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 การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจ าลอง Markov Chain และ Cellular Automata เพื่อศึกษารูปแบบ
การใช้ทีด่ิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2544 - 2554 และคาดการณ์รูปแบบการใช้ที่ดินใน
อีก 10 ปี ข้างหน้าคือ ปี พ.ศ. 2564  
 ผลการศึกษา พบว่า การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
513,821 ตารางกิโลเมตร (321,138,125 ไร่) มีรูปแบบการใช้ที่ดิน 9 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สวน
ยางพารา ร้อยละ 37.12 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ชุมชน ร้อยละ 25.10 พื้นที่สวนผลไม้ ร้อยละ 21.09 
พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 6.33 พื้นที่ป่าชายเลน ร้อยละ 3.69 พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ร้อยละ 3.41 
พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 1.52 พื้นที่นาข้าว ร้อยละ 0.97 และพื้นที่แหล่งน้ าร้อยละ 0.77 ตามล าดับ  
 ผลการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2544-2554 พบว่า พื้นที่
ชุมชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 52,724,375 ไร่ (40.31%) พื้นที่สวนผลไม้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร ่
(8.75%) และพื้นที่ป่าชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,219,375 ไร่ (0.93%) ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้มี
พื้นที่ลดลง 37,088,125 ไร่ (28.36%) พื้นที่นาข้าวมีพื้นที่ลดลง 11,224,375 ไร่ (8.58%) พื้นที่อื่นๆ
มีพื้นที่ลดลง 7,761,875 ไร่ (5.93%) พื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 6,040,000 ไร่ (4.62%) พื้นที่
นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลามีพื้นท่ีลดลง 1,695,000 ไร่ (1.31%) พื้นท่ีแหล่งน้ ามีพื้นท่ีลดลง 1,582,500 ไร ่
(1.21%) ตามล าดับ 
 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ.2554-2564 มีแนวโน้ม
ว่าพื้นที่อื่นๆ และพื้นท่ีป่าไม้ จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 10,113,125 ไร่ (38.73%) และ 2,943,125 ไร ่
(11.27%) ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ชุมชน พื้นที่สวนผลไม้ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่นาข้าว 
พื้นที่แหล่งน้ า และพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา มีแนวโน้มว่าจะลดลง เท่ากับ 5,835,625 ไร ่
(22.35%) 5,630,625 ไร่ (21.56%) 443,125 ไร่ (1.70%) 375,000 ไร่ (1.44%) 304,375 ไร ่
(1.16%) 235,625 ไร่ (0.90%) และ 231,875 ไร่ (0.89%) ตามล าดับ พบว่า แบบจ าลองมีค่าความ
ถูกต้องรวม เท่ากับ ร้อยละ 54.37 ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปัจจัยการใช้ที่ดินมาใช้
ในการคาดการณ์เท่านั้น ดังนั้นหากมีการน าปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น ด้านกายภาพของพื้นที่, ด้านสภาพเศรษฐกิจ, ด้านสังคม และด้านภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
เข้ามาท าการวิเคราะห์ จะท าให้ผลลัพธ์ของแบบจ าลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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 The information from Remote Sensing were used and analysed by Geographic 
Information System and the Markov Chain Model Cellular Automata Model. Were used to 
the land use change  from 2001 to 2011 and to predict the land use in next 10 years (2021) 
 The result showed that the entire land use in 2001 is 513,821 square kilometers. 
(321,138,125 rai) The land use could be classified to 9 types including the rubber plantation 
area (37.12%), the urban area (25,10%), the orchard plantation area (21.09%), the forest 
area (6.33%), the mangrove forest area (3.69%), the shrimp and fish farm area (3.41%), 
others area (1.52%), the rice field area (0.97%) and the water bodies (0.77%), respectively. 
 Also the result is shown that during this period the urban area, the orchard area 
and the mangrove forest area were in creased approximately 52,724,375 rai and 
11,448,125 rai and rubber plantation 12,129,375 rai respectively. However, the forest area, 
the rice field area, the others area, the fish area and the shrimp farming area and the water 
bodies area were decreased approximately 37,088,125 rai, 11,224,375 rai, 7,761,875 rai, 
6,040,000 rai, 1,695,000 rai and 1,582,500 rai, respectively. 
 The tendency of land use changes in 2021 showed that others and forest tend 
was increased approximately 2,943,125 rai. The urban area, the orchard area, the 
mangrove forest area, the rubber plantation area, the rice field area, the fish and shrimp 
farming area and the water bodies area were be decreased approximately 5,835,625 rai, 
5,630,625 rai, 443,125 rai, 375,000 rai, 304,375 rai, 235,625 rai and 231,875 rai,  
respectively. It was found that the accuracy was 54.37%. The model would be more 
accurate if the physical factors and socio-economic factors were used in the analysis. 
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ประกาศคณุูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พันธนะ
หิรัญ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องปริญญานิพนธ์ รวมทั้งให้ค าแนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การท าปริญญานิพนธ์ ซึ่งผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งไว้ ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร จาฏุพจน์ และ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล  
ทีก่รุณาให้ค าแนะน าต่างๆ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้าน
ภูมิศาสตร ์อันเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ์ในครั้งน้ีเป็นอย่างมาก 
 ขอขอบพระคุณ ดร.อุเทน ทองทิพย์ ที่ได้ให้ค าแนะน า และถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้
แบบจ าลอง Ca_Markov อันเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ์ในครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน 
(สทอภ.) ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และครอบครัวที่สนับสนุนทุนทุกด้าน ให้ความห่วงใย 
เป็นก าลังใจตลอดระยะเวลาการท าปริญญานิพนธ์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้สามารถท าปริญญานิพนธ์
จนส าเร็จดังทีต่ั้งใจไว้ คุณประโยชน์ที่พึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้แก่ครอบครัว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การใช้ที่ดินของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากร  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกระแสโลกในปัจจุบันท าให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  พิจารณาจากจ านวนเปรียบเทียบประชากรในประเทศ พ.ศ. 2542  ซึ่ง
มีประชากรจ านวน 61,661,701 คน และ พ.ศ. 2554 มีประชากรจ านวน 63,891,000 คน (กรมการ
ปกครอง. 2554: ออนไลน์) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรทั้งสิ้น 2,229,299 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.49 ของจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  จะเห็นได้ว่าในระยะเวลา 12 ปี จ านวนประชากรเฉลี่ยใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงปีละ 247,700 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละปี และทิศทางแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวเป็นผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงไปอย่างรวดเร็ว  และท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง  เช่น  ทรัพยากรน้ า  
ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรดิน  และสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ดังนั้นการศึกษาลักษณะและแนวโน้มของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจึงมีความส าคัญ  ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางและ
วิธีการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม  ตลอดจนการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ซึ่งมีการใช้ที่ดินหลากหลาย  เช่น  แหล่งชุมชน  เกษตรกรรม และ  
ป่าไม้  เป็นต้น  เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
ประเทศไทย  ซึ่งติดกับทะเลอันดามันจึงท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวหลายประเภท  ได้แก่  โรงแรม  บ้านเช่า  และ
สถานบันเทิงเป็นจ านวนมาก  รวมถึงจังหวัดภูเก็ตมีค่าจ้างงานขั้นต่ าต่อวันสูงที่สุดในประเทศ 
(กระทรวงแรงงาน. 2554: ออนไลน์) ท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรจ านวนมากเพื่อการ
ท่องเที่ยว  การลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว  รวมถึงการเข้ามาหางานท าและการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
เพื่อมาแสวงโชคในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น  ซึ่งดูได้จากรายงานสถิติจ านวนการย้ายเข้า-การย้าย
ออกของจังหวัดภูเก็ต จ านวนประชากรและบ้านของกรมการปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542  จนถึง  
พ.ศ. 2554  ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนประชากรการย้ายเข้าย้ายออกและบ้านจังหวัดภูเก็ต 
 
      ปี พ.ศ.               จ านวน               จ านวน        จ านวนการย้าย       จ านวนการย้าย 
                            ประชากร               บ้าน                  เข้า                    ออก 

      2542                241,489               85,162              28,803              19,663 
      2545                270,438              101,965             33,306               27,039       
      2548                292,245              128,110             34,216               31,825 
      2551                327,006              157,360             40,437               32,737  
      2554     354,297              186,998             40,520               34,837   

 
ที่มา:  กรมการปกครอง ปี 2554 
 

ตาราง 2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรและบ้านจังหวัดภูเก็ต 
 

     ปี พ.ศ.                         อตัราการเปลี่ยนแปลง                 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

                                        ของประชากร (%)                       ของบ้าน (%) 

   2542-2545                            11.98                                    19.73 
   2542-2548                            21.01                                    50.43 
   2542-2551                            35.41                                    84.77 
   2542-2554                            45.88                                   119.57 

 
ที่มา:  ค่าค านวณจากตารางที่ 1 

 
 การศึกษาข้อมูลประชากร (ตาราง 1 และตาราง 2) พบว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรจังหวัด
ภูเก็ตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  จาก พ.ศ. 2542  มีจ านวนประชากรรวมประมาณ  241,489  คน  
จนถึง พ.ศ. 2554  มีจ านวนประชากรรวมประมาณ  352,297  คน ในระยะเวลา 12  ปี  จังหวัด
ภูเก็ตมีจ านวนประชากรรวมเพิ่มขึ้นถึง  110,808  คน  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45.88 และยังมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนบ้านเรือนท่ีมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน  
ดูได้จาก พ.ศ. 2542 มีจ านวนบ้านเรือนรวมประมาณ  85,162 หลัง  จนถึง พ.ศ. 2554  มีจ านวน
บ้านเรือนประมาณ  186,998 หลัง ในระยะเวลา 12  ปี  จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนบ้านเรือนรวมเพิ่มขึ้น
ถึง  101,836  หลัง  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของบ้านเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ  119.57  จะเห็นได้ว่าอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรจะสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวน
บ้านเรือน  ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากและมีทิศทางแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งปัญหาการ
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เพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน มีความ
จ าเป็นท่ีต้องท าการศึกษาและติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนท าการศึกษาเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต ทั้งนี้เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้ท่ีดิน 

 แบบจ าลองทางด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการศึกษาเพื่อ
คาดการณแ์นวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แบบจ าลองที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม
ใหญ่ คอื 1) แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่สามารถคาดการณ์อัตราการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินซึ่งในประเทศไทยแบบจ าลองประเภทนี้ได้รับความนิยมในการน ามาใช้ในศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใชท้ีด่ิน แต่ข้อจ ากัดของแบบจ าลองประเภทนี้คอื ไมส่ามารถแสดงต าแหน่งของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ท าให้การวางแผนจัดการต่างๆ ไม่สามารถก าหนดแผนงานให้
เฉพาะเจาะจงลงไปได้ 2) แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่สามารถแสดงต าแหน่งของการ
เปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งในปัจจุบันมีการน าแบบจ าลอง Cellular 
Automata มาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอย่างแพร่หลาย โดย
น ามาพัฒนาเป็นแบบโปรแกรมแบบจ าลอง CA_MARKOV (Cellular Automata – Markov Chain) 
ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยในโปรแกรม IDRISI โดยแบบจ าลองนี้มีความสามารถในการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ ซึ่งในต่างประเทศมีผู้ศึกษาการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้แบบจ าลอง CA_MARKOV อย่างแพร่หลาย เช่น เพน
นา (Pena. 2005) ได้ใช้แบบจ าลอง CA_MARKOV ศึกษาแนวโน้มและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินที่เมืองมาริน่า ไบซา ประเทศสเปน อย่างไรก็ตามในประเทศเริ่มมีผู้ศึกษา เช่น ฐานิตย์ 
(2548) ได้ใช้แบบจ าลอง CA_MARKOV ศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณชายฝั่งทะเลอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS) มาใช้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพราะเป็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์  โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกบริเวณเดียวกันใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน (อนุกรมเวลา) มาตีความด้านการใช้ที่ดิน ซึ่งสามารถแสดงการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงเวลาได้  และใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System)  เพื่อมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินซึ่งจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเชิง
พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ าลอง CA_MARKOV เพื่อใช้คาดการณ์แนวโน้ม
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต   ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนจัดการการใช้ที่ดินให้
เกดิความยัง่ยนืและเกิดประโยชน์สงูสุดต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554  
 2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ปี โดยแบ่งการ  
ศึกษาออกเป็นสามช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 พ.ศ. 2549-2554 และ พ.ศ. 2544-2554  
 3. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ตในอนาคตอีก  10 ปี ข้างหน้า ใน 
พ.ศ. 2564 และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2554-2564 
 

ความส าคัญของการศึกษา 

 1. เพื่อท าให้ทราบลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2554  
 2. เพื่อท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ในระยะเวลา 10 ปี ในช่วง
เวลาระหว่าง พ.ศ. 2544-2549, พ.ศ. 2549-2554 และ พ.ศ. 2544-2554 
 3. เพื่อท าให้ทราบแนวโน้มการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ตในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า ในปี 
พ.ศ. 2564 และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2554-2564 
  

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ใน
แผนที่ภูมิประเทศ  L7018  ระวาง  4624  I และ 4625 II อยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา
เหนือ ถึง 8  องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 98 องศา 40 
ลิปดาตะวันออก  
 2. ขอบเขตเนื้อหา  มีการด าเนินการศึกษา ดังนี ้
  2.1 การน าเทคโนโลยีด้านการส ารวจระยะไกล โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ Landsat 5 ระบบ TM  (Thematic Mapper) ที่บันทึก  3  
ช่วงเวลา  คือ พ.ศ.  2544, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554  เป็นข้อมูลเข้ามาช่วยในการศึกษา เพื่อใช้
ในการจ าแนกการใช้ที่ดิน  
  2.2  การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2544-2549, พ.ศ. 2549-2554, พ.ศ. 2544-2554 และ พ.ศ. 2554-2564 
  3.3  การน าแบบจ าลอง CA_MAKOV มาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินใน
อนาคต 
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ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 1.  การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย สมมุติฐาน และขอบเขต
ของการศึกษา 

 2.  ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่น ามาใช้ในการศึกษาถือว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การใช้ที่ดิน  หมายถึง  การใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ แหล่งน้ า เป็นต้น  
ลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตร 
รวมถึงพื้นที่ป่าไม ้และป่าชายเลน 

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
แบบถาวร และแบบชั่วคราว เช่น เปลี่ยนจากไร่สัปรดเป็นสวนยางพารา หรือ เปลี่ยนจากพื้นที่
เกษตรเป็นแหล่งชุมชน 
 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน CA_MARKOV หมายถึง 
แบบจ าลองที่ใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ท่ีดินในอนาคต 
 พื้นที่ชุมชน หมายถึง บริเวณพื้นที่แหล่งชุมชน  พื้นที่ก่อสร้างทั้งที่เป็นคอนกรีต เป็นไม้ 
และเป็นยางแอสฟัลต์  
 พื้นที่ป่าไม ้หมายถึง บริเวณพื้นที่ป่าไม ้ได้แก่ ป่าดิบชื้น ส่วนป่า ป่าชายหาด และป่าเสื่อม
โทรม 
 พื้นที่ป่าชายเลน หมายถึง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนตามล าน้ าต่างๆที่ไหลออกสู่ทะเล ดิน
เป็นดินโคลนและมีการขึ้นลงของน้ าท่วมถึงได้ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรง
ตะบูน แสมทะเล และเหงือกปลาหมอทะเล เป็นต้น 
 พื้นที่สวนยางพารา หมายถึง บริเวณพื้นที่สวนยางพาราที่มีอายุต่างๆกัน  
 พื้นที่สวนผลไม้ หมายถึง บริเวณพื้นที่สวนผลไม้ที่มีอายุต่างๆกัน พืชสวน และมะพร้าว 
 พื้นที่นาข้าว หมายถึง บริเวณพื้นที่นาด า นาหว่าน และพืชไร่  
 พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา หมายถึง บริเวณพื้นที่เป็นบ่อกุ้งและบ่อปลาที่มีน้ าเต็มบ่อ และ
บางพื้นที่เตรียมดินเพื่อท านากุ้งหรือบ่อปลา 
 พื้นที่แหล่งน้ า หมายถึง บริเวณพื้นที่เป็นแม่น้ า ล าธาร หนอง คลอง บึงทะเลสาบ  แหล่ง
เก็บกักน้ าที่สร้างขึ้น และแหล่งน้ าขังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
 พื้นที่อื่นๆ หมายถึง บริเวณพื้นที่เหมืองแร่  พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่โล่งเตียนปราศจากสิ่งปก
คลุม หาดทรายและสันทราย  
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สมมติฐานของการศึกษา 
 1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

 2. พื้นที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นท่ีชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

 3. แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน CA_MARKOV สามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตได้ 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

    
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม 
พ.ศ. 2544 

ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม 
พ.ศ. 2549 

ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม 
พ.ศ. 2554 

การจ าแนกการใช้ที่ดิน 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ERDAS IMAGINE 

แผนที่การใช้ทีด่ิน   
พ.ศ. 2544 

แผนที่การใช้ทีด่ิน   
พ.ศ. 2549 

แผนที่การใช้ที่ดิน   
พ.ศ. 2554 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ArcGis 9.2 

แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดิน 

คาดการณ์แนวโนม้การใช้ที่ดินอีก 10 ปีข้างหน้า 
โดยแบบจ าลอง CA_MARKOV 

แผนที่การใชท้ี่ดินจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2564  



            บทที่ 2 
     เอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่ง
แบ่งหัวข้อในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  การใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
 2.  แนวคิดและทฤษฏีทางด้านการส ารวจระยะไกล  
 3.  แนวคิดและทฤษฏีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 4.  แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน CA_MARKOV  
 5.  ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 
1.  การใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิและสิ่งปกคลมุดิน  
 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization. 
1976: 88)  ให้นิยามค าว่า “ที่ดิน” ไว้ว่า  ที่ดิน  หมายถึง  ส่วนประกอบต่างๆทางกายภาพของ
สิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ดิน  อุทกวิทยารวมท้ังสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนผิวโลก  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2523: 48-488) ได้ให้ความหมายของ การใช้ที่ดิน ไว้ในพจนานุกรม
ศัพท์ภูมิศาสตร์ เล่มที ่2 ไว้ว่า การใช้ที่ดิน หมายถึง การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร
และอื่นๆ  เช่น  เป็นป่าไม้ เป็นทุ่งหญ้า เป็นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ เป็นที่ท าเหมืองแร่ และที่ใช้เป็น
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
 สถิตย์  วัชรกิตติ (2525: 18) ได้ให้ความหมายของการใช้ที่ดิน (Land  use) หมายถึง  
การน าที่ดินมาใช้สนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม  และท่ีอยู่อาศัย 
 ดรรชนี (2531) กล่าวว่า สามารถแบ่งระบบการจ าแนกที่ดิน ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
  1.  การจ าแนกตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ (Physical Classification of  
Land) เป็นการจ าแนกตามสมบัติทางกายภาพของที่ดิน เช่น จ าแนกที่ดินตามลักษณะของดิน 
จ าแนกตามลักษณะพืชพรรณ เป็นต้น การจ าแนกประเภทนี้เป็นไปในลักษณะให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของที่ดิน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสมบัติทางกายภาพของที่ดินที่แตกต่างกัน ย่อม
ท าให้ลักษณะของที่ดินน้ันแตกต่างกันดว้ย 
  2.  การจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Use Classification of  Land) 
เป็นการจ าแนกที่ดินโดยอาศัยการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเป้าหมายส าคัญในการจ าแนก เช่น การ
จ าแนกการใช้ที่ดินในปัจจุบัน (Present Use Classification) การจ าแนกตามสมรรถนะของที่ดินใน
การใช้ประโยชน์ (Use-Capability Classification) เป็นต้น ซึ่งการจ าแนกที่ดิน โดยพิจารณาถึงเรื่อง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นหลักส าคัญ สามารถตีความได้ในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างกับการจ าแนก
ในแบบแรก ซึง่ไมไ่ด้น าเอาคุณค่าทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2534: 305) เสนอว่ารูปแบบการใช้ที่ดินจะแปร
ผันตามความต้องการของมนุษย์  เทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจ  ซึ่งการใช้ที่ดินขึ้นอยู่กับปัจจัย  4  
ปัจจัย  คือ  1) รูปแบบภูมิประเทศ (Terrain  types)  2) สภาพภูมิอากาศ (Climatic  condition)   3) 
สภาพดิน (Soil condition)  4) สิ่งก่อสร้างอื่นๆ (Other  infrastructure)  และการใช้ที่ดินแต่ละ
ประเภทมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสภาพสิ่งแวดล้อม   
 การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการจ าแนกการใช้ท่ีดินในประเทศไทยสามารถจ าแนกได้ ดังนี ้
  1. พื้นที่อยู่อาศัย (Urban land) 
  2. พื้นที่ท าการเกษตร (Agriculture land) ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ สวนผลไม้ และพืชที่
ปลูกตลอดปี 
  3. พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest land) ได้แก ่ป่าไม้ผลัดใบ ป่าสนเขตร้อน, ป่าผลัดใบ และสวนป่า 
  4. แหล่งน้ า (Water resources) ได้แก่ แม่น้ า หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ และเขื่อน
หรืออ่างเก็บน้ า  
  5. พื้นที่อื่น ๆ (Others) ได้แก่ เหมือนแร ่และพื้นที่โล่ง  
 
 1.2 การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน มีผู้ศึกษาและให้ค านิยามไว้ซึ่งมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
 ริชาร์ด (Richard. 1990: 164) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
(land use and land cover change) หมายถึง การแทนที่ของการใช้ที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดินชนิดใด
ชนิดหนึง่แทนการใชท้ีด่ินหรือสิ่งปกคลุมดินชนดิเดิม  
 เทอร์เนอร์ (Turner. 1995: 132)  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
หมายถึง การที่มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน
ของตนเองจึงท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีต่างๆ เพื่อกิจกรรมดังกล่าว 
 ปอนติอัส (Pontius. 2007:) สรุปนิยามของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดจากมนุษย์ท าการปรับเปลี่ยนสิ่งปกคลุมที่อยู่บนพื้นผิวโลกเพื่อน าที่ดิน
ในบริเวณดังกล่าวไปใช้ในการหาอาหารและสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
 เกรนเกอร์ (Grainger. 1990: 349) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินไว่ว่า เป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มากกว่าการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจึงมักจะเป็นไปในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
จากการใช้ที่ดินที่มีสภาพเป็นป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมือง แหล่งน้ า หรือ จากพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นเมือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของมนุษย์ 



