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 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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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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 แม่นํ้ าแม่กลองเกิดจากการรวมของแม่นํ้ าแควน้อยและแม่นํ้ าแควใหญ่  ท่ีตาํบลปาก

แพรก  อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  นบัเป็นแม่นํ้ าสายสาํคญัในภาคตะวนัตก  มีเน้ือท่ีประมาณ 

33,000 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียปีละประมาณ 13,400 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ครอบคลุม

พื้นท่ี 7 จงัหวดั  คือ  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  นครปฐม  และ

สุพรรณบุรี  อาณาเขตของลุ่มแม่นํ้ าแม่กลอง ด้านทิศเหนือถึงจังหวดัตาก  ด้านทิศตะวนัตกถึง

จังหวัดกาญจนบุรีไปจดชายแดนพม่า  ด้านทิศตะวันออกเป็นบางส่วนของจังหวัดอุทัยธานี  

สุพรรณบุรี  และนครปฐม  ส่วนทิศใตถึ้งจงัหวดัเพชรบุรี  ลุ่มนํ้ าแม่กลองจะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 

ส่วน  คือ  ลุ่มนํ้าแม่กลองตอนบน  และลุ่มนํ้ าแม่กลองตอนล่าง  ลกัษณะภูมิประเทศฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าแม่

กลองเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่มีความลาดเทเหมือนรูปพดั  ทางตะวนัออกจดแม่นํ้ าท่าจีน  ทางใตจ้ด

ทะเล  ส่วนฝ่ังขวาเป็นท่ีราบระหว่างทุ่งราบกบัเทือกเขา  มีความลาดเทลงไปทางใตจ้ดท่ีราบของ

แม่นํ้าเพชรบุรี  สภาพภูมิอากาศของลุ่มนํ้าแม่กลองแบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดู  คือ  ฤดูหนาว หรือฤดูลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมและส้ินสุดราวปลายเดือนกุมภาพนัธ์  ฤดูร้อนเร่ิม

ช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  และส้ินสุดกลางเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน  หรือฤดูลมตะวนัตกเฉียงใต ้ 

เร่ิมกลางเดือนพฤษภาคม  และส้ินสุดปลายเดือนตุลาคม  ลมจะมีกาํลงัแรงในช่วงลมมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้ และจะมีกาํลงัอ่อนลงในช่วงฤดูหนาว 

 จากลกัษณะทางภูมิประเทศของแม่นํ้ าแม่กลองบริเวณจงัหวดักาญจนบุรีดงักล่าว  พบว่า  

มีปัญหาการพงัทลายของริมตล่ิงเกิดข้ึนตลอดเวลา  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นพื้นท่ีเส่ียง  โดยกรมโยธาธิการ

และผงัเมืองไดใ้ห้นิยามของพื้นท่ีเส่ียงว่าเป็นพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ า  และริมทะเลท่ีมีการกัดเซาะ (กรม

โยธาธิการและผงัเมือง, 2551) โดยการพงัทลายดงักล่าวมีตวัการท่ีทาํใหเ้กิดการพงัทลายท่ีสาํคญัอยู่

สองประการดว้ยกนัคือ  กระแสนํ้ าและกระแสลม (สันต,์ 2536) ซ่ึงส่งผลทาํใหเ้กิดการกดัเซาะตล่ิง  

โดยในบางพื้นท่ีตล่ิงท่ีถูกกดัเซาะเป็นพ้ืนท่ีชุมชนทาํให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

รวมถึงเกิดการสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ถึงแมว้่า  จะมีโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนั

ตล่ิงในเขตพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองเกิดข้ึน  และมีการจดัทาํฐานขอ้มูลเข่ือนป้องกนัตล่ิงทัว่ประเทศ  

โดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองแลว้ก็ตาม (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2549) แต่ในบางพ้ืนท่ีท่ีเป็น
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พื้นท่ีเส่ียงเดิม  และพื้นท่ีเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่กย็งัไม่ไดมี้การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง  รวมไปถึงยงัไม่มี

การเสนอแนะรูปแบบเข่ือนท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีเส่ียงในบางจุด 

 จากปัญหาดงักล่าว  งานวิจยัในคร้ังน้ีจึงมีแนวคิดในการศึกษาการถดถอยของพื้นท่ีท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต  บริเวณตล่ิงแม่นํ้ าแม่กลองในเขตพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  รวมถึง

เสนอแนะแนวทางการเลือกกลุ่มรูปแบบของเข่ือนป้องกนัตล่ิงให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีดงักล่าว  โดย 

พิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพงัทลายของตล่ิง  คือ  ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  และอตัราการ

ถดถอยของตล่ิง  นอกจากน้ียงัไดท้าํการรวบรวมผลจากการวิเคราะห์พ้ืนท่ีถดถอยท่ีเกิดข้ึนในอดีต

จนถึงปัจจุบัน  และนําเสนอในรูปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ด้วยการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาช่วยในการ

วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงท่ีเกิดการพงัทลายของตล่ิง  ร่วมกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพงัทลายของตล่ิงดว้ยวิธี

ฟัซซี (Fuzzy logic) และนําผลลพัธ์ท่ีได้มาช่วยในการตดัสินใจเลือกกลุ่มเข่ือนป้องกันตล่ิง  

ประโยชน์ของการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผา่นระบบแผนท่ีบนคอมพิวเตอร์นั้น  สามารถ

ช่วยลดค่าใชจ่้ายจากการสาํรวจพื้นท่ีจริง  และยงัสะดวกในการจดัเก็บ  วิเคราะห์เชิงพื้นท่ีของขอ้มูล

การพงัทลายของตล่ิงริมฝ่ังแม่นํ้ า  เรียกคน้ขอ้มูล  และการแสดงผลขอ้มูลภูมิลกัษณ์  จึงทาํให้การ

ประมวลผลขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  จากการวิเคราะห์การพงัทลายของแม่นํ้ าแม่กลองในเขต

พื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีร่วมกบัวิธีฟัซซี  และนาํเสนอขอ้มูลโดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  จะสามารถระบุพ้ืนท่ีเส่ียง  และเสนอแนะแนวทางในการเลือกกลุ่มรูปแบบ

ของเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีโดยท่ีมีการจดัเก็บ  และแสดงผลขอ้มูลท่ีสะดวกและเป็น

ระบบ  นอกจากน้ียงัสามารถนาํแนวทางการศึกษาน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัพ้ืนท่ีอ่ืนได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม

ผลการศึกษาท่ีไดค้วรจะตอ้งมีการศึกษาตรวจสอบความสมเหตุสมผลต่อไป   

 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ประยุกตใ์ชว้ิธี Fuzzy ร่วมกบัซอฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ArcGIS 

9.3) เพื่อศึกษาหาพื้นท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายตล่ิงริมฝังแม่นํ้าแม่กลอง  ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  

2.2 นาํเสนอชนิดของกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีมีความเป็นไปไดข้องพื้นท่ีศึกษา 

 

3. สมมตฐิานของการศึกษา 

ฟัซซีลอจิกสามารถเสนอพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการเลือกสร้างเข่ือน  และเสนอกลุ่มเข่ือน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
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4. ขอบเขตของการศึกษา 

พื้นท่ีศึกษาครอบคลุมบริเวณตล่ิงแม่นํ้ าแม่กลอง  จงัหวดักาญจนบุรี  ตั้งแต่เขตอาํเภอ

เมืองบางส่วน  อาํเภอท่าม่วง  อาํเภอท่ามะกา  การศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงบริเวณริมตล่ิง

แม่นํ้ า  ทาํการซ้อนทบัขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศกบัขอ้มูลแผนท่ีเชิงเลข  บนัทึกเม่ือปี พ.ศ. 2517-

2541 เพื่อหาอตัราการเปล่ียนแปลงบริเวณริมตล่ิงแม่นํ้ า  กาํหนดระดบัความเส่ียงของพื้นท่ี  และทาํ

การนาํเสนอกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีโดยใชว้ิธีฟัซซีลอจิก  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงเข่ือนป้องกันตล่ิง  การวิเคราะห์แบบฟัซซีลอจิก  และระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

1. เขื่อนป้องกนัตลิง่ 
เข่ือนป้องกนัตล่ิงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีวางตวัขนานไปกบัแนวตล่ิงเพื่อทาํหนา้ท่ีป้องกนัตล่ิง

ไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากการกดัเซาะของกระแสนํ้ าหรือคล่ืน  ตลอดจนความเสียหายจากการขาด

เสถียรภาพของตวัตล่ิงเอง  การก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงเป็นการป้องกนัการพงัทลายของตล่ิงท่ี

นิยมใชว้ิธีหน่ึง  เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างท่ีไม่มีขอ้จาํกดัต่อสภาพพื้นท่ีสามารถออกแบบให้ดู

กลมกลืนกบัธรรมชาติ  ไม่ตอ้งอาศยัเทคนิคการก่อสร้างชั้นสูง  อีกทั้งค่าดูแลรักษาตํ่า  การพิจารณา

เลือกรูปแบบของเข่ือนป้องกนัตล่ิงตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ  รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ  

ประกอบ  เช่น  ขอ้มูลทางดา้นชลศาสตร์และเทคนิคธรณี สภาพของลาํนํ้ า และแหล่งวสัดุ  เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม  และประโยชน์ใชส้อย 

 

1.1 ส่วนประกอบของเขื่อนป้องกนัตลิง่  

โดยทัว่ไปเข่ือนป้องกนัตล่ิงประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ส่วนดงัแสดงในภาพท่ี 1 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี คือ 

1.1.1 สันเขื่อน (Upper Part หรือ Crest) เป็นส่วนของเข่ือนท่ีอยูสู่งกว่าระดบันํ้ า

สูงสุดรวมถึงพื้นท่ีใชส้อยดา้นหลงัเข่ือน  และส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  เช่น  ทางเทา้  ระบบระบายนํ้ า 

และถนนดา้นหลงัเข่ือน  เป็นตน้  ในการออกแบบส่วนน้ีควรมีการพิจารณาการกดัเซาะเน่ืองจากการ

ไหลของนํ้าผวิดินการป้องกนัการกดัเซาะดงักล่าวสามารถกระทาํไดโ้ดยการปลูกหญา้  ซ่ึงหญา้ท่ีใช้

ปลูกควรมีรากลึกสามารถตา้นทานการกดัเซาะไดดี้  และมีความทรหด  

1.1.2 ส่วนป้องกนัการกดัเซาะ (Protection part) เป็นส่วนของเข่ือนท่ีทาํหนา้ท่ี

ป้องกนัตล่ิงจากการกดัเซาะเน่ืองจากกระแสนํ้ าและคล่ืน  ผูอ้อกแบบอาจเลือกใชโ้ครงสร้างปิดทบั

หนา้ตล่ิง (Revetment) หรือโครงสร้างถาวร เช่นกาํแพงกนัดินทาํหนา้ท่ีในส่วนป้องกนัการกดัเซาะ

ดงักล่าว  
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1.1.3 ฐานเขื่อน (Lower part หรือ Toe) คือส่วนล่างสุดของเข่ือนซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็น

ฐานของเข่ือนและป้องกนัการกดัเซาะทอ้งนํ้ าบริเวณริมตล่ิง  ซ่ึงปัญหาการกดัเซาะดงักล่าวเป็น

ปัญหาสาํคญัท่ีทาํให้�เข่ือนป้องกนัตล่ิงเกิดความเสียหาย  การป้องกนัการกดัเซาะของฐานเข่ือน

สามารถกระทาํได ้2 วิธี  ดงัน้ี  

 
ภาพที ่1  ส่วนประกอบของเข่ือนป้องกนัตล่ิง 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการ และผงัเมือง (2549)  

 

(1) ใชก้าํแพงทึบนํ้ า (Cut-off wall) หรือขยายโครงสร้างลงไปใหลึ้กกว่า

ความลึกท่ีคาดวา่จะเกิดการกดัเซาะ (Scour depth) ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 

 
ภาพที ่2  การป้องกนัการกดัเซาะฐานเข่ือนโดยใชก้าํแพงทึบนํ้าหรือขยายโครงสร้างลงไปในทอ้งนํ้า 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการ และผงัเมือง (2549) 

 

(2) ใช้แผงกนัการกดัเซาะหน้าเข่ือน (Armour skirt หรือ Apron) 

โครงสร้างส่วนน้ีมีคุณสมบติัอ่อนตวัสามารถปรับตวัให้�เขา้กบัทอ้งนํ้ าบริเวณท่ีมีการกดัเซาะได ้

ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3  การป้องกนัการกดัเซาะฐานเข่ือนโดยใชแ้ผงกนัการกดัเซาะหนา้เข่ือน 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการ และผงัเมือง (2549) 

 

1.2 รูปแบบมาตรฐานแนะนําเขื่อนป้องกนัตลิง่ริมแม่นํา้ขนาดใหญ่ 

 กรมโยธาธิการและผงัเมืองไดท้าํการศึกษา  และออกแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิงสาํหรับ

ตล่ิงริมแม่นํ้าขนาดใหญ่ทัว่ประเทศพบวา่ รูปแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิงสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 

ชนิด  จาํนวน 11 รูปแบบไดแ้ก่ (กรมโยธาธิการ และผงัเมือง, 2549) 

 1.2.1 เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดมีโครงสร้างกันดิน  คือ  เข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีใชแ้กไ้ข

ปัญหาการกัดเซาะ  และพงัทลายของลาดตล่ิงเดิมเพ่ือเพิ่มเสถียรภาพของลาดตล่ิงเดิมให้สูงข้ึน

รวมทั้งบรรเทา  ปัญหานํ้าท่วมโดยตวัเข่ือนจะมีทั้งลกัษณะโครงสร้างตรงและโครงสร้างเอียงเหมาะ

กบับริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นชั้นดินอ่อนและพื้นท่ีหนา้ตดัลาํนํ้ าแคบการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดน้ีจะ

มีราคาค่าก่อสร้างสูงเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 รูปแบบ  ไดแ้ก่ (1) เข่ือน

ป้องกนัตล่ิงแบบโครงสร้างยกลอย (2) เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบเขม็หลกัและเขม็สมอ (3) เข่ือน

ป้องกนัตล่ิงแบบเขม็เด่ียวพร้อมสมอยดึร้ัง (4) เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบตาข่ายเสริมกาํลงัดินท่ีเรียกว่า 

Geogrid และ (5) เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion)  

 1.2.2 เขื่อนป้องกนัตลิง่ชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน  คือเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีใชแ้กไ้ข

ปัญหาการกดัเซาะของลาดตล่ิงและปัญหานํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ  เช่นเดียวกบัเข่ือนป้องกนั

ตล่ิงชนิดท่ี 1 แต่เข่ือนป้องกนัตล่ิงประเภทน้ีจะมีลกัษณะโครงสร้างเอียง  เหมาะกบับริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี

หน้าตดัลาํนํ้ าค่อนขา้งมาก  และการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดน้ีจะมีราคาค่าก่อสร้างตํ่ากว่า

เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดท่ี 1 เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 รูปแบบ  ไดแ้ก่ (1) 

เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบหินเรียง (ไม่มีทางเทา้) (2) เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบหินเรียง (มีทางเทา้) (3) 

เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบหินเรียงและอฒัจนัทร์ (4) เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบหินท้ิง (5) เข่ือนป้องกนัตล่ิง

แบบ Ad-Hoc และ(6) เข่ือนป้องกนัตล่ิงแบบ Block สาํเร็จรูป (ACB) 
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1.3 วจัิยเกีย่วกบัการสร้างเขื่อนป้องกนัตลิง่ 

สิรัญญา  และคณะ (2548) ไดศึ้กษาการพงัทลายของตล่ิงแม่นํ้ าโขงตอนกลางท่ีได้

รวบรวมการพิบัติและศึกษาความไม่แน่นอนของปัจจัยกระตุ้น  และตัวแปรในการวิเคราะห์

เสถียรภาพ  ซ่ึงจัดอยู่ในรูปแบบของฐานความรู้ท่ีนํามาประยุกต์ร่วมกับระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์  โดยนาํเสนอผลการสาํรวจภาคสนามในพื้นท่ีริมตล่ิงแม่นํ้ าโขงตอนกลาง  ไดแ้ก่  จงัหวดั

หนองคาย  นครพนม  มุกดาหารและอุบลราชธานี  ผลจากการสาํรวจในเบ้ืองตน้พบว่ารูปแบบของ

การพิบติัส่วนใหญ่เป็นการพิบติัของลาดดินแบบเล่ือนหมุน  ไดแ้สดงในภาพท่ี 2.4 ซ่ึงมกัเกิดจาก

การกดัเซาะท่ีบริเวณเชิงลาดดา้นล่างและการลดระดบัของนํ้ าในแม่นํ้ าทนัที  รูปแบบของการสร้าง

เข่ือนป้องกนัตล่ิงส่วนใหญ่เป็นแบบเรียงหิน  ท่ีมีความชนัเท่ากบั 1:2.5 โดยใชว้สัดุท่ีนาํมาเรียงเป็น

หินปูนและหินทรายสีขาวและชมพู  ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถหาไดใ้นพื้นท่ีสําหรับรูปแบบการตอก

เสาเข็มจะใช้ในพื้นท่ีชุมชนขนาดใหญ่  ประโยชน�ท่ีได้รับจากการสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  

นอกจากการป้องกนัการสูญเสียดินแดนแลว้ยงัทาํให้�ประชาชนในพื้นท่ีมีความมัน่ใจในความ

ปลอดภยัของการพกัอาศยัริมตล่ิงแม่นํ้าและทาํให�้ราคาท่ีดินมีราคาสูงข้ึนดว้ย 

 

2. การวเิคราะห์แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ หรือฟัซซีลอจิก (Fuzzy logic) 

ฟัซซีลอจิกไดถู้กคิดคน้โดย L. A. Zadeh ในปี ค.ศ. 1965 ซ่ึงเป็นผลงานวิทยานิพนธ์

ระดบัปริญญาเอก  ฟัซซีลอจิกเป็นตรรกะท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นจริงท่ีว่า  ทุกส่ิงบนโลกแห่ง

ความเป็นจริงไม่ใช่มีเฉพาะส่ิงท่ีมีความแน่นอนเท่านั้น  แต่มีหลายส่ิงหลายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ไม่เท่ียงและไม่แน่นอน  อาจเป็นส่ิงท่ีคลุมเครือไม่ใช่ชดัเจน  

 

2.1 พืน้ฐานแนวคดิแบบฟัซซีลอจิก  

L. A. Zadeh (1965) ไดก้ล่าวว่า  ฟัซซีลอจิกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจ

ภายใตค้วามไม่แน่นอนของขอ้มูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได ้  ใชห้ลกัเหตุผลท่ีคลา้ยการ

เลียนแบบวิธีความคิดท่ีซับซอ้นของมนุษย ์ ฟัซซีลอจิกมีลกัษณะท่ีพิเศษกว่าตรรกะแบบจริงเท็จ 

(Boolean logic) คือเป็นแนวคิดท่ีมีการต่อขยายในส่วนของความจริง (Partial true) โดยค่าความจริง

จะอยูใ่นช่วงระหวา่งจริง (Completely true) กบัเทจ็ (Completely false) ส่วนตรรกศาสตร์เดิมจะมีค่า

เป็นจริงกบัเทจ็เท่านั้น  ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

การแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการตดัสินใจของปัญหาทั้งหมด  จะแสดงไดด้งั

ภาพท่ี 5 ซ่ึงจะมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเป็นส่ิงท่ีแน่นอน (Certainty) ส่วนท่ีเหลือคือส่ิงท่ีไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ซ่ึงประกอบดว้ยความไม่แน่นอนท่ีมีลกัษณะแบบสุ่ม  และความไม่แน่นอนท่ีมี
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ลกัษณะเป็นฟัซซี  ซ่ึงมีมากกว่าร้อยละ 40 เพราะปัญหาส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของ

มนุษยซ่ึ์งจะตดัสินใจตามพื้นฐานความคิดของตนเป็นหลกั  

 

 

 

 

