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Infrastructure development and economic growth in the Eastern Region of
Thailand have had high impacts on land use changes in the Province of Chonburi, one
on the major economic and production hubs of Thailand, especially in the District of
Siracha which was promoted as a new economic zone in 1992. Most of land uses in
Siracha have been changed from agricultural to industrial, residential, and commercial.
This study aims to illustrate land use changes of the Siracha District from past to
present during 1996-2017 by using the conceptual framework of Cellular Automata
Markov (CA-Markov) to analyze the impacts of infrastructure development on land use
changes from past to present and to suggest a guideline for future land use planning.
The result of study shows that the areas with the highest change are the areas
near the development Laem Chabang Seaport and the entrance and exit of Special
Highway Number 7 where infrastructure development affects the land use change of
urban miscellaneous land to industrial land at the average of 1.11 with the average
transitional probability of 0.0828. The result of CA-Markov may be suitable for
predicting land use change in the short-term future such as a guideline on supervising
unappropriated land use changes. However, it may not be a proper tool for long-term
land use change prediction because the dynamic of urban land use change is now
higher than ever before. Thus, the pattern of land use change in the future may not
be related to the change pattern in the past.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาก่อนเกิด
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกในปี 2525 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
เกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ต่างไปจากภาคกลาง ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ
ภาคใต้ บริเวณปากแม่น้าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนโคลน
ตมที่แม่น้าสายต่าง ๆ พัดพามาเป็นบริเวณที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิต จากลักษณะ
เด่นเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของอ่าวไทย จึงส่งผลให้ภาคตะวันออกมีผลิตผลทางด้านพืชไร่ พืชสวน และการประมง มี
ลักษณะเด่นเฉพาะกว่าภาคอื่น ๆ ต่อมารัฐบาลได้ กาหนดนโยบายที่ช่วยขับเคลื่อนการลงทุนครั้งใหญ่
บริเวณเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard) ด้วยเพราะทา
เลของพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของประเทศรวม
ไปถึงอยู่ติดกับอ่าวไทย ซึ่งเป็นช่ องทางเข้าออกสาคัญในการส่งสินค้าทางทะเลส่งผลให้ภาคตะวันออก
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของความเหมาะสมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาค
ตะวันออกจึงเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 8.3 ล้านไร่ ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ
(ปองพล วราวุ ฒิ , 2558) โดยโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลตะวั นออก หรื อ Eastern
Seaboard Development Program (ESB) ที่เกิดขึ้นในรัฐ บาลของ พล.อ.เปรม ติณสู ล านนท์ ใน
พ.ศ. 2525 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
อาเภอศรีราชาเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการคมนาคมทีว่ ่าสะดวกในการเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ด้วยถนนสายหลักทั้งถนนสุขุมวิท
และมอเตอร์เวย์ และการเชื่อ ต่อกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น ถนสาย 331 (ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) เป็นต้น มี
ความโดนเด่นและเป็นที่ยอมรับในฐานะเมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ เป็นพื้นที่ หนึ่งที่มีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากที่สุ ด ของประเทศไทย ในแง่ของศักยภาพเมืองศรีราชาถือว่ามีความ
ได้เปรียบในเรื่องของทาเล เพราะตั้งอยู่ในทาเลยุทธศาสตร์ของประเทศบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของอ่าวไทยตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ศรีราชาถูกพัฒนาให้เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (ปองพล วราวุฒิ, 2558) อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่ไม่มี
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยภายในมีพื้นที่สาหรับเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เขตอุตสาหกรรมส่งออก และ
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เขตพาณิชยกรรม ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ บริเวณแหลม
ฉบังถูกพัฒนาให้เป็น เมืองท่าที่ทันสมัย โดยสร้างท่าเรือพาณิชย์น้าลึ กแห่ งแรกของประเทศไทยที่
บริเวณนี้ มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น ขุดร่องน้าลึก ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงพักสินค้า พื้นที่
ลานสินค้ากลางแจ้ง อาคารที่ทาการ ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น และสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้นศรีราชาจึงเป็นฐานการผลิตที่สาคัญของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อกระจายความเจริญ มาสู่
ภูมิภาค และสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจพลิกภาคตะวันออกของไทยให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ส าคัญ มีพื้น ที่เป้ าหมายระยะแรกสองบริเวณ คือ หนึ่งบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส าหรับ
อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และสองบริเวณแหลมฉบั ง
จั งหวัดชลบุ รี ส าหรั บ อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออกที่ไม่มีปัญหาสิ่ งแวดล้อม
นับตั้งแต่การเริ่มโครงการดังกล่ าวใน พ.ศ.2525 เป็นต้นมาส่งผลให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นเดียวกับในพื้นที่ศรีราชา คื อ เมื่อมี
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเกิดขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นส่งผลให้ พื้นที่
เกษตรกรรมจึงเริ่มหายไปเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้เป็นเขตอุตสาหกรรม ต่อมาใน พ.ศ.2539 รัฐบาลได้
ขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่ได้กาหนดให้พื้นที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกครอบคลุมไปถึงอาเภอศรีราชาและอาเภอบางละมุง โดยพื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าว
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบถนน ท่าเรือ ท่อส่งก๊าซ ฯลฯ จึง ส่งผลให้ในพื้นที่มีรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
การเจริญเติบโตของศรีราชาอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองจนกลายเป็นความโดดเด่น และยัง
ทาให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันจน
ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมา เช่น ย่านนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่ย้ายมาที่รอยต่อจังหวัด
ชลบุรีและระยองส่งผลให้ชุมชนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา ที่กลายมา
เป็นย่านอุตสาหกรรมใหม่ ที่ดินติดถนนหมายเลข 331 ราคาสูงขึ้น อสังหาริมทรพย์เข้ามาลงทุนมาก
ขึ้น โดยอิงกับแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
และอีสเทิร์นซีบอร์ด นอกจากการเติบโตของโซนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้วศรีราชายังเป็นเมืองที่มีสิ่ง
อานวยความสะดวกรองรับความเป็นเมืองคุณภาพครบถ้วน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีทั้งโรงเรียนที่มี
ชื่อเสี ย งและมหาวิทยาลั ย ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งไม่เพียงเป็นสถานศึ กษาเฉพาะคนในท้ องที่และจั ง หวั ด
ใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังสามารถดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจากต่างถิ่นได้อีกด้ว ย เช่นเดียวกับบริการ
สุขภาพ ศรีราชายังมีโรงพยาบาลระดับมาตรฐานซึ่งเป็นสาขาของโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงหลาย
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แห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัย และทางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่น จนทาให้
ศรีราชาเป็นเมืองญี่ปุ่นที่มีที่พักในรูปแบบอพาร์ตเมนต์ระยะยาวสาหรับญี่ปุ่นอยู่มาก รวมทั้งสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาลญี่ปุ่นอย่างครบครัน รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต
ห้างสรรพสินค้า เช่น โรบินสัน อิออน เจปาร์ค ร้านอาหารที่ดึงดูดคนญี่ปุ่น คาราโอเกะสาหรับคนญี่ปุ่น
กว่า 300 ร้าน (ปองพล วราวุฒิ, 2558) เป็นต้น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างพื้นฐานในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มา : ดัดแปลงภาพจาก https://earth.google.com/web/
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ครบถ้ว นและความเจริญเหล่ านี้เป็นผลมาจากความส าเร็ จ ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ดาเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic
Corridor (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยโครงการนี้เป็นส่วนสาคัญที่
ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดังภาพที่ 2 โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใน EEC จะ
กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 5 ต่อปี สร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
100,000 อัตราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านบ้านต่อปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10
ล้านคนต่อปี และสร้างฐานรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี (จิรามน สุธีรชาติ, 2560)
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ภาพที่ 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออก
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ (2561)
การลงทุนในระยะ 5 ปีแรก (2560-2565) เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน
สนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีศักยภาพต่อยอด (First
S-Curve) คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร กับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
คือ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวิภาพ ดิจิทัล และ
การแพทย์ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมกับภาครัฐและเอกชนวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท (จิรามน สุธีร
ชาติ, 2560) ครอบคลุมพื้นที่นาร่อง 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนับเป็นสัดส่วนของงบลงทุนทั้งหมด เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการ
เชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ และสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกของเอเชียในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างรถไฟความเร็ว
สูงและรถไฟรางคู่ การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง การก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3
การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง การก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาให้
เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ ศูนย์ซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน นอกจากนี้ รัฐบาลยังทุ่มเงิน
ลงทุนมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และอีก 2 แสนล้านบาทเพื่อพั ฒนา
ด้านการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้เมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา อู่ตะเภา และระยอง จะได้รับ
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การพัฒ นาเพื่อเอื้อต่อภาคธุร กิจ เป็นศุนย์การวิจัยและพัฒ นา และการกระจายความแออั ด จาก
กรุงเทพฯ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่าง ๆ
ที่มา : https://www.eeco.or.th
ในปี 2559 รัฐบาลได้ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคพิเศษตะวันออกขึ้น เพื่อเร่ง
และสนับสนุนการดาเนินโครงการ EEC โดยให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI
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แก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อเร่งการลงทุนจากต่างชาติและภาคเอกชนในพื้นที่ EEC ด้วยสิทธิประโยชน์การลงทุนถึง 3 ด้าน คือ
1) สิทธิประโยชน์แบบ Tailor Made สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การแพทย์ครบวงจร ปริโตเคมี
อากาศยาน และเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EECI) ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ตาม
ร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 15 ปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นมาก
ที่สุดเท่าที่พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับจะให้ได้ 2) เครื่องมือสนับสนุน -ส่งเสริม-อานวยความสะดวกใน
การลงทุนแบบครบวงจร และ 3) การให้บริการ One Stop Service นอกจากนี้ การลงทุนใน EEC
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริหารที่มีมูลค่าสูง (high
value services) และกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อมที่ยังมีผู้ประกอบการ
น้อยราย (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2561)
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับการวางแผนภาคและเมืองใช้วิธีการศึกษาโดยการ
เปรียบเทียบแผนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 2 ช่วงเวลา เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลง หรือ
ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยอธิบายด้วยข้อมูลในเชิงปริมาณ ซึ่งวิธีการอธิบาย
ดังกล่าวไม่ได้บอกถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ แต่ในปัจจุบันมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถอธิบาย
ปรากฎการการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เหล่ า นั้ น ได้ คื อ การประยุ ก ต์ใ ช้ แ บบจ าลอง
Cellular Automa หรือ CA (ดังภาพที่ 4) เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเชิงพื้นที่และเวลาได้ เช่น ที่ดินที่อยู่ติดกันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินมากกว่าที่ดินที่อยู่ไกลกัน หรือที่ดินที่อยู่ติ ดกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมากกว่าที่ดินที่อยู่ไกลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น นอกจาก
หลักการดังกล่าวแล้ว CA ยังสามารถใช้อธิบายการคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยมี สมมติฐานที่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเกิดขึ้นด้วยรูปแบบเดี่ยวกันกับในอดีต ดังนั้นด้วยรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นน่าจะสามารถนามาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (ดังภาพที่ 4) ซึ่ง CA ไม่ใช่วิธีการ
ใหม่สาหรับการศึกษาการใช้ที่ดิน ในศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์ แต่เป็นสิ่งที่ใหม่ในศาสตร์ด้านการ
วางแผนภาคและเมือง เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีความละเอียดมากขึ้นจึงน่าจะสามารถนาเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้สาหรับการวางแผนภาคและเมืองได้
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ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการทางานภายในของแบบจาลอง Cellular Automata
ที่มา : สุธี อนันสุขสมศรี และคณะ (2560)
เนื่ องจากนโยบายการลงทุนในด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดชลบุรี เป็นอย่าง
มากในอนาคต จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
ความสาคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อาเภอศรีราชา ด้วยนโยบายการลงทุนในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจนถึง
ปัจจุบัน และในอนาคตก็จะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น ดังนั้นศรีราชาจึงเป็น พื้นที่
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ศึ ก ษาที่ ดี ที่ จ ะเห็ น บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ได้ โดยวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น
การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นจาก
ในอดีตจนถึงปัจจุบันของพื้ นที่อาเภอศรีราชา และนาแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยของระบบซับซ้อน
(Complex System) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ โ ดยระบบซั บ ซ้ อ น คื อ Cellular Automata มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลของการพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากอดีตจนถึงปัจจุ บัน เพื่อนาไปสู่การวางแผนการรองรับผลกระทบในการใช้ที่ดินใน
อนาคต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor)
1.2 คาถามวิจัย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีส่งผลต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์
ทีด่ ินอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อทดสอบการประยุกต์ใช้แบบจาลองเซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟ (Cellular Automata
Markov: CA-Markov) ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น (Land Use/Land Cover
Change) ในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางนโยบายและแผนการควบคุมการเจริญเติบโตเชิงพื้นที่
สาหรับพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.4 ขอบเขตงานวิจัย
พื้ น ที่ ศึ ก ษาดั ง ภาพที่ 5 เป็ น ขอบเขตบริ เ วณอ าเภอศรี ราชา จั ง หวั ด ชลบุ รี แบ่ ง เขตการ
ปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ออกเป็น 8 ตาบล 52 หมู่บ้าน มี
ประชากรจานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนคน ปัจจุบันเป็นเขตกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะก้าวนาการเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล
ตะวันออก มีท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง ซึ่งในปัจจุบันกาลังดาเนินการอยู่ในระยะที่ 3
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ภาพที่ 5 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การประยุกต์ใช้แบบจาลองเซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟ (Cellular Automata Markov:
CA-Markov) เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเจริญเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน
2. ผลของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. แบบจ าลองที่ ส ามารถเสนอแนะแนวทางในการวางนโยบายและแผนการควบคุ ม การ
เจริญเติบโตเชิงพื้นที่สาหรับพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดในการศึกษาแบบจาลองรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การ
พิจ ารณารู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิน ในอดีตจนถึง ปัจจุ บัน โดยในบทนี้ การประยุก ต์ ใ ช้
เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการ
วิ จั ย เพื่ อ น าเสนอการประยุ ก ต์ใ ช้ แ บบจ าลองเซลลู ล าร์ อ อโตมาตามาร์ ค อฟในการวิเ คราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น และเสนอแนะแนวทางในการวางนโยบายควบคุ ม การ
เจริญเติบโตเชิงพื้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอีย ด
ตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
2.2 แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
2.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นการศึกษาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่
เกิดขึ้นในอดีตจะแปรเปลี่ยนจากการใช้ที่ดินประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งในปัจจุบัน มีรูปแบบ
การใช้ที่ดินในปัจจุบันอย่างไร และด้วยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอดีตจนถึงปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงไปยังแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่นั้น โดยที่อาจมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง เช่น จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนา
พื้นที่ของภาครัฐ เป็นต้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นอาจเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลให้
พื้นที่นั้น ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้
ตามหลักการแล้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมืองมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มักจะเพิ่มขึ้นตามลาดับ พื้นที่ป่าไม้มัก
ถูกแผ้วถางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมือง และแหล่งน้า ซึ่งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากไม่มีการ
จากัดขอบเขตอาจส่งผลให้เกิ ดปัญหาการใช้ที่ดินตามมา (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2531) เช่น การเติบโต
ของเมืองอย่างไร้ระเบียบ เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจึงมีความจาเป็นอย่าง
มาก เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงรู ปแบบการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้น และติดตามลั กษณะการ
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เปลี่ ย นแปลงการใช้ที่ดิน ที่อาจส่ งผลต่ อสภาพแวดล้ อม รวมถึงเป็นข้อมูล ส าคัญ ที่ใช้ ในการสร้ า ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการใช้ที่ดินในอนาคต
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในงานวิจัยนี้ได้แบ่งเนื้อหา
วิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินออกเป็น 2 ส่วน ดังหัวข้อต่อไปนี้
2.1.1 วิธีการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน และสิ่ งปกคลุ มดิ นในศาสตร์
ทางด้านการวางแผนภาคและเมือง
2.2.2 วิธีการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน และสิ่ งปกคลุ ม ดิน ในศาสตร์
ทางด้านภูมิศาสตร์
2.1.1 วิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในศาสตร์ทางด้านการ
วางแผนภาคและเมือง
วิ ธี ก ารศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิน ในสาขาวิช าการ
วางแผนภาคและเมือง เป็นการศึกษาเพื่อนาผลการศึกษาไปวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินนั้นได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ เช่น ด้านกายภาพ ด้าน
สั งคม และด้านเศรษฐกิจ เป็ น ต้น และการศึกษาลั กษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ
จากนั้นนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และการเปลี่ ยนแปลง
ในพื้นที่ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วจึงนาข้อมูล
เหล่านี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อสนันสนุน และประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย หรือมาตรการใน
การพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยมีตัวอย่างของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองดังนี้
จากงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้าเจ้าพระยา”
โดย เธียรวนันต์ จอมสืบ (2559) เป็นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสาคัญของท่าเรือ
โดยสารอันเกิดจากความสามารถในการขนส่งกับลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดิน โดยวิเคราะห์จาก
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารที่แตกต่างกันตามความสาคัญของท่าเรือ และ
อธิบายความสัมพันธ์ของท่าเรือโดยสารกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ จากการทบทวนวรรณกรรม
ในเรื่องนี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1) การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา
3) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการออกภาคสนาม โดยใช้วิธีการสารวจรูปแบบการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน บริ เวณพื้น ที่ศึก ษา ส ารวจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ โ ดยสารท่าเรือกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยวิธีสารวจด้วยแบบสอบถาม
4) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างความสาคัญของท่าเรือ
โดยสารและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
5) เสนอแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณท่าเรือโดยสาร
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความคล้ายถึงกันในแต่ละ
กลุ่มความสาคัญของท่าเรือ เพราะท่าเรือตั้งอยู่บนข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คล้ายคลึงกัน
ส่งผลให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละท่าเรือไม่แตกต่างกันมาก และยังพบว่ าพฤติกรรมการ
เดิน ทางของผู้ ใช้งานท่าเรื อไม่ได้เข้ามาใช้งานท่าเรือในเวลาเร่งด่ว น เพราะมีระยะการรอรับการ
ให้บริการที่มีระยะเวลานาน ไม่ไปถึงที่หมายได้โดยทันทีต้องต่อรูปแบบการโดยสารอื่น ๆ อีกหลายต่อ
อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของท่าเรือโดยสารที่ไม่สัมพันธ์กั บการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมอาจจาเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัย
เฉพาะของแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต
จากงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้ อยู่อาศัย
ในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส” โดย นรุตม์ พูลรส (2559) ได้ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน รอบสถานี และพฤติกรรมการเดิน ทางของประชากรในคอนโดมิเ นีย ม โดยใช้ข้อมูล การใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบสถานี และการสารวจพฤติกรรมโดยใช้เวลาเร่งรีบช่วงเช้า (07.00 – 08.59 น.)
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง การขยายตัวของเมือง
โครงสร้างเมือง
2. การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ความสัมพันธ์ของ
คมนาคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และนโยบายและข้อจากัดในการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหา
นครที่ส่งผลต่อการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าของผู้อาศัยรอบสถานีบีทีเอส
3. การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นการการสารวจพื้นที่ทางกายภาพและปริมาณการใช้
งานในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า และพฤติกรรม
การเดินทางของประชากรในอาคารชุด
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4. วิเคราะห์ผลโดยใช้การใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเป็นตัวชี้วัด
ย่ า นการพั ก อาศั ย และวิ เ คราะห์ ท างพฤติ ก รรมการเดิ น ทางของกลุ่ ม ประชากรใน
คอนโดมิเนียม
5. เสนอแนะแนวทางในการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในย่านที่พักอาศัยรอบสถานี
รถไฟฟ้า
ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีเป็นประเภทต่าง ๆ โดยคานึงถึง
ลักษณะความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ เพื่อ
เสนอแนะมาตรการการพั ฒ นาพื้ น ที่ จ อดแล้ ว จร (Park and Ride) หรื อ การส่ ง เสริ ม โครงสร้ า ง
สาธารณะเบาเข้าสู่ตัวสาถานี และการพัฒนาศูนย์ชุมชนรองรับเพื่อเป็นปลายทางเชื่อมต่อขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
เดินอากาศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานสมุย ” โดย อานิสงส์ อธิโรจนพิทักษ์ (2552) ได้เขียนอธิบายถึง
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเดินอากาศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานส
มุย โดยวิเคราะห์ การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินบริเวณโดยรอบอาคารท่าอากาศยานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ
ก าหนดการควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น บริเ วณรอบท่ า อากาศยาน เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
เดินอากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรอบ จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถ
ทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2)
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีผลต่อการขยายตัวของเมืองมายังพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน
3)
การรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากการออกภาคสนาม โดยใช้ วิ ธี ก ารส ารวจด้ ว ย
แบบสอบถาม
4)
การวิเคราะห์ข้อมูล
5)
สรุปผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อนาไปสู่การเสนอแนวทางควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การขยายตัวของเมืองมายังบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศมีแนวโน้ม
ในอนาคตสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อที่จ ะควบคุมการขยายตัวของ
เมืองไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ จึงกาหนดมาตรการในการลดและ
ควบคุมผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมด้านเสี ยงและคุณภาพอากาศ และใช้มาตรการในการควบคุมการ
ขยายตัวของเมืองมายังบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ
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จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ห น่ ว งน้ าฝั่ ง ตะวั น ตกของ
กรุงเทพมหานคร” โดย ขวัญชนก อาภา (2549) ได้เขียนอธิบายถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิ นใน
เขตพื้นที่หน่วงน้าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่หน่วงน้าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาความสามารถในการ
เป็นพื้นที่รับน้าและระบายน้าของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกไว้ จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง
นี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2)
การรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากการออกภาคสนาม โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตการณ์
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ละปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ศึกษา การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3)
วิเคราะห์ข้อมูล
4)
สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศในเขตพื้ น ที่ ห น่ ว งน้ าฝั่ ง ตะวั น ตกของ
กรุ ง เทพมหานครเป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ าและมี คู ค ลองตามธรรมชาติ เ ป็ น จ านวนมาก ในพื้ น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง โดยมีโครงการพัฒนา
หมู่บ้านจัดสรรและการดาเนินงานด้านสาธารณูปโภคของรัฐ และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดและ
ชุมชนชานเมืองที่บุกรุกหรือรุกล้าในบริเวณริมคลองเป็นจานวนมาก ส่งผลให้พื้นที่รับน้าและระบายน้า
ลดลงจึงทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ อีกทั้งในพื้นที่มีมาตรการป้องกันน้าท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้าง
แบบระบบปิดล้อม จึงมีผลให้ระบบระบายน้าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับน้าที่ต้อง
ระบายออกมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจากผลการศึกษาจึง
นามาสู่การจัดทาข้อเสนอแนะและการควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่ทาลายระบบระบายน้าตาม
ธรรมชาติ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้าท่วมในเขตพื้นที่หน่วงน้าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ของภาค
เกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดย ยุทธ
ศักดิ์ จิตสารวย (2545) ได้เขียนอธิบายถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินของภาคเกษตรกรรมในจังหวั ดพระนครศรีอยุธยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เหตุเพราะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ร องรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
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1)
2)

การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีผลต่อการเกิดขึ้นของพื้นที่ภาคมหานครที่ขยายออกไป
3)
การรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากการออกภาคสนาม โดยใช้ วิ ธี ก ารส ารวจด้ ว ย
แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มครัวเรือนเกษตรในพื้นที่การศึกษา
4)
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิ
5)
สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเกิดขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่นอกภาคการเกษตร
เกิดจากการสนับสนุนในด้านโครงสร้างทางการเกษตรที่มี น้อยกว่า จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน จากภาคเกษตรเป็นการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน นอกภาคการเกษตร รายได้
ครั ว เรื อ นที่ ท างานในด้ า นการเกษตรลดน้ อ ยลง ในขณะที่ ร ายได้ ค รั ว เรื อ นที่ ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้น และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
ทาเลที่ตั้ง เส้นทางคมนาคม และราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาจึงนามาสู่การวางแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม โดย
การกาหนดเขตการใช้ที่ดินในลักษณะต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรุกล้าของพื้นที่
จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ของภาค
เกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดย ปาริชาติ
อ่อนทิมวงค์ (2544) ได้เขียนอธิบายถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษา
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรตามสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
โดยวิเคราะห์ปัญหาของภาคเกษตรกรรมเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม เหตุเพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2)
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านกายภาพ ประชากร และเศรษฐกิจ โดยเน้นการศึกษา
ข้อมูลด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก
3)
การรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิที่ได้จากการออกภาคสนาม โดยใช้วิธีการสั มภาษณ์กลุ่ ม
ตัวอย่างของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม
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4)

การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ได้
ข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมของพื้นที่ศึกษา
5)
สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะทางกายภาพและระบบการเกษตรที่แตกต่างกันของพื้นที่
เกษตรกรรม ส่ งผลให้ เกิดความแตกต่า งในลั ก ษณะการใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่ อ การเกษตร สภาพ
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร เช่น การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอยู่ในระดับต่า เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรระหว่างเขต และความแตกต่างระหว่างรายได้ของครัวเรือนเกษตรระหว่างเขต ซึ่งจากผล
การศึกษาจึงนามาสู่การวางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ตอนล่าง
ของจังหวัดชุมพร” โดย กรพินธุ์ สุขอนันต์ (2544) ได้เขียนอธิบายถึงบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัด
ชุมพรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากร
การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ และสั ง คมส่ ง ผลให้ ใ นพื้ น ที่ เ กิ ด ความต้ อ งการใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ การ
เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น แต่บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทาเกษตรกรรมและ
การตั้งถิ่นฐานอยู่จากัดส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดังกล่าว ด้วยปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ า ทาให้ป่ามีปริมาณที่ลดลงและส่งผลเชื่อมโยงไปยังการให้บ ริการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการรองรับชุมชน การวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน และโครงสร้ า งพื้นฐานบริเวณพื้น ที่ ต อนล่ างของจั งหวัดชุ ม พร ให้
สอดคล้องตามศักยภาพและข้อจากัดของพื้นที่
จากงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองใน
พื้นที่เขตเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร” โดย พัทธญา ปวนสุรินทร์ (2550) ได้
เขียนอธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยวิธีการสารวจภาคสนาม
พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกตาแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของประชากรมากที่สุด โดยสาธารณูปโภคมี
อิทธิพลมากกว่าสาธารณูปการ ประเภทของสาธารณูปโภคที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ การบริการ
คมนาคมขนส่ง การบริการประปา และการบริการไฟฟ้า ตามลาดับ ทั้งนี้การบริการคมนาคมขนส่ง
เป็นประเภทของการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ประชากรให้ลาดับความสาคัญในสัดส่วนที่สูงที่สุด โดย
ในปัจจุบันถนนมีอิทธิพลมากกว่าการคมนาคมขนส่งประเภทอื่น ส่วนในอนาคตประชากรมีความ
ต้องการคมนาคมขนส่งประเภทรถไฟฟ้ามากที่สุด ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า แนวทางการ
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พัฒนาควรมีการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ การบริการสูงขึ้น
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง
การให้บริการ เพื่อเป็นการชี้นาให้เมืองขยายตัวตามแนวเส้นทางดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหา
การขยายตัวของเมืองอย่างกระจัดกระจายได้
จากงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขต
เมืองน่าน” โดยวิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ (2555) ได้เขียนอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองน่านส่งผลให้การปลูกสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขยายรุก
ล้าไปยังพื้นที่ที่แต่เดิมใช้เป็นทางระบายน้าและพื้นที่รับน้า จึงก่อให้เกิดปั ญหาอุทกภัยบ่อครั้งและ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยพื้นที่เศรษฐกิจ สิ่งปลูกสร้างที่สาคัญและถนนหลาย
สายในเมือง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงผลกระทบทางด้ายกายภาพที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย โดยใช้เครื่องมือ
Nays2D Flood ซึ่งเป็นเครื่องมือจาลองสถานการณ์อุ ทกภัย เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุทกภัย
และผลกระทบ จากผลการศึกษา พบว่า สาเหตุที่ส่งผลให้เมืองน่านเกิดอุทกภัยในปี 2549 และ 2554
คือปริมาณน้าฝนที่ตกหนัก ประกอบกับการทาลายป่าต้นน้าเป็นเหตุให้เกิดการไหลบ่าในแม่น้าสูงขึ้น
น้าจึงล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมือง อีกทั้งการสร้างถนนขวางทางระบายน้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นงานวิจัยนี้จึงเสนอแนะข้อกาหนด
ควบคุมรูปแบบอาคารที่มีการยกใต้ถุนอาคารแทนการถมดินสูง รวมถึงกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยสาหรับ
เตรียมการก่อนการเกิดอุทกภัย
ดังนั้นจากตัวอย่างของวิธีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจะเห็นได้ว่าวิธีการศึกษาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมืองสามารถอธิบายขั้นตอนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองได้ดังนี้ เริ่มจากประการแรกศึกษาทฤษฎี
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้เห็นถึงตัวอย่างของงานวิจัยที่ได้ศึ กษามีแนวทางใน
การศึกษาอย่างไร ประการที่สองการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างงานวิจัยจะเห็นได้ว่าการรวบรวม
ข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มข้อมูล หนึ่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการออกภาคสนามด้วยวิธีการสารวจ
โดยแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการสังเกตเหตุการณ์ในพื้นที่ตามลาดับ สอง คื อ ข้อมูลทุติยภูมิด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยต่าง ๆ ประการที่สามวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างงงานวิจัยจะ
เห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การเปรียบเทียบ
ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม (ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ , 2544) เป็นต้น
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ประการที่สี่ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางทาง
ในการพัฒนาพื้นที่ หรือมาตรการต่าง ๆ
2.1.2 วิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
วิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
เป็นการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อดูว่าพื้นที่บริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และหาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น และเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต โดยมี ตั ว อย่ า งของการศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ดังนี้
จากงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่รับน้า
ของพื้นที่ชุ่มน้า กรณีศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง” โดย จิรเดช มาจันแดง (2559) ได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่รับน้าของพื้นที่ชุ่มน้า กรณีศึกษาเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นการติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษที่อาจชะล้างลงไปในพื้นที่ชุ่ม
น้าในฤดูฝน โดยใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่รับน้า
ของพื้นที่ชุ่มน้าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง 2556 จาก
การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
2)
การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ ดินและสิ่ งปกคลุมดินด้วยวิธีการ
แปลตีความด้วยสายตาจากภาพถ่ายออร์โทสี พ.ศ. 2545 และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง พ.ศ.
2556 มีผลการประเมินความถูกต้องด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Kappa ของ พ.ศ. 2545 และ 2556 เท่ากับ
0.923 และ 0.911 ตามลาดับ โดยผลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ ดินและสิ่ งปกคลุมดินใน พ.ศ.
2545 พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่มากที่สุดประมาณ 60.95 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26.15
ของพื้นที่ ในขณะที่ยางพาราเป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินหลักใน พ.ศ. 2556
มีพื้นที่ประมาณ 84.29 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36.16 ของพื้นที่ การเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่ งปกคลุมดินระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง 2556 ที่สาคัญคือ พื้นที่พืชไร่มีพื้นที่ล ดลง
จาก 46.31 ตารางกิโลเมตร เหลือเพียง 4.24 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ยางพารามีพื้นที่เพิ่มจาก
17.35 ตารางกิโลเมตร เป็น 84.29 ตารางกิโลเมตร จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ยางพารา ดังนั้น
จึงต้องมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่ชุ่มน้าบึงโขงหลงอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการ
และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดปริมาณการใช้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อลดแหล่งมลพิษที่อาจส่งผล
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กระทบต่อคุณภาพน้ าภายในพื้น ที่ชุ่มน้า รวมถึงการวางแผนและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่รับน้า
จากงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อการขยายตัวของเมืองใน
พื้นที่ชานเมือง กรณีศึกษาตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” โดย ชินกฤต ถิ่นวงษ์แย
และปฐมพงศ์ ชัยมูล (2557) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อการขยายตัวของ
เมืองในพื้นที่ชานเมือง กรณีศึกษาตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก เป็นการศึกษาถึง
ปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุของการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ โดยใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2538 2545 2552 และ 2556 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถ
ทาให้มองเห็นถึงลาดับขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
2)
การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ในการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก พ.ศ. 2538 ถึง 2545 พบว่า มี
พื้นที่นาข้าวลดลงและยังมีพื้นที่บึงที่หายไป ขณะที่เขตชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีสถานที่
ราชการเพิ่มเติมเข้ามา การเปลี่ยนแปลงช่วงที่สอง พ.ศ. 2545 ถึง 2552 พบว่าพื้นที่นาข้าวยังลดลง
จากเมื่อช่ว งปี แรก แต่ในขณะเดีย วกั น พื้นที่ห มู่บ้านมีการเพิ่ มขึ้น และยั งมี พื้น ที่ที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ อี ก
อย่างเช่น พื้นที่ถม และหมู่บ้านจัดสรร ส่วนพื้นที่ที่หายไปใน พ.ศ. 2552 เป็นพื้นที่บ่อน้าในไร่นา และ
ในการเปลี่ยนแปลงช่วงที่สาม พ.ศ. 2552 ถึง 2556 พบว่า พื้นที่นาข้าวยังคงลดลงแต่ในขณะเดียวกัน
ยังมีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2552 อย่างพื้นที่ถมตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรรและยังมีพื้นที่
สถานี ป ริ การน้ ามัน หรื อ ปั้ มแก๊ส ที่เกิดขึ้นใหม่และพื้นที่ที่ห ายไปใน พ.ศ. 2556 เป็นพื้นที่ปลู กมัน
สาปะหลัง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมยังคงลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่พื้นที่
หมู่บ้านจัดสรร พื้นที่ตัวเมืองและย่านการค้ากลับเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมี
การเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ได้ในอนาคต
จากงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและบริบททางสังคมของชุมชน
บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดย ดลนภาวรรณ เรือนณรงค์ (2557) ได้
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินและบริ บททางสังคมของชุมชน บริเวณพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบ
พื้นที่จากเขตอุทยานฯ ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร ในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้า ภายในช่วงเวลา 10 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง 2552 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้สามารถทาให้มองเห็นถึงลาดับ
ขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
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2)
การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
3)
การวางแผนการจัดการและกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ซึ่งป่าดงดิบมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และการใช้ประโยชน์ที่ดินในชั้นลุ่มน้า 1A มีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกชั้นคุณภาพลุ่มน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการพื้นที่ ในการทาการ
เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ยังคงมีสูงมาก และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ชั้นคุณภาพน้าที่ 1 และ 2 ซึ่งไม่ตรงกับข้อกาหนดการอนุรักษ์ดินและน้าที่พึงสงวนรักษา
ไว้เพื่อเป็นแหล่งน้าลาธาร และในด้านสถานภาพด้านการท่องเที่ยวนั้ นก็มีส่วนสร้างผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาสกจึงควรมีบทบาทในการป้ อ งกัน
ปราบปราม และบริหารจัดการอุทยานอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อ
การจัดการที่สมดุลทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ความสมดุลของป่า และควรกาหนดทิศ
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละชั้นคุณภาพน้าให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้า เพื่อให้พื้นที่
ลุ่มน้าสามารถใช้ประโยชน์และมีการพัฒนาที่ยังยืนในอนาคต
จากงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการใช้ที่ดินในเขต เทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” โดย ปวีณา เปรมเจริญ (2555) ได้ศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ศึกษาการใช้ที่ดินในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2554 โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งงานวิจัยนี้ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1)
การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
2)
การประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
3)
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2554 ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมี
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีมากที่สุด ประมาณ 20.268 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 88.9
ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการ
บริ การ กระจายตัว ไปตามพื้น ที่ส ถานที่ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และเส้ นทางคมนาคมขนส่ง
โดยเฉพาะตามแนวเส้ นทางคมนาคมสายหลั กที่มีลักษณะการใช้ที่ดินหนาแน่นและกระจุกตัวอยู่
บริเวณสี่แยกถนน สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ พบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง โดยเฉพาะกิจกรรม
เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
เสียง รบกวน ทัศนียภาพ และการกระทาที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองควรวาง
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ผังเมืองตามลักษณะการกระจายตัวของเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองตามลาดับ กาหนด
พื้นที่การเจริญเติบโตของเมือง และกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
ชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยมีประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน บริเวณที่
ตนอยู่อาศัยตามหลักการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
ดังนั้นจากตัวอย่างของวิธีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจะเห็นได้ว่าวิธีการศึกษาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชาภูมิ
สาสตร์สามารถอธิบายขั้นตอนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุ มดินใน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ได้ดังนี้ เริ่มจากประการแรกการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การจัดทาขอบเขตพื้นที่การศึกษา การจาแนกข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการแปลตีความด้วยภาพถ่ายทางอากาศ โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏภายในภาพ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง เงา วรรณะสี สี ลายผิว แบบรูป
ที่ตั้ง ตาแหน่งที่ตั้งและการเชื่อมโยง เป็นต้น และการตรวจสอบความถูกต้องของการจาแนก โดยการ
เปรียบเทียบผลการจาแนกกับข้อมูลอ้างอิงด้วยตารางเมตริกซ์ความคลาดเคลื่อน (Error matrices)
(จิรเดช มาจันแดง, 2559) ประการที่สองการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน ด้วยเทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการจาแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลาจากตาราง
เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (change detection matrix) (จิรเดช มาจันแดง, 2559) ประการที่สาม
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
จากขั้นตอนและกระบวนการทางานได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเชิงปริมาณเท่านั้น โดยมีวิธีการคือการเปรียบเทียบ
สัดส่วนการใช้ที่ดินใน 2 ช่วงปีเป็นอย่างน้อย เพื่อคาดการณ์หรือบอกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง แต่สาหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในสาขาวิชาภูมิศาสาตร์เป็นการนาเอาเครื่องมือ
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยนาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน 2
ช่ ว งเวลาจากตารางเมตริ ก ซ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง (change detection matrix) มาวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเชิงพื้นที่และเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง และคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคตเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นการประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาและจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีวิจัยด้วยระบบซับซ้อน (Complex System) ซึง่ มีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยระบบซับซ้อน คือ Cellular Automata โดยอาจเป็นวิธีที่ใหม่ในศาสตร์ด้าน
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การวางแผนภาคและเมือง แต่ในศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์นั้นได้มีการนาเครื่องมือชนิดนี้มาใช้นานแล้ว
และด้ ว ยเทคโนโลยี ข อง remote sensing ที่ ก้ า วหน้ า จึ ง ส่ ง ผลให้ ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เ คราะห์ มี ค วาม
ละเอียดมากขึ้น ประกอบกับ การจรวจสอบสภาพพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ได้ ถูกต้องและ
แม่นยามากขึ้นกว่าเดิม
2.2 แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การน าแบบจ าลองการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมาใช้ในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในเชิ งพื้นที่และเวลา เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจาลองการใช้ที่ดินในเขตเมือง
สามารถช่วยในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเมืองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและในการคาดการณ์การ
เติบโตเชิงพื้นที่ในอนาคต (Herold, Menz, and Clarke (2001); Torrens and O'Sullivan (2000);
Wu (1998)) ซึ่งการจาลองดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการประมาณและประเมินรูปแบบการใช้
ที่ ดิ น ในอนาคต (Barredo, Demicheli, Lavalle, Kasanko, and McCormick (2004); Herold,
Goldstein, and Clarke (2003)) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์การ
วางแผนซึ่งจะช่วยให้นักวางแผนสามารถสารวจผลกระทบจากการตัดสินใจของตนเพื่อลดผลกระทบที่
มีอยู่ ในอนาคต (Herold et al., 2003) การอภิปรายในบทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อ ง
การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ
แบบจาลองแบบไมโครสาหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมือง (Teerarojanarat, 2007) โดย
มีแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดินดังนี้
2.2.1 เซลลูลาร์ออโตมาตา (Cellular Automata: CA)
2.2.2 มาร์คอฟเชน (Markov Chain)
2.2.3 เซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟ (Cellular Automata- Markov: CA-Markov)
2.2.4 The SLEUTH Model
2.2.5 The UrbanSim Model
2.2.1 เซลลูลาร์ออโตมาตา (Cellular Automata: CA)
เซลลูลาร์ออโตมาตาเป็นการศึกษาการวิวัฒนาการของเซลและในแต่ละเซลว่ามีการทางาน
ด้วยตัวมันเองภายใต้กฎที่ผู้สร้างเป็นผู้ออกกฎในการทางานให้ ซึ่งเซลลูลาร์ออโตมาตานั้นถือได้ว่าเป็น
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ ายระบบต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถแยก
องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่ต่อเนื่อง (มงคล ทองไกรแก้ว,
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2558) โดยเรียกแต่ละส่วนถูกเรียกว่าเซล ซึ่งในแต่ละเซลมีสถานะของตัวเองและเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เวลาเปลี่ยน "t" ไป "t+1" สถานะใหม่ถูกกาหนดโดยสถานะของพื้นที่รอบข้างของเซล ณ เวลา "t"
โดยแต่ละเซลมีฟังก์ชั่นหรือกฎ ซึ่งเป็นตัวกาหนดสถานะใหม่ โดยการเปลี่ยนสถานะสามารถคานวณได้
จากสมการคณิตศาสตร์ดังสมการที่ (1)
t
St+1
i = fi (Sneighborhood )

(1)

t
ให้ St+1
i แทนค่าสถานะของเซล i ที่เ วลา t+1, fi แทนฟั งก์ชั น หรื อกฎของต าแหน่ ง i Sneighborhood
แทนค่าสถานะของพื้นที่รอบข้างที่เวลา t

เซลลูลาร์ออโตมาตาประเภทที่ 1 มิติค่าสถานะของแต่ละเซลเป็นได้เพียง 0 และ 1 เท่านั้น
กาหนดให้สถานะพื้นที่รอบข้างของเซลคือ Sti-1 , Sti , Sti+1 สถานะใหม่ของเซล i จะมีค่าดังสมการที่ (2)
t
t t
St+1
i = fi (Si-1 , Si , Si+1 )

(2)

จากสมการที่ (2) เห็นว่าสถานะของพื้นที่รอบข้างมี 3 ค่า แสดงว่ารูปแบบสถานะของพื้นที่
รอบข้างทั้งหมด 23 =8 รูปแบบ และมีกฎได้ทั้งหมด 28 =256 กฎ ซึ่งยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะใหม่
ในแต่ละกฎในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกฎของเซลลูลาร์ออโตมาตาแบบพื้นฐาน
ตำแหน่ง
สถำนะย่ำนข้ำงเคียง
กฎ 90 (01011010)
กฎ 150 (10010110)
กฎ 255 (11111111)

7
111
0
1
1

6
110
1
0
1

5
101
0
0
1

4
100
1
1
1

3
011
1
0
1

2
010
0
1
1

1
001
1
1
1

0
000
0
0
1

นอกจากนั้นแล้ว Cellular Automata (CA) ยังเป็นแบบจาลองที่สามารถนามาเพื่อใช้ศึกษา
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (สุธี อนันสุขสมศรี ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และนิจ ตันติศิ
รินทร์, 2560) ตามแนวคิดของ von Neumann ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960
เนื่องจากเป็นแบบจาลองที่เป็นกรอบความคิดที่ไม่ยึดติดกับข้อจากัดจากสมมติฐานเชิงทฤษฎีมากนัก
(Batty, 1997) แบบจาลอง CA ประกอบไปด้วยเซลล์ในรูปตาราง 2 มิติ (2-dimentional lattice) ซึง่
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มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น และสามารถเปลี่ ย นแปลงสถานะได้ โ ดยขึ้ น อยู่ กั บ กฎการเปลี่ ย นแปลง
(transition rule) ที่กาหนดขึ้น ในแบบจาลอง (White & Engelen, 1993) ในแต่ล ะเซลล์ แสดงถึง
ที่ดินพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ แบบจาลอง CA นั้นเป็นแบบจาลองที่แสดงให้เห็น
ถึงระบบพลวัตเชิงพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลาต่าง ๆ แบบไม่ต่อเนื่อง
(discrete) (White, Engelen, & Uljee, 1997)
ข้อดีของการใช้แบบจาลอง CA คือ การมีมิติเชิงพื้นที่เป็นพื้นฐานของแบบจาลองจึงทาให้
สามารถเชื่อมโยงกับ ข้อมูล เชิงพื้น ที่ (spatial data sets) เช่น ข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information Systems) ได้เป็นอย่างดี ประการที่สอง คือ แบบจาลองมีการนาพลวัต
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่มาแสดงให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน ประการที่สาม คือ แบบจาลอง CA
นั้นมีความเรียบง่ายแต่ก็สามารถคานึงถึงความซับซ้อนของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอน
วิ ธี ก ารของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (algorithm) ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นได้ เ กื อ บทุ ก รู ป แบบ (White &
Engelen, 2000) ถึงแม้ว่าแบบจาลอง CA จะมีข้อดีในด้านการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up)
แต่คุณสมบัตินั้นของแบบจาลองทาให้มีข้อจากัด คือ ไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลในระดับมหภาคซึ่ง
เป็ น การวิเคราะห์ แบบบนลงล่ าง (top-down) เข้ามาเป็นส่ ว นหนึ่งของแบบจาลองได้ (White &
Engelen, 2000)
กระบวนการของ CA
Hegde, Muralikrishna, and Chalapatirao (2008) น าเสนอแนวคิ ด ของ CA ในรู ป แบบ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอธิบายแนวคิดหลักของการคานวณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ใน CA ได้อย่างเรียบง่ายดังนี้
For each iteration
{
For every cell
{
If
Cell is the same state as its group made by several adjacent
neighbor
cells. Keep the state of the cell unchanged
Else Choose the majority cell’s value
}
}
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ในการพิจ ารณาแต่ล ะเซลล์ (พื้นที่ในรูปตารางกริด เซลล์ ) ให้ พิจารณาว่า “ถ้าเซลล์ ใ ดมี
ลักษณะเหมือนกับกลุ่มเซลล์ที่ประกอบไปด้วยเซลล์ที่อยู่ติดกันให้คงสถานะเดิมของเซลล์ไว้ หากไม่ใช่
ให้เปลี่ยนสถานะของเซลล์นั้ น ให้ เหมือนกับลั กษณะของกลุ่มเซลล์ นั้น ” พิจารณาเซลล์ อื่นซ้ าด้ว ย
เงื่อนไขนี้จนครบทุกเซลล์ (สุธี อนันสุขสมศรี ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และนิจ ตันติศิรินทร์, 2560)

The Moore
Neighborhood

The von Neumann
Neighborhood

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบของกลุ่มเซลล์ในแบบจาลอง CA
ที่มา : สุธี อนันต์สุขสมศรี และคณะ (2560)
จากกระบวนการของ CA ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถานะของเซลล์หนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับ
สถานะของกลุ่มเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียง (adjacent neighborhood cells) กับเซลล์นั้น ๆ ดังนั้นรูปแบบ
ของการกาหนดกลุ่ มเซลล์นั้นจึ งมีความสาคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ แต่ล ะเซลล์
โดยทั่วไปรูปแบบการกาหนดกลุ่มเซลล์สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ (ดังภาพที่ 6) คือ
1) กลุ่มเซลล์แบบ Moore (Moore neighborhood) ซึ่งจะคานึงถึง 8 เซลล์รอบเซลล์นั้น ๆ ใน
ทุกทิศ
2) กลุ่มเซลล์แบบ von Neumann (von Neumann neighborhood) ซึ่งจะคานึงถึง 4 เซลล์
รอบเซลล์นั้น ๆ ในทิศเหนือ ตะวันออก ตะวันตก และใต้
ดังนั้นจากความสัมพันธ์ของเซลล์กับกลุ่มเซลล์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สาคัญของ CA คือ
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับพื้นที่รอบข้าง ดั งนั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงมี
ความสาคัญอย่างมากในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วย
แบบจาลอง CA (สุธี อนันสุขสมศรี ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และนิจ ตันติศิรินทร์, 2560)
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2.2.2 มาร์คอฟเชน (Markov Chain)
มาร์ ค อฟเชนเป็ น การล าดั บ ของการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง มี ค่ า ความน่ า จะเป็ น ของการเกิ ด
เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จ ะขึ้น อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ทฤษฎีดังกล่าวใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ของมาร์คอฟมาคานวณการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่สามารถควบคุมให้เกิด
ความเหมาะสมได้ (Sang, Zhang, Yang, Zhu, & Yun, 2011) ซึ่งแบบจาลองมาร์คอฟสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ไม่เพียงแต่อธิบายการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังสามารถอธิบายถึงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทได้ (สุธี อนันสุขสมศรี ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และนิจ ตันติศิรินทร์ ,
2560) โดยแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมาร์คอฟ (Markov
Land Use/Land Cover Model) เป็นแบบจาลองที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาที่
สร้างขึ้นบนพื้นฐานของกระบวนการ Markov (Markovian process) กระบวนการ Markov กาหนด
ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่หนึ่ง ๆ ในอนาคต (ช่วงเลวลา t+1) ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่
นั้น ๆ ในช่วงเวลาปัจจุบัน (transition probability matrix) ดังนั้นกระบวนการ Markov จึงสามารถ
น ามาใช้คาดการณ์การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจากการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบันได้ (Hyandye & Martz, 2017)
การวิเคราะห์ การเปลี่ ย นแปลงจากช่ว งเวลาหนึ่ง ไปยั ง อี กช่ว งเวลาหนึ่ งของแบบจ าลอง
Markov ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (transition probability) Kumar,
Radhakrishnan, and Mathew (2014) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของแบบจาลอง Markov ดังนี้
สมมติ P คือ ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบ matrix ได้ดังนี้
P11 P12 ⋯ P1n
P21 P22 ⋯ P2n
P = Pij = [⋯ ⋯ ⋯ ⋯]
(1)
Pn1 Pn2 ⋯ Pnn
โดย Pij หมายถึง ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงจากสถานะ i ไปสถานะ j และต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
N

