในพื นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งมักมีระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของพื นที่ด้ำนใน ตั งแต่ระดับกลำงจนถึงระดับมำก ตำมรูปแบบ ขนำดและควำม
รุนแรงของพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมนั นๆ โดยองค์ประกอบทำงกำยภำพที่พบในพื นที่ เกิดจำกกำร
พัฒนำกำรปรับตัวและวิธีกำรในกำรอยู่อำศัยร่วมกับระดับน ้ำที่เพ่ิมสูงขึ น ด้วยกำรพัฒนำและปรับตัว
ทำงด้ำนเทคโนโลยี หรือองค์ประกอบอำคำรทำงสถำปัตยกรรม,วิศวกรรมให้มีควำมยืดหยุ่นและ
ทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพน ้ำท่วมที่เกิดขึ น อำทิ กำรสร้ำงพื นที่พักอำศัยและพำณิชยกรรม
แผ่เข้ำไปยังพื นน ้ำและพื นที่เสี่ยงภัย โดยมีกำรปรับองค์ประกอบทำงกำยภำพ เช่น กำรยกเสำสูงให้
พื นที่ใช้งำนอยู่สูง ระดับน ้ำ หรือกำรออกแบบให้พื นที่ใช้งำนสำมำรถลอยน ้ำได้ ดังนั นกำรออกแบบ
พื นที่สำธำรณะและองค์ประกอบที่จ้ำเป็นในกำรใช้ประโยชน์จำกล้ำน ้ำในพื นที่ประเภทนี จึงไม่ได้ถูก
จ้ำกัดกำรใช้งำนและก่อสร้ำงเพ่ือใช้ประโยชน์เฉพำะในระดับชุมชนเช่นเดียวกับพื นที่อ่ืนๆที่กล่ำวมำ 
แต่ยังสำมำรถท้ำกำรออกแบบเพื่อกำรใช้งำนและก่อสร้ำงในพื นที่ส่วนบุคคลได้อีกด้วย 
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2) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

    ดังนั น ในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยจะท้าการแบ่งพื นที่ริมน ้าเพ่ือก้าหนด
องค์ประกอบทางกายภาพ ออกเป็น 3 ประเภทพื นที่หลักจากระดับความสูงของน ้าท่วมที่พบในพื นที่    
อันได้แก่ 1) พื นที่ โซน 3a คือ ระดับน ้าท่วมสูง 1.00-2.00 เมตร และ โซน 3b คือ ระดับน ้าท่วมสูง
เป็นพิเศษมากกว่า 2 เมตร 2) พื นที่ โซน 2 คือ น ้าท่วมระดับกลาง 0.50-1.00 เมตร และ3) ในพื นที่ 
โซน 1 คือ ระดับน ้าท่วมต่้า0.10-0.50 เมตร ดังภาพที่ 5-1 
    โดยก้าหนดการแก้ปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ดังกล่าว จากระดับปฏิสัมพันธ์กับ
น ้าของพื นที่ด้านในด้วยมาตรการ 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 1) ก้าหนดให้พื นที่ดังกล่าวควรที่จะ
หลีกเลี่ยงการใช้งาน เมื่อมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ในระดับน้อย 2)ก้าหนดให้พื นที่
ดังกล่าวใช้เครื่องมือในการป้องกันน ้าท่วม ร่วมกับการปรับองค์ประกอบทางกายภาพบางอย่าง เมื่อมี
ระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ในระดับปานกลาง และ 3)ก้าหนดให้พื นที่ดังกล่าวควรมีการ
ปรับองค์ประกอบทางกายภาพเพ่ือช่วยลดผลกระทบแก่ผู้อยู่อาศัยและสามารถเป็นพื นที่รับน ้าให้แก่
ชุมชนได้ เมื่อมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงน ้า
ท่วม จะน้ามาก้าหนด   การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่เสี่ยงภัย(Flood Risk- Zone) เพ่ือ
ใช้ก้าหนดมาตรการควบคุมระดับน ้าในพื นที่ และมาตรการลดผลกระทบจากการปรับองค์ประกอบ
ทางกายภาพ แบบไทยในครั งนี   
    จากข้อค้นพบระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของเทคโนโลยี และประเภทของพื นที่
ริมน ้า เมื่อท้าการศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการใช้น ้า ในแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พบว่า ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านในที่แตกต่างกัน 
แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับน้อย คือ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย 
ระดับกลาง คือ   มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน และระดับมาก คือ มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มี       การปรับตัวยอมให้น ้าผ่านได้สูงสุด ซึ่งระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าในแต่ละ
การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว สามารถน้ามาวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเลือกใช้เทคโนโลยีและ
ก้าหนดมาตรการในพื นที่เสี่ยงภัยริมน ้าร่วมกับระดับความเสี่ยงน ้าท่วมได้ โดยเฉพาะการก้าหนด
คุณลักษณะขององค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนและพื นที่ใช้งานริมน ้า ดังตารางที่ 5-2 ซึ่งใน
การออกแบบทางกายภาพ จะน้า การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ไปก้าหนดขอบเขตแนว
เขื่อนและจัดหมวดหมู่การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ในแต่ละพื นที่ ทั งภายในและพื นที่ โดยรอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินนั นๆ ซึ่งท้าการอ้างอิงรัศมี 250 เมตรโดยรอบ เนื่องจากเป็นระยะทางเดินเท้าที่
สามารถเข้าถึงพื นที่ภายใน 5 นาที และมักมีการใช้งานของ  กลุ่มประเภทอาคารหรือกิจกรรมที่
สัมพันธ์กัน 
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   เมื่อท้าการระบุต้าแหน่งประเภทการใช้ที่ดิน ตามระดับการมีปฏิสัมพันธ์ 
กับน ้าของพื นที่ด้านในทั ง 3 ระดับ พบว่า ระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้า ในระดับน้อย มักพบในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทสาธารณูปการ รวมทั งโครงสร้างพื นฐานอย่าง ถนน ทางรถไฟ และอาคาร
สาธารณูปการอย่างอาคารประเภทส้านักงาน คลังสินค้า  อาคารจอดรถ รวมทั งศูนย์การผลิตพลังงาน
และจ้าหน่าย    โดยพบมากในพื นที่เขตชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ ส่วนระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้า  
ในระดับกลาง    ส่วนใหญ่มักพบในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงอาคารประเภทที่พักอาศัยเพ่ือการพาณิชยกรรมอย่าง ร้ านค้า 
โรงงาน โรงก้าจัดขยะ โรงแรม ตึกเช่าและบ้านรับรอง รวมถึงอาคารบางประเภทเพ่ือป้องกันน ้าท่วม
อย่าง ประตูระบายน ้า สถานีสูบน ้า และพื นที่นันทนาการเพ่ือการพักผ่อนในร่ม  ซึ่งพบว่า มีการ
กระจายตัวเฉพาะพื นที่เขตเขตชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์และชุมชนสวนผัก 
    จากบริบทของประเทศไทยที่เป็นเมืองฐานน ้า ท้าให้พื นที่ที่มีระดับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับน ้า ในระดับมากส่วนใหญ่พบในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัย โดยเฉพาะ
บ้านเรือนของประชาชน และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื นที่สาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื นที่ว่าง
หรือลานโล่ง ,พื นที่เกษตรกรรมและการประมง รวมทั งพื นที่ป่าไม้ ซึ่งระดับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว 
พบมากในพื นที่เขตชุมชนเลียบถนนรางรถไฟ เนื่องจากประชาชนในพื นที่ ยังมีการท้าเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ 
   ซึ่งนอกจากการจ้าแนกพื นที่ เพ่ือก้าหนดองค์ประกอบและการใช้งานพื นที่
ริมน ้า ในระดับตัวเรือนดังกล่าวแล้ว การก้าหนดขอบเขตและแบ่งประเภทของพื นที่รับน ้า
(Floodplain) ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงน ้าท่วมที่สัมพันธ์กับบริบทของพื นที่ในระดับ
ชุมชนและย่าน โดยท้า   การจ้าแนกพื นที่ภายในพื นที่ปิดล้อมออกเป็นพื นที่ 2 ลักษณะด้วยกัน ดังนี  
       - พื นที่ที่ต้องท้าการป้องกันและควบคุม ได้แก่ พื นที่เขตเมืองและ
พื นที่เขตต่อเมือง รวมถึงพื นที่ที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและการบริหารการ
ปกครองประเทศ ซึ่งถ้าเกิดน ้าท่วมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและการปกครองประเทศ 
ส่วนมากเป็นพื นที่ที่มีความหนาแน่นในการให้ประโยชน์ที่ดินสูง จึงต้องใช้ระบบท่อและระบบ
เครื่องกลมาช่วย ในการระบายน ้าฝนออกจากพื นที่ดังกล่าว 
      - พื นที่ที่สามารถใช้เป็นพื นที่รับน ้า ได้แก่ พื นที่ในเขตชานเมือง       
ที่ได้ถูกก้าหนดให้เป็นพื นที่รองรับน ้า เช่น พื นที่แก้มลิง ,พื นที่อนุรักษ์เพ่ือการเกษตร ฯลฯ พื นที่เหล่านี     
มี หน้ า ที่ เ ป็ น ท า ง ร ะบ า ยน ้ า ฝนที่ ต ก ใน พื นที่ เ ข ตป้ อ ง กั น น ้ า ท่ ว ม ให้ ไ ห ลล งสู่ อ่ า ว ไท ย                         
ดังนั น การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ดังกล่าว จึงต้องค้านึงการระบายน ้าและการป้องกันน ้า   
ทะเลหนุนเป็นส้าคัญ 
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    เมื่อพิจารณาการแบ่งพื นที่รับน ้าในพื นที่กรณีศึกษา ดังตารางที่ 3 -1ตาม
อัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน สามารถน้าไปก้าหนดมาตรฐานการระบายน ้า ที่แตกต่าง
กันในแต่ละพื นที่ได้ ซึ่งจากการจ้าแนกพื นที่ภายในพื นที่ปิดล้อม พบว่า มีวิธีการระบายน ้าหลักๆอยู่  2 
วิธี นั่นคือ การระบายน ้าด้วยระบบท่อ และการระบายน ้าด้วยระบบธรรมชาติ โดยวิธีการระบายน ้า
ดังกล่าว ขึ นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่แปรปรวน น ้าขึ น-น ้าลงในแต่ละ
พื นที่ ส่งผลให้การระบายน ้าออกจากพื นที่ปิดล้อมส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันไป โดยมีเกณฑ์ในการ
เลือกวิธีการ   ระบายน ้าที่เหมาะสมในแต่ละพื นที่ ดังนี  
     - พื นที่ที่ มีความหนาแน่นสูงและปานกลาง  ได้แก่ พื นที่ที่มี           
ค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน (Building Coverage Ratio หรือ BCR) มากกว่า ร้อย
ละ 50 ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น ส่งผลให้พื นที่ซึมซับน ้าตามธรรมชาติมีน้อย เกิดน ้าฝนที่
ไหลนองอยู่บนพื นผิวดินจ้านวนมาก ดังนั น จึงมีความต้องการระบายน ้าด้วยระบบท่อ เป็นวิธีการที่ใช้
ระบบท่อระบายน ้ามาเป็นโครงข่ายในการล้าเลียงน ้าออกจากพื นที่ ซึ่งระบบดังกล่าวเหมาะกับพื นที่ที่
มีความหนาแน่นของกิจกรรมต่างๆ สูง และมีพื นที่จ้ากัด ในการจัดวางระบบโครงสร้างพื นฐานต่างๆ 
จึงต้องใช้การระบายน ้าในระบบปิดเพ่ือประหยัดพื นที่ และจ้ากัดมลภาวะของน ้าที่ไม่เหมาะสม กับ
กิจกรรมและความหนาแน่นของประชากร ในพื นที่ที่มีความหนาแน่นสูงและ ปานกลาง  จึงมักระบาย
น ้าผ่านระบบบ้าบัดกลาง ซึ่งมีที่ตั งอยู่ในบริเวณท่ีต่้าใกล้กับทางน ้าสาธารณะ โดยแยกน ้าที่น้ามาใช้เพ่ือ
การอุปโภคและน ้าที่จะปล่อยลงสู่ทางน ้าสาธารณะต่อไป 
     - พื นที่ที่มีความหนาแน่นน้อย ได้แก่ พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน (Building Coverage Ratio หรือ BCR) ไม่เกินร้อยละ 50 (ได้แก่ เขต      
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในเขตชานเมืองและพื นที่เกษตรกรรม) เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้าง          
ไม่หนาแน่นนัก ส่งผลให้ยังมีพื นที่ซับน ้าตามธรรมชาติจ้านวนมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองต่้า  
จึงสามารถบริหารจัดการน ้าฝนด้วยวิธีทางธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม อาทิ การใช้ล้าคลอง ล้าประ
โดง  ล้ารางและบ่อน ้า เป็นพื นที่รับน ้าและระบายน ้าออกนอกพื นที่ปิดล้อม ซึ่งจะต้องมีการก้าหนด
มาตรฐานระยะต่างๆ เพ่ือให้มีการระบายน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
     จากมาตรการการจ้าแนกพื นที่ภายในพื นที่ปิดล้อมเพ่ือช่วยลดผลกระทบ
จากระดับน ้าท่วม ดังกล่าว ท้าให้ทราบถึงความแตกต่างของแนวทางการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมในพื นที่กรณีศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 มาตรการหลักๆ คือ  
    1) การป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า (DEFEND) คือ การป้องกันเพ่ือไม่ให้ระดับ
น ้าเข้าท่วมมายังพื นที่ที่มีการตั งถิ่นฐานอยู่โดยท้าการสร้างแนวป้องกันตามระดับน ้าที่สูงขึ นเรื่อยๆใน
อนาคต อาทิ คันดินป้องกันน ้าท่วม แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นนโยบายที่มี
ราคาแพงและถูกกล่าวว่า เป็นกลยุทธ์ทางการออกแบบที่ไม่มีความยั่งยืน เพราะลดการเข้าถึงทางน ้า
ท้าให้ปฏิสัมพันธ์ของคนกับน ้าลดน้อยลง ท้าให้พื นท่ีริมน ้าหรือชายฝั่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการท้า
กิจกรรมได ้ส้าหรับพื นที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามหากก้าหนดทิศทางการพัฒนาแนวป้องกันดังกล่าว 
ควบคู่ไปกับการใช้พื นที่เพ่ือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อาทิ เสนอโอกาสส้าหรับนักพัฒนาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากพื นที่ริมน ้า หรือการใช้ประโยชน์บนพื นที่ดินที่เหมาะสม ภายในเขตพื นที่ที่ก้าหนด จาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  การพัฒนาร่วมดังกล่าวก็จะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา   
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อย่างยั่งยืน ในการป้องกันระดับ น ้าท่วมจากการสร้างแนวป้องกันที่รองรับความต้องการในการใช้
พื นที่ของภาคประชาชน  ซึ่งอาจก้าหนดให้พื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ สันทนาการของชุมชน หรือใช้งานที่
เหมาะสมอื่นๆได้  
     และ 2) การสู้กับระดับน ้า (ATTACK) คือ การพัฒนาการปรับตัว ทั งด้าน
เทคโนโลยีและองค์ประกอบอาคารทางสถาปัตยกรรม รวมทั งวิศวกรรม ให้มีความยืดหยุ่นและ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพน ้าท่วม โดยการแบ่งเขตพื นที่ตามสภาพความเปราะบางและ
ระดับความเสี่ยงภัยต่อระดับน ้าท่วมแล้วจึงท้าการก้าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาในการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เหมาะสม   ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการใช้งานให้แก่พื นที่ริมน ้าและชายฝั่งได้ โดยกลยุทธ์
ดังกล่าว ถูกยกให้เป็นแนวทางการออกแบบที่ยั่งยืนที่สุดในศตวรรษที่ 21 ในการสร้างแผ่นดินรูปแบบ
ใหม่ที่สามารถอยู่อาศัยร่วมกับระดับน ้าที่เพ่ิมสูงขึ นได้  
     ดังนั นในการก้าหนดแนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วมในครั งนี  จะแบ่งพื นที่ในการออกแบบแนวเขื่อน ออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆคือ 1) พื นที่     
ที่ต้องการการป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า โดยมีการออกแบบแนวป้องกัน 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 
รูปแบบแนวป้องกันที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลยในเขตชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นชุมชนริมน ้าวิถี
เมือง และรูปแบบแนวป้องกันที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน ในเขตชุมชนถนนสวนผักอันเป็นชุมชน
ริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร ซึ่งจะเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างของการออกแบบที่มีความยืดหยุ่น แม้ว่า
จะถูกก้าหนดให้อยู่ภายใต้มาตรการเดียวกัน และ2) พื นที่ที่ต้องการปรับตัวเพ่ือสู้กับระดับน ้า  โดย
ก้าหนดให้การออกแบบ แนวป้องกันน ้าในพื นที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจาก 2 รูปแบบที่กล่าวมา
ข้างต้น คือ ยอมให้น ้าผ่านได้ตามความเหมาะสม ในเขตพื นที่ชุมชนเรียบทางรถไฟสายใต้ ซึ่ งเป็น
ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร   
     ซ่ึงด้านหลงัของแนวป้องกันรปูแบบท่ียอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน และยอมให้
น ้าผ่านได้ตามความเหมาะสม มักก้าหนดให้มีมาตรการในการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น
องค์ประกอบทางกายภาพทั งในระดับตัวเรือนและระดับชุมชน, ระยะเวลาการใช้งานอาคารและพื นที่
ว่างเพ่ิมเติมในการออกแบบพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมในภาพรวม ดังตารางที่ 5-1 และภาพที่ 5-2 ผลจาก
การศึกษามาตรการเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั ง  2 ระดับดังกล่าว สามารถน้ามาสรุปเป็น
ตารางก้าหนดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่ เสี่ยงภัย(Flood Risk Zone) เพ่ือใช้ก้าหนด
มาตรการควบคุมระดับน ้าในพื นที่ และมาตรการลดผลกระทบจากการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ 
ในแต่ละประเภทของชุมชนริมน ้า ในครั งนี ได้ดังตารางที่ 5-3 ซึ่งจะยกตัวอย่างการน้าไปใช้ในส่วนของ
การก้าหนดองค์ประกอบทางกายภาพของเขื่อนและการออกแบบพื นที่ใช้งานริมน ้าในส่วนถัดไป 
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ตารางที่ 5-2 แสดงการแบ่งพื นที่รับน ้าในการก้าหนดพื นที่กรณีศึกษา 
 