 

 

  Boolean logic    Fuzzy logic 

ภาพที ่4  ตรรกะแบบจริงเทจ็ (Boolean logic) ตรรกะแบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก พยงุ (2552) 

 
ภาพที ่5 แนวทางในการตดัสินใจของปัญหา 

ท่ีมา : พยงุ (2552) 

ฟัซซีจะสร้างวิธีทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงถึงความคลุมเครือ  ความไม่แน่นอนของ

ระบบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดความรู้สึกของมนุษย ์ ดว้ยการพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ในความ

ไม่แน่นอน  เพื่อกาํหนดเง่ือนไขในการตดัสินใจ (Decision making) โดยอาศยัเซตของความเป็น

สมาชิก (Set membership)  

 

2.2 รูปแบบกฎฟัซซี  

เป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม “รูปแบบฐานกฎถา้-ดงันั้น” (IF-THEN rule-based form) 

หรือ  รูปแบบนิรนยั ในรูปแบบการแสดงอนุมาน  หากเราทราบความจริง  แลว้เราสามารถอนุมาน  

หรือหาขอ้สรุปความจริงอีกอย่างหน่ึงท่ีเรียกว่าขอ้ยุติหรือขอ้ตาม การแสดงรูปแบบองคค์วามรู้น้ี  

เรียกว่า  องคค์วามรู้ต้ืน (Shallow knowledge) ซ่ึงค่อนขา้งมีความเหมาะสมในบริบทของภาษา  

จริง 

เทจ็ 

จริง 

สว่นขยายของความจริง 

เทจ็ 

   ส
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สมุดกลาง



9 

เน่ืองจากเป็นการแสดงประสบการณ์ของมนุษยแ์ละองคค์วามรู้เชิงศึกษาในรูปแบบประโยคภาษา

มนุษยท่ี์ใชใ้นการส่ือสารทัว่ไป ระบบฟัซซีสามารถแสดงในรูปประโยค  

 

ถา้ เง่ือนไข          ดงันั้น ผล 

IF conclusion,        THEN effect 

 

ระบบกฎฟัซซีเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการจัดรูปแบบของระบบท่ีซับซ้อนท่ี

สามารถสังเกตไดโ้ดยมนุษย ์ เพราะระบบเหล่าน้ีสามารถแสดงดว้ยตวัแปรภาษาในเง่ือนไขและผล

ของกฎได ้  ตวัแปรภาษาสามารถนาํแสดงเชิงธรรมชาติดว้ยฟัซซีเซตและตวัเช่ือมตรรกะของเซต

เหล่านั้น  

 

2.3 ฟัซซีเซต (Fuzzy set) 

ฟัซซีเซตเป็นเซตท่ีมีขอบเขตท่ีราบเรียบ  ทฤษฎีฟัซซีเซตจะครอบคลุมทฤษฎีเซต

แบบฉบบั  โดยฟัซซีเซตยอมใหมี้ค่าความเป็นสมาชิกของเซตระหว่าง 0 และ 1 ในโลกแห่งความ

เป็นจริงเซตไม่ใช่มีเฉพาะเซตแบบฉบบัเท่านั้น  จะมีเซตแบบฟัซซีดว้ย  ฟัซซีเซตจะมีขอบเขตแบบ

ฟัซซีไม่ใช่เปล่ียนแปลงทนัทีทนัใดจากขาวเป็นดาํ การใชเ้ซตแบบดั้งเดิมจึงไม่เหมาะสม  

นิยามของฟัซซีเซต กาํหนดให้ X เป็นเซตท่ีไม่ว่าง  ฟัซซีเซต A สามารถแสดง

ลกัษณะเฉพาะไดจ้ากฟังกช์นัความเป็นสมาชิก ดงัสมการท่ี 1 

 

 µA(x) ∶ X → [0,1] สมการท่ี (1) 

เม่ือ µA สามารถตีความเป็นค่าของความเป็นสมาชิกภาพของตวัประกอบ x ในฟัซ

ซีเซต A สาํหรับแต่ละฟัซซีเซต  สามารถเขียนเซตของคู่ลาํดบั  ไดด้งัสมการท่ี 2  

 

   A =  ��x, µA(x)��x ∈ X� สมการท่ี (2) 

 

เม่ือ A   หมายถึง  ฟัซซีเซต A 

       x   หมายถึง  สมาชิกของเซต (Set membership)  

     µA หมายถึง  ฟังกช์นัความเป็นสมาชิก (Membership function)  

       µA(x) บางคร้ังแทนดว้ย A (x) X หมายถึงเอกภพสมัพทัธ์ (Universe) หรือประชากร  

   ส
ำนกัหอ
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ถา้ X = {x1,x2,x3,...,xn}เป็นเซตจาํกดั  และ A เป็นฟัซซีเซตใน X ซ่ึงเป็นชนิดวยิตุ  

(Discrete) และจาํกดัสญักรณ์ (Notation) ของฟัซซีเซต  เขียนไดด้งัสมการท่ี 3 

 

A =  �µA(x1)
x1

+ µA(x2)
x2

+ ⋯+ µA(xn)
xn

� =  �∑ µA(xi)
xi

n
i=1 �  สมการท่ี (3) 

 

 เม่ือพจน์ µA(xi)|xi, i = 1, 2, …, n หมายถึงค่าความเป็นสมาชิก µA(xi) ของ 

xi ในเซต A และเคร่ืองหมายบวก (+) หมายถึง ยเูนียน (Union)  

 

2.4 การดําเนินการทางฟัซซีเซต  

การดาํเนินการของฟัซซีเซตมีคุณสมบติัเหมือนกบัเซตโดยทัว่ไป มีการดาํเนินการ

แบบยเูนียน (Union) อินเตอร์เซกชนั (Intersection) และ คอมพลีเมนต ์(Complement) ดงัตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที ่1  คุณสมบติัของการดาํเนินการของฟัซซีเซต 

 

 

 

 

                 การดําเนินการ        

คุณสมบัต ิ

ยูเนียน 

(Union) 

อนิเตอร์เซกชัน 

(Intersection) 

คอมพลเีมนต์ 

(Complement) 

Operation OR AND Sub set 

สมการ 
µA∪B(x) = µA(x) ∪ µB(x) 

= max�µA(x), µB(x)� 
 

µA∩B(x) = µA(x) ∩ µB(x) 

= max�µA(x), µB(x)� 

 µA�(x) = 1 − µA(x) 

รูปแบบ 

   

   ส
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2.5 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก (Membership function) 

ฟังกช์นัความเป็นสมาชิก  เป็นฟังกช์นัท่ีมีการกาํหนดระดบัความเป็นสมาชิกของ

ตวัแปรท่ีตอ้งการใชง้าน  โดยเร่ิมจากการแทนท่ีกบัตวัแทนท่ีมีความไม่ชดัเจน  ไม่แน่นอน  และ

คลุมเครือ  ดงันั้นส่วนท่ีสาํคญัต่อคุณสมบติัหรือการดาํเนินการของฟัซซี  เพราะรูปร่างของฟังกช์นั

ความเป็นสมาชิกมีความสาํคญัต่อกระบวนการคิดและแกไ้ขปัญหา  โดยฟังกช์นัความเป็นสมาชิกจะ

ไม่สมมาตรกนัหรือสมมาตรกนัทุกประการกไ็ด ้ ชนิดของฟังกช์นัความเป็นสมาชิกท่ีใชง้านทัว่ไปมี

หลายชนิด แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเพียง 6 ชนิด ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ชนิดของฟังกช์นัความเป็นสมาชิก 

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก พารามิเตอร์ สมการ 

ฟังกช์นัสามเหล่ียม {a, b, c} 

 

ฟังกช์นัส่ีเหล่ียมคางหมู {a, b, c, d} 

 

ฟังกช์นัเกาส์เซียน 

{m, σ} 

m = ค่าเฉล่ีย 

σ = ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ฟังกช์นัระฆงัคว ํ่า {a, b, c} 

 

ฟังกช์นัตวัเอส {a, b} 

 

ฟังกช์นัตวัแซด {a, b} 

 
ท่ีมา : สุพจน์ (2548) 

 

   ส
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มณฑล (2548) ไดก้ล่าวว่าฟังกช์นัสามเหล่ียม (Triangular function) และฟังกช์นั

ส่ีเหล่ียมคางหมู (Trapezoidal function) เป็นฟังกช์นัท่ีนิยมนาํมาใชใ้นระบบการคาํนวณ  เน่ืองจากมี

ความสะดวกในการนิยามมากกว่าฟังกช์นัแบบอ่ืนๆ แต่มกัจะพบว่า  ฟังกช์นัแบบสามเหล่ียมจะถูก

นาํไปประยุกต์ใชใ้นงานดา้นต่างๆ อย่างแพร่หลายมากกว่า  สําหรับระบบงานบางอย่าง  การใช้

ฟังก์ชันสามเหล่ียม  และฟังก์ชันส่ีเหล่ียมคางหมู  ทาํให้ได้ค่าความเป็นสมาชิกท่ีละเอียดท่ีไม่

ละเอียดพอ  เน่ืองมาจากค่าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่สมํ่าเสมอในส่วนท่ีเป็นมุม  จึงตอ้งใชฟั้งก์ชั่น

ความเป็นสมาชิกท่ีสมํ่าเสมอกว่า  โดยเป็นฟังก์ชนัแบบไม่เป็นเชิงเส้น  ไดแ้ก่  ฟังก์ชนัเกาส์เซียน 

(Gaussian function) และฟังกช์นัระฆงัคว ํ่า (Generalized bell function)  

วราธร (2552) ไดก้ล่าวว่าฟังกช์นัสามเหล่ียม (Triangular function) จะเป็นฟังกช์นั

พ้ืนฐานท่ีสุด  และถูกนาํไปใชใ้นการอธิบายความไม่แน่นอนแบบคลุมเครือบ่อยท่ีสุด  เน่ืองจากมี

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเป็นเส้นตรง  และฟังก์ชันสามเหล่ียมเป็นรูปแบบพิเศษของตัวเลข

คลุมเครือท่ีง่ายต่อการคาํนวณ  เพราะใชฟั้งกช์นัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่ซบัซอ้น 

ยพุา  และคณะ (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพยากรณ์นํ้ าท่วมโดยแบบจาํลองฟัซ

ซีลอจิก  บริเวณลุ่มนํ้ ายม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  รูปแบบของฟังกช์นัการเป็นสมาชิกไดจ้าก

การร่างกราฟความถ่ีของขอ้มูลระดบันํ้าในอดีต  ซ่ึงพบวา่รูปแบบสามเหล่ียมโดยแบ่งเป็น 3 ชั้น (ตํ่า, 

ปานกลาง และสูง) มีรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  จากการศึกษาพบว่าแบบจาํลองฟัซซีลอจิกสามารถ

ใชไ้ดดี้  และมีประสิทธิภาพมากกวา่ 90%  

การเลือกฟังก์ชนัของความเป็นสมาชิก  จะตอ้งเลือกตามความเหมาะสมความ

ครอบคลุมของขอ้มูลท่ีจะรับเขา้มา  โดยสามารถท่ีทบัซอ้นกนัเพื่อใหก้ารดาํเนินงานราบเรียบ  ซ่ึงมี

ความเป็นสมาชิกหลายค่าได ้ และฟังกช์นัความเป็นสมาชิกเปล่ียนแปลงแกไ้ขให้เหมาะกบังานท่ี

กาํลงัปฏิบติังานหรือตามความตอ้งการ 

 

2.6 ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก  

ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิกมีรูปแบบการทาํงานเป็น 4 ส่วน  แสดงใน

ภาพท่ี 6 และมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 �ีทนอตน�ัข1  กิชามสน็ ปเ มาวคนั ช์ กงั ฟ

(Membership function)  

 �ีทนอตน�ัข2 ย ั ฉจนิิวร าก

(Inference)  

 �ีทนอตน�ัข3 ตซเ ี ซซั ฟน็ ปเา ้ ขเ าํ นลูมอ้ ขงลปแรา ก

(Fuzzification)  

 �ีทนอตน�ัข4 การแปลงฟัซซีเซตเป็นค่าปกติ 

(Defuzzification)

า้ขเ าํ นลูมอ้ข

ิ ตกปา่ ค
 

 

ภาพที ่6  ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก พยงุ (2552) 

 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการแปลงขอ้มูลนาํเขา้เป็นตวัแปรแบบฟัซซี  โดยจะสร้างฟังกช์นั

ความเป็นสมาชิก  ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะเดียวกนั  ข้ึนกบัคุณลกัษณะของแต่ละขอ้มูลนาํเขา้  และ

ความสาํคญัต่อผลท่ีไดอ้อกมา  โดยฟังกช์นัจะมีลกัษณะเป็นการกาํหนดภาษาสามญั  เพื่อใหเ้ป็น    

ฟัซซีขอ้มูลนาํเขา้  ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 

Input membership

Membership function
Crisp input variable Fuzzy input 

 
 

ภาพที ่7  การแปลงขอ้มูลนาํเขา้เป็นฟัซซี  โดยการสร้างฟังกช์นัความเป็นสมาชิก 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก พยงุ (2552) 

 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลนาํเขา้ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลท่ีไดอ้อกมา  ท่ีอาศยัหลกัการของการหาเหตุและผล  อาจจะสร้างการเก็บขอ้มูล  การคาดการณ์

จากการตดัสินใจของมนุษย ์ หรือค่าจากการทดลอง  โดยเขียนเป็นกฎการควบคุมระบบ  ซ่ึงจะมี

ลกัษณะอยูใ่นรูปแบบ  ถา้ (If) และ (And) หรือ (Or) ซ่ึงเป็นภาษาสามญั  นาํกฎทั้งหมดมา

ประมวลผลรวมกนั  เพื่อการหาตดัสินใจท่ีเหมาะสม ดงัแสดงในภาพท่ี 8 

   ส
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Rules

Inference
Fuzzy input Fuzzy input 

 
 

ภาพที ่8  การสร้างการเกบ็ขอ้มูล  เขียนเป็นกฎการควบคุมระบบ 

ดดัแปลงจาก : พยงุ (2552) 

 

ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการหาค่าผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมา  โดยการนาํกฎการควบคุมท่ีสร้าง

ข้ึน  ในขั้นตอนท่ี 2 มาประมวลผลกบัฟัซซีขอ้มูลนาํเขา้  ใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์  เพื่อนาํค่าท่ีได้

ประมวลผล  ดงัภาพท่ี 9 

วิธีการทาํเป็นค่าคลุมเครือ (Fuzzification) วิธีการท่ีนิยมใชใ้นการตีความหาเหตุผล

เลือกใช ้Max-Min method และ Max-Dot method  

Rules

Fuzzification
Fuzzy output Fuzzy input 

 
 

ภาพที ่9  การแปลงขอ้มูลนาํเขา้เป็นฟัซซีเซต 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก พยงุ (2552) 

 

ขั้นตอนท่ี 4 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหรือขั้นตอนการสรุปเหตุผลฟัซซี  โดยจะเปล่ียน

ฟัซซีท่ีไดอ้อกมาให้เป็นค่าปกติ  และดว้ยวิธีการหาจุดศูนยถ่์วง (Central of Gravity) เพื่อนาํค่าท่ี

ไดม้าใชใ้นการตดัสินใจเพื่อควบคุมระบบในสถานการณ์นั้นๆ  ดงัแสดงในภาพท่ี 10 

Mathematic process

Defuzzification
CrispFuzzy 

 
 

ภาพที ่10  การสรุปเหตุผลฟัซซี  

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก พยงุ (2552) 
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การทาํค่าฟัซซีให้เป็นค่าปกติ (Defuzzification) วิธีการท่ีเป็นเทคนิคการเลือก

ค่าสูงสุดหรือสรุปหาเหตุผลจากหลายๆ  เซตมาเพียงค่าเดียว  ซ่ึงเป็นการใชค้่าสูงสุดของค่าระดบั

การเป็นสมาชิกจากการกระทาํหลายๆ  แบบ และเลือกกระทาํเพียงรูปแบบเดียว 

วิธีการหาจุดศูนยถ่์วง (Central of Gravity: COG) เป็นวิธีการเฉล่ียผลท่ีไดจ้ากการ

ตีความหาเหตุ ดงัสมการท่ี 4 

 COG =  ∑ αiwi
N
i=1
∑ αiN
i=1

  สมการท่ี (4) 

โดยท่ี COG แทน ค่าของจุดศูนยถ่์วง 

  N  แทน ค่าตั้งแต่ตาํแหน่งท่ี 1 ถึงตาํแหน่งท่ี i 

  αi  แทน ค่าฟัซซีของผลท่ีออกมาในเซตฟัซซีตาํแหน่งท่ี i 

  wi แทน พื้นท่ีใตโ้คง้ของเซตฟัซซีตาํแหน่งท่ี i 

 

2.7  ชนิดของระบบกฎฟัซซี 

ในการประมาณค่าฟังกช์นั (Function approximation) ระบบกฎฟัซซีท่ีใชมี้ 3 ชนิด

ใหญ่ๆ  ไดแ้ก่ (1) รูปแบบ Madani (2) รูปแบบ Takagi-Sugeno-Kang (TSK) และ (3) รูปแบบ 

Standard Additive Model (SAM) รูปแบบ Madani เป็นรวมผลการวินิจฉยั (Inference) ของกฎ โดย

วิธีการซอ้นทบัจากกฎหลายๆ ขอ้  ซ่ึงไม่เป็นแบบบวกกนั  จึงเรียกระบบแบบน้ีว่าเป็น Nonadditive 

rule model แต่สาํหรับ TSK และ SAM มีการอนุนามแบบรวมค่านํ้ าหนกัจากหลายๆ กฎ  เพื่อรวม

เป็นขอ้สรุปสุดทา้ย  จึงเรียกระบบแบบน้ีว่า Additive rule model การจดักลุ่มของระบบกฎแบบ    

ฟัซซีแสดงในภาพท่ี 11 

 
 

ภาพที ่11  กลุ่มของระบบฟัซซี  

ท่ีมา : พยงุ (2552) 
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2.8 จุดเด่นและจุดด้อยของฟัซซีลอจิก 

จุดเด่นในเร่ืองการมีเหตุผลเชิงตรรกะ  โครงสร้างของระบบฟัซซีสามารถเขา้ใจได้

ง่าย เน่ืองจากสามารถตีความให้ในรูป If-Then ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตรรกะความคิดของมนุษย ์  และ

นอกจากนั้นฟัซซีลอจิกยงัช่วยในการตดัสินใจท่ีคลุมเครือท่ียอมใหก้ารตดัสินใจเป็นแบบส่วน ไม่ใช่

ผดิหรือถูกเพียงสองสถานะ  แต่จะเป็นดีกรีของความถูกหรือผิด  ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ธรรมชาติอยูแ่ลว้  

จุดดอ้ยของระบบฟัซซีก็คือ  ไม่มีกระบวนการเรียนรู้ในการปรับแต่งโครงสร้างซ่ึง

กฎและตวัแปรต่างๆ  ในตวัระบบเอง  โครงสร้างของระบบจะถูกกาํหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญในโดเมนท่ี

กาํลงัพิจารณาร่วมกบันกัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

2.9 การประยุกต์ใช้ฟัซซี 

การประยกุตใ์ชฟั้ซซีร่วมกบัศาสตร์ต่างๆ  ใชล้กัษณะเด่นของฟัซซีคือความยดืหยุน่

ของฟัซซี  โดย สมหญิง (2544) ไดท้าํการศึกษาการจาํแนกขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยวิธีการฟัซซี

นิวรอลเน็ตเวิร์ค  ไดเ้สนอการนาํฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์คมาใชใ้นการจาํแนกขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม  

โดยนาํฟังกช์ัน่ π มาใชใ้นการแปลงขอ้มูลจากค่าระดบัความเขม้ของสีเทาในแต่ละจุดภาพในแต่ละ

แบนด ์ ใหค่้าความเป็นสมาชิกของแต่ละเทอมเซต เพื่อใชเ้ป็นอินพุดของฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์ค  และ