∑ Pij = 1
j=1

0 ≤ Pij < 1
แบบจาลอง Markov จึงมีคุณสมบัติ ดังนี้

(2)
(3)
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P(n) = P(n-1) Pij = P(0) Pnij
(4)
โดย P(n) หมายถึง ความน่าจะเป็นของสถานะในเวลา n และ P(0) หมายถึง ความน่าจะเป็นของ
สถานะที่มาจากข้อมูล
ดังนั้นจากกระบวนการในแบบจาลอง Markov จะเห็นได้ว่ามิติของเวลาเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญของแบบจาลอง และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเวลาหนึ่ง ๆ นั้นขึ้นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตซึ่งจาเป็นต้องมีข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างน้อย
2 ช่วงเวลาจึงจะสามารถใช้แบบจาลอง Markov ได้
2.2.3 เซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟ (Cellular Automata- Markov: CA-Markov)
เซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟเป็นการประยุกต์ใช้งานร่วมกันระหว่างแบบจาลองมาร์คอฟ
และแบบจาลองเซลลูลาร์ออโตมาตา โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา (spatial-transition
base model) (สุธี อนันสุขสมศรี ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และนิจ ตันติศิรินทร์ , 2560) ซึ่งสามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Hyandye & Martz, 2017) โดย
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีตตามแนวคิดของ Markov ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่โดยรอบ
ตามแนวคิดของแบบจาลอง CA แบบจาลอง CA-Markov นั้นสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้หลายรูปแบบ และได้ถูกนาไปใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ทั้ ง ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น (ดั ง เช่ น Kumar et al. (2014);
Hyandye and Martz (2017)) และการเจริญเติบโตของเมือง (ดังเช่น White and Engelen (1993);
Batty (1997))
จากกระบวนการตามแนวคิดของ CA-Markov จะเห็นได้ว่าข้อดีของการใช้ CA-Markov ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน คือ ความเรียบง่ายและสะดวกใน
การสร้างแบบจาลอง CA-Markov จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เนื่องจากแบบจาลองต้องการข้อมูล
อย่างน้อยเพียงแค่ 2 ช่วงเลา ประกอบกับประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุ ม ดิ น ที่ สู ง (Memarian et al. (2012); Eastman (2003)) ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ ดี ข อง CAMarkov อีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการจาลองการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอย่าง
ครอบคลุม (comprehensive simulation) ที่มากกว่าแบบจาลองแบบอื่น ๆ (Mas et al., 2007)
ในทางกลับกัน ข้อจากัดของแบบจาลอง CA-Markov คือ แบบจาลองนั้นไม่สามารถคานึงถึง
พลวัตของตัวแปรทางด้านสังคม ประชากร และเศรษฐกิจ (Arsanjani, Kainz, & Mousivand, 2011)
จึงทาให้ไม่สามารถคานึงถึงผลของการพัฒนาที่ดินในบริเวณที่ศึกษา (Memarian et al., 2012) หรือ
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คานึ งถึงการเจริ ญเติบ โตของเมืองในด้านเศรษฐกิจและสั งคมในเชิงปริมาณได้ (Myint & Wang,
2006) ดังนั้นข้อจากัดของแบบจาลอง CA-Markov ที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ ไม่สามารถใช้คาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินได้ในระยะยาว (Samat, 2009)
2.2.4 The SLEUTH Model
SLEUTH เป็นหนึ่งในแบบจาลองที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (Anderson, Gorley, &
Clarke, 2008) ซึ่งถูก พัฒ นาขึ้น เพื่อคาดการณ์การเติบโตของเมืองและดู การเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น รายปี (Benenson, Torrens, and Torrens (2004); Herold et al. (2001);
Jantz and Goetz (2005); Elisabete A Silva and Clarke (2005)) โดยแบบจาลอง SLEUTH ถูก
สร้างโดย Keith Clarke (Clarke, Hoppen, & Gaydos, 1997) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในแซน
ตาบาร์บาราสาหรับการประยุกต์ใช้การจาลองรูปแบบเชิงพื้นที่ของการพัฒนาเมืองในบริเวณอ่ าว
ซ า น ฟ ร า น ซิ ส เ บ ย์ ( Clarke et al. (1997); Jantz and Goetz (2005); Yang and Lo (2003))
จนกระทั่งในปั จ จุ บั น SLEUTH ได้ถูกนามาประยุ กต์ ใช้ในการคาดการณ์ก ารเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ในหลายพื้ น ที่ เช่ น ในลุ่ ม น้ า Middle Rio ในเขตภาคกลางของมลรั ฐ นิ ว เม็ ก ซิ โ ก
(Hester, 1998) ในเขตมหานครแอตแลนตา (Yang & Lo, 2003) และเมืองของลิสบอนและปอร์โต
(Elisabete A Silva & Clarke, 2005)
SLEUTH มีรูปแบบการทางานโดยใช้หลักการของแบบจาลอง CA ซึ่งใช้หลักการทางานแบบ
Moore neighbourhood (Elisabete A Silva & Clarke, 2005) สร้างแบบจาลองที่ขึ้นอยู่กับการ
ป้อนข้อมูลและกฎการเติบโตของท้องถิ่น (Clarke et al., 1997) โดยการป้อนข้อมูลลงในแบบจาลอง
SLEUTH ต้ อ งใช้ ชั้ น ข้ อ มู ล หลั ก 6 ชุ ด ได้ แ ก่ Slope, Land use, Excluded areas, Urbanization,
Transportation และ Hill shading (Clarke et al., 1997) ด้วยการป้อนข้อมูลทั้ง 6 ชุดนี้จึงเป็นที่มา
ของชื่อแบบจาลอง SLEUTH โดยแบบจาลอง SLEUTH เป็นซอฟต์แวร์เปิดและทางานภายใต้ Unix,
Linux และ Cygwin ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมจ าลอง Unix ของ Windows (Anderson et al., 2008)
แบบจาลองนี้ใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสองฉบับที่มีรูปแบบการจัดหมวดหมู่ที่สอดคล้องกันพร้อม
ด้วยแผนที่เมืองอย่างน้อยสี่ฉบับ เพื่อแสดงถึงรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เป็น ลักษณะการเติบโตใน
ระหว่างการปรับเทียบและการประยุกต์ใช้แบบจาลอง (Gazulis & Clarke, 2006) โดยใช้ข้อมูลแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินสองฉบับในการคานวณเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงระดับจากประเภทการใช้ที่ดิน
ถึงประเภทการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน (ยกเว้นพื้นที่ที่ไม่สามารถวางผังเมือง หรือวางนโยบายการใช้ที่ดิน
ตามท้องถิ่น เช่น พื้นที่แหล่งน้า พื้นที่สงวน เป็นต้น) ข้อมูลความสูงของพื้นที่ลาดชันและเนินเขา และ
ข้อมูลแผนที่ถนนที่มีน้าหนักหลายแบบจากช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความน่าจะเป็นของการ
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พัฒนาเมืองตามการเข้าถึงของสถานที่ จากนั้นทางานตามลาดับขั้นตอนของแบบจาลอง CA และ
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวกาหนดจานวนครั้งที่โค้ด deltatron ทางาน (Anderson et al., 2008)
พื้น ที่เมืองในแบบจ าลอง SLEUTH จะเปลี่ ยนแปลงไปตามกฎการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
สถานะของการเปลี่ยนแปลงภายตามการทางานของแบบจาลอง CA ซึ่งเป็นชุดของลูปที่ซ้อนกัน โดย
ลูปด้านนอกจะดาเนินการซ้าตามแบบ Monte Carlo และลูปด้านในจะประมวลผลกฎการเติบโต
แบบจาลอง SLEUTH จะอ่านแผนที่ในอดีตและใช้พารามิเตอร์เพื่อคานวณว่า แบบจาลองเฉพาะใด ๆ
สามารถจาลองการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่ป้อนได้ดีเพียงใด (Clarke and Gaydos (1998); Gazulis
and Clarke (2006); Sietchiping (2004); Dietzel and Clarke (2007)) โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค 'brute
force calibration' ซึ่งจะลดช่วงของค่าพารามิเตอร์พฤติกรรม SLEUTH ลงไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ชุด
ข้อมูลที่จาลองออกมาดีที่สุด (Clarke et al. (1997); Elisabete A Silva and Clarke (2005)) โดย
ใช้หลักการของ ‘goodness of fit’ ทีถ่ ูกกาหนดโดยเมตริกแบบจาลอง SLEUTH และการรวมกันของ
พารามิเตอร์ที่มีค่าสูงสุด ในเมตริกแบบจาลอง SLEUTH ก็จะถูกใช้สาหรับการคาดการณ์ โดยมีห้า
พารามิเตอร์ที่ควบคุมพฤติกรรมของระบบและแสดงถึงแนวโน้มของการทาให้เป็นเมืองที่ผ่านมา (
Clarke et al. (1997); Gazulis and Clarke (2006)) พารามิเตอร์ดังกล่าว ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การ
แพร่กระจาย ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่พันธุ์ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความต้านทานความลาดชัน
และค่าสัมประสิทธิ์แรงโน้มถ่วงของถนน (Clarke et al. (1997); Sietchiping (2004); Gazulis and
Clarke (2006)) ค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้กาหนดอัตราการเติบโตโดยการเปลี่ยนระดับที่แต่ ละกฎการ
เติบโตสี่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเมืองภายในระบบ โดยการเจริญเติบโตสี่ชนิด ที่เป็นตัวกาหนด
ความน่าจะเป็นของเซลล์ ที่จะกลายเป็นเมืองจะถูกเรียกว่า การเติบโตแบบกระจาย การเติบโตแบบ
กระจายออกจากศูนย์กลางใหม่ การเติบโตแบบดั้งเดิม และถนนมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต (Clarke
& Gaydos, 1998) โดยมีกฎการเติบโตของ meta เรียกว่ากฎ ‘self-modification’ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยง
การขยายตั ว ของเมื อ งในเชิ ง รู ป แบบเส้ น ได้ (Elizabete A Silva & Clarke, 2002) โดยการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของแบบจาลอง Deliration ยังดาเนินไปเป็นลาดับและทาตาม
ขั้นตอนสี่ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนกลุ่ม เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง และอายุ
ของ deltatrons ตามล าดั บ (Anderson et al., 2008) นอกจากนี้ ค วามลาดชั น ของชั้ น การใช้
ประโยชน์ที่ดินยังเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นของเซลล์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการตามรูปแบบที่
เกิดขึ้นในรูปแบบของวัฏจักรการเจริญเติบโต (แต่ละตัวจะแสดงเป็นปีหนึ่ง) และชุดของวงจรการ
เจริญเติบโตจะเป็นกระบวนการจาลองทั้งหมด ดังภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างโดยทั่วไปของแบบจาลอง
SLEUTH
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ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างทั่วไปของแบบจาลอง SLEUTH
ที่มา : Chaudhuri and Clarke (2013)
2.2.5 The UrbanSim Model
แบบจ าลอง UrbanSim เป็น แบบจาลองสาหรับสนับสนุนการวางแผนและวิเคราะห์การ
พั ฒ นาเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การขนส่ ง เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อม โดยถูกพัฒนาเพื่อการใช้งานโดยหน่วยงานวางแผนภาคมหานคร เมือง มณฑลที่ไม่ใช่
ภาครั ฐ ผู้ เชี่ย วชาญด้านอสั งหาริ มทรั พย์ นักวางแผนนักวิจัย และนักเรียนที่ส นใจในการส ารวจ
ผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานและข้อจากัด ในการพัฒนาตลอดจนนโยบายอื่น ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์
ของชุมชน เช่น การใช้งานแบบใช้มอเตอร์และแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ การจัดหาที่อยู่อาศัย การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และการป้องกันพื้นที่เปิดโล่งและสิ่งแวดล้อมที่บอบบาง แบบจาลอง UrbanSim
เป็นแบบจาลองที่ใช้ในการคานวณของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับตลาดการ
ขนส่งโดยการสร้างแบบจาลองทางเลือกที่ทาโดยครัวเรือน ธุรกิจ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่
เป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจากนโยบาย และการลงทุนของภาครัฐ
แบบจาลอง UrbanSim มีแนวทางในการจาลองแบบใช้พื้นที่เล็ก ๆ โดยใช้ผังอาคารราชพัสดุ
หรืออาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นหน่วยเชิงพื้นที่ขั้นพื้นฐานสาหรับการดาเนินงาน (Herold et al. (2001);
Waddell (2000)) แบบจาลองส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมการวางแผนสาหรับการวิเคราะห์
และการคาดคะเนการพัฒนาเมืองในระดับมหานคร โดยใช้ช่วงเวลาหลายช่วงเวลาโดยการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกันระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขนส่ง และนโยบายสาธารณะ (Herold et
al. (2001); Waddell (1998); Waddell (2002); Waddell et al. (2003)) แบบจาลอง UrbanSim
เป็นซอฟต์แวร์เปิดที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย Dr. Paul Waddell และทีมงาน ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างการ
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วางแผนการขนส่ง ของการใช้ที่ดินในเขตเมืองสาหรับเมืองยูจีนสปริงฟิลด์ ในรัฐออริกอนประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Agarwal, Green, Grove, Evans, & Schweik, 2002) ซอฟต์แวร์นี้ได้ถูกนาไปใช้แล้ว
หลายพื้นที่ในเขตนครหลวงอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น ๆ (Waddell, 2006) โดย
แบบจาลอง UrbanSim ได้ถูกพัฒนาและเปลี่ยนไปใช้ในแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า Open Platform
for Urban Simulation (Opus) เพื่ อ ขยายและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจ าลอง (Waddell,
Borning, Ševčíková, & Socha, 2006)
โดยแบบจาลอง UrbanSim ได้จาลองข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการแสดงทางเลื อก
ของแต่ละครัว เรื อนและธุร กิจ (หรือ หน่วยงาน) ในการเลือกสถานที่ และอาคารสามารถแสดงใน
รายละเอียดอย่างเต็มรูปแบบซึ่งหมายถึงอาคาร และอาคารราชพัสดุแต่ละหลัง หรืออาจรวมอยู่ใน
กลุ่มของประเภทของอาคารอื่น ๆ และการสามะโนประชากร หรือโซนเพื่อแสดงสถานที่ความแตกต่าง
เหล่านี้ ในการแสดงเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นฐานสาหรับ Three UrbanSim ที่อธิบายไว้ใน
รายละเอียดด้านล่าง ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการเป็นตัวแทนทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นฐานสาหรับ Three UrbanSim
ที่มา : http://www.urbansim.com/urbansim/
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โดยไม่ว่าจะใช้โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ใด ๆ ก็ตามโครงสร้างแบบจาลองจะคล้ายกันครัวเรือน
ธุ ร กิ จ การย้ า ย และเลื อ กสถานที่ ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเติ บ โตขึ้ น และนั ก พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มที่อยู่อาศัย และอาคารที่ไม่ใช่อาคาร เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการ และอาจมีข้อ จากัดในการพัฒนาท้องถิ่น ราคา และรูปแบบการเช่าทานายผลการกาหนด
ราคาในตลาดอสั งหาริ มทรั พย์ และปรับตัว เพื่อปรับยอดการเปลี่ ยนแปลงในความต้องการ และ
อุปทานแผนผังที่ง่ายขึ้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการนี้ด้านล่าง ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงแผนผังการทางานของแบบจาลอง UrbanSim
ที่มา : http://www.urbansim.com/urbansim/
แบบจ าลอง UrbanSim สร้ า งขึ้ น โดยใช้ ข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ แต่ ล ะเขตปริ ม ณฑล และ
พารามิเตอร์สาหรับ แต่ล ะโมเดลจะถูกประมาณโดยใช้วิธีทางสถิติขั้นสู ง เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบที่
เกิดขึ้นจริงจะสะท้อนถึงสภาพท้องถิ่น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคือแบบจาลองที่ใช้กับพื้นที่โดยใช้ข้อมูล
หรือค่าสัมประสิทธิ์จากภูมิภาคอื่น โดยมีเครื่องมือในการค้นหาข้อกาหนดของแบบจาลองที่เหมาะสม
ที่สุดโดยอัตโนมัติ และเปรียบเทียบแบบจาลองให้เป็นข้อมูลที่สังเกตได้ เมื่อแบบจาลองถูกสร้างขึ้น
และเปรียบเทียบแล้วก็จะถูกนาไปใช้เพื่อประเมินแผนการขนส่งทางเลือก และแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน แผนการขนส่งมีการเข้ารหัสในเครือข่ายการเดินทาง และต้องเป็นแบบจาลองตามรูปแบบการ
ขนส่งของผู้ใช้เอง ณ ปัจจุบัน การใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินอาจมาจากแผนการที่ครอบคลุมของเขตอานาจ
ศาลในท้องถิ่น หรือการแสดงถึงขีด ความสามารถในการพัฒนาทั่วไป โดยมีอินเทอร์เฟซที่มองเห็นได้
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ง่ า ยเพื่ อ อั ป โหลดและแก้ ไ ขอิ น พุ ต ไปยั ง สถานการณ์ UrbanSim เมื่ อ สร้ า งสถานการณ์ เ สร็ จ แล้ ว
แบบจาลองจะจัดหาแพลตฟอร์มระบบคลาวด์เพื่อจาลองสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ
สรุป
จากการศึกษาเครื่ องมื อที่ ใช้ส าหรับการศึก ษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิ น ใน
หมวดหมู่ ข องแบบจ าลอง แบบไมโครส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น ในเขตเมื อ ง
(Teerarojanarat, 2007) และการทบทวนข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องมือรวมถึง ประเด็นที่เกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถหาได้ โดยการทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมสาหรับบริบทการศึกษา
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุน ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่มีความถูกต้องแม่นยาและทันสมัย โดยจากการทบทวน
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในหมวดหมู่ของแบบจาลองแบบ
ไมโครสาหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมือง พบว่า การใช้ทฤษฎีของแบบจาลอง CA เป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยมีเหตุผลดังนี้ ประการแรกด้วยข้อจากัดของข้อมูลที่ลงรายละเอียดใน
ระดับอาเภอของประเทศไทยมีอยู่อย่างจากัด ส่งผลให้ขาดการนาข้อมูลบางส่วนที่ จะนามาประยุกใช้
ร่วมกับแบบจาลองนั้นไม่สามารถทาได้ เช่น แบบจาลอง UrbanSim ที่ต้องใช้ข้อมูลเศรษฐกิจไปใช้ใน
การคานวณในแบบจาลอง ซึ่งระดับข้อมูลเศรษฐกิจในระดับอาเภอของประเทศไทยนั้นมีอยู่อย่าง
จ ากั ด ส่ ง ผลให้ ก ารใช้ แ บบจ าลอง UrbanSim อาจไม่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทในประเทศไทยมากนัก
ประการที่สองแบบจาลอง CA มีรูปแบบเป็นพลวัตเนื่องจากถูก พัฒนาเพื่อจาลองรูปแบบเชิงพื้นที่ ที่
เกิดขึ้นในอดีตจยถึงปัจจุบัน และสามารถนารูปแบบที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันไปคาดการณ์การ
เติบโตเชิงพื้นที่ในอนาคตโดยใช้เครื่องมือ CA-Markov การจาลองดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการช่วย
วางแผนในการจัดการการพัฒนาเมืองได้ อีกทั้งสามารถดาเนินการได้โดยใช้กฎง่าย ๆ รวมถึงสามารถ
แก้ไขและอธิบายตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้ GIS ได้ นอกจากนี้ผลการจาลองที่ได้จากแบบจาลองอยู่ใน
รูปแบบของแผนที่ซึ่งสามารถช่วยให้นาไปวิเคราะห์ต่อไปได้
2.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในต่างประเทศ มีการวิจัยเกี่ยวกับ
การคาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น โดยน าแบบจ าลองเซลลู ล าร์ อ อโตมาตามาร์ ค อฟ
(Cellular Automata Markov: CA-Markov) มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการวิเคราะห์
และวางแผนการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เช่น การคาดการณ์การเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดินเมื องโดยใช้
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แบบจ าลอง CA-Markov ได้ น าแบบจ าลอง CA-Markov มาเป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การ
วางแผนสาหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเมืองแอนซาลี่ ตั้งอยู่ในจังหวัดกีลานใน
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของการใช้ที่ดิน
ในเมือง พร้อมทั้งใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จาแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็น พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แห้งแล้ง พื้นที่ป่า พื้นที่ชุ่มน้า และแหล่ง
น้า จากนั้นใช้แบบจาลอง CA-Markov คาดการณ์การกระจายตัวของการใช้ที่ดินในเมืองในอนาคต
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสาหรับการพั ฒนาเมือง และป้องกันแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
(Nouri, Gharagozlou, Arjmandi, Faryadi, & Adl, 2014)
ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้แบบจาลองการเติบโตของเมือง ผ่าน CA-Markov สามารถ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในอนาคตของเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อการควบคุม และ
เปลี่ยนแปลงการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างแบบจาลองการ
เจริญเติบโตของเมืองอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้มีอานาจตัดสินใจและนักผังเมือง
ประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกันในการวางแผนการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ยั่ งยืน ซึ่งเป็น
สิ่งสาคัญในการพัฒนาเมือง เพราะบริบทการเปลี่ยนแปลงของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากการเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ดังเช่น ผลการศึกษาของ
การน าแบบจ าลอง CA-Markov มาคาดการณ์การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน พบว่าการ
เติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบเมืองในช่วงที่ผ่านมา จากที่ดินเพื่อ
การเกษตรทั่วเมืองบอจนอร์ดได้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เมืองต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอนาคต
ในขณะที่พื้นที่การเกษตรจะหดตัวลงครึ่งหนึ่ง ด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้แบบจาลอง CA-Markov
แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากยังไม่มีมาตราการ หรือข้อเสนอแนะ
มาจัดการการใช้ทรัพยากรภายในเมืองให้ยั่งยืนแทนการขยายพื้นที่เมืองออกมายังบริเวณโดยรอบ
(Ebrahimipour, Saadat, & Farshchin, 2016)
การกาหนดขอบเขตของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เลือกโดยคานึงถึงผลกระทบต่อการ
ขยายตัวของเมือง ด้วยการวิเ คราะห์สมการโลจิสติกส์รีเกรสชั่นและมาร์คอฟเชน ร่วมกับการสร้าง
แบบจาลองเซลลูล่าร์ออโตมาตา มาใช้เพื่อจาลองการเติบโตและการพัฒนาเมืองในอนาคตในจังหวัดกี
ลานประเทศอิหร่าน โดยการปรับเทียบตามข้อมูลที่เริ่มต้นในปี 1989 และสิ้นสุดในปี 2013 และ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี 2025 และ 2037 ตามเกณฑ์การพัฒนาเมือง 12 แห่ง ที่
ได้รับการยืนยันด้วยอัตราการพัฒนาเมืองที่สูงมาก ผลการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่การเจริญเติบโตเมือง
เพิ่มขึ้นจาก 36,012.5 เฮกตาร์ ในปี 1989 เป็น 59,754.8 เฮกตาร์ ในปี 2013 และพื้นที่ป่าแคสเปียน
ลดลง 31,628 เฮกตาร์ ซึ่งผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยการวิเคราะห์ส มการโลจิ
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สติกส์รีเกรสชั่น ห่วงโซ่มาร์คอฟ ร่วมกับการสร้างโมเดลเซลลูล่าร์ออโตมาตาบ่งชี้ว่ารูปแบบการเติบโต
ของเมืองจะไม่สม่าเสมอและกระจัดกระจายอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งการเติบโตของเมืองจะเกิดขึ้นใกล้กับ
โครงสร้ างพื้น ฐานของเมืองที่มีอยู่ เดิมหรือเกิดใหม่ที่อยู่รอบ ๆ ถนนใหญ่และพื้นที่พาณิช ยกรรม
แนวโน้ ม การเติ บ โตนี้ จ ะน าไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ข องป่ า แคสเปี ย นและหากไม่ มี ก ารควบคุ ม การ
เจริญเติบโต คาดการณ์ว่าจะต้องสูญเสียพื้นที่กว่า 21,774 เฮกตาร์ ในพื้นที่แห้งแล้งและที่ดินที่เปิด
กว้างในปี 2037 ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการนาแบบจาลอง CA-Markov มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับโลจิสติกส์รีเกรสชั่น เปรียบเทียบระหว่างการวางแผนเมืองและอรรถประโยชน์ของ
แบบจาลองเพื่ออธิบายถึงปริมาณและข้อจากัดของการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินทิศทางการเคลื่ อนที่ของเมืองผ่านรูปแบบการใช้ที่ดินโดยคานึงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในเชิงพื้นที่กับในรูปแบบการพัฒนาเมืองที่แตกต่างกัน (Jafari, Majedi,
Monavari, Alesheikh, & Kheirkhah Zarkesh, 2016)
การสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโตของเมืองโดยใช้ เซลลูล่าร์ออโตมาตา กรณีศึกษาเมือง
ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้ใช้ CA model Metronamica โดยแบบจาลองนี้ได้รับการปรับเทียบ
ตามแผนที่การใช้ที่ดินล่าสุดสองฉบับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 1956-2006 โดยใช้แบบจาลอง
เพื่อใช้ในการวางแผนระยะยาวและการเติบโตของเมืองที่ทานายรูปแบบของเมืองในช่วงที่ไม่ได้
วางแผนไว้ไปจนถึงปี 2106 และรูปแบบการเติบโตก็เป็นไปตามแผนการณ์ที่วางแผนไว้ส่งผลให้มีการ
เติบโตที่หนาแน่นมากขึ้น ขณะที่การคาดการณ์รูปแบบของเมืองในช่วงที่ไม่ได้วางแผนการดาเนินการ
ทาให้เกิดการขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม ผลจากการอภิปรายสรุปได้ว่า CA Model สามารถใช้
ประโยชน์ในการสารวจแนวโน้มในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม CA Model ก็ไม่สามารถคาดการณ์
ตาแหน่งของการเชื่อมโยงการขนส่งใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (Lahti, 2008)
สาหรับในประเทศไทย มีการศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยใช้ CA-Markov มาใช้ในการวิเคราะห์มีจานวนไม่มาก ซึ่งส่วนมากจะเป็นการวิจัยในเชิงภูมิศาสตร์
เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่มีการใช้ CA-Markov เพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาคและเมือง เช่น การ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต (วสันต์ ออวัฒนา, 2555) การใช้
แบบจ าลอง Markov Chain และภาพดาวเที ย ม Landsat 5 เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด (ธนสิทธิ ศิริวารินทร์ วีระภาส คุณ
รัตนสิริ และวันชัย อรุณประภารัตน์, 2558)
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็วในจังหวัดภูเก็ตมีผลมาจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเป็ นหลัก ซึ่งทาให้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ปรโยชน์ที่ดิน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกว่าแต่ก่อน ในการศึกษาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
การใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต” ได้นาเอาข้อมูลการสารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS) และระบบ

36
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) มาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดิน ร่วมกับการนาแบบจาลอง CA-Markov มาใช้คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ ดินใน
อนาคต เพื่อสามารถนาไปใช้ในการวางแผนจัดการการใช้ที่ดินให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์
สูงสุด (วสันต์ ออวัฒนา, 2555)
เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะช้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด
กล่ า วคื อ มี ก ารสร้ า งอาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น ทุ ก หาดในพื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ มขึ้ น
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการศึกษาเรื่อง “การใช้แบบจาลอง Markov Chain
และภาพดาวเทีย ม Landsat 5 เพื่อศึกษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด” จึงได้นาเอาข้อมูลการสารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS)
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการนา
แบบจาลอง CA-Markov ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานาไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่
(ธนสิทธิ ศิริวารินทร์ วีระภาส คุณรัตนสิริ และวันชัย อรุณประภารัตน์, 2558)
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า งานวิ จั ย ต่า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ น าแบบจ าลอง
เซลลู ล าร์ อ อโตมาตามาร์ ค อฟ (Cellular Automata Markov: CA-Markov) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
งานวิจั ย เช่น เดีย วกับ การวิจั ย นี้ ซึ่งแบบจาลองเซลลู ล าร์ อ อโตมาตามาร์ ค อฟ เป็นการนาทฤษฎี
แบบจ าลองเซลลู ล าร์ อ อโตมาตาและทฤษฎีแ บบจ าลองมาร์ ค อฟ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั น โดยใช้
โปรแกรมอิดริซี่ (IDRISI) ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท GIS and Image processing ที่มีความสามารถสูง
ที่ ถู ก พั ฒ นาโดย Graduate School of Geography, Clack University, USA. มาศึ ก ษาการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรในอดี ต อี ก ทั้ ง ยั ง คาดการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตมา
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บทที่ 3
ข้อมูลการศึกษา
การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ได้แบ่งลาดับเนื้อหาของข้อมูลการศึกษาดังดังนี้
3.1 ข้อมูลทางกายภาพ
ข้อมูลทางกายภาพเป็น ข้อมูลลั กษณะของสภาพสิ่ งแวดล้ อมตามธรรมชาติ ซึ่งข้อมูล ทาง
กายภาพของการประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถอธิบายข้อมูลกายภาพของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
3.1.2 ขอบเขตการปกครอง
3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
3.1.5 โครงสร้างพื้นฐาน
3.1.6 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเนินเหมาะแก่การทาการเกษตร และมีที่ราบ
ลุ่มทานาได้บางส่วน ทิศตะวันตกของอาเภอติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ไม่มีแม่น้าลาคลองขนาดใหญ่
ไหลผ่ าน แต่มีทางน้ าไหลจากภูเขาลงสู่ ท ะเล อาเภอศรีราชามีเนื้ อ ที่ประมาณ 643.558 ตาราง
กิโ ลเมตร หรื อประมาณ 402,223.75 ไร่ ระยะทางห่ างจากเมืองชลบุรีโ ดยรถยนต์ประมาณ 24
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 105 กิโลเมตร พื้นที่ในการปกครองของอาเภอมี
อาณาเขตติดต่อกับอาเภอข้างเคียงดังภาพที่ 10 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อาเภอเมืองชลบุรีและอาเภอบ้านบึง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาเภอหนองใหญ่ และอาเภอปลวกแดง (จังหวัดระยอง)
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อาเภอบางละมุง
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ทิศตะวันตก

จรดอ่าวไทยและเขตอาเภอเกาะสีชัง

ภาพที่ 10 แสดงอาณาเขตติดต่อกับอาเภอข้างเคียงของพื้นที่ศึกษาอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3.1.2 ขอบเขตการปกครอง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 ออกเป็น 8 ตาบล ประกอบไปด้วย ตาบลศรีราชา ตาบลสุรศักดิ์ ตาบลทุ่งสุขลา
ตาบลบึง ตาบลหนองขาม ตาบลเขาคันทรง ตาบลบางพระ และตาบลบ่อวิน โดยท้องที่อาเภอศรีราชา
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง และมี 52 หมู่บ้าน ดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 แสดงเขตการปกครองของพื้นที่ศึกษาอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเนินเขาเล็ก
ๆ กระจายทั่วไป เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทาการเกษตรและใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม มีที่ราบลุ่มทานา
ได้บางส่วน ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลและไม่มีแม่น้าลาคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน จะมีเฉพาะทางน้า
ไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล นอกจากนี้ที่อาเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้าของอ่างเก็ บน้าบางพระ แหล่งน้า
อุ ป โภคบริ โ ภคหลั ก แห่ ง หนึ่ งของจั ง หวัด ชลบุรี ด้ ว ยลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศดั งกล่ า วสามารถพัฒ นา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว
และการคมนาคมที่สะดวกสบาย เป็นต้น
3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดย
ได้รับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรีมีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อน
เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
อากาศค่อนข้างอบอ้าวไม่ถึงกับร้อนจัด

40
ฤดูฝน

เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว

เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

มีฝนตกกระจายทั่วไป โดยมักตกหนัก
ในเขตป่าและภูเขา
อากาศไม่ห นาวจัด เย็นสบาย ท้องฟ้า
สดใสปลอดโปร่ ง และมี แ ดดตลอด
วัน นับเป็นช่วงเวลาที่ชายหาดจะคึกคัก
ไปด้วยนักท่องเที่ยว ส่วนภาคเกษตรใน
ฤดูนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างแล้งเพราะฝน
ทิ้งช่วงหลายเดือน

3.1.5 โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งตอบโจทย์ สาหรับการรองรับการใช้งานของประชาชน โดยมี
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง ปั จ จุ บั น และในอนาคต ดั ง นั้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ
ตอบสนองกับความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนขึ้นอยู่กับการคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ
สภาพสั งคม และสิ่ งแวดล้ อ มในพื้น ที่โ ครงการ ซึ่งหลายครั้งที่โ ครงสร้ า งพื้ นฐานถูก สร้า งขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองการรองรับการขยายตัวของการให้บริการในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และการบริการ
โดยตามคานิยามของโครงสร้างพื้นฐานโดยกว้างนั้นตามคานิยามของอภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2549)
“โครงสร้างพื้นฐานหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่รองรับระบบ
หรือโครงสร้างทั้งหมด โดยอาจะอยู่ในรูปของสิ่งปลูกสร้างและระบบเครือข่ายหรืออยู่ในรูปแบบของ
ระบบองค์กรหรื อสถาบั น ” ซึ่ งในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม โครงสร้าง
พื้นฐานโดยทั่วไปหมายถึงสาธารณูปโภคเชิงกายภาพ 5 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ 1) การขนส่ง เช่น
ระบบขนส่งมวลชล ถนน ทางด่วน รถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน 2) การโทรคมนาคมซึ่งรวมไปถึง
การให้บริการด้านสารสนเทศ ทั้งในด้านไปรษณีย์ โทรศัพท์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) การพลังงาน
เช่น ระบบไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง 4) การประปา การระบายน้า และการบาบัดน้าเสีย 5) การ
จัดเก็บกากของเสีย และขยะมูลฝอย
นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพอาจครอบคลุมไปถึงสาธารณูปการและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารประชุม และศูนย์นิทรรศการ
เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม โดยไม่จากัดเพียงภาคการผลิตหนึ่งใด
โดยเฉพาะ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เพรียบพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการด้านกิจกรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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ดังนั้นหากคานึงถึงข้อมูลที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในแบบจาลอง CA-Markov ชนิดของ
โครงสร้างพืน้ ฐานที่สัมพันธ์กับมาตรฐานข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกรมพัฒนาที่ดิน (2556) ที่ระบุไว้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาไปที่โครงสร้างพื้นฐานในประเภทของระบบคมนาคมเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน และท่าเรือ เพราะเป็นข้อมูลเพียงสองชนิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการคานวณของแบบจาลอง CA-Markov เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างพื้นฐานประเภท
ถนน และท่าเรือตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน
2) โครงสร้างพื้นฐานประเภทท่าเรือ
1) โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน
ถนนเป็นระบบการคมนาคมประเภทหนึ่งที่ สาคัญ ต่ออาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมี
บทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน โครงข่ายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงสังกัดกระทรวง
คมนาคม โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่ว งชลบุรี – พัทยา เป็นทางหลวงระหว่างเมืองที่ ถู ก
ออกแบบให้มีมาตรฐานสูงสาหรับให้การจราจรผ่านทางไปได้อย่างรวดเร็ว มีการควบคุมการเข้าออกที่
สมบูรณ์ มีรั้วกั้นตลอดแนวทาง มีทางแยกเป็นทางแยกต่างระดับ และไม่มีสัญญาณจราจร (ดังภาพที่
14) ซึ่งทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นถนนขนาด 4 – 8 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ปลายทางพิเศษศรีรัช
และถนนพระราม 9 บริ เ วณจุ ด ตั ด ถนนศรี น คริ น ทร์ มุ่ ง หน้ า มาทางทิ ศ ตะวั น ออกเข้ า สู้ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จั งหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี จากนั้นเข้าสู่ ช่วงที่สองของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ถนนชลบุรี – พัทยา เพื่อเข้าสู่อาเภอศรีราชามีทางตัดแยกไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และเข้า
สู่อาเภอบางละมุง ลักษณะของถนนเป็นถนนคู่ขนานทั้งสองข้างทางหลวงพิเศษในบางช่วง นอกจากนี้
ยังมีสายแยกที่เชื่อมต่อกับถนนสายประธาน ถนนสายรอง และทางหลวงชนบท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ถนนสายประธานของพื้นที่
ถนนสายประธานของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 หรือ
ถนนสุขุมวิท โดยถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายประธานที่เชื่อมต่อไปยังต้นทางคือกรุงเทพมหานคร มี
จุดสิ้นสุดของถนนอยู่ที่อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดกับชายแดนจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
ถนนสุขุมวิทช่วงชลบุรี – ระยอง เป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจร เชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อาเภอ
ตลอดจนสถานที่ที่สาคัญ เพื่อให้การเดินทางและขนส่งเป็นไปได้สะดวก โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 12
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ถนนสายรอง
ถนนสายรองของอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี คือ ทางหลวงแผ่นดิยหมายเลข 331 หรือ ถนน
สายยุทธศาสตร์ โดยทางหลวงแผ่นดิยหมายเลข 331 เป็นถนนสายรองที่เริ่มจากถนนสุขุมวิทบริเวณ
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีการก่อสร้างถนนตัดใหม่เชื่อมไปยังทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ที่ทางต่างระดับมาบเอียง แยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและถนนสุขุมวิท และสิ้นสุดที่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางหลวงแผ่นดิยหมายเลข 331 ช่วงทางแยกเข้าท่าเรีอแหลมฉบัง เป็นถนนขนาด
4 ช่องจราจร เชื่อมระหว่างภาค จังหวัด และอาเภอ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 12 นอกจากถนนสาย
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวในข้างต้นแล้วยังมี ถนนสายอื่น ๆ ที่ทาหน้าที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอาเภอ หรือ
สถานที่สาคัญต่าง ๆ และทาหน้าที่รองที่รองรับการจราจรจากถนนสายหลักเข้าสู่ถนนสายย่อยดังเช่น
ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 3013 เป็นถนนที่รองรับการจราจรจากทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 331 เชื่อมต่อไปยังตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดชลบุรี
ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 3027 เป็นถนนที่รองรับการจราจรจากทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 331 เชื่อมต่อออกไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ในตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวก
แดง จังหวัดชลบุรี
ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 3138 เป็นถนนที่รองรับการจราจรจากทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 331 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 สามารถใช้เส้นทางนี้ออกไปยังตาบลตาสิทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดชลบุรี
ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 3144 เป็นถนนที่รองรับการจราจรจากทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 3 โดยจะเชื่อมต่อไปยังตาบลเหมือง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3241 เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
ไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเชื่อมต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นต้น
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ภาพที่ 12 แสดงโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนของพื้นที่ศึกษาอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2) โครงสร้างพื้นฐานประเภทท่าเรือ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เอื้ออานวยต่อการขนส่งทางทะเล หรือ
กล่าวคือด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาว โดยหลายแห่งเป็นชายหาดที่งดงาม และบาง
แห่งเหมาะจะเป็นท่าจอดเรือ ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของศรีราชามีท่าเทียบเรือน้าลึกหลั กในการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศอยู่ภายใต้การดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในเรื่องการบริหารท่าเรือ
โดยรวมและมีเอกชนรับผิดชอบในเรื่องปฏิบัติการ โดยข้อมูลจาก https://www.eeco.or.th ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท่าเรือแหลมฉบังว่าเป็นท่าเรือน้าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่าง
มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ และได้ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 โดยมีท่าเรือที่เปิด
ดาเนินการแล้ว ดังนี้
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 11 ท่า ได้แก่ ท่า A0 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 และ C3
ท่าเทียบเรือ RO/RO และท่าเทียบเรือโดยสาร 1 ท่า (A1)
ท่าเทียบเรือ RO/RO อย่างเดียว 1 ท่า (A5)
ท่าเทียบเรือ RO/RO และสินค้าทั่วไป 1 ท่า (C0)
ท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง 1 ท่า (A4)
อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 1 แห่ง
ปัจจุบัน (จากข้อมูลปี 2559) มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือประมาณ 7.7 ล้านตู้ต่อ
ปี และรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของขีดความสามารถของท่าเรือที่รองรับตู้
สินค้าได้สูงสุดที่ประมาณ 11 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคันต่อปี หากท่าเทียบเรือ D ซึง่
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อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดบริการระยะที่ 1 ได้ในกลางปี 2561 จะส่งผลให้เพิ่มความสามารถ
ในการขนส่งตู้สินค้าจาก 7.7 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18.1 ล้านตู้ต่อปี เพิ่มความสามารถในการขนส่งรถยนต์
จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อปี และเพิ่มสัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าโดยรถไฟทั้งหมด
ของท่าเรือแหลมฉบังจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 30 โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่าเรือของพื้นที่ศึกษาอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3.1.6 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากข้อมูลการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ได้จาแนกประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ 3 ระดับดังนี้
1. ระดั บ ที่ 1 มี ก ารจ าแนก 5 ประเภท ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (U) พื้ น ที่
เกษตรกรรม (A) พื้นที่ป่า (F) พื้นที่น้า (W) และพื้นที่เบ็ตเตล็ด (M)

ภาพที่ 14 แสดงการจาแนกชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1
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2. ระดับที่ 2 หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินรายภาค มีการจาแนกตามระดับการจาแนกที่ 2 ดัง
ภาพที่ 16 มาตราส่วน 1:25,000 ระบบ WGS 1984 จัดทาจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายออร์
โธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียม SPOT-5 และ
ดาวเทียม LANDSAT 8 OLI ร่วมกับการสารวจข้อมูลภาคสนาม

