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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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บทท ี 1 
  

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
วิกฤตปัญหานาํท่วมทีเกิดขึนในปัจจุบนัส่วนใหญ่อยู่ในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่าง ซึง

เป็นปัญหาทีจะทวีความรุนแรงมากยิงขึนเนืองจากผลของการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ปัญหาทางดา้นลกัษณะภูมิประเทศของพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างซึงเป็นพืนทีราบลุ่มแม่นาํ และ
มีความคดเคียวของเส้นทางแม่นาํ (Meandering) ส่งผลต่อการระบายนาํท่วมไดช้า้ และมีการท่วมขงั
ในหลายพืนทีเป็นเวลานาน และในบางปีทีมีนาํเหนือไหลหลากจากลุ่มแม่นาํปิง วงั ยม น่าน ร่วมกบั
แม่นาํสะแกกรังเหนือเขือนเจา้พระยาและไหลมาในอตัราการไหลมากกวา่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วนิาที ทางกรมชลประทานก็จะทาํการบริหารจดัการนาํโดยผนัเขา้สู่ทุ่งตะวนัออกและตะวนัตกของ
แม่นาํเจา้พระยา เพือบรรเทาและลดระดบันาํท่วมทา้ยเขือนก่อนถึงกรุงเทพฯ ซึงเป็นสาเหตุหลกัของ
การเกิดนําท่วมในพืนทีลุ่มแม่นําเจ้าพระยาบ่อยครัง นอกจากนันการพัฒนาความเป็นเมือง 
(Urbanization)”ทีไม่ เป็นระบบยิงซําเติมปัญหา  คือ  การพัฒนาพืนทีเพือทีอยู่อาศัย  โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือโครงสร้างพืนฐานในพืนทีรองรับนาํท่วมเดิม พืนทีตน้นาํ หรือขดัขวางการไหล
ของนาํท่วม หรือการลดพืนทีการซึมลงไดข้องดิน และเมือรวมกบัการพฒันาความเป็นเมืองนีจะ
ขยายออกไปเรือยๆ และทางราชการสามารถบริหารจดัการการพฒันาความเป็นเมืองไดย้ากในทาง
ปฏิบติัจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในพืนทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เป็นตน้ นอกจากนนั
เหตุการณ์นาํท่วมทีผ่านมา หรือแมว้ิกฤตนาํท่วมในปัจจุบนั มีการคาดการณ์ว่าการท่วมขงัในบาง
พืนทีจะมีช่วงเวลาของการท่วมขงัยาวนานยิงขึนเรือยๆในอนาคต ซึงวิกฤตนาํท่วมในแต่ละครังนนั
ส่งผลผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกิดความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาล ดงันนัจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงทีรัฐบาลไทย และหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรทีจะศึกษาวาง
แนวทางในการแกปั้ญหาทียงัยืน สําหรับปัญหาทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้อยา่งเร่งด่วน เนืองจากพืนทีลุ่ม
นาํเจ้าพระยาตอนล่างนันเป็นพืนทีทีสําคญัทีสุดทางด้านเศรษฐกิจ และการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรของประเทศไทย 
 จากปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกายภาพภูมิประเทศทีกล่าวมาขา้งตน้ แนว
ทางการบริหารจดัการนําในลุ่มนําเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบนัโดยการผนัยอดนําท่วมเข้าทุ่งฝัง
ตะวนัออก และตะวนัตกโดยใช้เขือนเจา้พระยาในการบริหารจดัการจะยิงมีประสิทธิภาพทีลดลง 
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นอกจากนันวิกฤตนาํท่วมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืนที และเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมาก
ยงิขึนในอนาคตเมือใชว้ธีิการปัจจุบนันี ขณะเดียวกนัแนวคิดในการสร้างคลองระบายนาํขนาดใหญ่ 
ทีจะระบายนาํท่วมออกจากแม่นาํเจา้พระยาลงทะเลจะใชเ้งินค่าก่อสร้างมหาศาล และการปล่อยนาํ
ท่วมลงสู่อ่าวไทยโดยไม่สามารถนาํนาํท่วมส่วนเกินนีมาใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย และเนืองจากไดเ้ห็น
แนวคิดและพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในการนาํแกม้ลิงมาประยุกต์ใช้ในการ
บรรเทาปัญหานาํท่วม คือการใชแ้กม้ลิงซึงมีการขดุใหลึ้กจนสามารถเชือมต่อกบัระบบชนันาํบาดาล
กรุงเทพซึงเป็นแนวคิดของดร.พชัรศกัดิ อาลยั จากศูนยว์ิจยัการจดัการทรัพยากรนาํ และบรรเทาภยั
พิบติั มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  แกม้ลิงภายใตแ้นวคิดนีจะสามารถเก็บกกันาํท่วมไดม้ากกว่า 
เพราะแกม้ลิงนีจะมีความลึกกว่าแกม้ลิงแบบเดิมซึงส่งผลให้มีความจุเก็บกกัมากยิงขึน แนวคิดใน
การบริหารจดัการนาํท่วมของวิธีการนีคือ ในช่วงทีมีนาํท่วมหลากมาให้ทาํการผนัยอดนาํท่วมเขา้
แก้มลิง โดยแก้มลิงทีพิจารณาเลือกอยู่ในทีตาํมีปัญหานาํท่วมซําซาก และไม่ไกลจากแม่นาํเพือ
ประหยดัโครงสร้างในการผนันําท่วมออกจากแม่นาํเจ้าพระยา ต่อจากนันทาํการขุดให้ลึกจน
สามารถเชือมต่อกบัระบบชนันาํบาดาลกรุงเทพซึงอยู่ใตดิ้นของลุ่มนาํนีได ้เหตุผลทีตอ้งขุดให้ลึก
ไปตดักบัชนัทรายของระบบชนันาํบาดาลกรุงเทพ เพือทีจะมีความจุเก็บกกัทีมากในการรองรับนาํ
ท่วม  และมีนาํเพียงพอสาํหรับใชใ้นฤดูแลง้ (หน่วยวจิยัเพือการจดัการทรัพยากรนาํและสิงแวดลอ้ม
ทียงัยนื,2550) 

การในการศึกษาในครังนีไดย้กกรณีของนาํท่วมปี 2549 มาใช้เป็นขอ้มูลในการสร้าง
แบบจาํลองนีโดยวิเคราะห์จากความเหมาะสมทงัสถานการณ์นาํท่วมทีเกิดขึนและขอ้มูลทีพร้อม
มากพอทีจะนาํมาใชใ้นการสร้างแบบจาํลองในครังนีได ้
   
 1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 

 1.2.1  ศึกษา ตาํแหน่ง จาํนวน และขนาดทีเหมาะสมของแกม้ลิงทีจะใชใ้นลุ่มนาํเจา้พระยา
ตอนล่าง เพือการบรรเทาปัญหานาํท่วม 
 1.2.2  พฒันาและปรับเทียบแบบจาํลองคณิตศาสตร์ทีคาํนวณการไหลของนําผิวดินใน
แม่นาํเจา้พระยาร่วมกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

1.2.3 พัฒนาแบบจําลองในข้อที 2 ให้สามารถจําลองการผนันําท่วมออกจากแม่นํา
เจา้พระยาเขา้สู่แกม้ลิงได ้ในแนวทางการจาํลองนาํท่วมทีกาํหนด 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
1.3.1  สามารถนาํการวจิยันีเป็นแนวคิดทางเลือกหรือเป็นนโยบายในการบรรเทาปัญหา

นาํท่วม ในลุ่มแม่นาํเจา้พระยาตอนล่าง 
1.3.2  แบบจาํลองช่วยลดระดบันาํท่วมในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยา 
1.3.3  การมีแกม้ลิงช่วยเพิมระดบันาํในพืนทีแกม้ลิงทีมีอยู่เดิมในพืนทีใกล้เคียง และ

สามารถนาํนาํทีกกัเก็บไวใ้นแกม้ลิงไปใชป้ระโยชน์อืนๆ ได ้
  

1.4 ขอบเขตของการศึกษา  
 1.4.1  พนืทีวจิยัครอบคลุมพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่าง  

1.4.2  จาํลองสภาพการไหลของนาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยาในช่วงจากสถานี C.2 ถึง
สถานีป้อมพระจุลจอมเกลา้ 

1.4.3  ปรับเทียบแบบจาํลองคณิตศาสตร์สาํหรับนาํท่วม โดยใชข้อ้มูลนาํท่วมปี 2549 
1.4.4  การเลือกพืนทีในการทําแก้มลิงทางด้านเหนือนําของเขือนเจ้าพระยา และ

ทางดา้นทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา ตอ้งคาํนึงถึงระดบัความลึกของชนัทรายและการกระจายตวัของ
ชนัทราย เป็นพืนทีใกลก้บัแม่นาํเจา้พระยา เป็นพืนทีทีนาํท่วมซาํซากในฤดูนาํหลาก เป็นพืนทีเหนือ
เขือนเจา้พระยา และไม่เป็นพืนทีทีมีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ    

1.4.5  พฒันาแนวทางทีเป็นไปไดใ้นการบริหารจดัการแกม้ลิงจาํนวน 3 แนวทาง เพือ
การบรรเทานาํท่วม  

1.4.6   แบบจาํลองทีจะใช้ในการจาํลองนาํผิวดิน คือ แบบจาํลองชลศาสตร์ HEC-RAS 
(Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในการ
คาํนวณการไหลของระบบแม่นาํ 

 

1.5 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1.5.1  สามารถนําการวิจยันีไปพฒันา และใช้ในการแก้ปัญหานําท่วมในลุ่มแม่นํา

เจา้พระยาตอนล่าง 
 1.5.2  ช่วยบรรเทาปัญหานาํท่วมในพืนทีเกษตรของเกษตรกรทีเกิดจากการผนัระบาย
นาํเขา้สู่พนืทีเกษตรกรรม เพือไม่ใหน้าํท่วมกรุงเทพมหานครในช่วงนาํหลาก 
 1.5.3  สามารถนาํนาํทีกกัเก็บไวใ้นแกม้ลิงไปใชใ้นฤดูแลง้ หรือเมือมีการขาดแคลนนาํ
ได ้
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เอกสาร และงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

2.1 สภาพนําท่วมในพนืทใีนประเทศต่าง ๆ ของโลก 
 หวัขอ้นีจะเป็นการอธิบายสภาพนาํท่วมในพืนทีต่างๆ ของโลกโดยจะสรุปเป็นเฉพาะ
ตามพืนทีลุ่มนาํทีสาํคญัต่างๆ ดงันี 
 ThinkQuest team (1998) แม่นาํไนล์เป็นแม่นาํทีมียาวเท่ากบั 6,695 กิโลเมตร หรือ 
4,184 ไมล์ ทาํให้แม่นาํไนล์เป็นแม่นาํทียาวทีสุดในโลก แม่นาํไนล์ ถือว่าเป็นแม่นาํสายหลกัของ
ทวปีแอฟริกา แม่นาํสายนีไหลไปทางทิศเหนือไหลผา่นพืนทีรวมเกา้ประเทศ คือ เอธิโอเปีย, ซาอีร์, 

เคนยา ยกูนัดา แทนซาเนีย รวนัดา บุรุนดี ซูดานและอียิปต ์แม่นาํไนล์เกิดจากการรวมตวัของแม่นาํ
สายใหญ่ 2 สายคือ แม่นาํบลูไนล์ (Blue Nile) จากประเทศเอธิโอเปีย และแม่นาํไวทไ์นล์ (White 

Nile) จากบริเวณแอฟริกาตะวนัออก มารวมตวักนัในประเทศซูดานจากนันไหลผ่านประเทศ
อียิปต์ และไหลลง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นาํในแม่นาํไนล์จะมีปริมาณนาํเพิมขึนในช่วงฤดูร้อน
เนืองจากฝนตกหนกัทีเกิดขึนในทีราบสูงเอธิโอเปียเขตร้อน ในเดือนเมษายนนาํท่วมจะเริมเพิมขึน
ในภาคใต้ของซูดาน  มันเป็นนําท่วมในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมก่อนทีจะถึงอัสวาน 

อียิปต์ แม่นาํจะเพิมขึนสูงในช่วงกลาง เดือนกนัยายน ในไคโรนาํท่วมนาํท่วมจะลดลงช่วงเดือน
ตุลาคม และลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แม่นาํไนล์อยู่ทีระดบัตาํสุด
ระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม นาํท่วมทีเกิดขึนเป็นประจาํทุกปีขณะนีสามารถทีจะควบคุม
โดยใชเ้ขือนอสัวาน ปริมาณนาํท่วมสนบัสนุนโดยสาขาต่างๆและทะเลสาบสามารถคาํนวณไดโ้ดย
ต่อไปนี แม่นาํจากหลายแหล่งของมนั เริมตน้ดว้ยทะเลสาบวิกตอเรีย 812,000,000,000 ลูกบาศก์ฟุต 
(23 พนัลา้นลูกบาศก์เมตร) ส่วนใหญ่ของนาํเหล่านีจะไหลมายงัแม่นาํ Kagera การระเหยจะช่วยให้
ความสมดุลของนําในทะเลสาบและยงัคงไปทีทะเลสาบอัลเบิร์ก และไหลออกจากทะเลสาบ       
อลัเบิร์กดว้ยปริมาณนาํ 918,000,000,000 ลูกบาศก์ฟุต แม่นาํไนล์ไหลไดต้ลอดทงัปี เมือแม่นาํไนล์อยู่
ทีระดบัตาํสุดตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคมยงัคงเป็นผลมาจากสองแหล่งนาํ โดยเริมตน้เกิดจาก
ฤดูฝนจากทีราบสูงแอฟริกาตะวนัออกมีผลต่อแหล่งนาํทงัสอง ซึงจะระบายนาํทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของเอธิโอเปียทีไหลลงสู่ Sobat และสินสุดลงทีแม่นาํไนล์  แม่นาํบลูไนล์ (Blue Nile)จะช่วยในการ
ป้องกนันาํท่วมทีเกิดขึนในอียปิต ์สองสาขาหลกัทีมีตน้กาํเนิดในเอธิโอเปียมาร่วมกนัในซูดาน และ
เป็นหลกัน่านนาํของพวกเขาดว้ย โดยระดบัแม่นาํจะเริมตน้เพิมขึนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงระดบั
สูงสุดใน Khartoum ในช่วงตน้เดือนกนัยายน  แม่นาํเอดบาร่าจะไหลจากทีราบสูงเอธิโอเปียพร้อม
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กบั แม่นาํบลูไนล์ (Blue Nile) ซึงนาํจะท่วมทงัสองในเวลาเดียวกนั อยา่งไรก็ตามมีความแตกต่าง
ระหวา่งทงัสองทีช่วยในการกระจายนาํให้แก่พืนที  กระแสนาํของ แม่นาํบลูไนล์ (Blue Nile) จะ
ไหลท่วมเป็นเส้นทางทีชดัเจนเปรียบเทียบกบั Atbara ซึงจะไหลกระจายตวัออกเป็นบริเวณกวา้ง
และกลายเป็นแอ่งนาํในช่วงฤดูแลง้.        
 

 แม่นาํอเมซอน มีปริมาณนาํจืดคิดเป็น 20% ของนาํจืดของโลก  สภาพภูมิอากาศใน
ภูมิภาคทีเป็นลกัษณะเฉพาะคือฤดูฝนและฤดูแลง้ ซึงนาํไปสู่คลืนนาํท่วมประจาํปีซึงมีความกวา้ง
ปกติ 10 เมตรหรือมากกว่า และสูงสุดที 350,000 กิโลเมตร ถูกนําท่วมพืนที 68 ครังขนาดของ
ตรินิแดดและโตเบโกหรือมีขนาดพืนทีประมาณเท่ากบัประเทศเยอรมนี นาํท่วมเป็นทีโดดเด่นใน
การสร้างทางชีวภาพ, กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพของลุ่มนาํอเมซอนส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณก๊าซคาร์บอน 500 ตนัเมตรต่อปี ทีถูกการดูดซึมในพืนทีนี และ
ประชากรทีอาศยัอยูริ่มแม่นาํ นาํท่วมจะเกิดตามฤดูกาลเป็นลกัษณะของแม่นาํเขตร้อนเป็นลกัษณะที
เรียกวา่ Igapo (ป่าพรุ) และ Varzea (นาํท่วมป่า) ของลุ่มนาํอเมซอนทีมีผืนป่าซึงจะถูกนาํท่วมลึก 40 

ฟุตในช่วงนาํท่วมตามฤดูกาล ระดบันาํท่วมตาํสุดจะเกิดขึนในเดือนสิงหาคมและกนัยายนในขณะที
ระดบันาํสูงสุดจะเกิดขึนในเดือนเมษายนและพฤษภาคม สาขาทีระบายนาํท่วม คือ กายอานาโล่ ใน
เดือนมิถุนายนจะไหลเขา้สู่บราซิลโล่ ในเดือนมีนาคมหรือเมษายน ตงัแต่ฤดูฝนระดบันาํจะมีระดบั
สูงสุดและถูกระบายออกทาวฝังซา้ย (กายอานาโล่) และฝังขวา (บราซิลโล่) แม่นาํถูกลดทอนค่อนขา้ง
มีผลกระทบจากการดูแลระดบันาํสูงและตาํในกระแสหลกัของ แต่สาขาได ้มีรูปแบบมากระดบัของ
นาํจะขึนอยูก่บัลกัษณะพืนทีและปริมาณนาํทีไหลมา ซึงมีผลต่อการกระจายของพืนทีนาํท่วม (The 

University of the West Indies ,2011) 
 
 แม่นาํมิสซิสซิปปีเป็นแม่นาํทีใหญ่ทีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา แม่นาํมิสซิสซิปปีมี
เป็นทีราบพืนทีนาํท่วมทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก มีอาณาเขตครอบคลุมจากทะเลสาป ไอทสักา 
มินนิโซตา ถึงพืนทีราบลุ่มปากแม่นาํในภาคใตข้องรัฐหลุยเซียนา แม่นาํมิสซิสซิปปีสามารถแบ่งแบ่ง
ออกไดเ้ป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ตอนบนแม่นาํมิสซิสซิปปีซึงเป็นส่วนหนึงของแม่นาํทางตอนเหนือของ
เซนตห์ลุยส์และส่วนล่างดา้นทิศใตข้องเซนตห์ลุยส์ ทีราบนาํท่วมถึงทีพบตามพืนทีต่างๆ ของแม่นาํ
โดยทวัไปจะมีความกวา้งระหว่างหนึงและสามกิโลเมตร ในขณะทีส่วนล่างของแม่นาํทีมีขนาด
ใหญ่ มีขนาดพืนทีราบนาํท่วมกวา้งถึง 50 กิโลเมตร (Tatyana.Ivanov,2011) 

 Wikipedia”(2011) นําท่วมทีเกิดขึนในพืนทีลุ่มแม่นํามิสซิสซิปปีและมิสซูรี ในปี 
1993 ซึงเกิดนาํท่วมใหญ่ ทีเกิดขึนในอเมริกนัมิดเวสต์ไปตามแม่นาํมิสซิสซิปปีและแม่นาํมิสซูรี
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และแม่นาํสาขา ตงัแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม 1993 นาํท่วมไดใ้นทีสุดค่าใชจ่้ายและการทาํลายลา้ง
ทีเคยเกิดขึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมี 15,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในความเสียหาย ลุ่มนาํ
อุทกศาสตร์ไดรั้บผล กระทบครอบคลุมพืนที 745 ไมล์ (1,200 กิโลเมตร) และความยาว 435 ไมล ์
(700 กิโลเมตร) คิดเป็นพืนทีเสียหายประมาณ 320,000 ตารางไมล ์(840,000 กิโลเมตร) ภายในเขตนี
มีพืนทีถูกนาํท่วมรวมทงัสินประมาณ 30,000 ตารางไมล์ ( 80,000 กิโลเมตร) และเป็นภยัพิบติัที
เลวร้ายทีสุดของสหรัฐ  ตงัแต่มีนาํท่วมแม่นาํมิสซิสซิปปีเมือปี 1927 เป็นวดัโดยระยะเวลาตาราง
ไมล์นาํท่วม บุคคลพลดัถินพืชและความเสียหายของทรัพยสิ์นและจาํนวนของระดบัแม่นาํ ในปี 
1993 นาํท่วมทีเกิดขึนรุนแรงมากกว่าปี 1927 อย่างมาก เป็นนาํท่วมทีสร้างความเสียหายมากสุดที
เคยบนัทึกไวใ้นมิสซิสซิปปี นาํท่วมทีออสเตรเลียในเดือนธนัวาคม 2010  เป็นหลกัในการของรัฐ 
ควนีส์แลนดซึ์งรวมถึงเมืองหลวงของบริสเบน นาํท่วมสูงทาํใหต้อ้งมีการทีอพยพผูค้นออกจากเมือง 
อยา่งนอ้ยเจ็ดสิบเมืองและกวา่ 200,000 คนไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์นี สามารถประเมินมูลค่า
ความเสียหายไดร้าว 1,000,000,000 ดอลลาร์  สามในสีของรัฐควีนส์แลนด์ประกาศเขตภยัพิบติั 

ชุมชนริมแม่นําเมลเบิร์นและโดยเฉพาะอย่างยิงเบอร์เน็ตต์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก .                            