ฟังก์ชนั Bata ในการนิยามค่า  เอาท์พุทท่ีตอ้งการ  ให้เป็นค่าความเป็นสมาชิกของแต่ละประเภท

ข้อมูล   จากนั้ นจะใช้ฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิ ร์คท่ีมีอัลกอริทึมแบบแบคพร็อพพาเกชั่น (Back-

Propagation Neural network) มาทาํการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลอินพุทและขอ้มูลเอาทพ์ุท  

ผลจากการท่ีไดจ้ากการจาํแนกขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM จาํนวน 2 ชุด นาํมา

เปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากการจาํแนกภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยวิธีฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์ค  ปรากฏว่าวิธี

ฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์ค  ให้ผลการจาํแนกดีกว่าวิธีอ่ืนๆ  ต่อมา Sawangphol (2009) ไดศึ้กษาการ

ประยกุตต์รรกศาสตร์ฟัซซีร่วมกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  กรณีศึกษา  การประเมินหาพื้นท่ี

พกัแรม  เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั  เปรียบเทียบการประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์ฟัซซี  

กบัการจาํแนกขอ้มูลแบบท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ๆ  ไปในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ในการประเมินหา

พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นท่ีพกัแรม  ของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั  โดยแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ  คือ  ส่วนแรกเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง  เม่ือพิจารณาปัจจยัทางดา้น

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัทางดา้นกายภาพบางประการ  ท่ีจะมีผลต่อการพิจารณาเลือก

พื้นท่ีท่ีจะพฒันา  ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย  การชะลา้งพงัทลายของดิน  การไหลบ่าของนํ้ าผวิดิน  

การปนเป้ือนของนํ้ าใตดิ้น  ความลาดชนัของพื้นท่ีและความเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วม  กาํหนดค่าท่ี
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เหมาะสมของแต่ละปัจจยั  แลว้จึงทดลองผนัแปรค่าท่ีเหมาะสมในแต่ละปัจจยั  ยกเวน้ปัจจยัดา้น

ความเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วม เกิดเป็นเง่ือนไขทั้งหมด 17 เง่ือนไข  เพื่อดูความแตกต่างของผลท่ีได ้ 

จากการศึกษาพบว่า  เม่ือมีการผนัแปรค่าความเหมาะสมในปัจจยัการชะลา้งพงัทลายของดิน  และ

การไหลบ่าของนํ้ าผวิดิน  ซ่ึงทั้งสองปัจจยัเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะของขอ้มูลแบบหลายโหมด  จะมี

ความแตกต่างกนัค่อนขา้งนอ้ย แตกต่างจากผลการศึกษาในการผนัแปรค่าความเหมาะสมของปัจจยั  

ดา้นการปนเป้ือนของนํ้าใตดิ้นและความลาดชนัของพื้นท่ี  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะของการกระจาย

ตวัแบบโหมดเดียวจะพบวา่  มีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ส่วนท่ีสอง  เป็นการเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยพิจารณา  จากขอ้กาํหนดของพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ  ในการนาํมาพฒันาเป็นพ้ืนท่ีพกัแรม

ของนกัท่องเท่ียว  โดยนาํผลการศึกษาในส่วนท่ี 1 มาเพิ่มเติมขอ้กาํหนดใดดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  

โบราณสถาน  ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัของพื้นท่ีซ่ึงไม่สามารถนาํมาพฒันา  เป็นท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียว

ได ้ และความตอ้งการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เพื่อดูความแตกต่างของผลท่ีได ้ เม่ือผนัแปรนํ้ าหนกั

ความสาํคญัของแต่ละปัจจยั เกิดเป็นเง่ือนไขในการทดลองทั้งหมด 11 เง่ือนไข  ซ่ึงผลท่ีไดพ้บว่า  

ปัจจยัท่ีมีการใหน้ํ้ าหนกัสูงในการจาํแนกขอ้มูลแบบทัว่ไป  จะมีอิทธิพลต่อขบวนการคดัเลือกพ้ืนท่ี

ของปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีมีนํ้ าหนกัตํ่ากว่า  แตกต่างจากการใชต้รรกศาสตร์ฟัซซี  ซ่ึงปัจจยัท่ีมีการให้

นํ้ าหนกัสูงจะไม่มีอิทธิพลต่อ  ขบวนการคดัเลือกพื้นท่ีของปัจจยัอ่ืนๆ  มากนกั 

 

3. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิง

พื้นท่ี (Spatial data) ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้าํหนดขอ้มูลสารสนเทศ  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ตาํแหน่งในเชิงพื้นท่ี  หรือเป็นการจดัการฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี  เช่น  ท่ีตั้งแม่นํ้ า  จุดท่ีเกิดการพงัทลาย

ของตล่ิง  สัมพนัธ์กบัตาํแหน่งในแผนท่ี ตาํแหน่งพิกดัภูมิลกัษณ์  ขอ้มูล  และแผนท่ีในระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปของตารางขอ้มูล  และฐานขอ้มูลท่ี

มีส่วนสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี  ซ่ึงรูปแบบ  และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพื้นท่ีทั้งหลาย จะ

สามารถนาํมาวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  และทาํใหส่ื้อความหมายในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงท่ีสมัพมัธ์กบัช่วงเวลาได ้ ใชเ้ป็นชุดของเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล  รักษาขอ้มูล  และการคน้คืนขอ้มูลเพื่อจดัเตรียม  และปรับแต่งขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการ

ทาํงาน  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์  และการแสดงผลขอ้มูลเชิงพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์าร

ใชง้าน  ขอ้มูลเหล่าน้ี  เม่ือปรากฏบนแผนท่ีทาํใหส้ามารถแปล  เเละส่ือความหมายนาํไปใชง้านได้

ง่าย 
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3.1 กระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

มีอยูด่ว้ยกนั 5 ขั้นตอน  ดงัแสดงในภาพท่ี 12 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

 
 

ภาพที ่12  กระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก www.gisthai.org, 2551 

(1) การนาํเขา้ขอ้มูล (lnput Data) ก่อนท่ีขอ้มูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใชง้านไดใ้น

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ขอ้มูลจะตอ้งไดรั้บการแปลงให้มาอยู่ในรูปแบบของขอ้มูลเชิง

ตวัเลข (Digital Format) เสียก่อน  เช่น  จากแผนท่ีกระดาษไขไปสู่ขอ้มูลในไปแบบดิจิตอลหรือ

แฟ้มขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เช่น  การนาํเขา้ขอ้มูลชั้นดิน  จาํนวนประชากร  จุดพื้นท่ีเส่ียงต่อ

การพงัทลายของตล่ิง  เป็นตน้  

(2) การปรับเต่งขอ้มูล (Manipulation) ขอ้มูลท่ีไดรั้บเขา้สู่ระบบ  บางอย่าง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบังาน  เช่น  ขอ้มูลบางอยา่งมีขนาด  หรือสเกล (Scale) 

ท่ีแตกต่างกนัหรือใชร้ะบบพิกดัแผนท่ีท่ีแตกต่างกนั  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการปรับใหอ้ยูใ่น

รูปแบบเดียวกนัเสียก่อน  เช่น  ขอ้มูลระบบพิกดัแผนของพื้นท่ีศึกษา  หากขอ้มูล 2 ชุดท่ีนาํมา

ซ้อนทบักันไม่ได้อยู่ในระบบพิกัดเดียวกัน  ก็จะทาํให้ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ออกมานั้นผิดพลาดได ้

เน่ืองจากภาพท่ีไดจ้ะมีตาํแหน่งพิกดัภูมิลกัษณ์ท่ีไม่เท่ากนั 

(3) การบริหารขอ้มูล (Management) ระบบจดัการฐานขอ้มูลหรือ Data Base 

Management system (DBMS) จะถูกนาํมาใชใ้นการบริหารขอ้มูลเพื่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ DBMS ท่ีไดรั้บการเช่ือถือ  และนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางท่ีสุด 
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จดัการฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ (Relational ระบบ DBMS) ซ่ึงมีหลกัการทาํงานพ้ีนฐาน  ดงัน้ีคือ  

ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในรูปของตารางหลายๆ  ตาราง  เช่น  ตารางจาํนวนประชากร  ตารางการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน  ตารางพื้นท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายของดิน  เป็นตน้ 

(4) การเรียกคน้  และวิเคราะห์ขอ้มูล (Query and Analysis) เม่ือระบบระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีความพร้อมในเร่ืองของขอ้มูลแลว้  ขั้นตอนต่อไปคือ  การนาํขอ้มูล

เหล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  เช่น  ตรงบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายนั้นอยูใ่กลก้บัแหล่งชุนใด  

จุดพื้นท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายมีความยาวเท่าไร  ตรงพื้นท่ีเส่ียงต่อการพงัทลายมีลกัษณะดินเป็น

อยา่งไรบา้ง  นองจากน้ีระบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ยงัมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  เช่น  

การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซอ้น (Overlay analysis) เป็น

ตน้ 

(5) การนาํเสนอขอ้มูล (Visualization) จากการดาํเนินการเรียกคน้  และวิเคราะห์

ขอ้มูล  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรือตวัอกัษร  ซ่ึงยากต่อการตีความหมาย  หรือทาํความ

เขา้ใจ  การนาํเสนอขอ้มูลท่ีดี  เช่น  การแสดงแผนภูมิ  แบบ 2 มิติ  หรือ 3 มิติ  รูปภาพจากสถานท่ี

จริง  ภาพเคล่ือนไหว  แผนท่ีหรือแมก้ระทัง่ระบบมลัติมีเดียส่ือต่างๆ  เหล่าน้ีจะทาํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ

ความหมาย  และมองภาพของผลลพัธ์ท่ีกาํลงันาํเสนอไดดี้ยิง่ข้ึนอีก 

 

3.2 ลกัษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

โลกมีความสลบัซบัซอ้นมากเกินกว่าท่ีจะเก็บขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัโลกไวใ้นรูป

ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์จึงตอ้งเปล่ียนปรากฏการณ์บนผิวโลกให้จดัเก็บในรูปของตวัเลขเชิง

รหสั (Digital form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเรียกว่า Feature ซ่ึง

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  ท่ีเป็นตวัแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกเเผนท่ีกระดาษบนัทึก

ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์เเละแทนส่ิงต่างๆ  บนโลกท่ีเป็นลายเส้น  และพ้ืนท่ีดว้ยส้ญลกัษณ์แบบ  จุด  

เส้น  พื้นท่ี  และตวัอกัษร  ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะใช ้Feature ประเภทต่างๆ  ในการ

แทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี (1) จุด (Point) (2) เส้น (Arc) และ (3) รูปหลาย

เหล่ียม (polygon) วรเดช และสมบติั (2545) กล่าววา่  ขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะอยู่

ในลกัษณะของชั้นขอ้มูล (Layer) ซ่ึงแบ่งออกตามลกัษณะของขอ้มูลแต่ละประเภท  เช่น  ถนน  ทาง

นํ้ า  สภาพภูมิประเทศ  หรือระดบัความสูงซ่ึงสามารถนาํมาซ้อนทบักนัเพื่อทาํการวิเคราะห์  และ

ประมาลผลได ้
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3.3 เทคนิค และวธีิการนําเข้าข้อมูล 

การนําเขา้ขอ้มูลเป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลเขา้คอมพิวเตอร์  การสร้าง

ฐานขอ้มูลท่ีละเอียด  ถูกตอ้ง  เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งในการปฏิบติังานดว้ยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการประเมินคุณภาพขอ้มูล  ท่ีจะนาํเขา้สู่ระบบในเร่ืองแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูล  วิธีการสาํรวจขอ้มูลมาตราส่วนของแผนท่ี  ความถูกตอ้ง  ความละเอียด  พื้นท่ีท่ีขอ้มูล

ครอบคลุมถึง  เเละปีท่ีจดัทาํขอ้มูล เพ่ือประเมินคุณภาพ  และคคัเลือกขอ้มูลท่ีจะนาํเขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มูล  แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คือ (ศูนยว์ิจยัภูมิสารสนเทศเพื่อนประเทศไทย, 2551)  

(1) การนาํเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) 

สาํหรับขั้นตอนการนาํเขา้ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีอาจทาํไดห้ลายวิธี  แต่ท่ีนิยมทาํกนั

ในปัจจุบนัไดแ้ก่  การดิจิไทซ์ (Digitize) และการกวาดภาพ (Scan) ซ่ึงทั้ง 2 วิธีต่างก็มีขอ้ดี  และ

ขอ้ดอ้ยต่างกนัไปกล่าวคือการนาํเขา้ขอ้มูลโดยวีธีกวาดภาพจะมีความรวดเร็ว  และถูกตอ้งมากกว่า

วิธีการนาํเขา้ขอ้มูลแผนท่ีโดยการดิจิไทซ์  และเหมาะสาํหรับงานท่ีมีปริมาณมาก  แต่การนาํเขา้

ขอ้มูลโดยการดิจิไทซ์จะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่า  และเหมาะสาํหรับงานท่ีมีปริมาณนอ้ย การใช้

เคร่ืองอ่านพิกดั (Digitize) เป็นการแปลงขอ้มูลเขา้สู่ระบบโดยนาํแผนท่ีมาตรึงบนโต๊ะ และกาํหนด

จุดอา้งอิง (Control point) อยา่งนอ้ยจาํนวน 4 จุด  แลว้นาํตวัช้ีตาํแหน่ง (Cursor) ลากไปตามเสน้ของ

รายละเอียดบนแผนท่ี  การใชเ้คร่ืองกวาดภาพ (Scanner) เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความเขม้ของแสงท่ี

สะทอ้นจากลายเส้นบนแผนท่ี  ผลลพัธ์เป็นขอ้มูล  ในรูปแบบราสเตอร์(Raster Format) ซ่ึงเก็บ

ขอ้มูลในรูปของตารางกริดส่ีเหล่ียม (Pixel) ค่าความคมชดัหรือความละเอียดมีหน่วยวดัเป็น DPI 

(Dot Per Inch) แลว้ทาํการแปลงขอ้มูลราสเตอร์  เป็มขอ้มูลเวกเตอร์  ท่ีเรียกว่า Vectorization ดว้ย

โปรแกรม ArcGIS 9.3 

(2) การนาํเขา้ขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attributes data) 

ขอ้มูลเชิงบรรยายท่ีจาํแนก  และจดัหมวดหมู่แลว้  นาํเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล

ดว้ยแป้นพิมพ ์(Keyborad) สาํหรับโปรแกรม ArcGIS 9.3 จะเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของ dBASE  

การพฒันาทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนัโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แห่งคานาดา (The Canada GeoGraphic 

Information System : CGIS) ถือว่าเป็นระบบแรกของโลก  พฒันาข้ึนมาในปี ค.ศ. 1964 ใน

โครงการปรับปรุงและพฒันาการเกษตรของรัฐบาลแคนาดา  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการ

รวบรวม  และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีดิน  ท่ีไม่เหมาะสมกบัการเกษตร  จนมีการพฒันาระบบข้ึนมาอยา่ง

ต่อเน่ือง  ไดยประเทศไทยไดน้าํระบบน้ีมาใชใ้นการวางแเผนการใชท่ี้ดิน  และกบังานทางดา้นอ่ืนๆ  

อยา่งต่อเน่ือง  อาทิเช่น  การไฟฟ้านครหลวงไดจ้ดัทาํแผนท่ีระบบไฟฟ้าเพ่ือช่วยในการทาํงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

บริหาร  และการบริการรวมทั้งการบาํรุงรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้า  การประปานาํมาใชใ้นดา้นการ

ใหบ้ริการของระบบประปา  และนาํระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุน

การตดัสินใจ  แกปั้ญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัระบบท่อ  ระบบจ่ายนํ้ า  การซ่อมบาํรุง  วาลว์จ่ายนํ้ า  

มิเตอร์นํ้ า  และอ่ืนๆ  ให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ  ระบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จึง

เป็นเคร่ืองมืออนัสาํคญั  ในการรวบรวมขอ้มูลของระบบประปาและผูใ้ชน้ํ้ า และนาํเสนอขอ้มูลอนั

ซบัซอ้นดงักล่าวใหส้ามารถทาํความเขา้ใจไดดี้ข้ึน  ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

 

3.4 การประยุกต์ใช้ GIS กบังานด้านต่างๆ  

สําหรับประเทศไทยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ไดมี้การพฒันาข้ึนมากใน

ปัจจุบนั  แต่ความเป็นจริงไดมี้การศึกษาวิจยัในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาหลาย

ปีแลว้  เช่นการศึกษาการจดัชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการใชท่ี้ดิน (Land use) 

ความสูง (Elevation) ความลาดชนั (Slope) ทิศทางลาดเท (Aspect) ธรณีวิทยา (Geology) และขอ้มูล

ชุดดิน (Soil) ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าท่ีศึกษา  ขอ้มูลเหล่าน้ีไดร้วบรวมอยู่ในรูปของแผนท่ีซ่ึงจดัว่าเป็น

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบหน่ึง  ดังนั้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จึงเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัแผนท่ีท่ีใชเ้พื่อการวิเคราะห์  และลดตน้ทุนในการศึกษาพื้นท่ีจริง  

ภูมิสารสนเทศ (Geo - information) เป็นกระบวนการในการรวมรวมขอ้มูลท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) เพื่อการบริหารจดัการ  การวางแผน  และการตดัสินใจ

แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ (1) ระบบกาํหนดตาํแหน่งพิกดับนโลก (Global Positioning System: GPS) 

(2) การสาํรวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) และ (3) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  โดย

ขอ้มูลต่างๆในพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาจะถูกนาํมาจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั  ซ่ึง

จะข้ึนอยูก่บัชนิดและรายละเอียดของขอ้มูลนั้นๆ  เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีดีท่ีสุดตามตอ้งการ  ตวัอยา่งการใช้

ประโยชน์ในดา้นต่างๆ  เช่น (1) การวิเคราะห์ดา้นตลาด  ไดแ้ก่  การหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการขยาย

สาขาสาํนกังาน  เป็นตน้ (2) การจดัการดา้นทรัพยากร/การเกษตร  การจดัการระบบชลประทาน 

ได้แก่  การพฒันาและจดัการท่ีดินเพื่อการเกษตร  การอนุรักษ์ดินและนํ้ า  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม ้ และการทาํไม ้ เป็นตน้ (3) การวางแผนดา้นสาธารณะภยั  การบรรเทา

สาธารณะภยั  ไดแ้ก่  การติดตามการปนเป้ือนของสารพิษ  และแบบจาํลองผลกระทบอุทกภยั (4) 

ดา้นผงัเมือง  ไดแ้ก่  การวางแผนผงัเมือง  การวิเคราะห์ดา้นอาชญากรรม  ท่ีดินและภาษีท่ีดิน  ระบบ

การระบายนํ้ าเสีย  โครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้ (5) การจดัการสาธารณูปโภค  ไดแ้ก่  การ

จดัการดา้นไฟฟ้า  ประปา  ท่อส่งก๊าซ  หน่วยดบัเพลิง  ระบบจราจร  และโทรคมนาคม  เป็นตน้ (6) 

การอนุรักษ ์และจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  การจดัการทางพืช  และสัตวใ์นดิน  สัตวป่์า  อุทยาน
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แห่งชาติ  การควบคุมและติดตามมลภาวะ  และแบบจําลองด้านนิเวศวิทยา   ตัวอย่าง  การ

ประยุกตใ์ชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อการสร้างแบบจาํลองในการเลือกสถานท่ีก่อสร้างบ่อท้ิงขยะ  ดงั

แสดงในภาพท่ี 13  

 
 

ภาพที ่13  การสร้างแบบจาํลองในการเลือกสถานท่ีก่อสร้างบ่อท้ิงขยะ 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Using ArcGIS Spatial Analyst (2002) 

 

ในปัจจุบนัทั้งภาครัฐ  และเอกชน  รวมถึงสถาบนัการศึกษาไดต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  จึงมีการทาํงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายเร่ือง  โดย
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใชร่้วมกบัการเปล่ียนแปลง