ภาพที่ 15 แสดงการจาแนกชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2
3. ระดับที่ 3 หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด มีการจาแนกตามระดับที่ 3 ดังภาพที่ 17
มาตราส่วน 1:25,000 ระบบ WGS 1984 ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดจุดภาพ
2-15 เมตร ดาวเที ย ม SPOT-5 รายละเอี ย ดจุ ด ภาพ 2.5-5 เมตร และดาวเที ย ม
LANDSAT 8 OLI รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ร่วมกับการสารวจข้อมูลภาคสนาม

ภาพที่ 16 แสดงภาพตาราง attribute ในข้อมูลการใช้ที่ดินรายภาค (ระดับ 2)
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ภาพที่ 17 แสดงภาพตาราง attribute ในข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัด (ระดับ 3)
โดยข้อมูลการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินทั้ง 3 ระดับสามารถอ่าน
เพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ดังนั้นในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้การใช้ ข้อมูล การใช้ ประโยชน์ที่ดินที่ผ่ านการ
จ าแนกข้อมูล จากกรมพัฒ นาที่ ดิน ซึ่งเป็น ข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ผ่ านกระบวนการ
วิเคราะห์เบื้องต้นจะถูกนามาจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยการจัดประเภท
การใช้ที่ดินขึ้นใหม่นั้นได้นาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 เดิม ที่จาแนก 5 ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) พื้นที่เกษตรกรรม (A) พื้นที่ป่า (F) พื้นที่น้า
(W) และพื้นที่เบ็ตเตล็ด (M) มาจาแนกรายละเอียดกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างใหม่ เนื่องจากรายละเอียดกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในระดับ
1 เดิมไม่สามารถเห็ นลั กษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในบริบทของเมือง ดังนั้นใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงจาแนกรายละเอียดกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง อุตสาหกรรม
ท่าเรือ และถนน ซึ่งอ้างอิงตามการจาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 2 จากกรมพัฒนา
ที่ดิน และนากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ตเตล็ดรวมเข้ากับกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพที่ 18 และภาพที่ 19 โดยมี ข้อมูล ลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังตารางที่ 2

47

ภาพที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกจาแนกขึ้นใหม่

ภาพที่ 19 แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ศึกษาอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับที่ 2 ใหม่
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ตารางที่ 2 ตารางกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่และประเภทของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่ พ.ศ.2550 พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2559
พ.ศ. 2550
กิจกรรมการใช้
ที่ดนิ
เนื้อที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
10,203
2.59
ตัวเมืองและย่ำน
U1
กำรค้ำ
56,685
14.39
U2
บ้ำน/หมู่บำ้ น
3,748
0.95
สถำนที่รำชกำร/
พื้นที่
U3
สถำบันต่ำง ๆ
ชุมชนและ
5,222
1.33
U4
สิ่ งปลูก
สถำนีคมนำคม
สร้ำง
27,293
6.93
ย่ำน
U5
อุตสำหกรรม
13,302
3.38
U6
กิจกรรมอื่น ๆ
U7
0
0
สนำมกอล์ฟ
116,452
30
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างรวม
F1
0
0
ป่ ำไม่ผลัดใบ
F2
59,794
15.18
ป่ ำผลัดใบ
F3
701
0.18
พื้นที่ป่ำไม้
สวนป่ ำ
F4
0
0
ป่ ำพรุ
F5
0
0
สวนป่ ำ
F6
0
0
วนเกษตร
60,495
15
พืน้ ที่ป่าไม้ รวม
แหล่งน้ ำ
พื้นที่แหล่ง
W1
5,861
1.49
ธรรมชำติ
น้ ำ
W2
3.39
แหล่งน้ ำสร้ำงขึ้น 13,362
19,223
5
พืน้ ที่แหล่งนา้ รวม
ทุ่งหญ้ำ
M1
21,776
5.53
ธรรมชำติ/ไม้พมุ่
M2
14,038
3.56
พื้นที่ลุ่ม
M3
5,841
1.48
เหมืองแร่ , บ่อขุด
พื้นที่
M4
0
0
เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
M5
0
0
นำเกลือ
M6
0
0
หำดทรำย
M7
0
0
ที่ทิ้งขยะ
41,655
11
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ดรวม
A1
5,649
1.43
พื้นที่
นำข้ำว
เกษตร
A2
132,306 33.59
พืชไร่
กรรม
A3
7,538
1.91
ไม้ยนื ต้น
ประเภท

รหัส
ประเภท

พ.ศ. 2555
เนื้อที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
6,058
1.54

พ.ศ. 2559
เนื้อที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
9,902
2.51

56,304
7,631

14.30
1.94

53,191
8,762

13.51
2.22

5,069
34,237

1.29
8.69

5,291
54,796

1.34
13.91

13,437
0
122,736
0
59,091
0
0
0
0
59,091

3.41
0
31
0
15.00
0.00
0
0
0
15

6,139
10,146
148,226
0
59,563
0
0
0
0
59,563

1.56
2.58
38
0
15.12
0.00
0
0
0
15

1,345

0.34

1,106

0.28

16,642
17,987

4.23
5

17,295
18,400

4.39
5

25,194

6.40

15,485

3.93

9,285
2,330
0
0
0
0
36,810
4,359
119,316
13,139

2.36
0.59
0
0
0
0
9
1.11
30.29
3.34

3,890
8,729
2,234
0
0
43
30,380
2,538
92,270
18,693

0.99
2.22
0.57
0
0
0.01
8
0.64
23.43
4.75
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ตารางที่ 2 ตารางกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่และประเภทของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่ พ.ศ.2550 พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2559 (ต่อ)
พ.ศ. 2550
กิจกรรมการใช้
ที่ดนิ
เนื้อที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
6,953
1.77
ไม้ผล
37
0.01
พืชสวน
0
0
ไร่ หมุนเวียน
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์
และหรื อ
A7
3,496
0.89
โรงเรื อนเลี้ยง
สัตว์
A8
0
0
พืชน้ ำ
สถำนที่เพำะเลี้ยง
A9
55
0.01
สัตว์น้ ำ
เกษตร
A0
0
0
ผสมผสำนไร่ นำ/
สวนผสม
156,033
40
พืน้ ที่เกษตรกรรมรวม
393,858
ขนาดพืน้ ที่รวม (หน่ วย : ไร่ )

ประเภท

รหัส
ประเภท
A4
A5
A6

พ.ศ. 2555
เนื้อที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
17,377
4.41
71
0.02
0
0

พ.ศ. 2559
เนื้อที่ (ไร่ ) ร้ อยละ
21,311
5.41
121
0.03
0
0

2,848

0.72

2,072

0.53

0

0

0

0

124

0.03

284

0.07

0

0

0

0

157,235
393,858

40
-

137,288
393,858

35
-

ที่มา : วิเคราะห์โดยผู้วิจัย
การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ.2550
จากตารางที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ.2550 จากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พบว่า พื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่เกษตรกรรมใน
สัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 หรือประมาณ 156,033 ไร่ ของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดภายใน
อาเภอศรีราชา รองลงมา คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจานวนร้อยละ 30 หรือประมาณ 116,452 ไร่
ตามด้วยพื้นที่ป่าไม้จานวนร้อยละ 15 หรือประมาณ 60,495 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดจานวนร้อยละ 11 หรือ
จานวน 41,655 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้าจานวนร้อยละ 5 หรือประมาณ 19,223 ไร่ ตามลาดับ โดยภายใน
พื้นที่ดังกล่าวสามารถสรุปรายละเอียดรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของอาเภอศรีราชา
ออกมาดังนี้
1) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 156,033 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พบมากในบริเวณที่ราบลุ่มถึงที่ดอน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผลพืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรผสมผสาน และไร่นาสวนผสม เป็นต้น
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ซึ่งภายในพื้นที่เกษตรกรรมพบว่ามีพืชไร่เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีสัดส่วน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.59 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด หรือประมาณ 132,306 ไร่ รองลงมาคือ
ไม้ผลคิดเป็นร้อยละ 1.77 หรือประมาณ 6,953 ไร่ ตามด้วย นาข้าว และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตามลาดับ
2) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 116,452 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่
ทั้งอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเมืองและย่านการค้า ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม ย่านอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และอื่น ๆ เป็นต้น โดยพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างนี้ส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่จุด
ศูนย์กลางของอาเภอ
3) พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 60,495 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยส่วนมากพบว่าเป็นป่าผลัดใบ และสวนป่า
4) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 41,655 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้พุ่ม พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด นาเกลือ หาด
ทราย ที่ทิ้งขยะ และอื่น ๆ โดยสามารถพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดกระจายตัวอยู่
ทั่วทั้งอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5) พื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19,223 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้าตามธรรมชาติ และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น เช่น ห้วย หนอง คลอง
บึง สระน้าในไร่นา รวมถึงระบบคลองชลประทานต่าง ๆ เป็นต้น

ภาพที่ 20 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2550
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การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2555
จากตารางที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ.2555 จากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พบว่า พื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่เกษตรกรรมใน
สัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 หรือประมาณ 157,235 ไร่ ของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดภายใน
อาเภอศรีราชา รองลงมา คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจานวนร้อยละ 31 หรือประมาณ 122,736 ไร่
ตามด้วยพื้นที่ป่าไม้จานวนร้อยละ 15 หรือประมาณ 59,091 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดจานวนร้อยละ 9 หรือ
จานวน 36,810 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้าจานวนร้อยละ 5 หรือประมาณ 17,987 ไร่ ตามลาดับ โดยภายใน
พื้นที่ดังกล่าวสามารถสรุปรายละเอียดรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของอาเภอศรีราชา
ออกมาดังนี้
1) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 157,235 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พบมากในบริเวณที่ราบลุ่มถึงที่ดอน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผลพืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรผสมผสาน และไร่นาสวนผสม เป็นต้น
ซึ่งภายในพื้นที่เกษตรกรรมพบว่ามีพืชไร่เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีสัดส่วน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.29 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด หรือประมาณ 119,316 ไร่ รองลงมาคือ
ไม้ผลคิดเป็นร้อยละ 4.41 หรือประมาณ 17,377 ไร่ ตามด้วย นาข้าว และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตามลาดับ
2) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 122,736 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของพื้นที่
ทั้งอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเมืองและย่านการค้า ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม ย่านอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และอื่น ๆ เป็นต้น โดยพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างนี้ส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่จุด
ศูนย์กลางของอาเภอ
3) พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 59,091 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยส่วนมากพบว่าเป็นป่าผลัดใบ และสวนป่า
4) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36,810 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้พุ่ม พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด นาเกลือ หาด
ทราย ที่ทิ้งขยะ และอื่น ๆ โดยสามารถพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดกระจายตัวอยู่
ทั่วทั้งอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5) พื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17,987 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้าตามธรรมชาติ และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น เช่น ห้วย หนอง คลอง
บึง สระน้าในไร่นา รวมถึงระบบคลองชลประทานต่าง ๆ เป็นต้น
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ภาพที่ 21 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555
การใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2559
จากตารางที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ.2559 จากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พบว่า พื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้างในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 148,226 ไร่ ของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
ภายในอาเภอศรีราชา รองลงมา คือ พื้นที่เกษตรกรรมจานวนร้อยละ 35 หรือประมาณ 137,288 ไร่ ตาม
ด้วยพื้นที่ป่าไม้จานวนร้อยละ 15 หรือประมาณ 59,563 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดจานวนร้อยละ 8 หรือจานวน
30,380 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้าจานวนร้อยละ 5 หรือประมาณ 18,400 ไร่ ตามลาดับ โดยภายในพื้นที่
ดังกล่าวสามารถสรุปรายละเอียดรู ปแบบของการใช้ ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของอาเภอศรีราชา
ออกมาดังนี้
1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 148,226 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของพื้นที่
ทั้งอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเมืองและย่านการค้า ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม ย่านอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และอื่น ๆ เป็นต้น โดยพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างนี้ส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่จุด
ศูนย์กลางของอาเภอ
2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 137,288 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พบมากในบริเวณที่ราบลุ่มถึงที่ดอน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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เพื่อเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผลพืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรผสมผสาน และไร่นาสวนผสม เป็นต้น
ซึ่งภายในพื้นที่เกษตรกรรมพบว่ามีพืชไร่เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีสัดส่วน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.29 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด หรือประมาณ 119,316 ไร่ รองลงมาคือ
ไม้ผลคิดเป็นร้อยละ 4.41 หรือประมาณ 17,377 ไร่ ตามด้วย นาข้าว และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตามลาดับ
3) พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 59,563 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยส่วนมากพบว่าเป็นป่าผลัดใบ และสวนป่า
4) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30,380 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้พุ่ม พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด นาเกลือ หาด
ทราย ที่ทิ้งขยะ และอื่น ๆ โดยสามารถพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดกระจายตัวอยู่
ทั่วทั้งอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5) พื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 18,400 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้าตามธรรมชาติ และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น เช่น ห้วย หนอง คลอง
บึง สระน้าในไร่นา รวมถึงระบบคลองชลประทานต่าง ๆ เป็นต้น

ภาพที่ 22 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559
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ดังนั้นข้อมูลการศีกษาในบทที่ 3 แสดงให้เห็นว่าศรีราชาจัดเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการคมนาคมที่มีความสะดวกเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ด้วยถนนสายหลักทั้งถนน
สุขุมวิทและมอเตอร์เวย์ และการเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น ถนนสาย 331 (ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) เป็น
ต้น โดยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโครงสร้างพื้นฐานในประเภทของระบบคมนาคมประเภทถนน
และท่าเรื อ ทั้งสองชนิ ดนี้ จะถู กน าไปใช้ ในการค านวณของแบบจ าลองเพื่ ออธิ บายผลการศึ กษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบทที่ 5 อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยในบทที่ 4 ที่อธิบายถึงวิธีการนาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินไปประยุกต์ใช้กับแบบจาลอง CA จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร

บทที่ 4
ระเบียบวิธีวิจัย
การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี แบ่งลาดับเนื้อหาของระเบียบวิธีวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้
4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 ประเภทของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.4 วิธีการวิจัย
4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยของการประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินของพื้นอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถอธิบายกรอบแนวคิดของงานวิจัยได้ดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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จากภาพที่ 23 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยของการประยุกต์ใช้เซลลูลาออโตมาตาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกรอบแนวคิดของการวิจัย
เป็นการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้น
จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะนาไปสู่การเสนอแนะหรือวางแผนการรองรับผลกระทบในการใช้ที่ดิน
ในอนาคต โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาระเบียบวิธีวิจัยของระบบซับซ้อน (Complex System) ซึ่งเครื่องมือ
ที่ใช้วิเคราะห์โดยระบบซับซ้อน คือ Cellular Automata ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ใหม่ในการวางแผนภาค
และเมือง แต่ในทางภูมิศาสตร์นั้นได้นาเครื่องมือชนิดนี้มาใช้นานแล้ว และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ขึ้น ส่งผลให้สามารถนาข้อมูล remote sensing ที่มีความละเอียดมากขึ้นมาวิเคราะห์ในการวางแผน
ภาคและเมืองได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม
4.2 ประเภทของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว
ถือเป็นข้อมูลในอดีต และมักจะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้ว ซึ่งผู้ใช้สามารถนา
ข้อมูลชุดนี้มาใช้ได้เลย หากแต่ข้อเสียคือ ข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ที่อาจจะทา
ให้ผู้ที่นาไปใช้สรุปผลการวิจัยของตนเองผิดพลาดไปด้วย แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องของชุดข้อมูลที่
บางครั้งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิได้ ส่งผลให้มีความจาเป็นต้องศึกษาจากข้อมูลที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี้
1. ชุดข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ชุดข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ชุดข้อมูลประเภทและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2559 จากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. ตัวแปรที่นามาใช้ในงานวิจัย คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโครงสร้างพื้นฐานที่
ระบุไว้ในการจัดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างใน
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสถานีคมนาคม รหัสประเภท U4 ได้แก่ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทถนน และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่าเรือ โดยอ้างอิงการจัดประเภท
จากกรมพัฒนาที่ดิน
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ได้แบ่งลาดับเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้
4.3.1 แบบจาลองเชิงพื้นที่ (Spatial Model)
4.3.2 แบบจาลองมาร์คอฟ
4.3.3 แบบจาลองเซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟ (Cellular Automata- Markov: CA-Markov)
4.3.4 การวิเคราะห์ความถูกต้อง (Classification Accuracy)
4.3.1 แบบจาลองเชิงพื้นที่ (Spatial Model)
แบบจาลองเชิงพื้นที่เป็นกระบวนการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลร่วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographical Information System: GIS) เพื่ออธิบายกระบวนการและคุณสมบัติของ
ชุดคุณลักษณะเชิงพื้นที่ โดยผ่านการเข้ารหัส (encoding) ข้อมูล ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลดิจิทัล ซึ่ง
ในรูปแบบการนาเสนอจะเป็นชั้นข้อมูล 2 มิติ และข้อมูลพื้นผิว (surface) โดยชั้นข้อมูล 2 มิติจะแยก
เป็ น ชั้น ข้อมูล ตามลั กษณะขององค์ประกอบเชิงพื้ นที่ เช่น ข้อมูล เส้ น แสดงถึงเส้ นทางถนน หรือ
เส้นทางของน้า เป็นต้น สาหรับข้อมูลพื้นผิวมีมิติมากกว่า 2 มิติ แต่ยังไม่เป็น 3 มิติแท้ ๆ เนื่องจากไม่
มีปริมาตรชั้นของข้อมูล เช่น ความสูง ความดัน อุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน เป็นต้น
การสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่เป็นกระบวนการสาคัญในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ด้วยการใช้
แบบจาลอง (model) หรือกฎและขั้นตอนพิเศษสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะใช้ร่วมกับ
GIS เพื่อวิเคราะห์และจัดวางข้อมูลเพื่อการนาเสนอให้เข้าใจได้ดีขึ้น ซึ่งลักษณะที่สาคัญของการสร้าง
แบบจาลองที่เป็นเครื่องมือที่สามารถผสมผสานแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ได้แก่ แผนที่ DEM GPS
ข้อมูลภาพและตารางสาหรับการแสดงร่วมกัน และการเชื่อมโยงอย่างพลวัตร โดยแบบจาลองที่สร้าง
ออกมาสามารถเป็นได้ทั้งแบบ Vector-base หรือ Raster-base ซึ่งจะใช้แบบใดก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
ของแบบจาลอง แหล่งข้อมูล และอัลกอลิทึม (algorithm) ของการคานวณ สาหรับข้อมูลที่ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบ Vector-base หรือ Raster-base สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อการ
นาไปวิเคราะห์ได้ ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้เป็น ภาพแผนที่ซึ่งการใช้ภาพแผนที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงสิ่งที่ยากต่อการกาหนดข้อมูลได้ง่ายขึ้น การจัดการข้อมูลเกิดขึ้นใน
หลายขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนจะแสดงขั้นตอนในขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน การสร้างแบบจาลอง
เชิงพื้นที่เป็นแบบเชิงวัตถุที่มีความครอบคลุมและเกี่ ยวข้องกับการทางานหรือลักษณะของโลกทาง
กายภาพ แบบจาลองที่เป็นผลลัพธ์หมายถึงชุดของวัตถุหรือกระบวนการในโลกแห่งความเป็นจริง
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ตัวอย่างเช่นการสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์เส้นทางที่เกิดขึ้นของพายุ
ทอร์นาโด โดยการจัดวางแผนที่ที่มีข้อมูลเชิงพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ถนน บ้าน เส้นทางของพายุทอร์นา
โดและความรุนแรงในจุดต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถกาหนดเส้นทางการทาลายที่แท้จริง
ของพายุทอร์นาโด เมื่อเทียบกับพายุรุ่นอื่น ๆ จากพายุทอร์นาโดที่ส่งผลต่อพื้นที่นี้โมเดลนี้สามารถใช้
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่า งเส้นทางและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์
ของการสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่คือการสามารถศึกษาและจาลองวัตถุเชิงพื้นที่หรือปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและเพื่อแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาและการวางแผนได้
4.3.2 แบบจาลองมาร์คอฟ
เครื่องมือการวิเคราะห์ของมาร์คอฟเป็นการวิเคราะห์ระหว่างภาพของสิ่งปกคลุมดินด้วยกัน
และผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ที่ได้จะประกอบด้วยเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในช่วงการเปลี่ยนแปลง
เมทริกซ์ของพื้นที่การเปลี่ยนแปลง และชุดภาพเงื่อนไขของความน่าจะเป็น ซึ่งเมทริกซ์ความน่าจะ
เป็นในช่วงการเปลี่ยนแปลงคือข้อมูลที่จะบันทึกความเป็นไปได้ว่าแต่ละประเภทของสิ่งปกคลุมดินจะ
เปลี่ยนเป็นไปเป็นประเภทของสิ่งปกคลุมดินชนิดอื่น ๆ อย่างไร เมทริกซ์พื้นที่การเปลี่ยนแปลงคือ
ข้อมูลที่บันทึกจานวนพิกเซลที่คาดว่าจะเปลี่ยนจากสิ่งปกคลุมดินประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง
ตามจานวนหน่วยเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งชุดข้อมูลทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงแถวที่แสดงประเภทของสิ่งปก
คลุมดินที่เก่ากว่า และคอลัมน์แสดงประเภทใหม่กว่า
ชุดข้อมูลภาพเงื่อนไขของความน่าจะเป็นแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของแต่ละประเภท
ของสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งจะพบได้ที่จุดภาพ (Pixel) แต่ละภาพหลังจากมีการระบุจานวนหน่วยเวลา ชุด
ข้อมูลภาพเหล่านี้ถูกคานวณเป็นค่าประมาณการจากภาพด้านหลังของภาพพื้นผิวที่เกิดจากการนาเข้า
ภาพสองภาพ ผลลัพธ์ของภาพความน่าจะเป็นที่ออกมาสามารถใช้เป็นข้อมูลนาเข้าโดยตรงสาหรับการ
ระบุความน่าจะเป็นก่อนในการจาแนกการรับรู้ภาพระยะไกลสูงสุดจากภาพจากระยะไกล จากนั้นไฟล์
กลุ่มแรสเตอร์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงภาพความน่าจะเป็นของเงื่อนไขทั้งหมด โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือการใช้งานโปรแกรม TerrSet โดย Takada, Miyamoto, and Hasegawa (2010) ได้อธิบาย
การทางานของเครื่องมือการวิเคราะห์ของมาร์คอฟดังที่กล่าวไปข้างต้น
4.3.3 แบบจาลองเซลลูลาร์ออโตมาตามาร์คอฟ (Cellular Automata- Markov: CA-Markov)
เครื่ องมือเซลลู ล าออโตมาตามาร์คอฟเป็นเครื่องมือที่ใช้เซลลูลาออโตมาที่มีขั้นตอนการ
ทางานร่วมกับการวิเคราะห์มาร์คอฟเชน และMulti-Criteria/Multi-Objective Land Allocation
(MOLA) ซึ่งมีขั้นตอนการทางานดังนี้

59
1. ข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากเครื่ องมือการวิเคราะห์มาร์คอฟของแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 2 ช่วงเวลา ก่อนที่จะกาหนดจานวนพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปก
คลุมดินดินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแต่ล ะหมวดหมู่ที่มีอยู่ในแต่ล ะหมวดหมู่ในช่วงเวลา
ถัดไป โดยภาพสิ่งปกคลุมดินในช่วงระยะเวลาแรกจะถูกใช้เป็นจุดเริ่ มต้นของการจาลอง
การเปลี่ยนแปลง
2. ภาพแผนที่ความน่าจะเป็นในแต่ละแผ่นจะเป็นตัวกาหนดโอกาส หรือความน่าจะเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินหมวดหมู่หนึ่งไปยังอีกหมวดหมู่หนึ่งซึ่งจะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ในแต่ ล ะพิ ก เซล โดยจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ พื้ น ที่ ที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตามตัวกรองแบบต่อเนื่องซึ่งจะลดน้าหนักของพิกเซลที่อยู่ห่างจาก
พื้นที่เดิม (จานวนของการทาซ้าของข้อมูลเป็นตัวกาหนดเวลาที่จะใช้ในการจาลอง) ซึ่ง
ภายในขั้นตอนนี้ภาพแผนที่ความน่าจะเป็นในทุกภาพจะทาหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นผู้อ้าง
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและแข่งขันเพื่อหาที่ดินที่เหมาะสมโดยใช้
ขั้นตอนดังกล่าว โดยมีข้อกาหนดเชิงพื้นที่สาหรับแต่ละผู้อ้างสิทธิ์ มีค่าเท่ากับจานวนที่
กาหนดโดยข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลง (Transition Area) ซึ่งแบ่งตามจานวนการทาซ้า
ของข้อมูล ผลของการดาเนินการแต่ล ะครั้งถูกวางทับเพื่อสร้างแผนที่ปกคลุมดินใหม่เมื่อ
สิ้นสุดการทาซ้าแต่ละครั้ง
3. ตัวกรองเป็นส่วนสาคัญต่อการทางานของเซลลูลาออโตมาตา ซึ่งจุดประสงค์ของมันคือการ
ลดค่าน้าหนักความเหมาะสมของพิกเซล (Pixel) ที่อยู่ห่างไกลจากกรณีที่มีอยู่ของชนิดสิ่ง
ปกคลุมดิน ผลลัพธ์ที่ได้คือการเลือกแปลงที่ดินในแต่ละพิกเซลต้องมีทั้งความเหมาะสม
และอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีอยู่ของคลาสนั้น ๆ เช่น ตัวกรองเริ่มต้นที่ขนาด 5x5 มีเคอร์เนล
ต่อไปนี้
0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
ภาพที่ 24 รูปแบบของกลุ่มเซลที่มีความเหมาะสมและอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีอยู่ของคลาสนั้น ๆ
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4. เซลลูลาออโตมาตามาร์คอฟจะทาการลดความซ้าซ้อนของข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยการใช้
ตัวกรองเคอร์เนล (Kernel) เพื่อบังคับค่าผลรวมเท่ากับ 1 การกรองนี้ถูกส่งผ่านแบบบูลีน
(Boolean) โดยบูลีน (Boolean) เป็นข้อมูลประเภทตรรกะ มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ ค่า
true และ false หรือก็คือ 0 หรือสีขาว กับ 1 หรือสีดา เท่านั้น ดังภาพที่ 25 และแต่ละ
ชั้นจากภาพปกปัจจุบันในแต่ละรอบ เช่น ค่า 0.1111 จะถูกเพิ่มลงในผลการกรองเพื่อ
สร้างชุดของภาพน้าหนัก ซึ่งค่าเหล่านี้จ ะถูกนาไปคูณกับแผนที่ความเหมาะสมดั้งเดิมเพื่อ
ลดน้าหนักให้เหมาะกับพื้นที่ที่มีอยู่ในแต่ละหมวดหมู่ ผลลัพธ์จะถูกเก็บข้อมูลประเภทนี้
ด้วยข้อมูลขนาด 8 บิต หรือ 1 ไบต์ ซึ่งจะให้ แสดงความละเอียดของสี 256 (0-255)
ผลลัพธ์คือความเหมาะสมที่ค่าลดลงไม่เกินกว่า 90% ของค่าเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่
เหมาะสมสามารถพบได้หากไม่มีพื้นที่ใกล้เคียง
0 0
0 1
1 1
1 1
0 1
0 0
ภาพที่ 25

0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
ตัวอย่างภาพบูลีน

ในบางกรณีอาจสังเกตเห็นจุดสีขาวและสีดาในค่าพื้นหลังแสดงว่าการจาลองนี้ไม่สามารถ
หาพื้นที่ที่เหมาะสมได้ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การดาเนินการจาลองนั้นอยู่ใน
ระยะเวลาที่ไกลเกินไป เรียกใช้การจาลองไปยังจุดที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมบูรณ์ เกิด
ความผิ ด พลาดขณะการใช้เ ครื่ อ งมื อ การวิเ คราะห์ ม าร์ ค อฟเพื่ อ สร้ างข้ อ มู ล พื้ นที่การ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
4.3.4 การประเมินความถูกต้อง (Classification Accuracy)
การวิเคราะห์ ห าความถูกต้องของความสอดคล้ องกันของข้อมูล ธีรเวทย์ ลิ มโกมลวิลาศ
(2557) นิยมใช้ตารางเมทริกซ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค (Confusion Matrix Accuracy) โดย
การสร้ างตารางเพื่ อใช้ห าความถูกต้องรวม (Overall Accuracy) และหาค่าดัช นีแคปปา (Kappa
Index) สามารถอธิบายได้ดังสมการคณิตศาสตร์ (1) ต่อไปนี้

61

เมื่อ

K̂
k
n
nii

=
=
=
=

n × ∑ki =1 nii - ∑ki =1 ni ni
K̂ =
n2 - ∑ki =1 ni ni
ค่าดัชนีแคปปา
จานวนของแถวใน Error Matrix
จานวนตัวอย่างทั้งหมด
แถวที่ i คอลัมน์

(1)