ในช่วงปี 2010-2011 นาํท่วมไดค้ร่าชีวติผูค้นไป 35 คนในรัฐควนีส์แลนด ์และวนัที 26 มกราคม พบ
ผูสู้ญหายเพิมอีก 9 คน ดา้นอุตสาหกรรมถ่านหินของรัฐไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัโดยเฉพาะอยา่ง
ยงิ นาํท่วมรัฐควนีส์แลนดต์ามมาดว้ยนาํท่วมรัฐวคิตอเรีย 

 

 Middelmann,M.(2009) ได้ทําการศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographic Information System :GIS มีการใชรู้ปแบบอาคารทีเสียหายจากนาํท่วมในรัฐควีนส์แลนด์
ทางตะวนัออกเฉียงใต ้วจิยัแสดงให้เห็นวา่ถา้นาํท่วมทีมีความน่าจะเป็นมากกวา่ 1% ต่อปี (เออีพี) ที
เกิดขึนพร้อมกนัในแม่นาํทงัหมดในภูมิภาค มีลกัษณะทีจะถูกนาํท่วมประมาณครึงหนึงมีคุณสมบติั
ทีมีแนวโนม้ทีจะเกิดปัญหานาํท่วม 90%  ลกัษณะของพืนทีทีมีความเป็นไปไดที้จะเกิดนาํท่วมอยูใ่น
พืนทีบริสเบน – เบอร์ม่า ระบบกักเก็บนําแม่นําและโกลด์โคสต์ 89% ของคุณสมบติัได้รับ
ผลกระทบจากนาํท่วมเป็นทีอยูอ่าศยัเกือบ 60% ของความเสียหายจากนาํท่วมทีเกิดกบัทีอยูอ่าศยัที
ตงัอยู่ในบริสเบน – เบอร์ม่า ระบบแม่นาํที เปลียนแปลงไปจากอดีต ทาํให้พืนทีไดรั้บความความ
เสียหายอย่างหนักจากนาํท่วม ความเสียหาโดยเฉลียสูงสุดอยู่ในพืนทีอยู่อาศยับริเวณอ่างเก็บนาํ
โกลด์โคสต์ ประเมินความทีหายทีเกิดกบัทีอยูอ่าศยัทงัหมดในตะวนัออกเฉียงใตรั้ฐควีนส์แลนด์ มี
ค่าความเสียหายจากนาํท่วมทีเทียบเท่าจะเกิดความเสียหาย 1.09% จากนาํท่วมทีมี 1% เออีพี  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 
2.2 ลกัษณะพนืทลีุ่มแม่นําเจ้าพระยาและสาเหตุของการเกิดนําท่วม 

 อรรถพล ชาํนาญเวชกิจ (2543) แม่นาํเจา้พระยา เป็นแม่นาํสายใหญ่ทีสุดในประเทศ
ไทยมีพืนทีรับนาํ 157,925 ตารางกิโลเมตรโดยคิดเป็น 30 % ของพืนทีทงัหมดของประเทศ โดยลุ่ม
แม่นําเจ้าพระยา มี อาณาเขตตงัแต่จังหวดั นครสวรรค์ อุทยัธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี กรุงเทพมหานคร ตน้กาํเนิด
ของแม่นาํเจา้พระยาทีเกิดจากการบรรจบกนัของแม่นาํ 4 สาย คือวงั ยม และแม่นาํน่าน แม่นาํปิง 
โดยแม่นาํปิง และแม่นาํวงั ไหลมาบรรจบกนัที อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แม่นาํยมและแม่นาํน่าน
ไหลมาบรรจบกนัที อาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค์ จากนันบรรจบกนัเป็นแม่นาํเจา้พระยาที
บริเวณ อาํเภออาํเภอปากนาํโพ  จงัหวดันครสวรรค ์มีพืนทีรับนาํประมาณ 20,125 ตารางกิโลเมตร 

แม่นาํเจา้พระยา ไหลจากเหนือลงมาทางใต ้โดยมีแม่นาํสะแกรังไหลลงมาบรรจบทีบริเวณอาํเภอ
บรรพตพิสัย และเมือไหลผ่านทีราบบริเวณเขตติดต่อระหว่างจงัหวดันครสวรรค์ อุทยัธานี และ
จงัหวดัชยันาท โดยแยกสาขาออกเป็นแม่นาํท่าจีนซึงไหลขนานกบัแม่นาํเจา้พระยาออกสู่อ่าวไทย ที
จงัหวดัสมุทรสาคร และมีแม่นาํน้อยแยกออกจากแม่นาํเจา้พระยาบริเวณอาํเภอสรรพยา จงัหวดั
ชยันาท ซึงแม่นาํน้อยจะไหลกลบัลงสู่แม่นาํเจา้พระยาทีอาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนทางฝังตะวนัออก แม่นาํเจา้พระยาจะแยกเป็นแม่นาํลพบุรี บริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี 
โดยแม่นาํลพบุรีจะไหลไปบรรจบกบัแม่นาํป่าสักบริเวณอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ
แม่นาํป่าสักจะไหลลงสู่แม่นาํเจา้พระยาบริเวณจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานอกจากนนัมีคลองบาง
แกว้ซึงแยกออกจากแม่นาํเจา้พระยาบริเวณจงัหวดัอ่างทอง แลว้ไหลไปรวมกบัแม่นาํลพบุรีทีอาํเภอ
มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และแม่นาํเจา้พระยาจะไหลลงสู่อ่าวไทยทีจงัหวดัสมุทรปราการ  

อุดร ชนะศรีรัตนกุล. (2543) แม่นาํเจา้พระยา เป็นแม่นาํสายหลกัสําคญั โดยถา้เริมวดั
ระยะความยาวจากเขือนเจา้พระยาไปจนถึงปากแม่นาํทีสมุทรปราการจะยาวประมาณ 267 กิโลเมตร  
ส่วนความยาวทงัหมดถา้วดัจากนครสวรรคถึ์งปากอ่าวประมาณ  379 กิโลเมตร  ส่วนความจุของลาํนาํ
จะแตกต่างกนัไปตามช่วงระยะลาํนาํ โดยในบริเวณจงัหวดันครสวรรคถึ์งจงัหวดัชยันาถ ในช่วงเหนือ
เขือนเจา้พระยา มีความจุประมาณ  4,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  บริเวณจงัหวดัสิงห์บุรี มีความจุ
ประมาณ 2,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที บริเวณจงัหวดัอ่างทอง มีความจุประมาณ  1,800 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนิาที  เป็นตน้  ซึงมีรายละเอียดของแม่นาํสาขาทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

แม่นาํนอ้ย เป็นแม่นาํสาขาแยกจากแม่นาํเจา้พระยาทางฝังขวา มีความยาวจากประตูนาํ
ผกัไห่จนถึงจุดบรรจบทีแม่นําเจ้าพระยาทีอาํเภอบางไทรประมาณ 43 กิโลเมตร ซึงมีความยาว
ทงัหมดประมาณ  135  กิโลเมตร กรมชลประทานได้ใช้แม่นาํสายนีเป็นคลองผนันําเขา้สู่พืนที
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ชลประทานโดยการก่อสร้างอาคารประตูนาํ 4 แห่ง คือ ประตูนาํบรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี และ    
ผกัไห่ โดยมีระดบันาํสูงสุดทีรับเขา้ประตูนาํบรมธาตุไดป้ระมาณ 260 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที   

แม่นาํสุพรรณบุรี เป็นแม่นาํทีมีชือเรียกแตกต่างกนัไปตามสถานที เช่น แม่นาํนครชยัศรี  
และแม่นาํท่าจีนเป็นตน้ แม่นาํสายนีจะแยกออกจากแม่นาํเจา้พระยาบริเวณจงัหวดัชยันาถ มีความ
ยาวประมาณ 307 กิโลเมตร สามารถรับนาํไดป้ระมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปัจจุบนักรม
ชลประทานใช้แม่นาํสายนีในการเป็นกลองส่งนาํ โดยสร้างอาคารประตูระบายนาํไว ้4 แห่ง คือ   
พลเทพ ท่าโบสถ์  สามชุก  และโพธิพระยา แม่นาํสุพรรณบุรีจะไหลไปสินสุดทีอ่าวไทยที จงัหวดั
สมุทรสาคร แม่นาํลพบุรีเป็นแม่นาํสาขาแยกจากแม่นาํเจา้พระยา บริเวณจงัหวดัสิงห์บุรี ไหลมา
สมทบกนัก ับแม่นาํป่าสักทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีความยาวประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร มี
ความจุลาํนาํประมาณ  300 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  กรมชลประทานใชแ้ม่นาํสายนีในการเป็นคลอง
ระบายนาํ 

แม่นาํป่าสัก   เป็นแม่นาํทีเกิดจากลุ่มนาํป่าสัก  โดยตน้นาํทีจงัหวดัเพชรบูรณ์  มีความ
ยาวจากเขือนพระราม 6  ถึงจุดบรรจบทีแม่นาํเจา้พระยาทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาประมาณ 51  
กิโลเมตร มีความจุประมาณ 600  ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที   

คลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองขุดทีแยกออกจากแม่นาํเจา้พระยาทางฝังซ้าย บริเวณ        
อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาถ โดยขดุไปบรรจบกบัแม่นาํป่าสักบริเวณเหนือเขือนพระรามหก เป็น
คลองทีขุดโดยกรมชลประทาน  มีความจุประมาณ 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  โดยต่อไปจะเป็น
การแสดงลักษณะทวัไปของลุ่มแม่นาํเจ้าพระยา คุณภาพนาํในลุ่มนําเจ้าพระยา ปริมาณนาํและ
ลกัษณะโครงข่ายแม่นาํดงัจะแสดงดงัภาพที 1    

                 

2.3 สาเหตุของการเกดินําท่วมในพนืทลีุ่มนําเจ้าพระยา 
 การเกิดนาํท่วมในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สาเหตุหลกั คือ 

สาเหตุจากธรรมชาติ และจากการกระทาํของมนุษย ์

   2.3.1   สาเหตุเกิดจากธรรมชาติ 

          2.3.1.1  ปัญหาจากนาํเหนือหลาก 

 ปริมาณนาํทีไหลในแม่นาํเจา้พระยานนัจะรับมาจากลุ่มนาํสาขาทางตอนบน ซึง
ไดแ้ก่ ลุ่มแม่นาํ ปิง  วงั ยม และน่าน โดยมีเขือนภูมิพลและเขือนสิริกิติสามารถเก็บกกันาํไวไ้ดเ้พียง
ประมาณร้อยละ 27 เมือเทียบกับพืนทีรับนําทังหมด ถ้าปริมาณทีไหลมานันมีปริมาณทีเกิน
ความสามารถของลาํนาํและเขือนทีจะรองรับไวไ้ด ้ก็ตอ้งมีการปล่อยระบายนาํให้ไหลลงมายงัพืน
ตอนล่าง  ปัจจุบันขีดความสามารถในการป้องกันและรองรับนําท่วมของคันกันนําริมแม่นํา
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เจา้พระยาจะรับปริมาณนาํไดป้ระมาณ  2,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ถา้มีปริมาณนาํเกินกว่านีก็
จะทาํให้นาํไหลล้นขา้มตลิงและคนักนันาํ เขา้ท่วมพืนทีทงัสองฝังมานําเจา้พระยาตงัแต่บริเวณ
จงัหวดัอ่างทอง  พระนครศรีอยธุยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  และกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบนัไดมี้การ
สร้างแนวคนักนันาํตามแนวแม่นาํเจา้พระยาและแม่นาํสาขาทาํใหปั้ญหานาํไหลลน้ตลิงลดลง 
 

 
ภาพที 1  โครงข่ายลาํนาํและการไหลของแม่นาํเจา้พระยา 
ทีมา : กรมชลประทาน (2550) 
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 2.3.1.2  ปัญหาฝนตกหนกัในพืนที 

 ฝนทีมีการตกหนกัเป็นเวลานานจะทาํให้เกิดสภาพนาํท่วมขงัสะสม  เนืองจาก
ไม่สามารถระบายนาํออกได้ทนัโดยเฉพาะในบริเวณพืนทีลุ่มตาํระดบันาํในพืนทีฝนตกจะค่อยๆ
เพิมระดบัสูงขึน  เขา้ท่วมพืนทีทาํการเกษตร ทีอยู่อาศยั และเส้นทางคมนาคม เช่น นาํทีท่วมขงั
บริเวณริมคนัคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง จงัหวดัชยันาท และสุพรรณบุรี และสภาพนาํท่วมขงัใน
บริเวณทุ่งตอนล่างฝังตะวนัตกและฝังตะวนัออกของแม่นาํเจา้พระยา    

 2.3.1.3  ปัญหาจากนาํทะเลหนุน 

 นาํทะเลทีหนุนเป็นผลมาจากนาํขึนนาํลงซึงมี 2 ครังต่อวนัและ 2 ครังใหญ่ใน
หนึงเดือน (อรรถพล ชาํนาญเวชกิจ( 2543) อนัเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหวา่งดวงอาทิตยแ์ละดวง
จนัทร์  ซึงรอบเวลาของแรงดึงดูดทีดวงอาทิตยมี์ 12.3 ชวัโมงและดวงจนัทร์มี 348 ชวัโมง และเมือ
ถึงช่วงเกิดคือช่วงทีนาํหนุนสูงทีสุด แมเ้พียง 2 ชวัโมงแต่ก็ทาํให้นาํลน้ตลิงได ้โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝนประมาณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงทีนําทะเลหนุนสูงสุดบริเวณปากแม่นํา
เจา้พระยาหรืออ่าวไทย  และเป็นช่วงเดียวกนักบัทีปริมาณนาํทางเหนือไหลมาหนุนลงสู่ทะเล ทาํให้
ปริมาณนาํนันสูงเกินกว่าทีจะทาํการระบายทนัได้ทาํให้ในบางพืนทีเกิดการท่วมขงัของนําเป็น
เวลานาน พืนทีทีได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่  พืนทีบริเวณปากแม่นาํ โดยเฉพาะในเขตพืนที
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  2.3.1.4  มีพายพุดัผา่นทาํใหฝ้นตกหนกัจนเกิดอุทกภยั 

   ส่วนใหญ่เป็นพายุฝนทีเกิดในช่วงลมมรสุม ซึงจะตกหนักตงัแต่ช่วงเดือน
มิถุนายนและกนัยายน โดยเดือนกนัยายนจะมีปริมาณสูงสุด 

       2.3.2   สาเหตุเกิดจากกระทาํของมนุษย ์

 2.3.2.1  การขยายตวัของชุมชนเมือง 

    การขยายตัวของชุมชนทาํให้มีการใช้ทีดินเป็นพืนทีทึบนํามากขึน ทาํให้
สัมประสิทธิการเกิดนําท่าสูงขึน  ทาํให้เกิดนําท่าเร็วขึนและอัตราการไหลสูงสุดเพิมสูงขึน  
นอกจากนีการถมปรับพืนทีเพือสร้างอาคารบา้นเรือนต่างๆยงัมีผลต่อการระบายนาํได ้  

 2.3.2.2  การสร้างคนักนันาํ  
  ไดมี้การสร้างคนักนันาํตามแนวลาํนาํเจา้พระยาในช่วงจากจงัหวดั ชยันาท ถึง
อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึงจุดประสงค์ของการสร้างคนักนันาํ เพือป้องกนันาํ
หลากเขา้ท่วมสองฝังลาํนาํ แต่ดว้ยเหตุนีมีผลทาํให้อตัราการไหลและระดบันาํในลาํนาํสูงขึน และ
คลืนนาํท่วมเคลือนตวัสู่ทา้ยนาํเร็วขึน ส่งผลใหค้วามรุนแรงของนาํท่วมดา้นทา้ยนาํเพิมขึนดว้ย 
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2.4  การศึกษานําท่วมในลุ่มนําเจ้าพระยาตอนล่าง  

 สุธรรม วิสุทธิเมธีกร (2549) พืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาในช่วงระยะ 127 ปี (พ.ศ. 2374 – 
2500) ทีผา่นมาไดเ้กิดนาํท่วมหนกัครังใหญ่ในรอบ 100 ปี ถึง 2 ครัง คือในปี 2375 และ ปี พ.ศ. 
2485  และท่วมใหญ่ในรอบ 25 ปี ถึง 5 ครัง  คือในปี พ.ศ. 2414, 2455, 2425, 2436, และ 2460 
สภาพนาํไหลบ่าเขา้ท่วมทุ่งทีอยูใ่นพืนทีตอนล่างของทุ่งเจา้พระยาซึงเป็นยา่นของชุมชนบา้นเรือน 
ซึงชาวบา้นในสมยันันใชว้ิธีบรรเทาและป้องกนัปัญหานาํท่วมโดยการสร้างคนักนันาํลอ้มรอบ
พืนทีเกษตรกรรม หรือสร้างบา้น และคอกสัตวย์กพืนสูงเพือหนีนาํ โดยใน พ.ศ  2485 ช่วงมรสุม
ไดม้ีฝนอยา่งหนกัในลุ่มนาํวงั  ยม น่าน และป่าสัก จากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และ
ไม่มีขอ้มูลยืนยนัทีแน่นอนถึงระดบันาํท่วมทางตอนเหนือของเหนือของจงัหวดันครสวรรค ์แต่มี
การประมาณปริมาณนาํสูงสุดทีไหลผา่นจงัหวดันครสวรรคไ์ดสู้งถึง  6,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
ทางดา้นทา้ยนาํ  สภาพนาํในแม่นาํเจา้พระยาทีจงัหวดัอ่างทอง มีปริมาณนาํสูงสุดประมาณ 1,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับนาํสูงสุด +6.93 เมตรจากระดบันาํทะเลกลาง และเมือสร้างเขือน
เจา้พระยา (พ.ศ. 2500) ในปี พ.ศ. 2502 และพ.ศ. 2504 ปรากฏว่าไดเ้กิดสภาพนาํท่วมขึน โดยมี
ปริมาณนาํสูงสุดไหลเขา้สู่แม่นาํเจา้พระยาทีจงัหวดันครสวรรคถึ์ง 4,500  และ 4,700 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาทีตามลาํดบั  นาํมีจาํนวนเกิน 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงจดัว่าเป็นนาํอุทกภยั  ในปี 
พ.ศ. 2502 กรมชลประทานไดใ้ชเ้ขือนเจา้พระยาและระบบคลองส่งนาํสายใหญ่และคลองซอยเป็น
เครืองมือบรรเทาอุทกภยั โดยส่งนาํเขา้ไปแผไ่วใ้นทุ่งแลว้ระบายนาํทีเหลือเขา้ในทุ่งฝังตะวนัออกที
ปลูกขา้ฟางลอย พ.ศ.2507 เขือนภูมิพลเริมสามารถกกัเก็บนาํได้เต็มที  ผลปรากฏว่ายอดนาํนอง
สูงสุดทีจงัหวดันครสวรรคเ์หลือเพียง 3,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านนั และถา้เขือนไม่กกัเก็บ
นาํส่วนนีไว ้นาํทีจงัหวดันครสวรรคจ์ะสูงถึง 5,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึงมีปริมาณใกลเ้คียง
กบันาํท่วมใหญ่เมือปี พ.ศ. 2460 ซึงเป็นนาํขนาด 25 ปี แมว้า่ปริมาณนาํทีระบายทา้ยเขือนเจา้พระยา
สูงสุดจะมีเพียงประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ปรากฏวา่ระดบันาํสูงสุดทีสะพานพระ
พุทธยอดฟ้าขึนถึง 1.75 เมตร เหนือระดบันาํทะเลปานกลางและระดบันาํสูงสุดทีอยุธยาขึนถึง 4.55 
เมตร เหนือระดบันาํทะเลปานกลางซึงจดัเป็นอุทกภยัสําหรับการทาํนาปี และเนืองจากแม่นาํป่าสัก
ไดไ้หลบ่าถึง 1,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที หรือปริมาณ 2.5 เท่าของเกณฑ์ปกติ (600 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนิาที) จึงทาํให้นาในบริเวณจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอยา่งยิงทางฝังตะวนัออกของ
แม่นาํเจา้พระยาเสียหายถึง 0.6 ลา้นไร่ เมือมีเขือนสิริกิติ(พ.ศ. 2514 – จนถึงปัจจุบนั)ไดเ้กิดสภาพนาํ
ท่วมใหญ่ขนาด 20-25 ปี ในปี พ.ศ. 2518 2521 และ พ.ศ. 2523 โดยทีเขือนภูมิพล และเขือนสิริกิติ 
ได้เริมใช้ร่วมกันอย่างเต็มที  จึงทาํให้สามารถลดค่าเฉลียของยอดนําสูงสุดประจาํปี จาก 3,600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เหลือเพียง 2,600 เมตรลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นนัก็คือ ลดลงถึง 26% ใน
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ขณะเดียวกนัก็ลดนาํอุทกภยัขนาด 20 – 25 ปี เหลือเป็นเพียงอุทกภยัขนาด 5 ปี เท่านนั ทงันีโดยการ
ปฏิบติัการและประสานงานอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งกรมชลประทานซึงควบคุมการจดัสรรนาํทีเขือน
เจ้าพระยา กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึงควบคุมแผนการระบายนํา  เพือผลิต
กระแสไฟฟ้าทีเขือนภูมิพลและเขือนสิริกิติ แม้ว่าเกณฑ์ปริมาณนําสูงสุดทีระบายมาจากเขือน
เจา้พระยาในปี พ.ศ. 2518, 2521 และ พ.ศ. 2523 จะใกลเ้คียงกนัคือไม่เกิน 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที แต่สภาพนาํนองสูงสุดทีสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ไดสู้งขึนถึง 2.05 เมตร และ 1.99 เมตร 
เหนือระดบันาํทะเลปานกลางตามลาํดบั ปี พ.ศ. 2526 เกิดนาํท่วมใหญ่กรุงเทพอีกครัง ซึงเกิดจาก
การทีมีพายจุรเขา้มาหลายลูกทาํให้เกิดฝนตกหนกั ติดต่อเป็นเวลานานทาํให้เกิดนาํท่วมฉบัพลนัใน
บริเวณกวา้ง  นาํท่วมครังนียาวนานถึง 3 เดือน เพราะมีนาํหลากจากทางตะวนัออกและทางด้าน
เหนือของพืนทีและทางด้านเหนือของพืนทีชานเมืองด้านตะวนัออกของกรุงเทพมหานครร่วม
ดว้ยกนักบันาํเหนือสูงสุดหลากมาหนุนพอดีหลงัจากนนัยงัต่อเนืองดว้ยนาํทะเลหนุนสูงสุดจึงทาํให้
ระบายนาํออกจากพืนทีกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งลาํบาก  โดยนาํทีระบายออกจากพืนทีไดเ้พียงวนั
ละประมาณ 6 มิลลิเมตร  ทางรัฐบาลไดจ้ดัตงัศูนยป์ระสานงานแกน้าํท่วมและช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั  มีการประสานกนัทาํงานทงัหน่วยราชการพลเรือนและทหาร คาดวา่ผลเสียหายจากอุทกภยั
ครังนีทงัภาครัฐและเอกชนมีมากกวา่ 6,000 ลา้นบาท ทาํให้รัฐบาลไดน้าํปัญหาเรืองนีมาแกไ้ขอยา่ง
จริงจงัโดยจดัสรรเงินกว่าพนัลา้นบาทสร้างคนักนันาํทีติดกบัพืนทีสีเขียว(Green Belt Area) เพือ
ป้องกนันาํท่าจากทุ่งตะวนัออกมิให้ไหลบ่าเขา้ท่วมพืนทีชายเมืองด้านตะวนัออกจดัสร้างประตู
ระบายนาํเพิมขึน ปี พ.ศ. 2538  ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากพายุทงัทางตรงและทางออ้มหลาย
ครัง อิทธิพลของพายุแกรี ระหวา่งวนัที 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2538 ทาํให้มีสภาพฝนตกหนกับริเวณ
ตอนบนภาคเหนืออิทธิพลของพายุเฮเลน ระหวา่งวนัที 15 ถึง 16 สิงหาคม 2538 ทาํให้มีสภาพฝน
ตกหนกับริเวณภาคเหนือ และทางตอนบนขอภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อิทธิพลจากพายุโลอิส เป็น
พายุดีเปรสชันทีพดัเขา้มาในแนวจงัหวดัน่าน และจงัหวดัแพร่  ระหว่างวนัที 31 สิงหาคม ถึง 2 
กนัยายน 2538 ทาํให้มีสภาพฝนตกหนกัทางตอนบนของลุ่มแม่นาํปิง วงั ยม และน่าน อิทธิพลของ
พายนิุนา ระหวา่งวนัที 15 ถึง 16 สิงหาคม 2538 ทาํให้มีสภาพฝนตกหนกับริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือพายุลูกอืนๆ เช่น ไรอลั และ ซีบิล  ซึงมีอิทธิพลต่อสภาพฝนในประเทศไทย
เพียงเล็กนอ้ยทาํใหส้ภาพนาํท่วมในปีนีทาํให้เกิดนาํท่วมตงัแต่เดือนสิงหาคมดว้ยปริมาณนาํจากลุ่ม
แม่นาํน่านและยมไหลมารวมกนักบัปริมาณลุ่มแม่นาํปิงทีจงัหวดันครสวรรค ์และนาํหนุนจากแม่นาํ
สะแกกรังไหลลงมาสมทบทีจงัหวดัอุทยัธานี ทาํให้ปริมาณนาํในแม่นาํเจา้พระยายิงสูงขึน โดยทีจงั
นครสวรรคมี์ปริมาณนาํสูงสุด 4,820 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที ในวนัที 1 ตุลาคม 2538 โดยนาํในส่วน
ของลุ่มนาํปิง เขือนภูมิพลสามารถกกัเก็บไวไ้ด ้แต่ในส่วนทีเก็บในเขือนสิริกิติตอ้งระบายนาํออก
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เพราะเต็มระดบัทีจะรับได้  ส่วนนาํทีถูกระบายผ่านเขือนเจา้พระยาด้วยปริมาณสูงสุดในวนัที 5 
ตุลาคม อยูใ่นระดบั 4,538 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาระดบันาํเพิมสูงจน
ล้นตลิงในบริเวณทีลุ่ม โดยมีระดบันาํทีระบายผ่านเขือนเจา้พระยาเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วนิาที ในเดือนกนัยายน ปริมาณนาํยงัคงสูงขึนตามลาํดบัเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเริม
ลน้ตลิงในส่วนบริเวณดา้นฝังตะวนัตกไดท้าํการเสริมคนักนันาํทงัสองฝังทาํให้สามารถป้องกนัไว้
ได ้ แต่ในดา้นตะวนัออกนาํไดล้น้คนักนันาํทาํให้เกิดนาํท่วมในพืนทีนากว่า 400,000ไร่ ริมแม่นาํ
เจา้พระยาและแม่นาํลพบุรี ในเขตจงัหวดัชยันาถ  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา  
และโดยเฉพาะในพืนทีโครงการชลประทานมหาราช ซึงมีคนักนัคลองชยันาถ-อยธุยาหลายแห่ง 