ของแม่นํ้ า  และการถล่มของดินในพื้นท่ีต่างๆ  พรทิพย ์ (2542) ไดท้าํการศึกษาการผสมผสาน

เทคโนโลยกีารรับรู้ระยะไกล  และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการกาํหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภยัใน

เขตลุ่มนํ้ าลาํพระเพลิง  ซ่ึงในปัจจุบนับริเวณลุ่มนํ้ าลาํพระเพลิง  เป็นลุ่มนํ้ าท่ีสาํคญัของจงัหวดั

นครราชสีมา  กาํลงัประสบปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้ม  โดยมี

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารรับรู้ระยะไกล  และระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์  ในการกาํหนดพื้นท่ีเส่ียงภยัของลุ่มนํ้ าลาํพระเพลิง  ต่อการเกิดการชะลา้งพงัทลายของ

ลาดดิน  จากผลของการศึกษาพบวา่  พื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการชะลา้งพงัทลายของลาดดินมีอยู ่5 ระดบัคือ  

ระดบันอ้ยมาก  ระดบันอ้ย  ระดบัปานกลาง  ระดบัรุนแรง  และระดบัรุนแรงมาก  โดยมีพื้นท่ี

ตอนล่างของพื้นท่ีศึกษาบริเวณอาํเภอวงัเขียว  และอาํเภอปากช่อง  จดัอยูใ่นระดบัรุนแรง  และหทยั

ทิพย ์(2544) ไดท้าํการประเมินศกัยภาพของการเกิดแผน่ดินถล่มบริเวณจงัหวดัภูเก็ต  โดยกล่าวถึง

การพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ  ไดแ้ก่  ลกัษณะทางธรณีวิทยา  ลกัษณะของดิน  สภาพความชนัของ

ลาดดิน  การใชพ้ื้นท่ี ปริมาณนํ้ าฝน  และส่ิงปกคลุม  ท่ีเป็นองคป์ระกอบในการเกิดแผ่นดินถล่ม  

โดยนาํองคป์ระกอบต่างๆ  ดงักล่าวมาประเมิน  เพื่อทาํแผนท่ีแสดงระดบัความเส่ียงภยัท่ีจะเกิด

แผ่นดินถล่ม  ต่อมา S.Yumuang (2006) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหล

ถล่มและนํ้ าปนตะกอนท่วมบ่า ท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2544 บริเวณพื้นท่ีนํ้ ากอ้  อาํเภอหล่ม

สัก  จงัหวดัเพชรบูรณ์  กระทาํโดยใชข้อ้มูลท่ีจดัทาํและแปลความดว้ยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์และขอ้มูลจากการสาํรวจระยะไกล  ขอ้มูลจากการสาํรวจภาคสนาม  และขอ้มูลจากการ

วิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ  ผลการวิเคราะห์ไดจ้ดัทาํเป็นแผนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเกิดพิบติัภยัตะกอนไหลถล่มและนํ้ าปนตะกอนท่วมบ่าข้ึนในพื้นท่ี  สาํหรับการ

อธิบายถึงเหตุการณ์ของการเกิด  และศกัยภาพของตะกอนไหลถล่มและนํ้ าปนตะกอนท่วมบ่านั้น 

สามารถสรุปไดว้า่เหตุการณ์พิบติัภยัดงักล่าวน้ีไม่ไดมี้สาเหตุมาจากฝนตกหนกัผดิปกติแต่เพียงอยา่ง

เดียวตามท่ีคาดกนัไว ้  แต่เป็นการทาํงานร่วมกนัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหลายประการจากลกัษณะภูมิ

ประเทศท่ีมีส่ิงปกคลุมดินเป็นลกัษณะเฉพาะ  คุณสมบติัทางธรณีเทคนิคของวสัดุรองรับในพ้ืนท่ี  

และการหน่วงเพื่อการสะสมตวัของซากตน้ไมแ้ละตะกอน  การประสมประสานของปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลดงักล่าวเหล่าน้ีไดท้าํให้เกิดตะกอนไหลถล่มและนํ้ าปนตะกอนท่วมบ่าได ้  กระบวนการ
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ดังกล่าวน้ียงัทาํให้เกิดความรุนแรงมากข้ึนอีกเน่ืองจากการเกิดแนวชั่วคราวกั้นการไหลตาม

ธรรมชาติ  ท่ีต่อมาไดพ้งัทลายลงจากนํ้ าหนกัของนํ้ าท่ีกกัเอาไวห้ลงัจากการเกิดเหตุการณ์พิบติัภยั

คร้ังน้ีแลว้  สามารถประเมินไดว้่าตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตะกอนไหลถล่ม

และนํ้ าปนตะกอนท่วมบ่าคร้ังต่อไปข้ึนอีก  เน่ืองจากตอ้งการเวลาสําหรับสะสมซากตน้ไมแ้ละ

ตะกอนในลุ่มนํ้ าใหมี้ปริมาณมากพอเสียก่อน  ต่อมาภาวินี  และคณะ (2551) ไดน้าํเสนอฐานขอ้มูล

และฐานความรู้เข่ือนป้องกันตล่ิงแม่�นํ้ าโขงในจังหวัดหนองคาย  โดยประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  โดยการศึกษา  ขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละความรู้ทัว่ไปของเข่ือนป้องกนัตล่ิง  การ

สาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อจดัลาํดบัความสําคญัของ  ปัจจยัท่ีมีผล ต่อการเลือกรูปแบบเข่ือน

ป้องกนัตล่ิง การทาํผงัแนวทางการเลือกรูปแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิงเบ้ืองตน้  และการนาํผลของการ

ดาํเนินการดังกล่าวมาจดัทาํฐานขอ้มูล  และฐานความรู้เข่ือนป้องกนัตล่ิงแม่นํ้ าโขง  ขอ้มูลและ

ความรู้�  รวมถึงผงัแนวทางการเลือกรูปแบบเข่ือนเบ้ืองต้นจะจัดเก็บ  เป็นฐานข้อมูลซ่ึง

ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป  เช่น  ข้อมูลการเจาะสํารวจชั้ นดิน  เป็นต้น  และฐานความรู้ซ่ึง

ประกอบดว้ยความรู�ทัว่ไปของเข่ือนป้องกนัตล่ิง  และปัจจยัต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ

เข่ือนตลอดจนมีโปรแกรมจาํลองเลือกรูปแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิงเพี่อเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการ

ออกแบบ  และเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมการ จดัทาํฐานขอ้มูล และฐานความรู�ท่ีจะอยูใ่นรูปแบบ

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีประยุกต์�ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์�โดยใช้

โปรแกรม Geomedia Professional 5.2 ร่วมกบัโปรแกรม Visual Basic 6.0 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย  4 ส่วนคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การปรับแต่งขอ้มูลเชิงเลข

และภาพถ่ายทางอากาศ การนาํเขา้ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย  ขอ้มูลขอบเขตการปกครอง  ซ่ึงไดจ้ากกรมโยธาธิ-

การและผงัเมือง  และกรมแผนท่ีทหาร  และขอ้มูลแผนท่ีเชิงเลข  ในรูปแบบเวกเตอร์  มาตราส่วน   

1 : 50,000 ประกอบไปดว้ย ขอบเขตการปกครอง  การคมนาคม  และตาํแหน่งเข่ือนป้องกนัตล่ิง  

1.2 ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 10 ประเภทตามแผนผงักาํหนดการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีไดจ้าํแนกประเภท  และแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวง 

พร้อมทั้งจดัลาํดบัความสาํคญั  โดยใชเ้กณฑ์ให้พื้นท่ีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตมากท่ีสุดเป็น

อนัดบัท่ี 1 (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 449, 2543) ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบ่งประเภทตามแผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและจดัลาํดบั

ความสาํคญัตามลกัษณะพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตจากมากไปนอ้ย  

ลาํดับความสําคญั การใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Land use) 

1  พื้นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 

2  พื้นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 

3  พื้นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 

4  พื้นท่ีสถาบนัการศึกษา 

5  พื้นท่ีสถาบนัศาสนา 

6  พื้นท่ีสถาบนัราชการ 

7  พื้นท่ีโครงการคมนาคมและขนส่ง 

8  พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

9  พื้นท่ีอุตสาหกรรมเฉพาะ 

10  พื้นท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการละการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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2. การปรับแต่งข้อมูลเชิงเลขและภาพถ่ายทางอากาศ  ประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 

2.1 แปลงขอ้มูลแผนท่ีเชิงเลข (Digital map) ท่ีไดจ้ากกรมแผนท่ีทหาร  ให้อยู่ในรูป

ระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic cordinate system) อา้งอิงระบบพิกดัจากแผนท่ีภูมิประเทศ  กรม

แผนท่ีทหาร  มาตราส่วน 1:25,000 และ 1:50,000 ลาํดบัชุด L7018 ปี พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2537 และ 

พ.ศ. 2541 ดงัแสดงในภาพท่ี 14-16 

 

 

ภาพที ่14  ภาพถ่ายอากาศปี พ.ศ. 2517 (มาตราส่วน 1:25,000) 

 

 
ภาพที ่15  ภาพถ่ายอากาศปี พ.ศ. 2537 (มาตราส่วน 1:50,000)  
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ภาพที ่16  ภาพถ่ายอากาศปี พ.ศ. 2537 (มาตราส่วน 1:50,000) 

 

2.2 ปรับแกค้วามผิดพลาดเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) ดว้ยวิธีการกาํหนด

ตาํแหน่งจุดควบคุมพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) โดยอา้งอิงจากภาพถ่ายอากาศ  และ

กาํหนดจุดอา้งอิงกบัขอ้มูลเส้นถนนท่ีนาํเขา้จากแผนท่ีเชิงเลข  โดยใชจุ้ดอา้งอิง  จาํนวน 10 จุดต่อ

ภาพ 

 

3.  การนําเข้าข้อมูล ประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 

3.1 การดิจิไทซ์ (Digitize) เส้นขอบเขตริมตล่ิงแม่นํ้ าแม่กลองจากภาพถ่ายทางอากาศ 

โดยใชว้ิธีการแปลตีความดว้ยสายตา ดงัแสดงในภาพท่ี 17-19 

 

 

ภาพที ่17  ภาพถ่ายอากาศปี พ.ศ. 2517 ท่ีผา่นการดิจิไทซ์ขอ้มูลแม่นํ้า 
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ภาพที ่18  ภาพถ่ายอากาศปี พ.ศ. 2537 ท่ีผา่นการดิจิไทซ์ขอ้มูลแม่นํ้า 

 

 
ภาพที ่19  ภาพถ่ายอากาศปี พ.ศ. 2541 ท่ีทาํท่ีผา่นการดิจิไทซ์ขอ้มูลแม่นํ้า 

 

3.2 ขอ้มูลแผนท่ีเชิงเลขทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบเวกเตอร์  นาํมาแกไ้ข  และจดัการ

ฐานข้อมูลทั้ งข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลคุณลักษณะ  ให้มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กันแบบ 

RDBMS โดยใชโ้ปรแกรม ArcGIS 9.3 เช่นการเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลพื้นท่ีใหมี้ความสัมพนัธ์กบั

ขอ้มูลประชากร  กจ็ะไดข้อ้มูลพื้นท่ีท่ีบอกถึงจาํนวนประชากรรวมเขา้ดว้ยกนั 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 

4.1 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของตล่ิงแม่นํ้ า  ใน 2 ช่วงปีท่ีผ่านมา  โดยนาํขอ้มูลเส้น

ขอบแนวตล่ิงจากภาพถ่ายทางอากาศท่ีไดจ้ากการดิจิไทซ์  มาทาํการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีดว้ยการ

ซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay) ภาพถ่ายทางอากาศ 2 ช่วงปี  โดยคาํสั่งคลิบ (Clip) โดยโปรแกรม

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.3 จะเห็นขอบของตล่ิงท่ีหายไปในช่วง 21 ปี  ดงัแสดงในภาพท่ี 

20 - 22 

 

ภาพที ่20  แม่นํ้าปี พ.ศ. 2517 ท่ีผา่นการคลิบกบัแม่นํ้าปี พ.ศ.2537 

 

 

ภาพที ่21  แม่นํ้าปี พ.ศ. 2537 ท่ีผา่นการคลิบกบัแม่นํ้าปี พ.ศ.2541 
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ภาพที ่22  แม่นํ้าปี พ.ศ. 2517 ท่ีผา่นการคลิบกบัแม่นํ้าปี พ.ศ.2541 

 

4.2 คาํนวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของตล่ิงแม่นํ้ า  อดุล  และคณะ (ม.ป.ป.) ไดอ้า้ง

ถึงการคาํนวณการหาระยะแนวตั้งฉากกบัตล่ิง  ของสิน  สินสกุล  และคณะ  ว่าสามารถอธิบายถึง

ระยะท่ีตล่ิงหายไปไดจ้ากการคาํนวณโดยใชส้มการท่ี 4-6 ในการอธิบาย  

พื้นท่ีถดถอยของตล่ิงแม่นํ้าต่อปี = 
พื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
 สมการท่ี (4) 

 

ระยะในแนวตั้งฉาก = 
พื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะ

ระยะทางท่ีถกูกดัเซาะในแต่ละบริเวณ
 สมการท่ี (5) 

 

ระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้า = 
ระยะในแนวตั้งฉาก

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
 สมการท่ี (6) 

 

4.3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง  โดยวิธีการฟัซซีลอจิก  

โดยทาํการออกแบบฟัซซีลอจิก (Fuzzy logic controller) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

4.3.1 การทาํฟัซซิฟิเคชั่นของขอ้มูลนําเขา้ (Fuzzyfication) เป็นการหาค่าขอ้มูล

นาํเขา้ของระบบ  หาช่วงฟัซซีของขอ้มูลนาํเขา้  และทาํการสร้างระดบัการเป็นสมาชิกท่ีสามารถ

เป็นไปได ้ โดยขอ้มูลนาํเขา้ของระบบมี 2 ตวั คือ 

1) ค่าระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ า (Regression of river bank, RB) หาไดจ้าก

สมการท่ี 4-6 และนํามาแบ่งตามเกณฑ์การจดัระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง  ซ่ึงสุวรรณี 

(2553) ไดก้ล่าวว่า  ผลกระทบ  หมายถึง  ผลกระทบของเหตุการณ์หน่ึงเป็นการวดัผลท่ีเหตุการณ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

นั้นจะมีต่อองคก์ร  โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 5 ระดบั  ต่อไปน้ี (1) รุนแรงมาก (Catastrophic) (2) มาก 

(Major) (3) ปานกลาง (Moderate) (4) นอ้ย (Minor) (5) ไม่สาํคญั (Insignificant) 

2) ค่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land use, U) หาไดจ้ากตารางท่ี 3 การใช้

ประโยชน์ท่ีดินแบ่งประเภทตามแผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  และจดัลาํดบัความสําคญั

ตามลกัษณะพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต  

ตวัแปรขอ้มูลนาํเขา้ทั้ง 2 ตวัตอ้งนาํมาผ่านขั้นตอนของการฟัซซิฟิเคชัน่ใน

รูปแบบของฟัซซี  โดยการเปรียบเทียบค่าตวัแปรขอ้มูลนาํเขา้ แสดงดงัตารางท่ี 4 และ 5 

 

ตารางที ่4  การเทียบค่าตวัแปรขอ้มูลนาํเขา้ (Quantized) ระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้า 

Regression of river bank (RB) Quantized 

RB ≥ 10 5 

7.5 ≤ RB < 10 4 

5 ≤ RB < 7.5 3 

2.5 ≤ RB < 5 2 

1 ≤ RB < 2.5 1 

 

ตารางที ่5  การเทียบค่าตวัแปรขอ้มูลนาํเขา้ (Quantized) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

Land use (L) Quantized 

พื้นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (L10) 100 

พื้นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง (L9) 90 

พื้นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย (L8) 80 

พื้นท่ีสถาบนัการศึกษา (L7) 70 

พื้นท่ีสถาบนัศาสนา (L6) 60 

พื้นท่ีสถาบนัราชการ (L5) 50 

พื้นท่ีโครงการคมนาคมและขนส่ง (L4) 40 

พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (L3) 30 

พื้นท่ีอุตสาหกรรมเฉพาะ (L2) 20 

พื้นท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการละการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (L1) 10 

ท่ีมา : กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 449 (2543) 
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4.3.2 การกาํหนดตวัแปรผลลพัธ์ฟัซซีทาํดีฟัซซิฟิเคชัน่ระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ า  

ไดด้งัตารางท่ี 6 และ 7 

 

ตารางที ่6  การกาํหนดตวัแปรผลลพัธ์ฟัซซี ระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้า 

Output status Assigned value 

H 1 

RH 0.964 

M 0.868 

RL 0.688 

L 0.504 

 

ตารางที ่7  การกาํหนดตวัแปรผลลพัธ์ฟัซซี รูปแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิงแม่นํ้า 

Output status Assigned value 

D5 0.900376 

D4 0.7500 

D3 0.5000 

D2 0.2500 

D1 0.0800 

 

4.3.3 การกาํหนดขอบเขตเชิงภาษา (Fuzzy linguistic) และการกาํหนดค่าความ

เป็นสมาชิก (Grade of membership function)  

การกาํหนดขอบเขตเชิงภาษา (Fuzzy linguistic) และการกาํหนดค่าความ

เป็นสมาชิก (Grade of membership function) ของ Fuzzy subset ต่างๆ  ท่ีระดบัการควอนไทซ์ท่ี

แตกต่างกนั  การกาํหนดของเขตเชิงภาษา  ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชใ้นระบบการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก ใน

ท่ีน้ีแบ่งระดบัของฟัซซีท่ีใชก้บัตวัแปรขอ้มูลนาํเขา้  และผลลพัธ์  ไดด้งัน้ี  

1) High (H) : มาก 

2) Relatively high (RH) : ค่อนขา้งมาก 

3) Medium (M) : กลาง 

4) Relatively low (RL) : ค่อนขา้งนอ้ย 

5) Low (L) : นอ้ย 
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6) Dem 5 (D1) : เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนัดิน 100 

เปอร์เซ็นต ์

7) Dem 4 (D2) : เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนัดิน 75 

เปอร์เซ็นต ์ป้องกนัตล่ิงชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน 25 เปอร์เซ็นต ์

8) Dem 3 (D3) : เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนัดิน 50 

เปอร์เซ็นต ์ป้องกนัตล่ิงชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน 50 เปอร์เซ็นต ์

9) Dem 2 (D4) : เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนัดิน 25 

เปอร์เซ็นต ์ป้องกนัตล่ิงชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน 75 เปอร์เซ็นต ์

10) Dem 1 (D5) : ป้องกนัตล่ิงชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน 100 

เปอร์เซ็นต ์

การกาํหนดรูปร่างของกราฟฟังก์ชนัการเป็นสมาชิกของขอ้มูลนาํเขา้ทั้ง 2 

ตวั  และผลลพัธ์ในรูปแบบรูปสามเหล่ียมเน่ืองจากใชง้านไดง่้ายไม่ซับซ้อน  สามารถคาํนวณค่า

ความเป็นสมาชิกในแต่ละจุดไดแ้ม่นยาํ  และสะดวก  และสามารถปรับความกวา้งของฐานเพื่อให้

การควบคุมไดผ้ลดีท่ีสุดได ้ การกาํหนดรูปร่างกราฟของฟังกช์นัการเป็นสมาชิกของขอ้มูลนาํเขา้ทั้ง 

2 ตวั และผลลพัธ์ของฟัซซี  แสดงดงัภาพท่ี 23-25 
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ภาพที ่23  ฟังกช์นัการเป็นสมาชิกของขอ้มูลนาํเขา้ท่ี 1 (ระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้า) 
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ภาพที ่24  ฟังกช์นัการเป็นสมาชิกของขอ้มูลนาํเขา้ท่ี 2 (การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน) 

 

0.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

D1 D4D3D2 D5

Fuzzy output of dam
1  

ภาพที ่25  ฟังกช์นัการเป็นสมาชิกของผลลพัธ์  

 