ตารางเมทริ ก ซ์ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ตารางที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บความถู ก ต้ อ งของค่ า ที่ ไ ด้ จ ากพื้ น ที่ จ ริ ง
เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทานาย เช่น การจาแนกการใช้ที่ดิน หรือการคาดการณ์การใช้ที่ดินโดย
แบบจาลอง CA เป็นต้น ข้อมูลที่ตรงกันระหว่างค่าจริงกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์รวมหารด้วยจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ค่า Overall Accuracy
ค่าดัชนี Kappa เป็นค่าที่ใช้ประเมินความถูกต้องของข้อมูลโดยค่า Kappa ที่มากกว่าร้อยละ
80 (0.80) แสดงว่าข้อมูลที่จาแนกมีความถูกต้องสูง ถ้ าค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 40-80 (0.4-0.8) แสดง
ว่ามีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 (0.40) แสดงถึงความไม่สอดคล้อง
กันของข้อมูล (Landis & Koch, 1977) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการแปลความหมายของค่าสถิติ Kappa
ค่าสถิติ Kappa
ขนาดความสอดคล้อง (Strange of Agreement)
<0.00
ไม่สอดคล้อง (Poor)
0.00-0.20
น้อย (Slight)
0.21-0.40
พอใช้ (Fair)
0.41-0.60
ปานกลาง (Moderate)
0.61-0.80
ดี (Sub Stantial)
0.81-1.00
ค่อนข้างสมบูรณ์ (Almost Perfected)
ที่มา : Landis and Koch, (1997)
4.4 วิธีการวิจัย
การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้ นอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ได้นาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับระเบียบวิธีวิจัยทางการ
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วางแผนภาคและเมือง โดยระเบี ยบวิธีวิจัยทางการวางแผนภาคและเมื องเมื่ อ พิจารณาจากการ
วิเคราะห์ในส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสามารถอธิบายข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเชิง
ปริ ม าณเท่ า นั้ น แต่ ส าหรั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ น อกจากสามารถอธิ บ ายข้ อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเชิงปริมาณแล้วยังสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเชิงพื้นที่
และเวลาได้ จากระเบียบวิธีวิจัยที่กล่าวไปในข้างต้นจึงนามาสู่การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
การวางแผนภาคและเมือง และทางด้านภูมิศาสตร์ร่วมกันโดยมีลาดับขั้นตอนวิธีการวิจัยดังนี้
4.4.1 การจาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.4.2 จัดทาแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
4.4.1 การจาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การจาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เลือกใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินใน พ.ศ.
2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 เนื่องจากข้อจากัด ของข้ อมูล การใช้ ที่ดิน ที่ส านัก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA สามารถจัดสรรมาให้ได้ ส่งผล
ให้สามารถนาข้อมูล การใช้ที่ดินมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ในช่วงเวลาที่จากัด โดย
แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1) พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555 2) พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 และ 3) พ.ศ.
2550 ถึง พ.ศ. 2559 ระยะห่างช่วงละ 5 ปี และ 10 ปี ในบริเวณพื้นที่อาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
เพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ดิ นตั้ งแต่ อดีต ถึ งปัจจุ บัน โดยวิธีการจาแนกข้ อมู ล การใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละระดับชั้นดังนี้
การเตรี ยมภาพ (Data Preparation) ในการศึกษาใช้ข้อมูล ดาวเทียม Landsat 5 TM (2534),
Landsat 7 ETM+ (2545) และ Landsat 8 (2556) โดยพื้นที่ศึกษาใช้ภาพ 2 Full Scene รูปแบบ
Digital Image จาก U.S. Geological Survey ในช่วงเวาลาที่ไม่มีเมฆมาก หรือฤดูแล้งที่มีข้อมูลภาพ
ที่ชัดเจนมากที่สุด และมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลน้อยที่สุด
การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Processing) มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การปรับแก้เชิงคลื่น (Radiometric Correction) เป็นการปรับแก้เพื่อลดความไม่ชัดเจน
ของภาพอันเนื่องมาจากการรบกวนในชั้นบรรยากาศ หรือความผิดพลาดของอุปกรณ์รับ
สัญญาณ
2. การปรับแก้เชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) เป็นการระบุพิกัดภูมิศาสตร์ให้ กับ
ข้อมูลให้มีความถูกต้องเชิงพื้นที่และสามารถซ้อนทับกับข้อมูลเชิงเส้น (Vector) อื่น ๆ ได้
โดยเลื อกใช้ร ะบบพิกัดแผนที่แบบพิกั ดกริด Universal Transverse Mercator: UTM
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Zone 47P ด้วยคาสั่ง Image to Map โดยการเปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศของ
กรมแผนที่ทหารตามมาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ในตาแหน่งทีต่ รงกัน
3. การรวมภาพและการตัดภาพ (Mosaic and Extract Image) การรวมภาพจะทาเมื่อใน
พื้นที่ที่ศึกษามีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 Full Scene หลังจากการรวมภาพ
และปรับภาพให้สมดุลกันแล้วจึงเลือกตัดเฉพาะพื้นที่ศึกษาตามขอบเขตพื้นที่อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล (Image Enhancement) การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเป็นการ
เน้นรายละเอียด ความชัดเจนของข้อมูลภาพ หรือการเพิ่มระดับความแตกต่างระหว่างวัตถุต่าง ๆ ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น เพื่อง่ายและสะดวกต่อการจาแนกภาพด้วยสายตา หรือการกาหนดขอบเขตพื้นที่
ตัวอย่างในการวิเคราห์แบบ Supervised Classification ที่สามารถแสดงความแตกต่างของการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทได้ดีที่สุด
การกาหนดประเภทข้อมูล การจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินใช้ระบบการ
จาแนกแบบลาดับชั้น (Hierarchical Classification System) แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยรายละเอียด
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินสามารถอ่านได้ที่ภาคผนวก
จาแนกข้อมูลแบบกากับดูแล (Supervised Classification) ด้วยวิธี Maximum Likelihood โดย
การกาหนดตัวอย่าง (Training Area) ตามประเภทการใช้ที่ดินที่กาหนด และนาข้อมูลที่ได้จากการ
จาแนกประเภทมาปรับ (Post Classification) โดยเทคนิคการกรองภาพ (Filtering) เพื่อให้ภาพมี
ความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น
วิเคราะห์ความถูกต้อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการจาแนกการใช้ที่ดินด้วยวิธี
Confusion Matrix Accuracy โดยการสุ่ ม ส ารวจภาคสนามในแต่ แ ละการใช้ ที่ ดิ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
Binomial Probability Theory โดยกาหนดสัดส่วนของจุดสารวจภาคสนามตามสัดส่วนการใช้ที่ดิน
โดยให้ความคาดหวังในความถูกต้องร้อยละ 80 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 10
นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนามในตารางเมทริกซ์ คานวณหาร้อยละของความถูกต้อง โดยการ
กาหนดให้ค่าความถูกต้องรวม (Overall Accuracy) ต้องมากกว่าร้อยละ 80
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4.4.2 การเตรียมข้อมูลนาเข้าของแบบจาลอง
การข้ อ มู ล น าเข้ า ข้ อ มู ล ไปยั ง แบบจ าลองสามารถท าได้ โ ดยการแปลงภาพแผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลภาพแผนที่ที่อยู่ในรูปของ Vector-base จะต้องดาเนินการแปลงภาพแผนที่
ให้ อ ยู่ ใ นรู ป Raster-base ก่ อ น ซึ่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ ได้ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ด้ า นสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(geographic information system : GIS) ในการแปลงภาพแผนที่ให้ อยู่ในรูป Raster-base โดย
โปรแกรม (Program) ArcMap หลังจากที่จาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นใหม่จนได้ผลลัพธ์
ออกมาในรูปของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ให้เปิดใช้งานเครื่องมือ ArcToolbox (หมายเลข 1
ดังภาพที่ 26) จากนั้นเลือกเครื่องมือ Conversion Tools เลือก Feature to Raster (หมายเลข 2
ดังภาพที่ 26) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการใช้งานของเครื่องมือ Feature to Raster ในส่วน
ของ Input feature ให้เลือกใส่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมายเลข 3 ดังภาพที่ 26) ในส่วน Field
ให้เลือกชื่อ Field ข้อมูลที่จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นมาใหม่ (หมายเลข 4 ดังภาพที่ 26)
จากนั้นเลือกตั้งค่า Output raster ไปยังแหล่งจัดเก็บแฟ้มข้อมูล (Folder) ปลายทาง (หมายเลข 5
ดังภาพที่ 26) และตั้งค่า Output Cell size ที่ความละเอียด 30 (หมายเลข 6 ดังภาพที่ 26) เพราะ
เป็นค่าความละเอียดภาพโดยทั่วไปของดาวเทียม LANDSAT 5 โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gistda.or.th/main/en/node/577 จากนั้ น กด OK (หมายเลข 7 ดั ง ภาพที่ 26)
ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของแผนที่ Raster-base ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 26 แสดงการแปลงภาพแผนที่ให้อยู่ในรูป Raster-base
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ภาพที่ 27 แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในรูปของ Raster-base
เมื่ อ ได้ แ ผนที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ Raster-base แล้ ว ให้ ไ ปที่ Table of
Contents ที่แสดงรายการของกรอบข้อมูล (data frames) และเลเยอร์ก็แสดงภาพอยู่ในส่วนแสดง
ภาพ คลิ๊กขวาที่กรอบข้อมูล (data frame) หรือเลเยอร์ (layer) จะปรากฏเมนูมาช่วยทางานโต้ตอบ
กับแผนที่ เลือก Data (หมายเลข 1 ดังภาพที่ 28) จากนั้นเลือก Export Data… (หมายเลข 2 ดังภาพ
ที่ 28) เมื่อเลือกแล้วจะแสดงหน้าต่าง Export Raster Data ขึ้นมาในส่วนของ NoData as: ให้ใส่ 0
(หมายเลข 3 ดังภาพที่ 28) จากนั้นเลือกตั้งค่า Location: ไปยังแหล่งจัดเก็บแฟ้มข้อมูล (Folder)
(หมายเลข 4 ดังภาพที่ 28) ตั้งชื่อ (หมายเลข 5 ดังภาพที่ 28) เลือกรูปแบบการส่งออกข้ อมูล เป็น
TIFF (หมายเลข 6 ดังภาพที่ 28) และกด Save (หมายเลข 7 ดังภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 แสดงการบันทึกแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปของ Raster-base
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ในกรณีที่ข้อมูล ที่ Attribute Table ของข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงกัน ให้ ทาการ
Reclassify ข้อมูลให้ตรงกันทุกช่วงปี โดยสามารถเปิดใช้งานเครื่องมือ ArcToolbox และไปที่คาสั่ง
Spatial Analysis Tools เลือก Reclass เพื่อทาการจัดเรียงลาดับข้อมูลให้ตรงกันทุกช่วงปี
4.4.3 การนาเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรมแบบจาลอง
การข้อมูลนาเข้าข้อมูลไปยังแบบจาลองสามารถทาได้โดยการใช้ภาพแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินที่อยู่ในรูปของ Raster-base โดยผ่านการเตียมภาพแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ (File) นามสกุล .TIFF จากการเตรียมข้อมูลนาเข้าของแบบจาลองในข้อที่ 4.4.2 ซึ่งการจาลอง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถทาได้ด้วยการใช้โปรแกรม TerrSet Geospatial
Monitoring and Modeling System ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ระยะไกล ถูกพัฒนา
โดย Clark Lab มหาวิ ท ยาลั ย คลาร์ ค (Clark University) ซึ่ ง แบบจ าลองนี้ส ามารถใช้ไ ด้ ดีใ นการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการสร้างภาพฉายอนาคตสาหรับประเมินสถานการณ์ ในอนาคตได้เป็น
อย่างดี (Eastman, 2003) โดยการข้อมูลนาเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรม TerrSet สามารถทาได้โดยการ
สร้าง Project ขึ้นมาใหม่ โดยคลิ๊กที่ Project บนแถบเมนู TerrSet Exploer (หมายเลข 1 ดังภาพที่
29) จากนั้นคลิ๊กขวาจะแสดง popup เมนูขึ้นมาให้เลือก เลือก New Project (หมายเลข 2 ดังภาพที่
29) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้สร้างแฟ้มสาหรับจั ดเก็บ Project เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กด
OK (หมายเลข 3 ดังภาพที่ 29)

ภาพที่ 29 แสดงการสร้าง Project ในโปรแกรม TerrSet
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โดยนาเข้าข้อมูลให้ไปที่แถบเมนู File (หมายเลข 1 ดังภาพที่ 30) เลือก Import (หมายเลข 2
ดังภาพที่ 30) จากนั้นเลือก Government / Data Provider Formats (หมายเลข 3 ดังภาพที่ 30) เลือก
เมนู GEOTIFF/TIFF (หมายเลข 4 ดังภาพที่ 30) จะแสดงหน้าต่าง GEOTIFF/TIFF ขึ้นมา ในส่วนของ
Conversion Option ให้เลือก GeoTIFF/Tiff to Idrisi (หมายเลข 5 ดังภาพที่ 30) จากนั้นทาการเลือก
ข้อมูลภาพแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในรูปแบบสนามสกุลไฟล์ .TIFF จากแฟ้มข้อมูล (Folder) ที่
บันทึกไว้ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนาเข้าของแบบจาลองในข้อที่ 4.42 (หมายเลข 6 ดังภาพที่ 30)เมื่อ
เลือกไฟล์แล้วให้ทาการตั้งชื่อและเลือกตั้งค่าตาแหน่งแฟ้มข้อมูล (Folder) (หมายเลข 7 ดังภาพที่ 30)
จากนั้นกด OK (หมายเลข 8 ดังภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 แสดงการนาเข้าข้อมูลในโปรแกรม TerrSet
ในส่วนของเปิดไฟล์ข้อมูลที่นาเข้าสามารถทาได้โดยไปที่แถบเมนู File ใน TerrSet Exploer
(หมายเลข 1 ดังภาพที่ 31) จากนั้นให้คลิ๊กสองครั้งที่ไฟล์ข้อมูลนาเข้าแล้วจะแสดงหน้าต่างไฟล์ที่
น าเข้าเข้ามายั งโปรแกรม (หมายเลข 2 ดังภาพที่ 31) เมื่อผู้ ใช้ไม่ต้องการให้ แสดงผลให้กดปิดที่
เครื่องหมาย X สีแสดงได้ หน้าต่างข้อมูลจะทาการปิดตัวลง
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ภาพที่ 31 แสดงผลลัพธ์ของการนาเข้าข้อมูลในโปรแกรม TerrSet
4.4.4 การจัดทาแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
การจัดทาแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
การดาเนินการใช้แบบจาลอง Markov วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากช่วงเวลาหนึ่งไปยัง
อีกช่วงเวลาหนึ่ง และการดาเนินการใช้แบบจาลอง CA-Markov คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต โดยรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานในโมดูล (module) ดังหัวข้อต่อไปนี้
1) การใช้โมดูล Markov (Markov Module)
2) การใช้โมดูล CA-Markov (CA-Markov Module)
1) การใช้โมดูล Markov (Markov Module)
แบบจาลอง Markov สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากช่วงเวลาหนึ่งไปยัง
อีกช่วงเวลาหนึ่งของแบบจาลอง ซึ่งแบบจาลอง Markov อยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ ย นแปลง (transition probability) Kumar et al. (2014) โดยการใช้แบบจาลอง Markov ใน
โมดูล Markov สามารถทาได้โดยไปที่แถบเมนูค้นหาในหมายเลข 1 ให้พิมพ์ชื่อโมดูล “Markov” ลง
ในแถบเมนูค้นหาเครื่องมือ แล้วกด Enter จะแสดงหน้าต่างเครื่องมือ Markov ขึ้นมาให้นาเข้าข้อมูล
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินลาดับที่ 1 ในแถบ First (earlier) land cover image: (หมายเลข 2) ที่
อยู่ในแหล่งจัดเก็บแฟ้มข้อมูล Project ที่ตั้งค่าไว้ในหัวข้อ 4.4.2 จากนั้นให้ นาเข้าข้อมูลแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินลาดับที่ 2 ในแถบ Second (later) land cover image: (หมายเลข 3) ที่อยู่ในแหล่ง
จั ด เก็ บ แฟ้ ม ข้ อ มู ล Project ที่ ตั้ ง ค่ า ไว้ ใ นหั ว ข้ อ 4.4.2 ในแถบ Prefix for output conditional
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probability images: ให้ ตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ (File) ที่ โ ปรแกรมจะท าการส่ ง ออกข้ อ มู ล ไปยั ง แหล้ ง แฟ้ ม
(Folder) จัดเก็บ Project (หมายเลข 4) จากนั้นในช่อง Number of time periods betweenthe
first and second land cover images: ให้ใส่ระยะห่างช่วงเวลาของแผนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินในลาดับที่ 1 และ 2 (หมายเลข 5) ในส่วนของ Number of time periods to project forward
from the second images: ให้ใส่ระยะเวลาคาดที่จากแผนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในลาดับที่ 2
(หมายเลข 6) โดยทั่วไปแล้วควรใส่ตามระยะห่างช่วงเวลาของแผนที่ข้อมูลการใช้ป ระโยชน์ที่ดินใน
ลาดับที่ 1 และ 2 เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแม่นยา และสามารถกาหนดค่า ความคลาดเคลื่อนที่สามารถ
ยอมรับได้ในหมายเลข 7 จากนั้นกด OK (หมายเลข 8) ดังภาพประกอบที่ 32 โดยผลลัพธ์ของการใช้
งานโมดูล Markov (Markov Module) จะอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลสัดส่วนข้อมูลความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง (transition probability) ชุดภาพข้อมูลความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
(transition area) ดั ง ภาพประกอบที่ 33 ส าหรั บ การอภิ ป รายและผลลั พ ธ์ ข องการใช้ ง านโมดู ล
Markov (Markov Module) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 5 ผลการศึกษา

ภาพที่ 32 แสดงการใช้โมดูล Markov (Markov Module)
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ภาพที่ 33 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การใช้โมดูล Markov (Markov Module)
2) การใช้โมดูล CA-Markov (CA-Markov Module)
แบบจ าลอง CA-Markov สามารถคาดการณ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคตได้ ซึ่ ง
แบบจาลองจะใช้ ข้อมูลความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (transition probability) และชุดภาพ
ข้อมูลความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (transition area) ที่ได้จากแบบจาลอง Markov
เป็นฐานข้อมูลในจาลองรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยการใช้แบบจาลอง CA-Markov
ในโมดูล CA-Markov (CA-Markov Module) สามารถทาได้โดยไปที่แถบเมนูค้นหาในหมายเลข 1 ให้
พิ ม พ์ ชื่ อ โมดู ล “CA_Markov” ลงในแถบเมนู ค้ น หาเครื่ อ งมื อ แล้ ว กด Enter จะแสดงหน้ า ต่ า ง
เครื่องมือ CA_Markov ขึ้นมา ในส่วน Basis land cover image: (หมายเลข 2) ใส่ไฟล์ (file) ข้อมูล
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในส่วน Markov transition area file: (หมายเลข 3) สามารถหาได้จาก
แฟ้ม (folder) เก็บ Project ที่ทาการบันทึกไว้ในหัวข้อ 4.4.2 ในส่วน Transition suitability image
collection: (หมายเลข 4) ให้ เ ลื อ กข้ อ มู ล ชุ ด ภาพความน่ า จะเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่
(transition area) ในส่วนของ Output land cover projection: (หมายเลข 5) ให้ตั้งค่าไฟล์ส่งออก
ไปยังแฟ้มจัดเก็บข้อมูล Project ที่ทาการบันทึกไว้ในหัวข้อ 4.4.2 ในส่วนของ Number of Cellular
Automata iterations: (หมายเลข 6) โมดูลนี้จะตั้งค่าเริ่มต้นการวนซ้าของข้อมูล (default) ไว้ที่ 10
อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถกาหนดค่าการวนซ้าได้โดยอิสสระ แต่ไม่ควรตั้งค่าการวนซ้าเยอะเกินไป
เนื่องจากอาจส่งผลให้โปรแกรมทางานช้า จากนั้นกด OK (หมายเลข 8) ดังภาพประกอบที่ 34 และรอ
จนกว่าโปรแกรมจะทางานเสร็จ เมื่อโปรแกรมทางานเสร็จจะแสดงหน้าต่างข้อมูลในรูปแบบเชิงแผนที่
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คาดการณ์ ดังภาพประกอบที่ 35 สาหรับการอภิปรายและผลลัพธ์ของการใช้งานโมดูล CA-Markov
(CA-Markov Module) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 6 ข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 34 แสดงการใช้โมดูล Markov (CA-Markov Module)

ภาพที่ 35 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การใช้โมดูล CA-Markov (CA-Markov Module)
4.4.5 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง โดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจาลอง
CA-Markov เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในปี เ ดี ย วกั น โดยการ
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เปรียบเทียบใช้เทคนิค Cross tabulation เพื่อให้ได้ค่า Similarity หรือค่า Overall Accuracy แล้ว
นาไปเปรียบเทียบกับตารางการแปลความหมายของค่าสถิติ Kappa (ตารางที่ 4 ในหัวข้อ 4.3.4) ถ้า
แบบจาลอง CA-Markov มีค่า Similarity หรือค่า Overall Accuracy มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
และค่ า Kappa อยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 40 ถึ ง 80 (0.4-0.8) จึ ง ถื อ ได้ ว่ า แบบจ าลองที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ความ
สอดคล้องกัน และคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคตได้ โดยอาศัยสัดส่วนที่ได้จากแบบจาลอง Markov
เป็นปีฐานในการคาดการณ์ โดยการใช้เครื่องมือ CrossTab ในโมดูล CrossTab สามารถทาได้โดยไป
ที่แถบเมนูค้นหาในหมายเลข 1 ให้พิมพ์ชื่อโมดูล “CrossTab” ลงในแถบเมนูค้นหาเครื่องมือ แล้วกด
Enter จะแสดงหน้าต่างเครื่องมือ CrossTab โดยในส่วนหมายเลย 2 สามารถเลือกการวิเคราะห์แบบ
Hard classification และแบบ Soft classification ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะห์สามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้ในบทที่ 6 หัวข้อ 6.2.2 ในส่วนหมายเลข 3 และ 4 ให้ใส่ข้อมูลภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิ นโดย
สามารถเลื อ กได้ ว่ า จะให้ ข้ อ มู ล ภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และข้ อ มู ล ภาพการคาดการณ์ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินแสดงแดงในคอลัมน์ (column) หรือแถว (row) ในส่วนหมายเลข 5 Output type:
สามารถเลื อ กหมวดหมู่ ก ารวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า จะให้ วิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบใด หากเลื อ ก Full crosstabulation table สามารถเลื อ กแสดงค่ า Kappa index of Agreement values ต่ อ ประเภทได้
จากนั้นกด OK (หมายเลข 7) ดังภาพประกอบที่ 36 และรอจนกว่าโปรแกรมจะทางานเสร็จ เมื่อ
โปรแกรมทางานเสร็ จจะแสดงหน้ าต่างผลลั พธ์ของการ CrossTab ออกมาดังภาพประกอบที่ 37
สาหรับการอภิปรายและผลลัพธ์ของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองสามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้ในบทที่ 6 ข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 36 แสดงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
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ภาพที่ 37 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง

บทที่ 5
ผลการศึกษา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่าเรือและถนนในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะเป็น
ประเด็นหลักที่นาไปสู่การวิเคราะห์ผลการศึกษาในบทที่ 5 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยนาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในบทที่
3 ที่ถูกจัดประเภทขึ้นมาใหม่ อันได้ เกษตรกรรม ป่า พาณชิยกรรม ที่อยู่อาศัย ท่าเรือ ถนน สิ่งปลูก
สร้ างอื่น ๆ ที่อยู่ ในเมือง อุตสาหกรรม แหล่ งน้า และระเบียบวิธีวิจัยในบทที่ 4 มาวิเคราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะเวลา 9 ปี (ดังภาพที่ 38 และ 39) โดยแสดงดังภาพถ่าย
ดาวเทีย มเปรี ย บเทีย บกัน ระหว่าง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
โครงสร้างพื้นฐานอย่างท่าเรือและถนน ประกอบกับนาภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละช่วงปีมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงปี (ดังภาพที่ 40) พบว่า ช่วงรอยต่อพื้นที่
บริเวณตาบลบางพระ ตาบลศรีราชา และตาบลสุรศักดิ์ ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3241 อยู่ในพื้นที่ จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิ นใน พ.ศ. 2550 พื้นที่ในช่วง
รอยต่อระหว่าง 3 ตาบลนี้มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยใน
พ.ศ. 2559 การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทพาณิช ยกรรมได้ ขยายมายังบริ เวณทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 3241 ซึ่งจากเดิมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3241 เดิมในปี พ.ศ. 2550 เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ในส่วนของบริเวณตาบลทุ่งสุขลาซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบั งจะเห็น ได้ว่าการใช้ป ระโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2559 ได้ขยายออกมายังทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3
ใน พ.ศ. 2550 บริเวณดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ด บริเวณทาง
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวจากเดิม พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่มากใน พ.ศ. 2550 ซึ่งในปี
2559 จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมนั้นได้เปลี่ยนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเกือบทั้งบริเวณ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นใน
บริเวณนี้ และตาบลเขาคันทรงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3018 จะเห็นได้ว่าบริเวณดังกล่าว
ใน พ.ศ. 2550 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุ ตสาหกรรมอยู่ที่บริเวณตอนปลายของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3018 ที่เชื่อมกับตาบลตาสิทธิ์ในอาเภอปลวกแดง ซึ่งใน พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่า
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เกิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่ โดยตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3018 ซึ่งอยู่ติดกับตาบลคลองกิ่วในอาเภอบ้านบึง

ภาพที่ 38 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2550
ที่มา : ดัดแปลงภาพจาก https://earth.google.com/web/

ภาพที่ 39 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2559
ที่มา : ดัดแปลงภาพจาก https://earth.google.com/web/
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ภาพที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2550 และปี 2559
ด้วยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2559 ของ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายรูปแบบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ใกล้กับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโครงสร้างพื้นฐานได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Markov ในช่วงเวลา 2550 - 2555
5.2 ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Markov ในช่วงเวลา 2555 - 2559
5.3 ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Markov ในช่วงเวลา 2550 - 2559
5.1 ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Markov ในช่วงเวลา 2550 - 2555
จากการนาแบบจาลอง Markov วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจาก พ.ศ. 2550 ไปยัง
พ.ศ. 2555 สามารถอธิบายผลลั พธ์ ออกเป็นสองรูปแบบ คือ หนึ่ง เมทริกซ์ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ประเภทการใช้ที่ดิน (transition probability) ในตาราง 9 และสองชุดข้อมูลภาพ
เงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ประเภทการใช้ที่ดิน (transition area) ดัง
ภาพ 41
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ตารางที่ 4 ตารางเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2550 – 2555
ท่ าเรื อ

ถนน

อุตสาหกรรม

นา้

0.9052
0.0142

สิ่ งปลูก พาณิชย- ที่อยู่
สร้ างอื่น ๆ กรรม
อาศัย
0.0023 0.0342
0.0002 0.0288
0.9480 0.0227
0.0025 0.0101

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.0271
0.0017

0.0021
0.0007

0.0844

0.0270

0.7976

0.0003

0.0300

0.0000

0.0000

0.0550

0.0058

0.0000

0.0010

0.0170

0.5782

0.4037

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0175
0.0101
0.1623
0.0000
0.0000

0.0016
0.0002
0.0006
0.0000
0.0000

0.0577
0.0316
0.0458
0.0035
0.0000

0.0012
0.0001
0.0075
0.0000
0.0000

0.0147
0.0741
0.7620
0.0000
0.0000

0.0003
0.0000
0.0000
0.9914
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000

0.0048
0.8826
0.0187
0.0051
0.0000

0.9022
0.0014
0.0020
0.0000
0.0000

กิจกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม
ป่ า
สิ่งปลูกสร้ าง
อื่น ๆ
พาณิชยกรรม
นา้
อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัย
ท่ าเรื อ
ถนน

ป่ า

ภาพที่ 41 แสดงชุดข้อมูลภาพเงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ละประเภท
ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2550 – 2555
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จากตารางเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 4) และชุดข้อมูลภาพ
เงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 41) สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่
และปริมาณ โดยที่ในภาพที่ 36 แต่ละชุดข้อมูลภาพที่แบ่งตามประเภทการใช้ที่ดินต่าง ๆ จะปรากฎ
ค่า Spectrum ของสีที่อยู่บริเวณขวามือของแต่ละชุดข้อมูลภาพ ซึ่งสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในแต่ละชุด
ข้อมูลภาพมีความหมายที่แตกต่างกัน คือ สีม่วงหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า
และไล่ระดับไปยังสีชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด เมื่อพิจารณา
ข้อมูล จากตารางที่ 4 และภาพที่ 41 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่า มีโ อกาสในการคง
ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เป็ นประเภทป่า อยู่ ที่ร้ อ ยละ 94.8 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภท
เกษตรกรรม มีโอกาสในการคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ
90.52 และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมมีโอกาสในการคงลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นประเภทอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 88.26 ดังการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
5.1.1 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
5.1.2 ที่ดินประเภทป่า
5.1.3 ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
5.1.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
5.1.5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
5.1.6 ที่ดินประเภทท่าเรือ
5.1.7 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
5.1.8 ทีด่ ินประเภทน้า
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5.1.1 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม

ภาพที่ 42 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทเกษตรกรรม ปี
2550 – 2555
จากภาพที่ 42 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะ
พบได้ในบริเวณตาบลเขาคันทรงที่อยู่ติดกับตาบลตาสิทธิ์ ในจังหวัดระยอง บริเวณดังกล่าวในปี 2550
จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมใน
บริเวณดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองแทน ซึ่งจากข้อมูลใน
ตารางที่ 4 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่ เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ
90.52 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 36.13 ของพื้นที่ มีความน่าจะเป็นที่จะ
เปลี่ยนไปเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่ร้อยละ 1.34 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 2.85 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ร้อยละ 1.14 ของพื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 2.68 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ร้อยละ 1.07 ของพื้นที่ ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 0.23 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ แหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.21 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อย
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ละ 0.08 ของพื้นที่ และพาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.02 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ร้ อ ยละ 0.01 ของพื้ น ที่ ซึ่ ง ตั ว อย่ า งลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น พบว่ า ที่ ดิ น ประเภท
เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม
5.1.2 ที่ดินประเภทป่า

ภาพที่ 43 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทป่าไม้ ปี 2550 –
2555
จากภาพที่ 43 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะ
พบได้ในบริเวณตาบลเขาคันทรงใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 บริเวณดังกล่าวในปี 2550
จะเห็ น ได้ว่าเป็ น การใช้ที่ดิน ประเภทป่าไม้ต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดิน ประเภทป่าไม้ในบริเ วณ
ดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมื องแทน ซึ่งจากข้อมูลในตาราง
ที่ 4 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทป่าไม้ในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใน
ปี 2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็ นพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 94.80 ที่ความน่าจะเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 14.22 ของพื้นที่ มีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งปลูกสร้าง
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อื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.34 ของ
พื้นที่ เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.42 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.21 ที่อยู่
อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 1.01 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.15 ของพื้นที่ พาณิช
ยกรรมอยู่ ที่ร้ อยละ 0.25 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้ อ ยละ 0.04 ของพื้น ที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.17 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของพื้นที่
และแหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.07 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่
ซึ่งตัวอย่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพบว่าที่ดินประเภทป่าที่อยู่ติดกับที่ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
5.1.3 ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง

ภาพที่ 44 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมือง ปี 2550 – 2555
จากภาพที่ 44 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะพบได้ในบริเวณตาบลบางพระใกล้กับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3241 บริเวณดังกล่าวในปี 2550 จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองในบริเวณ
ดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมแทน ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 4 และ 8 แสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ในปี 2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้า งอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่
ที่ร้อยละ 79.76 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ มีความน่าจะ
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เป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 8.44 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ร้อยละ 1.21 ของพื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 5.28 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ร้อยละ 0.76 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 2.81 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ร้อยละ 0.40 ของพื้นที่ ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อย
ละ 0.39 ของพื้นที่ แหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.58 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
0.08 ของพื้นที่ และพาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.03 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อย
ละ 0.00 ซึ่งตัวอย่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพบว่า ที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่อยู่ติดกับ
ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็น
การใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
5.1.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ภาพที่ 45 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ปี
2550 – 2555
จากภาพที่ 45 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะ
พบได้ในบริเวณตาบลบางพระใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณดังกล่าวในปี 2550 จะเห็น
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ได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมใน
บริเวณดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมแทน ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 4 และ 8
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี
2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 57.82 ที่ความน่าจะ
เป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.89 ของพื้นที่ มีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นที่อยู่อาศัย
อยู่ที่ร้อยละ 39.96 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.62 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02 ของ
พื้นที่ และป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 0.1 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่
ซึ่งตัวอย่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพบว่า ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่อยู่ติดกับที่ดิน
ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
5.1.5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

ภาพที่ 46 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ปี
2550 – 2555
จากภาพที่ 46 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็ นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะ
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พบได้ในบริเวณตาบลเขาคันทรงใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3241 บริเวณดังกล่าวในปี 2550
จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยใน
บริเวณดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมแทน ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 4 และ 8
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550
– 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 76.1 ที่ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 10.88 ของพื้นที่ มีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
อยู่ที่ร้อยละ 16.23 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 2.32 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.59 ของ
พื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.87 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้ นที่ร้อยละ 0.27 ของ
พื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.75 0.11 ของพื้นที่ แหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ที่ความน่าจะเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ และป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 0.06 ที่ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้น ที่ ซึ่งตัวอย่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพบว่า
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับที่ดินประเภทเกษตรกรรมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม
5.1.6 ที่ดินประเภทท่าเรือ

ภาพที่ 47 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทท่าเรือ ปี 2550 –
2555
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จากภาพที่ 47 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
บริเวณท่าเรือแหลมฉบังในปี 2550 ถึง 2555 นั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 4 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือในพื้นที่
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นท่าเรืออยู่ที่ร้อย
ละ 99.14 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้ นที่ร้อยละ 0.37 ของพื้นที่ โดยที่มีความน่าจะ
เป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.11 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ ซึ่งที่ดินประเภทท่าเรือที่อยู่ติดกับที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน
เมืองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
5.1.7 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

ภาพที่ 48 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ปี
2550 – 2555
จากภาพที่ 48 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
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ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะ
พบได้ในบริเวณตาบลหนองขามใกล้กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณดังกล่าวในปี 2550 จะเห็น
ได้ว่าเป็นการใช้ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมใน
บริเวณดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยแทน ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 4 และ 8
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี
2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็น อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 88.26 ที่ความน่า จะเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 7.64 ของพื้นที่ โดยที่มีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็น ท่าเรือ
อยู่ที่ 0.0051 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00 ดังตัวอย่างของที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมที่อยู่ดินกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จ ะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัย
5.1.8 ที่ดินประเภทแหล่งน้า

ภาพที่ 49 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทแหล่งน้า ปี 2550
– 2555
จากภาพที่ 49 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นสูงที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จะ
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พบได้ในบริเวณตาบลบึงใกล้กับทางหลวงทางหลวงชนบท ชบ. 1023 บริเวณดังกล่าวในปี 2550 จะ
เห็นได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าต่อมาในปี 2555 การใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าในบริเวณ
ดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองแทน จากข้อมูลในตารางที่ 4
และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี
2550 – 2555 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นแหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 90.15 ที่ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 4.12 ของพื้นที่ มีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นที่สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 5.77 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.26 ของพื้นที่
เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ ที่
อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 1.47 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.07 ของพื้นที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.48 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02 ของพื้นที่
ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 0.16 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ พาณิช
ยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.12 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ และ
ท่าเรือยู่ที่ร้อยละ 0.03 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ ยนแปลงเชิงพื้นที่ ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ ซึ่ง
ตัวอย่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพบว่า ที่ดินประเภทแหล่งน้าที่อยู่ติดกับที่ดินประเภท
เกษตรกรรมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
5.2 ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Markov ในช่วงเวลา 2555 - 2559
จากการนาแบบจาลอง Markov วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจาก พ.ศ. 2555 ไปยัง
พ.ศ. 2559 สามารถอธิบายผลลั พธ์ออกเป็นสองรูปแบบ คือ หนึ่งเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ประเภทการใช้ที่ดิน (transition probability) ในตาราง 5 และสองชุดข้อมูลภาพ
เงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ประเภทการใช้ที่ดิน (transition area) ดัง
ภาพ 50
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ตารางที่ 5 ตารางเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2555 – 2559
กิจกรรม

เกษตรกรรม

ป่ า

เกษตรกรรม
ป่ า
สิ่งปลูกสร้ าง
อื่น ๆ
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ท่ าเรื อ
ถนน
อุตสาหกรรม
นา้

0.8305
0.0207

0.0009
0.9606

สิ่ งปลูก
สร้ างอื่น ๆ
0.0420
0.0131

พาณิชย- ที่อยู่
ท่ าเรื อ ถนน อุตสาหกรรม
นา้
กรรม
อาศัย
0.0019 0.0490 0.0002 0.0000
0.0733
0.0023
0.0012 0.0014 0.0000 0.0000
0.0022
0.0007

0.1290

0.0049

0.7312

0.0007

0.0365 0.0117 0.0000

0.0794

0.0066

0.0082

0.0011

0.0123

0.9182

0.0587 0.0000 0.0000

0.0014

0.0000

0.1096
0.0000
0.0000
0.0160
0.0093

0.0049
0.0000
0.0000
0.0009
0.0021

0.0554
0.0000
0.0000
0.0244
0.0445

0.0636
0.0008
0.0000
0.0001
0.0006

0.7023
0.0000
0.0000
0.0463
0.0019

0.0612
0.0000
0.0000
0.8690
0.0069

0.0021
0.0042
0.0000
0.0026
0.9335

0.0009
0.9950
0.0000
0.0406
0.0012

0.0000
0.0000
1.0000
0.0000
0.0000

ภาพที่ 50 แสดงชุดข้อมูลภาพเงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ละประเภท
ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2555 – 2559
จากตารางเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 5) และชุดข้อมูลภาพ
เงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 50) สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่
และปริมาณ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 5 และภาพที่ 50 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่
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อยู่อาศัย มีโอกาสในการคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 70.23
นั่นหมายความว่าในอีกร้อยละ 29.77 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทสิ่ งปลู กสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง มีโ อกาสในการคงลั กษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 73.12 นั่นหมายความว่าในอีก
ร้อยละ 26.88 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีโอกาสในการคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทเกษตรกรรมอยู่
ที่ร้อยละ 83.05 นั่นหมายความว่ าในอีกร้อยละ 16.95 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอื่น ๆ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทต่าง
ๆ สามารถอธิบายได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
5.2.1 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
5.2.2 ที่ดินประเภทป่า
5.2.3 ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
5.2.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
5.2.5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
5.2.6 ที่ดินประเภทท่าเรือ
5.2.7 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 51 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทเกษตรกรรม ปี
2555 – 2559

90

จากภาพที่ 51 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ ยนแปลงในพื้นที่นั้นสู งที่สุ ด โดยจะเห็ นได้ว่าการใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมที่ อยู่ ติด กับ การใช้ที่ดิ นประเภทสิ่ งปลู กสร้างอื่น ๆ ที่ อยู่ในเมือง มีโ อกาสที่
กิจ กรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมนั้นจะเปลี่ ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 5
และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในปี 2555 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 83.05 ที่ความ
น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 30.8 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็น
ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.09 ที่ความน่ าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ สิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.55
ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.19 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.07
ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 4.9 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.82 ของ
พื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 0.02 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 7.33 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 2.72 ของพื้นที่
และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.23 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ โดย
ตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 51 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณบ่อวินใกล้กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3
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5.2.2 ทีด่ ินประเภทป่า

ภาพที่ 52 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทป่า ปี 2555 –
2559
จากภาพที่ 52 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทป่าที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทป่านั้นจะเปลี่ ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทป่า ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 5 และ 8 แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทป่าในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2555 - 2559 มีความน่าจะ
เป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่ป่าอยู่ที่ร้อยละ 96.06 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
14.03 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ
2.07 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อ ยละ 0.3 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน
เมืองอยู่ที่ร้อยละ 1.31 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.19 ของพื้นที่ พาณิช
ยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.12 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ ที่อยู่
อาศั ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.14 ที่ ค วามน่ า จะเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 0.02 ของพื้ น ที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.22 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของพื้นที่
และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.07 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้น ที่ โดย
ตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 52 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณเขาเขียว ตาบล
บางพระใกล้กับถนนห้วยกุ่ม ซอย 5
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5.2.3 ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง

ภาพที่ 53 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมือง ปี 2555 – 2559
จากภาพที่ 53 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองที่อยู่ติดกับการ
ใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 5 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2555 - 2559 มีความน่าจะ
เป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 73.12 ที่ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 9.95 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็น การใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02
ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.49 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.07 ของพื้นที่
พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.07 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่
ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 3.65 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.5 ของพื้นที่
ท่าเรื ออยู่ ที่ร้ อยละ 1.17 ที่ความน่าจะเป็น ในการเปลี่ ย นแปลงเชิง พื้ นที่ ร้อ ยละ 0.16 ของพื้ น ที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 7.94 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.07 ของพื้นที่
และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.66 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ โดย
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ตัว อย่ างที่แสดงรู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงในภาพที่ 53 มุมซ้ายล่ างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลทุ่งสุขลา
ระหว่างถนนเมืองใหม่กลาง และเมืองใหม่ใต้
5.2.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ภาพที่ 54 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ปี
2555 – 2559
จากภาพที่ 54 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภท
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง ซึง่ จากข้อมูลในตารางที่ 5 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2555 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะ
คงความเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 91.82 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อย
ละ 2.23 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อย
ละ 0.82 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.11 ที่
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่
ที่ร้อยละ 1.23 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.72 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่
ร้อยละ 5.87 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.14 ของพื้นที่ และอุตสาหกรรม
อยู่ที่ร้อยละ 0.14 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่
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แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 54 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลบางพระ ใกล้กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3
5.2.5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

ภาพที่ 55 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ปี
2555 – 2559
จากภาพที่ 55 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อ าศัยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
เป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 5 และ 8 แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2555 - 2559 มี
ความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็น ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 70.23 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 9.16 ของพื้ น ที่ และมี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ จ ะเปลี่ ย นไปเป็ น การใช้ ที่ ดิ น ประเภท
เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 10.96 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.43 ของพื้นที่
ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.49 ที่ความน่าจะเป็ นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ สิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 5.54 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.72
ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 6.36 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.83
ของพื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 0.09 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของ
พื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 6.12 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.8 ของ
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พื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.21 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิ งพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของพื้นที่
โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 55 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลสุ รศักดิ์
ใกล้กับทางหลวงชนบท 3241
5.2.6 ที่ดินประเภทท่าเรือ

ภาพที่ 56 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทท่าเรือ ปี 2555 –
2559
จากภาพที่ 56 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง และอุตสาหกรรม มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่ง ปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมือง และอุตสาหกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือ ซึ่งจาก
ข้อมูลในตารางที่ 5 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือในพื้นที่อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในปี 2555 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 99.5 ที่ความ
น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.91 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็น
การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.08 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อย
ละ 0.00 ของพื้นที่ และน้าอยู่ ที่ร้อยละ 0.42 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
0.00 ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 56 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
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5.2.7 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

ภาพที่ 57 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ปี
2555 – 2559
จากภาพที่ 57 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภท
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 5 และ 8
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี
2555 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็น อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 86.9 ที่ความน่าจะเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 10.89 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.2 ของ
พื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.09 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ สิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 2.44 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
0.3 ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อ ยละ
0.00 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 4.63 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
0.58 ของพื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 4.06 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.51
ของพื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.26 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของ
พื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 57 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลเขา
คันทรง ใกล้กับทางหลวงชนบท 3018
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5.2.8 ที่ดินประเภทแหล่งน้า

ภาพที่ 58 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทแหล่งน้า ปี 2555
– 2559
จากภาพที่ 58 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
เป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2555 - 2559 มีความ
น่าจะเป็นที่จะคงความเป็นแหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 93.35 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ร้อยละ 4.21 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่
ร้อยละ 0.93 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.04 ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ
0.21 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน
เมืองอยู่ที่ร้อยละ 4.45 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.2 ของพื้นที่พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.06 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ ที่อยู่
อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 0.19 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ ท่าเรือ
อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.12 ที่ ค วามน่ า จะเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 0.01 ของพื้ น ที่ และ
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.69 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิ งพื้นที่ร้อยละ 0.03 ของพื้นที่
โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 58 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลหนองขาม
ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
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5.3 ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลอง Markov ในช่วงเวลา 2550 - 2559
จากการนาแบบจาลอง Markov วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจาก พ.ศ. 2550 ไปยัง
พ.ศ. 2559 สามารถอธิบายผลลั พธ์ออกเป็นสองรูปแบบ คือ หนึ่งเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ประเภทการใช้ที่ดิน (transition probability) ในตาราง 6 และสองชุดข้อมูลภาพ
เงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ประเภทการใช้ที่ดิน (transition area) ดัง
ภาพ 59
ตารางที่ 6 ตารางเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2550 – 2559
กิจกรรม

เกษตรกรรม

ป่ า

เกษตรกรรม
ป่ า
สิ่งปลูกสร้ าง
อื่น ๆ
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ท่ าเรื อ
ถนน
อุตสาหกรรม
นา้

0.6959
0.0547

0.0036
0.8871

สิ่ งปลูก
สร้ างอื่น ๆ
0.0708
0.0318

พาณิชย- ที่อยู่
ท่ าเรื อ ถนน อุตสาหกรรม
นา้
กรรม
อาศัย
0.0048 0.0767 0.0008 0.0000
0.1427
0.0048
0.0050 0.0135 0.0000 0.0000
0.0061
0.0018

0.2066

0.0367

0.5225

0.0028

0.0621 0.0389 0.0000

0.1141

0.0163

0.0790

0.0019

0.1215

0.4060

0.3740 0.0000 0.0000

0.0163

0.0003

0.3088
0.0000
0.0000
0.0296
0.0326

0.0074
0.0000
0.0000
0.0005
0.0046

0.0907
0.0000
0.0000
0.0497
0.1259

0.0735
0.0009
0.0000
0.0007
0.0019

0.4497
0.0000
0.0000
0.1489
0.0199

0.0610
0.0000
0.0000
0.7649
0.0192

0.0041
0.0051
0.0000
0.0056
0.7939

0.0047
0.9939
0.0000
0.0000
0.0019

0.0000
0.0000
1.0000
0.0000
0.0000
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ภาพที่ 59 แสดงชุดข้อมูลภาพเงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ละประเภท
ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2550 – 2559
จากตารางเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 6) และชุดข้อมูลภาพ
เงื่อนไขความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 59) สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่
และปริมาณ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 6 และภาพที่ 59 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม มีโอกาสในการคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทพาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ
40.6 นั่นหมายความว่าในอีกร้อยละ 59.4 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อื่น ๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีโอกาสในการคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
ประเภทที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 44.97 นั่นหมายความว่าในอีกร้อยละ 55.03 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไป
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีโอกาสใน
การคงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 69.59 นั่นหมายความว่าใน
อีกร้อยละ 30.14 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
5.3.1 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
5.3.2 ที่ดินประเภทป่า
5.3.3 ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
5.3.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
5.3.5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
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5.3.6 ที่ดินประเภทท่าเรือ
5.3.7 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
5.3.8 ที่ดินประเภทน้า
5.3.1 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม

ภาพที่ 60 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทเกษตรกรรม ปี
2550 – 2559
จากภาพที่ 60 spectrum ของสีแต่และสีที่ปรากฎอยู่ในภาพแสดงถึงความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยไล่จากสีดาที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นศูนย์
หรือพื้นที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีม่วงที่หมายความถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่า ไปยัง สี
ชมพูซึ่งหมายความถึงโอกาสในการเปลี่ ยนแปลงในพื้นที่นั้นสู งที่สุ ด โดยจะเห็ นได้ว่า การใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง และอุตสาหกรรม
มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง ซึ่งจากข้อมูลใน
ตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ ดินประเภทเกษตรกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ
69.59 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 25.8 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่
จะเปลี่ยนไปเป็นป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.36 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.13 ของ
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พื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 7.08 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ร้อยละ 2.59 ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.48 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิง พื้นที่
ร้อยละ 0.18 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 7.67 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ร้อยละ 2.8 ของพื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 0.08 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
0.03 ของพื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 14.27 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
5.29 ของพื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.48 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.18
ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 60 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบล
บางพระ ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
5.3.2 ที่ดินประเภทป่า

ภาพที่ 61 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทป่า ปี 2550 –
2559
จากภาพที่ 61 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทป่าที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทป่านั้นจะเปลี่ ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทป่า ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทป่าในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มีความน่าจะ
เป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่ป่าอยู่ที่ร้อยละ 88.71 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
12.96 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ
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5.47 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.79 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน
เมืองอยู่ที่ร้อยละ 3.18 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.47 ของพื้นที่ พาณิช ยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ ที่อยู่
อาศั ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.35 ที่ ค วามน่ า จะเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 0.2 ของพื้ น ที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.61 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.09 ของพื้นที่
และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.18 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.03 โดยตัว อย่างที่
แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 61 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลเขาคันทรงใกล้กับทาง
หลวงชนบท 3241
5.3.3 ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง

ภาพที่ 62 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมือง ปี 2550 – 2559
จากภาพที่ 62 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองที่อยู่ติดกับการ
ใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น
ๆ ที่อยู่ในเมืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับการใช้
ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดิน
ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ ในเมืองในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มี
ความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 52.25 ที่ความน่าจะ
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เป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 7.11 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็น การ
ใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 20.66 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
2.81 ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 3.67 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.5 ของ
พื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.28 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.04 ของ
พื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 6.21 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.83 ของ
พื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 3.89 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.52 ของพื้นที่
อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 11.41 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.49 ของพื้นที่
และน้าอยู่ที่ร้อยละ 1.63 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.22 ของพื้นที่ โดย
ตัว อย่ างที่แสดงรู ปแบบการเปลี่ย นแปลงในภาพที่ 62 มุมซ้ายล่ างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลบึง ซึ่ งใน
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวงษ์พาณิชย์ รีไซเคิล สาขาบายพาส-ศรีราชา ใกล้กับทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7
5.3.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ภาพที่ 63 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ปี
2550 – 2559
จากภาพที่ 63 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรม
การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
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พาณิชยกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความ
เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 40.6 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.98
ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 7.9 ที่
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.19 ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.19 ที่ความน่าจะ
เป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้ อยละ
15.15 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.29 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ
37.4 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.89 ของพื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ
1.63 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.04 ของพื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.03
ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงในภาพที่ 63 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณเมืองศรีราชา และตาบลบางพระ ใกล้กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3
5.3.5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

ภาพที่ 64 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ปี
2550 – 2559
จากภาพที่ 64 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง และเกษตรกรรม มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยนั้น
จะเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับกิจกรรมการใช้ที่ดิน
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ประเภทเกษตรกรรม ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทที่
อยู่อาศัยในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นที่
อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 44.97 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 5.87 ของพื้นที่
และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็น การใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ ที่ร้อยละ 30.88 ที่ความ
น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 4.03 ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.74 ที่ความน่าจะเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.1 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 9.07 ที่
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.12 ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 7.35 ที่
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.9 ของพื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 0.47 ที่ความ
น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ อุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ที่ความ
น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.8 ของพื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.41 ที่ความน่าจะ
เป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.05 ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ในภาพที่ 64 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลทุ่งสุขลา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีบริการก๊าซ NGV
ใกล้กับถนนเมืองใหม่กลาง
5.3.6 ที่ดินประเภทท่าเรือ

ภาพที่ 65 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทท่าเรือ ปี 2550 –
2559
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จากภาพที่ 65 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง และที่อยู่อาศัย มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่
อยู่ในเมือง และที่อยู่อาศัยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือ ซึ่งจากข้อมูล
ในตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็น ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 99.39 ที่ความน่าจะ
เป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.9 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.09 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
0.00 ของพื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.51 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.00
ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 65 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือ
แหลมฉบัง
5.3.7 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

ภาพที่ 66 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ปี
2550 – 2559
จากภาพที่ 66 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทที่
อยู่อาศัย มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการใช้
ที่ดิน ประเภทที่อยู่ อาศัย ซึ่งจากข้อมูล ในตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้ เห็ นว่ากิจกรรมการใช้ ที่ ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559 มีความน่าจะเป็นที่จะ
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คงความเป็นอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 76.94 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ
9.52 ของพื้นที่ และมีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ ยนไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ
2.96 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.37 ของพื้นที่ ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.05 ที่
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่
ที่ร้อยละ 4.97 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.56 ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่
ที่ร้อยละ 0.07 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่
ร้อยละ 14.89 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 1.87 ของพื้นที่ และน้าอยู่ที่ร้อย
ละ 0.56 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดง
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 66 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณตาบลหนองขาม ใกล้กับทางขึ้น – ลง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
5.3.8 ที่ดินประเภทแหล่งน้า

ภาพที่ 67 แสดงภาพความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของที่ดินประเภทแหล่งน้า ปี 2550
– 2559
จากภาพที่ 67 จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง มีโอกาสที่กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
เป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 6 และ 8 แสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้าในพื้นที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2550 - 2559
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มีความน่าจะเป็นที่จะคงความเป็นแหล่งน้าอยู่ที่ร้อยละ 79.39 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 3.58 ของพื้ น ที่ และมี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ จ ะเปลี่ ย นไปเป็ น การใช้ ที่ ดิ น ประเภท
เกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 3.26 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.15 ของพื้นที่
ป่าอยู่ที่ร้อยละ 0.46 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ สิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 12.59 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.57
ของพื้นที่ พาณิชยกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.19 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01
ของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.09
ของพื้นที่ ท่าเรืออยู่ที่ร้อยละ 0.19 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.01 ของ
พื้นที่ และอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.92 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ร้อยละ 0.09
ของพื้นที่ โดยตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 67 มุมซ้ายล่างนั้นอยู่ที่บริเวณอ่าง
เก็บน้าห้วยสะพาน ตาบลบึง ซึ่งปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสวนธรรมนรารัตน์วันชัยขันติภาวนา
บารมี ใกล้กับถนนชุมชนตลาดข๊ง
ดังนั้นจากคาถามวิจัยที่ถามว่า “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่งไร” จะเห็นได้ว่าความน่าจะเป็นและรูปแบบความน่าจะเป็น
ในเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นท่าเรือ และถนน ในอาเภอศรีราชา
ระหว่าง 3 ช่วงปี จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรของการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบั งนั้ น ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงการใช้ที่ดินดังนี้ หมายเลข 1 กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง จะเห็นได้
ว่าในปี 2550 – 2555 การใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมยังคงสภาพเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
เกษตรกรรมอยู่เช่นเดิม ต่อมาในปี 2559 กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรรรมที่อยู่ติดกับการใช้
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและสิ่งปลู กสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองได้เปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยแทน หมายเลข 2 กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองที่อยู่
ติดกับการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าในปี 2550 – 2555 การใช้ที่ดิน
ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองยังคงสภาพเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่อยู่ในเมืองอยู่เช่นเดิม ต่อมาในปี 2559 กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง
ที่อยู่ติดกับ การใช้ที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมได้เปลี่ ยนไปเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรม และหมายเลย 3 กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทท่าเรือที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดิน
ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองและอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าในปี 2550 – 2555 กิจกรรม
การใช้ ที่ ดิ น ประเภทสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ นเมื อ งที่ อ ยู่ ติ ด กั บ การใช้ ที่ ดิ น ประเภทท่ า เรื อ และ
อุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองเป็นกิจกรรมการ
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ใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ต่อมาในปี 2559 กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนมา
จากการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภท
ท่าเรือแทน ดังแสดงในภาพที่ 68

ภาพที่ 68 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

ภาพที่ 69 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณที่ใกล้กับจุดขึ้น – ลงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
จากภาพที่ 69 การสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เข้ามาในพื้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับจุดขึ้น – ลง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในระยะรัศมี 2.5
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กิโลเมตร จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองและอุตสาหกรรมในหมายเลข 1 ในปี 2550 – 2555 กิจกรรมการใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมยังคงสภาพเป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่เช่นเดิม ต่อมาในปี 2559
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมนั้นได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
แทน เช่นเดียวกับกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมในหมายเลข 2 และ 3 จะเห็นได้ว่าการใช้
ที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่อยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่อยู่ใน
เมืองได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมแทน

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ได้แบ่งลาดับเนื้อหาของสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังหัวข้อต่อไปนี้
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.3 ข้อจากัด
6.1 สรุปผลการศึกษา
จากรูปแบบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เกิดขึ้นใน 3 ช่วงเวลา พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
มากกว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทอื่น ๆ กล่าวคือ ใน 3 ช่วงเวลา
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมืองและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด โดยมีความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทเมืองและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองไปเป็นกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมมากที่สุ ด อยู่ ที่เฉลี่ย ร้ อยละ 1.11 ที่ความน่าจะเป็นในการเปลี่ ยนแปลงเฉลี่ ยเท่ากับ
0.0828 ซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมืองและ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองที่ในปี 2550 มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ที่ร้อยละ 14.54 ของ
อาเภอศรีราชา ในปี 2555 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมืองและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองมี
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 14.38 ของอาเภอศรีราชา และในปี 2559 การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมืองและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลดลงเหลือร้อยละ 13.60 ของอาเภอศรีราชา ในขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ที่ร้อยละ 6.93 ของอาเภอศรี
ราชา ในปี 2555 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มขึ้น
จากเดิ ม เป็ น ร้ อ ยละ 8.65 ของอ าเภอศรี ร าชา และในปี 2559 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ที่ร้อยละ 12.53 ของอาเภอศรีราชา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองไม่ได้มีเพียงรูปแบบความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงจากเมืองและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมืองเป็นอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีรูปแบบการ
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เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ อีก เช่น รูปแบบความน่าจะ
เป็นในการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเป็นพาณิช
ยกรรม รู ป แบบความน่ าจะเป็ น ในการเปลี่ ยนแปลงจากกิ จ กรรมการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภท
เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในเมือง เป็นต้น
โดยสามารถพิจ ารณาความสั มพัน ธ์ของข้อมูล ในตารางที่ 7 ตารางที่ 8 และภาพที่ 70 ประกอบ
นอกเหนือจากนี้ยังพบว่ามีรูปแบบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่า
และน้า ซึ่งมีรูปแบบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่แตกต่างจากเดิม โดย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นพบว่าพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในอาเภอศรีราชา
คือ บริเวณที่ใกล้กับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและจุดขึ้น – ลง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ภาพที่ 70 แสดงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแต่ละกิจกรรมการใช้ที่ดินในแต่ละปี

น้ า

อุ ตสาหกร ร ม

ถนน

ท่ าเรื อ

ที่ อ ยู่ อ าศั ย

0.0326

50-59

0.0175

50-55

0.0093

0.0296

55-59

0.0160

0.0101

50-55

50-59

0.0000

55-59

0.0000

50-59

0.0000

50-55

55-59

0.0000

50-59

0.0000

50-55

0.0000

0.3088

50-59

55-59

0.1096

0.1623

50-55

55-59

0.0790

0.0000

50-55

0.0082

0.2066

50-59

50-59

0.1290

สิ่ งปลู ก สร้ างอื่ น ๆ 55-59

55-59

0.0844

พาณิ ช ยกร ร ม

0.0547

50-55

0.0142

50-55

50-59

0.6959

50-59

0.0207

0.8305

0.9052

ป่ า

0.0046

0.0198 0.0021 0.0028

0.0016

0.0005

0.0186 0.0009 0.0005

0.0002

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0074

0.0006
0.1936 0.0049 0.0043

0.0019

0.0291 0.0011 0.0013

0.0010

0.0367

0.1400 0.0049 0.0229

0.0270

0.8871

0.9480
0.0299 0.9606 0.9319

0.0036

0.1259

0.0445

0.0577

0.0497

0.0244

0.0316

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0035

0.0907

0.0554

0.0458

0.1215

0.0123

0.0170

0.5225

0.7312

0.7976

0.0318

0.0131

0.0227

0.0708

0.0420

0.0342

0.0760

0.0352

0.0000

0.0012

0.0640

0.0503

0.6838

0.0225

0.0490

0.0019

0.0006

0.0012

0.0007

0.0001

0.0001

0.0000

0.0000

0.0000

0.0009

0.0008

0.0000

0.0735

0.0636

0.0075

0.4060

0.9182

0.5782

0.0028

0.0007

0.0003

0.0050

0.0012

0.0025

0.0048

0.0019

0.0002

0.0012

0.0003

0.0000

0.0006

0.0482

0.6341

0.0013

0.0029

0.0023

ถนน

0.0008

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0389
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.9914

0.0047

0.0000

0.0000

0.0000

0.9939

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

0.0003

0.0000

0.0000

0.0000

0.0199

0.0019

0.0000

0.0019 0.0122 0.0012 0.0011 0.0000 0.0000

0.0147

0.1489

0.0463 0.0898 0.0406 0.0135 0.0000 0.0000

0.0741

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.9950 0.9934 0.0000 0.0000

0.0000

0.4497

0.0000
0.0000
0.7023 0.6380 0.0009 0.0019 0.0000 0.0000

0.7620

0.3740

0.0587 0.2788 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.4037

0.0621

0.0365 0.0429 0.0117 0.0169 0.0000 0.0000

0.0300

0.0135

0.0000
0.0000
0.0014 0.0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0101

0.0767

0.0192

0.0069

0.0048

0.7649

0.8690

0.8826

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0051

0.0610

0.0612

0.0187

0.0163

0.0014

0.0000

0.1141

0.0794

0.0550

0.0061

0.0022

0.0017

0.1427

0.0733

0.0271

น้ า

AVG

0.7939

0.0103 0.9335 0.8765

0.9022

0.0056

0.8388 0.0026 0.0032

0.0014

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0051

0.0000
0.0017 0.0042 0.0031

0.0041

0.0020
0.0470 0.0021 0.0027

0.0003

0.0059 0.0000 0.0001

0.0000

0.0163

0.0058
0.0828 0.0066 0.0096

0.0018

0.0007
0.0033 0.0007 0.0011

0.0048

0.0021
0.0810 0.0023 0.0031

AVG อุ ตสาหกร ร ม AVG

0.0000
0.0000
0.0490 0.0515 0.0002 0.0003 0.0000 0.0000

0.0288

AVG สิ่ งปลู ก สร้ างอื่ น ๆ AVG พาณิ ช ยกร ร ม AVG ที่ อ ยู่ อ าศั ย AVG ท่ าเรื อ AVG