ปี พ.ศ. 2539 ปริมาณฝนทีตกหนกัทาํใหเ้กิดนาํป่าไหลหลาก โดยวดัปริมาณนาํทีจงัหวดันครสวรรค์
และทา้ยเขือนเจา้พระยาได ้3,011 และ 3,044 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามลาํดบั แต่ในครังนีไม่ได้
ทาํใหเ้กิดความเสียหายในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างมากนกั  เพราะมีระบบป้องกนัทีดี  อนัเป็น
ผลมาจากภาครัฐไดท้าํการซ่อมแซมและสร้างเสริมระบบป้องกนัอุทกภยัทีสืบเนืองมาจากปัญหานาํ
ท่วมในปี พ.ศ. 2538 

  ศูนยป์ฏิบติัการจดัสรรนาํ (2546) ปี พ.ศ. 2545 ฝนเริมตกตงัแต่เดือนพฤษภาคม  และเริม
มีปริมาณฝนเพิมมากขึนในช่วงเดือนมิถุนายน  สิงหาคม และกนัยายน ทาํให้ทวัทุกภาคของประเทศ
มีฝนตกกระจาย  และตกหนกัในบางพืนที  สภาพฝนเฉลีย  ตงัแต่วนัที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  
2545  ปริมาณฝนเฉลียทวัประเทศมากกว่าปริมาณฝนเฉลียระยะยาว (รอบ 51 ปี)ในปีนีสภาพนาํ
ท่วมมีความรุนแรงใกลเ้คียงกบันาํท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ. 2538 เนืองจากปี ไดรั้บผลกระทบพายุทีเขา้
มา ไดแ้ก่ พายุโซนร้อน VONGFONG ในช่วงวนัที 18 – 20  สิงหาคม พายุดีเปรสชนั HAGUPIT 

ช่วงวนัที 10 – 13 กนัยายน และพายุโซนร้อน MEKKHALA ช่วงวนัที 22 – 29 กนัยายน ทาํให้เกิด
นาํท่วมในบริเวณกวา้งในหลายพืนทีในภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พืนทีที
ไดรั้บผลกระทบรุนแรง  ไดแ้ก่ ในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยา  ลุ่มนาํน่านตอนล่าง  ในเขตจงัหวดัสุโขทยั  
พิจิตร พิษณุโลก  และนครสวรรค์  ซึงมีนาํท่วมบ่อยครัง  สําหรับพืนทีลุ่มแม่นาํเจา้พระยา ไดเ้กิด
สภาพนําท่วมเป็นบริเวณกวา้งมากโดยเริมตังแต่ จงัหวดันครสวรรค์ ไปจนถึงอ่าวไทย แม่นํา
เจา้พระยาสายหลกั และแม่นาํสาขาสภาพนาํท่วมเริมไหลบ่าลน้ตลิงในพืนทีลุ่มตาํริมแม่นาํตงัแต่
ปลายเดือนสิงหาคม  ต่อเนืองจนถึงปลายเดือนธนัวาคม ตามแม่นาํปิง วงั ยม น่าน ท่าจีน ป่าสัก และ
ลุ่มนาํยอ่ย  แควนอ้ย  สะแกกรัง เป็นตน้  พืนทีทีไดรั้บผลกระทบรุนแรง ไดแ้ก่ พืนทีลุ่มนาํยม ลุ่มนาํ
น่านตอนล่าง ในเขตจงัหวดัสุโขทยั  พิษณุโลก  พิจิตร  และนครสวรรค ์ ซึงเป็นพืนทีเดิมทีเกิดเป็น
ประจาํ  สําหรับลุ่มนาํเจา้พระยา ไดเ้กิดสภาพนาํท่วมเป็นบริเวณกวา้งตงัแต่ จงัหวดันครสวรรค ์ลง
ไปจนจรดอ่าวไทย มีสภาพนาํท่วมรุนแรงใกลเ้คียงกบันาํท่วมใหญ่ปี 2538 หรือมากกว่า ปริมาณ
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นาํท่าที อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (สถานี C.2) มีปริมาณนาํเพิมขึนตามลาํดบั ตงัแต่ช่วงปลายเดือน
สิงหาคม  และเริมไหลลน้ตลิง (+25.56 เมตรจากระดบันาํทะเลกลาง) ตงัแต่วนัที 25 กนัยายน โดยมี
ปริมาณนาํ 3024 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  มากกวา่ความจุลาํนาํรับได ้(3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
และเพิมขึนเรือยๆจนมีค่าสูงสุด 3 ,886 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทีระดับ  +26.07 เมตรจาก
ระดบันาํทะเลกลาง เมือวนัที 2 ตุลาคม ซึงนอ้ยกวา่ปี 2538 (4,212 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ซึงเป็น
ปีนํามาก  จากนันปริมาณนํายงัคงมีสภาพการไหลเกินความจุมาตลอดจนถึงประมาณวนัที 17 
ตุลาคม จึงค่อยๆลดปริมาณลงและกลบัเขา้สู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนตุลาคม  สภาพนาํท่วม
ครอบคลุมพืนทีเหนือจงัหวดันครสวรรค์เป็นบริเวณกวา้ง ตงัแต่จงัหวดัสุโขทยั  พิจิตร  พิษณุโลก 
และกาํแพงเพชร  มากกวา่ 1 ลา้นไร่  

เฉลิมชยั  บวรธรรมรัตน์ (2543) ปริมาณนาํไหลผา่นเขือนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท สภาพ
นาํเพิมขึนตามปริมาณนาํทีนครสวรรค์  อีกทงัลุ่มนาํป่าสักตอนบน เกิดสภาพนาํป่าไหลหลากและ
ปริมาณนาํในอ่างป่าสักชลสิทธิ เพิมขึนอยา่งรวดเร็วและสูงกวา่ระดบัเก็บกกัสูงสุด  มีผลทาํให้ตอ้ง
ระบายนาํออกจากอ่างฯเป็นจาํนวนมาก จนเกิดสภาวะนาํท่วมลน้ตลิงตามแนวแม่นาํป่าสักตงัแต่ทา้ย
เขือนตลอดลาํนาํและรอยต่อเชือมกบัแม่นาํเจา้พระยา  เพือลดความรุนแรงของสภาวะนาํท่วมใน
แม่นําเจ้าพระยาตอนล่าง  จึงได้กาํหนดการบริหารจดัการนําในช่วงนําหลากในช่วงแรก โดย
พยายามควบคุมปริมาณนาํไหลผา่นเขือนเจา้พระยาไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และ
ผนันาํเขา้ระบบคลองชลประทาน  แต่เนืองจากปริมาณนาํเหนือเขือนเจา้พระยา มีปริมาณนาํเพิมขึน 
และจากขอ้จาํกดัของการควบคุมนาํ ทาํใหพ้ืนทีตอนบนในเขต จงัหวดันครสวรรค ์ไดรั้บผลกระทบ
จากภาวะนาํทีเอ่อท่วมเพิมขึนอีก  จึงจาํเป็นตอ้งลดระดบันาํเหนือเขือนลง ทาํให้ปริมาณนาํไหลผา่น
เขือนเจา้พระยาเพิมมากขึนและมากกวา่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ตงัแต่วนัที 19 กนัยายน เป็น
ตน้ไป และสูงสุดเป็น 3,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เมือวนัที 10 ตุลาคม นอ้ยกวา่ปี 2538 ซึงเป็นปี
นาํมาก 4,557 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  ปริมาณนาํดงักล่าว ส่งผลทาํใหพ้ืนทีลุ่มตาํริมแม่นาํตงัแต่ทา้ย
เขือนเกิดสภาวะนาํท่วมไหล่บ่าลน้ตลิงตามลาํดบั ปริมาณนาํส่งเขา้คลองเหนือเขือนเจา้พระยา ปกติ
ในช่วงฤดูฝนจะส่งนาํเขา้ระบบคลองชลประทาน  เพือเสริมปริมาณนาํให้กบัพืชในกรณีทีพืชไดรั้บ
ปริมาณนําฝนไม่เพียงพอ  แต่เนืองจากได้เกิดภาวะนาํท่วมไหลหลากล้นตลิงในพืนทีท้ายเขือน
เจา้พระยา  ตงัแต่ จงัหวดัสิงห์บุรี ลงไป  และสภาพนาํท่วมไดส่้งผลกระทบต่อเนืองไปยงัพืนทีลุ่ม
นาํเจา้พระยาตอนล่าง  ซึงเป็นพืนทีเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  เพือลดผลกระทบ
ดังกล่าวจึงได้พิจารณารับนําเข้าทุ่งผ่านระบบคลองชลประทานในพืนทีโครงการชลประทาน
เจา้พระยาใหญ่  ให้สัมพนัธ์กบัช่วงทีนาํทะเลหนุนสูง  เพือลดปริมาณนาํในแม่นาํเจา้พระยา  ซึง
สามารถรับนาํเพิมขึนจากเดิม 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ
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ประมาณร้อยละ 85 ของความสามารถสูงสุดทีรับได ้ และจากการดาํเนินการตงัแต่ช่วงกลางเดือน
กนัยายน เป็นตน้มา  ไดส่้งผลทาํให้เกิดปัญหานาํท่วมพืนทีการเกษตรบริเวณปลายคลองเกือบทุก
สาย  เมือรวมปริมาณฝนทีตกในพืนที และปริมาณนาํหลากจากพืนทีขา้งเคียง  ทาํให้ไม่สามารถส่ง
นาํเขา้ระบบต่อไปได ้ การดาํเนินการดงักล่าวสามารถช่วยลดปริมาณนาํในแม่นาํเจา้พระยาไดร้ะดบั
หนึง สรุปไดด้งันี ปริมาณนาํส่งเขา้แม่นาํสุพรรณ  เริมส่งนาํผ่านประตูระบายนาํพลเทพ เพิมขึน
ตงัแต่วนัที 12 กนัยายน และเพิมขึนสูงสุดเป็น 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ในช่วงวนัที 3-8 ตุลาคม 
(ความสามารถรับนาํไดสู้งสุด 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  แต่เนืองจากอ่างเก็บนาํกระเสียว มี
สภาพนาํเต็มอ่างฯ และปริมาณนาํไดไ้หลลน้อาคารระบายนาํลน้อย่างต่อเนือง และไหลลงสู่แม่นาํ
สุพรรณ  ทาํให้ระดบันาํในแม่นาํตงัแต่ อาํเภอสามชุก  อาํเภอเมือง  อาํเภอบางปลามา้ อาํเภอสองพี
นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีระดบันาํสูงขึนและไหลลน้ตลิงเขา้ท่วมพืนทีเพาะปลูกทงัสองฝังแม่นาํ  
จึงตอ้งลดการรับนาํเขา้คลอง  สําหรับสภาพนาํในแม่นาํสุพรรณ/ท่าจีน ทา้ยเขือนโพธิพระยา  จาก
ภาวะนําท่วมในพืนทีตอนบน  จึงทาํให้ปริมาณนําไหลผ่านเขือนเพิมมากขึนจนมีค่าสูงสุด 309 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  และเกิดสภาพนาํท่วมในพืนทีลุ่มตาํริมแม่นาํ นอกแนวคนักนันาํ ตงัแต่วนัที 
20 กนัยายน (ระดบันาํท่วม +4.5 เมตรจากระดบันาํทะเลกลาง)  ต่อเนืองไปจรดอ่าวไทย ระดบันาํใน
แม่นาํมีระดบัสูงกว่าระดบันาํในคลองเกือบทุกสาย  ตอ้งใช้เครืองสูบนาํและเครืองผลกัดนันาํเขา้
ช่วยเหลือ  สถานการณ์จึงเขา้สู่ปกติประมาณตน้เดือนมกราคม 2546  ปริมาณนาํส่งเขา้แม่นาํน้อย  
เริมส่งนําผ่านประตูระบายนําบรมธาตุ เพิมขึนตังแต่ วนัที 12 กันยายน  และสูงสุดเต็มขีด
ความสามารถ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวนัที 3-5 ตุลาคม แต่เนืองจากระดบันาํในแม่นาํ
เจ้าพระยาทียงัคงเพิมขึนอย่างต่อเนือง มีผลทําให้ประตูระบายนํา  พระงาม ซึงเป็นอาคาร
ชลประทานปากคลองเชือมระหวา่งแม่นาํเจา้พระยาและแม่นาํนอ้ยทีไดเ้สริมกระสอบทรายไวห้ลาย
ชนัเพือเป็นคนักนันาํป้องกนันาํไหลผ่าน  เกิดการทรุดตวัและพงัลงในวนัที 5 ตุลาคม  มีผลทาํให้
ปริมาณนาํจาํนวนมากในแม่นาํเจา้พระยาไหลเขา้สู่แม่นาํนอ้ย ส่งผลทาํให้เกิดภาวะนาํท่วมในพืนที
ทา้ยนาํของประตูระบายนาํพระงาม ต่อเนืองไปถึง อ.ผกัไห่  อ.เสนา จ.อยุธยา  เกิดภาวะนาํท่วมและ
ลน้ตลิงเป็นบริเวณกวา้งในทุ่งผกัไห่  จึงไดล้ดการรับนาํผา่น ประตูระบายนาํบรมธาตุลง  ปริมาณนาํ
ดงักล่าวยงัส่งผลกระทบเขา้ไปท่วมในเขตพืนทีโครงการทุ่งฝังตะวนัตกตอนล่าง ตงัแต่โครงการฯ
เจา้เจด็-บางยหีน  โครงการฯพระยาบนัลือ และโครงการฯพระพิมล ปริมาณนาํส่งเขา้คลองชยันาท-

ป่าสัก  สามารถส่งนาํเขา้คลองไดสู้งสุด 208 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ใกลเ้คียงความสามารถในการ
รับนาํ 210 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  ในช่วงสันๆ  เนืองจากสภาพนาํในแม่นาํป่าสักไดไ้หลเอ่อลน้ขึน
ไปถึงบริเวณ จ.ลพบุรี  และไหลเขา้สู่อาคารรับนาํป่าของคลองชยันาท-ป่าสัก  ทาํให้ปริมาณนาํใน
คลองเพิมมากขึน  จึงไม่สามารถรับนาํจากปากคลองได ้ ตอ้งลดปริมาณนาํลง ปริมาณนาํส่งเขา้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

 
คลองระพีพฒัน์  ไดร้ะบายนาํเขา้สู่พืนทีทุ่งฝังตะวนัออกตอนล่าง ตามลายพระราชหตัถเลขา ผ่าน
คลองระพีพฒัน์ คลอง 13-14 และคลองต่อเชือมเขา้สู่พืนที และระบายออกผ่านแม่นาํบางปะกง 
คลองชายทะเล ออกสู่อ่าวไทย  ไดป้ริมาณนาํระบายผา่นสูงสุดเต็มความจุคลอง 210 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที  ปริมาณนาํในแม่นาํเจา้พระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พิจารณาจาก
ปริมาณนาํไหลผา่นเขือนเจา้พระยา และเขือนพระรามหกรวมกนั โดยไม่ไดค้าํนึงถึงระยะเวลาการ
เดินทางของนาํ   สภาพนาํไหลผา่นในช่วงตน้ฤดูฝนจนถึงตน้เดือนกนัยายน อยูใ่นเกณฑ์ปกติ และ
เริมเพิมขึนจนมากกวา่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตงัแต่วนัที14 กนัยายน เป็นตน้ไป มีผลทาํให้
พืนทีลุ่มตาํริมแม่นาํนอกแนวคนักนันาํมีภาวะนาํท่วมไหลลน้ตลิง โดยเฉพาะในช่วงทีนาํทะเลหนุน
สูงเป็นช่วงๆ ปริมาณนาํสูงสุดทีไหลผ่าน 4,288 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้อยกว่าปี 2538 (5,464 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที) โดยมีระดบันาํสูงสุดทีสะพานพุทธ เมือวนัที 10 ต.ค.วดัได ้ +2.10 เมตรจาก
ระดบันาํทะเลกลางมากกวา่ระดบันาํสูงสุดทีเกิดขึนในปี 2538 ประมาณ 3 เซนติเมตร ปริมาณนาํใน
แม่นาํป่าสักไหลผ่านเขือนพระรามหก  ปริมาณนาํไหลผ่านในช่วงระยะแรกอยู่ในเกณฑ์น้อยถึง
ปกติ ตามฤดูกาล  แต่จากสถานการณ์นาํในเขือนป่าสักชลสิทธิ ทีมีปริมาณมาก และเริมระบายนาํ
เพือพร่องนาํในอ่างฯเพิมมากขึนตามลาํดบั  ทาํให้ปริมาณนาํไหลผา่นเขือนพระรามหกเพิมมากขึน
ตามไปดว้ย ตงัแต่วนัที 8 กนัยายน จาก 200, 400, 600, 800, 1,000 และสูงสุด 1,210 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนิาที  ภายในช่วง 1 สัปดาห์ (ระดบัเหนือเขือนวดัได ้+10.55 เมตรจากระดบันาํทะเลกลางโดยมี
ระดบัเก็บกกั +9.59 เมตรจากระดับนําทะเลกลาง) ส่งผลทาํให้พืนทีด้านเหนือและทา้ยนาํ เกิด
สภาวะนาํท่วมไหลลน้ตลิงแม่นาํป่าสักขยายเป็นบริเวณกวา้งเพิมขึน  และเพือลดผลกระทบปริมาณ
นาํในแม่นาํเจา้พระยาช่วงนาํทะเลหนุนสูง  จึงตอ้งควบคุมการบริหารจดัการนาํให้เหมะสม และ
สัมพนัธ์กนัระหวา่งการระบายนาํจากเขือนป่าสักชลสิทธ์ เขือนพระรามหก และการส่งนาํเขา้สู่พืนที
ทุ่งฝังตะวนัออกตอนล่างผา่นคลองรพีพฒัน์เพิมเติมจนปริมาณนาํไหลผา่นเขือนพระรามหกลดลง 
และอยูใ่นเกณฑป์กติซึงสามารถบรรเทาปัญหานาํท่วมลงไดร้ะดบัหนึงพ.ศ. 2549  เกิดนาํท่วมในลุ่ม
นาํเจา้พระยามากกวา่ในปี พ.ศ. 2538 ทงัทีปริมาณฝนตกในลุ่มนาํเจา้พระยา ระหวา่งเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนตุลาคม น้อยกว่าประมาณ 50 มิลลิเมตรโดยในปี พ.ศ. 2549  มียอดนําสูงสุดของแม่นํา
เจา้พระยาทีจงัหวดันครสวรรค ์เท่ากบั 5,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ส่วนในปีพ.ศ. 2538 มีเท่ากบั 
4,820 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ซึงสูงกว่าถึง 1,140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  แต่ปริมาตรนาํท่วม 
ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ของปี พ.ศ.2549 เท่ากบั 25,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่วน
ปี พ.ศ.2538 มีเท่ากบั 25,178 ลา้นลูกบาศก์เมตร นนัคือมีปริมาตรนาํท่วมในปี พ.ศ. 2549 นอ้ยกว่า
ในปี พ.ศ. 2538 ประมาณ 178 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซึงสอดคลอ้งกบัปริมาณนาํฝน  แต่สาเหตุทีในปี 
พ.ศ. 2549 มียอดนาํสูงกว่านนั  เนืองจากช่วงระหว่างปลายเดือนกนัยายนถึงเดือนตน้เดือนตุลาคม  
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ไดรั้บอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ช้างสาน” และแนวร่องความกดอากาศตาํกาํลงัแรงพาดผา่นทงั 3 
ลุ่มนาํสาขาใหญ่ๆ ของแม่นาํเจา้พระยา คือ ลุ่มนาํปิง ยม และน่าน  ทาํให้มีฝนตกหนกัและเกิดยอด
นาํสูงสุดช่วงนีพร้อมๆกนั  ประกอบกบัการบริหารจดัการนาํของเขือนภูมิพล  ไดร้ะบายนาํออกมา
มาก  ระหว่างวนัที 10 – 16 ตุลาคมและสูงสุดเมือวนัที 15 ตุลาคม ประมาณ 680 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที  นาํจาํนวนนีจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 วนั จึงจะมาถึงสถานีวดันาํทีนครสวรรค์  ซึงมา
เสริมทาํให้เกิดยอดนาํสูงขึนกว่าเดิม  ประกอบกบัลกัษณะภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียงจุดบรรจบ
แม่นาํปิง ยม น่าน ซึงเป็นพืนทีราบลุ่มนาํท่วมขงัเป็นประจาํ  โดยเฉพาะเมือมีนาํไหลหลากจากตน้
นาํปิง ยม  น่าน นอกจากนียงัมีปริมาณนาํไหลออกมาบึงบอระเพ็ดมาเสริมอีกถึง 2,000  ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที  ดังนันการทีจะบรรเทานําท่วมทางท้ายนําของแม่นําเจ้าพระยา ตังแต่ จังหวดั
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และนครปฐมได้นัน ควรจะหาแนวทางเก็บกักนําในทุ่งเหนือจังหวดั
นครสวรรค์ หรือทุ่งโพธิทะเลในจงัหวดัพิจิตร  ซึงรองรับทงัปริมาณนาํทีล้นมาจากแม่นาํปิง ยม 
และน่าน และปริมาณนาํทีเกิดขึนเนืองจากฝนตกในพืนที  สําหรับปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ. 2538 มี
นาํท่วมขงัถึงประมาณ 5,200 และ 4,820 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ตามลาํดบั โดยในปี พ.ศ. 2549 มี
ปริมาณนาํไหลออกจากทุ่งราบมาสมทบประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ส่วนปี พ.ศ. 2538 
มีมาสมทบประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และในปี พ.ศ.2545 มีมาสมทบประมาณ 800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  จากการเดินทางโดยในปี พ.ศ. 2549  พืนทีบริเวณนีมีถนนสาย เกา้เลียว-
ชุมแสง ซึงตดัขวางทางนําไหลของพืนทีนีและเกิดการชํารุดเสียหายเนืองนําท่วม  ซึงถ้ามีการ
ซ่อมแซมและเสริมระดบัถนนเส้นนีใหสู้งขึนเพือทาํเป็นคนักนันาํ และสร้างอาคารบงัคบันาํสําหรับ
ระบายนําออกในจังหวะทีนําในแม่นําเจ้าพระยาลดลงก็จะสามารถบรรเทานําท่วมในลุ่มนํา
เจา้พระยาตอนล่างไดร้ะดบัหนึง        