4.3.4 การสร้างเง่ือนไขหรือกฎควบคุม 

การสร้างเง่ือนไขหรือกฎควบคุมสามารถนาํค่าขอ้มูลนาํเขา้มาประมวลผล

ออกไปได ้ เม่ือทาํตาม  ขั้นตอนท่ี 4.3.1 และ 4.3.2 แลว้จะเป็นการสร้างเง่ือนไขท่ีจะนาํมาใชใ้นการ

ควบคุมของฟัซซีลอจิก  เพื่อควบคุมการเลือกรูปแบบเข่ือน  ขั้นตอนน้ีมีความสาํคญัมาก  เพราะเป็น

การจําลองพฤติกรรมของระบบท่ีเป็นไปได้  หรือเป็นการกําหนดให้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิก

ปฏิบติัการควบคุมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระยะถดถอยของตล่ิง  โดยค่าผลลพัธ์ท่ีไดน้าํไปหาค่าการ

เปล่ียนแปลงดิวต้ีไซเคิลเป็นค่าเท่าไหร่ข้ึนอยู่กบัค่าขอ้มูลนาํเขา้ทั้ง 2 ตวั  ท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 กฎฟัซซี 

RB 

L 
H RH M RL L 

L10 D1 D1 D1 D1 D1 

L9 D1 D1 D1 D1 D1 

L8 D1 D1 D1 D1 D2 

L7 D1 D1 D1 D2 D3 

L6 D1 D1 D2 D3 D4 

L5 D1 D2 D3 D4 D5 

L4 D2 D3 D4 D5 D5 

L3 D3 D4 D5 D5 D5 

L2 D4 D5 D5 D5 D5 

L1 D5 D5 D5 D5 D5 

 

หรือสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูป If ……then ไดด้งัน้ี 

1) If (L is L1) and (RB is L) then (fuzzy output is D5) 

2) If (L is L1) and (RB is RL) then (fuzzy output is D5) 

3) If (L is L1) and (RB is M) then (fuzzy output is D5) 

4) If (L is L1) and (RB is RH) then (fuzzy output is D5) 

5) If (L is L1) and (RB is H) then (fuzzy output is D5) 

6) If (L is L2) and (RB is L) then (fuzzy output is D5) 

7) If (L is L2) and (RB is RL) then (fuzzy output is D5) 

8) If (L is L2) and (RB is M) then (fuzzy output is D5) 

9) If (L is L2) and (RB is RH) then (fuzzy output is D5) 

10) If (L is L2) and (RB is H) then (output1 is D4) 

11) If (L  is L3) and (RB is L) then (output1 is D5) 

12) If (L is L3) and (RB is RL) then (output1 is D5) 

13) If (L is L3) and (RB is M) then (output1 is D5) 

14) If (L is L3) and (RB is RH) then (output1 is D4) 

15) If (L is L3) and (RB is H)  then (output1 is D3) 
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16) If (L is L4) and (RB is L) then (output1 is D5) 

17) If (L is L4) and (RB is RL) then (output1 is D5) 

18) If (L is L4) and (RB is M) then (output1 is D4) 

19) If (L is L4) and (RB is RH) then (output1 is D3) 

20) If (L is L4) and (RB is H) then (output1 is D2) 

21) If (L is L5) and(RB is L) then (output1 is D5) 

22) If (L is L5) and (RB is RL) then (output1 is D4) 

23) If (L is L5) and (RB is M) then (output1 is D3) 

24) If (L is L5) and (RB is RH) then (output1 is D2) 

25) If (L is L5) and (RB is H) then (output1 is D1) 

26) If (L  is L6) and (RB is L) then (output1 is D4) 

27) If (L is L6) and (RB is RL) then (output1 is D3) 

28) If (L is L6) and (RB is M) then (output1 is D2) 

29) If (L is L6) and (RB is RH) then (output1 is D1) 

30) If (L is L6) and (RB is H) then (output1 is D1) 

31) If (L is L7) and (RB is L) then (output1 is D3) 

32) If (L is L7) and (RB is RL) then (output1 is D2) 

33) If (L is L7) and (RB is M) then (output1 is D1) 

34) If (L is L7) and (RB is RH) then (output1 is D1) 

35) If (L is L7) and (RB is H) then (output1 is D1) 

36) If (L is L8) and (RB is L) then (output1 is D2) 

37) If (L is L8) and (RB is RL) then (output1 is D1) 

38) If (L is L8) and (RB is M) then (output1 is D1) 

39) If (L is L8) and (RB is RH) then (output1 is D1) 

40) If (L is L8) and (RB is H) then (output1 is D1) 

41) If (L is L9) and (RB is L) then (output1 is D1) 

42) If (L is L9) and (RB is RL) then (output1 is D1) 

43) If (L is L9) and (RB is M) then (output1 is D1) 

44) If (L is L9) and (RB is RH) then (output1 is D1) 

45) If (L is L9) and (RB is H) then (output1 is D1) 
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46) If (L is L10) and (RB is L) then (output1 is D1) 

47) If (L is L10) and (RB is RL) then (output1 is D1) 

48) If (L is L10) and (RB is M) then (output1 is D1) 

49) If (L is L10) and (RB is RH) then (output1 is D1) 

50) If (L is mf10) and (RB is H) then (output1 is D1) 

 

ในท่ีน้ีใชต้วัดาํเนินการ AND โดยใชค่้าตํ่าท่ีสุด (Minimum) ของตวัแปรเง่ือนไข 

(Condition) ในการคาํนวณผลลพัธ์รวมของฟัซซี  ซ่ึงการเลือกค่าตํ่าสุดจะทาํใหค้วามแขง็แกร่งของ

กฎท่ีไดเ้ลือกอยูน่ั้นข้ึนอยูก่บัค่าตวัแปร  ส่วนเง่ือนไขท่ีมีค่าความเป็นสมาชิกนอ้ยท่ีสุด 

 

4.3.5 การดีฟัซซิฟิเคชนัของขอ้มูลนาํเขา้  

การดีฟัซซิฟิเคชนัของขอ้มูลนาํเขา้  และการกาํหนดวิธีการรวมผลของฟัซซี

เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นจริงในรูปคริซ์ปเซต (Crisp set) จากเง่ือนไขในขั้นตอนท่ี 4.3.3 เม่ือพิจารณา

ความเป็นไปไดข้องผลลพัธ์  จะเห็นว่าในแต่ละขอ้มูลนาํเขา้จะไดค้่าผลลพัธ์ออกมาหลายค่า  จึงตอ้ง

หาค่าท่ีแม่นตรงเพียงค่าเดียวเพื่อให้ไดค่้าของผลลพัธ์ท่ีแทจ้ริงของตวัควบคุมฟัซซีลอจิก  ซ่ึงจะใช้

วิธีการหาจุดศูนยถ่์วง (Central of Gravity: COG) เป็นวิธีการเฉล่ียผลท่ีไดจ้ากการตีความหาเหตุ  ดงั

สมการท่ี 4 ในบทท่ี 2 

ผลการคํานวณค่าผลลัพธ์ของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกด้วยวิ ธีการหา

จุดศูนยถ่์วงแสดงดงัตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9  ผลการคาํนวณผลลพัธ์ของระบบ 

RB 

L 
H RH M RL L 

L10 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 

L9 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 

L8 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.2500 

L7 0.0800 0.0800 0.0800 0.2500 0.5000 

L6 0.0800 0.0800 0.2500 0.5000 0.7500 

L5 0.0800 0.2500 0.5000 0.7500 0.900376 

L4 0.2500 0.5000 0.7500 0.900376 0.900376 

L3 0.5000 0.7500 0.900376 0.900376 0.900376 

L2 0.7500 0.900376 0.900376 0.900376 0.900376 

L1 0.900376 0.900376 0.900376 0.900376 0.900376 

 

4.3.6 การเปล่ียนค่าผลลพัธ์ท่ีหาได ้

หลงัจากท่ีไดท้าํฟัซซิฟิเคชนัเสร็จแลว้จะไดผ้ลการคาํนวณในรูปผลลพัธ์ของ

ฟัซซี  ซ่ึงค่าผลลพัธ์น้ียงัไม่สามารถนาํไปใชใ้นการเสนอกลุ่มรูปแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิงไดโ้ดยตรง  

จึงตอ้งนาํผลลพัธ์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั  การกาํหนดตวัแปรผลลพัธ์ฟัซซี  รูปแบบเข่ือนป้องกนั

ตล่ิงแม่นํ้ าในตารางท่ี 7 เป็นกระบวนการกลับการหาค่าข้อมูลขําเข้าของฟัซซี  เพื่อหาการ

เปล่ียนแปลงของดิวต้ีไซเคิล (Duty cycle) ท่ีจะนาํมาเสนอเป็นกลุ่มรูปแบบเข่ือนป้องกนัตล่ิง  โดย

คิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วามเป็นไปไดท่ี้จะเป็นกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนัดิน  และกลุ่ม

เข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดินดงัแสดงในภาพท่ี 25 
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 ีซซั ฟงอข์ธพั ลลผา ่ค

>= 0.900376 (D5)

นิ ดนักงา้ รสงร คโม่ีมไ ดินชง่ ิลตนั กงอ้ปนอ่ ื ขเ

คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

นิ ดนักงา้ รสงร คโีมดิ น

คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

<= 0.0800 (D1)

นิ ดนักงา้ รสงร คโมีดิ นชง ่ ิลตนั กงอ้ปนอ่ ื ขเ

=(  ีซซั ฟงอข์ธพั ลลผา ่ค*100) /0.900376 

นิ ดนักงา้ รสงร คโม่ีมไ ดินชง่ ิลตนั กงอ้ปนอ่ ื ขเ

=100-(  ีซซั ฟงอข์ธพั ลลผา ่ค*100) /0.900376 

END

truefalse truefalse

 
 

ภาพที ่26  การคิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วามเป็นไปไดท่ี้จะเป็นกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนั

ดิน และ ชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน 

 

กระบวนการสร้างระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณทางคณิตศาสตร์  ท่ีมีการคาํนวณใน

รูปแบบเมตริกซ์มาใช ้ เพื่อลดความยุ่งยากในการคาํนวณของระบบเมตริกซ์  จึงไดน้าํโปรแกรม 

MATLAB มาใชใ้นระบบการทาํงาน  เน่ืองจากโปรแกรมดงักล่าวเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถ

ในการรองรับการคาํนวณรูปแบบต่างๆ  ไดเ้ป็นอย่างดี  และเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่าแพร่หลาย  โดย

โปรแกรม MATLAB จะมี Toolbox ในแต่ละสาขา  เช่น  การประมวลผลสัญญาณ (Signal 

processing toolbox) การประมวลผลภาพ (Image processing toolbox) ระบบควบคุม (Control 

system toolbox) โครงข่ายประสาท (Neural networks toolbox) ฟัซซ่ีลอจิก (Fuzzy logic toolbox) 

เวฟเลท (Wavelet toolbox) การติดต่อส่ือสาร (Communication toolbox) สถิติ (Statistics toolbox) 

และสาขาอ่ืนๆ  มากมาย  ภายใน Toolbox แต่ละสาขาก็จะมีฟังก์ชนัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

แกปั้ญหาในสาขานั้นๆ  ใหเ้ลือกประยกุตใ์ชง้านเป็นจาํนวนมาก มีขอ้ดีคือ MATLAB มี Algorithm 

พฒันาไดง่้ายไม่ยุง่ยาก  สามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้นคณิตศาสตร์ท่ีมีความซบัซอ้นไดง่้าย  และ

รวดเร็วกว่าโปรแกรมภาษาอ่ืนๆ  เช่น C, Fortran, Basic เป็นตน้  มีโครงสร้างแบบจาํลอง 

(Simulink) ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลท่ีเรานาํไปสร้างบลอ็กไดอะแกรมเพื่อใชท้ดสอบ  และประเมินผลระบบ

ไดนามิก ต่างๆ  ก่อนนาํไปใชง้านจริง  สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว  

ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างรูปแบบ Graphical User Interface ไดโ้ดยการเลือกใช ้object และเมนูต่างๆ 

โดยโปรแกรม MATLAB จะมีเคร่ืองมือใหเ้ลือกใช ้ สามารถเลือกนาํไปใชใ้นการทาํงานปฏิสัมพนัธ์

กนัระหว่างผูใ้ชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้  โปรแกรม MATLAB เป็นระบบ Interactive ซ่ึงส่วนของ

ขอ้มูลพื้นฐานเป็นอาร์เรยท่ี์ไม่ตอ้งการมิติ ทาํใหโ้ปรแกรม MATLAB สามารถทาํการแกปั้ญหาทาง

เทคนิคต่างๆ  ไดม้ากใชเ้วลาในการประมวลผลนอ้ย  และดีกวา่โปรแกรมภาษา C และ Fortran 
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4.4 นาํค่าท่ีได ้ มาใชใ้นการเสนอกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีเหมาะสม  ตามรูปแบบ

มาตรฐานแนะนาํเข่ือนป้องกนัตล่ิงริมแม่นํ้ าขนาดใหญ่�  ท่ีไดท้าํการศึกษาและออกแบบไวโ้ดย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่4 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 

 

1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

จากการซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศได้ผลลัพธ์ดังแสดงในภาพท่ี 26-28 และมี

รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 10-12 และไดท้าํการเปรียบเทียบค่าระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าท่ี

เกิดในช่วงระยะเวลา 24 ปี (พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2541) กบัค่าเฉล่ียท่ีเกิดจากการนาํระยะถดถอยของ

ตล่ิงแม่นํ้า 2 ช่วงปี (พ.ศ. 2517-2537 และ พ.ศ. 2537-2541) 
 

 
RB ≥ 10 เมตรต่อปี  

7.5 ≤ RB < 10 เมตรต่อปี  

5 ≤ RB < 7.5 เมตรต่อปี 

 2.5 ≤ RB < 5 เมตรต่อปี 

1 ≤ RB < 2.5 เมตรต่อปี 

ภาพที ่26 ตาํแหน่งพื้นท่ีเส่ียงของตล่ิงแม่นํ้าแม่กลองในเขต จ.กาญจนบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ท่ี

มีการถดถอยมากกวา่ 1 เมตรต่อปี
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ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

1 ท่าม่วง 324,330.69 615.913442 16216.53 526.584858 26.3292429 สูง 10 

2 เมือง 340,791.07 1,175.13 17039.55 290.0035281 14.5001764 สูง 10 

3 ท่าม่วง 367,478.19 1,277.29 18373.91 287.700753 14.3850377 สูง 40 

4 ท่ามะกา 289,682.36 1,848.38 14484.12 156.721924 7.8360962 ค่อนขา้งสูง 80 

5 ท่าม่วง 361,299.98 2,716.36 18065 133.0086329 6.65043164 ปานกลาง 10 

6 ท่าม่วง 223,470.37 1,766.40 11173.52 126.511698 6.3255849 ปานกลาง 40 

7 ท่าม่วง 183,204.24 1,451.33 9160.212 126.2316918 6.31158459 ปานกลาง 30 

8 เมือง 161,272.55 1,838.77 8063.628 87.70669917 4.38533496 ค่อนขา้งตํ่า 10 

9 ท่าม่วง 107,069.12 1,295.49 5353.456 82.64784265 4.13239213 ค่อนขา้งตํ่า 90 

10 ท่าม่วง 142,855.10 1,756.62 7142.755 81.32376042 4.06618802 ค่อนขา้งตํ่า 10 

11 ท่าม่วง 115,173.78 1,421.31 5758.689 81.03342334 4.05167117 ค่อนขา้งตํ่า 30 

12 ท่าม่วง 22,916.15 353.320752 1145.807 64.85933509 3.24296675 ค่อนขา้งตํ่า 10 

13 ท่าม่วง 4,554.57 123.97772 227.7284 36.73699589 1.83684979 ตํ่า 10 

14 ท่ามะกา 12,177.01 360.142941 608.8507 33.81161271 1.69058064 ตํ่า 10 

15 ท่าม่วง 32,026.73 978.199008 1601.337 32.74050756 1.63702538 ตํ่า 100 

43 
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ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 
 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ  

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

16 ท่าม่วง 18,842.20 589.309326 942.1101 31.9733646 1.59866823 ตํ่า 20 

17 เมือง 5,360.74 194.72063 268.037 27.53042025 1.37652101 ตํ่า 40 

18 ท่ามะกา 6,671.56 256.03637 333.5781 26.05708341 1.30285417 ตํ่า 100 

19 ท่าม่วง 33,030.26 1,326.79 1651.513 24.89486147 1.24474307 ตํ่า 30 

20 ท่าม่วง 23,452.29 989.166833 1172.614 23.70913092 1.18545655 ตํ่า 90 

21 เมือง 3,571.53 161.282865 178.5763 22.14449032 1.10722452 ตํ่า 40 

22 ท่าม่วง 4,877.24 236.80048 243.8619 20.59640567 1.02982028 ตํ่า 10 

23 เมือง 43,392.25 2,337.98 2169.613 18.55972057 0.92798603 ตํ่า 10 

24 ท่าม่วง 4,587.74 253.299177 229.387 18.11194456 0.90559723 ตํ่า 40 

25 ท่าม่วง 8,269.35 516.260369 413.4677 16.01779891 0.80088995 ตํ่า 40 

26 ท่าม่วง 9,976.63 637.233626 498.8314 15.65615289 0.78280764 ตํ่า 40 

27 ท่าม่วง 5,931.88 415.339971 296.5942 14.28199606 0.7140998 ตํ่า 90 

28 ท่าม่วง 1,603.70 117.24854 80.18491 13.67776721 0.68388836 ตํ่า 90 

29 ท่าม่วง 3,665.19 278.936112 183.2594 13.13988649 0.65699432 ตํ่า 90 

30 ท่ามะกา 1,159.58 88.735629 57.97904 13.06781574 0.65339079 ตํ่า 10 44 
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ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 
 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

31 เมือง 6,064.19 503.227852 303.2097 12.05059196 0.6025296 ตํ่า 80 

32 ท่าม่วง 1,567.22 131.786176 78.36106 11.8921515 0.59460758 ตํ่า 50 

33 ท่าม่วง 3,528.26 300.417113 176.4129 11.74453081 0.58722654 ตํ่า 100 

34 ท่าม่วง 8,688.34 741.721823 434.4168 11.71373843 0.58568692 ตํ่า 10 

35 เมือง 1,034.31 89.633489 51.71527 11.53927469 0.57696373 ตํ่า 10 

36 ท่าม่วง 1,554.71 141.05345 77.7356 11.02214794 0.5511074 ตํ่า 20 

37 ท่ามะกา 1,245.36 114.961058 62.2679 10.83286883 0.54164344 ตํ่า 100 

38 ท่าม่วง 1,950.64 182.424032 97.53187 10.69287501 0.53464375 ตํ่า 40 

39 ท่าม่วง 2,554.57 246.27299 127.7287 10.37293876 0.51864694 ตํ่า 100 

40 ท่าม่วง 2,412.48 239.03561 120.6242 10.0925721 0.50462861 ตํ่า 40 

41 ท่าม่วง 1,620.83 183.722103 81.0416 8.82219343 0.44110967 ตํ่า 50 

42 ท่าม่วง 2,532.65 292.292778 126.6324 8.664767376 0.43323837 ตํ่า 10 

43 เมือง 734.064263 86.177818 36.70321 8.518018674 0.42590093 ตํ่า 40 

44 เมือง 1,033.35 121.926667 51.66756 8.475186933 0.42375935 ตํ่า 40 

45 ท่าม่วง 995.149703 119.02999 49.75749 8.360495561 0.41802478 ตํ่า 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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46 

ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

46 เมือง 2,818.30 339.741529 140.9148 8.295409355 0.41477047 ตํ่า 90 

47 ท่าม่วง 1,877.78 226.623772 93.88898 8.285889968 0.4142945 ตํ่า 100 

47 ท่าม่วง 984.092484 119.017101 49.20462 8.268496508 0.41342483 ตํ่า 100 

49 เมือง 2,423.38 297.419723 121.169 8.148014982 0.40740075 ตํ่า 40 

50 ท่าม่วง 1,706.21 215.297801 85.31052 7.924885424 0.39624427 ตํ่า 30 

51 ท่าม่วง 966.780677 124.339939 48.33903 7.775302809 0.38876514 ตํ่า 50 

52 ท่าม่วง 2,360.11 305.087362 118.0053 7.735835544 0.38679178 ตํ่า 40 

53 ท่าม่วง 1,512.51 197.498004 75.62572 7.658378482 0.38291892 ตํ่า 10 

54 ท่าม่วง 1,431.41 188.375238 71.57036 7.598701747 0.37993509 ตํ่า 80 

55 ท่าม่วง 4,524.85 609.987773 226.2424 7.417931984 0.3708966 ตํ่า 40 

56 ท่าม่วง 418.163916 57.523993 20.9082 7.269382638 0.36346913 ตํ่า 10 

57 ท่าม่วง 1,195.88 165.867538 59.7938 7.209824999 0.36049125 ตํ่า 10 

58 เมือง 1,246.45 187.445346 62.32231 6.649651398 0.33248257 ตํ่า 20 

59 เมือง 908.356817 137.470065 45.41784 6.607669946 0.3303835 ตํ่า 10 

60 ท่าม่วง 1,523.89 242.969086 76.19429 6.27193292 0.31359665 ตํ่า 40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 47 

ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

61 ท่าม่วง 508.883371 81.329086 25.44417 6.257089512 0.31285448 ตํ่า 40 

62 เมือง 487.679897 78.599232 24.38399 6.204639468 0.31023197 ตํ่า 80 

63 เมือง 642.783308 104.453806 32.13917 6.153756695 0.30768783 ตํ่า 100 

64 ท่าม่วง 384.14731 63.708989 19.20737 6.029719134 0.30148596 ตํ่า 30 

65 ท่าม่วง 433.306239 77.365473 21.66531 5.600770243 0.28003851 ตํ่า 20 

66 เมือง 270.662343 49.292931 13.53312 5.490895703 0.27454479 ตํ่า 10 

67 ท่าม่วง 975.565203 181.093338 48.77826 5.38708499 0.26935425 ตํ่า 40 

68 ท่าม่วง 1,458.07 278.029117 72.90351 5.2443073 0.26221537 ตํ่า 40 

69 ท่าม่วง 313.599377 62.034035 15.67997 5.055279364 0.25276397 ตํ่า 90 

70 ท่าม่วง 289.824982 57.366061 14.49125 5.052202939 0.25261015 ตํ่า 30 

71 ท่าม่วง 353.872725 70.208839 17.69364 5.040287377 0.25201437 ตํ่า 80 

72 ท่าม่วง 270.503317 53.677978 13.52517 5.039372329 0.25196862 ตํ่า 30 

73 เมือง 659.412329 130.869687 32.97062 5.038694171 0.25193471 ตํ่า 10 

74 เมือง 246.490383 49.142195 12.32452 5.01586026 0.25079301 ตํ่า 20 

75 ท่าม่วง 615.183453 123.824847 30.75917 4.968174546 0.24840873 ตํ่า 40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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48 
ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

76 ท่ามะกา 545.824534 109.906742 27.29123 4.966251606 0.24831258 ตํ่า 10 

77 ท่าม่วง 1,033.70 211.83266 51.68483 4.879778803 0.24398894 ตํ่า 90 

78 ท่าม่วง 616.683157 129.206951 30.83416 4.772832671 0.23864163 ตํ่า 10 

79 เมือง 529.556758 111.657737 26.47784 4.742678584 0.23713393 ตํ่า 40 

80 ท่าม่วง 422.909911 95.723446 21.1455 4.418038931 0.22090195 ตํ่า 20 

81 เมือง 113.22655 26.254842 5.661328 4.312596892 0.21562984 ตํ่า 40 

82 ท่าม่วง 147.576178 34.25905 7.378809 4.307655291 0.21538276 ตํ่า 50 

83 เมือง 474.89031 115.826104 23.74452 4.100028349 0.20500142 ตํ่า 100 

84 ท่าม่วง 381.097102 94.821186 19.05486 4.019113429 0.20095567 ตํ่า 10 

85 ท่าม่วง 565.058082 144.366267 28.2529 3.914058968 0.19570295 ตํ่า 100 

86 ท่าม่วง 131.178825 33.982651 6.558941 3.860170444 0.19300852 ตํ่า 30 

87 ท่าม่วง 231.541934 65.542686 11.5771 3.532689124 0.17663446 ตํ่า 10 

88 ท่าม่วง 236.551254 71.000912 11.82756 3.331665007 0.16658325 ตํ่า 30 

89 ท่าม่วง 346.040692 106.954438 17.30203 3.235402836 0.16177014 ตํ่า 10 

90 ท่าม่วง 346.358744 107.081793 17.31794 3.23452507 0.16172625 ตํ่า 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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49 

ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2537 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

91 ท่าม่วง 503.476485 159.064905 25.17382 3.165226704 0.15826134 ตํ่า 100 

92 ท่าม่วง 614.536305 199.023191 30.72682 3.087762295 0.15438811 ตํ่า 40 

93 ท่าม่วง 212.53832 68.94928 10.62692 3.082531391 0.15412657 ตํ่า 100 

94 ท่าม่วง 198.915037 65.700193 9.945752 3.02761724 0.15138086 ตํ่า 40 

95 เมือง 345.186082 115.595279 17.2593 2.986160724 0.14930804 ตํ่า 90 

96 ท่าม่วง 82.057444 31.158162 4.102872 2.633577809 0.13167889 ตํ่า 30 

97 ท่าม่วง 64.246526 26.031955 3.212326 2.46798698 0.12339935 ตํ่า 30 

98 ท่าม่วง 65.300073 34.68628 3.265004 1.88259084 0.09412954 ตํ่า 80 

99 เมือง 14.221042 12.388245 0.711052 1.147946461 0.05739732 ตํ่า 100 

100 เมือง 80.526201 78.570858 4.02631 1.024886364 0.05124432 ตํ่า 100 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RB ≥ 10 เมตรต่อปี  

7.5 ≤ RB < 10 เมตรต่อปี  

5 ≤ RB < 7.5 เมตรต่อปี 

 2.5 ≤ RB < 5 เมตรต่อปี 

1 ≤ RB < 2.5 เมตรต่อปี 

 

ภาพที ่27  ตาํแหน่งพื้นท่ีเส่ียงของตล่ิงแม่นํ้าแม่กลองในเขต  จ.กาญจนบุรี  ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 

ท่ีมีการถดถอยมากกวา่ 1 เมตรต่อปี 

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2537-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

101 ท่าม่วง 529597 1311.868 132399.2 403.6968 100.9242 สูง 10 

2 เมือง 14,662.28 174.363 3665.57 84.09054 21.02264 สูง 10 

102 ท่าม่วง 54,196.43 705.3003 13549.11 76.84164 19.21041 สูง 40 

10 ท่าม่วง 14,475.74 282.2279 3618.934 51.29095 12.82274 สูง 10 

103 ท่าม่วง 27,941.29 644.0917 6985.322 43.38092 10.84523 สูง 30 

12 ท่าม่วง 47,577.86 1,202.27 11894.46 39.57336 9.893339 ค่อนขา้งสูง 10 

104 ท่าม่วง 21,837.18 682.2533 5459.295 32.00744 8.00186 ค่อนขา้งสูง 80 

56 ท่าม่วง 2,786.94 87.35198 696.7357 31.90475 7.976187 ค่อนขา้งสูง 10 

8 เมือง 37,142.54 1,233.98 9285.635 30.09984 7.524959 ค่อนขา้งสูง 10 

22 ท่าม่วง 6,690.60 275.7787 1672.651 24.26077 6.065194 ปานกลาง 10 

88 ท่าม่วง 4,107.84 180.9781 1026.959 22.69798 5.674494 ปานกลาง 30 

3 ท่าม่วง 28,809.29 1,293.25 7202.322 22.27671 5.569177 ปานกลาง 40 

13 ท่าม่วง 2,284.46 102.7009 571.115 22.24381 5.560954 ปานกลาง 10 

91 ท่าม่วง 1,016.46 48.96206 254.1155 20.7602 5.190049 ปานกลาง 100 

1 ท่าม่วง 7,697.68 417.5819 1924.42 18.43394 4.608485 ค่อนขา้งตํ่า 10 51 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2537-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

14 ท่ามะกา 5,468.28 322.4011 1367.07 16.96111 4.240277 ค่อนขา้งตํ่า 10 

75 ท่าม่วง 12,581.07 792.3826 3145.268 15.87752 3.969381 ค่อนขา้งตํ่า 40 

64 ท่าม่วง 3,667.08 253.5799 916.7696 14.46124 3.61531 ค่อนขา้งตํ่า 30 

7 ท่าม่วง 5,074.18 352.64 1268.546 14.38908 3.597269 ค่อนขา้งตํ่า 30 

5 ท่าม่วง 40,855.64 3,011.41 10213.91 13.56696 3.391739 ค่อนขา้งตํ่า 10 

78 ท่าม่วง 5,679.32 441.6777 1419.829 12.85851 3.214627 ค่อนขา้งตํ่า 10 

24 ท่าม่วง 4,429.20 416.1067 1107.301 10.6444 2.661099 ค่อนขา้งตํ่า 40 

11 ท่าม่วง 4,809.68 496.5287 1202.421 9.686615 2.421654 ตํ่า 30 

15 ท่าม่วง 7,927.83 842.1604 1981.958 9.413683 2.353421 ตํ่า 100 

33 ท่าม่วง 927.9032 102.8923 231.9758 9.018196 2.254549 ตํ่า 100 

6 ท่าม่วง 3,124.86 360.8627 781.2143 8.659407 2.164852 ตํ่า 40 

4 ท่ามะกา 376.0255 46.31004 94.00636 8.119739 2.029935 ตํ่า 80 

27 ท่าม่วง 477.9718 58.89759 119.4929 8.115302 2.028826 ตํ่า 90 

73 เมือง 716.9576 88.86734 179.2394 8.067729 2.016932 ตํ่า 10 

49 เมือง 2,157.72 279.5014 539.4296 7.719884 1.929971 ตํ่า 40 

52 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2537-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

97 ท่าม่วง 856.9036 117.718 214.2259 7.279294 1.819823 ตํ่า 30 

23 เมือง 3,573.63 508.2333 893.4076 7.031476 1.757869 ตํ่า 10 

25 ท่าม่วง 1,303.69 193.3147 325.9215 6.743853 1.685963 ตํ่า 40 

35 เมือง 541.8222 86.58882 135.4556 6.257416 1.564354 ตํ่า 10 

69 ท่าม่วง 958.5861 158.1853 239.6465 6.059894 1.514974 ตํ่า 90 

57 ท่าม่วง 602.2744 102.9228 150.5686 5.851712 1.462928 ตํ่า 10 

90 ท่าม่วง 643.6593 113.0883 160.9148 5.691651 1.422913 ตํ่า 10 

80 ท่าม่วง 763.9006 135.7183 190.9751 5.628573 1.407143 ตํ่า 20 

70 ท่าม่วง 1,836.18 333.135 459.0438 5.511805 1.377951 ตํ่า 30 

39 ท่าม่วง 717.1946 134.337 179.2987 5.338771 1.334693 ตํ่า 100 

82 ท่าม่วง 468.6192 91.29719 117.1548 5.132898 1.283224 ตํ่า 50 

9 ท่าม่วง 1,329.80 262.6017 332.4504 5.06395 1.265987 ตํ่า 90 

52 ท่าม่วง 972.4272 199.1557 243.1068 4.882748 1.220687 ตํ่า 40 

63 เมือง 335.7973 70.12914 83.94934 4.788272 1.197068 ตํ่า 100 

84 ท่าม่วง 117.7874 27.11976 29.44686 4.343234 1.085808 ตํ่า 10 

53 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2537-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

18 ท่ามะกา 526.3626 126.8397 131.5906 4.149825 1.037456 ตํ่า 100 

58 เมือง 220.7424 53.41389 55.18559 4.132678 1.033169 ตํ่า 20 

38 ท่าม่วง 803.8243 202.078 200.9561 3.977792 0.994448 ตํ่า 40 

89 ท่าม่วง 424.5255 111.2815 106.1314 3.81488 0.95372 ตํ่า 10 

53 ท่าม่วง 598.1623 171.444 149.5406 3.488967 0.872242 ตํ่า 10 

94 ท่าม่วง 215.6062 62.00163 53.90155 3.477429 0.869357 ตํ่า 40 

45 ท่าม่วง 722.0462 218.3753 180.5115 3.306446 0.826612 ตํ่า 100 

60 ท่าม่วง 92.7937 28.17193 23.19842 3.293835 0.823459 ตํ่า 40 

42 ท่าม่วง 938.7567 302.8021 234.6892 3.100232 0.775058 ตํ่า 10 

65 ท่าม่วง 86.8137 29.28031 21.70343 2.964918 0.741229 ตํ่า 20 

55 ท่าม่วง 114.1066 38.75926 28.52664 2.943982 0.735996 ตํ่า 40 

50 ท่าม่วง 248.0898 86.40234 62.02245 2.871332 0.717833 ตํ่า 30 

19 ท่าม่วง 306.4927 123.5183 76.62318 2.481356 0.620339 ตํ่า 30 

37 ท่ามะกา 135.6522 60.55948 33.91304 2.239983 0.559996 ตํ่า 100 

47 ท่าม่วง 74.03496 33.48392 18.50874 2.21106 0.552765 ตํ่า 100 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2537-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่ก

กดัเซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

87 ท่าม่วง 331.2772 157.4419 82.81929 2.104123 0.526031 ตํ่า 100 

66 เมือง 23.55749 11.24777 5.889372 2.094413 0.523603 ตํ่า 20 

48 ท่าม่วง 162.2849 93.36061 40.57123 1.738259 0.434565 ตํ่า 40 

36 ท่าม่วง 100.4537 64.36276 25.11342 1.560742 0.390186 ตํ่า 10 

61 ท่าม่วง 23.67144 17.18249 5.917859 1.377649 0.344412 ตํ่า 10 

28 ท่าม่วง 15.70499 14.25862 3.926248 1.101438 0.27536 ตํ่า 40 

67 ท่าม่วง 34.22917 32.52377 8.557293 1.052436 0.263109 ตํ่า 100 
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RB ≥ 10 เมตรต่อปี  

7.5 ≤ RB < 10 เมตรต่อปี  

5 ≤ RB < 7.5 เมตรต่อปี 

 2.5 ≤ RB < 5 เมตรต่อปี 

1 ≤ RB < 2.5 เมตรต่อปี 

ภาพที ่28  ตาํแหน่งพื้นท่ีเส่ียงของตล่ิงแม่นํ้าแม่กลองในเขต  จ.กาญจนบุรี  ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ท่ีมีการถดถอยมากกวา่ 1 เมตรต่อปี 
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่กกดั

เซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

1 ท่าม่วง 331,681.50 727.2566 13,820.06 456.0722 19.00301 สูง 10 

2 ท่าม่วง 348,252.14 856.2916 14,510.51 406.6981 16.94575 สูง 10 

3 ท่าม่วง 393,902.94 1,421.73 16,412.62 277.0597 11.54415 สูง 40 

6 เมือง 227,973.54 1,542.09 9,498.897 147.8342 6.159756 ปานกลาง 40 

10 ท่าม่วง 148,794.03 1,074.75 6,199.751 138.4453 5.768555 ปานกลาง 10 

4 เมือง 225,611.62 1,805.95 9,400.484 124.9272 5.205298 ปานกลาง 80 

12 ท่าม่วง 25,197.18 202.6343 1,049.883 124.3481 5.181169 ปานกลาง 10 

5 เมือง 401,781.90 3,412.24 16,740.91 117.7471 4.90613 ค่อนขา้งตํ่า 10 

8 ท่าม่วง 150,755.93 1,579.40 6,281.497 95.45136 3.97714 ค่อนขา้งตํ่า 10 

7 ท่าม่วง 168,025.56 1,787.42 7,001.065 94.00436 3.916848 ค่อนขา้งตํ่า 30 

9 ท่าม่วง 100,915.01 1,195.37 4,204.792 84.42139 3.517558 ค่อนขา้งตํ่า 90 

11 ท่าม่วง 114,570.54 1,516.84 4,773.772 75.53218 3.147174 ค่อนขา้งตํ่า 30 

13 ท่าม่วง 8,766.72 176.1878 365.28 49.75781 2.073242 ตํ่า 10 

15 ท่าม่วง 33,002.28 727.8633 1,375.095 45.34132 1.889222 ตํ่า 100 

22 ท่าม่วง 14,890.71 365.3634 620.4461 40.75588 1.698162 ตํ่า 10 
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี ปี พ.ศ. 2517-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่กกดั

เซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

14 ท่ามะกา 17,198.31 462.7033 716.5962 37.1692 1.548717 ตํ่า 10 

16 ท่าม่วง 21,748.12 610.7987 906.1717 35.60603 1.483585 ตํ่า 10 

23 ท่าม่วง 31,860.34 1,294.33 1,327.514 24.61536 1.02564 ตํ่า 30 

19 เมือง 28,903.84 1,218.15 1,204.327 23.72762 0.988651 ตํ่า 30 

29 ท่าม่วง 11,864.28 570.2325 494.345 20.80604 0.866918 ตํ่า 40 

24 เมือง 5,007.40 265.4151 208.6416 18.86629 0.786095 ตํ่า 40 

26 ท่าม่วง 5,203.56 279.7373 216.8148 18.60158 0.775066 ตํ่า 40 

75 เมือง 6,233.92 355.1672 259.7467 17.55207 0.731336 ตํ่า 40 

25 ท่าม่วง 8,305.17 486.8631 346.0486 17.05853 0.710772 ตํ่า 20 

20 ท่าม่วง 14,992.40 944.4365 624.6835 15.87445 0.661435 ตํ่า 90 

27 ท่าม่วง 7,673.84 496.3705 319.7435 15.45991 0.644163 ตํ่า 100 

18 ท่าม่วง 4,948.27 323.7695 206.1777 15.2833 0.636804 ตํ่า 100 

32 ท่าม่วง 2,291.64 152.8494 95.48521 14.99283 0.624701 ตํ่า 30 

64 ท่าม่วง 2,968.23 217.7493 123.6761 13.63139 0.567975 ตํ่า 40 

38 ท่าม่วง 2,801.13 214.5719 116.7136 13.05449 0.543937 ตํ่า 40 
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี ปี พ.ศ. 2517-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่กกดั

เซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

49 ท่ามะกา 5,952.23 456.0502 248.0097 13.05171 0.543821 ตํ่า 10 

78 ท่าม่วง 3,311.63 259.3516 137.9846 12.76889 0.532037 ตํ่า 100 

33 ท่าม่วง 4,083.74 341.2147 170.1556 11.96823 0.498676 ตํ่า 30 

88 เมือง 2,528.08 211.7851 105.3369 11.93703 0.497376 ตํ่า 100 

47 ท่าม่วง 1,122.16 96.36395 46.75685 11.64506 0.485211 ตํ่า 100 

37 เมือง 1,244.55 112.5848 51.85614 11.05431 0.460596 ตํ่า 20 

80 ท่าม่วง 1,342.25 131.9068 55.92705 10.17574 0.423989 ตํ่า 40 

52 เมือง 4,057.26 409.7819 169.0525 9.90102 0.412543 ตํ่า 10 

53 ท่าม่วง 1,956.76 199.2653 81.53186 9.819898 0.409162 ตํ่า 20 

58 ท่าม่วง 1,047.82 116.4091 43.65929 9.001215 0.375051 ตํ่า 30 

50 ท่าม่วง 1,853.93 207.3025 77.24703 8.94311 0.37263 ตํ่า 100 

45 ท่าม่วง 918.06468 105.5196 38.25269 8.700414 0.362517 ตํ่า 10 

42 ท่าม่วง 2,916.48 340.928 121.5198 8.554522 0.356438 ตํ่า 30 

70 ท่าม่วง 2,508.68 293.7802 104.5285 8.539323 0.355805 ตํ่า 10 

40 ท่าม่วง 867.82675 104.4424 36.15945 8.30914 0.346214 ตํ่า 10 
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี ปี พ.ศ. 2517-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่กกดั

เซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

 57 ท่ามะกา 1,522.91 184.9546 63.45472 8.233986 0.343083 ตํ่า 10 

35 ท่าม่วง 633.15433 78.027 26.38143 8.114554 0.338106 ตํ่า 10 

90 ท่าม่วง 1,314.36 167.722 54.76506 7.836548 0.326523 ตํ่า 10 

55 เมือง 4,078.54 526.0694 169.9392 7.752855 0.323036 ตํ่า 40 

73 ท่าม่วง 1,133.55 146.3228 47.23108 7.746887 0.322787 ตํ่า 10 

28 เมือง 613.83347 81.39116 25.57639 7.541771 0.31424 ตํ่า 100 

30 ท่าม่วง 562.42491 75.21755 23.43437 7.477309 0.311555 ตํ่า 30 

51 เมือง 544.41724 77.2067 22.68405 7.051425 0.293809 ตํ่า 50 

36 ท่าม่วง 1,075.57 153.6029 44.81553 7.002292 0.291762 ตํ่า 10 

65 ท่าม่วง 453.85312 64.86802 18.91055 6.996561 0.291523 ตํ่า 20 

77 ท่าม่วง 1,413.18 225.4758 58.88254 6.26755 0.261148 ตํ่า 90 

39 ท่าม่วง 495.91682 83.58652 20.6632 5.932976 0.247207 ตํ่า 100 

87 ท่าม่วง 1,046.40 189.5475 43.59986 5.520498 0.230021 ตํ่า 20 

54 ท่าม่วง 235.88103 44.56867 9.828376 5.29253 0.220522 ตํ่า 80 

48 ท่าม่วง 502.79903 98.39548 20.94996 5.109981 0.212916 ตํ่า 10 60 
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีระยะถดถอยของตล่ิงมากกวา่ 1 เมตรต่อปี  ปี พ.ศ. 2517-2541 เรียงจากมากไปนอ้ย (ต่อ) 

 

จุดที ่
ตําแหน่ง 

(อาํเภอ) 

พืน้ทีท่ีถู่กกดัเซาะ 

(m2) 

ระยะทางทีถู่กกดั

เซาะ (m) 

พืน้ทีถ่ดถอย 

(m2/y) 

ระยะใน

แนวตั้งฉาก (m) 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

การใช้ประโยชน์

ทีด่ิน (L1-L10) 

69 ท่ามะกา 268.45623 59.54745 11.18568 4.508274 0.187845 ตํ่า 90 

59 ท่าม่วง 425.82733 100.1064 17.74281 4.253746 0.177239 ตํ่า 10 

41 ท่าม่วง 142.2679 33.47982 5.927829 4.249362 0.177057 ตํ่า 50 

67 เมือง 1,191.40 283.3414 49.64161 4.204817 0.175201 ตํ่า 40 

92 ท่าม่วง 232.21518 74.34834 9.675632 3.123341 0.130139 ตํ่า 40 

66 เมือง 130.3553 43.45261 5.431471 2.999942 0.124998 ตํ่า 40 

68 ท่าม่วง 196.42671 66.31158 8.184446 2.962178 0.123424 ตํ่า 40 

61 เมือง 212.7956 77.75892 8.866483 2.736607 0.114025 ตํ่า 40 

94 ท่าม่วง 228.65297 102.7395 9.527207 2.22556 0.092732 ตํ่า 40 

63 ท่าม่วง 49.202589 25.78739 2.050108 1.908009 0.0795 ตํ่า 100 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ พ.ศ. 2517-2541 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

1 26.32924 สูง 4.608485 ค่อนขา้งตํ่า 19.00301 สูง 22.70912 สูง 

2 14.50018 สูง 21.02264 สูง 16.94575 สูง 15.58725 สูง 

3 14.38504 สูง 5.569177 ปานกลาง 11.54415 สูง 12.91573 สูง 

4 7.836096 ค่อนขา้งสูง 2.029935 ตํ่า 5.205298 ปานกลาง 6.868403 ปานกลาง 

5 6.650432 ปานกลาง 3.391739 ค่อนขา้งตํ่า 4.90613 ค่อนขา้งตํ่า 6.107316 ปานกลาง 

6 6.325585 ปานกลาง 2.164852 ตํ่า 6.159756 ปานกลาง 5.632129 ปานกลาง 

7 6.311585 ปานกลาง 3.597269 ค่อนขา้งตํ่า 3.916848 ค่อนขา้งตํ่า 5.859199 ปานกลาง 

8 4.385335 ค่อนขา้งตํ่า 7.524959 ปานกลาง 3.97714 ค่อนขา้งตํ่า 4.908606 ค่อนขา้งตํ่า 

9 4.132392 ค่อนขา้งตํ่า 1.265987 ตํ่า 3.517558 ค่อนขา้งตํ่า 3.654658 ค่อนขา้งตํ่า 

10 4.066188 ค่อนขา้งตํ่า 12.82274 สูง 5.768555 ปานกลาง 5.525613 ปานกลาง 

11 4.051671 ค่อนขา้งตํ่า 2.421654 ตํ่า 3.147174 ค่อนขา้งตํ่า 3.780002 ค่อนขา้งตํ่า 

12 3.242967 ค่อนขา้งตํ่า 9.893339 ปานกลาง 5.181169 ปานกลาง 4.351362 ค่อนขา้งตํ่า 

13 1.83685 ตํ่า 5.560954 ปานกลาง 2.073242 ตํ่า 2.457534 ตํ่า 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
14 1.690581 ตํ่า 4.240277 ค่อนขา้งตํ่า 1.548717 ตํ่า 2.11553 ตํ่า 

15 1.637025 ตํ่า 2.353421 ตํ่า 1.889222 ตํ่า 1.756425 ตํ่า 

16 1.598668 ตํ่า - - 1.483585 ตํ่า 1.332224 ตํ่า 

17 1.376521 ตํ่า - - - - 1.147101 ตํ่า 

18 1.302854 ตํ่า 1.037456 ตํ่า 0.636804 ตํ่า 1.258621 ตํ่า 

19 1.244743 ตํ่า 0.620339 ตํ่า 0.988651 ตํ่า 1.140676 ตํ่า 

20 1.185457 ตํ่า - - 0.661435 ตํ่า 0.98788 ตํ่า 

21 1.107225 ตํ่า - - - - 0.922687 ตํ่า 

22 1.02982 ตํ่า 6.065194 ปานกลาง 1.698162 ตํ่า 1.869049 ตํ่า 

23 0.927986 ตํ่า 1.757869 ตํ่า 1.02564 ตํ่า 1.0663 ตํ่า 

24 0.905597 ตํ่า 2.661099 ค่อนขา้งตํ่า 0.786095 ตํ่า 1.198181 ตํ่า 

25 0.80089 ตํ่า 1.685963 ตํ่า 0.710772 ตํ่า 0.948402 ตํ่า 

26 0.782808 ตํ่า - - 0.775066 ตํ่า 0.65234 ตํ่า 

27 0.7141 ตํ่า 2.028826 ตํ่า 0.644163 ตํ่า 0.933221 ตํ่า 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ  พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
28 0.683888 ตํ่า 0.27536 ตํ่า 0.31424 ตํ่า 0.6158 ตํ่า 

29 0.656994 ตํ่า - - 0.866918 ตํ่า 0.547495 ตํ่า 

30 0.653391 ตํ่า - - 0.311555 ตํ่า 0.544492 ตํ่า 

31 0.60253 ตํ่า - - - - 0.502108 ตํ่า 

32 0.594608 ตํ่า - - 0.624701 ตํ่า 0.495506 ตํ่า 

33 0.587227 ตํ่า 2.254549 ตํ่า 0.498676 ตํ่า 0.865114 ตํ่า 

34 0.585687 ตํ่า 0 
 

0  0.488072 ตํ่า 

35 0.576964 ตํ่า 1.564354 ตํ่า 0.338106 ตํ่า 0.741529 ตํ่า 

36 0.551107 ตํ่า 0.390186 ตํ่า 0.291762 ตํ่า 0.524287 ตํ่า 

37 0.541643 ตํ่า 0.559996 ตํ่า 0.460596 ตํ่า 0.544702 ตํ่า 

38 0.534644 ตํ่า 0.994448 ตํ่า 0.543937 ตํ่า 0.611278 ตํ่า 

39 0.518647 ตํ่า 1.334693 ตํ่า 0.247207 ตํ่า 0.654655 ตํ่า 

40 0.504629 ตํ่า - - 0.346214 ตํ่า 0.420524 ตํ่า 64 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ  พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
41 0.44111 ตํ่า - - 0.177057 ตํ่า 0.367591 ตํ่า 

42 0.433238 ตํ่า 0.775058 ตํ่า 0.356438 ตํ่า 0.490208 ตํ่า 

43 0.425901 ตํ่า - - - - 0.354917 ตํ่า 

44 0.423759 ตํ่า - - - - 0.353133 ตํ่า 

45 0.418025 ตํ่า 0.826612 ตํ่า 0.362517 ตํ่า 0.486123 ตํ่า 

46 0.41477 ตํ่า - - - - 0.345642 ตํ่า 

47 0.414294 ตํ่า 0.552765 ตํ่า 0.485211 ตํ่า 0.437373 ตํ่า 

48 0.413425 ตํ่า 0.434565 ตํ่า 0.212916 ตํ่า 0.416948 ตํ่า 

49 0.407401 ตํ่า 1.929971 ตํ่า 0.543821 ตํ่า 0.661162 ตํ่า 

50 0.396244 ตํ่า 0.717833 ตํ่า 0.37263 ตํ่า 0.449842 ตํ่า 

51 0.388765 ตํ่า - - 0.293809 ตํ่า 0.323971 ตํ่า 

52 0.386792 ตํ่า 1.220687 ตํ่า 0.412543 ตํ่า 0.525774 ตํ่า 

53 0.382919 ตํ่า 0.872242 ตํ่า 0.409162 ตํ่า 0.464473 ตํ่า 

54 0.379935 ตํ่า - - 0.220522 ตํ่า 0.316613 ตํ่า 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
55 0.370897 ตํ่า 0.735996 ตํ่า 0.323036 ตํ่า 0.431746 ตํ่า 

56 0.363469 ตํ่า 7.976187 ค่อนขา้งสูง - - 1.632255 ตํ่า 

57 0.360491 ตํ่า 1.462928 ตํ่า 0.343083 ตํ่า 0.544231 ตํ่า 

58 0.332483 ตํ่า 1.033169 ตํ่า 0.375051 ตํ่า 0.449264 ตํ่า 

59 0.330383 ตํ่า - - 0.177239 ตํ่า 0.27532 ตํ่า 

60 0.313597 ตํ่า 0.823459 ตํ่า - - 0.398574 ตํ่า 

61 0.312854 ตํ่า 0.344412 ตํ่า 0.114025 ตํ่า 0.318114 ตํ่า 

62 0.310232 ตํ่า - - - - 0.258527 ตํ่า 

63 0.307688 ตํ่า 1.197068 ตํ่า 0.0795 ตํ่า 0.455918 ตํ่า 

64 0.301486 ตํ่า 3.61531 ค่อนขา้งตํ่า 0.567975 ตํ่า 0.85379 ตํ่า 

65 0.280039 ตํ่า 0.741229 ตํ่า 0.291523 ตํ่า 0.356904 ตํ่า 

66 0.274545 ตํ่า 0.523603 ตํ่า 0.124998 ตํ่า 0.316055 ตํ่า 

67 0.269354 ตํ่า 0.263109 ตํ่า 0.175201 ตํ่า 0.268313 ตํ่า 

68 0.262215 ตํ่า - - 0.123424 ตํ่า 0.218513 ตํ่า 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
69 0.252764 ตํ่า 1.514974 ตํ่า 0.187845 ตํ่า 0.463132 ตํ่า 

70 0.25261 ตํ่า 1.377951 ตํ่า 0.355805 ตํ่า 0.440167 ตํ่า 

71 0.252014 ตํ่า - - - - 0.210012 ตํ่า 

72 0.251969 ตํ่า - - - - 0.209974 ตํ่า 

73 0.251935 ตํ่า 2.016932 ตํ่า 0.322787 ตํ่า 0.546101 ตํ่า 

74 0.250793 ตํ่า - - - - 0.208994 ตํ่า 

75 0.248409 ตํ่า 3.969381 ค่อนขา้งตํ่า 0.731336 ตํ่า 0.868571 ตํ่า 

76 0.248313 ตํ่า - - - - 0.206927 ตํ่า 

77 0.243989 ตํ่า - - 0.261148 ตํ่า 0.203324 ตํ่า 

78 0.238642 ตํ่า 3.214627 ค่อนขา้งตํ่า 0.532037 ตํ่า 0.734639 ตํ่า 

79 0.237134 ตํ่า - - - - 0.197612 ตํ่า 

80 0.220902 ตํ่า 1.407143 ตํ่า 0.423989 ตํ่า 0.418609 ตํ่า 

81 0.21563 ตํ่า - - - - 0.179692 ตํ่า 

82 0.215383 ตํ่า 1.283224 ตํ่า - - 0.393356 ตํ่า 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
83 0.205001 ตํ่า - - - - 0.170835 ตํ่า 

84 0.200956 ตํ่า 1.085808 ตํ่า - - 0.348431 ตํ่า 

85 0.195703 ตํ่า - - - - 0.163086 ตํ่า 

86 0.193009 ตํ่า - - - - 0.16084 ตํ่า 

87 0.176634 ตํ่า 0.526031 ตํ่า 0.230021 ตํ่า 0.234867 ตํ่า 

88 0.166583 ตํ่า 5.674494 ปานกลาง 0.497376 ตํ่า 1.084568 ตํ่า 

89 0.16177 ตํ่า 0.95372 ตํ่า - - 0.293762 ตํ่า 

90 0.161726 ตํ่า 1.422913 ตํ่า 0.326523 ตํ่า 0.371924 ตํ่า 

91 0.158261 ตํ่า 5.190049 ปานกลาง - - 0.996893 ตํ่า 

92 0.154388 ตํ่า - - 0.130139 ตํ่า 0.128657 ตํ่า 

93 0.154127 ตํ่า - - - - 0.128439 ตํ่า 

94 0.151381 ตํ่า 0.869357 ตํ่า 0.092732 ตํ่า 0.271044 ตํ่า 

95 0.149308 ตํ่า - - - - 0.124423 ตํ่า 

96 0.131679 ตํ่า 0.529866 ตํ่า - - 0.198043 ตํ่า 68 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเส่ียงในช่วง  พ.ศ. 2517-2537, พ.ศ. 2537-2541 และ พ.ศ. 2517-2541 (ต่อ) 

 

จุดที ่

ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 เฉลีย่ ช่วงปี พ.ศ. 2517-2541 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของ

ตลิง่แม่นํา้ (m/y) 
ความเส่ียง 

ระยะถดถอยของตลิง่

แม่นํา้โดยเฉลีย่(m/y) 
ความเส่ียง 

 
97 0.123399 ตํ่า 1.819823 ตํ่า - - 0.406137 ตํ่า 

98 0.09413 ตํ่า - - - - 0.078441 ตํ่า 

99 0.057397 ตํ่า - - - - 0.047831 ตํ่า 

100 0.051244 ตํ่า - - - - 0.042704 ตํ่า 

101 - - 100.9242 สูง - - 16.8207 สูง 

102 - - 19.21041 สูง - - 3.201735 ค่อนขา้งตํ่า 

103 - - 10.84523 สูง - - 1.807538 ตํ่า 

104 - - 8.00186 ค่อนขา้งสูง - - 1.333643 ตํ่า 
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จากการวิเคราะห์ช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 พบว่า  พ้ืนท่ีริมตล่ิงแม่นํ้ าแม่กลองเกิดการ

ถดถอยตลอดแม่นํ้ าเป็นระยะๆ ตลอดแม่นํ้ า  ทั้งหมดจาํนวน 100 จุด  โดยเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า

จาํนวน 88 จุดอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 22 จุด  อาํเภอท่าม่วง 61 จุด และอาํเภอท่ามะกา 5 จุด  เป็นพื้นท่ีมี

ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่าจาํนวน 5 จุดอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 1 จุด  และอาํเภอท่าม่วง 4 จุด  เป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความเส่ียงปานกลางจาํนวน 3 จุดอยู่ในเขตอาํเภอท่าม่วง 3 จุด เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง

จาํนวน 1 จุดอยู่ในเขตอาํเภอท่ามะกา  และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงจาํนวน 3 จุดอยูใ่นเขตอาํเภอ

เมือง 1 จุด  อาํเภอท่าม่วง 1 จุด  และอาํเภอท่ามะกา 1 จุด  หากพิจารณาจุดท่ี 5 ในตารางท่ี 10 จะพบว่า

เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง  มีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะเท่ากบั 361,299.98 ตารางเมตร และมากกว่าจุด

ท่ี 1 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเสียงมาก  แต่ท่ีมีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะเท่ากบั 324,330.69 ตารางเมตร นั้นแสดง

ในเห็นว่า  ถึงแมบ้ริเวณท่ีมีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะมาก  อาจไม่เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงมากเสมอไป ตอ้งคาํนึงถึง

ระยะทางท่ีถูกกดัเซาะดว้ย แต่อย่างไรก็ตามหากพ้ืนท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีถูกกดัเซาะมากจะมีความเป็นไปไดท่ี้

จะเป็นพื้นท่ีเส่ียงมากและเส่ียงปานกลาง  

การวิเคราะห์ช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 พบว่า  พ้ืนท่ีริมตล่ิงแม่นํ้ าแม่กลองเกิดการถดถอย

ตลอดแม่นํ้ าเป็นจาํนวนทั้งหมด 104 จุด  เป็นจุดท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 36 จุด  เป็นจุดท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงจาํนวน 68 จุด  ในจาํนวนน้ีเป็นจุดท่ีเกิดข้ึนใหม่  จาํนวน 4 จุด  คือจุดท่ี 101, 102, 103 

และ 104 ในตารางท่ี 11 โดยเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่าจาํนวน 45 จุดอยู่ในเขตอาํเภอเมือง 7 จุด  

อาํเภอท่าม่วง 35 จุด  และอาํเภอท่ามะกา 3 จุด  เป็นพื้นท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งตํ่าจาํนวน 8 จุด  อยูใ่น

เขตอาํเภอท่าม่วง 7 จุด  และอาํเภอท่ามะกา 1 จุด  เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลางจาํนวน 5 จุด  อยู่

ในเขตอาํเภอท่าม่วง  เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูงจาํนวน 4 จุด  อยู่ในเขตอาํเภอเมือง 1 จุด  

และอาํเภอท่าม่วง 3 จุด  และเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงจาํนวน 5 จุดอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 1 จุด  และ

อาํเภอท่าม่วง 4 จุด  ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีจะสังเกตไดว้่าพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้นจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ

เส่ียงค่อนขา้งสูง  และพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง  เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีพื้นท่ีท่ีถูกกัดเซาะมากใน

ระยะเวลาสั้น  ซ่ึงถา้นาํจุดท่ี 104 ท่ีมีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะ 21,837.18 ตารางเมตร ในช่วงระยะเวลา 4 ปี  

ในตารางท่ี 11 ไปเปรียบเทียบกนัจุดท่ี 12 ท่ีมีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะ 22,916.15 ตารางเมตร  ในช่วง

ระยะเวลา 20 ปี จากตารางท่ี 10 จะเห็นว่าพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะมีขนาดใกลเ้คียงกนั แต่ระยะเวลาท่ีใชใ้น

การเปรียบเทียบต่างกนั  ก็จะทาํใหพ้ื้นท่ีมีระดบัความเส่ียงต่างกนัไปดว้ย  จึงสรุปไดว้่าระยะเวลาท่ีใช้

ในการเปรียบเทียบกเ็ป็นส่วนสาํคญัในการบอกถึงระยะถดถอยของตล่ิงอีกประการหน่ึง 

จากตารางท่ี 13 เม่ือนาํระยะถดถอย  และความเส่ียง  ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปของตล่ิง