0.0023
0.8105 0.0009 0.0023

เกษตร กร ร ม AVG

55-59

50-55

ปี

55-59

ป่ า

เกษตร กร ร ม

กิ จ กร ร ม

ตารางที่ 7 ตารางรูปแบบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของแต่ละกิจกรรมการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นใน 3 ช่วงเวลา
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น้ า

อุ ตสาหกร ร ม

ถนน

ท่ าเรื อ

ที่ อ ยู่ อ าศั ย

พาณิ ช ยกร ร ม

อื่ น ๆ

สิ่ งปลู ก สร้ าง

ป่ า

เกษตร กร ร ม

กิ จ กร ร ม
9356

64

7978

0

7504

1

0

0

0

4307

6231

140

10

147

3980

60

0.01

630

60

0.06

61

39

0.01

0

0

0.00

28833
0.05 29508 3.97
25054

217
607

0.04

0.00

0.00

0.04

0.00

0.13

0.02

0.11

153

1030

20

50-59

0.34

0

1405

8

0.01

471

67

37

0.09

1846

230

52

9.35

295

76220

561

0.00

55-59

0

50-55

0.17

491

3562

66675

1.03

0

4064

1

0.00

13062

12
65

0.36

3924

2098

2594

50-59

0.01

44

1403

55-59

75

0
0

0.22

0
84

0
53468

0
0

0

0

0.00

4488

0

6

0.00

0

0

0

0.00

1527

0

0

0.00

10

0

0

0.00

611

0

50-55

0.00

50-59

0

0

0.00

0

55-59

0

0
0
0

0.00

33
0
0

6298

0

27

0

0.00

0

0

6

0.00

0

0

0

0.73

0

6374

0

0.00

0

0

0

0.00

50-55

5

50-59

0.00

0

0

3

0.00

0

0

0

55-59

0.00

2583

192

0

0.62

0

5594

1

0.00

0

0

0

0.02

50-55

82

378

8.64

5576

64144
0

0.61
428

5800
41076

0.81
6288

5057
7824

0.06

680

28203

50-59

452

10011

55-59

2.59

195
1873

0

1

76201

756

0

4104

0.01

64

24

16254

0.00

50-55

0

5

0.00

278

0
0

0.55
1

999
6220

1.37

6886

15614

2049

0.11

32

210

1327

0.00

50-59

19

139

55-59

0.07

627

0

1.11

50-55

7522

1552

0.00
10467

0
0

0.23

3608

1118

5822

0.58

262

3476

49776

0.02

3497

68

19684

9.51

50-59

69652

581

0.32

12286

55-59

466

0

1

2833

31

1.93

182

625
5314

0

2

1384

508

75

3256

0.05

80296

222

2719

0.00

90733

0

8492

0.00

5560

0

50-55

0.12

50-59

147

75

0.04

1341

0.44 98251 13.74

2121

55-59

128

178

0.33

1236

37048

0

590

589

0

3.03

0

19037

220

0.00

1066

0

0

19593

0.01

266

40

1251

1.92

2365

12716

18115

0.09

928

481

99585

1.82

1489

10857

180670

0.09

50-55

245

641

AVG % พาณิ ช ยกร ร ม AVG % ที่ อ ยู่ อ าศั ย AVG % ท่ าเรื อ AVG % ถนน AVG % อุ ตสาหกร ร ม AVG % น้ า AVG %

50-59

30.91

อื่ น ๆ

สิ่ งปลู ก สร้ าง

215630

253003

เกษตร กร ร ม AVG % ป่ า AVG %

55-59

50-55

ปี

ตารางที่ 8 ตารางรูปแบบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นใน 3 ช่วงเวลา (หน่วยตารางเมตร)
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6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการประยุกต์ใช้แบบจาลอง Cellular Automata ไม่ได้มีเพียงการนาเสนอในส่วนของ
การศึกษารู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงการใช้ที่ ดินจากในอดี ตจนถึ งปั จจุบั นเท่า นั้น แต่แบบจ าลอง
Cellular Automata ยังสามารถคาดกาณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตได้ โดยผลของการ
คาดการณ์การใช้ที่ดินที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยาสามารถพิสูจน์ได้ทาได้เพียงแค่ในระยะสั้นของโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเท่านั้น สาหรับในระยะกลาง และระยะยาวก็ทาได้เช่นกันแต่อาจจะ
ไม่ถูกต้องแม่นยามากนัก ซึ่งผลลัพธ์ของการคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคตสามารถนาไปเสนอแนะ
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังดังโดยจะอธิบายรายละเอียดหัวข้อต่อไปนี้
6.2.1 การคาดการ์การใช้ที่ดินด้วยแบบจาลอง CA-Markov
6.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองด้วยวิธี Cross tabulation
6.2.3 พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 1
6.2.4 พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 2
6.2.1 การคาดการณ์การใช้ที่ดินด้วยแบบจาลอง CA-Markov
การประยุกต์ใช้แบบจาลอง CA-Markov มาคาดการณ์การใช้ที่ดินในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาวของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หากคานึงถึงผลลัพธ์ที่ออกมามีความ
แม่นยานั้นสามารถคาดการณ์การใช้ที่ดินแค่ในระยะสั้น เท่านั้น (ดังภาพที่ 71) เพราะความน่าจะเป็น
ในการเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ดขึ้ น ของแต่ล ะช่ว งปี ในตารางที่ 20 จะเห็ นได้ว่าความน่ าจะเป็น ในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ของแต่ละช่วงเวลานั้นแตกต่างกัน ดังนั้นหากนาแบบจาลอง CA-Markov ไป
ใช้คาดการณ์การใช้ที่ดินในระยะกลางในปี 2563 (ดังภาพที่ 72) และระยะยาวในปี 2570 (ดังภาพที่
73) ก็ ส ามารถท าได้ เ ชนกั น แต่ ค าดว่ า อาจจะให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ม่ แ ม่ น ย า เพราะด้ ว ยบริ บ ทในการ
เปลี่ยนแปลงของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือว่านโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้น ซึ่งจะส่ง ผลให้ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม หรือ
แม้ ก ระทั่ ง จ านวนประชากร และบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ภาพที่ 71 แผนที่คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2559

ภาพที่ 72 แผนที่คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2563
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ภาพที่ 73 แผนที่คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2570
6.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองด้วยวิธี Cross tabulation
CROSSTAB หรือการรวิเคราะห์ข้ามตาราง และในบางครั้งเรียกว่าการจาแนกแบบคลุมเครือ
เป็นการแสดงภาพหรือตารางที่มีการจาแนกข้ามหมวดหมู่ที่เปรียบเทียบภาพที่มีตัวแปรแบบแบ่ง
ประเภทอยู่สองประเภท คือ ประเภทแรกเป็นการจัดหมวดหมู่แบบละเอียด (Hard classification)
โดยจานวนพิกเซลทั้งหมดในแผนที่มีสมาชิกที่สมบูรณ์แบบในหมวดหมู่เดียวกัน ประเภทที่สองเป็น
การจั ด หมวดหมู่ แ บบหยาบ (Soft classification) โดยจ านวนพิ ก เซลทั้ ง หมดในแผนที่ มี ส มาชิ ก
บางส่วนพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งประเภท
การตรวจสอบความถูกต้องของความสอดคล้องของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในงานวิจัยนี้
ใช้วิธีการการจัดหมวดหมู่แบบละเอียด (Hard classification) ในการหาความสอดคล้องกันของข้อมูล
โดยตารางที่ 8 ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงกฎสี่กฎสาหรับเงื่อนไขระดับพิกเซลและข้อขัดแย้งระดับพิกเซล
โดย Cgni• เป็นสมาชิกของพิกเซล n ไปยังหมวด i เพื่อเปรียบเทียบภาพที่ความละเอียด g ขณะที่
Cgn•j เป็นสมาชิกของพิกเซล n ถึงหมวด j สาหรับการเปรียบเทียบภาพที่ความละเอียด g และ Cgnij
คือการคานวณการติดต่อที่ความละเอียด g ระหว่างพิกเซลที่ตาแหน่ง n สาหรับประเภท i ของภาพ
โดยเปรียบเทียบกับประเภท j ของภาพ และอ้างอิงโมดูล CROSSTAB สร้างเมทริกซ์แบบตารางระดับ
แผนที่โดยการระบุพิกัดระดับพิกเซล
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ตารางที่ 9 แสดงกฎสี่กฎสาหรับเงื่อนไขระดับพิกเซลและข้อขัดแย้งระดับพิกเซล

ตัวอย่างแผนที่ด้านล่าง (ภาพที่ 74) ประกอบด้วยพิกเซล 16 พิกเซล ซึ่งตัวเลขด้านบนภายใน
แต่ละพิกเซลระบุถึงการเป็นสมาชิกในหมวดหมู่สีดา และตัวเลขที่ต่ากว่าหมายถึงการเป็นสมาชิกใน
หมวดหมู่สีขาว เงื่อนไขตามกฎทั้งหมดคือ 8/16 (= 50%) สาหรับความละเอียดที่ ละเอียดในการ
จาแนกพิกเซลทั้งหมดที่เป็นเงื่อนไขในการปรับกฎที่สมบูรณ์แบบในด้านซ้ายบนและด้านล่างขวา และ
ความไม่สอดคล้องกันที่สมบูรณ์แบบในด้านซ้ายล่างและด้านขวาบน การจัดเรียงข้อมูลใหม่ของพิกเซล
ในแผนที่เปรียบเทียบอาจทาให้พิกเซลไม่ตรงกันสี่จุด ดังนั้นแปดพิกเซลของความไม่ สอดคล้องกัน
ทั้งหมดสามารถกาหนดค่าเป็นสี่พิกเซลของความไม่สอดคล้องกันกับตาแหน่ง และสี่พิกเซลของความ
ไม่สอดคล้องกันนี้เองเป็นข้อกาหนดตาแหน่งตั้งที่สังเกตได้น้อยกว่าที่คาดไว้โดยการจัดสรรพื้นที่ว่าง
แบบสุ่มในส่วนล่างซ้ายและด้านบนขวา
เมื่อขั้นตอนการแปลงค่าเฉลี่ยจะแปลงแผนที่เป็นความละเอียดที่หยาบ และจะเปลี่ยนเฉพาะ
ตาแหน่งของสีดาและสีขาวเท่านั้น ตามกฎการแปลงโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณของสีดาหรือสี
ขาว สาหรับความละเอียดปานกลางโดยเงื่อนไขของกฎ composite จะเพิ่มขึ้นเป็น 12/16 (= 75%)
เนื่ อ งจากความไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในต าแหน่ ง ทั้ ง หมดจะได้ รั บ การแก้ ไ ข ส าหรั บ เงื่ อ นไขของกฎ
multiplication จะเพิ่มขึ้นเป็น 11/16 (= 69%) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความละเอียดที่มากยังคง
มีอยู่ในส่วนบนซ้ายและล่างขวา ขณะที่เงื่อนไขของตาแหน่งจากการเปลี่ยนแปลงความละเอียดที่
น้อยลงจะอยู่ที่ด้านบนขวาและล่าง และสาหรับเงื่อนไขของกฎ minimum จะเพิ่มขึ้นเป็น 12/20 (=
60%) เนื่องจากรายการเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์จานวนพิกเซลขึ้น และรายการนอกแนวทแยงมุม
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ของเมตริกซ์พิกเซลมีความสมดุลกัน เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์จากการเปลี่ยนแปลงความละเอียดที่มาก
ยังคงอยู่ที่ 50% แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะเล็กน้อยก็ตาม สาหรับความละเอียดแบบหยาบเงื่อนไข
ยังคงอยู่ที่ 75% ตามกฎ composite เนื่องจากแผนที่จะรักษาเงื่อนไขของตาแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ
ส่งผลให้ค่าลดลง 7.5 / 16 (= 47%) ตามกฎ multiplication เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข
ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงความละเอียดที่มากอยู่ในส่วนบนซ้ายและล่างขวาลดลงเหลือ 12/28 (=
43%) ตามกฎ minimum เนื่องจากรายการเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์นับพิกเซลมีเสถียรภาพ ในขณะ
ที่รายการออฟโรว์ลันของเมทริกซ์นับพิกเซลเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าของเงื่อนไขตกลงไปถึง 0% ตามกฎ
เนื่องจากแผนที่อ้างอิงกลายเป็นสีดาสนิทและแผนที่เปรียบเทียบจะกลายเป็นสีขาวทั้งหมด
Pontius Jr and Cheuk (2006) ได้ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ถ้ า กฎ composite ก าหนดเมทริ ก ซ์ นั บ
พิกเซลแล้วรายการในแนวทแยงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องจากความละเอียดจะยิ่งหยาบขึ้น จากตัวย่าง
ในตารางที่ 11 และ 12 แสดงให้เห็นว่าหากกฎ multiplication หรือกฎ minimum กาหนดเมทริกซ์
ความตกลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจานวนพิกเซลสามารถเพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับการแปลงกลุ่มความ
ละเอียดของพิกเซลปลีกย่อย หากขั้นตอนในการทาให้พิกเซลของพิกเซลของแผนที่ลดลงลงในลักษณะ
ที่เพิ่มเงื่อนไขของตาแหน่งที่ลดลงกว่าแบบสุ่มค่าเปอร์เซ็นต์โดยรวมจะเพิ่มขึ้นตามกฎ multiplication
หากขั้นตอนในการทาให้พิกเซลพิกเซลของแผนที่ ลดลงลงในลักษณะที่ทาให้ เงื่อนไขของตาแหน่งไม่
สมบูรณ์ เงื่อนไขของตาแหน่งโดยรวมจะลดลงตามกฎ multiplication ซึง่ ขั้นตอนในการทาให้พิกเซล
พิ ก เซลของแผนที่ ล ดลงลงในลั ก ษณะที่ ท าให้ เ งื่ อ นไขของต าแหน่ ง ไม่ ส มบู ร ณ์ นี้ เ กิ ด ขึ้ น โดยการ
แพร่ ก ระจายอย่ า งสม่ าเสมอในพื้ น ที่ ป ระเภทที่ ย อมรั บ หลั ก การเดี ย วกั น นี้ ใ ช้ กั บ กฎ minimum
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pontius Jr and Cheuk (2006) ได้พิสูจน์ได้ว่าถ้ากฎ minimum กาหนดเมทริกซ์
นับพิกเซลรายการทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องตามความละเอียดจะกลายเป็นหยาบ ตัวอย่าง
แสดงให้เห็นว่ารายการในแนวทแยงมุมเข้าถึงได้สูงสุดที่ความละเอียดปานกลางเนื่อ งจากข้อตกลง
สถานที่ทั้งหมดถึงขีดจากัด สูงสุดที่ความละเอียดปานกลาง การย้ายไปที่ความละเอียดหยาบจะเพิ่ม
เฉพาะส่วนที่เป็นเส้นทแยงมุมเท่านั้น ดังนั้นรายการในแนวทแยงมุมจึงมีขนาดเล็กลงกว่าเปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 74 กฎการเปลี่ยนแปลงของแผนที่แบบหยาบ
ตารางที่ 10 แสดงตัวอย่างของการเปรียบเทียบข้ามตารางตามข้อกาหนดของความละเอียดของ
จานวนพิกเซลและกฎ 4 กฎ
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ตารางที่ 11 แสดงตัวอย่างของการเปรียบเทียบข้ามตารางตามข้อกาหนดของเปอร์เซ็นต์ความ
ละเอียดของจานวนพิกเซลและกฎ 4 กฎ

สถิติต่าง ๆ ของ Kappa ที่ให้ไว้ในโมดูล CROSSTAB เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการเปรียบเทียบ
แผนที่ "ความเป็นจริง" หลายรายการกับแผนที่ "ทางเลือก" บางส่วน แผนที่ของความเป็นจริงคือแผน
ที่ที่ถือว่ามีความแม่นยาสูง โดยค่าสถิติจานวนมากที่ให้ไว้ในผลลัพธ์ ในโมดูล CROSSTAB ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถระบุข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการวัดปริมาณด้วยข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับตาแหน่ง ข้อผิดพลาดที่
เกี่ยวกับการระบุจานวนจะเกิดขึ้นเมื่อจานวนเซลในบางหมวดหมู่ในแผนที่หนึ่งแตกต่างจากจานวน
เซลในหมวดหมู่เดียวกันของแผนที่อื่น และข้อผิดพลาดในตาแหน่งทีเ่ กิดขึ้นเมื่อตาแหน่งของหมวดหมู่
ในแผนที่หนึ่งแตกต่างจากตาแหน่ งของหมวดหมู่นั้นในแผนที่อื่น เปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องและค่า ดัช นี
มาตรฐาน Kappa จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดสองประเภทนี้ อย่างไรก็ตามโมดูล CROSSTAB ได้เสนอ
สถิติทางเลือกไว้ดังนี้
1) Kappa for no information (Kno)
2) Kappa for location (Klocation)
3) Kappa for quantity (Kquantity)
4) มูลค่าของข้อมูลที่สมบูรณ์แบบของสถานที่ (Value of Perfect Information of Location
: VPIQ)
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5) มูลค่าของข้อมูลที่สมบูรณ์แบบของปริมาณ (Value of Perfect Information of Quantity
: VPIL)
สถิติทั้งหมดเหล่านี้เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของเก้าจุดที่ระบุในผลลัพธ์ของโมดูล CROSSTAB เพื่อให้เข้าใจ
ถึงสถิติเหล่านี้
โดย Pontius (2000) สังเกตข้อผิดพลาดทางตรรกะของเครื่องหมายจุลภาคภายนอกในสูตร
สาหรับ MQNL ในตารางที่ 13 เครื่องหมายจุลภาคควรเป็นสัญลักษณ์ของการคูณ เมื่อเปรียบเทียบ
สองแผนที่ที่แสดงตัวแปรที่แบ่งประเภทสัดส่วนการจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นค่าทาง
สถิติที่ตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องยากที่จะตีความเนื่องจากจานวนเซลที่แปลกประหลาด
สามารถจาแนกได้อย่างถูกต้องเนื่องจากโอกาสในรายการกลางของผลลัพธ์ในโมดูล CROSSTAB คือ
การจัดเรียงที่ถูกต้องตามสัดส่วนที่เห็นได้ว่าเป็น MQML อีกแปดจุดในผลลัพธ์ของโมดูล CROSSTAB
แสดงถึง สั ดส่ ว นที่คาดหวังตามประเภทของความถูก ต้อ งของแผนที่ อื่นเพื่ อแสดงปริ มาณ และที่
ตาแหน่งตั้งแผนที่อื่นที่ไม่มีความสามารถในการระบุตาแหน่งได้อย่างถูกต้องอยู่ในแถว NL แผนที่
ทางเลือกในแถว PL มีความสามารถที่สมบูรณ์แบบในการระบุสถานที่ได้อย่างถูกต้อง แผนที่ทางเลือก
ที่ไม่มีความสามารถในการระบุปริมาณได้อย่างถูกต้องอยู่ในคอลัมน์ NQ แผนที่ทางเลือกในคอลัมน์
PQ มีความสามารถในการระบุปริมาณได้อ ย่างถูกต้อง คอลัมน์ MQ และแถว ML แสดงระดับกลาง
ของความสามารถในการระบุ ป ริ ม าณและตาแหน่ งได้ อย่า งถู กต้อ ง แต่ล ะจุดที่เก้าถูกอ้างถึ ง ตาม
ตาแหน่งในตาราง NQNL, NQML, NQPL, MQNL, MQML, MQPL, PQNL, PQML (ดังตารางที่ 24)
ตารางที่ 12 แสดงสรุปค่าดัชนี Kappa (Pontius, 2000)
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สรุปสูตรสาหรับสถิติที่แสดงในผลลัพธ์ของโมดูล CROSSTAB คือ
(MQML-NQNL)
Kappa for no information =
(PQPL-NQNL)
(MQML-MQNL)
Kappa for location =
(PQPL-NQNL)
(MQML-NQNL)
Kappa for quantity =
(PQPL-NQNL)
(MQML-NQNL)
Kappa standard =
(PQPL-NQNL)
Value of Perfect Information of Location = MQPL-MQML
Value of Perfect Information of Quantity = PQML-MQML

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สาหรับค่าสถิติ Kappa ทั้งหมด 0% ระบุว่า ถ้าระดับของเงื่อนไขเท่ากับเงื่อนไขเนื่องจาก
โอกาส และ 100% แสดงถึงเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบในการเปรียบเทียบแผนที่ความจริงกับแผนที่อื่น
Kno ระบุเงื่อนไขโดยรวม Klocation ระบุขอบเขตที่แผนที่ทั้งสองเห็นด้วยในแง่ของตาแหน่งที่ตั้งของ
แต่ละหมวดหมู่ Kquantity ระบุขอบเขตที่แผนที่ทั้งสองเห็นด้วยในแง่ของปริมาณของแต่ละประเภท
VPIL ระบุ ว่าเปอร์ เซ็น ต์ที่ถูกต้องสามารถหาได้ห ากแผนที่อื่นมีตาแหน่งสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณของแต่ละหมวดหมู่ VPIQ ระบุว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องสามารถหาได้หากแผนที่
อื่นมีปริมาณที่สมบูรณ์แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการระบุสถานที่
ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของความสอดคล้ องของข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ ดินให้
นาเข้าข้อมูลการใช้ที่ดินที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจาลอง CA-Markov มาซ้อนทับกับข้อมูลการ
ใช้ ที่ ดิ น ที่ จ าก GISTDA เพื่ อ ใช้ ค านวณหาค่ า ความถู ก ต้ อ งทั้ ง หมด (Overall Accuracy) ของการ
จาแนกประเภทข้อมูล ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ตารางความคล้ายระหว่างข้อมูลการใช้ที่ดินในปี 2559 จากข้อมูลการใช้ที่ดินของ
GISTDA กับข้อมูลกาใช้ที่ดินที่ได้จากแบบจาลอง CA-Markov ในปี 2559

จากตารางที่ 13 ข้อมูลการใช้ที่ดินที่ได้จากแบบจาลอง CA-Markov ในปี 2559 เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ที่ดินจาก GISTDA ในปี 2559 พบว่ามีสัดส่วนการใช้ที่ดินตรงกันอยู่ที่ร้อย
ละ 86.84 หรือประมาณร้อยละ 87 จากการคานวณค่าความคล้าย (Similarity Analysis) หรือค่า
ความถูกต้องของการจาแนกข้อมูลรวม (Overall Accuracy) และค่า Kappa เท่ากับ 0.8684 เมื่อ
นาไปเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของข้อมูลรวมตามการแปลความหมายของค่าสถิติ Kappa (Landis
& Koch, 1977) ดังในตารางที่ 4 พบว่าข้อมูลการใช้ที่ดินที่ได้จากแบบจาลอง CA-Markov ในปี 2559
เมื่อนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ที่ดินจาก GISTDA ในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกันใน
ระดับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีร้อยละความแตกต่างกันของแต่ละกิจกรรมการใช้ที่ดินดังภาพที่ 75
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ภาพที่ 75 เปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมการใช้ที่ดินในปี 2559
ดังนั้นจากการวิเคราะห์ และศึกษาแผน นโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจุบันพื้นที่ศรีราชามีมาตราการทางด้านผังเมืองที่นามาปรับใช้ในพื้นที่อยู่
สองฉบับ คือ หนึ่งผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 และสองผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบั ง พ.ศ.2555 (ดังภาพที่ 76) จากมาตราการทางด้านผั งเมืองทั้งสองฉบับ นี้ และ
การศึกษาการเปลี่ ย นแปลงการใช้ที่ดิน จึงนามาสู่ การเสนอแนะพื้นที่เฝ้ าระวังเพื่ อรับมื อกั บ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอนาคต
6.2.3 พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 1
พื้นที่เฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตาบลเขาคันทรง หมายเลข 1 (ดังภาพที่ 77) จาก
ภาพจะเห็นได้ว่าเป็นที่ดินที่ถูกกาหนดไว้ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมทุกประเภท บริเวณหมายเลข 1 ในภาพจะเห็นได้ว่าอยู่ติดกับการใช้
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบัน จากการคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคตพื้นที่
บริเวณหมายเลข 1 ได้เกิดกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในบริเวณดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งขัดกับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ โดยการเกิดกิจกรรมการใช้
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมอาจส่งผลให้พื้นที่ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ถูกทาลายได้

126
6.2.4 พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 2
พื้นที่เฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตาบลสุรศักดิ์ หมายเลข 2 (ดังภาพที่ 78) จากภาพ
จะเห็นได้ว่าเป็นที่ดินที่ถูกกาหนดไว้ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รัฐสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมหรื อสาธารณประโยชน์เท่านั้น ส าหรับเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การอยู่
อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ การอยู่อาศัยประเภทห้อง
แถว ตึกแถว หรือบ้านแถว และการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก บริเวณหมายเลข
2 ในภาพจะเห็นได้ว่าอยู่ติดกับการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จากการ
คาดการณ์ ก ารใช้ ที่ ดิ น ในอนาคตพื้ น ที่ บ ริ เ วณหมายเลข 2 ได้ เ กิ ด กิ จ กรรมการใช้ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การขยายกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมอาจส่งผลให้พื้นที่ประเภทโล่งเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นอาจเสื่อมโทรมลงได้ อีกทั้งอาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนที่
อาศัยอยู๋ใกล้กับบริเวณดังกล่าวแย่ลง

ภาพที่ 76 แสดงมาตราการทางด้านผังเมืองที่นามาปรับใช้ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มา : (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2555, 2560)
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ภาพที่ 77 แสดงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตาบลเขาคันทรง
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ภาพที่ 78 แสดงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตาบลสุรศักดิ์
6.3 ข้อจากัด
การประยุกต์ใช้แบบจาลอง CA-Markov ภายใต้โปรแกรม TerrSet Geospatial Monitoring
and Modeling System มีข้อจากัดในการดาเนินงานวิจัยดังนี้
ประการที่ 1 ในเรื่องของการนาเข้าข้อมูลในโมดูล Markov และ CA-Markov พบว่า ภายใต้
โปรแกรม TerrSet Geospatial Monitoring and Modeling System ได้จากัดรูปแบบการน าเข้า
ข้อมูลได้เพียงแค่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น ที่อยู่ในรูปแบบ Raster-base เท่านั้น จากการ
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ทดสอบการใช้งานโปรแกรม พบว่า ต้องนาเข้าข้อมูลภาพแผนที่ในรูปแบบ Raster-base ที่มีการใช้
นามสกุลไฟล์ .TIFF เท่านั้น ข้อมูลชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถนาไปใช้ในการคานวณในแบบจาลองได้
ประการที่ 2 ตัวแปรที่นามาใช้ในแบบจาลอง Markov และ CA-Markov ภายใต้โปรแกรม
TerrSet Geospatial Monitoring and Modeling System พบว่า จากข้อจากัดในประการที่ 1 เรื่อง
การนาเข้าข้อมูลส่งผลให้การนาเอาตัวแปรชนิดอื่น ๆ มาคานวณในโมดูล Markov และ CA-Markov
ไม่สามารถทาได้ เช่น ความชัน (Slope) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ข้อมูลประชากร ข้อมูล
เศรษฐกิจ เป็นต้น
ประการที่ 3 ช่วงเวลาของข้อมมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยสภาพของข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินมีอยู่อย่างจากัด ส่งผลให้ขาดการนาข้อมูลในช่วงเวลาอื่น ๆ เข้ามาเปรียบเปียบ
ประการที่ 4 การกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของเศรษฐกิจ ประชากร และนโยบายของรัฐ ใน
แบบจ าลอง Markov และ CA-Markov ภายใต้ โ ปรแกรม TerrSet Geospatial Monitoring and
Modeling System พบว่า การนาข้อมูลในเรื่องของเศรษฐกิจ ประชากร และนโยบายของรัฐ เข้ามา
คานวณร่วมกับแบบจาลองไม่สามารถดาเนินการได้ โดยแบบจาลองสามารถนาเข้าได้เพียงข้อมูลภาพ
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ในรูปแบบ Raster-base ฉนั้นการนาเข้าข้อมูล ในเรื่องของเศรษฐกิจ
และประชากร ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณไม่ใช่ภาพแผนที่จึงไม่สามารถดาเนินการได้ ในส่วนของ
นโยบายของรัฐ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง หากสามารถแปลงเป็นข้อมูลภาพแผนที่ที่
อยู่ในรูปแบบ Raster-base ก็อาจนาไปใช้ในการคานวณในแบบจาลอง Markov และ CA-Markov
ได้
ประการที่ 5 การประยุกต์ใช้แบบจาลอง CA-Markov ภายใต้โปรแกรม TerrSet Geospatial
Monitoring and Modeling System พบว่าไม่สามารถคาดการณ์ผลของการช้ที่ดินในระยะกลาง
และระยะยาวได้แม่นยา ประกอบกับช่วงเวลาที่ใช้ในการคานวณความน่าจะเป็นและการคาดการณ์จะ
เห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาในปี 2550 – 2555 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเมือง
ไม่ได้เกิดขึ้นซ้าเหมือนปี 2550 – 2555 เสมอไป
ประการที่ 6 แบบจาลองนี้ใช้เพียงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินควรนาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และ
ประชากรมาวิเคราะห์ร่วมกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลดทอนข้ อ ด้ อ ยของแบบจ าลอง Cellular Automata งานวิ จั ย นี้ จึ ง
เสนอแนะให้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ แบบจ าลองอื่ น ๆ ร่ ว มกั บ แบบจาลอง Cellular Automata โดยเฉพาะ
Agent-based Model ซึ่ ง เป็ น แบบจ าลองที่ ส ามารถน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลง ด้วยการประเมินหรือคาดการณ์จากการเปลี่ยนแปลงของค่าคงที่หรือตัวแปรที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การศึกษาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมได้
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน จะอยู่ในรูปแบบ Shapefile ชนิด Polygon
โดยมีการจาแนก 3 ระดับ
1. ระดับที่ 1 มีการจาแนก 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) พื้นที่เกษตรกรรม (A)
พื้นที่ป่า (F) พื้นที่น้า (W) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ไม่มีให้บริการ
2. ระดับที่ 2 หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินรายภาค มีการจาแนกตามระดับการจาแนกที่ 2 ดังตารางแนบ
1 และ 2 มีให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มี 5 ช่วงปี
- ปี 2543-2545 มาตราส่วน 1:50000 ระบบ indian datum 1975 จัดทาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากดาวเทียม LANDSAT 5 และ LANDSAT 7 TM ร่วมกับการสารวจข้อมูลภาคสนาม
- ปี 2549-2550 2551-2552 2553-2556 แ ล ะ 2558-2559 ม า ต ร า ส่ ว น 1:25000 ร ะ บ บ
WGS1984 จัดทาจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย ออร์โธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล
ดาวเทียมไทยโชตดาวเทียม SPOT-5 LANDSAT 8 OLI ร่วมกับการสารวจข้อมูลภาคสนาม