 กองสารสนเทศระบายนาํ (2550) ไดแ้บ่งสถานการณ์นาํท่วมออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี              
  1. สถานการณ์นาํท่วมอนัเนืองจากนาํฝน หมายถึง นาํท่วมอนัเนืองจากปริมาณฝน
ทีตกในพืนทีกรุงเทพมหานคร จากระบบระบายนาํของกรุงเทพมหานคร ทีสามารถรองรับปริมาณ
ฝนได้ประมาณ 60 มิลลิเมตร/ชัวโมง สภาพปัญหานาํท่วมทีเกิดขึน เกิดจากปริมาณฝนทีตกมี
ปริมาณมากเกินกวา่ทีระบบจะรับได ้ แต่สภาพปัญหานาํท่วมทีเกิดขึน เป็นการท่วมขงัชวัคราวรอ
การระบาย ระดบันาํท่วมสูงเฉลียประมาณ 10-20 เซนติเมตร จากผิวจราจร ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลา
ในการระบายไม่นาน โดยเฉลียประมาณ 2-3 ชวัโมง สภาพนาํท่วมอนัเนืองจากนาํฝนในปี 2549 

สรุปไดด้งันี จาํนวนวนัทีเกิดนาํท่วม รวม 31 วนั จุดทีเกิดนาํท่วม รวม 184 จุด ถนนสายหลกัทีเกิด
นาํท่วม รวม 40 สาย ถนนทีเกิดนาํท่วมบ่อยครังทีสุด คือ ถนนพหลโยธิน พืนทีเขตจตุจกัร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแยกเกษตร จาํนวน 11 ครัง และช่วงกรมการขนส่งทางบก จาํนวน 7 ครัง 
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เดือนทีเกิดนาํท่วมมากครังทีสุด คือ เดือนกนัยายน จาํนวน 9 วนั รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม 
จาํนวน 7 วนั วนัทีนาํท่วมมากทีสุด คือ วนัที 24 มิถุนายน มีรายงานนาํท่วมจาํนวน 24 จุด สามารถ
สรุปวนัทีเกิดนาํท่วมในปี พ.ศ.2549 ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1  ตารางแสดงวนัทีเกิดนาํท่วมในปี พ.ศ. 2549 
เดือน วนัทีนาํท่วม รวมจาํนวนวนัทีนาํท่วม 

มกราคม - 0 

กุมภาพนัธ์ - 0 

มีนาคม 30, 31 2 

เมษายน 9, 17, 21 3 

พฤษภาคม 10, 14, 16, 17, 18, 30, 31 7 

มิถุนายน 6, 16, 18, 23, 24 5 

กรกฎาคม 2, 10 2 

สิงหาคม 29 1 

กนัยายน 6, 8, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 30 9 

ตุลาคม 10 1 

พฤศจิกายน 24 1 

ธนัวาคม - 0 

รวม   31 

ทีมา : กองสารสนเทศระบายนาํ (2550)   
 

  2.  สถานการณ์นาํท่วมอนัเนืองจากนาํเหนือบ่า-นาํทะเลหนุน หมายถึง นาํท่วมอนั
เกิดจากปริมาณนาํจากทางเหนือหรือจากลุ่มนาํเจา้พระยาไหลบ่าลงมา ประกอบกบัเป็นช่วงทีนาํ
ทะเลหนุนสูงและนาํทุ่งทางดา้นเหนือและตะวนัออกของกรุงเทพมหานครไหลเขา้มาในพืนทีตาม
ความลาดเอียงระดบัดิน จากสถานการณ์ฝนตกหนกัทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ซึงเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาอุทกภยัในหลายพืนทีและหลายครังในปี 2549 ปริมาณนาํจาํนวน มหาศาลไดไ้หลลง
มาตามลุ่มนาํต่างๆ และลงมาตามแม่นาํเจา้พระยา ส่งผลใหก้รุงเทพมหานครไดรั้บผลกระทบอยา่ง 

หลีกเลียงไม่ไดก้บัปัญหานาํท่วมอนัเนืองจากปริมาณนาํเหนือบ่ารวมทงันาํทุ่งไหลหลาก
เขา้มาในพืนทีกรุงเทพมหานครซึงเป็นช่วงเวลาทีนาํทะเลหนุนสูง   
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กองสารสนเทศระบายนาํ (2550) สภาพนาํท่วมอนัเนืองจากนาํเหนือบ่า-นาํทะเลหนุน 

พืนทีทีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะนาํเหนือบ่า คือ พืนทีดา้นตะวนัออก นอกคนักนันาํพระราชดาํริ 
ประกอบดว้ยเขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบงั และคลองสามวา  โดยพืนทีไดรั้บผลกระทบมีนาํ
ท่วมตงัแต่ช่วงตน้เดือนตุลาคม จนถึงประมาณตน้เดือนพฤศจิกายน สภาพนาํท่วมจึงลดลงสู่สภาวะ
ปกติ โดยมีเขตทีประสบปัญหานาํท่วมมากทีสุด คือ เขตลาดกระบงั จาํนวน 69 จุด เขตคลองสามวา 
27 จุด เขตมีนบุรี 21 จุด และเขตหนองจอก 21 จุด พืนทีทีไดรั้บผลกระทบจากภาวะนาํทะเลหนุนสูง 
คือ พืนทีริมแม่นาํเจา้พระยา ส่วนใหญ่เป็นชุมชนทีอยูน่อกแนวป้องกนัริมแม่นาํเจา้พระยา คลอง
บางกอกน้อย และคลองมหาสวสัดิ ซึงมีจาํนวนครัวเรือนทีไดรั้บความเดือดร้อนประมาณ 2,111 

ครัวเรือน จาํนวน 33 ชุมชน ในพืนที 17 เขต โดยสภาพนาํท่วมบริเวณชุมชนริมแม่นาํเจา้พระยา
เป็นไปตามสภาวะการขึน-ลง ของนาํทะเล 

 ปริมาณนาํเหนือ ทีไหลผา่นแม่นาํเจา้พระยาสูงสุดในปี 2549 โดยจะมีปริมาณนาํผ่าน.                          

แม่นาํเจา้พระยา ทีจงัหวดันครสวรรคสู์งสุด 5,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วนัที 18 ตุลาคม 2549.

ปริมาณนาํระบายผ่านเขือนเจา้พระยาสูงสุด 4,188 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วนัที 19 ตุลาคม 2549

ปริมาณนาํระบายผา่นเขือนพระราม 6 (แม่นาํป่าสัก) สูงสุด 759 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วนัที 15 

ตุลาคม 2549รวมปริมาณนาํผา่นแม่นาํเจา้พระยา คือ ปริมาณนาํระบายผา่นเขือนเจา้พระยารวมกบั
ปริมาณนาํระบายผา่นเขือนพระราม 6 สูงสุด ปริมาณนาํ 4,821 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วนัที 18 

ตุลาคม 2549.                                             . .                            

     นาํทุ่ง ทางตอนเหนือและตะวนัออกทีไหลบ่าเขา้พืนทีกรุงเทพมหานคร จากการตรวจ 
สอบค่าระดบันาํสูงสุดตามแนวคนักนันาํประตูระบายนาํคลองแสนแสบ ตอนมีนบุรีระดบันาํสูงสุด                            

+1.48 เมตรจากระดบั นาํทะเลกลาง (ระดบัปกติ +1.10 เมตรจากระดบันาํทะเลกลาง)ประตูระบาย
นาํคลองประเวศ ตอนลาดกระบงั ระดบันาํสูงสุด +0.98 เมตรจากระดบันาํทะเลกลาง (ระดบัปกติ 
+0.65 เมตรจากระดบันาํทะเลกลาง) .                                          .  

      นาํทะเลหนุน ระดบันาํสูงสุดในแม่นาํเจา้พระยา วดัทีปากคลองตลาด +2.22 เมตรจาก
ระดบันาํทะเลกลางวนัที 25 ตุลาคม 2549  และวนัที 7 พฤศจิกายน 2549 โดยสามารถสรุปเป็น
ปริมาณนาํลุ่มนาํเจา้พระยาสูงสุดในปี พ.ศ.2549ไดด้งัตารางที 2 
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ตารางที  2   ปริมาณนาํลุ่มนาํเจา้พระยาสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 

 

ทีมา :  กองสารสนเทศระบายนาํ (2550) 

    

2.5  แนวทางในการแก้ปัญหานําท่วมในลุ่มนําเจ้าพระยาตอนล่าง 
 พอลคอน ซลัแตนท ์และปัญญาคอนซลัแตนท์ (2543) ไดศึ้กษาการไหลของแม่นาํจาก

เขือนภูมิพล เขือนสิริกิติ และในแม่นาํเจา้พระยา เพือใช้เป็นข้อมูลในการจดัการนําในลุ่มนํา
เจา้พระยา และจากผลการศึกษา พบวา่   

1. นาํทีระบายจากเขือนภูมิพลและเขือนสิริกิติลงสู่แม่นาํปิง และแม่นาํน่าน ไหล
ลงมาถึงจงัหวดันครสวรรค์ (สถานีวดันาํ C.2) ในกรณีทีมีอตัราการไหลรวมของนาํนอ้ยกว่า 200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  จะใช้เวลาในการไหลประมาณ 5 วนั แต่ถ้าอตัราการไหลรวมของนํา
มากกวา่ 200 ลบ.ม./วนิาที จะใชเ้วลาในการไหลประมาณ 4 วนั 

2. นําทีจังหวัดนครสวรรค์จะไหลมาถึงเขือนทดนําเจ้าพระยา  โดยใช้เวลา
ประมาณ 20 ชวัโมง หรือ 1 วนั 

เดือน 

ปริมาณนาํ        
จ.นครสวรรค ์

(ลบ.ม./วนิาที) 

ปริมาณนาํระบายผา่นเขือน 

เจา้พระยา (ลบ.ม./วนิาที) 

ปริมาณนาํระบายผา่น
เขือน 

พระราม 6 (ลบ.ม./วนิาที) 

พฤษภาคม 1,364 1,357 80 

มิถุนายน 1,364 1,343 175 

กรกฎาคม 1,332 1,365 277 

สิงหาคม 1,157 741 154 

กนัยายน 3,092 2,426 333 

ตุลาคม 5,960 4,188 759 

พฤศจิกายน 3,228 3,183 254 

ธนัวาคม 629 450 51 

สูงสุด 5,960 4,188 759 
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3. นาํทีระบายจากเขือนเจา้พระยาจะไหลมาถึงกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 15 10 

และ 5 วนั เมืออตัราการไหลในแม่นาํเจา้พระยาเป็น 100, 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และมากกวา่ 
2,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที  ตามลาํดบั 

4. นาํในแม่นาํท่าจีนทีถูกระบายจากประตูระบายนาํพลเทพจะไหลถึงประตูระบาย
นาํโพธิพระยา ใช้เวลาประมาณ 60 ชวัโมง กรณีมีปริมาณการไหลน้อย และใช้เวลาประมาณ 48 
ชวัโมงในกรณีมีปริมาณการไหลมาก 

5. นาํในแม่นาํน้อยทีถูกระบายจากประตูระบายนาํบรมธาตุถึงประตูระบายนาํผกั
ไห่ ใชเ้วลาประมาณ 48 ชวัโมง 

6. นาํในคลองชัยนาท-ป่าสักทีถูกระบายจากประตูระบายนํามโนรมย์ถึงเขือน
พระรามหก ใชเ้วลาประมาณ 2-3 วนั ซึงขึนอยูก่บัอตัราการไหลในคลองชยันาท - ป่าสัก  

 ชูเกียรติ ทรัพยไ์พศาล (2547) ทาํการศึกษาพฤติกรรมการเคลือนตวัของนาํหลากในลุ่ม
นาํเจา้พระยาตอนล่างตงัแต่เขือนเจา้พระยา จนถึงปากแม่นาํเจา้พระยา พบว่า ยอดนาํหลาก (Flood 

Peak) ทีอตัราการไหลมากกว่า 3000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะใช้เวลาเคลือนตัวจากเขือน
เจา้พระยามายงักรุงเทพฯ ประมาณ 4 วนั และถา้อตัราการไหลในแม่นาํเจา้พระยามากกว่า 3500 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที จะตอ้งมีการผนันาํไปกกัเก็บในพืนทีทุ่งนาํท่วม และเพือให้เป็นการบริหาร
จดัการนาํหลากแบบบูรนาการและยงัยืน จึงควรมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงลกัษณะ และ
รูปแบบการใชที้ดินในพืนทีทุ่งนาํท่วม และศึกษาแนวทางการบริหารเพือลดความขดัแยง้ทีเกิดจาก
การผนันาํหลากเขา้ไปเก็บกกัไวใ้นพืนทีทุ่งนาํท่วม 

 สุธรรม วิสุทธิเมธีกร (2549) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบเนืองจากการดาํเนินงานเขือน
เจา้พระยาทีมีต่อสภาพชลศาสตร์ในบริเวณเหนือนาํ และทา้ยนาํในฤดูนาํหลาก และศึกษาหาแนว
ทางการปรับปรุงการดําเนินงานเขือนเจ้าพระยาให้มีแบบแผนการดําเนินงานทีชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการนาํหลากในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยา โดย
การศึกษานีทาํการปรับเทียบ และสอบทานแบบจาํลองแม่นาํเจา้พระยา ช่วงระหว่างสถานีวดันาํ 
C.12 ลงมาถึง C.13 ผลการศึกษาพบวา่ การดาํเนินงานเขือนเจา้พระยาจะตอ้งมีการดาํเนินทงัการ
ควบคุมการระบายนาํดว้ยบานประตูเขือนเจา้พระยา และการผนันาํเขา้คลองส่งนาํควบคู่กนัอย่าง
ประสานสอดคลอ้งกนั จึงจะช่วยบรรเทาปัญหานาํท่วมในพืนทีทงัทางดา้นเหนือนาํ และทา้ยนาํของ
เขือนเจา้พระยาในช่วงฤดูนาํหลากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงวิธีการดาํเนินการเปิด
บานประตูเขือนเจา้พระยาดว้ยความเร็วอย่างช้าอย่างต่อเนือง และการผนันาํในรูปแบบการผนันาํ
แบบผนัเต็มความจุ 5 วนั และผนัครึงความจุ 5 วนัแบบสลบัฝังซ้าย และฝังขวา ก็จะสามารถลด
ระดบันาํเอ่อทางดา้นเหนือนาํ และลดปริมาณนาํท่วมตลิงไดดี้ยิงขึน ปริมาตรเก็บกกั 1,058 ลา้น
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ลูกบาศก์เมตร ทีความลึกนาํ 2.5 เมตร โดยสามารถลดยอดนาํปริมาณนาํนองที อาํเภอเมือง จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ไดเ้ฉลีย 475 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที (12.4 เปอร์เซ็นเทียบกบักรณีไม่มีโครงการ) 
สาํหรับเส้นทางในการผนันาํแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรกผนันาํโดยตรงเขา้พืนทีขนาด 
95,500 ไร่ ซึงติดกบัแม่นาํเจา้พระยา เส้นทางทีสองคือการใช้แนวผนันาํ เพือผนันาํจากแม่นํา
เจา้พระยาไปยงัพืนทีเพิมเติมขนาด 169,000 ไร่ ซึงอยูท่างฝังขวาของแม่นาํนอ้ย 

 

2.6   การศึกษาแนวทางการบรรเทาปัญหานําท่วมในลุ่มนําเจ้าพระยาตอนล่างโดยใช้แบบจําลองทาง
คณติศาสตร์    
  อรรถพล ชาํนาญเวชกิจ (2543)  ทาํการศึกษาสภาพนาํท่วมในลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่าง 
ดว้ยแบบจาํลองคณิตศาสตร์ ISIS โดยทาํการปรับเทียบแบบจาํลองโดยใชเ้หตุการณ์อุทกภยัในช่วง
วนัที 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2538 พร้อมทงัศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภยัทีเกิดขึนใน
ช่วงเวลานนั จากการจาํลองสภาพนาํท่วม พบว่าปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการไหลในแม่นาํสําหรับช่วง
นาํท่วม คือ ค่าสัมประสิทธิความขรุขระของการไหล ซึงในแม่นาํมีค่าระหวา่ง 0.025 ถึง 0.035 ส่วน
ทีราบตลิงมีค่าระหว่าง 0.025 ถึง 0.1 และค่าสัมประสิทธิการไหลลน้คนักนันาํมีค่าโดยเฉลีย 0.09 
สําหรับแนวทางบรรเทาอุทกภยัทีเกิดขึนในปี 2538 ไดเ้สนอ สามแนวทาง ดงันี แนวทางที 1 คือ 
การเสริมคนักนันาํตลอดแนวแม่นาํโดยบงัคบัไม่ให้นาํไหลลน้คนักนันาํ พบวา่จะตอ้งเสริมคนักนั
นาํของแม่นาํตงัแต่ 1.5 ถึง 5 เมตร ส่วนแนวทางที 2 คือ การสร้างทางผนันาํจากบางไทรสู่อ่าวไทย
ดว้ยความจุ 1500 ลบ.ม./วนิาที และตอ้งเสริมคนักนันาํของแม่นาํเจา้พระยาเหนือบางไทรและแม่นาํ
สาขา และแนวทางที 3 คือการผนันาํสู่พืนทีเก็บนาํชวัคราว (แกม้ลิง) ในทุ่งนาํท่วมเหนือบางไทร 
โดยมีปริมาตรเก็บกกัทีไม่นอ้ยกวา่ 4200 ลา้นลบ.ม. จะเห็นวา่แนวทางบรรเทาอุทกภยัทงัสามแนวนี 
มีผลต่อการบรรเทาอุทกภยัในลุ่มนาํเจา้พระยาทีเหมือนกนั แต่มีความแตกต่างกนัในดา้นราคาลงทุน 
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซึงจาํเป็นตอ้งศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

อุดร ชนะศรีรัตนกุล (2543) ทาํการศึกษานาํท่วมในบริเวณแม่นาํเจา้พระยาตอนล่าง โดย
ประยุกต์ใช้แบบจาํลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS กบัระบบขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้
ขอ้มูลทีรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบดา้ย กรมชลประทาน กรมเจา้ท่า และการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึงไดน้าํมาจดัเป็นขอ้มูลรูปตดัตามขวางจาํนวน 318 รูปตดั เครืองมือทีใช้
ในการวเิคราะห์เป็นแบบจาํลองชลศาสตร์ HEC-RAS เพือคาํนวณหาค่าตวัแปรทีเหมาะสมกบัแม่นาํ
เจา้พระยา การวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองนีทาํให้ทราบตวัแปรทีเกียวขอ้งในแต่ละช่วงของลาํนาํ ทาํ
ใหส้ามารถทาํนายการเกิดนาํท่วมทีคาบการเกิดต่างๆได ้ตามหลกัอุทกวทิยา ผลทีไดจ้ากแบบจาํลอง
ทางชลศาสตร์ HEC-RAS สามารถนาํไปเชือมโยงกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใชภ้าษา Map 
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Basic และ Visual Basic เพือแสดงพืนทีนาํท่วม และระดบันาํท่วม ซึงปรากฏผลออกมาเป็นพืนที
จงัหวดั อาํเภอ และโครงการชลประทานทีไดรั้บผลกระทบจากนาํท่วมซึงคาดวา่จะเกิดขึน ณ คาบ
การเกิดต่างๆ ผลจากการวิเคราะห์จะช่วยให้ผูบ้ริหารโครงการนําไปใช้ในการวางแผน และ
เตรียมการเพือแกไ้ขสถานการณ์นาํท่วมไดท้นัท่วงที และมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

นิปัทม์ คาํพรหม (2544) ศึกษาการบรรเทาอุทกภยัของลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างโดยใช้
พืนทีทุ่งนาํท่วม ธรรมชาติ ในการศึกษานีอาศยัแบบจาํลองคณิตศาสตร์  ISIS มีการปรับเทียบ
แบบจาํลองโดยใชส้ภาพนาํท่วมปี 2538 ซึงเทียบเท่ากบัคาบอุบติั 25 ปี โดยพืนทีทีคดัเลือกให้เป็น
ทุ่งนําท่วมส่วนใหญ่อยู่บริเวณเหนือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยาในเขตโครงการมหาราช โคก
กระเทียม เริงราง ยางมณี ผกัไห่ และศึกษาแนวทางการผนันาํเขา้เก็บกกัในทุ่งนาํท่วม 4 แนวทาง 
ดงันี คือ 1. กรณีไม่มีการผนันาํเขา้เก็บกกัในทุ่ง 2. กรณีผนันาํเขา้เก็บกกัในทุ่งเท่ากบัระดบันาํสูงสุด
ของ ประตูระบายนําทีควบคุมระดับนําในทุ่ง 3. กรณีผนันําเข้าเก็บกกัในทุ่งเต็มความจุของทุ่ง        
4. กรณีผนันาํเขา้เก็บกกัในทุ่งเต็มความจุ และมีการก่อสร้างทุ่งนาํท่วมเพิมเติม จากผลการศึกษา 
พบวา่ ถา้ไม่มีการผนันาํเขา้เก็บกกัในทุ่ง (แนวทางที 1) จะทาํให้ยอดปริมาณนาํนองสูงสุดทีอาํเภอ
บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เท่ากบั 4819 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และหากมีการผนัเขา้เก็บ
กกัในทุ่งจะทาํให้ยอดปริมาณนาํสูงสุดทีอาํเภอบางไทรลดลงจากเดิมร้อยละ 21.8, 25.6 และ 30.6 
สําหรับแนว ทางการผนันาํที 4 เมือมีการขุดทุ่งนาํท่วมเพิมเติมดว้ยความลึกเฉลีย 2, 4 และ 6 เมตร 
ตามลําดับ ซึงทุ่งนําท่วมทีเสนอให้ทาํการขุด ได้แก่ บริเวณพืนทีปลูกข้าวขึนนําทีอยู่ริมแม่นํา
เจา้พระยา ไดแ้ก่ ทุ่งวดัมณีชลขนัธ์ วดัอุโลม คลองนอ้ย บางกุง้ ยางมณี คลองตาหนงั และผกัไห่ 