 10 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นการศึกษาถึงความเป็นมาของการใช้ที่ดินใน
อดีต  สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน  และเชื่อมโยงไปถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่
นัน้ๆ  ซึง่ได้มีผู้ท าการศึกษาในเรื่องนีห้ลายท่าน เช่น 
 ตรัน ฮุง (Tran Hung. 1996: 86) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี  
โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม  Landsat  และข้อมูลจากดาวเทียม  SPOT  พบว่าพื้นที่นาส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงไปเปน็พืน้ท่ีปลูกไมผ้ลและ สิ่งก่อสร้าง  ซึ่งปจัจัยส าคญัที่ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว  ได้แก่  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  โดยที่สภาพแวดล้อมธรรมชาติมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  นอกจากนั้นยังพบว่า  สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่ินอยา่งรวดเร็ว  ได้แก่  การขยายเส้นทางคมนาคม    
 อคามา (Akama. 2549: 10-21) ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 
LANDSAT 5 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการใช้ที่ดินชายฝั่งใน พ.ศ. 2509, 2510, 2533 
และ2547 พบว่าระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2547 พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นนาข้าว ป่าจาก ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
และป่าชายเลนลดลง โดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่นากุ้ง โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่นากุ้งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของพื้นที่ศึกษา  
 วิบูลย์เศรษฐ์ (Vibulsresth. 1991: 242-247 ) ใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชานเมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ใน
ระหว่าง ค.ศ. 1979-1989 พบว่า นาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปเป็นบ้านจัดสรร โรงงาน
อุตสาหกรรม สวนผลไม้ และเส้นทางคมนาคม 
 นิลอุบล ไวปรีชี (2549: บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงผลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดิน
ในลุ่มแม่น้ านครนายกโดยการศึกษาได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม ไว้
ว่า สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มแม่น้ านครนายกใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 66.46 และ 68.36 พื้นที่ป่าร้อยละ 31.36 และ 30.46 พื้นที่ชุมชนร้อยละ 
0.17 และ 0.19 พื้นที่แหล่งน้ าร้อยละ 0.46 และ 0.53 และพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 0.95  และ 0.46 
ตามล าดับ มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบสุ่มหรือมีรูปแบบไม่แน่นอนทั้ง 5 ประเภท การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็น
ว่าพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ านครนายกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เกษตรกรรมมีทิศทางเพิ่มขึ้น  
พื้นทีชุ่มชนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนพื้นที่แหล่งน้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
 จากนิยามและการศึกษาที่ผ่านมาสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
หมายถึง การเปลี่ยนจากสิ่งปกคลุมดินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งตามความต้องการของ
มนุษย์ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้มีความต้องการในการใช้ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินเพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
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2.  แนวคิดและทฤษฏีทางด้านการส ารวจระยะไกล 
 2.1  ความหมายการส ารวจระยะไกล 
 ความหมายของการส ารวจระยะไกล ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความหรือนิยามความหมายไว้ต่างๆ 
กัน ดังนี ้
 ซาบินส์ (Sabins. 1997: 1) กล่าวไว้ว่า การส ารวจระยะไกล คือ เทคโนยีด้านการได้รับ
ข้อมูล, กระบวนการแปลงข้อมูล และการตีความของข้อมูลภาพถ่ายที่ได้มาจากอากาศยานทุกชนิด 
และได้มาจากดาวเทียม ซึ่งจะบันทึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า   
 ไลล์เลแซนด์ (Lillesand.  2000: 1) ให้ความหมาย การส ารวจระยะไกลไว้ว่า การได้มาซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับวัตถุ  พื้นที่หรือปรากฏการณ์โดยเครื่องมือบันทึข้อมูลโดยปราศจากการสัมผัส
วัตถุพื้นท่ีหรือปรากฏการณ์นั้นๆ    
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2540: 298) กล่าวไว้ว่า การส ารวจระยะไกล หรือ
รีโมตเซนซิงเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่ใชเ้พื่อ บ่งบอก จ าแนก หรือวิเคราะห์คุณลักษณะของวัตถุต่างๆ  
โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง โดยผ่านกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูล การส่งผ่านสัญญาณข้อมูล 
กระบวนการแปลงข้อมูล และการตีความข้อมูลภาพถ่ายที่ได้มาจากดาวเทียม ซึ่งจะบันทึก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อมูลที่ได้มี 3 ลักษณะ คือ ช่วงคลื่น (Spectral) 
รูปลักษณะของวัตถุ (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Temporal)   
   
 2.2  กระบวนการของการส ารวจระยะไกล   
 พร้อมจิตต์  ตระกูลดิษฐ์ (2533: 162) กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจระยะไกล แยก
ออกเป็น 2 ทาง คือ การศึกษาเกี่ยวกับระบบการรับหรือการเก็บข้อมูล (Data Acquisition) และ
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data  analysis) (ภาพประกอบ 1) หรือการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่บันทึกไว้และระบบทั้งสองมีองค์ประกอบต่างๆ คือ  
 
  1.  ระบบการรับหรือการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แหล่งก าเนิดพลังงาน  2) การแผ่
พลังงานในชั้นบรรยากาศ  3) วัตถุหรือพื้นผิวโลก  4) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  และ 5) ผลผลิตเป็น
ข้อมูลภาพหรือข้อมูลตัวเลข 
  2.  ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแปลภาพ  
หรือคอมพิวเตอร ์ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  และ 3) ผู้ใช้  
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      ระบบการรับหรือการเก็บข้อมูล       ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
            (Data  acquisition)        (Data  analysis) 

   
 

 
 

 
    

 
 
 

  

 

 
 

 
  

 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กระบวนการทางรีโมทเซนซิง 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก พร้อมจิตต์  ตระกูลดิษฐ์.  (2533: 163) 
   
 2.3 ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)  
 มาเธอร์ (Mather.  1999: 5) แสงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยแสงอาทิตย์จะถูก
สะทอ้นกลับโดยวัตถุจึงท าให้มนษุยม์องเห็นวัตถุเป็นสีทีแ่ตกต่างกันออกไป  มนษุย์จึงอาศัยหลักการ
ดังกล่าวนีม้าใช้กับกระบวนการส าารวจข้อมูลระยะไกล   
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายช่วงคลื่น คือ ช่วงคลื่นรังสีแกมมา, ช่วง
คลื่นรังสีเอกซ์, ช่วงคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต, ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น, ช่วงคลื่นอินฟราเรด, ช่วงคลื่น
อินฟราเรดสะท้อน, ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน, ช่วงคลื่นไมโครเวฟ และช่วงคลื่นวิทยุ (ดังแสดง
ในภาพประกอบ 2)  และในแต่ละช่วงคลื่นจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไป ดังแสดงในตาราง 3 
 

แหล่งก าเนิดพลังงาน   การวิเคราะห์ข้อมูล   

การแผ่พลังงานในชั้นบรรยากาศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

ผู้ใช ้วัตถุหรือพื้นผิวโลก   

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

ผลผลิตเป็นข้อมูลภาพหรือข้อมูลตัวเลข  
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ภาพประกอบ 2  ความยาวช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
ทีม่า: ซาบินส ์(Sabins.  1997: 4) 

 
ตาราง 3  ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

ช่วงคลื่น  ความยาวช่วงคลื่น รายละเอียด  
รังสีแกมมา 
(Gamma ray) 
รังสีเอกซ์ 
(X – ray) 
รังสีอัลตราไวโอเลต            
(Ultraviolet)  
ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ 
(Visible) 
ช่วงคลื่นอินฟราเรด 
(Infrared) 

น้อยกว่า 0.03 
นาโนเมตร 
0.03 - 3.0 
นาโนเมตร 
3.0  - 400 
นาโนเมตร 
400 – 700 
นาโนเมตร 

700 – 300,000 
นาโนเมตร 

ถูกดูดกลืนท้ังหมดในชั้นบรรยากาศชั้นบน 
 
ถูกดูดกลืนท้ังหมดในชั้นบรรยากาศชั้นบน  
 
ช่วงคลื่นสั้นกว่า 0.3 µm ถูกดูดกลืนท้ังหมด
โดยโอโซนในบรรยากาศ 
บันทึกได้ด้วยฟิล์มและอุปกรณ์บันทึกภาพ 
โลกมีการสะท้อนพลังงานสูงสุด คือ 0.5 µm 
มีการดูดกลืนในบางช่วงคลื่น และส่งผ่าน
บรรยากาศได้ในบางช่วงคลื่น 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ช่วงคลื่น  ความยาวช่วงคลื่น  รายละเอียด  
อินฟราเรดสะท้อน 
(Reflected Infrared) 
อินฟาเรดความร้อน 
(Thermal Infrared) 
ไมโครเวฟ 
(Microwave) 
เรดาร์ 
(Radar) 

   700 – 3,000 
 นาโนเมตร 

3,000 – 15,000 
 นาโนเมตร 

0.3 – 300.0 
 เซนติเมตร 

0.8 – 100.0 
 เซนติเมตร 

สะท้อนพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ดี ยกเว้น
น้ าที่ดูดซับในช่วงคลื่น 0.9 µm 
การบันทึกภาพต้องใช้อุปกรณ์บันทึก 
อิเล็กโทรนิคซึ่งไม่ใช่ฟิล์มถ่ายภาพทั่วไป 
เป็นช่วงคลื่นท่ีสามารถทะลุผ่านชั้น
บรรยากาศได้ 
เป็นช่วงคลื่นส่วนหนึ่งของช่วงคลื่น
ไมโครเวฟ 

 
ทีม่า: วิลกี้; และ ฟินน์ (Wilkie; & Finn.  1996: 16) 
 
 2.4  การจ าแนกข้อมูลด้วยสายตา (Visual Classification) 
 ไลล์เลแซนด์; และ ไคเฟอร์ (Lillesand; & Kiefer.  2000: 192-193) การแปลตีความ
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมด้วยสายตา จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบในการแปลและตีความ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม  เพื่อจ าแนกสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลก ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้
  1. รูปร่าง (Shape) รูปทรงหรือขอบเขตที่ปรากฏภายนอกของวัตถุหรือพื้นที่ซึ่ง
บางครั้งจะมีลักษณะจ าเพาะเปนของมันเองท าใหการแปลขอมูลของเราท าไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม
รูปรางดังกล่าวตองเปนรูปรางจากการมองลงในแนวดิ่ง ดังนั้นมันจึงอาจตางที่เรามองเห็นในแนว
ระดับมากพอควร เชน สนามบิน และสนามกีฬา เปนตน 
  2. ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุในข้อมูลภาพจะแปรเปลี่ยนไปตามมาตราสวนของ
ภาพถายและมีสวนสัมพันธกับขนาดของสิ่งตางๆ โดยรอบ การวัดขนาดของวัตถุจะสามารถชวยใน
การตีความไดมากในกรณีที่เกิดความสงสัย มิฉะนั้นอาจท าใหการตีความผิดไดถาหากวาการ
ประเมินขนาดของวัตถุผิดไป เชน เลาไกกับตัวบาน หรือตนไมใหญกับไมพุม นอกจากนี้ยังมีความ 
จ าเปนตอการแปลภาพทางดานธรณีวิทยา เชน การวัดขนาดของสันเขาขนาดการเคลื่อนที่ของรอย
เลื่อน และความหมายของชั้นหิน เปนตน 
  3. รูปแบบ (Pattern) เกี่ยวของกับลักษณะการเรียงตัวของวัตถุตางๆ ที่มีตาม
ธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น เชน การเรียงตัวของพืชพรรณในสภาพธรรมชาติ จะแตกตางจาก
การจัดพื้นที่เกษตรโดยมนุษย รูปแบบมีสวนชวยในการแปลภาพไดดียิง่ขึ้น 
  4. ความเข้มของสีและสี (Tone and color) ระดับความแตกต่างของความเข้มของสี
หนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับค่าสะท้อนช่วงคลื่น การท ามุมกับแสง ตลอดจนการเรียงตัวของวัตถุ เช่น ป่าไม้ทึบ
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มีคลอโรฟิลด์ หรือความเขียวมาก ปรากฏเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนป่าโปร่ง จะมีสีเขียวจาง และบริเวณที่
น้ าลึกจะปรากฏเป็นสีด า หรือสีเข้ม ส่วนน้ าตื้นจะมีสีจาง เป็นต้น 
  5. เนื้อภาพ (Texture) คือ ความถี่ของการเปลี่ยนโทนสีของจุดภาพซึ่งเกิดจากการ
รวมหนวยเล็กๆ ที่ไมสามารถมองเห็นแยกออกเปนแตละหนวย ความหยาบละเอียดของภาพถาย
มักจะบรรยายลักษณะเปนลักษณะเรียบ, ละเอียด, ขรุขระ, หยาบ และอื่นๆ มาตราสวนของภาพ    
ถายจะมีผลตอความหยาบ และละเอียดของภาพ เมื่อเรายอมาตราสวนของภาพถายใหเล็กลง ความ
หยาบละเอียดของวัตถุบนภาพถายจะปรากฏละเอียดขึ้น ความแตกตางของความหยาบละเอียด 
ของภาพถายมักจะใชบอกถึงชนิดของพืช 
  6. เงา (Shadow) ปกติเงาจะเปนอุปสรรคของการแปลขอมูล แตบางครั้งมันก็ใหขอมูล
บางอยางที่อาจเปนประโยชนตอการศึกษา เชน ขอมูลระดับความสูงของตึก หรืออาคารสูงตางๆ 
เป็นต้น รวมไปถึงขอมูลรูปรางของวัตถุ เชน พวกสะพาน, หอคอย และก าแพง ซึ่งอาจมองไมเห็น
จากแนวดิ่ง 
  7. ต าแหนงที่ตั้ง (Site) เกี่ยวกับที่ตั้งของภูมิประเทศหรือต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เนื่องจากวัตถุหลายชนิดมีที่ตั้งจ าเพาะเจาะจง หรือมีต าแหน่งที่ตั้งที่แตกตางกัน ดังนั้นการระบุถึง 
ต าแหนงบนภาพไดจะชวยใหการจ าแนกชนิดของวัตถุท าไดงายขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาชนิดของ 
พืชพรรณเนื่องจากพืชหลายชนิดจะเกิดไดดีเฉพาะในพื้นที่จ าเพาะหนึ่งๆ เทานั้น หากเราทราบ
ลักษณะของพื้นท่ีก็อาจจะระบุชนิดของพืชพรรณที่ควรจะเปนไดงายขึ้น 
  8. ความเกี่ยวพัน (Association) วัตถุบางอย่างมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
เช่น บริเวณที่มีต้นไม้เป็นกลุ่มๆ มักเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือนากุ้งมักอยู่บริเวณชายฝั่งรวมกับป่า
ชายเลน เป็นต้น 
  9. การเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Temporal change) การเปลี่ยนแปลงตางๆ ทาง
ธรรมชาติที่เกิดในแตละชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง มีความส าคัญตอการแปลภาพถายเพราะวาปจจัย  
ตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ตัวอยาง เชน การแยกชนิดของพืช
พรรณจะท าไดดีถามีภาพจากหลายฤดูกาลหรือหลายปี นอกจากนั้น การผันแปรของฤดูกาลและ
ภูมิอากาศจะท าไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวดวย 
 
 2.5 การจ าแนกข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Classification)  
 ขั้นตอนการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จากข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital data) ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1.  การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูลดาวเทียมที่ต้องการน ามาใช้
งาน และแสดงภาพที่ต้องการน ามาใช้ในการจ าแนกรายละเอียดภูมิประเทศ 
  2.  การปรับแก้ข้อมูลก่อนการจ าแนก (Pre-processing) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย 
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   2.1 การปรับแก้ความถูกต้องเชิงคลื่น (Radiometric correction) ซึ่งอาจเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ในการรับข้อมูล หรือมุมแสงอาทิตย์ ที่ต่างกัน 
หรือจากการแตกกระจายของการแพร่ทางสนามแม่เหล็กผ่านช้ันบรรยากาศ 
   2.2 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) เป็น
ขั้นตอนการแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากความโค้งของผิวโลกและความเร็ว
ของโลกในการหมุนรอบตัวเอง ท าให้การค านวณหาพื้นที่ของประเภทข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น และ
สามารถก าหนดต าแหน่งทางภาคพื้นดิน (Ground control point) ได้แม่นย ายิ่งขึ้น 
   2.3 การก าหนดต าแหน่งบนภาพ (Image registration) เป็นขั้นตอนการ
ก าหนดค่าพิกัดแบบ Universal Transverse Mercator หรือ UTM ให้กับข้อมูลภาพดาวเทียม โดย
การก าหนดต าแหน่งทางภาคพื้นดินที่เด่นชัดให้กับข้อมูลภาพดาวเทียมที่ต้องการให้ค่าพิกัด โดย
อ้างอิงข้อมูลจากระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global positioning system) ด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม หรือใชแ้ผนทีภู่มิประเทศทีมี่ระบบพิกัดแบบ UTM ในการอ้างอิง 
  3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) สามารถท าได้ 2 วิธี คือ  
   3.1 การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบไม่มีการก ากับดูแล (Unsupervised 
classification) เป็นวิธีการจ าแนกประเภทข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ไม่ต้องก าหนดพื้นที่ข้อมูลตัวอย่าง 
(Training area) ของแต่ละประเภทข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ เป็นการจ าแนกประเภทข้อมูลโดยอาศัย
ค่าสถิติของค่าการสะท้อนแสงในช่วงคลื่นแสงของวัตถุต่างๆ โดยไม่ใช้ข้อมูลภาคพื้นดินมาช่วยใน
การจ าแนกรายละเอียด หรือเรียกว่า Clustering   
   3.2 การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับดูแล (Supervised 
classification) เป็นวิธีการที่ผู้วิเคราะห์จะต้องก าหนดพื้นที่ข้อมูลตัวอย่างของข้อมูลแต่ละประเภท
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และตารางเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ความแปรปรวนร่วม (Convariance matrix)  
ค่าสถิติดังกล่าวจะเป็นตัวแทน ส าหรับการจ าแนกประเภทข้อมูลของพื้นท่ีทั้งหมด 
  4. การปรับแก้ข้อมูลหลังการจ าแนกประเภทข้อมูลแล้ว (Post processing) เป็นการ
ตกแต่งผลหลังจากการวิเคราะห์ มีความจ าเป็นเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของจุดภาพ หรือการปรับ
จุดภาพข้างเคียงที่อยู่ภายใต้สภาวะเดียวกันให้เป็นประเภทเดียวกัน เทคนิคที่ใช้เรียกว่า Smoothing 
 
 2.5  ดาวเทียม LANDSAT  5 ระบบบันทึกข้อมูลแบบ  Thematic  Mapper - TM      
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวิจัยแห่งชาติ (2534: 54) เสนอว่า ระบบ TM 
(Thematic  mapper)  ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีรายละเอียดดีกว่าระบบ MSS (Multispectral 
scanner) โดยเพิ่มความสามารถในการบันทึกระดับการแผ่รังสีจากพื้นผิวโลกในแต่ละช่วงคลื่นดีขึ้น 
และมีช่วงคลื่นแคบลง ท าให้มีความสามารถในการแยกเเยะวัตถุต่างๆดีขึ้น แบ่งเป็นทั้งหมด 7 ช่วง
คลื่น  ช่วงคลื่นที่ 1 มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.52 ไมโครเมตร ใช้ในการท าแผนที่ชายฝั่ง 
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ความแตกต่างระหว่างดินกับพืชพรรณ  ช่วงคลื่นที่ 2 มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.60 
ไมโครเมตร ใช้ประเมินความแข็งแรงของพืช  ช่วงคลื่นที่ 3 มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.69 
ไมโครเมตร ใช้แยกชนิดของพืชพรรณ  ช่วงคลื่นที่ 4 มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.76 ถึง 0.90 
ไมโครเมตร ใช้ก าหนดปริมาณของมวลชีวภาพ และจ าแนกแหล่งน้ า  ช่วงคลื่นที่ 5 มีความยาวช่วง
คลื่นตั้งแต่ 1.55 ถึง 1.75 ไมโครเมตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นของดิน ความแตกต่างระหว่างเมฆ
กับหิมะ  ช่วงคลื่นที่ 6 มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 10.40 ถึง 12.50 ไมโครเมตร ใช้หาแหล่งความ
ร้อน  ช่วงคลื่นที่ 7 มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 2.08 ถึง 2.35 ไมโครเมตร ใช้จ าแนกชนิดของหิน 
และการท าแผนที่แสดงบริเวณความร้อนในน้ า ข้อมูลระบบ  TM  1  ภาพจะครอบคลุมพื้นที่ขนาด  
185  คูณ 185 ตารางกิโลเมตร  มีรายละเอียดของภาพ (Resolution) 30 คูณ 30 ตารางเมตร ท าให้
สามารถแยกรายละเอียดบนพื้นผิวโลกได้เล็กที่สุดประมาณ 30 คูณ 30 ตารางเมตร (Pixel size) 
ยกเว้นแบนด์ 6 มีรายละเอียดของภาพ 120 เมตร  
 ดาวเทียม  LANDSAT 5  ใช้เวลาโคจรรอบโลกรอบละ 99 นาที  หรือวันละ 14 ½ รอบ 
และบันทึกข้อมูลครอบคลุมทั่วโลกภายใน 16 วัน ซึ่งหมายความว่า เราจะได้ข้อมูลใหม่ทุกๆ 16 วัน 
ซึ่งในแต่ละช่วงคลื่นมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ท าให้มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันจากช่วงคลื่น
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 
  
