โครงการแก้มลิง
ปวุติ บุณยาภรณ์ *

โครงการแก้มลิงเป็นโครงการทีอ่ าศัยหลักทางธรรมชาติมาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชดำรัสถึงเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ "ลิงโดยทัว่ ไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากไปเก็บไว้ทแ่ี ก้มลิง จะเอากล้วย
ไปไว้ทก่ี ระพุง้ แก้มได้เกือบทัง้ หวี โดยเอาไปไว้ทแ่ี ก้มก่อน แล้วจึงนำมาเคีย้ วบริโภคและกลืนเข้าไปภายหลัง"
ด้วยวิธกี ารเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงนำมาเป็นแนวคิดในการจัดการกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยกำหนดให้มกี ารหาพืน้ ทีว่ า่ งหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ทีส่ ามารถรองรับและพักน้ำไว้ได้ในยามน้ำหลากก่อนที่
จะค่อยๆ ระบายลงสูแ่ ม่นำ้ หรือทะเลในภายหลังเช่นเดียวกับทีล่ งิ เก็บตุนกล้วยไว้ในแก้มก่อนทีค่ อ่ ยๆ ออกมาเคีย้ วกินทีหลังนัน่ เอง
จากหลักการนีเ้ อง ได้นำไปสูโ่ ครงการแก้มลิงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ โดยอาศัยวิธกี ารผันน้ำจากพืน้ ที่
ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ไหลลงมาตามคลองในแนวทิศเหนือและทิศใต้ มาเก็บกักและพักไว้ในคลองขนาดใหญ่บริเวณชาย
ทะเล ซึง่ ทำหน้าทีเ่ ป็นแก้มลิง เมือ่ ถึงเวลาน้ำลง ซึง่ เป็นเวลาทีร่ ะดับน้ำในคลองสูงกว่าระดับน้ำทะเล ก็ให้เปิดประตูระบายน้ำ
ทีป่ ากคลอง เพือ่ ให้นำ้ ไหลออกสูท่ ะเลตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในขณะเดียวกันก็ให้สบู น้ำออกอย่างช้า เพือ่ ช่วยในการระบาย
น้ำท่วมจากพืน้ ทีต่ อนบนไหลลง "แก้มลิง" ได้ตลอดเวลาและเมือ่ เวลาน้ำขึน้ ก็ให้ปดิ ประตูระบายน้ำปากคลองเสีย เพือ่ ไม่ให้นำ้
ไหลย้อนกลับเข้าสู่ "แก้มลิง" ซึง่ เป็นไปตามหลักการ "น้ำไหลทางเดียว"
ด้วยแนวพระราชดำริน้ี จึงมี "แก้มลิง" กระจายอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ดุ อ่อนน้ำท่วมแทบทุกแห่งทัง้ "แก้มลิง" ทีก่ รุงเทพมหานครจัดขึน้ และประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ และยังมี "แก้มลิงเอกชน" ขนาดเล็กทีเ่ กิดจากการร่วมกันอาสา
ของประชาชน โดยใช้แหล่งน้ำ เช่น บ่อพักน้ำในหมูบ่ า้ นหรือบ้านเรือนของตนเก็บกักน้ำฝนไว้ระยะหนึง่ ก่อนปล่อยออกสูร่ ะบบ
ระบายน้ำสาธารณะในภายหลัง
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชน
ชาวไทย ในขณะทีส่ ำนักการระบายน้ำได้สนองแนวพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ปญ
ั หาน้ำท่วมสามารถคลีค่ ลายไปได้

ความเป็นมา
บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน เป็นบึงสาธารณประโยชน์ ตัง้ อยู่ ซ.ประชาร่วมใจ 47 ถ.ประชาร่วมใจ
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา โดยมีรายละเอียดของบึงทัง้ สอง ดังนี้
บึงมะขามเทศ
มีเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ 3 งาน 85 ตร.ว. สภาพปัจจุบัน
มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ เ ป็ น สวนป่ า บางแห่ ง ริ ม บึ ง ทำให้ เ หลื อ สภาพ
พื้นที่เป็นบึงประมาณ 31 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นคันดินรอบบึงและ
ปลูกสวนป่า