 

2.7  แก้มลงิ 
โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํหริ (2550) แก้มลิงอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ เป็น

ทฤษฎีหนึงในการแก้ไขปัญหานําท่วม ตามแนวทางการบริหารจดัการด้านนําท่วมล้น (Flood 

management) ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีพระราชดาํริในการ
แกไ้ขปัญหานาํท่วม และก่อสร้างระบบป้องกนันาํท่วม รวมถึงการสร้างพืนทีรับนาํ หรือ “แกม้ลิง” 
เพือเก็บกกันาํไวช้วัคราวก่อนระบายลงสู่ทางระบายนาํหลกั โดยสามารถแบ่งประเภทของแกม้ลิง 
และความจาํเป็นในการดาํเนินการโครงการแกม้ลิงไวด้งันี 
            2.7.1 ประเภทและขนาดของแกม้ลิง 

 2.7.1.1  แกม้ลิงขนาดใหญ่ ( Retarding  Basin) คือ สระนาํหรือบึงขนาดใหญ่ ที
รวบรวมนาํฝนจากพืนทีบริเวณนนัๆโดยจะกกัเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาหนึงก่อนทีจะระบายลงสู่ลาํนาํ 
การจดัสร้างพืนทีชะลอนาํ หรือพืนทีเก็บกกันาํจะมีหลายประเภท คือ เขือน อ่างเก็บนาํ ฝาย ทุ่ง
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เกษตรกรรม เป็นตน้ ลกัษณะสิงก่อสร้างเหล่านีจะมีจะมีวตัถุประสงคอื์น ประกอบดว้ย เช่น เพือ
การชลประทาน เพือการประมง เป็นตน้ 

 2.7.1.2  แกม้ลิงขนาดกลาง เป็นพืนทีชะลอนาํทีมีขนาดเล็กกวา่ ไดมี้การก่อสร้าง
ในระดบัลุ่มนาํ ส่วนใหญ่จะเป็นพืนทีธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็นตน้ 

 2.7.1.3  แกม้ลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) คือแกม้ลิงทีมีขนาดเล็กกวา่ อาจ
เป็นพืนทีสาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบา้น ซึงต่อเขา้กบัระบบระบายนาํหรือ
คลอง 

 แกม้ลิงทีอยูใ่นพืนทีเอกชน เรียกวา่ “แกม้ลิงเอกชน“ ส่วนทีอยูใ่นพืนทีของราชการและ
รัฐวสิาหกิจจะเรียกวา่ “แกม้ลิงสาธารณะ” 

 

 2.7.2 ความจาํเป็นในการดาํเนินการโครงการแกม้ลิง 

 2.7.2.1 การเปลียนแปลงการใช้ทีดินจากลกัษณะธรรมชาติ มาเป็นพืนทีพฒันา 
โดยเฉพาะอยา่งยิงพืนทีของกรุงเทพมหานคร ทาํให้ปริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของนาํผิวดิน
ในพืนทีเพิมขึน 

 2.7.2.2 ปริมาตรและอตัราการไหลของนาํผิวดินทีเพิมขึนของพืนทีทึบนําจะ
ก่อให้เกิดปัญหานาํท่วมทางด้านทา้ยนาํหรือทีตาํเพิมมากขึน ปัญหานาํท่วมทีเกิดขึนจึงขยายตวั
เพิมขึนไปทางดา้นเหนือนาํ 

 2.7.2.3  ขนาดของคลองและความจุเก็บกกัทางระบายนาํเป็นประการสําคญัเพราะ
มีขนาดเล็กกวา่ความสามารถในการรองรับปริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของนาํผิวดินทีเพิมขึน
เพราะการรุกลาํคูคลอง และพนืทีสาธารณะ 

 2.7.3  การจดัหาและการออกแบบแกม้ลิงเพือชะลอนาํท่วม 

  วตัถุประสงคห์ลกัของการดาํเนินการ ให้มีการชะลอนาํ หรือพืนทีเก็บกกันาํ ก็เพือ
ลดหรือชะลออตัราการไหลของนาํผวิดินทีเกิดจากการไหลทีเพิมขึน โดยการใชพ้ืนทีระบายนาํก่อน
ปล่อยให้ไหลลงสู่ระบบระบายนาํสาธารณะในการพิจารณาออกแบบพืนทีชะลอนาํหรือพืนทีเก็บ
กกันาํ จะตอ้งทราบปริมาตรนาํผิวดินทีจะเก็บกกัและอตัราการไหลผิวดินทีมากทีสุดทีจะยอมให้
ปล่อยออกไดใ้นช่วงเวลาฝนตก ปริมาตรทีเก็บกกั ควรจะเป็นปริมาตรนาํทีเพิมขึนเมือพืนทีระบาย
นาํได้รับการพฒันาแล้วในการจดัหาพืนทีแก้มลิงทีสําคญัทีสุดของการจดัหาพืนทีชะลอนาํหรือ
พืนทีเก็บกกันาํ คือจะตอ้งพยายามจดัหาพืนทีเก็บกกัให้พอเพียง เพือทีจะไดค้วบคุมอตัราการไหล
ออกจากพืนทีชะลอนาํเหนือ พืนทีเก็บกกันาํไม่ให้เกินอตัราการไหลออกทีมากทีสุด ทีจะไม่
ก่อให้เกิดปัญหาการท่วมขงัในระบบระบายนาํสาธารณะหรือพืนทีตาํ สํานักการระบายนาํได้
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ดาํเนินการจดัหาพืนทีรองรับและเก็บกกันาํเพือป้องกนันาํท่วม (แกม้ลิง) เพือเพิมประสิทธิภาพของ
การระบายนาํในพืนทีกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้ก็บกกันาํฝนชงัคราวก่อนระบายลง ระบบระบายนาํ
สาธารณะ ซึงในชนัแรกจะทาํการจดัหาพืนฝังพระนคร โดยมีเป้าหมายในการจดัหาพืนทีเก็บกกันาํ
ปริมาตร 13 ลา้นลูกบาศก์เมตร ปัจจุบนัสํานกัการะบายนาํไดจ้ดัหาพืนทีแกม้ลิงไดจ้าํนวน 20 แห่ง 

และมีความ สามารถในการเก็บกกันาํได ้10,062,525 ลูกบาศก์เมตร ส่วนในพืนทีทางดา้นฝังธนบุรี
จะมีคลองเป็นจาํนวนมาก โดยคลองส่วนใหญ่เห็นคลองตามแนวตะวนัออกตะวนัตก ซึงระบายนาํ
ออกทาง ด้านแม่นาํเจา้พระยา แต่ในช่วงฤดูนาํหลากจากทางเหนือนาํในแม่นาํเจา้พระยาจะมี
ระดบัสูงขึน จึงควรใช้คลองหลกัทีมีอยู่นนัเป็นแกม้ลิง โดยทาํการสร้างสถานีสูบนาํและประตู
ระบายนาํเพิมเติม เพือช่วยในการเก็บกกัและระบายนาํออกสู่ทะเล (โครงการอนัเนืองมาจากพระราช
ดาํหริ,2550) 

 2.7.4  แกม้ลิงปัจจุบนัในพืนทีศึกษา  
   นิปัทม ์คาํพรหม(2538) แกม้ลิงทีใชใ้นพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยา เป็นคลองต่างๆทีมีอยู่
ในโครงการชลประทานของลุ่มนําเจ้าพระยา และพืนทีเกษตรกรรม ในทุกปีทีมีนาํหลากกรม
ชลประทาน และหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะผนันาํเขา้ท่วมพืนทีเกษตรกรรม เพือลดยอดนาํหลากทา้ย
นาํ และบรรเทาปัญหาการเกิดนาํท่วมในพืนทีกรุงเทพฯ จากรูปจะเห็นไดช้ดัเจน พืนทีดา้นเหนือนาํ 
และบริเวณรอบกรุงเทพฯ ถูกนาํท่วมหมด ในขณะทีกรุงเทพฯ ไม่มีนาํท่วม  
  The Asian Development Bank : ADB (2549)ไดท้าํการศึกษาถึงปัญหานาํท่วมที
เกิดขึนในลุ่มแม่นาํเจา้พระยาและไดเ้สนอพืนทีเป็นพืนทีแกม้ลิงเพือใชใ้นการแกปั้ญหานาํท่วม ดงั
แสดงในภาพที 2  
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ภาพที  2   ลกัษณะบริเวณพืนทีแกม้ลิงทีทาํการศึกษา 
ทีมา : The Asian Development Bank : ADB (2549) 
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2.8  โปรแกรม แบบจําลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River 
Analysis System) แบบจําลองทางคณติศาสตร์ในการคํานวณการไหลของระบบแม่นํา 
     เป็นโปรมแกรมแบบจาํลองชลศาสตร์ของ US Army Corps of Engineer โดยเกียวขอ้ง
กบัการหาหนา้ขา้งการไหลของนาํ (Water Surface Profile) แต่เดิมเป็นแบบจาํลองทีเรียกวา่ HEC- 2  
ซึงเขียนดว้ยภาษาฟอร์แทรนใช้งานโดยใช้วิธีการขนัตอนมาตรฐานกบัโปรมแกรมในการคาํนวณ
การเปลียนแปลงระดบัพืนผิวนาํระหวา่งรูปตดัทีใกลเ้คียงกนัสามารถโมเดลไดท้งัการไหลแบบใต้
วกิฤตและเหนือวกิฤต  และยงัรวมผลของระดบัพืนผวินาํเนืองจากการขดัขวางทางเดินของการไหล  
เช่น สะพาน  ฝาย  และอาคารทีตงัในทุ่งนาํนอง เป็นตน้ ต่อมาไดถู้กพฒันาเป็น HEC-RAS ให้ใชไ้ด้
ง่ายขึน  โดยรวมกบัโปรแกรมสําเร็จรูป Windows 3.1 หรือ Windows 9.5 แต่หลกัการทาํงานยงั
เหมือนเดิมในการคาํนวณ  อุดร ชนะศรีรัตนกุล (2543) โดยมีขนัตอนการพฒันานาํผิวดินโดยใช้
โปรแกรมแบบจาํลองโดยปัจจุบนัไดมี้การพฒันามาแลว้หลายรุ่นเป็น  HEC-RAS 2.2, 3.11, 3.1.3 
และ 4.0  

 US Army Corps of  Engineer (2011) ขนัตอนในการคาํนวณขนัพืนฐานของโปรแกรม
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC - RAS สาํหรับการไหลคงทีขึนอยูก่บัวิธีการแกปั้ญหาของสมการ
พลังงานหนึงมิติ  การสูญเสียพลังงานจะถูกประเมินโดยแรงเสียดทานและการหดตัว  การ
ขยายตวั สมการโมเมนตมัอาจนาํไปใช้ในสถานการณ์ทีรายละเอียดพืนนาํจะแตกต่างกันอย่าง
รวดเร็วสถานการณ์เหล่านี รวมถึงการกระโดดไฮโดรลิก ไฮโดรลิคของสะพานและโปรไฟล์ในการ
ประเมินทีแม่นาํบรรจบกนั  

 นอกจากนีโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC - RAS ยงัสามารถใชใ้นซอฟแวร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เช่น ArcView ซึงสามารถอ่านไดใ้นโปรแกรม AutoCAD สําหรับทาํ
พืนหลงัและสามารถสร้าง DTM ให้เป็นลกัษณะคลา้ยกบัแม่นาํใน CAD, Geo - RAS สามารถนาํมาใช้
เพือสร้างส่วนขา้มและขอ้มูลทางเรขาคณิตอืน ๆ สําหรับใชใ้นการ HEC - RAS และสามารถใชใ้นการ
ส่งออกขอ้มูลพืนนาํจาก HEC - RAS กลบัเขา้มาในซอฟแวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcView เพือ
สร้างแผนทีนาํท่วมทีมีระดบัความลึก และขอบเขตของนาํท่วม และในงานวิจยัครังนีไดใ้ช้โปรแกรม  
HEC-RAS 3.11 เพือให้สามารถใชง้านร่วมกบัซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 

โดยรายละเอียดขนัตอนในการใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC – RAS ร่วมกบัซอฟแวร์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 จะมีในบทที 3 (ภาพที 9) 
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2.8  ข้อเปรียบเทียบ โปรแกรมแบบจําลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS กับโปรแกรมแบบจําลองทาง 
ชลศาสตร์อนืๆ 

 ขอ้ดีของโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC - RAS มีถูกพฒันาขึนโดยกองทพั
สหรัฐฯ .(US.Army.Corps).เ ป็นโปรแกรมคํานวณการไหลของนําผิว ดินแบบชลศาสตร์ 
(Hydrodynamic)ทีได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโปรแกรมแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ HEC - RAS อยูใ่นโดเมนสาธารณะและ Peer.–.reviewed.และสามารถดาวน์โหลดได้
ฟรีจากเวบ็ไซต ์http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.                                .  

 ขอ้เสียโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC-RAS ผูใ้ชมื้อใหม่อาจพบว่าปัญหา
ความไม่แน่นอนในระหว่างการวิเคราะห์เชิงตวัเลขสันคลอน (Numerical Instability)โดยเฉพาะ
อย่างยิงในแม่นาํสูงชนั หรือแบบไดนามิกสูงและลาํธาร ผูมี้ประสบการณ์จะทราบวิธีการใช้อย่าง
ถูกตอ้งโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC - RAS เพือเอาชนะปัญหาความไม่แน่นอน
เกียวกบัปัญหาทีเกิดขึนมากทีสุดในแม่นาํโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC - RAS เป็น
รูปแบบ Hydrodynamic1 - D มนัจะไม่ทาํงานได้ดีในสภาพแวดล้อมทีจาํเป็นตอ้งมีการสร้าง
แบบจาํลองหลายมิติ  

 ขอ้เปรียบเทียบโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC-RAS กบัแบบจาํลองอืนๆ 

เช่น  ISIS คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ซึงจะใช้สําหรับการสร้างแบบจําลองแม่นํา  พัฒนา
โดย Halcrow Group Ltd. ก็จะใช้ทวัโลกเป็นเครืองมือในการวิเคราะห์สําหรับการทาํแผนทีความ
เสียงนาํท่วม, พยากรณ์นําท่วมและด้านอืน ๆ ของนาํท่วมการวิเคราะห์การบริหารความเสียง
โปรแกรมนีสามารถโหลดใช้ได้ฟรีแต่ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก ซึง โปรแกรม HEC-RAS สามารถ
โหลดใชไ้ดท้นัที โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

 MIKE11 เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีเลียนแบบการไหลและระดบันาํคุณภาพนาํ และ
การเคลือนทีของตะกอนในแม่นาํ ทีราบนาํท่วม คลองชลประทานอ่างเก็บนาํและแหล่งนาํใน
แผน่ดินอืน ๆ  MIKE 11 เป็นแบบแม่นาํ 1 มิติ ไดรั้บการพฒันาโดย DHI นาํสิงแวดลอ้มสุขภาพ 

MIKE11 มีการใชใ้นหลายร้อยโปรแกรมทวัโลก พืนทีการประยุกตใ์ชห้ลกัคือการวิเคราะห์นาํท่วม
และการออกแบบการบรรเทาการพยากรณ์นาํท่วมแบบ Real – time การวิเคราะห์การแบ่งเขือน การ
เพิมประสิทธิภาพของอ่างเก็บนําและการดาํเนินงานประตูโครงสร้างคลองนิเวศวิทยาและการ
ประเมินคุณภาพนาํในแม่นาํและพืนทีชุ่มนาํการเคลือนทีของตะกอนและการศึกษาสัณฐานวิทยา
ของแม่นาํ การบุกรุกความเค็ม ในแม่นาํและปากแม่นาํ เมือเปรียบเทียบกบัโปรแกรมแบบจาํลองทาง
ชลศาสตร์ HEC-RAS อาจจะมีหลายดา้นทีโปรแกรมนีทีดีกวา่ แต่ผลของแบบจาํลองในหลายดา้นก็มี
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การใช้งานดีไม่ต่างกนันกั และโปรแกรมนีตอ้งมีการซือลิขสิทธิในการใช้โปรแกรมทางชลศาสตร์
สามารถสรุปขอ้ดีขอ้เสียโดยสรุปไดด้งัตารางที 3 

ตารางที 3 ขอ้เปรียบเทียบโปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC-RAS กบัแบบจาํลองอืนๆ 
 

โปรแกรม ผูพ้ฒันา ขอ้ดี ขอ้เสีย 

ISIS  

 

 

 

 

MIKE 11  

 

 

 

 

 

 

 

HEC - RAS 

 Halcrow Group Ltd.  
 

 

 

 

DHI 

 

 

 

 

 

 

 

US  Army  Corps 

สามารถโหลดใชไ้ดฟ้รีแต่
ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก 

 

 

 

เป็นทียอมรับ มีการใชใ้น
หลายร้อยโปรแกรมทวั
โลก HEC-RAS อาจจะมี
หลายดา้นทีโปรแกรมนีที
ดีกวา่ แต่ผลของแบบจาํลอง
ในหลายดา้นก็มีการใชง้านดี
ไม่ต่างกนันกั 

 

ไดรั้บการยอมรับโดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี
จากเวบ็ไซต ์

http://www.hec.usace.army 

เป็นแบบจาํลองทีมีการ
ไหลทางเดียว และยงัมี
ขอ้จาํกดัหลายดา้นเมือ
เทียบกบัโปรแกรมอืน เมือ
ใชง้าน 
 

ตอ้งมีการซือลิขสิทธิใน
การใชง้าน 

  
 

 

 

 

อาจพบวา่ปัญหาความไม่
แน่นอนในระหวา่งการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
สันคลอน (Numerical 

Instability)โดยเฉพาะ
อยา่งยงิในแม่นาํสูงชนั 
หรือแบบไดนามิกสูงและ
ลาํธาร  
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บทท ี 3 
 

วธีิการดําเนินการศึกษา 
 

3.1  ทฤษฎ ีสมการทเีกยีวข้องในการวจัิย 
         3.1.1 สมการคาํนวณการไหลของนาํผวิดิน 
   3.1.1.1  การคาํนวณการไหลแบบไม่ผนัแปรตามเวลาระดบันาํตามยาวสามารถ
คาํนวณจากหนา้ตดัหนึงไปยงัอีกหนา้ตดัหนึงโดยการแกส้มการพลงังาน (Energy Equation) (ภาพที 
3) โดยวธีิการทาํซาํทีเรียกวา่ Standard Step Method ซึงสมการพลงังานสามารถเขียนไดด้งัสมการที 
3.1 

eh
g
VaZY

g
VaZY

22

2
11

11

2
22

22   สมการที 3.1  

 โดย Y = ความลึกทีหนา้ตดัทีพิจารณา Z = ระดบัของทอ้งนาํทีหนา้ตดัทีพิจารณา V = 

ความเร็วการไหลของนาํเฉลีย a = สัมประสิทธินาํหนกัของความเร็ว g = ความเร่งเนืองจากแรง
โนม้ถ่วงของโลก eh = พลงังานความสูญเสียหวันาํ (Energy Head Loss)  

 

  
ภาพที  3  พารามิเตอร์ทีใชใ้นสมการพลงังาน 

  พลงังานความสูญเสียหัวนาํระหว่างสองหนา้ตดัประกอบไปดว้ยการสูญเสียเนืองจาก
แรงเสียดทาน และการสูญเสียเนืองจากการบีบ และขยายของหน้าตดั ดงันันสมการสําหรับการ
คาํนวณพลงังานความสูญเสียหวันาํสามารถคาํนวณไดด้งัดงัสมการที 3.2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
    
    

 

 

                g
Va

g
VaCSLh fe 22

2
11

2
22                                   สมการที 3.2  

L   =   นาํหนกัของการไหลในช่วงทีพิจารณา (Discharge Weighted Reach Length) 

fS   =   ความลาดชนัของแรงเสียดทานระหวา่งสองหนา้ตดั 

C  =   สัมประสิทธิการสูญเสียเนืองจากการขยายหรือการบีบแคบของทางนาํ  
L   สามารถคาํนวณไดต้ามสมการที 3.3 
 

  
robchlob

robrobchchloblob

QQQ
QLQLQLL         สมการที 3.3 

       

 โดย robchlob LLL ,,   คือ  ช่วงของความยาวหนา้ตดัทีกาํหนดสําหรับการไหลทีลน้ตลิง
ดา้นซา้ย ในลาํนาํหลกั และทีลน้ตลิงดา้นขวาตามลาํดบั 

 robchlob QQQ ,,  คือ   อตัราการไหลของความยาวหน้าตดัทีกาํหนดสําหรับการ
ไหลทีลน้ตลิงดา้นซา้ย ในลาํนาํหลกั และทีลน้ตลิงดา้นขวาตามลาํดบั 

  3.1.1.2   การคาํนวณการไหลแบบผนัแปรตามเวลา 
 สมการทางฟิสิกส์ซึงสามารถคาํนวณการไหลในแม่นาํคือ (1) สมการอนุรักษ์มวล 

(Principle of Conservation of Mass) หรือสมการต่อเนือง และ (2) สมการอนุรักษ์โมเมนตมั 
(Principle of Conservation of Momentum) สมการเหล่านีถูกแสดงในรูปของสมการอนุพนัธ์ ดงันี 

 

3.1.2  สมการความต่อเนือง 

 พิจารณา Elementary Control Volume ในภาพที 4 ในรูปนีระยะทาง x ถูกวดัระยะทางตาม
ความยาวลาํนาํ ทีจุดศูนยก์ลางของ Control Volume อตัราการไหล และพืนทีอตัราการไหลทงัหมด
กาํหนดให้มีสัญลกัษณ์เป็น ),( txQ และ AT  ตามลาํดบั พืนทีการไหลทงัหมดเป็นผลรวมของ 
พืนทีการไหลในลาํนาํ และพืนทีการไหลนอกลาํนาํ (US Army Corp of Engineer : 2002) สามารถ
เขียนสมการดงัสมการที 3.4 

 

                               
01q

x
Q

t
At

                       สมการที 3.4 

 โดย q1 เป็นการอตัราการไหลทางขา้งต่อหน่วยความยาว 
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ภาพที  4  Elementary Control Volume สาํหรับสมการอนุพนัธ์ของสมการต่อเนือง และโมเมนตมั 

ทีมา :  US  Army  Corps (2002) 

 
 3.1.2.1  ขอบเขตเหนือเขือน (Upstream  Boundary  Conditions)  
 

 k
n
k

n
k QQQ 1                           สมการที 3.5                            

   

          k  คือ ค่าทีเพิมขึนของขอบเขตเหนือเขือนทีจะขึนถึงเมตร 

 

 3.1.2.2  ขอบเขตทา้ยเขือน (Down stream Boundary Conditions) 

โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งันี  1. ระดบันาํและอตัราการไหลของนาํเทียบกบัเวลา 
ในระยะเวลาหนึง 2. การไหลของระดบันาํและการไหลของอตัราการไหลของนาํเทียบกบัเวลา      
3. ประเมินค่าเฉลียโคง้นาํ 4.  ความลึกปกติ จากสมการการไหลแบบสมาํเสมอของ Manning’n 

โดยลกัษณะรูปแบบทิศทางการไหลของแม่นาํนนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงั
ภาพที 5 
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ภาพที  5   รูปแบบการไหลแยกออกและรวมเขา้ของแม่นาํ                                                          
ทีมา :  US  Army  Corps (2002) 
 

 3.1.3 ทฤษฎีการไหลของนาํผา่นบานประตูเขือน 

 การไหลของนาํผา่นบานประตูเขือนเจา้พระยามี 3 ประเภท คือ 1. การไหลของนาํ
ผา่นประตูแบบ Free flow 2. การไหลของนาํผา่นบา้นประตูแบบ Submerge Flow และ 3. การไหล
ของนาํผ่านธรณีประตูเมือบานประตูทียกพน้นาํ ทฤษฎีการไหลสําหรับการไหลของนาํแต่ละ
ประเภทดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี 

 1. การไหลของนาํผา่นบานประตูแบบ Free flow 

เขือนเจา้พระยาเป็นเขือนผนันาํ ประกอบดว้ยบานประตูโคง้ 16 บาน แด่ละบานกวา้ง 12.50 

เมตร โดยมีระดบัเก็บกกัตา้นเหนือนาํสูงสุด 16.50 เมตร (รทก.) ระตบัธรณีประตู 9.00 เมตร (รทก.) 