ตาราง 4  การใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT  ระบบ TM 
 

ช่วงคลื่น  ความยาวช่วงคลื่น  
(ไมโครเมตร)  

การใช้ประโยชน์  

      1  
 
 
 
 
2  

  
3  
 
4  

 

0.45 – 0.52  
 
 
 
 

0.52 – 0.60  
 

0.63 – 0.69  
 

0.76 – 0.90  
 

ใช้ตรวจสอบลักษณะน้ าบริเวณชายฝั่งแสดงความ
แตกต่างหรือใช้แยกประเภทต้นไม้ชนิดผลัดใบและไม่
ผลัดใบออกจากกัน แสดงความแตกต่างหรือใช้แยกดิน
ออกจากพืชพรรณต่างๆมีความไวต่อการมีหรือไม่มี
คลอโรฟิลล์  
แสดงการสะท้อนพลังงานสี เขียวของพืชพรรณที่
เจริญเติบโตแล้ว  
แสดงความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟิลล์ ในพืช
พรรณชนิดต่างๆ 
ใช้ตรวจวัดปริมาณมวลชีวภาพ และแสดงความแตกต่าง
ของน้ าและไม่ใช้น้ า 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
   

ช่วงคลื่น  ความยาวช่วงคลื่น  
(ไมโครเมตร)  

การใช้ประโยชน์  

5 
 
6  
 
 
7  

1.55 – 1.75  
 

10.40 – 12.50  
 
 

2.08 – 2.35  

ใช้ตรวจความชื้นในพืช  แสดงความแตกต่างของหิมะ
และเมฆ  
ใช้ตรวจการเหี่ยวเฉาอันเนื่องจากความร้อนในพืชแสดง
ความแตกต่างของความร้อนบริเวณที่ศึกษาและแสดง
ความชื้นในดิน  
ใช้ตรวจความร้อนในน้ า  ใช้แยกประเภทแร่ธาตุและหิน
ชนิดต่างๆ 
 

 
ที่มา: แคมป์เบลล์ (Campbell.  2002: 173) 
 
 2.6  การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมในพื้นที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM มาเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2538: 23) กล่าวไว้ว่า ข้อมูลที่ใช้ศึกษาการใช้ที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นภาพดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM การผสม
ภาพโดยใช้ช่วงคลื่นที่ 3 ก าหนดให้แสงเป็นสนี้ าเงิน, ช่วงคลื่นที่ 4 ก าหนดให้แสงเป็นสีแดง และช่วง
คลื่นที่ 5 ก าหนดให้แสงเป็นสีเขียว ช่วยประกอบในการแปลและตีความ  สีที่ได้จากภาพและฟิล์ม
ของพืชพรรณจะมีสีแดงส้ม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการที่คลอโรฟิล์ลในพืชมีการสะท้อนคลื่นแสง
สูงในช่วงคลื่นประมาณ 0.7 - 0.9 ไมคอน ของข้อมูลช่วงคลื่นที่ 4 ของดาวเทียม LANDSAT 5 
ระบบ TM เม่ือให้ความเข้มของแสงสีแดงผ่านข้อมูลในช่วงคลื่นนี้  พืชพรรณต่างๆ จึงปรากฎเป็นสี
แดงอมส้ม มีความเข้มข้นต่างกันไปตามชนิด  ประเภท, ความหนาแน่น และปัจจัยควบคุมที่แตกต่าง
กัน ส่วนบริเวณที่เป็นน้ าจะมีสีด าหรือน้ าเงิน เพราะน้ าจะมีการสะท้อนแสงต่ าในทุกช่วงคลื่น บริเวณ
ที่มีตะกอนหรือน้ าตื้นจะสะท้อนแสงสูงในช่วงคลื่นประมาณ 0.6 ไมครอน ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่ 3 ของ
ดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM เม่ือก าหนดให้แสงสีน้ าเงินในช่วงคลื่นที่ 3, ก าหนดให้แสงสีแดง
ในช่วงคลื่นที่ 4 และ ก าหนดให้สีเขียวในช่วงคลื่นที่ 5 ท าให้น้ าจะปรากฎเป็นสีน้ าเงินถึงสีด า ขึ้นอยู่
กับความตื้นลึกและตะกอนของน้ า ส าหรับบริเวณพื้นดินหรือสิ่งก่อสร้างจะมีการสะท้อนแสงสูงในทุก
ช่วงคลื่น สีที่ปรากฎจะเป็นสีค่อนข้างขาว มีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการผสมภาพดาวเทียมโดย
ใช้การรวมช่วงคลื่นต่างๆ ดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5  ตัวอย่างการรวมช่วงคลื่นข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 
 

การรวมช่วงคลื่น (Band Combinations) 
    แดง, เขียว, น้ าเงิน (R, G, B) 

การประยุกต์ใช้ 

                3, 2, 1 
 
                4, 5, 3 

 
 

                    4, 3, 2 
 
 
 
                7, 4, 2 

สามารถใช้ศึกษาในบริเวณน้ าตื้นและดูความ
ขุ่นของน้ า 
แสดงรอยต่อระหว่างน้ าและดินได้ดี ดูชนิดและ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ และแสดงให้
เห็นดินท่ีมีความชื้นต่างกัน 
สีแดงที่ปรากฏจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล์
ในใบพืชพรรณ ฉะนั้นจึงใช้โทนของสีแดงเพื่อ
ดูสุขภาพของพืชพรรณ และใช้สีน้ าเงินเพื่อ
แสดงความหนาแน่นของชุมชน 
สีเขียวที่ปรากฏจะแสดงพืชพรรณ และโทน
ของสีเขียวจะแสดงปริมาณน้ าในพืชพรรณ 

 
ที่มา: คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2540).  ค าบรรยายเร่ืองการส ารวจระยะไกล. 
 
 2.7  การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกล 
 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลด้วยดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ  TM  เข้ามา
ช่วยศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยใช้การจ าแนกข้อมูลอัตโนมัตด้วยวิธีการจ าแนก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับดูแล  ซึ่งมีผู้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในประเทศ
ไทย ดังนี ้        
 อนุชยา ช านาญคิด และคณะ (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
ผลกระทบท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวงและบริเวณใกล้เคียง ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 
5 ระบบ  TM  เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2535 โดยใช้การจ าแนกข้อมูลอัตโนมัต
ด้วยวิธีการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับดูแล พบว่าพื้นที่ป่าที่ลดลงส่วนใหญ่จะ
ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งรัง ส าหรับพื้นที่
ป่าดงดิบเขา ชาวไทยภูเขามักจะบุกรุกท าไร่เลื่อนลอยกระจายอยู่ทั่วไป การก าหนดแนวทางในการ
วางแผนฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าล าธารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สรุปได้ดังนี้  คือ ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  เพื่อให้มีการสืบพันธุ์ เองตามธรรมชาติ ต้องปลูก
ต้นไม้เสริมโดยใช้วิธีการปลูกไม้เบิกน า และไม้พื้นล่างเพื่อช่วยเร่งรัดขบวนการทดแทนธรรมชาติ  
ไม่ควรน ากิจกรรมการปลูกสร้างส่วนป่าเพื่อเศรษฐกิจมาใช้ในพื้นที่ต้นน้ าล าธาร สุดท้ายสนับสนุนให้
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มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ า  การทดแทนและการฟื้นตัวเองของสังคมพืช เพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการจัดการให้เหมาะสมอีกต่อไป  
 นุชนาฏ วงศ์รัตนะ (2544: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณ
ฝายราษีไศล โดยแปลความหมายการใช้ท่ีดินจากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM ช่วงคลื่น
ที ่3 ก าหนดให้แสงเป็นสีน้ าเงิน, ช่วงคลื่นที่ 4 ก าหนดให้แสงเป็นสีแดง และช่วงคลื่นที่ 5 ก าหนดให้
แสงเป็นสีเขียว ในช่วง พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2541 โดยใช้การจ าแนกข้อมูลอัตโนมัติ
ด้วยวิธีการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับดูแล พบว่า การสร้างฝายราศีไศลท าให้
การใช้ที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ของลุ่มน้ ามูลสูญเสียไป ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสัตว์บกไม่มีที่อยู่อาศัยและสัตว์น้ าบางชนิดที่ไม่สามารถว่ายทวนน้ าจากลุ่มน้ าโขงมา
วางไข่ได้ อย่างไรก็ตามผลจากการสร้างฝายได้ส่งผลดีต่อสัตว์น้ าบางชนิดเช่นกัน คือช่วยให้ระบบ
นิเวศของแหล่งน้ าต่อเนื่องกันเป็นที่อยู่อาศัยที่กว้างใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอาศัยหลบภัยได้ 
ส่วนระบบนิเวศของพืชพรรณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของป่าเต็งรัง โดยการปรับตัวให้มีการ
ผลัดใบน้อยลง แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงน้ าหลากเท่านั้น   
 ชาญชัย ธนาวุฒิ (2546: 110) ได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลา โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM ช่วงคลื่นที่ 2 
ก าหนดให้แสงเป็นสีน้ าเงิน, ช่วงคลื่นที ่3 ก าหนดให้แสงเป็นสีเขียว และช่วงคลื่นที่ 4 ก าหนดให้แสง
เป็นสีแดง ของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยใช้การจ าแนกข้อมูลอัตโนมัตด้วย
วิธีการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับดูแล ซึ่งสรุปได้ว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ส าคัญซึ่ง
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่สวนยางพารา และจากพื้นที่นาไปเป็นพื้นที่สวนยาง 
พารา และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยพบว่าพื้นที่ป่าไม้ได้ลดลงถึงร้อยละ 42.94 คือ ลดลงจาก  944,370 
ไร่ ใน พ.ศ. 2525 เหลือเพียง 538,903 ไร่ ใน พ.ศ. 2543 หรือลดลงในอัตราเฉลี่ย 22,526 ไร่ต่อปี
นอกจากนั้นยังพบว่าพื้นที่นาข้าวซึ่งมีจ านวน 1,303,702 ไร่ ใน พ.ศ.  2525 นั้นได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่
สวนยางพาราและพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นจ านวน 289,085 ไร่ และ 20,918 ไร ่ตามล าดับ  

  จากทฤษฏแีละการศึกษาที่ผ่านมาสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีด้านการส ารวจระยะไกล 
โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM สามารถใช้ในการศึกษาการใช้ท่ีดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและมีความถูกต้องมากขึ้นในจ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน 
 
3.  แนวคิดและทฤษฏีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.1   ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 Environmental Systems Research Institute (1992: 1) เสนอว่า  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) คือ ระบบท่ีประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 
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โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และบุคลากร มีความสามารถในการ การน าเข้าข้อมูล การ
ปรับแต่งข้อมูล  การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการแสดงผลข้อมูล 

 เบอร์รอท; และ แม็คดอนนีลี (Burrough; & McDonneli.  1998: 11) กล่าวว่า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวมรวบข้อมูล การ
บันทึกข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อทราบ
ความสัมพันธ์เชิงต าแหน่งของปรากฎการณ์ต่างๆบนโลก  
 ศิริ  คูอาริยะกุล (2545: 1) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  คือ ระบบที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมค าสั่ง ฐานข้อมูล และบุคลากร ซึ่งท างานร่วมกันในการน าเข้า เก็บ
ข้อมูล การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศหรือข้อมูล
ส าหรับน าไปใช้เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการจัดการเชิงพื้นที่  
 วิกิพีเดีย (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบที่มี
ความสามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ จัดการ และน าเสนอข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ซึ่ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ รวมเอาความรู้ทางด้านแผนที่ ความรู้ด้านการส ารวจระยะไกล และ
ความรู้ด้านการส ารวจภาพถ่ายทางอากาศเข้าไว้ด้วยกัน 
  
 3.2  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 วิกิพีเดีย (2554: ออนไลน์) กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) 
ขั้นตอนการท างาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People) ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น 
ดิจิไทเซอร์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการน าเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิต
ผลลัพธ์ของการท างาน 

  2. โปรแกรม คือ ชุดของค าสั่งส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม ArcGIS, ArcView, Arc/Info 
และMapInfo ซึ่งมีหน้าที่ในการท างานส าหรับการน าเข้าข้อมูล, การปรับแต่งข้อมูล, การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล 

  3. ข้อมูล คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และถูกจัดเก็บใน
รูปแบบของฐานข้อมูล โดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการฐานข้อมูล (Database management 
system)  
  4. บุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้น าเข้า
ข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล และผู้บริหารซึ่งต้องใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจ ท างานประสานกันจนได้ผลลัพธ์ออกมา 
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  5. วิธีการหรือขั้นตอนการท างาน คือ ขั้นตอนการท างานซึ่งผู้ปัฏิบัติงานเป็นผู้
ก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล วิธีการที่หน่วยงานต่างๆ น าเอาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์ไปใช้งานโดยแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการ
ในการจัดการกับปัญหาท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับหน่วยงาน  
   

 
 

ภาพประกอบ 3  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  
 ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.  (2554: ออนไลน์)   
 
 3.3  การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ การ
น าเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล 
(ภาพประกอบ 4) โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี    
  1.  การน าเข้าข้อมูล (Data input) การน าข้อมูลให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สามารถแบง่ได้ออกเป็น 2  ประเภท  คือ  
   1.1  การน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นการแปลงข้อมูลเชิงพื้นที่ให้มา
อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital data) ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูลได้หลายวิธี ส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้ จะเลือกวิธีน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการลอกลายแผนที่ (Map digitizing) และการ
น าเข้าด้วยเครื่องกราดตรวจ (Scanner) 
   1.2  การน าเข้าข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) การน าข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบของข้อความหรือตารางข้อมูล ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูลด้วยวิธีการผ่านทางแป้นพิมพ์ 
(Keyboad Entry) 

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

บุคลากร 

ข้อมูล 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

กระบวนการ 
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  2. การปรับแต่งข้อมูล (Data manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจแก้ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เช่น การแก้ไขความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากการลอกลายแผนท่ี , การทับกันของจุด หรือเส้น ในต าแหน่งเดียวกัน 
รวมถึงการปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือมาตราส่วนแผ่น
ท่ีแตกต่างกัน หรือใช้ระบบแผนท่ีแตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับแต่งให้อยู่ใน
ระดับเดียวกันเสียก่อน 
  3.  การจัดการข้อมูล (Data management) เป็นข้ันตอนการจัดการระบบฐานข้อมูล
ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างแฟ้มข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจัดหมวดหมู่
ประเภทของข้อมูล, การบันทึกข้อมูล, การแก้ไขข้อมูล, การเรียกใช้ข้อมูล และการเรียงล าดับ
ข้อมูล (Sorting) โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตารางหลายๆ ตาราง ท าให้สามารถเรียกใช้
ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การท างานในการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การ
วิเคราะห์การซ้อนทับของข้อมูล (Overlay analysis) การซ้อนทับข้อมูลเป็นการน าข้อมูลบริเวณ
พ้ืนท่ีเดียวกันตั้งแต่ 2 ช้ันข้อมูลมาวิเคราะห์รวมกัน โดยการซ้อนทับกันในต าแหน่งท่ีตรงกัน ผล
ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะได้ช้ันข้อมูลใหม่  
  5.  การน าเสนอข้อมูล (Data output) ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนาประกอบกับตาราง  กราฟ  และแผนที่ ซึ่งสามารถแปลงข้อมูล
เหล่านั้นไปสู่ระบบการท างานในโปรแกรมอื่นๆ การส่งออกผลลัพธ์ในลักษณะของไฟล์แบบรูปภาพ  
(.jpg) หรือการส่งออกในลักษณะของไฟล์แบบข้อความ (.txt)  เป็นต้น  
 

 
ภาพประกอบ 4  ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การน าเข้าข้อมูล 

การปรับแต่งข้อมูล 

การจัดการข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูล 
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 3.4  การวเิคราะห์ข้อมลูของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
 คาสเซตตาริ (Cassettari. 1993: 138-152) ได้จ าแนกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ ออกเป็น 4 กลุ่ม (ดังแสดงในตาราง 6) ดังนี ้  
  1.  การบ ารุงรักษาและการวิเคาระห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
  2.  การบ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลคุณลักษณะ 
  3.  การวิเคราะห์เชิงบรูณาการ ข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลคุณลักษณะ   
  4.  การแสดงผลลัพธ์                                           
 
ตาราง 6  การจ าแนกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

การจ าแนกรูปแบบ การท างาน 
การบ ารุงรักษาและการวิเคราะห ์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Maintenance and 
Analysis of Spatial Data) 
 
 
 
การบ ารุงรักษาและการวิเคราะห ์
ข้อมูลในฐานข้อมูลคุณลักษณะ  
(Maintenance and Analysis  
of Attribute Data) 
 
การวิเคราะห์เชงิบูรณาการ 
ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล
คุณลักษณะ (Integrated Analysis 
of Spatial and Attribute Data) 
 

 

 

 
 
การแสดงผลลัพธ์ 
(OutputFormation) 
 

 

 

การเปล่ียนรูปแบบข้อมูล (Format transformation) 
การเปล่ียนแปลงระบบพิกัดแผนที่ (Transformation map projection)     
การปรับแก้เชิงเรขาคณิต (Geometric correction)  
การต่อแผนที่ (Mosaic) และการเทียบขอบ (Edge matching)  
การลดปริมาณของข้อมูล (Data reduction) 
                                                        
การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลคุณลักษณะ 
การสอบถามข้อมูลคุณลักษณะ   
 
 
 
การปฏิบัติการค้นคืนข้อมูล (Retrieval operation)   
การปฏิบัติการจ าแนกประเภทขอ้มูล (Classification operation) 
การปฏิบัติการซ้อนทับข้อมูล (Overlay operation) 
การปฏิบัติการย่านข้างเคียง (Neighborhood operation) 
การปฏิบัติการค านวณทางสถิต ิ(Statistical operation) 
การวิเคราะห์เชงิพื้นที ่(Spatial analysis) 
การวัด (Measurement)   
 
แผนที่ (map) ตาราง (Table) กราฟ (graph) 
รูปภาพกราฟฟิค และสัญลักษณ์ (Graphic and symbols) 
ติดป้ายชื่ออักษร (Text labels) 
รูปแบบตวัอักษร รูปแบบของเส้น (Texture patterns and line style)      

ที่มา: ดัดแปลงจากคาสเซตตาริ (Cassettari.  1993: 138-152)   
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 3.5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยใช้
เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ได้มีผู้ศึกษาไว้
ดังนี้  
 กองส ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม (2538: 49) ซึ่งได้ท าการศึกษาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 
ระบบ TM ซึ่งบันทึกในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2538 ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาท าการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่  ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่สภาพการใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้น 
คือ พื้นที่เปิดโล่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 พื้นที่ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 พื้นที่นากุ้ง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12 พื้นที่หาดเลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 และพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 ส่วน
สภาพการใช้ที่ดินที่มีพื้นที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 0.43 พื้นที่ป่าชายเลนลดลงร้อยละ 
1.13 พื้นที่เหมืองแร่ลดลงร้อยละ 1.18 พื้นที่สวนยางพาราลดลงร้อยละ 1.16 พื้นที่สวนมะพร้าว
ลดลงร้อยละ 0.20 
 พรทิวา กัญยวงศ์หา และคณะ (2545: 67-68) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดิน
บริเวณตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาท าการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่  
ในสามเวลา พบว่า พื้นที่นาข้าวลดลงอย่างมากตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา โดยในช่วงแรก (พ.ศ. 2530 
ถึง 2534) ลดลงมากกว่าในช่วงหลัง (พ.ศ. 2534 ถึง 2539) (ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ในช่วง
แรก และ 160 ตารางกิโลเมตร ในช่วงหลัง) ส่วนพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับพื้นที่แหล่งน้ า 
ส่วนใหญ่ของพื้นที่นาข้าวที่ลดลง ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ก่อสร้าง เช่น พ.ศ. 2530 ถึง 2534 มีพื้นที่นา
ข้าวเปลี่ยนเป็นพื้นที่ก่อสร้างมากถึงร้อยละ 89  ของพื้นที่ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ 61.7 ในช่วง 
พ.ศ. 2534 ถึง 2539 เม่ือวิเคราะห์ตลอดคาบเวลาที่ศึกษาพบว่าร้อยละ 88.97 ของพื้นที่ก่อสร้างที่
เพิ่มขึ้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าว 
 พยุงศักดิ์ พงศาปาน (2550: 140) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการปลูก
ยางพาราโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มา
ท าการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่  บริเวณอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2547 มีการใช้ที่ดินทั้งหมด 7 ประเภท คือ พื้นที่ปลูก
ยางพารา พื้นที่ปลูกข้าว พืชพรรณอื่นๆ ป่าพรุ แหล่งน้ า เขาหินปูน และ พื้นที่ก่อสร้างและที่อยู่
อาศัย โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2535 ถึง 2547 พบว่า  พื้นที่ปลูกยางพารา 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จ านวน 43,394.191 ไร่ หรือร้อยละ 13.938 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ าเภอควน
ขนุน พื้นที่ปลูกข้าว เปลี่ยนแปลงลดลง จ านวน 45,838.396 ไร่ หรือร้อยละ 14.723 ของพื้นที่
ทั้งหมดในอ าเภอควนขนุน พื้นที่พืชพรรณอื่นๆ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จ านวน 1,279.476 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.411 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ าเภอควนขนุน พื้นที่ป่าพรุเปลี่ยนแปลงลดลงจ านวน 708.512 



 26 

ไร่ หรือร้อยละ 0.228 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ าเภอควนขนุน พื้นที่แหล่งน้ า เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
จ านวน 444.306 ไร่ หรือร้อยละ 0.143 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ าเภอควนขนุน ภูเขาหินปูน 
เปลี่ยนแปลงลดลง จ านวน 94.472 ไร่ หรือร้อยละ 0.030 ของพื้นที่ทั้งหมดในอ าเภอควนขนุน พื้นที่
ก่อสร้างและที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จ านวน 1,523.407 ไร่ หรือร้อยละ 0.490 ของพื้นที่
ทั้งหมดในอ าเภอควนขนุน    
 จากงานวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ถึงความส าคัญของการน าเอาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
LANDSAT 5 ระบบ TM มาท าการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง 
ส่งผลให้สามารถเรียนรู้ถึงที่มาของปัญหาและยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นตลอดจนการวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  
                                                                                                                                                                                        