พื นที่กรณีศึกษา 
 

 
แนวทางในการบริหารจัดการ
น ้าโดยท้าการแบ่งพื นที่ภายใน

พื นที่ปิดล้อม 

 
มาตรการการออกแบบและ 

วิธีการระบายน ้า 

1) ชุมชนปากคลองมหา
สวัสดิ์  พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วน
พื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื น
ที่ดิน    ร้อยละ 75 (จากพื นที่
ทั งหมด 844,320 ตาราง
เมตร) 
ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
 

พื นที่ที่ต้องท้าการป้องกันและ
ควบคุม 
- องค์ประกอบทางกายภาพตาม
รูปแบบการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม      
ในพื นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้
งาน 

การป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า 
(DEFEND) 
- ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย 
- การระบายน ้าด้วยระบบท่อ 

2) ชุมชนสวนผัก พื นที่ที่มีค่า
อัตราส่วนพื นที่ครอบคลุม
อาคารต่อพื นที่ดิน ร้อยละ 
62.5 (จากพื นที่ทั งหมด 
357,710 ตารางเมตร)  
ชุมชนริมน ้า 
วิถีเมืองกึ่งเกษตร  

พื นที่ที่ต้องท้าการป้องกันและ
ควบคุม 
- องค์ประกอบทางกายภาพตาม
รูปแบบการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม      
ในพื นที่ที่ควรใช้เครื่องมือป้องกัน
น ้าและปรับองค์ประกอบ 

การป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า 
(DEFEND) 
- ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน 
- การระบายน ้าด้วยระบบท่อ 
**ต้องการมาตรการในการ
ปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 

3) ชุมชนถนนเลียบรางรถไฟ  
พื นที่ที่มีค่าอัตราส่วนพื นที่
ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน   
ร้อยละ 28.75  (จากพื นที่
ทั งหมด 468,322 ตาราง
เมตร) 
ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร   

 พื นที่ที่สามารถใช้เป็นพื นที่รับ
น ้า 
-องค์ประกอบทางกายภาพตาม
รูปแบบการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม      
ในพื นที่ที่ควรมีการปรับ
องค์ประกอบทางกาย ภาพเพ่ือ
ช่วยลดผลกระทบและสามารถ
เป็นพื นที่รับน ้า 
 

การสู้กับระดับน ้า (ATTACK)  
- ยอมให้น ้าผ่านได้ตามความ
เหมาะสม 
การระบายน ้าด้วยวิธีทาง
ธรรมชาติ   
- ก้าหนดมาตรฐานระยะต่างๆ   
ที่ก้าหนดให้เป็นทางไหลของ
น ้า 
**ต้องการมาตรการในการ
ปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 

                                                                                                ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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3) การก้าหนดมาตรการควบคุม และ4) มาตรการปรับตัวเพื่อลด   
ความเสี่ยงน ้าท่วม  

      ภายใต้“แนวคิดการรับรู้สภาพยืดหยุ่นของพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม” นอกจาก
มาตรการควบคุมอย่าง การก้าหนดรูปแบบเพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วมตามระดับน ้า ในแต่ละการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการก้าหนดพื นที่รับน ้าในพื นที่กรณีศึกษาแล้ว การก้าหนดมาตรการในการปรับตัว
เพ่ือลดผลกระทบ เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการอยู่อาศัยร่วมกับน ้าและลด
ผลกระทบอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการออกแบบที่สามารถอยู่ร่วมกับน ้าได้ 2 ลักษณะที่ส้าคัญ ที่จะ
น้ามาใช้โดยเฉพาะพื นที่ที่ถูกก้าหนดให้เป็นพื นที่รับน ้า ของการศึกษาครั งนี  ซึ่งได้แก่  

    การออกแบบที่ทนต่อภัยน ้าท่วม (Resistant Designs) คือ การก้าหนด
คุณสมบัติและองค์ประกอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอาคาร และวัสดุ รวมทั งเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ที่สามารถต้านทานหรือปรับตัวตามระดับน ้า สามารถยอมให้น ้าไหลผ่านไปได้ โดยไม่ขวางทางน ้ามี
ลักษณะเฉพาะตัวที่ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในพื นที่เสี่ยงภัยยังสามารถด้าเนินชีวิตในพื นที่ดังกล่าวได้อย่าง
ปกติ ในขณะที่เกิดภัยน ้าท่วมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้า ตัวอย่างการออกแบบที่ทนต่อภัย
น ้าท่วมนี  ได้แก่  การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบยกพื นสูง (Stilt Architecture) คือ การออกแบบ
พื นที่ใช้งานของอาคารให้มีความสูงอยู่เหนือระดับน ้าท่วม การปรับตัวในลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนประเภท “ลักษณะอาคาร” ให้มีลักษณะความสูงอาคารสูงเหนือ
ระดับน ้าอย่างถาวร และก้าหนดให้มีพื นที่ใช้งานเหนือระดับน ้าตลอดเวลา มักพบเห็นได้ตามบริเวณ
แถบชายฝั่งทะเล ในพื นที่บริเวณลุ่มน ้าและที่ราบต่้า ที่เป็นทางน ้าไหลผ่าน ลงสู่ทะเลหรือแม่น ้า โดย
ส่วนใหญ่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวไม่มีความจ้าเป็นต้องมีการควบคุมระดับน ้า แต่อาศัยน ้าที่ไหล
ผ่านไปมาในการประกอบอาชีพและด้ารงชีวิต 

    อีกตัวอย่างของการออกแบบที่ทนต่อภัยน ้าท่วม คือ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ืออยู่บนน ้าหรือลอยน ้า (Floating Architecture) มักมีลักษณะของบ้านเรือนที่เป็น
เรือนแพและแพ ลอยอยู่เหนือระดับน ้าและปรับตัวขึ นลงตามระดับน ้าที่เปลี่ยนแปลง มักมีการสร้าง
พื นที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรมอยู่บนผิวน ้า และมีการสร้าง “พื นที่ว่าง” ขึ นมาใหม่บนผิวน ้าเพ่ือเป็น
แหล่งท้ามาหากินซึ่งการอยู่อาศัยและการท้ากิจกรรมของชุมชนในการปรับตัวดังกล่าว คือ  การปรับ
องค์ประกอบประเภท “ลักษณะของอาคาร”  
       การออกแบบที่มีลักษณะยืดหยุ่น (Resilient Design) คือ การออกแบบ
ที่ว่างที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ (Design space use) โดยมีการค้านึงถึงลักษณะยืดหยุ่นใน
การใช้งานของผู้อยู่อาศัยที่สามารถปรับใช้งานพื นที่ภายในให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ
ครัวเรือน เช่น การปรับใช้พื นที่บางส่วนของบ้าน พื นที่สัญจร และพื นที่ประกอบกิจกรรมภายในชุมชน
ให้อยู่ในระดับที่พ้นน ้า เมื่อเกิดภัยน ้าท่วม ซึ่งสามารถเปลี่ยนสภาพจากเมืองบกเป็นเมืองน ้าได้โดยไม่
ท้าลายระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่เดิม อาทิ การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสะเทิ นน ้าสะเทิ น
บก เป็นต้น 
     ดังนั น จากคุณลักษณะเฉพาะที่พบในตารางที่ 5-3 เมื่อพิจารณาร่วมกับ การก้าหนด
ประเภทของพื นที่รับน ้า สามารถน้ามาก้าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการออกแบบองค์ประกอบทาง
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กายภาพระดับตัวเรือน เพื่อลดความเสี่ยงน ้าท่วมให้แก่ประชาชนในพื นที่กรณีศึกษา อาทิเช่น ก้าหนด
ความสูงของพื นอาคารหนีน ้า รูปแบบโครงสร้างอาคารที่ทนต่อน ้าท่วม และประเภทการใช้งานที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์อาคารถูกก้าหนดให้มี
ระดับความสูงในการยกพื นหนีน ้าที่แตกต่างกันออกไป โดยในการศึกษาครั งนี ก้าหนดให้ระดับพื นแต่
ละชั น ขึ นอยู่กับความสูงจากระดับน ้าท่วมมาตรฐาน(BFE : Base flood- elevation) +30ถึง50 
เซนติเมตร เพ่ือก้าหนดระดับพื นที่ใช้งานที่ปลอดภัยเหนือระดับน ้าท่วม (DFE : Design flood 
elevation) ดังตารางที่ 2-3 และตารางท่ี 2-4 ที่พบได ้ 
    5.1.2 แนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของเขื่อนป้องกันน้ าท่วม  

     1) คุณลักษณะทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 
    จากข้อค้นพบคุณลักษณะของเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับตัวและควบคุมน ้า 

ก้าหนดให้การออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดินครั งนี  แบ่งออกเป็น  3 
รูปแบบ ตามความต้องการมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน อันได้แก่ 1)แนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วมที่ส่งผลให้พื นที่ด้านในมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับน้อย 2)แนวเขื่อนป้องกันน ้าที่ส่งผลให้พื นที่ด้าน
ในมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับปานกลาง และ 3)แนวเขื่อนป้องกันน ้าที่ส่งผลให้พื นที่ด้านใน มี
ปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับมาก ซึ่งแนวเขื่อนทั ง 3 รูปแบบจะมีคุณลักษณะสอดคล้องกับระดับความ
เปราะบางของพื นที่ โดยพิจารณาการก้าหนดรูปแบบการใช้งานจากตารางที่ 5 -3 ซึ่งได้มีการก้าหนด
ระดับความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของคนในชุมชน และประเภทของพื นที่เพ่ือท้าการออกแบบไว้
แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 1)พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 2)พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร และ3)พื นที่ชุมชน
ริมน ้าวิถีเกษตร 

    โดยการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมต้อง
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละพื นที่ที่ต้องน้ามาพิจารณาไม่ว่าจะเป็น 1)ความสูงของแนว
สันเขื่อน 2)คุณลักษณะในการกั นน ้า และ 3) ต้าแหน่งที่ตั งของแนวเขื่อน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
เข้าถึงพื นที่ริมน ้าของชุมชน โดยจะน้าประเภทของพื นที่รับน ้าและความสูงของระดับน ้าท่วมที่ค้นพบ
มาเป็นส่วนส้าคัญในการพิจารณาครั งนี   

   ในการก้าหนดความสูงของแนวเขื่อนในการป้องกันน ้าท่วมจากภายนอก 
และมาตรการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นได้จากภายในพื นที่ ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิง
ระดับน ้าท่วม 3 ระดับเพ่ือท้าการออกแบบ อันได้แก่ 1)ระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปีหรือระดับน ้า
ท่วมที่เกิดขึ นปกติในพื นที่  2) ระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 50 ปีหรือระดับน ้าท่วมสูงกว่าปกติ ในพื นที่ 
และ3) ระดับน ้าท่วมที่สูงเป็นพิเศษ หรือระดับน ้าที่อาจเกิดขึ นได้ภายในในพื นที่ ในการแบ่งประเภท
ความเปราะบางของพื นที่ริมน ้าตามสภาพทางภูมิศาสตร์เพ่ือใช้ก้าหนดระดับการป้องกันและปรับตัว
เพ่ือลดผลกระทบจากน ้าท่วม 
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ภาพที่ 5-3 แสดงขอบเขตของพื นที่ริมน ้าจ้าแนกตามระดับน ้าท่วมสูง 

ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ภาพที่ 5-4 แสดงตัวอย่างการก้าหนดขอบเขตของพื นที่ริมน ้าแบ่งตามระดับน ้าท่วมสูง 

ที่มา : อ้างอิงจากA 30 Year Plan for Wabash River Corridor in Lafayette, ASLA 2013 
ผู้วิจัย, 2556  
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  ผลการวิเคราะห์ระดับน ้าท่วมถึงทั ง 3 ระดับสามารถแบ่งประเภทพื นที่ริมน ้าได้เป็น 
3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) พื นที่ท่ีริมน ้าชั นนอก ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 10ปี 
หรือจากระดับน ้าท่วมปกติ ภายในพื นที่บริเวณนี มักจะมีระดับน ้าท่วมขังอยู่ที่ +1.00 ถึง 2.00 เมตร 
จากระดับผิวดิน โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ชิดด้านหลังแนวเขื่อน ,2) พื นที่ที่ริมน ้า ชั นกลางหรือพื นที่ริมน ้า
เชื่อมต่อระหว่างพื นที่ริมน ้าชั นนอกและชั นใน ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 
50ปี หรือจากระดับน ้าท่วมสูงกว่าปกติ ภายในพื นที่บริเวณนี มักจะมีระดับน ้าท่วมขังอยู่ที่ +0.50 ถึง 
1.00 เมตร จากระดับผิวดิน และ3) พื นที่ริมน ้า ที่ก้าหนดให้เป็นพื นที่เมืองด้านใน ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากระดับน ้าภายในพื นที่ หรือจากระดับน ้าท่วมที่สูงเป็นพิเศษ ในพื นที่บริเวณนี   มักจะมีระดับน ้า
ท่วมขังอยู่ที่ +0.10 ถึง 0.50 เมตร จากระดับผิวดิน ดังภาพที่ 5-3 ดังนั น ในการออกแบบแนวเขื่อน
เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม จะน้าระดับน ้าท่วมสูงสุดทั ง 3 ระดับมาก้าหนดความสูงของแนวเขื่อนในการ
ป้องกันน ้าท่วมจากภายนอก และน้าระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นได้ภายในพื นที่ที่พบ มาใช้ก้าหนดความ
สูงของมาตรการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยริมน ้า 
  เมื่อทราบถึงความสูงของระดับน ้าที่ต้องท้าการป้องกันแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
จึงได้น้ามาตรการการแบ่งพื นที่รับน ้าภายในพื นที่ปิดล้อม มาเพ่ือพิจารณาคุณลักษณะในการกั นน ้า
ของแนวเขื่อน ซึ่งได้จ้าแนกประเภทของพื นที่ ไว้ 2 รูปแบบหลัก คือ 1) พื นที่ที่ต้องการการป้องกัน
พื นที่ต่อระดับน ้า ที่แบ่งการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแนว
ป้องกันที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย และรูปแบบแนวป้องกันที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน และ2) พื นที่ที่
ต้องการปรับตัวเพ่ือสู้กับระดับน ้า ที่ก้าหนดให้รูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้า มีคุณลักษณะที่ยอมให้น ้า
ผ่านได้ตามความเหมาะสม โดยก้าหนดให้ประเภทของพื นที่ดังกล่าวเป็นตัวก้าหนดคุณลักษณะของ
แนวเขือ่นที่มีความสัมพันธ์กับระดับน ้า และความเปราะบางของพื นที่โดยตรง ในแต่ละชุมชน  
   ซึ่งสามารถสรุปคุณลักษณะของแนวเขื่อน ในแต่ละชุมชน ที่สัมพันธ์กับระดับ        
ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบเขื่อนที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย,         
2) รูปแบบเขื่อนที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน และ3)รูปแบบเขื่อนที่ยอมให้น ้าผ่านได้ แต่อาจช่วยลด    
ความรุนแรงของคลื่นน ้า ดังในตารางที่ 5-4 โดยพบว่าในแต่ละระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของชุมชน มี
การเลือกใช้คุณลักษณะในการกั นน ้าของแนวเขื่อนแตกต่างกันออกไป เนื่องจากปัจจัยทางกายภาพ
และสังคม อย่างค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน และรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชน  ที่มี
ระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านในที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การ
เลือกใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม และคุณลักษณะของแนวเขื่อนตามบริบทแบบไทย ในแต่ละ
ชุมชนมีความหลากหลาย ดังตารางที่ 5-3 ที่ส่งผลให้มีการเลือกใช้มาตรการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
แตกต่างกันในแต่ละประเภทของพื นที่ภายในพื นที่ปิดล้อม อาทิ ในพื นที่ที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้  มีการ
เลือกใช้มาตรการในการป้องกันระดับน ้าท่วมสูงและสูงมาก ในขณะที่พื นที่ที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน
มีการเลือกใช้มาตรการในการป้องกันระดับน ้าท่วมปานกลางและระดับสูง และในพื นที่ที่ยอมให้น ้า
ผ่านได้ตามความเหมาะสมมีการเลือกใช้มาตรการในการป้องกันระดับน ้าท่วมต่้าและปานกลาง ซึ่งมี
รายละเอียดของเกณฑ์การออกแบบและ  ปรับองค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วม ในแต่ละพื นที่ ตามระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน  
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ตารางที่ 5-4 แสดงคุณลักษณะทางกายภาพของแนวเขื่อนที่สัมพันธ์กับระดับความต้องการ 
มีปฏิสัมพันธ์กับน ้า ของพื นที่ด้านใน 

 
ระดับความต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับน ้าของ

พื นที่ด้านใน 

คุณลักษณะทางกายภาพของแนวเขื่อน 
พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 

 
(พื นที่เสี่ยงภัยรมิน ้าที่ไม่
ยอมให้น ้าผ่านได้เลย) 

พื นที่ชุมชนริมน ้า 
วิถีเมืองกึ่งเกษตร 

(พื นที่เสี่ยงภัยรมิน ้าที่ยอม
ให้น ้าผ่านได้บางส่วน) 

พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถี
เกษตร 

 
(พื นที่เสี่ยงภัยรมิน ้าที่

ยอมใหน้ ้าผ่านได้, พื นที่
รับน ้า) 

น้อย 
 

รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม : 

“หลีกเลี่ยง 
การใช้งาน 

(Avoid use)” 

- ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย 
- มีลักษณะโครงสร้าง
ถาวร  
 

- ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย 
- มีลักษณะโครงสร้าง
ถาวร  
 

- ยอมให้น ้าผ่านได้
บางส่วน 
- มีช่องเปิดที่ยอมให้น ้า
ผ่านได ้
- ต้องการ การปรับ
องค์ประกอบทาง
กายภาพอาคารและการ
ใช้งานเพิ่มเติม 

กลาง 
รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม : 

“ต้องการป้องกันและ
ปรับตัวเพ่ือลด

ผลกระทบ(Require 
Defence and 
mitigation)” 

- ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย 
- มีลักษณะโครงสร้าง
ถาวร  
 

- ยอมให้น ้าผ่านได้
บางส่วน 
- มีช่องเปิดที่ยอมให้น ้า
ผ่านได ้
- ต้องการ การปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพ
อาคารและการใช้งาน
เพิ่มเตมิ 

- ยอมให้น ้าผ่านได้
บางส่วน 
- มีช่องเปิดที่ยอมให้น ้า
ผ่านได ้
- ต้องการ การปรับ
องค์ประกอบทาง
กายภาพอาคารและการ
ใช้งานเพิ่มเติม 

มาก 
 

รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม : 

“ตามความเหมาะสม
(Suitable)” 

- ยอมให้น ้าผ่านได้
บางส่วน 
- มีช่องเปิดที่ยอมให้น ้า
ผ่านได ้
- ต้องการ การปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพ
อาคารและการใช้งาน
เพิ่มเตมิ 

- ยอมให้น ้าผ่านได้ตาม
ความเหมาะสม 
- ต้องการ การปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพ
อาคารและการใช้เพิ่มเติม 

ยอมให้น ้าผ่านได้ตาม
ความเหมาะสม 
- ต้องการ การปรับ
องค์ประกอบทาง
กายภาพอาคารและการ
ใช้เพิ่มเติม 

                                                  ที่มา : ผู้วิจัย, อ้างอิงจากการสรุปผลในภาคผนวก จ, 2556 
  นอกจากความสูงของแนวสันเขื่อน และคุณลักษณะในการกั นน ้า“ต้าแหน่งที่ตั ง”        
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนให้สัมพันธ์กับแนวเขื่อน        
ที่ต้องน้ามาพิจารณาด้วย เนื่องจากแนวเขื่อนเป็นตัวก้าหนดขอบเขตพื นที่ปิดล้อมเพ่ือป้องกันระดับน ้า
เข้าท่วมพื นที่และเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงพื นที่ริมน ้าโดยตรง และเมื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพื นที่    
เสี่ยงภัยริมน ้า พบว่า สามารถแบ่งต้าแหน่งที่ตั งของแนวเขื่อนบนพื นที่ริมน ้า ตามบริบทแบบไทยใน
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ครั งนี ได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  1) แนวเขื่อนที่ถอยร่นเข้ามายังพื นที่เมืองริมน ้าด้านใน 2) แนว
เขื่อนที่ตั งชิดล้าน ้า และ 3) แนวเขื่อนที่ยื่นเข้าไปในล้าน ้า ตามความเหมาะสม  
   โดยพบว่าการออกแบบการใช้งานและการก้าหนดต้าแหน่งของแนวเขื่อนที่ถอยร่น
เข้ามายังพื นที่เมืองริมน ้าด้านในนั น ถูกก้าหนดให้ต้าแหน่งของที่ตั งอาศัยเส้นแนวระดับน ้าท่วม ในการ
พิจารณาเพ่ือท้าการก้าหนดต้าแหน่งก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมขึ นภายในพื นที่ เพ่ือลดแต่
ผลกระทบจากการเวนคืนพื นที่ในการก่อสร้างแนวเขื่อนจึงมักก้าหนดให้ใช้แนวถนน และทางสัญจร
ภายในพื นที่ตั งเดิม หรือขอบเขตของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยเฉพาะพื นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะ หรือ   กึ่งสาธารณะที่ติดกับล้าน ้า เช่น วัด ศูนย์ราชการ สถานศึกษา ศูนย์กีฬาและเยาวชน 
เป็นต้น ซึ่งมักส่งผลให้แนวเขื่อนมีการใช้งานแบบบูรณาการ นอกเหนือจากการป้องกันน ้าท่วมร่วมกับ
กิจกรรมการใช้งานประเภทอ่ืน อาทิ การออกแบบให้แนวสันเขื่อนถูกใช้งานเพ่ือเป็นทางเท้า ถนน 
และทางจักรยาน เพ่ือเป็นพื น ในการเข้าถึงพื นที่ริมน ้า รวมไปถึงที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายการสัญจรเดิม 
การออกแบบเขื่อนเพ่ือใช้เป็นพื นที่สาธารณะประโยชน์สีเขียวแก่ชุมชน เช่น สวนผักคนเมือง หรือ   
ลานสุขภาพได้อีกด้วย  
  ในขณะที่แนวเขื่อนที่ตั งชิดล้าน ้า มักจะถูกก้าหนดให้ก่อสร้างในพื นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภท พื นที่พาณิชยกรรม และพาณิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย อาทิ โรงแรม ตลาด 
ร้านค้า โรงงาน เป็นต้น 
   และสุดท้าย แนวเขื่อนที่ยื่นเข้าไปในล้าน ้า ตามความเหมาะสม มักจะถูกก้าหนดให้
ก่อสร้างในพื นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท พื นที่พักอาศัย ซึ่งต้องการความปลอดภัยและ          
เป็นส่วนตัวมากกว่าประเภทอ่ืนของพื นที่ริมน ้า ด้านการออกแบบการใช้งานของรูปแบบแนวเขื่อน         
ทั งสองประเภทนี  นอกจากการท้าหน้าที่ป้องกันน ้าท่วมในพื นที่แล้ว อาจมีการออกแบบการใช้งาน
แบบบูรณาการร่วมกับทางเดินริมน ้า และทางจักรยาน เพ่ือการใช้งานเป็นพื นที่สาธารณะริมน ้าแก่
ชุมชน เช่นเดียวกับแนวเขื่อนที่ถอยร่นเข้ามายังพื นที่ริมน ้าด้านใน แต่มักจะไม่ท้าการออกแบบ เพ่ือใช้
งานร่วมกับถนนที่รถยนต์ผ่านได้ เนื่องจากต้าแหน่งที่ตั งของแนวเขื่อนทั งสองประเภทนี อยู่ติดกับล้าน ้า 
และมักจะ   ถูกก้าหนดให้มีบทบาทเพ่ือเป็นพื นที่สีเขียวสาธารณะของเมืองหรือชุมชน ดังนั นเส้นทาง
สัญจรริมน ้า      ที่เกิดขึ นบนแนวเขื่อน จึงถูกก้าหนดให้ลดการพ่ึงพาพลังงานเชื อเพลิงและปลอด
มลพิษจากในการส่งเสริมชุมชนโดยรอบแนวเขื่อนและพื นที่ใกล้เคียง ให้เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะที่
ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางและดีต่อสุขภาพของตนเอง อาทิเช่น การเดินเท้า และขี่จักรยาน 
ซึ่งจะอ้างอิงระยะยื่นเท่าที่จ้าเป็นในการใช้งาน เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ น  จากสิ่งปลูกสร้างต่อ
ระบบนิเวศของพื นที่ริมน ้าให้น้อยที่สุด โดยส่วนใหญ่มักอ้างอิงขนาดพื นที่สาธารณะบนแนวสันเขื่อนที่
ยื่นลงไปในล้าน ้าที่แคบที่สุดที่ทางเท้าและทางจักรยานอยู่ร่วมกันได้ เป็นต้น  
   โดยจะยกตัวอย่างแนวทางการออกแบบพื นที่สาธารณะริมน ้าบนแนวสันเขื่อนว่า         
มีรายละเอียดดังนี  1) ในการออกแบบทางกายภาพและการใช้งานต้องค้านึงถึงการออกแบบพื นที่
เช่นเดียวกับการออกแบบทางเท้าทั่วไป เพ่ือสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวาให้กับเมือง 2) ต้องประกอบ 
ไปด้วย การก้าหนดพื นที่ใช้งาน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ พื นที่ส้าหรับติดตั งสาธารณูปโภคอาทิ อุปกร ณ์
ประกอบถนน เสาไฟส่องสว่าง ม้านั่ง รวมทั งพืชพันธุ์เพ่ือตกแต่งพื นที่ พื นที่ส้าหรับใช้สัญจรหลัก อาจ
ใช้เพื่อเป็นทางเท้า, ทางจักรยาน และถนนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน พื นที่ส้าหรับเปลี่ยนถ่ายการ
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สัญจร หรือเปลี่ยนการใช้งานเพ่ือเข้าถึงพื นที่ อาทิ ทางเชื่อมระหว่างพื นที่อ่ืน และตัวเขื่อน ท่าเรือ 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้า หรือบก รวมทั งตัวอาคาร เป็นต้น โดยต้องค้านึง ถึงขนาดที่เหมาะสม และมีระยะยื่น
ลงไปในล้าน ้าน้อยที่สุดโดยไม่กีดขวางการจราจรทางน ้า โดยการก้าหนดขนาดดังกล่าวต้องมี
ความสัมพันธ์กับมวลอาคารในพื นที ่กลุ่มผู้ใช้งาน และกิจกรรมการใช้ประโยชน์  
   ดังนั นในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่ช่วยลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน
ริมน ้าน้อยที่สุดในครั งนี  จะน้าผลสรุปแนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน ในด้าน
ต่างๆ ที่กล่าวมาใช้ยกตัวอย่างการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ผ่านการออกแบบผังบริเวณ ร่วมกับ
การก้าหนดคุณลักษณะของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม โดยยกตัวอย่างรูปแบบของแนวเขื่อนตามระดับ
การมีปฏิสัมพันธ์กับน ้า 3 รูป แบบ คือ 1)แบบที่ส่งผลต่อระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างน ้ากับพื นที่ด้าน
ใน ในระดับน้อย    2)แบบที่ส่งผลต่อระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างน ้ากับพื นที่ด้านใน ในระดับกลาง 
และ3)แบบที่ส่งผลต่อระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างน ้ากับพื นที่ด้านใน ในระดับมาก โดยมีการปรับ
ระดับความสูงของแนวเขื่อนตามระดับน ้าที่ก้าหนด  ซึ่งแนวเขื่อนทั ง 3 รูปแบบนี  จะถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทตามการออกแบบการใช้งาน คือ 1) ก้าหนดให้การออกแบบเพ่ือใช้งานเพียงการป้องกันน ้า
ท่วม และ2)ก้าหนดให้การออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานประเภทอ่ืนๆ แบบบูรณาการ อาทิ ทางเท้า,
ทางจักรยาน และถนน รวมถึงพื นที่สาธารณะ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5-5 แสดงตัวอย่างพื นที่ 3 ส่วนที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม  
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจาก Nossa Cidade (“Our City”), TheCityFix Brasil,2558,ผู้วิจัย,2556 