และระดบัพืน Stilling Basin ทา้ยนา้ 4.60 เมตร (รทก.) เมือใชเ้ขือนเจา้พระยายกระดบันาํทางดา้น
เหนือนาํให้สูงขึนจะดอ้งปล่อยให้นาํไหลผา่น   การออกแบบการปิดและเปิดประตูเขือนจะยอมให้
ระดบันาํเหนือเขือนและระดบันาํทา้ยเขือนต่างกนัไดไ้ม่เกิน 9.00 เมตร จะเห็นว่ากรณีดงักล่าว
ปริมาณนาํทีไหลผา่นเขือนเจา้พระยา จะเป็น Free Flow  ดงัภาพที 6 
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ภาพที 6  การไหลของนาํผา่นประตูเจา้พระยา แบบ Free Flow 
 

  สามารถเขียนเป็นสมการ  Energy  ระหวา่งรูปหนา้ตดั 1-1 และรูปตดั 2-2 ไดด้งัสมการที 
3.6 และ 3.7 

V2
1 /2g + y1 = V2

1 /2g + y2 + hf                               สมการที 3.6 
 

      เมือ V1 และ V2  =   อตัราความเร็วของการไหลทีรูปตดั 1 - 1 และ 2 – 2 

 y1 และ y2  =   ความลึกของนาํทีรูปปตดั 1 - 1 และ 2 - 2  

hf  =   การสูญเสีย Head เนืองจากการไหลลอดใตบ้านประตู และจากสมการ 

continuity จะได ้
 

ylVl  = y2V2  =  q  สมการที 3.7 
 

 q   คือ  ค่าปริมาณทีไหลต่อความกวา้ง 1 หน่วย  
 เนืองจากกรณีการไหลเป็น free flow ปริมาณนาํทีไหลผา่นไม่มาก  เมือเทียบกบัค่า

ปริมาณนาํสูงสุดทีออกแบบค่า  V2
1 /2g จึงมีคาไม่มากนกั  จึงใหร้วมอยูใ่นค่า Cf จะได ้  

 

Q  = Cf LGO 12gy         สมการที 3.8 
 

    Cs    =  สัมประสิทธิปริมาณนาํเมือการไหลเป็น Submerged Flow 

   h  =   ผลต่างของ head ทงัหมดระหวา่งเหนือนาํและทา้ยนาํซึงรวมถึง 

Approach Velocity head ดว้ย (เมตร) 
 

 โดยสูตรนีกาํหนดไวใ้นโปรแกรม HEC - RAS ให้ใชเ้มือค่าอตัราส่วน ผลต่างระหวา่ง
ระดบันาํดา้นทา้ยนาํและระดบัสันธรณีประตู หารดว้ย ผลต่างระหว่างระดบันาํดา้นเหนือนาํและ
ระดบัสันธรณีประตูมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.80 ช่วง Transion  

 

 3. การไหลของนาํผา่นธรณีประตูเมือยกบานประตูนาํพน้นาํ  
 เมือยกบานประตูพน้นาํสภาพการไหลผา่นธรณีประตูคลา้ยกบัการไหลผา่นฝาย  ดงันนั
สมการทีใชใ้นการคาํนวณอตัราไหลผา่นบานประตูนาํทียกบานพน้นาํ ซึงจะใชส้มการเช่นเดียวกบั
สมการคาํนวณการไหลผา่นฝ่าย ดงัสมการที 3.9 
 

                          Q = Cw Ly1
3.5                        สมการที 3.9 

 

เมือ      CW =   สัมประสิทธิการไหลผา่นธรณีประตู มีค่าระหวา่ง 3.38-3.7 
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 ขึนอยูก่บัรูปร่างสันธรณีประตู 

              L =   ความกวา้งของบานประตู (เมตร) 
              y1 =   ค่าผลต่างระหวา่งระดบัเส้นชนัพลงังานดา้นเหนือนาํและระดบั 

  สันธรณีประตู (เมตร) 
 

 

 

 3.1.4 สมการของแกม้ลิง 

 สมการทีใชจ้ะใชส้มการการไหลไม่คงตวั  ในลกัษณะการไหลแบบต่อเนือง Elementary 

Control Volume ระยะทาง x ถูกวดัระยะทางตามความยาวลาํนาํ ทีจุดศูนยก์ลางของ Control 

Volume อตัราการไหล และพนืทีอตัราการไหลทงัหมดกาํหนดใหมี้สัญลกัษณ์เป็น ),( txQ และ 
AT  ตามลาํดบั พืนทีการไหลทงัหมดเป็นผลรวมของ พืนทีการไหลในลาํนาํ และพนืทีการไหล
นอกลาํนาํ (US Army Corp of Engineer, 2002) สามารถเขียนไดด้งัสมการที 3.10 
 

12
Qx

x
QQ

t
AT              สมการที 3.10 

พิจารณา Elementary Control Volume ในภาพที 14 ในรูปนีระยะทาง x ถูกวดัระยะทาง
ตามความยาวลาํนาํ ทีจุดศูนยก์ลางของ Control Volume อตัราการไหล และพืนทีอตัราการไหล
ทงัหมดกาํหนดให้มีสัญลกัษณ์เป็น ),( txQ และ AT  ตามลาํดบั พืนทีการไหลทงัหมดเป็นผลรวม
ของ พืนทีการไหลในลาํนาํ และพืนทีการไหลนอกลาํนาํ (US Army Corp of Engineer, 2002) ใช้
สมการที 3.11 

01q
x
Q

t
At                สมการที 3.11   

3.2  ขนัตอนการดําเนินงาน 
 มีรายละเอียดและวธีิในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 3.2.1 การรวบรวมขอ้มูลทีใชใ้นการทาํงานวจิยั 
 เริมด้วยการกาํหนดวตัถุประสงค์ของงานวิจยั กาํหนดขอบเขตพืนทีศึกษา กาํหนด
เงือนไขขอบเขตของแบบจาํลอง และสร้างแบบจาํลองคณิตศาสตร์ของนาํผิวดิน เพือใช้ในการ
ปรับเทียบแบบจาํลองโดยจะใชเ้หตุการณ์นาํท่วมปี 2549 เพือใชก้ารสร้างแบบจาํลอง รวมถึงคน้ควา้
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วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง โดยการรวมรวมขอ้มูลจากทางหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัตารางที 4 

ดงัต่อไปนี  
ตารางที 4 แหล่งขอ้มูลทีมาทีไดจ้ากงานวจิยั  
 

 แหล่งขอ้มูล ชนิดขอ้มูล 

1 กรมชลประทาน ขอ้มูลทางอุทกวทิยา ชลศาสตร์ ,หนา้ตดัลาํนาํ ขอ้มูลหนา้ตดัลาํนาํ, 
สถานีวดัระดบันาํ  ,ขอ้มูลระดบันาํในปี 2549 ,ขอ้มูลเขือนเจา้พระยาและ
ประตูนาํต่างๆ 

2 กรมทรัพยากร
นาํ 

ขอ้มูลเกียวกบัลุ่มแม่นาํเจา้พระยาเกือบทงัหมด โดยลกัษณะเป็นขอ้มูลดิ
จิตลัทีจะใชใ้นซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

3 กรมการท่าเรือ  
แห่งประเทศไทย 

ขอ้มูลแผนทีร่องนาํ หรือหนา้ตดัลาํนาํ  ตงัแต่บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้า
ฯ ไปจนถึงป้อมพระจุลจอมเกลา้ ซึงเป็นปากอ่าวก่อนออกสู่ทะเล , 
ขอ้มูลระดบันาํขึนนาํลงในปี 2549  

4 กรมทีดิน ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ทีดินในพืนทีลุ่มแม่นาํเจา้พระยา 
   

  

 เนืองจากขอ้มูลทีได้มามีความหลากหลาย และตอ้งปรับแปลงขอ้มูลเพือให้สามารถใช้
ในการทาํฐานขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้มูลจากกรมการท่าเรือทีเป็นแผนทีรองนาํดงัภาพที 7 และเอกสาร
ระดบันาํ จึงตอ้งทาํการแกะขอ้มูลจากแผนทีร่องนาํเพือหาหนา้ตดัลาํนาํของแม่นาํเจา้พระยาโดยเป็น
ส่วนของตงัแต่สะพานพุทธฯ จนถึงปากอ่าวไทย เพือนาํไปรวมกบัหน้าตดัลาํนาํทีได้มาจากกรม
ชลประทาน ซึงเป็นขอ้มูลหน้าตดัตงัแต่บริเวณปากนาํโพ จงัหวดันครสวรรค์ ถึงสะพานพุทธฯ 
เพือทีจะสามารถสร้างแม่นาํเจา้พระยาในแบบจาํลองไดห้มดทงัสาย ตงัแต่นครสรรคจ์นถึงปากอ่าว
ไทย 
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ภาพที 7  ขอ้มูลตวัอยา่งแผนทีทีไดรั้บจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ทีมา : กรมการท่าเรือ 

  3.2.2 การสร้างโครงข่ายแม่นาํเจ้าโดยใช้พระยาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ArcView3.3 และ HEC-GeoRAS  

   การสร้างแบบจาํลองคณิตศาสตร์แม่นาํเจา้พระยา ไดป้ระยุกต์ใช้ซอฟแวร์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView3.3 และ HEC-GeoRAS ซึงเป็นโปรแกรมทีพฒันาขึนมาทาํงาน
ร่วมกบัโปรแกรม ArcView3.3 ในการสร้างขอ้มูลทางภูมิศาสตร์สําหรับเป็นขอ้มูลนาํเขา้สําหรับใช้
ในแบบจาํลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS โดยมีขนัตอนการออกแบบแบบจาํลองคณิตศาสตร์แม่นาํ
เจา้พระยา ดงัต่อไปนี 

   นาํขอ้มูลภูมิศาสตร์สารสนเทศทีรวบรวมมาจากกรมทรัพยากรนาํ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย และกรมชลประทานมาประยุกตก์บัซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 

3.3 โดยสร้างเส้นแนวโครงข่ายลาํนาํ เส้นแนวลาํนาํ ระยะทางตามแนวลาํนาํของแม่นาํเจา้พระยาตาม
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ ทาํการกาํหนดตาํแหน่งรูปตดัตามขวางลาํนาํจากขอ้มูลจุดพิกดั (ละติจูด/ลองติ
จูด) ทีมีระดบัความสูงของหนา้ตดั จากนนัให้โปรแกรม HEC-GeoRAS ทาํการสร้าง โครงข่ายลาํนาํ 
ดงัแสดงในภาพที 8 โดยนาํขอ้มูลรูปตดัตามขวางลาํนาํทีไดรั้บมาจาก 4 หน่วยงาน ซึงประกอบดว้ย
ขอ้มูลโครงข่ายแม่นาํเจา้พระยาจากกรมทรัพยากรนาํ แผนทีร่องนาํจากปากอ่าวไทยถึงสะพานพุทธ
ยอดฟ้าฯจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยนาํขอ้มูลจากแผนทีรองนาํภาพมาแปลงเป็นขอ้มูลรอง
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นาํหน้าตดัลาํนาํลกัษณะขอ้มูลตารางเขา้สู่ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 

ขอ้มูลหนา้ตดัของแม่นาํเจา้พระยา ทงัหมด 300 หนา้ตดั ขอ้มูลระดบันาํปี 2549 กราฟความสัมพนัธ์
ระหว่างระดบันาํ และ อตัราการไหล (Rating Curve) ของสถานีวดันาํ จากกรมชลประทาน และที
ขอ้มูลมาจากหน่วยงานเอกชนโดยนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการสร้างโครงข่ายแม่นาํเจา้พระยา 

 

ภาพที 8 การประยกุตใ์ชซ้อฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.ArcView.3.3.และ  HECGeoRAS 

สร้างเส้นแนวโครงข่ายลาํนาํเจา้พระยา 
ทีมา : หน่วยวิจยัเพือการจดัการทรัพยากรนาํ และสิงแวดลอ้มทียงัยนื มหาวทิยาลยัราภฏันครปฐม
(2550) 
  3.2.3 ขนัตอนการทาํงานโดยใชโ้ปรแกรมแบบจาํลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS ในการ
จาํลองสภาพนาํท่วม และการปรับเทียบแบบจาํลองตามเงือนไขและแนวทางทีกาํหนด  

  โดยสามารถสรุปขนัตอนการทาํงานดงัภาพที 9 และมีรายละเอียดขนัตอนการ
ดาํเนินงานดงันี  

3.2.3.1 การสร้าง Project และการใส่ขอ้มูลทางกายภาพ  
หลงัจากสร้างขอ้มูลต่างๆ และโครงข่ายลาํนาํทีไดจ้ากซอฟแวร์ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 เพือเขา้สู่แบบจาํลองคณิตศาสตร์นาํผิวดิน HEC-RAS การทาํงานใน
ส่วนของการใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตร์นาํผวิดิน HEC-RAS เริมจากการเปิดโปรแกรมและสร้างชือ 
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Project และกาํหนดไฟล์ทีจะเก็บขอ้มูล และนาํเขา้ขอ้มูลโครงร่างแม่นาํเจา้พระยา ซึงประกอบไป
ด้วย หน้าตดัลาํนําทงัหมดลงใน Project ทีสร้างขึน หลงัจากนันจะเป็นการใส่ขอ้มูลในส่วนของ
กายภาพต่างๆ คือ รายละเอียดของหนา้ตดัลาํนาํแต่ละหนา้ตดั เช่น ชือหรือหมายเลขประจาํแต่ละหนา้
ตดัทีสําคญั ตาํแหน่งทีวดัระดบันาํ ค่า Manning’n ซึงเป็นค่าทีกาํหนดลกัษณะความขรุคระของทอ้ง
นาํ ตาํแหน่งขอบเขตตลิงซ้ายขวาของแม่นาํ ตาํแหน่งโครงสร้างทางชลศาสตร์ หรือ เขือนเจา้พระยา 
เป็นตน้ โดยมีหนา้ต่างการทาํงานไดด้งัภาพที 10 และสามารถจาํลองลกัษณะของลาํนาํทีสร้างขึนได้
ดงัภาพที 11 และเป็นลกัษณะสามมิติไดด้งัภาพที 12   

 
ภาพที 9   ขนัตอนการทาํงานโดยใชโ้ปรแกรมแบบจาํลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS 

สร้าง Project 

ใส่ขอ้มูลทางกายภาพ 
หนา้ตดัลาํนาํ

กาํหนดโครงสร้างการไหล   
ของแม่นาํ 

ป้อนขอ้มูลการไหลและเงือนไข
ขอบเขต 

ขอ้มลูสภาวะการไหลแบบ 

คงตวั (Steady Flow) 

ขอ้มูลอตัราการไหล 

เงือนไขขอบเขตของระบบ
แม่นาํ 

การรันแบบจาํลองภายใตแ้ผนงาน
ทีกาํหนดไว ้ซึงกาํหนดไว ้

ทงัหมด 3 แนวทาง 

แสดงผลการคาํนวณ 

ประเมินผล และสรุปผล 
โดยแปลงขอ้มูลทีได ้เป็น
รูปแบบตาราง กราฟ 
รูปภาพ  

HEC-RAS + GIS 

ตงัค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจาํลอง 

ปรับเทียบแบบจาํลอง 

(Model Calibration) 

ขอ้มูลเส้นทางแม่นาํเจา้พระยา 
นาํเขา้ขอ้มูลจาก ArcView3.3 
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ภาพที 10 การนาํเขา้ขอ้มูลเขา้สู่แบบจาํลองคณิตศาสตร์นาํผวิดิน HEC-RAS 

 

 

ภาพที 11   โครงข่ายแม่นาํเจา้พระยาในโปรแกรม HEC-RAS 
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ภาพที 12  มิติของลาํนาํเจา้พระยาซึงใชใ้นการจาํลองสภาพ 

 3.2.3.2  การกาํหนดเงือนไขขอบเขต และขอ้มูลอตัราการไหลของนาํ  
  โดยกาํหนดข้อมูลทีขอบเขตด้านเหนือนํา ด้านท้ายนําและด้านข้างของ
แบบจาํลองแม่นาํเจา้พระยา ซึงอธิบายรายละเอียดไดด้งันี 

 1. ขอ้มูลขอบเขตด้านเหนือนาํ คือ ขอ้มูลรายวนัอตัราการไหล และ 
ขอ้มูลกราฟความพนัธ์ ระหวา่งระดบันาํและอตัราการไหล (Rating Curve) ทีสถานีวดัระดบันาํ C.2   
ค่ายจิระประวติั อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์

 2. ขอ้มูลขอบเขตทา้ยนาํ คือขอ้มูลรายวนัของอตัราการไหล และระดบั
นาํทีสถานีวดัระดบันาํ ณ ป้อมพระจุลจอมเกลา้   ตาํบลแหลมฟ้าผา่ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั
สมุทรปราการ 

  3. ขอ้มูลขอบเขตดา้นขา้ง คือขอ้มูลรายวนัอตัราการไหลเขา้ของนาํจาก 
แม่นําสะแกกรังสู่แม่นําเจ้าพระยา และ ข้อมูลรายวนัอัตราการไหลซึงถูกผนัออกจากแม่นํา
เจา้พระยาเขา้สู่ ประตูระบายนาํพระบรมธาตุ ประตูระบายนาํพลเทพ คลองมะขามเฒ่าอู่ทอง ประตู
ระบายนาํมโนรมย ์ประตูระบายนาํมหาราช ดงัแสดงในภาพที 13 
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ภาพที 13   กราฟแสดงปริมาณนาํในแม่นาํสาขา 
 

 4. ขอ้มูลรายวนัการเปิดปิดบานประตูของเขือนเจา้พระยา ตงัแต่เดือน 
มิถุนายน ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2549 ดงัแสดงในภาพที 14 

 

ภาพที 14  การเปิดปิดบานประตูเขือนเจา้พระยาเป็นรายวนั 
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                 5. เงือนไขเริมตน้คือขอ้มูลอตัราการไหลเริมตน้ทีทุกๆตาํแหน่งรูปตดัลาํ
นาํภายในโครงข่ายลาํนําเจ้าพระยา และลักษณะแบบสามมิติ ซึงคาํนวณหาจากการกาํหนดใน
โปรแกรม HEC-RAS ทีสภาวะการไหลแบบคงตวั (Steady Flow) 

 3.2.3.3 การปรับเทียบแบบจาํลองแม่นาํเจา้พระยา 
 ก่อนการนาํแบบจาํลองคณิตศาสตร์แม่นาํเจา้พระยาไปประยุกตก์บัแกม้ลิงนนั

จาํเป็นจะตอ้งมีการทดสอบการปรับเทียบแบบจาํลอง เพือให้แบบจาํลองมีผลของการคาํนวณระดบั
นาํสอดคลอ้งกบัค่าระดบันาํทีวดัได ้โดยพารามิเตอร์ทีใชใ้นการปรับเทียบแบบจาํลองประกอบดว้ย  
5 พารามิเตอร์ คือ สัมประสิทธิความขรุขระแมนนิงสาํหรับลาํนาํหลกั (nr) สัมประสิทธิความขรุขระ
ของแมนนิง สําหรับพืนทีนาํท่วม (nf) สัมประสิทธิการไหลผ่านประตูแบบ Free Flow (Cf)  
สัมประสิทธิการไหลผา่นประตูแบบ Submerge Flow (Cs) และสัมประสิทธิการไหลผา่นบานประตู
เมือยกบานพน้นาํ (CW) 

 โดยในการหาค่าพารามิเตอร์โดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี คือ (1) n r (2) n f (3) C f (4) 

Cs (5) CW 

ขอ้มูลค่าสัมประสิทธิความขรุขระของแมนนิง (Maning’n value) เบืองตน้ ดา้นพืนทีนาํ
ท่วมถึงทางดา้นซา้ยมีค่าอยูใ่นช่วง 0.2 ถึง 0.6 

ค่าสัมประสิทธิความขรุขระของแมนนิง (Maning’n value) เบืองตน้ ดา้นพืนทีทางนาํ
หลกัมีค่าอยูใ่นช่วง 0.2  ถึง 0.032 

ค่าสัมประสิทธิความขรุขระของแมนนิง( Maning’n value) เบืองตน้ ดา้นพืนทีนาํท่วม
ถึงทางดา้นขวามีค่าอยูใ่นช่วง 0.2 ถึง 0.6 

โดยในขนัตอนการปรับเทียบเพือหาค่าพารามิเตอร์ทีเหมาะสม จะทาํการคาํนวณหาค่า 
error คือ RMSE (Root Mean Squred Error) และ MAPE (Mean Average Percentage Error) และค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) สําหรับค่าพารามิเตอร์แต่ละตวั โดยหลกัการ
เลือกค่าพารามิเตอร์ทีเหมาะสม คือค่าพารามิเตอร์จะให้ค่า error นอ้ย (ใกล ้0 ถือวา่ดีทีสุด) และมีค่า 
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์มาก (ใกล ้1 ถือวา่ดีทีสุด)  