  4. แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน CA_MARKOV 

 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี ้  
 อีสต์แมน (Eastman. 2006: 78) อธิบายวิธีการใช้งานแบบจ าลอง CA_MARKOV ในคู่มือ
การใช้งานโปรแกรม IDRISI Andes Edition 15 ไว้โดยสรุปดังนี้ แบบจ าลอง CA_MARKOV เป็น
แบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจ โดยเป็นการท างานร่วมกันของแบบจ าลอง Markov Chain และ
แบบจ าลอง Cellular Automata ที่ใช้ในการวิเคระห์ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน ซึ่งใช้ผลการคาดการณ์การใช้ที่ดินและสิ่งปกคุมดินเชิงปริมาณที่ได้จากแบบจ าลอง Markov 
Chain และท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเซลล์รอบข้างที่มีผลต่อสถานะของเซลล์ตรงกลางโดย
ใช้แบบจ าลอง Cellular Automata ในการอธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่  
 
 4.1 แบบจ าลองของมาร์คอฟ (Markov Chain Model)  
 สถิตย์  วัชรกิตติ (2523: 68) กล่าวไว้ว่า แบบจ าลองของมาร์คอฟ เป็นทฤษฎีที่นิยมใช้ใน
การศึกษาเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นอนาคต  ในการวิเคราะห์การใช้วิธีนี้
จะต้องทราบสัดส่วนของการใช้ที่ดิน (land use proportion, V) ใน 2 ช่วงระยะห่างกันพอประมาณ 
แล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (probability, P) ของการใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆ 
จากเวลาหนึง่ไปอีกช่วงหนึ่ง  โดยน าเอาค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (P) ซึ่งอยู่ในรูปของ 
Matrix คูณกับสัดส่วน (V) ของเนื้อที่ของการใช้ที่ดินในระยะที่ 2 จะได้เนื้อที่การใช้ที่ดินรูปแบบ
ต่างๆ ในระยะที่ 3 ซึ่งมีเวลาห่างกับระยะ 2 เท่ากับระยะที่ 2 ห่างกับระยะที่ 1 ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปจะ
ได้ระยะที ่4, 5 จนถึงชว่งเวลาที่ต้องการ 
  ส าหรับการประเมินหาการใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆ ตามวิธีการของมาร์คอฟ มีรูปแบบ
ทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้ 
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  สดัส่วนของการใช้ทีด่ินในช่วงเวลาถัดไป = (Vj) X (Pjk) 
 

 
  

 
  เมือ่  (Vjx)  x  (Pjk)  =  สดัส่วนของการใช้ทีด่ินในช่วงเวลาถัดไป  

           Pjk   =  ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ทีด่ินจากระยะที่ 1  
                      เป็นระยะท่ี 2 ซึง่อยูใ่นรปูของ matrix  
           Vj    =  สดัส่วนของการใช้ทีด่ินในระยะท่ี 2 ซึง่อยูใ่นรปูของ Vecter  
            j     =  ชนิดของการใช้ทีด่ินระยะท่ี 1  
            k    =  ชนิดของการใช้ทีด่ินระยะท่ี 2 

 
 4.2 แบบจ าลองเซลลูลาออโตมาตา (Cellular Automata Model) 
 ปอนติอัส (Pontius. 2000: 1011) กล่าวว่า เซลลูลาออโตมาตา คือ เซลล์ที่อยู่อย่างอิสระ 
สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เซลล์แวดล้อมตามกฎ     
“The game of life” ที่สร้างโดย Jonh Conway ใน ค.ศ. 1970 การคาดการณ์ตามหลักเซลลูลา  ออ
โตมาตา ใช้ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกระบวนการ มาร์คอฟ แตกต่างกัน
ตรงที่ เซลลูลาออโตมาตา คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง
รวมกบัข้อมูลของพื้นท่ีแวดล้อม และสามารถแสดงผลลัพธ์ในรปูของแผนท่ีหรอืแบบจ าลองได้ 
 ทอมมาโซ; และ นอร์แมน (Tommaso; and Norman. 1987: 15) กล่าวว่า เซลลูลาออโต
มาตา เป็นการประยกุต์ใช้องค์ความรูด้้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับแนวความคิดทางฟิสิกส์เป็น
หลักในการปฏิบัติงาน และให้ค าจ ากัดความว่า เซลลูลาออโตมาตา คือ เซลล์ย่อยๆ  ที่อยู่ร่วมกัน  
แสดงพื้นที่ในรูปของตารางสี่ เหลี่ยมเรียกว่า กริดหรือเซลล์ แต่ละเซลล์ คือ หนึ่งหน่วยข้อมูล 
สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ รูปแบบของเซลล์ใหม่  จะถูกก าหนดจากเซลล์แวดล้อมที่มีลักษณะเป็น
ตารางขนาด 3X3 หรือ 5X5 ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปทีละเซลล์จนครบทั้งพื้นที่ และจะค านวณวนซ้ าตาม
จ านวนระยะเวลาที่ก าหนด จากการศึกษาลักษณะการท างานดังกล่าว เซลลูลาออโตมาตา จึงถูก
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น ามาประยุกต์ใช้เป็นทฤษฎีในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ใน
อนาคต 

 การท างานของแบบจ าลองเซลลูลาออโตมาตา เป็นแบบจ าลองพลวัตที่มีลักษณะเชิงพื้นที่
และมิติของเวลา โดยที่ ซิง (Singh. 2003: 95-97)  ได้แบ่งองค์ประกอบของการท างานออกเป็น
ด้วยกัน 5 ส่วน ดังนี ้
  1. พื้นที่เซลล์ (Cell space) ประกอบด้วยด้านสองด้านเป็นรูปเซลล์สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดย
ที่ความละเอียด (resolution) ของเซลล์นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับแบบจ าลองและข้อมูลที่มีอยู่ 
รวมไปถึงความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องเลือกความละเอียดของเซลล์ให้เหมาะสม 

  2. สถานะเซลล์ (Cell states) สถานะของเซลล์จะแสดงถึงสถานภาพของแต่ละพื้นที่ใน
แต่ละเซลล์ เช่น ความหลากหลายของพื้นที่การใช้ที่ดินในแต่ละประเภทการใช้ที่ดินซึ่งจะแทนด้วย
รหัสในแต่ละเซลล์ว่าจะแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด 

  3. ช่วงเวลา (Time steps) จะแสดงถึงช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาใน
แต่ละสมัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการก าหนดช่วงเวลานั้นอยู่ที่ผู้ใช้งานจะก าหนด
และจะท างานไปพร้อมกับกฎการเปลี่ยนแปลง 
  4. กฎการเปลี่ยนแปลง (A transition rule) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการใช้
แบบจ าลอง Cellular Automata ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ก าหนดลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต กฎการเปลี่ยนแปลงนี้โดยปกติจะรู้ถึงสถานะของเซลล์ก่อนและหลัง
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเซลล์รอบข้าง 
  5. เซลล์รอบข้าง (Neighborhood)  แบบจ าลองเซลลูลาออโตมาตา มี 2 แนวคิดที่ได้
กล่าวถึงเซลล์รอบข้างไว้โดย Neumann ได้เสนอไว้ว่ามี 4 เซลล์รอบข้างล้อมรอบ ในขณะที่ Moore 
เสนอไว้ว่ามี 8 เซลล์รอบข้างล้อมรอบ 

  
 4.3 แบบจ าลอง CA_Markov   
 ปอนติอัส (Pontius. 2000 :1012-1016) กล่าวว่า CA_Markov คือ การน าหลักการของ 
Cellular Automata และ Markov Chain มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อคาดการณ์รูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละเซลล์  จะพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (The transition 
areas) ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ Markov ร่วมกับ CA filter ของพื้นที่แวดล้อมที่อยู่
ติดกัน (ขนาด 5X5 neighborhood) ซึง่หลักการท างานของ CA_Markov มี ดังนี ้
  1)  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ CA_Markov  จะใช้ข้อมูลโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Markov Chain Analysis  ร่วมกับ CA filter  ขนาด 5X5 
neighborhood เพื่อหาความน่าจะเปน็ของประเภทสิ่งปกคลุมดินในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา  
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  2) CA filter จะเคลื่อนท่ีซ้อนทับกับข้อมูลของปีที่เริ่มท าการศึกษาไปทีละเซลล์จนครบ
ทั้งพื้นที่ศึกษา  จากนั้นจะเริ่มจะเคลื่อนที่ซ้อนทับทีละเซลล์อีกครั้ง  และจะเคลื่อนที่วนซ้ าไปเรื่อยๆ  
เปน็จ านวนรอบเท่ากับช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษา  เช่น ต้องการคาดการณ์ในระยะเวลาอีก 10 ปี
ข้างหนา้ กระบวนการพิจารณาจะเริ่ม และท าการวนซ้ าจนครบ 10 รอบ เป็นต้น  
  3) การวนซ้ าแต่ละครั้ง ประเภทของสิ่งปกคลุมดินจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือคงสภาพ
เดิมนั้น  ขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่โดยรอบตามทฤษฎี “The game of life” และ
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Markov Chain Analysis  
  4)  เมือ่สิ้นสุดกระบวนการผลลัพธ์ทีไ่ด้ คือแผนที่สิ่งปกคลุมดิน  ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่
ทีไ่มมี่การเปลี่ยนแปลงและพื้นท่ีทีมี่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่งปกคลุมดิน  ซึ่งสามารถบอกลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ท าให้สามารถวางแผนการใช้ทีด่ินในอนาคตได้ 
  สรุปได้ว่า กระบวนการท างาน CA_Markov ประกอบด้วยสองส่วนที่ส าคัญ คือ CA 
filter  ขนาด 5X5 neighborhood  และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วย 
Markov Chain Analysis  ซึ่งใช้คาดการณ์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยพิจารณาทีละ pixel 
ภายในพื้นที่ศึกษา  กระบวนการพิจารณาเริ่มและท าการวนซ้ าจนครบจ านวนรอบที่ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงหรือคงสภาพเดิมของพื้นที่ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบ
ตามทฤษฎี “The game of life”  ร่วมกับสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย 
Markov Chain ซึง่ผลลัพธ์สดุทา้ยท่ีได้จะแสดงเป็นแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน 
 
 4.5 การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CA_Markov (Cellular Automata – Markov Chain) 
  ปัจจุบันได้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยแบบจ าลอง
เชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์ต าแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี ้
  วัชรกิตติ (Watcharakitti. 1979: 68) ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของลุ่ม
น้ าพอง โดยใช้ Remote Sensing ในการแปลสภาพการใช้ที่ดินและใช้ Markov Chain Model   
แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนและวิธีการเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดินในอดีตและปัจจุบัน และอาจใช้คาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ทีด่ินและสิ่งปกคลุมดินท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้อย่างดี 
  พงษ์ศักดิ์และวารินทร ์(2538: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินบริเวณห้วยหินดาด จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่างช่วงเวลา
ผนวกกับแบบจ าลอง Markov Chain Model เพื่อศกึษาถึงวิวัฒนาการการใช้ทีด่ินในพื้นท่ีศึกษา 
  เพนนา (Pena. 2005) ได้ใช้ CA_MARKOV ศึกษาแนวโน้มและปัจจัยในการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึษา มาริน่า ไบซา ประเทศสเปน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  ค.ศ.
1956  ค.ศ. 1978 และ ค.ศ. 2000 ช่วงเวลา 22 ปี ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยใช้
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การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Cellular Automata แบบจ าลอง Markov Chain และ วีธีวิเคราะห์
ความหลากหลายเงื่อนไข (Multi-Criteria Evaluation) 
  ซีฟาร์ด (Syphard. 2005: 185-203) ใช้แบบจ าลอง Cellular Automata ในการ
คาดการณ์ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง บริเวณตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริการ 
ในช่วง ค.ศ. 2000 – ค.ศ. 2005 โดยใช้วิธีการจ าลองเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ บริเวณพื้นที่มีการห้าม
พัฒนาใดๆ คือมีความลาดชันร้อยละ 25, 30 และ 60 ตามล าดับ ซึ่งแบบจ าลองให้ผลว่า มีการ
กลายเป็นเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และมีการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26, 35 และ 47 ตามล าดับใน ค.ศ. 
2050 นอกจากนี้ยังได้สรุปไว้ว่า การใช้แบบจ าลอง Cellular Automata สามารถให้ผลที่ดีกว่าการใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากแบบจ าลอง Cellular Automata สามารถบอก
รายละเอียดของผลที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของพื้นที่และช่วงเวลา ในการคาดการณ์การเจริญเติบโตของ
เมือง 
  ฐานิตย์ (2548: 81) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการส ารวจระยะไกล 
และระบบระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม ประยุกต์ใช้กับแบบจ าลอง Markov Chain และ
แบบจ าลอง Cellular Automata หรือแบบจ าลอง CA_MARKOV เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2540 – 2546 และ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากแบบจ าลอง CA_MARKOV มีค่าความ
ถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 73.59 ของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินจริง 
  ชุติพงศ์ (2551: 112) ได้ศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน ระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2540 ด้วยแบบจ าลอง CA_MARKOV โดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่ และน าผลที่ได้ไปใช้ในการคาดการณ์ด้วย
แบบจ าลอง CA_MARKOV โดยใช้ข้อมูลปีตั้งต้นและข้อมูลแต่ละช่วงปี คาบรายปี ราย 2 ปี และราย 
3 ปี โดยเลือกพื้นที่บริเวณลุ่มน้ าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการใช้ข้อมูลแต่ละ
ช่วงปีมีความถูกต้องมากกว่าการใช้ขอมูลปีตั้งต้น โดยคาบรายปี ราย 2 ปี และราย 3 ปี มีค่าความ
ถูกต้องเชิงพื้นที่สูงกว่าร้อยละ 90, 85 และ 80 ตามล าดับ  
 ดังนั้น การแบบจ าลอง CA_MARKOV ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลการ
ส ารวจระยะไกล จึงเป็นเครื่องมือที่มีความค าสัญและเป็นทางเลือกหนึ่งในการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถบอกได้ทั้งทิศทาง ขนาด ต าแหน่ง และเวลาของการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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5.  ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 5.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
 การศึกษาครั้งนี้พื้นที่ศึกษา คือเกาะภูเก็ตในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกะทู้ และอ าเภอถลาง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ซึ่ง
ครอบคลุมแผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 ระวาง 4624 I, 4624 II อยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 
ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 98 องศา 
40  ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) 862  
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 513,821 ตารางกิโลเมตร หรือ 321,138,125 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงดังนี้ (ภาพประกอบ 5) 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ่าวพังงา   
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน  
 

5.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
 เกาะภูเก็ต  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี จากอิทธิพลของลมมรสุม
ดังกล่าวท าให้จังหวัดภูเก็ตจึงมีอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน  
 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ 
  ฤดูรอ้น เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน – เมษายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ     
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ภาพประกอบ 5  แผนที่แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา จังหวัดภูเก็ต 
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ตาราง 7  แสดงอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน วันท่ีฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์ รายปีจังหวัดภูเก็ต  
  
ปี พ.ศ.           อุณหภูมิ             ปริมาณน้ าฝน         วันท่ีฝนตก       ความชื้นสัมพัทธ์ 
               (องศาเซลเซียส)          (มิลลิเมตร)              (วัน)              (เปอร์เซ็นต์) 

2547              28.7                    1,992.8                 173                    77 
2548              28.9                    1,516.7                 151                    75 
2549              29.3                    2,153.6                 188                    76   
2550              28.2                    2,396.0                 181                    76 
2551              28.2                    2,174.3                 157                    76 
2552              28.4                    2,451.6                 188                    76 
2553              29.1                    2,329.1                 178                    77 

 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา.  (2554).  สรุปลักษณะอากาศรายปี.  (ออนไลน์).  
 
 5.3   ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นที่ของเกาะภูเก็ต สามารถแบ่งออกตามลักษณะภูมิประเทศได้ดังต่อไปนี้ (กรม
พัฒนาที่ดิน.  2521: 23-26) 
  1.  บริเวณที่เป็นหาดทรายและสันทราย เป็นบริเวณที่เกิดจากคลื่นซัดเอาทรายไป
สะสมบริเวณเหนือหาด  ท าให้เกิดเป็นสันทรายยาวไปตลอดแนวขนานไปกับชายฝั่งทะเล เช่น  
บริเวณอ่าวกะตะ และอ่าวกะรน สันหาดเหล่านีเ้ป็นสันหาดท่ีแคบๆ ไม่ยาวนัก และเป็นสันหาดทราย
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นดินท่ีพบส่วนใหญ่จะมีเนือ้ดินเป็นทรายจัด มีการระบายน้ ามากเกินไป มีปริมาณ
แร่ธาตุอาหารพืชพรรณต่ า พืชพันธุ์ตามธรรมชาติที่มักขึ้นเป็นพวก สนทะเล หญ้า เอนอ้า และไม้พุ่ม
เตี้ยๆ ขึ้นอยู่ทัวไป 
  2.  บริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล บริเวณนี้ได้แก่ บริเวณที่เป็นป่าเลนน้ าเค็มหรือป่า
โกงกาง เป็นพื้นที่ที่มีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอๆ ดินที่เกิดในบริเวณนี้เป็นพวกดินเหนียว อาจจะพบ
เศษพืชและอินทรีย์วัตถุทับถมอยู่ทั่วๆไป บริเวณดังกล่าวนี้ ได้แก่ บริเวณชายทะเลด้านตะวันออก
ของอ าเภอเมืองภูเก็ต 
  3.  บริเวณที่ต่ าราบเรียบ บริเวณนี้ได้แก่ พื้นที่ซึ่งใช้ท านาเป็นที่ที่ถัดลงมากจากพื้นที่
ดอน ลงมาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแคบๆ บริเวณดังกล่าวนี้ ได้แก่ บริเวณบ้านฉลอง ดินพวกนี้เป็นดินที่มี
เนื้อละเอียด มีการระบายน้ าเลว และมักใช้ในการท านา 
  4.  บริเวณที่ดอน บริเวณเหล่านี้ได้แก่ บริเวณที่ถัดลงมาจากพื้นที่ส่วนที่เป็นเขาและ
เทือกเขา ซึ่งเป็นพื้นที่เป็นแนวยาวตลอดแนวเหนือใต้ มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอน
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ชัน ถึงเป็นเนินเขาเตี้ย มีความลาดชันตั้งแต่ 3 – 35 เปอร์เซ็นต์ เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินค่อนข้าง
ละเอียด ถึงละเอียดมาก มีการระบายน้ าดี ส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา 
  5.  บริเวณพื้นที่ภูเขา ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่เป็นเขาและภูเขา เช่น บริเวณเขาทางด้าน
ตะวันตกของอ าเภอเมืองภูเก็ต ภูเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินแกรนิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นป่า
ดงดิบชื้นมีบางแห่งได้ดัดแปลงใช้ปลูกยางพารา เขาในบริเวณอ าเภอเมืองภูเก็ตที่ส าคัญ คือ เขานาง
พันธุรัตน์ เขารัง เขาล้าน เขาพรุเรือน และเขานาคา    
 
   



       บทที่  3 

     วีธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 การด าเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี ้
 1.  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.  การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 4.  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับการ
ส ารวจในภาคสนาม ซึ่งรายละเอียดของข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
 ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลรายงานการศึกษา รายงานการวิจัย 
ตลอดจนแผนท่ีและข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  2.1 ต ารา เอกสาร ผลงานวิจัย บทความ และข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  2.2 แผนที่ภูมิประเทศ จังหวัดภูเก็ต ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 :50,000 
ระวางที่ 4624I และ 4625II ล าดับชุดท่ี L7018 

  2.3 ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ Thematic Mapper จ านวน 3 ช่วงเวลา  
ดังนี ้
  -  ต าแหน่ง  Path/Row = 130/54 และ 130/55  วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
  -  ต าแหน่ง  Path/Row = 130/54 และ 130/55  วันท่ี  7 มีนาคม พ.ศ. 2549 

  -  ต าแหน่ง  Path/Row = 130/54 และ 130/55  วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2554 
 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต  ผู้วิจัยจึงจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกที่ดินโดยดัดแปลงจากกรมพัฒนาที่ดิน 
สามารถจ าแนกออกได้ดังตารางที ่8 
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ตาราง 8  รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่จ าแนกได้ในพื้นท่ีศึกษา 
 
ประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รายละเอียด 
พื้นท่ีชุมชน 
 
 
พื้นท่ีป่าไม้ 
 
 
พื้นท่ีป่าชายเลน 
 
 
 
 
พื้นท่ีสวนยางพารา 
 
พื้นท่ีสวนผลไม้ 
 
พื้นท่ีนาข้าว 
 
พื้นท่ีนากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 
 
 
พื้นท่ีแหล่งน้ า 
 
 
พื้นท่ีอื่นๆ 

บริเวณพื้นที่แหล่งชุมชน พืน้ท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีสิ่งก่อสร้างท้ังท่ี
เป็นคอนกรีต เป็นไม้ และเป็นยางแอสฟัลต์  
 
บริเวณพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ ปา่ดบิชื้น สว่นปา่ ป่าชายหาด และ
ป่าเสื่อมโทรม 
 
บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนตามล าน้ าต่างๆท่ีไหลออกสู่ทะเล ดนิ
เป็นดินโคลนและมีการขึ้นลงของน้ าท่วมถึงได้ไม้ท่ีพบ ได้แก่ 
โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงตะบูน แสมทะเล และ
เหงือกปลาหมอทะเล เป็นต้น 
 
บริเวณพื้นที่สวนยางพาราท่ีมอีายุต่างๆกัน  
  
บริเวณพื้นที่สวนผลไม้ท่ีมีอายุต่างๆกัน พืชสวน และมะพร้าว  
 
บริเวณพื้นที่นาด า นาหว่าน และพืชไร่  
 
บริเวณพื้นที่เป็นบ่อกุ้งและบ่อปลาท่ีมีน้ าเต็มบ่อ และบางพื้นท่ี
เตรียมดินเพื่อท านากุ้งหรือบ่อปลา 
 