  

 

http://thecityfix.com/blog/tag/nossa-cidade/
http://thecityfixbrasil.com/
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  5.1.3 สรุปแนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนร่วมกับ              
แนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม 

   จากระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้
ประโยชน์จากล้าน ้าของประชาชน สามารถสรุปรูปแบบการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในแต่ละระดับ  ความ
เสี่ยงตามบริบทแบบไทย ได้ดังตารางที่ 5-3 ซึ่งจะน้าตารางดังกล่าวนี  เป็นเกณฑ์จ้าแนกรูปแบบของ
แนวเขื่อน ในแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกแบบพื นที่ริมน ้า โดยน้าคุณลักษณะทาง
กายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่พบ ดังตารางที่ 5-4 มาพิจารณาร่วมกับการก้าหนดมาตรการ
ควบคุมและปรับตัวดังตารางที่ 2-3 และ 2-4 
   โดยจะน้าเสนอตัวอย่างการจ้าแนกพื นที่เพ่ือท้าการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้า
ท่วม ดังนี  
   เริ่มจากจ้าแนกประเภทของพื นที่ริมน ้าออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับปฏิสัมพันธ์
กับน ้าของพื นที่ด้านใน ซึ่งได้แก่ 1)พื นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน มักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ระดับ
น้อย      2)พื นที่ที่ควรใช้เครื่องมือป้องกันน ้าและปรับองค์ประกอบทางกายภาพ มักมีระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับน ้า ระดับปานกลาง และ3)พื นที่ที่ยินยอมให้เป็นพื นที่รับน ้าโดยมีการปรับองค์ประกอบ
ทางกายภาพเพ่ือลดผลกระทบ มักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ระดับมาก ซึ่งก้าหนดให้ภายในรัศมี 250 
เมตรโดยรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว มีการก้าหนดคุณลักษณะทางกายภาพของแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วมร่วมกัน เมื่อจ้าแนกประเภทของพื นที่ริมน ้าด้วยรัศมี 250 เมตร จะท้าให้ทราบถึง
ขอบเขตพื นที่ตามการมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ในระดับกลุ่มตัวเรือน เพ่ือท้าการออกแบบและก้าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ดังภาพที่ 5-6 ถึง 5-9 แต่เพ่ือก้าหนดคุณลักษณะทางกายภาพ
ของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน ้า ในระดับชุมชนน้อยที่สุด 
จ้าเป็นต้องน้าขอบเขตพื นที่ตามระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านในที่พบดังกล่าว  
มาพิจารณาร่วมกับมาตรฐานการแบ่งประเภทของพื นที่รับน ้า ดังตารางที่ 5-4 ด้วย เพ่ือก้าหนด
คุณลักษณะทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ชุมชน ดัง
ภาพที่ 5-9 
   ดังนั น อาจกล่าวสรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ขอบเขตพื นที ่ดังภาพที่ 5-9 เกิดจากการ
พิจารณาเกณฑ์ก้าหนดระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ร่วมกัน 2 ระดับ คือเกณฑ์ก้าหนดระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ ในระดับตัวเรือน ดังตารางที่ 5-3 และในระดับชุมชน ดังตารางที่ 5-4  
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 5.2 การเสนอแนวทางการออกแบบเขื่อนป้องกันน้ าท่วม ในพื้นที่กรณีศึกษา 

 นอกจากคุณลักษณะทางกายภาพของแนวเขื่อน ที่พบแล้ว สิ่งจ้าเป็นที่ต้องน้ามาพิจารณา
เพ่ือให้การออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในครั งนี  มีลักษณะของความยั่งยืนคือการออกแบบการใช้
งานของแนวเขื่อนป้องกันน ้าที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน ้า ไม่ว่าจะเป็น 
โครงข่ายการสัญจร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสร้างริมน ้า รวมทั งพื นที่โล่งหรือ
ลานส้าหรับการท้ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน โดยมีแนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ 
ทั งที่เกิดจากความต้องการของชุมชนดังข้อค้นพบในตารางที่4-2 และการส้ารวจข้อมูลเบื องต้นทั งใน
พื นที่ศึกษาและพื นที่เชื่อมโยงโดยรอบ  ซึ่งได้สรุปประเด็นส้าคัญ โดยแยกออกเป็นศักยภาพ ปัญหา 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภายในพื นที่ เพ่ือท้าการวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ในการ
ก้าหนดแนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมร่วมกับชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นในระดับย่าน ดังตารางที่ 5-5 และในระดับชุมชน ดังตารางที่ 5-6 ถึง 5-8  
ตารางที่ 5-5 แสดงการวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis)ของพื นทีกรณีศึกษาในระดับย่าน(1/2) 

การวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของพื นทีกรณีศึกษา ระดับย่าน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ในระดับย่าน 
- ที่ตั งของพื นที่กรณีศึกษาอยู่ระหว่างพื นที่
เกษตรกรรมฝั่งธนบุรีและศูนย์กลางธุรกิจในฝั่ง
พระนคร 
- โครงข่ายระบบการคมนาคมเชื่อมโยงไปยัง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ(CBD)   
- พื นที่กรณีศึกษามีความหลากหลายในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

ในระดับย่าน 
- ที่ตั งของพื นที่ได้รับอิทธิพลของน ้าหลากจาก
ภาคเหนือ และน ้าขึ น-น ้าลง จากเจ้าพระยา 
- แนวเขื่อนถูกใช้ประโยชน์เพียงการป้องกันน ้า
ท่วม การเข้าถึงล้าน ้า จึงเป็นไปอย่างยากล้าบาก 
-มิจฉาชีพอาศัยโครงสร้างของแนวเขื่อนป้องกัน
น ้าที่เชื่อมต่อกันเป็นแนวยาวประกอบ
อาชญากรรม 
- โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทางน ้าและ
ทางบกขาดการเชื่อมต่อกัน 
- มีพื นที่สาธารณะริมน ้าที่เข้าถึงได้อย่างจ้ากัด 
- ขาดการควบคุมโครงสร้างในระดับตัวอาคาร 
และทางสัญจร ที่สัมพันธ์กับระดับน ้า รวมทั ง
เส้นทางอพยพหลักและจุดรวมพลที่ชัดเจน  
- มีเพียงถนนสวนผักเพียงเส้นทางเดียวที่
สัมพันธ์กับระดับน ้า ซึ่งใช้เป็นคันกั นน ้าและ
เชื่อมเส้นทางคมนาคมทางบกทั งพื นที่ศึกษา 

                                                                                                 ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ตารางที่ 5-5แสดงการวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของพื นทีกรณีศึกษา ในระดับย่าน(ต่อ
2/2) 

การวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของพื นทีกรณีศึกษา ระดับย่าน 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ในระดับย่าน 
-ที่ตั งของพื นที่กรณีศึกษา เป็นส่วนต่อขยายเพื่อ
พัฒนาเป็นพื นที่พักอาศัยในระดับเมืองเพ่ือ
รองรับประชากรจากแหล่งงานในเขต CBD 
- โครงการพัฒนาพื นที่ริมน ้า และสร้างความ
เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภาครัฐ การ
พัฒนาระบบรางภายในพื นที่ สถานีรถไฟชาน
เมืองบ้านฉิมพลี 
-ประชาชนในพื นท่ีหันมาใช้การสัญจรทางน ้า
มากขึ นจากสภาวะปัญหาจราจรติดขัดบนท้อง
ถนน 

ในระดับย่าน 
- ความเสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
- ประตูระบายน ้าที่เปิด-ปิดเป็นเวลา กั นคลอง
มหาสวัสดิ์ออกเป็นส่วนๆ ท้าให้ประชาชนไม่
สามารถสัญจรทางน ้าเชื่อมต่อกันทั งสายได้
ตลอดเวลา  
 

                                                                                                ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
   ซึ่งอาจสรุปแนวทางการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม
ร่วมกับชุมชน จากแนวโน้มการพัฒนาพื นท่ีกรณีศึกษาที่พบได้  ดังนี  
   ในระดับย่าน  การออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อน นอกจากคุณลักษณะในการ  
กั นน ้าแล้ว รูปแบบเขื่อนควรมีการออกแบบแบบบูรณาการ ที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า ในพื นที่ 
เชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจรทางบกและทางน ้าเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง และลด
ปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงการออกแบบการใช้งานบริเวณสันเขื่อน เพ่ือเป็นพื นที่สาธารณะ หรือ
เส้นทางชุมชน เช่น ทางเดินริมน ้า ทางจักรยาน เชื่อมโยงกับแนวถนนหรือทางในเดิม เพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงพื นที่ริมน ้า เป็นต้น ดังตารางที่ 5-5 
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ตารางที่ 5-6 แสดงการวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
การวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
- มีระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์, 
รถสองแถว, เรือรับจ้าง ที่เชื่อมโยงไปยัง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ(CBD) บนฝั่งด้าน
ตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา ที่มีจ้านวนรอบ
สูงที่สุดในพื นที่กรณีศึกษา  
 

ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
- การมีพื นที่โล่งหรือลานสาธารณะเพ่ือ
ประกอบกิจกรรมทั งภายในชุมชนและการ
เข้าถึงพื นที่ริมน ้าอย่างจ้ากัด  
- ความหนาแน่นของประชากรในพื นที่สูง 
มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื น
ที่ดินสูง 
-มีขนาดถนนแคบ เนื่องจากลักษณะการตั งถิ่น
ฐานยังคงเป็นชุมชนริมน ้าดั งเดิม 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
- ประชาชนในพื นท่ีหันมาใช้การสัญจรทางน ้า
มากขึ นจากปัญหาจราจรบนถนน 
- สามารถเป็นพื นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรใน
ระดับย่าน 
- จากผังเมืองรวมฉบับปี พ.ศ. 2556 ท้าให้พื นที่
มีศักยภาพในการเป็นที่พักอาศัยในแนวตั งได้ 
 

ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
- ไม่มีพื นที่ว่างที่สามารถพัฒนาเป็นพื นที่
สาธารณะของชุมชนได้ 

                                                                                                 ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ตารางที่ 5-7 แสดงการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT analysis) ของชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร  
การวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
- มีระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์, 
รถสองแถว, เรือรับจ้าง ที่เชื่อมโยงไปยัง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ(CBD) บนฝั่งด้าน
ตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา 
- มีขนาดถนนและซอยมากกว่า 5 เมตร  
- มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื น
ที่ดินปานกลาง 
 

ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
- มีพื นที่โครงการบ้านจัดสรร หรือชุมชนล้อมรั ว 
บริเวณพื นที่ริมน ้าด้านนอก ท้าให้พื นที่
เกษตรกรรมด้านในไม่สามารถเข้าถึงพื นที่ริมน ้า
ด้านนอกได้  
- มีพื นที่สาธารณะริมน ้าอย่างจ้ากัด 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
- ประชาชนในพื นท่ีหันมาใช้การสัญจรทางน ้า
มากขึ นจากสภาวะปัญหาจราจรติดขัดบนท้อง
ถนน 
- มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื น
ที่ดินปานกลาง มีพื นที่สามารถรองรับการ
ขยายตัวเพื่อเป็นที่พักอาศัยในแนวราบของเขต
เมืองในอนาคตได้ 

ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
-มีพื นทีส่าธารณะที่สามารถเข้าถึงริมน ้าได้อย่าง
จ้ากัด 

                                                                                                 ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
   ในระดับชุมชน การออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อน สามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะเฉพาะของพื นที่ และระดับความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้า ในแต่ละชุมชนได้ ดังนี  
   พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง และพื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร นอกจากการใช้
งานเพ่ือกั นน ้าแล้ว สิ่งที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อน คือ การออกแบบการ
ใช้งานเพื่อเป็นพื นที่สาธารณะแก่ชุมชน เช่น ทางเดินริมน ้า,ทางจักรยาน เนื่องจากความหนาแน่นของ
ประชากรในพื นที่สูง และควรค้านึงถึงองค์ประกอบในการเชื่อมโยงโครงข่าย    การสัญจรทั งทางบก
และทางน ้าเข้าด้วยกัน อาทิ ท่าเรือเรือสาธารณะ ช่องเปิดและบันไดสู่น ้าสาธารณะ รวมถึงการ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางสัญจรภายในพื นที่ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า  แก่ประชาชนทั งที่อยู่ริม
ตลิ่งและถัดเข้าไปในพื นที่เมืองด้านใน อ้างอิงจากตารางท่ี 5-6 และ 5-7 
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ตารางที่ 5-8 แสดงการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT analysis) ของชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร  
การวิเคราะห์สภาวการณ์(SWOT analysis) ของชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
- มีความหนาแน่นของจ้านวนประชากรภายใน
พื นที่น้อย มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุม
อาคารต่อพื นที่ดินต่้า ท้าให้ประชาชนภายใน
พื นที่สามารถประกอบกิจกรรมเพ่ือนันทนาการ
และการพักผ่อนภายในพื นที่ของตนเองได้ 

ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
- มีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็น รถเมล์, รถสองแถว, เรือรับจ้าง ที่เชื่อมโยง
ไปยังศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ(CBD) บนฝั่งด้าน
ตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยาน้อยท่ีสุด  
เนื่องจากพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม 
-มีถนนที่สามารถเข้าถึงพื นที่ได้เพียงเส้นเดียว 
- ขาดพื นที่ศูนย์กลางของชุมชน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
- ประชาชนในพื นท่ีหันมาใช้การสัญจรทางน ้า
มากขึ นจากสภาวะปัญหาจราจรติดขัดบนท้อง
ถนน 
- เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น
พื นที่เกษตรกรรม สามารถใช้เป็นพื นที่รับน ้าได้ 
- มีค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื น
ที่ดินน้อย มีพื นที่สามารถรองรับการขยายตัว
เพ่ือเป็นที่พักอาศัยในแนวราบของเขตเมืองใน
อนาคตได้ 
- สามารถพัฒนาพื นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ทางการเกษตรได้ เนื่องจากเป็นพื นที่
เกษตรกรรมชั นดีและอยู่ในพื นที่รับน ้า  
 

ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
- ฝั่งตะวันตกของพื นที่ เป็นพื นที่ปลายตัน เข้า
ออกจากถนนเลียบทางรถไฟได้ทางเดียว และ
เป็นพื นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้
รถขนส่งสาธารณะให้บริการน้อย  

                                                                                                 ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
   พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร นอกจากการใช้งานเพ่ือลดระดับความรุนแรง ของน ้า
แล้ว แนวเขื่อนควรมีการออกแบบที่ค้านึงถึงองค์ประกอบทางกายภาพตัวเรือน ที่ส้าคัญ  ในการใช้น ้า
ของประชาชน อาทิช่องเปิดและบันไดสู่น ้า, อู่จอดเรือ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางสัญจร
ภายในพื นที่ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า แก่ประชาชนทั งที่อยู่ริมตลิ่งและถัดเข้าไป    ในพื นที่เมือง
ด้านใน และพื นที่สาธารณะเพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน หรือจุดรวมพล หากเกิดภัยพิบัติเกินการ
ควบคุมเป็นต้น อ้างอิงจากตารางท่ี 5-8 
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   ซึ่งในแต่ละประเด็นในการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนดังกล่าว จะ
น้ามาพิจารณาร่วมกับการออกแบบพื นที่ใช้งานริมน ้า โดยจะท้าการน้าเสนอแนวทางการออกแบบทาง
กายภาพทั งในภาพรวมและแบ่งเป็นแต่ละชุมชนชุมชนบนพื นที่กรณีศึกษา ตามที่ได้จ้าแนกประเภท
ของพื นที่เพ่ือท้าการออกแบบแนวเขื่อนไว้ โดยมาตรการออกแบบและปรับตัวดังกล่าวจะแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางการออกแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีความหลากหลาย ผ่านตารางการออกแบบพื นที่ใช้
งานริมน ้า ตามระดับปฏิสัมพันธ์ที่สรุปได้จากการศึกษา ดังนี  
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  เนื่องจากมีการเข้าถึงของระดับน ้าท่วมจากภายนอกพื นที่ ที่สามารถไหลผ่านแนว
เขื่อนไปยังพื นที่ภายในได้แตกต่างกัน แนวทางการออกแบบแนวเขื่อนและพื นที่ใช้งานริมน ้า ในแต่ละ
ประเภทชุมชน จนอาจกล่าวสรุปได้ว่า ความแตกต่างของแนวเขื่อนจากระดับความต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับน ้าของชุมชน ส่งผลต่อการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ทั งในระดับตัวเรือน อาทิ 
ความสูงของพื นที่ใช้งานที่ปลอดภัยเหนือระดับน ้า การก้าหนดช่วงเวลาและประเภทการใช้งานพื นที่
หรืออาคารที่สัมพันธ์กับระดับน ้า เป็นต้น รวมถึงการปรับองค์ประกอบทางกายภาพในระดับชุมชน 
อาทิ การก้าหนดความสูงของโครงข่ายการสัญจร ที่สัมพันธ์กับระดับน ้าที่อาจเกิดขึ นได้ในพื นที่ การ
ก้าหนดให้มีพื นที่สาธารณะเพ่ือเป็นจุดรวมพล ในการอพยพหากเกิดอุทกภัยที่สูงกว่ามาตรฐานก้าหนด 
แม้กระทั งก้าหนดให้มีการออกแบบ แบบบูรณาการในการก่อสร้างแนวเขื่อน ร่วมกับทางเท้าหรือถนน
เดิม เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการเวนคืนที่ดิน และส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน ้าให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีตั งของแนวเขื่อน ที่ต้องอยู่ภายในพื นที่ริมน ้าชั นใน แต่หากแนวเขื่อนที่ตั งชิดริมน ้าอาจมีการ
ออกแบบให้แนวเขื่อนเป็นพื นที่สาธารณะหรือโครงข่ายการสัญจรที่เชื่อมกับโครงข่ายเดิม เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการใช้งานพื นที่ริมน ้า และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื นที่ริมน ้าได้มากขึ น อันจะ
เป็นประโยชน์แก่ตัวชุมชนในระยะยาว 
   ดังนั น ในการเสนอแนวทางการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในครั งนี  จึงเริ่ม
จากการจ้าแนกพื นที่เพ่ือก้าหนดคุณลักษณะของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมรวมถึงการปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพภายในพื นที่ริมน ้า ในแต่ละประเภทของชุมชน ซึ่งถูกจ้าแนกออกตามระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากระดับน ้าท่วม 3 ประเภทที่พบได้แก่ 1) พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากระดับน ้าท่วม
ในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นระดับน ้าท่วมขังปกติบริเวณด้านหลังแนวเขื่อน 2) พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ระดับน ้าท่วมในรอบ 50 ปี ซึ่งเกิดจากระดับน ้าท่วมสูงที่เอ่อล้นตลิ่ง โดยท้าการอ้างอิงระดับน ้าจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัย เมื่อ ปี พ.ศ. 2554  และ3) พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน ้าท่วมภายใน
พื นที่ ซึ่งมักเกิดจาก พายุฝน หรือปัญหาการระบายน ้า นอกจากการก้าหนดคุณลักษณะดังกล่าวใน
ระดับชุมชนและระดับตัวเรือนแล้ว     จากความต้องการพื นที่สาธารณะของชุมชนริมน ้าวิถีเมืองและ
วิถีเมืองกึ่งเกษตร เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรสูง รวมถึงความต้องการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
การสัญจร เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงพื นที่อย่างจ้ากัด ในพื นที่บริเวณชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
การก้าหนดให้แนวเขื่อนท้าหน้าที่เชื่อมต่อพื นที่เข้าด้วยกันจากการปรับแนวสันเขื่อน เพ่ือเป็นพื นที่
สาธารณะแก่ชุมชน อาทิ ทางเท้า ทางจักรยาน ทางเดินริมน ้า หรือแม้กระทั งพื นที่สีเขียวสาธารณะแก่
ชุมชนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบในระดับย่านและชุมชนได้ เนื่องจากแนวเขื่อนในการกั น
น ้ามีความจ้าเป็นที่ต้องถูกสร้างขึ นและพาดผ่านพื นที่เป็นทางระยะยาว การส่งเสริมให้มีการปรับ
องค์ประกอบทางกายภาพของแนวเขื่อนเอง ในรูปแบบการใช้งานแบบบูรณาการ ที่ค้านึงถึงประโยชน์
สูงสุด และลดผลกระทบแก่ชุมชนริมน ้าจึงเป็นส่วนส้าคัญท่ีจะท้าให้เกิดการออกแบบแนวเขื่อนป้องกัน
น ้าท่วมที่มีลักษณะของความยั่งยืน 
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ภำพที่ 5-10 แสดงกำรจ้ำแนกมำตรกำรออกแบบตำมประเภทของพื นที่รับน ้ำ 

และระดับกำรมีปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของพื นที่ด้ำนใน ตำมผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556 
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  จำกข้อค้นพบดังกล่ำวเมื่อท้ำกำรพิจำรณำร่วมกับคุณลักษณะของแนวเขื่อนป้องกัน
น ้ำท่วม ดังตำรำงที่ 5-8 จะท้ำให้ทรำบถึงขอบเขตพื นที่ที่ต้องกำรกำรปรับโครงสร้ำงในระดับตัวอำคำร   

 
ภำพที่ 5-11 แสดงขอบเขตพื นที่ที่ต้องกำรกำรปรับโครงสร้ำงในระดับตัวอำคำร ในพื นที่กรณีศึกษำ 

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556 
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ภำพที่ 5-12 แสดงขอบเขตพื นที่ที่ต้องกำรกำรปรับโครงสร้ำงในระดับตัวอำคำร ในพื นที่กรณีศึกษำ 

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556 
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ภำพที่ 5-13 แสดงโครงข่ำยกำรสัญจรในพื นที่กรณีศึกษำ 

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556 
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ภาพที่ 5-18 แสดงตัวอย่างการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในพื นที่ A  

ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556  
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ภาพที่ 5-19 แสดงตัวอย่างการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ในพื นที่ A 

 ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556  
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ภาพที่ 5-20 แสดงตัวอย่างการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมในพื นที่ B  

ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ภาพที่ 5-21 แสดงตัวอย่างการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ในพื นที่ B  

ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ภาพที่ 5-22 แสดงตัวอย่างการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ในพื นที่ C  

ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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ภาพที่ 5-23 แสดงตัวอย่างการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ในพื นที่ C 

ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร 
ที่มา : ผู้วิจัย,2556 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

 
  6.1 ผลจากการศึกษา 

  ผลจากการศึกษาแนวทางการออกแบบบนพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมพบว่า  หลักการ
ออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีลักษณะยั่งยืน ควรเกิดจากการออกแบบภายใต้แนวคิดที่มี 
ความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของที่ตั ง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือ และมาตรการด้าน
นโยบายและการวางแผนในการป้องกันน ้าท่วม ก็ควรมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ตามการ
ประเมินสภาพความเปราะบางของพื นที่ศึกษาเป็นหลัก ซึ่งหลักการออกแบบแนวเขื่อนและปรับตัวบน
พื นที่เสี่ยงภัยที่พบ ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ  

 ส่วนแรก คือ รูปแบบหรือคุณลักษณะในการกั นน ้าของแนวเขื่อน   
  ส่วนที่สอง คือ การจ้าแนกพื นที่ใช้งานริมน ้าเพ่ือท้าการออกแบบทางกายภาพ ซึ่งจะ

ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ นจากสิ่งปลูกสร้างอย่างแนวเขื่อนให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน ้าน้อยที่สุด 
ในระดับสากลการแบ่งพื นที่ใช้งานริมน ้าจึงมักแบ่งพื นที่ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) พื นที่ตั ง
ของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมหรือพื นที่ที่มีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ในระดับมาก 2) พื นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแนวเขื่อนและพื นที่เมืองด้านในหรือพื นที่ที่มีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ในระดับกลาง และ3) พื น
ที่ตั งของเมืองริมน ้าด้านใน มีปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับน้อย  
  ซึ่งพบว่ามีการศึกษาองค์ประกอบสามประการที่ส้าคัญในการออกแบบทางกายภาพริมน ้า 
เพ่ือสร้างเกณฑ์การออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม ดังนี   
   ประการแรก บริบทของพื นที่ โดยเฉพาะประเภทและความรุนแรงของระดับน ้าท่วม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการใช้ประโยชน์จากล้าน ้าของประชาชน 
เป็นต้น 
   ประการที่สอง แนวทางการปรับตัวและมาตรการในการควบคุมระดับน ้าเพ่ือลด
ความรุนแรง เนื่องจากรูปแบบเทคโนโลยีในการควบคุมน ้าเป็นตัวชี วัดระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าได้
เป็นอย่างด ีรูปแบบเทคโนโลยีที่เลือกใช้จึงเป็นตัวก้าหนดระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน  
ซึ่งมักแบ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี  
    ระดับน้อย พบว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการน ้าจะมีลักษณะถาวรเป็น       
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย  อาทิ ก้าแพงกั นน ้า เขื่อนป้องกันน ้า และคันกั นน ้า  ประเภท
ต่างๆ  
   ระดับกลาง พบว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการน ้าจะมีลักษณะยืดหยุ่น
มากกว่าแบบแรกคือเป็นสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวหรือถาวรแต่ยอมให้น ้าสามารถผ่านได้บางส่วนช่วยใน
การชะลอ ความรุนแรงของคลื่นที่ซัดเข้าหาพื นที่และควบคุมปริมาณการเข้า-ออกของน ้าได้ อาทิ ถุง
ทราย ก้าแพงไม้ไผ่กันคลื่น ประตูระบายน ้า สถานีสูบน ้า ฝาย และเครื่องกั นคลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นต้น  
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   ระดับมาก พบว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการน ้าจะมีลักษณะยืดหยุ่นเป็น
พิเศษ คือเป็นเทคโนโลยีในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการปรับตัวตามระดับน ้า ท้าให้
สามารถอยู่อาศัยได้ในขณะที่น ้าสามารถไหลผ่านเข้ามาในพื นที่ และไม่กีดขวางทางน ้า อาทิ การยก 
ใต้ถุนสูงกว่าระดับน ้าท่วม การสร้างเรือนแพที่ปรับตัวตามระดับน ้าขึ น-ลง และการอยู่อาศัยในเรือน
สะเทินน ้า-  สะเทินบก ที่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สอยพื นที่ภายในบ้านระหว่างชั นล่าง
และชั นบนตามฤดูกาล 
   และประการที่สาม คือ การศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้
มาตรการควบคุมน ้า ซ่ึงจะท้าให้เกิดการออกแบบที่มีลักษณะของความยั่งยืน 
   ซึ่งเกณฑ์ในการออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่พบ จะน้ามาล้าดับขั นตอน         
ในการออกแบบ โดยเริ่มจาก 1) การท้าการประเมินความเสี่ยงภัยน ้าท่วม  2) การวางแผนการใช้ที่ดิน   
3) การก้าหนดมาตรการเพ่ือใช้ควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง  4) การก้าหนดมาตรการปรับตัว เพ่ือลด
ผลกระทบ และ 5) การประเมินผลกระทบ เพ่ือท้าการพัฒนามาตรการในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ต่อไป โดยล้าดับขั นตอนในการออกแบบแนวเขื่อนดังกล่าวเปรียบเสมือนหลักการออกแบบที่จะส่งผล
ให้       การก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมส่งผลกระทบด้านกายภาพและด้านสังคมต่อชุมชนริมน ้า
น้อยที่สุด 
   ภายใต้แนวคิดดังกล่าว จึงท้าให้ปัจจุบันมีการออกแบบและพัฒนาแนวเขื่อนป้องกัน
น ้าท่วมและพื นที่ริมน ้าโดยรอบให้มีลักษณะทางกายภาพที่มีความยืดหยุ่นมากขึ น เพ่ือลดผลกระทบ
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยแบ่งเป็นแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่มีลักษณะถาวร และชั่วคราว
สามารถเปิด-ปิด หรือถอดประกอบเพิ่มความสูงได้ ทั งที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย และยอมให้น ้าผ่านได้
บางส่วนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ นอยู่กับการก้าหนดสภาพความเปราะบางของพื นที่  ประเภทของ
กิจกรรม และ             การใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของพื นที่นั นๆ นอกจากรูปแบบทางกายภาพ
แล้ว การใช้งานแนวเขื่อนก็มีลักษณะการใช้งานแบบบูรณาการมากขึ นอีกด้วย อาทิ มีการออกแบบให้
แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมมีการเข้าถึงและการใช้งานเพ่ือเป็นทางสัญจรและเชื่อมต่อทางน ้าและบกมาก
ขึ น อาทิ การออกแบบสันเขื่อนเป็นถนน, ,ทางจักรยาน, ทางเท้า,ท่าเรือ และพื นที่สาธารณะส้าหรับผู้
อยู่อาศัยริมน ้าในระดับย่านและเมือง เป็นต้น   
  6.2 สรุปเกณฑ์การออกแบบแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม 

   ผลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของพื นที่ริมน ้าที่แตกต่างกัน พบว่า    
ในแต่ละประเภทของพื นที่เสี่ยงภัยและประเภทของชุมชนมีความเปราะบางของพื นที่ที่แตกต่างกัน 
ดังนั นจึงมีความต้องการรูปแบบของแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากผล        
การวิเคราะห์ระดับน ้าท่วมถึงทั ง 3 ระดับ ซึ่งน้ามาแบ่งประเภทของพื นที่ ริมน ้าออกเป็น 3 ประเภท
ด้วยกัน คือ  
    1) พื นที่ที่ริมน ้า ชั นนอก ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ  
10ปี หรือจากระดับน ้าท่วมปกติ โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ชิดด้านหลังแนวเขื่อน  
    2) พื นที่ที่ริมน ้า ชั นกลางหรือพื นที่ริมน ้าเชื่อมต่อระหว่างพื นที่ ริมน ้า
ชั นนอกและชั นใน ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากระดับน ้าท่วมสูงสุดในรอบ 50ปี หรือจากระดับ น ้า
ท่วมสูงกว่าปกติ  
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    3) พื นที่ริมน ้า ที่ก้าหนดให้เป็นพื นที่เมืองริมน ้าชั นใน ซึ่งได้รับผลกระทบ    
จากระดับน ้าท่วมภายในพื นที่ หรือจากระดับน ้าท่วมที่สูงเป็นพิเศษ  
   ดังนั น ในการออกแบบแนวเขื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม จะน้าระดับน ้าท่วมสูงสุด
ทั ง 3 ระดับมาก้าหนดความสูงของแนวเขื่อนในการป้องกันน ้าท่วมจากภายนอก และน้าระดับน ้าท่วม
ที่อาจเกิดขึ นได้ภายในพื นที่ที่พบ มาใช้ก้าหนดความสูงของมาตรการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบแก่
ประชาชน     ผู้อยู่อาศัยริมน ้า 
   เมื่อทราบถึงความสูงของระดับน ้าที่ต้องท้าการป้องกันแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
จึงได้น้ามาตรการการแบ่งพื นที่รับน ้าภายในพื นที่ปิดล้อม มาเพ่ือพิจารณาคุณลักษณะในการกั นน ้า
ของ      แนวเขื่อน ซึ่งได้จ้าแนกประเภทของพื นที่ ไว้ 2 รูปแบบหลัก คือ  
    1) พื นที่ที่ต้องการการป้องกันพื นที่ต่อระดับน ้า ที่แบ่งการออกแบบแนว
เขื่อนป้องกันน ้าออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแนวป้องกันที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย และรูปแบบ        
แนวป้องกันที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน   
    2) พื นที่ที่ต้องการปรับตัวเพื่อสู้กับระดับน ้า ที่ก้าหนดให้รูปแบบแนวเขื่อน
ป้องกันน ้า มีคุณลักษณะที่ยอมให้น ้าผ่านได้ตามความเหมาะสม โดยก้าหนดให้ประเภทของพื นที่
ดังกล่าวเป็นตัวก้าหนดคุณลักษณะของแนวเขื่อนที่มีความสัมพันธ์กับระดับน ้า และความเปราะบาง
ของพื นที่โดยตรงในแต่ละชุมชน  
   ซึ่งสามารถสรุปคุณลักษณะของแนวเขื่อน ในแต่ละชุมชน ที่สัมพันธ์กับระดับ         
ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบเขื่อนที่ไม่ยอมให้น ้าผ่านได้เลย        
2) รูปแบบเขื่อนที่ยอมให้น ้าผ่านได้บางส่วน และ3)รูปแบบเขื่อนที่ยอมให้น ้าผ่านได้ แต่อาจช่วยลด    
ความรุนแรงของคลื่นน ้า ดังในตารางที่ 5-6  
   โดยพบว่าจากความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าที่ต่างกันของประเภทกิจกรรมและ    
กลุ่มผู้ใช้งาน จึงมีการเลือกใช้คุณลักษณะในการกั นน ้าของแนวเขื่อนแตกต่างกันออกไป เนื่ องจาก
ปัจจัยทางกายภาพและสังคม อาทิ ค่าอัตราส่วนพื นที่ครอบคลุมอาคารต่อพื นที่ดิน และรูปแบบวิถี
ชีวิตของชุมชนที่มีระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านในที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้   การเลือกใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม และคุณลักษณะของแนวเขื่อนตามบริบทแบบ
ไทยในแต่ละชุมชนมีความหลากหลาย ดังตารางที่ 5-3 ที่ส่งผลให้มีการเลือกใช้มาตรการแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมแตกต่างกันในแต่ละประเภทของพื นที่ภายในพื นที่ปิดล้อม  
   ดังจะเห็นได้จากการออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อนทั งในระดับชุมชน และ        
ในระดับตัวเรือน ที่ถูกจ้าแนกออกตามลักษณะเฉพาะของพื นที่ และระดับความต้องการมีปฏิสัมพันธ์     
กับน ้า 3 ระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับน้อย, ระดับกลาง และระดับมาก ดังนี  
   ในระดับชุมชน  
     พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมือง  และพื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเมืองกึ่งเกษตร 
นอกจากการใช้งานเพ่ือกั นน ้าแล้ว สิ่งที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบทางกายภาพของแนวเขื่อน คือ 
การออกแบบการใช้งานเพ่ือเป็นพื นที่สาธารณะแก่ชุมชน เช่น ทางเดินริมน ้า,ทางจักรยาน เนื่องจาก
ความหนาแน่นของประชากรในพื นที่สูง และควรค้านึงถึงองค์ประกอบในการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
สัญจรทั งทางบกและ   ทางน ้าเข้าด้วยกัน อาทิ ท่าเรือเรือสาธารณะ, ช่องเปิดและบันไดขึ น-ลงสู่น ้า



 

 

138 

สาธารณะ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางสัญจรภายในพื นที่ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า แก่
ประชาชนทั งที่อยู่ริมตลิ่งและ    ถัดเข้าไปในพื นที่เมืองด้านใน ซึ่งชุมชนทั งสองประเภทมักมีระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับน้อย-ปานกลาง  
     พื นที่ชุมชนริมน ้าวิถีเกษตร นอกจากการใช้งานเพ่ือลดระดับความรุนแรง
ของน ้าแล้ว แนวเขื่อนควรมีการออกแบบที่ค้านึงถึงองค์ประกอบทางกายภาพตัวเรือน ที่ส้าคัญในการ
ใช้น ้าของประชาชน อาทิช่องเปิดและบันไดสู่น ้า อู่จอดเรือ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทาง
สัญจรภายในพื นที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงล้าน ้า แก่ประชาชนทั งที่อยู่ริมตลิ่งและถัดเข้าไปในพื นที่เมือง
ด้านใน และพื นที่สาธารณะเพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน หรือจุดรวมพล หากเกิดภัยพิบัติเกิน การ
ควบคุม เป็นต้น ซึ่งชุมชนดังกล่าวมักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าในระดับมาก 
   ในระดับตัวเรือน  
   การก้าหนดรูปแบบเขื่อนถูกพิจารณาจากประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สัมพันธ์กับ
ระดับน ้าท่วมที่อาจเกิดขึ นได้ในพื นที่ ดังตารางที่ 5-3 ซึ่งมักแบ่งการก้าหนดองค์ประกอบและการใช้
งานออกเป็น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี    
 พื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน องค์ประกอบทำงกำยภำพถูกก้ำหนดให้   ถอยห่ำงหรือ
หลีกเลี่ยงจำกพื นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติท่ีอำจเกิดขึ นโดยตรง เริ่มจำกกำรย้ำยโครงสร้ำงพื นฐำนที่ส้ำคัญ
และพื นทีพั่กอำศัยไปในพื นที่ปลอดภัย ท้ำให้ระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้ำนใน
ส่วนใหญ่ มีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำน้อย  

  พื้นที่ที่ควรใช้เครื่องมือป้องกันน้ าท่วมและปรับองค์ประกอบทางกายภาพบางอย่าง พบว่ำ 
มีกำรเลือกใช้แนวป้องกันที่มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถยอมให้น ้ำผ่ำนได้บำงส่วน หรือมีลักษณะชั่วครำว
สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนได้ตำมช่วงเวลำ เมื่อเกิดภัยพิบัติมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินด้ำนในส่วนใหญ่ อยู่ในระดับกลำง   

  พื้นที่ที่ควรมีการปรับองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อช่วยลดผลกระทบและพื้นที่ที่สามารถ
เป็นพื้นที่รับน้ า จำกควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับล้ำน ้ำ ตำมบริบทพื นที่ริมน ้ำ            ของประเทศ
ไทยจึงมักถูกจัดให้กำรใช้ประโยชน์ในพื นท่ีอยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งมักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้ำของ
พื นที่ด้ำนใน ตั งแต่ระดับกลำงจนถึงระดับมำก เช่น กำรยกเสำสูงให้พื นที่ใช้งำนอยู่สูงจำกระดับน ้ำ 
หรือกำรออกแบบให้พื นที่ใช้งำนสำมำรถลอยน ้ำได้ เป็นต้น 

          จำกที่กล่ำวมำ อำจกล่ำวสรุปได้ว่ำ รูปแบบแนวเขื่อนป้องกันน ้ำท่วม ที่สอดคล้องกับลักษณะ
กำรตั งถ่ินฐำน ตำมบริบทแบบไทย และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนริมน ้ำน้อยที่สุด ควรมีรูปแบบที่
หลำกหลำย ซึ่งเกิดจำกลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของพื นที่ริมน ้ำ  รวมถึงควำมต้องกำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับน ้ำที่ต่ำงกันของแต่ละประเภทกิจกรรมและกลุ่มผู้ใช้งำน เพ่ือก้ำหนดแนวทำงกำร
ออกแบบทำงกำยภำพของแนวเขื่อน 2 ส่วนหลัก ให้สัมพันธ์กัน คือ 1) รูปแบบหรือคุณลักษณะในกำร
กั นน ้ำของแนวเขื่อน และ 2) กำรออกแบบพื นที่ใช้งำนริมน ้ำทั งท่ีติดกับแนวเขื่อนและพื นที่ด้ำนใน อัน
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จะเป็นหนทำงที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ นจำกสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงแนวเขื่อนให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนริมน ้ำน้อยและส่งเสริมศักยภำพในกำรใช้งำนให้กับพื นที่ริมน ้ำอย่ำงยั่งยืนต่อไป  

 6.3 ข้อเสนอแนะในการออกแบบพ้ืนที่เสี่ยงภัยร่วมกับแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในอนาคต  

  เนื่องจากการศึกษาครั งนี เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเสนอเกณฑ์การออกแบบแนวเขื่อนป้องกัน
น ้าท่วมในกรอบของการออกแบบชุมชนเมือง ตามบริบทแบบไทย ผลจากการศึกษาในส่วนที่ผ่านมา 
จึงอยากเสนอแนวทางการแบ่งพื นที่ริมน ้าเพ่ือท้าการออกแบบพื นที่ใช้งานริมน ้า ร่วมกับแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วมในอนาคต ทั งเพ่ือลดผลกระทบจากสิ่งปลูกสร้างที่มีความจ้าเป็นในการกั นน ้า และลด
ผลกระทบจากระดับน ้าท่วมทั งจากภายในและภายนอกพื นที่ โดยท้าการจ้าแนกพื นที่ เพ่ือ ท้าการ
ออกแบบออกเป็น  2 ระดับด้วยกันคือ  
   1) การแบ่งพื นที่ตามระดับน ้าท่วม ตามลักษณะทางกายภาพของพื นที่  ซึ่งมักแบ่ง
พื นที่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1)พื นที่ริมน ้าชั นนอก, 2)พื นที่ริมน ้าส่วนเชื่อมต่อ และ3)พื นที่เมืองริมน ้า
ด้านใน เพ่ือก้าหนดระดับการควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการปรับองค์ประกอบทาง
กายภาพ          ที่ สัมพันธ์กับระดับน ้าดังกล่าว  อาทิ ความสูงของพื นที่ใช้งานในแต่ละประเภท
กิจกรรม ความสูงของถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการอพยพ เมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมไปถึงประเภทการ
ใช้งานพื นที่ชั นล่าง ช่วงเวลาที่ยอมให้ใช้งาน เป็นต้น 
   2) การแบ่งพื นที่เพื่อก้าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ตามลักษณะทางสังคม 
หรือรูปแบบพฤติกรรมความต้องการใช้น ้า อันเป็นตัวก้าหนดระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน     
ซึ่งแบ่งประเภทของพื นที่ริมน ้าออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้าของพื นที่ด้านใน ได้แก่     
1)พื นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน มักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ระดับน้อย 2)พื นที่ที่ควรใช้เครื่องมือ
ป้องกันน ้าและปรับองค์ประกอบทางกายภาพ มักมีระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ระดับปานกลาง และ           
3)พื นที่ที่ยินยอมให้เป็นพื นที่รับน ้าโดยมีการปรับองค์ประกอบทางกายภาพเพ่ือลดผลกระทบ มักมี
ระดับปฏิสัมพันธ์กับน ้า ระดับมาก โดยสามารถน้ามาสรุปเป็น ตารางก้าหนดการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่เสี่ยงภัย(Flood Risk Zone) เพ่ือใช้ก้าหนดมาตรการควบคุมระดับน ้าในพื นที่ 
และมาตรการ   ลดผลกระทบจากการปรับองค์ประกอบทางกายภาพ ในแต่ละประเภทของชุมชน
ริมน ้าได้ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการก้าหนดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่ เสี่ยงภัย
(Flood Risk Zone) ที่ชัดเจน 
  6.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

