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การเกิดปั ญหานําท่วมในพืนทีลุ่มนําเจ้าพระยาเป็ นปั ญหาทีเกิดขึนเกือบทุกปี และมีแนวโน้มที
รุ นแรงมากจากสภาวะอากาศทีเปลียนแปลงของโลก และจากพระอัจฉริ ยะภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการนําแก้มลิงมาประยุกต์ใช้ในการบรรเทาปั ญหานําท่วม ทําให้เกิดแนวคิดในการ
แก้ปัญหานําท่วมโดยการผันนําเข้าแก้มลิงในช่ วงนําท่วมเพือลดปริ มาณนําท่วมทีจะไหลลงสู่ ทา้ ยนํา
ซึงในการศึกษาจะใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ จาํ ลองสภาพนําท่วมในลุ่มนําเจ้าพระยาก่อนและหลัง
การมีแก้มลิง ซึงทางผูศ้ ึกษาได้ใช้ผลการศึกษาตําแหน่งทีเหมาะสมของการมีแก้มลิงในลุ่มนําเจ้าพระยา
ตอนล่างจากการศึกษาของ ADB ปี 2550 ใช้เหตุการณ์นาท่
ํ วมปี 2549 เป็ นกรณี ศึกษา การจําลองสภาพ
นําท่ ว มได้ใ ช้แ บบจํา ลองคณิ ต ศาสตร์ HEC-RAS.และโปรแกรม HEC-GeoRAS ที ทํา งานร่ ว มกับ
ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยได้กาํ หนดแนวทาง 3 แนวทางในการศึกษา คือ 1) กรณี ที
มี แ ก้มลิ ง อยู่ท างด้า นเหนื อ นําของเขื อนเจ้า พระยา 2) กรณี ที มี แ ก้มลิ ง อยู่ท างด้า นท้ายนําของเขื อน
เจ้าพระยา และ 3) กรณี ทีมีแก้มลิงอยูท่ างด้านเหนือ และท้ายนําของเขือนเจ้าพระยา จากผลการคํานวณ
ทีกําหนด พบว่า แนวทางที 1 สามารถลดอัตราการไหลสู งสุ ดได้ 103 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ
หลังจากมีแก้มลิงสามารถลดระดับนําจากไม่มีแก้มลิงได้เฉลียทังลํานําเป็ น 0.36 เมตร แนวทางที 2
สามารถลดอัตราการไหลสู งสุ ดได้ 1,020 ลูกบาศก์เมตร และการมีแก้มลิงทําให้ระดับนําลดลงเฉลียทัง
ลํานําเป็ น 0.78 เมตร แนวทางที 3 สามารถลดอัตราการไหลสู งสุ ดทีด้านท้ายนําของแก้มลิงที 1 เท่ากับ
834 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสามารถลดระดับนําลงได้เฉลียทังลํานําเท่ากับ 1.09 เมตร
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SUDARAT PIROM : FLOOD SIMULATION BASED HEC-RAS MODEL AND
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF LOWER CHAO PHRAYA RIVER BASIN
USING.RETENTION.PONDS.THESIS.ADVISORS :/ASST.PROF.APRAPA/PUMAKANJANA
ROBA, Dr.Techn.,PHATCHARASAK ARLAI, PhD.Dr.-lng., 83 pp.
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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ในการวิจยั ในครั งนี ขอกราบขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.อรประภา ภุ ม มะกาญจนะ โรแบร์
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ทีได้กรุ ณาให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือให้กาํ ลังใจและให้โอกาสตลอดมา
และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ อาลัย และอาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย เป็ นอย่างสู ง
ในการให้ความเมตตาและกรุ ณาให้โอกาสในการเข้าร่ วมทํางานวิจยั “การศึกษาการบรรเทานําท่วม
ในลุ่มแม่นาเจ้
ํ าพระยาตอนล่างแบบบูรณาการ โดยใช้แก้มลิงและการเติมนําสู่ ระบบชันนําบาดาล
กรุ งเทพ” ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และความช่ วยเหลื อในหลายๆด้านจนทําให้สามารถทํา
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้และขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ผศ.ดร.ทวนทัน กิ จไพศาลสกุล ที
กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการทํางานวิจยั ชินนี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม ทีได้สังสอนให้
คําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการทําวิจยั นี ตลอดมา ขอขอบคุ ณคุ ณมณฑล ยงค์ ประวัติ
เพื อนที ดี ม ากๆที ช่ วยเหลื ออย่า งมากจนวิ จยั นี สําเร็ จ ได้ ขอขอบคุ ณ เพื อนๆพีๆน้อ งๆนัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาโทภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อมรุ่ น 3 ทุกท่านทีสนับสนุ นช่วยเหลือให้กาํ ลังใจ รวมทัง
เพือนๆพีๆน้องๆทีรัก ยิงทีคริ สตจักร ทีไม่ทิงกันและให้กาํ ลังใจช่วยเหลือเสมอทังยามทุกข์และสุ ข
ในตลอดช่วงระยะเวลาทีข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาทีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและน้องสาว อันเป็ นทีรักผูท้ ีให้ความรัก กําลังใจ ดูแล
สนับสนุน ในทุกด้าน และยอมเหนือยยากเพือสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมา
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