บริเวณพื้นที่เป็นแมน่้ า ล าธาร หนอง คลอง บึงทะเลสาบ  
แหล่งเก็บกักน้ าท่ีสร้างขึ้น และแหล่งน้ าขังท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์  
 
บริเวณพื้นที่เหมืองแร่ พื้นที่ท้ิงขยะ พื้นที่โล่งเตียนปราศจาก
สิ่งปกคลุม พื้นที่ซึ่งมีขนาดเลก็มาก หาดทราย และสนัทราย  

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมพัฒนาที่ดิน. (2554)  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 อุปกรณ์  

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)  
  2. เครื่องพิมพ์ (Printer) 
  3. เครื่องมือหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) 
  4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital camera) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  1. ชุดโปรแกรมทางรีโมทเซนซิง (ERDAS IMAGINE Version 8.6 และ IDRISI 
Andes Edition 15)   
  2. ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (AreGIS Version 9.2)  
 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 จากข้อมูลและลักษณะของข้อมูลน ามาสู่การเก็บข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1.  การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 

  1.1  รวบรวมข้อมูลจากต ารา  เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยทั้งภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนเพื่อน าไปเป็นข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นตลอดเป็นแนวทางศึกษา 
  1.2  รวบรวมข้อมูลทางด้านปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  เช่น  จ านวนประชากร  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  การค้า  รูปแบบการใช้ที่ดิน  แผนการพัฒนา
พื้นที่  จากหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต  ส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต  เป็น
ต้น  ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การสร้างฐานข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอ าเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต  
  1.3  จัดเตรียมแผนที่ที่จ าเป็นต่างๆ  ได้แก่  แผนที่ภูมิประเทศ  L7018  มาตราส่วน  
1:50,000  เป็นต้น 
  1.4  คัดเลือกข้อมูลเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT  5  ระบบ TM  
บริเวณพื้นที่ศึกษา  โดยเลือกข้อมูลที่ปราศจากเมฆปกคลุม  บันทึกข้อมูลที่บันทึกในช่วงเวลาและ
ช่วงคลื่นที่เหมาะสมส าหรับการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ  เพื่อความถูกต้อง
ในการแปลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ    
 2.  ท าการส ารวจจากพื้นที่จริง  โดยการบันทึกด้วยกล้องภาพถ่ายดิจิตอล  เพื่อประกอบ
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นทีศ่ึกษา ซึ่งในการศึกษาจะแบ่งการส ารวจภาคสนามอย่าง
น้อย 2 ช่วง  โดยในช่วงแรกจะเป็นออกส ารวจบริเวณพื้นที่อย่างกว้างๆ ก่อนท าการแปลข้อมูล
ดาวเทียมเพื่อศึกษาถึงลักษณะภูมิประเทศและสภาพทั่วไปพื้นที่ศึกษา  นอกจากนั้นยังส ารวจเพื่ อ
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หาจุดที่อาจจะเป็นปัญหาในการแปลภาพและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนขอการวิจัย  ส าหรับในช่วงที่
สองจะเป็นการการส ารวจภาคสนามภายหลังจากการแปลภาพข้อมูลดาวเทียมแล้ว  เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาแก้ไขจุดบกพร่องในการแปลภาพให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น   ซึ่งประกอบด้วย  พื้นที่ชุมชน 
พื้นที่ป่าไม ้ พื้นที่แหล่งน้ า  และพื้นท่ีเกษตรกรรม  เป็นต้น 
 3.  ท าการสัมภาษณ์ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา  เพื่อใช้เป็นข้อมูลภาคสนาม
ย้อนหลังไปในอดีตของการเปลี่ยนแปลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ศึกษา  เพื่อจะได้ลดข้อบกพร่อง
ของการแปลและจ าแนกข้อมูลดาวเทียมย้อนหลัง  ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 

4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1  การส ารวจระยะไกล 

 ขั้นตอนการแปลความหมายและจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ชุดโปรแกรมทาง
รีโมทเซนซิ่ง โดยจะใช้จัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้ง 3 ช่วงเวลา มีขั้นตอนดังนี ้(ภาพประกอบ 6) 
 1. การเตรียมข้อมูล 
  1.1 การน าเข้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษาในช่วงเวลาที่ไม่มีเมฆ
ในช่วงคลื่นต่างๆ  มาท าการผสมภาพโดยใช้ช่วงคลื่นที่ 3 ให้แสงเป็นสีน้ าเงิน ช่วงคลื่นที่ 4 ให้แสง
เป็นสีแดง และช่วงคลื่นที่ 5 ให้แสงเป็นสีเขียว เพื่อให้ได้ภาพสีผสมที่เหมาะสมกับการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 
  1.2 การปรับแก้ข้อมูลก่อนการจ าแนก (Pre-processing)  ซึ่งประกอบด้วย   
   1.2.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 
เพื่อให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องกับพื้นที่จริงและอ้างอิงกับแผนที่ภูมิประเทศ L7018  
 2. การจ าแนกข้อมูล 
  2.1 น าข้อมูลที่ผ่านการผสมของช่วงคลื่นที่เป็นภาพสีผสมแล้ว  มาท าการจ าแนก
ประเภทของข้อมูลโดยวีธี   การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบไม่มีการก ากับดูแล 
(Unsupervised classification) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าการค านวณค่าสถิติและแยกประเภท
ของข้อมูลตามที่ต้องการศึกษา  
  2.2 ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงในภูมิประเทศ  และน า
ข้อมูลมาใช้ปรับแก้ในส่วนที่มีความผิดพลาดจากการแปลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
  2.3 น าข้อมูลที่ผ่านการผสมของช่วงคลื่นเป็นภาพสีผสมแล้วมาท าการจ าแนกประเภท
ข้อมูลโดยวิธี การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับดูแล (Supervised classification)   
อีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการก าหนดพื้นที่ข้อมูลตัวอย่างของข้อมูล
แต่ละประเภทเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท าการค านวณค่าสถิติและแยกประเภทของข้อมูลตามที่ต้องการ
ศึกษา 
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  2.4 ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงในภูมิประเทศ  เพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดครั้งสุดท้ายหลังจากมีการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีการก ากับ
ดูแล และน าข้อมูลมาใช้ในการตกแต่งข้อมูลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 6  ขั้นจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ชุดโปรแกรมทางรีโมทเซนซิ่ง 
 
 

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
พ.ศ. 2544, 2549 และ 2554 

ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิง
เรขาคณิต (Geometric correction) 

จ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
Unsupervised classification 
Supervised classification 

 

ตกแต่งข้อมูลภายหลังจากการ
จ าแนกประเภทข้อมูล 

แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พ.ศ. 2544, 2549 และ 2554 

ข้อมูลแบบราสเตอร์ 
 

แผนที่ภมูิประเทศ 
L 7018 

ส ารวจรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูก
ต้องภาคสนาม 
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  2.5 ท าการตกแต่งข้อมูลภายหลังจากการจ าแนกประเภทข้อมูลแล้ว   
  2.6 ส่งออกข้อมูลภาพดาวเทียมที่ผ่านการจ าแนกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในรูปไฟล์
ดิจิตอล (Digital file) เพื่อน าไปใช้ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป 
 4.2  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุด
โปรแกรม (ArcGIS Version 9.2) โดยมีขั้นตอนดังน้ี (ภาพประกอบ 7) 
 1.  การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  1.1 การน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการน าภาพดาวเทียมที่ผ่านการจ าแนกข้อมูลซึ่ง
เป็นข้อมูลแบบราสเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลแบบเวกเตอร์  โดยท าการลอกลายแผนที่ข้อมูลแต่ละ
ประเภทข้อมูลการใช้ท่ีดิน  
  1.2 การน าเข้าข้อมูลเชิงคุณลักษณะ โดยการน าข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ซึ่งเป็นข้อมูล
แสดงลักษณะของพื้นท่ี เช่น ประเภทการใช้ที่ดิน เป็นต้น 
 2. การปรับแต่งข้อมูลการใช้ที่ดินแต่ละประเภทให้มีความถูกต้อง โดยการแก้ไขความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากการลอกลายแผนที่ และการทับกันของจุด หรือเส้น ในต าแหน่งเดียวกัน 
รวมถึงการปรับมาตราส่วนแผนทีแ่ละพิกัดแผนท่ีให้อยู่ในระดับเดียวกัน  
 3. การจัดการข้อมูลการใช้ท่ีดินแต่ละประเภท โดยสร้างแฟ้มจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง
คุณลักษณะ ท าการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล และการแบ่งหมวดหมู่ประเภทการใช้ที่ดินอย่างเป็น
ระบบ ท าให้สามารถเรียกใช้ได้สะดวกรวดเร็ว 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
  4.1  น าเข้ามูลประเภทการใช้ท่ีดินต่างๆ ทั้ง 3 ช่วงเวลา ระหว่างข้อมูลประเภทการใช้
ที่ดิน พ.ศ. 2544 ถึง 2549  พ.ศ. 2549 ถึง 2554 และ พ.ศ. 2544 ถึง 2554 มาท าการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ (Spatial Analysis) โดยใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูล (overlay) แผนที่การใช้ที่ดินระหว่างปีที่น ามา
วิเคราะห์ จะท าให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการใช้ที่ดินเพื่อทราบถึงว่าพื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละ
ประเภท เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ในกรณีเพิ่มขึ้น เป็นการเปลี่ยนมาจากการใช้ที่ดินประเภทใด 
และในกรณีลดลง เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ที่ดินประเภทใด โดยสามารถแสดงผลออกมาใน
รูปของตารางการปะปนระหว่างประเภทข้อมูล (Confusion matrix) และแผนที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา และทราบว่าการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินมีผลมาจากการใช้ที่ดินประเภทใดบ้างของแต่ละช่วงเวลา โดยจ านวนลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้จะเท่ากับ (จ านวนประเภทการใช้ที่ดิน)จ านวนช่วงเวลา  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
จ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน ออกเป็น 9 ประเภท จาก 2 ช่วงเวลา ท าให้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ 
มีทั้งหมด 81 ลักษณะ ซึ่งสามารถแสดงได้ในลักษณะตารางความสัมพันธ์ ดังนี้ (ตาราง 9) 
  ก าหนดให้การใช้ที่ดินในปีก่อนหน้าอยู่ในด้านคอลัมน์ หรือแกนตั้ง และการใช้ที่ดินใน
ปีหลัง อยู่ในด้านแถว หรือแกนนอน แบ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้เป็น 3 ลักษณะหลัก ได้แก่ 
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ภาพประกอบ 7  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

น าเข้าแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พ.ศ. 2544, 2549 และ 2554 
ข้อมูลแบบแบบราสเตอร์ 

 

การปรับแต่งข้อมูลการใช้ที่ดิน 
ให้มีความถูกต้อง 

การจัดการข้อมูลการใช้ที่ดิน 
แต่ละประเภท 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

พ.ศ. 2544-2549 พ.ศ. 2549-2554 
และ พ.ศ. 2544-2554 
 

แผนที่การแปลี่ยนการใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2544-2549, พ.ศ. 2549-2554 
และ พ.ศ. 2544-2554 

 

การลอกลายแผนที ่
Map digitizing 

การแก้ไขความคลาดเคล่ือน
เน่ืองจากการลอกลายแผนที ่

บันทึก แก้ไข แบ่งหวดหมู ่
ข้อมูลตารางคุณลักษณะ 

 

ซ้อนทับข้อมูล  
(overlay) 

วิเคราะห์เชงิพื้นที ่
(Spatial Analysis) 

แสดงผลการวิเคราะห์ 
การเปลี่ยนแปลง 

ตารางการปะปนระหว่าง
ประเภทข้อมูล 

(Confusion matrix) 
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ตาราง 9 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินแบบ 2 ช่วงเวลาในรูปของตารางการปะปนระหว่าง 
   ประเภทข้อมูล 
 

  
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

  ประเภทพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คงที่) ซึ่งอยู่ในแนวทะแยงจากซ้ายไปขวาของ
ตาราง   
  ประเภทพื้นที่ที่ลดลง (-) ซึ่งอยู่ในในด้านแกนนอน บอกให้ทราบว่าพื้นที่ของการใช้
ที่ดินในปีก่อนหน้าที่ลดลงนั้น เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเภทการใช้ที่ดินใดในปีหลัง และจ านวนเท่าใด 
  ประเภทพื้นที่ที่เพิ่ม (+) ซึ่งจะอยู่ด้านแกนตั้ง บอกให้ทราบว่าพื้นที่ของการใช้ที่ดินใน
ปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นนั้น เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเภทการใช้ที่ดินใดในปีหลัง และจ านวนเท่าใด 
  หน่วยของการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต สามารถแสดงได้ทั้ง
ในด้านจ านวนของพื้นที่จริง และเป็นสัดส่วนร้อยละเทียบกับการเปลี่ยนแปลง 
 5.  การแสดงผลข้อมูล โดยสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต  มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนาประกอบกับตาราง  กราฟ  และ
แผนที่  
 
 4.3 แบบจ าลอง CA_MAKOV  
 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยแบบจ าลอง CA_MARKOV โดย
ใช้โปรแกรม IDRISI Andes Edition 15 มีการด าเนินการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจสอบค่า
ความถูกต้องของแบบจ าลอง CA_MAKOV และ 2) การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
จังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2564  โดยมีขั้นตอนดังน้ี (ภาพประกอบ 8) 
 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 ป
ีก่อ

นห
น้า

 

การใช้ที่ดิน ปีหลัง 
ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 คงที่         
2  คงที่        
3   คงที่       
4    คงที่      
5     คงที่     
6      คงที่    
7       คงที่   
8        คงที่  
9         คงที่ 
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ภาพประกอบ 8 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยแบบจ าลอง CA_MARKOV 

แผนที่การใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2544 
แผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2549 

 

 

Markov analysis 
 

 

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 

 

 

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 

 

สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 

 

 

สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 

 

 

CA_MARKOV 
 

 แผนที่การคาดการณ์แนวโน้ม 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 

 

 

แผนที่การคาดการณ์แนวโน้ม 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 

 

 

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยน 
การใช้ที่ดิน ในระหว่าง  
 พ.ศ. 2554-2564 

 

 

ตรวจสอบค่าความถูกต้องของ 
แบบจ าลอง CA_MAKOV 

น าเข้าข้อมูล 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 จากแบบจ าลอง 

ซ้อนทับข้อมูล (overlay) 
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 จากดาวเทียม 

 

ตารางค านวณค่าความ
ผดิพลาด (Error Matrix) 

 

คา่ความถูกต้องของ 
แบบจ าลอง CA_MAKOV 
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4.3.1 การตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง CA_MAKOV 
  1. น าเข้าข้อมูลการใชท้ี่ดิน พ.ศ.  2544  และ  2549  เพื่อหาแนวโน้มการใช้ที่ดินของ
ปี พ.ศ. 2554  แบบจ าลองมาร์คอฟ ด้วยโปรแกรม IDRISI ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ค่าความน่าจะเป็นของ
การเปลี่ยนแปลง (Probability of changing) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง (Transition of 
changing) 
  2. น าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้าง
แบบจ าลองการใช้ทีด่ิน พ.ศ. 2554 ด้วยแบบจ าลอง CA_MARKOV  
  3. น าแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลอง 
CA_MAKOV มาซ้อนทับกับแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการจ าแนกประเภทข้อมูล
ดาวเทียม  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินของแผนที่ทั้ง 2 ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
รูปแบบการใช้ทีด่ิน 9 ประเภท 
  4. น าผลการเปรียบเทียบที่ได้ มาตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง
CA_MAKOV โดยใชต้ารางค านวณค่าความผิดพลาด (Error Matrix) เพื่อใช้ค านวณค่าความถูกต้อง
ทัง้หมด (Overall Accuracy) ของการจ าแนกประเภทข้อมูล (ตารางที่ 10)  
  5.  วิเคราะห์และค านวณพื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภท  และเปรียบเทียบข้อมูลการ
ใช้ทีด่ินท่ีได้จากแบบจ าลองกับข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม 

 
ตาราง 10 การตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยใช้ตารางค านวณค่าความผิดพลาด 
 

 
 
ที่มา : คอนแกลตัน; และ กรีน (Congalton; and Green. 1999) 
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       เมื่อ        i     คอื  แถว (Row) และ j คอื แนวตั้ง (Column)  
                               nii   คอื  แถวที่ i  แนวตั้งที ่i  หรอื แถวที่ j  บรรทัดที ่j   
            n    คอื  ผลรวมทั้งหมด 
 
 4.3.2 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2564 
  1. หาค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบจ าลองมาร์คอฟ เพื่อหาเมทริกซ์ความน่าจะเป็น และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดิน 2 ช่วงเวลา ใน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.2549 เป็นฐานด าเนินการ
วิเคราะห ์ 
  2. น าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์ตาม มาสร้าง
แบบจ าลองการใช้ที่ดิน อีก 10 ปี ข้างหน้า คือ พ.ศ. 2564 ด้วยแบบจ าลอง CA_MARKOV เพื่อ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 
  3. ค านวณพื้นที่การที่ดินแต่ละประเภทใน พ.ศ. 2564 และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินในชว่งระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2564 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจ าลอง Markov Chain และ Markov Cellular Automata เพื่อ
ศึกษารูปแบบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และคาดการณ์แนวโน้มรูปแบบการใช้
ที่ดินในอนาคตของพื้นท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ลักษณะการใช้ที่ดิน  
 2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
 3. ศึกษาความเหมาะสมของแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์แนวโน้มการใชท้ี่ดิน 
 4. การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน 
 
1. ลักษณะการใช้ที่ดิน  
 การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 ใน
จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ 513,821 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 321,138,125 ไร่ โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT - 5 ระบบ TM ก าหนดให้ช่วงคลื่นที่ 3 ให้แสงเป็น
สีน้ าเงิน ช่วงคลื่นที่ 4 ให้แสงเป็นสีแดง และช่วงคลื่นที่ 5 ให้แสงเป็นสีเขียว ซึ่งสามารถจ าแนก
ประเภทการใช้ที่ดินได้ 9 ประเภท ผลการศึกษาสรุปลักษณะการใช้ที่ดินได้ดังนี้ (ตาราง 11 
และภาพประกอบ 9)  
 1.1 พื้นทีส่ิ่งปลูกสร้าง 
  พื้นที่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย แหล่งชุมชน พื้นที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม 
เป็นต้น ผลจากการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่ชุมชน พ.ศ. 2544 
มีประมาณ 27,894,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.69 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 50,406,250 ไร ่
คิดเป็นร้อยละ 15.70  และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่ประมาณ 80,618,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.10 
การศึกษาพบว่า พื้นทีชุ่มชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จาก พ.ศ. 2544–2554 
 1.2 พื้นที่ป่าไม ้
  พื้นที่ป่าไม ้ซึ่งประกอบด้วย พื้นทีป่่าดิบชื้น ป่าดิบเขา  เป็นต้น ผลจากการจ าแนก
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2544 มีประมาณ 57,402,500 ไร ่
คิดเป็นร้อยละ 17.87 ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 46,323,750 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 14.42 ของพื้นที่ศึกษา และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่ประมาณ 20,314,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
6.33 ของพื้นท่ีศึกษา การศึกษาดังกล่าวแสดงว่าพื้นทีป่่าไม้ลดลงทุกป ี 
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ตาราง 11 ลักษณะการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 

         ไร ่          ไร ่          ไร ่  

พื้นทีชุ่มชน 27,894,375 (8.69%) 50,406,250 (15.70%) 80,618,750 (25.10%) 

พื้นที่ป่าไม้ 57,402,500 (17.87%) 46,323,750 (14.42%) 20,314,375 (6.33%) 

พื้นที่ป่าชายเลน 10,640,625 (3.31%) 11,483,750 (3.58%) 11,860,000 (3.69%) 

พื้นที่สวนยางพารา 125,250,625 (39.00%) 104,840,625 (32.65%) 119,210,625 (37.12%) 

พื้นที่สวนผลไม้ 56,270,000 (17.53%) 78,253,125 (24.37%) 67,718,125 (21.09%) 

พื้นที่นาข้าว 14,340,000 (4.47%) 7,610,000 (2.37%) 3,115,625 (0.97%) 

พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 12,654,375 (3.94%) 15,093,750 (4.70%) 10,959,375 (3.41%) 

พื้นที่แหล่งน้ า 4,058,125 (1.26%) 3,042,500 (0.95%) 2,475,625 (0.77%) 

พื้นที่อื่นๆ 12,627,500 (3.93%) 4,084,375 (1.27%) 4,865,625 (1.52%) 

พื้นที่รวม 321,138,125 (100.00%) 321,138,125 (100.00) 321,138,125 (100.00%) 
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จ ำนวนพ้ืนที ่(ไร่)

0

30,000,000

60,000,000

90,000,000

120,000,000

150,000,000

พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554

พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน
พ้ืนที่สวนยำงพำรำ พ้ืนที่สวนผลไม้ พ้ืนที่นำข้ำว
พ้ืนที่นำกุ้งและบ่อเล้ียงปลำ พ้ืนที่แหล่งน้ ำ พ้ืนที่อ่ืนๆ