 การศึกษานีทาํการปรับเทียบแบบจาํลองแม่นาํเจา้พระยาในสภาวะไม่คงตวั (Unsteady 

State) ตามขอ้มูลช่วงเวลานาํหลากจากสถานีวดัระดบันาํ โดยกรมชลประทาน 6 สถานี ดงัภาพที 15 
ตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 โดยนาํค่าพารามิเตอร์ตามการ 
ศึกษาของ สุธรรม (2549) ดงัตารางที  5  มาเป็นค่าพารามิเตอร์พืนฐานในการปรับเทียบในเริมแรก 
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และปรับเปลียนโดยวิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error Method) จนไดค้่าพารามิเตอร์ทีทาํการ
ปรับเทียบแลว้  
 

 
 

ภาพที  15   แสดงจุดทีทาํการปรับเทียบแบบจาํลอง 
 1. สถานีวดัระดบันาํ คลองมโนรมย ์ต.วดัโคก อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 
 2. สถานีวดัระดบันาํคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 3. สถานีวดัระดบันาํคลองชยันาท-อยธุยา (มหาราช) ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

  4. สถานีวดัระดบันาํ บา้นบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี(C.3) 

 5. สถานีวดัระดบันาํ บา้นบางแกว้ อ.เมือง จ.อ่างทอง (C.7 A) 
 6. สถานีวดัระดบันาํ สะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ (C.4) 
ทีมา : หน่วยวิจยัเพือการจดัการทรัพยากรนาํ และสิงแวดลอ้มทียงัยนื มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(2550) 
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ตารางที  5   ค่าพารามิเตอร์ตามการศึกษาของ สุธรรม(2549) 
 

พารามิเตอร์ ค่าทีเลือก เกณฑ ์ เอกสารอา้งอิง 
nr 

nf 

cr 

cs 

cw 

0.030 

0.150 

0.53 

0.8 

0.6 

0.025-0.060 

0.035-0.160 

0.4-0.8 

0.6-0.8 

0.6-0.8 

Chow (1973) 

Chow (1973) 

ฉลอง (2538) 

US Army (2006) 

US Army (2006) 

 

3.2.3.4 การรันแบบจาํลอง การกาํหนดพืนทีแก้มลิง และการรันแบบจาํลองตาม
แนวทางการศึกษาทีกาํหนดทงั 3 แนวทาง  

การรันแบบจาํลองในโปรเเกรมแบบจาํลองคณิตศาสตร์ HEC – RAS ในครังนีจะ
รันแบบจาํลองทีสภาพการไหลแบบไม่คงทีกบัเวลา (Unsteady State) และจะรันแบบจาํลองใน
สภาพทีไม่มีแก้มลิงก่อน เพือให้ได้ผลไวท้าํการเปรียบเทียบกบัแนวทางทีกาํหนด ซึงไดก้าํหนด
แนวทางไวโ้ดยเรียกเป็นลกัษณะของกรณีศึกษา ดงันี 

กรณีศึกษา 1 การจาํลองเหตุการณ์ในแม่นาํเจา้พระยา ทีมีแกม้ลิงที 7 (แกม้ลิงทีอยู่
เหนือเขือน) ในช่วงเวลานาํท่วม   

กรณีศึกษา 2 การจาํลองเหตุการณ์ในแม่นาํเจา้พระยา ทีมีแกม้ลิงที 1-6 (แกม้ลิง)ทา้ย
เขือนในช่วงเวลานาํท่วม                                                                                     

กรณีศึกษา 3 การจาํลองเหตุการณ์ในแม่นาํเจา้พระยา ทีมีแกม้ลิงที 1-7 (แกม้ลิงเหนือ
เขือนและทา้ยเขือน) ในช่วงเวลานาํท่วม แกม้ลิงที 7    

 และจากกรณีศึกษาทีมีความเกียวข้องกับแก้มลิง จึงได้มีการศึกษาโดยใน
การศึกษาครังนีจะกาํหนดตามตาํแหน่งของแกม้ลิงทีถูกเสนอจากการศึกษาของ ADB ในปี พ.ศ. 
2549 ดงัภาพที 17 และมีการเลือกตาํแหน่งทีเหมาะสมของแกม้ลิง โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปนี  
       1. พืนทีใกลก้บัแม่นาํเจา้พระยาจากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัพืนทีที
เหมาะสมของแก้มลิงและอยู่ใกล้กบัแม่นาํเจา้พระยาพบว่า ADB (2549) ได้เสนอตาํแหน่งที
เหมาะสมในการใช้เป็นแก้มลิงจาํนวน 7 พืนที คือ บริเวณอาํเภอ บางไทร ผกัไห่ อุทยั ท่าวุง้ 
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มหาราช ค่ายบางระจนั และมโนรมย ์(ภาพที 16) ซึงพืนส่วนใหญ่ใน 7 อาํเภอนี สอดคลอ้งกบัแผน
ทีนาํท่วมซาํซากในปี พ.ศ. 2538 นิปัทม์ คาํพรหม (2544) อยา่งไรก็ตามแกม้ลิงทีเสนอนีมีความ
แตกต่างจากการศึกษาทีผา่นมา คือแกม้ลิงทีเสนอโดย ADB และ นิปัทม ์คาํพรหม แกม้ลิงทีเสนอ
จากการศึกษาทีผา่นมาเป็นแกม้ลิงทีเกิดจากการปล่อยในนาํท่วมทุ่งนาของเกษตรกร แต่แกม้ลิงทีใช้
ในการศึกษาครังนีเป็นการขุดให้ทอ้งของแกม้ลิงตดักบัชนัที 2 ของระบบนาํบาดาลกรุงเทพเพือให้
ไดรั้บประโยชน์ในดา้นของการเพิมระดบันาํใตดิ้นดว้ย นอกเหนือจากลดบรรเทานาํท่วม และเก็บ
กกัไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 
  2.  เป็นพืนทีนาํท่วมซาํซากในฤดูนาํหลาก ปัจจยัพืนทีนาํท่วมซึงสอดคลอ้ง
กบัมีพืนทีแกม้ลิงและพืนทีทีเกิดนาํท่วมซาํซาก 

  3.   เป็นพืนทีเหนือเขือนเจา้พระยา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่พืนที
แกม้ลิงส่วนใหญ่อยูใ่ตเ้ขือนเจา้พระยา ยกเวน้พืนทีแกม้ลิงในอาํเภอวดัสิงห์ นอกจากนนัพืนทีทีเป็น
แกม้ลิงซึงอยูด่า้นเหนือของลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่าง 

  4.  ไม่เป็นพืนทีทีมีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ พืนทีส่วนใหญ่เป็นพืนทีเกษตร 
กรรม ดงันนัจะมีความเหมาะสมในการทีจะพฒันาโครงการเนืองจากค่าลงทุนจะไม่สูงมากเมือเทียบ
กบัประโยชน์ทีจะได้รับจากโครงการนีในการบรรเทาความเสียหายในแต่ละปีอนัเนืองมากจาก
ปัญหานาํท่วม  

  5.   เป็นพืนทีทีใชเ้ป็นแกม้ลิงอยูแ่ลว้   หรือเป็นพืนทีทีมีนาํท่วมซาํซากอยู่
แลว้ในแต่ละฤดูนาํหลาก หรืออีกนยัยะหนึงกคื็อ พืนทีแกม้ลิงตามธรรมชาตินนัเอง 

 ดงันนัตาํแหน่งแกม้ลิงทีจะเลือกใช้ในการศึกษาครังนีจะถูกกาํหนดตามตาํแหน่งของ
แกม้ลิงทีถูกเสนอจากการศึกษาของ ADB ในปี พ.ศ. 2549 ดงัภาพที 16 
 

  3.2.3.5  การสร้างแกม้ลิงในแบบจาํลองแม่นาํเจา้พระยา 
 

 ในการสร้างแกม้ลิงทาํไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรมHEC-GeoRAS ร่วมกบั ซอฟแวร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 โดยทาํการกาํหนดตาํแหน่งพิกดั และความลึกของ
โครงสร้างของแกม้ลิงทงั 7 แห่ง จากนนัให้โปรแกรม HEC-GeoRAS ทาํการสร้างแกม้ลิง และนาํ
ขอ้มูลทีไดนี้เขา้สู่โปรแกรมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ HEC-RAS เช่นเดียวกบัการสร้างโครงข่าย
แม่นาํ ในการนีจะสร้างตามแนวทาง 3 แนวทางทีกาํหนด โดยสร้างแกม้ลิงอยูด่า้นเหนือนาํของเขือน
เจา้พระยาอยา่งเดียว สร้างแกม้ลิงอยูท่า้ยนาํของเขือนเจา้พระยาอยา่งเดียว และสร้างแกม้ลิงทงัดา้น
เหนือนาํของและทา้ยนําของเขือนเจา้พระยารวมกนั ตาํแหน่งของแก้มลิงสร้างโดยการดิจิไทซ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาํแหน่งของแกม้ลิงทงั 7 แห่งโดยเลือกใช้ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 
ในการจัดทาํเป็นแผนทีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  และสร้างข้อมูลเพือใช้ในการศึกษาครังนี 
ตาํแหน่งของแก้มลิงจะถูกให้มีลักษณะในคณิตศาสตร์การไหลของแม่นาํโดยให้แม่นาํอืนๆซึง
เชือมต่อกบัแม่นาํเจา้พระยากาํหนดให้จุดเชือมนันๆ เป็นเงือนไขขอบเขตของการจาํลองสภาพ
แม่นาํเจา้พระยา  และการทีจุดทา้ยนาํเป็นหนา้ตดัทีป้อมพระจุลจอมเกลา้  จงัหวดัสมุทรปราการ 
เพราะพืนทีแกม้ลิงตงัอยูใ่นดา้นทา้ยนาํเกือบทงัหมด การจาํลองสภาพแกม้ลิงโดยใชโ้มดูลทีจาํลอง
สภาพพืนทีเก็บกกันาํ (Storage Area) ซึงยอมให้นาํมีการไหลเขา้ และออกจากแกม้ลิงโดยเชือมโยง
กบัแม่นาํ (Storage Area Connection) ซึงผลทีไดแ้สดงดงัภาพที 17 

   ส
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สมุดกลาง



48 
    
    

 

 
 

ภาพที 16  แผนทีตาํแหน่งของแก้มลิงในลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างทีถูกเสนอโดย The Asian 

Development Bank : ADB (2549)X                                  ”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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30 
 

                 
ภาพที 17  แสดงโครงข่ายลาํนาํเจา้พระยา ทีทาํการใส่แกม้ลิงลง ในโปรแกรมแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ HEC-RAS 

 

       3.2.3.6 การออกแบบคลองส่งนาํเชือมเขา้กบัแกม้ลิง   
 จากการศึกษาข้อมูลอตัราการไหลจาก สถานีวดัระดบันําของกรมชลประทาน
พบวา่ ยอดนาํหลากในแม่นาํเจา้พระยาในปี 2549 มีปริมาณนาํมากถึง 4,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที  
ขนาดของคลองส่งนาํเขา้สู่แกม้ลิงจึงจาํเป็นตอ้งมีขนาดทีใหญ่และมีความสัมพนัธ์กบัยอดนาํหลาก  
เพือให้สามารถลดปริมาณนาํและอตัราการไหลเมือนาํนาํเขา้สู่แกม้ลิงไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดงันนัจึง
ได้ทาํการออกแบบแบบจาํลองให้คลองส่งนําทีเชือมต่อแก้มลิงกับแม่นาํเจ้าพระยาให้มีความจุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เท่ากบั  500  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึงออกแบบให้หนา้ตดัคลองส่งนาํเป็นรูปสีเหลียมคางหมู มี
ขนาดความลึกคลองเท่ากบั 5 เมตรวดัจากตลิงของแม่นาํเจา้พระยา มีความกวา้งของคลองเท่ากบั 

345 เมตร และความกวา้งทอ้งคลอง เท่ากบั 325 เมตร ดงัภาพที 18 และ 19 ในแบบจาํลอง HEC-

RAS ใช ้Module Lateral Structure ออกแบบหนา้ตดัของคลอง และ Module Storage Area ในการ
สร้างแกม้ลิง จากนนัเชือมแกม้ลิงเขา้กบัแม่นาํดว้ยคาํสัง Storage Area Connection  ซึงเมือสร้าง
เสร็จก็จะแกม้ลิงและคลองเชือมในแบบจาํลองโดยภาพรวมไดด้งัภาพที 20 

 
ภาพที 18  การออกแบบหนา้ตดัคลองส่งนาํเขา้สู่แกม้ลิง 
ทีมา : หน่วยวิจยัเพือการจดัการทรัพยากรนาํ และสิงแวดลอ้มทียงัยนื มหาวทิยาลยัราภฏันครปฐม
(2550) 
 

 
 

ภาพที 19  ลกัษณะหนา้ตดัคลองส่งนาํเขา้สู่แกม้ลิงในแบบจาํลอง 
ทีมา : หน่วยวิจยัเพือการจดัการทรัพยากรนาํ และสิงแวดลอ้มทียงัยนื มหาวทิยาลยัราภฏันครปฐม
(2550) 
 

5 m 

325 m 

345 m 

5 m    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และจากการหาค่าสัมประสิทธิทีไหลผา่นฝาย (Weir Coefficient : Cd) เพือหาปริมาตรของคลอง
ส่งนาํจะไดค้่าดงัตารางที  6  

ตารางที  6   สรุปปริมาตรคลองเชือมต่อแกม้ลิง  

แกม้ลิง 

Weir 

Coefficient 

(Cd) 

ความสูง
ของตลิง 

ความลึกของ
คลองเชือม
แกม้ลิง 

ความยาวของ
คลอง 

ปริมาตรคลอง 

(106 ลบ.ม) 
1 0.218 2.56 -2.44 4,000 6.7 

2 0.109 4.18 -0.82 3,000 5.025 

3 0.186 3.23 -1.77 4,200 7.035 

4 0.216 7.24 2.24 1,000 1.675 

5 0.153 11.61 6.61 8,255 13.827 

6 0.168 12 7 3,500 5.862 

7 0.138 19.62 14.62 1,136 1.903 

ทีมา : หน่วยวิจยัเพือการจดัการทรัพยากรนาํ และสิงแวดลอ้มทียงัยนื มหาวทิยาลยัราภฎันครปฐม
(2550) 

เมือนาํค่ามาสร้างในแบบจาํลองจะไดแ้กม้ลิงทีเชือมกบัคลองดงัภาพที 20 

 
 

ภาพที  20   แบบจาํลองทีเชือมแกม้ลิงเขา้กบัคลองส่งนาํ 

   ส
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จากนนัทาํการจาํลองเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา 3 กรณี ดงันี                                         
กรณีศึกษา 1 การจาํลองเหตุการณ์ในแม่นาํเจา้พระยา ทีมีแกม้ลิงที 7 (แกม้ลิงทีอยู่เหนือ

เขือน) ในช่วงเวลานาํท่วม   
กรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา การจาํลองเหตุการณ์ในแม่นาํเจา้พระยา ทีมีแกม้ลิงที 1-6 (แกม้ลิง)

ทา้ยเขือนในช่วงเวลานาํท่วม                                                                                     
กรณีศึกษา 3 การจาํลองเหตุการณ์ในแม่นาํเจา้พระยา ทีมีแกม้ลิงที 1-7 (แกม้ลิงเหนือเขือน

และทา้ยเขือน) ในช่วงเวลานาํท่วม แกม้ลิงที 7    

 ซึงผลของการจาํลองสภาพนําท่วมตามแนวทางทีกาํหนดทงั.3.แนวทาง จะสรุปผล
การศึกษาไวใ้นบทต่อไป 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1.  ผลการปรับเทยีบแบบจําลองคณติศาสตร์ของนําผวิดิน 
 การศึกษาครังนีแบบจาํลองนาํผิวดินจะเป็นการจาํลองการไหลในแม่นาํเจา้พระยาโดยใช ้

โปรแกรมแบบจาํลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS การปรับเทียบครังนีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิของสถานี
วดัระดบันาํของกรมชลประทานจาํนวน 6 สถานี คือ สถานีวดัระดบันาํคลองมโนรมย ์คลองมะขาม
เฒ่า-อู่ทอง คลองชยันาท-อยุธยา C.3 C.7A และ C.4 ในปี 2549 ซึงเป็นปีนาํท่วมใหญ่ปีหนึงของลุ่ม
นาํเจา้พระยา โดยไดท้าํการปรับเทียบ 5 พารามิเตอร์ คือ สัมประสิทธิความขรุขระแมนนิงสําหรับลาํ
นาํหลกั (nr) สัมประสิทธิความขรุขระของแมนนิง สําหรับพืนทีนาํท่วม (nf) สัมประสิทธิการไหล
ผา่นประตูแบบ Free Flow (Cf)  สัมประสิทธิการไหลผา่นประตูแบบ Submerge  Flow  (Cs) และ
สัมประสิทธิการไหลผ่านบานประตูเมือยกบานพน้นาํ (CW)  ซึงมีค่าพารามิเตอร์ทีใช้ในการ
ปรับเทียบแบบจาํลองจริง ดงัแสดงในตารางที 7 

 

ตารางที 7   ค่าพารามิเตอร์ทีใชใ้นการปรับเทียบแบบจาํลองจริง 
พารามิเตอร์ ค่าทีเลือก เกณฑ ์ เอกสารอา้งอิง 

nr 

nf 

Cr 

Cs 

Cw 

0.025 

0.055 

0.5 

0.6 

0.6 

0.025-0.060 

0.035-0.160 

0.4-0.8 

0.6-0.8 

0.6-0.8 

 

 

 

 

US Army (2006) 
    

โดยผลการปรับเทียบแบบจาํลองไดใ้ช ้ค่า Root Mean Squared Error : RMSE เป็นค่าวดั
ความคลาดเคลือนของแบบจาํลอง โดยพบวา่มีค่าเฉลียของแบบจาํลองเท่ากบั 0.184 เมตร แสดงให้
เห็นวา่แบบจาํลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS สามารถคาํนวณระดบันาํไดโ้ดยมีความถูกตอ้งในการ
คาํนวณสูง หลงัจากทีไดท้าํการปรับเทียบแบบจาํลองแลว้ดงัภาพที 21 ถึง 26 พบวา่ระดบันาํทีได้
จากการคาํนวณมีความสอดคลอ้งเป็นอยา่งดีกบัระดบันาํทีวดัไดใ้นเหตุการณ์นาํท่วมปี 2549  

หลงัจากนนัจึงทาํการจาํลองสภาพการไหลของแม่นาํเจา้พระยาตามแนวทางทีไดก้าํหนดไว ้
3 แนวทางทีกาํหนดไว ้คือ 1) การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยู่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทางดา้นเหนือนาํของเขือนเจา้พระยา 2) การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยา กรณีทีมี
แกม้ลิงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา 3) การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยา 
กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา ซึงจะกล่าวต่อไปหลงัจากนี 

 

   

ภาพที 21  ผลการปรับเทียบของแบบจาํลองในสภาวะการไหลแบบผนัแปรตามเวลาในปี พ.ศ. 2549 

ทีสถานีวดัระดบันาํ คลองมโนรมย ์ต.วดัโคก อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 

                                               

 
 

ภาพที 22 ผลการปรับเทียบของแบบจาํลองในสภาวะการไหลแบบผนัแปรตามเวลา ในปี พ.ศ. 2549 
สถานีวดัระดบันาํคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ภาพที 23 ผลการปรับเทียบของแบบจาํลองในสภาวะการไหลแบบผนัแปรตามเวลา ในปี พ.ศ. 2549 
สถานีวดัระดบันาํคลองชยันาท-อยธุยา (มหาราช) ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

 

 

ภาพที 24   ผลการปรับเทียบของแบบจาํลองในสภาวะการไหลแบบผนัแปรตามเวลา ในปี พ.ศ.
2549 สถานีวดัระดบันาํ บา้นบางพุดทรา อ.เมือง จ. สิงห์บุรี (C.3) 
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ภาพที  25   ผลการปรับเทียบของแบบจาํลองในสภาวะการไหลแบบผนัแปรตามเวลา  ในปี พ.ศ. 
2549 สถานีวดัระดบันาํ บา้นบางแกว้ อ.เมือง จ.อ่างทอง (C.7 A) 

 

 

ภาพที  26  ผลการปรับเทียบของแบบจาํลองในสภาวะการไหลแบบผนัแปรตามเวลาในปี พ.ศ.2549 

สถานีวดัระดบันาํ สะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ (C.4) 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

1 ม.ิ
ย. 4

9
1 ก.
ค. 4

9
1 ส.
ค. 4

9
1 ก.
ย. 4

9
1 ต.
ค. 4

9
1 พ

.ย. 4
9

1 ธ.
ค. 4

9

เดอืน

เม
ตร

 (ร
ทก

.)

ระดับนําทไีด้จากแบบจําลอง ระดับนําทไีด้จากการวัดในสถานีวัดระดับนํา

-5
0
5

10
15
20
25

1 ม.ิย. 4
9

1 ก.ค. 49
1 ส.ค. 49

1 ก.ย.
 49

1 ต.ค. 49
1 พ.ย. 4

9
1 ธ.ค. 49

เดือน

เมต
ร (ร

ทก
.)