บึงสะแกงามสามเดือน
มีเนือ้ ทีต่ ามทะเบียนทีส่ าธารณะประมาณ 87 ไร่ แต่จาก
การรังวัดได้เนื้อทีป่ ระมาณ 66 ไร่ 3 งาน 53 ตร.ว. ปัจจุบนั เรือ่ งอยู่
ระหว่างขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญที่หลวง สภาพปัจจุบันเป็น
ทีล่ มุ่ ว่างเปล่า มีประชาชนเลีย้ งปลาในบึง
* วิศวกรโยธา 7 วช. กลุม่ งานบริหารโครงการ กองพัฒนาระบบหลัก
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บึงทัง้ สองแห่งมีลำรางสาธารณะเชือ่ มติดต่อกัน แต่ลำรางดังกล่าวมีสภาพตืน้ เขินและบึงทัง้ สองบึง มีคลอง
สาธารณะเชือ่ มต่อบึงกับคลองแสนแสบได้แก่ คลองพระราชดำริ 2 คลองโต๊ะเจริญ คลองเกาะขุนเณร บึงทัง้ สองแห่งจึงมีความ
เหมาะสมทีจ่ ะนำน้ำจากพืน้ ทีต่ อนบนจากคลองแยกคลองหกวาสายล่าง และนำน้ำจากคลองแสนแสบเข้ามาเก็บกักไว้ในบึง
กรณีนำ้ ในคลองแสนแสบและคลองจากพืน้ ทีต่ อนบนมีระดับสูง และเมือ่ ระดับน้ำในคลองภายนอกบึงมีระดับต่ำจึงระบายน้ำ
จากบึงลงสู่คลองสาธารณะภายนอก ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่รอบบึงในเขตคลองสามวาและเขต
หนองจอกได้

วัตถุประสงค์

สำนักการระบายน้ำจะดำเนินการพัฒนาโดยการขุดลอกบึงมะขามเทศ บึงสะแกงามสามเดือน และคลองเชื่อมต่างๆ ให้เป็นพื้นที่แก้มลิง เพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำ และเพื่อนำน้ำมาใช้ในฤดูแล้ง โดยการขุดลอกคลองเชื่อมต่างๆ ให้ไหลเชื่อมถึงกันรวมทั้ง
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเช่น ทำนบ ประตูระบายน้ำ และสถานีสบู น้ำ เพือ่ ควบคุมระดับน้ำในพืน้ ทีแ่ ก้มลิงดังกล่าว

รายละเอียดการดำเนินการ
สำนักการระบายน้ำจะดำเนินการก่อสร้างแก้มลิง บึงมะขามเทศ บึงสะแกงามสามเดือน และคลองเชือ่ มต่างๆ
เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ โดยการขุดลอกบึงทั้ง 2 แห่ง
และคลองเชื่อมต่างๆ และการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ทำนบกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เพื่อควบคุม
ระดับน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้ทง้ั สิน้ 300,000 ลบ.ม. ซึง่ จะดำเนินการในปี 2549 แล้วเสร็จปี 2550
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณปี 2550
รวมทัง้ หมด 88,900,000.- บาท : ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 88,900,000.-บาท
วงเงินงบประมาณ

ปริมาณงาน
5. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
6. ก่อสร้างสะพานท่อ จำนวน 2 แห่ง
7. ก่อสร้างอาคารทีท่ ำการเจ้าหน้าที่
จำนวน 1 แห่ง
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บึงมะขามเทศ ณะ
ธาร

รณะ

งานกอสรางแกมลิงบึงมะขามเทศ และบึงสะแกงามสามเดือน
งานขุดลอกบึงมะขามเทศ, บึงสะแกงามสามเดือน และลํารางสาธารณะ
กอสรางประตูระบายน้ําพรอมทํานบกั้นน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 3 ลบ.ม. พรอมอุปกรณ จํานวน 1 แหง
กอสรางประตูระบายน้ําพรอมทํานบกั้นน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 2 ลบ.ม. พรอมอุปกรณ จํานวน 1 แหณงะ
าร
สาธ
ณะ
กอสรางประตูระบายน้ําควบคุมระดับน้ํา ตามลํารางสาธารณะ จํานวน 2 แหง
ลําราง างสาธาร
กอสรางสะพานค.ส.ล. จํานวน 1 แหง
ลําร
ิญ
ะเจร
ษา
งโ ต
พร ร
กอสรางสะพานทอ จํานวน 2 แหง
คลอ
ึง 72
เขาบ
กอสรางอาคารทีท่ ําการเจาหนาที่ จํานวน 1 แหง
ถนน

ะ
ารณ
งสาธ
ลํารา

1. งานขุดลอกบึงมะขามเทศ, บึงสะแกงามสามเดือนและลำรางสาธารณะ
2. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมทำนบกัน้ น้ำ และติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ำ
ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
3. ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมทำนบกัน้ น้ำ และติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ำ
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
4. ก่อสร้างประตูระบายน้ำควบคุมระดับน้ำ ตามลำรางสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 แห่ง
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