 ภาพประกอบ 9 ลักษณะการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 
 
 1.3 พื้นที่ป่าชายเลน 
  พื้นที่ป่าชายเลน  ซึ่งประกอบด้วย สังคมพืชที่อยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล และปาก
แม่น้ าที่มีดินเลน หรือ ดินเลนปนทราย พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไม้ในสกุลโกงกาง ได้แก่ 
โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ และพันธุ์ไม้อื่นๆ ขึ้นปะปน เช่น แสมขาว แสมด า เป็นต้น ผล
จากการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2544 มี
ประมาณ 10,640,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.31 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 11,483,750 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 3.58  และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่ประมาณ 11,860,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.69  
การศึกษาพบว่า พื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จาก พ.ศ. 2544–2554 เนื่อง
จังหวัดภูเก็ตมีการอนุรักษ์และฟื้นฟู่ทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
 1.4 พื้นที่สวนยางพารา 
  พื้นที่สวนยางพารา เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเนื่องจากเป็นพืชเศษฐกิจที่สร้าง
รายได้แก่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย บริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีอายุต่างๆกัน  ผลจากการ
จ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่สวนยางพารา  พ.ศ. 2544 มีประมาณ 
125,250,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.00 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 104,840,625 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 32.65 และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่ประมาณ 119,210,625 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 37.12  
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 1.5 พื้นที่สวนผลไม้ 
  พื้นที่สวนผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย บริเวณพื้นที่สวนผลไม้ที่มีอายุต่างๆกัน ประกอบ
ไปด้วยผลไม้ต่างๆ เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และสะตอ เป็นต้น ผลจากการจ าแนกข้อมูลภาพ
ถ่ายจากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่สวนผลไม้ พ.ศ. 2544 มีประมาณ 56,270,000 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 17.53 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 78,253,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.37 และ พ.ศ. 
2554 มีเนื้อที่ประมาณ 67,718,125 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 21.09  
 1.6 พื้นที่นาข้าว   
  พื้นที่นาข้าว ซึ่งประกอบด้วย บริเวณพื้นที่นาด า และนาหว่าน โดยจะท านาในช่วง
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ผลจากการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่นาข้าว พ.ศ. 2544 มีประมาณ 14,340,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.47 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 7,610,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.37 และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่
ประมาณ 3,115,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.97 การศึกษาพบว่าพื้นที่นาข้าวมีแนวโน้มลดลงทุกปี 
ทั้งน้ีเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 1.7 พื้นที่นากุ้งและบ่อปลา 
  พื้นที่นากุ้งและบ่อปลา ซึ่งประกอบด้วย บริเวณพื้นที่เป็นบ่อกุ้งและบ่อปลาที่มีน้ า
เต็มบ่อ กุ้งและปลาที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ กุ้งกุลาด า และกุ้งธรรมชาติ หรือกุ้งแชบ๊วย  และปลา
กระพงขาว ผลจากการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่นากุ้งและบ่อ
ปลา พ.ศ. 2544 มีประมาณ 12,654,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.94 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 
15,093,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.70 และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่ประมาณ 10,959,375 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.41  
 1.8 พื้นที่แหล่งน้ า  
  พื้นที่แหล่งน้ า ซึ่งประกอบด้วย บริเวณพื้นที่เป็น คลอง บึง ทะเลสาบ  แหล่งเก็บ
กักน้ าที่สร้างขึ้น และแหล่งน้ าขังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  ผลจากการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่แหล่งน้ า พ.ศ. 2544 มีประมาณ 4,058,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.26 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 3,042,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.95 และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่
ประมาณ 2,475,625 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 0.77  
 1.9 พื้นที่อื่นๆ 
  พื้นที่อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย บริเวณพื้นที่เหมืองแร่ พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่โล่งเตียน
ปราศจากสิ่งปกคลุม พื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กมากจ าแนกไม่ได้ ผลจากการจ าแนกข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียม ทั้ง 3 ปี พบว่า พื้นที่อื่นๆ พ.ศ. 2544 มีประมาณ 12,627,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.93 พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 4,084,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.27 และ พ.ศ. 2554 มีเนื้อที่
ประมาณ 4,865,625 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 1.52  
 สรุปลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษาตามการจ าแนก พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2554 ได้ดังนี ้ 
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  การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2544 (ภาพประกอบ 10) สามารถจ าแนกได้ 9 
ประเภท ประกอบด้วย พื้นที่สวนยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่
สวนผลไม้ พื้นที่ชุมชน พื้นที่นาข้าว พื้นที่นากุ้งและบ่อเลื้ยงปลา พื้นที่อื่นๆ พื้นที่ป่าชายเลน 
และพื้นท่ีแหล่งน้ า ตามล าดับ  
  การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาพประกอบ 11) สามารถจ าแนกได้ 9 
ประเภท ประกอบด้วย พื้นที่สวนยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่สวนผลไม้ 
พื้นที่ชุมชน พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลื้ยงปลา พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่นาข้าว พื้นที่อื่นๆ 
และพื้นท่ีแหล่งน้ า ตามล าดับ  
  การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาพประกอบ 12) สามารถจ าแนกได้ 9 
ประเภท ประกอบด้วย พื้นที่สวนยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน พื้นที่
สวนผลไม้ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่นากุ้งและบ่อเลื้ยงปลา พื้นที่อื่นๆ พื้นที่นาข้าว และ
พื้นที่แหล่งน้ า ตามล าดับ 
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ภาพประกอบ 10  แผนท่ีการใช้ท่ีดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2544 
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ภาพประกอบ 11  แผนท่ีการใช้ท่ีดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2549 
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ภาพประกอบ 12 แผนที่การใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
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2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต 
 การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ ระหว่าง
ข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินของ พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
ศึกษา คือระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 และระหว่าง พ.ศ. 2549-2550 โดยใช้โปรแกรมประมวลผล
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การใช้ที่ดิน พรอ้มทั้งค านวณพื้นที่การใช้ที่ดินแต่
ละประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2549  
  การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 ได้ผลลัพธ์
ของสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดิน สามารถสรุปลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้  
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชน พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 22,511,875 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 23.56 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) ทั้งนี้พื้นที่ศึกษามีชุมชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมี
ประชาชนอพยพเข้ามาอาศัยท ากินมากขึ้น ท าให้จ านวนประชากรมากขึ้น อัตราการขยายตัว
ของเมืองจึงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้อาจเกิดจากการก่อสร้างเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ชุมชน ดังนี้ เปลี่ยนจาก
พื้นที่สวนผลไม้ 10,874,375 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 10,276,875 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 3,961,875 ไร ่
พื้นที่นาข้าว 2,761,250 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 1,752,500 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 465,000 
ไร ่พื้นท่ีป่าไม้ 181,250 ไร ่และพื้นที่ป่าชายเลย 13,750 ไร ่ ตามล าดับ (ตาราง 13) 
 
ตาราง 12  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่)  

การเปลี่ยนแปลง 
(%) 

  พ.ศ. 
  2544 

  พ.ศ. 
  2549 

เปลี่ยนแปลง 

พื้นทีชุ่มชน 27,894,375 50,406,250 +22,511,875 +23.56 
พื้นที่ป่าไม ้ 57,402,500 46,323,750 -11,078,750 -11.59 
พื้นที่ป่าชายเลน 10,640,625 11,483,750 +843,125 +0.88 
พื้นที่สวนยางพารา 125,250,625 104,840,625 -20,410,000         -21.36 
พื้นที่สวนผลไม ้ 56,270,000 78,253,125 +21,983,125         +23.01 
พื้นที่นาข้าว 14,340,000 7,610,000 -6,730,000  -7.04 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 12,654,375 15,093,750 +2,439,375  +2.56 
พื้นที่แหล่งน้ า 4,058,125 3,042,500 -1,015,625  -1.06 
พื้นที่อื่นๆ 12,627,500 4,084,375 -8,543,125  -8.94 

พื้นที่รวม 321,138,125 321,138,125 95,555,000 100.00 
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ตาราง 13  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2544-2549 
 

 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2549 

 

 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 รวม 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

54
4 

Class 1 20,119,375 180,000 292,500 1,360,625 4,369,375 296,875 1,102,500 43,125 130,000 27,894,375 

Class 2 181,250 30,903,125 41,875 23,786,250 1,975,000 356,250 41,875 70 116,805 57,402,500 

Class 3 13,750 80,000 9,816,875 67,500 100,000 15,000 531,250 15,625 625 10,640,625 

Class 4 10,276,875 9,155,000 171,250 67,029,375 30,971,250 3,631,250 1,131,250 60,625 2,823,750 125,250,625 

Class 5 10,874,375 5,755,000 616,250 9,767,500 25,350,625 456,875 2,585,000 410,050 454,325 56,270,000 

Class 6 2,761,250 36,875 4,375 1,186,250 8,123,750 1,373,125 528,125 12,500 313,750 14,340,000 

Class 7 1,752,500 77,500 514,375 155,625 1,438,125 268,125 7,941,875 481,250 25,000 12,654,375 

Class 8 465,000 86,250 17,500 66,875 605,625 11,250 793,125 2,012,380 120 4,058,125 

Class 9 3,961,875 50,000 8,750 1,420,625 5,319,375 1,201,250 438,750 6,875 220,000 12,627,500 

 รวม 50,406,250 46,323,750 11,483,750 104,840,625 78,253,125 7,610,000 15,093,750 3,042,500 4,084,375 321,138,125 

 
หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 
Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 
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ภาพประกอบ 13 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดภเูก็ต พ.ศ. 2544-2549 
 
หมายเหตุ  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอธิบายรายละเอียดที่ภาพผนวก 1 
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  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ พบว่า ป่าไม้มีพื้นที่ลดลงประมาณ 11,078,750 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 11.59 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่สวนยางพารา
มากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 23,786,250 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่สวนผลไม้ 1,975,000 ไร่ พื้นที่
นาข้าว 356,250 ไร่ พื้นที่ชุมชน 181,250 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 116,805ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 
41,875 ไร่ พื้นท่ีป่าชายเลย 41,875 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ า 70 ไร่ ตามล าดับ (ตาราง 13) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 843,125 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.88 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจาก
พื้นทีต่่างๆ เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ดังนี้ เปลี่ยนจากพื้นที่สวนผลไม้ 616,250 ไร่  พื้นที่นากุ้งและบ่อ
เลี้ยงปลา 514,375 ไร่ พื้นที่ชุมชน 292,500 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 171,250 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 
41,875 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 17,500 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 8,750 ไร่ และพื้นที่นาข้าว 4,375 ไร่ ตามล าดับ 
(ตาราง 13)  
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สวนยางพารา พบว่า สวนยาพารามีพื้นที่ลดลงประมาณ 
20,410,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.36 (ตารางที่ 12 และภาพประกอบ 13) มีการแปรสภาพเป็น
พื้นที่สวนผลไม้มากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 30,971,250 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 
10,276,875 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 9,155,000 ไร่ พื้นที่นาข้าว 3,631,250 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 2,823,750 ไร่ 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 1,131,250 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลย 171,250 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ า 
60,625 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 13) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สวนผลไม้ พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 21,983,125 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 23.01 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
จากพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่สวนผลไม้ ดังนี้ เปลี่ยนจากพื้นที่สวนยางพารา 30,971,250 ไร่ พื้นที่นา
ข้าว 8,123,750 ไร ่พื้นที่อื่นๆ 5,319,375 ไร่ พื้นที่ชุมชน 4,369,375 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,975,000 ไร่ 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 1,438,125 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 605,625 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 
100,000 ไร่ ตามล าดับ (ตาราง 13) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าว พบว่า นาข้าวมีพื้นที่ลดลงประมาณ 6,730,000 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.04 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่สวนผลไม้มาก
ที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 8,123,750 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 2,761,250 ไร่ พื้นที่สวน
ยางพารา 1,186,250 ไร ่พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 528,125 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 313,750 ไร่ พื้นที่ป่า
ไม้ 36,875 ไร ่พื้นที่แหล่งน้ า 12,500 ไร ่และพื้นที่ป่าชายเลย 4,375 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 13) 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 2,439,375 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.56 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) ทั้งนี้เนื่องจากกุ้งทะเลมีราคาสูง จากผล
การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ 
เป็นพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ดังนี้  เปลี่ยนจากพื้นที่สวนผลไม้ 2,585,000 ไร่ พื้นที่สวน
ยางพารา 1,131,250 ไร่ พื้นที่ชุมชน 1,102,500 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 793,125 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลย 
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531,250 ไร่  พื้นที่นาข้าว 528,125 ไร่  พื้นที่อื่นๆ 438,750 ไร่  และพื้นที่ป่าไม้ 41,875 ไร่ 
ตามล าดับ (ตาราง 13) 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แหล่งน้ า พบว่า แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลงประมาณ 1,015,625 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.06 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) เนื่องจากแปรสภาพเป็นพื้นที่นากุ้งและบ่อ
เลี้ยงปลา 793,125 ไร่ พื้นที่สวนผลไม้ 605,625 ไร่ พื้นที่สิ่งชุมชน 465,000 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 
86,250 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 66,875 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลย 17,500 ไร่ พื้นที่นาข้าว 11,250 ไร ่
และพื้นท่ีอื่นๆ 120 ไร่ ตามล าดับ (ตาราง 13) 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่อื่นๆ พบว่า พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ลดลงประมาณ 8,543,125 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 8.94 (ตาราง 12 และภาพประกอบ 13) เนื่องจากแปรสภาพเป็นพื้นที่สวนผลไม้ 
5,319,375 ไร่ พื้นที่ชุมชน 3,961,875 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 1,420,625 ไร่ พื้นที่นาข้าว 
1,201,250 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 438,750 ไร่  พื้นที่ป่าไม้ 50,000 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลย 
8,750 ไร ่และพื้นท่ีแหล่งน้ า  6,875 ตามล าดับ (ตาราง 13) 
 สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2544-2549 ของพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 95,555,000 ไร่ โดยมีพื้นที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ เพิ่มขึ้น 
22,511,875 ไร่ หรือร้อยละ 23.56 รองลงมาเป็น พื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 20,410,000 ไร่ 
หรือร้อยละ 21.36 และพื้นที่สวนผลไม้ เพิ่มขึ้น 21,983,125 ไร่หรือร้อยละ 23.01 ตามล าดับ  
แสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่มีจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดจากการอพยพเข้ามาใน
พื้นที่เพื่อตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพ หรือเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่ออัตราการขยายตัวของ
พื้นที่ชุมชน เพื่อรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
ส่วนพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ พื้นที่ป่าชายเลย เพิ่มขึ้น 843,125 ไร่ หรือร้อยละ  0.88  
 2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2549-2554  
 การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2549-2554 ได้ผลลัพธ์ของ
สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ สามารถสรุปลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้   
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชน พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 30,212,500 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.02 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) ทั้งนี้พื้นที่ศึกษามีชุมชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมี
ประชาชนอพยพเข้ามาอาศัยท ากินมากขึ้น ท าให้จ านวนประชากรมากขึ้น อัตราการขยายตัวของ
เมืองจึงเพิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ชุมชน 
ดังนี้ เปลี่ยนจากพื้นที่สวนผลไม้ 22,405,625 ไร่ สวนยางพารา 8,113,125 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อ
เลี้ยงปลา 3,918,125 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 2,503,125 ไร่ พื้นที่นาข้าว 1,950,625ไร่ พื้นที่อื่นๆ 433,125 
ไร ่พื้นที่แหล่งน้ า 410,625 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 115,625ไร่ ตามล าดับ (ตาราง 15) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ พบว่า ป่าไม้มีพื้นที่ลดลงประมาณ 26,009,375 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 28.43 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่สวนยางพารา
มากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 23,333,750 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่สวนผลไม้ 3,026,875 ไร่ พื้นที่
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ชุมชน 2,503,125 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 235,625 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 101,875 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยง
ปลา 79,375 ไร ่พื้นที่นาข้าว 11,875 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 1,875 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 15) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 376,250 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.41 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจาก
พื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ดังนี้ เปลี่ยนจากพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 908,750 ไร่ พื้นที่
แหล่งน้ า 111,875 ไร่ พื้นที่สวนผลไม้ 105,625 ไร่ พื้นที่ชุมชน 16,250 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 
15,625 ไร ่พื้นทีน่าข้าว 3,750 ไร ่และพื้นที่ป่าไม้ 1,875 ไร ่ตามล าดับ (ตารางที่ 15) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สวนยางพารา พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 14,370,000 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 15.71 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) จากผลการศึกษาพบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่สวนยางพารา ดังนี้ เปลี่ยนจากพื้นที่ป่าไม้ 23,333,750 ไร ่
พื้นที่สวนผลไม้ 14,614,375 ไร่ พื้นที่ชุมชน 2,601,875 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 1,753,125 ไร่ พื้นที่นาข้าว 
1,703,125 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 504,375 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลย 43,125 ไร่ และพื้นที่
แหล่งน้ า 38,125 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 15) 
 
ตาราง 14  การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินระหว่าง พ.ศ. 2549-2554 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง 
 

พ.ศ. 
2549 

พ.ศ. 
2554 

เปลี่ยนแปลง 

พื้นทีชุ่มชน 50,406,250 80,618,750 +30,212,500         +33.02 

พื้นที่ป่าไม ้ 46,323,750 20,314,375 -26,009,375          -28.43 

พื้นที่ป่าชายเลน 11,483,750 11,860,000 +376,250           +0.41 

พื้นที่สวนยางพารา 104,840,625 119,210,625 +14,370,000         +15.71 

พื้นที่สวนผลไม ้ 78,253,125 67,718,125 -10,535,000          -11.52 

พื้นที่นาข้าว 7,610,000 3,115,625 -4,494,375           -4.92 

พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 15,093,750 10,959,375 -4,134,375           -4.52 

พื้นที่แหล่งน้ า 3,042,500 2,475,625 -566,875           -0.62 

พื้นทีอ่ื่นๆ 4,084,375 4,865,625 +781,250           +0.85 

พื้นที่รวม 321,138,125 321,138,125 91,480,000   100.00 
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ตาราง 15  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง  พ.ศ. 2549-2554 
 

 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 

 

 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 รวม 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

54
9 

Class 1 40,768,750 4,375 16,250 2,601,875 5,009,375 416,875 591,250 248,125 749,375 50,406,250 

Class 2 2,503,125 17,029,375 1,875 23,333,750 3,026,875 11,875 79,375 235,625 101,875 46,323,750 

Class 3 115,625 21,250 10,696,250 43,125 375,625 0 230,000 0 1,875 11,483,750 

Class 4 8,113,125 3,025,625 15,625 74,618,750 17,084,375 689,375 200,625 38,125 1,055,000 104,840,625 

Class 5 22,405,625 170,625 105,625 14,614,375 35,660,000 1,730,000 1,321,250 338,125 1,907,500 78,253,125 

Class 6 1,950,625 50,000 3,750 1,703,125 2,846,875 199,375 140,000 625 715,625 7,610,000 

Class 7 3,918,125 11,875 908,750 504,375 1,870,000 11,250 7,461,875 193,125 214,375 15,093,750 

Class 8 410,625 625 111,875 38,125 143,125 0 906,875 1,416,250 15,000 3,042,500 

Class 9 433,125 625 0 1,753,125 1,701,875 56,875 28,125 5,625 105,000 4,084,375 

 รวม 80,618,750 20,314,375 11,860,000 119,210,625 67,718,125 3,115,625 10,959,375 2,475,625 4,865,625 321,138,125 

 
 
 
 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 
Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 
Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 

60 



 61 

 
 
ภาพประกอบ 14 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2549-2554 

 
หมายเหตุ  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอธิบายรายละเอียดที่ภาพผนวก 1 
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  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สวนผลไม้ พบว่า มีพื้นที่ลดลงประมาณ 10,535,000 ไร ่
คิดเป็นร้อยละ 11.52 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนมากที่สุด
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 22,405,625 ไร่ รองลงคือ พื้นที่สวนยางพารา 14,614,375 ไร่  พื้นที่อื่นๆ 
1,907,500 ไร่ พื้นที่นาข้าว 1,730,000 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 1,321,250 ไร่  พื้นที่แหล่ง
น้ า 338,125 ไร่ พื้นท่ีป่าไม้ 170,625 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 105,625 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 15) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าว พบว่า นาข้าวมีพื้นที่ลดลงประมาณ 4,494,375 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.92 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่สวนผลไม้มาก
ที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2,846,875 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 1,950,625 ไร่ พื้นที่สวน
ยางพารา 1,703,125 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 715,625 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 140,000 ไร่ พื้นที่ป่า
ไม้ 50,000 ไร ่พื้นที่ป่าชายเลย 3,750 ไร ่และพื้นที่แหล่งน้ า 625 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 15) 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา พบว่า นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่
ลดลงประมาณ 4,134,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.52 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) เนื่องจาก
แปรสภาพเป็น พื้นที่สิ่งชุมชน 3,918,125 ไร่ พื้นที่สวนผลไม้ 1,870,000 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลย 
908,750 ไร ่พื้นที่สวนยางพารา 504,375  ไร่ พื้นที่อื่นๆ 214,375 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 193,125   ไร ่
พื้นที่ป่าไม้ 11,875 ไร ่และพื้นที่นาข้าว 11,250 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 15) 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แหล่งน้ า พบว่า แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลงประมาณ 566,875 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.62 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) เนื่องจากแปรสภาพเป็นพื้นที่นากุ้งและบ่อ
เลี้ยงปลา 906,875 ไร่ พื้นที่ชุมชน 410,625 ไร่ พื้นที่สวนผลไม้ 143,125 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 
38,125 ไร ่พื้นที่อื่นๆ 15,000 ไร ่และพื้นที่ป่าไม้ 625 ไร่ ตามล าดับ (ตาราง 15) 
  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อื่นๆ พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 781,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.85 (ตาราง 14 และภาพประกอบ 14) จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จาก พื้นที่
ต่างๆ เป็นพื้นที่อื่นๆ ดังนี้  เปลี่ยนจากพื้นที่สวนผลไม้ 1,907,500 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 
1,055,000 ไร่ พื้นที่ชุมชน 749,375 ไร่ พื้นที่นาข้าว 715,625 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 
214,375 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 101,875 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 15,000 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้ 1,875 ไร ่
ตามล าดับ (ตาราง 15) 
 สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2549-2554 ของพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 91,480,000 ไร่ โดยมีพื้นที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ เพิ่มขึ้น 
30,212,500 ไร่ หรือร้อยละ 33.02 แสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่มีจ านวนประชากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากการอพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพ หรือเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผล
ต่ออัตราการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน เพื่อรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่ลดลง 26,009,375 ไร่ หรือร้อยละ 
28.43 แสดงให้เห็นว่ามีการบุกรุกพื้นป่าไม้ เพื่อท าการเกษตรและชุมชนมากขึ้น  และพื้นที่สวน
ยางพาราเพิ่มขึ้น 14,370,000 ไร่หรือร้อยละ 15.71 เนื่องจากยางพารามีราคาดีในช่วงเวลา
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ดังกล่าว    ส่วนพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ พื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มขึ้น 376,250 ไร่ หรือ
ร้อยละ  0.41  
 2.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2554  
  การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2554 ได้ผลลัพธ์ของ
สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ทีด่ิน สามารถสรุปลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้  
   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชน พบว่า เพิ่มขึ้น ประมาณ 52,724,375 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 40.31 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่
สิ่งปลูกสร้าง ดังนี ้เปลี่ยนจากพื้นที่สวนผลไม้ 20,690,625 ไร่ สวนยางพารา 19,668,750 ไร่ พื้นที่
อื่นๆ 5,583,750 ไร่ พื้นที่นาข้าว 5,083,125 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 3,568,125 ไร่ พื้นที่
ป่าไม้ 2,710,625 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 887,500 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 161,875 ไร่ ตามล าดับ 
(ตาราง 17) 
   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ พบว่า ป่าไม้มีพื้นที่ลดลงประมาณ 37,088,125 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ  28.36 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่สวน
ยางพารามากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 33,228,750 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่สวนผลไม้ 4,383,750 
ไร่ พื้นที่ชุมชน 2,710,625 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 261,250 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 172,500 ไร่ พื้นที่นาข้าว 
45,600 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 45,000 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 3,125 ไร่ ตามล าดับ 
(ตาราง 17) 
 
