
 

51311317 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

คาํสาํคญั :  พื้นท่ีเส่ียง/การถดถอย/ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์/ฟัซซี 

 วิลาวณัย ์  ประสมทรัพย ์ : การพฒันาหาแบบจาํลองตาํแหน่งเส่ียงต่อการพงัทลายตล่ิง

โดยวิธีฟัซซี.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์. 84 หนา้. 

 
การพฒันาหาแบบจาํลองตาํแหน่งเส่ียงต่อการพงัทลายตล่ิงโดยวิธีฟัซซี (Fuzzy) ริมฝังแม่นํ้ าแม่

กลองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายตล่ิงริมฝังแม่นํ้าแม่กลอง

ร่วมกบัซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.3) และประยกุตใ์ชว้ิธีฟัซซีนาํเสนอชนิดของกลุ่ม

เข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีมีความเป็นไปไดข้องพื้นท่ีศึกษา  โดยการศึกษาจะเป็นการนาํภาพถ่ายทางอากาศปี  พ.ศ. 2517, 

พ.ศ. 2537 และ  พ.ศ. 2541มาซ้อนทบักนั  และหาค่าระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ า  โดยแบ่งระดบัความเส่ียงของ

พ้ืนท่ีตามระยะถดถอยของตล่ิงไดเ้ป็น 5 ระดบัคือ  พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง  พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง  พ้ืนท่ีท่ี

มีความเส่ียงปานกลาง  พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า  และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า  

จากการศึกษาพบวา่เม่ือนาํภาพถ่ายทางอากาศปี  พ.ศ. 2517 และ  พ.ศ. 2537 พบวา่มีการถดถอยใน

บริเวณต่างๆ จาํนวน 100 จุดตลอดแม่นํ้ า  ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นพ้ืนท่ีความเส่ียงสูง 3 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งสูง 1 

จุด  ความเส่ียงปานกลาง 3 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 5 จุด  และความเส่ียงตํ่า 88 จุด  

จากภาพถ่ายทางอากาศปี  พ.ศ. 2537 และ  พ.ศ. 2541 พบวา่มีการถดถอยในบริเวณต่างๆ จาํนวน 104 

จุดตลอดแม่นํ้ า  เป็นจุดท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 36 จุด  จุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 68 จุด (ในจาํนวนน้ี

เป็นจุดท่ีเกิดข้ึนใหม่  จาํนวน 4 จุด) ทั้งน้ีสามารถแบ่งเป็นพ้ืนท่ีความเส่ียงสูง 5 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งสูง 4 จุด  

ความเส่ียงปานกลาง 5 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 8 จุด  และความเส่ียงตํ่า 46 จุด  

จากภาพถ่ายทางอากาศปี  พ.ศ. 2517 และ  พ.ศ. 2541 พบวา่มีการถดถอยในบริเวณต่างๆ จาํนวน 104 

จุดตลอดแม่นํ้า  เป็นจุดท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 34 จุด  เป็นจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 70 จุด  ซ่ึงสามารถ

แบ่งเป็นพ้ืนท่ีความเส่ียงสูง 3 จุด  ความเส่ียงปานกลาง 4 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 5 จุด  และความเส่ียงตํ่า 58 จุด  

พ้ืนท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากการศึกษาตรงกับจุดพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรม

โยธาธิการและผงัเมือง  จะสังเกตไดว้่าพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอยูบ่ริเวณเหนือเข่ือนแม่กลอง  จะไม่ไดถู้กกาํหนดเป็นพื้นท่ี

เส่ียงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง  เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นภูเขาหิน  และเป็นเขตชลประทาน  ซ่ึงไม่

มีผลกระทบกบัการดาํรงชีวติมากนกั  จึงไม่นาํมาพิจารณาเป็นพ้ืนท่ีสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง 
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 WILAWAN  PRASOMSUP : POSITIONAL RISK MODEL DEVELOPMENT OF RIVER 
BANK USING FUZZY. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF.ORNPRAPA PUMMAKARNCHANA 
ROBERT .  84 pp. 
 
 

The simulation of risk area in bank collapse on Mae-Klong River, Kanchanaburi 
Province is developed in order to study risk areas of bank collapse based Geographic 
Information System software(ArcGIS 9.3) and Fuzzy logic employed to propose possible 
types of bank protection dam. Aerial photos in 1974, 1994 and 1998 were overlaid and 
interpreted so as to investigate the regression distance of bank. Risk areas are classified into 
5 levels including very high, high, moderate, low, and very low. 

Firstly, aerial photos of the year 1974 and 1994 overlaid andillustrate 100 points of 
regression along Mae-Klong River. Three of them are identified atvery high risk.High risk is 
found at one point.Moderate risk is discovered at 3 points.Very low risk is shown at 5 points 
and the less of them is specified as low risk areas. 

Secondly, aerial photos taken in the year of 1994 and 1998 were interpreted and 
demonstrate 104 points of bank regression comprising 36 pointswith no change and 68 with 
difference (4 of them are emerged recently). From this method, the very high, high, moderate, 
very low and lowrisk areas are examined as 5, 4, 5, 8, and 46, respectively. 

Thirdly, aerial photosof the year 1974 and 1998 were analyzed. 104 points of 
regression along the river were discovered which are composed of 34 points with no change 
and, 70 points with difference.Very high riskis identified at 3 points.Moderate risk is found at 4 
points. 5 points are referred to as very low risk and the less of them (58 points) are at low risk. 

Risk areas investigated from this researchare according to the Department of 
CivilEngineering and City Planning. Risk areas mentioned are above Mae-Klong River dam 
which are not considered as risk areas by the Department of CivilEngineering and City 
Planning. The reason is that those areas arestone mountains and in irrigation zonecausing no 
affect to lifestyle, hence bank collapse protection dam is not considered. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
ในการศึกษาการพฒันาแบบจาํลองพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายตล่ิงโดยวิธีฟัซซี สาํเร็จลงได้

โดยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรประภา  ภุมมะกาญจนะ  โรแบร์,  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.เฉลิมชยั  พาวฒันา  จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น และอาจารยไ์พศาล  จ้ีฟ ู 

จากสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  ผูศึ้กษาขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วามรู้ 

คาํแนะนาํ และขอ้มูลต่างๆ ร่วมทั้งเสนอแนะขอ้บกพร่องต่างๆ  ในวิทยานิพนธ์  ตลิดระยะเวลาใน

การศึกษาเป็นอยา่งดี 

ขอบคุณเพื่อนๆ และนอ้งๆ ทุกคนท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งดา้นขอ้มูล  คาํปรึกษา  และ

กาํลงัใจตลอดมา 

บุคคลสําคัญท่ีผู ้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คือคุณพ่อ  และคุณแม่   ผูอ้ยู่ เ บ้ืองหลัง

ความสาํเร็จท่ีอดทนเหน็ดเหน่ือยสนบัสนุนทั้งกาํลงักาย  กาํลงัใจ  และกาํลงัทรัพย ์  
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