    1) ควรมีการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาพื นที่โดยรอบสถานีขนส่ง-
มวลชน สาธารณะ (ระบบTOD) บนพื นที่เสี่ยงภัยริมน ้า เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาพื นที่ริมน ้าใน
อนาคต 
    2) สนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นมีการประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างแนวเขื่อน
ป้องกันน ้าท่วม และพัฒนารูปแบบแนวเขื่อนให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนริมน ้า ตามบริบทของพื นที่
ริมน ้า ที่มีความหลากหลาย 
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ภาคผนวก ก 
 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย 

พระพุทธศักราช 2456 
-------------------- 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 117 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้า
ไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม
พุทธศักราช 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี  

ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี  
“ล่วงล ้าล้าแม่น ้า” หมายความว่า ล่วงล ้าเข้าไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้าของแม่น ้า ล้าคลอง

บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ทะเลภายในน่านน ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว 

ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้า ให้ยื่นค้าขอ
ตามแบบท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าก้าหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ขออนุญาต 
พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี  

  (1) ภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือ
ภาพถ่ายบัตร ประจ้าตัวข้าราชการ หรือภาพถ่ายบัตรแสดงฐานะอย่างอ่ืนที่ออกโดยส่วนราชการ 

  (2) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือ
เป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน ้าไทยหรือบน
ชายหาดของทะเลดังกล่าว 

  (3) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ขออนุญาตปลูกสร้าง
ล่วงล ้าล้าแม่น ้า ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้รับรอง เว้นแต่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล้าแม่น ้านั น
จะมีขนาดเล็ก และโครงสร้างท้าด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่ไม่คงทนถาวร ไม่จ้าเป็นต้องมีผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธารับรอง 

  (4) แผนผังแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง 
  (5) หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล้าแม่น ้าตั งอยู่
รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด  
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  (6) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  (7) หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก้าหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นค้าขอพร้อมส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน  นิติบุคคลที่ระบุชื่อผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
(2) (3) (4) (5)และ (7) 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ยื่นค้าขอ
พร้อมหลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5) และ (6) 

ข้อ 3  ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง     หรือเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่ดูแลรักษาท่ีดินที่ติดต่อกับแม่น ้า ล้าคลอง 
บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ทะเลภายในน่านน ้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว 

ข้อ 4  ลักษณะของอาคารและการล่วงล ้าที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี  
  (1) ท่าเทียบเรือ 
    ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท้าให้ทิศทางการไหลของน ้าเปลี่ยนแปลง มีช่อง

โปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า 3 เมตรพื นท่าเทียบเรือในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อัน
เป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

    ข. ต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทับตลอด ให้มีช่องว่างเพ่ือให้
แสงแดดส่องผ่านถึงพื นน ้าใต้ท่าได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดบนพื นท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้าง
ที่จ้าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือนั น 

    ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน ้าลึกหน้าท่าเมื่อน ้าลงต่้าสุด 
ลึกกว่าอัตรา      กินน ้าลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจ้าเป็น โดยค้านึงถึงขนาดเรือและ
ลักษณะภูมิประเทศ แต่ทั งนี ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างของแม่น ้า 

    ง. ต้องสร้างตามแนวเขตท่ีดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองเป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง     

    จ. ท่าเทียบเรือท่ีผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือ
เดินผ่านชายหาด 

  (2) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 
    ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรง

ที่แข็งแรงทั งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า 1:2 เมื่อน ้าลงต่้าสุด 
    ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัย มีอัตรา
การลอยตัวสูง โดยเมื่อรับน ้าหนักสูงสุดแล้ว  
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    ค. พื นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน ้าไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับ 

  (3) สะพานข้ามแม่น ้าหรือสะพานข้ามคลอง 
    ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท้าให้ทิศทางการไหลของน ้าเปลี่ยนแปลง 
    ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรม

เจ้าท่าก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (4) ท่อหรือสายเคเบิล 
    ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝัง

ท่อหรือสายเคเบิลใต้พื นดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสาย
เคเบิลพ้นขึ นมาเหนือพื นดิน 

    ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือเพ่ือการอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันและการปักเสาวางท่อน ้าประปาหรือเพ่ือการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้ปัก
เสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากท่ีสุด เพื่อมิให้กีดขวางทางเดินเรือ 

  (5) เขื่อนกันน ้าเซาะ 
   ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน ้า ตลิ่ง และบริเวณ

ข้างเคียง 
   ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากท่ีสุด หากมีส่วนที่

ยื่นเข้าไปในน ้าให้มีเฉพาะส่วนที่จ้าเป็น 
   ค. ความลาดชันของเขื่อนกันน ้าเซาะไม่เกิน 1:3    โดยแนวสันเขื่อน

ด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ส้าหรับบริเวณล้าน ้าที่แคบหรืออาจเป็น
อันตรายต่อการเดินเรือ เขื่อนต้องมีลักษณะตั งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา 

  (6) คานเรือ 
  แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คาน

เรือนั นจะสามารถรับซ่อมท้าได้ในเวลาน ้าลงต่้าสุด 
  (7) โรงสูบน ้า 
   ก. โรงที่ติดตั งเครื่องสูบน ้า ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด 
   ข. การต่อท่อสูบน ้า เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน ้าแล้วต้องวางขนานกับแนว

เสาของโรงสูบน ้าจนถึงพื นดิน แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพื นดินใต้น ้า และปลายท่อต้องอยู่ต่้ากว่า
ระดับน ้าลงต่้าสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

ข้อ 5  เจ้าท่าอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าที่ไม่มีลักษณะตามข้อก้าหนดใน
ข้อ 4 เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้ว ให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะ
ของการล่วงล ้าล้าแม่น ้านั นในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้  
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ข้อ 6  อาคารและการล่วงล ้าล้าแม่น ้านอกจากที่ก้าหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 จะอนุญาต
ไม่ได้ เว้นแต่เป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อ 7  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้ามี
ดังต่อไปนี  

  (1) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าต้องไม่เป็นอันตราย
ต่อการเดินเรือหรือท้าให้ทางน ้าเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  (2) อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ต้องมีลักษณะ
ของอาคารและการล่วงล ้าที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ 4 และข้อ 5 

  (3) อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ต้องไม่อยู่ในเขต
พื นที่ที่มีประกาศของกรมเจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้า ประกาศดังกล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (4) การอนุญาตให้ใช้พื นที่ล่วงล ้าล้าแม่น ้า ให้กระท้าได้เพียงเท่าท่ีจ้าเป็นและ
สมควร เฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ล่วงล ้าล้าแม่น ้านั น 

  (5) การอนุญาตให้ใช้พื นที่ล่วงล ้าล้าแม่น ้าต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

ข้อ 8  เมื่อเจ้าท่าได้รับค้าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าแล้ว ให้ 
เจ้าท่าตรวจสอบว่าผู้ขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับค้าขออนุญาต 

ในกรณีที่เจ้าท่าเห็นว่าอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าที่ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นกรณีที่
ไม่อาจอนุญาตได้ ให้เจ้าท่าแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าขออนุญาต 

ในกรณีที่เจ้าท่าเห็นว่าผู้ขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และ
เป็นกรณีที่อาจอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตส่งหลักฐานและเอกสาร
ให้ครบถ้วนหรือให้ถูกต้องภายในเวลาที่เจ้าท่าก้าหนด 

ให้เจ้าท่าตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหลักฐาน
และเอกสารครบถ้วนและถูกต้องจากผู้ขออนุญาต 

ข้อ 9  ให้เจ้าท่าก้าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและจ้าเป็น เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลประโยชน์ของประชาชน 

ข้อ 10 ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มด้าเนินการปลูกสร้างภายในสิบสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตไม่เริ่มด้าเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ นผล 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มด้าเนินการปลูกสร้างภายในก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาต
อาจยื่นค้าขอขยายระยะเวลาเริ่มด้าเนินการปลูกสร้าง ต่อเจ้าท่าตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก้าหนดได้  
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เมื่อเจ้าท่าได้รับค้าขอตามวรรคสองแล้ว ให้พิจารณาค้าขอพร้อมเหตุผลในการขอขยาย
ระยะเวลา เมื่อเห็นเป็นการสมควรให้เจ้าท่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ครั งละหกเดือนแต่ไม่เกิน
สองครั ง 

ข้อ 11 ผู้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้า ผู้ใดประสงค์จะโอน
สิทธิในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้า ให้ผู้นั นหรือผู้รับโอนแจ้งให้เจ้าท่าทราบ 
โดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิและหลักฐานและเอกสารตามข้อ 2 (1) และ (2) ต่อเจ้าท่าด้วย 

เมื่อเจ้าท่าได้รับแจ้ง และตรวจสอบหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกหนังสือรับทราบการ
โอนสิทธิดังกล่าว และเพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนให้ถือว่าผู้รับโอนสิทธิเป็นผู้รับ
อนุญาต 

ให้น้าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้รับอนุญาตตายด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ 12 การยื่นค้าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าและการแจ้งการ

โอนสิทธิในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้า ให้ยื่น ณ กรมเจ้าท่า หรือยื่นที่
ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าที่
ขออนุญาตปลูกสร้างตั งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของส้านักงานเจ้าท่านั น ๆ ก็ได้ 

ข้อ 13 ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน ้าไทย  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและได้ยื่นค้าขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตได้โดยมิให้น้าข้อ 6 และข้อ 7 (2) มาใช้
บังคับ       แต่ในกรณีท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 
หรืออาจท้าให้ทางน ้าเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าท่าจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองรื อถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขอาคาร หรือสิ่งอื่นใดนั นก่อนก็ได้ 

 
  

ให้ไว้  ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
(ลงชื่อ)   พันเอก วินัย สมพงษ์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอน 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 
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ภาคผนวก ข 
 

  แบบส้ารวจข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของ ตัวเรือนที่พักอาศัยชุมชนริมน ้า 
  (Observation check list) โดยส้ารวจครัวเรือนที่อยู่ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 

กลุ่มผู้อาศัยพื นที่ริมน ้าด้านหลังแนวเขื่อน  
กลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไปในชุมชน 

  ส้ารวจ/สัมภาษณ์บริเวณพื นที่ชุมชน........................................................................................ 
          บ้านเลขท่ี..................................................................................................................................  
          วันที่........................................................................................ ................................................... 
 
  หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง  รูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน ้า 
กรณีศึกษา : ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวธฤติ มิระสิงห์ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ต้องการ  

องค์ประกอบตัวเรือนริมน ้า หลังมีเข่ือน 
1. การวางแนวอาคาร หันหลังให้น ้า            หันหน้าเข้าหาน ้า 
2. อาคารกับความสัมพันธ์
กับน ้า 

อยู่ในน ้า                  อยู่บนบก 
 อยู่ทั งในน ้าและบนบก 
หาก(อยู่บนบก) เกิดจากการถมดินใช่หรือไม่ 
 ใช่ 
 ไม่ใช่ เพราะ............................. 

3.ชานบ้านริมน ้า มี                         ไม่มี 
(ถ้ามี) ลักษณะเป็นอย่างไร.................................................... 

4.ศาลาท่าน ้า/ท่าน ้า มี                         ไม่มี 
(ถ้ามี) ลักษณะเป็นอย่างไร.................................................... 

5. บันไดขึ น-ลงสู่น ้า มี                         ไม่มี 
(ถ้ามี) ลักษณะเป็นอย่างไร.................................................... 

6. ช่องเปิดสู่น ้า (อู่จอดเรือ) มี                         ไม่มี 
(ถ้ามี) ลักษณะเป็นอย่างไร.................................................... 

7. รั ว มี                         ไม่มี 
(ถ้ามี) ลักษณะเป็นอย่างไร.................................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ..............................  
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ภาคผนวก ค 
 

  แบบส้ารวจข้อมูล รูปแบบกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการในการใช้ประโยชน์จากล้าน ้า 
  (Observation check list) โดยส้ารวจครัวเรือนที่อยู่ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 

กลุ่มผู้อาศัยพื นที่ริมน ้าด้านหลังแนวเขื่อน  
กลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไปในชุมชน 

  ส้ารวจ/สัมภาษณ์บริเวณพื นที่ชุมชน......................................................................................... 
  อาชีพ...............................................                              อายุ.......................................ปี 
          บ้านเลขท่ี..........................................                             วันที่........................................ 
 
  หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง  รูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน ้า 
กรณีศึกษา : ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวธฤติ มิระสิงห์ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
ค้าถาม : ท่านประกอบกิจกรรมใดบ้าง เพ่ือใช้ประโยชน์จากล้าน ้าและใช้องค์ประกอบทางกายภาพใด
เพ่ือประกอบกิจกรรมดังกล่าว 
**ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ต้องการ  

รูปแบบกิจกรรมตามความ
ต้องการใช้น ้าในพื นที่กรณีศึกษา 

         
องค์ประกอบทางกายภาพ 

 
ความถี่ในการ

ประกอบกิจกรรม 
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การวางแนวอาคาร 

อาคารกับความสัมพันธ์กับน ้า 
ชานบ้านริมน ้า 
ศาลาท่าน ้า/ท่าน ้า 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้า 
ช่องเปิดสู่น ้า (อู่จอดเรือ) 
รั ว 

ทุกวัน 
3-5 ครั ง/สัปดาห์ 
2-3 ครั ง/สัปดาห์ 
1 ครั ง/สัปดาห์ 
1-2 ครั ง/เดือน 
 

เพ่ือการคมนาคม 
 

การวางแนวอาคาร 
อาคารกับความสัมพันธ์กับน ้า 
ชานบ้านริมน ้า 
ศาลาท่าน ้า/ท่าน ้า 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้า 
ช่องเปิดสู่น ้า (อู่จอดเรือ) 
รั ว 

ทุกวัน 
3-5 ครั ง/สัปดาห์ 
2-3 ครั ง/สัปดาห์ 
1 ครั ง/สัปดาห์ 
1-2 ครั ง/เดือน 
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รูปแบบกิจกรรมตำมควำม
ต้องกำรใช้น ้ำในพื นที่กรณีศึกษำ 

         
    องค์ประกอบทำงกำยภำพ 

 
ควำมถี่ในกำร
ประกอบกิจกรรม 

เพ่ือกำรอุปโภค กำรวำงแนวอำคำร 
อำคำรกับควำมสัมพันธ์กับน ้ำ 
ชำนบ้ำนริมน ้ำ 
ศำลำท่ำน ้ำ/ท่ำน ้ำ 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้ำ 
ช่องเปิดสู่น ้ำ (อู่จอดเรือ) 
รั ว 