แม่นํ้ ามาทาํการเปรียบเทียบในระหว่าง 2 ช่วงปี  และพิจารณาตามพื้นท่ีความเส่ียงนั้น  พื้นท่ีท่ีมี

ความเส่ียงสูง  ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 บริเวณจุดท่ี, 2 และ 3 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
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ค่อนขา้งตํ่า, สูง  และปานกลาง  ตามลาํดบั  ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิง

แม่นํ้ ามาเฉล่ียแต่ละจุด  จะพบว่ามีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 22.70911, 15.58726 และ 

12.91573 เมตรต่อปี  ตามลาํดบั  ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง 

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง  ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 บริเวณจุดท่ี 4 เปล่ียนเป็น

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่าในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ ามาเฉล่ีย   จะพบว่า

มีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 6.868403 เมตรต่อปี  ตามลาํดบั  จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปาน

กลาง 

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง  ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 บริเวณจุดท่ี 5, 6, และ 7 

เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า  และตํ่าในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของ

ตล่ิงแม่นํ้ ามาเฉล่ียแต่ละจุด  จะพบว่า  มีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 6.107317, 5.63213 และ 

5.859199 เมตรต่อปี  ตามลาํดบั  จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง 

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งตํ่าในช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 บริเวณจุดท่ี 8, 9, 10, 11 และ 12 

เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง, ปานกลาง  และตํ่า  ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอย

ของตล่ิงแม่นํ้ ามาเฉล่ีย  จะพบว่ามีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 4.908606, 3.654658, 5.525613, 

3.780002 และ 4.351362 เมตรต่อปี  ตามลาํดบั  จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง  และค่อนขา้งตํ่า 

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า  ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2537 บริเวณจุดท่ี 13, 22, 88 และ 91 

เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง  ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิง

แม่นํ้ ามาเฉล่ียแต่ละจุด  จะพบว่า  มีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 2.457534, 1.869049, 1.084568 

และ 0.996893 เมตรต่อปี  ตามลาํดบั  ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า  

บริเวณจุดท่ี 14, 24, 56, 64, 75 และ 78 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 

ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ ามาเฉล่ียแต่ละจุด  จะพบว่า  มีระยะ

ถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 2.11553, 1.198181, 0.85379, 0.868571 และ 0.734639 เมตรต่อปี  

ตามลาํดบั  ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า   

บริเวณจุดท่ี 16, 17, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 54,59, 62, 

68, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 92, 93, 95, 98, 99 และ 100 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีการ

ถดถอย  ในช่วงปี  พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ ามาเฉล่ียแต่ละจุด  จะพบว่ามี

ระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น  1.332224,  1.147101, 0.98788, 0.922687, 0.65234, 0.547495, 

0.544492,  0.502108,  0.495506,  0.420524,  0.367591,  0.354917,  0.353133,  0.345642,  0.323971, 

0.316613, 0.27532, 0.258527, 0.218513, 0.210012, 0.209974, 0.208994, 0.206927, 0.203324, 
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0.197612, 0.179692, 0.170835, 0.163086, 0.16084, 0.128657, 0.128439, 0.124423, 0.078441, 

0.047831 และ 0.042704 ตามลาํดบั  ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า   

พื้นท่ีท่ีไม่มีการถดถอย  ในช่วงปี  พ.ศ. 2517-2537 บริเวณจุดท่ี 101, 102 และ 103 

เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงในช่วงปี  พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ ามา

เฉล่ียจะพบว่า  มีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าเป็น 16.8207, 3.201735 และ 1.807538 เมตรต่อปี  จะ

เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง, ค่อนขา้งตํ่า  และตํ่า  ตามลาํดบั  บริเวณจุดท่ี 104 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความเส่ียงค่อนขา้งสูง  ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 เม่ือนาํระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ ามาเฉล่ีย  จะ

พบวา่  มีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้าเป็น 1.333643 เมตรต่อปี  จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า 

แสดงให้เห็นว่าการซ้อนทบัภาพถ่ายอากาศท่ีมีความห่างช่วงปีต่างกนั  ไม่ส่งผลให้การ

วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงผิดไปจากการซ้อนทบัภาพ 2 ช่วงปี  และนาํมาหาค่าเฉล่ียไม่มากนัก  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากการท่ีภาพถ่ายทางอากาศท่ีนาํมาทาํการศึกษาครอบคลุมพื้นท่ีไม่เท่ากนั  จึงเกิดความ

ผดิพลาดโดยรวมสูง  

จากผลการศึกษาขา้งตน้  ตล่ิงแม่นํ้ าเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนตลอดเวลา  และมีอตัราการ

เปล่ียนแปลงมากหรือนอ้ย  ก็จะข้ึนอยูก่บัหลากหลายปัจจยั  การพงัทลายของตล่ิงในจุดพื้นท่ีต่างๆ  มี

สาเหตุท่ีสาํคญัมาจากตาํแหน่งของพื้นท่ี  การเปล่ียนแปลงของลกัษณะลาํนํ้ า  ความเจริญทางสังคม  

และเศรษฐกิจ  ในพื้นท่ีจุดเหนือเข่ือนแม่กลอง  มีสาเหตุท่ีสาํคญัมาจากตาํแหน่งของพื้นท่ีท่ีตอ้งมีการ

กกันํ้ าของเข่ือนเพื่อไวใ้ชใ้นดา้นการเกษตร  การทาํธุรกิจเชิงท่องเท่ียว  และการไหลกระแทกของนํ้ า

บริเวณฝ่ังดงักล่าว  ซ่ึงทาํให้ตล่ิงพงัทลายเป็นบริเวณกวา้ง  ส่วนในพ้ืนท่ีดา้นล่างเข่ือนแม่กลองการ

ถดถอยของตล่ิงอาจเกิดจากลกัษณะทางกายภาพของแม่นํ้ าท่ีมีความคดเค้ียว  การดูดทราย  การไหล

ของกระแสนํ้ า  การกระแทกของกระแสนํ้ าท่ีถูกปล่อยออกมาจากเข่ือน  และกิจกรรมของมนุษย ์ ทาํ

ให้ดินสูญเสียความสมดุล  และเกิดการพงัทลายซ่ึงพบว่าพื้นท่ีถดถอยส่วนใหญ่  อยู่ในอาํเภอท่าม่วง

ซ่ึงมีความคดเค้ียวของลาํนํ้ ามาก  และมีเข่ือนกั้นแม่นํ้ าอยูจึ่งทาํกระแสนํ้ าดา้นล่างเข่ือนมีการไหลของ

กระแสนํ้าแรงกวา่บริเวณอ่ืน  

   เม่ือนาํฐานขอ้มูลเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง  ในส่วนของพื้นท่ี

เส่ียงท่ีตรงกับพื้นท่ีท่ีได้ทําการศึกษา  ดังแสดงในภาพท่ี 30 และพิกัดแสดงดังตารางท่ี 14 

เปรียบเทียบกับผลท่ีได้จากการศึกษา  ท่ีทาํการกาํหนด Buffer ของจุดพื้นท่ีเส่ียง  ท่ีได้จากกรม

โยธาธิการและผงัเมือง ขนาด 200 เมตร  จะเห็นไดว้่าพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากการศึกษาตรงกบัจุดเส่ียงท่ี

ไดจ้ากฐานขอ้มูลเข่ือนป้องกนัตล่ิงในจุดท่ี 4, 7, 15 และ16 และจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ีอยูใ่นระยะ Buffer ใน

จุดท่ี 5, 6, 10, 14, 16 และ 28 ดงัแสดงในภาพท่ี 31 คิดเป็นค่าความผดิพลาดร้อยละ 18.18 จะสังเกต

ไดว้่าพื้นท่ีเส่ียงท่ีอยู่บริเวณเหนือเข่ือนแม่กลอง  จะไม่ไดถู้กกาํหนดเป็นพื้นท่ีเส่ียงของกรมโยธาธิ
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การและผงัเมือง  เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีดงักล่าวเป็นภูเขาหิน  และเป็นเขตชลประทาน  ซ่ึงไม่มี

ผลกระทบกบัการดาํรงชีวิตมากนกั  จึงไม่นาํมาพิจารณาเป็นพ้ืนท่ีสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง  ตวัอยา่ง

ของพื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากการศึกษาบริเวณจุดท่ี 14, 16 และ17 ซ่ึงตรงกบัจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากกรม

โยธาธิการและผงัเมืองบริเวณจุด Mk63, Mk61 และ Mk57 ตามลาํดบั มีสภาพการพงัทลายท่ี

ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัท่ีอยูอ่าศยัริมแม่นํ้า  ชุมชน  การคมนาคม  และพื้นท่ีอ่ืนๆ  ดงัแสดงในภาพท่ี 

32-36 

 

ตารางที ่14  พิกดัจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

รหัสพืน้ที ่ ตําบล อาํเภอ พกิดั (E) พกิดั (N) ความยาว (M) 

Mk53 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา 579417.81 1543677.3 1200 

Mk54 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง 576499.94 1540859 1200 

Mk55 วงัศาลา ท่าม่วง 576350.47 1541088.1 870 

Mk56 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง 575044.31 1541456.9 830 

Mk57 วงัศาลา ท่าม่วง 575530.71 1541895.6 1325 

Mk58 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง 574125.58 1541059.6 1295 

Mk59 วงัศาลา ท่าม่วง 574285.45 1541921.4 1200 

Mk60 บา้นใหม่ ท่าม่วง 573180.62 1539108.9 1200 

Mk61 วงัขนาย ท่าม่วง 571626.55 1540293.9 1200 

Mk62 บา้นใหม่ ท่าม่วง 569921.16 1540642.3 1250 

Mk63 วงัขนาย ท่าม่วง 569565.55 1542341.7 1360 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการ และผงัเมือง (2550) 
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ภาพที ่30  จุดพื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

 
 

ภาพที ่31  Buffer ของจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ขนาด 200 เมตร ซอ้นทบักบั

จุดพื้นท่ีเส่ียงปี พ.ศ. 2541 
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ภาพที ่32  รหสัพื้นท่ี Mk63 ท่ีไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผงัเมือง (2550) 

 

 
 

ภาพที ่33  รหสัพื้นท่ี Mk63 ท่ีไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผงัเมือง (2550) 
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ภาพที ่34  รหสัพื้นท่ี Mk63 ท่ีไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผงัเมือง (2550) 

 

 
 

ภาพที ่35  บริเวณจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ี 14 ตาํบลท่ามะกา  อาํเภอท่ามะกา ดา้นหลงัแนวเข่ือนป้องกนัตล่ิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 

 

 
 

ภาพที่ 36  บริเวณจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ี 14 ตาํบลท่ามะกา  อาํเภอท่ามะกา ท่ีไดท้าํการสร้างเข่ือนป้องกนั

ตล่ิงแลว้ 

 

2. Fuzzy logic 

ขั้นตอนในการทาํงานส่วนของฟัซซีในโปรแกรม MATLAB จะเป็นการนําฟังก์ชัน

เก่ียวกบัเง่ือนไขการตดัสินใจมาใชค้าํนวณสร้างค่าต่างๆ  โดยรูปแบบหนา้จอจะเป็น  ไปดงัแสดงใน

ภาพท่ี 36 แบ่งไดเ้ป็น 10 ส่วน  ดงัภาพท่ี 37 และตวัอยา่งการกรอกขอ้มูล และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ  

ดงัภาพท่ี 38 
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ภาพที ่37  หนา้จอโปรแกรมท่ีเขียนโดยโปรแกรม MATLAB สาํหรับติดต่อกบัผูใ้ช ้(GUI ; Graphical 

User Interface) 

 

 
 

ภาพที ่38  แสดงส่วนการทาํงานของส่วนติดต่อกบัผูใ้ชไ้ดด้งัต่อไปน้ี 

 

จากภาพท่ี 37 สามารถอธิบายการทาํงานของ User  

 ส่วนท่ี 1 กล่องรับค่าพื้นท่ีถูกกดัเซาะ 
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 ส่วนท่ี 2 กล่องรับค่าระยะทางท่ีถูกกดัเซาะ 

 ส่วนท่ี 3 Listbox (ช่องเลือกแบบดึงลงใน ระบบวินโดว)์ ระยะช่วงปี  สําหรับกาํหนด

ระยะห่างระหวา่งปีท่ีทาํการซอ้นทบัขอ้มูล 

 ส่วนท่ี 4 Checkbox (ปุ่มเง่ือนไข) 0สาํหรับกาํหนดลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 ส่วนท่ี 5 ปุ่มยนืยนัการคาํนวณ 

 ส่วนท่ี 6 กล่องขอ้ความแสดงผลการคาํนวณแปลงค่าผลลพัธ์จากพ้ืนท่ีถูกกดัเซาะ  ระยะทาง

ท่ีถูกกดัเซาะ  และระยะช่วงปี เป็นระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้า 

 ส่วนท่ี 7 กล่องขอ้ความแสดงผลการคาํนวณแปลงค่าผลลพัธ์ระยะถดถอยของตล่ิง  เป็น

ความเสียงของพื้นท่ี 

 ส่วนท่ี 8 กล่องขอ้ความแสดงผลการเลือกลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 ส่วนท่ี 9 กล่องขอ้ความแสดงผลการคาํนวณแปลงค่าผลลพัธ์จาก  ระยะถดถอยของตล่ิง

แม่นํ้ า  และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  เป็นกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดมีโครงสร้างกนัดิน  และ

คิดเป็นร้อยละของโอกาสท่ีจะเป็นเข่ือนชนิดน้ี 

 ส่วนท่ี 10 กล่องขอ้ความแสดงผลการคาํนวณแปลงค่าผลลพัธ์จาก  ระยะถดถอยของตล่ิง

แม่นํ้ า  และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  เป็นกลุ่มเข่ือนป้องกนัตล่ิงชนิดไม่มีโครงสร้างกนัดิน  

และคิดเป็นร้อยละของโอกาสท่ีจะเป็นเข่ือนชนิดน้ี 

 

 
 

ภาพที ่39  ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูล  และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  เพื่อวิเคราะห์หาพื้นท่ีเส่ียงเบ้ืองตน้ของ

แม่นํ้าแม่กลองในเขตพื้นท่ี  จงัหวดักาญจนบุรี  จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2517 และ  พ.ศ. 2537 

พบว่า  มีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะท่ีสุดเท่ากบั 367,478.19 ตารางเมตร  และมีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ า

สูงสุดเท่ากบั 26.3292429 เมตรต่อปี  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง  นอกจากน้ียงัมีการถดถอยในบริเวณ

ต่างๆ  จาํนวน 100 จุดตลอดแม่นํ้ า  ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นพื้นท่ีความเส่ียงสูง 3 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่า

ม่วง 2 จุด  อาํเภอเมือง 1 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งสูง 1 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่ามะกา  ความเส่ียงปาน

กลาง 3 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง  ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 5 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง 5 จุด  และ

อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 1 จุด  และความเส่ียงตํ่า 88 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง 61 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอ

ท่ามะกา 5 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 22 จุด 

จากภาพถ่ายทางอากาศปี  พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2541 พบว่ามีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะมากท่ีสุด

เท่ากบั 529,597.00 ตารางเมตร  และมีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าสูงสุดเท่ากบั 100.9242 เมตรต่อปี  

อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง  นอกจากน้ียงัมีการถดถอยในบริเวณต่างๆ  จาํนวน 104 จุดตลอดแม่นํ้ า  เป็น

จุดท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 36 จุด  เป็นจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 68 จุด  ในจาํนวนน้ีเป็น

จุดท่ีเกิดข้ึนใหม่  จาํนวน 4 จุด ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นพ้ืนท่ีความเส่ียงสูง 5 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง 

4 จุด  อาํเภอเมือง 1 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งสูง 4 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง 3 จุด  อาํเภอเมือง 1 จุด 

ความเส่ียงปานกลาง 5 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง  ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 8 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่า

ม่วง 7 จุด  และอยูใ่นเขตอาํเภอท่ามะกา 1 จุด  และความเส่ียงตํ่า 46 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง 35 

จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอท่ามะกา 3 จุด  อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 7 จุด 

จากภาพถ่ายทางอากาศปี  พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2541 พบว่ามีพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะมากท่ีสุด

เท่ากบั 401,781.90 ตารางเมตร  และมีระยะถดถอยของตล่ิงแม่นํ้ าสูงสุดเท่ากบั 19.00301 เมตรต่อปี 

อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง  นอกจากน้ียงัมีการถดถอยในบริเวณต่างๆ จาํนวน 104 จุดตลอดแม่นํ้ า เป็น

จุดท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 34 จุด  เป็นจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาํนวน 70 จุด  ซ่ึงสามารถ

แบ่งเป็นพื้นท่ีความเส่ียงสูง 3 จุด  อยู่ในเขตอาํเภอท่าม่วง  ความเส่ียงปานกลาง 4 จุด  อยู่ในเขต

อาํเภอท่าม่วง 2 จุด  ในเขตอาํเภอเมือง 2 จุด  ความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า 5 จุด อยู่ในเขตอาํเภอท่าม่วง 4 
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จุด  และในเขตอาํเภอเมือง 1 จุด  และความเส่ียงตํ่า 58 จุด อยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วง 46 จุด  อยูใ่นเขต

อาํเภอท่ามะกา 4 จุด  ในเขตอาํเภอเมือง 8 จุด 

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมาก  ถึงเส่ียงปานกลางจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสในการถดถอยอย่าง

ต่อเน่ือง  ส่วนพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ย  อาจจะเกิดการถดถอย  หรืออาจไม่เกิดการถดถอยข้ึนอีกใน

ช่วงเวลาต่อมากไ็ด ้ พื้นท่ีท่ีไม่เกิดการถดถอยในช่วงปี  พ.ศ. 2517-2537 ก็อาจเกิดการถดถอยในช่วง

ปี  พ.ศ. 2537-2541 โดยการเกิดพื้นท่ีถดถอยนั้นอาจเกิดจากทั้งลกัษณะทางภูมิศาสตร์  และลกัษณะ

ทางกายภาพของแม่นํ้าเอง  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกิดจากมนุษย ์ 

พื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากการศึกษาตรงกบัจุดพื้นท่ีเส่ียงท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลเข่ือนป้องกนัตล่ิงของ

กรมโยธาธิการและผงัเมือง  มีสภาพการพงัทลายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับท่ีอยู่อาศยัริมแม่นํ้ า  

ชุมชน  การคมนาคม  และพื้นท่ีอ่ืนๆ  ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  สังคม  การตั้งถ่ินท่ีอยู่

อาศยั  การท่องเท่ียว  และจะสังเกตไดว้่าพื้นท่ีเส่ียงท่ีอยู่บริเวณเหนือเข่ือนแม่กลอง  จะไม่ไดถู้ก

กาํหนดเป็นพื้นท่ีเส่ียงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง  เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีดงักล่าวเป็นภูเขาหิน  

และเป็นเขตชลประทาน  ซ่ึงไม่มีผลกระทบกบัการดาํรงชีวิตมากนกั  จึงไม่นาํมาพิจารณาเป็นพื้นท่ี

สร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง  

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาแม่นํ้ าแม่กลองเฉพาะในเขตพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  

ตามท่ีกรมแผนท่ีทหารไดมี้การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศไว ้ ซ่ึงมีขอ้จาํกดัทางดา้นงบประมาณท่ีใชใ้น

การศึกษา  ทาํใหพ้ื้นท่ีไม่ครบตามความตอ้งการ  จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

ควรมีการศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีการระบุไวใ้นฐานขอ้มูลเข่ือนป้องกนัตล่ิงทัว่ประเทศ  ของกรม

โยธาธิการและผงัเมือง  เพื่อทาํการเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการศึกษา  และนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้

สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่างๆได ้

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางดา้นชลศาสตร์  และนาํปัจจยัท่ีมีผลต่อการพงัทลายของตล่ิงเขา้

มาร่วมพิจารณามากข้ึน 

ควรมีการศึกษาการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีในโปรแกรม ArcGIS ในการคาํนวณ Fuzzy logic  
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