ตาราง 16  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2554 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง 
 

พ.ศ. 
2544 

พ.ศ. 
2554 

เปลี่ยนแปลง 

พื้นทีชุ่มชน 27,894,375 80,618,750 +52,724,375         +40.31 

พื้นที่ป่าไม ้ 57,402,500 20,314,375 -37,088,125         -28.36 

พื้นที่ป่าชายเลน 10,640,625 11,860,000 +1,219,375          +0.93 

พื้นที่สวนยางพารา 125,250,625 119,210,625 -6,040,000          -4.62 

พื้นที่สวนผลไม ้ 56,270,000 67,718,125 +11,448,125          +8.75 

พื้นที่นาข้าว 14,340,000 3,115,625 -11,224,375          -8.58 

พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 12,654,375 10,959,375 -1,695,000          -1.31 

พื้นที่แหล่งน้ า 4,058,125 2,475,625 -1,582,500          -1.21 

พื้นที่อื่นๆ 12,627,500 4,865,625 -7,761,875          -5.93 

พื้นที่รวม 321,138,125 321,138,125 130,783,750        100.00 
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ตาราง 17  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2544-2554 
 

 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 

 

 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 รวม 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

54
4 

Class 1 22,264,375 85,000 315,625 1,139,375 2,838,750 230,625 531,875 195,000 293,750 27,894,375 

Class 2 2,710,625 16,551,900 3,125 33,228,750 4,383,750 45,600 45,000 261,250 172,500 57,402,500 

Class 3 161,875 23,750 9,721,250 139,375 262,500 625 315,000 0 16,250 10,640,625 

Class 4 19,668,750 1,773,750 76,250 68,915,625 30,207,500 1,535,000 737,500 286,875 2,049,375 125,250,625 

Class 5 20,690,625 833,750 560,000 12,121,250 18,937,500 901,250 1,362,500 30,000 833,125 56,270,000 

Class 6 5,083,125 28,750 4,375 1,486,250 6,406,875 206,875 433,750 8,750 681,250 14,340,000 

Class 7 3,568,125 983,125 1,048,750 231,250 390,625 14,375 6,095,000 100,000 223,125 12,654,375 

Class 8 887,500 1,850 110,000 70,000 370,000 25 1,015,000 1,585,000 18,750 4,058,125 

Class 9 5,583,750 32,500 20,625 1,878,750 3,920,625 181,250 423,750 8,750 577,500 12,627,500 

 รวม 80,618,750 20,314,375 11,860,000 119,210,625 67,718,125 3,115,625 10,959,375 2,475,625 4,865,625 321,138,125 

 
 
 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 

Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 
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ภาพประกอบ 15 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2544-2554 

 
หมายเหตุ  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอธิบายรายละเอียดที่ภาพผนวก 1 
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   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 1,219,375 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.93 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
จากพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ดังนี้ เปลี่ยนจากพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 1,048,750 ไร ่
พื้นที่สวนผลไม้ 560,000 ไร่ พื้นที่ชุมชน 315,625 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 110,000 ไร่ พื้นที่สวน
ยางพารา 76,250 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 20,625 ไร่ พื้นที่นาข้าว 4,375  ไร่ และพื้นที่ป่าไม้ 3,125 ไร ่
ตามล าดับ (ตาราง 17) 
   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สวนยางพารา พบว่า สวนยาพารามีพื้นที่ลดลง
ประมาณ 6,040,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.62 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) มีการแปรสภาพ
เป็นพื้นที่สวนผลไม้มากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 30,207,500 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 
19,668,750 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 2,049,375 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,773,750 ไร่ นาข้าว 1,535,000  ไร่ พื้นที่
นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 737,500 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 286,875 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 76,250 ไร ่
ตามล าดับ (ตาราง 17) 
   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สวนผลไม้ พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 11,448,125 ไร ่
คิดเป็นร้อยละ  8.75 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ เป็น
พื้นที่สวนผลไม้ ดังนี้ พื้นที่สวนยางพารา 30,207,500 ไร่ พื้นที่นาข้าว 6,406,875 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 
4,383,750 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 3,920,625 ไร่ พื้นที่ชุมชน 2,838,750 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 
390,625 ไร ่และพื้นที่แหล่งน้ า 370,000 ไร ่และพื้นที่ป่าชายเลย 262,500 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 17) 
   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าว พบว่า นาข้าวมีพื้นที่ลดลงประมาณ 
11,224,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.58 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) มีการแปรสภาพเป็นพื้นที่
สวนผลไม้มากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 6,406,875 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 
5,083,125 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 1,486,250 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 681,250 ไร่ พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยง
ปลา 433,750 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 28,750 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ า 8,750 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลย 4,375 ไร ่
ตามล าดับ (ตาราง 17) 
   การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา พบว่า นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลามี
พื้นที่ลดลงประมาณ 1,695,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.31 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) 
เนื่องจากแปรสภาพเป็นพื้นท่ีชุมชน 3,568,125 ไร่ พื้นท่ีป่าชายเลย 1,048,750 ไร่ พื้นท่ีป่าไม้ 
983,125 ไร่ พื้นที่สวนผลไม้ 390,625 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 231,250 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 223,125 ไร ่
พื้นที่แหล่งน้ า 100,000 ไร่ และพื้นที่นาข้าว 14,375 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 17) 
   การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แหล่งน้ า พบว่า แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลงประมาณ 
1,582,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.21 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) เนื่องจากแปรสภาพเป็น
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 1,015,000 ไร่ พื้นที่สิ่งชุมชน 887,500 ไร่ พื้นที่สวนผลไม้ 370,000 
ไร ่พื้นที่ป่าชายเลย 110,000 ไร่  พื้นที่สวนยางพารา 70,000 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 18,750 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 
1,850 ไร ่และพื้นที่นาข้าว 25 ไร่ ตามล าดับ (ตาราง 17) 
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   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ พบว่า พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ลดลงประมาณ 
7,761,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.93 (ตาราง 16 และภาพประกอบ 15) เนื่องจากแปรสภาพเป็น
พื้นทีชุ่มชน 5,583,750 ไร ่พื้นที่สวนผลไม้ 3,920,625 ไร่ พื้นที่สวนยางพารา 1,878,750 ไร่ พื้นที่
นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 423,750 ไร่ พื้นที่นาข้าว 181,250 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 32,500 ไร่ พื้นที่ป่าชาย
เลย 20,625 ไร ่และพื้นที่แหล่งน้ า 8,750 ไร ่ตามล าดับ (ตาราง 17) 
 สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2554 ของพื้นที่ศึกษา มี
พื้นที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 130,783,750 ไร่ โดยมีพื้นที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ เพิ่มขึ้น 
52,724,375 ไร่ หรือร้อยละ 33.02 ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชนเป็น
จ านวนมาก เช่น หมู่บ้านจัดสรรมาก ดอนโดมิเนียม และโรงแรม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากรเข้ามาอยู่อาศัยและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่ลดลง 
37,088,125 ไร่ หรือร้อยละ 28.36 แสดงให้เห็นว่ามีการบุกรุกพื้นป่าไม้ เพื่อท าการเกษตรและ
ชุมชนมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตนิยมสร้างบ้านพักตากอากาศบนเขาเพื่อการท่องเที่ยวท าให้
ปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก  และพื้นที่สวนสวนผลไม้เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร่หรือร้อยละ 
8.75 ส่วนพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ พื้นที่ป่าชายเลย เพิ่มขึ้น 1,219,375ไร่ หรือร้อยละ 
0.93 แสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตมีการอนุรักษ์และฟื้นฟู่ทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลน 
 
3. ศึกษาความเหมาะสมของแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์การใช้ที่ดิน 
 3.1 สร้างแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2546 

  การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 ด้วยแบบจ าลอง Markov Chain โดย
ใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินของ 2 ช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2544 และ 2549 เป็นข้อมูลพื้นฐาน ได้ผลลัพธ์ของ
การวิเคราะห์ คือ ค่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลง (ตาราง 18) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
(ตาราง 19) และน าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงมาสร้างแบบจ าลองการใช้ที่ดิน มาวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง CA_Markov ได้ผลลัพธ์เป็นแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 
(ภาพประกอบ 16)  
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ตาราง 18 โอกาสของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554  

 
 
 
 
 
 

 
 

 โอกาสของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554  

  Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

54
9 

Class 1 0.3153 0.0095 0.0179 0.1018 0.1341 0.061 0.0666 0.0185 0.0838 

Class 2 0.0541 0.3861 0.0498 0.1036 0.0555 0.0234 0.0391 0.0268 0.0042 

Class 3 0.0441 0.0159 0.2374 0.0531 0.1563 0.0106 0.0555 0.0051 0.0346 

Class 4 0.087 0.0031 0.1354 0.0628 0.1133 0.0223 0.0326 0.0157 0.0504 

Class 5 0.0791 0.0055 0.0141 0.0788 0.2231 0.0318 0.0723 0.0181 0.0301 

Class 6 0.0742 0.0742 0.0055 0.2456 0.1254 0.0068 0.0582 0.0035 0.0547 

Class 7 0.1182 0.005 0.0609 0.066 0.1162 0.0067 0.2274 0.0184 0.0253 

Class 8 0.0512 0.0015 0.0348 0.0491 0.0532 0.0123 0.0941 0.1903 0.0123 

Class 9 0.0399 0.0333 0.0064 0.2858 0.0719 0.0189 0.0243 0.0098 0.0351 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 

Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 68 
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ตาราง 19 สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 

 สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554  

  Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

54
9 

Class 1 2375 72 135 766 1010 459 501 139 631 

Class 2 562 4008 517 1075 576 243 406 278 44 

Class 3 128 46 687 154 452 31 161 15 100 

Class 4 2614 1872 91 4036 3377 665 972 468 1502 

Class 5 724 51 129 721 2041 291 662 166 275 

Class 6 122 122 9 404 206 11 96 6 90 

Class 7 523 23 274 297 523 30 1024 83 114 

Class 8 43 1 29 42 45 10 80 161 10 

Class 9 380 317 61 2726 686 180 232 93 335 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 

Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 

69 
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ภาพประกอบ 16 แผนที่การใชท้ี่ดิน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ที่ได้จากแบบจ าลอง 
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 3.2 เปรียบเทียบข้อมูลการที่ดินที่ได้จากแบบจ าลอง กับข้อมูลที่ได้จากการจ าแนก
ประเภทข้อมูลดาวเทียม 
  ผลจากการคาดการณ์การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 ด้วยแบบจ าลอง (ตาราง 20) พบว่า มี
พื้นทีส่วนยางพารามากที่สุดประมาณ 143,879,514 ไร่ หรือร้อยละ 44.80 รองลงมาคือ พื้นที่สวน
ผลไม้ มีพื้นที่ประมาณ 46,793,264 ไร่ หรือร้อยละ 14.57 และพื้นที่ชุมชน 45,259,514 ไร่ หรือ
ร้อยละ 14.09 โดยมีพื้นที่ป่าไม้ 24,978,264 ไร่หรือร้อยละ 14.09 พื้นที่อื่นๆ 21,490,139 ไร่ หรือ
ร้อยละ 6.69 พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 17,892,638 ไร่ หรือร้อยละ 5.57 พื้นที่ป่าชายเลน 
12,770,139 ไร่ หรือร้อยละ 3.98 พื้นที่นาข้าว 5,987,014 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 และพื้นที่แหล่งน้ า 
2,087,639 ไร่ หรือร้อยละ 0.65 ตามล าดับ 
 
ตาราง 20 การใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ที่ได้จากแบบจ าลอง 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่)  พื้นที่ 

(%)  พ.ศ.2554  

พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 45,259,514                  14.09 
พื้นที่ป่าไม ้ 24,978,264                    7.79 
พื้นที่ป่าชายเลน 12,770,139                    3.98 
พื้นที่สวนยางพารา 143,879,514                  44.80 
พื้นที่สวนผลไม ้ 46,793,264                  14.57 
พื้นที่นาข้าว 5,987,014                    1.86 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 17,892,638                    5.57 
พื้นที่แหล่งน้ า 2,087,639                    0.65 
พื้นที่อื่นๆ 21,490,139                    6.69 
พื้นที่รวม 321,138,125                 100.00 
 

  เมื่อน าข้อมูลการใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากแบบจ าลอง กับข้อมูลการใช้ที่ดิน พ.ศ. 
2554 ที่ได้จากการจ าแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม มาเปรียบเทียบกัน พบว่า พื้นที่ชุมชนมีพื้นที่
ต่างกัน 35,359,236 ไร่ หรือร้อยละ 34.01 ของความแตกต่างทั้งหมด พื้นที่สวนผลไม้  ต่างกัน 
20,924,861 ไร่ หรือร้อยละ 20.13  พื้นที่อื่นๆ ต่างกัน 16,624,514 ไร่ หรือร้อยละ 15.99   พื้นที่
สวนยางพารา ต่างกัน 15,297,653 ไร่ หรือร้อยละ 14.72  พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ต่างกัน 
6,933,263 หรือร้อยละ 6.67  พื้นที่ป่าไม้ต่างกัน 4,663,889 หรือร้อยละ 4.48  พื้นที่นาข้าว 
ต่างกัน 2,871,389 ไร่ หรือร้อยละ 2.76  พื้นที่ป่าชายเลน ต่างกัน 910,139 หรือร้อยละ 0.87  
และพื้นที่แหล่งน้ า ต่างกัน 48.21 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 (ตารางที่ 21 และภาพประกอบ 17) ทั้งนี้ 
ค่าความแตกต่างของข้อมูลพื้นที่ชุมชนมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากแบบจ าลอง CA_Markov 
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เป็นแบบจ าลองที่ใช้หลักการของกฎการมีชิวิตและการตายของเซลล์แวดล้อม ตามทฤษฏี “The 
game of life” มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วม ซึ่งสามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่ของสิ่งที่มีชีวิต เช่น พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น  จึงส่งผลให้
การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในพื้นที่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ เป็น
ต้น มีค่าความผิดพลาดหรือค่าความแตกต่างของพื้นที่มาก ท าให้ค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง
ลดน้อยลง ทั้งน้ีการคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนหรือเมือง ต้องอาศัยปัจจัยทาง
กายภาพ, ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม มาประกอบการพิจารณาด้วยถึงจะสามารถคาดการณ์
แนวโน้มการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากขึ้น    
 

ตาราง 21 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากแบบจ าลอง กับ ข้อมูลการจ าแนกข้อมูลดาวเทียม 
พ.ศ. 2554 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) ความแตกต่าง 

(%) 
 

การจ าแนก แบบจ าลอง 
 

ความ 
แตกต่าง 

พื้นทีชุ่มชน 80,618,750 45,259,514 -35,359,236 -34.01 

พื้นที่ป่าไม ้ 20,314,375 24,978,264 +4,663,889 +4.48 

พื้นที่ป่าชายเลน 11,860,000 12,770,139 +910,139 +0.87 

พื้นที่สวนยางพารา 119,210,625 143,879,514 +15,297,653 +14.72 

พื้นที่สวนผลไม ้ 67,718,125 46,793,264 -20,924,861 -20.13 

พื้นที่นาข้าว 3,115,625 5,987,014 +2,871,389 +2.76 

พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 10,959,375 17,892,638 +6,933,263 +6.67 

พื้นที่แหล่งน้ า 2,475,625 2,087,639 -387,986 -0.37 

พื้นที่อื่นๆ 4,865,625 21,490,139 +16,624,514 +15.99 

พื้นที่รวม 321,138,125 321,138,125 103,972,930 100.00 
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ภาพประกอบ 17  เปรียบเทียบแผนที่การใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากแบบจ าลอง (ก)  กับแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2546 ที่ได้จากการจ าแนก 
                                   ประเภทข้อมูลดาวเทียม (ข) 
 

                     
(ก)  (ข) 
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 3.3 ค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง 
  การตรวจสอบค่าความถูกต้อง ของแบบจ าลองการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 โดยใช้
เทคนิคการซ้อนทับ ระหว่างแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากแบบจ าลองกับแผนที่การใช้
ที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการจ าแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม น าผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างตาราง
ค านวณค่าความผิดพลาด (ตาราง 22) พบว่า แบบจ าลองมีค่าความถูกต้องรวม เท่ากับ ร้อยละ 
54.37  โดยมีวิธีค านวนดังน้ี 
 

 
 
ค่าความถูกต้อง    = ((33,765,625 + 12,808,125 + 9,644,375 + 90,580,000 + 20,057,500  
                           
                           + 77,500 + 5,978,750 + 822,500 + 648,125) ÷ 321,138,125)) × 100 
                         
                        =   54.37 % 
 

สรุปได้ว่า แบบจ าลองในการศึกษาครั้งนี้ สามารถน ามาใช้ในการศึกษาและคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินที่ได้จากแบบจ าลอง กับที่
ได้จากการจ าแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม พบว่า มีพื้นที่การใช้ที่ดินต่างกันประมาณ 
103,972,930 ไร่ หรือร้อยละ 32.37 ของพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด และผลการตรวจสอบค่าความถูกต้อง
ของแบบจ าลอง พบว่า แบบจ าลองมีค่าความถูกต้องรวม เท่ากับ ร้อยละ 54.37 ทั้งนี้เนื่องจากการ
คาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในพื้นที่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีค่าความถูกต้องของแบบจ าลองลด
น้อยลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างรวดเร็วในจังหวัดภูเก็ตมีอิทธิผลมาจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญ แต่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปัจจัยการ
ใช้ที่ดินมาใช้ในการคาดการณ์เท่านั้น จึงท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองจึงมีความถูกต้องลด
น้อยลงไปเช่นกัน ทั้งนี้หากมีการน าปัจจัยด้านทางกายภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม ของพื้นที่เข้า
ร่วมในการวิเคราะห์ด้วยจะท าให้แบบจ าลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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ตาราง 22  ค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง พ.ศ. 2544-2554 
 

 การใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2554 จากการจ าแนกด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 

  Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 รวม 

กา
รใ
ชท้

ี่ดนิ
 พ
.ศ
. 2

55
4 
จา
กแ

บบ
จ า
ลอ
ง Class 1 33,972,014 5,625 172,500 1,659,375 7,511,250 402,500 489,375 338,125 708,750 45,259,514 

Class 2 1,764,514 12,808,125 767,500 7,290,000 1,939,375 41,875 182,500 145,625 38,750 24,978,264 

Class 3 529,764 47,500 9,644,375 640,625 1,140,000 5,000 652,500 375 110,000 12,770,139 

Class 4 17,990,764 6,810,000 48,125 90,580,000 24,425,625 854,375 1,049,375 648,750 1,472,500 143,879,514 

Class 5 14,587,639 71,875 135,000 7,382,500 20,057,500 1,476,875 1,570,000 196,250 1,315,625 46,793,264 

Class 6 648,889 174,375 11,875 2,516,250 2,287,500 77,500 165,625 6,250 98,750 5,987,014 

Class 7 5,464,494 7,500 1,021,875 1,088,750 3,582,500 33,125 5,978,750 265,644 450,000 17,892,638 

Class 8 180,139 1,875 43,125 75,625 334,375 6,875 600,000 822,500 23,125 2,087,639 

Class 9 5,480,533 387,500 15,625 7,977,500 6,440,000 217,500 271,250 52,106 648,125 21,490,139 

 รวม 80,618,750 20,314,375 11,860,000 119,210,625 67,718,125 3,115,625 10,959,375 2,475,625 4,865,625 321,138,125 

 
                                                                               ค่าความถูกต้องรวม = 54.37 
 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 
Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 
Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 

75 
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4. การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน 
 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ด้วยแบบจ าลอง 
Markov Chain  โดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2544 และ 2554 เป็นข้อมูลพื้นฐาน ได้ผลลัพธ์ของ
การวิเคราะห์ คือ ค่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลง (ตาราง 23) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
(ตาราง 24) น าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้าง
แบบจ าลอง CA_Markov ได้ผลลัพธ์เป็นแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน พ.ศ. 
2564 (ภาพประกอบ 18) 
 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินด้วยแบบจ าลอง พบว่า อีก 10 ปีข้างหน้าพื้นที่ศึกษา 
มีพื้นที่สวนยางพารามากที่สุดประมาณ 118,835,625 ไร่ หรือร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ พื้นที่
ชุมชน 74,783,125 ไร่ หรือร้อยละ 23.29 พื้นที่สวนผลไม้ 62,087,500 ไร่ หรือร้อยละ 19.33 
พื้นที่ป่าไม้ 23,257,500 ไร่ หรือร้อยละ 7.24 พื้นที่อื่นๆ 14,978,750 ไร่ หรือร้อยละ 4.66 พื้นที่ป่า
ชายเลย 11,416,875 ไร่ หรือร้อยละ  3.56 พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 10,727,500 ไร่ หรือร้อย
ละ 3.35 พื้นที่นาข้าว 2,811,250 ไร่หรือร้อยละ 0.87 และพื้นที่แหล่งน้ า 2,240,000 ไร่หรือร้อยละ 
0.70 ตามล าดับ (ตาราง 25 และภาพประกอบ 19) 
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ตาราง 23 โอกาสของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 โอกาสของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2564  

  Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

55
4 

Class 1 0.3846 0.0337 0.0219 0.3228 0.1166 0.0205 0.0628 0.0069 0.0302 

Class 2 0.0759 0.708 0.0009 0.1522 0.0579 0 0.0004 0.0011 0.0036 

Class 3 0.2081 0.0069 0.4543 0.0208 0.0879 0 0.0763 0 0.1457 

Class 4 0.022 0.2485 0.0209 0.3919 0.2754 0.0009 0.0099 0.0035 0.027 

Class 5 0.1712 0.0205 0.0182 0.2896 0.435 0.0117 0.0222 0.0041 0.0275 

Class 6 0.3568 0.0023 0.0006 0.0472 0.1011 0.4527 0.0084 0 0.0309 

Class 7 0.242 0.0029 0.0278 0.0254 0.1581 0.0029 0.4154 0.0129 0.1126 

Class 8 0.3011 0 0.0054 0.038 0.1982 0.0014 0.1208 0.3134 0.0217 

Class 9 0.317 0.002 0.0037 0.0337 0.152 0.0147 0.0236 0.001 0.4523 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 

Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 77 
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ตาราง 24 สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2564 
 

 สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 

 

 

 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

55
4 

Class 1 7,358.00 644 392 6,123.00 2,231.00 418 1,202.00 133 578 

Class 2 365 3,403.00 2 731 278 0 4 5 17 

Class 3 468 20 1,294.00 59 250 0 217 0 415 

Class 4 625 7,059.00 592 11,130.00 7,823.00 26 282 100 739 

Class 5 2,782.00 332 296 4,704.00 6,995.00 190 361 66 447 

Class 6 278 2 0 37 79 352 7 0 24 

Class 7 639 8 73 67 418 8 1,061.00 34 297 

Class 8 179 0 3 23 118 1 72 186 13 

Class 9 367 2 4 39 176 17 27 1 524 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 

Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 

78 
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ภาพประกอบ 18 แผนท่ีการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2564 
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ตาราง 25 การใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2564 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่)  พื้นที่ 

 พ.ศ. 2554  (%) 

พื้นทีชุ่มชน       74,783,125  23.29 
พื้นที่ป่าไม ้           23,257,500   7.24 
พื้นที่ป่าชายเลน           11,416,875   3.56 
พื้นท่ีสวนยางพารา         118,835,625                  37.00 
พื้นที่สวนผลไม ้           62,087,500  19.33 
พื้นที่นาข้าว            2,811,250   0.87 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 10,727,500   3.35 
พื้นที่แหล่งน้ า 2,240,000   0.70 
พื้นที่อื่นๆ 14,978,750   4.66 
พื้นที่รวม 321,138,125                 100.00 

 
 

จ ำนวนพ้ืนที่ (ไร่)

0

30,000,000

60,000,000

90,000,000

120,000,000

150,000,000

พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน
พ้ืนที่สวนยำงพำรำ พ้ืนที่สวนผลไม้ พ้ืนที่นำข้ำว
พ้ืนที่นำกุ้งและบ่อเล้ียงปลำ พ้ืนที่แหล่งน้ ำ พ้ืนที่อ่ืนๆ

 ภาพประกอบ 19  ลักษณะการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2564 
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สรุปได้ว่า การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ.2554-2564 
มีแนวโน้มว่าพื้นที่อื่นๆ และพื้นที่ป่าไม้ จะมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 10,113,125 ไร่  และ 
2,943,125 ไร่ ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ชุมชน พื้นที่สวนผลไม้ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่สวนยางพารา 
พื้นที่นาข้าว พื้นที่แหล่งน้ า และพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา มีแนวโน้มว่าจะลดลง เท่ากับ 
5,835,625 ไร่ 5,630,625 ไร่ 443,125 ไร่  375,000 ไร่ 304,375 ไร่  235,625 ไร่    และ 
231,875 ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 26) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ใน
ตาราง 27 และภาพประกอบ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของพื้นที่อื่นๆ มาจากพื้นที่สวน
ยางพาราและสวนผลไม้ ในขณะที่พื้นที่ชุมชนที่มีขยายตัวมาตลอดลดลง ส่งผลให้พื้นที่ชุมชน
เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่สวนยางพารา และพื้นที่สวนผลไม้ ส่วนอัตรากาเปลี่ยนแปลงของการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
 
ตาราง 26 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2554-2564 
 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่)  

การเปลี่ยนแปลง 
(%) 

 พ.ศ. 
2554 

 พ.ศ. 
2564 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

พื้นทีชุ่มชน 80,618,750 74,783,125 -5,835,625         -22.35 

พื้นที่ป่าไม ้ 20,314,375 23,257,500 +2,943,125        +11.27 

พื้นที่ป่าชายเลน 11,860,000 11,416,875 -443,125          -1.70 

พื้นที่สวนยางพารา 119,210,625 118,835,625 -375,000          -1.44 

พื้นที่สวนผลไม ้ 67,718,125 62,087,500 -5,630,625         -21.56 

พื้นที่นาข้าว 3,115,625 2,811,250 -304,375          -1.16 

พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 10,959,375 10,727,500 -231,875          -0.89 

พื้นที่แหล่งน้ า 2,475,625 2,240,000 -235,625          -0.90 

พื้นที่อื่นๆ 4,865,625 14,978,750 +10,113,125        +38.73 

พื้นที่รวม 321,138,125 321,138,125 26,112,500        100.00 
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ตาราง 27 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2554-2564 
 

 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 

  Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 รวม 

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
 พ
.ศ
. 2

55
4 

Class 1 59,078,750 1,371,250 600,000 8,017,500 7,905,625 635,625 1,515,000 145,625 1,349,375 80,618,750 

Class 2 1,388,750 16,375,625 9,375 1,861,875 358,750 0 12,500 55,000 252,500 20,314,375 

Class 3 1,239,310 20625 8,435,000 22,500 796,250 65 291,250 3,125 1,051,875 11,860,000 

Class 4 3,111,250 4,716,250 1,533,125 98,016,250 5,936,875 51,250 1,086,250 132,500 4,626,875 119,210,625 

Class 5 7,074,375 716,250 589,375 10,113,750 44,907,500 508,750 851,250 108,125 2,848,750 67,718,125 

Class 6 524,375 11,250 8,125 275,000 495,000 1,530,625 33,685 65 237,500 3,115,625 

Class 7 1,606,250 35,625 223,750 203,125 1,138,750 38,750 6,751,875 86,250 875,000 10,959,375 

Class 8 319,375 0 1,250 73,750 207,500 0 126,315 1,706,810 40,625 2,475,625 

Class 9 440,690 10,625 16,875 251,875 341,250 46,185 59,375 2,500 3,696,250 4,865,625 

 รวม 74,783,125 23,257,500 11,416,875 118,835,625 62,087,500 2,811,250 10,727,500 2,240,000 14,978,750 321,138,125 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ Class 1 หมายถึง  พื้นที่ชุมชน Class 4 หมายถึง  พื้นที่สวนยางพารา Class 7 หมายถึง  พื้นที่นากุ้งและบ่อเล้ียงปลา 

Class 2 หมายถึง  พื้นที่ป่าไม ้ Class 5 หมายถึง  พื้นที่สวนมะพร้าว Class 8 หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้ า 

Class 3 หมายถึง  พื้นที่ป่าชายเลน Class 6 หมายถึง  พื้นที่นาข้าว Class 9 หมายถึง  พื้นที่อื่นๆ 
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ภาพประกอบ 20 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554-2564 
 
หมายเหตุ  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอธิบายรายละเอียดที่ภาพผนวก 1 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิายและขอ้เสนอแนะ 

 
 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ ข้อมูล
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ Landsat 5 ระบบ TM  (Thematic Mapper) ที่บันทึก  3  
ช่วงเวลา  คือ พ.ศ.  2544, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554  เพื่อใช้ในการจ าแนกการใช้ที่ดิน และน า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 
2544-2549, พ.ศ. 2549-2554, พ.ศ. 2544-2554 และ พ.ศ. 2554-2564  รวมถึงการน าแบบจ าลอง 
CA_MAKOV มาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในอนาคต สรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้
  
สรุปผล  
   การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดิน และลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2544 2549 
และ 2554 และคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2564 สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี ้
 
 1. การใช้ที่ดิน 
  1.1 พื้นที่เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,821 ตารางกิโลเมตร 
(321,138,125 ไร่) มีรูปแบบการใช้ที่ดินจ าแนกได้ 9 ประเภท ได้แก่ 1. พื้นที่ชุมชน 2. พื้นที่ป่าไม้  
3. พื้นที่ป่าชายเลน  4. พื้นที่สวนยางพารา  5. พื้นที่สวนผลไม้  6. พื้นที่นาข้าว  7. พื้นที่นากุ้งและ
บ่อเลี้ยงปลา  8. พื้นทีแ่หล่งน้ า และ 9. พื้นที่อื่นๆ   
  1.2 การใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 มีลักษณะการใช้ที่ดินดังนี้ พื้นที่สวน
ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด 125,250,625 ไร่ (ร้อยละ 39.00) รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ 
57,402,500 ไร่ (ร้อยละ 17.87) พื้นที่สวนผลไม้ 56,270,000 ไร่ (ร้อยละ 17.53) พื้นที่ชุมชน 
27,894,375 ไร่ (ร้อยละ 8.69) พื้นที่นาข้าว 14,340,000 ไร่ (ร้อยละ 4.47) พื้นที่นากุ้งและบ่อเลื้ยง
ปลา 12,654,375 ไร่ (ร้อยละ 3.94) พื้นที่อื่นๆ 12,627,500 ไร่ (ร้อยละ 3.93) พื้นที่ป่าชายเลน 
10,640,625 ไร ่(ร้อยละ 3.31) และพื้นท่ีแหล่งน้ า 4,058,125 ไร ่(ร้อยละ 1.26) ตามล าดับ 
  1.3 การใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2549 มีลักษณะการใช้ที่ดินดังนี้ พื้นที่สวน
ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด 104,840,625 ไร่ (ร้อยละ 32.65) รองลงมาคือ พื้นที่สวนผลไม้ 
78,253,125 ไร่ (ร้อยละ 24.37) พื้นที่ชุมชน 50,406,250 ไร่ (ร้อยละ 15.70) พื้นที่ป่าไม้ 
46,323,750 ไร่ (ร้อยละ 14.42) พื้นที่นากุ้งและบ่อเลื้ยงปลา 15,093,750 ไร่ (ร้อยละ 4.70) พื้นที่ป่า
ชายเลน 11,483,750 ไร่ (ร้อยละ 3.58) พื้นที่นาข้าว 7,610,000 ไร่ (ร้อยละ 2.37) พื้นที่อื่นๆ 
4,084,375 ไร ่(ร้อยละ 1.27) และพื้นท่ีแหล่งน้ า 3,042,500 ไร ่(ร้อยละ 0.95) ตามล าดับ 
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  1.4 การใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 มีลักษณะการใช้ที่ดินดังนี้ พื้นที่สวน
ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด 119,210,625 ไร่ ร้อยละ 37.12 รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 80,618,750 
ไร่ (ร้อยละ 25.10) พื้นที่สวนผลไม้ 67,718,125 ไร่ (ร้อยละ 21.09) พื้นที่ป่าไม้ 20,314,375 ไร ่
(ร้อยละ 6.33) พื้นที่ป่าชายเลน 11,860,000 ไร่ (ร้อยละ 3.69) พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 
10,959,375 ไร่ (ร้อยละ 3.41) พื้นที่อื่นๆ 4,865,625 ไร่ (ร้อยละ 1.52) พื้นที่นาข้าว 3,115,625 ไร ่
(ร้อยละ 0.97) และพื้นท่ีแหล่งน้ า 2,475,625 ไร ่(ร้อยละ 0.77) ตามล าดับ  
 
 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 พบว่า พื้นที่
ชุมชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 22,511,875 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวน
ผลไม้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 21,983.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.01 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นา
กุ้งและบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 2,439,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.56 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
และพื้นที่ป่าชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 843,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
ตามล าดับ ส่วนพื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 20,410,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.36 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่ลดลง 11,078,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.59 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่อื่นๆมีพื้นที่ลดลง 8,543,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.94 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นาข้าวมีพื้นที่ลดลง 6,730,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.04 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลง 1,015,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามล าดับ 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 พบว่า พื้นที่
ชุมชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 30,212,500 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 33.02 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวน
ยางพารามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 14.370.000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.71 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่
อื่นๆ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 781,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่ป่า
ชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 376,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามล าดับ 
ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่ลดลง 26,009,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.43 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
พื้นที่สวนผลไม้มีพื้นที่ลดลง 10,535,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
พื้นที่นาข้าวมีพื้นที่ลดลง 4,494,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นา
กุ้งและบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่ลดลง 4,134,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
พื้นที่แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลง 566,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
ตามล าดับ 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2544-2554 พบว่า พื้นที่
ชุมชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 52,724,375 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวน
ผลไม้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่
ป่าชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,219,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
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ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ป่ามีพื้นที่ลดลง 37,088,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.36 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด พื้นที่นาข้าวมีพื้นที่ลดลง 11,224,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.85 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด พื้นที่อื่นๆมีพื้นที่ลดลง 7,761,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
พื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 6,040,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่ลดลง 1,695,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด พื้นที่แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลง 1,582,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด ตามล าดับ 
 
 3. การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน  
  3.1 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได้จากแบบจ าลอง พบว่า มีพื้นที่สวนยางพารามากที่สุด
รองลงมาคือ พื้นที่สวนผลไม้ และพื้นที่ชุมชน ตามล าดับ และมีสัดส่วนของพื้นที่การใช้ที่ดินทุก
ประเภทตรงกับข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการจ าแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม โดยมี
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันประมาณ 103,972,930 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.37 ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด มีพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ซึ่งมีสัดส่วนต่างมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่สวนผลไม้ และพื้นที่
อื่นๆ ตามล าดับ ในขณะที่ผลการตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจ าลองด้วยตารางค านวณค่า
ความค่าความถูกต้อง พบว่า แบบจ าลองมีค่าความถูกต้องรวม เท่ากับ ร้อยละ 54.37 จึงสรุปได้ว่า 
แบบจ าลองที่ใช้ศึกษาครั้งนี้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ และผลการศึกษาจะมี
ความถูกต้องมากขึ้น เม่ือน าปัจจัยอื่นๆ ที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เช่น ทางด้าน
กายภาพของพื้นที่, ทางด้านสภาพเศรษฐกิจ, ทางด้านสังคมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น เข้ามา
วิเคราะห์ร่วมกับโอกาสของการเปลี่ยนแปลง และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
  3.2 การคาดการณ์การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 ที่ได้จากแบบจ าลอง พบว่า มีพื้นที่สวน
ยางพารามากที่สุด 118,835,625 ไร่ (ร้อยละ 37.00) รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 74,783,125 ไร่ 
(ร้อยละ 23.29) ส่วนพื้นที่สวนผลไม้ 62,087,500 ไร่ (ร้อยละ 19.33) พื้นที่ป่าไม้ 23,257,500 ไร่ 
(ร้อยละ 7.24) พื้นที่อื่นๆ 14,978,750 ไร่ (ร้อยละ 4.66) พื้นที่ป่าชายเลย 11,416,875 ไร่ (ร้อยละ 3.56) 
พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา 10,727,500 ไร่ (ร้อยละ 3.35) พื้นที่นาข้าว 2,811,250 ไร่ (ร้อยละ 0.87) 
และพื้นที่แหล่งน้ า 2,240,000 ไร่ (ร้อยละ 0.70) ตามล าดับ 
  3.3 การศึกษาการณ์คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
ระหว่าง พ.ศ. 2554-2564 พบว่า พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 10,113,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.73 
ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 2,943,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27 
ของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามล าดับ สวนพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่ลดลง 5,835,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
22.35 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนผลไม้มีพื้นที่ลดลง 5,630,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
21.56 ของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่ป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลง 443,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.70 
ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 375,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.44 
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ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นาข้าวมีพื้นที่ลดลง 304,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่แหล่งน้ ามีพื้นที่ลดลง 235,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของพื้นที่
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่ลดลง 231,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.89 
ของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – 2554 จะเห็นได้ว่าพื้นที่สิ่ง
ปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จาก พ.ศ. 2544 มีจ านวนพื้นที่ชุมชน 27,894,375 ไร่ จนถึง ปี 
พ.ศ. 2554 มีจ านวนพื้นที่ชุมชน 80,618,750 ไร่ มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชนในระยะ 10 ปี เป็น
จ านวน 52,724,375 ไร่ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากประชากร
ในประเทศและชาวต่างชาติ มีการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่
มีค่าแรงข้ันต่ าสูงที่สุดในประเทศ ท าให้เกิดการอพยบย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการลงทุน
ในธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการเข้ามาหางานท าของแรงงานทั้งประชากรในประเทศและ
ชาวต่างชาติ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเป็นจ านวนมาก เช่น บ้านจัดสรร 
คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ และโรมแรม เป็นต้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่าง
รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการกิจกรรมการใช้ที่ดินของมนุษย์ทางด้าน เศรฐกิจและสังคม จาก
แปลภาพถ่ายและการส ารวจภาคสนามมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชนในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล ตามอ่าวต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ อ่าวกะรน และอ่าวฉลอง เป็นต้น  
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่ ชุมชนที่ เพิ่มขึ้นนั้น มีการเพิ่มขึ้นในพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใน พ.ศ. 2544-2554 มีพื้นที่สวนผลไม้เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนมาก
ที่สุด 20,690,625 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่สวนยางพาราเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชน 19,668,750 ไร่  
และพื้นที่นาข้าวเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชน 5,083,125 ไร่ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ามีการท า
เกษตรในจังหวัดภูเก็ตลดน้อยลงเนื่องจากการขยายตัวทางเศษฐกิจและสังคม จากการออกส ารวจ
ภาคสนามและการสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบว่า ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและ
เพิ่มขึ้นตามสภาพพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เจ้าของที่ดินได้เป็นจ านวนมากจากธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดภูเก็ตสร้าง
มูลค่าทางเศษฐกิจได้น้อย ไม่คุ้มกับมูลค่าของที่ดิน จึงท าให้ประชากรในจังหวัดภูเก็ตนิยมประกอบ
อาชีพทางด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเป็น
จ านวนมากและอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

 แบบจ าลอง CA_MARKOV สามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ 
จากการตรวจสอบแบบจ าลอง พบว่า มีค่าความถูกต้องรวม เท่ากับ ร้อยละ 54.37 ทั้งนี้เนื่องจากการ
คาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในพื้นที่ของสิ่งที่มีชีวิต เช่น พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น 
ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในพื้นที่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ 
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เป็นต้น มีค่าความถูกต้องของแบบจ าลองน้อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างรวดเร็วใน
จังหวัดภูเก็ตมีอิทธิผลมาจากการขยายตัวของเศษรฐกิจด้านท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญ แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปัจจัยการใช้ที่ดินมาใช้ในการคาดการณ์เท่านั้น ไม่ได้น าปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่เข้าร่วมในการวิเคราะห์ด้วยด้วย เช่น ปัจจัยทางด้าน
กายภาพของพื้นที่ ปัจจัยทางด้านเศษฐกิจและสังคม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น จึงท าให้ผลลัพธ์ที่ได้
จากแบบจ าลองมีประสิทธิภาพลดน้อยลง  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อจ ากัดจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2554 นั้น เนื่องจาก ค่าการสะท้อนของพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลา และพื้นแหล่งน้ า มีค่า
ใกล้เคียงกัน ท าให้การจ าแนกต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้วิจัย ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องของแผน
ที่การใช้ที่ดิน ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ที่ดินในพื้นที่จริง ต้องใช้เวลาในการแปล
ภาพและการส ารวจภาคสนามมากขึ้น  
 2. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษาและช่วงปีที่ศึกษา ภาพที่ปลอดเมฆมี
น้อย และการแปรภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะภูเก็ตซึ่งมีพื้นที่เป็น
จ านวนมากท าให้ต้องใช้เวลาในการแปลภาพและการส ารวจภาคสนามมากขึ้น 
 3. เนื่องจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล มีการแปลงข้อมูลระหว่างข้อมูลที่เป็นเวคเตอร์ 
(vector) และราสเตอร์ (raster) อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลเวคเตอร์มี
เส้นขอบเขตที่มีลักษณะราบเรียบสม่ าเสมอตามลักษณะพื้นที่จริง เม่ือแปลงเป็นข้อมูลราสเตอร์ที่มี
ลักษณะเป็นกริด เส้นขอบเขตจะมีลักษณะเป็นเส้นหยักไปตามขนาดของจุดภาพ (pixel) ดังนั้นอาจ
ท าให้พื้นที่บางส่วนหายไปเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับของ 2 ชั้นข้อมูลที่เป็น
เวคเตอร์ ข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นผลจากการซ้อนทับนั้น มักเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องการเกิดพื้นที่เล็กๆ 
(polygon) ท าให้พื้นท่ีการศึกษาไม่เท่าเดิม ดังนั้นต้องท าการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งในการวิเคราะห์
แต่ละขั้นตอน เพื่อหาจุดผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 
 4. การศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปัจจัยด้านการใช้ที่ดินมาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้
ที่ดินเท่านั้น ดังนั้นหากมีการน าปัจจัยอื่น ๆ เช่น ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้ามาร่วม
ในการวิเคราะห์ด้วย จะท าให้แบบจ าลองที่ออกมามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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