ทุกวัน 
3-5 ครั ง/สัปดำห์ 
2-3 ครั ง/สัปดำห์ 
1 ครั ง/สัปดำห์ 
1-2 ครั ง/เดือน 
 

เพ่ือนันทนำกำรและ
ประกอบประเพณี                  

กำรวำงแนวอำคำร 
อำคำรกับควำมสัมพันธ์กับน ้ำ 
ชำนบ้ำนริมน ้ำ 
ศำลำท่ำน ้ำ/ท่ำน ้ำ 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้ำ 
ช่องเปิดสู่น ้ำ (อู่จอดเรือ) 
รั ว 

ทุกวัน 
3-5 ครั ง/สัปดำห์ 
2-3 ครั ง/สัปดำห์ 
1 ครั ง/สัปดำห์ 
1-2 ครั ง/เดือน 
 

เพ่ือกำรเกษตรกรรมและกำร
ประมง         

กำรวำงแนวอำคำร 
อำคำรกับควำมสัมพันธ์กับน ้ำ 
ชำนบ้ำนริมน ้ำ 
ศำลำท่ำน ้ำ/ท่ำน ้ำ 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้ำ 
ช่องเปิดสู่น ้ำ (อู่จอดเรือ) 
รั ว 

ทุกวัน 
3-5 ครั ง/สัปดำห์ 
2-3 ครั ง/สัปดำห์ 
1 ครั ง/สัปดำห์ 
1-2 ครั ง/เดือน 
 

เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรม กำรวำงแนวอำคำร 
อำคำรกับควำมสัมพันธ์กับน ้ำ 
ชำนบ้ำนริมน ้ำ 
ศำลำท่ำน ้ำ/ท่ำน ้ำ 
บันไดขึ น-ลงสู่น ้ำ 
ช่องเปิดสู่น ้ำ (อู่จอดเรือ) 

ทุกวัน 
3-5 ครั ง/สัปดำห์ 
2-3 ครั ง/สัปดำห์ 
1 ครั ง/สัปดำห์ 
1-2 ครั ง/เดือน 
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รั ว 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ..................................   
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ภาคผนวก ง 
 

  แบบส้ารวจข้อมูลครัวเรือนทั งหมดในชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 
  (Observation check list) โดยส้ารวจครัวเรือนที่อยู่ด้านหลังแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม 

กลุ่มผู้อาศัยพื นที่ริมน ้าด้านหลังแนวเขื่อน  
กลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไปในชุมชน 

 ส้ารวจ/สัมภาษณ์บริเวณพื นที่ชุมชน........................................................................................ 
          บ้านเลขท่ี..................................................................................................................................  
          วันที่...................................................................................................................................... ..... 
 
  หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง  รูปแบบเขื่อนป้องกันน ้าท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน ้า 
กรณีศึกษา : ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวธฤติ มิระสิงห์ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ต้องการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : เพื่อทราบข้อมูลกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 เพศ    ชาย  หญิง 
1.2 อายุของท่านผู้ให้สัมภาษณ์...............ปี 
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของที่อยู่อาศัย 
2.1 ลักษณะที่ตั งของตัวบ้าน 
 สร้างอยู่บนหรือพื นดินตลอดทั งหลัง   สร้างอยู่ในน ้าหรือบนบกบางส่วน    สร้างอยู่ในน ้า
ตลอดทั งหลัง  
2.2 รูปแบบของตัวบ้าน (พื นที่ใช้ประโยชน์) 
 ชั นเดียวติดดิน        ชั นเดียวใต้ถุนโล่           สองชั นติดดิน     
 สองชั นใต้ถุนโล่ง      สามชั นติดดิน              อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
2.3 หลังจากมีแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมท่านมีการต่อเติมหรือดัดแปลงตัวบ้านอย่างไร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 ถมดินบริเวณ และรอบๆบ้าน      ต่อเติมตัวบ้าน                 ติดตั งรั วหรือเหล็กดัด  
 รื อปลูกสร้างบ้านใหม่               ไม่ได้ต่อเติมหรือดัดแปลง  อ่ืนๆ
(ระบุ)……………………………. 
2.4 ลักษณะการใช้งานที่อยู่อาศัยของท่าน 
 เพ่ืออยู่อาศัยโดยเฉพาะ             เพ่ืออยู่อาศัยและเป็นสถานประกอบกิจการ    
 อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………. 
ส่วนที่ 3 ด้านกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
3.1 สถานการณ์ครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยของท่านคือ 
 เป็นเจ้าของบ้าน/ที่ดิน      เป็นผู้เช่าอาศัย  อ่ืนๆ(ระบุ)…………………………….  
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3.2 บริเวณย่านนี เป็นถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษของท่านใช่หรือไม่ 
 ใช่         ไม่ใช่ 
3.3 ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่บ้านหลังนี ……………………….ปี 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทางด้านสังคม 
ส่วนที่ 1 ด้านการประกอบอาชีพ 
4.1 ท่านประกอบอาชีพอะไร 
 รับจ้างทั่วไป       ท้าการเกษตร        ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/ค้าขายทางน ้า 
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ            พนักงานบริษัทเอกชน 
 อ่ืนๆ(ระบุ) …………………………… 
ถ้าท่านเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเพราะสาเหตุ (ระบุ) 
……………………………………………………………………………………… 
4.2 อาชีพของท่านได้รับผลกระทบจากการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมหรือไม่ 
 มี     ไม่มี 
(ถ้า) มีโปรด
อธิบาย………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ด้านการเดินทาง 
5.1 ท่านเดินทางเข้า-ออกจากตัวบ้านด้วยวิธีไหน (ตอบได้มากกกว่า 1 ข้อ)     
ทางเดินเท้า            ใช้จักรยาน/มอเตอร์ไซต์    รถยนต์ส่วนตัว/ถนน 
เรือของที่บ้านเอง     เรือหางยาว/เรือสองตอน (รับจ้าง)  อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………………………….……. 
สาเหตุ 
(ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
5.2 หลังจากมีเขื่อนท่านใช้การเดินทางทางน ้าจากที่อยู่อาศัยหรือไม่  
 ใช้    ไม่ใช้                  สาเหตุ 
(ระบุ)……………………………………………………………… 
5.4 ความถี่ในการเดินทางทางน ้า 
 ทุกวัน    3-5 ครั ง/สัปดาห์2-3 ครั ง/สัปดาห์1 ครั ง/สัปดาห์    1-2 ครั ง/เดือน 
5.5 หลังจากมีเขื่อน ท่านจ้าเป็นต้องมีท่าน ้าขึ น-ลงเรือของบ้านหรือไม่ 
 จ้าเป็น   ไม่จ้าเป็น             สาเหตุ 
(ระบุ)……………………………………………………………… 
5.6 หลังจากมีเขื่อน ท่านจ้าเป็นต้องมีเรือส่วนตัวหรือไม่ 
 จ้าเป็น   ไม่จ้าเป็น             สาเหตุ 
(ระบุ)……………………………………………………………… 
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5.7 หลังสร้างแนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วมท่านได้รับผลกระทบต่อการเดินทางออกจากบ้านอย่างไร 
สะดวกกว่าเดิม  เหมือนเดิม   เดินทางล้าบากขึ น 
เพราะว่า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.8 หลังการก่อสร้างเขื่อนแนวป้องกันน ้าท่วม การใช้บริการ ซื อ-ขาย และการติดต่อทางน ้าเป็น
อย่างไร 
 ล้าบากขึ น   เหมือนเดิม   สะดวกขึ น 
เพราะว่า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.9 ท่านใช้แนวเขื่อนป้องกันน ้าท่วม เป็นทางเดินเท้าและขึ นลงเรือหรือไม่ 
 ใช้ประจ้า   ใช้เป็นครั งคราว   ไม่ต้องใช้ 
เพราะว่า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 3 ด้านการอุปโภค  
6.1 ท่านใช้น ้าในการอุปโภค (การเล่นน ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างพื น รดน ้าต้นไม้ เป็นต้น) จากแหล่งใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 น ้าประปา       น ้าบาดาล        น ้าคลอง      น ้าฝน        อ่ืนๆ 
(ระบุ)………………….……….. 
6.2 ท่านมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้น ้าคลองในการอุปโภคหรือไม่ 
 จ้าเป็น   ไม่จ้าเป็น             สาเหตุ 
(ระบุ)……………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4 กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการใช้น ้าในพื นที่ 
7.1 ท่านประกอบกิจกรรมใดบ้าง เพื่อใช้ประโยชน์จากล้าน ้า 
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ                    เพ่ือการคมนาคม             เพ่ือการอุปโภค 
เพ่ือนันทนาการและประกอบประเพณี    เพ่ือการเกษตรกรรมและการประมง  
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม                     
7.2 ท่านใช้องค์ประกอบทางกายภาพระดับตัวเรือนใดบ้าง เพื่อใช้ประโยชน์จากล้าน ้า 
การวางแนวอาคาร           อาคารกับความสัมพันธ์กับน ้า      ชานบ้านริมน ้า 
ศาลาท่าน ้า/ท่าน ้า            บันไดขึ น-ลงสู่น ้า                     ช่องเปิดสู่น ้า (อู่จอดเรือ) 
รั ว 
7.3 ความถี่ในการประกอบกิจกรรม เพื่อใช้ประโยชน์จากล้าน ้า 
 ทุกวัน    3-5 ครั ง/สัปดาห์2-3 ครั ง/สัปดาห์1 ครั ง/สัปดาห์    1-2 ครั ง/เดือน 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางแสดงรูปแบบการบริหารจัดการน ้าท่วมทั งในประเทศและต่างประเทศ(1/3) 
 กรณีศึกษาในประเทศ กรณีศึกษาต่างประเทศ 

รูปแบบ อ้างอิง รูปแบบ อ้างอิง 
URBAN 
PLANNING 

- ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า
อย่างยั่งยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภยั
ของประเทศไทย 
- แผนแม่บทการ
บริหาร 
จัดการทรัพยากรน ้า 
- ผังเมืองกับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยของที่
ราบภาคกลาง 
- ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า
อย่างยั่งยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภยั
ของประเทศไทย 
 
Leveldesign : CIity 
- แผนผังการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
กรุงเทพมหานคร 

- คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวาง
ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า,
ส้านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
“แผนแม่บทการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้า” 
- ส้านักงานนโยบาย
และบรหิารจดัการน ้า
และอุทกภัยแห่งชาติ
(สบอช.),เอกสาร
ประกอบงานนิทรรศ  
เพื่อประชาชน, เรื่อง 
“น ้าเพื่อชีวิต (Water 
For Life)” 
-ผศ.ดร.นพนันท์  
ตาปนานนท์, เอกสาร
ประกอบการเสวนา
ประชาชน,เรื่อง 
"รับมือ 

- การบริหารจัดการ
อุทกภัยเชิงองค์รวม 
(Integrated Flood 
Management, IFP) 
   - Integrated 
Flood 
Management  
Concept Paper 
- การจัดองค์กรด้าน
การบริหารจัดการ
อุทกภัย 
(National Disaster 
Management 
Office, NDMO)  
 

- United 
Nations;UN  
-The Associated 
Programme on 
Flood 
Management, 
2004, The World 
Meteorologicla 
Organization, and 
the Global Water 
Partnership“Integr
ated Flood 
Management” 
-The Federal 
Emergency 
Management 
Agency (FEMA) is 
an agency of 
the United States 
Department of 
Homeland 
Security “Plan, 
Prepare & 
Mitigate”,http://w
ww.fema.gov/plan
-prepa  
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ตารางแสดงรูปแบบการบริหารจัดการน ้าท่วมทั งในประเทศและต่างประเทศ(ต่อ2/3) 
 กรณศีึกษาในประเทศ กรณีศึกษาต่างประเทศ 

รูปแบบ อ้างอิง รูปแบบ อ้างอิง 
URBAN 
DESIGN 
 

  Leveldesign : 
city 
Leveldesign : 
zone 
Leveldesign : 
District 
 

- Royal Institute 
of British 
Architects, 
Climate Change 
Toolkit 
“Designing  
for Flood Risk” 
www.architectur
e.com/climatec
hange 

ARCHITE
CTURE 
 

- เรือนแพ 
- บ้านยกบนเสาสูง 
- เรือนสะเทินน ้า
สะเทินบก 
 

-รศ.อรศิริ ปาณินท์ 
“ปัญญาสร้างสรรค์
ในเรือนพื นถิ่น
อุษาคเนย์” 
- ศรีศักดิ์ วัลลิโภ
ดม,“เรือนไทย 
บ้านไทย” 

-Waterholes 
-stilt houses 
-Mitigation 
House 
 

- Royal Institute 
of British 
Architects, 
Climate Change 
Toolkit 
“Designing  
for Flood Risk” 
www.architectur
e.com/climatec
hange 

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย,2556(รายละเอียด-ภาคผนวก2) 
 
  

ยังไม่พบรูปแบบที่ชัดเจนใน
ประเทศไทย 
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ตารางแสดงรูปแบบการบริหารจัดการน ้าท่วมทั งในประเทศและต่างประเทศ(ต่อ3/3) 
 กรณีศึกษาในประเทศ กรณีศึกษาต่างประเทศ 

รูปแบบ อ้างอิง รูปแบบ อ้างอิง 
ENGINEE
RING 
 

- เขื่อนป้องกันน ้า
ท่วม 
    - เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งชนิดแนวตั ง 
(Vertical Bank 
Protection) 
    - เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งชนิดลาดเอียง 
(Slope Bank 
Protection) 
    - เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งชนิดผสม
(Composite 
Banks 
Protection) 
    - เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งชนิดอาศัย
ธรรมชาติ 
(Natural Bank 
Protection) 
    - ถุงทราย/
ก้าแพงไม้ไผ่ 
- ประตูระบายน ้า 
- สถานีสูบน ้า 
 

- กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ,
กระทรวงมหาดไท
ย “ความรู้เบื องต้น
เกี่ยวกับเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและ
การออกแบบเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง”  
- กลุ่มงานควบคุม
อาคารบังคับน ้า, 
ส้านักการระบาย
น ้า
กรุงเทพมหานคร 
“แก้ปัญหาน ้าท่วม
ในพื นที่”   
-เกียรติศักดิ์ 
จันทรา,ส้านัก
สนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง 
“ความรู้เบื องต้น
เกี่ยวกับเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง” 
- ดร.ชาญชัย ศรีสุ
ธรรม,ส่วนปฐพี
กลศาสตร์ “เขื่อน
ป้องกันน ้าท่วม” 

-Dams  
-Sluices  
-Locks 
-Dikes 
-Levees 
-Storm surge 
barriers  
 

-The United 
States 
ArmyCorps  of 
Engineers  
(USACE) “USACE 
Approach to 
SLC, Design & 
Construction 
Criteria and  
Quality 
Processes ” 
- The Delta 
Works 
construction 
projects in the 
southwest of 
the Netherlands
,the Rhine-
Meuse-Scheldt 
delta, 
http://en.wikipe
dia.org/wiki/Delt
a_Works   
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