ระดับนําทไีด้จากแบบจําลอง ระดับนําทไีด้จากการวัดในสถานีวัดระดับนํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

                       57 
 
 

4.2. ผลการคํานวณตามแนวทางการศึกษาทกีาํหนด 
 4.2.1 ผลการศึกษาตามแนวทางการศึกษาที 1 การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นาํ

เจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยู่ทางดา้นเหนือนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 7 ในเหตุการณ์
นาํท่วม ปี 2549 ดงัแสดงในภาพที 27 

 
 

ภาพที  27  กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือนาํของเขือนเจา้พระยา 
              4.2.1.1 ผลการคาํนวณของ HEC-RAS และ Storage Area Module 

 ตาํแหน่งของแก้มลิงที 7 ซึงตงัอยู่ทีอาํเภอมโนรมย  ์จงัหวดัชัยนาท ผลการคาํนวณของ     
ชลภาพนาํท่า (Hydrograph) หลงัจากมีการผนันาํจากแม่นาํเจา้พระยาเขา้สู่แกม้ลิงที 7 เทียบกบัชล
ภาพนาํท่าทีวดัไดจ้ริงในปี 2549 ณ จุดทีอยู่ทา้ยนาํของแกม้ลิงที 7 แสดงไวใ้นภาพที 28 สามารถ
อธิบายลกัษณะของชลภาพนาํท่า ไดเ้ป็น 3 ช่วงดงันี    
  1. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม จะเห็นได้
อยา่งชดัเจนวา่การมีแกม้ลิงที 7 ไม่สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดที
ผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงที 7 ทีอาํเภอมโนรมยไ์ดเ้ล็กนอ้ย คือ อตัราการไหลในแม่นาํก่อนมีแกม้ลิง มีอตัรา
การไหลอยูร่ะหวา่ง 611 ถึง 1,596 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที ในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํหลงัจาก
มีแก้มลิงมีอัตราการไหลลดลงอย่างชัดเจนโดยมีอัตราการไหลอยู่ในระหว่าง 558 ถึง 1,545 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที แสดงวา่นาํท่วมสามารถผนัเขา้สู่แกม้ลิงดว้ยอตัราการไหลเฉลีย 50 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาที 
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 2. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือน กนัยายน ถึง เดือน พฤศจิกายน พบวา่ การ
มีแกม้ลิงที 7 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงที 7 

ได ้อตัราการไหลในแม่นาํเจา้พระยาก่อนมีแกม้ลิง อยูร่ะหวา่ง 691 ถึง 4,472 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
และในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํหลงัมีแกม้ลิงมีอตัราการไหลในแม่นาํลดลงโดยมีอตัราการ
ไหลอยู่ในระหวา่ง 642 ถึง 3,969 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงว่านาํท่วมสามารถผนัเขา้สู่แกม้ลิง
ลดอตัราการไหลเฉลีย 282 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 

 3. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม พบวา่ การมีแกม้ลิงที 7 สามารถ
ลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงที 7 ไดเ้ล็กนอ้ย คือ อตัรา
การไหลก่อนมีแกม้ลิง มีอตัราการไหลอยู่ระหว่าง 388 ถึง 602 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะที
อตัราการไหลในแม่นาํหลงัจากมีแกม้ลิงมีอตัราการไหลลดลงเล็กน้อยโดยมีอตัราการไหลอยู่ใน
ระหว่าง 388 ถึง 576 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงว่านาํท่วมสามารถผนัเขา้สู่แกม้ลิงไดน้้อยมาก
อตัราการไหลเฉลีย 26 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที   

 
 

ภาพที 28  อตัราการไหลก่อน หลงัมีแกม้ลิงทีจุดดา้นทา้ยนาํของแกม้ลิงที 7 (อาํเภอมโนรมย)์ ใน
แม่นาํเจา้พระยา และอตัราการไหลเขา้สู่แกม้ลิงที 7 
 

 เมือพล็อตระดบันาํก่อนมีแกม้ลิง และหลงัมีแกม้ลิงตามแนวภาพตดัตามยาว (Profile) 
โดยเปรียบเทียบระหวา่งระดบันาํก่อน และหลงัมีแกม้ลิง (ภาพที 30) พบวา่การมีแกม้ลิงที 7 ในวนัที 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึงเป็นช่วงทีมีอตัราการไหลสูงทีสุดของปี 2552 และมีอตัราการไหลสะสมดงั
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ภาพที 29 สามารถลดระดบันาํตลอดสายของแม่นาํเจา้พระยาไดเ้ฉลีย 0.36 เมตร และมีระดบันาํใน
แม่นาํเจา้พระยาตงัแต่ทา้ยนาํของแกม้ลิงไปมีค่าลดลงจากระดบันาํในกรณีทีไม่มีแกม้ลิง 
 

 
ภาพที 29  อตัราการไหลสะสมกรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือนาํของเขือนเจา้พระยา 
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 4.2.2 ผลการศึกษาตามแนวทางศึกษาที 2 การจาํลองการไหลของนําท่วมในแม่นํา
เจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 1-6 ในเหตุการณ์
นาํท่วม ปี 2549 ดงัแสดงในภาพที 31 

 

 
 

ภาพที  31  กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา 
 

  4.2.2.1 ผลการคาํนวณของ HEC-RAS และ Storage Area Module 

ตาํแหน่งของแกม้ลิงที 1-6 ซึงตงัอยูใ่นแกม้ลิงที 1 – 6 ตงัอยูที่อาํเภอบางไทร อาํเภอผกัไห่ 
อาํเภออุทยั อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี และอาํเภอค่าย
บางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ตามลาํดบั ผลการคาํนวณของชลภาพนาํท่า (Hydrograph) หลงัจากมีการ
ผนันาํจากแม่นาํเจา้พระยาเขา้สู่แกม้ลิงที 1-6 เมือเทียบกบัชลภาพนาํท่าทีวดัไดจ้ริงในปี 2549 ณ จุด
ทีอยูท่า้ยนาํของแกม้ลิงที 1 แสดงไวใ้นภาพที 32 สามารถอธิบายลกัษณะของชลภาพนาํท่าไดเ้ป็น 3 
ช่วงดงันี  
 1. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พบว่าการมี
แกม้ลิงที 1-6 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่ แกม้ลิงที 
1 ทีอาํเภอบางไทร โดยมีอตัราการไหลในแม่นาํเจา้พระยาก่อนมีแกม้ลิง อยูร่ะหวา่ง 267 ถึง 1,002 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํหลงัจากมีแกม้ลิงที 1-6 มีอตัราการไหล
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ลดลงโดยมีอตัราการไหลอยูใ่นระหวา่ง 75 ถึง 572 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงวา่นาํท่วมสามารถ
ผนัเขา้สู่แกม้ลิงดว้ยอตัราการไหลเฉลียประมาณ 323 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 
  2. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พบวา่ การ
มีแกม้ลิงที 1-6 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงที 1 

โดยมีอตัราการไหลในแม่นําก่อนมีแก้มลิงอยู่ระหว่าง 454 ถึง 2,112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ 
ในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํหลงัมีแก้มลิงที 1-6 มีอตัราการไหลอยู่ในระหว่าง 311 ถึง 1,092 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงว่าการผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงสามารถลดอตัราการไหลเฉลีย 760 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาที  

  3. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พบว่า การมีแก้มลิงที 1-6 

สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงได ้โดยมีอตัราการ
ไหลในแม่นาํก่อนมีแก้มลิงอยู่ระหว่าง 206 ถึง 375 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในขณะทีอตัราการ
ไหลในแม่นําเจ้าพระยาหลงัจากมีแก้มลิงที 1-6 มีอตัราการไหลลดลงอยู่ในระหว่าง 100 ถึง 589 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงวา่สามารถผนันาํท่วมเขา้สู่แกม้ลิงดว้ยอตัราการไหลเฉลีย 35 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที การทีอตัราการไหลสูงสุดหลงัมีแกม้ลิงมีมากกว่าก่อนมีแกม้ลิงเพราะอาจเกิดจาก Lag 

time และ Peak ของชลภาพนาํท่ามีการเลือนออกไปทาํให้อตัราการไหลสูงสุดหลงัมีแก้มลิงใน
ช่วงเวลานี มีค่าสูงกวา่อตัราการไหลสูงสุดก่อนมีแกม้ลิง 

 เมือพล็อตระดบันาํก่อนมีแกม้ลิง และหลงัมีแกม้ลิงตามแนวภาพตดัตามยาว (Profile) โดย
เปรียบเทียบระหวา่งระดบันาํก่อน และหลงัมีแกม้ลิง ดงัภาพที 34 พบวา่การมีแกม้ลิงที 1-6 ในวนัที 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึงเป็นช่วงทีมีอตัราการไหลสูงทีสุดของปี 2552 และมีอตัราการไหลสะสมดงัภาพ
ที 33 สามารถลดระดบันาํตลอดสายของแม่นาํเจา้พระยาไดเ้ฉลีย 0.78 เมตร และมีระดบันาํในแม่นาํ
เจา้พระยาตงัแต่ทา้ยนาํของแกม้ลิงที 6 ลงไป มีค่าลดลงจากระดบันาํในแม่นาํกรณีทีไม่มีแกม้ลิงอยา่ง
ชดัเจน 
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ภาพที 32   อตัราการไหลก่อน หลงัมีแกม้ลิงทีจุดทางดา้นทา้ยนาํของแกม้ลิงที 1 (อาํเภอบางไทร) ใน
แม่นาํเจา้พระยาและอตัราการไหลเขา้ของนาํท่วมทีผนัเขา้สู่แกม้ลิงที 1 กรณีมีแกม้ลิงที 1-6 ในแม่นาํ
เจา้พระยา’’’’’’’’ 
 

v  
ภาพที 33  อตัราการไหลสะสมกรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิง     

ที 1-6
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 4.2.3 ผลการศึกษาตามแนวทางศึกษาที 3 การจาํลองการไหลของนําท่วมในแม่นํา
เจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 1-7 ใน
เหตุการณ์นาํท่วม ปี 2549 ดงัแสดงในภาพที 35 

 

 
 

ภาพที  35 กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา 
 

 

  4.2.3.1 ผลการคาํนวณของ HEC-RAS และ Storage Area Module 

ตาํแหน่งของแกม้ลิงที 1-7 ตงัอยูที่อาํเภอบางไทร อาํเภอผกัไห่ อาํเภออุทยั อาํเภอมหาราช 
จ.พระนครศรีอยุธยา อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี และอาํเภอ
มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ตามลาํดบั ผลการคาํนวณของชลภาพนาํท่า (Hydrograph) หลงัจากมีการ
ผนันาํจากแม่นาํเจา้พระยาเขา้สู่แกม้ลิงที 1-7 เทียบกบัชลภาพนาํท่าทีวดัไดจ้ริงในปี 2549 ณ จุดทีอยู่
ทา้ยนาํของแกม้ลิงที 1 แสดงไวใ้นภาพที 36 สามารถอธิบายลกัษณะของชลภาพนาํท่า ไดเ้ป็น 3 ช่วง
ดงันี   
  1. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือน มิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พบวา่การ
มีแกม้ลิงที 1-7 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แกม้ลิง
ที 1 ได ้โดยอตัราการไหลในแม่นาํก่อนมีแกม้ลิง จะอยู่ระหว่าง 267 ถึง 1,002 ลูกบาศก์เมตร ต่อ
วินาที ในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํหลงัมีแกม้ลิงที 1-7 มีอตัราการไหลลดลงโดยมีอตัราการ

เขือนเจา้พระยา 
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ไหลอยูใ่นระหวา่ง 66 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงวา่นาํท่วมสามารถถูกผนัเขา้สู่แกม้ลิง
ดว้ยอตัราการไหลเฉลีย 222 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 
  2. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พบวา่ การ
มีแกม้ลิงที 1-7 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํก่อนมีแกม้ลิงได ้โดยมีอตัราการไหลในแม่นาํก่อนมี
แกม้ลิงอยู่ระหวา่ง 454 ถึง 2,112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํหลงัมีแกม้
ลิงที 1- 7 มีอตัราการไหลลดลง โดยอยูร่ะหวา่ง 108 ถึง 1,278 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงวา่นาํท่วม
สามารถผนัเขา้สู่แกม้ลิงดว้ยอตัราการไหลเฉลีย 668 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 

  3. ชลภาพนาํท่าในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พบว่า การมีแก้มลิงที 1-7 

สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํก่อนมีแกม้ลิง โดยมีอตัราการไหลในแม่นาํก่อนมีแกม้ลิงอยูร่ะหวา่ง 
206 ถึง 380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะทีอตัราการไหลในแม่นาํในจุดทีอยู่ทางดา้นทา้ยนาํของ
แกม้ลิงที 1 หลงัมีแกม้ลิงที 1-7 มีอตัราการไหลลดลงโดยมีอตัราการไหลอยู่ในระหวา่ง 100 ถึง 589 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แสดงวา่นาํท่วมสามารถผนัเขา้สู่แกม้ลิงดว้ยอตัราการไหลเฉลีย 60 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาที การทีอตัราการไหลสูงสุดก่อนมีแกม้ลิงตาํกวา่หลงัมีแกม้ลิงในช่วงนี สามารถอธิบายได้
วา่กราฟนาํท่าของการศึกษา อาจมีการเลือนไปเนืองจาก Lag Time และ Peak ของชลภาพนาํท่านนั
เลือนออกไปดว้ย  และจากการคาํนวณในแบบจาํลองพบวา่ การมีแกม้ลิงที 1-7 สามารถลดอตัราการ
ไหลในแม่นาํเจา้พระยา ไดด้งัภาพที 37 

 
ภาพที  36 อตัราการไหลก่อน หลงัมีแกม้ลิงทีจุดทางดา้นทา้ยนาํของแกม้ลิงที 1 บริเวณอาํเภอบาง
ไทร ในแม่นาํเจา้พระยาและอตัราการไหลเขา้ของนาํท่วมทีผนัเขา้สู่แกม้ลิงที 1 กรณีมีแกม้ลิงที 1-7 
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 เมือพล็อตระดบันาํก่อนมีแกม้ลิง และหลงัมีแกม้ลิงตามแนวภาพตดัตามยาว (Profile) โดย
เปรียบเทียบระหวา่งระดบันาํก่อน และหลงัมีแกม้ลิง ดงัภาพที 38 พบวา่การมีแกม้ลิงที 1-7 ในวนัที 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึงเป็นช่วงทีมีอตัราการไหลสูงทีสุดของปี 2552 และมีอตัราการไหลสะสมดงัภาพ
ที 37 สามารถลดระดบันาํตลอดสายของแม่นาํเจา้พระยาไดเ้ฉลีย 1.09 เมตร และจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
วา่ระดบันาํในแม่นาํเจา้พระยาตงัแต่ทา้ยนาํของแกม้ลิงที 7 ลงไปมีค่าลดลงจากระดบันาํในแม่นาํกรณี
ทีไม่มีแกม้ลิงอยา่งชดัเจน 

 

 
 

ภาพที  37   อตัราการไหลสะสมกรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา 
หรือมีแกม้ลิงที 1-7
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บทท ี5 
 

อภิปราย และวจิารณ์ 
   
5.1   อภิปรายผลการปรับเทยีบแบบจําลองคณติศาสตร์ของนําผวิดิน HEC-RAS 

 จากการปรับเทียบแบบจาํลองคณิตศาสตร์ของนาํผิวดิน HEC-RAS โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
ของสถานีวดัระดบันาํของกรมชลประทานจาํนวน 6 สถานี คือ สถานีวดัระดบันาํคลองมโนรมย ์คลอง
มะขามเฒ่า-อู่ทอง คลองชยันาท-อยุธยา C.3 C.7A และ C.4 ในปี 2549 ซึงเป็นเหตุการณ์อุทกภยัครัง
ใหญ่ครังหนึงในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยา  โดยในการปรับเทียบจะใช้พารามิเตอร์ 5 พารามิเตอร์ คือ 
สัมประสิทธิความขรุขระแมนนิงสําหรับลาํนาํหลกั (nr) สัมประสิทธิความขรุขระของแมนนิง สําหรับ
พืนทีนาํท่วม (nf) สัมประสิทธิการไหลผา่นประตูแบบ Free Flow (Cf) สัมประสิทธิการไหลผา่นประตู
แบบ Submerge  Flow (Cs) และสัมประสิทธิการไหลผา่นบานประตูเมือยกบานพน้นาํ (CW)โดยผลการ
ปรับเทียบแบบจาํลองไดใ้ช้ Root Mean Squared Error (RMSE) เป็นค่าวดัความคลาดเคลือนของ
แบบจาํลอง พบวา่มีค่า Root Mean Squared Error (RMSE) เฉลียของทงั 6 สถานี เท่ากบั 0.184 เมตร 

แสดงให้เห็นว่าแบบจาํลองคณิตศาสตร์ของนาํผิวดิน HEC-RAS สามารถคาํนวณระดบันาํไดโ้ดยมี
ความถูกตอ้งในการคาํนวณสูง 
 

5.2   อภิปรายผลการจําลองสภาพนําผวิดิน เพอืการบรรเทานําท่วม  
 การจาํลองสภาพโดยใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตร์นาํผิวดินเพือจาํลองสภาพการบรรเทา

นาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยา และการนาํนาํท่วมส่วนเกินทีผนัจากแม่นาํเขา้สู่แกม้ลิง โดยใชเ้หตุการณ์
นาํท่วมปี 2549 ผลการศึกษาตามแนวทางทีกาํหนดไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีศึกษา คือ 1) การ
จาํลองการไหลของนําท่วมในแม่นําเจ้าพระยา กรณีทีมีแก้มลิงอยู่ทางด้านเหนือนําของเขือน
เจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 7 2) การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยู่
ทางดา้นทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 1-6 3) การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นาํ
เจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 1-7 “      ”      

  

  5.2.1  ผลการศึกษาของกรณีศึกษาที 1 การจาํลองการไหลของนาํท่วมในแม่นํา
เจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยู่ทางดา้นเหนือนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 7 ในเหตุการณ์
นาํท่วม ปี 2549 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
70 

 

 

ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พบวา่ การมีแกม้ลิงที 7 
สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยู่ทางดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แก้มลิงที 7 ได ้โดย
สามารถลดอตัราการไหลสูงสุดได ้103 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหลงัจากมีแกม้ลิงสามารถลด
ระดบันาํจากไม่มีแกม้ลิงไดเ้ฉลียทงัลาํนาํเป็น 0.36 เมตร 
 

 5.2.2  อภิปรายผลการศึกษาของกรณีศึกษาที 2 การจาํลองการไหลของนาํท่วมใน
แม่นาํเจา้พระยา กรณีทีมีแก้มลิงอยู่ทางด้านทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแก้มลิงที 1-6 ใน
เหตุการณ์นาํท่วม ปี 2549 

 ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พบว่า การมีแกม้ลิงที 
1-6 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํซึงอยูท่างดา้นทา้ยนาํของจุดทีผนันาํเขา้สู่แกม้ลิงที 1 ได ้โดย
สามารถลดอตัราการไหลสูงสุดได ้1,020 ลูกบาศก์เมตร และการมีแกม้ลิงทาํให้ระดบันาํลดลงเฉลีย
ทงัลาํนาํเป็น 0.78 เมตรจากกรณีทีไม่มีแกม้ลิง 
 

 5.2.3  อภิปรายผลการศึกษาของกรณีศึกษาที 3 การจาํลองการไหลของนาํท่วมใน
แม่นาํเจา้พระยา กรณีทีมีแกม้ลิงอยูท่างดา้นเหนือ และทา้ยนาํของเขือนเจา้พระยา หรือมีแกม้ลิงที 1-

7   ในเหตุการณ์นาํท่วมใน ปี 2549  

 ชลภาพนาํท่าในช่วงระหวา่งเดือน กนัยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน พบวา่ จะเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่การมีแกม้ลิงที 1-7 สามารถลดอตัราการไหลในแม่นาํก่อนมีแกม้ลิงไดอ้ย่างชดัเจน โดย
พบว่าหลังมีแก้มลิงสามารถลดอตัราการไหลสูงสุดทีด้านทา้ยนาํของแก้มลิงที 1 เท่ากับ 834 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที และสามารถลดระดบันาํลงไดเ้ฉลียทงัลาํนาํเท่ากบั 1.09 เมตร 
 

5.3 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษานีเป็นการจาํลองสภาพการบรรเทานาํท่วมในลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่าง โดย

การผนันาํท่วมบางส่วนจากแม่นาํเจา้พระยาเขา้ไปเก็บไวใ้นแกม้ลิงซึงเป็นพืนทีนาํท่วมซาํซาก และ
เป็นพืนทีทีอยู่ไม่ห่างจากแม่นาํเจา้พระยา ทางผูศึ้กษาไดใ้ช้ผลการศึกษาตาํแหน่งทีเหมาะสมของ
การมีแกม้ลิงในลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างจากการศึกษาของ The Asian  Development  Bank :ADB 

(2007) เหตุการณ์นาํท่วมทีใชเ้ป็นกรณีศึกษานีคือ นาํท่วมปี 2549 ซึงเป็นเหตุการณ์อุทกภยัครังใหญ่
ทีเกิดขึนในพืนทีลุ่มแม่นาํเจา้พระยา การจาํลองสภาพไดใ้ชแ้บบจาํลองคณิตศาสตร์หลกัจาํนวนสอง
แบบจาํลอง คือ ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcView 3.3 และโปรแกรมแบบจาํลอง
ทางชลศาสตร์ HEC-RAS ซึงใช้จาํลองสภาพการไหลในแม่นาํเจา้พระยา การผนันาํจากแม่นํา
เจา้พระยาเขา้ไปสู่แกม้ลิง และระดบันาํทีเปลียนแปลงในแกม้ลิงทีกาํหนด โดยใช ้HEC-RAS และ 
Storage Area Module โดยมีขนัตอนและผลการศึกษาโดยสรุปดงันี 
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  5.3.1 พฒันาแบบจาํลองคณิตศาสตร์นาํผิวดิน HEC-RAS เพือคาํนวณการไหลใน
แม่นาํเจา้พระยา 

 5.3.1 ปรับเทียบแบบจาํลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS แบบผนัแปรตามเวลา 
 5.3.1 นาํแกม้ลิงเขา้สู่แบบจาํลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS โดยใช้ Storage Area 

Module 

  ผลการคาํนวณทาํให้เห็นว่าการมีแกม้ลิงในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างสามารถลด
ระดบันาํท่วมไดอ้ย่างมีนยัสําคญั คือ ระดบันาํเฉลียทงัลาํนาํของแม่นาํเจา้พระยาทีลดลงเนืองจาก
การมีแกม้ลิงทงัทางดา้นเหนือนาํ และทา้ยนาํในพืนทีลุ่มนาํมีค่าเท่ากบั 1.09 เมตร เมือเทียบกบั
ระดบันาํในแม่นาํเจา้พระยากรณีไม่มีแกม้ลิง   
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจยันีเป็นการศึกษาขนัปฐมภูมิเท่านัน เพือเป็นอีกแนวคิดทางเลือกวิธีการ
บรรเทาปัญหานาํท่วมในพืนทีลุ่มแม่นาํเจา้พระยา หากจะนาํแนวคิดนีไปใชง้านจริงจึงศึกษาเพิมเติม
อีกมาก เช่น ควรควรศึกษาถึงความเป็นไปไดโ้ดยการลดขนาดของแกม้ลิงลงมา โดยใชก้ารบริหาร
จดัการแก้มลิงซึงจะถูกควบคุมผ่านประตูนาํทางเขา้ และประตูนาํทางออกของแกม้ลิงให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการเคลือนทีของชลภาพนาํท่วมในแม่นาํเจา้พระยา ซึงจะทาํให้โครงการมีราคาค่า
ก่อสร้างตาํลง และมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคมลดลง การเปลียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศในพืนทีลุ่มนาํเจา้พระยาตอนล่างสําหรับเป็นเงือนไขในการบริหารจดัการแกม้ลิงในการ
บรรเทาปัญหานําท่วม ศึกษาปริมาณตะกอนทีเคลือนทีในระบบลาํนํา ศึกษาผลกระทบด้าน
สิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจและสังคมอย่างละเอียดครบถว้นในทุกดา้น และควรมีการทาํประชา
วจิารณ์แก่ประชาชน และให้ความรู้ความเขา้ใจทีเกียวกบัโครงการทีถูกตอ้งครบถว้น  เพือให้เขา้ใจ
ตรงกนั และง่ายต่อการตกลงในการดาํเนินการต่างๆ มากขึน และทาํให้เกิดการระดมความคิด
เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุดและเห็นชอบโดยทวักนัอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 
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