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การเกิดปัญหานาํท่วมในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาเป็นปัญหาทีเกิดขึนเกือบทุกปี และมีแนวโน้มที

รุนแรงมากจากสภาวะอากาศทีเปลียนแปลงของโลก และจากพระอจัฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวในการนาํแกม้ลิงมาประยุกต์ใช้ในการบรรเทาปัญหานาํท่วม ทาํให้เกิดแนวคิดในการ
แกปั้ญหานาํท่วมโดยการผนันาํเขา้แกม้ลิงในช่วงนาํท่วมเพือลดปริมาณนาํท่วมทีจะไหลลงสู่ทา้ยนาํ 
ซึงในการศึกษาจะใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์จาํลองสภาพนาํท่วมในลุ่มนาํเจา้พระยาก่อนและหลงั
การมีแกม้ลิง ซึงทางผูศึ้กษาไดใ้ชผ้ลการศึกษาตาํแหน่งทีเหมาะสมของการมีแกม้ลิงในลุ่มนาํเจา้พระยา
ตอนล่างจากการศึกษาของ ADB ปี 2550 ใชเ้หตุการณ์นาํท่วมปี 2549 เป็นกรณีศึกษา การจาํลองสภาพ
นําท่วมได้ใช้แบบจาํลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS.และโปรแกรม HEC-GeoRAS ทีทาํงานร่วมกับ
ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ โดยไดก้าํหนดแนวทาง 3 แนวทางในการศึกษา คือ 1) กรณีที
มีแก้มลิงอยู่ทางด้านเหนือนาํของเขือนเจ้าพระยา 2) กรณีทีมีแก้มลิงอยู่ทางด้านท้ายนําของเขือน
เจา้พระยา  และ 3) กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา จากผลการคาํนวณ
ทีกาํหนด พบว่า แนวทางที 1 สามารถลดอตัราการไหลสูงสุดได ้103 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ
หลงัจากมีแกม้ลิงสามารถลดระดบันาํจากไม่มีแกม้ลิงไดเ้ฉลียทงัลาํนาํเป็น 0.36 เมตร แนวทางที 2 
สามารถลดอตัราการไหลสูงสุดได ้1,020 ลูกบาศกเ์มตร และการมีแกม้ลิงทาํให้ระดบันาํลดลงเฉลียทงั
ลาํนาํเป็น 0.78 เมตร แนวทางที 3 สามารถลดอตัราการไหลสูงสุดทีดา้นทา้ยนาํของแกม้ลิงที 1 เท่ากบั 
834 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และสามารถลดระดบันาํลงไดเ้ฉลียทงัลาํนาํเท่ากบั 1.09 เมตร 
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The problem of flooding in Chao Phraya River Basin occurs almost every year and is 

likely to be more severe because of the world climate change. With the intelligence of the King 
Rama IX to apply the notion of the monkey cheeks to alleviate the flooding, this research was 
carried out the idea to solve the flooding problem by the diversion of the flood water into the 
cheeks reducing the flood water to flow into the downstream. In the study, mathematical model 
was used to simulate the conditions in a flood to illustrate the flood condition in Chao Phraya 
River Basin before and after the cheeks. The study of the appropriate location of cheeks in the 
lower Chao Phraya the River Basin occurring in 2006, investigated studied.by.ADB.in.2007,was 
employed. HEC-RAS and HEC-GeoRAS conjunction with ArcView 3.3 were used to simulate 
models along with three approaches following 1) the cheeks are located above the Chao 
Phraya Dam 2) the cheeks are located at the end of the dam 3) the cheeks are located above 
and at the end of dam. The results show that the first approach can be carried out to reduce the 
maximum flow rate of 103 cubic meters per second and the level of the river is averagely 
decreased 0.36 m. The second approach is capable of minimizing the maximum flow rate of 
1,020 cubic meters per second and from the cheek.the level of the river averagely is decreased 
0.78 m.from the cheek.The third approach reduced the maximum flow rate of 834 cubic meters 
per second and the level of the river averagely decreased 1.09 m. from the cheek. 
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 ในการวิจยัในครังนี  ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือให้กาํลงัใจและให้โอกาสตลอดมา 
และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.พชัรศกัดิ  อาลยั   และอาจารย ์ดร.อุมาพร  อาลยั เป็นอยา่งสูง
ในการใหค้วามเมตตาและกรุณาให้โอกาสในการเขา้ร่วมทาํงานวิจยั “การศึกษาการบรรเทานาํท่วม
ในลุ่มแม่นาํเจา้พระยาตอนล่างแบบบูรณาการ  โดยใช้แกม้ลิงและการเติมนาํสู่ระบบชนันาํบาดาล
กรุงเทพ” ตลอดจนให้คาํปรึกษาแนะนาํ และความช่วยเหลือในหลายๆดา้นจนทาํให้สามารถทาํ
วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดแ้ละขอกราบขอบพระคุณอาจารยผ์ศ.ดร.ทวนทนั กิจไพศาลสกุล ที
กรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการทาํงานวิจยัชินนี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์เจา้หนา้ที ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ทีไดส้ังสอนให้
คาํแนะนาํและอาํนวยความสะดวกในการทาํวิจยันีตลอดมา ขอขอบคุณคุณมณฑล ยงค์ประวติั 
เพือนทีดีมากๆทีช่วยเหลืออย่างมากจนวิจยันีสําเร็จได้  ขอขอบคุณเพือนๆพีๆน้องๆนักศึกษา
ปริญญาโทภาควิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้มรุ่น 3 ทุกท่านทีสนบัสนุนช่วยเหลือให้กาํลงัใจ รวมทงั
เพือนๆพีๆน้องๆทีรักยิงทีคริสตจกัร ทีไม่ทิงกนัและให้กาํลงัใจช่วยเหลือเสมอทงัยามทุกขแ์ละสุข
ในตลอดช่วงระยะเวลาทีขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาศึกษาทีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดาและน้องสาว อนัเป็นทีรักผูที้ให้ความรัก กาํลงัใจ ดูแล
สนบัสนุน ในทุกดา้น และยอมเหนือยยากเพือสนบัสนุนขา้พเจา้ตลอดมา 
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