ตัวอย่างตาราง attribute ในข้อมูลการใช้ที่ดินรายภาค (ระดับ 2)
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3. ระดับที่ 3 หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด มีการจาแนกตามระดับการจาแนกที่ 3 ดังตาราง
แนบ 1 ให้บริการคิดค่าใช้จ่าย มี 5 ช่วงปี
- ปี 2543-2545 มาตราส่วน 1:50000 ระบบ indian datum 1975 จัดทาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากดาวเทียม LANDSAT 5 และ LANDSAT 7 TM รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ร่วมกับการ
สารวจข้อมูลภาคสนาม
1) ราคาสาหรับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา ราคา 1500 บาท/จังหวัด/ช่วงปี
2) ราคาสาหรับเอกชน ราคา 3000 บาท/จังหวัด/ช่วงปี
- ปี 2549-2550 2551-2552 2553-2556 2558-2559 มาตราส่วน 1:25000 ระบบ WGS 1984
จัดทาจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย ออร์โธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลดาวเทียมไทย
โชต รายละเอีย ดจุ ดภาพ 2-15 เมตร ดาวเทียม SPOT-5 รายละเอียดจุดภาพ 2.5-5 เมตร
LANDSAT 8 OLI รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ร่วมกับการสารวจข้อมูลภาคสนาม
1) ราคาสาหรับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา ราคา 2500 บาท/จังหวัด/ช่วงปี
2) ราคาสาหรับเอกชน ราคา 5000 บาท/จังหวัด/ช่วงปี ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ที่พร้อม
ให้บริการได้ที่ http://www1.ldd.go.th/web_OLP/index.html หรือ 02-579-1440
จะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะหน่วยงานที่ได้ทา MOU (เฉพาะโครงการที่ได้ทา MOU
ด้วยเท่านั้น ไม่รวมถึงนักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษา) และโครงการวิจัยร่วมกับกรมพัฒนา
ที่ดิน เท่านั้น http://www.lddservice.org/services/mou.php
ตัวอย่างตาราง attribute ในข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัด (ระดับ 3)
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ตารางแนบ 1 การจาแนกการใช้ประโยชนที่ดิน (Land Use Classification) ที่ดาเนินการจัดทา
ในปี 2549-2556
ระดับ/Level 1

ระดับ/Level 2

พื้นที่ชุมชนและ

ตัวเมืองและย่าน
การค้า
City, Town ,

สิ่งปลูกสร้าง

Commercial

U

Urban and

U1

U2

Built-up land

U3

ระดับ/Level 3

หมู่บ้าน

U200

หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง

Abandoned village

Village

U201

หมู่บ้านบนพื้นราบ

Thai village

U202

หมู่บ้านชาวไทยภูเขา

Hill tribe village

U203

หมู่บ้านชาวเล

Moken village

Institutional
land
สถานีคมนาคม

U401

สนามบิน

Airport

Transportation,

U402

สถานีรถไฟ

Railway station

Communication

U403

สถานีขนส่ง

Bus station

สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ

U4
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and Utility

U5

U404

ท่าเรือ

Harbour

U405

ถนน

Road

*U406

ทางรถไฟ

Railway

พื้นที่

U500

โรงงานอุตสาหกรรมร้าง

Abandoned factory

Industrial land

U501

นิคมอุตสาหกรรม

Industrial estate

U502

โรงงานอุตสาหกรรม

Factory

U503
ลานตากและแหล่งรับซื้อ
การเกษตร สถานที่ร้าง
U6

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ทาง

Agricultural
product
trading
centers
Abandoned area

U600
U601

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

Recreation area

U602

รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์

Resort, Hotel,

เฮ้าส์ สุสาน,ป่าช้า

Guesthouse Cemetery

U604

ศูนย์อพยพ

Refugee camp

U605

สถานีบริการน้ ามัน

Gassoline Station

พื้นที่นา

A100

นาร้าง

Abandoned paddy field

Paddy field

A101

นาข้าว

Actived paddy field

A200

ไร่ร้าง

Abandoned field crop

A201

พืชไร่ผสม

Mixed field crop

A202

ข้าวโพด

Corn

A203

อ้อย

Sugarcane

A204

มันส าปะหลัง

Cassava

A205

สับปะรด

Pineapple

A206

ยาสูบ

Tobacco

Other built-up
land

U603

U7

สนามกอล์ฟ
Golf course

A

A1

พื้นที่เกษตรกรรม

Agricultural land A2

พืชไร่
Field crop
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A207

ฝ้าย

Cotton

A208

ถั่วเขียว

Mungbean

A209

ถั่วเหลือง

Soybean

A210

ถั่วลิสง

Peanut

A211

ปอแก้ว ปอกระเจา

Kenaf, Jute

A212

ถั่วด า ถั่วแดง

Black bean, Red bean

A213

ข้าวฟ่าง

Sorghum

A214

ละหุ่ง

Castor bean

A215
A216

งา ข้าวไร่

Sesame Upland rice

A217
A218
A219
A220
A221
A222
A223
A224

A3

ไม้ยืนต้น
Perennial

Potato
มันฝรั่ง มันแกว มันเทศ แตงโม

Jam potato Sweet potato
Watermelon

ลูกเดือย ขิง

Millet Ginger Cabbage
Tomato

กะหล่ าปลี มะเขือเทศ

A225
A226
A227
A228

ว่านหางจรเข้ ป่านศรนารายณ์
ปอสา ทานตะวัน

A229
A230
A231
A232

พริก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าว
Chili Wheat Barley Rye
ไรย์

A233
A234

ฝิ่น กัญชา

Opium Marihuana

A235
A236

กระเจี๊ยบแดง เผือก

Roselle Taro

A300
A301
A302
A303

perenial
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืน Abandoned
Mixed perennial Para
ต้นผสม
rubber
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน
Oil palm

Aloevera Agave
Paper
Sunflower

mulberry
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A304
A305
A306
A307

ยูคาลิปตัส สัก
สะเดา สนประดิพัทธ์

A308
A309

กระถินบ้าน ประดู่

Acacia Pterocarpus sp.

A310

ซ้อ

Gmelwa sp.

A311

ไม้ชายเลน

Mangrove

A312

กาแฟ

Coffee

A313

ชา

Tea

A314

หม่อน

Mulberry

A315

ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูก เพื่อ Bamboo
การค้า)
นุ่น

A316

A4

ไม้ผล Orchard

Eucalyptus Teak Magosa
Casuarina

Kapok

A317

หมาก

Betel palm

A318

จามจุรี

Rain tree

A319

ตีนเป็ด

Cerlera sp.

A320

เปล้า

Croton sp.

A321

ยมหอม

Indian mahogany

A322

กฤษณา

Agalloch

A323

ตะกู

New Guinea labula

A400

ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม

Abandoned orchard

A401

ไม้ผลผสม

Mixed orchard

A402

ส้ม

Orange

A403

ทุเรียน

Durian

A404

เงาะ

Rambutan

A405

มะพร้าว

Coconut

A406

ลิ้นจี่

Litchi

A407

มะม่วง

Mango

A408

มะม่วงหิมพานต์

Cashew

A409

พุทรา

Jujube

145

A5

พืชสวน
Horticulture

A410

น้อยหน่า

Custard apple

A411

กล้วย

Banana

A412

มะขาม

Tamarind

A413

ล าไย

Longan

A414

ฝรั่ง

Guava

A415

มะละกอ

Papaya

A416

ขนุน

Jack fruit

A417

กระท้อน

Santol

A418

ชมพู่

Rose apple

A419

มังคุด

Mangosteen

A420

ลางสาด ลองกอง

Langsat

A421

ระก า สละ

Rakum, Sala

A422

มะนาว

Lime

A423

ไม้ผลเมืองหนาว

Sub-tropical fruit

A424

มะขามเทศ

Manila tamarind

A425

มะกอกน้ า มะกอกฝรั่ง

Elaeocarpaceae

A426

แก้วมังกร

Dragon fruit

A427

ส้มโอ

Pomelo

A428

ละมุด

Sapodilla

A429

มะปราง มะยงชิด

Plummango

A430

มะไฟ

Burmese grape

A431
A500

ทับทิม พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม

Pomegranate Abandoned
horticulture

A501

พืชสวนผสม

Mixed horticulture

A502

พืชผัก

Truck crop

A503

ไม้ดอก ไม้ประดับ

Floricultural/Ornamental
plant
Vine

A504

องุ่น
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A6

ไร่หมุนวียน

A505

พริกไทย

Pepper

A506

สตรอเบอรี่

Strawberry

A507

เสาวรส

Passion fruit

A508

แรสเบอรี่

Raspberry

A509

พืชสมุนไพร

Herbs

A510

นาหญ้า

Grass plantation

A511

หวาย

Rattan

A512

แคนตาลูป

Cantaloupe

A513

กระเจี๊ยบเขียว

Okra

A514

หน่อไม้ฝรั่ง

Asparagus

A515

เห็ด

Mushroom

A600

ไร่ร้าง

Bush fallow

Swidden
cultivation ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์และ

รหัสระดับ 3 เช่นเดียวกับ A2
A700
A701

A7

โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

Pasture
A702

Pasture
and
farm house

Cattle farm house
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก

A703

A8

Abandoneded
house

Poultry farm house

A704

โรงเรือนเลี้ยงสุกร

Swine farm house

พืชน้า

A801

พืชน้ าผสม

Mixed aquatic plant

Aquatic plant

A802

กก

Reed

A803

บัว

Lotus

A804

กระจับ

Water chestnut

A805

แห้ว

Water chestnut

A806

ผักบุ้ง

Water spinach

A807

ผักกะเฉด

Watercress

farm
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สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
A9

Aquacultural
land

Abandoned aquacultural
land

A900
A901
A902

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้าง
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผสม
Mixed aquacultural land
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา

Fish farm

A0

F

A903

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง

Shrimp farm

A904

สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย

Crab/ Shellfish farm

A905

ฟาร์มจระเข้

Crocodile farm

F100

Disturbed
evergreen
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพ ฟื้นฟู ป่าไม่ forest
Dense evergreen forest
ผลัดใบสมบูรณ์

เกษตรผสมผสาน/
ไร่ นาสวนผสม
Integrated farm/
Diversified farm
ป่าไม่ผลัดใบ

F1
พื้นที่ป่าไม้
Forest land

Evergreen forest F101
F2

ป่าผลัดใบ

F200

ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู

F201

ป่าผลัดใบสมบูรณ์

F3

Deciduous
forest
ป่าชายเลน

F300

ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู

Disturbed
deciduous
forest
Dense deciduous forest

Mangrove forest F301

ป่าชายเลนสมบูรณ์

Disturbed
mangrove
forest
Dense mangrove forest

ป่าพรุ

F400

ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู

Disturbed swamp forest

Swamp forest

F401

ป่าพรุสมบูรณ์

Dense swamp forest

F5

ป่าปลูก

F500

ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู

F501

ป่าปลูกสมบูรณ์

F6

Forest
Plantation
วนเกษตร

Disturbed
forest
plantation
Dense forest plantation

F4

พื้นที่ปลูกป่าร่วมกับ การเกษตร

Agro - forestry
F7

W
พื้นที่น้ า

W1

ป่าชายหาด

F700

ป่าชายหาดรอสภาพ ฟื้นฟู

Disturbed beach forest

Beach forest

F701

ป่าชายหาดสมบูรณ์

Dense beach forest

แหล่งน้าธรรมชาติ

W101

แม่น้า ลาห้วย ลาคลอง

River, Canal

หนอง บึง ทะเลสาบ

Natural water resource

Natural
body

water W102

148
Water Body
W2

M

M1

พื้นที่เบ็ดเตล็ด
Miscellaneous
land

แหล่งน้าที่

W201

อ่างเก็บน้ า

Reservoir

สร้างขึ้น

W202

บ่อน้ าในไร่นา

Farm pond

คลองชลประทาน

Irrigation canal

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ

Grass

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ ละเมาะ

Scrub

ไผ่ (ไผ่หนาม)

Bamboo

Reservoir (Built- W203
up)
ทุ่งหญ้าและไม้
M101
ละเมาะ
Rangeland
M102
M103

M2

พื้นที่ลุ่ม

M3

Marsh
and
Swamp
เหมืองแร่ บ่อขุด
M300

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า

Abandoned mine,pit

Mine, pit

M301

เหมืองแร่

Mine

M302

บ่อลูกรัง

Laterite pit

M303

บ่อทราย

Sand pit

M304

บ่อดิน

Soil pit

M401

พื้นที่กองวัสดุ

Material dump

M402

พื้นที่ดินถล่ม

Landslide

M403

ที่หินโผล่

Rock out crop

M404

พื้นที่ขุดเจาะน้ ามัน

Oil field

M405

พื้นที่ถม

Landfill

M4

พื้นที่เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
Other
miscellaneous
land

M5

นาเกลือ
Salt flat

M6

หาดทราย
Beach

M7

ที่ทิ้งขยะ
Garbage dump

หมายเหตุ :
1) การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครื่องหมายดังนี้:X/Y พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%
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X+Y พื้น ที่การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน 2 ชนิดต่อเนื่องกัน โดยมีพืช x เป็นพื้นที่ห ลั กหรือเป็นพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจมากกว่าพืช Y คานวณเนื้อที่เฉพาะ X
2) พื้นที่ที่เคยทาเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ้งร้างมานาน เนื่องจากดินไม่เหมาะสม หรือพื้นที่ที่ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่า โดยธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์ M101 สาหรับพื้นที่ที่มีหญ้าเป็นส่วนใหญ่ M102
สาหรับพื้นที่ที่เป็นไม้พุ่มหรือสลับ หญ้าธรรมชาติบางส่วน M2 สาหรับพื้นที่ที่มีพืชน้าหรือวัชพืชน้า
ขึ้น และ M403 สาหรับพื้นที่หินโผล่
3) ขนาดของหน่วยแผนที่การใช้ที่ดินที่เล็กที่สุดสาหรับลงบนแผนที่คือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุก
มาตราส่วน (0.5x0.5 ซม. หรือพื้นที่ 40 ไร่ บนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 หรือพื้นที่ 10 ไร่ บน
แผนที่มาตราส่วน 1:25,000)
4) แผนที่โครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ส าหรับพื้นที่
ที่มีการชลประทานใส่ I ไว้ตรงหน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เท่านั้น
5) * ใช้ในการจาแนกแผนที่การใช้ที่ดินมาตราส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1:4,000 ขึ้นไป เท่านั้น
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
14 ตุลาคม 2557
ตารางที่ 2 การจาแนกใช้การประโยชนที่ดิน (Land Use Classification) ที่ดาเนินการจัดทา
ตั้งแต่ ปี 2558
ระดับ/Level 1

ระดับ/Level 2

พื้นที่ชุมชนและ

ตัวเมืองและย่าน
การค้า
City, Town ,

สิ่งปลูกสร้าง

Commercial

U

Urban and

U1

U2

Built-up land

U3

ระดับ/Level 3

หมู่บ้าน

U200

หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง

Abandoned village

Village

U201

หมู่บ้านบนพื้นราบ

Thai village

U202

หมู่บ้านชาวไทยภูเขา

Hill tribe village

U203

หมู่บ้านชาวเล

Moken village

สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ
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U4

U5

Institutional
land
สถานีคมนาคม

U401

สนามบิน

Airport

Transportation,

U402

สถานีรถไฟ

Railway station

Communication

U403

สถานีขนส่ง

Bus station

and Utility

U404

ท่าเรือ

Harbour

U405

ถนน

Road

*U406

ทางรถไฟ

Railway

พื้นที่

U500

โรงงานอุตสาหกรรมร้าง

Abandoned factory

Industrial land

U501

นิคมอุตสาหกรรม

Industrial estate

U502

โรงงานอุตสาหกรรม

Factory

U503
ลานตากและแหล่งรับซื้อ
การเกษตร สถานที่ร้าง
U6

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ทาง

Agricultural
product
trading
centers
Abandoned area

U600
U601

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

Recreation area

U602

รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์

Resort, Hotel,

เฮ้าส์ สุสาน,ป่าช้า

Guesthouse Cemetery

U604

ศูนย์อพยพ

Refugee camp

U605

สถานีบริการน้ ามัน

Gassoline Station

พื้นที่นา

A100

นาร้าง

Abandoned paddy field

Paddy field

A101

นาข้าว

Actived paddy field

A200

ไร่ร้าง

Abandoned field crop

A201

พืชไร่ผสม

Mixed field crop

A202

ข้าวโพด

Corn

Other built-up
land

U603

U7

สนามกอล์ฟ
Golf course

A

A1

พื้นที่เกษตรกรรม

Agricultural land A2

พืชไร่
Field crop
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A203

อ้อย

Sugarcane

A204

มันส าปะหลัง

Cassava

A205

สับปะรด

Pineapple

A206

ยาสูบ

Tobacco

A207

ฝ้าย

Cotton

A208

ถั่วเขียว

Mungbean

A209

ถั่วเหลือง

Soybean

A210

ถั่วลิสง

Peanut

A211

ปอแก้ว ปอกระเจา

Kenaf, Jute

A212

ถั่วด า ถั่วแดง

Black bean, Red bean

A213

ข้าวฟ่าง

Sorghum

A214

ละหุ่ง

Castor bean

A215
A216

งา ข้าวไร่

Sesame Upland rice

A217
A218
A219
A220
A221
A222
A223
A224

Potato
มันฝรั่ง มันแกว มันเทศ แตงโม

Jam potato Sweet potato
Watermelon

ลูกเดือย ขิง

Millet Ginger Cabbage
Tomato

กะหล่ าปลี มะเขือเทศ

A225
A226
A227
A228

ว่านหางจรเข้ ป่านศรนารายณ์
ปอสา ทานตะวัน

A229
A230
A231
A232

พริก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าว
Chili Wheat Barley Rye
ไรย์

A233
A234

ฝิ่น กัญชา

Aloevera Agave
Paper
Sunflower

mulberry

Opium Marihuana
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A235
A236
A3

ไม้ยืนต้น
Perennial

A300
A301
A302
A303
A304
A305
A306
A307

กระเจี๊ยบแดง เผือก

perenial
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืน Abandoned
Mixed perennial Para
ต้นผสม
rubber
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน
Oil palm
ยูคาลิปตัส สัก
สะเดา สนประดิพัทธ์

ไม้ผล Orchard

Eucalyptus Teak Magosa
Casuarina

A308
A309

กระถินบ้าน ประดู่

Acacia Pterocarpus sp.

A310

ซ้อ

Gmelwa sp.

A311

ไม้ชายเลน

Mangrove

A312

กาแฟ

Coffee

A313

ชา

Tea

A314

หม่อน

Mulberry

A315

ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูก เพื่อ Bamboo
การค้า)
นุ่น

A316

A4

Roselle Taro

Kapok

A317

หมาก

Betel palm

A318

จามจุรี

Rain tree

A319

ตีนเป็ด

Cerlera sp.

A320

เปล้า

Croton sp.

A321

ยมหอม

Indian mahogany

A322

กฤษณา

Agalloch

A323

ตะกู

New Guinea labula

A400

ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม

Abandoned orchard

A401

ไม้ผลผสม

Mixed orchard

A402

ส้ม

Orange

A403

ทุเรียน

Durian

A404

เงาะ

Rambutan
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A5

พืชสวน
Horticulture

A405

มะพร้าว

Coconut

A406

ลิ้นจี่

Litchi

A407

มะม่วง

Mango

A408

มะม่วงหิมพานต์

Cashew

A409

พุทรา

Jujube

A410

น้อยหน่า

Custard apple

A411

กล้วย

Banana

A412

มะขาม

Tamarind

A413

ล าไย

Longan

A414

ฝรั่ง

Guava

A415

มะละกอ

Papaya

A416

ขนุน

Jack fruit

A417

กระท้อน

Santol

A418

ชมพู่

Rose apple

A419

มังคุด

Mangosteen

A420

ลางสาด ลองกอง

Langsat

A421

ระก า สละ

Rakum, Sala

A422

มะนาว

Lime

A423

ไม้ผลเมืองหนาว

Sub-tropical fruit

A424

มะขามเทศ

Manila tamarind

A425

มะกอกน้ า มะกอกฝรั่ง

Elaeocarpaceae

A426

แก้วมังกร

Dragon fruit

A427

ส้มโอ

Pomelo

A428

ละมุด

Sapodilla

A429

มะปราง มะยงชิด

Plummango

A430

มะไฟ

Burmese grape

A431
A500

ทับทิม พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม

Pomegranate Abandoned
horticulture
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A6

ไร่หมุนวียน

A501

พืชสวนผสม

Mixed horticulture

A502

พืชผัก

Truck crop

A503

ไม้ดอก ไม้ประดับ

Floricultural/Ornamental
plant
Vine

A504

องุ่น

A505

พริกไทย

Pepper

A506

สตรอเบอรี่

Strawberry

A507

เสาวรส

Passion fruit

A508

แรสเบอรี่

Raspberry

A509

พืชสมุนไพร

Herbs

A510

นาหญ้า

Grass plantation

A511

หวาย

Rattan

A512

แคนตาลูป

Cantaloupe

A513

กระเจี๊ยบเขียว

Okra

A514

หน่อไม้ฝรั่ง

Asparagus

A515

เห็ด

Mushroom

A600

ไร่ร้าง

Bush fallow

Swidden
cultivation ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์และ

รหัสระดับ 3 เช่นเดียวกับ A2
A700
A701

A7

โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

Pasture
A702

Pasture
and
farm house

Cattle farm house
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก

A703

A8

Abandoneded
house

Poultry farm house

A704

โรงเรือนเลี้ยงสุกร

Swine farm house

พืชน้า

A801

พืชน้ าผสม

Mixed aquatic plant

Aquatic plant

A802

กก

Reed

A803

บัว

Lotus

farm

155

A9

A804

กระจับ

Water chestnut

A805

แห้ว

Water chestnut

A806

ผักบุ้ง

Water spinach

A807

ผักกะเฉด

Watercress

สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า

A900

Aquacultural
land

A901
A902

Abandoned aquacultural
land
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้าง
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผสม
Mixed aquacultural land
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา

Fish farm

A0

F

A903

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง

Shrimp farm

A904

สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย

Crab/ Shellfish farm

A905

ฟาร์มจระเข้

Crocodile farm

F100

Disturbed
evergreen
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพ ฟื้นฟู ป่าไม่ forest
Dense evergreen forest
ผลัดใบสมบูรณ์

เกษตรผสมผสาน/
ไร่ นาสวนผสม
Integrated farm/
Diversified farm
ป่าไม่ผลัดใบ

F1
พื้นที่ป่าไม้
Forest land

Evergreen forest F101
F2

ป่าผลัดใบ

F200

ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู

F201

ป่าผลัดใบสมบูรณ์

F3

Deciduous
forest
ป่าชายเลน

F300

ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู

Disturbed
deciduous
forest
Dense deciduous forest

Mangrove forest F301

ป่าชายเลนสมบูรณ์

Disturbed
mangrove
forest
Dense mangrove forest

ป่าพรุ

F400

ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู

Disturbed swamp forest

Swamp forest

F401

ป่าพรุสมบูรณ์

Dense swamp forest

F5

ป่าปลูก

F500

ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู

F501

ป่าปลูกสมบูรณ์

F6

Forest
Plantation
วนเกษตร

Disturbed
forest
plantation
Dense forest plantation

F4

Agro - forestry

พื้นที่ปลูกป่าร่วมกับ การเกษตร
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F7

W

W1

Water Body
W2

M1

พื้นที่เบ็ดเตล็ด
Miscellaneous
land

F700

ป่าชายหาดรอสภาพ ฟื้นฟู

Disturbed beach forest

Beach forest

F701

ป่าชายหาดสมบูรณ์

Dense beach forest

แหล่งน้าธรรมชาติ

W101

แม่น้า ลาห้วย ลาคลอง

River, Canal

หนอง บึง ทะเลสาบ

Natural water resource

Natural
body

พื้นที่น้ า

M

ป่าชายหาด

water W102

แหล่งน้าที่

W201

อ่างเก็บน้ า

Reservoir

สร้างขึ้น

W202

บ่อน้ าในไร่นา

Farm pond

คลองชลประทาน

Irrigation canal

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ

Grass

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ ละเมาะ

Scrub

ไผ่ (ไผ่หนาม)

Bamboo

Reservoir (Built- W203
up)
ทุ่งหญ้าและไม้
M101
ละเมาะ
Rangeland
M102
M103

M2

พื้นที่ลุ่ม

M3

Marsh
and
Swamp
เหมืองแร่ บ่อขุด
M300

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า

Abandoned mine,pit

Mine, pit

M301

เหมืองแร่

Mine

M302

บ่อลูกรัง

Laterite pit

M303

บ่อทราย

Sand pit

M304

บ่อดิน

Soil pit

M401

พื้นที่กองวัสดุ

Material dump

M402

พื้นที่ดินถล่ม

Landslide

M403

ที่หินโผล่

Rock out crop

M404

พื้นที่ขุดเจาะน้ ามัน

Oil field

M405

พื้นที่ถม

Landfill

M4

พื้นที่เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
Other
miscellaneous
land

M5

นาเกลือ
Salt flat

M6

หาดทราย
Beach

M7

ที่ทิ้งขยะ
Garbage dump
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หมายเหตุ :
1) การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครื่องหมายดังนี้:X/Y พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%
X+Y พื้น ที่การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน 2 ชนิดต่อเนื่องกัน โดยมีพืช x เป็นพื้นที่ห ลั กหรือเป็นพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ มากกว่าพืช Y คานวณเนื้อที่เฉพาะ X
2) พื้นที่ที่เคยทาเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ้งร้างมานาน เนื่องจากดินไม่เหมาะสม หรือพื้นที่ที่ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่าโดย ธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์ M101 สาหรับพื้นที่ที่มีหญ้าเป็นส่วนใหญ่ M102
สาหรับพื้นที่ที่เป็นไม้พุ่มหรือสลับหญ้าธรรมชาติ บางส่วน M201 สาหรับพื้นที่ที่มีพืชน้ าหรือวัชพืช
น้าขึ้น และ M403 สาหรับพื้นที่หินโผล่
3) ขนาดของหน่วยแผนที่การใช้ที่ดินที่เล็กที่สุดสาหรับลงบนแผนที่คือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุก
มาตราส่วน (0.5x0.5 ซม. หรือ พื้นที่ 40 ไร่ บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือพื้นที่ 10 ไร่
บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 25,000)
4) แผนที่โครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ สาหรับพื้นที่
ที่มีการชลประทาน ใส่ I ไว้ตรงหน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เท่านั้น
5) * ใช้ในการจาแนกแผนที่การใช้ที่ดินมาตราส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1:4,000 ขึ้นไป เท่านั้น
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
14 ตุลาคม 2557
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4. สาหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่ต้องการข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับ 3 ไป
เพื่อทาการวิจัยโดยไม่คิดมูลค่านั้น สามารถขอรับบริการได้ไม่เกิน 2 จังหวัด และ 2 ช่วงปี โดยต้อง
แนบโครงร่างงานวิจัยมาพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้วย และเมื่อได้ดาเนินการ
วิจัยเสร็จแล้วต้องจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กลับมายังกรมพัฒนาที่ดินด้วย
5. ต้องทาหนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลถึงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดังตัวอย่างนี้
- ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ
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- ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษา

- ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเอกชน

หมายเหตุ กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail ผู้ขอรับข้อมูล หรือผู้ประสานงานในหนังสือขอข้อมูล
ด้วย เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ
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จากนั้นสามารถส่งเอกสารมายังกรมพัฒนาที่ดินได้ 2 วิธี
1) ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ยัง กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2) ส่ง Fax มายังสานักงานเลขานุการกรมฯ เบอร์ 02-941-2227 เพื่อความรวดเร็ว จากนั้นนา
เอกสารตัวจริงมากยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาติดต่อรับข้อมูล หรือส่งมาทางไปรษณีย์ตาม
หมายเลขในข้อ 1)
6. กรมฯ ทาหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานที่ขอรับบริการ ภายใน 15 วันทาการ หรือจะมีเจ้าหน้าที่
ติดต่อให้มารับข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร
7. ขั้นตอนขอรับข้อมูล
7.1 กรณีที่มีค่าใช้จ่าย สามารถจ่ายเงินได้ 2 วิธี
- หน่วยงานที่ขอรับบริการนาหนังสืออนุมัติมายื่นที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (ชั้น6)
และให้ ชาระเงินค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด ที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พร้อมกรอกเอกสารใบสั่งซื้อข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ พร้อม
นาสาเนาบัตร ประชาชนโดยมาติดต่อรับในวันจันทร์ -ศุกร์ 9.00-11.30น. และ 13.3014.30 น.
- สามารถค่าใช้จ่ายโอนมาทางบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี กรมพัฒนา
ที่ดิน เลขที่ 039-6-00333-8 สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าใช้จ่าย และที่อยู่ที่ต้องการให้
ออกใบเสร็จ มายัง Fax หมายเลข 02-579-1440 เพื่อดาเนินการออกใบเสร็จรับเงิน โดย
กองคลังกรมพัฒนาที่ดินจะดาเนินการออกใบเสร็จให้หลังจากได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยวันที่เข้ามารับข้อมูล โปรดนาสาเนาหลักฐานการโอนเงิน และ
สาเนาบัตรประชาชนมาด้วย
7.2 กรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนาสาเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับข้อมูลได้ ในวันจันทร์-ศุกร์ 8.3012.00 น. และ 13.00-16.00 น. โดยกรอกเอกสารขอรับข้อมูล และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ณ วันที่มารับข้อมูล
7.3 ติดต่อขอรับข้อมูลและใบเสร็จรับเงินจาก คุณธัญนันท์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ โทร 02-579-1440
8. ในกรณี นั ก ศึ ก ษา หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า โดยต้ อ งส่ ง
รายละเอียดโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ มาพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
และเมื่อดาเนิ น การวิจั ย เรี ย บร้ อยแล้ ว ต้องจัดส่ งรายงานฉบับเต็มให้ กรมพัฒ นาที่ดิน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
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ชื่อและนามสกุล

นายพนรัตน์ มะโน

วัน เดือน ปีเกิด

02 ตุลาคม 2535

วุฒิการศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ส าเร็จการศึก ษาในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จาก
โรงเรียนน่าคริสเตียนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนวิทย์ - คณิต) จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ระดับบัณฑิตศึกษา สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 319 หมู่ที่ 6 ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

